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  (7ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 4/2015/ 7 رَيكةوتي شةممةضوار

تذذذمَير )   يذذوةر ؤي(ي 11كا كذذةوتي  شذذةممةضذذوار  رؤذي ثذذَين ن لذذةماني  7/4/2015رَي سذذتان  ثةر  -كورد
سذذةرؤكايةتي عَيراق  صذذادقبذذة  مذذد  سذذحم حم لذذةمان و، سذذةرؤكي  يو مذذادةبوونيثةر بذذراهيم  بذذة ئا بذذةر َيج جع ذذر ا

سذذةرؤ  و،  يذذري  كذذي جَي دذذادربذذةر َيج ئَيمين لذذدين  لذذةمانسذذكرتَيري  فخرا مذذارة )ثةر شذذتين ذ خذذولي  (ي7, داني
 ( ي خؤي بةست.2015, ساَلي )ضوارةمي

 بةرنامةي كار:
مذذارة )ةور ( لة ثةي20(ي ماددة )1اني بر طة )بةثَيي حوكمةك نذذاوخؤي ذ سذذاَلي 1ي  هذذةمواركراوي  ي 1992(ي 

سذذتان  سذذةرؤكايةتي  -ثةرلةماني كورد سذذتةي  يذَذراق, دة لذذةمانع يذذار ثةر مذذارةي )ي دبر  شذذتين ذ خذذولي  (ي7ا داني
ضذذو خذذولي  لذذة  كذذةم  سذذاَلي ية مذذي   يذَذداني دووة كذذات )طر لذذة  بذذذاردن  يذذوةر ؤي رؤذي 11ارةمي هةَل ثذذَين ن (ي 

 بةم شَيوةية بَيت: دا 7/4/2015ضوارشةممة رَيكةوتي 
مذذارة ) 1 دذذي ذ سذذجاداني عَيرا سذذاي  هذذةمواري يا ثذذرؤذةي  سذذاَلي )111ط توطؤ كردني  هذذةموار 1969( ي  ( ي 

كذذاني ) بذذةثَيي ماددة سذذت75، 74، 72كذذراو  لذذةماني كورد نذذاوخؤي ثةر ثذذةير ةوي  لذذة  مذذارة )(  سذذاَلي 1ان ذ (ي 
 ( ي هةموار كراو.1992)
مذذاددةي ) -2 بذذةثَيي  خذذوارةوة  نذذةي  ثذذرؤذة بر يارا ئذذةو  بذذؤ  كذذةم  نذذةوةي ية نذذاوخؤي 71خوَيند ثذذةير ةوي  لذذة   )

 (ي هةموار كراو:1992(ي ساَلي )1ثةرلةماني كوردستان ذمارة )
 ثرؤذة بر ياري ناوناني شاري ر انية بة ثايتةخيت ئازادي. 1
 ثارَيجطا كردني ئيدارةي طةرميان.ر ياري بةثرؤذة ب -2

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. يوسحم حممد صادق/ بةر َيج 
 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.

سذذاَلي دووةم،  بذذذاردن،  ضذذوارةمي هةَل خذذولي  كذذةين،   ثذذَي ئة سذذت  سذذتان دة طذذةلي كورد نذذاوي  دانيشتنةكةمان بة 
امةي كار، بةثَيي حوكمةكاني بر طة يةكي ماددةي (، بةرن7/4/2015(، ر ؤذي دانيشنت )7دانيشتين ذمارة )

مذذارة )20) سذذاَلي ) 1( لة ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستاني عَيراق، ذ كذذراو،  1992( ي  هذذةموار  ( ي 
بذذذاردني 7دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بر ياريدا كاتي دانيشتين ذمارة ) خذذولي هةَل لذذة  بذذةهارة  ( ي خولي 

لذذة كا لذذةمان  كذذةوتي )11تذذذمَير )ضذذوارةمي ثةر شذذةممة، ر َي ضذذوار  يذذوةر ؤي ر ؤذي  ثذذَين ن ( 7/4/2015( ي 
 بةرنامةي كاري دانيشنت بةم شَيوةية بَيت: 

مذذارة ) 1 دذذي ذ سذذجاداني عَيرا سذذاي  هذذةمواري يا ثذذرؤذةي  سذذاَلي )111ط توطؤ كردني  هذذةموار 1969( ي  ( ي 
كذذاني ) بذذةثَيي ماددة لذذةم75، 74، 72كذذراو  نذذاوخؤي ثةر ثذذةير ةوي  لذذة  مذذارة )(  سذذتان ذ سذذاَلي 1اني كورد (ي 

 ( ي هةموار كراو.1992)
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مذذاددةي ) -2 بذذةثَيي  خذذوارةوة  نذذةي  ثذذرؤذة بر يارا ئذذةو  بذذؤ  كذذةم  نذذةوةي ية نذذاوخؤي 71خوَيند ثذذةير ةوي  لذذة   )
 (ي هةموار كراو:1992(ي ساَلي )1ثةرلةماني كوردستان ذمارة )

 ثرؤذة بر ياري ناوناني شاري ر انية بة ثايتةخيت ئازادي. 1
 ثرؤذة بر ياري بةثارَيجطا كردني ئيدارةي طةرميان. -2

سةرةتا داوا لة بةرَيج سكرتَيري ثةرلةمان ئةكةين كة ثوختةية  لة كؤنووسي دانيشتين ثَيشووي ثةرلةمان 
 خبوَينَيـتةوة.

 سكرتَيري ثةرلةمان: -ين دادرالدبةرَيج فخر
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

تذذةي دان طذذةورة، ثوخ خذذواي  مذذارة )بذذةناوي  شذذتين ذ بذذةرواري 6ي لذذة  لذذةمان  سذذايي ثةر نذذةوةي ئا ( ي كؤبوو
 ( بةو شَيوةية بوو:1/4/2015)
 دةست ثَيكردني دانيشنت لةاليةن بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمانةوة. 1
نذذةبوو  -2 مذذادة  لذذةماني ئا نذذداماني ثةر نذذاوي ئة نذذةوةي  شذذوو، و خوَيند شذذتين ثَي تذذةي دان نذذةوةي ثوخ خوَيند

 انةوة.لةاليةن سكرتَيري ثةرلةم
 ثةسند كردني ط توطؤ كردني ثرؤذة ياساي سةندوودي كوردستان بؤ داهاتة نةوتي و طازييةكان. -3
هذذةرَيم  -4 يذذري  سذذيت وةز بذذؤ ثؤ سذذليمان(  سذذعيد  دةنيدان لةسةر متمانةدان و سوَيند خواردني بةرَيج )غازي 

 لةاليةن ئةنداماني ثةرلةمانةوة.
 مةي كار بؤ خاَلي سَييةم و بة ثَيضةوانةوة.ئاَلوطؤر  كردني خاَلي ضوارةمي بةرنا -5
 خوَيندنةوةي يةكةم بؤ دوو ثرؤذة بر يار لةاليةن ليذنةي ياساييةوة. -6
 ثةسند كردني دانان و ئاَلوطؤر  كردني هةندَي لة ئةنداماني ليذنة هةميشييةكاني ثةرلةماني كوردستان. -7
ظذذي خوَيندنةوةي بريؤكةية  لةاليةن ثةرلةمانتار ساال -8 ر مةمحود سةبارةت بة ئةجنومةني مافةكاني مرؤ

 نَيودةوَلةتي.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سوثاس، داوا لة بةرَيجتان ئةكةين ناوي ئامادة نةبوواني دانيشتين ثَيشووي ثةرلةمان و دانيشتين ليذنةكاني 
 ثةرلةمان خبوَينةوة.

 لةمان:ري ثةرَيتسكر -بةرَيج فخرالدين دادر
بذذةرواري )6ناوي ئامادة نةبواني ئةنداماني ثةرلةمان كة لة دانيشتين ذمارة ) لذذة  ( 1/4/2015( ي ئاسايي 
 مؤَلةت دراون بوون يان بَي مؤَلةت ئامادة نةبوون بةم شَيوةيةية:

 مؤَلةت.-ئاري حممد 1
 مؤَلةت-ئاواز محيد -2
 مؤَلةت-ئَيظار ابراهيم -3
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 مؤَلةت-عثمانمجال  -4
 مؤَلةت-ن صاحلحس -5
 مؤَلةت-خلحم امحد -6
 مؤَلةت-مصطفىدلَير  -7
 مؤَلةت-زانا عبدالرمحن -8
 مؤَلةت-زؤزان صادق -9

 مؤَلةت-سهراب ميكائل -10
 مؤَلةت-شامؤ شَيخؤ -11
 مؤَلةت-صاحل بةشار -12
 مؤَلةت-ظيان عباس -13
 مؤَلةت-عبداهلل جاسم -14
 مؤَلةت-علي هالؤ -15
 تمؤَلة -عمر عينايةت -16
 مؤَلةت-فرهاد حةمة صاحل -17
 مؤَلةت -فرحان جوهر -18
 مؤَلةت-لينا عجريا -19
 مؤَلةت -حممد صادق -20
 مؤَلةت -حممود عمر -21
 مؤَلةت -مدينة ايوب -22
 مؤَلةت -وحيدة يادؤ -23
 مؤَلةت -يراونت نيسان -24
 مؤَلةت  -يعقوب طورطيس -25
 مؤَلةت -كمال يةَلدا -26

لذذةماني بةرَيج سةرؤكي ثةر لةمان، ر اثؤرتي بةدواداضووني كؤبوونةوةي هةفتانةي ليذنة هةميشةييةكاني ثة
 ( بةم شَيوةية بوو:7/4/2015( تا )31/3كوردستان لة )

 ( كؤبوونةوةي ئاسايي خؤي كردووة،31/3ليذنةي دةستثاكي ) 1
 ئامادة نةبووة.-خلحم امحد 1 
 مؤَلةت بووة -ادريس علي -2
 ةت بووةمؤَل -طؤران ئازاد -3
 ( كؤبوونةوةي خؤي ئةجنام داوة31/3ليذنةي دارايي و كاروباري وةبةرهَينان ) -2
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 ئامادة نةبووة-هَيظا حاجي 1
 ئامادة نةبووة -مدينة ايوب -2
 ئامادة نةبووة -شرين حسين -3
 ئامادة نةبووة -دَلشاد شعبان -4
 ئامادة نةبووة -يروانت نيسان -5
شذذةهيدان و -3 سذذي ) ليذنةي كاروباري  نذذدانياني سيا سذذايد و زي يذذاني جينؤ شذذتين 1/4ئذذةن ال و دوربان ( داني

 ئاسايي بة ئةجنام طةياندووة
 مؤَلةت بووة-حممد صادق 1
 مؤَلةت بووة -باثري كامةال -2
 مؤَلةت بووة -يعقوب طورطيس -3
 ( كؤبوونةوةي ئاسايي خؤي كردووة.6/4ليذنةي ثويوةندييةكان و ر ةوةندي كوردستاني ) -4
 ئامادة نةبووة -حممد علي 1
 مؤَلةت بووة -وحيدة يادؤ -2
 ئامادة نةبووة -حممود عمر -3
 ئامادة نةبووة -سةردار عبداللة -4
 (6/4ليذنةي دارايي و كاروباري وةبةرهَينان ) -4
 مدينة ايوب ئامادة نةبووة 1
 دَلشاد شعبان ئامادة نةبووة -2
 ئامادة نةبووة -يراونت نيسان -3
 ( كؤبوونةوةي كردووة.6/4كاروباري تةندروسيت و ذينةطة )ليذنةي  -5
 مؤَلةت بووة -دكتؤر سليم 1
 مؤَلةت بووة -ئاواز محيد -2
( كؤبوونةوةي 6/4ليذنةي ئاسةوار و خجمةتيوزاري ذينيةيي و طواستنةوة و طةياندن و طةشتوطوزار ) -6

 كردووة، سةرجةم ئةنداماني ئامادة بوون
 ( كؤبوونةوةي كردووة6/4وزة و سةرضاوة سروشتييةكان )ليذنةي ثيشةسازي و  -7

 مؤَلةت بووة -صاحل بةشار
 مؤَلةت بووة-يروانت نيسان -2
 مؤَلةت بووة -طاهربةيار  -3
 ( كؤبوونةوةي كردووة6/4ليذنةي ناوخؤ و ئاساين و ئةجنومةنة خؤجَييةكان ) -8
 مؤَلةت بووة -دادر ئؤمتان 1
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 مؤَلةت -عبداهلل حاجي -2
 مؤَلةت بووة -بو بكر هةَلةدنيا -3
 مؤَلةت بووة -ئاواز محيد -4

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، فةرموو كا  باثري نودتةي نيجاميية؟ 

 بةرَيج باثري كامةال:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

تةواومان كرد، من نازامن بؤ من مؤَلةت نةبووم، ئامادة بووم، دوايي كؤبوونةوةكةمشان هَيناية ذووري من 
 مؤَلةت بووم.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 لة اليةن ليذنةوة ر اثؤرت بةرز كراوةتةوة، فةرموو كا  عومةر.

 بةرَيج عمر عينايةت:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

سكرتَيري ئةجنومةني ( كؤبوونةوةمان كرد، بةرَيج 29/3ليذنةي ئاسةوار و خجمةتيوزاري شارةواني )
وةزيران و جَييري وةزيري شارةوانيشمان بانيهَيشت كردبوو، بةاَلم نة لة ئيعالم باس كرا، نة لَيرةش 

 خوَيندرايةوة، سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

لذذذةمان سذذذكرتَيري ثةر بذذذةرَيج  شذذذتبَيتة الي  كذذذةتان نةطةي ثذذذؤرتي ليذنة ضذذذَي ر ا لذذذةوة ئة يذذذة سذذذوثاس،  ، بؤ
كذذة  ئذذةمر ؤ  شذذتين  كذذاري داني مذذةي  لذذة بةرنا نةخوَيندرايةوة، بةرَيجان ئَيستا دةست ئةكةين بة بر طةي يةكةم 

مذذارة ) دذذي ذ سذذجاداني عَيرا سذذاَلي )111بريتيية لة )ط توطؤ كردني ثرؤذةي هةمواري ياساي  ( ي 1969( ي 
كذذاني ) بذذةثَيي ماددة نذذاوخؤي ث75، 74، 72هةموار كراو  ثذذةير ةوي  لذذة  مذذارة )(  سذذتان ذ لذذةماني كورد (ي 1ةر

سذذةرؤكي 1992ساَلي ) يذذري  سذذةرؤ  و جَي كذذة  كذذةين  يذذدارةكان ئة نذذة ثةيوةند لذذة ليذ ( ي هةموار كراو(، داوا 
نذذةكاني  لذذة ليذ بذذريتني  كذذة  كذذار  مذذةي  ليذنةكان بَينة ئَيرة بؤ ئةوةي دةست بكةين بة بر طةي يةكةم لة بةرنا

ت، ليذنةي كاروباري كؤمةَلايةتي، و ليذنةي ئةوداف و كاروباري ياسايي، ليذنةي داكؤكي كردن لة مايف ئافرة
شذذكةش  نذذةوة ثَي نذذداماني ثةرلةما يذذةن ئة لذذة ال كذذة  نذذةوة  سذذاكان خبوَي ثذذرؤذة يا ئايين، فةرموون بةرَيجان دةدي 
نذذداماني  طذذؤي ئة نذذة ط تو مذذاددة بيخةي بذذة  مذذاددة  ئذذةوةي  كراوة، دوايي دةدي ر اثؤرتي هاوبةش خبوَينةوة، بؤ 

 نةوة.ثةرلةما
 بةرَيج د.بةهار حممود:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ( 1969( ساَلي )111ثرؤذة ياساي يةكةم بؤ هةموار كردني ياساي سجاداني عَيرادي ذمارة )
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 ماددةي يةكةم:
ئذةم  1 سذيةتي  بذاري كة هةَليرتين ئةو ماددةية ثَيويستة تةنيا لة ر َييةي ياساي باري كةسيةتي و دادطاي 

 ةجَي بكرَي.بر طةية جَي ب
 (408ماددةي )

 سجاكة ئاسيت نجمي بؤ دابنرَي بةم شَيوةية: -2
نذذن،  3)ال تقل عن  يذذةكان ذ بذذةي دوربان سنوات وال تجيد على سبع سنوات من( لةبةر ئةوةي ئةو ماددةي زؤر

يذذاري  سذذجاكة د مذذي  سذذيت نج سذذتة ئا يذذة ثَيوي نذذةوة، بؤ بة تايبةتي ئةو كةسانةي خؤيان ئةسووتَينن بةهؤي ئيها
 كرَي.ب
 (:409ماددةي ) -3

شذذةرةف  نذذاوي  بذذة  ئةم ماددةية هةَلبيريَي، لةبةر ئةوةي ئةو ماددةية ئةبَيتة هؤي زياد بووني كوشتين ذنان 
يذذة  ئذذةو ماددة يذذةي  لذَذة جَي بذذة هة شذذتين  يذذان كو سذذت  بذذة ئةنقة شذذتين  ثارَيجييةوة، بؤية ئةتوانني ماددةكان كو

 بيرَيتةوة.
 (:413ماددةي )

 كرَي بةم شَيوةية:بر ي غةرامة زياد ب
بذذةي  3000000هةزار دينار كةمرت نةبَي، و لة  500لة  ئذذةوةي زؤر بذذةر  نذذةبَي، لة يذذاتر  نذذار ز سَي مليؤن دي

سذذجاي  نذذي  يذذذي خَيجا نذذةوةي توندوت بذذةرةنيار بوو سذذاي  لذذة يا هذذةر ذن  ئذذةكرَي،  زؤري لَيدانةكان بةرامبةر ذن 
 ي خَيجندان و لة ثلةي ضواردان.داناوة، بةاَلم ئةو كةسانة ئةطرَيتةوة كة لة ضوارضَيوة

 (:414ماددةي ) -5
 بر طةية  زياد بكرَي بةم شَيوةية:

 اذا نشا اعتداء اذا او مرض اىل عجز، عجز جمنى عليه بصورة دائمية تكون عقوبته السجن.
 هؤكاري دةرضووني ئةم ياساية:

كذذاري ر ة يذذذي و جيا لذذة توندوت ئذذارام و دوور  يذذةكي  بذذةديهَيناني كؤمةَلية شذذتين بؤ  نذذةوةي كو طذذةزي و كةمكرد
 ذنان.

 ثرؤذة ياساي دووةم:
 ( ي هةموار كراو:1969( ساَلي )111سةبارةت بة هةموار كردني ياساي سجاداني عَيرادي ذمارة )

 (:379ماددةي )
 بر طةي يةكي ئةو ياساية هةموار ئةكرَيت بة زياد كردني سَي بر طة:

مذذايف ش ضذذَي و  سذذةر دة نذذا بة مذذةرجَي أ– سكااَل لةمةر  زي بذذة  سذذكااَلكار  سذذةري  نذذي  هاو بذذة مرد نذذامَييَن  سذذتاني  ار
 مردني هاوسةري سكااَلكار لةاليةن )زوج زاني( و )عشيقة( كةيةوة نةبووبَي.
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لذذة  هذذةَليرتن  سذذةت  بذذة دة شذذَيوة  هذذةمان  بذذة  ب– دةست هةَليرتين مَيرد لة دادطايي كردني ثياوة زيانكارةكة 
لذذة دادطايي كردني ذنةكةي ئةذمَيردرَي، تا  كذذرد  تذذةنازولي  ئذذافرةت  هةمان حوكم جَي بةجَي ئةكرَي، ئةطةر 

 دادطايي كردني ثياوة زيناكارةكةي.
شذذَيوازي 409ماددةي دووةم: ماددةي ) هذذةمان  بذذة  طذذة  يذذة  بر  نذذي  يذذاد كرد ( ئةو ياساية هةموار ئةكرَي بة ز

 ناكاو ئافرةت بوو. ثياو دةرهةق بة ئافرةت حوكم بة بارودؤخي توندكاري سجا ناكرَي ئةطةر كةسي لة
 ماددةي سَييةم: 

 ثَيويستة لةسةر اليةنة ثةيوةنديدارةكان ئةم ياساية جَي بةجَي بكةن.
 ماددةي ضوارةم:

 كار بةهيض دةق و ياسايةكي تر ناكرَي ثَيضةوانة بَيت لةطةَل بر طةكاني ئةو ياساية.
 ماددةي ثَينجةم:

مذذة بذذةجَي ئةو ياساية لة ر ؤذي باَلو كردنةوةي لة ر ؤذنا جذذَي  بذذواري  ضذذَيتة  سذذتان ئة دذذائعي كورد فذذةرمي وة ي 
 كردن.

سذذاي  نذذي يا هذذةموار كرد سذذاي  ثذذرؤذة يا هذذةردوو  بذذة  سذذةبارةت  بذذةش  ثذذؤرتي هاو لذذةمان، ر ا سذذةرؤكي ثةر بذذةرَيج 
 ( .1969( ي هةموار كراوي ساَلي )111سجاداني عَيرادي ذمارة )

ئذذايين نذذداَل و ليذنةي كاروباري ياسايي و ليذنةي ئةوداف و كاروباري  يذذةتي و م بذذاري كؤمةاَل نذذةي كارو  و ليذ
شذذةممة ) ضذذوار  شذذةمةمة و  سذذَي  نذذان ر ؤذي  لذذةمايف ذ كذذردن  كذذؤكي  نذذةي دا يذَذجان و ليذ شذذةمَيي 6و  5خ ( ي ر ة

نذذي 25/2/2015( و )24/2/2015كوردي بةرامبةر بة ) ( ي زايين كؤبوونةوةي ئةجنامدا بؤ تاوتوَي كرد
( 1969( ي هةموار كراوي ساَلي )111ساي سجاداني عَيرادي ذمارة )هةردوو ثرؤذة ياساي هةموار كردني يا

لذذة  كذذةمي  نذذةوةي ية كذذراوة، دواي خوَيند شذذكةش  نذذةوة ثَي نذذداماني ثةرلةما سذذايي ئة مذذارةي يا يذذةن ذ لذذة ال كذذة 
مذذارة ) شذذتين ذ بذذةرواري )7داني شذذةممة  ضذذوار  لذذة ر ؤذي  كذذراوة، دواي 22/10/2014(  نذذةكان  نذذةي ليذ ( ر ةوا
 وتوَي كردني هةردوو ثرؤذةكة ليذنةكان طةيشتنة ئةو ئةجنامانةي خوارةوة:ط توطؤ كردن و تا

 ناونيشاني ثرؤذةكان بةو شَيوةية ئةبَيـت:
 ي هةموار كراو1969(ي ساَلي 111هةموار كردني جَي بةجَي كردني ياساي سجاداني عَيرادي ذمارة )

 (:1ماددةي )
ي هةموار كراو وة  1969(ي ساَلي 111ادي ذمارة )( لة ياساي سجاداني عَير377( لة ماددةي )2بر طةي )

 خؤي دةمَينَيتةوة بةو شَيوةيةي كة لة ياساي ناوبراودا هاتووة.
 (:2ماددةي )

مذذارة )408مذذاددةي ) دذذي ذ سذذجاداني عَيرا سذذاي  لذذة يا سذذاَلي 111(  خذذؤي 1969(ي  كذذراو وة   هذذةموار  ي 
 دةمَينَيتةوة بةو شَيوةيةي كة لة ياساي ناوبراودا هاتووة.

 (: 3ماددةي )
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 ي هةموار كراو لة كار ئةخرَيت.1969(ي ساَلي 111( لة ياساي سجاداني عَيرادي ذمارة )409ماددةي )
 (:4ماددةي )

مذذارة )413مذذاددة) ) دذذي ذ سذذجادانى عَيرا سذذاي  لذذة يا سذذاَلى )111(  خذذؤ) 1969()  كذذراو وة   هذذةموار   ()
 .دةمَينَيتةوة بةو شَيوةية) كة لة ياساي ناو براودا هاتووة

 (:5ماددة) )
مذذارة )414مذذاددة) ) دذذي ذ سذذجادانى عَيرا سذذاي  لذذة يا سذذاَلى )111(  خذذؤي 1969()  كذذراو وة   هذذةموار   ()

 دةمَينَيتةوة بةو شَيوةية) كة لة ياساي ناو براودا هاتووة.
 (:6ماددة) )

مذذارة )379مذذاددة) ) دذذي ذ سذذجادانى عَيرا سذذاي  لذذة يا سذذاَلى )111(  خذذؤي 1969()  كذذراو وة   هذذةموار   ()
 َينَيتةوة بةو شَيوةية) كة لة ياساي ناو براودا هاتووة.دةم

 (:7ماددة) )
 ثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران حوكمةكانى ئةم ياساية جَيبة جَى بكات.

 (:8ماددة) )
يذَذت،  جذذَي دةكر بذذة  سذذتان(دا جَي دذذائعي كورد فذذةرمى )وة مذذة)  لذذة رؤذنا نذذةوة)  بذذآلو كرد لذذة رؤذ)  سذذاية  ئذذةم يا

ضذذووان يذذةكانى دةر لذذة هؤ يذذةكى دوور  يذذة) كؤمةَليا نذذة كا يذذدا و هَينا نذذى دادطةر سذذتة كرد نذذاو بةرجة لذذة ثَي دن 
 تؤندؤتيذ) و جياكاري رةطةز) ئةم ياساية دةرضووَيندرا.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ثذذر ؤ لذذة  كذذة  يذذة)  ئذذةو ماددة دذذي  مذذاددة دة بذذة  مذذاددة  كذذة  كذذةم  بذذةر َيجتان دة لذذة  سذذتا داوا  سذذا بذذةَلَى، ئَي ذة يا

ئذذةوة)  تذذةوة بؤ بذذةش بيخوَينرَي ثَيشنيارةكةدا هاتووة بيخوَينرَيتةوة دوايي ر اي ليذنةكان لةسةر راثؤرتى هاو
 بيخةينة ط تو طؤ) ئةندامانى ثةرلةمانةوة.

 بةر َيج د.بةهار حممود:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

طذذة) ) كذذةم بر  مذذاددة) )2ية لذذة  يذذة ثَيوي377(  ئذذةم ماددة هذذةَليرتنى  بذذار) (  سذذاي  يذذة) يا تذذةنيا لةر َي سذذتة 
 كةسييةتى و دادطاي بار) كةسييةتى ئةم بر طةية جَيبة جَي بكرَيت.

 بةر َيج د.ظاآل فريد:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ثذذر ؤذة  نذذاوَ)  نذذى  كذذار) كرد سذذت  هذذاتووة دة بذذةش دا  ثذذؤرتى هاو لذذة را ئذذةوة)  لذذةمان،  نذذدامانى ثةر بذذةر َيجان ئة
كذذة ياساكانين بة ئاَلؤ طؤر   كردنى موستةَلحي هةموار كراو بةو شَيوةية كة لة راثؤرتى بةردةمتاندا هاتووة 

 () هةموار كراو.1969() ساَلى )111دةبَيتة هةموار كردنى ياساي سجادانى عَيرادي ذمارة )
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
سذذةيةكى كذذةس د طذذةر  كذذَى  با ناو نيشانةكة خبةينة ط تو طؤيةوة، ئة كذذان،  سذذةر ماددة ضذذينة  نذذةبوو دة سذذةر  لة

مذذارة ) دذذي ذ سذذجادانى عَيرا سذذاي  نذذى يا هذذةموار كرد شذذانة،  نذذاو ني ئذذةو  سذذةر  يذذة لة سذذةي هة سذذاَلى 111د  ()
 () هةموار كراو؟، كَى دسة) هةية لةسةر ئةم ماددةية؟، بةر َيج دكتؤرة )ظاآل( فةرموو.1969)

 بةر َيج د. ظاآل فريد:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لذذة  تذذة  سذذاكة، وا سذذاَلى يا تةنيا راست كردنةوةية لة ر وو) شكَلةوة هةموار كراو دةبَيت بكةوَيتة دوا) ذمارة و 
شذذة  شذذة و مونادة بذذابي مونادة ضذذَيتة  يذذة نة يذذة لةوانة ئذذةوة) هة تذذةوة  سذذت كراوة ئذذةوةيان را شذذكَلةوة  ر وو) 

 هةَلنةطرَيت، ضونكة شكَل خؤتان دةزانن...
 سةرؤكي ثةرلةمان: /بةر َيج د.يوسحم حممد صادق

 باشة، دكتؤرة رَيواز فةرموو.
 بةر َيج د.رَيواز فائق:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بذذةطوَيرة)  يذذة،  سذذايةكى فيدرالي سذذجادان يا سذذاي  كذذة، يا سذذةر عينوانة يذذة لة دذذانوونيم هة سذذةرجنَيكى  تذذةنيا  من 

كذذةين، عذذديل ب يذذةكان تة سذذا فيدرالي تذذةتبيقاتي يا يذذة  مذذان هة مذذة بؤ سذذتوورين ئَي يذَذت  دة يذَذت بوتر تذذة دةب كةوا
هةموار كردنى جَيبة جَي كردنى ياسا) سجادان لة كاتى هةموار) ياساي ئةحوالي شةخسين دا هةر وا كرا، 

 ضونكة ئَيمة بؤمان نيية راستةوخؤ تةعديليان بكةين دةبَيت تةتبيقاتيان تةعديل بكةين، سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

تذذة باشة، سو سذذتا هاتوونة كذذة ئَي كذذةين  كذذورد الو( دة ثاس، بةخَيرهاتنى بةشداربووان و ضاالكوانانى ثر ؤذة) )
تذذر  يذَذي  هؤَلى ثةرلةمان، بة ناو) سةرؤكايةتى ثةرلةمان و ئةندامانى ثةرلةمانةوة بةخَيرهاتنيان دةكةين، ك

سذذةر  ضذذيية لة يذذدارةكان  نذذة ثةيوةند شذذانةكة؟، ر ا) ليذ نذذاو ني سذذةر  يذذة لة سذذة) هة تذذؤرة د بذذةر َيج دك سذذةرجنى 
 )رَيواز(؟، فةرموو دكتؤرة ظاآل.

 بةر َيج د. ظاآل فريد:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئذذةجنام  سذذتان  لذذةمانى كورد تذذر) ثةر لذذةكانى  يذذةن خو لذذة ال ئَيمة ثشتمان بةستووة بةو هةموارانة) كة ثَيشرت 
سذذاَلى )42دراوة بؤ منوونة ياساي ذمارة ) يذَذت بر 2004()  كذذة دةَل مذذاددة) )(،  يذذةكى  سذذاي 408طذذة)  لذذة يا  )

مذذة) 1969() ساَلى )111سجادانى ذمارة ) خذذرَ) و ئة كذذار دة لذذة  () هةموار كرا و لة كوردستانى عَيراق دا 
يذَذذراوة و  شذذَيوةية دار  بذذةم  كذذراوة و  ثذذَي  شذذارةتى  شذذرت ئي شذذَيوةية ثَي بذذةم  يذذة  تذذةوة، بؤ يذذة) دةطرَي خذذوارةوة جَي

 ي ثشيت بةوة بةستووة كة ثَيشرت ئةجنام دراوة.تةعديل كراوة، ياساكان ليذنة) ياساي
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 خاتوو ئَيظار فةرموو.

 بةر َيج ئَيظار ابراهيم:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ئةو ر اية) دكتؤرة )رَيواز( ثَيمواية دةديقة، ئةطةر ئيشي لةسةر بكةين باش دةبَينت، سوثاس.
 وسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيج د.ي

 باشة، سوثاس، دكتؤرة ظاآل فةرموو.
 بةر َيج د. ظاآل فريد:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
تذذؤرة  بذذةر َيج دك شذذنيارةكة)  يذذة ثَي بذذووة، بؤ دذذي  سذذتوور) عَيرا ضذذوونى دة ئةو هةموارانة) كة كراوة ثَين دةر

 )رَيواز( بة هةند وةردةطرَينت ليذنة) ياسايي.
 ج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َي

 باشة، تكاية ناو نيشانةكة) دابر َيذنةوة بؤئةوة) بيخةينة دةنيةوة، دكتؤرة ظاآل فةرموو.
 بةر َيج د.ظاآل فريد:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
نى عَيرادي ناو نيشانى ثر ؤذةكة بةم شَيوةية دةخوَينرَيتةوة: )هةموار كردنى جَيبة جَي كردنى ياساي سجادا

 () هةموار كراو(.1969() ساَلى )111ذمارة )
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

يذذةوة؟، ) يذذة دذ) 64كَى لة طةَليةتى بةو شَيوةية) كة خوَينرا كذذةس ني يذذةتى؟،  كذذَى دذ يذذةتى،  لذذة طةَل كذذةس   )
 ( فةرموو دكتؤرة ظاآل.1بَيت؟، كةواتة ثةسةند كرا، ماددة) )

 ظاآل فريد:بةر َيج د.
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مذذارة )377( لة ماددة) )2(م بر طة) )1ماددة) ) دذذي ذ سذذجادانى عَيرا سذذاي  سذذاَلى )111( لة يا  ()1969 ()
 هةموار كراو وة  خؤ) دةمَينَيتةوة بةو شَيوةية) كة لة ياساي ناو براودا هاتووة.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ةكةش بةو شَيوةية) كة لة ثر ؤذة ياسا ثَيشنيار كراوةكاندا هاتووة بيخوَيننةوة، ئةصَلى ياساكةش دةدي مادد

 ئةطةر بيخوَيننةوة خراث نيية، فةرموو دكتؤرة بةهار.
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 بةر َيج د.بةهار حممود:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

طذذة) هذذةَليرتنى بر  سذذاكةدا  ثذذر ؤذة يا لذذة  كذذراوة  كذذة داوا  ئذذةوة)  مذذاددة) )2) بةَلَى،  لذذة  بذذةر ر ) 377(  بذذة مو  )
ئذذةم  سذذيةتى  ئةوة) هةَليرتنى ئةم مادةةية ثَيويستة تةنيا لةر َيية) ياساي بار) كةسيةتى و دادطا) بار) كة
مذذاددة)  دذذي  سذذجادانى عَيرا سذذاي  لذذة يا هذذاتووة  سذذاكةدا  صذذَلى يا لذذة ئة كذذة  ئذذةوة)  يذَذت،  جذذَي بكر بذذة  يذذة جَي بر طة

بذذة377) بذذةس  ئذذةوة)  بذذوورن لةبةر مذذةوة ) (، ب عذذةرةبي دةخوَين بذذة  كذذة  يذذة مةتنة قبب  (]1عذذةرةبي هة يعا
نببه ي  بببه ا مببن جان ببب   مببا ي يث باحلبس الزوجة الزانية و من زنى بها ويفرتض علم اجلنائي بقيام الزوجية 

(]يعاق  الزوجة الزانية و من زنى بها بالعقوبة الواردة يف الفقرة االوىل 2يكن يف مقدوره حبالة العلم بها[، )
بذذةر ير اتى      ([، 377ملببادة )مببن ا بذذؤ مو يذذة   بذذدة) روون كردنةوة يذذةم  طذذةر ر َي لذذةمان: ئة سذذةرؤكى ثةر بذذةر َيج 

كذذو  تذذةوة وة يذذة ةَينَي ئذذةو بر طة يذذة  ئذذةو ماددة كذذة  كذذة  مانةوة) ئَيمة) ليذنةكة، ئَيمة وامان وتووة لة راثؤرتة
طذذا) خؤ) موبةر ير اتيشمان ئةوة بووة ئةوان لة ثر ؤذةكة داوايان كردوو لذذة داد سذذييةتى  بذذار) كة مذذة  كذذة ئة ة 

دذذانونى  تذذة  بار) كةسييةتى جَيبة جَي بكرَيت، ئةمة سةثاندنى عقوبةية، عقوبةش جَيياكة) دانونى عقوبا
مذذةفقودين  ئذذةحوالي  صذذية و،  )ئةحوالي شةخسي( بار) كةسيةتى تايبةتة بة زةواج و، تةالق و، مريات و، وة

دا بَيت ئةمة ية ، دووةميان: ئةم ثر ؤذة ياسايانة) كة ثَيشكةش كراوة و، ئةو بابةتانة، عقوبة ناكرَيت لةوَي
يذذة  مذذن ثَيموا يذذة  ئذذةم بر طة نذذى  بذذة البرد بذذةآلم  نذذة،  مذذايف ذ سذذتنى  نذذة، ثارا نذذى ذ مذذةت كرد سذذةفةكة) خج فةل

(م دا باس لة عقوبةدانى زةوجي 1مةصَلةحةتى ذنى تَيدا نيية بةَلكو بة ثَيضةوانةوةية، ضونكة لة بر طة) )
يذَذت 2ية دةكا لة بر طة) )زاني بذذة دةدر بذذة عقو سذذي عقو بذذة نةف يذَذت  نذذين ب هذذاتؤ زةوج زا طذذةر  يذَذت ئة (م دا دةَل

نذذة  ئذذةو موبةر ير اتا بذذةر  يذذة لة ئةطةر ئَيمة ئةمة البدةين، كةواتة عقوبة بؤ ذن هةية، بةآلم بؤ ثياو نيية، بؤ
 ئَيمة داوامان كردووة كة وةكو خؤ) ةَينَيتةوة.

 صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.يوسحم حممد
بذذدةن،  يذذان  نذذةوة) خؤ تذذوانن روون كرد نذذةكانين دة نذذدامانى ليذ يذذي ئة سذذرَين دوا كذذان بنوو بذذا ناوة شذذة،  با
نذذة  كذذةين ليذ يذذة داوا دة لذَذدةطرَيت، بؤ يذذاتر هة طذذؤ) ز تذذو  ئذذامَيجة ط  خذذيالف  بذذةتَيكى  مذذة با ئذذةوة) ئة لةبةر

شذذتوون ثةيوةنديدارةكان لة هةر ماددةية  ثَيشرت روون كردنةوة ب ضذذي طةي لذذةمان بؤ نذذدامانى ثةر دةن بة ئة
 بةو دةناعةتة، ناو) خؤتان بنووسن بةر َيج سكرتَير) ثةرلةمان ناو دةنووسَيت، خاتوو طةشة فةرموو.

 بةر َيج طةشة دارا:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

حذذةفوزم هة مذذن تة بذذةس  سذذيوة،  بذذةمشان نوو ثذذؤرتي هاو مذذة را يذذارة ئَي كذذةم د سذذة ب سذذةر وةآل ئةطةر من د يذذة لة
يذذةكى 377ماددة) ) مذذة ماددة سذذتة ئة يذذةم را ئذذةو ر ا طذذةَل  ( وةكو ر اي خؤم دسة) لةسةر دةكةم، ديارة من لة 

نذذى  عيقابيية دةبَيت ئةمة لة ياساي سجادانى عَيراديدا تةنجيم بكرَيت، بةآلم لةسةر مةسةلة) تةحديد كرد
حذذةدةدة ئةو مودةية كة ثَيمان باشة زةمةنةكة ديار) بكرَيت حةبس البد نذذدا مو رَيت، راستة حةبس لة دانو
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بذذةو  يذذةكرت  يذذة لة ئذذةو دوو مودة نذذى  يذذي كرد يذذةو نج ئذذةو مودة نذذى  يذذار) كرد بذذةآلم د ضذذةندة؟  بذذؤ  ضذذةند  كذذة 
سذذؤَلتةيةكى  يذَذت،  شذذكرا دةكر بذذة ئا تذذةميجة زؤر  ئذذةو  خذذةوة  مذذةحاكم بةدا لذذة  تذذدا  لذذة تةتبيقا كذذة  مةبةستةية 

سذذل   تةددير) واسيع دراوة بة حاكم كة ئةو زةمةنة، تذذةميجَيكى زؤر  من زؤر رَيجم هةية بؤ حاكمةكان كة 
دةكةن لة نَيوان ذن و ثياودا، ئةوة تةالر خان خؤ) لة مةحاكمدا ئيشي كردووة بة تايبةتي لةم بوارانةدا كة 
بذذةكار  يذذاو  بذذؤ ث كذذة  مذذودة ئةدنا يذَذت  بذذةكار دةهَينر بذذؤ ذن  كذذة  سذذا  مذذودة) ئةد يذذاتر  مذذدا ز تةتبيقاتي لة مةحاك

لذذة ر ا) دةهَينرَيت تذذان  ضذذوون طوَي تذذان  شذذتان خؤ بذذن، جةنابي شذذدا  يذذة  دةزية ، لةكا تَيكدا كة هةردووكيان لة 
يذَذي  كذذو بَل نذذدا وة هةندَيي لة دادوةرة بةر َيجةكان بووة، بةداخةوة تةميجَيكى زؤر سل  دةكةن لة نَيوان ثياو ذ

تذذةنج ي ئةو تاوانة بؤ ذن زؤر دورس بَي، بةآلم بؤ  ثياو زؤر سوو  بَيت، كة ئَي مة ثَيمان واية ئةمة دانون 
بذذؤ  كردووة خيانةتى زةوجي، خيانةتى زةوجيية بؤ هةردوو ال، بةآلم ئةو سؤَلتة تةدديريية كةم بكرَيتةوة 

لذذة ) يذَذت  يذذار) بكر كذذة د شذذة  مذذان با كذذةمرت 6حاكم ئةوين بة نجيي كردنةوة) ئةو مودةية، بؤية ثَي مذذانك   )
 ؤر سوثاس.نةبَيت و لة ساَلَيي زياتر نةبَيت، ز

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس، كا  سراج فةرموو.

 بةر َيج د.سراج شَيخ امحد:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يذذةنى  كذذةين ال بذذا داوا ب هذذةبَيت،  تذذدا  لذذة تةتبيقا شذذة  كذذةم كَي صذذةور دة كذذات تة سذذى دة خذذان با شذذة  ئذذةوة) طة
بذذة لذذةت  تذذدا عةدا لذذة تةتبيقا يذذدار  مذذة ثةيوةند يذذة ئَي هذذةبَينت، بؤ شذذة  سذذاكة كَي صذذَلى يا لذذة ئة نذذةوة   يذَذنن  كار ب

سذذيةتى  ثاَلثشيت ر اي )بةهار( خان دةكةين، كةوا ئةو ياساية ئةو عقوبةية ثَيويست ناكاتن بضَيت لة بار) كة
يذَذدا  سذذجا) ت بذذة( و  يذَذت )عقو يذذة ناب صذذرف مةدةني باس بكرَينت، لةبةرئةوة) ياساي بار) كةسيةتى ياسايةكى 

سذذاي  بَيت، لذذة يا تذذةنيا  يذذة  ئذذةو عقوبة شذذة  يذذة وا با نذذة، بؤ دذذاتى خَيجا نذذى عيال تذذةنجيم كرد سذذنت و  تذذةنيا ر َيكخ
 سجادان باس بكرَيت، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس، دكتؤرة ظاآل فةرموو.

 بةر َيج د.ظاآل فريد:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لذذةر ييا) ئةوة) كةلة ثر ؤذة هة سذذتة  موارةكةدا هاتووة تةنيا باس لة هةَليرتنى ئةم ماددةية دةكات، كة ثَيوي
نذذةكراوة  لذذةوة  بذذاس  يذذة  يذَذت، بؤ جذذَي بكر بذذة  يذذة جَي ئذذةم بر طة ياساي بار) كةسيةتى و دادطا) بار) كةسيةتى 

سذذي جَي ئذذةحوالي شةخ دذذانونى  لذذة  جذذَي تةنيا باس لة حةزف كردنى دةكات لة دانونى عقوبات بؤ ئةوة)  بذذة 
بكرَينت، بؤية ئةو هةموارة) )طةشة( خان وتى لة ثر ؤذة ئيشارةتى ثَينةدراوة، ئَيمةش وةكو ليذنة) ياسايي 
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يذذة  ثابةند دةبني بةو تةعديالتة) كة لة ناو ثر ؤذةكةدا هاتووة ئةطةر هةر هةموارَيكى تر لةسةر ئةو ماددة
 ثَيشكةش بكرَيت ثَيويستى بة ثر ؤذة ياسايةكى تر بَيت.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة، سوثاس، خاتوو كةذاَل فةرموو.

 بةر َيج كةذاَل هاد):
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يذذة  ياساي سجادانى عَيرادي جياكار) لة سجاداندا هةية، موراعاتى موساوات نةكراوة لة نَيوان ذن و ثياودا، بؤ
ئذذةم بر ط كذذة  مذذاددة) )من لة طةَل ئةوةدا مة  لذذة  دذذي  بذذاتى عَيرا سذذاي عقو لذذة يا نذذةمَينَيت  يذذة  طذذة) 377ة ( بر 

مذذة 2) نذذى ئة يذذذ) خَيجا نذذدؤ ت نذذةوة) تؤ بذذةرةنيار بوو سذذاي  لذذة يا شذذيت  شذذَيوةيةكى ط بذذة  (م، بة تةصةور) من 
 موعالةجة كراوة، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ةوة و، ئةو ئةندامانة) تر) ثةرلةمان كة دسةيان هةية.باشة، سوثاس، ئَيستا ناوةكان دةخوَينرَيت

 بةر َيج فخرالدين دادر عارف/ سكرتَير) ثةرلةمان:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

نذذى 1ئةم ئةندام ثةرلةمانة بةر َيجانة ط تو طؤ دةكةن لةسةر ماددة) ) بذذةجَي كرد نذذى جَي هذذةموار كرد لذذة  (م 
غذذةريب فرلطيف، ياساي سجادانى عَيرادي ))تةالر  دذذةاَلدزةيي،  شذذوان  صذذؤيف،  صببطفى، سذذت  جذذودت، م شذذَيركؤ 

متذذان، عثمان، مامؤستا مةروان طةآلَلى، منرية لطيف، عمر كؤضةر، حاجي كاروان، جنيبة  مريم صمد، دادر ئؤ
 بةهار عبدالرمحن، ئؤمَيد حةمة علي((.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 خاتوو تةالر فةرموو،

 حممد: لطيف ةالربةر َيج ت
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كذذة  ئذذةوة)  شذذكردنى  بذذؤ ثَيشكة بذذةر يراتَيي  كذذة مو كذذةم،  سذذة ب يذذة د ئذذةو ماددة سذذةر  من سةرةتا حةز دةكةم لة
مذذة  بامسان كردووة ثَيويستة، ياسا) بار) كةسَيتى لةوَ) موعالةجة) ئةو حاَلةتة) كردووة، لةبةر ئةوة) ئَي

ثةيوةنديدارة بة ذن و مَيردةكةوة و هةر ئةوان مافى سكاال ثَيشكةش كردنيان  ئةو تاوانة كة دةكرَيت تةنيا
هةية لة داطاطا) لَيكؤَلينةوة، بؤية زؤر جار هةية بةهؤ) كَيشةيةكى بةسيتةوة يا خؤد خستنى تؤمةتَيكةوة 

نذذة تووMissed Callلة اليةن ثياوةكةوة بؤ ذنةكة يان ] ئذذةو ذ يذذة ،  يذذان نامة كذذةوة  سذذد كؤلَير شذذى [ مي
نذذى  سذذبات كرد كذذة و ئي نذذدنى ذنة هذذؤ) ناوزرا تذذة  دةبَيت بة موجةر ةد بة هؤ) تومار كردنى ئةو سكاَلاية دةبَي
جذذار  يذذة زؤر  يذَذت، بؤ شذذهود) دةو سذذة و  كذذة) دور سذذبات كردنة شذذَيواز) ئي نذذني  هذذةموو دةزا جذذى،  نذذةتى زةو خيا

بذذار)  طذذا)  يذذة داد كذذة، بؤ يذَذوان ذن و ثياوة نذذةوة) ن بذذؤ جيابوو مذذاددة) ]دةبَيتة هؤكارَيي  سذذَيتى  لذذة 40كة  ]
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نذذةوة، 3بر طة) ] كذذانى جيابوو لذذة هؤكارة [، تةئكيد) لةسةر ئةوة كردووتةوة كة ناثاكى هاوسةر) يةكَيكة 
نذذة  شذذَيوة) مةدةنيا بذذة  سذذَيتى  بؤية ئةطةر هؤكارَيي هةبَيت ئةو ذن و ثياوة دةتوانن ثةنا بؤ دادطا) بار) كة

يذذى لذذة دوا كذذة  نذذدن  يذذذ) و ناوزر ا لذذة توندوت ئذذةوة)  دوور  بذذؤ  يذَذي  تذذة هؤكار نذذة دةبَي ئذذةو ناوزر اند نذذني  دا دةزا
تذذة  هذذةتا دةطا يذذة  يذذة و توندوتيذي نذذةوة ني كذذة) جيابوو هذذةر نةتيجة يذَذت و  توندوتيذ) بةرامبةر بة ذنان بكر
بذذؤ  كذذة  يذذةن ثياوة لذذة ال كذذة  بذذؤ ناثاكيية مذذةتَيي  سذذتكردنى تؤ حاَلةتى كوشتنى، كة جار هةية دةبَيتة هؤ) درو

بذذةرةرَيكى  ذنةكة، راستة سجا نذذةوة، مو سذذايى هَينايا نذذة) يا هةية بؤ ثياوةكة، بةَلام راستى ئةو موبةر ير) ليذ
لذَذَيني  سذذاية ب لذذةو يا نذذة  تذذةنيا ذنا كذذرَين  نذذان دة الوازة، لةبةر ئةوة) زؤربة) زؤر) ئةو تؤمةتانة) ئاراستة) ذ

نان، لة اليةكى تر ئَيمة زةرةرمةندن نة  سوودمةند و دةبَيتة هؤكار) زياتر بوونى توندوتيذ) بةرامبةر ذ
لذذة  سذذجايانة  ئذذةو  لذذةوة)  بذذةين دور  ثَيويستة بة تايبةتى كار لةسةر ئةوة بكةين ثةنا بؤ ياسا مةدةنييةكان ب

مذذة 2ياسادا هةية، ] سذذَيتى ئة بذذار) كة سذذا)  [ ياسا هةية، ياسا) توندوتيذ) خَيجانى هةية و ثَيويستة لة يا
طذذةَل جَيبكرَيتةوة، سةبارةت بة ثَيشنيار) ]طةشة نذذةطريا، لة خان[ بة راستى ئةطةر هاتوو ئةو ماددةية هةَل

سذذى  لذَذا[ با ئذذةوة) ]د. ظا يذَذي  تذذة عورف ئةوةداين ثشتيري) ثَيشنيارةكة) ]طةشةخان[ دةكةين، ئةطةر بووي
شذذنيار  ضذذَيوة) ثَي لذذة ضوار كذذراوة  شذذكةش  هذذةبووة ثَي يذذار  يذذان بر  سذذا  كرد، ئةوة) كة لةم خولةشدا ضةندين يا

بذذةَلام ئَي مذذاددة) بووة،  لذذة  كذذراون دوور  شذذكةش  سذذا ثَي ثذذرؤذة يا ضذذةندين  سذذاييةوة،  بذذوار) يا سذذتوومانة  مذذة خ
سذذتة  بذذةر يرَيكى الوازة و ثَيوي مذذة مو سذذتى ئة بذذة را دانونى، ئَيمة هاتووين سياغةيةكى ديكةمان بؤ دوزيتةوة 

بذذةر يرا نذذدَيي مو مذذة هة نذذان ئَي بذذة ذ يذذدارة  سذذايانة) ثةيوةند ئذذةو يا يذذة كار لةسةر ئةوة بكةين و  يذَذنني، بؤ ت ب
بذذة  جذذار  بذذةَلام زؤر  ثَيويستة كار لةسةر دانانى ]حد االدنى و االعلى[ بكةين، راستة لة تةتبيقاتةوة هةية، 
يذذة  بذذراوة، بؤ سذذاكان  نذذةوة) يا بذذؤ هةمواركرد ثذذةنا  تذذةوة  سذذلبياتى تةتبيقا يذذات و  تذذةوة ئيجاب هذذؤ) تةتبيقا

حذذد  عةدالةتى دادثةروةرانة هةبَيت لةكاتى جَى بة جَى كردنى ئذذةو ] كذذان  ياساكان زؤر زةروورة كة دادوةرة
 االدنى و االعلى[ هةبَيت ببَيتة هؤكارَيي بؤ دادثةروةر) تةواو لة جَى بة جَى كردنى ياساكان، زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
سذذة كذذاتى د نذذدا  شذذوو بر يارما شذذتنى ثَي لذذة داني مذذةوة  تذذان خبة مذذةوَيت بري نذذدامان ]سذذوثاس، دة [ 3كردنى ئة

 خولةكة، فةرموو د. فرست،
 بةر َيج د. فرست صؤفى على:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
نذذة  كذذةين ليذ سذذة دة مذذة د بذذةي ئَي شذذتَيكى موتة كذذو  مذذة، وة تذذة نيجا ضذذونكة نود كذذة،  سذذاب مة سذذةرم ح ئذذةوة لة

ئذذةوان  ثةيوةنديارةكان وةَلاممان دةدةنةوة، ثَيم واية ئةمة لة هيض شوَينَيي ناكرَيت با كذذةين و  سذذة ب مذذة د ئَي
كذذة 3وةَلاممان بدةنةوة، ] عذذديل  [ دةق ال) من هةية، يةكَيكيان ئةسلى ثرؤذةكة كة ثَيشكةش كراوة بؤ تة

لذذة ذن،  نذذة  لذَذم كرد ثشتيري) لة ]د. بةهار و ليذنة) ياسايى[ دةكةم، ئةوة) كة ثَيشكةشكراوة بة راستى زو
ثذذَيم ضونكة تةميجَيكى زؤر لة نَيوان ذن و ثياو ثَي يذذة  يذذة، بؤ يذذاو ني بذذؤ ث يذذة و  شان دةدات و بؤ ذن عقوبة هة
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سذذاَلى ] لذذة  يذذة  سذذةيرتر ئةوة مذذارة ]2001سةيرة كة ئةمة ثَيشكةش كراوة، ئةوة) لةمة  سذذا) ذ [) 9[ يا
مذذارة ]377[ لة ماددة) ]2ياسا) لةكارخستنى بر طة) ] دذذى ذ سذذجادانى عَيرا سذذا)  لذذة يا سذذاَلى 111[   ]

سذذاَلى ][، واتة ئةوة) ئَيستا 1969] لذذة  سذذاية   يذَذى يا بذذة ث كذذةين  كذذار 2009ئَيمة لةسةر) دسة دة لذذة   ]
هذذةردووكى  بذذؤ  يذذت و  يذذاو دةثارَيج يذَذوان ذن و ث خراوة و ئَيمة بَيني زيندوو) بكةينةوة، ضونكة تةوازون لة ن

تذذةوة، 2001سجا هةية، من شةو) تر طةر ام لة ] خذذؤ) ماوة كذذو  نذذةكراوة و وة يذذة   هذذيض هةمواركردنةوة  ]
بذذة  يذذة  مذذاددة) ]بؤ دذذى  كذذة دة ئذذةوة)  مذذن  سذذةور)  خذذؤ) 377تة يذذة  و دوو وة   طذذة)  هذذةردوو بر  بذذة   ]

يذَذي  لذذة كات يذذة  ةَينَيتةوة زؤر باشرتة، تةوازون لة بةينى ذن و ثياو دةثارَيجرَيت و بؤ هةردووكيان عقوبة هة
 لةو جةر ةية) كة تووشى دةبن، زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 نودتة) نيجامى؟ كا  شَيركؤ فةرموو،

 بةر َيج د. شَيركؤ حةمة امني:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بذذؤ  كذذةن  حذذةز دة طذذةر  ئةوة) كة بةر َيج ]د. فرست[ وتى هةية و ثةرلةمان خؤشى كردوويةتى بة كتَيب ئة
راطرياوة و بةر َيجان  [ دةَلَيت، كار كردن بةو مادةية2001ليذنة) ياسايى بؤ ئةوة) سةير) كةن لة ساَلى ]

 جامباز و نةهلة حممد[ كردوويانة بة كتَيب. طارق]
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، بينَيرن بؤ ليذنة) ياسايى، بؤ ئةوة) لَيرة سةير) بكةن، مامؤستا غريب فةرموو،
 حةمة: مصطفى بةر َيج غريب

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
تذذةمان بةناو)  ئذذةو بابة كذذة  ئذذةوداف  نذذة)  لذذة ليذ نذذدامَيي  خوا) طةورة و ميهرةبان، سةرجنى منين وةكو ئة

ئذذةو  سذذدا  لذذة ئةسا كذذة  سذذثَيرَيت  يذذة  ب يذذان مةحكةمة يذَذي  بذذة دانون ئذذةركَيي  يذَذت  كذذة ناكر كذذرد،  تذذاوتوَ)  زؤر 
ئذذةو مةحكةمة و دانونة بؤ ئةو بابةتة دروست نةكرا بَيت، لةبةر ئةوة ثَيويستة لة ياسا) سجا دانى عَيرادى 

تذذةكانى  بذذة بابة تذذة  بابةتة ةَينَيت و ثةيوةست نةكرَيت بة دادطا) بار) كةسَيتى كة ئةو دادطاية خؤ) تايبة
 خَيجان دروست كردن و هةَلوةشاندنى ئةو دةرهاوَيشتانة) كة لَي)دةكرَيتةوة، 

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، د. شوان فةرموو،

 باوةمري ]د. شوان دةَلادزةيى[: مصطفىَيج عمر بةر 
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ضذذونكة  يذذة،  سذذيلى هةبوا سذذتة تةفا يذذة ثَيوي هذذةموار كردنةوة بةناو) خوا) بةخشيندة) ميهرةبان، ديارة ئةو 
بذذ نذذةوة  ئذذةو هةمواركرد يذَذرةش  ة زينا هةر زةوج و زةوجة نيية، ئةنواي شَيواز) تر) هةية، ئينجا ثَيويستة ل
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لذذة  كذذة  يذَذت،  هذذةرَيم ب سذذتوور)  سذذى دة نذذة رةشنوو يذَذراق و  سذذتوور) ع نذذة دة فذذة)  كذذة موخالة يذَذت  شذذَيوازَيي ب
هذذةموو)  يذَذرة  هةردووكياندا هاتووة نابَيت شتَيي دةربضَيت ثَيضةوانة) شةريعةتى ئيسالم بَيت و ئةوانة) ل

شذذ كذذة تة يذذة  ئذذةوة وا كذذو  ئذذةو ثَيضةوانة) شةريعةتة، ئةوة) كة هةموارين دةكرَيت وة كذذة  كذذات  ئذذةوة ب جيعى 
 زاهريةية ثانتاييةكة) فراوانرت ببَيت و وة  خؤ) ةَينَيت و وة  ئةو هةموار كردنة بةسةردا بَيت.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، خاتوو مريم فةرموو،

 بةر َيج مريم صمد عبد):
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

الر[ كرد)، ثشتيري) لة دسةكانى دةكةم و هةروةها دسةكانى ]طةشةخان[ ديارة دسةكة) من ]خاتوو تة
 بؤ ئةوة) مودة) سجاكة تةحديد بكرَيت، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، د. شَيركؤ فةرموو،

 :مصطفىبةر َيج د. شَيركؤ جودت 
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كذذة بةناو) خوا) بةخشيندة و ميه ئذذةوةدام  رةبان، من دسةكامن ]تةالرخان و كةذاَل خان[ كرديان، لةطةَل 
 لة دانونى عقوباتى عَيرادى نةمَينَيت و لة ياسا) بار) كةسَيتى ضارةسةر كراوة، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، خاتوو منرية فةرموو،

 على:عثمان  بةر َيج منرية
 ؤكى ثةرلةمان.بةر َيج سةر

 ثشتيري) تةواو) دسةكانى ]خاتوو تةالر و طةشة خان[ دةكةم، سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كا  دادر فةرموو،
 بةر َيج دادر ئؤمتان رةسول:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئذذ يذذبم  مذذن بين ئذذةوة)  كذذةين،  سذذا) سةبارةت بةو مادةية، ثَيم باشة تةئكيد ب بذذة يا كذذراوة  هذذةموار  سذذاية  ةم يا
مذذة 9ذمارة ] كذذة ئة كذذات  [، نة  ئيلغا كرابَيت و ثَيم واية ياسا) بار) كةسَيتى باس لة نةفةدة و مريات دة

طذذةَل  يذذاوازة و لة يذذة  ج سذذان و لة كذذانى ئين بذذة كردارة سذذتة  سذذان، جةر ذذة ثةيوة سذذايةتى ئين ثةيوةستة بة كة
تذذةوة، دذذى ةَينَي سذذا) عَيرا لذذة يا كذذةم،  ئذذةوةدام  شذذةخان[ دة سذذةكة) ]طة شذذتيري) د ئذذةوةدام ث طذذةَل  بذذةَلام لة
 موددة) سجاكة) ديار) بكرَيت، سوثاس.
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، خاتوو بةهار فةرموو،

 بةر َيج بةهار عبدالرمحن حممد:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لذذة يذَذذين  لذذة  ديارة ئَيمة هةر ياساية  كة دادةر  سذذاية  ئذذةم يا ضذذةند  مذذة  يذَذذين، ئَي كذذةوة دايدةر  يذذة) وادعَي روان
ئذذةو  روو) وادعييةوة بؤ ئَيمة و خةَلي سوودمةند دةبَيت، ديارة بة ثَيى وادعى هةرَيمى كوردستان تا ئَيستا 
بذذةو  نذذةبوون،  سذذوودمةند  يذَذى  نذذان ل بذذوون، ذ سذذوودمةند  يذَذى  يذذاوان ل يذذةوة ث لذذة روو) وادعي نذذدة)  سذذاية هي يا

خذذؤ) ئيعتيبا سذذا   نذذةكردنى يا رانة) كة جياكار) هةية لة روو) سجاكانةوة و لة هةرَيمى كوردستان تةتبيق 
يذذة  هذذاتووة، بؤ شذذدا  يذذذ) خَيجاني سذذا) توندوت طرفتَيكة و دةبَيت رةضاو) ئةم خاَلة بكرَيت و ئةم ياساية لة يا

سذذجا مذذة ئةطةر ةَينَيت و نةمَينَيت ئيشكالَيي دروست ناكات، ئةطةر ضى لة ياسا)  دذذى ئة بذذاتى عَيرا دانى عقو
بذذة  شذذت  مذذة ث تذذةوازونى ئة تذذةخ يحم و  بذذؤ  يذَذت و  كذذار) دةكر يذذةوة جيا لذذة روو) وادعي جَيى دةبَيتةوة،  بةَلام 

 ياسا) توندوتيذ) خَيجانى ببةسرتَيت يان لَيرة ال بربَيت، سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كا  عمر فةرموو،
 مر صاحل عمر] عمر كؤضةر[:بةر َيج ع

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 دسة) من كرا، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةر َيج حاجى كاروان فةرموو،

 بةر َيج كنعان جنم الدين ]حاجى كاروان[:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يذذاو، يذذان ث بذذؤ ذن  يذذة  تذذةكان هة لذذة عقوبا لذذة  ئةطةر جياكاريية   بذذةر َيجان  نذذةكرَيت  جذذة  يذَذرة موعالة طذذةر ل ئة
لذذدوا  نذذى فاج يذذة و ازا ليذنة) ياسايى شوَينَيكى تر بؤ بدوزنةوة و تةنانةت دورئان ئيشارة بةوة دةدات ]الجان

ئذذةو ] طذذةر  يذَذن ئة بذذة دةدر يذذة  عقو يذذة 2كل واحد منهما[، يةعنى تةحديدة و هةردووكيان وةكو  [ ماددة
ضذذَيت  يذذان بكرَيت بة ية  و ثَيدة كذذراو  يذذار)  يذذةكى د يذذدا عقوبة لذذة كؤتاي يذَذت و  حذذةل بكر شذذكالييةتة  ئذذةو ئي

 سجايةكى ديار) كراو لة بةردةستى حاكم دةبَيت، ئةوكاتة ئةو جياكاريية رَيى لَيدةطرين، سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو جنيبة فةرموو.سوثاس، 
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 امحد: لطيفبةر َيج جنيبة 
 َيج سةرؤكى ثةرلةمان.بةر 

خذذؤ)،  دسةكانى من كرا، تةنيا ثشتيري) لةو موبةر يراتانة) ليذنة) ياسايى دةكةم بؤ مانةوة) ياساكة وة  
كذذة  ثذذَين و عقوبة تذذة  سذذني دَي كذذة لَييدةتر سذذانيية)  ضونكة لة هةَليرتنى ئةو ماددةية ثَيم وابَيت ئةو نايةك

كذذة جياواز دةبَيت بؤ ذن و ثياو، بةَلام لة مانة ئذذةوة)  يذَذت،  وةيدا بة هةمان شَيوة ئةو موددةية تةحديد بكر
سذذتى  بةر َيجسةرؤكى ليذنة) ئةوداف دةَلَيت لة تةتبيقات ثَيويست دةكات ثَييان بوترَيت دادثةروةر بن، بة را
يذذة  سذذةَلاتة رةها سذذوَلتة و دة ئذذةو  ئذذةوة)  بذذؤ  ئةمة لة ثَي وتن و تةوسي ة نابَيت، لة دانونةكة ديار) بكرَيت، 

 نةمَينَيت كة جياواز) بكرَيت لة عقوبة) ذن و ثياو، سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، خاتوو شكرية فةرموو،
 مصطفى:بةر َيج شكرية امساعيل 

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
كذذار) ر  بذذةَلام جيا سذذجاكان، من ثاَلثشتى لة ليذنة) ياسايى دةكةم كة ماددةكة ةَينَيتةوة،  نذذةمَينَيت،  طذذةز)  ة

كذذو  سذذجاكان وة يذَذت  يذذاو) كردب ئذذافرةت و ث سذذةر  سذذجاكانى  سذذى  طذذةورة با خذذوا)  شذذوَينَيي  لةبةر ئةوة) لة هةر 
هذذايى  بذذة رة يذَذت و  كذذراو ب يذذار)  سذذجاكان د كذذة  يةكة، وةكو ية  بن و لةهةمان كاتدا ثاَلثشتى ئةو راية دةكةم 

 نةمَينَيت، سوثاس. 
 سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/

 سوثاس، مامؤستا مةر وان فةرموو،
 بةر َيج حسني امساعيل حسني ] مةر وان طةَلاَلى[:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
يذذانوو)  بذذة ب كذذة  كذذرد  ئذذةوةيان  سذذى  كذذة با كذذةم  نذذة دة شذذي و برايا بسم اهلل، جارَ) ثشتيري) لة هةموو ئةو خو

س ناتوانَيت خؤ) لَي بشارَيتةوة و ثشتيري) لة رةئى ]كا  جؤراوجؤر ستةم لة ئافرت دةكرَيت، وادعَيكة كة
نذذة)  تذذة ديجةوةنا حاجى كاروان[ دةكةم كة لة شةرعدا عقوبة) ثياو و ذن وةكو ية  ديار) كراوة لةو حاَلة
بذذار)  سذذا)  يذذا) يا لذذة رَي كة روودةدةن، بؤ ضارةسةركردنى ئةمة بة را) من باشرتين حاَلةت جياكردنةوةيانة 

 كؤتايى بة دةزيةكة دَينَيت، سوثاس. كةسَيتى، ئةمة
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كا  ئومَيد فةرموو،
 بةر َيج ئومَيد حةمة على:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 سوثاس، وة  بنةر ةتَيي بؤ بةرجةستةكردنى يةكسانى لة سجاداندا منين ثشتيوانى لة
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شذذَيوةيةكى روونكردنةوةكانى ]د. بةهار  بذذة  يذذة  ئذذةو ماددة نذذى  جذذَى كرد بذذة  جذذَى  بذذؤ  بذذةَلام  حممود[ دةكةم، 
دادثةروةرانة ثشتيوانى لة را) ]طةشةخان[ دةكةم و ثَيويستة ئةو راية لةبةرضاو بيريَيت، بؤ ئةوة) هيض 

 جياكةرةوةية  لة جَى بة جَى كردنى ياساكةدا نةبَيت، سوثاس.
 ةمان:بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرل

مذذى 2001[) ساَلآ ]9ئةوة) من تَييةيشتووم لة هةموار) ياسا) ذمارة ] طذذة) دووة هذذةموارة بر  ئذذةو   ،]
تذذةوة،  غذذا) بكا نذذة  ئيل سذذةربةخؤ،  يذذةكى  بذذة ماددة كذذردووة  مذذى  طذذة) دووة بذذةَلكو بر  تذذةوة،  غذذا نةكردوو ئيل

 فةرموو د.ظااَل. كردوويةتى بة ماددةيةكى سةربةخؤ، وا نيية؟
 فريد ابراهيم: بةر َيج د.ظااَل

 بةر َِِيج سةرؤكي ثةرلةمان.
( ئيشارةتي ثَيكراوة لة ضوار 2001(ي ساَلي )9بةر َيجان ئةنداماني ثةرلةمان، ئةوةي كة لة دانوني ذمارة )

يوقف العمل يف أقليم كوردستان بالفقرة الثانية من املادة ماددة ثَيي دَيت، لة ماددةي يةكةميدا دةَلَي )
عقوبات(، )املادة الثانية: يعاق  الزوج الزاني، و من زنى بها بالعقوبة الواردة يف الفقرة ( من قانون ال377)

االوىل من املادة(، )املادة الثالثة: على جملس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون(، )املادة الرابعة: ينفذ هذا 
بؤمان روون دةبَيتةوة بةر َيجان كة ئةو كةواتة لَيرة القانون اعتبارًا من تأريخ نشره يف اجلريدة الرمسية(، 

( دةكاتن، 377ماددةية كاتَيي لة ماددةي يةكةميدا لة كار دةخرَيت و باس لة فةدةرةي دووةمي ماددةي )
لة ماددةي دووةمدا تةعديلي بؤ دةهَينَيت، واتة بةديلي بؤ دةهَينَيت، بةديلةكةش ئةوةية كة مةنجيلي 

وة، بةاَلم مةنجيلي زةوجية لة تةعديلةكة هةَليرياوة، ئةوةيان وةاَلمي زةوجية لة ئةسَلي ياساكةدا هاتو
يةكةم كة ياساكة ماوة، ماددةيةكي سةربةخؤي بؤ داناوة، بؤ خاَلي دووةم و تَيبيين دووةمين ئةوانةي كة 

من زنى بها( ية و بؤ )زوج( نيية، لَيرانة دةَلَي )يعادب الجوج الجاني، و زوجة(تَيبينيان كرد طواية تةنها بؤ )
دةطرَيتةوة، هةروةها دةتوانن ئةوانةي كة لة  جة(كة مساواتيشي كردووة لة هةردوو حاَلةتدا )زوج( و )زو

 فقهةوة شارةزاييان هةية لة رووي لوغةوييةوة زياتر ثشتيري ان بكةن، زؤر سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيج د.سراج فةرموو.
 ج د.سراج شَيخ امحد:بةر َي

 بةر َِِيج سةرؤكي ثةرلةمان.

مساواتي تَيدا كردووة، لة يعاق  الزوج الزاني( ئةوةي كة د.ظااَل باسي كرد دةق واية، لةبةر ئةوةي دةَلَي )
رووي زمانةوانييةوة كة دةَلَي زةوج هةم نَير دةطرَيتةوة و هةم مَين دةطرَيتةوة، كةواتة زةوج هةردوو الي 

مساواتة لة مابةيين ذن و ثياو، وانةبَينت تةنها لة ساَلحي ثياوبَي، بةَلكو ئافرةتين لة مةوزوعةكةي تَيداية، 
 تَيداية و هةردووكيان وةكو ية  حيسابيان بؤ كراوة، زؤر سوثاس.
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيج د.بةهار فةرموو.
 بةر َيج د.بةهار حممود فتاح:

 َيج سةرؤكي ثةرلةمان.بةر ِِ

( 2001(ي ساَلي )9ئةو يةكسانييةي كة بةر َيجان باسيان لَيوة دةكةن و داوا دةكةن ياساي ذمارة )
هَيناويةتي، ضونكة ثَين ئةوة بة نيسبةت ذنةوة مةنجيلي زةوجيةي تَيدابووة، بةاَلم لةو تةعديلةدا 

قوبةكة مشووليان دةكات، زروفةكانيان وةكو مةنجيلي زةوجية البراوة، كةواتة هةردوواليان وةكو ية  ع
يةكة لة هةر شوَينَيكدا بَيت، سةبارةت بةوةي كة حةدي ئةدنا و ئةعال لَيي نجيي بكرَيتةوة وةكو ئةوةي 
كة )طةشة خان( طوتي، ئةوة عيالدةي بة ياساوة نيية، عيالدةي بة تةتبيقاتي حمكةمةوة هةية، يةعين 

دَيت ئةوة وا لَي دةكات، ئَيمة ناتوانني سوَلتةي تةدديري حاكم تةدخولي ئةوة سولتةي تةدديري حاكمة كة 
تَيدا بكةين، ضونكة دةبَي حاكم سوَلتةي تةدديري هةبَي بؤ ئةوةي بضَيتة ناو تةفاسيَلي هةر دةعوايةكةوة، 

ئةوة لة هةر كةيسَيي ئةحداسةكاني خوَي جياية، بؤية دةبَي ئةو سوَلتة تةدديرية ئةطةر خةلةلَيي هةبَيت 
تةتبيقات و لة حماكمداية، لة ياساكة ئَيمة كةميشي بكةينةوة ئةو هةر دةتوانَي ئةو سوَلتة تةدديريةي 

 خؤي بةكار بَينَيت، زؤر سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو ئَيظار فةرموو.
 بةر َيج ئَيظار ابراهيم حسني:

 بةر َِِيج سةرؤكي ثةرلةمان.

( نةمَينَيت، ئَيمة هةوَلي بؤ دةدةين كة 377ة وةكو رةئي ليذنة ثَيمانباشة بٍرطةي دوو لة ماددةي )ئَيم
 نةمَينَيت، ئةطةرين ةَينَيتةوة ثشتيواني لة رائيةكةي خاتوو )طةشة دارا( دةكةين، زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

  خاتوو ئَيظار.ضؤن دةبَي نةمَييَن؟ دةبَي ةَييَن
 بةر َيج ئَيظار ابراهيم حسني:

 بةر َِِيج سةرؤكي ثةرلةمان.
( هةر هةوَلدةدرَينت هةتا لة ثةرلةماني عَيرادين كاري لةسةر دةكرَيت 25، 13ئَيستا بة ثَيي ماددةكاني )

 كة نةمَينَيت، سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 دتةي نيجاميت هةية؟ فةرموو.بةر َيج خاتوو تةالر نو
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 حممد: لطيفبةر َيج تةالر 

 بةر َِِيج سةرؤكي ثةرلةمان.
دوو شتة، يةكَيكيان بة ثَيي ياساي باري كةسيةتي ماددةكة هةَليريَيت، خؤ ئَيمةش دةزانني ئةو ماددةية 

ةكة دةكات، ئةو بةو شَيوازةية و لةوَي هةموار كراوةتةوة، يةكسةر ياساي باري كةسيةتي مايف جيابوونةو
كةسةي خيانةتي زةوجيةكةي كردووة ض ثياوةكة و ض ذنةكة هيض مافَيكي نامَينَيت ئةطةر ذنةكة بَيت، 
هةروةها ئةطةر ثَياوةكةش بَيت دةبَي هةموو مافةكة بدات بة ذنةكة، يةعين ئةوة زؤر بة وازحيي ديارة، 

ة كة دياري بكرَيت، زؤر طرنية لةبةر ئةوةي خاَلي دووةمين ئَيمة حةدي ئةدنا و ئةعال كة داوامان كردوو
ئَيمة بؤضي كار لةسةر ئةوة بكةين كة ةَينَيتةوة لةسةر ئيجتيهادي حاكمةكة بة ض شَيوازَيي، دةبينني 
دائيمةن ئةطةر لة رَيياي بةندكراوةكان ئةوانةي لة زيندانةكاندان دائيمةن عقوبةي ذنةكان زياترة، بؤية 

مةش ئةوة بجانني دائيمةن كؤمةَليا رةئي هةية لةسةر بري و باوةر ي ئةو ثَيويست دةكات، ضونكة ئَي
دادوةرانة، بؤية زؤر زةرورة ئَيمة لة ئَيستادا حةدي ئةدنا و ئةعالكة دياري بكةين بؤ زياتر دادثةروةري، 

 زؤر سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيج شيالن خان فةرموو.
 يالن جع ر علي:بةر َيج ش

 بةر َِِيج سةرؤكي ثةرلةمان.

منين لةطةَل بةر َيجان هاور ام لةطةَل )د.بةهار و د.سرياج و د.ظااَل(، ضونكة بة حةديقةت ئَيمة لة هؤيةكاني 
دةرضووني ئةم ياساية، يةعين باس لةوة دةكةين لة ثَيناو بةرجةستةكردني دادطةري و هَينانةكايةي 

ووند و تيذي و جياكاري رةطةزي، بؤية ئَيمة ئةطةر دةستكاري ئةم ماددةية بكةين كؤمةَليايةكي دوور لة ت
لةطةَل ئةسَلي ماددةكةي خؤيدا جياوازي بؤ بكةين، يةكةم: ئةو كاتة ئَيمة ناتوانني ئةو دادطةرية 

جم كؤمةاَليةتية بضةسثَينني و جياوازي رةطةزي دروست دةكةين، بؤية منين هةمان رةئي هةظااَلني بةر َي
 هةية، زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيج د.شَيركؤ فةرموو.
 بةر َيج د.شَيركؤ حةمة امني:

 بةر َِِيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةسَلي مةسةلةكة ئةوةية يةكساني بةدي بَيت، دادطةري بةدي بَيت، هةروةها ئةو جياكاريةي كة هةية 
هَينانة ئةطةر هةية لة دادطاكاندا وةكو بةر َيجان باسي دةكةن نةبَيت، لةبةر ئةوة  نةبَيت، ئةو خراث بةكار

با شتَيكي وا دار َيذين كة ئةوة بةدي بَينَيت، يةعين بؤ ئةوةي كؤتايي بةم جةدةلةش بَينني بةراسيت، 
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بعةن بة نةتيجة، شتَيكي وا دار َيذين كة ئةو يةكساني و دادطةري و باش جَيبةجَيكردنة بةرهةم بَينَيت تة
 ضونكة هةدةفةكةمان ئةوةية، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  حاجي كاروان فةرموو.
 بةر َيج كةنعان جنم الدين )حاجي كاروان(:

 بةر َِِيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ة هةردووكي نةهاتووة، لةسةر دسةي )د.سراج( بر طةي دووةم بة تةحديد باسي ثياوة، يةعين )زوج( لةوَي ب
ضونكة دوايي ئةطةر بيخوَينيتةوة )ومن زنى بها( يةعين تةحديدةكة باسي ثياوة، بؤية ئةطامان لَي بَيت، 

 سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيج مامؤستا هةورامان فةرموو.
 بةر َيج د.هةورامان حةمة شريحم )هةورامان طةضَينةيي(: 

 َيج سةرؤكي ثةرلةمان.بةر ِِ

واللة من هةر ئةوةندة دةَلَيم خؤي ئةم بر طةية لةبةر ئةوة زادةي بريي مرؤظ دايناوة دادطةري تَييدا رةضاو 
نةكراوة، ئةطةر سةيري دورئاني ثريؤز بكةين كة باسي ئةم مةوزوعة دةكات بة ضوار تةئكيد دادطةري لة 

)فاجلد كل باسي هةردووكيان دةكات، دووةم: الزانية و الزاني( )بةيين ذن و مَيرددا بةيان كردووة، يةكةم: 
هةردووكياني باس كردووة، لةبةر ئةوة بةراسيت وال تأخذكم بهما( هةردووكيان، )واحد منهما(، )كل واحد( 

باشرتين حةل ئةوةية كة ئةوةي خواي طةورة بةياني كردووة هةم ضارةسةري خيانةتي زةوجي ثَي 
 و زةجر دةبَيت، بةاَلم كةسةي كة زانية و ئةوةشي كة زانيةية بةراسيت رةدي دةبَيدةكرَيت، هةم ئةو 

( ساَل لةمةو ثَين ئةم بر طةية 46( واتة )1969ئةوةي ثَيشوو لةبةر ئةوة زادةي بريي مرؤظة لة سالَي )
 دانراوة خيانةتي زةوجي ئةطةر زيادي نةكردبَي كةميشي نةكردؤتةوة، زؤر سوثاس.

 سحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيج د.يو

 بةر َيج د.فرست نودتةي نيجاميت هةية؟ فةرموو.
 بةر َيج د.فرست صؤيف علي:
 بةر َِِيج سةرؤكي ثةرلةمان.

( ئةو ماددةية لةكار خراوة، ضوومة هةموو شتةكامن هَيناوة، ئةوة 2001من باسي ئةوةم كرد كة لة ساَلي )
ها ئةوةشي تَيداية سةيركة ضَي دةَلَيت، ماددةي يةكةم: تَيوةطالن لة ( تةن2002(ي ساَلي )14ياساي ذمارة )

تاواني دةرحةق بة ئافرةتان بة بيانووي هؤكاري شةرةف بؤ مةبةسيت بةكارخستين حوكمةكاني ماددةطةلي 
(ي 377( ياساي سجاي ئةوةندة و ئةوةندة، بة هيض شَيوةية  باسي ماددةي ذمارة )131، 130، 128)



 29 

(ة، واتة 131، 130، 128( باسكراوة، ئةوةي لةكار خراوة ) 2002وةي كة لَيرة لة ساَلي )نةكردووة، ئة
 ( بة هيض شَيوةية  باسي ئةوةي نةكردووة، سوثاس.2002( ماوة، لَيرة لة ساَلي )2001ئةوةي ساَلي )

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( ماددةي دووةم بريتيية لة 2001(ي ساَلي )9ياساي ذمارة )خؤي ئيشكالةكة لةوةداية )بةر َيج د.فرست(، 
(ي 9(ي ياساي سجادان، حةز دةكةي سةيري بكة، ماددةي دوو لة ياساي ذمارة )377بر طةي دووي ماددةي )

( ياساي سجاداني عَيرادي، بةس 377(، ماددةي دوو بريتيية لة فةدةرةي دووي ماددةي )2001ساَلي )
ةوجيةي لَي البراوة، كةواتة هةر ماوة، دةدي فةدةرةكة هةر ماوة و تةعديل كراوة، تةنها ئةوةي مةنجيلي ز

 فةرموو د.فرست.
 بةٍرَيج د.فرست صؤيف علي:
 بةر َِِيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 (.......377( دةَلَي بر طةي دوو لة ماددةي )2001لة تةعديلي ساَلي )
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 جت ماددةكةت الية، سةيري بكة، بيخوَينةوة.بةر َي
 بةر َيج د.فرست صؤيف علي:
 بةر َِِيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةَلَي، المة هةموو شتَيكم هَيناوة لةبةر دةستمداية.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ل يف اقليم كوردستان يوقف العمماددةي دووةمي سةير بكة، راست دةكةي لة ماددةي يةكةمدا دةَلَي )
بةاَلم ( املعدل(، 1969( لسنة )111( من قانون العقوبات العراقية رقم )377بالفقرة الثانية من املادة )

( من 377املادة الثانية: يعاق  الزوج الزاني و من زنى بها بالعقوبة الواردة يف الفقرة الواحده من املادة ))
كةواتة ماوة، باشة، بة دةنيدان يةكاليي دةكةينةوة، املعدل(،  (1969( لسنة )111قانون العقوبات رقم )

بةس دوو رةئيمان ثَي بَلَين، ليذنةي ياسايي لةطةَل ئةوةية كة وةكو خؤي ةَينَيتةوة بةو شَيوةية، 
رةئيةكةي ترين كة داواي تةحديد دةكات، شتَيكمان ثَي بَلَين بؤ ئةوةي بة دةنيدان يةكاليي بكةينةوة، 

 شة خان.فةرموو طة
 بةر َيج طةشة دارا جةالل:

 بةر َِِيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ديارة وازحية، ديارة هيض رَييريةكي ياسايي نيية لةوةي كة ئَيمة مودة دياري بكةين، بةاَلم خؤي راستة 
( ساَلة، سوَلتةيةكي تةدديري زؤر هةية لة مودة زةمةنييةكةدا بؤ 5( مانك بؤ )3دياري كراوة زيندان )

ئةو جياوازي تَيدا دةكات، كةواتة ئَيمة بة دانون، بة نةص ئةو سوَلتة تةدديريةي ئةو دادوةرة  حاكم كة
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بةر َيجانة تؤزَيي كةم بكةينةوة ئةو جياوازيةش كةم دةبَيتةوة، ئَيمة ناَلَيني عةدالةتَيكي موتَلةق بةدي 
 .دَيت، بةاَلم عةدالةتةكة نسبيةن زؤر باشرت دةبَي لة ثَيشرت، زؤر سوثاس

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، ئاخر ثَيشنيارت نةداييَن لةسةر هينةكة.
 بةر َيج طةشة دارا جةالل:

 بةر َِِيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( مانك بؤ ساَلَيي بَيت.3ثَيمان باشة )
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيج د.ظااَل فةرموو.
 ااَل فريد ابراهيم:بةر َيج د.ظ

 بةر َِِيج سةرؤكي ثةرلةمان.
( ساَل سوَلتةي تةدديري دراوة بة بة 5( مانك بؤ )3ئةو عقوبةيةي كة تةحديد كراوة بة زيندان بة )

دازي، سوَلتةي تةدديري دراوة بة مةحاكم، لةبةر ئةوةي مةحاكم و دازي داخيلي جوزئيات دةبن لةهةر 
( 3انةية دةزيةية  كة دَيتة ثَين حاكم و تةحقيقي تَيدا دةكات لة )دةزيةية  )علي حدة(، يةعين لةو

( مانك عقوبةي بدات، لةوانةية بةشاعةتي جةر ةكة، ناشريين و ختورةتي جةر ةكة واي 6مانيةكة بؤ )
( ساَل ئةو جارة عقوبةي بدات، بؤية ئةو سوَلتةي تةدديريةي كة دراوة بة 5( ساَل يان بة )3لَي بكات بة )

م لَيرانة ئةوة فةلسةفةي خؤي هةية، لةبةر ئةوةي دانون داخيلي جوزئيات نابَيت، بةاَلم حاكم داخيلي حاك
جوزئياتي هةر كةيسَيي و هةر دةزيةية  بة جيا دةبَيت، بؤية تكا دةكةين وةكو ئةوةي كة لة راثؤرتي 

 ليذنةي ياسايي هاتووة بدرَيتة دةنيدان، زؤر سوثاس.
 ادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيج د.يوسحم حممد ص

بةر َيجان، لةبةر ئةوةي ئيشكالي تَيداية بؤ زياتر دةوَلةمةندكردني ط توطؤكة ثَين ئةوةي بر ياري لةسةر 
بدرَي، ثَيماخنؤشة ضةند ئةندامَيكي تري ثةرلةمان كة ناويان نةنووسيوة ئةوانين دسةي خؤيان بكةن، 

 انةوة، بةر َيج مامؤستا مجال مؤرتكة فةرموو.دوايي بري و بؤضوونة جياوازةكان دةخةينة دةنيد
 )مجال مؤرتكة(: عثمانبةر َيج مجال 

 بةر َِِيج سةرؤكي ثةرلةمان.
خؤي ئةو بابةتة بةراسيت ئةسَلي كَيشةكان لة سةرةتاي ذياني خَيجاني يان موراعات نةكردني رةئي هةردوو 

ر ئةوة بكةين لة دادطا لةسةر ئةساسي رةطةز، يةكةم: ئةوةية بة راي من ثَيويستة ئَيمة داكؤكي لةسة
كَيشةكان كة دروست دةبَي، يةعين فةدةرةية  زياد بكرَي لة ثؤليسةوة خيالفات لة شَيوازي وةكو بَلَيي 
تةحقيق كردن لة بابةتي كَيشةكان بةالر َي النةبرَيت، يةعين عقوبةية  دياري بكرَيت، دووةم: كَيشةي 

 ن باسيان كرد....خَيجاني ئَيمة هةندَيي لة هةظااَل
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 (.377مامؤستا مجال، ئَيمة بة تةحديد باسي ية  حاَلةت دةكرَي، ماددةي )
 )مجال مؤرتكة(: عثمانبةر َيج مجال 

 بةر َِِيج سةرؤكي ثةرلةمان.

%( 80هةية روودةدات كة ) بةس ئةطةر ئيشارةتَيي بدةم، كَيشةي ئَيمة دةبيين ئَيستا هةندَيي حاَلةت
كَيشةكاني كة كَيشةي خيالفاتي لة بةيين خَيجان لةوةية كة لة سةرةتاوة رةزامةند نةبووة، بؤية بة راي من 

 فةدةرةية  زياد بكرَي ئةو كض و كور ةي كة يةكرتيان دةوَي سجاية  دابنَين بؤ ئةو خَيجانةي كة.....
 ان:بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةم

 مامؤستا ئةوة لَيرة ناكرَيت، ثةيوةندي بةم ماددةيةوة نيية، تكات لَيدةكةم.
 )مجال مؤرتكة(: عثمانبةر َيج مجال 

 بةر َِِيج سةرؤكي ثةرلةمان.

دوو: عةدالةت دياري بكرَينت بؤ ئةوةي لة دادطا هةر سةرثَيضيية  خيالفَيي بة بر ياردان عقوبةي خؤي 
 لةطةَل بَيت، زؤر سوثاس.

 ر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بة

 بةر َيج كا  ئومَيد فةرموو.
 بةر َيج ئومَيد حةمة علي:

 بةر َِِيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بةر َيجان ئةنداماني ثةرلةمان، تةبعةن بة بر واي من ياسا دةبَي مامةَلة لةطةَل واديعدا بكات، ثرسيارةكة 
حتريامم زؤربةي دادوةرةكامنان ثياون، ثرسيارةكة ئةوةية لة ئةوةية تاوةكو ئَيستا لةطةَل رَيج و ئي

كؤمةَليايةكدا كة بة شَيوةية  لة شَيوةكان، بة ضةشنَيي لة ضةشنةكان بريَيكي ثياوانة زاَلة حوكم دةكات و 
ياساكان دادةنَيت، حكومر اني دةكات، ئايا بريكردنةوةي ثياوانة و روح دةروني ثياوانة حوكم ناكات لةو 

شنيارةي بةر َيجان ة تةدديريةي كة بةر َيجان باسيان كرد؟ بؤية بة بر واي من لةبةرضاو طرتين ئةو ثَيسولت
ئَيظارخان و طةشة دارا و تةالرخان زؤر زةرورة بؤ بةردةراركردنى ئةو دادثةروةرييةي دةمانةوَ) ، ضونكة 

انن، بَييومان لة ذَير كارييةر) برية وةكو ومت دادةوةرةكامنان تاكو ئَيستا زؤربةيان ثياون، ئةوانين ئينس
ثياوانةكة و ر ؤح و ذيانى ثياوانةدا هةندَيي جار دةرار دةدرَي ئةو كَيشانة) دروستكردووة كة ئةو بةر َيجانة 

 باسيانكرد ، سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان :

 سوثاس ، بةر َيج دكتؤر فرسةت سؤفى فةرموو.
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 فرست صؤفى علىبةر َيج د. 
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان:

لذذة ) يذذاترة  يذذة ز شذذى زؤر) 500ئةو دانونة عقوباتة) كة لةبةر دةستى ئَيمةدا كذذةم بة سذذةور دة يذذة، تة (ماددة
بذذةتى  دذذاز) ، بةتاي تذذة  دذذدير) داوة سذذوَلتة) تة بذذة  بذذَى  سذذجن  طذذةر  بذذى ، ض ئة عقوبةكان ض جا ئةطةر حةثس 

ااَلتى هةية ، ثةيوةستيشة بة هةردوو ر ةطةزةكةوة ، عقوبةكة بؤ جةر ة) زينا كة مةسةلةيةكة زؤر زؤر ح
ذنةو بؤ ثياويشة ، بؤية بة تةسةور) من هيض كَيشةيةكى تَيدا نيية ، هيض نا داد ثةروةريةكيشى تَيدا نيية 
ئذذةوة)  بذذةر  يذذة ، لة ثذذةروةر) ني نذذاداد  يذذة،  شذذكاَ تَيداني مذذن ئي كة وةكو خؤ) هةية ةَينَيتةوة ، بةتةسةور) 

لذذة )د يذذاتر  يذذة ز لذذةو ماددة نذذة   يذذؤر ين  هذذةموو) ب بذذَى  مذذاددة) 200از) نة  لةو ماددةية) ئةطةر وابَى دة )
هذذةتا  كذذة دةر وات  يذذة  ترين سوَلتة) تةددير) هةية نة  هةر لة حةثس، لة سجنين سوَلتة) تةددير) هة

لذذة )25) كذذة  يذذة  تذذاوةكو 24( ساَل موئةبةدين دةر وا ، لةبةر ئةوة بة تةسةور) من ئةوة) كة هة سذذةعات   )
 ( ساَلة حاَلةتَيكى زؤر زؤر تةبيعيةو وةكو خؤ) ةَينَى ، سوثاس.5)

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان :
 باشة ، سوثاس ، بةر َيج كا  حاجى كاروان تكاية بة كورتى فةرموو.

 بةر َيج كةنعان جنم الدين امحد )حاجي كاروان(:
 سةرؤكى ثةرلةمان. بةر َيج

كذذة) ) كذذا نجي تذذة ب ئذذةو حاَلة سذذَيي  سذذةنرَ) 3000لةياسا) فةرةنسا تةدريبةن ئةطةر كة يذذؤرؤ) لَيدة هذذةزار   )
بذذة  ئذذانين  كذذةن ، دور تذذة دة ئذذةو حاَلة طذذةَل  لذَذة لة سذذاية  مامة يةعنى عقوبة) سجن نيية كةواتة ئةوان بة يا

بذذؤ ئَي ئذذةم تةحديد) ئةم حاَلةتة) ديار) كردووة باسى )جةَلدة( دةكا، يةعنى ئةطةر  بذذَى  عذذةيب  مذذان  مذذة ثَي
يذذة  ئايةتة خبةينة ناو يةكَيي لةم بر طانةوة  ئَيمة ئةبَى ثابةندبني بة شةريعةتى ئيسالمييةوة ، زؤر تةبيعي
كذذو  مذذن وة نذذدرَ) ،  تذذةش داب ئذذةم ئاية بؤ حاَلةتَيي سَى عقوبة هةبَى ، ثارةش دابندرَ) ، حةثسين دابندرَ) ، 

ضذذوار ثرسيارَيي لة جةنابتان و هةموو ئةند سذذَى ،  امانى ثةرلةمان ئةكةم ئافرةتَيي تووشى ئةم حاَلةتة بَى 
لذذَي  ضذذى  سذذييةوة  لذذة ر وو) نةف تذذة  منداَلى هةية ثَينج ساَل لة سجندابَى ئةو مندااَلنة ضيان لَيدَ)؟ ئةو ئافرة

لذَذد دَ)؟ بةاَلم ئةطةر ئةو عقوبة) كة خودا) رب العاملني دايناوة ئةمة ر ةدعة كة دايناوة مةسةلةن با سى جة
( جةَلد) لَيبدرَ) 100( جةَلد، يةعنى دايشى ثشتَين ، يةعنى نابَى بة دا ين بَى )100ئةكا ئةم جةَلدة )

سذذدم 5بة خيالَ نيو سةعات عقوبة) تةواو ئةبَى و ئةضَيتة ماَلى خؤ) يان ) بذذَى ، دة سذذجن  لذذة  شذذة  (ساَل با
 ني بؤ ئةو حاَلةتة؟ زؤر سوثاس.ئةوةية لة ر وو) ياساييةوة ناكرَ) ئَيمة سَى ر ةدي دابنَي

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة ، سوثاس ، بةر َيج كا  عمر عينايةت فةرموو.
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  :بةر َيج عمر عينايةت حةمة
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

نذذةو مذذن واهلل من نةمويست تةداخول بكةم ، بةاَلم بةر َيجان وشة) حةثس و سجنيان بؤ لَيكداي شذذرتين  ة ، ثَي
تذذاوةكو )24خؤم زانيارييةكم هةبوو لةسةر) مادام لة ) كذذو 5(كاتذمَير  مذذن وة بذذةر ا)  حذذةثس  تذذة  سذذاَل ئةكا )

يذذاوازة،  تذذةكان زؤر ج كذذةين ، حاَلة سذذرتاو ب سذذتى بة كذذة دة خؤ) ةَينَيتةوة ماددةكة ، نابَيت حاكم وا لَيبكةين 
ئذذةوة) ةبةخشة تؤزَيي جار) وا هةية زينا ئةكرَ) لةبةر مو بذذةر  ئذذةكرَ) لة نذذا  يذذة زي جذذار) وا هة حتاجى ، 

بذذة  كةوا فشار) هاتؤتة سةر ، بةزؤرثَيى كراوة ، جار) واهةية ئيحراج دةبَى هةردوو تةر ةفةكة ، لةبةرئةوة 
بذذة  حذذاكمَيكين  هذذةموو  يذَذت  طذذا ، ناكر لذذةناو داد تذذةوة  يذذةكاليي بكا سذذةكان  حذذاكم كةي يذذةر َيني  يذَذي ب ر ةئى من ل

 بدةينة دةَلةم ، زؤر سوثاس. نادادثةروةر ئَيمة
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

زؤر سوثاس ، دوو ر اكة خبوَيننةوة بؤ ئةوة) ية  لة دواية  بيخةينة دةنيةوة ، دسةتان هةية، دكتؤرة ظااَل 
 فةرموو، ئينجا مامؤستا دةرفةتى جةنابيشت ئةدةم.

 بةر َيج د. ظااَل فريد ابراهيم:
 ةرؤكى ثةرلةمان.بةرَيج س

بذذؤ  يذذةو  نذذى دادطةري تذذةحقيق كرد بذذؤ  تذذةوة  ئةوة) كة ليذنة) ياسايي ئيسر ار) لةسةر دةكا وةكو خؤ) ةَينَي
سذذَى  لذذة  ئذذةوة)  بذذةر  كذذةين لة نذذان دة ئةوةية كة ثارَيجطار) لة مافى ذنان بكرَيت ، ئَيمة لَيرة دي اي لة مافى ذ

مذذانك  (ساَل ، بةاَلم ئةتؤ5مانك حاكم دةستكراوةية بؤ ) شذذةش  بذذؤ  يذذان  سذذاَل  سذذَى  بذذؤ  كة دةيكة) بة ساَلَيي 
نذذة  ئذذةتؤ لَيرا ئذذةدنا  حذذةد)  كذذة  بذذةاَلم  بذذدات ،  بذذة  تذذة عقو ئذذةو ئافرة لةوانةية ئةو حاكمة تةنها بة سَى مانك 
يذذة  كذذاتن ، بؤ تذذةكان ب زيادت كرد ، كردت بة ساَلَيي واتا حاكم لَيرة ناتوانَى بة هيض شَيوةية  ديراسة) حاَلة

 ادار) ئةو خاَلة بن.تكاية ئاط
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 حةد) ئةدنا ثَيموابَى زياد نةكراوة ، مامؤستا هةورامان فةرموو.
 بةر َيج د. هةورامان حةمة شريحم )هةورامان طةضَينةيي(:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
(مانك 3(مانك ، ئةرَ) من ثَيم سةيرة )3ا )بةر استى ئةو حةد) ئةدنا)ة باس ئةكرَ) بةتايبةت ئةوة) وتر

تذذةوة  يذذي ئةييَير ي ئذذةدة) دوا ثذذَي  كةسَيي كة خيانةتى زةوجى كردووة ئةيبة) بةخَيو) ئةكة) ، نانى باشى 
لذذةمان  نذذدام ثةر ضذذوار ئة ئذذةوة  ناو موجتةمةي بؤ سةر شةرةف و ناموسى خةَلي ، بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان 

ئذذةوةمان من ، كا  دكتؤر شوان ، كا  حاج سذذى  كذذرد ، با مذذان  شذذةرعى خودا ى كاروان ، مامؤستا مروان باسى 
كرد كة ئةم مةوزوعة دةزيةيةكة خودا) طةورة نودتة) لةسةر خستؤتة سةر ثيت بةجَيشى نةهَيشتووة بؤ 
نذذني  سذذَلمان دةزا بذذة مو مذذان  هذذةموومان خؤ مذذدهلل  ئذذةمر ؤش اد ثَيغةمبةر) خودا  )ص( بة ئايةتى موحكةم ، 
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نذذةبَى يانى ثَيم  ئذذان  بذذة دور سةيرة هيض كةس خؤ) بةبَى بر وا نازانَى ، هيض كةس خؤ) بةوة نازانَى بر وا) 
نذذك  هذذيض دة بذذجانني  نذذةوة  ئةمةش ئايةتَيكى موحكةمى دورئانة فةرموو با ئةوة) دورئانين خبرَيتة دةنيدا

 دةهَينَى يان نا؟....
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان :

رامان فةلسةفة) سجادان جياوازة ، ئةوة ثةيوةند) بة فةلسةفة) سجادانةوة هةية ، فةلسةفة) مامؤستا هةو
لذذة  يذَذت ،  سذذةردا د كذذار) بة تذذر طؤر ان شذذوَينَيكى  بذذؤ  شذذوَينَيكةوة  لذذة  تذذر ،  نذذاغَيكى  سجادان لة دؤناغَيكةوة بؤ دؤ

فذذ لذذة مو يذَذي  مذذة زؤر يذَذت ، ئة سذذةر داد كذذار) بة تذذر طؤر ان مذذةنَيكى  بذذؤ زة كذذةوة  سذذالمييةكانين زةمةنَي ةكرية ئي
 باسيانكردووة ناكرَ) ئةمة ئَيستا خبةينة دةنيدانةوة لة ثةرلةمانى كوردستان ، بةَلَى فةرموو ئَيظارخان.

 :بةر َيج ئَيظار ابراهيم حسن
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يذذة ب بذذَى ر َيجي ئذذةوة)  بذذةر  سذذر َيتةوة ، لة كذذؤل ب لذذة ثر ؤتؤ هذذةورامان  سذذتا  بذذة ذن تكاية دسةكانى مامؤ بذذةر  ةرام
 دةكرَيت بةر استى....

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 نا ، نا تةنها ر ا) خؤ) وتووة ، ئةتوانَى ر ا) خؤ) بَلَى ئةوين...

 :بةر َيج د. هةورامان حةمة شريحم )هةورامان طةضَينة)(
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ة) خوداية كردوومة.سةدجار لة ثر ؤتؤكؤل بيسر ةوة، دسةكة دس
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كذذة  يذذة  يذذان ئةوة ئذذةوة) تر تذذةوة ،  خذذؤ) ةَينَي كذذو  كذذة وة يذذة  يذذةكيان ئةوة باشة ، سوثاس ، ئةو دوو ثَيشنيارة 
 (ساَل بَى واية؟ ئةي ضى طةشةخان فةرموو.3(مانك بؤ )3)

 :بةر َيج طةشة دارا جالل
 .بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان

لذذة )3ئَيمة ثَيمان باشة لة ) نذذةبَى ،  شذذا 2( مانك كةمرت  لذذة ثَي يذذةعنى  كذذرد  عذذديلمان  نذذةبَى ، تة يذذاتر  سذذاَل ز )
 ومتان ساَلَيي بةس ئَيستا كردمان بة دوو ئيرت موراعامتان بكةن ، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
كذذة) ، لَيرةيا ر ةضاو) ئةوة بكةن هةمو عقوبةية  تةنه لذذة ذنة ا بؤ ذن نيية بؤ ثياويشة كة خيانةت ئةكات 

كذذة)  لذذة ذنة يةعنى مةسةلةكة ئةوة نيية بةس تةنها لَيرة ذن عقوبة) بدة) ، ثياوَيكين خيانةتى كردووة 
 خؤ) ئةبَى سجاية  وةربيرَ) ثياو خيانةت نةكا لة ذنةكة)؟
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 :بةر َيج طةشة دارار جالل
 ةرؤكى ثةرلةمان.بةر َيج س

نذذدامانى ئَيمة بذذةر َيج ئة ش هؤكار) بةر تةسي كردنةوة) سوَلةتى تةددير) بةر َيج دادوةرةكامنان باسكرد بؤ 
ئذذةو  ئذذةوين  ثةرلةمان كة جياكاريكراوة ، بؤية ئةو سوَلتة تةدديريية تةسي بكرَيتةوة ، بضوو  بكرَيتةوة 

كذذة 2مانك ثياوةكة ) (3(ساَل ذنةكة عقوبة بدات و )3جياكاريية كةمرت ئةكات لة جياتى ئةوة) ) (ساَل ذنة
 عقوبة ئةدات ئةطةر ئةو جياكارية بكا ، بؤية مودة زةمةنييةكة بضوو  بكرَيتةوة باشرتة ، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس ، ئَيظارخان فةرموو.

 :بةر َيج ئَيظار ابراهيم حسني
 ةمان.بةر َيج سةرؤكى ثةرل

 (ساَل زياتر نةبَى.2(مانك كةمرت نةبَى و لة )3مةش )ر ةئى ليذنة) ئَي
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان :

 باشة ، كةواتة ئَيستا دوو ر ا هةية ، بةر َيج دكتؤر فرست فةرموو.
 :بةر َيج د. فرست صؤفى على

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
يذذ لذذة حةثس، خؤ) دوو حةثسمان هةية ، حةثسى شةديدمان هة سذذيت  سذذى بة يذذة ، حةث شذذمان هة ة ، بةسيتي

سذذتاوة 24) (سةعاتةوة دةست ثَيدةكات ، بؤية ئةتؤ لة ئَيستاوة دةرارتدا دةَلَيى با عقوبة) كةم كةين ، لة ئَي
طذذةر ) تذذَى ، ئة شذذةديدت داي سذذى  يذذة ، حةث شذذةدةدت دا فذذى مو ئذذةتؤ زةر تذذدا  سذذى 3دةرار يذَذى حةث مذذانيى دابن )

حذذ يذذةر َين  يذذة لَيب كذذة شةديدتداية ، بؤ شذذداية حاَلةتة سذذَلةحةتى ثياوي لذذة مة يذذة ،  سذذَلةحةتى ذن دا لذذة مة ةثس 
تذذة ) ئذذةوة) كرد بذذةر  شذذةدةدة لة كذذى مو كذذة زةرفَي تذذدا حاَلةتة دذذةن بر يار ئذذةتؤ موتَلة سذذتا  يذذارة ، ئَي مذذانك ، 3د )

 ( سةعتيشمان هةية.24ضونكة )
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

مذذان بةس خيانة) زةوجى ئايا خؤ) ز ةرفَيكى موشةدةد نيية؟ ثَيموابَى مونادةشة) زؤرتر هةَلناطرَ) دوو ر ا
كذذة  يذذة  تذذر ئةوة كذذة)  هذذاتووة ، ر ا كذذةدا  هةية ر ايةكى ئةوةية كة وةكو ياساي سجادان ةَينَيتةوة كة لة ر اثؤرتة

(ساَل 2نك بؤ )(ما3مودةكة ديار) بكرَ) ، سوَلتة) تةددير) حاكم ديار) بكرَ) كة بةر َيجان داوادةكةن لة )
بَى ، ر ا) ئةندامانى ثةرلةمان خؤتان سةرثشي بكةن كة كام ر اية ئيختيار دةكةن ، ئةطةر ر ا) يةكةم دةنيى 
يذذي  هذذاتووة دوا شذذةكةدا  تذذة هاوبة لذذة ر اثؤر كذذة  يذذة  كذذةم ئةوة نذذةوة ، ر ا) ية نةهَينا ر ا) دووةم ئةخةينة دةنيدا

ثذذؤرتى ديسان مةيكةنةوة بة دةزييةية  لةسةرمان خؤتان  مذذةيان دةدةن ، ر ا) ر ا بذذة كا يةكالبكةنةوة دةنك 
خذذؤ)  كذذو  دذذدير) وة سذذوَلتة) تة تذذة  هاوبةش ئةوةية كة وةكو خؤ) ةَينَيتةوة لة ياساي سجادانى عريادى ، وا
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بذذؤ )3ةَينَيتةوة كة بة حةثس هاتووة ) شذذة؟ 5(مانك  ثذذؤرتى هاوبة طذذةَل ر ا كذذَى لة يذذةتى؟  كذذَى لةطةَل سذذاَلة ،   )
 (كةس دذيةتى كةواتة ثةسةندكرا ، بضينة سةر ماددة) دووةم.25يةتى ، كَى دذيةتى؟ )(كةس لةطةَل35)

 :بةر َيج د. بةهار حممود فتاح
 (:408دووةم" ماددة) )

 سجاكة ئاستى نجمى بؤ دابنرَ) بةمشَيوةية:
يذذة(سنوات و ال تزيد على سبع سنوات من( 3ال تقل عن )) بذذة) دورباني يذذة زؤر ئذذةم ماددة ئذذةوة)  بذذةر  كان لة

مذذى  سذذتى نج سذذتة ئا يذذة ثَيوي نذذةوة ، بؤ بذذةهؤ) هاندا سذذوتَينن  يذذان دة سذذانة) خؤ ئذذةو كة بذذةتى  ئذذافرةتن بةتاي
 سجايةكة ديار) بكرَ).

 (:408ماددةي )
حببار اذا اواًل) : يعاق  بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات من حرض شخصا او ساعده باية وسيلة على االنت

 كون العقوبة احلبس اذا ي يتم االنتحار ولكن شرع فيه.ما مت االنتحار بناءَا على ذلك وت
شببددَا ثانيًا فببرفًا م لببك  : اذا كان املنتحر ي يتم الثامنة عشر من عمره او كان ناقص االدراك او االرادة عند ذ

 ويعاق  اجلاني بعقوبة القتل عمدَا او شروع فيه حبس  االحوال اذا كان املنتحر فاقد االدراك او االرادة.
 : ال عقاب على من شرع يف االنتحار.لثَاثا

 ( بر طة) يةكةمى تةعديل كراوة :408ماددة) )
حببار او اواًل) لببى االنت : يعاق  بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات من حرض شخصا او ساعده باية وسيلة ع

 تسب  فيه اذا ما مت االنتحار بناءَا على ذلك وتكون العقوبة احلبس يف حالة الشروع.
 ر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان :بة

 ر اثؤرتى هاوبةشين خبوَيننةوة.
 بةر َيج د. ظااَل فريد ابراهيم:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 (: راثؤرتي هاوبةش:2ماددةي )

مذذارة )408مذذاددةي ) دذذي ذ سذذجاداني عَيرا سذذاي  لذذة يا سذذاَلي 111(  خذذؤي 1969(ي  كذذراو وة   هذذةموار  ي 
 شَيوةيةي كة لة ياساي ناوبراودا هاتووة.دةمَينَيتةوة بةو 

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كَى دسة) هةية لةسةر ئةم ماددةية؟  باناو) خؤ) بنووسَى ، مامؤستا هةورامان نودتة) نيجاميت هةبوو؟ 

 بةر َيج د. هةورامان حةمة شةريحم )هةورامان طةضَينةيي(:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يذذ  م يذذة واز شذذيان   بؤ مذذة) تري طذذةَل ئة نذذة  لة شذذووم  ئذذةوة) ثَي ن كة دةنيمدا ، دةنيم بؤ ئةوة دا كة دذ) 
 بَيت.
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة ، سوثاس ، بةر َيج دكتؤر فرست صؤفى فةرموو.

  :بةر َيج د. فرست صؤفى على
 ن.بةر َيج سةرؤكى ثةرلةما

سذذجن  من ثاَلثشتى ر ا) لذَذَى  كذذة دة يذَذي  نذذة كات ئذذةو تاوانا بذذؤ  ضذذونكة  ضذذى؟  بذذةر  كذذةم ، لة شذذةكان دة ليذنة هاوبة
سذذجن 5يةعنى وازحية ) تذذدا  هذذةمان حاَلة لذذة  نذذى  (ساَل بةسةرةوةية واتة ثؤلني كراوة، ناكرَ) جةر ةية  بي

بؤية كة دةَلَى سجن ( ساَلة ، 3(ساَل زياتر نةبَى ، لةو كاتةشدا بينيةوة دايبةزَينني بؤ حةثس كة )7كة لة )
لذذة )5مانا) ئؤتؤماتيكييةن لة ) ئذذيرت  يذذة  كذذةم 7(ساَل كةمرت ني سذذةور دة مذذن تة يذذة  يذذة ، بؤ يذذاتر ني سذذاَلين ز )

يذذةوة  بذذةهارين خوَيندي تذذؤرة  تذذر دك ئذذةوة) دوا يذذة  ماددةكة وةكو خؤ) ديارة هةمواركردنيشى بةسةر داهاتي
 ثَيشكةشكراوة هاتووة ، سوثاس. وةكو خؤ) ةَينَيتةوة باشرتة لةوة) كة ئةسَلى ثر ؤذةكة

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس ، كا  بةهجاد دةروَين فةرموو.

  :بةر َيج بةهجاد دةروَين
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كذذوذيتين  خذذؤ د ضذذاوا  بذذينت  كذذار  سذذة  هؤ ر اسيت ئاشكراية كو كوشنت ، خؤ كوشنت تاوانةكا مةزنة جا هةركة
ئذذةدنا يانين ث حذذةدي  ضذذةندَ)  ظذذَى  هذذةبينت ب  اَلدةربَينت ، لَيرةدا طةلةكا ثَيتظيية ر ادعَيكَى ئاينى و ياسايي 

نذذدةربيت  حذذةتا ها ئذذان  نذذني  ئذذةم دزا يذذت  خذذؤ دكوذ يذذة  سذذة هة ئذذةو كة بذذؤ  هةبَينت ، لبةر هةندَ) رادعى ئاينى 
يذذت يةعنى ل شةريعةتَى ئيسالمَيدا هاتيية هةركةسَى كو نيظ كةليمةش هاوكارَ) ئ َيكى بكات كة ئَيكى بكوذ

يذذة  ئذذاينى ، ناحي يذذة  مذذة ناحي بذذارة ئة يةعنى نيظ كةليمةكة ضيية با دل بَيذيت بكوذة، يةعنى مةعنا) تاوان
هذذةمواركردنَى ) ئذذةوة  طذذةر  يذذة ئة سذذتى ثَيتظي سذذاينة بةر ا سذذا 5شةرعى لَيرة بةحسَى يا نذذةبيت هةروة سذذاَل دا  )

 (ساَلا زؤرتر نةبيت ، سوثاس.3دمينيت كو )
 ر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بة

 سوثاس ، كا  عمر عينايةت فةرموو.
 :بةر َيج عمر عينايةت حةمة

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 دسةكانى من بةر َيج دكتؤر فرسةت كرد) و ثشتيري) دسةكانى ئةكةم ، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان :
 َيج خاتوو تةالر فةرموو.باشة ، سوثاس ، بةر 
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 :حممدلطيف بةر َيج تةالر 
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

نذذةوة  ئذذةو هاندا بذذةهؤ)  كذذردووة  مذذان ثَي شذذا ئاماذة ئةو ماددةية) ئَيستا زؤربة) ذنانين كة وةكو لة ثر ؤذةكة
حذذةد) ) نذذى  يذذار) كرد لببىتووشى خؤ سووتاندن و خؤ كوشنت بوون ، بؤية د نببى و االع شذذة( االد بذذةآلم زؤر با  ،

كذذة دوور  يذَذت  تذذردا دةبر بةر اسيت ئَيمة كَيشةكةمان لةوَيداية، زؤرجار كة ر وون ئةكرَيتةوة بة هةندَيي باري 
لذذة  شذذةكان  بذذةي زؤري كَي كذذةين زؤر ئذذةوة دة سذذةر  لة اليةنة ياسايي و ثاراستين مايف ذنانين، كة ئَيمة دسة لة

سذذتا تذذا ئَي كذذة  مذذاددةي  تةتبيقاتدا ديومانة، كَيشةكامنان بينيوة  سذذةر  كذذةس لة يذذة   سذذتاندا  هذذةرَيمي كورد لذذة 
ئذذةو 408) يذذةعين  شذذَيندرايةوة،  يذذارةش هةَلوة ئذذةو بر  سذذتةوخؤ  تذذةميج ر ا مذذةي  تذذة مةحكة (عقوبة درا، كة ها

كذذة ) ئذذةوةي  ضذذَيتة 408ماددةية حةدي ئةعالو ئةدناي بؤ دياري بكرَيت زؤر باشة، بؤ ئةوةي كَيشةكان  ( ئة
 وة حاكم بتوانَيت بر يارَيكي دادثةروةرانة بدات، سوثاس.دادطاي جينايات، بةالني كةمة

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.
 باشة سوثاس، ر اي ليذنة ثةيوةنديدارةكان ضية لةسةر ئةم بابةتة، دكتؤرة بةهار فةرموو.        

 بةر َيج د. بةهار حممود فتاح:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

هذذاتووة  ئةوةي كة دكتؤر كذذةدا  فرسةت و كا  عةمةر باسيان كرد، ر َيي لة شوَيين خؤيداية، ئةوةي لة ثرؤذة
يذَذنج  لذذة ث داواي ئةوة دةكات ئاسيت نجمي بؤ دابندرَيت، بةآلم بؤ خؤي ئاستة نجمةكةي ديارة كة وتت سجن، 

 َينَيت، سوثاس.ساَلةوة دةست ثَي دةكات، بؤية ئةو تةعديلةي كة داوا كراوة ئةصَلةن موبةر ير ي نام
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.

 سوثاس، بةر َيج دكتؤر سراج، فةرموو.
 بةر َيج د. سراج شَيخ امحد:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
لذذةوةوة  ر اي ئَيمةش هةروةهاية، كة باسي سجن ئةكات، سجن بؤ خؤي لة ثَينج ساَلةوة دةست ثَي دةكات، كة 

بذذةر اي دةسيت ثَيكرد،  سذذاَلة،  حذذةوت  كذذة  نذذاوة  بذذؤ دا شذذي  سذذاَلة، ئةعال يذَذنج  خؤي حةدي ئةدناي بؤ داناوة كة ث
 ئَيمةش وةكو خؤي ةَينَيتةوة، سوثاس.

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.

 سوثاس، شيالن خان، فةرموو.
 بةر َيج شيالن جع ر علي:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ةَل ليذنةي ئةوداف و كاروباري ياسايي، كة وة  خؤي ةَينَيتةوة، سوثاس.ئَيمةش هاور اين لةط
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 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.

 سوثاس، دكتؤرة ظاآل، فةرموو.
 بةر َيج د. ظاآل فريد ابراهيم:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
لذذة ر اث ئذذةوةي  كذذو  كذذة وة كذذة ماددة كذذارن  يذذدارةكان داوا نذذة ثةيوةند تذذة ليذ تذذةوةو خبرَي هذذاتووة ةَينَي كذذةدا  ؤرتة

 دةنيدانةوة، سوثاس.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.

 سوثاس، خاتوو ئَيظار، فةرموو.
 بةر َيج ئَيظار ابراهيم حسني:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ئَيمةش هاور اين كةوة  خؤي ةَينَيتةوة، سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان:يوسحم حممد صادق/  بةر َيج د.

ثذذؤرتي  لذذة ر ا كذذة  سوثاس، باشة ئَيستا دوو ر ا هةية، يةكَيكيان ئةوةية كة وةكو خؤي ةَينَيتةوة، وةكو ئةوةي 
كذذَي  سذذاَل،  حذذةوت  بذذؤ  هاوبةش هاتووة، ر اكةي ترين ئةوةية كة دةَلَيت با تةحديد بكرَيت لة نَيوان سَي ساَل 

لذَذدا  41تكاية با دةسيت بَلند بكات؟،  لةطةَل ئةوةداية كة وة  خؤي ةَينَيتةوة، كةسي لةطةَلداية؟، كَيي لةطة
 كةس دذيةتي، كةواتة بةزؤرينةي دةنك ثةسةند كرا؟، بؤ ماددةي دواتر، فةرموون. 5نيية؟، 

 بةر َيج د. بةهار حممود فتاح:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 (:409ماددةي سَييةم: ماددةي )

شذذةرةف ئةم ماددةية هةَلبيريَيت لةب نذذاوي  ةر ئةوةي ئةم ماددةية دةبَيتة هؤي زياد بووني كوشتين ذنان بة 
يذذة  ئذذةم ماددة يذذةي  ثارَيجييةوة، بؤية دةتوانني لة ماددةكاني كوشتين بة ئةنقةست يان كوشتين بة هةَلة جَي

 بيرَيتةوة.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.

 سوثاس، دكتؤر سراج، فةرموو.
 د. سراج شَيخ امحد: بةر َيج

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 نةسي عةرةبيةكةش لة ياساي عقوباتي عَيرادي، 

 (:409ماددة )
نببى او  سببها بز )يعاق  باحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات من فاجئة زوجته او احدى حمارمه يف حالة تلب

او اعتدى عليهما او على احدهما اعتداءَا وجودها يف فراش واحد مع شريكها فقتلهما يف احلال او قتل احدهما 
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عببذر  هببذا ال مببن  سببتفيد  مببن ي افضى اىل املوت او اىل عاهة مستدمية والجيوز استعمال  حق الدفاع الشرعي فد 
 وال تطبق فده احكام الظروف املشددة(.

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.

 سوثاس، فةرموو دكتؤرة بةهار.
 ار حممود فتاح:بةر َيج د. بةه

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
لذذة دووةم،  ئذذةكات،  نذذي  كذذةميان داواي البرد سذذيوة، لةية بذذؤ نوو متذذان  يذذة  ر اثؤر يذذة،  مذذان هة مذذة دوو ثر ؤذة ئَي

مذذاددةي) مذذةوة،  ئذذةوةش خبوَين بذذةزياد 409بةجؤرَيكي تر داواي دةكات، با  يذَذت  هذذةموار دةكر سذذاية  ئذذةم يا (ي 
وازي ثياو دةرحةق بة ئافرةت، حوكم بة بارودؤخي توندكاري سجا ناكارَيت، كردني ية  بر طة، بةهةمان شَي

يذذان داواي  ئذذةوي تر ئذذةكات،  كذذة  سذذاني عقوبة كذذةميان داواي يةك تذذة ية بذذوو، وا ئذذافرةت  لذذةناكاو  سذذي  طذذةر كة ئة
 البردني دةكات، سوثاس.

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.

كذذةم باشة ر وونكردنةوة بدةن بة ئةندا هذذةمواري ية ماني ثةرلةمان، دةدي ماددةكة لة ياساي سجادان ضيية؟، 
بذذدةن  نذذةوة  ئذذةَلَيت؟، ر وونكرد داواي ضي ئةكات؟، هةمواري دووةم داواي ضي ئةكات؟، ر اثؤرتي هاوبةش ضي 

 بؤ ئةوةي ئةندامان بةرضاو ر وون بن لة كاتي دةنيدان، فةرموو دكتؤرة ظاآل.
 هيم:بةر َيج د. ظاآل فريد ابرا

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
لذذة 1969(ي ساَلي 111( لة ياساي سجاداني عَيرادي ذمارة )409ماددةي سَييةم: ماددةي ) كذذراو  ي هةموار 

 عَيراق، لةكار دةخرَيت، سوثاس. –هةرَيمي كوردستان 
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.

 سوثاس، دكتؤر سراج، فةرموو.
 اج شَيخ امحد:بةر َيج د. سر

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
مذذاددةي) تذذةبيعي  بذذةر َيج،  نذذداماني  بذذؤ ئة نذذي  ضذذاو ر وو عذذةكان 409تةوزي  و بةر لذذة نةو نذذةوعَيي  لذذة  بذذاس   )

سذذاوي  بذذة ثا ئذذةكوذَيت  خذذؤي  ئذذافرةتي  يذذان  خذذؤي  ر َيثَيدان يان كار ئاساني داناوة، بؤ ئةو كةسةي كة خَيجاني 
حذذاكم  شةرةف ثارَيجي، يةعين عقوبةكةي سذذاَلين  سذذَي  وا داناوة كةوا لة سَي ساَل كةمرت نةبَيت لةسةرةوةي 

يذذاتر  بذذؤ ز شذذَيت  سذذةر ئةكَي ئذذةوداف  نذذةي  كذذو ليذ مذذة وة بذذةر اي ئَي سذذيت  ئذذةكات، بةر ا ضذذي  كذذة  يذذة  سذذيت كراوة دة
سذذجاداني  سذذاي  لذذةناو يا يذذة  ئذذةو ماددة كذذةين  مذذة داوا دة ئافرةتان بة ثاساوي شةرةف ثارَيجي بكوذرَين، بؤية ئَي
خذذال ي  لذَذَيني مو يذذة دة شذذةرعة، بؤ سذذاو  خذذالي ي يا ئذذةوةي مو عَيرادي ئيلغا بكرَيت و كاري ثَي نةكرَيت، لةبةر 

مذذارة ) 2002ياساية، ضونكة لة ساَلي  ثذذارَيجي 14ياساي ذ شذذةرةف  بذذةناوي  سذذاوَيي  هذذةر ثا ئذذةَلَيت  هذذاتووة   )
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تذذةبيعي  ئذذةبَيت 409مذذاددةي )ئةبَيت لةكار خبرَيت، ضونكة دةبَيتة هؤكاري زياتر ذن كوشنت،  تذذةناديج  ( مو
يذذة  مذذان ني كذذي ئايني هذذيض دةدَي تذذةبيعي  شذذةوة  لذذة ر ووي شةرعي سذذاييةوة،  لذذةر ووي يا لةطةَل ئةو بر يارة، ئةمة 
ئذذةوداف  نذذة  كذذو ليذ مذذة وة يذذة ئَي خذذؤي، بؤ ئذذافرةتي  خذذوَيين  ضذذَيتة  سذذيت ب يذذاو دة كذذة ث بةناوي شةرةف ثارَيجي، 

ثذذَي بةهةموو شَيوازَيي داوا دةكةين ئةو مادد كذذاري  سذذتان  هذذةرَيمي كورد ةية لة ياساي عقوباتي عَيرادي و لة 
نةكرَيت، كة هةم موخالي ي ياساكاني ثَيشووي ثةرلةمانة، هةم موخالي ي دةدةكاني شةريعةت و نةسةكاني 

 دورئاني ثريؤزة، سوثاس.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.

 سوثاس، خاتوو طةشة، فةرموو.
 طةشة دارا جالل:بةر َيج 

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
مذذاددةي) بذذةثَيي  كذذة  ئذذةوةداين  طذذةَل  يذذةتي، لة نذذةي كؤمةآل كذذو ليذ مذذةش وة لذذةمان 121، 115ئَي مذذة لةثةر ( ئَي

نذذة  ئةتوانني ئيقايف، ر اطرتين كار كردن بةو ماددةية بكةين، ضونكة وةكو ئةوةي كة جؤرَيي لة شةرعيةت دا
سذذايةكي تر مذذة يا شذذنت، ئَي لذذة بذذة كو يذَذي  يذَذرةدا جؤر بذذةآلم ل بذذراوة،  ئذذةوة ال شذذري ة(  بذذدافع  تذذل  يذذة، )د مذذان هة

تذذةناديجة،  شذذدا مو سذذايةي ثَيشوو ئذذةو يا شةرعيةتي دةدةييَت بة تةخ يحم كردني عقوبةكة، بؤية هةر لةطةَل 
 لةطةَل ئةوةداين كة كار كردن بةو ماددانة ر ابيريَيت، سوثاس.

 ةمان:يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرل بةر َيج د.

 سوثاس، خاتوو كةذاَل، فةرموو.
 بةر َيج كةذالََ هادي فةدَي:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
يذذة  ئذذةو ماددة كذذة  شذذني  ثذذؤرتي هاوبة ئَيمةش وةكو ليذنةي داكؤكي كردن لةمافةكاني ئافرةتان، لةطةَل ر اي ر ا

يذَذت  لةكار خبرَيت، ضونكة بووة بة ثاساوَيي بؤ زياد بووني كوشتين ذنان، هةروةها لذذةبري ب ئةبَيت ئةوةمشان 
كة هةرَيمي كوردستان، كؤمةَلَيي ر َيي كةوتن نامةي نَيودةوَلةتي واذوو كردووة، بةثَيي ئةو ر َيككةوتننامانة 

 نابَيت ثَيضةوانةي كار بكات، لةطةَل ئةوةين كة لة كار خبرَيت، سوثاس.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.

نذذدام يذَذـت؟، سذذوثاس، ئة خذذؤي بنووس نذذاوي  بذذا  يذذة  ئذذةم ماددة سذذةر  كذذات لة سذذة ب يذذةوَيت د كذذَي دة لذذةمان  اني ثةر
 فةرموو كا  فخر الدين.

 بةر َيج فخر الدين دادر عارف:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

حذذاجي  يذذل،  شذذكرية امساع ئةم ئةندامة بةر َيجانة ناوي خؤيان نووسيوة كة دسة لةسةر ئةم ماددةية بكةن، ) 
، فرسةت سؤيف، مامؤستا مةروان، بةهار عبدالرمحن، بةهجاد دةروَين، ثةروا علي، جوان لطيفتةالر كاروان، 
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يذذب  مذذني، غر مذذة ا شذذَيركؤ حة جذذةودةت،  شذذَيركؤ  يذذل،  صببطفىامساع يذذةت(، م مذذر عينا دذذةآلدزةيي، ع شذذوان  ، د. 
 سوثاس.

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.

 سوثاس، خاتوو شكرية، فةرموو.
 مصطفى:ةر َيج شكرية امساعيل ب

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
لةر استيدا ئَيمة دةَلَيني كوشتين ئافرةتان بة ثاساوي شةرةف تاوانة، بةآلم جياوازي لة كوشتين بة ئةنقةست 

مذذة  405(ي سجاداني عَيرادي هاتووة، هةر ئةطةرَيي بؤ لكاندني ماددةي )405كة لةماددةي ) سذذيت ئَي ( بةر ا
اسايي دةزانني، ئَيمة لةم ثر ؤذة ياساية داواي يةكسانيمان كردووة، بةر اسيت من زؤر الم سةيرة يةعين بة ناي

تذذةوة،  ضذذةوانة ببَي طذذةر ثَي كذذدا ئة هةر شتَيي كة باس دةكرَيت، باسي كوشتين ئافرةت دةكرَيت، ئةي لةحاَلةتَي
تذذر ب ئذذافرةتَيكي  سذذي ئةطةر ئافرةتَيي بضَيتة ماَلةوة ثياوةكةي لةطةَل  سذذايةدا با لذذةم يا تذذة  لذذةو حاَلة يذَذت،  يبين

ئذذافرةت  بذذؤ  هذذةتايي  ئةوةي نةكردووة، لةو حاَلةتة باسي تووندكاري ياسا بؤ ئافرةت كراوة، واتة سجين هةتا 
كذذةم:  طذذةي ية نذذةبرَيت، بر  يذَذت و ال  دانراوة، بؤية من بة ثَيويسيت دةزامن دوو بر طة بؤ ئةو ماددةية زياد بكر

يذذة ئةطةر لةحاَلةتَيكدا بذذاس نةكرا يذذة  لذذةم ماددة كذذة  بذذوو  ضذذةوانة  يذَذت، لذذَي شذذَيوازةي بذذةم ئذذةوا ،شتةكة ثَي  بكر

يذذاو شَيوازي بةهةمان حذذةق ث نذذد بذذارودؤخي بذذة حذذوكم ئذذافرةت بذذة دةر يذَذت، سذذجا كذذاري توو طذذةر ناكر سذذي ئة  كة

كذذةش بذذؤ ئةطةر واتة بوو، ئافرةت لةناكاو هذذةمان ئافرةتة كذذةي شذذَيواز بة يذذاو وة  عقوبة يذَذت، ث مذذة ينيذذةع ب  ئَي

 دكتؤر دسةكاني بؤ ر َيجم لةطةَل فودةها، مجهوري بة سةبارةت دووةم: دةكةين، ئيسثات سجاكة دادطةري لَيرةدا

 ئايةتي ئَيمة تر بةشَيوازَيكي كردووة، ضارةسةر ئةمةي نوور، سورةتي لة ثريؤز دورئاني لة طةورة خواي سراج،

 ناشكرَيت، بةآلم بكةين، ئايةتة ئةو كردني جَيبةجي باسي اتةداس و كات لةم ناكرَيت ئَيمة بةآلم هةية، لعامنان

 سةبارةت هةية جواني زؤر ر ةئيةكي حني ة ابو ئيمام دةكرَيت، باس عةمد دةتلي وةكو حاَلةتةدا لةم بةر اسيت

 بة وبو تَيدا مةرجةي سَي ئةو ئةطةر داناوة، مةرجي سَي بكرَيت، حساب (عمد شبه) بة دةَلَيت ئةو بابةتة، بةم

يذذاوة ئذذةم كذذة بوو، لةبةردةستتدا تةواو بةَليةي هاتوو ئةطةر يةكةم: مةرجي بكرَيت، حساب (عمد شبه)  يذذان ث

 سَيدارةداني لة يان هةتايي، هةتا سجين ئةوة كوشتووة، شةرةف مةسةلةي لةسةر خؤي ثياوةكةي ئافرةتة، ئةو

 نةبوو، حمصن كوذراو كةسي هاتوو ئةطةر ةم:دوو مةرجي بكرَيت، حساب (عمد شبه) بة بةَلكو دانةندرَيت، بؤ

يذذاوازي شذذةرعدا لذذة ضذذونكة كردبوو، هاوسةرطريي ثرؤسةي واتة سذذَيكدا لذذةنَيوان ج سذذةرطريي كذذة كذذراوة كة  هاو

 ياخود بكةن، عةفوو بكوذةكة بوون ئامادة مردووةكة ئةهلي ئةطةر سَييةم: مةرجي نةيكردبَيت، يان كردبَيت،

يذذةي بوون ئامادة سذذةردةمي يذذرن،وةرب لذذَي د مذذامي لة مذذةر) ئي يذَذت(، لذذَي خذذواي ر ةزاي عو لذَذةتَيكي ب يذذدا وا حا  ر وو

مذذامي مذذةر ئي سذذةي ئذذةو عو شذذتةوة، كة كذذةي بذذةَلكو نةكو يذذةر ئةهلة يذذوةي كذذرد موخة كذذةي ن يذذان ئةهلة مذذة وت  ئَي

مذذامي بؤية وةربيرين، خوَين واتة وةربيرين، دية ئامادةين مذذةر ئي كذذةي عو طذذرت دية سذذانةي بذذةو داي و وةر  كة

كذذة ئذذةوة كرد، عةفو كةسةكةيان ئةهلةكة نيوةي ئةطةر بَلَيني ئَيمةش بؤية دةطرت، وةر كةخوَينيان  بذذة دةتلة
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 كوذراو يةكَيكيان هاوسةرة دوو ئةو ئةطةر بكةين، بري لة شتَيي نابَيت ئَيمة ضونكة بكرَيت، حساب (عمد شبه)

نذذة ئةو مةسريي هةبوو، يانمنداَل (5) منوونة بؤ ئايا موئةبةد، سجين بة كرا تريان ئةوي يذَذت، ضذذؤن منداآل  دةب

 سوثاس. بكةين؟، منداآلنة ئةو بؤ حساب نابَيت ئةي
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.

 فةرموو. تةالر، خاتوو نيية؟، لَيرة كاروان، حاجي بةر َيج سوثاس،
 حممد: لطيف بةر َيج تةالر

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
بذذةر ير ة ئةو هةَليرتنةكةي (409) دةيماد لةسةر يذذة مو مذذة كذذة دانونيانة سذذت ئَي كذذات ثَيوي سذذاني بذذاس نا  لةيةك

يذَذت ضونكة هةبَيت، مافةيان ئةو هةمان ذنانين با بَلَيني بكةين، مذذة ناكر سذذا بذذة ئَي حذذةي يا كذذةين، دذذةتل ئيبا  ب

 بووة ثاَلثشت كراوة ذنان بة امبةربةر كة كوشتنانةي ئةو زؤرترين وة هةَلبيريَيت، ماددةية ئةو ثَيويستة بؤية

يذذذي كردنةوةي كةم بؤ هؤية  دةبَيتة هةَلبيريَيت ماددةكة و بَيت ئةطةر بؤية (ية409ماددةي) بةم  تووندوت

يذذةش نذذا و نايةكساني ئةو هةروةها كوشنت، حةدي تا ذنان بة بةرامبةر يذَذت تةباي يذذة سذذجاكاندا لذذة كذذة نامَين  هة

 .سوثاس ثياو، و ذن بة بةرامبةر
    بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةرَيج دكتؤر فرست فةرموو. 
 : بةرَيج د. فرست صؤفى

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
هذذةموار)  يذذةكَيكيان داوا)  ضذذونكة  كذذان،  ثاَلثشتى هةم راثؤرتى ليذنة هاوبةشةكان هةم نةسى ية  لة ثرؤذة

نذذةوة كردية دةكةم كة ئةم ماددةية هةَلبيريَ)، بة كذذة دةطةرَي َلام ية  روونكردنةوة) كورت ثَيم واية كاتَيي 
يذَذنج ) سذذةد و ث مذذاددة) ضوار سذذيجنى 405بذذؤ  يذذا  ئذذةوةش  يذَذت  بذذؤ دةكر سذذابى  عذذام حي دذذةتلَيكى  كذذو  كذذة وة  )

سذذةد و  مذذاددة)  يذذة  سذذَيكمان هة موئةبةدة يان سيجنى موئةدةتة، بةَلام ئةوة بةو ماناية نيية ئةو حاَلةتة نة
طذذةر 128بيست و هةشت ) كذذرَ) ئة يذذة دة ئذذةوين ئةوة طذذوجنَى،  تذذةكان دة هذذةموو حاَلة ( كة نةسَيكى عامة لؤ 

يذذدا  نذذى خؤ سذذةر ذ ئةو حاَلةتة) باس دةكرَيت كةسَيي جا ض ذن بضَيتة سةر ثياو) خؤيدا يان ثياو بضيتةوة 
سذذاب  عذذجار حي بذذة ئي كذذو  جذذا وةكو حاَلةتَيكى ئيستي جاز حيساب دةكرَيت، بؤية دةكرَ) لةو حاَلةتة وة يذَذت  بكر

نذذؤ ) سذذةد و  مذذاددة) ضوار كذذة  يذَذي  يذذة كات ئذذةوة ني نذذا)  يذذةعنى ما يذذت،  فذذةف ب يذذان موخة يذذت  ( 409مذذةع ي ب
يذَذت، 405هةَلدةطريَ) دةطةر َينةوة ضوارسةد و ثَينج ) بذذةدة دةكر سذذيجنى موئة يذذان  ( ئيال سيجنى موئةدةتة 

سذذت سذذةد و بي مذذاددة)  ضذذونكة  يذَذت،  سذذةر) بكر شذذت ) ئةوة وةكو ئيستي جاز حيسابى لة  يذذة و 128و هة ( ما
لذَذة  لةوَين باسى ئيستي جاز كراوة، بؤية لةوَ) دةكرَ) وةكو عوزرَيكى مةع ى يان عوزرَيكى موخةفةف مامة

 لة طةَل ئةو حاَلةتة بكرَ)، زؤر سوثاس. 
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    بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة، زؤر سوثاس، بةرَيج مامؤستا مةروان فةرموو. 

 : (ج حسني امساعيل )مةروان طةآلَلىبةرَي
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

ضذذةوانة)  ثشتيري) لة راكة) برا) بةرَيجم كا  دكتؤر سرياج دةكةم، ضونكة ثَيضةوانة) هةم ئيسالم هةم ثَي
بذذة  يذَذنت  تذذايى د نذذة كؤ بذذة موالعة بذذةآلم  هذذاتووة،  تذذة  دةستوور) عَيراديشة، لة ئيسالمدا لة دورئاندا ئةو حاَلة

 ند خواردن، كةواتة لة طةَل ئةوةدامة كة ئةو عقوبةية نةمَينَيت و دةستان خؤش بَيت. سوَي
    بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، بةرَيج دكتؤر شوان دةآلدزةيى فةرموو. 
 : دزةيى()د. شوان دةآل مصطفىبةرَيج عمر 

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
نذذى من لة طةَل هةمو كذذو بر ي تذذان وة نذذى ئافرة كذذةدار كرد يذذة) لة و ئةوانةدام ئةوة) كة بةو هؤيةوة دةبَيتة ما

يذذةعنى  هةندَيي جسمى ئةوانة ئةو ثةر ) كار) نامرؤظانةية، بةآلم ناشكرَيت بة راستى بَلَيني لة كؤمةَليةدا 
شببهيدئةو شتة كة لة حةديسدا هاتووة ))من دتل دون مالة و  هببو  نببه ف فببه و وط ئذذةمعر طذذةَل ((  لذذة  نذذاَليم  ن 

بذذةر  نذذة  يذذةوة بَي لذذة روو) كؤمةآليةتي بذذةَلام  يذَذت،  ئةوةدام ئينسان بة عةشوائى بةربَيت و كوشنت ال) ئاسان ب
ئذذةو  تذذة  كذذة بيا سذذتَيي  تذذة ض ئا يذذاو دةطا هذذةم ث ضاو) خؤ) لة روو) ئيجتيماعييةوة شكؤمةند) هةم ئافرةت 

شذذتَيكى رادةية) كة يةكَيي بضَيتةوة سةالم عةلَيي لة ماَلةوة  ضذذةند  مذذة  بكات، يةعنى بة واديعى بيبينى ئة
كذذات  هذذةموار ب سذذايةكى وا  يذذة يا كذذة ثرؤذة سةختة، ئايا ثةرلةمانى كوردستان لةم رووةوة هيض شتَيي نةماوة 

ََ دَيت.   كة دةبَيتة فةوزايةكى كؤمةآليةتى لة ناو هةموو ماَليكدا وةكو خوَ رابردوو) 
    ثةرلةمان: بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي

يذذةن  لذذة ال سذذانة)  ثذذرؤذة يا ئذذةو  لذذةمان و  نذذدامانى ثةر لذذة را) ئة تذذةعن  شذذوان  تذذؤر  بذذةرَيج دك لذَذَى  خذذؤت ب را) 
خذذؤت  جذذةنابت را)  يذذة  خذذؤت هة جذذةنابت را)  مذذةدة،   ََ تذذةعنيان  كذذراون  شذذكةش  ئةندامانى ثةرلةمانةوة ثَي

شذذةرة عذذى  بذذة داف شذذنت  مذذةوزوعى كو سذذية،  شذذةرة باس بكة ئةمةش مةوزوعَيكى ئةسا لذذة كَي سذذتا  كذذة ئَي ف يةكَي
يذذةكى  بنضينةكانى لة وآلتى ئَيمة هةية، مةسةلة) توند و تيذ) بةرامبةر بة ذنان ئةمةش ديسانةوة عةيبة

 طةورةية لة كؤمةَليا) ئَيمة دابيلى موعاجلة كردنة ثَيويست ئةكات موعالةجة بكرَ). 
 : دزةيى()د. شوان دةآل مصطفىبةرَيج عمر 

 رلةمان.بةرَيج سةرؤكى ثة
لذذة  بذذا  يذَذت  شذذةريعةت ب ضذذةوانة)  بةس ئةوة ثَيويستة ئَيمة ليذنة) فةتوا هةية لة كوردستان، نابَى شتَيي ثَي

 رَيية) شةريعةتةوة ضارةسةر بكرَيت. 
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    بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ئةكات موعالةجة بكرَيت. ئَيستا لة دانوندا هةية ثةيوةند) بة شةريعةتةوة نيية، لة دانون ثَيويست 

 )د. شوان دةالدزةيى(:  مصطفىبةرَيج عمر 
سذذاردة(  سذذارق و ال يذذة وال نذذى و الجان كذذرد، )الجا سذذي  سذذتا با جذذةنابى مامؤ نذذةهاتووة  شذذتانة  لة شةريعةتةوة ئةو 

 هةموو) هاتووة وةكو ية . 
    بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 نودتة) نيجاميت هةية؟ فةرموو.  عثماننرية بةَلَى باشة، سوثاس، خاتوو م
 : عثمان بةرَيج منرية 

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
تذذة  ئذذةو كا خذذةوتبوو   تذذر  كذذى  طذذةَل ذنَي لذذة  ثرسيارةكة ئةوةية ئايا ئة) ئةطةر ذنَيي ضوو بؤ ماَلةوة ثياوةكة 

يذَذ ضذذى ب ئذذةبَى  لذذى  نذذة رةد فيع ئذذةو ذ تذذة  ئذذةو كا بذذدات؟ و  يذَذي  كذذة ض بر يار يذذوادارم زؤر ئذذةبَيت ذنة يذذة ه ت؟ بؤ
 يةكسانيانة مامةَلة لة طةَل ئةم دؤخةدا بكةن. 

    بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة، سوثاس، بةرَيج دكتؤرة رَيواز فائق نودتة) نيجامى؟ فةرموو. 

 : واز فائقبةرَيج د. رَي
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

تذذة من داوا ئةكةم ئاخري) دسة) كا  شو مذذة دةبَي ئذذةَلَيت ئة ضذذونكة  سذذر َيتةوة،  كذذؤَل ب ان دةالدزةيى لة ثروتؤ
 فةوزا لة هةموو ماَلَيكدا، يةعنى لة هةموو ماَلَيكى هةرَيمى كوردستاندا ئةمة هةية؟ بة تةعن يةعنى. 

    بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة، سوثاس، خاتوو بةهار عبدالرمحن فةرموو. 

 : ج بةهار عبدالرمحنبةرَي
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

ئذذةزانني  عذذة  يةكةم ئةم ياساية تةحريج و هةندانَيكى ئاشكرا) تَيداية بؤ كوشتنى ذنان و هةمووش ئةو وادي
لذذة  دذذةتل  جذذؤر  شذذتى دوو  شذذَيوةيةكى ط بذذة  ئذذةكرَ)، دووةم  لذذة ذن  سذذتةمَيي  يذذةوة ض  شذذةرةف ثارَيجي نذذاو)  بة 

و عةمد ئةم ياساية هاتووة بؤ ئةوة) كة مامةَلة) لة طةَل هيضيان ئةو  خطأتلى دانونى عقوباتدا هاتووة دة
عقوبة دورسة) كة بؤ خةتةئين و عةمدين دانراوة كة دورسرتة ئةو هاتووة، تةخ ي ى كردووة، هةندَيي 

سذذاييد لذَذةتَيكى نائا لذذة حا اية، موبةرير) هَيناوة بؤ ئةوة) كة ئةمة دةتلى خةتةعة لة بةر ئةوة) ئةو كةسة 
يذذة  ئذذةو عقوبة تذذةخ ي ى  هذذاتووة  مذذة  يذَذت ئة لذَذةتَيكيان ب توورة بوونداية موبةرير) بؤ هَيناوة، بةآلم هةر حا

 كردووة بؤ ثياوان بؤية لة طةَل البردنى ئةو ماددةيةم، و سوثاس. 
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   بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة، سوثاس، بةرَيج كا  بةهجاد دةروَين فةرموو. 

 بةرَيج بةهجاد دةروَين: 
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بذذؤ 409ماددا سَى، ماددا ضوارسةد و نةه ) شذذتان، رةدي  سذذَى ت بذذةينا  ( يا ثَيدظى ية هاوسةنييية  هةبَيت ما
ئذذةظ  يذذةعنى  نذذةهَيت،   ََ كذذو وة يذذت  كوشتنَى هةبَيت ئَيرةدا و هةروةسا هةمان دةمدا رةدي بؤ زينا كو زؤر بب

تذذة د تذذة ببي سذذا بابة يذذدزَ) و هةروة سذذةال ئا خذذرَ) مة هذذانَى  ضذذةندن ل جي نذذا)  يذَذن زي نذذني زةرةر هذذة  دزا ةرطة
تذذا  يذَذت موراعا مةوزوعَى ئَيرة يَى موفاجئة كة دكتؤر فرست بةحس كر و حاَلةتَى غةزةبَى و ئيستي جازَ) دظ

ذيت بةحسَى ظان هةر ظَى خاَلَى ذ) بَيتة كرن، ذبةر هندَ) يا ئاشكراية دةستوورَ) عَيرادَى ماددا دوو كو دبَي
نذذةمايَيت  خذذال َى ب بذذن، مو مذذرؤظ  مذذافَى  نذذةمايَيت  خذذال َى ب ضذذيت مو سذذاية  دةر ب سَى تشتان دكةت نابيت ض يا
مذذاددا  سذذتوورَ)  سذذَى دة بذذن، رةش نظي سذذالمَى  شذذةريعةتَى ئي نذذةطورَيت  خذذال َى  د وكراسيةتَى بن، هةروةسا مو

يذَذذنَى شةش هةر هندة، ذبةر هندَ) ئةز دطةَل ظَى رةئيَى مة  هذذةر ب كذذرن  سذذت  راستى هاوسةنييةط بَيتة درو
سذذجادانا  سذذا)  كذذو يا ظذذة وة خذذؤ دمينيتة كذذو  هذذةر وة سذذية  و  تذذة كَيما ظذذة دَ) بي يذَذذم ئة الببةين ب راستى ئةز ب

 عَيرادَى دا. 
    بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

دذذانون باشة، ئةمة ثَيضةوانة) ئايةتى دورئان و شةرعى ئيسالم نيية؟ ه ةر كةس بة ئارةزوو) خؤ) بيةوَ) 
شذذةرعى  ضذذةوانة  مذذة ثَي كذذوذَ) ئة خذذةَلي ب يذذةوَ)  خذذؤ) ب ئذذارةزوو)  جَيبةجَى بكات عقوبة جَيبةجَى بكات بة 

 ئيسالم نيية؟ بؤ وا) لَي ئةكةن كة ئةمة ثَيضةوانة) شةرعى ئيسالم بَيت. 
 بةرَيج بةهجاد دةروَين: 

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 
شذذَى مةدسةدا من  يذذةتا شة ئةو نةبى، ئةز دطةل هندَ) نيمة، شةريعةتَى ئيسالمَى يا ديار كر) سورةت نور ئا

شذذكراية 7( هةتا ئايةتا حةفتَى )6) كذذة) ئا يذذةعنى حوكمة ظذذة،  يذذة خبوَينمة خذذت ني بذذةس وة سذذية  ( من يا نظي
 لةعانة ثشتى هنيى تةفريقة. 

    بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ووسم، باشة. ناوت ئةن

 بةرَيج بةهجاد دةروَين: 
 يةعنى حوكمةكة) لةعان ثشتى هنيى دبيتة تةالق بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 

    بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةَلَى، باشة سوثاس، خاتوو ثةروا فةرموو. 
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 بةرَيج ثةروا على: 
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

نذذدامانى  سذذتا بذذةرَيجان ئة كذذو ئَي هذذةتا وة خذذةوة  بذذة دا مذذة  مذذةَليا) ئَي لذذة كؤ ئذذةطوزةرَيت  كذذة  ئذذةوة)  لذذةمان،  ثةر
نذذةبَى  نذذة  طذذةر حةفتا يذذاردة ئة بذذة د ئذذةبَى  كذذة  ئذذةكرَ) خةري بذذاس  سذذانى  بذذة ئا نذذدة  شذذنت ئةوة مةسةلة) ذن كو

سذذجاد كذذة  انى ذن مانيانة روو ئةدات، و زؤرتريين بة داخةوة زؤر جار ئةبيندرَيت، يةعنى من لةو باوةر ةدام 
ََ ئةكرَيت كة  كوذان زؤر كةمرت بَيت لة سجادانى كوشتنى ئاذةَلَيي بؤ ذينية ثارَيج)، يةعنى بة شَيوازَيي وا 
ئذذازادة  كذذةس  هذذةموو  طذذةر  كذذدا ئة هيض مافى ئازاد) بؤتان دانةنرَيت و بة موَلكى خؤيان بجاندرَيت لة حاَلةتَي

بذذر وا) لةوة) كة ضؤن هةَلسوكةوتةكة و خؤ) سنوور) خؤ) ئةث ارَيجَيت بؤ شَيواز) هةَلسوكةوت كردن، بة 
شذذرتين  نذذةوة) با من ئةطةر طةيشتة ئةوة) كة خَيجانَيي بياتة ئةوة) كة زينا رووبدات لة نَيوانياندا جيابوو
شتة، يةعنى بؤ بة زؤر وةكو موَلكى خؤت يان ئةبَى بيكوذَ) يان ئةبَى بكوذرَيت لة اليةن خؤمةوة بَيت يان 

ثذذةكان لة اليةن عةش لذذة طرؤ يذَذي  ريةتةكةمةوة بَيت، و بة داخةوة زؤر جار ئةوة ئةبيندرَيت كة لة اليةن زؤر
ئذذةوة  بذذةر  لذذة  شذذريةت  شذذةرةفى عة تذذة  لذذة وا شذذةرةفى عائي و لة اليةن زؤرَيي لة بةرَيجانةوة شةرةفى ذن واتة 

هذذيض ئي يذَذي،  هذذيض كات يذذة  ثذذَيم وا شذذنت  بذذة كو مذذةوة  ضذذوو  كة تذذو ب ئذذةو منى عةزيم هةميشة ئةبَيت  سذذانَيي  ن
مافة) ثَى نادرَيت كة بةرامبةرةكة) بكوذَيت، ئةكرَيت و جيا بكرَيتةوة، لة بةر ئةوة من لة طةَل هةَليرتنى 

 ئةم ماددةيةم، زؤر سوثاس. 
    بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس، بةرَيج دكتؤرة جوان فةرموو. 

 بةرَيج د. جوان امساعيل: 
 سةرؤكى ثةرلةمان.بةرَيج 

كذذة  مذذة  تذذةالر خاني خذذان و  منين هةمان را) بةرَيج دكتؤر سراج و مامؤستا مةر وان طةآلَلى و لة طةَل طةشة 
شذذنت 409ئةو ماددةية لة ضوارسةد و نؤ ) شذذجيعى كو ( لة دانونى عقوبات بة ورد) خبوَينةوة، بة راستى تة

 ةَلبيَيرَ)، زؤر سوثاس. و توند و تيذ) دةكات، لة طةَل ئةوةدام ئةو ماددةية ه
    بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةرَيج د. شَيركؤ فةرموو. 
 بةرَيج د. شَيركؤ جودت: 

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 
لذذة  حذذوكم  سذذةلة)  كذذة مة كذذةم  ئذذةوة ب عذذةرز)  مذذةوَ)  كذذدا ئة ضذذةند خاَلَي لذذة  لذذةمان،  نذذدامانى ثةر بذذةرَيجان ئة

يذذةتَيي شةرعدا لة  مذذةتى ئا شذذتنة خج نذذى طةي يذذةتَيكمان بي كذذة ئا يذذةعنى  بذذني،  يذذا  ئذذةبَى ور طةَل دةدى ئايةتدا 
ئذذةوة  لذَذَيني  حوكم شاميلرتة، فراوانرتة، مورعاتيشى ئةكرَيت، بؤية شت نيية كة ئايةتَيكمان خوَيندةوة ئيرت ب

لذذة نذذةبَى  تذذةص  يذذة) موخ لذذة روان ئذذيال  كذذرَ)  تذذةن يج ب ئذذةبَى  تذذةواو،  يذذة،  بذذة  كذذةالمى خوا كذذردن  حذذوكم دةر 
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كذذة  طذذةورة  خذذوا)  نذذة  بذذؤ منوو بذذةمان،  سذذالم(  صذذالة و ال يذذة  بذذةر )عل سذذوننةتى ثَيغةم بذذة  سذذرية  بذذة  كذذة  ئايةتة
تِيئةفةرمووَ) )) ِدوُوا نَِسائُِكمَْ ِمنَْ اْلفَاِحَشةََ يَأْتِينََ َوالَّلا ْيِدنَا فَاْستَشْْْ ة َ َعلَْ نِ َْ أَْربَعَْْ ُْْكْمَ َفَْ ِدوُوا مِْ ُكُنُنَا شَْْ يَ فَأَْمسِْْ فِْ

فاانُنَا َحتاىَ  اْلبُيُُتَِ َُ َ تَُ يَت ُْ َُ يَْجعَلََ أَوَْ اْلَم َ ّللاا بِيَّل  َسَْ جذذا لَُدنا نذذةكراوة ئين يذَذوة  سذذى ل نذذا با بذذؤ زي دذذةتل  سذذةلة)  (( مة
عذذاكس 409موبةريراتى البردنى ئةم ضوارسةد و نؤية ) جذذاهى مو سذذى ئيتي ئذذةوة با يذذة،  ئذذةم ماددة ضذذيية؟   )

يذذة ، كرا، واتة ئةوة تَيدا باس نةكراو مذذة  نذذى ئة كذذة) بي ئذذافرةت ثياوة بذذَى  سذذةوة  بذذة عةك ة كة ئةطةر بَيت و 
كذذة 409دوو، ماددة) ضوارسةد و نؤ ) بذذةوة)  ئذذةدا  بذذةررَيي  يذذةعنى مو ئذذةكات،  سذذانرت  ئذذافرةت ئا شذذتنى  ( كو

يذذة  بذذةو توورةي كابرا ئةَلَيت ئةيكوذم و ضةند ساَلَيي ئةضمة حةبسةوة تةحةموَ ئةكةم، بةَلام من ئةيكوذم 
بذذة بذذوون و و  تذذوورة  سذذتي جاز و  عذذاتى ئي ئذذةكرَيت مورا بذذاس  كذذة  عذذوزرة)  لذذةو  هذذةروةها  سذذتي جازية،  و ئي

لذذة 405هةَلضوونى ثياوةكة ئةكرَ) ئةمة لة ماددة) ضوارسةدو ثَينجدا ) ئذذةوة  بذذةر  لذذة  حذذةلكراوة  ( ئةوين 
نذذؤدا ) سذذةد و  بذذ409ضوار تذذوورة  كذذة و  تذذةح يج) ثياوة نذذدان و  سذذتي جاز زوو ها سذذةلة) ئ ئذذةم مة بذذؤ (  وونى 

( باس لة حوكمى ثَينج 405ئةوة) كة ئةو حالةتة) بينيوة موبةرَير نيية، ضونكة لة ضوارسةد و ثَينجدا )
جذذدا ) سذذةد و ثَين حذذوكمى 405ساَل تا، يةعنى باس لة موةدةت ئةكات، لة ئاخري كةليمةدا لة ضوار  ئذذةَلَيت   )

سذذاَل )موةدةت، حوكمى موةدةت يةعنى وةدتى بؤ ديار) كراوة كة ئةوة ل يذذنج  ( 25ة ثَينجةوة تا بيست و ث
يذَذت، 409ديار) كراوة، بؤية ضوارسةد و نؤ ) كذذات ةَين سذذت نا كذذة ثَيوي يذذة  ( موبةررَيكى تر بؤ البردنى ئةمة

تذذة 405ضونكة لة ضوارسةد و ثَينجدا ) ئذذةم تومة جذذار  يذذة زؤر  حيذذى هة حذذوكمَيكى واز كذذراوة و  ( دةتل باس 
يذذةن ث لذذة ال جذذار بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان،  ضذذةندين  يذذةعنى  بذذةريد،  ئذذافرةتى  بذذؤ  ئذذةكرَيت  سذذت  يذذاوةوة درو

بذذووة،  نذذد  كذذة دةوَلةمة هذذةبووة ئافرةتة لذَذةت  ضذذةندين حا بذذةتى  بذذة تاي لذذةدا  لذذةم مةجا كذذردووة  سذذةمان  ديرا
بذذؤ  كذذردووة  بذذؤ  مذذةتَيكى وا)  تذذةل يقى تو مرياتَيكى طةورة) بة جَيى هَيشتووة، ئةطةر ةرَيت ثياوةكة ضووة 

بذذةو ئةوة) كة مرياتة يذذةعنى  نذذة،  حذذةبس بوو سذذاَل  سذذَى  كة بؤ خؤ) و بؤ مناَلةكانى ةَينَيتةوة، بةو عوزر) 
بذذؤ  سذذةروةتَيكى زؤر)  كذذة  ئذذةوة)  نذذاو)  لذذة ثَي بذذةَلام  كذذردووة،  حذذةموَ  سذذاَلى تة سذذَى  نذذة  سَى ساَل حةبس بوو

كذذة كذذةم و زانيا لذذة ماَلة كذذردووة  نذذا)  سذذة) زي كذذة مومار مذذة  مذذن ديو يذذةتى  شذذى وتوو رين را) ةَينَيتةوة و خؤ
نذذؤ ) سذذةد و  ( 409كردووة، دةرضووة لة دةست عةدالةت، خاَلى ئةخريم ئةوةية بؤ مةبةرَير) البردنى ضوار

خذذؤ)  سذذتى  بذذة دة خذذؤ)  حذذةدى  خذذةَلي  لة روو) سةروةر) ياساوة ئايا ئَيمة ئةبَى تةشجيعى ئةوة بكةين كة 
كوا دةوَلةتدار)؟ لة بةر ئةوة ثَيم وةربيرَيتةوة؟ ئة) كوا سةروةر) ياسا؟ ئة) كوا مومارةسة) دانون؟ ئة) 

 ( البربَيت، زؤر سوثاس. 409واية ضوارسةد و نؤ )
    بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةرَيج دكتؤر شَيركؤ حةمة امني فةرموو. 
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 : شَيركؤ حةمة امني بةرَيج د.
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ةو رايانة ئةكةم كة لة طةَل هةَليرتنى ماددةكان بة تايبةتى ئةوة) كا  دكتؤر منين ثشتيوانى لة هةموو ئ
هذذةم  ئذذةدات  يذذذ)  نذذد و ت هذذانى تو كذذردةوة  يذذان  بذذةرَيجيان روون كذذو  هذذةم وة هذذةمان  شَيركؤ جودت، لة راستيدا 

شذذنت ضار بذذة كو شذذنت  سذذةر ناشكرَ) ئَيمة بة ياسا بَليَين بر ؤن خةَلي بكوذن، هةمين ناكرَيت لة راستيدا كو ة
سذذتيدا زؤر  لذذة را مذذة  ضذذةندة ئة يذَذت، هةر سذذةر ناكر بكرَيت و حاَلةتى زيناش بة هيض جؤرَيي بة كوشنت ضارة
كذذة  ئذذةوة)  بذذةَلام  سذذتاندا،  لذذة كورد ئذذةبَى  دةطمةنيشة رةنية ئةمة) كة باسى ئةكات هةر لة حاَلةتى دةطمةن 

ئذذةوة ئ شذذتيوانى  مذذن ث لذذةو دكتؤر شَيركؤ جودت روونى كردووة، زؤر روون بوو،  شذذتيوانى  نذذةمَينَى و ث كذذةم  ة
يذذة  فذذةوزا) تَيدا سذذتانى  هذذةموو كورد دسة) خاتوو دكتؤر رَيوازين ئةكةم كة وتى ناكرَ) وا) لَيي بدرَيتةوة 

 لة طةَل ئةوة) ئةويشم كة وتى البربَ)، و سوثاس. 
    بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو.  مصطفىباشة، سوثاس، بةرَيج مامؤستا غريب 
 : مصطفىبةرَيج غريب 

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
سذذةد و  هةَلبةت منين لة طةَل را) هةموو ئةو بةرَيجانةم كة داكؤكى لةوة ئةكةن هَيشتنةوة) ماددة) ضوار

( ئةبَيتة هؤ) هاندانى زياتر بؤ كوشتنى ئافرةتان بة تايبةت لة كؤمةَليا) ئَيمة هةميشة ئةو طلة 409نؤ )
نة ئةكرَ) كة ثياوان بة ناحةق ئافرةتان ئةكوذن، جا فيعلةن ناحةدة كة كةسَيي ئةضَيت ئافرةتَيي و طازندا

شذذنت،  بكوذَيت يان ئافرةتةكة ناضار ئةكرَيت خؤ) لة ترسى ئةوة) كة نةيكوذن خؤ) ثةنا بباتة بةر خؤ كو
ئذذةبَى نذذةجاتَى  سذذاَل  حذذةوت  بذذة  سذذاَل،  سذذان ئةطةر داتيل بجانَى بة سَى ساَل، بة ثَينج  ئذذةوة زؤر ئا سذذيجن  لذذة   

تذذار  دةستى ئةضَيتة سةر خوشكى يان هاوسةر) يان كضى خؤ) ئةيكوذَيت و دوايى وةكو بةرزةكى با نان دور
ئةبَى ئةمة لة كاتَيكدا لة هيض دانونَيكى وآلتانى دونيا لة سةر خيانةتى زةوجى ئافرةت ناكوذرَيت، لة دةدى 

تذذر ئا نذذة)  ئذذةو بةرَيجا كذذو  شذذدا وة سذذةر شةريعةتي لذذة  يذذةعنى  يذَذت،  ئذذافرةت ناكوذر عذذةن  كذذرد دةت يذذان ثَي ماذة
مةسةلة) خيانةتى زةوجى، ضونكة مةسةلة) موتةهةم كردنى كةسَيي بة مةسةلة) زينا ثَيويست بة ضوار 
لذذة  هذذةر  تذذرين  تذذة)  ئذذةو ئاية شذذَيركؤ  تذذؤر  كذذدا دك بذذة ئايةتَي مذذاذة)  تذذؤر ئا كذذو دك نذذة وة كذذة روو شذذاهيد ئايةتة

نذذور )) ِي سورةتى  هََّْف   َوالَّذ َُ َِليَد  هَّيفووموْا نيََّ ُْ َءَفاج لَِ ُي دَّو َْ عَََِّّ ْوَّونا ري َْ  ْ َْ َاِ ي َّوذ  َََّ ْْ ُو ََ اْل ن كذذة َن  َّْرمَّو سذذة  ئذذةو كة يذذةعنى   ))
يذذة  كذذةس نةيتوان طذذادار    مذذن ئا نذذدة)  سذذالميدا ئةوة يذَذذوو) ئي يذَذذايى م كذذة در نذذَى  شذذاهيد بَي نةيتوانى ضوار 

َيويست بكات ضوار شاهيد بَينَى، ضوار شاهيد) دةست نةكةوتووة سَى حاَلةتَيكى لةو جؤرة بيسةملَينَيت كة ث
هذذةر روو  شذذتى وا  ئذذةوة  بذذةر  لذذة  خبذذؤن،  شاهيدين دةست بكةوَ) خؤشى و هةر سَى شاهيدةكةشى ئةبَى سجا 
ئذذةبَى  ئذذةوين  نذذا،  سذذةلة) زي بذذة مة كذذات  نادات، بةَلام ئةو حاَلةتة) كة ثياوَيي خَيجانةكة) خؤ) موتةهةم ب
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شذذتةكة ديسان ئاية يذذدا  مذذى داز بذذةر دة لذذة  خبذذوات  سذذوَيند  خذذؤ)  جذذار  ضذذوار  يذَذت  كذذة دةب نذذة  نذذة روو تى موالعة
                      بيسةملَينيت.                                            

ئذذةوة ) كذذة، دوا)  لذذة ئايةتة كذذة  بذذة ئافرةتة كذذردن دراوة  مذذافى دي ذذاي  عببذاب انهَيشتا  نببه  ضببرى ع شببهد  وي  4ت
يذذا اهلل انه ملن كاذبنيشهادات ب يذذةكرت) ج دذذازي و لة (، ئافرةتةكةش دةتوانَيت دي اي لةخؤ) بكات لةبةردةمى 

يذذة  بذذؤ) ني يذذاوة  ئذذةو ث ئذذيرت  يذَذردة،  ئذذةو ذن و م بذذن  حذذةرام دة كذذرت)  يذذة  بذذة  دةبنةوة تا دةرية) ديامةت ئيرت 
كذذوردةوار)  خَيجانةكة) خؤ) بكوذَيت، بؤية من دةمةوَ) ئةوة بَلَيم هةرضى كوشنت ر وودةدات لة كؤمةَليا) 

ئذذةوة  يذَذت،  خذذؤ) دةكوذ ئَيمة، كة باو  كضى خؤ) دةكوذَيت، برا خوشكى خؤ) دةكوذَيت، ثياو هاوسةرةكة) 
جنذذة)  سذذَيكين ثة هذذةر كة هذذةروةها  كذذات،  ئذذةوة ب يذذاو  كذذات ث كذذة وا دة يذذة  يذذةتي ئَيمة عذذورفى كؤمةاَل بذذوونى  زاَل

طذذاييتى  سذذتى بَيئا كذذات بةر ا يذذةتى تؤمةت بؤ ئيسال درَيذ دة كذذةنى ئا بذذةتى دةدة شذذةريعةت بةتاي دذذةكانى  لذذة دة
سذذتة  يذذة ثَيوي سذذةكةم ئةوة تذذاي د سذذالم، كؤ دورئان، ئةطينا هيض كةسَيي ناتوانَي ئةو تؤمةتة خباتة ئةستؤ) ئي

 ئةو ماددةية هةَلبيريَيت، ضونكة لة دانونى دةتلدا جَييا) كراوةتةوة بةورد)، سوثاس
 رلةمان:بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثة

 كا  عمر فةرموو.
 بةر َيج عمر عينايةت حةمة:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بةر ا) من ثرؤسة) هاوسةرطري) ثرؤسةيةكى ئارةزوومةندانةية، هةر كاتَيي يةكَيي لةو دوو كةسة خيالفى 

يذذة ك ئذذةوة) ني مذذافى  سذذَيكى ئةو طرَيبةستة جووالنةوة مافى ئةوةيان هةية لَيي جياببنةوةو، هيض كةسَيي  ة
شذذَيركؤ و  تذذؤر  مذذةر وان و دك كذذا   سذذراج  تذذؤر  تذذةالر، دك تر بكوذَيت، لةبةرئةوة من ثشتيري) دسةكانى خاتوو 
سذذَيي  يذذة كة ئذذةوة) ني مذذافى  كذذةس  هذذيض  هذذةَلبيريَيت،  يذذة  ئذذةم ماددة يذذوادارم  كذذةم و ه مامؤستا مةال غريب دة

 وذَيت، سوثاس.بكوذَيت، جية لة خوا) طةورة نةبَي، كةس مافى ئةوة) نيية كةسى تر بك
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو منرية فةرموو.
 على: عثمانبةر َيج منرية 

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بذذؤ  مذذةوة  ئذذةوة ر وون بكة مذذةوَ)  مذذن دة تذذةواوةتى،  ثشتيري) دسةكانى بةر َيج دكتؤر شَيركؤ جودت دةكةم بة 
مذذةتى هاور َيكامن لة ثةرلةمانى كوردستان ه بذذة تؤ ةموو ئةو ثياوانة) كة تاوانبارن بة كوشتنى ذنان، بةوة) 

مذذةَلَيي  سذذالم كؤ ئذذاينى ئي كذذة  كذذرد  ئذذةوة)  سذذى  بذذة ورد) با ثاراستنى شةرةفثارَيج) مامؤستا مةال غريب زؤر 
هذذةموو  بذذةثَيى  مذذة  بذذةاَلم ئَي كذذردووة،  مةرجى داناوة، بؤئةوة) ثياوَيي بيسةملَينى كة ذنةكة) فيعلةن زينا) 

ئذذةو ئة نذذةيانتوانيوة  ضذذيان  نذذدا هي لذذةناو زيندانةكا يذذنني  نذذة دةب يذذاوة ذن كوذا و بةدواداضوونانة) ئَيستا ئةو ث
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بذذةرؤذ  خذذةوة رؤذ  بذذةاَلم بةدا كذذةن،  بذذةجَي ب يذَذدراوة جَي خاَلةو ئةو بةندانة) كة لة ئاينى ئيسالمدا ئاماذة) ث
 َيكامن ئةم ماددةية هةَلبيريَيت، سوثاس.كوشتنى ذنان لة زيادبوونداية، بؤية داوا دةكةم وةكو هةموو هاور 

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 مامؤستا عمر فةرموو.
 بةر َيج عمر صاحل عمر: 

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

نذذة  دذذى دانو دذذانونَى عريا بذذةس  نذذة  ئةز حةز دةكةم هةندَيي تةوزحياتة بدةم، ضونكة ئةظ ماددةو ئةظ دانونة 
ظذذة ئيماراتى و  بذذةت ئة تذذارَ) دا با ظذذَى ئي نذذة  سذذاوَ) بكةي ئذذةظَى ثا بذذةس  نذذة  يذذةعنى  ئةظة هةمى واَلتة دا هةي، 

تذذى و  بذذؤ دي هاندانة و ئةظة هاريكرنة بؤ كوشتنا ذنان دَ) نةصَى خوَينم دانونا ئيماراتى مةخرةجةكَى باش 
شذذتن مذذةوزوعَى كو ئذذةظ  كذذةين ذ)  بذذةتى را ظذذى با مذذة  عذذةتَى دا جذذد) مةوزوي ئةز خبؤ دظَى دةينا يذَذت  نذذان دظ ا ذ

كذذى  كذذةين وة سذذةر ب هذذةمى ضارة سذذات  مذذةتَى و موئةسة طذذةهَى حكو لذذةمان، وة  دةز كذذةين وة  ثةر سذذة ب ديرا
تذذة  ئذذةظا دهَي يذذة،  شذذتنَى  طذذةل كو نذذة د مامؤستا غريبى ئيشارةت كر) و مامؤستا سرياجى مةوزوعَى ئيسالمَى 

سذذال يذذارة ئي شذذتةكَى د يذذة، ت شذذائري)  عذذورفى و عة عذذةكَى  بذذةد مةوزو يذذت كذذرن ئة لذَذةتى ذ) ببين ظذذَى حا يذَذي  م ئ
قذذة ل  هذذة) و تةفري يذذا  عذذةنا  يذذةتا موال مذذةوزوعَى ئا شذذَيركؤ)  تذذؤر  كذذة دك يذذت وة لذَذةتى بب ظذذى حا عذذةرةز)  مو
يذذا  هذذةمى  ظذذة  ضذذَيكر)، ئة يذذا  دو اهَيكَى و ثَيغةمبةر) )صلى اهلل علية و الة وسلم( يا تةفريق كر) و تةالق 

ضذذى ئاشكراية ئةظ ماددة يا ئينا) موشةريعة يا ئ ينا) موشةريع يةعنى يا غافل بووية نةزانية ئةظ ماددة بَو
داناية، نة؟، مةوزوي هوسا نينة، ئَيمة ياسا دانني د وآلتيدا بؤ بةرذةوةنديا هةر وادعةكى نة مةسةلةن بةس 
عذذةتا  نذذان ب دنا موجةر ةد بجانني ئةظ ماددة دَ) موساعةدا كوشتنَى كةت يان نا؟، ئةظ ماددة وةختَى هاتية دا
يذذة  من ئاريشةكَى ضارةسةر دكةت و يا تةحديد كرية ذ) و ئيماراتى ثرت تةفصيل يا كرية تَيدا، تةحديد كر
تذذى(  مذذع زوج يذذة زةوج ) يذذد كر سذذتي جاديدا تةحد سذذى و ئي تذذةكَى نةف سذذانةكة دحاَلة يذذدا ئين تذذة رو ئذذةظ حاَلة

دذذةتل  تذذة  ئذذةظ حاَلة يذذدا مةسةلةن زةالمةكا دطةل ذنكا و)، ئينسان خؤ موعةرةز كةت و  ظذذى حاَلةت ضذذَيبوو، د
شذذنت  تذذة كو ظذذة دَ) هَي ئذذةظ مرؤ كذذة)  دذذةتلَى  هذذةر  كذذا د) ذ) دَ)  يذذت و جارة سذذاب ب مذذد حي دذذةتل عة كذذى  وة
نذذَى  هذذَيال بت مذذد  دذذةتل عة بذذةس  تذذة  مذذاددة الدا  ئذذةظ  تذذة  طذذةر  مةسةلةن ئيعدام كرن، ضونكى دةتل عةمدة ئة

ئذذةظ مةعنا الدانا ظى ماددة) ئةظة ثرت بؤ ياسا) دزانن ذبةر هندَ) ئ خذذوَينم  مذذاراتى  ةز دَ) نةصَى دانونَى ئي
تببهئيشكالة ظى رةنيى عيالج كرية ) يذذد يعاق  بالسجن مؤق  من فجأ مبشاهدة زوجته او ابنته او اخ ( تةحد

تببدى كرينة ) حالة تلبسها جبرمية زنا  فقتلها فى احلالة وقتل من يزنى بها قتلهما معا ويعاق  باحلبس اذا اع
جببأت   عليها و عليهما اعتداءا تببى ف جببة ال قبب  الزو سببجن مؤ مببادة بال فببس  قبب  ن هببة و تعا مببوت او  عا ضببى اىل  اف

حلببال فببى ا لببه  يببة فقت سببكن الزوج سذذى باملشاهدة زوجها حالة تلبسة جبرمية زنْا  فى م تذذةكَى نةف يذذةعنى حاَلة  )
بذذينت ) مببادةروونى دروست د هببا او عليه تببدى علي ببباحلبس اذا اع قبب   عببا وتعا لببهما م هببا او قت نببى ب مببن يز لبب    قت

عببذر هببذا ال هذذةم اعتداءًا افضى اىل املوت و ال جيوز استعمال حق الدفاع الشرعى فد من يستفيد من  يذذةعنى   )
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تذذة  نذذا ها حاَلةتةكَى نةفسى و ئيستي جائى دروست دبيت ذني ذ) ئيحتيمالة زةالمَى خؤ بكوذيت ماآل ويدا زي
طذذةَل كرن، يةعنى ئةو ئيشارةتا هاتية كرن دظَيت تو ظى مةزوعى ذ) بةرضاظ  شذذا د وةربير) حاَلةتَى زينا حا

ذنكا تة، دطةَل كضا تة، دطةَل خويشكا تة بَيتة كرن د ماآل تةدا ئةظة مةسةال جينايةتَى دضيتة جوحنَى يَين، 
 دانونى ثرت ذ من دزانن ذ ظى حاَلةتى ئةطةر تو وةكى دةتل عام حيساب بكة) ئةظ زةرةرة. 

 ان:بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةم

 خاتوو جنيبة فةرموو.
 امحد: لطيف بةر َيج جنيبة

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سذذتا  جذذودت و مامؤ شذذَيركؤ  تذذؤر  خذذان و دك دسةكانى من كرا ثشتيري) تةواو لة دسةكانى بةهار خان و ثةروا 
يذذاو، يذذان ث بذذَي  شذذنت ذن  بذذؤ كو يذذة  بذذةريرَيي ني وة   غريب دةكةم، كة ئةو ماددةية البربَيت بةر استى هيض مو

 دكتؤر شَيركؤ ئاماذة) ثَيدا زؤرجار بة توهمة ئةوة دةكرَيت، بؤية لةطةَل البردنى ماددةكةم، سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  حاجى كاروان فةرموو.
 بةر َيج كنعان جنم الدين )حاجى كاروان(:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

تذذة زؤر بةكورتى يةعنى بة عةمةَ ئذذةم ئاية يذَذي   ئةو حاَلةتة ر وويداوة، لة خجمةتى ثَيغةمبةر )ص( كة كات
يذَذي  كذذة ثياو كذذةم  دَيـتة خوارةوة سةعد يةكَيكة لة صحابةكان دةَلَيت يا رسول اهلل من ضؤن تةحةموَ ئةوة ب

كذذ هذذةر دةي مذذن  يذَذت  شذذنت دةَل وذم، ببينم لةطةَل ذنى خؤمدا، يةعنى ئايةتةكةش دابةزيوة بة مةنع كردنى كو
سذذعد(،  مذذن ال غذذري  يذَذت )اهلل ا بذذةر )ص( دةَل صحابةيةكى تر دةَلَيت )يارسول اهلل( ئةوة سةعد بة غريةتة، ثَيغةم
كذذات، دة) وت  كذذةس نا لذذة  شذذةر م  خذذوا  يذذة  شذذنت بووا سذذةلة) كو طذذةر مة يذذةعنى ئة خوا بةغريةترتة لة سةعد، 

سذذ سذذتا درو يذَذت، ئَي ضذذى بكر بذذوو  سذذت  كذذة درو يذَذرة حاَلةتة كذذةين؟، بيكوذن، بةاَلم ل ضذذي ب مذذة  شذذتى ئَي بذذوو كو ت 
حذذاكم،  بذذَي  لذَذةتى دة لذذة حا طذذةر  هذذةبَي ئة يذذاريكراو  يذذةكى د بذذَي عقوبة يذَذت؟ دة ضذذى بكر حاَلةتةكة دروست بوو 
شذذَينةيية،  لذذةكاتى  يذذة  فذذةردى هة بذذوو  دةكةوَيـتة سةر حاكم، حاَلةتةكة دروست بوو يان لةكاتةكةدا دروست  

ة زانى كة ثياوةكة واي كرد لةدوايي بيكوذَي، حوكمةكة) فةردى لةكاتى شَينةيي ثياوةكة زانى يان ئافرةتةك
 هةية لةوكاتة) حاديسةكة ر وودةدات ئةوة دةبَي ئيختساس بكرَيتةوة، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ضذذونكة و بذذةكورتى،  يذذة  بذذةاَلم تكا لذَذَين،  تذذان ب يذذدارةكان ر ا) خؤ يذذةكان ئَيستا بةكورتى ليذنة ثةيوةند بذذجامن ر ا ا
 وازحية و، دةخيةينة دةنيةوة مامؤستا هةورامان دسةيةكت هةبوو؟ فةرموو.
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 بةر َيج د. هةورامان حةمة شريحم )هةورامان طةضَينةيي( :
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كذذة  ئذذةوة)  سذذةر  يذذة لة يذذد كردنةوة هذذةر تةئك يذذان،  بذذةر َيج كرد سذذتايانى  وةَلال دسةكةم مامؤستا غريب و مامؤ
ثذذَي  شذذى  نذذةت دسةيةكي سذذكرا، تةنا كذذة با نذذة  لذذةو حاَلةتا بةهيض جؤرَيي بؤ ثياوين و بؤ ذنين دروست نيية 
ضذذةوانة)  يذَذت ثَي بَلَيت، تةنانةت زللةيةكيشى لَي بدات نة  كوشنت، شةرعى خوا ئا ئةوةية، ئةوة) كة دةوتر

ر) خوا )ص( ئةوة ر وويداوة، شةرعى خواية كوشنت و  بيكوذَي و ئةوانة، ضونكة ئةوة لة خجمةتى ثَيغةمبة
بذذوو،  لذذَي دا يذذةكى  نذذة زللة صةحابة هاتووة فةرموويةتى ئة) ثَيغةمبةر )ص( من خَيجانةكةم زينا) كردووة، 
خذذوارَ)،  تذذة  نذذة ها يذذةتى موالعة بذذةر )ص( ئا بذذوو، ثَيغةم نة دةر) كرد بوو، نة هيض مةحاولة) كوشتنى كرد 

مذذةش زؤر بةشَيوةيةكى  رَيي و ثَيي تةالدى موئةبةد ئذذةوة) ئَي تذذايي، لةبةر تذذةواو كؤ نذذةوة،  سذذتة نَيوانيا ) خ
سذذةبارةت  يذَذت،  يذذة البرب ئذذةو ماددة لةطةَل ئةوةين بة هيض جؤرَيي ئةو ثاساوة دروست نيية بة هيض جؤرَيي، 
بةوة) كوشتى بة واديع، تةبعةن تؤ ئةطةر دانونَيي دادةنَيى بة وادعَيي ئةطةر كوشتى ئةوة دةتلةكة دةتلى 

نذذا)  خطأ(ةتلى )عةمدة خؤ د يذذةتى زي كذذة بينيو بذذةوة)  يذَذت،  خذذؤ) دةكوذ كذذة)  نيية، ئةوكةسة) كة خَيجانة
 كردووة، دةتلى عةمد) كردووة، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 خاتوو ئَيظار فةرموو.
 بةر َيج ئَيظار ابراهيم حسني:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ر ليذنة لةطةَل ئةوةية ئةم ماددةية البدرَيت و تةواو، سوثاس.راثؤرتى هاوبةشى هةر ضوا
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د. سراج فةرموو.
 بةر َيج د.سراج شَيخ امحد:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سذذةنيى تَي بذذربَينت هاو كذذة ال طذذةر ماددة كذذةوا ئة كذذرا  سذذةنيى  يذذة، زؤر شت باسكرا، يةكَيي لةوانة باسى هاو داني
مذذاددة) ) يذَذـنت،  يذذة البدر ئذذةو ماددة يذَذـتو  طذذةر ب يذذة ، ئة سذذةنيى تَيدا ثذذةر ) هاو عذذةكس ئةو شذذوَينى 405بيل  )

هذذةر 405بيرَيتةوة، لةبةرئةوة) ماددة) ) بذذة  يذذاو،  ( زؤر بة ر اشكاو) هيض فةرق ناكات لةنَيوان ئافرةت و ث
بذذَي، يذذن  سذذاو) دز يذذاخود ثا بذذَي،  شذذةرةف  سذذاو)  بذذة ثا بذذَي،  سذذاوَيي  مذذاددة) ) ثا بذذَينت  سذذاوَيي  ( 405هذذةر ثا

كذذة  سذذتى  كذذة بةر ا نذذَيني  لذَذةتَيي داب بذذؤ حا لذذة  فذذةف  فذذى موخة ئذذةوة زةر كذذات  جذذاب نا كذذات، ئي جذذة دة موعالة
كذذرد ) ئذذةوة)  تببل دون جةر ةيةكى تَيداية، نة شةري ثَيى ر ازيةو نة دانون ثَيى ر ازية، مامؤستا باسى  مببن ق

شذذنت، ( نةوعةن ما ثاساو) لة بؤ عرفه فهو شهيد بذذؤ كو لذذة  ديتةوة كةوا بةو فةرموودةية ر َيير) نةكرَيـنت 
هذذةجى  لذذة مين شذذافيعى،  بيلعةكس لة شةريعةت باسى ئةوةش كراوة بة ليعان ضارة) كردووة هةتا لة فيقهى 
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هذذاتو  طذذةر  سذذَي: ئة هذذةر كة يذَذت  يذذة، دةَل شذذارةزاييان هة كذذة  نذذة)  ئيمامى نةوةو) بة ر اشكاو) باس دةكاتن ئةوا
بذذَي خَيجانى خؤ)  يذذة، دة كوشت بةو شَيوازة، لةبةرئةوة ئيشى ئةو نيية كوشنت بكاتن ئيشى سوَلتة) تةن يج

لذذة)  يذذاوة ث ئذذةو ث بذذةاَلم  تذذةوة،  بذذَي بيكوذَي شذذتيية، دة خذذؤ) كو كذذة)  كذذة ذنة تذذةوة  يذذاوةش بكوذَي ئذذةو ث حذذاكم 
تذذل دون  مذذن د كذذرد )  سذذى  شببهيدشةهيد) دةدرَييَت، لةبةرئةوة) وةكى مامؤستا با هببو  فببه ف لذذةوعر تذذة  (  بابة

بذذورووذَينني،  كذذة)  مذذة مةوزوعة كذذاتن ئَي ئيمامى نةوةو) زؤر بةر اشكاو) باسى كردية، كةواتة لَيرة ئيجاب نا
لذذةو  تذذة  ئذذةو بابة يذذة  حذذةق ني بذذَييَن،  هةم موخالي ى دانونة، هةم موخالي ى شةرعة مةوزوعةكة كؤتايي ثَي 

 ماددةية ةَييَن و ، سوثاس.
 ي ثةرلةمان:بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤك

 ليذنة) ياسايي دسةيةكتان هةية؟ نيتانة؟، ليذنة) كاروبار) كؤمةاَليةتى فةرموو.
 بةر َيج طةشة دارا جالل:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 لةطةَل راثؤرتةكةين ئَيمةش.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

مذذاددة) ) كذذة  يذذة  يذذةكيان ئةوة يذذة، ر ا هذذةَل409دوو ر أ هة لذذة (  كذذة  يذذة  تذذةواوةتى، ر ا) دووةم ئةوة بذذة  بيريَيت 
( هاوسةنيى بكرَيت لةنَيوان ثياوو ذن، بة هةمان شَيواز) ثياو دةرحةق بة ئافرةت حوكم بة 409ماددة) )

نذذذة)  كذذذةم ر ا) ليذ بذذذوو، ر ا) ية ئذذذافرةت  لذذذةناكاو  سذذذى  طذذذةر كة يذذَذت، ئة سذذذجا ناكر نذذذدكار)  بذذذارودؤخى تو
شذذة؟ ثةيوةنديدارةكانة كة راثؤرتى ها خذذاتوو طة يذذة  سذذةيةكت هة هذذةَلبيريَيت، د كذذة  كذذردووة  مذذادة  وبةشيان ئا

 فةرموو.
 بةر َيج طةشة دارا جالل:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

دذذى  سذذجادانى عريا سذذاي  طذذةَل يا عذذةمول لة يذذة، تة منذذان ني غذذا كرد نذذا) ئيل مذذة توا ضذذونكة ئَي ر اطرتن بة كاركردن، 
 تن بة كاركردن.دةكةين، )ايقاف العمل( دةتوانني واتة ر اطر
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د. بةهار فةرموو.
 بةر َيج د. بةهار حممود فتاح:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ئَيمةش )ايقاف العمل(مان بةكارهَيناوة.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كذذَي ل409يةعنى ر اطرتن بة كاركردن بة ماددة) ) يذَذت؟ (  يذذة ر ابيري ئذذةو ماددة كذذة  يذذة  طذذةَل ئةوة كذذةس  56ة
 كةس لةطةَلى نيية، كةواتة ثةسةند كرا، دةر ؤينة سةرماددة) ضوار، فةرموو. 1لةطةَلييةتى، كَي دذيةتى؟ 
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 بةر َيج د. بةهار حممود فتاح:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ماددة) ضوار:
 ( 413( بر طةي ية  لة ماددة) )413ماددة) )

لذذة )500غةرامة زياد بكرَيت بةمشَيوةية لة ) بر ) نذذةبَيت و  كذذةمرت  نذذار  هذذةزار دي يذذاتر 3(  نذذار ز يذذؤن دي ( مل
نذذةوة)  سذذا) بةرةنياربوو ضذذةندة يا يذَذت، هةر نةبَيت، لةبةرئةوة) زؤربة) زؤر) لَيدانةكان بةرامبةر ذن دةكر

كذذة لةضوا يذَذـتةوة  سذذانة دةطر ئذذةو كة بذذةاَلم  نذذاوة،  سذذجا) دا نذذى  لذذة توندوتيذ) خَيجا تذذا ث نذذدان و  ضذذَيوة) خَيجا ر
 ضوارة.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 دةدى ئةسَلى ماددةكة، فةرموو.
 بةر َيج د.سراج شَيخ امحد:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 (413ماددة )
لقانون فسب  اواَل: من اعتدى عمدَا على اخر باجلرح او بالضرب او بالعنف او بارتكاب اي فعل اخر خمالف ل)

له اذى او مرفا يعاق  باحلبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على مائة الف ومائتني ومخسني الف 
يببد  لبب  تز مببة ا سببنوات والغرا ثببالث  لببى  يببد ع دينار وباحدى هاتني العقوبتني وتكون عقوبة احلبس مدة ال تز

 على نفس الغرامة دينار او باحدى هاتني العقوبتني:

 نشأ عن االعتداء كسر عظم.أ/ اذا 
شببرين  ب/ اذا نشأ عن االعتداء اذى او مرض اعجز اجملين عليه من القيام باشغاله املعتادة مدة ال تزيد على ع

 يومًا.
مببادة  يببذاء او  غببرض اال عببدة ل لببة م نبباري او ا سببالح  سببتعمال  يببذاء با حببدث اال حلبببس اذا  بببة ا كببون عقو ثببَا: وت ثال

 (حمرقة...........
 سحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيج د.يو

تذذة  كذذراوة، كةوا يذذة   طذذة)  نذذى بر  د. سراج ثَيويست ناكات بر طةكانى تر خبوَينيتةوة، تةنها داوا) هةموار كرد
 بر طةكانى تر) ثَيويست ناكات خبوَيندرَيتةوة، راثؤرتى هاوبةش فةرموو.

 بةر َي. د. ظااَل فريد ابراهيم:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 (: راثؤرتي هاوبةش:4ةي )مادد

مذذارة )413مذذاددةي ) دذذي ذ سذذجاداني عَيرا سذذاي  لذذة يا سذذاَلي 111(  خذذؤي 1969(ي  كذذراو وة   هذذةموار  ي 
 دةمَينَيتةوة بةو شَيوةيةي كة لة ياساي ناوبراودا هاتووة.
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كَي دسة) هةية لةسةر ئةوة؟ بةَلَي.
 فريد ابراهيم: بةر َيج د. ظااَل

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يذذةكانيان  لذذةمان تَيبيني نذذدامانى ثةر ئةطةر ر َييامان بدةن ر وونكردنةوةيةكى ياسايي بدةين ، ثَين ئةوة) ئة
 بَلَين، سوثاسى بةر َيجتان دةكةين.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموون ر وونكردنةوة بدةن.
 اَل فريد ابراهيم:بةر َيج د. ظا

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

خذذؤ)  كذذو  يذذة وة ئذذةو ماددة يذذاردرا  كذذة بر  يذَذي  ر وونكردنةوة ياساييةكةمان ئةوةية، ئَيمة لة ليذنة) ياسايي كات
ةَينَيتةوة، واتة غةرامةكة زياد نةكرَينت، بةربةستةكة بةربةستَيكى ياسايي بوو، لةبةرئةوة) لة ثةرلةمانى 

ئذذةو 2003( ساَلى )6ذمارة ) كوردستان ياسا) بذذر )  يذَذت  يذذدا دةَل مذذاددةيى يةكةم لذذة  سذذاية  ( دةرضووة، ئةو يا
مذذارة) ) سذذجادانى ذ سذذا)  لذذة يا دذذةكانيان  كذذة دة نذذة)  سذذاَلى )111غةراما هذذاتووة 1969()  كذذراو دا  هذذةموار   )

 بةوشَيوةية) خوارةوة دةبن، 
 دينار زياتر نةبَي.( 300( دينار كةمرت نةبَي و لة )50يةكةم: سةرثَيضييةكان لة )

 ( دينار زياتر نةبَي.1500دينار كةمرت نةبَي و لة ) 301دووةم: كةتن واتة )اجلن ( لة 
 ( زياتر نةبَي.5000( دينار كةمرت نةبَي و لة )1051سَييةم: جينايةت لة )

ت(، بؤية ئةو ياساية لة ماددةي يةكةمي دا تةحديدي غةراماتي كردووة بؤ موخالةفة، بؤ )جن (، بؤ )جنايا
سذذاية  ئذذةو يا جذذار  كذذةم  سذذتة ية غذذةرامات، ثَيوي بذذة  سذذةبارةت  بذذات  دذذانوني عقو لذذة  كذذرَي  كذذة ب عذذديلَيي  هذذةر تة

مذذارة ) سذذاي ذ سذذاَلي 6تةعديل بكرَي، واتا ثرؤذة ياسا بؤ هةمواركردني يا جذذا  2002(  يذَذت، ئين شذذكةش بكر ثَي
 دةستكاري غةرامات بكرَي لة ناو دانوني عقوبات، زؤر سوثاس.

 د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج

خذذاتوو  سذذرَي،  كذذان دةنوو تذذا ناوة سذذَي؟  خذذؤي بنوو نذذاوي  بذذا  يذذة  زؤر سوثاس، كَي دسةي هةية لةسةر ئةو ماددة
 طةشة فةرموو ئةطةر ر وونكردنةوةيةكت هةية.

 بةر َيج طةشة دارا جالل:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ثذذؤ بذذةش دا ر ا نذذةي هاو طذذةَل ليذ مذذن لة يذذارة  بذذةو د كذذرد  عذذةمت  يذذةوة دةنا لذذة ر ووي دانوني كذذردووة،  رمت واذوو 
يذَذذمان  كذذة ر او تذذر  سذذايي  خذذةَلكاني يا موستةمسةكةي كة بةر َيج د.ظاآل هَيناي، بةآلم دواي ر اوَيذكردن بةر اسيت 
بذذَي سذذاية  ئذذةو يا  كرد وتيان مادام لة ئاسيت يةكداية ئةو دوو ياساية، تؤ هةر نةصَيي دانَييي كة ثَيضةوانةي 
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بذذة  كذذار  يذَذي  كذذةي بَل كة تةحديدي غةراماتي كردووة، ئةو ئيلغا دةكات، تؤ بة نةصَيي دةتواني موعالةجةي ب
 هيض دةدَيكي ياسايي ناكرَي كة ثَيضةوانةي ئةم ياساية بَيت.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 و جةنابيشت ر وونكردنةوة بدة.خؤي )اخلاص يقيد العام( لةم حاَلةتةدا، وا نيية؟ د.ظاآل فةرمو

 بةر َيج د.ظاآل فريد إبراهيم:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

(دا هاتووة تةنها غةراماتة، واتا ياسايةكي خاصة، )اخلاص يقيد العام(، بؤية دةست 6ئةوةي لة ياساي ذمارة )
 .بردن بؤي ئيلال دةبَي بة تةدد ي ثرؤذة ياسا بَي بؤ تةعديل كردني ئةو ياساية

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ( ئةوةش ديسانةوة داعيدةية، وا نيية؟ بةر َيج د.فرست صؤيف، فةرموو.الالحق يلغي السابقبةس )

 بةر َيج د.فرست صؤيف علي:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

مذذاددةي ) هذذةَلبيريَي413لةسةر دةدة ئةصَلييةكة دوو، سَي دسة دةكةم، دةَلَين  مذذةي (  كذذرَي، غةرا لذذَي ب ، واي 
نذذدَيي  سذذيت هة يذذة بةر ا يذذع دا هة زياد بكرَي، لةبةر ئةوةي زياتر لة ذن دةدرَي، بةآلم ئةوةي كة لة ئةرزي واد

يذذة ) ئذذةو ماددة كذذة  ئذذةوةي  شذذةر ،  ( 413موستةَلةح كة لة ناو ثةرلةمان بةو شَيوة نيية، يةعين حةواديس و 
كذذة، اجلرح و الضرب و إيذاء العمدلةيةكة يةعين )ئةصَلةن هيض ر ةبيت بة ذنةوة نيية، مةسة صذذا ب (، بر ؤ ئيح

عذذاتي ي  يذَذي  سذذةلة تؤز ئذذةو مة ئذذةوة  بذذةر  نذذةبن، لة يذذاو  يذذاتر ث بذذن ز نذذة دة ئذذةو ماددا شذذي  نذذةي توو طذذةر ئةوا ئة
لذذة  ئذذةوةي  بذذةر  كذذرَي لة مذذة دة سذذي غةرا كذذة با كذذاتَي  كذذةم  صذذةور دة مذذن تة يذذان/  يذذة ، دووةم ئذذةوة   نووسراوة، 

يذَذوةر )جنايات(، لة )جن  (، لة )خمال ات( هةمووي لةسةر ئةساسي مةنجوومةيةكة، يةعين لةسةر ئةساسي ث
كذذةين  يذذجام ب دياري كراوة، ئَيمة هةر لَيرةوة بَيني و بة كةي ي خؤمان زياد و كةمي بكةين، من ثَيمواية ئيلت

لذذة يذذي  كذذراوة، دوا يذذاري  مذذةعايري د سذذي  سذذةر ئةسا ئذذةوة لة ضذذونكة  يذذةوة،  ظذذاآل خوَيندي حذذي  بذذةوةي د. ر ووي رو
ئذذةو 500نةصةكةشةوة ئةوة طر ان كردمانة ) كذذة  ئذذةوةي  ( هةزار، يةعين هيض لة مةوزووعةكة ناطؤر َيت، 

بذذة  شذذَيوةية   هذذيض  بذذة  نذذدي  نذذراوة، ثةيوة نةصة نةصَيكي عامة، نةصَيكي موجةر ةدة بؤ عامي جةر ةكة دا
شذذي ز سذذانَيي توو هذذةر ئين يذذة،  سذذانةوة هة بذذة ئين نذذدي  يذذة، ثةيوة نذذةوة ني ئذذةو ذ عذذام  شذذَيوةيةكي  بذذة  بذذَي،  ةرب 

يذذةعين  كذذةين،  بذذؤ ب سذذابي  نةصانةي لةسةر جَيبةجَي دةكرَي، وايشي لَي بكةين لة هةموو نصوصةكان ذن حي
كذذة ذن،  لذذةوةي  بذذَي  لةبةر ئةوةي تايبةمتةندي زياتر بدرَييَت، وةَلالهي ثياو زياتر تووشي ئةو جةرائيمانة دة

مذذاددةي ) بؤية من تةصةور دةكةم وةكو خؤي كة لة تذذةوة  صذذةكة ةَينَي هذذاتووة نة بذذةش  ثذذؤرتي هاو ( 413ر ا
 باشرتة، زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، بةر َيج مامؤستا مةر وان طةآلَلي، فةرموو.
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 بةر َيج حسني إمساعيل حسني )مةر وان طةآلَلي(:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 .ظاآل و د.فرست دةكةم، هةمان ر ةئيم هةية، دةستت خؤش بَيت.ثشتيريي ر اي د
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

، د.سراج ئاطام لَيتة، بةس با ئةنداماني ثةرلةمان دسة بكةن، مصطفىباشة، سوثاس، بةر َيج مامؤستا غريب 
 فةرموو.

 حةمة: مصطفىبةر َيج غريب 
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

طذذةَل م تذذةنها لة ن وا دةبينم ئةوةي كة ئاماذةي ثَي كراوة، وةكو كا  د.فرست ئاماذةي ثَي كرد، ئةوين شةر  
نذذةوة،  يذذةن ذ ذن دا نيية، ئةوةي كة كراوةتة بيانوو، ضونكة لة حةديقةت دا شةر  لةطةَل ثياوين دةكرَي لةال

يذذة جار هةية ثياوين لَيي دةدرَي وةكو ذنين لَيي دةدرَي، ئةوةتا ر َي ئذذةوة ج كذذردووة،  سذذت  كخراويشيان درو
يذَذي  لذذة بازار  طذذةر  هذذاووآلتي ئة كذذةس، دوو  لةوةي ئةطةر عقوبةيةكي راديع هةبَيت لة دانون دا، بةر اسيت دوو 
يذذان،  دا، لة عةلوةية  دا، لة شوَينَيي دا دةبَيتة كَيشةيان، كةس جورئةتي ئةوة ناكات ثةجنة بدات لةوةي تر

تذذي  بذذوو، ثياوَيي طَير ايةوة و شذذةر يان  يذذة  دا  سذذةر جاددة يذذان، لة بذذة نيجاع بذذوو  كذذةس ب يذَذران دوو  تذذي ئ لذذة وآل
شذذي  كذذةوَي توو بذذةري  جنذذةي  هذذةر ثة ضذذونكة  بذذدة،  لذذَي  جنذذةم  ئذذازاي ثة ئةويان دةيووت بةوي تريان دة ئةطةر 

 كَيشةي طةورة دةبَي دوايي لة دانون دا، لةبةر ئةوة من لةطةَل ئةوةم كة لة ر اثؤرتةكة هاتووة.
 َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةر 

 ، فةرموو.لطيفدةَلَي/ )بجن تا بجمن(، خاتوو تةالر 

 حممد:لطيف بةر َيج تةالر 
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

نذذان،  بذذة ذ بذذةر  بذذوو بةرام يذذذي  نذذد و ت نذذةوةي تو سذذاية كةمكرد ثذذرؤذة يا ئَيمة ئامانج لة ثَيشكةش كردني ئةم 
نذذ سذذاي بةرةنياربوو مذذة يا نذذةي ئَي ئذذةو ذنا ضذذوارة،  لذذة  تذذا ث ئذذةوةي  بذذةر  يذذة، لة منذذان هة يذذذي خَيجا ةوةي توندوت

سذذجاداني  سذذاي  كذذة يا صذذَلةكةي  سذذا ئة سذذةر يا نذذةوة  سذذاية دَي لذذةو يا توندوتيذيان لة بةرامبةر دا دةكرَي، بةدةر 
مذذةن ) مذذة، دائي مذذة دةر وات، بؤ413عريادي ية، لة ئَيستا عقوبةكة زؤر زؤر كة بذذةرةو غةرا سذذتةكةي  يذذة ( ئارا

سذذجاكة،  يذذادكردني  يذذة و ز ئَيمة لة ليذنة ثةيوةنديدارةكانين زؤر ط توطؤمان كرد لةسةر داناني ئةو غةرامة
شذذتيريي  ئذذةوةدام ث طذذةَل  سذذيت لة سذذتا بةر ا مذذن ئَي بذذةآلم  يذذة،  سذذاية هة ئذذةو يا بذذوو  يذذةكان وا بذذوو ر ةئ ئذذةوة  دواتر 

تذذوانني مذذة دة صذذة، ئَي ئذذةو نة بذذةزيادكردني  كذذةين  شذذة دة تذذةش دسةكاني خاتوو طة ئذذةم حاَلة يذذةكي   موعالةجة
مذذاددةي ) ضذذاككردني  بذذؤ  شذذيَت  نذذة ثاَلث كذذةين، ببي ئذذةو 413ب جذذةي  ئذذةوةي موعالة بذذؤ  كذذاركردن  هذذةروةها   ،)

نذذةوةي  بذذؤ كةمكرد يذَذي  تذذة هؤكار كذذاتين دا دةبَي هذذةمان  لذذة  كذذةين،  حالةتةي ياساي توندوتيذي خَيجانين دة
 توندوتيذي بةرامبةر بة ذنان، زؤر سوثاس.
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 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيج د.

 ، فةرموو.مصطفىبةر َيج كا  دلَير 

 حسن: مصطفىبةر َيج دلَير 
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ضذذونكة  يذذة،  خذذؤي دا ني يذذاي  من ثَيمواية ر ةفج كردني ليذنةي ياسايي بؤ زيادكردني بر ي غةرامة زؤر لة جَي
مذذةت ( بؤ دةيان ساَل ث1969(ي )111غةراماتي ياساي ) بذذة دي تذذة  ئذذةو كا ثذذارةي  كذذة  سذذراوة،  َين ئَيستا نوو

لذذة  شذذَيي  ئذذةوة بة يذَذت،  يذذارَيكين ب ثذذرؤذة بر  بذذة  طذذةر  يذذةعين ئة ظذذاآلش  ئذذةوةي د. يذذة،  ئذذةوة ني سذذتا  بذذوو، ئَي
سذذاي  بذذة يا يذذدارن  كذذة ثةيوةند نذذةي  ئذذةو غةراما هذذةموو  بذذدةين  هذذةوَل  عذذي جةر ذذة  سرتاتيجييةتي رةدي، رةد

 يان غةرامةكان زياد بكرَين، سوثاس.(ةوة، بكرَيتة ضوار دات، 111)
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو بةهار عبدالرمحن، فةرموو.

 بةر َيج بةهار عبدالرمحن حممد:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

غذذةرام سذذاي  ات من نودتة نيجاميم هةبوو ثَين ط توطؤكان، داواي ر وونكردنةوة لة ليذنةي ياسايي دةكةم، يا
مذذة  سذذتادا ئَي كة ئةو بر انةي دياري كردووة، ئَيمة دةزانني بة ثَيي ر ؤذطار ئةو بر انة كةم و زياد دةكات، لة ئَي
ئذذةو  ضذذؤن  غذذةرامات  سذذاي  طذذةَل يا ط توطؤي ياساية  دةكةين، ئةطةر ثَيمان كةم بَيت، يان ثَيمان زياد بَيت لة

 هاوسةنيي ية بكةين؟ 
 كي ثةرلةمان:بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤ

سذذراج،  باشة، ر وونكردنةوةشيان هةية، ر وونكردنةوةي زياتر دةدةن، ئَيستا ليذنة ثةيوةنديدارةكان، بةر َيج د.
 فةرموو.

 بةر َيج د.سراج شَيخ أمحد:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ئةنداماني بةر َيج.
بذذة كذذةين،  سذذايي دة نذذةي يا شذذيت ر اي ليذ ئذذةوداف ثاَلث سذذيت ئَيمة وةكو ليذنةي  يذذةوة بةر ا لذذة ر ووي مةنتيقي آلم 

طذذارَيكي 225000مةنتيقي نيية ئةعال سةد ي لَيدان ) لذذة ر ؤذ بذذَي  ( دوو سةد و بيست و ثَينج هةزار دينار 
مذذرؤظ  سذذتةي  سذذةر جة خذذةراث لة يذذةري زؤر  سذذيت كاري يذذة بةر ا يذَذدان هة نذذدَيي ل ئذذةوةي هة وةكو ئةور ؤ، لةبةر 

يذذة دةهَيَليتةوة، جا بؤ ذن بَي، بؤ ثياو  جذذاري وا هة يذَذدان  نذذاكرَي ل يذَذت،  كذذراو ب يذذاري  لذَذةتَيكي د بَي، بؤ هةر حا
كذذةوا  كذذةين  نذذة داوا دة كذذو ليذ يذَذرة وة مذذة ل يذذة ئَي جذذا بؤ كذذات،  شذذَيواندن دة شذذي  سذذان توو يةعين بةشَيوازَيكة ئين
نذذاكرَي يذَذت،  يذذاد بكر ئذذةعالي ز سذذةد ي  يذذة  ئذذةو غةرامة يذَذرة   دانوني غةرامات داواي تةعديل بكرَيت، ياخود ل

 ( دوو سةد و بيست و ثَينج هةزار دينار بَيت، سوثاس.225000هةر جؤرة لَيدانَيي بَي سةد ي ئةعالي )
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، بةر َيج د.ظاآل، فةرموو.

 بةر َيج د.ظاآل فريد إبراهيم:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

يذذدارةكان  نذذة ثةيوةند مذذة ليذ سذذاَلي )ئَي كذذة  نذذةكردووة،  بذذات  سذذاي عقو خذذودي يا سذذةر  سذذنادمان لة ( 1969ئي
كذذة  2002دةرضووة، بةَلكو ئيسنادمان لةسةر ياساية  كردووة كة لة ساَلي  كذذةش  دا دةرضووة، بر ي غةرامة

كذذةين  لذذةمان دة نذذداماني ثةر لذذة ئة مذذة داوا  بذذةآلم ئَي لةو ياسايةدا هاتووة بر َيكي كةمة، ئَيمة هةموو لةطةَلني، 
هذذةموار  سذذاية  ئذذةو يا كذذة  كذذاتَي  كة ثرؤذة ياساية  ثَيشكةش بكةن بؤ هةموار كردنةوةي ئةو ياساية، ضونكة 
نذذاو  لذذة  كذذة  نذذةش  بذذر ي غةراماتا ئذذةو  تذذوانني  سذذاني دة بذذة ئا كذذات زؤر  ئذذةو  كذذةمي دا،  دةكةينةوة لة ماددةي ية

 ياساييمان نابَي.دانوني عقوبات دا هةية و بة كةمي دةزانني زياد بكرَيت، ئةو كات ر َييري 
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 هةر باشرت واية ليذنةي ياسايي خؤي هةسيَت بةم كارة، ئةوة باشرتة، بةر َيج د.بةهار، فةرموو.

 بةر َيج د.بةهار حممود فتاح:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

لذذة ر  كذذة  سذذايي  نذذةي يا مذذاددةي )منين دووثاتي دةكةمةوة كة ئَيمة لة ليذ كذذردووة  مذذان  ثذذؤرت دا داوا ( 413ا
كذذة  تذذة  وة  خؤي ةَييَن، بة مةعناي ئةوة نيية ئَيمة ئةو غةرامةيةمان ثَي دبووَلة، بةآلم ئةو ياساي غةراما
سذذاي  لذذة يا كذذة  نذذةي  هاتووة دوو جار خاصة، يةكةميان خاصة بة غةراماتةوة، دووةميان خاصة بةو غةراماتا

نذذدو 1969ي ساَلي )(111سجاداني عريادي ذمارة ) (دا هاتووة، واتا تؤ لة ياسايةكي تر دةتواني، لة ياساي تو
بذذةآلم  بذذدةين،  يذَذي ال نذذةمانتوانيوة ل يذذة  صذذة، بؤ تيذي خَيجاني دةتواني ئةوة البدةي، بةس لَيرةدا دوو جار خا

 وةكو )مبدأ( ئَيمةش لةطةَلني، لةطةَل تةعديل كردنةكةداين.
 كي ثةرلةمان:بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤ

 باشة، سوثاس، بةر َيج د. فرست صؤيف، نودتةي نيجاميت هةية؟

 بةر َيج د.فرست صؤيف علي:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

كذذراوة، 2011ئَيستا دةدةكةم لةبةر دةست دا نيية، بةس لة ساَلي ) بذذةراورد  يذَذرة  هذذةموو ل نذذة  ( ئةو مةبلةغا
يذَذ يذذة يةعين هةموو طؤر اوة، ئةو هةزار دينار و ث سذذت ني بذذةر دة صذذةكةم لة سذذتا نة نذذةماوة، ئَي نذذارة  سذذةد دي نج 

هذذةزار،  ئةطةر نا دةخموَيندةوة، هةمووي بوويتة ثَينج سةد هةزار و دوو سةد و ثةجنا هةزار و سةد و ثةجنا 
 يةعين ئةوة طؤر اوة.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باش، بةر َيج كا  عمر عينايةت، فةرموو.
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 َيج عمر عينايةت محة:بةر 
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

لذَذَي ) هذذاتووة دة كذذة  يذَذرة  صذذةكة ل كبباب أي نة نببف أو ب رت ضببرب أو الع ببباجلرح أو بال خببر  لببى ح مببدًا ع تببدى ع مببن إع
لذذة 225000.(، با ئَيمة بَيينة سةر مةبلةغةكة، نووسراوة )فعل. نذذار  هذذةزار دي يذَذنج  ( دوو سةد و بيست و ث

لذَذَي دةدي دانونةكة، ئةو د مذذان ب وو سةد و بيست و ثَينج هةزارة هي ئَيستاية؟ ثَيم خؤشة ليذنةي ياسايي ثَي
 ئةو دوو سةد بيست و ثَينج هةزار دينارة ضيية؟ 

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بة موعةدةلي هاتؤتة الي تؤ، ئةو كتابة بة تةعديل كراوي هاتووة.

 بةر َيج عمر عينايةت حةمة:
 َلَي موعةدةلة، نووسراوة موعةدةل، هي ئةمر ؤية بةَلَي، يةعين ثارةكة زياد كراوة.بة

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كةواتة ئةو دوو سةد بيست و ثَينج هةزارة ثارةي ئَيستاية، كةواتة ئَيستا دوو ر ا هةية.

 بةر َيج عمر عينايةت حةمة:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

عذذديل ب يذَذرة تة بوورة، كةواتة ضؤن ئةوة تةعديل كراوة لةطةَل ئةو ياسايةي كة بةر َيج د.ظاآل دةيَلَي؟ بؤضي ل
 كراوة؟

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيج د.ظاآل، فةرموو.

 بةر َيج د.ظاآل فريد إبراهيم:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

و  2003تشرين األول  15)خالل فرتة مابني ارة كة سوَلتةي ئيئتياليف موةدةت بر يارَيكي تر هةية، ئةو بر ي
لذذةو 2004كانون الثاني  15 كذذردووة،  دذذي دةري  عذذدةني و وةرة يذذد و مة ( سةبارةت بة عوملةي عريادي جةد

كذذة  هذذاتووة  عببادل )بر يارةدا  قببديم ي سببري ال لببدينار السوي سببعر ا سببتبدل ،  يببد(،150)أ نببار جد مذذة  ( دي يذَذرة ئَي ل
 يسنادمان لةسةر ئةو بر يارة كردووة، كة بر يارَيكي ياسايي ية.ئ

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

مذذةكان  بذذر ي غةرا باشة، كةواتة ئَيستا دوو ر ا هةية، ر ايةكيان ئةوةية كة ئةو ماددةية وةكو خؤي ةَينَيتةوة، 
غذذةراماتي  سذذاي  هذذةمواركردني يا بذذة  بذذةت،  سذذايةكي تاي كذذرَي، ر اي بذذة يا سذذةر ب دذذي ضارة سذذجاداني عريا سذذاي  يا

لذذة ) كذذة  شذذَيوةية   يذَذت، بة سذذةردا ب كذذاري بة يذَذرةدا طؤر ان يذذة ل ( 500000دووةميشيان ئةوةية كة ئةم غةرامة
بذذةش 3000000ثَينج سةد هةزار دينار كةمرت نةبَي و لة ) ( سَي مليؤن دينار زياتر نةبَي، ر اي ليذنةي هاو

ةطةَل ئةوةية وةكو خؤي ةَينَيتةوة؟ عقوبةكة وةكو خؤي ةَينَيتةوة و دواتر بة دةخةينة دةنيدانةوة، كَي ل
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تذذةوة، ) ضذذا  بكرَي يذَذت و  سذذتكاري بكر كذذَي 40ثرؤذة ياسايةكي هةموار كؤي غةرامات دة يذذةتي،  كذذةس لةطةَل  )
 (.5( كةس دذيةتي، كةواتة ثةسند كرا، ماددةي دواي ئةوة خبوَيننةوة، ماددةي )4دذيةتي؟ )

 ج د.بةهار حممود فتاح:بةر َي
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 (5ماددةي )
 ( زياد بكرَي بةم شَيوةية:414بر طةية  بؤ ماددةي )

 (.إذا نشأ اإلعتداء أذى أو مرض أدى إىل عجز اجملين عليه بصورة دائمية تكون عقوبته السجن)
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 دةكرَي بؤ ئةو ماددةية، ئةصَلي ماددةكة باسي ضي دةكات؟ خبوَيندرَيتةوة باشة. كةواتة بر طةية  زياد

 بةر َيج د.سراج شَيخ أمحد:
 (:414املادة )

 ( احدى احلاالت التالية اعد ذلك ظرفا مشددَا:413، 412اذا توفر يف االعتداء املذكور يف املادتني )
 اواَل: وقوع الفعل مع سبق االصرار.

 الفعل من قبل عصابة مكونة من ثالث اشخاص فأكثر اتفق على االعتداء.ثانيَا: وقوع 
 ثالثَا: اذا كان اجملين عليه من اصول اجلاني.

 رابعًا: اذا ارتك  اعتداء فد موظف او مكلف خبدمة عامة اثناء تأدية وظيفته او خدمته او بسب  ذلك.
معاق  عليها حببس مدة ال تقل عن سنة او تسهيال خامسَا: اذا ارتك  اعتداء متهيدَا التكارب جناية او جنحة 

 الرتكابها او تنفيذَا هلا او متكينَا ملرتكبها او شريكه على فرار او ختلص من العقاب.
 داوا) زيادكردنى بر طةية  دةكرَ).

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق) سةرؤكى ثةرلةمان(:
 باشة، ر اثؤرتى هاوبةش؟ د.ظاآل فةرموو.

 فريد ابراهيم: بةر َيج د.ظاآل
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 (: راثؤرتي هاوبةش:5ماددةي )
مذذارة )414مذذاددةي ) دذذي ذ سذذجاداني عَيرا سذذاي  لذذة يا سذذاَلي 111(  خذذؤي 1969(ي  كذذراو وة   هذذةموار  ي 

 دةمَينَيتةوة بةو شَيوةيةي كة لة ياساي ناوبراودا هاتووة.
 ر وونكردنةوة بدةين بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان؟ 

 َيج د.يوسحم حممد صادق) سةرؤكى ثةرلةمان(:بةر 

 بةَلَى، د.ظاآل فةرموو.
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 بةر َيج د.ظاآل فريد ابراهيم:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مذذان  سذذةنةدَيكى دانوني كذذة  يذذة  تذذةوة ئةوة خذذؤ) ةَينَي كذذة وةكو ئةوة) لة ر اثؤرتى هاوبةش ئيشارةتى ثَيدراوة 
( 2ة هاتووة و ئةوة) كة داوا دةكرَ) هةر خؤ) لة بر طة) )هةية و ئةويشيان ئةوةية ئةم هةموار كردنة) ك

لببى )( داهاتووة، كة دةَلَى )و412لة ماددة) ) يببد ع مببدة التز ببباحلبس اذا 7تكون العقوبة بالسجن  سببنوات أو   )
حببداثها جلببانى ا صببد ا سببتدمية دون ان يق مذذةجنا نشأة عن  الفعل عاهة م عذذةجج)  تذذة  سذذتةديم وا هذذة) مو ( عا

 ( دَيت كة تايبةتة بة بارة توندكةرةكان.414ائيمى، ثاشان ماددة) )عةلية) بة سورة) د
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق) سةرؤكى ثةرلةمان(:

 د.سراج ر وونكردنةوة) زياترت هةية؟ فةرموو.
 بةر َيج د.سراج شَيخ امحد:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ثذذرؤذة بيجةبت ر ةئى ئَيمةش وةكو ليذنة) ئةوداف هةمان ر اية، ئةو  لذذة  كذذردووة  يذذان  ئذذةوان داوا كذذة  ماددة) 
مذذاددة)  لذذة   412ياسايةكة بر طةيةكى بؤ زياد بكرَ)، ئةو بر طةية) كة ئةوان داوا) دةكةن زياد بكرَ) تةنها 

 ( زؤر بة وازحى و ئاشكرايى هاتووة، هةر ويستم تةوزحية  بدةم بؤ ئةندامانى بةر َيج.2لة بر طة) )
 سةرؤكى ثةرلةمان(: بةر َيج د.يوسحم حممد صادق)

 باشة كَى دسة) هةية لةسةر ئةم ماددةية با ناو) خؤ) بنووسَى؟ خاتوو تةالر فةرموو.
 :لطيف بةر َيج تةالر

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
مذذاددة) ) بذذؤ  يذذة  ئذذةو بر طة يذذادكردنى  بذذؤ ز كذذردن  كذذى 414داوا بذذة زةرفَي بذذَى  كذذة ب يذذة  يذَذى ئةوة سذذت ل ( مةبة

كذذراوة، موشةدةد، يةعنى ئةمة)  لَي يذذار)  رة هاتووة ئةو حاَلةتانة) كة دةبَى بة زةرفَيكى موشةدةد تيايدا د
كذذردووة 413( لةطةَل )412ئةطينا لة ماددة) ) ( حاَلةتةكانى جياوازة بةس لَيرة ئةمانة) ئَيمة ئيجافةمان 

يذَذرةدا  سذذتةكة ل كذذة و مةبة يذذةعنى داوا كردنة تذذة بؤ ئةمة لةبةرئةوة) دةبَى بة زةرفَيكى موشةدةد،  بذذَى بَي دة
 سةر ئةو خاآلنة و خاَلى شةشةم، بؤ ئةوين ببَيتة زةرفَيكى موشةدةد لة كاتَيي دا كة ئةو.......... .

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق) سةرؤكى ثةرلةمان(:

تذذر  جذذارَيكى  ئاخر ئةطةر بة ماددةيةكى تر موعالةجة كرابَى، لة شوَينَيي ناو) هَينرا بَى و دوايى دةتوانرَ) 
  بة زةرفى موشةدةد؟ تةالر خان فةرموو.بكرَ)
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 لطيف:بةر َيج تةالر 
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يذَذدا  طذذةر لةو تذذةوة، ئة بذذارة دةبَي سذذَى  لَيرة دةتوانرَ) وةكو زةرفَيكى موشدةد ئةو حاَلةتانة، ضونكة دووبارة و 
ووبةر وو) ذنان دةبَيتةوة زياتر ئةو ئيجافة بَى وةكو زةرفَيكى موشةدةد باشرتة، ضونكة ئةو حاَلةتانة) كة ر 

 بر طةية.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق) سةرؤكى ثةرلةمان(:

 باشة سوثاس، د.جوان فةرموو.
 بةر َيج د.جوان امساعيل عجيج:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
يذذة و ئذذةو ماددة ظذذاآل،  سذذراج و د. ئذذةوداف د. نذذة)  طذذةَل ليذ خذذؤ) منين لةطةَل بةر َيج ليذنة) ياساييمة لة كذذو  ة

مذذاددة) ) سذذةر  مذذاددة) )412ةَينَيتةوة، ضونكة ئةطةر بيةر َييةوة  سذذةرحيى  بذذة  حذذةل 2(  شذذةية)  ئذذةو كَي  )
مذذاددة) ) لذذة  سذذايةكة)  خذذود) يا لذذة  هذذةر  شذذةدةدةكة  فذذى مو كذذراوة، زؤر 414كردووة بة عقوبة) زةر بذذاس   )

 سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق) سةرؤكى ثةرلةمان(:

نذذةوة) زؤر سوثاس، ليذنة ث كذذات ر وونكرد سذذت نا ئذذيرت ثَيوي ةيوةندارةكان ر وونكردنةوة) خؤتان دا، ثَيموابَى 
مذذاددة) ) يذذة،  ئذذةو ماددة كذذة  يذذة  يذذةكيان ئةوة يذذة، ر ا يذذةوة، دوو ر ا هة كذذو 414زياتر بدرَ) و بيخةينة دةن ( وة

كذذرَ)،  فذذة ب بذذؤ) ئيجا بذذؤ خؤ) ةَينَيتةوة و هيضى بؤ ئيجافة نةكرَ)، ر ا) دووةم ئةوةية كة  تذذر)  يذذةكى  بر طة
يذذان  شذذية   ئيجافة بكرَ) و بكرَ) بة بر طة) شةشةم كة ئةطةرلة ئةجنامى دةستدرَيذ) كردن ئازار يان نةخؤ
نذذة  عةججَيكى بةردةوام دروست بوو ئةوا زةرفى موشةشدةد) بؤ حساب بكرَ)، ر ا) ر اثؤرتى هاوبةش دةخةي

تذذةوة،  خذذؤ) ةَينَي كذذو  كذذة وة يذذة  طذذةَل ئةوة يذذةتى؟ )41)دةنيةوة كَى لة كذذَى دذ يذذةتى،  كذذةس لةطةَل كذذةس 4(   )
 ( د.بةهار فةرموو.6دذيةتى، كةواتة ثةسةند كرا، ماددة)  دوا) ئةوة ماددة) )

 بةر َيج د.بةهار حممود فتاح:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 
 ( بر طة) يةكى ئةم ياساية هةموار دةكرَيت بةزيادكردنى سَى بر طة:379( ماددة) )6ماددة) )

سذذ مذذةرجَيي أ/  سذذكاآلكار بة سذذةر)  بذذةمردنى هاو نذذامَينَى  سذذتانى  مذذافى شار ضذذَى و  سذذةر دة نذذا بة مذذةر  زي كاآل لة
 مردنى هاوسةر) سكاآلكار لةاليةن زةوجى زانى و عةشيقةكةيةوة نةبووبَى.

ب/ دةست هةَليرتنى مَيرد لة دادطايى كردنى ثياوة زيناكارةكة بةهةمان شَيوة بة دةستهةَليرتن لة دادطايى 
 ردنى ذنةكة دةذمَيردرَيت.ك

 ت/ هةمان حوكم جَى بةجَى دةكرَيت ئةطةر ئافرةت تةنازوَ كرد لة دادطايى كردنى ثياوة زيناكارةكة).
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق) سةرؤكى ثةرلةمان(:

دذذى؟ 1بةس ئةمة ئةطةر ثةسةندين بكرَ) ئةبَى بكرَيتة ماددة) ) سذذجادانى عريا سذذا)  لذذة يا ( دةدى ماددةكة 
 د.سراج فةرموو.

 بةر َيج د.سراج شَيخ امحد:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 (:379ماددة )
نببي او  لببزوج الزا مببة ا عببن حماك لببه  شبباكي او تناز لببزوج ال فبباة ا ملببدني بو حلببق ا اوال: تنقضي دعوى الزنى ويسقط ا

ترب تنازول الزوج عن برفا الشاكي بالعودة اىل معاشرة الزوج الزاني قبل صدور احلكم النهائي يف الدعوى، ويع
 حماكمة زوجته الزانية تنازاَل منه عن حماكمة من زنى بها.

مببن اوالده  كببل  كببون ل شبباكي ي ثانيَا: وللزوج كذلك ان مينع سري يف تنفيذ احلكم الصادر على زوجه واذا توفى ال
 من الزوج املشكو او الوصي عليهم ان مينع السري يف تنفيذ احلكم(. 

 صادق) سةرؤكى ثةرلةمان(: بةر َيج د.يوسحم حممد

 د.ظاآل فةرموو.
 بةر َيج د.ظاآل فريد ابراهيم:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 6ماددة)/

مذذارة )379مذذاددةي ) دذذي ذ سذذجاداني عَيرا سذذاي  لذذة يا سذذاَلي 111(  خذذؤي 1969(ي  كذذو  كذذراو وة هذذةموار  ي 
 دةمَينَيتةوة بةو شَيوةيةي كة لة ياساي ناوبراودا هاتووة.

 حم حممد صادق) سةرؤكى ثةرلةمان(:بةر َيج د.يوس

ضذذى  كذذة داوا)  ضذذيية و هةموارة خذذؤ)  كذذة  دذذى ماددة تكاية ر وونكردنةوة بدةن بةر َيجان لة ليذنة) ياسايى دة
 كردووة و بؤضى داوا) دةكةن وةكو خؤ) ةَينَيتةوة؟، د.بةهار فةرموو.

 بةر َيج د.بةهار حممود فتاح:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كذذة ئةوة) كة لة ه ئذذةوة)  يذذة،  سذذايةكةدا هة لذذة يا كذذة  لذذةوة)  يذذة  يذذاد ني شذذتَيكى ز ةموارةكة داوا) كراوة هيض 
داواكراوة هةموو) لة ياسايةكةدا هةية، مافى شارستانى نامَينَى، هةمان حوكم بةسةر ئافرةتةكة جَى بةجَى 

 دةكرَ)، هةموو) هةية، بؤية ئَيمة داوامان كردووة وةكو خؤ) ةَينَيتةوة.
 .يوسحم حممد صادق) سةرؤكى ثةرلةمان(:بةر َيج د

 باشة، كَى دسة) هةية لةسةر ئةم ماددةية؟ خاتوو شكرية فةرموو.
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 مصطفى:بةر َيج شكرية امساعيل 
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يذذاد  مذذن داوا) ز يذذة  يذذة، بؤ لةر استى دا ئةطةر بةورد) لةم ماددةية وردبينةوة، كةموكورتيةكى زؤر) تَيدا هة
لذذةكؤتايى دا دوو  كردنى سَى طذذة) دوو  لذذة بر  كذذراوة،  يذذاو  بر طةم كردووة، لةبر طة) يةكةم ستةمَيكى زؤر لة ث

عذذةفو  شذذت و  سذذجا و ثادا لذذة  طذذةورةن،  خذذوا)  سذذتكراو)  يذذاو دوو درو ستةم لة ئافرةت كراوة، بؤية ئافرةت و ث
لذذة طذذةر  يذذةعنى ئة لذذةمان  سذذةرؤكى ثةر بذذةر َيج  نذذاون،  بذذؤ) دا يذذة   كذذو  طذذةورة وة خذذوا)  كذذةم  كذذردن  شذذى ية بة

سذذةر  سذذكاآل) لة يذَذي  يذذداوة، ثياو سذذتان ر وو هذذةرَيمى كورد شذذَيوازة لة لذذةم  كذذى  بذذت ر ووداوَي نذذةوة، بيجة وردبي
كذذة،  خَيجانةكة) و دؤستةكة) تؤمار كرد، ثاشان هةردووكيان طريان، ثياوةكة تؤزَيي شارةزايى هةبوو، طرياوة

نذذة، واتة تاوانبارةكة شارةزايى لة ياسا هةبوو، بري) لةوة كر لذذة بةندخيا بذذَى  طذذار) ب دةوة ضؤن دةربضَيت و ر ز
هذذةبوو، وة  طذذةَلى  سذذتايةتى لة ئذذةو دؤ كذذة  كذذوذَ)  تذذة ب بؤية بة ثارة كةسَيكى تةوسية كرد كة ثياو) ئةو ئافرة
ضذذوو و  شذذةرةفى  هذذةم  كذذة  يذَذرد) ئافرةتة بذذةآلم م سذذور َيتةوة،  فيعلةنين كوشتى، ئَيستا ئةم ثياوة لة جادة دة

مذذن يذذة  كذذوذراش، بؤ مذذافى  هذذةم  ضذذَى و  نذذا بةسةردة مذذةر  زي سذذكاآل لة كذذرَ)،  يذذاد ب يذذة ز ئذذةو بر طة كذذردووة  داوام 
جذذى  يذذةن زةو شارستانيةتى نامَينَى بةمردنى هاوسةر) سكاآلكةر، بةمةرجَيي مردنى هاوسةر) سكاالكار لةال

يذذةعنى ب نذذةبَى،  شذذتنى  مذذةرج زيناوة، عاشقةكةوة نةبَى، ئةطةر ثياوةكة كة طرياوة دؤستةكة) دةستى لة كو ة
سذذتةم  بيريَ)، يةعنى ضؤن دةكرَ)، خؤ ئةم حاَلةتانة هةية و ئةمة ر وويداوة بة وادع، لةر استى دا ئايا ئةمة 
نيية لة ثياوةكة دةكرَ)! حاَلةتى دووةم و سَييةم، سةيركةن لة دوو حاَلةت ستةم لة ئافرةت دةكرَ)، بجةبت 

سذذت هذذةرَيمى كورد لذذة  يذذداوة  شذذَيوازة ر وو سذذتى حاَلةتَيكى لةم  كذذة و دؤ سذذةر ئافرةتة سذذكاآل) لة كذذة  يذَذي  ان، ثياو
ئذذةو  يذذةعنى  ئافرةتةكة) تؤمار كردووة، ثاشان ئةم ثياوة لةطةَل دؤستى ئافرةتةكة سوَلحى كردووة بة ثارة، 
طذذةر  كذذردووة ئة مذذن داوام  يذذة  مذذاوة، بؤ هذذةر  كذذة  سذذةر ئافرةتة سذذجا لة نذذدكار)  ثياوة بةربووة، بةآلم حاَلةتى تو

يذَذت،  ثياوةكة) عةفو كرد، سذذايةكة وادةَل لذذة يا ئذذةوة  كذذةوَ)، لةبةر كذذة) ب بذذةر عةفوة مةفروزة ئافرةتةكةش بة
طذذةر  تذذر ئة لذَذةتَيكى  نذذَى، حا سذذةر ةَي يةعنى  ثَيضةوانةكة) بؤ نةبَيت، بؤ ئافرةتةكة هةر توندكار) سجايى لة

ةتى زةوجى لة هاتو بيجةبت ئةمةش ر وويداوة لة هةرَيمى كوردستان، ئةطةر ئافرةتةكة سكاآل) لةسةر خيان
كذذرد  عذذةفو  كذذة)  تذذةوة ثياوة خذذؤ) ثَيكها كذذة)  طذذةَل ثياوة شذذان لة كذذرد، ثا كذذة)  شذذقى ثياوة لذذة عا كذذة و  ثياوة
يذذة  سذذتةم ني مذذة  يذذا ئة تذذةوة، ئا سذذةر دةمَينَي ئافرةتةكة هةر لة سجن دةمَينَيتةوة و توندكار) سجا) ياسايى لة

كذذة لةئافرةت؟ يةعنى لةدوو حاَلةت ستةم لة ئافرةت دةكرَ) ئةطةر ع هذذةردوو حاَلةتة ةفو هةية لة ياسادا لة
 لة بؤ ثياوةكة دةبَى و ئة) بؤ بؤ ئافرةتةكة نةبَى؟، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق) سةرؤكى ثةرلةمان(:

 خاتوو تةالر فةرموو.
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 لطيف:بةر َيج تةالر 
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئذذةوة) بة كذذةم، لةبةر بذذةش دة ثذذؤرتى هاو لذذة من ثشتيري) لة ر ا حيذذى  بذذة واز تذذةنازول زؤر  تذذاي و  سذذتى ئينقي ر ا
لذَذةتى  ئذذةو حا كذذات،  كذذردن نا فذذة  بذذة ئيجا سذذت  تذذةوة، ثَيوي يذذا كراوة بذذووة و جَي سذذبيت  هذذاتووة و تة كذذةدا  ماددة
لذَذة)  شذذَيواز) مامة تذذوانَى،  يذذل دة سذذثات و دةالئ يذَذى ئي بذذة ث كذذة و  يذذةكى دي كوشتنةش كة باسكرا ئةوة لة ماددة

تذذةحقيقى و  لذذةر وو)  يذذةكى جياوازة  خذذؤ) مامةَلة تذذة دادوةر  ئذذةو كا ئذذةوا  شذذةوة  كذذانى جيناياتي لذذةر وو) دادطا
 جياواز) لةطةَل ئةو حاَلةتة دةكات و،زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق) سةرؤكى ثةرلةمان(:

 د.جوان فةرموو.
 بةر َيج د.جوان امساعيل عجيج:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
هذذةروةكو   منين لةطةَل ر اثؤرتى هاوبةشم، كذذة)،  طذذةَل دةدة يذذة لة فذذةردى ني هذذيض  بةر استى هةمواركراوةكة 

 ليذنة) هاوبةش طوتى لةطةَليامن، زؤر سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق) سةرؤكى ثةرلةمان(:

لةطةَل ئةوة) ماددةكة نار وونيةكى تياية و نازامن هةندَ) لةو سةرجنانة) خاتوو شكرية امساعيل باسى كرد 
تذذة  وةجاهةتى ئذذةم بابة لذذةمان  نذذدامانى ثةر يذذدانى ئة بذذةآلم دةن خذذؤم،  سذذى  تياية، وا) دةبينم وةكو ر ا) شةخ

خذذؤ)  شذذَيوةية)  بذذةو  هذذاتووة  بذذةش دا ثذذؤرتى هاو لذذة ر ا كذذة  يذذة  يذذةكيان ئةوة يذذة، ر ا تذذةوة، دوو ر ا هة يةكالدةكا
بذذؤ  سذذتكار) ةَينَيتةوة، ر ايةكة) تريان ئةوةية كة بؤ هةندَيي زةمانات كة ثَيويست دةكات  بذذؤ ذن دة يذذاو و  ث

هذذاتووة، ر ا)  شذذنياركراوةكةدا  سذذا ثَي ثذذرؤذة يا لذذة  كذذة  شذذَيوةية)  بذذةو  كذذرَ)  يذذا ب عذذديالتى ت نذذدَ) تة كذذرَ) و هة ب
تذذةوة؟ ) خذذؤ) ةَينَي كذذو  كذذة وة يذذة  طذذةَل ئةوة كذذَى لة يذذةوة  نذذة دةن كذذَى 35هاوبةش دةخةي يذذةتى،  كذذةس لةطةَل  )

  ( لةر اثؤرتى هاوبةش.7ة) )، مادد( كةس دذيةتى، كةواتة ثةسةند كرا7دذيةتى؟ )
 بةرَيج د. ظاال فريد ابراهيم:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
تذذةبع 7ماددةي ) لذذة  كذذةن،  بذذةجَي ب سذذاية جَي ئذذةم يا مذذةكاني  يذذدارةكان حوك نذذة ثةيوةند ( ثَيويستة لةسةر الية

سذذولتة بذذة  يذذدارة  ئذذةوةي ثةيوةند بذذةر  سذذةر( لة سذذتة لة دذذةزائين، ئةجنومةني وةزيران هاتووة، بةَلام )ثَيوي ي 
 بؤية ثَيويستة لةسةر اليةنة ثةيوةنديارةكان حوكمةكاني ئةم ياساية جَيبةجَي بكةن. 

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بذذةو  يذذةتي  كذذَي لةطةَل تذذة  يذذة، كةوا كذذةس ني يذذةوة؟  شذذَيوةية خوَيندرا بذذةو  كَي دسةي هةية لةسةر ئةو ماددةية 
 كةس لةطةَليةتي، كَي دذيةتي؟ كةس نيية دذي بَي كةواتة ثةسةند كرا. (49شَيوةية كة خوَيندرايةوة؟ )
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د. ظاال فةرموو.
 بةرَيج د. ظاال فريد ابراهيم:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 جَيبةجَي دةكرَيت.( ئةم ياساية لة رؤذي بالوبوونةوةي لة رؤذنامةي فةرمي وةدائعي كوردستان 8ماددةي )

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كذذة  شذذَيوةيةي  بذذةو  يذذةتي  كذذَي لةطةَل تذذة  هذذةبَي، كةوا سذذةي  يذذة د كذذةس ني كذذة؟  سذذةر ماددة يذذة لة سذذةي هة كذذَي د
يذذةكاني 46خوَيندرايةوة؟ ) كذذرا، هؤ سذذةند  تذذة ثة بذذَي، كةوا يذذة دذي  كذذةس ني يذذةتي؟  (كةس لةطةَليةتي، كَي دذ

 اال فةرموو.د. ظ دةرضواندن.

 بةرَيج د. ظاال فريد ابراهيم:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

لذذة  يذذةكي دوور  يذذةي كؤمةَليا نذذة كا طذذةري و هَينا نذذي داد سذذتة كرد يذَذاو بةرجة لذذة ث ضذذواندن  يذذةكاني دةر هؤ
 توندوتيذي جياكاري رةطةزي ئةم ياساية دةرضوَينرا.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ة لةسةر هؤيةكاني دةرضواندن، كةس هةية؟كَي دسةي هةي
 كا  ئاري فةرموو.

 بةرَيج ئاري حممد هةرسني:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

لذذةق  يذذةعين موت ئذذةبَيت،  نذذة  مذذة دانو ئذذةوةي ئة بة بؤضووني من وشةي بةرجةستة ئا لَيرةدا زةعي ة، لةبةر 
يذذةك بذذَي  شذذَيوةية  بذذةم  سذذتة  شذذةي بةرجة يذذاتي و لذذة ج يذذات  كذذو رياز يذَذت وة نذذاو ب لذذة ثَي يذذة  لذذةم دوو كةليمة َيي 

 ضةسثاندني دادطةري، ئينجا.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 دةستةبةركردن جوانرت نيية؟ 
 بةرَيج ئاري حممد هةرسني:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةرجةستة زةعي ة، ئةطةر مةبةست ضةسثاندن و جَيبةجَي كردن بَي، بةَلَي.

 سحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيج د.يو
 كا  حممود فةرموو. وةري بيرن ئةو راية. كا  حممود طومانت هةية؟

 بةرَيج حممود عمر صاحل:
 ثشتيواني لة راي كا  ئاري دةكةم، سوثاس.
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ثشتيواني هي ليذنةي ثَيشمةرطة .

 بةرَيج د. ظاال فريد ابراهيم:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ضذذواندن  يذذةكاني دةر ثشتيريي لة ثَيشنيارةكةي بةرَيج كا  ئاري دةكةين، بؤية بةو شَيوةية دامانر شتةوة، هؤ
ئذذةم  طذذةزي  كذذاري رة يذذذي جيا لذذة توندوت يذذةكي دوور  يذذةي كؤمةَليا نذذة كا طذذةري و هَينا سذذثادني داد لة ثَيناو ضة

 ياساية دةرضوَينرا.
 ادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيج د.يوسحم حممد ص

يذذةتي؟ )56كَي لةطةَليةتي بةو شَيوةيةي كة خوَيندرايةوة؟ ) كذذَي دذ يذذةتي،  كذذةس لةطةَل يذذةتي، 1(  كذذةس دذ  )
يذذةوة؟ ) شذذَيوةيةي خوَيندرا بذذةو  سذذاكةية  كذذؤي يا طذذةَل  كذذَي 57كةواتة ثةسةند كرا كَي لة يذذةتي،  كذذةس لةطةَل  )

( كةس دذيةتي، 3ةية، ية  ماددة دةستكاري كراوة؟ )دذيةتي دذي هةموو ياساكةية؟ ئَي خؤ هةر ية  مادد
سذذايةوة، زؤر  ئذذةم يا ضذذووني  نذذةي دةر بذذة بؤ كذذةين  سذذتان ئة خذذةَلكي كورد لذذة  بذذايي  كذذرا، ثريؤز كةواتة ثةسةند 
سذذةر  سذذايي لة نذذةي يا تذذةنها ليذ تذذان  شذذوَينةكاني خؤ نذذةوة  ئذذةتوانن بيةرَي سوثاس بؤ ليذنة ثةيوةنديدارةكان/ 

 ست كردن بة بر طةي دووةم لة بةرنامةي كاري دانيشتين ئةمر ؤمان، فةرموون.مينةسة ةَينَيتةوة بؤ دة
 بةرَيج د. بةهار حممود فتاح:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ثرؤذة برياري يةكةم: بريتية لة ثرؤذة برياري ناوناني شاري رانية بة ثايتةخيت ئازادي، ئةم ثرؤذة بر يارة 

لذذةمان لة شةش بر طة ثَيكهاتووة، لةطةَل هؤ نذذداماني ثةر لذذة ئة سذذايي  مذذارةي يا يذذةن ذ ضذذواندن لةال يذذةكاني دةر
نذذة:  مذذة ناوةكانيا كذذراوة ئة مذذر 1ثَيشكةش  سذذؤران ع طذذةالَلي 2.  مذذةروان  شذذَيخاني 3. شذذوكرية  هذذةورامان 4.   .

. رؤزا 10. حممود حاجي عمر 9زول ا حممود . 8 . منرية عثمان7. سهام عمر 6لطيف . جنيبة 5طةضَينةي 
. 16. انور دادر 15. ئومَيد حةمة علي 14. علي حةمة صاحل 13. برزؤ جميد 12ادل عجيج . ع11حممود 

صذذاحل  سذذن  بذذدالرمحن 17ح فببا. ع لببي ر نذذة  ع سذذتةي ليذ يذذارة ئارا ثذذرؤذة بر  ئذذةم  بذذةرَيجتان  لذذة  كذذارين  ، داوا
 ثةيوةنديدارةكان بكةن. 

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سذذ سذذاية ئارا ثذذرؤذة يا لذذةمان ئذذةم  نذذداماني ثةر شذذت ئة لذذةمان و ط سذذايي ثةر نذذاوخؤو يا نذذةي  هذذةردوو ليذ تةي 
 دةكرَيت.

 بةرَيج د. بةهار حممود فتاح:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

لذذة  ثرؤذة برياري دووةم: بريتية لة ثرؤذة بر ياري بة ثارَيجطار كردني ئيدارةي طةرميان، ئةم ثرؤذة بريارة 
شذذكةش  شةش بر طةو هؤيةكاني دةرضواندن لذذةمان ثَي نذذداماني ثةر لذذة ئة سذذايي  مذذارةي يا ثَيكهاتووة لة اليةن ذ
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فذذائق -1كراوة كة ئةمة ناوةكانيانة )  مذذر،  -2 -بَيستون  حذذاجى ع مذذود  يذذد،  -3حم مذذة  -4بذذرزؤ جم يذَذد حة ئوم
 -10شَيركؤ حةمة امني،  -9ساالر حممود،  -8ايوب عبداهلل،  -7عبدالرمحن على،  -6، مصطفىفائق  -5على، 

يذذدارةكان  -11ظار ابراهيم، ئَي نذذة ثةيوةند سذذتة) ليذ يذذارة ئارا ثذذرؤذة بر  ئذذةم  ابوكاروان، داواكارين لة بةر َيجان 
 بكةن.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سذذايي  بذذار) يا نذذة) كارو نذذاوخؤ و ليذ نذذة)  لذذةمان، ليذ نذذدامانى ثةر شذذت ئة سذذتة) ط يذذارة ئارا ثذذرؤذة بر  ئذذةم 
 خاتوو مريم فةرموو. ن دةكرَيت.ثةرلةمانى كوردستا
 بةرَيج مريم صمد عبدي:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
سذذةر  ثذذرؤذة لة مذذةَلَيي  شذذدا كؤ بةرَيج ئةنداماني ثةرلةمان، ديارة لة جةلسةكاني رابردوو، لة جةلسةي ئةمرؤ

سذذ سذذتةي  سذذتةي دة نذذةوة ئارا يذذةن ثةرلةمانتارا ضذذةكان لةال لذذة ناو ةرؤكايةتي ثرسي بة ثارَيجطا بووني بةشَيي 
تذذاوةكو  سذذيت  مذذة بةرا كراوة، دةست خؤشيان لَيدةكةين خراوةتة بةرنامةي كارةوة، بةَلام ئةمة لة كاتَيداية ئَي

طذذاي 4(ةوة برياري )1999ئَيستا لة ساَلي ) لذذةوةي ثارَيج يذذة  بذذةَلام ج طذذا،  بذذة ثارَيج يذَذت  كذذة بكر يذذة  دذذةزا هة  )
لذذةوة، داوا هةَلةجبة دروست كراوة ئةوكاني كة نةخراوةتة بواري ج يذذة  يذَذرةوة ج َيبةجَي كردنةوة بؤية من ل

سذذي  سذذةر ثر كذذراوة، لة لة بةرَيجتان دةكةم كة تاوةكو ئَيستا ضةند ياداشتَيي ئاراستةي دةستةي سةرؤكايةتي 
كذذة  بذذةرثرس  بة ثارَيجطا بووني دةظةري ر اثةرين، هةروةها سؤران و زاخؤ لَيرةوة داوا لة بةرَيجتان و اليةني 

شذذتةي حكومةتة يان  ئةو جيهةتةي كة ثةيوةستة بةو بر يارةوة طةشيت ثةرلةمان بكرَي بة تايبةتي ئةو يادا
كذذارةوة  كة لةسةر ثرسي بة ثارَيجطا بووني رانية، تاوةكو ئَيستا ئاراستةي بةرَيجتان كراوة خبرَيتة بةرنامةي 

نذذةكراوة، بؤ ط تووطؤ كردن، بانيهَيشيت اليةني بةرثرس بكرَيت، بؤضي تاوةكو ئَيستا ئة بذذةجَي  و بر يارة جَي
 هةروةها بؤ ئةوةي بةرضاوي هاووَلاتيان روون بَيت لةسةر ئةو ثرسة، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
من ئةمةوَي ررونكردنةوةية  بدةم بة دةستان، بةرَيجان ئةو ثرؤذة بريارانةي يان ئةو ثرؤذة ياسايانةي كة 

بذذؤ  سذذتان، خوَيندنةوةيان  هذذةرَيمي كورد دذذةزاكاني  بذذووني  طذذا  بذذة ثارَيج بذذؤ  نذذةوة  لذذة ثةرلةما سذذتا  تذذا ئَي كذذراوة 
بذذة  نذذدي  يذذةوة ثةيوة بذذة دَلنياي بذذدا  سذذةر  خذذؤي لة مذذةت راي  ئذذةوةي حكو بذذؤ  كذذةين،  مذذةتي ئة سذذتةي حكو ئارا
خذذؤي  مذذةتين راي  ئذذةكات حكو سذذت  يذذة ثَيوي سذذتانةوةية، بؤ سياسةتي جَيبةجَي كردني هةموو هةرَيمي كورد

نذذي لةس سذذتيحداس كرد يذذة، ئي سذذتان هة هذذةرَيمي كورد لذذة  يذذي  دذذةيراني دارا ةربدا، بة تايبةتي لةم دؤخةي كة 
تذذةنها  سذذتيدا  لذذة را جبذذةش  بذذووني هةَلة طذذا  بذذة ثاريج سذذي  نذذةبَي، ثر سذذان  هذذةروا ئا كذذارَيكي  يذذة  كذذان ر ةن ثارَيجطا

لةسةر هةبوو، تةنانةت  ثةيوةنديدار نةبوو بة هةرَيمي كوردستان، يةعين لةسةر ئاسيت عَيرادين كؤدةنيي
يذَذراق  نذذةراني ع لة ئةجنومةني نوَينةراني عَيرادين ثرؤذة ياساي بؤ ئةوة ثَيشكةش كرابوو، ئةجنومةني نوَي
سذذةر  سذذةي لة شذذووش د لذذةكاني ثَي لذذة خو نارديةوة بؤ هةرَيمي كوردستان، بؤية يةعين ثارَيجطاي هةَلةجبة كة 
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هذذذةرَيمي  شذذذووي  تذذذةكاني ثَي يذذذةن حكومة بذذذووة كذذذراوة، لةال سذذذَيي  كذذذراوة ثر سذذذةر  كذذذاري لة سذذذتانين  كورد
كذذاني  كذذؤي ثارَيجطا بذذة  هذذةرَيمي   لذذة  يذذداري  كذذجي ئ بذذة المر تايبةمتةنديةكي خؤي هةبووة، يةعين ثةيوةندي 
ترين، لةطةَل حكومةت تةنسيق دةكرَي بة تايبةتي ليذنةي ناوخؤ بةرَيجان ئةنداماني ثةرلةمان ئاطاتان لَي 

تذذوانرَي  بَي ليذنةي ناوخؤ ئةتوانَي، لةطةَل حكومةت ئةم ثرسة تاوتوَي بكات بؤ ئةوةي بة شَيوةيةكي باش ب
هذذةموو  يذَذت،  سذذتاندا ب هذذةرَيمي كورد هذذةموو  مذذةتي  لذذة خج بذذدرَي  يذَذي  كذذرَي وة بر يار سذذة ب ئةم مةسةلةية ديرا

يذَذ يذذة  ب هذذةموو ال دذذازاجني  ت، دةزاكان و بة تايبةتي ئةو دةزانةشي كة داواي ثارَيجطاي سةربةخؤ ئةكةن لة 
 ئةطةر نودتةي نيجاميةكانتان ثةيوةنديدار نيية بةو بابةتة با كؤتايي ثَي بَينني.

 خاتوو فريوز فةرموو.
 عبداخلالق:طه بةرَيج فريوز 

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةز ذ) هةروةسا ثشتيرييا ئاخ تنا بةرَيج مريةم خانَى دكةم بةس من دظَيت راستكرنة  بدةم بر يارا ذمارا 

( بر يارا ثارَيجطةه بوونا هةر ضار باذَيرَين كوردستانَى بوو، ئاكرَ) و سؤران و 22/9/1999( ل )11)يازدة 
 رانية و هةَلةجبة، نة زاخؤ بوو من دظيا بةس راستكرنةظة بيت، زؤر سوثاس. 

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كا  حممد فةرموو.
 بةرَيج حممد سعيد صادق:

 رؤكي ثةرلةمان.بةرَيج سة
 دسةكاني من فريوز خان كردي ثشتيريي لة فريوزخان و لة خاتوو مريةم خان دةكةين، زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 بةرَيجان بةم شَيوةية دانيشتنةكةمان كؤتايي ثَيهات، زؤر سوثاس بؤ ئَيوة.

 
     

                                                                                                                                                                          
 د. يوسحم حممد صادق                    جع ر ابراهيم ئَيمينكي                           فخرالدين دادر                    

 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَييري سَيري ثةرلةماني                        سكرت  
  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                              كوردستان – كوردستان
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  (8ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 2015/ 13/4 رَيكةوتي شةممةضوار

تذذذمَير )   يذذوةر ؤي(ي 11كا كذذةوتي  شذذةممةضوار رؤذي ثذذَين ن لذذةماني  13/4/2015رَي سذذتان ثةر  - كورد
سذذةرؤكايةتي عَيراق  صذذادقبذذة  مذذد  سذذحم حم لذذةمان و، سذذةرؤكي  يو مذذادةبوونيثةر بذذراهيم  بذذة ئا بذذةر َيج جع ذذر ا

سذذةرؤ  و،  يذذري  كذذي جَي دذذادربذذةر َيج ئَيمين لذذدين  لذذةمانسذذكرتَيري  فخرا مذذارة )ثةر شذذتين ذ خذذولي  (ي8, داني
 ( ي خؤي بةست.2015, ساَلي )ضوارةمي

 بةرنامةي كار:
مذذارة )ةور ( لة ثةي20(ي ماددة )1)اني بر طة بةثَيي حوكمةك نذذاوخؤي ذ سذذاَلي 1ي  هذذةمواركراوي  ي 1992(ي 

سذذتان  سذذةرؤكايةتي  -ثةرلةماني كورد سذذتةي  يذَذراق, دة لذذةمانع يذذار ثةر مذذارةي )ي دبر  شذذتين ذ خذذولي  (ي8ا داني
كذذات ) لذذة  بذذذاردن  ضذذوارةمي هةَل خذذولي  لذذة  كذذةم  سذذاَلي ية مذذي   يذَذداني دووة يذذوةر ؤي رؤذي 11طر ثذذَين ن (ي 

 بةم شَيوةية بَيت: دا 13/4/2015ةممة رَيكةوتي ضوارش
سذذي  1 بذذؤ ر اثر يذَذراق  سذذتاني ع هذذةرَيمي كورد سذذتووري  ثذذرؤذةي دة نذذي  ط توطؤ كردني ثرؤذ ياساي ئامادة كرد

مذذارة )75، 74، 72بةثَيي مادةةكاني ) سذذتان ذ سذذاَلي )1( لة ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كورد ( 1992( ي 
 ي هةموار كراو.

هذذةرَيمي ط توطؤ كر -2 لذذة  دني ثرؤذة ياساي ثاراستين مافةكاني ثَيكهاتة نةتةوةيي و ئاين و ترية ئاينيةكان 
كذذاني ) بذذةثَيي ماددة يذَذراق  مذذارة 75، 74، 72كوردستاني ع سذذتان ذ لذذةماني كورد نذذاوخؤي ثةر ثذذةير ةوي  لذذة   )

 ( ي هةموار كراو.1992(ي ساَلي )1)
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. يوسحم حممد صادق/ بةر َيج 

 ةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.ب
سذذاَلي دووةم،  بذذذاردن،  ضذذوارةمي هةَل خذذولي  كذذةين،   ثذذَي ئة سذذت  سذذتان دة طذذةلي كورد نذذاوي  دانيشتنةكةمان بة 

مذذارة ) شذذتين ذ شذذنت )8داني يذذةكي 13/4/2015(، ر ؤذي داني طذذة  مذذةكاني بر  بذذةثَيي حوك كذذار،  مذذةي  (، بةرنا
( ي هةموار  1992( ي ساَلي ) 1اني عَيراق، ذمارة )( لة ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردست20ماددةي )

مذذارة ) شذذتين ذ كذذاتي داني يذذدا  لذذةمان بر يار سذذةرؤكايةتي ثةر سذذتةي  خذذولي 8كذذراو، دة لذذة  بذذةهارة  خذذولي  ( ي 
تذذذمَير ) لذذة كا لذذةمان  ضذذوارةمي ثةر بذذذاردني  كذذةوتي 11هةَل شذذةممة، ر َي ضذذوار  يذذوةر ؤي ر ؤذي  ثذذَين ن ( ي 

 يشنت بةم شَيوةية بَيت: ( بةرنامةي كاري دان13/4/2015)
سذذي  1 بذذؤ ر اثر يذَذراق  سذذتاني ع هذذةرَيمي كورد سذذتووري  ثذذرؤذةي دة نذذي  ط توطؤ كردني ثرؤذ ياساي ئامادة كرد

مذذارة )75، 74، 72بةثَيي مادةةكاني ) سذذتان ذ سذذاَلي )1( لة ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كورد ( 1992( ي 
 ي هةموار كراو.
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هذذةرَيمي ط توطؤ كردني ثرؤذة ياساي ثاراس -2 لذذة  تين مافةكاني ثَيكهاتة نةتةوةيي و ئاين و ترية ئاينيةكان 
كذذاني ) بذذةثَيي ماددة يذَذراق  مذذارة 75، 74، 72كوردستاني ع سذذتان ذ لذذةماني كورد نذذاوخؤي ثةر ثذذةير ةوي  لذذة   )

 ( ي هةموار كراو.1992(ي ساَلي )1)
سذذا ئذذةن ال و جينؤ مذذةرطباري  سذذاتي  سذذاَلر ؤذي كارة هذذاتين  نذذةي  هذذةرَيمي بذذةرَيجان بةبؤ خذذةَلكي  نذذي  يد كرد

ضذذةند  لذذة  سذذةتثَيكردنيةتي، و  سذذاَلر ؤذي د بذذةدناوة  ئذذةو رؤذة  سذذبةييَن  شذذوو،  مذذي ثَي يذذةن ر ذَي سذذتان لةال كورد
بذذةم  بذذاني،  دوناغَيكي جياواز دا ذمارةيةكي زؤري دانيشتواني هةرَيم لة سةرجةم ناوضةكاني تَيدا بوونة دور

تني، سوثاس، بةخَيراهاتين ئةو كؤمةَلة طةجنة ئةكةين كة ثَين بؤنةيةوة دةديقةية  بةبَي دةنيي ر ائةوةس
شذذكةش  شذذانؤطةرييةيان ثَي ئذذةو  سذذتان و  لذذةماني كورد بذذةردةم ثةر نذذة  ئذذةمر ؤ هات شذذتين  نذذي داني سذذت ثَيكرد دة
بذذوردن  بذذةاَلم داواي لَي بذذدةين،  ئذذةجنام  يذَذوة  بذذة ث شذذتنةكةمان  ئذذةمر ؤ داني كذذردين  كردين، هةَلبةتة داوايان لَي 

نذذداماني ئةكةين،  لذذة ئة بذذوردنين  ناتوانني دةنيشنت بةثَيوة ئةجنام بدةين، بةخَيرهاتنتان ئةكةين، داواي لَي
بذذةرَيج  لذذة  سذذتا داوا  ثةرلةمان ئةكةين بةهؤي ئةو شانؤطةرييةوة بؤ ماوةيةكي كةم دانيشتنةكة دواكةوت، ئَي

 نَيتةوة.سكرتَيري ثةرلةمان ئةكةين ثوختةية  لة دانيشتين ثَيشووي ثةرلةمان خبوَي
 سكرتَيري ثةرلةمان:-بةرَيج فخرالدين دادر

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
مذذارة ) شذذتين ذ تذذةي داني طذذةورة، ثوخ خذذواي  بذذةرواري 7بذذةناوي  لذذة  لذذةمان  سذذايي ثةر نذذةوةي ئا ( ي كؤبوو

 ( بةو شَيوةية بوو:7/4/2015)
 دةست ثَيكردني دانيشنت لةاليةن بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمانةوة. 1
نذذة -2 نذذةبوو و خوَيند مذذادة  لذذةماني ئا نذذداماني ثةر نذذاوي ئة نذذةوةي  شذذوو، و خوَيند شذذتين ثَي تذذةي دان وةي ثوخ

 ئامادة نةبووي كؤبوونةوةي ليذنةكاني ثةرلةمان لةاليةن سكرتَيري ثةرلةمانةوة.
مذذارة ) -3 دذذي ذ سذذجاداني عَيرا سذذاي  هذذةمواري يا سذذاي  ثذذرؤذة يا نذذي  طذذؤ كرد سذذاَلي )111ط تو ( ي 1969( ي 

 هةموار كراو.
 خوَيندنةوةي يةكةمي دوو ثرؤذة بر يار لةاليةن ليذنةي ياساييةوة. -4

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، داوا لة بةرَيجتان ئةكةين ناوي ئامادة نةبوواني دانيشتين ثَيشووي ثةرلةمان خبوَينةوة.

 سكرتَيري ثةرلةمان:-بةرَيج فخرالدين دادر
بذذةرواري )7ئةنداماني ثةرلةمان كة لة دانيشتين ذمارة ) ناوي ئامادة نةبواني لذذة  ( 7/4/2015( ي ئاسايي 

 مؤَلةت دراون بوون يان بَي مؤَلةت ئامادة نةبوون بةم شَيوةيةية:
 مؤَلةت-ئاواز محيد 1
 مؤَلةت-بةشار مشري -2
 مؤَلةت-جودت جرجيس -3
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 مؤَلةت-ر ؤزا حممود -4
 مؤَلةت-زانا عبدالرمحن -5
 مؤَلةت-صادقزؤزان  -6
 مؤَلةت-زول ا حممود -7
 مؤَلةت-سرود سليم -8
 مؤَلةت-شوان امحد -9

 مؤَلةت -طؤران ئازاد -10
 مؤَلةت -عبدالرمحن علي -11
 مؤَلةت-عبداهلل حممود -12
 مؤَلةت-فرهاد حةمة صاحل -13
 مؤَلةت-كمال يلدا -14
 مؤَلةت -لينا عجريا -15
 مؤَلةت -منى ن  -16
 مؤَلةت -وحيدة يادؤ -17
 مؤَلةت -يروانت نيسان -18
 مؤَلةت -يعقوب طورطيس -19
 مدينة ايوب مؤَلةت -20

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ثذذرؤذ  نذذي  طذذؤ كرد لذذة )ط تو يذذة  كذذةمي بريتي تذذةوةري ية كذذة  كذذار  مذذةي  سوثاس، ئَيستا دةست ئةكةين بة بةرنا
هذذةرَيمي كو سذذتووري  كذذاني )ياساي ئامادة كردني ثرؤذةي دة بذذةثَيي مادةة سذذي  بذذؤ ر اثر يذَذراق  سذذتاني ع ، 72رد

 ( ي هةموار كراو.(1992( ي ساَلي )1( لة ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )75، 74
سذذاكة،  ثذذرؤذة يا سذذةر  داوا لة ليذنةي ياسايي ئةكةين بَينة سةر مةنةسة بؤ دةست كردن بة ط توطؤ كردن لة

 كا  سةهراب نودتةي نيجاميية؟
 بةرَيج سةهراب ميكائيل:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ليذنا وةرزش و الوان هةر دةستثَيكَي بر ياردةر نةبوويية.....

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

شذذتَيي  بذذة يادا ئذذةتوانن  يذذة  شذذةيةكتان هة هذذةر كَي يذذة،  كذذارةوة ني مذذةي  بذذة بةرنا كا  سةهراب ئةوة ثةيوةندي 
سذذةري ئاراستةي سةرؤك تذذان لة ثذذؤرتي خؤ سذذاكة و ر ا ثذذرؤة يا ايةتي ثةرلةماني بكةن، سوثاس، فةرموو ئةسَلي 

 خبوَينةوة.
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 بةرَيج د.بةهار حممود:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 عَيراق بؤ راثرسي –ثرؤذة ياساي ئامادة كردني دةستووري كوردستان ئةسَلي ثرؤذة ياساي ئامادة كردني 
 ماددةي يةكةم:

 دةخوَيندرَيتةوة:بةم شَيوةية 
 مةبةست لةم دةستةواذانةي خوارةوة ماناكاني بةرامبةريانة كة لةم ياسايةدا هاتووة:

 عَيراق -هةرَيمي كوردستان-هةرَيم
 عَيراق. –ثةرلةمان: ثةرلةماني كوردستان 

 عَيراق-حكومةتي هةرَيمي كوردستان -حكومةت
 عَيراق. –ثرؤذة: ثرؤذةي دةستووري هةرَيمي كوردستان 

بذذةثَيي  سذذتان  سذذتووري كورد ثذذرؤذةي دة ضذذوونةوةي   كذذردن و ثَيدا ليذنة: ليذنةيةكي دامةزرَينةرة بؤ ئامادة 
 حوكمةكاني ئةم ياساية دادةمةزرَيت.

 ماددةي دووةم:
ليذنةية  بة زؤرينةي ر ةهاي دةنيي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيكدَيت  بؤ ثَيداضوونةوةي ثرؤذةي دةستوور -1

 ر اثرسي  .و ئامادة كردني بؤ 
( ئةندام كة دةكرَي ئةنداماني ثةرلةمان بن يان لة دةرةوةي ثةرلةمان بن، بة 21ليذنةكة  ثَيكدَيت لة ) -2

 مةرجَي ثسثؤر  و شارةزا بن لةو بوارة.
 ماددةي سَييةم:

 ( ر ؤذ  كارةكاني تةواو بكات.90ثَيويستة ليذنةكة لة ماوةي ) -3
 ماددةي ضوارةم:

 بة هةردوو زماني كوردي و عةرةبي ثَيشكةشي سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكرَيت. ثرؤذةي ئامادة كراو
 ماددةي ثَينجةم:

يذَذت و  1 سذذند دةكر لذذةمان ثة نذذداماني ثةر كؤي ثرؤذةكة بة ر ةزامةندي الني كةم دوو لةسةر سَيي ذمارةي ئة
 دةخرَيتة ر اثرسي طشتييةوة.

هذذةن -2 بذذة هةما لذذةمان  سذذةرؤكايةتي ثةر بذذؤ سةرؤكي هةرَيم و  يذَذي  يذذدارةكان ر ؤذ نذذة ثةيوةند طذذةَل الية يي لة
 ر اثرسي طشيت دياري ئةكةن.

ثذذذرؤذةي  -3 سذذذةر  نذذذدي لة يذذذا ر ةزامة خذذذوارةوة، ئا سذذذيارةي  ئذذذةو ثر سذذذةر  ئذذذةبَي لة بذذذر ين  بذذذة ر ادةر سذذذي  ر اثر
 دةستوورةكة؟ وةاَلم بة بةَلي يان نةخَير ئةبَيت.

دةستووري ثةسندكراو بة زمانةكاني ثةير ةو كراو  بة مةبةسيت ئاطايي هاوواَلتيان ثرؤذةي ماددةي شةشةم:
 )كوردي، عةرةبي، توركماني، سرياني( ضاث و باَلو دةكرَيتةوة.
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 ماددةي حةوتةم:
 ثرؤذةكة بة دةنيي زؤرينةي دةنيدةران بة ثةسند كراو دادةنرَيت. -3

هذذةبَيت ئةو مةرجانةي بؤ دةنيدةر لة دةنيداني طشتيدا ثَيويسنت، ثَيويس ماددةي هةشتةم: سذذةدا  تة لةو كة
 كة بةشداري راثرسي لةسةر ثرؤذةي دةستوور دةكات.

 ماددةي نؤيةم:
 لةسةر اليةني ثةيوةنديدار ثَيويستة حوكمةكاني ئةم ياساية جَي بةجَي بكات.

 ماددةي دةيةم:
 بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:

 هةَلدةوةشَيتةوة. 2008(ي ساَلي 16ياساي ذمارة ) /يةكةم
 ار بة هيض ياساو بر يارَيي ناكرَيت ثَيضةوانةي حوكمةكاني ئةم ياساية بَيت.ك /دووةم

 ماددةي يازدةم:
بذذاَلو  سذذتان(  دذذائيعي كورد فذذةرمي )وة ئةم ياساية لة رؤذي دةرضوونيةوة جَي بةجَي دةكرَيت و لة ر ؤذنامةي 

 دةكرَيتةوة.
 هؤيةكاني دةركردني ئةم ياساية

ست بؤ ئامادة كردنةوةي ثرؤذةي دةستوورو ثةسند كردني لة راثرسييةكي لة ثَيناو داناني ميكانيجمي ثَيوي
 سةرتاسةريدا ئةم ياساية دانرا.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس.

 بةرَيج د.ظااَل فريد:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 عَيراق بؤ راثرسي –ثرؤذة ياساي ئامادة كردني دةستووري كوردستان 
بذذةر )10ي كاروباري ياسايي ر ؤذي ية  شةممة )ليذنة كذذوردي بةرام شذذةمَيي  يذذين 1/3/2015( ي ر ة ( ي زا

هذذةرَيمي  سذذتووري  ثذذرؤذةي دة نذذي  مذذادة كرد سذذاي ئا ثذذرؤذة يا نذذي  تذذاوتوَي كرد بذذؤ  مذذدا  نذذةوةي ئةجنا كؤبوو
كذذرا، دواي خوَي شذذكةش  نذذةوة ثَي نذذداماني ثةرلةما سذذايي ئة مذذارةي يا نذذةوةي كوردستاني عَيراق كة لةاليةن ذ ند

مذذارة ) سذذايي ذ شذذتين ئا لذذة داني كذذةمي  بذذةرواري )16ية شذذةممة  سذذَي  لذذة ر ؤذي  نذذةي 16/12/2014(  ( ر ةوا
 ليذنةكةمان كراوة، دواي ط توطؤ كردن و تاوتوَي كردن ليذنة طةيشتة ئةو ئةجنامانةي خوارةوة:

 
 عَيراق بؤ راثرسي –ثرؤذة ياساي ئامادة كردني دةستووري كوردستان 

 م:ماددةي يةكة
 بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:
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 مةبةست لةم دةستةواذانةي خوارةوة ماناكاني بةرامبةريانة كة لةم ياسايةدا هاتووة:
 عَيراق-هةرَيم: هةرَيمي كوردستان

 عَيراق. –ثةرلةمان: ثةرلةماني كوردستان 
 عَيراق. –ثرؤذة: ثرؤذةي دةستووري هةرَيمي كوردستان 

هذذةرَيمي ليذنة: ليذنةيةكي دةستووري سذذتووري  ثذذرؤذةي دة سذذةر  سذذازان لة يذذةي  نذذة كا بذذؤ  هَينا كذذات  كذذار دة ية 
 كوردستان بةثَيي حوكمةكاني ئةم ياساية دادةنرَيت.

 ماددةي دووةم:
بذذذَيردرَين و 21ليذنةكة لة ) 1 لذذةمان هةَلدة نذذداماني ثةر يذذي ئة ( ئةندام ثَيكدَي كة بة زؤرينةي ر ةهاي دةن

 ن لة دةرةوةي ثةرلةمان، بة مةرجَي ثسثؤر  يان خاوةن ئةزموون بن.دةكرَي ئةندامي ثةرلةمان بن يا
 ماددةي سَييةم:

 بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:
 ( رؤذ لة رَيكةوتي ثَيكهَينانيةوة كارةكاني تةواو دةكات.90ليذنة لة ماوةية  كة لة )-1

 تَيبيين لةسةر نيية. ماددةي ضوارةم:
 ية.تَيبيين لةسةر ني ماددةي ثَينجةم:
 تَيبيين لةسةر نيية. ماددةي شةشةم:

 تَيبيين لةسةر نيية. ماددةي حةوتةم:
(ي ساَلي 1ئةو مةرجانةي بؤ دةنيدةر لة دةنيداني طشتيدا ثَيويسنت بةثَيي ياساي ذمارة ) ماددةي هةشتةم:

 (ي هةمواركراو ثَيويستة لةو كةسةدا هةبَيت كة بةشداري راثرسي طشيت ئةكات.1992)
 تَيبيين نيية. ماددةي نؤ:

 تَيبيين نيية. ماددةي دةيةم:
 تَيبيين نيية. ماددةي يازدة:

 تَيبيين لةسةر نيية. هؤيةكاني دةركردني ئةو ياساية:
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  ساالر نودتةي نيجاميية؟
 بةرَيج ساالر حممود:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ئذذةوة بذذةر  تذذة لة سذذةر ئذذةم بابة ضذذينة  ئذذةوةي ب ثذذَين  ئذذةطرَي،  يذَذذي زؤر هةَل فذذةس در ئذذةطرَي، و نة ي زؤر هةَل

 ط توطؤ من تةنادوزَيي لة عينواني......
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سذذايي  نذذةي يا ثذذؤرتي ليذ سذذاكة و ر ا ثذذرؤذة يا سذذةر  نةهاتينة سةر ط توطؤ، بةرَيجان ماددة، بة ماددة ط توطؤ لة
سذذَي، ئةكةين خذذؤي بنوو نذذاوي  بذذا  شذذان  سذذةر ناوني يذذة لة سذذةي هة كذذَي د كذذةين،  ثذذَي ئة سذذت  ، لة ناو نيشانةوة دة

 فةرموو كا  ساالر نودتةي نيجاميية؟
 بةرَيج ساالر حممود:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
نذذي  مذذادة كرد سذذاي ئا ثذذرؤذة يا بذذة  سذذةبارةت  ثذذؤرت  بذذةت/ ر ا سذذراوة با كذذة نوو سذذايي  نذذةي يا ثذذؤرتي ليذ يذذن ر ا دوا

كذذة ث كذذةمين ثرؤذة مذذاددةي ية تذذةعري ي  لذذة  هذذاتووة،  ثذذرؤذة  نذذاوي  سذذتان،  هذذةرَيمي كورد سذذتووري  رؤذةي دة
طذذةر  كذذراوة، ئة لذذةبري  نووسراوة ثرؤذةي دةستووري هةرَيمي كوردستان، بةاَلم لة ناونيشاني ياساكة ثرؤذةكة 

كذذة سذذت نة كذذةوة دة هذذةم لةبري كراوة الي خؤيان ر وونكردنةوة بدةن بؤ ئةوةي لة عينوانة شذذة،  بذذة مونادة ين 
 كاتَيكي كةمرتمان بؤ ئةمَينَيتةوة، هةم تووشي ئةو ئيشكالةش نابني.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بذذؤ  سذذتان،  هذذةرَيمي كورد سذذتووري  ثذذرؤذةي دة نذذي  مذذادة كرد سذذاي ئا ثذذرؤذة يا واية راستة، ئةبَي لةبري ضووبَي، 
 ر اثرسي.

 بةرَيج د. بةهار حممود:
 ضووة بةَلَي، ئةبَي هةبَي. بري

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو بيخوَينةوة، لة ئةسَلي ثرؤذةكة، دواين لة ر اثؤرتةكة، بؤ ئةوةي ط توطؤي لةسةر بكرَي.
 بةرَيج د. بةهار حممود:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ناونيشاني ثرؤذةكة لة ئةسَلي ثرؤذةكة:

 عَيراق بؤ راثرسي –امادة كردني دةستووري كوردستان ثرؤذة ياساي ئ
 بة هةمان شَيوة لة ر اثؤت هاتووة:

 عَيراق بؤ راثرسي –ثرؤذة ياساي ئامادة كردني دةستووري كوردستان 

 

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

فذذةد صذذاحل  سذذيووة، ) يذذان نوو نذذاوي خؤ شذذرت  كذذةس ثَي سذذَي  سذذَي،  خذذؤي ئةنوو نذذاوي  تذذؤر كذذَي  مذذر، دك سذذؤران ع ي، 
 شَيركؤ(، كَيي تر؟
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 سكرتَيري ثةرلةمان:-بةرَيج فخرالدين دادر
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

شذذكرية  صذذؤيف،  سذذت  كذذاروان، فر حذذاجي  يذَذن،  بذذةهجاد دةرو ئةو بةرَيجانة ناوي خؤيان نووسيوة )دادر ئَومتان، 
 مصطفى(امساعيل، بَيستوون فايق، غريب 

 ادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيج د.يوسحم حممد ص

 ( دةدة هةريةكةتان بريو بؤضووني خؤي خباتة ر وو، فةرموو كا  صاحل.3لة ماوةي )
 بةرَيج صاحل فةدَي:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
كذذةم  شذذنيار ئة سذذتان، ثَي هذذةرَيمي كورد من وةكو ئةندامي ليذنةي ناوضة كوردستانييةكاني دةرةوةي ئيدارةي 

بذذر ي بؤ ئةوةي ئةو حةدة بة ن لذذة  بذذدرَي،  سذذتانين  هذذةرَيمي كورد يذذدارةي  سذذتانيةكاني دةرةوةي ئ اوضة كورد
سذذةر  سذذةمان لة وشةي هةرَيمي كوردستان، وشةي كوردستان بةكار بَيت، لةبةر ئةوةي لة ر ابردوو بةردةوام د

تذذة سذذتا هَيندراوة تذذا ر ادةي ئَي يذذع  ئذذةمري واد بذذة  سذذتانني، و  ضذذةي كورد ضذذانة ناو ئذذةو ناو كذذة  كذذردووة  وة ئةوة 
بذذة  كذذةين،  سذذتانيانة ب ضذذة كورد ئذذةو ناو ضذذاوي  سذذتة ر ة هةرَيمي كوردستان تةحةكومي ثَيوة ئةكات، بؤية ثَيوي
جنذذاو  بذذَي طو ضذذوونةوة  كذذةش ثَيدا مذذادة كردنة شذذةي ئا سذذةر و هةموو ئةو ثَيكهاتانةي لةو ناوضانة ئةذين، و لة

 ترة، بةاَلم ئامادة كردنةكةش  كَيشةي نيية، سوثاس.
 مد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيج د.يوسحم حم

 سوثاس، فةرموو كا  سؤران.
 بةرَيج سؤران عمر:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
سذذةر  يذذي لة من سةرةتا ثرسيارَيي ئةكةم، ئايا ثرؤذة ئةسَليةكة يان ر اثؤرتةكة بؤتة بنةما؟ ضونكة ئةوة دةن

سذذاَلي )19ساي ذمارة )نةدرا، خاَلي دووةم، بؤ ناونيشانةكة من ئةو ثَيشنيارةم هةية، لة يا لذذة 2013(ي  ( دا 
سذذتووري  ثذذرؤذةي  دة كذذراوة،  يذذاري  سذذاية د ئذذةو يا كذذةمي  مذذاددةي ية ماددةي دوو ئةوترَي لةو ماوةيةدا كة لة 
يذَذت  جذذؤرة ب بذذةو  هةرَيمي كوردستان بة سازان هةموار ئةكرَيتةوة، بؤية ثَيشنيار ئةكةم ناونيشاني ثرؤذةكة 

 ي هةرَيم و ئامادة كردني بؤ ر اثرسي(، سوثاس.)سازان و هةمواري ثرؤذةي دةستوور
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو دكتؤر شَيركؤ.
 بةرَيج د.شَيركؤ حةمة امني:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
يذذا  نذذةماوة؟ ئا لذذة ب ضذذيية  يذذة  ئذذةو ثرؤذ ثذذةيامي  بذذدةنَي،  نذذةوةم  شذذة ر وون كرد ثذذَيم خؤ يذذة،  سذذيارةكةم ئةوة ثر

بذذا ثةيام ئذذةنَين،  ي طؤر ينة، ثَيداضوونةوةية، ئامادة كردنة؟ هةر ثةيامَيكي تر بَي، ضونكة مادام ئَيمة ياسا دا
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لذذة  مذذة  سذذتا ئَي هذذةَليرَي، و ئَي يذذاواز  ظذذةي ج يذذي ر ا يذذة دوا يذَذي ني بنةماي ياساييةكةش ر وون بَي، ئةوة وةكو وتار
تذذةوة، و ن يذذة ر وون بكرَي يذذة طرن يذذن، بؤ سذذي دا ثذذَين ر اثر ئذذةو دؤناغي  طذذةَل  ئذذةزامن لة نذذاكؤ   بذذة  شذذانةكة  اوني

نذذة  ئذذةو ثةرلةما يذذي  بذذة دةن نذذدة  لذذة ئاي كذذة  كذذات  يذذةوَي بي بذذةرَيجة ئة نذذة  ئذذةو ليذ نذذةوَي، و  مذذةي ئةما مةها
خذذةَلكي  مذذةش و  ئذذةوةي ئَي بذذؤ  ئذذةوة،   سذذةر  بذذدةنَي لة نذذةوةم  شذذة ر وون كرد ثذذَيم خؤ يذذة  بذذذَيردرَي، بؤ هةَلئة

لذَذَيني كوردستانين تَي بيات، سبةييَن ئةوةندة  سذذتيةوة و ب بذذة دة مونادةشة هةَلنةطرَي كة ديسان طري خبؤين 
 ئَيمة هاتووين ياسامان بؤضي داناوة، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو كا  دادر.
 بةرَيج دادر ئؤمتان:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
سذذتووري ثَيشنيار ئةكةم ناونيشاني ثرؤذة ياساكة ببَي ثذذرؤذةي دة ت بة ثرؤذة ياساي )سازان و ئامادة كردني 

سذذتووري  هةرَيمي كوردستاني عَيراق بؤ ر اثرسي( يان )ثرؤذة ياساي ثَيداضوونةوة و ئامادة كردني ثرؤذة دة
سذذاي -هةرَيمي كوردستان لذذة يا يذَذدا  عَيراق بؤ ر اثرسي (، لةبةر ئةوةي لة ماددةي، وةكو كا  سؤران ئاماذةي ث

مذذارة ئذذةو 19) ذ ضذذووني  بذذة دةر كذذرَي،  سذذةر ب سذذازاني لة سذذتوورة  سذذة دة ئذذةو ر ةشنوو سذذتة  هذذاتووة ثَيوي ( دا 
لذذة )2ياسايةش ماددةي ) نذذاوبراو، و  سذذاي  لذذة يا يذَذدَي  تذذايي ث مذذاددةي )19/8( كؤ يذذة 1(  ثذذَي دَي، بؤ تذذايي  ( كؤ

بذذةس ئةطةر ئةوة بؤ ئةوةية ميكانيجمي دةستكاري كردن و ثَيداضوونةوة بة دةستوور دياري  بكرَي، يةعين 
سذذت  بؤ ئامادة كردني دةستوور نيية بؤ ر اثرسي، ئةطةر بؤ ئامادة كردني دةستوور بَي بؤ ر اثرسي ئةوة ثَيوي
طذذةل  هذذةموو  كذذة  يذذة  كذذة ئةوة كذذرَي، هؤكارة سذذند ب بذذؤ ثة سذذاي  كذذرَي، و يا شذذكةش ب بذذؤ ثَي سذذاي  ثذذرؤذة يا كذذات  نا

سذذيي نذذة سيا نذذةي الية يذذة، و زؤري يذذة ر ةشنووسةكةي ال ثةسند ني كذذردووة، بؤ ضذذوونةوةيان  ةكانين داواي ثَيدا
تذذر  يذذةنَيكي  طذذةَل ال ثَيويستة ناونيشانةكة بيؤر درَي، و ئةوةي كا  دكتؤر شَيركؤش ئةَلَي زؤر ر استة، ئَيمة لة
دانون دانار َيذين بؤ ئةوةي كة غامجي تَيدابَي، ئَيمة هَيجي بااَل دةست بني ةانةوَي سبةييَن ئةو دةدة ببَيتة 

دذذوَل دةدَي سذذةر  ئذذةبَي لة يذذةري  يذذة، كاري شذذتيماني طرن سذذَيكي ني ي كة تةفسريي جياواز هةَليرَي، و ئةوةش ثر
سذذتانين وا  هذذةرَيمي كورد سذذييةكاني  يذَذجة سيا لذذة ه كذذام  هذذيض  نذذاكرَي  سذذي، و  نذذةماكاني د وكرا نذذةوةي ب كرد

 ثاس.مامةَلةي لةطةَل بكةن كة ئةوة كاري فاَلن هَيج بووة، يان فاَلن سةركردة بووة، سو
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، بةرَيج كا  بةهجاد فةرموو.
 بةرَيج بةهجاد دةروَين:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
شذذانا  بذذؤ ناوني مذذن ذ  يذذا  نذذدَي ثَيتيظ مة دزانني ثرسا دةستوورَي ثرسةكا نيشتيماني و طرنية راسيت، ذ بةر هة

نت، ضونكي ئةساسَي ط تؤطؤيا ل ثةرلةمانَي، ذ بةر هندَي ئةز تَيدطةهةم كة ر ةنيدانةظة ذ بؤ ناوةر ؤكا هةبي
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هذذةروةكي  كذذةم  شذذنيار د ئذذةز ثَي ئامادة كرن بةحسَي سازانَيية، هةموار كردنَي ثَيداضوونةظَيية، ذ بةر هةندَي 
هذذ2003( َي ل )19بر ادةرَين بةحس كري ياسا ذمارة ) نذذة  ةَلبيرينت ( بةحسَي سازانَي دَيتة كرن، ئةظ ر اما

( كة هاتينة سةر مةهامَيت ظَي ليذنَي ثيضةكي دي وازي  تر بن 3لة ناظنيشانَي دا، ضونكي راسيت ل ماددة )
ثذذرؤذَي  نذذَي  و ر وون تر بن، ذ بةر هةندَي ثَيشنيار دكةين بناظنيشان بيت )ثرؤذَي ثَيداضوونةوة و ئامادة كر

 سوثاس. ر ةشنووسي دةستووري هةرَيمي كوردستان بؤ ر اثرسي(،
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو كا  حاجي كاروان.
 بةرَيج كنعان جنم الدين )حاجي كاروان(:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
مذذاددةي )2لة ماددةي ) لذذة  يذذة،  لذذة ليذنة ئذذةَلَي 2( ثَيضةوانةي عينواني ثرؤذة ياساكةية، ضونكة ئةوة باس   )

ضذذَي ثَيداضوونةوةي ث لذذةوة ئة كذذرَي  سذذابيت ب رؤذةي دةستوور و ئامادة كردني، بؤية ئةطةر لةطةَل عنوانةكة 
ئذذةو  هذذةرَيم(  سذذتووري  ثذذرؤذةي دة نذذي  مذذادة كرد ضذذوونةوة و ئا سذذاي ثَيدا ثذذرؤذة يا كذذرَي، ) حذذةل ب موشكيلةكة 

 (، سوثاس.2ثَيداضوونةوةية ثَين خبرَي بؤ ئةوةي ية  خبرَي لةطةَل ماددةي )
 حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيج د.يوسحم 

 سوثاس، فةرموو دكتؤر فرسةت.
 بةرَيج د.فرست صؤيف:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
لةبةر ئةوةي لة عينوان داين، ئةطةر دةرفةت هةبَي تَيبنيةكي طشتيم هةية لةسةر كؤي ئةوة، ئةو 

سةرؤكايةتي و هةموو  ثرؤذةوي ثَيشةكةش كرا لةسةرةتا لة تةوديعي بةرَيجتةوة دةست ثَي ئةكات، و
سةرؤ  فراكسيؤنةكان،  من ثَيم واية ئاسايية ئةطةر تةنادوزات هةبَي لة دانونةكة باسي بكةين، و ئةطةر 
موالحةزاتي سياغي و ئةوانة هةبَي باسي بكةين، بةاَلم ئئَيمة باسي ثرؤسةية  ئةكةين كة ثرؤسةي 

و ر َيج لةو تةوةدوعاتانةي خؤمان بيرين كة  دةستوورة، و تا لةو كؤبوونةوةي ئَيستا سةرةتايةكي باش
مةسةلةي سازان لَيرةوة دةست ثَي بكةين، من دَلنيام ئةوة ر ةنيدانةوةي زؤر ئيجابي ئةبَي لة تةشكيلي 

( كةسيةكة، و ئةجنامي زؤر باشي دةبَي، بؤية ثَيم واية تا بتوانني لة ط توطؤمان لةسةر ئةو 21ليذنة )
ةكةش ثابةند بني بةوةي كة ئيتي ادمان لةسةري كردووة، ئةوةندةي تر نيةت ثرؤذةية، و لةسةر ر اثرؤت

ثاكيمان دةر ئةكةوَي بؤ داهاتوو، لة هةنياوةكاني دوايي ئةوة بؤ مةسةلةي دةستوور، بؤية ثَيم واية زؤر 
ات زؤر طرنية كة ئَيستا لة عينوانني، و كة ئةطةينة ئةسبابي موجةبةش زؤر زؤر ئاسايية ئةطةر تةنادوز

هةية، موشكيلةي دانوني هةية، سياغةي تر هةية، بةاَلم طؤر انكاري جةوهةري بةو ماناية دَيت كة ئَيمة لة 
ثرؤسةية  كة لة سةرتايةكةي داين، كة زؤر ثَيويستمان ثَيية، بؤية تةمانا ئةكةم ئيحرتام و ر َيجي ئةو 

 ةر دةستمانة، سوثاس.سازانة بيرين كة فراكسيؤنةكان كردوويانة لةسةر ئةو ثرؤذةي لةب
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو خاتوو شوكرية.
 بةرَيج شكرية امساعيل:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
( باس لة سازان ئةكات، بؤية بة زةرووري ئةزامن 2( لة ماددةي )2013( ي )19ئاشكراية لة ياساي ذمارة )

مادة كردن عينوانةكة بيؤر َي، لةبةر ئةوةي ئةطةر ئاوا نةبَي ثَيم واية وشةي سازان و هةموار و ئا
تةنادوزاتي لةطةَل ناوةر ؤكي ئةبَي، دووةم، ثرسيارَيي ئةكةم، ئةطةر هةرَيمي كوردستان بةم شَيوازة بَي، ئايا 

ةي هيض كَيشةيةكمان ئةبَي بؤ ناوضةكاني دةرةوةي هةرَيمي كوردستان؟ ئةطةر ئةبَي ثَيويستة وش
 هةرَيمةكة البرَي، ئةطةر ناشَ  وةكو خؤي ةَينَيتةوة، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو كا  بَيستون.
 بةرَيج بَيستون فائق:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ياري من واية )ثرؤذة وَير اي ثشتيريي كردمن بؤ دسةكاني كا  صاحل فةدَي و هاور َيم كا  د.شَيركؤ، ثَيشن

 ياساي ثَيداضوونةوةي ثرؤذةي دةستوور و ئامادة كردني بؤ ر اثرسي(، سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو مامؤستا غريب:
 مصطفى:بةرَيج غريب 

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
( دا هاتووة 2013( ي ساَلي )19اساي ذمارة )وةكو خاتوو شوكرية و كا  سؤران ئاماذةيان ثَي كرد لة ي

ثَيشكةش كردنةوةي ثرؤذةي دةستوور ئامادة كردنةكة تَيداية ضةسثَينراوة، ئةم ناونيشانةي ئَيستا تةفسري 
هةَلئةطرَي، ضونكة ناو ئةبَي ثر  بة ثَيسيت ناونراوةكة بَيت، ئامادة كردن، خؤي ئامادةية، بةس جارَيكي تر 

نيية، بؤية منين هةمان ثَيشنيار ئةكةم كة ناونيشانةكة ئاواي لَي بكرَي )ثَيداضوونةوة  ئامادة كردن ر وون
 و ئامادة كردني ثرؤذةي دةستووري هةرَيمي كوردستان، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو كا  عةباس.
 بةرَيج عباس فةتاح:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ني ر اكاني كا  سؤران و كا  عومةر و كا  غةريب ئةكةم، ئَيمة هةدةيف دانيشتنمان و ثرؤذةكةمانة، ثشتشوا

ثرؤذةكةمان ئامادةية بؤ ر اثرسي، بةاَلم بةهؤي ئةوةي كة كؤمةَلَيي دسة و ثَيداضوونةوةي ثَيويست بوو، 
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ةطةر كارةكةمان هةر بؤ بؤية جارَيكي تر هاتةوة ثةرلةمان بؤ ئةوةي ليذنةي بؤ دابنرَي، كةواتة ئ
ثَيداضوونةوةي ئةم ثرؤذةية، بؤية هةمان ثيََشنيار ئةكةم كة ثرؤذةي ياساي ثَيداضوونةوة و هةموار كردني 

 ثرؤذةي دةستووري هةرَيمي كوردستان بؤ ئامادة كردني بؤ ر اثرسي.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، خاتوو بةهار.
 عبدالرمحن: بةرَيج بةهار

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
(ي ساَلي 19وةكو زؤرَيي لة هاور َييامن ئاماذةيان ثَيدا، ئةم عينوانة ثَيضةوانةية لةطةَل ياساي ذمارة )

(، جية لةوةي ر ةشنووسَيكمان هةية هي دةستوور، لة هةموو حاَلةتَيي دا ئةوة بنةماية، بؤية 2013)
ة منين هاور ام لةطةَل ئةوةي ثَيداضوونةوة و سازان هةبَي كة ئةو دوو وشةية ناكرَي بَلَيي ئامادة كردن، بؤي

 لةطةَل ناوةر ؤكي ثرؤذةكةش هاوتاية، سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو كا  عومةر.
 بةرَيج عمر عينايةت:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ثَيشنيارةكةم بة هاور َييةكم وت، بةاَلم نةييةياند ثةيامةكةم، وشةي لة راسيت دا نةمويست دسة بكةم، 

( ثرؤذة كؤنةكة هاتووة، ئةوة دةدةكةيةتي )ر اثرسي مايف 120ر اثرسي زيادة، لةبةر ئةوةي لة ماددةي )
، هاوواَلتياني هةرَيمة( بة كورتي باس لة ر اثرسي كراوة، لةبةر ئةوة ناكرَي تؤ وشةي ر اثرسي داخيل بكةي

داوا ئةكةم وشةي ر اثرسيةكة هةَلبيريَي، و ئةطةر ئةشكرَي تةعري ي ئامادة كردن بكرَي، بؤ ئةوةي بجانني 
ئامادة كردن ثَيداضوونةوةش ئةطرَيتةوة، هةموار كردن ئةطرَيتةوة، طؤر ينة، دةستكاري كردنة، وشةي 

يي ئةبَيتةوة، داوا ئةكةم ر اثرسي ئامادة كردن تةعريحم بكرَي لة ناو تةعري ةكان ئةو كات كَيشةكة يةكال
البرَي، لةبةر ئةوةي لة ماددةية  لة ماددةكاني دةستوور وشةي ر اثرسي هةية، ناشرينيشة بؤ عينوانةكةي 

عرياق، و ئةطةر ئةو برادةرانةش باسيان كرد، -ئَيمة، )ئامادة كردني ثرؤذةي دةستووري هةرَيمي كوردستان
ر َينراوةكان بؤمان ر وون بكةنةوة هاور َيياني ليذنةي ياسايي، ئايا ناوضة ئةطةر ر َييري نيية لة ناوضة داب

دابر َينراوةكان ئةطرَيتةوة يان نا؟ ئةطةر ر َييري هةية ثشتيريي كا  صاحل ئةكةم، هةرَيمةكة البرَي، بكرَي 
 بة كوردستان، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ياسايي ئةطةر تَيبينيةكتان هةية. سوثاس، فةرموو ليذنةي
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 بةرَيج طؤران ئازاد:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

كؤمةَلَيي موالحةزة داواي ر ةئي ر ووني ليذنةي ياسايي كرد لةسةر ئةم بر يارة، بؤية زةروورة ر ووني 
( مشان 9ذمارة )( و ياساي 16بكةينةوة، كة ئَيمة بر ياري ثةرلةماني كوردستامنان هةية، بر ياري ذمارة )

هةية كة ئةم ثرؤذةي دةستوورةي ثةسند كردووة بؤ ر اثرسي، كةواتة ئَيستا ئةو ثرؤذةي ئَيمة لة 
ثةرلةماني كوردستان مونادةشةي ئةكةين، ئةوة نيية ئَيمة ثةسند بكةين بؤ ر اثرسي، ضونكة ئةسَلةن 

هةية كة بر ياري داوة ئةم ثرؤذةي ثرؤذةية  هةية لة ثةرلةماني كوردستان كة ثةسند كرا، يان ياساية  
دةستوورة دةنيي لةسةر دراوة، و ئامادة كراوة بؤ ر اثرسي، و لة ياساكة ر ؤذين دةستنيشان كراوة، دواتر 
ر ؤذةكة بؤ هةر ر ؤذَيكي دياري كراو، ئةوةي ئَيستا دسةي لةسةر ئةكةين بر تيية لة وشةي ئامادة كردن 

ؤذةية  ئامادة ئةكةي، جا ئامادة كردن نووسينةوةية سةر لة نوَي، مةهامةكةي ئةوةي خوارةوةية، تؤ ثر
هةموار كردنةوةية، ثَيداضوونةوةية، دار شتنةوةية، ئةوة جَيي نيقاش نيية، طرنك ئةوةية سةر لة نوَي 
ثرؤذةيةكي نوَي دَينني، ئةو ثرؤذة دةنووسني، نة  دواتر ئةم ثرؤذةية لة ثةرلةماني كوردستان دةنيي 

درَي، دواتر ر ي راندؤمي لةسةر ئةكرَي، ئةوة مةهامي خودي ليذنةكةية كة دةسنيشان كراوة، و لةسةر ئة
ئةمةوَي تةوزحيَيكي ئةوة بدةم كة ئةو خيالفةي لَيرة لة نَيوان بةشَيي لة دسةي ئةندام ثةرلةمانان 

راوة، ر اثؤرتي دروست بوو هؤكارةكةي ضيية؟ ئَيمة ثرؤذة ياساكةمان هةية، خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ ك
ليذنةمشان هةية، من ثشتيواني دسةكةي دكتؤر فرسةت ئةكةم، بةاَلم ئةو دسةي كا  دكتؤر فرسةت بؤ 
هةموو مةشروعةكة تةواوة، لة مةشروعةكة تةسةسولي عينوان لةطةَل ثَيناسةي عينوان، لةطةَل وةزي ةي 

مادة كاري لة ثَيناسة، دوايي ئةَلَي ليذنةية  ليذنةكة هاوتاية، دةَلَي ئامادة كاري ليذنةي ثَيداضوونةوة و ئا
ثَيكدَي بؤ ثَيداضوونةوةي ثرؤذةي دةستوور و ئامادة كردني بؤ ر اثرسي، ئةوة ئةسَلي ئةو مةشروعةية كة 

( ثةرلةمانتاري بةرَيج واذووي كردووة، لة ر اثؤرتةكة ئامادةكاري ماوةتةوة، بةاَلم ثَيناسةي ليذنةكة 61)
زي ةي ليذنةكةشي تَيدا نيية، لةوَي ئةو تةنادوةزة دروست بووة، ئينجا ئةبَي لةم حاَلةتة بووة بة سازان، وة

كة بة ر ةئي ئةندامان ئةطةر ةانةوَي يان مةشروعة ئةسَليةكة كة هةرسَيكي بة يةكةوة ر ةبتة بكةية 
وة، ئةوكات ئةساس، يان كة تؤ عينوانةكةت دةستكاري كرد، يةعين ثَيناسةكة و وةزي ةكةت لَي سةندة

ضةند ثَيويست ئةكات عينوانةكةش موتابيق بَي لةطةَل ناوةر ؤكةكة، واتة خياليف ئةندامان لةسةر ئة 
 بنةمايةية، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو دكتؤرة ظااَل.
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 بةرَيج د.ظااَل فريد:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
بوو لةسةر ثةيوةنديدار بوو بةوةي ثرؤذةي ئامادة كردني ثرؤذةي دةستووري هةرَيمي ئةو موالحةزةي هة

( ةَييَن و هةَلنةوةشَيتةوة، 16كوردستاني عَيراق بؤ ر اثرسي، ئةبَي ئاطادار بني ئةطةر بيتو دانوني ذمارة )
( ية ر اثؤرتةكة و 10ماددةي )ئةوة ئةتوانرَي بؤ ر اثرسي هةَلبيريَي، بةاَلم كاتَي لة يةكَيي لة ماددةكاني كة 

( هةَلدةوةشَيتةوة، كةوابَي لة ر ووي ياسايةوة ناكرَي بؤ 2008( ي ساَلي )16ثرؤذةكة ئةَلَي ياساي ذمارة )
ر اثرسي تَيدا نةبَي، بؤية ئةبَي عينوانةكة ياساي ئامادة كردني ثرؤذةي دةستووري هةرَيمي كوردستاني 

خاَلة ئاطادار بن لة ر ووي ياساييةوة، ئةوةي ثةيوةندي بة ئامادة كردنةوة  عَيرادي بَي بؤ ر اثرسي، ئةبَي ئةو
هةية، زؤربةي ئةو موالحةزانةي دران لةسةر عينوانةكة هةر هةمووي خؤي لة ئامادة كردن دا 
ئةبينَيتةوة، كة ئةَلَيي ئامادةي ثرؤذةي دةستووري هةرَيمي كوردستان ئةكةي بؤ ر اثرسي، جا ئةو ئامادة 

لةوانةية بة ثَيداضوونةوة بَي، بة هةموار كردنة، بة ئيجافة كردني ضةند ماددةيةكي نوَيية لةسةر  كردنة
ئةو طؤر انكاريانةي بةسةر هةرَيمي كوردستان دا دَيت، و ئةو موالحةزةيةش كة ثةيوةنديدارة بةوةي ئايا 

ةنيا موستةَلةحي ئامادة كردن بيوترَي كوردستان يان هةرَيمي كوردستان وةكو خؤي ةينَيتةوة، ئةوةيان ت
خجمةت ثَي ئةكات، و موستةَلةحي ئامادة كردن جوابي ئةو ثرسيارة ئةداتةوة، ضونكة ئةبَي بَييومان ئةو 
طؤر انكاريانةي كة ئَيستا بة دي اكتؤ كراون لةو شوَينة جَي ناكؤكةكان، يان ئةو شوَينانةي دةرةوةي ئيدارةي 

ن، تةنيا ر َيكارة ياساييةكةي ماوة، ئةوين ئيستي تاية بؤ ئةوةي هةرَيمن و لةبةر دةسيت ثَيشمةرطة
بيةر َيتةوة سةر هةرَيمي كوردستان، ئةطةر ثرؤذةكة بة ئامادة كردن بر وات بَييومان دةستكاري ئةو 
ماددانةش ئةكرَي كة ثةيوةنديدارة بةو حدودةي كة ئَيستا هةرَيمي كوردستان هةيةتي دواي ئةجنامداني 

رة ياسايية، بؤية ئةو ثرسيارة لة كاتي نووسينةوة و ثَيداضوونةوة و ئامادة كردني ثرؤذةي ئةو ر َيكا
( هةَلوةشاوةتةوة، نابَي 16دةستوورةكة باس ئةكرَي لة ر ووي ياساييةوة وةكو ومت ياساي ذمارة )

ة بةرَيجان موستةلةحي ر اثرسي هةَليرين، و موستةلةحي ئامادة كردنين هةموو ئةو ر ايانة ئةطريتةوة ك
 ئةنداماني ثةرلةمان باسيان كرد، ض لة ثَيداضوونةوة، ض هةموار كردنةوة، ض سازان بؤي.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو دكتؤرة بةهار.
 بةرَيج د.بةرهار حممود:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ةكة؟ ثَيمان خؤش بوو ر وون كردنةوة لةسةر ئةوة كا  سؤران عومةر وتي ثرؤذةكة ئةسَلة يان ر اثؤرت

بدةين، ئةم ر اثؤرتة كة ئامادة كراوة لة نةتيجةي ضةند ر ؤذَيي نةهاتووة و شَيوازي ئامادة كردنةكةشي بة 
جؤرَيكة كة بة ثرؤذةكة و بة ر اثؤرتةكة يةكرتي تةواو ئةكةن، هةندَي لة ماددةكان كة ئةَلَي هيض 
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ي ئةوة تةحسيَل حاسَلة، ئةوةي ئةسَلي ثرؤذةكة ئةبَيتة ئةساس، ئةوانةي كة تَيبيين تَيبينيمان نيية لةسةر
 هةبووة لةسةري، هي ر اثؤرتةكة ئةبَيتة ئةساس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ندَي سوثاس، زياتر ئةو تَيبينيانةي بةرَيجان ليذنةي ياسايي باسيان كرد، ئةنداماني بةرَيج ئةمةوَي هة
سةرنج و تَيبيين بدةم لةسةر كؤي ثرؤسةكة، بؤ ئةوةي ر وون و وازي  بَي ئَيمة ضي ئةكةين لة ثةرلةماني 
كوردستان، و ئةمة تةسبيت ئةبَي لة ثرؤتؤكؤلي ثةرلةمان، بةرَيجتان ئةطادارن ئةو ثرؤذةية لة كاتَيكدا كة 

دووةمي ثةرلةمان ثةسند كرا، لةم ثةرلةمانة ماوةي ثةرلةماني خولي دوو درَيذكرابوويةوة، لة اليةن خولي 
ئةو ثرؤذةية ثةسند كرا، بةاَلم لةو كاتةي كة ماوةكةي درَيذ كرابوويةوة، لةو كاتةوة تا ئَيستا نيقاش هةية 

لة ر او ئةو ثرؤذةية ضةندة تةعبري  لة نَيوان هيجة سياسييةكاني هةرَيمي كوردستان لةسةر ئةوةي كة
كى كوردستان دةكات و، لَيرةوة داوا كار) هةبووة بةردةوام بؤئةوة) ئةم ثر ؤذةية بؤضوونى تَيكر ايي خةَل

ثَيدا ضوونةوة) تَيدا بكرَيت و، وا بكرَيت سازانَيكى زياتر) لةسةر بكرَيت، ضونكة ثر ؤذة) دةستوور) 
 هةرَيمى كوردستان ثَيويست دةكات ثر ؤذةية  بَيت ر ةنك دةرةوة) سةرنج و تَيبيين و خواست و

داخوازيةكانى ثَيكهاتة سياسي و ئيتنى و ئاينيةكانى هةرَيمى كوردستان بَيت و، هةمووان ثر ؤذةكانى خؤيان 
تَيدا ببيننةوة و هةمووان داخوازيةكانى خؤيان تَيدا ببيننةوة و جؤرَيي لة سازان بَينَيتة كايةوة و وا بَيت 

كاية) سةداميري) سياسي و، ئابوور) و ثر ؤذة) دةستوور) هةرَيمى كوردستان ببَيتة هؤ) هَينانة 
،كؤمةآليةتى، لة هةرَيمى كوردستان نة  ثَيضةوانةكة) كة ببَيتة هؤ) هَينانة كاية) ملمالنَي و طرفيت  
سياسي و نا سةداميري) سياسي لة هةرَيمى كوردستاندا، لةم ر وانيةيةوة ئَيمة لة سةرؤكايةتى ثةرلةمان و 

ماوة) ر ابردوو كة ط تو طؤمان لةسةر ثر ؤذةي دةستوور) هةرَيمى  لة فراكسيؤنةكانى ثةرلةمان لة
كوردستان كردووة وا) دادة نني كة بةرةو داهاتوو دةر وانني، هةموو ئةو خيالفانة) كة لة ر ابردوو هةبوون 
دةخيةينة ثشت سةر) خؤمان هةموو ئةو بريو بؤضوونانة) كة اليةنةكان دةريان بر يوة، فراكسيؤنة 

( دةر) دةبر ن خستوومانةتة ثشت 4( و ئَيستاش لة خوَ )3( لة خوَ )2انى ثةرلةمان لة خوَ )جياوازةك
سةر) خؤمان بةرةو داهاتوو دةر وانني، كة هةرَيمى كوردستان ثَيويسيت بة ثر ؤذةيةكى دةستوور هةية كة 

ييةكان لةسةر ئةم ببَيتة هؤ) هَينانة كاية) ئارامى سياسي، سةداميري) سياسي، سازانى اليةنة سياس
ثر ؤذةية، لة نَيوان فراكسيؤنة جياوازةكانى ثةرلةمان ضةند ر ايةكى جياواز هةبوو لةسةر ئةوة) كة ئَيمة 
ضى دةكةين، ئايا ثر ؤذةيةكى تازة بؤ هةرَيمى كوردستان دةنووسينةوة يان ثَيدا ضوونةوة بة ثر ؤذة) 

خؤ الدان لةو مونادةشةية و ئةو ملمالنَيية كة ر ةنك دةستوور)  هةرَيمى كوردستان ر ابردوو دةكةين؟، بؤ 
بوو دروست ببَيت لةسةر ئةم بابةتة و ئةصَلةن مةوزوعَيكى شكَليشة كة مةوزوعَيكى جةوهةر) نيية، 
ضونكة مةوزوعة ئةساسييةكة ئةوةية كة ثر ؤذةيةكى دةستوورمان هةبَيت جَيي سازانى اليةنة سياسييةكان 

ثرسة كة ئايا مةهامى ليذنة برييت دةبَيت لة ثَيدا ضوونةوة يان نووسيين بَيت، بؤ خؤ الدان لةم 
دةستوور) تازة، هةموار كردن نابَيت، ضونكة هةموار كردن بؤ بابةتَيي دةبَيت كة تةواو بؤ بَيت كؤتايي     
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ةتوانى ثَي هاتبَيت ثر ؤذة ياساية  كة تةواو بوو بَيت و ضؤ بَيتة بوار) جَيبة جَي كردنةوة، ئينجا د
هةموار) بكة)، ثر ؤذة) دةستوور) هةرَيمى كوردستان نة ضووةتة بوار) جَيبة جَي كردنةوة تا ثَيويسيت 
بة هةموار هةبَيت، بةآلم ثَيدا ضوونةوة دةبَيت نووسيين دةستوورَيكى تازة دةبَيت، بؤ ئةوة) روون بَيت لة 

هاتووة مةبةست لَيي ئةوةية كة ئةو  اليةن هةمووتان ئةم دةستةواذةية) لَيرة كة بة ئامادة كردن
ليذنةية) ثرسي سازان لةسةر دةستوور) هةرَيمى كوردستانى ثَيدةسثَيردرَيت و بريو بؤضووني اليةنة 
سياسيية جياوازةكان و فراكسيؤنةكان لَيي نجيي دةكاتةوة لةسةر ثر ؤذة) دةستوور) هةرَيمى كوردستان، 

وورَيكى تازة) نووسيوة دةيهَينَيتة بةردةم ثةرلةمان يان هةر ئةو ئةو لة دوا جاردا بر يار دةدات كة دةست
ثر ؤذة) ر ابردووة ثَيدا ضوونةوة) تَيدا دةكات، بؤ خؤ الدان لةم خيالفانةو ئاراستة كردنى خيالفةكة، كة 

ة ثَيموابَيت خيالفَيكى شكَليشة بؤ ناو ليذنةكة بةم شَيوةية ناو نيشانةكة) هاتووة ثرؤسةكة بةم شَيوةي
( كةس 21كةلة ثر ؤذة ياساكةدا هاتووة ]ثةرلةمانى كوردستان ليذنةية  دروست دةكات ئةم ليذنةية )

دةبَيت، كةمرت دةبَيت يان زياتر دةبَيت كة ئةوة دوايي بة دةنيدانى ئةندامانى ثةرلةمان ية  ال 
و، ئامادة) دةكةنةوة، ( كةسة ثر ؤذة) دةستوور) هةرَيمى كوردستان حازر دةكةنةوة 21دةكرَيتةوة، ئةم )

سازانى لةسةر دةكةن و، جارَيكى تر دةيهَيننةوة بةردةم ثةرلةمانى كوردستان بة ثَيي ئةم ثر ؤذة ياساية، 
ثةرلةنى كوردستان دةخيوَينَيتةوة، ثَيويستى بة دةنيى دوو لةسةر سَيي ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان 

اليةن ئةندامانى ثةرلةمانةوة ثةسةند دةكرَيت ثَيويست  هةية بؤئةوة) ثةسةند بكرَيت، دوايي ئةوة) لة
دةكات بة ذمارةيةكى ديار) كراو) كة بيوجنَيت لة طةَل ذمارة) دانيشتوانى هةرَيمى كوردستان، بة 
زمانةكانى كورد)، عةرةبي، توركمانى، سريانى، بآلو بكرَيتةوة بة ناو    خةَلكدا و، خةَلكى لَي ئاطادار 

) بجانن ناوةرؤكى ثر ؤذة دةستوورةكة ضي تَيداية و، دوايي ئةوة كاتَيي بؤ ر اثرسي لة بكرَيتةوة بؤئةوة
اليةن سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستان و سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان ديار) دةكرَيت ثر ؤذةكة 

هةندَيي طرفيت دةخرَيتة ر اثرسييةوة[، ئاليةتةكة بةم شَيوةيةية ناوةرؤكى ثر ؤذةكة بةم شَيوةيةية ر ةنية 
شكَلى بَيتة كايةوة ئةندامَيكى ثةرلةمان داوا) ئةوة بكات ثَيدا ضوونةوة بَيت ئةندامَيكى تر داوا) ئةوة 
بكات كة دةستوورَيكى تازة بَيت نامانةوَيت ئةم طرفتة شكَليانة ببَيتة لةمثةر لة بةردةم       ثر ؤسةكة 

ة هَينانة كاية) سازانة لةسةر ثر ؤذة) دةستوور) خؤ) كة ناوةرؤكةكة) بةم شَيوةية بامسان كرد، ك
() ئةندامانى ثةرلةمان ثَيويست دةكات ثَيي 3( لةسةر )2هةرَيمى كوردستان و، دواجار ئةوةية كة هةم )

ر از) بن، ئةمة زةمانةتة بؤ سازان و هةم خةَلكى كوردستانين ثَيويست دةكات ر از) بن لةسةر كؤ) 
سةلة شكَليةكان نةبنة ر َيير لةبةردةم مونادةشةكان و هَينانة كاية) سازان ثر ؤذةكة، بؤية هيوادارم مة

لةسةر ثر ؤذةكة، كة ئةمر ؤ خؤ) خوَ يةكةمان دةست ثَي كردووة، هةنياو) يةكةمة لةم ثرؤسةية، كة 
( كة ثر ؤذة ياساكة خوَيندنةوة) بؤ كرا ئةجنام مان بداية 12خؤزطة ئةم هةنياوة) يةكةم لة مانيى )

تَيكى زياترمان    لةبةردةست دا دةبوو بؤئةوة) ثر ؤذةكة بيةيةنينة دوا مةنجَلية) خؤ)، لَيرةوة ويستم كا
ئةو روون كردنةوةية بدةم بؤئةوة) الي هةموو ئةندامانى ثةرلةمان روون و وازي  بَيت، كة لة ر ابردوو 
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تو وَيذانة) كة كردوومانة بة ضي ئَيمة لة سةرؤكايةتى ثةرلةمان لة طةَل سةرؤكى فراكسيؤنةكاندا ئةو و
ئادارَيي و لة ثَيناو) ضيداية؟، ئَيستا ليذنة) ياسايي ئةطةر سةرنج و تَيبينيةكى ئةندامان ر ةضاو دةكةن لة 

 عينوان دةي طوجنَينن باسي بكةن و ئةطةر نا بؤئةوة) خبةينة دةنيةوة؟، كا  طؤر ان فةرموو.
 بةر َيج طؤر ان ئازاد:

 ةرلةمان.بةر َيج سةرؤكى ث
ضذذة  كذذة ناو كذذرد  ئذذةوة  سذذةر  سذذةيان لة بذذةر َيج د لذذةمانى  نذذدامانى ثةر لذذة ئة شذذَيي  نذذة) بة سةبارةت بةو تَيبينيا
سذذتوورَيكمان  بذذوونى دة مذذايف  كذذة  سذذتان  هذذةرَيمى كورد كوردستانييةكان هةدي دةنيدانيان هةبَيت، ئَيمة وةكو 

هذذةر () دةستوور) عَيرادي، يةعنى ئةو مافة120هةية بة ثَيي ماددة) ) كذذراوة و،  مان ثَيدراوة كة تةنجيم 
يذذدا،  سذذتوور) عَيراد بة ثَيي دةستوور) عَيرادي ئَيمة دةستوورَيكمان دةبَيت نابَيت موتةنادج بَيت لة طةَل دة

() دةستوور) عَيرادي هةدي داوة بة هةرَيمى كوردستان دةستوور) هةبَيت، هةرَيمى 120بة ثَيي ماددة) )
هذذةرَيمى كوردستانين هةر لة دةستوور سذذت  لذذة دة كذذة  شذذارة)  سذذَي  لذذةو  يذذة  كذذة بريت فذذة  ) عَيراديدا موعةرة

تذذؤ 9/4/2003كوردستانداية ثَين ) كذذة  يذذة  بذذووة، بؤ سذذت  (، واتة ثَين رووخانى دةسةآلتى )بةعس( بة دة
سذذتانييةكان  ضذذة كورد لذذة ناو ئةو هةدة بدة) بةوان لةم ماددةية طرفت دةبَيت و هةر كاتَيكين ر اثرسي كرا 

ئذذةوةيان كة وة  ئ مذذافى  ئذذةوان  يذذةن  سذذتان ئؤتؤماتيك َيوة دةيَلَين و بة بر يارَيي طةر ايةوة سةر هةرَيمى كورد
 هةية ر ةئي خؤيان لةسةر ئةو دةستوورة بدةن.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  صاحل نودتة) نيجاميت هةية؟
 بةر َيج صاحل فةدَي:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ثذذةر يوة و ئَيم ة لة ر ابردوودا ضةند ياسايةكى ترمان دةركردووة بة هةمان شَيوة و نا دةستوورين بووة و تَي

ضذذة  لذذة ناو بذذري  مذذةزرا  كذذة دا سذذي  بذذذاردن و ر اثر سذذةربةخؤ) هةَل بذذاآلي  سذذيؤنى  لذذةوة كؤم يذذة  شذذة، ج رؤيشتوو
َيمى كوردستان دةستوورَيكى كوردستانييةكانى دةرةوة) ئيدارة) هةرَيمى كوردستان كرايةوة؟، نا كرَيت هةر

شذذةرعيةت  لذذةمان  ثذذة و ثةر كذذارَيكى خرا مذذة  سذذيت ئة نذذةبَيت، بةرا يذَذدا  تذذر) ت ضذذةكانى  كذذةركؤ  و ناو هذذةبَيت 
ئذذةمر)  بذذة  طذذوت  دةدات بؤئةوة) كة ئةو ناوضانة لة ذَير دةسةآلتى ئَيمةدا نني، كةواتة لة ر ابردوودا دةمان 

 حةكومى ثَيوة دةكةين، كةواتة وا) دةرناضَيت، سوثاس.( طةر اوةتةوة و ئَيمة تة140واديع ماددة) )
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، بةر َيج دكتؤر فرست نودتة) نيجاميت هةية؟
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 بةر َيج د.فرست صؤيف:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

صذذي نذذة نة نذذةبووة  هةر لةسةر ئةو بابةتة ياسايي ية ئةوة) كة ثَيشرت كردووما سذذةر)  سذذتوور لة سذذةرحيي دة
سذذت  س ئةوة) ئَيستا ثشتيري)لةبةرئةوة ثَيمواية نا دانونيمان نةكردووة، بة كذذةم، را ئذذازاد( دة طذذؤر ان  كذذا  )

بذذاس  دةكات ضونكة نةصي سةري  لة ناو دةستووردا هةية و، ئَيمة دةتوانني ئةو ئيشكالياتة) كة هاور َيكامن 
يذَذدا لَيدةكةن لة ناو ثر ؤذة) دةستوو كذذة ت سذذتان،  هذذةرَيمى كورد سذذنوور)  نذذى  ر عيالجى بكةين بة ديار) كرد

كذذار)  باسي سنوور) تارخيي و، سنوور) ئيدار) هةرَيمى كوردستان دةكات، هةر كاتَيكين ئةو سنوورة طؤر ان
 بةسةردا هات ئؤتؤماتيكيةن ئةوانة ئينج ام دةكةن بؤ هةرَيمى كوردستان، لةبةرئةوة من ثَيمواية بؤئةوة)

ضذذونكة  بذذر وات،  تووشي تةعنى مةحكةمة) ئيتيحاد) نةبني بةو شَيوة) كة هةية وةكو هةرَيمى كوردستان 
كذذة ) سذذتوور،  نذذاو دة لذذة  شبباء اهلل( ئيشكاليةمتان ئَيمة ئةوة  سذذةلة) ان سذذتوور مة خذذاوةن دة نذذة  هذذاتوو بووي لذذة دا

 كةركؤ  و ناوضة كوردستانييةكان ضارةسةر دةكةين.
 دق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيج د.يوسحم حممد صا

 باشة، سوثاس، بةر َيج كا  ابو بكر فةرموو.
 بةر َيج ابو بكر عمر ))ابو بكر هةَلةدنى((:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
مذذادة  شذذة) ئا كذذة و جذذةنابت  ضذذوونةكة)  ضذذةوانة) بؤ مذذن ثَي يذذة،  نذذة هة ئةم ئيشكالةتة) كة لةسةر ئةم عينوا

يذذاواز) كردن بة شتَيكي شكَلى ناو دةبة) من ثَيم واية مةسةلةيةكى جةوهةريية،   لةبةرئةوة) ناكؤكى و ج
سذذةرؤكى  بذذةر َيج  سذذتداية،  بذذةر دة كذذة لة كة لة نَيوان اليةنة سياسييةكاندا هةية لةسةر ئةم ثر ؤذة) ئَيستاية 
ئذذةم  هةرَيمى كوردستان كاتي خؤي موالحةزات و تَيبيين و سةرجنى اليةنة سياسييةكانى وةرطرتووة لةسةر 

سذذازان 2013() ساَلى )19ية وةرييرتووة، بة ثَيي ياساي ذمارة )ثر ؤذة بذذة  كذذة  كذذات  يذذة دة لذذةم ثر ؤذة ( باس 
يذذي  تذذؤنَيَلَيكي تار بذذةرةو  يذذة  مذذن ثَيموا هةموار بكرَيتةوة، لةبةرئةوة ئَيمة ئامادة كردن بسثَيرين بة داهاتوو 

مذذادة  دةر وات و، ئةوة مةبةست لة ئامادة نة كردنى دةستوور) هةرَيمة كاتَيي لذذة ئا كة ئَيمة بَلَيني مةبةست 
هذذةمى  مذذة بةر تذذةوة، ئة نذذوَين بيرَي سذذتوورَيكى  تذذةوة، دة ضذذوونةوةش بيرَي تذذةوة، ثَيدا كردن هةموارين بيرَي

طذذةر 15) ( ساَلة ئةم ثر ؤذة) ئَيستا، ثَيمواية خياليف نَيوان اليةنةكانين زؤر مةحدودة، زؤر ديار) كراوة ئة
كذذةين و  يذذد ب نذذة تةحد يذذة ئةو خيالفا كذذةين، بؤ ئذذةوة ب تذذوانني  كذذةين دة يذذار) ب نذذة د ئذذةو خيالفا يذذةتى  مةرجع

كذذةن  ثذذَي نة سذذت  لذذةوَيوة دة ئةطةر ئَيمة ئةم ثر ؤذة) ئَيستا بكةينة بنةماو ئةساس بؤ ئةو ليذنةيةش ئةطةر 
 ( ساَلى ترين بةر َيي بكةين دَيينةوة سةر خاَلى ص ر، زؤر سوثاس.2ثَيمواية هيض ناكرَيت ئةطةر )

 د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيج 

سذذتؤن  كذذا  بَي بذذةر َيج  سذذايية،  شذذتَيكى ئا خذذؤت وت  ئذذي  شذذت ر ة خذذؤمم وت جةنابي يذذي  مذذن ر ةئ سذذوثاس،  شذذة،  با
 فةرموو.
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 بةر َيج بَيستؤن فائق:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

نذذاكؤ  هةر لةسةر مةسةلة) ناوضة كوردستانييةكان لة دةستوور) عَيراديدا ئةو ناوضانة بة ن جذذَي  اوضة) 
جذذا  دذذة؟،  بذذة عَيرا سذذةر  يذذان  ناو) براوة، كة جَي ناكؤكةكة) يةكال نةكراوةتةوة سةر بة هةرَيمى كوردستانة 
كذذةركوو  و  لذذة  سذذةت  سذذة) سيا يذذة مومارة هذذةدي هة بذذؤ  دذذي  مذذةتى عَيرا يذذة حكو مذذن وا بذذة ر ا)  ئذذةوة  لةبةر

هذذةدمان ناوضةكانى تر بكات ئَيمةش هةدمان هةية، ئةو ضؤن هةدي هةية ئين شذذة  تيخاباتى تَيدا بكات ئَيمة
يذذةكى  بذذةهيض موخالةفة ئذذةوة  يذذة، لةبةر هةية، ئةو ضؤن هةدي هةية ر اثرسي تَيدا بكات ئَيمةش هةدمان هة

 نابينم، سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سذذي سذذتؤن( با كذذا  )بَي كذذة  لذَذَيم  سذذتوورية ب سذذةرجنة دة ئذذةو  سذذتم  سذذنوور)  باشة، سوثاس، من وي سذذتة  كذذرد، را
مذذاددة) ) لذذة  يذذدارةدانى 53هةرَيمى كوردستان بة ثَيي دةستوور) عَيراق ديار) كراوة  سذذاي ئ خذذاَلى )أ() يا  )

هذذةرَيمى 19/3دةوَلةت كة دوايي هاتؤتة ناو دةستوور) عَيراق، كة بريتية لةو ناوضانة) كة تا ) ( بةدةست 
نذذاكؤكن كوردستانةوة بوون، بةآلم خود) دةستوور) عَيرادي جذذَي  تذذر  ضذذانة)  ن دانى ناوة بةوة) كة ئةو ناو

تذذؤر  كذذا  دك نذذى  شذذرت دةزا جذذةنابت با نذذاكؤكين  جذذَي  ضذذة)  يذذة ناو يذَذراق، بؤ سذذتان و ع هذذةرَيمى كورد لة نَيوان 
هذذيض  يذذة  كذذةن، بؤ يذذةتي دة تذذةرةفَيي داوا) خاوةندار لذذة  يذذاد  تذذة ز يذَذت، كةوا طذذؤرانين( دةزان كذذا  ) سذذت(  )فر

يذذوجنَينن ئيشكالَيي لةم ر ووةوة نابين تذذوانن بي ني ئةطةر ليذنة) ياسايي طرفتَيكى لةسةر ئةو بابةتة نيية دة
 لة طةَل ناو نيشانةكة، كا  ئار) لةسةر ئةم بابةتة نودتة) نيجاميت هةية؟

 بةر َيج ئار) حممد ))ئار) هةرسني((:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ستؤن( دةكةم.نا وةآل بةرووح و بة طيامن ثشتيوانى لة دسةكانى كا  )بَي
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

هذذةرَيم()  كذذة ) يذذة  طذذةَل ئةوة لذذة  باشة، سوثاس، ئَيستا ئةو طؤر انكاريانة) داوا كراون دةخيةينة دةنيةوة، كَى 
سذذةند 12( كةس لة طةَليةتى، كَي دذيةتي؟، )72لَي البدرَيت لة ناو نيشانةكة؟، ) ( كةس دذيةتى، كةواتة ثة

 ، كَي لة طةَل ئةوةية وشة) )سازان() بؤ ناونيشانةكة زياد بكرَيت؟، كا  رابون نودتة) نيجاميت هةية؟كرا
 بةر َيج رابون توفيق:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بذذؤ  يذذةتَيكني  نذذى ئال مذذادة كرد بةراسيت ئةو بابةتة ئَيجيار طرينية وةكو ئةوة) ناو دةبرَيت، ئَيمة خةريكى ئا

بذذةتَيي،  نووسيين دةستوور، هذذةر با كذذةم  سذذةرؤكايةتى دة لذذة  دةستوورين بنةما) ياساكانة، خاَلى يةكةم: تكا 
نذذة  جذذا بيخة يذذة ئين سذذايي  شذذنيارانة) يا ئذذةو ثَي هذذةبَيت،  تذذان  يذذايي كامَل يذَذت دَلن كذذةن دةب شذذنيارَيي دة هذذةر ثَي

 دةنيدانةوة،...
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ية.هيض موشكيلةيةكى تَيدا ني
 ن توفيق:وبةر َيج رابو

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
تذذو  بذذؤ و نذذةما  تذذة ب سذذتمانة، كردوومانة بذذةر دة مذذان لة سذذايي  نذذة) يا ثذذؤرتي ليذ بذذةتى دووةم: را حذذاَل با بة هةر 
يذذة   وَيذةكامنان، ثَيشنيارةكانى ليذنة) ياسايي دواي ئةوة) ليذنة) ياسايي خؤيان ط تو طؤ دةكةن فورمولة

ةوة، ئةو فورمولةية ئةطةر نة) بردةوة ئينجا ثَيشنيارةكانى تر دةخيةينة دةنيةوة، ئةطةر دةخةينة دةنيدان
يذذدان  ئذذةوها دةن بذذا  يذذة  يذذة تكا تذذر، بؤ نذذدَيكى  سذذةر بة ضذذينة  سذذةر دة يذذةوة يةك سذذاين برد فورمولة) ليذنة) يا

 بكرَيت.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 وة كة ئةوة خبةينة دةنيةوة، كا  دادر فةرموو.ليذنة) ياسايي خؤيان داوايان كردو
 بةر َيج دادر ئؤمتان:

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
يذذاد 3ئَيمة زياتر لة ) كذذة ز شذذانى ثر ؤذة نذذاو ني بذذؤ  ضذذوونةوة)  يذَذدا  شذذة) ث ( ئةندامى ثةرلةمان داوامان كرد و

 بكرَيت.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

نذذة) باشة، دةخيةينة دةنية يذذة، ليذ شذذة ني يذذةوة كَي نذذة دةن ضذذوونةوةش دةخةي يذَذدا  وة، باشة، سازان داوا كرا، ث
 ياسايي فةرموون.

 بةر َيج د.ظاآل فريد:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

هذذةموو  صذذتةَلحة  ئذذةو مو كذذو ومت  هذذاتووة وة خذذؤ)  كذذو  كذذة وة شذذانى ثر ؤذة بةر َيجان ئةندامانى ثةرلةمان: ناوني
ةطرَينت، بؤية من داوا لة سةرؤكى ثةرلةمان دةكةم كة ناو نيشانةكة وةكو خؤ) موصتةَلحةكانى تر لة خؤ د

 بداتة دةنيدان.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، كا  ئؤمَيد فةرموو.
 بةر َيج ئؤمَيد عبدالرمحن )) ئؤمَيدخؤشناو((:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
يذَذت  ثثشتيوانى لة دسةكانى كا  )رابون( يذذدان، دةكر و دكتؤرة )ظاآل( دةكةين، ناكرَيت وشة وشة خبرَيتة دةن

هذذةر 3ئةطةر ) يذذة  كذذة هة يذذي دي ( ر اي جياواز هةية، ناو نيشانَيكى ئةصَلمان هةية لة راثؤرتةكةدا و، دوو رةئ



 95 

يذذدا ن، زؤر يةكة و بة شَيوازَيي خبرَيتة دةنيدان نة  هةر وشةية  ئيجافة بكرَيت يان نةكرَينت خبرَيتة دةن
 سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، كا  ساالر فةرموو.
 بةر َيج ساالر حممود:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
سذذةلةيةكى  مذذة مة سذذتانييةكان، ئة ضذذة كورد بذذؤ ناو سةبارةت بة مةسةلة) ال بردنى )هةرَيم( بؤ دةرفةت دان 

 ثر ؤذة) دةستووردا...دةستوور) و دانونيية، ضونكة لة 
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 تةواو، تَيثةر ) ئةوة دةنيدانى لةسةر كرا.
 بةر َيج ساالر حممود:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بةَلَى، لة ثر ؤذة) دةستووردا ئةو ناوضانة بةثَيي سنوور بةشَيكن لة كوردستان تؤ ضؤن هةق دةدة) بةخؤت 

خذذاَلى دووةم: لةم ثةرل يذذر)،  ةمانة ئةوانة بة بةشَيي لة كوردستان بجانى، بةآلم هةديان نةدةييَت ر ايان وةرب
لذذة ) يذذاد  تذذا )5ئةوة) ثةيوةستة بةر ا) ئةندامانةوة ز نذذة 6(  ئذذةو عينوا كذذردووة  يذذان  لذذةمان داوا نذذدام ثةر ( ئة

كة، رَيج لة ر ا) ئةندامانى ثةرلةمان بيؤر َيت و دةستةواذة) ثَيدا ضوونةوة ئيجافة بكرَيت بؤ عينوانى ثر ؤذة
نذذدامان  يذذة ر اي ئة يذذةت، بؤ تذذة ئةولةو ئذذةوة بكرَي كذذو  تذذا وة نذذةما  بذذة ب نذذةبووة  كذذة  ثذذؤرتي ليذنة يذَذت و را بيري

 ئةولةويةتى ثَيبدرَيت و خبرَيتة دةنيدانةوة، ئةوة) ئَيوة دةيكةن كارَيكى باشة.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ثاس، كا  دارةمان فةرموو.باشة، سو
 بةر َيج دارةمان دادر:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
مذذاددة) ) لذذة  مذذة  ئذذةوة) ئَي خذذيالف 3وشة) ئامادة كردن خؤ) تةعريحم بكراباية باشرت بوو، لةبةر شذذي  ( توو

ئذذةوا )90دةبني لةسةر ئةو مودةية) كة دادةنرَيت ) يذَذت  كذذة ب نذذةوة) ثر ؤذة هذذةموار كرد طذذةر  ( 90( رؤذ، ئة
لذذة ) يذذاتر  يذَذت ز ضذذوونةوة ب يذَذدا  طذذةر ث سذذتة، ئة يذذاتر ثَيوي سذذازانة 90رؤذ ز طذذةر  يذَذت، ئة سذذت دةب ( رؤذ ثَيوي

( رؤذ تةحديد بَيت يان كةمرت، 90لةسةرئةوة) كة ئيختيالف هةية لة نَيوان اليةنة سياسييةكان لةوانةية )
لذذةماددة) ) يذذة  جذذار ل3بؤ لذَذدةطرَينت، دوا  شذذة) زؤر هة جذذةدةلي زؤر، مونادة يذذد (  سذذةر تةحد تذذة  يذَذرة دةكرَي

نذذة  ) ئذذةوة  سذذرَيتةوة  نذذوَين دةنوو سذذتوورَيكى  طذذةر دة كذذة، ئة نذذى كاتة هذذةرَيمى 90كرد لذذة  يذذة  ( رؤذ ثَيموا
 ( مانييشي دةوَيت، زؤر سوثاس.90كوردستان )
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سذذوثاس، ) شذذة،  ثذذر ؤذ90با هذذةبَيت  ئذذريادة  طذذةر  يذَذت ئة مذذانيى ناو بذذة )(  يذَذراق  سذذتوور) ع مذذانك 5ة) دة  )
 ( مانك نووسرايةوة، خاتوو شكرية فةرموو.5نووسرايةوة، سةرلةبةر) بة )

 بةر َيج شكرية امساعيل:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئذذةوة)  كذذرَينت بؤ ئةطر عينوانةكة وةكو خؤ) دةخرَيتة دةنيدان ئةوة زةرورة وشة) ئامادة كردن تةعريحم ب
 ةَلكى هةرَيمى كوردستانين دَلنيابَيت، سوثاس.ئَيمة دَلنيابني وخ

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، بةر َيج كا  ابو بكر فةرموو.
 بةر َيج ابو بكر عمر ))ابو بكر هةَلةدنى((:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
هذذاتووة، ئَيستا دوو عينوان هةية بةر ا) من ئةم دووانة خبة دةنيدانةوة، ع كذذةدا  لذذة ثر ؤذة كذذة  ينوانى يةكةم 

 عينوانى دووةمين ثر ؤذة) ثَيدا ضوونةوة و ئامادةكردنى دةستوور) هةرَيم بؤ راثرسي.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، خاتوو امنة فةرموو.
 بةر َيج امنة زكر):

 بةر َيج سةرؤكى ثةر لةمان.
تذذَى راسيت ثَيم سةيرة ئة ز داخوازَ) ذ سةرؤكاتيا ثةرلةمانى دكةم دةرطةهَي مونادةشا ثشيت مونادةشا دوةخ

 دةنيدانَيدا نةهَيتة ظةكرن.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

تذذةكان  ضذذؤن بابة نذذةكراوة  يذذار)  نذذاوخؤدا د ثذذةير ةو)  لذذة  سذذيت،  باشة، خؤ ئَيمة كَيشة) ثةير ةومان هةية بةرا
نذذةكرد خبةينة دةنيةو ة و، بةراستين ليذنة) ياسايي لةسةرةتاوة ئةوةيان نةخستة دةنيةوة داواي ئةوةيان 

سذذتا دوو  طذذرين ئَي شذذنيارة وةردة ئذذةو ثَي يذَذت،  سذذت دةب كة ئةصَلي ثر ؤذةكة بكرَيت بة بنةما، بؤية خيالف درو
شذذدا  لذذة راثؤرتةكة هذذاتووة و  كذذةدا  صذذَلى ثر ؤذة لذذة ئة كذذة  يذذي عينوان هةية يةكَيكيان ئةوةية  سذذيويانة دوا نوو

يذذذةوة،                                          نذذذة دةن ئذذذةوة دةخةي كذذذراوة  تذذذةرح  كذذذة  بذذذةديل  نذذذوانى  ئذذذةوا عي نذذذةكرا  سذذذةند  ئذذذةوة ثة طذذذةر  ئة
 كا  عبداهلل نودتة) نيجاميت هةبوو؟

 بةر َيج عبداهلل حممود:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ( لة ليذنة ئاماذة) ثَيكراوة.1ينوانةكة لة ماددة) )ئةوة) كة داوا دةكةن ئيجافة بكرَيت بؤ ع
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

شذذَيوةية  بذذةم  هذذاتووة  كذذةدا  سذذاكة و راثؤرتة ثذذر ؤذة يا لذذة  باشة، سوثاس، كَى لة طةَل ئةوةية بةو شَيوةية) كة 
مذذة بَيت، ثر ؤذة ياساي ئامادةكردنى دةستوور) كوردستان عَيراق بؤ ر اثر طذذةر ئة يذذةتى؟، ئة لذذة طةَل كذذَى  سي؟، 

يذذةتى؟، )51دةنيى نةهَينا دوايي عينوانى بةديل دةخةينة دةنيةوة ) كذذَى دذ كذذةس 35( كةس لة طةَليةتى،  )
 (، كا  خلحم فةرموو نودتة) نيجاميت هةية؟1دذيةتى كةواتة ثةسةند كرا، دةضينة سةر ماددة) )

 بةر َيج خلحم امحد:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كذذة) ئ نذذا هةرَيمة يذذى هَي سذذتا دةن نذذةوة ئَي َيمة بة دةنيدان )هةرَيم(مان ال برد ديسان ئةوة) كة خراية دةنيدا
 تَيداية، كةواتة ثَيضةوانة) ئةوةية كة دةنيى هَينا.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 نا هةرَيمى تَيدا نيية.
 بةر َيج خلحم امحد:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 ئةصَلى ثر ؤذةكة.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ( خبوَيننةوة.1خوَيندمةوة )هةرَيم(مان لَي ال برد، ماددة) )

 بةر َيج د.بةهار حممود:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 (:1ماددة) )
 و ياسايةدا هاتووة.لة ئةصَلى ثر ؤذةكة مةبةست لةم دةستةواذانة) خوارةوة ماناكانى بةرامبةريانة كة لة

سذذتان  هذذةرَيمى كورد سذذتان  -هذذةرَيم،  لذذةمانى كورد لذذةمان، ثةر يذَذراق، ثةر مذذةتى  -ع مذذةت، حكو يذَذراق، حكو ع
سذذتان  -هةرَيمى كوردستان  هذذةرَيمى كورد سذذتوور)  ثذذر ؤذة) دة ثذذر ؤذة،  يذذةكى  -عَيراق،  نذذة، ليذنة يذَذراق، ليذ ع

) دةستوور) هةرَيمى كوردستان بة ثَيي حوكمةكانى دامةزرَينةرة بؤ ئامادة كردن و ثَيدا ضوونةوة) ثر ؤذة
 ئةم ياساية دادةمةزرَيت.

 بةر َيج د.ظاآل فريد:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مذذاددة) ) لذذةمان،  نذذدامانى ثةر شذذوَينيي 1بذذةر َيجان ئة هذذةر  تذذةوة: لة شذذَيوةية دةخوَينرَي بذذةم  كذذة  لذذة راثؤرتة  )
هذذةر خذذوارةوة دةستةواذة) )هةرَيم( هاتبَيت، دةستةواذة) ) سذذتةواذانة)  لذذةم دة سذذت  لذَذدةطريَيت، مةبة َيم( هة

لذذةمانى  -ماناكانى بةرامبةريانة كة لةم ياسايةدا هاتووة: )هةرَيم، هةرَيمى كوردستان  لذذةمان ثةر عَيراق، ثةر
سذذتان  سذذتان  -كورد سذذذتوور) كورد ثذذر ؤذة) دة ثذذذر ؤذة،  يذَذراق،  نذذذة،  -ع لذَذدةطريَيت، ليذ هذذذةرَيم( هة يذَذراق، ) ع
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سذذتان ليذنةيةكى د يذَذراق  -ةستووري ية كار دةكات بؤ هَينانة كاية) سازان لةسةر ثر ؤذة) دةستوور) كورد ع
 بة ثَيي حوكمةكانى ئةم ياساية دادةمةزرَيت.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كَى ناو) خؤ) دةنووسَيت؟ با ناو بنووسرَيت.
 ن:بةر َيج فخرالدين دادر عارف/ سكرتَير) ثةرلةما

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
صذذاحل 1بؤ ط تو طؤ كردن لةسةر ماددة) ) شذذرت ) (م، ئةم ئةندام ثةرلةمانة بةر َيجانة ناويان تؤمار كردووة ثَي

ئذذازاد،  طذذؤران  محذذد،  لذذحم ا شذذة دارا، خ متذذان، طة دذذادر ئؤ مذذود،  سذذاالر حم فةدَى، سؤران عمر، شَيركؤ حةمة امني، 
صذذؤيفلطيف، عباس فتاح، تةالر  سذذت  بذذدالرمحن، فر بذذةهار ع مذذر،  كذذر ع بذذو ب يذذق، ا بذذون توف صذذل، را ظذذةمان في  ،

صذذاحل،  ئؤمَيد حةمة علي، هةورامان طةضَينةيي، بةهجاد دةروَين، بَيستؤن فائق، عمر عينايةت، على حةمة 
نذذة سذذني، ام ئذذار) هةر سذذليم،  سذذرود  يذذةرد  سهام عمر، حاجى كاروان، ابو كاروان،    عبداهلل حممود،  كذذر)، بَي ز

 كا  دارةمان دادر(.وا علي، خان، ثةر
 جَيير) سةرؤكى ثةرلةمان: /ئيمَينكيجع ر ابراهيم بةر َيج 

صذذاحل 1بةر َيجان دةست بة ط تو طؤ دةكةين لةسةر ماددة) ) كذذا   سذذيوة،  يذذان نوو نذذاو) خؤ شذذرت  ئذذةوة) ثَي (م 
 فةرموو.

 بةر َيج صاحل فةدَي:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

نذذا ئةوة) ثَيناسة) )هةرَيم(ةكة ه يذَذت  نذذاو) هاتب هذذةرَيم(  شذذوَينَيي دا ) هذذةموو  ةر زيادة، جية لةوة) كة لة 
يذَذدا  بذذةآلم ث بذذَي،  مَييَن لة ثَيناسةكةشدا )هةرَيم( ثَيويستمان نابَيت، لةسةر ليذنةكة دةتوانرَيت بةم شَيوةية 

وسى دةستوورةكة ضوونةوةكة خبرَيتة ثَين ئامادة كردنةوةكة لةبةرئةوة) ئَيمة ثَيدا ضوونةوةكة بؤ ر ةشنو
مذذاددة) ) لذذة  كذذة  يذذة)  ئذذةو ليذنة (دا 2دةكرَيت دواتر ئامادة دةكرَيت، يان دةتوانرَيت ئاماذة بةوة بدرَيت كة 

 دةست نيشان كرا، سوثاس.
 جَيير) سةرؤكى ثةرلةمان: /ئيمَينكيجع ر ابراهيم بةر َيج 

 سوثاس بؤ بةر َيج )صاحل فةدَي(، كا  سؤران فةرموو.
 مر:بةر َيج سؤران ع

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ضذذوونةوة و  يذَذدا  بذذؤ ث كذذات  كذذار دة يذذة  سذذتوور)  يذذةكى دة من لةسةر تةعري ي ليذنةكة، بةم جؤرةبَيت )ليذنة
ثذذَين  يذَذت  يذذاد بكر بذذؤ ز ضذذوونةوةكة)  هَينانة كاية) سازان لةسةر ثر ؤذة) دةستوور) كوردستان(، واتة ثَيدا 

 سازان، سوثاس.
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 جَيير) سةرؤكى ثةرلةمان: /نكيئيمَيجع ر ابراهيم بةر َيج 
 سوثاس بؤ بةر َيج )سؤران عمر(، بةر َيج شَيركؤ فةرموو.

 بةر َيج د.شَيركؤ حةمة امني:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سذذةر  مادام لة عينوانةكة )هةرَيم( البرا نازامن ثَيويست دةكات )هةرَيم( لة تةعري ةكاندا هةبَيت، ضونكة لة
سذذتوورمان ئةوة )هةرَيم(مان ال  مذذان دة شذذتا خؤ مذذة هَي يذذةعنى ئَي برد، ئةو) ترين ليذنةيةكى دةستور) ية، 

كذذة  شذذدام  ئذذةو تةعري ة بذذابَلَيم  نيية نازامن ئةو ليذنةيةكى دةستوور) ية مةبةست لَيي ضيية؟، من لة طةَل 
 لة ئةصَلى ثر ؤذةكةدا هاتووة، سوثاس.

 ان:جَيير) سةرؤكى ثةرلةم /ئيمَينكيجع ر ابراهيم بةر َيج 
 سوثاس بؤ بةر َيج )د.شَيركؤ حةمة امني(، كا  ئار) هةرسني رؤيشتووة دةرَ)، كا  ساالر فةرموو.

 بةر َيج ساالر حممود:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

هذذاتووة،  تذذر  جذذارَيكى  ضذذوونةوة  يذَذدا  سذذي ث كذذةدا ثر صذذَلي ثر ؤذة لذذة ئة كذذة  كذذة  سذذةر ليذنة يذذة  لة تذذةنيا تَيبين
نذذاو ن لذذة  نذذني  تذذةعري ى بذذةطرينيى دةزا لذذة  تذذة  كذذةدا، وا نذذوانى ليذنة لذذة عي بذذةآلم  سذذثَينت  نذذة ضة شذذانةكةدا  ي

يذَذدا  سذذَيي ث يذَذت ثر نذذةمادا دةب لذذة ب ليذنةكةدا ثرسي ثَيدا ضوونةوة) ثرؤسة) دةستوور بَيتة كايةوة، ضونكة 
سذذةية  بضيتةوة ئينجا ئامادة دةكرَيت ئةطةر بؤ راثرسية، ئَيمة جارَيكى تر مذذة ثرؤ كة تةئكيد دةكةينةوة ئة

لذذةمان  سذذةرؤكى ثةر سذذتا  كذذة ئَي يذذوة  نذذة) بر  ئذذةو دؤناغا بذذردوودا  لذذة ر ا بؤ ثَيدا ضوونةوة) ئةو ثر ؤذةية) كة 
يذذةكى  تذذةوة: )ليذنة كذذة دابر َيذرَي نذذوانى ليذنة كذذةم عي شذذنيار دة جذذؤرة ثَي بذذةم  قذذي  بذذة دةدي كذذرد،  مذذاذة) ثَي ئا

سذذت ثذذر ؤذة) دة يذَذدا دةستوور) ية كار دةكات بؤ هَينانة كاية) سازان لةسةر  سذذيت ث بذذة مةبة سذذتان  وور) كورد
 ضوونةوة و ئامادة كردنى بؤ راثرسي بة ثَيي حوكمةكانى ئةم ياساية(.

 جَيير) سةرؤكى ثةرلةمان: /ئيمَينكيجع ر ابراهيم بةر َيج 
 سوثاس بؤ بةر َيج )ساالر حممود(، كا  دادر فةرموو.

 بةر َيج دادر ئؤمتان:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كذذة لة ثر ؤذة ي هذذاتووة  شذذدا  نذذة) ياسايي اساكةدا هاتووة كة ليذنة، ليذنةيةكى دامةزرَينةرة و، لة راثؤرتي ليذ
بذذةآلم  بذذذَيرَي،  هذذةَلى دة  كذذة  كذذة  ئذذةوة يةكَي نذذةر  نذذة) دامةزرَي نذذة ليذ ليذنة، ليذنةيةكى ياسايي ية، ديارة روو

يذَذت ئَيمة دةستوورمان نيية تا ئةو ليذنةية ليذنةيةكى دةستوور) بَيت، بؤية م سذذياغة بكر ن ثَيم باشة وا) 
ثذذر ؤذة)  سذذةر  ضذذوونةوة لة يذَذدا  سذذازان و ث يذذة)  نذذة كا بذذؤ هَينا كذذات  بوترَيت )ليذنةيةكى هةَلبذَيردراوة كار دة

 عَيراق بة ثَيي حوكمةكانى ئةم ياساية(. -دةستوور) كوردستان 
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 جَيير) سةرؤكى ثةرلةمان: /ئيمَينكيجع ر ابراهيم بةر َيج 
كذذرد، سوثاس بؤ بةر يج  سذذت  سذذتا با )دادر ئؤمتان(، دةتواني ئةوة) نووسيوتة بة نووسراوين ببينرَيت كة ئَي

 خاتوو طةشة فةرموو.
 بةر َيج طةشة دارا:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
يذَذت ،  مذذانع ب جذذامع  سذذة  سذذتة ثَينا كذذة ثَيوي نذذن  سذذاين دةزا نذذة) يا لةسةر ثَيناسة) ليذنةكة ديارة بةر َيجان ليذ

ئذذةم  يةعنى هيض تةفسري يذذا  يذَذت ئا و مةدلولَيكى تر هةَلنةطرَيت، كة دوايي ئةوة تةفسريَيكى جياواز) بؤ بكر
كذذة  كذذات  سذذازان دة يذذةي  نذذة كا لذذة هَينا بذذاس  سذذايي  نذذة) يا ثذذؤرتي ليذ كذذات، را ضذذي دة سذذةر  كذذار لة يذذة  ليذنة

سذذتةو  كذذردن را مذذادة  ضذذوونةوة و ئا يذَذدا  بذذةكار موصتةَلحَيكى زؤر مةتاتية، بؤية ثَيويستة ئةو زاراوانة ث خذذؤ 
سذذة زؤر  لذذة ثَينا نذذةبَيت  يذذاواز)  مذذةدلولي ج نذذةكرَيت،  يذذاواز  سذذريي ج يذذي تةف بهَينرَيت وةكو ومت بؤئةوة) دوا
ضذذوونةوة و  يذَذدا  بذذؤ ث يذذة  سذذتوور)  يذذةكى دة يذَذت )ليذنة شذذة بوتر ثذذَيم با ثَيويست دةكات دةديق بني، بؤية من 

 كوردستان بة ثَيي حوكمةكانى ئةم ياساية(.هَينانة كاية) سازان و ئامادة كردنى ثر ؤذة دةستوور) هةرَيمى 
 / جَيير) سةرؤكى ثةرلةمان: ئيمَينكيجع ر ابراهيم بةر َيج 

 سوثاس بؤ خاتوو )طةشة دارا(، كا  فرست فةرموو.
 بةر َيج د.فرست صؤيف:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
صذذَل لذذة ئة كذذة  ضذذونكة  ضذذي؟،  بذذةر  سذذي من ثاَلثشيت راثؤرتي ليذنة) ياسايي دةكةم، لة هذذاتووة با كذذةدا  ي ثر ؤذة

لذذة  ضذذوون  شذذرت دةر كذذة ثَي كذذةين  تذذر ب نذذة)  ئذذةو دانونا هذذةموو  سذذةير)  طذذةر  كذذات ئة ليذنةيةكى دامةزرَينةر دة
بذذابَلَين 2008() ساَلى )16ثةرلةمان تايبةت بة دةستوور بةتايبةتى ياساي ذمارة ) كذذةم  خذذوَ ية ( دةَلَيت: )

كذذة دامةزرَينةرة(، بؤية لة ناو ئةو ثر ؤذة) كة ئ نذذة)  ئذذةو طوما ئذذةوةش  كذذةين  َيستاش مونادةشة) لةسةر دة
سذذتان،  هذذةرَيمى كورد سذذتوور)  ثذذر ؤذة) دة هاور َيكامن باسيان كرد دةر ةوَيتةوة، ئَيمة هةموومان دةَلَيني ضي؟، 
ئذذةو  بذذؤ  حذذة  ئذذةوة مةترة شذذرت  يةعنى ثر ؤذة) دةستوور) هةرَيمى كوردستان كة ئَيستا لةبةر دةستمانة و ثَي

يذذة) ث يذَذت ليذنة نذذة دةكر مذذةفهومَيكى فراوا سذذازان  كذذات،  سذذةر دة كذذار) لة ضذذؤن  كذذات،  سذذةر ب كذذار) لة كذذدَيت  َي
ئذذةم  مذذة  سذذي، ئة تذذة راثر يذَذت بيدا كذذات، دةكر مذذادة) ب يذَذت ئا ضذذَيتةوة، دةكر يذَذدا ب يذَذت ث كذذات، دةكر هذذةموار) ب

يذذ مذذن ثَيموا يذذة  بذذن، بؤ بذذؤ مةفهومةية كة سازان هةموو هَيجة سياسييةكان بةيةكةوة لةسةر) راز) دة هذذةم  ة 
تةئكيد كردنةوةشم لة موداخةلة) يةكةميشم كة كردم، ضونكة ئةمة   ماندو بوونَيكى زؤر) لةسةر كراوة 
نذذوَي  ضذذةمكى  تا وةكو طةيشتينة ئةم دؤناغة، بؤية من ثَيمواية ئةوةندة) تر بار) خؤمان دورسرت بكةين و 

سذذت ل بذذةر بة تذذر  سذذةر و كةليمة) نوَي بَينينة ئارا لةوانةية ئةوةندة)  شذذرت لة كذذة ثَي سذذازانة)  ئذذةو  بذذةردةم  ة
حذذى  يذذة و رؤ كذذةين زؤر جةوهةر ئةمة كردوومانة، بؤية من ثَيمواية ئةوة ئةو خاَلةية كة ثَيناسة) ليذنة دة
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لذذة  يذَذي  شذذرتين جؤر يذذة ثَي هذذاتووة و ثَيموا نذذةدا  ثذذؤرتي ليذ لذذة را كذذةم كة ئةو دانونةشة، من ثشتيري) ئةوة دة
 ر َيي بكةوين و دةنيى لةسةر بدةين، زؤر سوثاس. ئيتي ادي لةسةر كرابوو كة لةسةر)

 / جَيير) سةرؤكى ثةرلةمان: ئيمَينكيجع ر ابراهيم بةر َيج 

 سوثاس بؤ كا  )فرست صؤيف(، خاتوو بةهار فةرموو.
 بةر َيج بةهار عبدالرمحن:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لذَذَي  كذذة دة يذذة  سذذةدا هة لذذةم ثَينا سذذايي  شذذكاالتَيكى يا يذذة ئي جذذارَ) ثَيموا مذذة  يذذة، ئَي سذذتوور)  يذذةكى دة ليذنة
كذذةين و  دةستوورمان نيية تا ئةو ليذنةية دةستوور) بَيت، بؤية من ثَيم باشة بؤئةوة) ئةم ئيشكالة حةل ب
يذذةكى  كذذةم )ليذنة شذذنيار) دة شذذة ثَي ثذذَيم با سذذةية  ئةو ئيشكالةش كة ئامادة كردن مةبةسيت ضيية؟، ئةم ثَينا

نذذة  بذذؤ هَينا سذذتوورة  كذذار) دة سذذتوور) ئامادة ثذذر ؤذة) دة سذذةر  هذذةموار لة ضذذوونةوة و  يذَذدا  بذذة ث سذذازان  يذذة)  كا
 هةرَيمى كوردستان و بة ثَيي حوكمةكانى ئةم ياساية دادةنرَيت(، زؤر سوثاس.

 / جَيير) سةرؤكى ثةرلةمان: ئيمَينكيجع ر ابراهيم بةر َيج 

بذذة  طذذةر  سذذتا ئة تذذةوة ئَي ئذذةوة) خوَيندو نذذة، سوثاس بؤ خاتوو )بةهار عبدالرمحن(،  يذذة ليذ سذذينين بيدة نوو
 باشرت دةبَينت، كا  ئؤمَيد فةرموو.

 بةر َيج ئؤمَيد حةمة علي:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

خيذذوازن  سذذييةكان دة يذَذجة سيا لذذة ه سازان ثَيي نايةت ئةطةر ئةو ثَيدا ضوونةوة و طؤر انكاريانة) هةر هَيجَيي 
شذذكالي لة ثر ؤذة) دةستووردا دروست ببَيت ئةجنام نةدرَيت، ب طذذةر ئي سذذازانين ئة شذذة)  مذذن و ؤية بة بر وا) 

شذذة)  يذَذت و بذذةآلم دةكر يذذة،  شذذةية  ني خذذؤ) كَي تذذةوة وة   ياسايي لة طةَل ناو نيشانةكة دروست نةكات ةَيني
يذذة)  نذذة كا نذذةوة و هَينا مذذادة كرد بذذؤ ئا كذذات  كذذار دة يذذة  سذذتوور)  يذذةكى دة كذذةين )ليذنة ئامادة كراو) بؤ زياد ب

تذذة سازان لةسةر ثر ؤذة) دةستو يذَذت(، وا سذذاية دادةنر ئذذةم يا مذذةكانى  يذَذي حوك بذذة ث سذذتان و  ور) هةرَيمى كورد
سذذي  مذذة) سيا سذذيانةش بةرنا يذَذجة سيا ئذذةو ه سذذييةكاندا  يذَذجة سيا ناوةرؤكى بابةتةكة ئةوةية سازان لة نَيوان ه
سذذتوورةكة  لذذة دة كذذةن  تذذةوزيحم ب سذذيية  مذذة سيا ئذذةو بةرنا نذذةوَيت  شذذةوة دةيا لذذة ر وو) ياسايي يذذة و  يذذان هة خؤ

سذذتان بؤ هذذةرَيمى كورد يذذةكانى  سذذي و ئيتنيك تذذة سيا سذذي و ثَيكها سذذتة سيا سذذةرجةم خوا يذذدةرةوة)  ئةوة) ر ةن
 بَيت، زؤر سوثاس.

 / جَيير) سةرؤكى ثةرلةمان: ئيمَينكيجع ر ابراهيم بةر َيج 

 سوثاس بؤ كا  )ئؤمَيد حةمة علي(، كا  سروود فةرموو.
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 بةر َيج سروود سليم:
 ن.بةر َيج سةرؤكى ثةرلةما

شذذنيار  يذذة، ثَي يذذق ني صذذتةَلحة دةد ئذذةم مو لة ثَيناسة) ليذنةدا هاتووة ليذنةيةكى )دةستوور) ية(، بةر اي من 
مذذني( و  مذذة ا شذذَيركؤ حة تذذؤر ) سذذةكانى دك لذذة د شذذتيري)  هذذةروةها ث دةكةم ببَيتة ليذنةيةكى )ثسثؤري ية( و، 

 و، زؤر سوثاس. بةر َيج )سؤران عمر( دةكةم، دةربارة) زيادكردنى وشة) ثَيدا ضوونةوة
 / جَيير) سةرؤكي ثةرلةمان: ئيمَينكيجع ر ابراهيم بةر َيج 

 سوثاس بؤ كا  )سروود سليم(، كا  عمر فةرموو.
 بةر َيج عمر عينايةت:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بذذةآلم  يذَذت،  عذذداد بكر تذذةعري ي ئي كذذة  كذذرد  سذذم  سذذةرةتاوة با مذذن لة نذذة  لذذةمان، ليذ ببوورة بةر َيج سةرؤكى ثةر

يذذةكى نذذةك كذذةم، ليذنة شذذَيركؤ( دة تذذؤر ) سذذةكانى دك لذذة د شذذتيري)  سذذرَيت ث شذذَيوةية بنوو بذذةم  يذذة  مذذن ثَيموا را، 
يذذةكى  يذَذت )ليذنة شذذرتة بوتر يذذة؟، با سذذتوور)  نذذةي دة يذَذت ليذ ضذذؤن دةوتر )دةستوور) ية(، دةستوورمان نيية 

 عَيراق(. -تايبةتة بة ئامادة كردنى ثر ؤذة) دةستوور) كوردستان 
 / جَيير) سةرؤكى ثةرلةمان: ئيمَينكيراهيم جع ر اببةر َيج 

 سوثاس بؤ كا  )عمر عينايةت(، كا  بةهجاد فةرموو.
 بةر َيج بةهجاد دةروَين:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ضذذي  سذذةر  كذذرن ل تذذة  سذذي دهَي يذذةنَيت سيا يذذَي ال كذذو ذال سذذازان  يذذت،  يا ئاشكراية مةدظَيت كارَ) ظَى ليذنَي ديار ب

يذذةكى ئةساس؟، ضي بنةما دَ) س ازانَى كةن؟، ذبةر هندَ) من ثَي باشة بظى شَيواز) بَيتة سياغة كرن )ليذنة
ثسثؤري ية كار دةكات بؤ هَينانة كاية) سازان بة ثَيدا ضوونةوة و ئامادة كردنى ثر ؤذة) دةستوور(، يةعين 

 سازان لسةر ئةساسَي ثَيدا ضوونةوة و ئامادة كرنَى بَيتة كرن، زؤر سوثاس.
 / جَيير) سةرؤكى ثةرلةمان: ئيمَينكيابراهيم  جع ربةر َيج 

 سوثاس بؤ كا  )بةهجاد دةروَين(، تؤ دشَيي ئةوا تةنظَيسي بدةية ليذنا ياسايي، كا  علي فةرموو.
 بةر َيج على حةمة صاحل:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
كذذة  نذذةرة،  يذذةكى دامةزرَي كذذة ليذنة كذذة  سذذلى ثرؤذة سذذة) ئة كذذة ثَينا يذذان من لةطةَل ئةوةدام  سذذتووريية  يذذا دة ئا

ضذذوونةوة)  مذذادةكردن و ثَيدا بذذؤ ئا سذذتووريية؟  لذَذَيني دة يذَذت ب يذذا دةكر نذذةوة، ئا شذذى بكةي مذذان  بذذؤ  دامةزرَينةرة 
سذذاية، ] ئذذةم يا مذذةكانى  يذَذى حوك بذذة ث سذذتان  هذذةرَيمى كورد سذذتوور)  لذذةمانتار واذوو) 61ثذذرؤذة) دة [ ثةر

 كردووة، ثَيم واية ئةمة باشة.
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 مينكى/ جَيير) سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيج جع ر ابراهيم ئَي
 سوثاس، كا  خلحم فةرموو،

 بةر َيج خلحم امحد معروف:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئذذةوة  نذذا)  يذَذت، ما مذذان دةب لة راستيدا ئةطةر بابةتَيي كة لَيرة مونادةشة) لةسةر دةكةين و رةئيةكى جياواز
سذذيؤنةكان نيية كة كاتى خؤ) سةرؤكى فركسيؤنةكان دانيشتوون و ئَيمة ئ سذذةرؤ  فراك سذذيقى  اطامان لة تةن

يذَذت  كذذة دةكر نذذة  ئذذةم تةرحا كذذات و  تذذةرح ب نذذةهَيَلرَيت،  بذذؤ  مذذةجاَ  نةبَيت، بةَلام ناكرَيت ثةرلةمان ئةوةندة 
تذذةوة،  سذذازانةكامنان رةت كردبَي هذذةموو  شذذتوون  بةوة حيساب بكرَيت كة ئيرت سةرؤكى فراكسيؤنةكانين داني

تذذةواو) طذذةَل  نذذةخَير، لة نذذدَيي  بةَلكو  بذذةَلام هة شذذتوون،  سذذيؤنةكان داني سذذةرؤكى فراك كذذة  نذذة)  ئذذةو رَيكةوتنا
نذذد)  ئذذةوة) ثةيوة موالحةزة ئةوةية كة ئةو ياساية كة دةردةضَيت هيض كةلَين و كةم و كؤرتى تَيدا نةبَيت، 
يذذةكى  بذذة ليذنة يذَذت  سذذتورييةكة بكر كذذة دة كذذةم  نذذة دة ئذذةو هاور َييا يذذد)  يذذة تةئ سذذتوور) هة نذذة) دة بذذة ليذ

بذَيردراو ئةمة دةديق ترة و ئةوة) ثةيوةند) بة ئامادةكارييةكةوة هةية ية  تةوزي  بة بري برادةران هةَل
كذذراو و  يذذار)  يذذةكى د بذذة دةزية يذذة  بذذةت ني مذذة تاي سذذتة ئة بَينينةوة، ئَيمة كاتى كةممان لة بةردةست ماوة، را

لذَذ كذذة دة بذذةَلام  سذذني،  تذذة بنوو ئذذةم وَلا سذذت دةمانةوَيت دةستوورَيكى مةعقول بؤ  طذذةر مةبة كذذار)، ئة َيني ئامادة
بذذة ] نذذة   سذذني  يذذة  بنوو يذذة و ض ثرؤذة بذذة ]9ئةوة بَيت ثرؤذةيةكمان ني نذذة   مذذانك،  [ رؤذ، زؤر 90[ 

سذذةرؤكايةتى  ضذذةندَيي  نذذة  ئذذةو ثةرلةما كذذة  يذَذي  نذذة ئاماجن مذذة ناطةي تذذة ئَي يذَذت، وا زؤر) ثَيدةضَيت كة تةواو ب
لذذذةمانتارا لذذذةمان و ثةر سذذذةرؤكايةتى ثةر سذذذيؤن و  مذذذة فراك يذذذة ئَي يذذذة زؤر طرن بذذذوون، بؤ نذذذدوو  يذذَذوة) ما ن ث

بذذةم  كذذةم  شذذنيار دة نذذةوة و ثَي موستةَلةحى ثَيداضوونةوة، هيض تةفسريَيكى تر) بؤ نةكرَيت، لَيرة جَيى بكةي
سذذةر  سذذازان لة يذذة)  ضذذوونةوةو هَينانةكا بذذؤ ثَيدا كذذات  كذذار دة بذذذَيردراوة  يذذةكى هةَل يذَذت، ليذنة لذذَي بكر جذذؤرة) 

 تان بة ثَيى حوكمةكانى ئةم ياساية.ثرؤذة) دةستوور) كوردس
 بةر َيج جع ر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيير) سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، دةتوانى بة نووسني بؤ ليذنة رةوانة) بكة)، تةالرخان فةرموو،
 حممد: لطيفبةر َيج تةالر 

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ايةكة جياواز لة ياساكانى ديكة، بؤية زؤر زؤر طرنكة ئةم ياساية كة ئةمر ؤ ئَيمة بر يار) لةسةر دةدةين، ياس

بذذة  نذذةطرَيت  يذذاواز هةَل نذذةوة) ج كذذة خوَيند شذذَيوازَيي  وردتر و دووربينرت كار لةسةر ئةم ياساية بكةين و بة 
تايبةتى لةسةر ثَيناسة) ئةم ليذنةية بوةستني، ثَيناسيةية  بَيت كة لة داهاتوودا رَيير) بؤ كار) ليذنةكة 

سذذةرةتا دروست نةك لذذة  هذذةر  يذذة  كذذرا، بؤ ات، ئَيمة هةر لةسةرةتا لة ناو) ليذنةكة ضةندين خوَيندنةوة) بؤ 
بذذة 3لةم هؤَلةدا ثَين دةنيدان ] كذذةدا زؤر  لذذة ليذنة سذذتة  [ خوَيندنةوة) جياواز) بؤ كرا، بؤية ئَيمة ثَيوي

يذذة  ئذذةو ليذنة كذذانى ورد) كار لةسةر ئةمة بكةين كة لة داهاتوودا طرفت دروست نةبَيت و  كذذة كارة يذَذت  بتوان
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نذذةوةكانى  بذذؤ  سذذتا و  بذذؤ ئَي هذذاتوودا و  لذذة دا فذذةكامنان  سذذتنى ما بذذؤ ثارا يذَذت  بة شَيوازَيي بَيت كة دةستوورَيي ب
لذذة  ئذذةوة)  بذذةر  هذذةرَيم، لة شذذة)  نذذى و سذذةرةر ا) البرد كذذةم،  مذذاددة) ية لذذة  كذذةم  شذذنيار دة يذذة ثَي هذذاتووش، بؤ دا

ثذذرؤذة ناونيشانةكةدا البرا بوو بةم شَيوازة بَيت ثَي ناسة) ليذنةكة، ليذنةيةكى تايبةتة بؤ ثَيداضوونةوة بة 
ئذذةو  سذذةر  كذذار لة تذذر  هذذاتوودا ورد لذذة دا ئذذةوة)  بذذؤ  دةستوور) هةرَيمى كوردستان و ئامادةكردنى بؤ راثرسى، 

 ليذنةية بكرَيت، سوثاس.
 بةر َيج جع ر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيير) سةرؤكي ثةرلةمان:

 رة بؤ ليذنةكة، كا  ظةمان فةرموو،سوثاس، تكاية بة نووسني بينَي
 بةر َيج ظةمان فيصل سليم:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يذَذت 2ديارة ل هةموو دونيايَى ] يذذت ي ظذذةكَى د) ب هذذةر نا [ ئالييةت بؤ دانانى دةستوور) و ئامادةكردن يان 
يذذة كذذا ليذنة تذذةعيني هةين، يان ب رَيكا ليذنةيةكَى ية كو خةَلي دةست نيشان دكةت، يان ب رَي تذذة  كذذو تَي كَى 

يذذذنا  نذذاظَى وَ) ل كذذو  يذذة  يذَذدا ني شذذكالييةتة  ت هذذيض ئي كرنَى ض ب رَيكا ثةرلةمانى يان حوكمةتى، كةواتة لَيرة 
بذذةر  نذذةبيت، ذ  يذذان  هذذةبيت  سذذتوور  دةستوور) بيت و ليذنا دةستوور) هيض ئيالدة بظَى ضةندَ) نينة كو دة

تذذة هندَ) ثشتيرييَى رةئى و راثؤرتا ليذنا ياسايى ي ئذذةظ بابة كذذو  ضذذةندَ) ذ)  ظذذَى  ان ليذنا مةعنى دكةم و بؤ 
 زويرت ب دوماهيي بَيت، ذبةر كو ئةو ثرؤذةية حةساسة و طةلة  طرنية، سوثاس.

 بةر َيج جع ر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيير) سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، سهام خان فةرموو،

 بةر َيج سهام عمر دادر:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سذذازان نيسبة بذذؤ  سذذثؤريية  يذذةكى ث ت ماددا ئَيكَى، ثَيناسا ليذنَى، من ثَى باشة ظى رةنيى بهَيتة خاندن، ليذنة
 لةسةر ثَيداضوونةوة و ئامادةكردنى ثرؤذة) دةستوور بة ثَيى حوكمةكانى ئةم ياساية دادةمةزرَيت.

 بةر َيج جع ر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيير) سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو،سوثاس، امنة خان 
 بةر َيج امنة زكر) سعيد:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ئذذةم  شذذتمانيية و  يذذةكا ني سذذتوور ثرؤذة كذذو دة ضذذةندَ)  ظذذَى  سذذةر  كذذؤكني ل لذذةمانى  ئةم هةمى فراكسيونَين ثةر
سذذيية و  هةمى داكؤكيَى لسةر ظَى ضةندَ) دكةين كو ثرسا سازانا نيشتمانى لسةر دةستوورَ) ثَيدظييةكا ئةسا

هذذةمى بةر) هةر تش تةَ) دظَيت سازان لسةر بهَيتة كرن، كةواتة طرنييا سازانَى لسةر ثرؤذا دةستوور) ثَين 
يذذذنَى دا  ظذذَى ل كذذو د سذذى  تشتةكى كةظينت و ئةو سازانة كو دَ) ديار كةت ثاش ثَيي ئينانا ليذنَى، اليةنَين سيا

جذذؤرَ) ميك سذذتوور)؟ دَ) دةست بكار) كةن، ل سةر ض جؤرة سازانةكَى دَ) رَيكةظن؟ لسةر  ثذذرؤذَ) دة انج ذذا، 
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هذذةمى  تذذة  يذذرت، كةوا مذذةكا د جذذؤرة ميكانيج هذذةر  يذذان  هذذةمواركرن  يذذان  يذَذت،  نذذو) ب يذذةكَى  يذذرة ثرؤذة ئذذةظجا ب
شذذة  بذذؤ موناد مذذادةكرن  يذذة ئا تذذا هاتي ئذذةو راثؤر كذذرن و  تذذة  سذذازان بهَي كذذو  فراكسيؤنَين ثةرلةمانى مادةم كؤكن 

سذذي هذذةمى فراك سذذازانا  ظذذة ذ)  دذذَى كرنَى ل هوال ثةرلةمانى  شذذتيريييا دة ئذذةز ث كذذرن،  يذذة  لذذةمانى هات ونَين ثةر
بذذؤ  تةعري ا ليذنَى دكةم ئةوا كو ذ اليَى ليذنا ياسايى ظة هاتية دار شنت ذبةركو ئةظ سازانة يا بةردةوام بيت 

 طةنيةشَين بةردةوامرت بؤ دةستوور).
 بةر َيج جع ر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيير) سةرؤكي ثةرلةمان:

 ن فةرموو،سوثاس، كا  بَيستو
 بةر َيج بَيستون فائق حممد:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ثَيشرت لةسةر ئةو دسةية) كة ]كا  عمر[ لةسةر ثَيناسة كردن بؤ ئامادةكردنى لة ناونيشانى ثرؤذةكةدا  
تذذةنها  مذذادةكردن  ضذذيية؟ ئا مذذادةكردن  ضذذونكة ئا كذذة،  شذذرتة ئامادةكردنة نذذةكرا، با سذذبيت  ضذذوونةوة تة ثَيدا

يذذة و بذذؤ  مةتاتي كذذات  كذذار دة سذذتوور)  يذذةكى دة كذذةش، ليذنة سذذةر ليذنة تذذةوة، لة تذذةوة و ناطرَي شذذت دةطر َي زؤر 
تذذان  يذَذوة خؤ ضذذيية؟ ئ سذذثؤر) بؤ سذذازان ث جذذا  يذَذت،  سذذثؤر ب يذَذت ث يذَذت دةب خذذوارَين دةَل لذذة  هَينانة كاية) سازان 

كذذة  جذذا سةرؤكايةتى ثةرلةمان ضةند رؤذَيكة سةردانى اليةنة سياسييةكان دةكةن، ئةمةش جؤرَي سذذازان،  لذذة 
نذذة  ئذذةو هاور َييا هذذةموو  شذذتيري)  يذَذت، ث سذذيت ب يذذة زؤر بة يذَذت، رةن لةبةر ئةوة ئةطةر هةموو ئيشةكة سازان ب
سذذازان،  نذذةد)  دةكةم وشة) ئامادةكردنى بؤ زياد بكرَيت ليذنةيةكة كار دةكات، بؤ ئةوة) ئامادةكردن و هَينا

 ضونكة سازان رةنية تةنيا كافى نةبَيت.
 براهيم ئَيمينكى/ جَيير) سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيج جع ر ا

 سوثاس، مامؤستا هةورامان فةرموو،
 هةورامان حةمة شريحم ]طةضَينةيى[:بةر َيج 

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
دسةكانى من كرا، ثَيم واية ]كا  بَيستوون[ دسةكة) وة  دةطؤترَيت ]جامع و مانع[ بوو ثشتيواني لَي 

 دةكةم، سواس.
 ابراهيم ئَيمينكى/ جَيير) سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج جع ر

 سوثاس، كا  عباس فةرموو،
 بةر َيج عباس فتاح صاحل:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ديارة زؤر لة ئةندامانى بةر َيج دسةكانى ئَيمةيان كرد و منين دووبارة دةكةمةوة، ثَيناسة) هةرَيم البربَيت 

يذَذت، تذذرين البرب نذذدامانى  و هةرَيم لة ثَيناسةكانى  نذذة) ئة كذذة) زؤري شذذنيار كراوة ثذذرؤذة ثَي يذذة  سذذةر ليذنة لة
سذذتوور  شذذنياركراو) دة نذذة) ثَي كذذة ليذ تذذر  سذذةيةكى  سذذتا ثَينا بذذةَلام ئَي بذذوو،  بةر َيج ثَيناسةيةكى لة جَيى خؤ) 
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بذذؤ  كذذات  كذذار دة كذذة  يذَذت  سذذتوور) ب سذذايى و دة شذذارةزا و يا يذذةكى  يذَذت، ليذنة شذذَيوةية ب بذذةم  وتى، من ثَيم باشة 
كا) سازان، سازان خؤ)، ثَيكهَينانى ليذنةكة خؤ) سازانة، لةبةر ئةوة) اليةنةكان بة سازان ليذنةكة  هَينانة

يذَذى  يذَذرة ج دادةنَين، بؤ ثَيداضوونةوة و ئامادةكردنى ثرؤذة) دةستوور) كوردستان بؤ راثرسى بَيت، ئةطةر ل
روونرت بَيتةوة و دةتوانَيت بةديلى ئةم نةكرَيتةوة، دةكرَيت ثَيناسة) ئامادةكردن بكرَيت بؤ ئامادةكردن كة 

 خاَلة بَيت، سوثاس.
 بةر َيج جع ر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيير) سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كا  ئار) فةرموو،
 بةر َيج ئار) حممد هةرسني:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ت و ئةو ]كار دةكات[ة زؤر من لةسةر ثَيناسة) ليذنةكة موالحةزةم هةية، ليذنةيةكى دةستوور) كار دةكا

زةعي ة و ئينسان زؤر كار دةكات، بةَلام مةرج نيية سةركةوتوو بَيت لة ئيشةكةيدا، بؤية بة باشى دةزامن لة 
 جياتى كار دةكات، ليذنةيةكى دةستوور) كة ئةركى هَينانةد) ئينجا كار.

 بةر َيج جع ر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيير) سةرؤكي ثةرلةمان:
 وا خان فةرموو،سوثاس، ثةر

 بةر َيج ثةروا على حةمة:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

نذذة  ئذذةو ليذ كذذةين،  نذذة دة سذذةر ليذ سذذة لة من لةطةَل ئةوةم كة وشة) ]هةرَيم[ البربَيت، لةهةمان كاتدا كة د
سذذةر  يذذة لة سذذثؤر) تةواوةتي كذذاركردنَيكى ث يذذة  ئذذةو ليذنة لذَذى  مذذةزراوة و رؤ سذذازان دا ئذذةجنامى  لذذة  سذذلةن  ئة

بذذؤ مةسةلة)  كذذات  كذذار دة كذذة  سذذثؤرة  يذذةكى ث يذَذت، ]ليذنة شذذَيوةية ب بذذةم  دةستوور، بؤية بة باشى دةزامن كة 
 ئامادةكردنى ثرؤذة) دةستوور) كوردستان بة ثَيى حوكمةكانى ئةم ياساية دادةنرَيت[، سوثاس.

 بةر َيج جع ر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيير) سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، بَييةردخان فةرموو،

 ج بَييةرد دَلشاد تاَلةبانى:بةر َي
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يذَذي  شذذارةزا ث سذذانى  لذذة كة كذذة  نذذة ليذنةية لةسةر ثَيناسة) ليذنةكة لة راستيدا ثَيم باشة بةم جؤرة بَيت، ليذ
بذذةثَيى  سذذتان،  سذذتوور) كورد ثذذرؤذة) دة نذذى  مذذادة كرد ضذذوونةوة و ئا بذذؤ ثَيدا سذذازانة  نذذةد)  ئذذةركى هَينا دَيت، 

 ياساية كار دةكات، سوثاس. حوكمةكانى ئةم
 بةر َيج جع ر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيير) سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كا  طؤر ان فةرموو.
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 بةر َيج طؤر ان ئازاد حممد:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كذذى  مذذن خيالفَي من لةطةَل ئةوةدام، كة ثَيم وانيية لة هةموو كؤبوونةوةكانى سةرؤ  فراكسيؤن و ليذنةش، 
كذذة ج سذذيؤنةكان  هذذةموو فراك ةوهةريم نةديتيية لة ئةركى ئةم ليذنةية لة ئاييندةدا ضى دةبَيت؟ ثَيم واية 

كذذراوة،  سذذة  هذذةر وا د موتتةفيقن لةسةر ئةركى ئةم ليذنةية لة ئايندة و بةرضاويان روونة و لَيدوانيشيان و 
هذذةدةف بؤية ئةوة) ئيستا كة دسة) لةسةر دةكرَيت بريتيية لة ئيشكالييات و سي غة) دانونى، كة مادام لة 

لذذة  بذذؤ  و ئامانج هةموومان ية  بةرنامةمان هةية، زةروورة كة دار شنت و رَيكارة دانونييةكة زؤر ورد بَيت، 
سذذةبةبة  سذذتى  بذذة را كذذراوة؟  شذذان  سذذت ني كذذدا دة لذذةدوا) ية هذذةموو  سذذاكةدا وةزي ذذةكان  ثذذرؤذة يا لذذة  سذذَلدا  ئة

ضذذةندين كؤ مذذة دوا)  بذذةكان و ئةساسييةكة ئةوةية ئَي سذذيؤن و حج سذذةرؤ  فراك طذذةَل  شذذنت لة نذذةوة و داني بوو
بذذة  سذذثَيرييةوة  سذذازان دة شذذة)  اليةنةكان توانيومانة لةسةر موستةَلةحةكة رَيككةوين، ئَيمة جارَيكى ديكة و

كذذة 3دةدةر) كؤبوونةوة) ليذنةكة كة دةبَيت ] نذذةوَيت،  سذذتا ناما ضذذيية؟ و ئَي [ مانك كؤببَيتةوة، ضؤنة و 
يذَذت بةشَيي لة ئةن تذذرا دةكر نذذةت و يذَذت، تةنا يذَذت دةكر دامان دسةكان دةكةن دةَلَين سازان دةكرَيت، كة ئةمة ب

سذذةر  سذذةم لة بذذةَلام د راثرسى بَيت لةسةر ثرؤذةكة، كة ئةمة موستةحيلة، ضونكة ئةو مةفهومة ناطةيةنَيت، 
بذذة زوو سذذتوورَيي  خذذاوةن دة بذذة  بذذبني  تذذةفقني  بذذؤ تةفسري) اليةنةكةية، بؤية ئَيمة ئةطةر مو شذذكال  يذذى و ئي

مذذة  نذذة، الز يذَذرة كردووما كذذة ل سذذتاندنةكان  شذذكالييةتةكان دوا) دانو ليذنةكة لة ئايندةدا بة جَى نةهَيَلني و ئي
سذذتا  كذذة ئَي ئذذةوة  كذذةم،  سذذةية دة ئذذةو د سازانةكان بة تةنيا كافى نيية، ئةمة رةئى شةخسى خؤمة وة  طؤر ان 

ََ بة دوور بيرين، تةئجيلى دةك ةين بؤ ليذنةكة، كة لةوَ) دسة لةسةر بكرَيت، ثَيم واية دةمانةوَيت خؤمان 
ئذذةوةدام  طذذةَل  مذذن لة يذذة  كذذة، بؤ فراكسيؤنةكان و هةموو ئةندامان هةنياو) بامشان بر يوة بؤ سرتاتيذ) ليذنة
سذذتوور)  وةزي ة) ئةم ليذنةية دةستنيشان بكرَيت، سازانة بؤضى؟ بؤ ثَيداضونةوة و ئامادةكردنى ثرؤذة دة

 ستان بؤ راثرسى، ئةطةرنا ئةو ئيشكالة لة ئايندة بؤ ليذنةكة دروست دةبَيت، سوثاس.هةرَيمى كورد
 بةر َيج جع ر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيير) سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كا  رابوون فةرموو،
 بةر َيج رابوون توفيق معروف:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بذذؤ من زؤر بة كورتى ثشتيري) لة دسةكانى كا  ]بَيس يذَذت  يذذاد بكر مذذادةكردن ز شذذة) ئا كذذة و كذذةم  توون[ دة

 ثَيناسة) ليذنةكة، ضونكة لةطةَل روحى عينوانةكة هاوكؤ  دةبَيت، سوثاس.
 بةر َيج جع ر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيير) سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كا  ابوبكر فةرموو.
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 بةر َيج ابوبكر عمر عبداهلل ]هةَلةدنى[:
 مان.بةر َيج سةرؤكى ثةرلة

سذذةر  سذذازان لة من ثَيناسةيةكم نووسيوة، هةموو ئةوانة) تَيداية، ليذنةيةكى دةستووريية بؤ هَينانة كاية) 
ئذذةو  مذذةكانى  يذَذى حوك بذذة ث سذذى  ثَيداضوونةوة و ئامادةكردنى ثرؤذة) دةستوور) هةرَيمى كوردستان بؤ راثر

 ياساية ثَيي دةهَينرَيت.
 سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيج جع ر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيير) 

 سوثاس، دةتوانى ئةوة) ئَيستا خوَيندتةوة بؤ ليذنة) ياسايى بنَير)، كا  دارةمان فةرموو،
 بةر َيج دارةمان دادر فتاح:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 دسةكة) من كا  ]ابوبكر هةَلةدنى[ كرد)، زؤر سوثاس.
 بةر َيج جع ر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيير) سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، كا  حاجى كاروان فةرموو،
 بةر َيج كنعان جنم الدين ]حاجى كاروان[:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
مذذادةكردن  كذذرد، ئا سذذيان  كذذة با سذذايى  لذَذَيني يا مادام لة ماددة) يةكةم ثَيناسة هةية، دةكرَيت ئَيمة لة دةستة ب

هذذةموارين دةطرَي ضذذوونةوة و  كذذرد، ثَيدا سذذى  خذذان[ با لذَذا  كذذو ]ظا يذَذى وة يذَذرة ج طذذةر ل مذذن ئة بذذة را)  تذذةوة، 
شذذتيري)  هذذةموومان و ث يذَذت ال)  سذذةر بكر دةبَيتةوة ئامادةكردن ثَيناسة بكرَيت، بؤ ئةوة) ئةو ئيشكالة ضارة

 لة را) ]كا  ابوبكر[ دةكةم، سوثاس.
 بةر َيج جع ر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيير) سةرؤكي ثةرلةمان:

 ةَلامى تَيبينى و سةرجنى بةر َيجتان بدات، د. ظاَلا فةرموو،سوثاس، داوا لة ليذنة) ياسايى دةكةين و
 بةر َيج د. ظاَلا فريد ابراهيم:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
يذَذت  سذذتان هاتب هذذةرَيمى كورد شذذوَينَيي  هذذةر  لذذة  لذَذدةطريَينت و  هذذةرَيم هة بذذةَلَى  كذذرا،  نذذى  كذذة تَيبي ئذذةووة) 

نةكة ليذنةيةكى دةستووريية لةبةر ئةوة) هَيشتا دةستوور هةَلدةطريَيت، بةَلام ئةو ثَيشنيارانة) كة كرا ليذ
نذذدة،  يذذةكى تايبةمتة لذَذَيني ليذنة تذذوانني ب نيية، دةتوانني بَلَيني ليذنةيةكى دةستووريية، لةهةمان كاتيشدا دة
ضونكة ئةو ليذنةية كار دةكات بؤ هَينانة كاية) سازان لةسةر دةستوور، واتة كارةكة) كارَيكى دةستووريية، 

تذذ يذَذت، وا سذذت دةكر يذذة  درو كذذة ليذنة كذذات  شذذارةت نا يذذدا ئي لذذةناو خؤ سذذتوور  هذذةبَيت دة سذذتووةر  طذذةر دة ة ئة
بذذؤ  كذذات  كذذار دة سذذتووريية،  دةستوور جارَيكى ديكة دةنووسرَيت، بؤية ئةو ليذنةية كة دةَلَيني ليذنةيةكى دة

يذذةن ئامادةكردن و نووسني و هَينانة كاية) سازان لةسةر ثرؤذة) دةستوور و دوا) ئةوة لذذة ال ) تَيبينى زؤر 
يذذةكي  نذذة: ليذنة نذذةوة، ليذ شذذَيوةية دايدةر َيذي بذذةو  سذذايى  نذذة) يا لذذة ليذ كذذرا،  شذذكةش  لذذةمان ثَي نذذدامانى ثةر ئة
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سذذتان  سذذتووري كورد ثذذرؤذةي دة سذذةر  سذذازان لة يذذةي   –تايبةمتةندة كار دةكات بؤ ئامادة كردنةوةو هَينانة كا
ت، بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان كؤ) ماددةكة دةخوَينمةوة بؤ عَيراق بةثَيي حوكمةكاني ئةم ياساية دادةمةزرَي

 ئةوة) خبرَيتة دةنيدان، 
 ماددةي يةكةم:

 بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:
 مةبةست لةم دةستةواذانةي خوارةوة ماناكاني بةرامبةريانة كة لةم ياسايةدا هاتووة:

 عَيراق. –ثةرلةمان: ثةرلةماني كوردستان 
 عَيراق. –تووري كوردستان ثرؤذة: ثرؤذةي دةس

ثذذرؤذةي  سذذةر  سذذازان لة يذذةي  نذذة كا نذذةوةو هَينا مذذادة كرد بذذؤ ئا كذذات  كذذار دة نذذدة  يذذةكي تايبةمتة نذذة: ليذنة ليذ
 عَيراق بةثَيي حوكمةكاني ئةم ياساية دادةمةزرَيت. –دةستووري كوردستان 

 بةر َيج جع ر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيير) سةرؤكي ثةرلةمان:
 نيجامى هةية؟ كا  طؤر ان نودتة)
 بةر َيج طؤر ان ئازاد حممد:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
كذذان  خذذؤ) را سذذةرؤكايةتى  ئذذةوة زةروورة  بذذةر  سذذتة روو، لة يذذان خ ضذذةندين را لذذة  يذذاتر  ئةندامانى ثةرلةمان ز
بذذةَلام  يذَذت،  ئذذةوة ناكر يةكاليى بكاتةوة، بةشَيكى زؤر) دسة لةسةر ئامادةكردن كرا، وة  ليذنة ثيمان وابوو 
بذذةر  كذذرا، لة مذذادةكردن  نذذةوة و ئا شذذة) جياكرد يذذان و يذذا  دسة لةسةر ثَيداضوونةوة و وشة) ئامادةكردن بة ج
ئذذةوة  يذذدان،  يذذة دةن ئةوة كة) ئةو ضةمكانة خبرَيتة دةنيدان و دةنيى هَينا ئيجافة دةكرَيت؟ و ئةطةر نةخرا

 دايدةر َيذينةوة،
 مان:بةر َيج جع ر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيير) سةرؤكي ثةرلة

 د. ظاَلا فةرموو،
 بةر َيج د. ظاَلا فريد ابراهيم:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 داوا دةكةين ئةوة) خوَيندرايةوة خبرَيتة دةنيدان، ئةطةر دةنيى نةهَينا ئينجا سياغة) تر) بؤ دةكرَيت،

 بةر َيج جع ر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيير) سةرؤكي ثةرلةمان:
طذذؤر ان ة اليةن د. ظااَل سةرؤكى ليذنة) ياسايى، ئةوة دةخةينئَيستا ئةوة) خوَينرايةوة ل كذذا   ة دةنيدانةوة، 

 فةرموو.
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 بةر َيج طؤر ان ئازاد حممد:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

خذذؤد)  كذذةم،  مذذاددة) ية لذذة  ضذذؤن  يذذدان،  تذذة دةن مذذةش وا خبرَي يذذدان ئة يذذة دةن ضذذؤن خرا كذذةم  مذذاددة) ية
 جار رةئيةكة و ثاشان ناونيشانةكة خراية دةنيدان.ناونيشانةكة نةخراية دةنيدان، يةكةم 

 بةر َيج جع ر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيير) سةرؤكي ثةرلةمان:
 د. بةهار فةرموو، 

 بةر َيج د. بةهار حممود فتاح: 
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يذَذوان لةبةر ئةوة) راكان زؤر زؤرن بة نووسراو و بةدةم، لةبةر ئةوة بة وةرطرتنى حةددَيكى تة وافودى لة ن
يذذى  يذذدان و دةن تذذة دةن ئذذةوة خبرَي طذذةر  ،ذذـ ئة سذذانى بكةين كذذار ئا راكان ئةو سياغةمان كردووة، بؤية بؤ ئةوة) 

 نةهَينا ئةوانى تر دةخةينة دةنيدان.
 بةر َيج جع ر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيير) سةرؤكي ثةرلةمان:

تذذر) نيجا تذذة)  يذذدان نود تذذة دةن يذذة خبرَي ئذذةو ماددة ئذذةوة)  سذذاالر ثذذَين  كذذا   طذذرين،  ََ رادة طذذويَى  يذذة  مذذى هة
 فةرموو،

 بةر َيج ساالر حممود مراد:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مذذان  لذَذامَيكى مودنيع يذَذت وة يذَذت و دةب لة راستيدا ثرسيارَيكى جةوهةر) دةبَيت ئاراستة) ليذنة) ياسايى بكر
لذذى بدةنةوة، كاتَيي ئَيمة لةم دوو ماددةية ئاماذةمان بةثرؤذة) دةستو بذذة فيع كذذرد،  ور) هةرَيمى كوردستان 

نذذاغى  مذذة دؤ يذذة، ئَي مذذان هة يذذةكى ئامادةكراو مذذة ثرؤذة نذذا؟ ئَي يذذان  يذذة  مذذان هة يذذةكى ئامادةكراو مذذة ثرؤذة ئَي
سذذا  بذذة يا مذذة  يذذة و ئَي سذذازان هة بذذة  ئامادةكردمنان تَيثةر اندووة، ئةم ئامادةكردنة ثَيويستى بة ثَيداضونةوة و 

سذذتةواذة) ضةسثاندوومانة كة ثرؤذةمان هة نذذدَيي دة بذذة هة يذَذت  يذذة ناكر ية ثَيويستى بة ثَيداضوونةوةية، بؤ
مةتاتى لة ئايندةدا كؤمةَلَيي طرَ) و طؤر  دروست بكةين، ئةو ماوة زةمةنيية) لةبةردةم سةرؤكى ثةرلةمان 
كذذةين،  سذذت ب يذذةكى درو تذذر عةالدة جذذارَيكى  نذذةهات  بذذةد)  شذذت و  يذَذر ؤ رؤي بذذة ف و ثةرلةمانى كوردستاندا بوو 

سذذى ل ةبةر ئةوة ئةو ثرسة) ثةيوةند) بة داخواز) ئةندامانى ثةرلةمان هةية ئةولةويةتى ثَيبدرَيت، لة ثر
هذذذةرَيمى  سذذذتوور)  ضذذذوونةوة) دة سذذذتمان ثَيدا مذذذة مةبة كذذذة ئَي ضذذذوونةوة،  سذذذتةواذة) ثَيدا نذذذى دة داخلكرد

بذذة  سذذتى  سذذتا ثَيوي كذذراوة، ئَي سذذةر  كذذار) لة سذذاَلَيي  ضذذةند  كذذة  يذذة)  ئذذةو ثرؤذة سذذتانة،  ضذذةند كورد طذذؤر ينى 
كذذة  كذذرد  بذذةوة)  مذذاذة  سذذايى ئا ماددةية  يان موالحةزة) بضوو  دةبَيت، ئةطةر ئةوةندة سةرؤكى ليذنة) يا
نذذة،  ئذذةو مةهاما نذذانى  ئامادةكردن مةبةستى ثَيداضوونةوة و سازان و هَينانة كاية) زةمينةيةكة بؤ بةد) هَي

لذذة ضوار ضذذَيوة) بةَلَى فةرموو ئةطةر ئةوة ناكةن و بيةنة تةعري ذذة  تذذة ضوار نذذة ببَي ئذذةو ئامادةكرد ضذذَيوة) 
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بذذة را)  بذذدرَيت  يذذةت  يذذة ئةولةو سذذتان ئةوة لذذةمانى كورد سذذةرؤكايةتى ثةر بذذؤ  طذذرنيرت  مذذةش  كذذة، لة تةعري ة
 ئةندامان لة كاتى دةنيدان، سوثاس.

 بةر َيج جع ر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيير) سةرؤكي ثةرلةمان:
 جامى نةبوو، بَييةردخان فةرموو،سوثاس، هةرضةندة ئةمة رةئى بوو نوفتة) ني

 بةر َيج بَييةرد دَلشاد تاَلةبانى:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يذذةكى  كذذرا رَيذة من تةئكيد لة دسةكانى ]كا  ساالر[ دةكةم، ضونكة لة ماددة) رابردووش ئةوة) ثةسةند 
شذذنيار د نذذةوة، ثَي يذذة دةنيدا نذذةطريا و نةخرا نذذد وةر يذَذت، زؤر ثَيشنيار هات، بةَلام بةهة نذذد وةربيري كذذةم بةهة ة

يذذاواز  نذذةوة) ج يذذة و لَيكدا شذذة) مةتاتي بذذة) و هذذاتووة زؤر سذذايةدا  ثذذرؤذة يا لذذةم  ئذذةوة)  سذذتيدا  لذذة را ضذذونكة 
نذذدامان  لذذة را) ئة يذَذج  سذذةثَينن و ر يذذان نة تذذةنيا را) خؤ دذذانونى  نذذة)  كذذةم ليذ شذذنيار دة يذذة ثَي هةَلدةطرَيت، بؤ

 بيرن.
 ةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيج جع ر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيير) س

يذذةكرت  طذذةَل  تذذر وا لة يذذةكى  ئةوة) سةثاندنة، لة ئارادا نةبووة و نيية، دةبَيت طوَ) لة يةكرت بيرين و مامةلة
 بكةين كة متمانة زياتر بكةين، كا  صاحل فةرموو،

 بةر َيج صاحل فةدَى حممد:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يذذدان، كةوا تذذة دةن خذذؤ) خبرَي كذذان وة   طذذةر ماددة بذذةر َيج ئة نذذدامانى  طذذؤ) ئة بذذؤ ط تو يذذة   هذذيض مانا تذذة 
تذذة 3نامَينَيتةوة و بة تايبةتى ئةو وشانة) كة ] شذذانة خبرَي ئذذةم و [ ئةندامى ثةرلةمان تةئكيد) دةكاتةوة 

 دةنيانةوة كة بضةسثَى لةو ماددةيةدا يان نةضةسثَى، زؤر سوثاس،
 بةر َيج جع ر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيير) سةرؤكي ثةرلةمان:

 ة  ، دوو، خاَلى تر) نيجامى وةردةطرين، بؤ ئةوة) خاَلى نيجامى زؤر نةبَيت، د. فرست فةرموو،ي
 بةر َيج د. فرست صؤفى على:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
نذذةطرياوة،  ضذذاو  بذذةر  يذذةكان لة كذذة را كذذةن  سذذت نة ثَيشنيار دةكةم، بؤ ئةوة) هاور َيكامنان لة فراكسيؤنةكان هة

مذذادةكردنى ]سَى[ رةئى يان ]ضوار كذذة ئا [ رةئى، هةموو) كؤبكرَينةوة، رةئى راثؤرتةكة ئةوة) كة رةئية
ضذذوونةوة)  كذذة ثَيدا تذذر  تَيدا نيية و رةئيةكى تر كة ئَيستا سياغة كراوة كة ئامادةكردنى تَيداية و رةئيةكى 

سذذتة دة مذذان خ شذذرت دة فذذة) كةثي ئذذةو عور يذَذى  بذذة ث يذذدان، بؤ زيادة بكرَيت، هةموو) بة تةسةلسول دابنرَيت  ن
ئذذةوة)  نذذةهَينا،  يذذى  بةَلام ئَيستا ئةوة مانع نيية كة ئةو سياغةية) ئامادةكراوة خبةنة دةنيدان و ئةطةر دةن
يذذة  ثذذَيم وا كذذةن،  فذذة ب بذذؤ ئيجا ضذذوونةوة)  نذذةهَينا ثَيدا يذذى  ئةسَلى ماددةكةية بيخةينة  دةنيدان و ئةطةر دةن
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كذذةن هيض ئيشكالَيي نيية، بؤية ناكرَيت جارَيكى تر بؤ دةناعة ت ثَيكردنى يةكرت موداخةلة بكةين، دةست ب
 بة دةنيدان و كامة زؤرتر) هَينا دةروات.

 بةر َيج جع ر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيير) سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، كا  عادل فةرموو،

 بةر َيج عادل عجيج شكر:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

خذذيالف ثَيناسة) ليذنة لة هةردوو هةية لة ئةسَلةكة و ئةو ة) ليذنة) بةر َيج هةموار) كردووة، بةس ية  
هذذةرَيمى  سذذتوور)  ضذذوونةوة) دة مذذادةكردن و ثَيدا بذذؤ ئا نذذةر  يذذةكى دامةزرَي يذَذت، ليذنة سذذَلةكة دةَل يذذة، لةئة هة
نذذةر  يذذةكى دامةزرَي يذَذدَيت ليذنة تذذة وا) ل مذذادةكردن، وا كوردستان تةنها وشة) ثَيداضوونةوةكة خبةرة ثَين ئا

يذذدان بؤ ثَيداضوونةوة  خبذذةرة دةن تذذة  ئذذةو دوو حاَلة سذذتان،  هذذةرَيمى كورد و ئامادةكردنى ثرؤذة) دةستوور) 
 ثَيم واية كَيشةكة كؤتايى دَيت.

 بةر َيج جع ر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيير) سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، كا  رابوون فةرموو،

 بةر َيج رابوون توفيق معروف:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يذذةكال خاَلى يةكةم م لذذةمان  يذذدانى ثةر بذذة دةن هذذةموو)  نذذة  ئذذةو بابةتا ئذذةو)  سذذةر  ضذذووكة لة يذذةكى ب والحةزة
فذذةرز  تذذة  يذذةوة، كةوا دةبَيتةوة، ثَيشنيارَيي كرا كة زؤرينة) ثةرلةمان لةطةَل نةبَيت و ثَيشنيار) تر دَيتة كا

شذذنيار) ئاما كذذة ثَي كذذرد  سذذةر  كذذرد، نةكراوة، بابةتى دووةم، ئَيمة لة ياساكة دةنيدامنان لة سذذةر  منذذان لة دةكرد
حذذى  شذذانةكة و رؤ طذذةَل ناوني كذذة لة كذذة،  سذذة) ليذنة تذذة ثَينا مذذادةكردن خبرَي بذذؤ ئا يذذة  شذذنيارَيي هة سذذتا ثَي ئَي
ضذذى  سذذتووريية  نذذة دة ئذذةو ليذ كذذة  مذذادةكردن،  ثَيناسةكة دةطؤجنَيت كة بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان كرد) بؤ ئا

كذذةم، دةكات؟ بة درَيذ) باسى كرد كة دةضَيتة ثرؤتؤكؤلةوة يذذة ية ، بؤية بؤ يةكاليى كردنةوة) دوو رَييا هة
بذذة  ليذنة) ياسايى بةداخةوة ثَيدةضَيت زؤر خيالفيان هةبَيت، دووةم، دةتوانن بة زؤرينة يان سةرؤكايةتى 

 خؤ) بر يار بدات ضؤن دةخياتة دةنيدان؟ سوثاس.
 بةر َيج جع ر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيير) سةرؤكي ثةرلةمان:

 رخان نوفتة) نيجامى؟سوثاس، بةها
 بةر َيج بةهار عبدالرمحن حممد:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
نذذةطرتنى  نذذد وةر يذذة) بةهة عينوانى ثرؤذةكة ئيشكاَ لةسةر هةبوو، ئامادةكردن لةسةرمان تَيثةر ) لة روان

لذذة  نذذةوَيت  سذذتا دةما نذذةوة، ئَي نذذة دةنيدا سذذة) زؤربة) ئةو بؤضوونانة) كة خراية روو و ئةوانة) نةخرا ثَينا
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كذذدا  لذذة كاتَي كذذةن؟  ضذذوونةوة ب نذذةوَيت ثَيدا شذذَيوة ناتا هذذةمان  ضذذى بة نذذازامن بؤ ليذنةدا ئةمة ضارةسةر بكةين، 
 ئَيمة رةشنووسى دةستوورَيكمان هةية، لة هةموو حاَلةتَيكدا ثَيداضوونةوةية، سوثاس.

 بةر َيج جع ر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيير) سةرؤكي ثةرلةمان:
 خان، تةالرخان فةرموو، ئةمةش رةئية بةهار

 حممد: لطيفبةر َيج تةالر 
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئذذةوين  كذذردووة،  سذذةر  يذذان لة سذذايى كار نذذة) يا لذذة ليذ بذذةر َيجان  شذذنيارانة)  ئذذةو ثَي نذذاو  دوو رةئى نةخراوةتة 
لذذة ] يذذاد  ضذذوونةوةية، ز تذذة 3وشة) ثَيدا سذذني خراوة بذذة نوو سذذتة روو و  لذَذة) خ ئذذةو خا لذذةمان  نذذدام ثةر [ ئة

بةردةم ليذنة، ثَيويستة كار) لةسةر بكرَيت و دووةم، ثَيناسة) ئامادةكارييةكةية، ئةطةر ئةوان كار) لةسةر 
نذذة  بذذؤ ليذ سذذ   نذذةبَيت و كؤ بذذؤ  يذذاواز)  نذذةوة) ج كذذة خوَيند هذذةبَيت  كذذار)  سذذة) ئامادة سذذتة ثَينا كذذةن، ثَيوي نا

 دروست نةبَيت، سوثاس.
 ي ثةرلةمان:بةر َيج جع ر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيير) سةرؤك

 سوثاس، كا  ابوبكر فةرموو،
 بةر َيج ابوبكر عمر عبداهلل هةَلةدنى:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بذذؤ  ضذذوونةوة و  بذذؤ ثَيدا شذذتة،  سذذازان دوو  شذذى  يذذةعنى ئي سذذتى،  بذذة را هذذاتووة  كذذة  سذذباب موجب[ة لذذة ]ا

سذذذيومان كذذذة نوو سذذذةية)  ئذذذةو ثَينا ئذذذةوة  بذذذةر  سذذذى، لة بذذذؤ راثر يذذذة  ئذذذةو ثرؤذة مذذذادةكردنى  بذذذؤ ئا سذذذازان  ة، 
 هَينانةكايةوة) ثَيداضوونةوة و ئامادةكردنى ثرؤذةكة بؤ راثرسى، وازحية.

 بةر َيج جع ر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيير) سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، د. رَيواز فةرموو خاَلى نيجامى؟

 بةر َيج د. رَيواز فائق حسني:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

نذذاوخؤ ئة سذذةرؤكايةتى بة طوَيرة) ثَير ةو)  نذذةكان و  حذذامى ليذ نذذني، مو يذذةكرت  حذذامى  لذذةمان مو نذذدامانى ثةر
بذذرا)  كذذات،  لذذحم[ ب كذذا  خ سذذةكانى ] سذذةر د سذذة لة ثةرلةمان نني و هيض كةسَيي ئَيستا ]رَيواز[ ناتوانَيت د
بةر َيجم ]كا  رابوون[ ئةمة يةكةجمار) نيية كة دسةر لةسةر دسة) ئةندام دةكات، من دةمةوَيت خؤشي 

يذَذى  و برايانة نذذاوخؤ ر يذَذر ةو)  لذذة ث نذذدامان  سذذة) ئة سذذةر د سذذةكردن لة نذذة و د طذذةورة) هةمووما بذذرا)  بَيت و 
 ثَينادرَيت.

 بةر َيج جع ر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيير) سةرؤكي ثةرلةمان:
 د. عجت فةرموو. لة شوَينى خؤت كا  رابوون دسة مةكة، لةسةرخؤت، ئَيستا نؤرة) تؤ نيية،
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 اعيل:بةر َيج د. عجت صابر امس
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يذذان ] مذذادةيكردووة ذمارة سذذايى ئا نذذة) يا تذذة) ليذ سذذة، ]11ئذذةم راثؤر سذذةر 7[ كة حذذةفوز) لة كذذةس تة  ]
سذذيومة ]4نووسيوة، يةعنى ] مذذارة نوو كذذردووة 13[ كةس لةطةَليداية، بة ذ يذذان  لذذةمان داوا نذذدام ثةر [ ئة

يذذة  سذذةكةدا، بؤ لذذة ثَينا سذذثَينرَ)  ضذذوونةوة بضة شذذة) ثَيدا خذذؤ) و يذذان وة   كذذةم  مذذاددة) ية كذذةم  شذذنيار دة ثَي
 خبرَيتة دةنيدانةوة يان وشة) ثَيداضوونةوة) بؤ زياد بكرَيت.

 بةر َيج جع ر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيير) سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، كا  رابوون فةرموو،

 بةر َيج رابوون توفيق معروف:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يذذديؤ  بذذة ظ هذذةم  مذذن  لذذةمانَيكم دسةكانى  نذذدام ثةر هذذيض ئة نذذاو)  مذذن  كذذراوة،  سذذجيل  كذذؤل تة لذذة ثرؤتؤ هذذةم  و 
سذذة)  سذذةر د لذذةمانتارَيي لة نذذاوخؤ ثةر يذَذر ةو)  يذَذى ث بذذة ث نذذا  نذذى هَي نذذاو) م بذذةر َيجة  ئذذةو  بذذةَلام  نذذةهَيناوة، 

مذذة ] بذذجانن، ئَي شذذتين  ئذذةوة) را) ط بذذؤ  يذذة، را) دووةم،  يذَذدراو ني تذذر رَي ث لذذةمانتارَيكى  لذذة 20ثةر كذذةس   ]
يذذذة و ]ذوورة بذذذةتى طرن ئذذذةوة) با بذذذةر  سذذذيؤنةكان لة بذذذووين، فراك سذذذتة) 20وة  بذذذة دة شذذذاهيدن  كذذذةس  ]

بذذة  يذَذرةدا  سةرؤكايةتييةوة، ئايا ئَيمة ئيت ادمان لةسةر ئةو دسانة كرد كة من دةيكةم يان بة ثَيضةوانةوة؟ ل
نذذةخراوة دةني كذذرد  لذَذَيم ض ميكانيجمَيي ئةم بابةتانة خبرَينة دةنيدانةوة؟ من دوو ثَيشنيارم  مذذن دة نذذةوة،  دا

يذَذر ةو)  يذَذى ث بذذة ث لذذةمان  سذذةرؤكايةتى ثةر يذذان  نذذة  بذذؤ زؤري يذذان  سذذايى  نذذة) يا يذذة ليذ يان ئةطةر ئيت اديان هة
 ناوخؤ مافى هةية خبرَيتة دةنيدانةوة، سوثاس.

 بةر َيج جع ر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيير) سةرؤكي ثةرلةمان:
لذذة سوثاس، ئةوانة) كة دسةيان دةكرد دةبَيت دسةكاني نذذةهَينن  لذذةمانتارَيي  هذذيض ثةر نذذاو)  بذذن و  شذذتى  ان ط

 دسةكانى خؤياندا، د. ظاَلا فةرموو،
 بةر َيج د. ظاَلا فريد ابراهيم:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
  ئةو راية) كة لة ليذنة) ياسايى سياغة كراوةتةوة خبرَيتة دةنيدان،

 ماددةي يةكةم:
 بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:

 دةستةواذانةي خوارةوة ماناكاني بةرامبةريانة كة لةم ياسايةدا هاتووة:مةبةست لةم 
 عَيراق. –ثةرلةمان: ثةرلةماني كوردستان 

 عَيراق. –ثرؤذة: ثرؤذةي دةستووري كوردستان 
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ثذذرؤذةي  سذذةر  سذذازان لة يذذةي  نذذة كا نذذةوة و هَينا مذذادة كرد بذذؤ ئا كذذات  كذذار دة نذذدة  يذذةكي تايبةمتة نذذة: ليذنة ليذ
 عَيراق بةثَيي حوكمةكاني ئةم ياساية دادةمةزرَيت.  –ن دةستووري كوردستا

 بةر َيج جع ر ابراهيم ئَيمينكى/ جَيير) سةرؤكي ثةرلةمان:
خذذؤ)  سذذتى  يذذة دة ئذذةوة) لةطةَليدا نذذةوة،  نذذة دةنيدا لذَذا دةخيةي يذذةن د. ظا لذذة ال يذذةوة  ئذذةوة) خوَينرا سذذتا  ئَي

 ةس بؤ دسةكردن نيية،بةرزبكاتةوة؟ ئةوة) دةنك نةدات با لة دذ) بَيت، ثةرلةمان ب
كذذة،  سذذة مة تذذةوة د تكاية ثرؤسة) دةنيدان تَيي مةدةن، كا  طؤر ان دةرفةمت نةداوة بة تؤ دسة بكة)، لة خؤ

يذذة 42] كذذة، تكا سذذة مة خذذؤت د شذذوَينى  لذذة  تذذةوة،  بذذةرز بكا خذذؤ)  سذذتى  ئذذةوة) دذة، دة يذذة،  كذذةس لةطةَليدا  ]
مذذاذة) هَيمنى، داوا لة ليذنة) ياسايى دةكةين دوا) راوَيذكردن،  شذذرتين ئا ئةو وشة) ثَيداضوونةوة ديارة ثَي

ثَيكرابوو دةخةينة دةنيانةوة، دووبارة ئةو سياغة خبوَيننةوة، ]ثشَيو) لة اليةن فراكسيؤنى سةوز دروست 
 بوو[، ئيجافة لةسةر ئةو ماددةية دةكرَيت، كا  فرست نودتة) نيجامى؟

 بةر َيج د. فرست صؤفى على:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ثَير ةو) ناوخؤ) ثةرلةمانى كوردستان كة جةنابت كار) ثَيدةكةيت زؤر روون و ئاشكراية، كة شتَيي خراية 
خذذالي ى 42دةنيدان هةمان بابةت ناخرَيتةوة دةنيدان، خراية دةنيدان و ] يذذة مو ثذذَيم وا نذذا و  [ دةنيى هَي

 ثَير ةوة جارَيكى تر خبرَيتة دةنيدان.
 ى/ جَيير) سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيج جع ر ابراهيم ئَيمينك

شذذتا  يذذة و هَي سذذةر ئةوة سذذايى لة نذذة) يا كا  فرست تةواو بوو، ئةوة) دةنيى لةسةر دراوة تةواو بوو، را) ليذ
 يةكال نةبوويتةوة و دةنيى دذةمان نةذماردووة، روونكردنةوة لة اليةن د. بةهار فةرموو،

 بةر َيج د. بةهار حممود فتاح:
 .بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان

ضذذؤن  هذذةبوو  ضذذةند را  كذذة  يذَذي  نذذةكردووة كات يذذار  كذذانيجمَيكى د لةبةر ئةوة) لة ثَير ةو) ناوخؤ) ئَيستادا مي
يذذدان و ] يذذة دةن شذذوو خرا سذذتة راي ثَي يذذدان؟ را تذذة دةن كذذو را) دووةم 42خبرَي سذذتا وة نذذا و ئَي يذذى هَي [ دةن

 دةخةينة دةنيدان و هَيشتا دذةكان دةنييان نةذمَيردراوة.
 براهيم ئَيمينكى/ جَيير) سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيج جع ر ا

 كا  فرست لة شوَينى خؤت دسة مةكة، كةس لة شوَينى خؤ) دسة نةكات، كا  ئومَيد نودتة) نيجامى؟
 بةر َيج ئومَيد عبدالرمحن خؤشناو:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بذذارة  يذَذت دوو لذَذةتى وا ناب يذذة  ]وَيرا) ثشتيوانى كردن لة دسةكانى د. فرست كة حا كذذة ماددة تذذةوة  [ 2ببَي

بذذة  كذذة   جار دةنيدانى لةسةر بكرَيت، بؤ دةرباز بوون ئةوةية كة ئَيمة باس لة تةوافوق دةكةين، ماددةية  
سذذايى  نذذة) يا ثذذؤرتى ليذ دةستكارييةوة دةنيى لةسةر دراوة، فةرموون ئةسلى ماددةكة كة لة ثرؤذةكة و لة را
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كذذؤ هاتووة، خبرَيتة دةنيدان و ئةو كات ئؤتؤم اتيكى موافةدة دروست دةبَيت كة بةيانى ئَيمة فراكسيؤنةكان 
تذذر)  كذذَى زؤر دةبينة و ئةو كةسانة) كة دةنك بؤ ئةو طؤر انكارييانة دةدةن ئيجافة كراوة، وةكو خؤ) بروات 

 هَينا، سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 اي خؤتان دانيشن، ئَيظار خان نودتةي نيجاميت هةية؟ فةرموو.بةر َيجان ئةنداماني ثةرلةمان، تكاية لة جَيي
 بةر َيج ئَيظار ابراهيم حسني:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
طرفتةكة لةوةوة دةسيت ثَيكرد، ئةطةر سةرةتا ثَيناسةي ئامادكردن كرابا ئةوة ئةو طرفتة دروست نةدةبوو، 

( ئةندام داوايان كردووة 3سةرة، ديارة زياتر لة )بؤية ئةم ثرسة ثرسَيكي طرنية رةهةندي نيشتيماني لة
رةئيان هةية كة ثَيداضوونةوةبَينت، با ئةوانين بدرَيتة دةنيدان و ئةوةكةي ترين بدرَيتة دةنيدان، كامة 

 دةنيي هَينا با ئةو بَيت، زؤر سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

موابيت لةسةرةتاي دانيشتنةكةوة ئةوةم باسكرد، خةريكة هةندَيي طرفيت بةر َيجان ئةنداماني ثةرلةمان، ثَي
شكلي، دسة لةسةر شكليات دةبَيتة رَيير لةبةردةم كؤي ثر ؤذةكة، باوةر تان هةبَيت كؤي ئةم ثرسانة شكلني، 

م لة موشكيلة نيية، ئةطةر ثَيتانواية كة ئةو شتانةش خبةينة دةنيدانةوة ئةوة دةخيةينة دةنيةوة، بةاَل
شكليات زياتر هيض دةرناضَيت، ئةسَلي ثر ؤسةكة ضيية؟ بةر َيجان ئةنداماني ثةرلةمان، ئَيمة لة دةستةي 
سةرؤكايةتي دةمانةوَي ئةم ثر ؤسةية بة سازدان بر وات، هةروةها ئةم سازدانة دةست ثَي بكات، ضونكة 

زدان هةية، ثر ؤسةكة بريتيية لةمة، ئةسَلةن كؤي ثر ؤذةي دةستووري هةرَيمي كوردستانين ثَيويسيت بة سا
ليذنةية  دروست دةكرَي، ثر ؤذةي دةستووري هةرَيمي كوردستان خؤي ئَيستا هينَيكمان هةية، اليةني كةم 
درافتَيكمان هةية، ئةم درافتة دةيهَييَن كاري لةسةر دةكات، دةستوورَيكي تازةي نووسيوة، ئةم درافتةي بة 

ةي كة ئةو ليذنةية بَلَي من دةستوورَيكي تازة دةنوومسةوة، خؤي ئةو ليذنةية دَل نةبوو بؤ رَييا دةطرن لةو
بة دةنيي ئَيوة هةَلدةبذَيردرَي، باشة، ئَيوة خؤتان بةشَيكتان ئةندام دةبن لةو ليذنةية، هةروةها خةَلكي 

وةي كة ئةو دةرةوةي فراكسيؤنةكانين لة حيجبة سياسييةكان ئةندامن تَييدا، بؤ رَيير دةبن لةبةردةم ئة
ليذنةية بَلَي دةستوورَيكي تازة دةنووسينةوة، بؤ منوونة طوتيان ئةم ثر ؤذةي دةستوورة بة كةَلي نايةت و 
دةستوورَيكي تازة دةنووسينةوة، ئَيمة ثَيويستمان بة دةستوورة، ثَيويستمان بةم منادةشةية نيية، ئايا 

ةكرَي؟ يان دةستوورَيكي تازة دةنووسرَي؟ ئةسَلي دةستووري رابردوو ثَيداضوونةوةي بؤ دةكرَي؟ هةموار د
مةوزوعةكة بريتيية لةوةي دةستوورَيكي بامشان هةبَيت، ئينجا ئةم دةستوورة باشة، ئةوةي رابردوو 
ثَيداضوونةوةي بؤ دةكةين، يان دةستوورَيكي تازةية؟ ليذنةكة ثَييواية ثَيويستة دةستوورَيكي تازةبَيت 

اي هةرَيمي كوردستان و ئةوةي كة ئَيستا هةية بيوجنَيت، يةعين ئايا ئةمة لةطةَل هةل و مةرجي ئَيست
دةبَيتة طرفت، دواي ئةوة ئةنداماني بةر َيجي ثةرلةمان، بة ثَيي ئةم ثر ؤذة ياساية هيض ثر ؤذةيةكي 
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(ي ئةنداماني ثةرلةماني لةطةَل 3( لةسةر )2دةستوور لة ثةرلةماني كوردستان ثةسةند ناكرَيت ئةطةر )
نةبَيت، ئيرت بؤ ئةمة دةكةن بة طرفت، ئةم مةوزوعانة دةكةن بة طرفت، من لةطةَل ئةوةم راي ئةندامان 
خبرَيتة دةنيدانةوة، دةخيةينة دةنيدانةوة، كَيشةية  لةمةدا نيية، بةاَلم ئةم مةسةلة شكليانة لة مانيي 

ار ئةم كَيشة شكليانة دةبَيتة (ةوة هةندَيي ج12(ةوة كَيشةي بؤ ئَيمة دروست كردووة، لة مانكي )12)
كَيشةي جةوهةري وةكو ئَيستا كة لة ناو هؤَلي ثةرلةماندا روويداوة، ئةوة وا دةكات ثر ؤسةكة دوا خبات، من 
هةر لة ئَيستاوة نييةرانيم لةوة دةبَيت كة دةترسم بؤ ليذنة دةستووريةكةش بة هةمان شَيوة بر وات، 

ني دروست دةبَيت لة ناو ثةرلةماندا، راي جياواز دروست دةبَيت، يةعين ئَيستا لةسةر ئةم ثرسة نييةرا
ئةوة بة دَلنياييةوة من ثَيمواية ثر ؤذةي دةستوورةكةش زؤر زياتر دةخايةنَيت، كا  ساالر نودتةي نيجاميت 

 هةية، فةرموو.
 بةر َيج ساالر حممود مراد:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ثَي بدةي، سةرةتاي دةست ثَيي لةسةر عينواني ثر ؤذةكة من دسةم هيوادارم دوو، سَي دةدةية  دةرفةمت
لةسةر ئةو بابةتة كرد، كة ئةم ثرسة ثرسَيكة نةفةس درَيذي دةوَيت، بة دَلنياييةوة ثرسَيكي نيشتيمانيية 
و يةكرت دةبوَلكردني دةوَيت، هةروةها ناشبَيت ترمسان لة جياوازي هةبَيت لةسةر ئةم ثرسة، ضونكة ئةمة 

ةسريي سيستةمي سياسي كوردستاني لةسةر بةندة، ئَيمة لةم خاَلةدا جةنابت لَيرة نةبووي طةيشتينة م
مةحةتةية ، راثؤرتي ليذنةي ياسايي كة شةش لة ئةندامةكاني تةحةفوزيان لةسةري هةية، راثؤرتي 

ثةرلةمان و ( ئةندامي ثةرلةمان بة بةر َيجت و جَييري سةرؤكي 61ئةسَلي ثر ؤذة ياساكة هةية كة )
( ئةندامي ثةرلةمان داوايان كردووة دةستةواذةي 10سكرتَيري ثةرلةمانةوة واذوويان لةسةر كردووة، )

( ئةندامي ثةرلةمان 10ثَيداضوونةوة بؤ ثر ؤذةي دةستوور خبرَيتة ناو تةعري ةي ليذنةكةوة، زياتر لة )
يري سةرؤكي ليذنةي دانوني موتةفيقن رووي لة ليذنةي دانوني كردووة بر ياردةري ليذنةي دانوني و جَي

لةطةَل ئةو بؤضوونة، بةاَلم ئةطةر راي ئَيمة ئةسَلي ثر ؤذةكة و كة  ئيمجاي جةنابتاني لةسةرة، ئةو هةموو 
تةحةفوزةي كة لةسةر ئةسَلي ثر ؤذةكةي ليذنةي ياسايي هةية بة نةزةري ئيعتيبار وةرنةطريَيت سازدان 

لة راي ئةندامان ضؤن دَيتة دي؟ لة ئةمر ؤة داوا لة جةنابتان دةكةم وةكو بةضي دَيتة كايةوة؟ رَيجطرتن 
ضؤن ئةم ثرسة ثةيوةندي بة هةموو مةسةلةيةكي ترةوة هةية و لَيرةوة ئَيمة تووشي دابر ان نةبني، لة 
ئةساسيشدا بريمان نةضَيت ئَيمة ثر ؤذةي دةستووري هةرَيمي كوردستامنان هةية، نة  ئامادةكاري بؤ 

ؤذةيةكي نوَي، بة دانون ثر ؤذةي دةستووري هةرَيمي كوردستان هةية، ثةرلةماني كوردستان لة خولي ثر 
دووةم، لة خولي سَييةم، كة خؤم تةحةفوزي طةورةم لة خولي سَييةم لةسةر رايكردني ثر ؤذةكة هةبووة و 

مة رازي بوون بةوةي كة دانوني بؤ دةركرا و سةرؤكي هةرَيم بةر مةبناي درَيذكردنةوةي وياليةتةكةي ئَي
ثر ؤذةي دةستوور هةموار بكرَيتةوة، بةاَلم ئَيستا جةنابتان وةكو سةرؤكي ثةرلةمان دةسةية  لةسةر ئةوة 
بكةن ثر ؤذةيةكي نوَي ئامادة بكرَي، بة دَلنياييةوة ئةمة جةدةلَيكي ترين دروست دةكات، بؤية ئَيمة وةكو 
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بؤ ثَيداضوونةوة و ئامادةكردني ئةو ثر ؤذةية كار دةكات كة  خؤت طوتت درافتَيكمان هةية ئةم ليذنةية
بيخاتة راثرسييةوة، بؤية رَيجطرتن لة راي ئةندامان، ئةسَلي ثر ؤذةكة كة واذووي جةنابتاني لةسةرة و ئةو 
تةحةفوزةي ئةنداماني ليذنةي دانوني هةية بة نةزةري ئيعتيبار و ئةولةيةت وةربيريَي و خبرَيتة 

هيوادارين خبرَيتة دةنيدانةوة، ئةو كاتةي كة دةنيي نةهَينا، ئَيمة رَيج لةو بؤضوونانة دةطرين،  دةنيدانةوة،
 زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو تةالر فةرموو.
 حممد: لطيفبةر َيج تةالر 

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
( كةس 3كة ثَيشنيار دةكرَي لةاليةن ثةرلةمانتارةوة زياتر لة ) ئَيمة هةر لة سةرةتاي ط توطؤكانةوة كاتَيي

بوو دةبَي ليذنةي ياسايي بة هةندي وةربيرَي، ئةطةر هاتة سةر سياغةكردني بؤ ئةوةي كة خبرَيتة 
( كةس ثَيشنياري ثَيداضوونةوةي كرد، بةاَلم بة داخةوة ليذنةي ياسايي لة 3دةنيدانةوة، ئةمة زياتر لة )

كردنةوةدا بة هةندي وةرنةطرتووة ئةمة بةشَيكي، هةروةها لة كاتَيكيشدا خراية دةنيدانةوة لة كاتي سياغة
نيوةي ثر ؤسةكةدا ثر ؤسةي دةنيدانةكة تةواو نةبوو، لةبةر ئةوةي ثشَيوية  دروست بوو لةسةر ئةوةي كة 

خراوةتة دةنيدانةوة را و  نودتةي نيجاميمان هةبوو، بؤية ثَيويست ناكات لة ئَيستادا بة بيانووي ئةوةي كة
سةرةنج و تَيبيين ياسا ناسةكان، هةروةها ئةندام ثةرلةمانةكان وةرنةطريَي، ضونكة ثَيكهَيناني ئةم ليذنةية 
و ثَيناسةي ئةم ليذنةية بةراسيت خاَلَيكي طرنية بؤ كاركردني ئةو ليذنةية و دروست نةكردني كؤس  لة 

ر ؤ دركمان ثَيكردووة لة دسةكاني بةر َيجتانةوة و لةوانةي تر شَيوازي داهاتوودا بؤيان، ئةوةي كة ئَيستا ئةم
جياوازي هةية و خوَيندنةوةي جياواز هةية بؤ كاركردني ئةم ليذنةية، ئَيمة كة دةنك دةدةين بةراسيت 
خاَلَيي كة لة داهاتوودا دةكةوَيتة سةرشاني ئَيمة، ئةمة ياساية، ياسايةكي طرنية و جياوازة لة هةموو 
ياساكاني تر لة ثةرلةمان دةردةضَيت، بؤية ئَيمة دةبَي وردتر بر يار لةسةر ثَيكهَيناني ئةو ليذنةية بدةين و 
ثَيناسةي ليذنةكة بكةين، بؤ ئةوةي خوَيندنةوةي جياواز هةَل نةطرَيت، تكاية، بة شَيوازي تر و بة ئاداري 

لةوةي كة وشةي ثَيداضوونةوة، هةروةها ئَيمة تر نةر وات، بؤية طرنية راي ثةرلةمانتارةكان وةربيريَيت 
( ئَيمة كارمان لةسةر ئةوة كردووة، يةعين 2( و بة بر ياري ذمارة )19ثاَلثشت بة ياساي ذمارة )

 داواكاريةكةمان نا ياسايي نيية، بةَلكو ياسايية، بؤية تكاية بة هةند وةربيريَيت، زؤر سوثاس.
 لةمان:بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةر

 بةر َيج د.فرست فةرموو.
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 بةر َيج د.فرست صؤيف علي:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

لة ماوةي رابردوو ئَيمة هةموومان موتةفيق بووين كة ئَيمة لة شَيوازي خستنة دةنيداني بابةتةكان لة ناو 
ةير ةو لةسةر ئةو ثةرلةمان ئيشكاملان هةية، هةر ئةوةش بووة دوو كؤبوونةوةي تةواو ليذنةي كاتيي ث

بابةتةي كردووة، بةاَلم ئةو عورفة ثةرلةمانييةي كة جةنابتان لة ماوةي درَيذايي دوو ساَلي رابردوو 
رةضاوتان كردووة، ئةوةبوو ئةطةر زياتر لة ضةند راية  هةبوو نازامن ضؤن ثَين و ثاشتان دةخست، بةاَلم 

با ئؤتؤماتيكيةن رايةكاني تر سقوتيان دةكرد، دةتان خستة دةنيدان، ئةطةر راي يةكةم زؤرينةي هَينا
ن و هةموو رايةكان خبةنة دةنيدان ئةمة بةراسيت ئةطةر لة ئةمر ؤة بر يار دةدةن ئةو سيستةمة بيؤر 

جؤرَيي لة ئينتيقائيةت دةبينم وةكو دةَلَيي )الكيل و ةكيالني(، لةبةر ئةوةي دةنيدان لَيرة بؤ من خراثة 
ت، دةنيدان لةو حاَلةتةي بؤ من باشة، نةخَير با بةم شَيوةبَيت، ئةمة عورفَيكي دةبَي بةم شَيوةية بَي

ثةرلةمانيية، لة ماوةي رابردوو بةو شَيوةية كردوومانة، راستة هةَلةية، باش نيية، بةاَلم وا رؤيشتووين، 
ئةنداماني  ئَيستا جةنابت لَيرة نةبووي، بةر َيج جَييري سةرؤكي ثةرلةمان خستية دةنيدان و زؤرينةي

( كةس لةطةَلي بوو، طوتي كَي لةطةَلي نيية؟ ضةند كةسَيي دةسيت هةَلرب ي، ئةوانةي تر 42ثةرلةمان كة )
بة نودتةي نيجامي دةستيان هةَلرب ي، بؤية من ثَيمواية، ئةطةر روخسةت بدةن دسةكامن تةواو بكةم، 

هةبوو، راي راثؤرت بوو، رايةكي تر  ثَيمواية ثر ؤسةي خستنة دةنيدانةكةي ئةوةبوو يةكةم جار راية 
ئةوةبوو كة ئامادةكردني بؤ زيادكرا، رايةكي تري راثؤرتي ثر ؤذة ئةسَليةكة بوو، رايةكي تر ثَيداضوونةوة 
بوو، خؤ ئةطةر راي يةكةم كة خراية دةنيدان ئةمادةكردني بؤ زيادكرا دةنيي نةهَينا بة تةئكيد رايةكي 

ثَيمواية ستةم لة هيض الية  نةكراوة، تةنها ئةم دةنية زؤرينةي هَيناوة، تر دةخراية دةنيدان، بؤية من 
بؤية حاَلةتَيكي زؤر تةبيعي بووة، خؤ هةموو كاتَيكين ناكرَيت دةنيدان لةبةرذةوةندي من بَيت، دةبَيت 

 ئةوةشم دةبول بَيت كة لة دةنيدان ئاسايية، زؤر سوثاس.
 ان:بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةم

 بةر َيج كا  رابوون فةرموو.
 بةر َيج رابوون توفيق معروف:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

لةبةر ئةوةي دانيشنت لةسةر بابةتَيكي يةكجار طرنك و نيشتيمانيية كة لةسةر دةستوورة، بؤية حاَلةتَيكي 
ي طشتيي كة سةيري زؤر سروشتيية خيالفاتي واش ببينني، بةاَلم من بؤ خؤم زؤر بةالمةوة طرنية كة را

دوخَيكي كرد، وَينةكةي كرد بجانَيت باكيراوندةكةي ثشيت ضيية، راي طشتيي با بجانَيت، هةروةها ئَيوة بة 
خؤتان شاهيدن ئَيمة نجيكةي زياتر لة ضوار مانية خةريكي ئةم ثر ؤذةيةن كة ئاليةتة بؤ ثَيشكةشكردني 

كم لةوانةي ئةطةر شاهيدي بدةم و تاريخ بنوومسةوة ثر ؤذةيةكي دةستوور بة طةلةكةمان، من بؤ خؤم يةكَي
شاهيدي دةدةم كة بةشَيكي زؤري ئةم كاتةمان بة شيت شكليةوة بةسةر بردووة، هةروةها جةوهةري، 
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تةئكيد دةكةمةوة لة دسةكاني بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان لة ثرؤتؤكؤَل دؤكيؤمَينت كراوة، هةموو 
ان دةتوانن بضنةوة سةيري ثرؤتؤكؤَلةكان بكةن، بةر َيج سةرؤكي رؤذنامةنووسان و راي طشتيي طةلةكةم

ثةرلةمان بة درَيذي شةرحي وشةي ئامادةكردني كرد، ئَيمة لةناو فراكسيؤنةكانين كاتَيي ط توطؤمان 
دةكرد لةسةر ثر ةنسيثَيي رَيككةوتني، ثر ةنسيثي ئةوةي ئةو وشة و دةستةواذانة ثَيشكةش بكةين كة 

ريي جياواز، لةبةر ئةوةي ئةو لَيكدانانة نةبَيتة هؤي شةلةلكردني هةموو ثر ؤسةكة، ئَيمة كراوةبن بؤ تةفس
( كةس 25ثَين ئةوةي بَيينة ئةم كؤبوونةوةية كؤبوونةوةيةكمان كرد نجيكةي وا بجامن شتَيي كةمرت لة )

ة شاهيد ئَيمة بووين، هةموو فراكسيؤنةكان لةطةَل بةر َيج سةرؤكايةتي ثةرلةمان، من ئَيوة دةكةم ب
رَيككةوتني لةسةر ئةوةي ئامادةكردن ئةسَلة، فراكسيؤنةكان دةنك دةدةن بة ئامادةكردن بة ئيعتيبار و 
هؤكارةكةمان ضي بوو، شةرحي ئاماذة دةكةمةوة بؤ شةرحي بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان كة ئَيستا لة 

نن بضنةوة سةري، سةيري بكةن، بةاَلم ثرؤتؤكؤَلةكان نووسراوةتةوة، دؤكيؤمَينت كراوة، هةمووتان دةتوا
ثةرلةمانتارَيكي بةر َيج ئاماذةي ثَيكرد كة بةشَيكي تر لة ثةرلةمانتاران رايان واية كة باكيراوندَيكي ياسايي 
هةية كة دةبَي جَيي بكرَيتةوة، بةَلَي ئةو بةر َيجة راست دةكات، ئةو باكيراوندة ياسايية ياساي ذمارة 

 ة كة كاتي خؤي ئَيمة تَيبينييمان لةسةري هةبوو، زؤر سوثاس.( حوزةيران30(ي )19)
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيج كا  بةهجاد فةرموو.
 بةر َيج بةهجاد دةروين دةروين:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

دةكرنَي كري، ليذنةيا وةخيَت طةنيةشة هاتة كرن سةر ناظ و نيشانة ليذنةيا ياسايي وةخيَت بةحسَي ئاما
ياسايي ئةظ روونكرنةي دابوو ئامادةكرن طوتي مةعناي ئامادةكرن، وشةي ئامادةكرن مةعناي سازدانة، 
ثَيداضوونةوةية بة زارةكي طوت، ئَيستاش كة هاتينة ماددةي يةكةم، دوو: بة دوو شَيوازي جياواز داوا هاتة 

( ئةندام ثةرلةمان بةر َيج داخوازي وان كر يان 3اتر لة )( ئةندام، هةر شَيوازَيكي زي3كرن كو زياتر لة )
 ثَيداضوونةوة ئيجافة بكرَيت، ئةطةر نا وشةي ئامادةكرن ببيتة ثَيناسة كرن، زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيج كا  ئومَيد فةرموو.
 بةر َيج ئومَيد حةمة علي:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بَييومان دسةكردن لةسةر دةستوور هةر لة سةرةتاوة ثةيوةندي بة بريكردنةوةي سياسي و ئةو 
جياوازييانةوة هةية كة لة نَيوان هَيجة سياسييةكاندا هةية بؤ تةبةني كردني سيستةمي جياوازي 

، بةاَلم هَيجة حكومر اني، هةر ئةوةي كة ئَيمة لة ضةند ساَلي رابردوودا ثر ؤذةيةكي ئامادةكراومان هةبووة
سياسييةكان بة هؤي بريكردنةوةي جياوازيانةوة دةبولي ئةو دةستوورةيان نةكردووة، ئةمة ماناي ئةوةية 
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كة هَينانةوة ئاراي ئةم باسة و ثَيشكةش كردني ثر ؤذة كة ويسيت سياسي ئَيمةية، بؤ منوونة لة 
طؤر انكارية لةو دةستوورة، ديارة بة سازان  فراكسيؤنةكةي ئَيمة بؤ ثَيداضوونةوةية، بؤ دةستكاري كردنة، بؤ

و رَيككةوتن لة نَيوان هَيجة سياسييةكان بةو ثَييةي كة هةموومان خواسيت ئةوةمان هةية كة ئةم ثر ؤذة 
طرنيانة رَيككةوتين نيشتيمانيي و كؤدةنيي نيشتيمانيي لةسةربَيت، خودي ئةو طرفتة كة هاتة ثَين لة 

ر ئةو وشةية كة جَييريكرا، يةعين بؤ ئةوةي جياوازية  بكةين لة نَيوان ضةند دةدةي رابردوودا لةسة
وشةي ئامادةكردن لةطةَل ئامادةكردنةوة، ئةطةر ئةو ترسة هةية لةالي هةموومان كة ئةمة كَيشةمان بؤ 

اي دروست دةكات، رَيير ان لَيدةكات لةوةي كة ئَيمة ثَيداضوونةوة بؤ دةستوورةكةي رابردوو بكةين بة بر و
من ئةم ترسة لة وشةي ئامادةكردنةوةدا نامَينَيت، ضونكة لة رووي زمانةوانييةوةش و ئةو مةعنايةي كة 
ئةم وشةية هةيةتي دوو واتاي بنةر ةتي هةية، يةكةم واتاي بريتيية لةوةي كة ريية دةدات و سةر لة نوَي 

تي ئةم وشةية ئةوةية كة تؤ ثر ؤذةيةكي تازة ئامادة بكةيتةوة، ماناي دووةم كة مانايةكي بنةر ة
ئامادةكردنةوة واتة رَييةي ئةوةشت ثَينادات ئةو دةستوورة كؤنةية بَينيتةوة و بيخةيتة راثرسي، هةر 
دةبَي ئامادةي بكةيتةوة، واتة بريكردنةوةي سياسي خؤت، ئةو شتانةي خؤت تةبةني دةكةي بؤ طؤر انكاري 

 كؤنةكةدا جَييريي بكةي، زؤر سوثاس. و هةمواركردنةوة و ثَيداضوونةوة لة دةستوورة
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيج كا  ابو بكر هةَلةدني فةرموو.
 بةر َيج ابو بكر عمر عبداللة )ابو بكر هةَلةدني(:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

( ساَل ل 23نةوَي دواي )ئةم ثةرلةمانة بة ثَيي ياسا مةرجةعي خةَلكي كوردستانة، ئةطةر ئَيمة ةا
حكومر اني ببينة خاوةني دةستوور ئةم ثةرلةمانة ئةمر ؤ لةم ثر ؤذة ياسايةدا مةهام و سةالحيات و 
جةوهةري ئةم ليذنةية تةحديد بكات، دةستنيشاني بكات، ئةوين بةوةي كة ئةم ثر ؤذةي دةستووري 

ةي بؤ بكات، ئينجا ئامادةي بكات بؤ سازان، هةرَيمي كوردستانة بكاتة بنةما و ئةساس، ثاشان ثَيداضوونةو
بؤ راثرسي هةر ميكانيجمَيكي هةبَيت بةمة دةبينة خاوةني دةستوور، ئةطةر بةر َيجانتان لةم مةجليسةدا 
مةعلومة و زانيارييةكتان الية كة لةم دؤناغةدا ئَيمة نابينية خاوةني دةستوور، رَييرية  هةية بابجانني 

ردستانين نةئَيشَينني، بةاَلم بيسثَيرين بة رابردوو و بة داهاتوو هيضمان بؤ سةري خؤمان و خةَلكي كو
(دا 2009ناكرَيت، تكاية، لةبةر ئةوة دةبَي تةحديدي ئةوة بكةين كة ئةو ثر ؤذةي ئَيستاكة لة ساَلي )

ةر دةرضووة بيكةينة ئةساس و ثَيداضوونةوةي بؤ بكةين، ئينجا ئامادةشي بكةين بؤ راثرسي، سازان لةس
 ئةوة دةكرَيت، زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

من نازامن ئةو بري و بؤضوونة لة كوَييةوة هاتووة كة ئةطةر ئامادةكردن بَي ئيرت ثر ؤذةي دةستووري 
باشة، هةرَيمي كوردستان نانووسرَيتةوة؟ من نازامن ئةو بري و بؤضوونةوة ئايا ض بنامةيةكي ياسايي هةية؟ 



 122 

كا  ابو بكر، جةنابت كةسَيكي ياسايي ئةم ثر ؤذة ياسايةكة دةَلَي لة ماوةيةكي دياري كراو ئةم ليذنةية 
ثر ؤذةي دةستووري هةرَيمي كوردستان ئامادة دةكات و دةيهَينَيتةوة بةردةم ثةرلةمان، ئيرت بؤضي ئةم 

ي فراكسيؤنةكان دسةية  لةسةر ئةم هينةي بؤضيية، ثَيمواية ثَيويستمان بة دةرفةتَيي هةية بؤ ئةوة
بابةتة بكةين و شَيوةية  لة ط توطؤ بَينينة كايةوة، ئةو ناوانةي كة نووسراون با دسةي خؤيان بكةن، كا  

 صاحل فةرموو.
 بةر َيج صاحل فةدَي:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ية ماددةي يةكةمةوة، ناونيشاني ثر ؤذة ياساكة كة دةنيي لةسةر درا، وشةي ثر ؤذةي دةستوور خرا
ناونيشاني ياساكة ضةسثا، كة ئةوة ضةسثا، كةواتة ئةوة داننانة بة ثر ؤذةي دةستوور، ثَيويستة ببَيتة بنةما 
بة ثَيي ئةو ناونيشانةي كة دانراو دةنيي لةسةر درا، دوو: ئَيمة دةنيمان لةسةر ئةوة نةدا كة كام راثؤرت 

بدرَي، كةواتة دةنيمان لةسةر ئةوة نةدا بةوةي كة بةر َيجاني بكرَيتة بنةماي ئةوةي كة دةنيي لةسةر 
( كةس تَييدا ئيمجاي كردووة، بةاَلم لة 3ليذنةي ياسايي كرديانة راثؤرتةكة بَلَي راثؤرتي خؤيانة كة )

( ئةندام ثةرلةماني بةر َيج 61كاتَيكدا دادثةروةرانةتر و ئةولةويةت بوو ئةوةبوو كة ئةو راثؤرتةي كة )
( ئةندام ثةرلةمان لَيرة ثَيشنياري كرد، كةواتة ئةولةويةت 10ي لةسةر كرد، هةروةها زياتر لة )ئيمجا

دةبَي بؤ ئةوة ببَيت، سَييةم: ئةو دةنيدانةي كة بةر َيجان ئاماذةي ثَي دةدةن كؤتايي ثَي نةهات، هةر 
نةطريا بجانَي ئايا لةسةرةتاي دةنيدانةكةوة داواي نودتةي نيجامي كرا، لة دواي ئةوةش دذةكة وةر

ثةسةندكراوة يان نا؟ بؤية ثةسةند نةكرا، هيض دةنيدانَيكين تا دذ وةرنةطريي ثةسةند ناكرَيت، زؤر 
 سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيج كا  ئاري هةرسني فةرموو.
 بةر َيج ئاري حممد عبدالرحيم )ئاري هةرسني(:

 مان.بةر َيج سةرؤكي ثةرلة

هيوادارم بؤ جارَيكين بَيت ئةو ثةندة كوردية راست دةرنةضَي كة دةَلَي )مانية شةو سةر لة ئَيوارة ديارة(، 
ئةطةر دةراربَيت ئَيمة لة ئَيستادا ثاش ئةو هةموو دانيشنت و كؤبوونةوةية لة ذووري داخراودا كراوة دوو 

لةمان و دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان سةرداني بة دوو، سَي بة سَي، لؤبي بؤ كراوة، جةنابي سةرؤكي ثةر
اليةنة سياسييةكاني كردووة، ئَيستا ئَيمة كة نوَينةري خةَلكني لةم مةجليسةدا نةتوانني لةسةر ية ، دوو 
كةليمة كة من تَي دةطةم لةوةي كة كةليمةي نةصي دانوني فةردي هةية لةطةَل كةليمةيةكي سادة كة 

ر ئةوةي جةوهةري تَيداية، بةاَلم مةعقول نيية ئَيمة لة ئَيستادا هَيشتا رؤذانة بةكاري دةهَيين لةبة
ليذنةكة دروست نةكراوة ئةمة هةبَيت، بؤية لَيرة بة تةسةوري من ئةركي بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان زؤر 
دورسة، بؤضي؟ لةبةر ئةوةي نابَيت ئَيمة ئةم دانونةي كة ئةمر ؤ خةريكي مونادةشة كردنني ئةطةر بة 
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( 90َيوةية  دةرضَيت تةنها بري لة زؤرينة و كةمينة و ئةمة بكرَيتةوة دوايي تووشي كَيشة دةبني لةو )ش
( ساَلين ئةمة جَيبةجي ناكرَيت، بؤية من داوا 90( رؤذ بة )90رؤذةدا، وةكو برادةرَيي فةرمووي نة  )

بةر َيوةبةري ئةم مةجليسة  دةكةم لة بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان وةكو سةركردايةتي ئةم مةجليسة، وةكو
رَييايةكي وةسةت بدؤزَيتةوة بؤ كؤكردنةوةمان، لةبةر ئةوةي هيض شتَيي لة مةسلةحةتي كوردستان 
موهيمرت نيية، مةسلةحةتي خةَلكي كوردستان لةسةر مةسلةحةتي هةموو حيجبَيكي سياسييةوة، لة ثَيشدا 

طةر كؤتايي هات ئةو كاتةي كة ئةو دانونة كة حيجبةكةي خؤم، بؤية من داوا لة بةر َيجت دةكةم كة ئة
فةرمووتان دةنك دةدةين لةسةر هةموو دانونةكة بة شَيوةية  دةست بةرزبكرَيتةوة يان دةست بةرز 
نةكرَيتةوة كة هاوكاري ئةو ليذنة بةر َيجةبني، بة شَيوةيةكي رَيي و ثَيي كاري خؤي بكات، دواجار ئةمة 

مان لَي بَيت لةطةَل خةَلكي دةرةوةي غةيري كورددا  ماشاءهللنيية، ئَيمة مةسةلةي خواردنةوةي جامة ذةهر 
ض واَلتاني دراوسَي بَيت ض كوَيي تر بَيت زؤر ئاسايية المان تةنازول بكةين جامة ذةهر خبوينةوة يان 

ر هةرضي بكةين، بةس زؤر عةجةبة لةم مةجليسةدا كة دانيشتووين دةَلَيي ئَيمة سونة و شَيعةين بةرامبة
 يةكرتي دانيشتووين دسة دةكةين، زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو بةهار فةرموو.
 بةر َيج بةهار عبدالرمحن حممد:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

هةر وشةية  ئَيمة دةزانني لة رووي ياسايي و سياسي كة زاراوةمان هةية، ضةمكمان هةية، موستةلةح و 
هوممان هةية، ئةطةر لة رووي زاراوة بَيت فيعلةن ئةوة شكلياتة كة باس دةكرَيت، ئَيمة كَيشةمان لةسةر مةف

مةفهومةكةية، مةفهومي ئةمة ضيية كة ئَيمة ئَيستا طرفتمان بؤ دروست بووة نازانني ئامادةكردن ماناي 
ةمانتار ثَيشنياريان كردووة ( ثةرل10ضيية، ئةطةر شكلياتة بؤضي ثَيداضوونةوة؟ يةعين كة زياتر لة )

 ئةطةر شكلياتة ئيشكال ضيية؟ بؤضي ناخرَيتة دةنيدان و ناخرَيتة ناو ثَيناسةكةوة؟ زؤر سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيج كا  عادل فةرموو.
 بةر َيج عادل عجيج شكر:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ةندة كوردية راست نةبَيت كة ئةو )ماستة بَي موو نيية(، بؤضي ئةوةندة واللة منين هيوادارم ئةو ث
( 96حةساسيةت لةطةَل وشةي ثَيداضوونةوةدا هةية، لة كاتَيكدا رةشنووسي دةستوورةكة هةية و لة كؤي )

( ئةندام ثةرلةمان دةنيي داوةتَي، ئةمة تؤ ناتواني ئينكاري لةوة 95( )2009ئةندام ثةرلةمان لة ساَلي )
بكةي و كةسين ناتوانَي ئينكاري لةوة بكات، ضونكة ياساية، هةروةها ئةو ثر ؤذة ياسايةي كة ئامادةكراوة 

( ئيمجاي لةسةرة بة جةنابت و بة جَييري سةرؤكي ثةرلةمان و سكرتَير و هةموو ياساييةكانةوة، 59)
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بؤضي ناخيةنة دةنيدانةوة؟  يةعين بؤضي ئَيستا ناخيةنة دةنيدانةوة؟ يةعين تةبيعية دةنيين نةهَينَيت،
 زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيج كا  دادر فةرموو.
 بةر َيج دادر ئؤمتان رسول:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ديارة لة سةر ئةو بابةتة زؤر دسةكرا، من ثَيمواية كة تاوةكو ئَيستا بةرضاو رووني نيية كة ط توطؤ لةسةر 
ةو ثر ؤذة ياساية دةكةين بؤ ئةوةي ببَيت بة ياسا، ئايا بؤ ئامادةكردني دةستوورة بؤ راثرسي؟ ياخود بؤ ئ

ئامادةكردني دةستوورَيكي تازةية؟ ياخود بؤ ثَيداضوونةوة و سازانة لةسةر ئةو ثر ؤذة دةستوورييةي كة 
ي ترين هاتة ناو جةدةلةكة، هةية؟ ئةوةش بؤتة هؤكاري جةدةل، هةروةها دواي دسةكاني جةنابت رايةك

بؤية بةرضاو رووني نيية، ئايا دةستوورَيكي تازة ئامادة دكرَي يان نا؟ ئةطةر دةراربَي بة شَيوةيةكي زارةكي 
كة دةطوترَيت ئةمة ئامادةكردن بريتيية لة ثَيداضوونةوة و سازان ئةمة يان لة ثَيناسةي ليذنةكة وةكو 

ةوة ئيجافةبكرَيت، ترس ضيية لة ثَيداضووونةوة، هةروةها لة هةمان )كا  عادل( طوتي با وشةي ثَيداضوون
كاتدا ياخود با ثَيناسةي ئامادةكردن بكرَيت، هةر وةكو ذمارةيةكي بةرضاو لة ئةنداماني ثةرلةمان داوايان 

وة، كرد، بؤية ئَيمة لة دانوستاندا نني لةطةَل شيعة و سونة و فارس و تور  تا شتةكان بة غامجي بهَيَلينة
 بةراسيت ئةمة نةخشة رَيياي ضؤنيةتي مامةَلةكردنة لةطةَل دةستوور، با بابةتةكة روون بَيت، زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 تكاية دسةي ئةنداماني ثَين خؤتان دووبارة مةكةنةوة، خاتوو د.رَيواز فةرموو.
 بةر َيج د.رَيواز فائق حسني:

 ؤكي ثةرلةمان.بةر َيج سةر

من ثشتيريي لة رايةكةي )كا  بةهجاد( دةكةم كة دةَلَي ئامادةكردن ثَيناسة بكرَي، بؤ؟ لة زهنيةتي هةندَي 
لة ئةنداماني ثةرلةماندا ئامادةكردن يةعين ثَيداضوونةوة بةو درافتةي كة ئَيستا هةية و ئامادةكردني بؤ 

ةَلَيي ئامادةكردن دةاللةتَيكي تريشي هةية رةنية ماناي راثرسي، جةنابت كة تةوزحيتدا ئةوة دووةم جارة د
ئةوةبَيت نووسينةوةي دةستوورَيكي نوَي، كةواتة بؤ ئةوةي ئةندامي ثةرلةمان بجانَيت بؤضي دةنك دةدات 
بة وشةي ئامادةكردن دةبَيت تةعريحم بكرَيت، ئةو تةفسريةي بةر َيجتان كة دةَلَيي نووسينةوةش دةطرَيتةوة 

بر وايان بةوة هةية دةستوورَيكي تازة بنووسرَيتةوة دةنك بةو تةعري ة دةدةن كة باس لةوة  ئةوانةي كة
دةكات ئةمة ماناي نووسينةوةي دةستوورَيكي نوَيشة، ئةوانةي كة ثَيمانواية و دةناعةمتانواية درافتَيي 

اسةي ئامادةكردن ئةو هةية و ئامادةكردن ماناي ثَيداضوونةوة و ئامادةكردنيةتي بؤ راثرسي، ئةطةر ثَين
مةدلولةي نةبوو دةنيي ثَي نادةين، بؤ؟ ضونكة بةر َيج سةرؤكي ليذنةي ياسايي ئةمةي تريان دةَلَي، دةَلَي 
مةبةست لة ئامادةكردن ثَيداضوونةوةية، هةمواركردنة، فَينكايي داوة بة دَلي هةندَي لة ئةنداماني 
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بة دَلي هةندَي لة ئةنداماني ثةرلةماني تر، لةبةر ئةوة  ثةرلةمان، جةنابت كة وا دةَلَيي فَينكايي دةدةي
ئةسَل ئةوةية كة وشةية  زياتر لة جارَيي بةكار هات و زياتر لة تةفسريَيكي هةَليرت بةجَي ناهَيَلدرَي بؤ 
نيةتي موشةريع، دَيني تةعري ي دةكةين و وازحيي دةكةين ئةمة ية ، دوو: سةبارةت بةوةي ئةو درافتةي 

هةية ناوي ضيية؟ بةر َيج جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان، عةمةلي تةشريعي بر يار بَيت يان دانون  كة ئَيستا
بَيت بة نيسبةت هةموو دةوانيين عادييةوة و تةشريعي عادييةوة بة موجةر ةد دةنيداني ثةرلةماني دةبَي 

ور كة دةنيي لةسةر بة دانون، بة نيسبةت دةستوورين بة دةنيداني ئةنداماني ثةرلةمان، ثر ؤذةي دةستو
دةدةن عةمةلَيكي تةشريعية، كةواتة دابيلة بؤ تةعديل، بةاَلم ئةوةي كة دانوني ئةساسي يان ئةوةي ثَيي 
دةطوترَي دةستوور لة تةشريعي عادي جيا دةكاتةوة كاتَيي ئةم ماناية وةردةطرَي كة ئيستي تاي بضَيتة ثاَل، 

ة هةرَيمي كوردستاندا واية، بؤية ئةو درافتةي كة ئَيستا هةية ئيستي تاي خةَلكي بضَيتة ثاَل، اليةني كةم ل
ئيستي تا لةسةر نةكردني سي ةتي عةمةلي تةشريعي لَي وةرناطرَيتةوة كة وا بكات مةمنوي بَيت تةعديل 
بكرَيت، بؤية داوا لة جةنابت دةكةم دةوري حةكيمانةي خؤت بيَير ي لةوةي ئاوَيي بةم ئاطرةدا بكةي، 

مادةكردن ثَيناسة بكات، كَي لةطةَل بوو دةنيي ثَي دةدات، كَي لةطةَلي نةبوو دةنيي ثَي نادات و بةوةي كة ئا
جةدةلةكة دةبر َيتةوة، هةروةها هيوادارم ئيسراري ئةنداماني ثةرلةمان لة فراكسيؤنة جياوازةكان بؤ هيض 

بةردةمي دروستكردني ئةم شتَيي وا لَيي نةدرَيتةوة كة مةبةستَيي هةية بؤ ئةوةي ئاستةنك خبرَيتة 
 ليذنةية، اليةني كةم بة نيسبةت فراكسيؤني سةوزةوة، زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ضةند كةسَيي ماوة دسة بكةن، با دسةكاني خؤيان تةواو بكةن، نامانةوَي ئةم ثرسة تةنها بة دةنيدان 
يارة و سةرةتاي دؤناغةكةية و با هةر لة ئَيستاوة وا لَيي يةكاليي بكرَيتةوة، ضونكة ثرسيًََكي هةست

نةدرَيتةوة كة بة زؤرينة و كةمينة، ئينجا كةمينة هةر كةسَيي بَيت لة ناو ثةرلةماندا ئةم ثرسة يةكال 
دةكرَيتةوة، با ئةنداماني ثةرلةمان كة ناويان نووسيوة دسة بكةن، بةس تكاية دسةي دووبارة مةكةن، 

نينةوة با دسةي خؤيان بكةن، دوايي فرسةتَيي وةردةطرين لةطةَل سةرؤكي فراكسيؤنةكان ناويان دةخوَي
دادةنيشني و هةوَلي ئةوة دةدةين كة رَيكارَيي بهَينينة كايةوة بؤ ئةوةي سازانَيكي لةسةر بكةين، تةبعةن 

دؤَلي باليسان ثَين ئةوةي كة ئةنداماني تري ثةرلةمان دسة بكةن بةخَيرهاتين بةر َيجان لة ناوضةي 
( يادي كيمياباراني 16/4دةكةين كة ئَيستا لَيرة لة ثةرلةماني كوردستان حجوريان هةية، ئةوانين )

ناوضةكةي خؤيانيان هةية، ئةوانين بةشَيكن لةو ناوضانةي تري هةرَيمي كوردستان كة زيامنةندبوون لة 
دستان بة ئةركي خؤي دةزانَي بؤ هةموو رذَيمي ثَيشووي عَيراق، بةخَيرهاتنيان دةكةين، ثةرلةماني كور

كةس و كاري دوربانياني ئةن ال و شةهيداني كيمياباران، هةرضييةكي لة توانادابَي ئةجنامي بدات، بةر َيج 
 كا  ئومَيد خؤشناو فةرموو.
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 بةر َيج ئومَيد عبدالرمحن )ئومَيد خؤشناو(:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

يوا دةخوازين دادثةروةري لة دسةكردن هةبَيت، بةر َيج ئةندامي ثةرلةمان زؤر هيوا خوازران و ئَيمةش ه
( جار دةرفةتي بؤ رةخساوة دسةي كردووة، نودتةي نيجامي دةطري و دةرفةتت ثَي نادرَيت، 10هةية )

دةثرسني ض ماددةيةكي ثةير ةو دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان ماددةية  خراوةتة دةنيدان ياسايية يان نا 
يية ئةوة كَيشةي ئَيوةية؟ كَيشةي ئَيمة نيية لة ئةنداماني ثةرلةمان، خستووتانة دةنيدان، دةثرسني ياسا

ثاش ئةوةي كة ماددةية  خراوةتة دةنيدان ض ماددةيةكي ثةير ةو رَيياي بة ئَيوة داوة ط توطؤ جارَيكي تر 
شكةش بكرَينت كة باس لةوة لةسةر ئةو ماددةية بكرَيتةوة، نة  لةسةر ئةو ماددةية وتاري سياسي ثَي

بكرَي نييةتَيي هةية كة دةيةوَي ئةو واَلتة خاوةني دةستوور نةبَينت، دةرفةتي زؤرتان دا كة بة ض 
شَيوازَيي جيةلةوةي لةسةر ماددةكةي ئةو ثر ؤذةية دسة بكرَي ئةسَلةن وتاري سياسي ثَيشكةشكرا، 

ثةرلةماني كوردستان جارَيكي تر دةثرسني ض دةرفةتان رةخساند، ئايا ئَيوة لة دةستةي سةرؤكايةتي 
ماددةية  لة ثةير ةوي ثةرلةمان رَيياي بة ئَيوة داوة بةو شَيوازةي كة ماددةية  خبرَيتة دةنيدان؟ دوو: 
ئَيمة تةوافودَيكمان هةبووة، ضةند جارَيي ضةند بةر َيجَيكي تري ئةندامي ثةرلةمان تةئكيديان لةسةر 

كؤبوونةوةمان هةبووة لة دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان، وةكو تةوافودةكة  ئةوة كردةوة بةياني ئَيمة
دةر ؤين، فةرموون ماددة بة ماددة وةكو خؤي خبرَيتة دةنيدان، بةاَلم رةئي جياوازي بَيتة ناو ئةوةي لَي 

يي دةردةضَيت، لة تةوافوق البدةي بتةوَي نييةتَيكت هةية لة ماددةيةكدا جوملةية  زياد بكةي، جوملة
كةم بكةي ئةوةي لَي دَيتة بةرهةم، واتة هةر الدانَيي لةو تةوافودة ئةوة ئةجنامةكةيةتي، ئةطةر نا 

 هاوكاربن وةكو باسكرا دةوري حةكيمانةي خؤتان ببينن و تةوافودةكة وةكو خؤي بر وات، زؤر سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

وةي كة راثؤرتةكة طؤر انكاري بةسةردا هاتووة، ئةوةي كة خراوةتة دةنيةوة رةنية ئيشكالَيي هةبووبَي لة
طؤر انكاري بةسةردا هَينراوة، ئةطةر نا بة ثَيي عورفةكةي خؤمان بر ؤين ئةو كاتة راثؤرتي ليذنةي 
ياساييمان دةخستة دةنيةوة و دوايي ئةطةر ئةوة سةركةوتوو نةبوو راكاني تر خبةينة دةنيةوة، بةاَلم 

سانة ئَيمة وا دةكةين تةوافودي لةسةر بَيتة كايةوة، ئينجا بيخةينة دةنيدانةوة، مامؤستا مةر وان طةاَلَلي دي
 فةرموو.

 بةر َيج حسني امساعيل حسني )مةر وان طةاَلَلي(:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ةردةست داية ئةو واللة من سَي تَيبينم هةية، ئةطةر ئيجازة بدةي، يةكةميان: ئةم ثر ؤذةيةي كة لةب
( 21ثرسيارة لة ئَيوةي بةر َيج و لة سةرجةم فراكسيؤنةكان دةكةم، ئايا بؤ دةست بةكاربووني ئةو ليذنة )

كةسيةية كة دةنيي ثَي بدةين ئةو ليذنةية بة كاري خؤي هةَلبسَيت، ئةوة تَيبيين و سةرةجني يةكةمم، 
يذنةيةي كة دةست بةكار دةبَينت كة نوَينةري هةموو تَيبيين دووةمم بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان، ئايا ئةو ل
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اليةنة سياسييةكاني تَيداية دةست كراوة نابَينت بؤ ئةو دةستوورةي كة دةخرَيتة بةردةست لة ئةل ةوة تا 
ياي ضاوي ثَيداخبشَينَيتةوة و طؤر انكاري تَيدا بكات؟ هيض مانعَيكمان هةية، هيض بةربةستَيكي ياساييمان 

ةية  لةو دةستوورةدا هةية كة ئةو ليذنةية بؤي هةبَي دةسيت بؤي نةباتن، هيض شتَيكمان هةية كة مادد
نيية، كةواتة ئَيمة بةراسيت ئةو ثَيكدادانةي كة ئةمر ؤ دةيبينم لة هؤَلي ثةرلةمان لة شوَيين خؤيدا نيية، 

انن، ئَيمة كة هةر شتَيي ( كةسة نوَينةري هةموو اليةنة سياسييةك21كة لة شوَيين خؤيدا نيية ئَيمة ئةو )
كة دةمانةوَيت تةسبييت بكةين با ئةو نوَينةرانةمان لةوَيندةر شةر ةكة بكةن، با لةوَيندةرَي داكؤكي بكةن، 
خاَلَيكي تر كة ثَيمخؤشة بةراسيت ئيشارةتي ثَي بكةم بةر َيجان، دةستةي سةرؤكايةتي و سةرؤكي ثةرلةمان، 

ة لة دةرةوةي هؤَلي ثةرلةمانن رةئي ئةو اليةنة سياسييانة بة هةند ئايا اليةنة سياسييةكان كة ئةمر ؤك
وةرناطريَين لةسةر ئةو دةستوورةي كة ضاوةر وان دةكرَيت كة هيوادارين كة بَيتة كايةوة و هةموو 
ثَيكهاتةكانين لة هةرَيمي كوردستان، هةروةها دوايني دسةشم بؤ سةرجةم فراكسيؤنةكان و بؤ خؤمشان 

ة كاتَيي كة دانيشتنَيي دةكةين وةكو كا  ئومَيد ئيشارةتي ثَي كرد، ئَيمة وةكو شتَيكي بةراسيت ئَيم
ئةخالدي ثَييوة ثابةند دةبني، بةاَلم كاتَيي كة رةئيةكي نوَي دَينت نابَي طلةيي لة يةكرت بكةين و توانج لة 

بؤ دواجار من دةَلَيم ئَيمة  يةكرتي بدةين، دةبيين من تةسةورَيكم هةية تؤش تةسةورَيكي ترت هةية، بةاَلم
( 21شةر ي ليذنةكة لَيرة نةكةين، ئةو ئةركةي كة ئَيستا ئَيمة داكؤكي لةسةر دةكةين كاري ئةو ليذنة )

 كةسيةية، هيوادارم كؤتايي ثَي بَينني، زؤر سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيج كا  فرحان فةرموو.
 هر دادر:بةر َيج فرحان جو

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

هةرضةندة ئةم ماددةية خراية دةنيدانةوة و عورفين وابووة كة ماددةية  درا دةنيدانةوة نايةيتةوة 
سةري، بةاَلم من ثَيشنيارَيي دةكةم بؤ ئةوةي لةو جةدةلة دةربضني، رةئي دووةمين بدرَيتة دةنيدان بؤ 

 و هيض ئيشكالَيكيشمان نابَي، ئةم ثرسة ئةوها ضارةسةر بكرَي ئةوةي دةناعةتي فراكسيؤني سةوزين بَينت
 باشرتة لةوةي كة زياتر ط توطؤ بكةينةوة، زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيج مامؤستا هةورامان طةضَينةيي فةرموو.
 بةر َيج د. هةورامان حةمة شريحم)هةورامان طةضَينةيي(:

 رؤكي ثةرلةمان.بةر َيج سة

من هةر بة كورتي سةرةجنم بؤ ئةو ئيختيالفةي كة ئةمر ؤ دروست بوو ئةوةية، ثَيمواية هيض ثاساوَيكي 
نةبوو، هةروةها ثَيمواية تةدريبةن جورَيي لة نا حاَلي بوون هةية، ضونكة كاتَيي كة ئَيمة باسي 

يةر َيينةوة سةر عةرةبيةكةي واتة )اعداد(، ئامادةكردنةوة دةكةين، ئامادةكردن يان ئامادةكردنةوة ئةطةر ب
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لةبةر ئةوة هةرسَيكي دةطرَيتةوة كة دةَلَيي )اعداد( واتة تنظيم، متابعة، مراجعة(، )اعداد( واتة )
)رَيكخستنةوة، بةدواداضوون(، هةروةها )ئامادةكردنةوة و ثَيداضوونةوة(ش، لةبةر ئةوة حةز ناكةم 

َيت ئةمر ؤ لة هؤَلي ثةرلةماندا فراكسيؤنَيي هةية كة ثَييواية ئةو بةراسيت ئةمر ؤ راي طشتيي وا بجان
دةستوورة، ئةو رةشنووسة خةلةلي تَيداية ثَيويست دةكات ثَيداضوونةوةي بؤ بكرَي، بةاَلم كؤمةَلة 
فراكسيؤنَيكي تر هةن ثَييانواية كة هيض موشكيلةيةكي نيية، يان ثَييانواية هةر هةمووي خراثة و دةبَي 

ة نوَي ئامادة بكرَيتةوة، بةو جؤرة نيية بةراسيت، ئَيمة هةر هةموومان موتةفيقني لةسةر ئةوةي كة سةر ل
رةشنووسَيي هةية، هةموومان موتةفيقني لةسةري، هةموومشان موتةفيقني لةسةر ئةوةي كة ثَيويست 

ديالتي تَيدا بكرَي و دةكات ثَيداضوونةوةي بؤ بكرَي ئةطةر ثَيويست نةكات ثَيداضوونةوةي بؤ بكرَي و تةع
مونادةشةي تَيدا بكرَي ئةي تاوةكو ئَيستا بؤ ئيتي ادي لةسةر نةكراوة، ئةي بؤ ئةو هةموو هةرايةي لةسةر 
دروست بوو، كةواتة هةموو موتةفيقني لةسةر ئةوة، ثَيويست ناكات هيض اليةكمان بةراسيت موزايةدة 

ؤمةَلة ضةمكانة موتةفيقني، لةسةر شتَيي كة بكةين بةسةر هيض اليةكي تر، هةموومان لةسةر ئةم ك
موتةفيقني هةموومان با لة ثَيناو ئةوةي كة كةسَيي يان زاراوةية ، كةليمةية ، وشةية ، ثَيشنيار دةكات 
وشةكةي ناضةسثَينرَي بةراسيت كَيشةية  دروست نةكات، وا نةكات ئةو سازانةي كة هةموومان دةمانةوَي 

كدا سازانةكة تَيي نةضَيت، بؤ وشةية  جةوي كوردستان تَيي نةدةين، بؤي بضني لة ثَيناوي وشةية
 سازانةكة تَيي نةدةين، زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو بَييةرد تاَلةباني فةرموو.
 بةر َيج بَييةرد دَلشاد )بَييةر تاَلةباني(:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

مخؤشة روونكردنةوة لةسةر دانيشتنةكاني سةرؤكايةتي فراكسيؤنةكان و ثةرلةمان بدةم، لة راستيدا من ثَي
ضونكة لَيرةدا بة وازحيي هةندَيي شت طوترا، من ئةمر ؤ بةياني لة كؤبوونةوةي سةرؤكي فراكسيؤنةكان 

تةحةفوزيان لةطةَل جةنابتان بة وازحيي طومت، طومت سَي ئةندام ثةرلةماني ئَيمة كة لة ليذنةي ياسايني 
لةسةر ياساكة نووسيوة و دسة دةكةن، بةاَلم ئةوة بة ماناي ئةوة نايةت فراكسيؤني سةوز ببَيتة بةربةست 
لةبةردةم ثةسةندكردني ثر ؤذة ياساكة، دسةي ئَيمة لةسةر شتَيي بووة بؤ ئةوةي كة كةس نة بةهةَلة 

ة سةرؤكي فراكسيؤنةكةم، نة كةس تةفسريي مةودي ي ثةرلةمانتارةكاني ئَيمة بكات و بة خؤمشةوة ك
بيةوَي موزايةدة بةسةر ئَيمةدا بكات، نة كةسين مةوديحم بةسةر ئَيمةدا ب رؤشَيت، ئةوةي كة ئَيمة 
دةمانةويست ئةوةبووة، دوو رةئي هةية، يةكَيكيان ئةو رةئيةية كة لة ليذنةي ياسايي و بة تةوافودي نَيوان 

تة ناو هؤَلي ثةرلةمان، هيض كةسَيي لة بةر َيجاني ليذنةي ياسايي فراكسيؤنةكان، ليذنةي ياسايي هَيناوية
نةطؤر يوة، وةكو بيخوَينَيتةوة، رةئي دووةم داوا كراوة لة ثاَل هةمان ئةو بؤضوونةي كة ليذنةي ياسايي يان 

ووة، ئةو ثَيناسةيةي كة ليذنةي ياسايي نووسيويةتي ثَيداضوونةوةي بؤ زياد بكرَي، داواكاريةكة هةر ئةوةب
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ترس لةوةي ضيية ئةو رةئيةي دووةم نةخرَيتة دةنيدانةوة؟ طرفتةكة ئةوةبووة، طرفت ئةوة نيية 
عةردةلة خبرَيتة بةردةمي ثر ؤذة ياساكة و ياساكة نةر وات، بة ثَيضةوانةوة هةموومان كؤكني لةسةر ئةوةي 

ا ثةسةند بكرَي، ضونكة بةراسيت ئةم ثر ؤذة ياساية دةبَي هةر ئةمر ؤ لة ناو هؤَلي ثةرلةماني كوردستاند
( مانية موماتةَلة بة كات لةسةر دةستةواذة و وشةي مةتاتي دةكرَيت، كة ئَيمة ثَيمانواية ئَيمةنني كة 6)

ئةو وشة مةتاتيانةمان هَيناوةتةوة ناو ئةو هةموو جةدةلةي كة لة نَيوان فراكسيؤنةكاندا روويداوة، بةاَلم 
رووي دانونييةوة كة شتَيي دةنووسني هيض نةبَيت بؤ رةئي دةرةوةي  ئَيمة بة وازحيي دةمانةوَي لة

ثةرلةماني كوردستان ماناية  بدات بة دةستةوة، ئَيمة باس لة سازان دةكةين، سازان لةسةر ض دةكةين؟ 
دواي ئةوة لة ناو خودي ئةو ثَيناسةيةي كة بؤ ليذنةكة دانراوة كة بةشَيي لة بةر َيجان باس لةوة دةكةن، 

ان لةوة كردووة ئامادةكاري لة ناو دابَيت، بامسان لة ئامادةكاري نةكردووة، ئةساسي ثَيناسةكة بةو بامس
شَيوةية بووة ليذنةيةكي دةستووري كار دةكات بؤ هَينانةكايةي سازان لةسةر ثر ؤذةي دةستووري هةرَيمي 

لةاليةن بةشَيكي زؤري ئةنداماني كوردستان بة ثَيي حوكمةكاني ئةم ياساية دادةنرَيت، دووةم ئيقترياح كة 
ثةرلةماني كوردستانةوة ثَيشكةشكرا، بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان، ئَيمة لةسةر ئةوة جةدةل كةوتة 
بةينمانةوة و مونادةشة دروست بوو طومتان خبرَيتة دةنيدانةوة، بةاَلم جةنابت لَيرة غياب بووي بةر َيج 

ساب بؤ رةئي جياوازي ئَيمة بكات يةكسةر ئةو دةدةي كة جَييري سةرؤكي ثةرلةمان بةبَي ئةوةي كة حي
سةرؤكي ليذنةي ياسايي ثَيشنياري كرد خستية دةنيدانةوة، ئةوةي دووةم، ثَيناسةي دووةم بةو شَيوةية 
بووة كة بةشي زؤرمان بةو شَيوةية ئيقتريامحان كردووة طوتوومانة ليذنةيةكة طوتيان وشةي دةستووري نا 

َيت، طومتان ليذنةيةكة لة كةساني شارةزا ثَيي دَيت، ئةركي هَينانةكايةي سازانة بؤ دانونية با بةكارن
ثَيداضوونةوة و ئامادةكردني ثر ؤذةي دةستووري كوردستان–عَيراق بة ثَيي حوكمةكاني ئةم ياساية 

كةمينةية،  دادةنرَيت، ئةو دوو بؤضوونة بيخةنة دةنيدانةوة كامةي دةنيي هَينا با بر وات بة زؤرينةية، بة
زؤر ئاسايية و كةس عةردةلةي لةبةردةم ئةم ثر ؤذةية دروست ناكات، كةس موزايةدةش بةسةر كةسدا 
نةكات، ضونكة ئَيرة شوَينَيكة كة هةموومان دسةي خؤماني تَيدا دةكةين، حةدي خؤمانة ناكرَي مايف 

َلي ثةرلةماندا نةكةين ئةوةمان نةبَي كة لةسةر ثر ؤذةية  ئيختيالفمان هةية دسةي خؤمان لة هؤ
 بةراسيت، زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ثَيموابَيت كَيشةيةكي ئةوةتؤ بووني نيية، راستة لةوة دةضَيت جياوازي بري و بؤضوون كةوتبَيتة نَيوان 
ان بر ؤين راثؤرت ئةنداماني ثةرلةمان و لة خستنة دةنيي ئةو ثرسانة، ئَيمة ئةطةر بة عورفةكةي خؤم

خبةينة دةنيةوة دةنيي هَينا دةر وات، دةنيي نةهَينا دةضينة سةر بةديلةكان، بةديلةكانين دةخةينة 
دةنيةوة ية  لة دواي ية ، ثَيموابَيت ئيرت ئةم هةموو نودتة نيجاميةش ثَيويست ناكات، باشة، ئةطةر بة 

دروست نابَيت، ئاخر ديسانةوة ضةند ئةندامَيكي  شَيوة عورفيةكةي خؤمان بر ؤين ثَيمواية هيض ئيشكالَيي
ثةرلةمانين ماون لة فراكسيؤنة جياوازةكانيشن، ئةنداماني فراكسيؤنةكاني ئَيوة دسةيان كردووة، )بةر َيج 
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كا  علي حةمة صاحل، كا  سؤران عمر، د.عجت، كا  حاجي كاروان، د.ظااَل، كا  طؤران(، ئةندامي 
كردووة لةسةرةتاوة راي خؤتانتان طوتووة، دواترين نودتةي نيجامي طرياوة،  فراكسيؤنةكاني ئَيوة دسةيان

باشة، با بر ؤينةوة سةر ئةسَلي شَيوازي كاركردني خؤمان كة بريتيية لةوةي ئةوةي لة راثؤرتدا هاتووة كة 
ةنيدانةوة ثَيشرت ط توطؤي لةسةر كراوة، دةبَي رَيج لةوة بيرَين ط توطؤي لةسةر كراوة، ئةوة دةخةينةوة د

دةنيي نةهَينا دةضينة سةر راية بةديلةكان ية  لة دواي ية  دةخيةينة دةنيدانةوة، باشة، د.ظااَل 
 نودتةيةكي نيجاميت هةية؟ فةرموو.

 بةر َيج د.ظااَل فريد ابراهيم:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

وة دواي وةرطرتين راو بؤضووني بةر َيجان ئةنداماني ثةرلةمان، ئةوةي كة سةرؤكي ليذنةي ياسايي خوَيندية
هةموو ئةنداماني ثةرلةمان بوو، دواجار لةطةَل بةر َيج جَييري سةرؤكي ليذنةي ياسايي و لةطةَل بةر َيج 
ياريدةدةر تاوتوَي كراوة و دارَيذراوةتةوة ئينجا خوَيندراوةتةوة، بؤية ئةطةر مودةريري ليذنةش راي 

سةرؤكي ليذنةي ياسايي و سةرؤكي ليذنةي ياسايي تاوتوَييان كردووة  لةسةر نةبووبَي، بةاَلم لةطةَل جَييري
و بة هةنديان وةرطرتووة، هةروةها ئةوةي كة ثَيشنيار كراوة ئيجافة كراوة بؤي ئينجا دراوةتة دةنيدان، 

 سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو.بةر َيج جَييري سةرؤكي ثةرلةمانين دسةيةكي هةية، 
 بةر َيج جع ر ابراهيم ئَيمينكي/ جَييري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

واللة من هةر بة كورتي ئةو دسةية دةَلَيم حقيقةت بؤ بةر َيج خاتوو بَييةرد كة رةخنةي لة من طرت كة 
ةميشة لة جَيياي خؤية، حيسا  بؤ رةئي بةر َيجيان نةكردووة يان فراكسيؤني سةوز، من دةَلَيم رةخنة ه

هةميشةش دةبولة، بةاَلم بنةماي رةخنةي تَيدابَينت، لةبةر ئةوة من تةسةور دةكةم ئيجتيهادم كرد كة 
حيساب بؤ رةئي هةموو ثةرلةمانتاران دةبَي بيكةم، ئةو ميكانيجمةي ثةير ةوم كرد هةر ثَيشرت ثةير ةو 

، يةعين بةر َيجيي هةبَيت بة هةَلة تَييةيشتبَيت، كرابوو لةسةر ئةوة رؤيشتني، ئةطةر موةفةدين نةبني
 من داواي لَيبووردن لة هةموو ئةنداماني ثةرلةمان دةكةم كة بة هةَلة لة من طةيشتبَيت، زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

موابَيت ئيشكالةكة كؤتايي ثَي سوثاس بؤ بةر َيج جَييري سةرؤكي ثةرلةمان، تكاية ئيرت كؤتايي ثَي بَينن، ثَي
دةهَينني، ئةوة دةخةينة دةنيةوة كة لة راثؤرتةكةدا هاتووة دةنيي هَينا باشة، دةنيي نةهَينا رايةكاني تر 
دةخةينة دةنيةوة، ئةوةي كة لة راثؤرتةكة هاتووة ئةمةية ثَيناسةي ليذنة كراوة دةَلَي )ليذنة: ليذنةيةكي 

عَيراق بةثَيي  –انة كايةي سازان لةسةر ثرؤذةي دةستووري كوردستان دةستوورية كار دةكات بؤ هَين
حوكمةكاني ئةم ياساية دادةنرَيت(، كَي لةطةَلداية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة، دةخيةمة دةنيةوة، كَي لةطةَل 
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ئةو راية كة لة راثؤرتةكةدا هاتووة؟ دووبارةي دةكةمةوة وة  خؤي كة لة راثؤرتةكة هاتووة، نودتةي 
يجامي وةرناطرين، تةواو، وشةي ئامادةكردني تَيدانيية، ئامادةكردن لة ئةسَلي ناونيشاني ياساكةدا هاتووة، ن

 –)ليذنة: ليذنةيةكي دةستوورية كار دةكات بؤ هَينانة كايةي سازان لةسةر ثرؤذةي دةستووري كوردستان 
دةنيدان دةكرَي، كَي لةطةَلداية؟ ثرؤسةكة  عَيراق بةثَيي حوكمةكاني ئةم ياساية دادةنرَيت(، كَي لةطةَلداية؟

هةَلة نيية، تكاية لة شوَيين خؤت دسة مةكة، خستوومةتة دةنيدانةوة، كَي لةطةَلداية؟ دانيشتنةكة بؤ 
 ( خولة  هةَلدةطرين..............15ماوةي )

 
 دانيشتين دووةم

 

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

دةو ميهرةبان، دانيشتنةكةمان بة ناوي طةلي كوردستان دةست ثَي دةكةينةوة، بة ناوي خواي ثةخشةن
بةر َيجان ئةنداماني ثةرلةمان، لة ئةجنامي ئةو وتووَيذةي كة لةطةَل سةرؤكي فراكسيؤنةكان كردمان، لةطةَل 

، بؤ دةستةي سةرؤكايةتي ليذنةي ياسايي، ئةوةي كة كراوة ثَيشرت لة ليذنةي ياسايي ئةجناميان داوة
ئةوةبووة كة راية  سازاني فراكسيؤنةكاني لةسةر بَيت، خبرَيتة  دةنيدانةوة، بةاَلم باشرت واية راية 
جياوازةكان لةم بابةتة كة ثَيمانواية لةطةَل سةرؤكي فراكسيؤنةكانين دسةمان كرد بؤمان دةركةوت كة 

زةكان دةخةينة دةنيةوة، كامةي ئيشكالَيكي جةوهةري نيية، ئيشكالَيكي زؤر سادةية، بؤية راية جياوا
دةنيي هَينا ئةوة ئةوةيان ثةسةند دةبَي، سَي را هةية ئَيستا، جارَي دةبَي راي ئةوةي كة لة راثؤرتةكة 
هاتووة ئةوة خبةينة دةنيةوة، ئةطةر ئةوة سةركةوتوو بوو ئةوة راكاني تر وةرناطريَين، ئةوة سةركةوتوو 

اي دووةم سةركةوتوو نةبوو راي سَييةم دةخةينة دةنيةوة، ئَيستا نةبوو راي دووةم دةخةينة دةنيةوة، ر
راكان دةخوَينمةوة، تكاية ديقةت بكةن، راكان دةخوَينمةوة بؤ ئةوةي هةر ثةرلةمانتارَيي ئازادة كة دةنك 
بة كام ية  لةو رايانة دةدات، راي يةكةم كة لة راثؤرتةكة هاتووة كة )ليذنة: ليذنةيةكي دةستوورية كار 

ةكات بؤ هَينانة كايةي سازان لةسةر ثر ؤذةي دةستووري كوردستان–عَيراق بة ثَيي حوكمةكاني ئةم ياساية د
دادةنرَيت(، راي دووةم ئةوةية كة ثَيناسةي ليذنةكة بةم شَيوةية )ليذنة: ليذنةيةكي تايبةمتةندة كار 

ري كوردستان–عَيراق بة ثَيي دةكات بؤ ئامادةكردنةوة و هَينانة كايةي سازان لةسةر ثر ؤذةي دةستوو
حوكمةكاني ئةم ياساية دادةمةزرَيت(، راي سَييةم ئةوةية كة )ليذنة: ليذنةيةكي تايبةمتةندة كار دةكات بؤ 
هَينانة كايةي سازان بؤ ثَيداضوونةوة و ئامادةكردني ثر ؤذةي دةستووري كوردستان–عَيراق بؤ راثرسي بة 

َيت(، دةرطاي ط توطؤ ناكةينةوة، ضونكة ط توطؤي زؤري لةسةر ثَيي حوكمةكاني ئةم ياساية دادةمةزر
كراوة، هةم لة كاتي مونادةشة، هةم لة كاتي ئةوةي كة ئةوة دةنيدانة تَيكضوو، بؤية ية  بة ية  
دةخيةينة دةنيةوة، جارَيكي ترين دةخيوَينمةوة، بةر َيجان ئةنداماني ثةرلةمان، هةر فراكسيؤنَيي و هةر 

لةمان ئازادة لةوةي كة دةنك بة ض يةكَيي لةم سَي راية دةدات، راي يةكةم ثةسةندكرا، ئةندامَيكي ثةر
دةر وات، راي يةكةم ثةسةند نةكرا دةر ؤينة سةر راي دووةم، راي دووةم ثةسةند نةكرا دةضينة سةر راي 
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ي نةضَيت لَيرةدا، سَييةم، دةنيداني بؤ دةكةين، بؤ ئةوةي مايف هيض يةكَيي لة ئةنداماني ثةرلةمان بة زاية
مافيان نةخورَيت لة خستنة دةنيداني راكانيان، راي يةكةم: راثؤرتةكةية كة دةَلَي )ليذنة: ليذنةيةكي 
دةستوورية كار دةكات بؤ هَينانة كايةي سازان لةسةر ثر ؤذةي دةستووري كوردستان–عَيراق بة ثَيي 

يذنةيةكي تايبةمتةندة كار دةكات بؤ حوكمةكاني ئةم ياساية دادةنرَيت(، راي دووةم: )ليذنة: ل
ئامادةكردنةوة و هَينانة كايةي سازان لةسةر ثر ؤذةي دةستووري كوردستان–عَيراق بة ثَيي حوكمةكاني ئةم 
ياساية دادةمةزرَيت(، راي سَييةم: )ليذنة: ليذنةيةكي تايبةمتةندة كار دةكات بؤ هَينانة كايةي سازان بؤ 

ثر ؤذةي دةستووري كوردستان–عَيراق بؤ راثرسي بة ثَيي حوكمةكاني ئةم  ثَيداضوونةوة و ئامادةكردني
ياساية دادةمةزرَيت(، ئَيستا راي يةكةم دةخةينة دةنيةوة كة راي راثؤرتةكةية بةم شَيوةية )ليذنة: 
ليذنةيةكي دةستوورية كار دةكات بؤ هَينانة كايةي سازان لةسةر ثر ؤذةي دةستووري كوردستان–عَيراق بة 

( كةس لةطةَلداية، 2ي حوكمةكاني ئةم ياساية دادةمةزرَيت(، كَي لةطةَلداية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة، )ثَي
كَي لةطةَل دانيية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة، كةواتة زؤرينة لةطةَل دانيية، ئيرت رةنية ثَيويست بة ذماردن 

ثةرلةمان دةستيان بةرزكرؤتةوة لة دذي، ( كةس لةطةَلدا نةبووة، ذمارةيةكي زؤر لة ئةنداماني 2ناكات، )
( كةس 51بؤ ئةوةي ئيشكالي نيجاميمان بؤ دروست نةبَيت، كَي لةطةَل دانيية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة، )

لةطةَل دانيية، كةواتة بة زؤرينةي دةنك ثةسةند نةكرا، راي دووةم: )ليذنة: ليذنةيةكي تايبةمتةندة كار 
نانة كايةي سازان لةسةر ثر ؤذةي دةستووري كوردستان–عَيراق بة ثَيي دةكات بؤ ئامادةكردنةوة و هَي

( كةس لةطةَلداية، زؤر 54حوكمةكاني ئةم ياساية دادةمةزرَيت(، كَي لةطةَلداية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة، )
ةنك ( كةس لةطةَل دانيية، كةواتة بة زؤرينةي د29سوثاس، كَي لةطةَل دانيية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة، )

 ثةسةندكرا، باشة، دةضينة سةر ماددةي دووةم، باشة، نودتةي نيجاميت هةية كا  د.فرست؟ فةرموو.
 بةر َيج د.فرست صؤيف علي:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةوةي دةيَلَيم نودتةي نيجاميية، من ثَين ئةوةي كة دةنك بدرَي دسةم نةكرد، لةبةر ئةوةي رَيج لةو 
تان لةطةَل فراكسيؤنةكان كردتان لةسةر دووبارة كردنةوةي دةنيدان، دةستتان سازانة دةطرم كة جةناب

خؤشبَيت كة كردتان، بةاَلم ئةوةمشان لةبري نةضَيت كة نةريتَيكت داهَينا بةوةي كة بابةتَيي خراية 
دةنيدان، ثةسةندكرا، خؤ ئةوةي من ويستم و ئةوةي كة من لةطةَل بووم دةنيي هَينا و برديةوة، من 

شةم نيية لةطةَل دةنيدانةكة، بةاَلم هَينانةوةي دووبارة شتَيي بؤ ناو دةنيدان، من ثَيمواية وات لَيكرد كَي
جارَيكي تر كة من دةنيدامن بة دَل نةبَي كَيشةية  دروست بكةم بؤ ئةوةي جارَيكي تر دووبارة خبرَيتةوة 

 دةنيدان، زؤر سوثاس.
 ان:بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةم

بةر َيج )د.فرست( ئةوة نةريت نيية، ضونكة ئةوةي كة تؤ باست كرد، راستة، ئةوة ثَيضةوانةي ثةير ةوي 
ناوخؤية، بابةتَيي كة خراية دةنيدانةوة نابَيت دوايي ط توطؤي لةسةر بكرَيتةوة، بةاَلم ئةم بابةتة ثرسي 
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ة بؤ ئةوةي كة سازانَيكي زياتري لةسةر دةستوور، ثرسَيكي طرنية، ثرسي ئةم ثر ؤذة ياساية ثرسَيكي طرني
بَيت، راي جياوازين وةربيريَيت، هةروةها بؤ ئةوةي ئةنداماني ثةرلةمانين بجانن دةنك بة ضي دةدةن، 
بؤية راية جياوازةكان ثَيويست دةكات خبوَيندرَيتةوة و ئةو كاتة خبرَيتة دةنيدانةوة، ئةطةر نا ئةوة نةريت 

ةير ةوي ناوخؤية كة ثَيويست دةكات ئةوة ئةجنام نةدرَيت، كا  ابو بكر دةرفةتت نيية، راستة، ثَيضةوانةي ث
ثَيدةدةم، بةر َيجان، هةَلةيةكي ثةير ةو ان كردووة كة راسيت دةكةينةوة، بةس با ناوةكان بنووسرَيت لةسةر 

وةتة دةنيةوة، ماددةي دووةم، كؤي ماددةكة نةخراوةتة دةنيدانةوة، من نةمجاني كؤي ماددةي يةكةم نةخرا
كؤي ماددةي يةكةمين دوايي دةخيةينة دةنيةوة، تةنها فةدةرةية  بوو لة ماددةي يةكةم كة خراية 

 دةنيدانةوة، با ناوةكان تةواوبَيت، نودتةي نيجاميت هةبوو كا  ابو بكر؟ فةرموو.
 بةر َيج ابو بكر عمر عبداللة )ابو بكر هةَلةدني(:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

كة كا  )د.فرست( دةيَلَي ثر ؤسةي دةنيدانةكة تةكميلة نةكرا، بةس تةنها دةنيدرا، دةنيداني دذ و  ئةوةي
 ثَيضةوانة نةدرا، بؤ؟ يةعين تةواو نةبوو ئةو ثر ؤسةي دةنيدانة، زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

هةر بابةتَيي خراية دةنيةوة ئةوة ئيرت ط توطؤي لةسةر  راستة، كَيشة لةوةية كة لة ثةير ةوي ناوخؤدا دةَلَي
ناكرَيت، يةعين لةطةَل دةنيدان دةسيت ثَيكرد ئيرت ط توطؤ نامَينَيت، بةر َيجان، كؤي ماددةي يةكةم 
نةخراوةتة دةنيةوة كة ثَيويست دةكات بابةتةكان ماددة بة ماددة لة ثةرلةمان خبرَيتة دةنيةوة، ثر ؤذة 

 ة دةنيةوة، تكاية كؤي ماددةي يةكةم بيخوَيننةوة بؤ ئةوةي بيخةينة دةنيةوة.ياساكان خبرَيت
 بةر َيج د.ظااَل فريد ابراهيم:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ماددةي يةكةم:

 بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:
 مةبةست لةم دةستةواذانةي خوارةوة ماناكاني بةرامبةريانة كة لةم ياسايةدا هاتووة:

 عَيراق. –: ثةرلةماني كوردستان ثةرلةمان
 عَيراق. –ثرؤذة: ثرؤذةي دةستووري كوردستان 

ليذنة: ليذنةيةكي تايبةمتةندة كار دةكات بؤ ئامادة كردنةوة و هَينانة كايةي سازان لةسةر ثرؤذةي 
 عَيراق بةثَيي حوكمةكاني ئةم ياساية دادةمةزرَيت. –دةستووري كوردستان 

 ق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيج د.يوسحم حممد صاد

بةر َيجان ئَيستا دةخيةينة دةنيدانةوة، كَي لةطةَلداية كة بةو شَيوةيةي خوَيندرايةوة؟ تكاية دةست 
( كةس 2( كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَل دانيية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة، )69بةرزكاتةوة، )
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ماددةي دوو لة ئةسَلي ثر ؤذة ياساكة خبوَيننةوة،  لةطةَل دانيية، كةواتة بة زؤرينةي دةنك ثةسةندكرا،
 دواتر راثؤرتي ليذنةي ياسايي.

 بةر َيج د.بةهار حممود فتاح:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ماددةي دوو:

 بةو ثَييةي لة ئةسَلي ثر ؤذة ياساكةدا هاتووة: 
داضوونةوةي ثر ؤذةي دةستوور ليذنةية  بة زؤرينةي رةهاي دةنيي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيكدَيت بؤ ثَي-1

 و ئامادةكردني بؤ راثرسي.  
( ئةندام كة دةكرَيت ئةندامي ثةرلةماننب يان لة دةرةوةي ثةرلةماننب، بة 21ليذنةكة ثَيكدَيت لة ) -2

 مةرجَيي ثسثؤر و شارةزابن لةم بوارةدا.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيج د.ظااَل فةرموو.

 ر َيج د.ظااَل فريد ابراهيم:بة
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ماددةي دووةم:
 لة راثؤرتي ليذنةي ياسايي بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة.

( ئةندام ثَيكدَيت كة بة زؤرينةي رةهاي دةنيي ئةنداماني ثةرلةمان هةَلدةبذَيردَين و دةكرَي 21ليذنة لة )
 ثةرلةمان بة مةرجَيي ثسثؤر يان خاوةني ئةزمووننب.ئةندامي ثةرلةماننب، يان لة دةرةوةي 

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 تكاية، بةر َيج سكرتَيري ثةرلةمان، ئةو ناوانةي كة ناوي خؤيان نووسيوة بيخوَيننةوة.

 بةر َيج فخرالدين عارف دادر/ سكرتَيري ثةرلةمان:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ن لةسةر ماددةي دوو ئةم بةر َيجانة ثَيشرت ناوي خؤيان نووسيوة )صاحل فةدَي، سؤران عمر، بؤ ط توطؤكرد
شَيركؤ حةمة امني، ئاري هةرسني(، ئَيستاش ئةم بةر َيجانة ناويان تؤماركراوة )طةشة دارا، دادر ئؤمتان، 

حل، ثةروا علي، حممود عمر، مامؤستا مةر وان طةاَلَلي، رابوون توفيق، ابو بكر عمر، بَيستون فائق، ثةري صا
مين ن ، سروود سليم، يروانت نيسان، كمال عثمان، حسن صاحل، علي حةمة صاحل، ئايدن معروف، ماجد 

ئومَيد حةمة لطيف، تةالر ناظم كبري، شوان شَيخ امحد، شامؤ شَيخؤ، د.سراج امحد، مصطفى، يلدا، غريب 
ان جوهر، حةيات جميد، عبداللة حممود، د.شوان علي، عمر عينايةت، ظةمان فيصل، د.فرست صؤيف، فرح

 وحيدا يادؤ، دارةمان دادر(.عثمان، دةاَلدزةيي، باثري كامةال، يعقوب طورطيس، بةهجاد دةروَين، منرية 
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ي نووسيوة، بةس تةنها ( كةس ناوي خؤ41بةر َيجان، تكاية زؤر بة كؤرتي ثةيامةكنتان بيةيةنن، ضونكة )
 لةسةر ماددةي دوو، بةر َيج كا  صاحل فةرموو.

 بةر َيج صاحل فةدَي:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

يةكةم: لةسةر ئةوةي كة دةكرَيت ئةندامي ثةرلةماننب يان لة دةرةوةي ثةرلةمان، ئةو )دةكرَيت(ة حةدة 
َينرَي، )ثسثؤر( نازامن ئةطةر ثسثؤر دكتؤرا و البرَيت بؤ ئةندامي ثةرلةمانةكة بؤ ئةوة )يان( بةكار به

خةَلكي زؤر شارةزا بيرَيتةوة، رةنية هةندَيي لة ئةنداماني ليذنةكة بةكالؤريؤس بَيت، بؤ منوونة وا 
ثَيويست بكات لة فراكسيؤنَيي ئةوةي تَيدا نةبَيت، بؤية ئةو ثسثؤرة ئةطةر تةفسري هةَلدةطرَيت دسةي 

 البربَيت، ثسثؤر يان شارةزا بةكار بهَينرَيت، زؤر سوثاس.لةسةر بكرَي كة ثسثؤرةكة 
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيج كا  سؤران فةرموو.
 بةر َيج سؤران عمر سعيد:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ماددةي دوو من لةطةَل ئةسَلي ثر ؤذةكةم، نة  راثؤرتي ليذنةي ياسايي، زؤر سوثاس.
 ج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َي

 بةر َيج د.شَيركؤ فةرموو.
 بةر َيج د.شَيركؤ حةمة امني:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
لة راستيدا ضةند سةرةنج و تَيبينيةكم هةية لةسةر ماددةكة، ئةوةي ثسثؤر و شارةزا لةم بوارةدا، 

لة راثؤرتةكةدا نووسراوة ئةطةر زياد بكرَي، طوجناوترة بنووسن خاوةن ئةزمووننب، يةعين وةكو ئةوةي 
واتة )ثسثؤر و شارةزا(كة ببَيتة خاوةن ئةزموون، دواتر ثرسيارةكة ئةوةية بر ياردان لةناو ئةم ليذنةية 
ضؤن دةبَيت؟ لةناو ئةم ليذنةية ميكانيجمي يةكاليي كردنةوةي بابةتةكان ضؤنة؟ لَيرة نةنووسراوة بة ض 

و ليذنةكةدا دروست بوو ضؤن يةكاليي دةكةنةوة؟ بة دةنيدان يةكاليي دةكةنةوة جورَيي راي جياواز لةنا
لةناو ليذنةكة؟ بة سازان لةناو ليذنةكة يةكاليي دةكةنةوة؟ ضؤن يةكاليي دةكةنةوة؟ هةروةها طرنية 

نةوة خةَلكي سياسي، خةَلكي لة بواري ئابوري، يةعين هةموو ئةو جؤرة خةَلكانةي تَيدابَيت لة كاتي نووسي
و ئامادةكردني ثر ؤذةكة بؤ جارَيكي تر، هةروةها طرنييشة بة راسيت نوَينةري ناوضة دابر ينراوةكاني 
تَيدابَيت، يةعين بةالي منةوة طرنية نوَينةري ناوضة دابر َينراوةكاني تَيدابَيت، ضونكة لةسةرةتاشدا وامان 

 ثر ؤذةي دةستوورةكة، زؤر سوثاس. كرد كة ئةوانة كوردستانني و ثَيويستة رةئيان هةبَيت لةناو
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيج ئاري هةرسني فةرموو.
 بةر َيج ئاري حممد عبدالرحيم )ئاري هةرسني(:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ور يةكَي ( ئةندامة، بة بؤضووني من دةستو21من لة ثَين هةموو شتَيي كة موالحةزةم هةية لةسةر ئةو )
لة كؤَلةكة هةرة طرنيةكاني ناو كؤمةَلياية، تةعبري كردنة لة هةموو ثَيكهاتةكاني ناو ئةو كؤمةَلياية، بؤية 
من بة ثَيويسيت دةزامن كة ئةنداميةتي لةناو ئةو ليذنةيةدا مةرجدار بكرَيت بؤ ئةوةي كة نوَينةرايةتي 

من بة ناوين دةهَينم )نوَينةري توركمان، كلد و  هةموو ثَيكهاتةكاني ناو ثةرلةماني تَيدابَيت، ئينجا
ئاشووري، ئةرمةن، حيجبي سوشياليست، ئاراستةي سَييةم، حيجبي شيوعي كوردستان، بجووتنةوةي 
ئيسالمي، نوَينةرَيكي كاكةييةكان(، لةطةَل ئةوةي براي بةر َيجم كا  د.شَيركؤ حةمة امني فةرمووي 

ية ، دوو: بة طشتيي من ثشتيواني لة دسةكاني هةردوو براي بةر َيجم  نوَينةرَيكي ناوضة دابر اوةكان ئةمة
)كا  صاحل فةدَي، كا  د.شَيركؤ( دةكةم، دَيمة سةر مةسةلةي ثسثؤري، زؤر لَيَلة، دياري نةكراوة لة ض 
بوارَيكدا ئةمانة ثسثؤربن، يةعين ثسثؤري وا هةية لة بواري عيلميدا ثسثؤرة، بةس شةرت نيية جَيياي 

ةوة لَيرة، بؤية منين لةطةَل ئةو رايةم كة مةسةلةي ئةزموون لةوانةية زياتر بَلَيني تةعبريَيكي بَيت
 مةعقول تر بَيت، زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو طةشة دارا فةرموو.
 بةر َيج طةشة دارا جالل:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
كاني )كا  صاحل و د.شَيركؤ( دةكةم بؤ ناوضة كوردستانييةكاني دةرةوةي هةرَيم، سةرةتا ثشتيواني لة دسة

هةروةها سةبارةت بة ليذنةكة زةمةن دياري بكرَيت، ثَيويستة كة لة ماوةي مانيَيي زياتر نةخايةنَيت 
ين هةر ثَيكهَيناني ئةو ليذنةية، هةروةها ميكانيجمَيكين بةراسيت بؤ ثَيكهاتةي ليذنةكة دابنرَيت، يةع

ئةوها بةجَيي بهَيَلني، نازامن دوايي لةسةر ض ثَيوةرَيي ئةنداماني ليذنة دادةنرَيت كة خةَلكي دةرةوة و 
 ئةنداماني ثةرلةمانين دةطريتةوة، زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيج مامؤستا مةر وان طةاَلَلي فةرموو.
 ةر وان طةاَلَلي(:بةر َيج حسني امساعيل )م

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ثشتيريي لة دسةكاني )كا  صاحل و كا  د.شَيركؤ( دةكةم، ئةو ثسثؤرة البضَيت، زؤر سوثاس.
 



 137 

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيج كا  ئايدن فةرموو.
 بةر َيج ئايدن معروف سليم:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

دوو لة بر طةي دووةمدا ئَيمة لةطةَل ئةوةداين كة ئةنداماني ليذنةكة زياد بكرَي، هةروةها لة  لة ماددةي
ثَيناسةي ليذنةكةدا باسي تةوافوق و سازان دةكرَيت، بؤية بة ثَيويسيت دةزانني ذمارةي ليذنةكة زياد 

لة ئامادةكاري لة  بكرَيت بؤ ئةوةي بة شَيوةيةكي فراوان هةموو ثَيكهاتة و اليةنةكان بةشداربَيت
( 25( ئةندامةوة بؤ )21دةستوورةدا، ثَيشنيارين دةكةين يةكةم: زياد كردني ئةنداماني ليذنةكة لة )

 ئةندام، دووةم: رةضاوي نوَينةرايةتي ثَيكهاتة نةتةوةييةكان بكرَيت لةم ليذنةيةدا، زؤر سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ابوون لَيرة نيية، بةر َيج كا  شوان فةرموو.بةر َيج كا  ر
 بةر َيج شوان شَيخ امحد:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

منين لةطةَل ئةو رايةدام كة ثَيكهاتةكان نوَينةريان هةبيََت، بؤيان زياد بكرَيت، هةروةها ثشتيريي ئةوةي 
نةرَيكيان هةبَيت، ئةو حيجبانةي كا  د.شَيركؤ دةكةم بة نيسبةت ناوضة كوردستانيةكان كة ثَيويستة نوَي

كة خاوةن ية  كورسي ثةرلةمانني نوَينةريان هةبَيت لةطةَل ئةو حيجبانةي كة لة دةرةوةي ثةرلةمانيشن 
كة كورسييةكيان هةبَيت بؤ ئةوةي بةراسيت رةنيدانةوةيةكي جواني لةسةر هةموو ثَيكهاتة و نةتةوة و 

َلةمةنرت بكرَي بة تةسةوري من زياتر خةَلكةكة وا تةسةور دةكات ثَيكةوة ذيانةكة هةبَيت، بؤية ئةطةر دةو
 كة دةستوورةكةي وا ئامادة دةكرَي بةهي خؤي دةزانَيت، زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيج كا  دادر ئؤمتان فةرموو.
 بةر َيج دادر ئؤمتان رسول:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

( ئةندام بَيت و زياتر نةبَيت، هةر وة  لة ثر ؤذةكةدا 21بة ماددةي دوو من لةطةَل ئةوةدام هةر )سةبارةت 
هاتووة، بنةماطرتين ثاراسنت و ثارَيجطاري كردن لة مايف ثَيكهاتةكان، سةرةجنةكةم لةوةداية بةراي من بةو 

ي ثر ؤذةكة دةكرَي هةموويان ثَييةي كة لة ثر ؤذةكةدا هاتووة دواي تةشكيلكردني ئةو ليذنةية بة ثَي
ئةندامي ثةرلةماننب، دةشكرَي هيضيان ئةندامي ثةرلةمان نةبن، ضونكة دةَلَي يان لة دةرةوةي ثةرلةماننب، 
هةروةها لة هةمان كاتيشدا بة ثَيي راثؤرتي ليذنةي ياسايي دةَلَي بة مةرجَيي ثسثؤر يان خاوةن 

لة ئةسَلي ثر ؤذةكةدا هاتووة دةَلَي لةو بوارةدا، كة ئةمة بة ئةزمووننب، ثسثؤر لة ض بوارَيكدا؟ هةرضةندة 
( ئةندام 21راي من راسترتة، بؤية من ثَيشنيار دةكةم كة دةدةكة بةو شَيوةية دار َيذرَيتةوة )ليذنةكة لة )
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ثَيكدَيت كة بة زؤرينةي رةهاي دةنيي ئةنداماني ثةرلةمان هةَلدةبذَيردرَين، لة ذمارةية  ئةندامي 
 مان و كةساني ثسثؤر لة بواري دةستوور و ياسا لة دةرةوةي ثةرلةمان(، زؤر سوثاس.ثةرلة

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

من تةنها دةمةوَي ية  سةرةنج بدةم، بةر َيجان، بؤ ئةوةي بةَلكو بتوانني ط توطؤكان كؤ بكةينةوة، رةنية 
دا، لة نوَينةرايةتي ثَيكهاتةكان لة ثر ؤذةكةدا جَيياي بكةينةوة، ئةوةي ثَيكهاتةكان جَيياي ببَيتةوة لَيرة

بةاَلم ئةوةي تر ئَيوة بة خؤتان دةنيي ثَيدةدةن، ئةطةر ئةو ليذنةية دروست ببَيت خؤتان دةنيي ثَيدةدةن، 
وابكةن نوَينةري ناوضة جَي ناكؤكةكاني تَيدابَيت، وابكةن كة كةساني ثسثؤري جياوازي تَيدابَيت لةو 
بوارانةي كة ثةيوةندي بة دةستوورةوة هةية، بواري ئابوريية، بواري كؤمةاَليةتيية، بواري سياسيية، 
هةروةها بواري دةستوورين، كةواتة با ط توطؤكان كؤ بكةينةوة و زؤر لة بابةتةكة دةرنةضني، بةر َيج شامؤ 

 شَيخؤ فةرموو.
 بةر َيج شامؤ شَيخؤ نعمؤ:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

اظا ثةرلةمان شةرعيةتا ناظ مااَل كوردستاني هةبت، دظيا هةمي ثَيكهاتَيت ئايين و نةتةوةيي دظَي ماَلَيدا ط
جَيي خؤ بيريت، طةلة  جارا ئاظاكرنا طةلة  موئةسةساتَيت كوردستانَي ئةم وةكو كوردَيت ئَيجيدي 

( 21ئةز فةرد دبينم ذ وان )دئاطرَي نةتةوةيي دَينة شةوتاندن تايبةمتةنديامة ناهَيتة رةضاظ كرن، 
ئةندامان كةسانَيكي كوردي ئَيجيدي وةكو كةسانَيكي شارةزا يان ياساناس ناظدا هةبت، ضونكة هةندة  

 خاَلَيت دةستووري طرَيداي تايبةمتةنديامة و ثَيكهاتَيت ديرتَين ئايين و نةتةوةيينة، زؤر سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 َيج كا  ابو بكر فةرموو.بةر 
 بةر َيج ابو بكر عمر عبداللة )ابو بكر هةَلةدني(:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

( ئةندام زياتر نةبَيت، دووةم: نوَينةرايةتي سةرجةم هَيج و 21من لةطةَل ئةوةدام كة بَلَيني ليذنةكة لة )
( رؤذ لة 15م: ثَيويستة ليذنةكة لة ماوةي )اليةنة سياسييةكان و ثَيكهاتةكاني طةلي كوردستان بكات، سَيية

جَي بةجي كردني ئةم ياساية ثَيي بهَينرَيت، واتة زوو دةست بةكاربَيت، خاَلَيكي تر ئةوةية بر يارةكاني 
ليذنةكة بة ثَيي رَيككةوتن بَيت، واتة بة ثَيي تةوافوق بَيت، نة  بة زؤرينة و كةمينة، خاَلَيكي تر ئةطةر 

يةي كة لة بر طةي ثَيشوودا دياري كراوة نةيتواني كارةكاني رايي بكات بة هةمان رَيكاري ليذنةكة لةو ماوة
 ثَيشووتر كة لةم ياساية دياري كراوة لة ليذنةيةكي تر دادةمجرَيت، زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ا ماجد فةرموو.ئةوةيان رةنية ماددةي دواي ئةوة بيرَيتةوة، بةر َيج مامؤست
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 توفيق: عثمانبةر َيج ماجد 
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

لةبةر ئةوةي يةكَيي لة خاَلة سةرةكياني ثر ؤذةي دةستووري هةرَيمي كوردستان زامنكردني مايف 
ة نةتةوةكانة، داوا دةكةم كة لةو بر طةيةدا بة راشكاوي وةكو برادةران ئاماذةيان ثَيكرد، بة راشكاوي ئاماذة ب

نوَينةراني هةردوو ثَيكهاتة نةتةوةييةكاني )توركمان و كلدان و سريان و ئاشوور و ئةرمةن( بكرَيت، 
( 25هةروةها ئاماذةش بةوة بكرَيت كة نوَينةرةكانيان لةاليةن خؤيانةوة دياري بكرَيت، ذمارةكة ببَيتة )

بكرَيت لةوانةية نةتوانني دوو ئةندام لة ئةندام، وابجامن ئةطةر زياد بكرَيت زةرةري نيية، بةاَلم ئةطةر كةم 
هةر نةتةوةية  جَييةي ببَيتةوة، هةروةها تكا دةكةين كة وة  شَيوةي دامجراندني كؤمسيؤني بااَلي 
كؤمسياران نةبَيت بةوةي كة اليةنةكاني تر نوَينةرةكامنان دياري بكةن، كة ئَيستاش ضارةسةر نةكراوة، 

اماذة بة بةشداريكردمنان بكرَيت، هةروةها لةطةَل رةئي برادةرانيشم كة بؤية تةئكيد دةكةم كة ثَيويستة ئ
 دةَلَين تةحديدكردني كاتةكةي بكرَيت، زؤر سوثاس. 

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيج كا  بَيستون فةرموو.
 بةر َيج بَيستون فائق حممد:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

( 21ندام ثَيكدَيت، من ثَيمباشة ئةطةر بكرَيت لةوة كةمرتبَيت، دووةم: ضؤن ئةم )( ئة21ليذنةكة لة )
ئةندامة دياري دةكرَيت؟ ضؤن دابنرَينرَين؟ بةداخةوة ئَيمة لة ية ، دوو سةعاتي رابردوودا لةسةر 

ةوتن وشةية  جةلسةيةكي ثةرلةمان راطريا، نةطةيشتينة رَيككةوتن، ئيدي ثَيمانواية ضؤن دةطةينة رَيكك
( ئةندام بؤ ناو ئةم ليذنةية؟ من ثَيمواية دةبَيت لَيرةدا 21فراكسيؤن و ثَيكهاتةكان لةسةر دياري كردني )

موعالةجةي ضؤنيةتي دياري كردن و داناني ئةو ئةندامانة بكرَيت، ضونكة ثَيمواية دورسة و كاتَيكي 
بة ئاساني لةسةر دياري كردني ئةوانة، زؤرين دةضَي و ثَيكهاتةكان و فراكسيؤنةكانين ناطةنة رَيككةوتن 

 زؤر سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيج د.سراج فةرموو.
 حةمةدامني: بةر َيج د.سراج امحد

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

يين و ثشتيواني تةواوي ئةو برادةرانة دةكةم كة باس لةوة دةكةن كة دةبَي موراعاتي ثَيكهاتةكاني ئا
نةتةوةيي بكرَينت، منين ثاَلثشتيان دةكةم بة تايبةتي مامؤستا ماجد و كا  ئايدن كا  شوان و بادي 
برادةران، دووةم: بؤ ئةو ليذنةية دةبَي شَيوازي كاركردن و ميكانيجمَيي هةبَي دةبَي ضؤن كار بكاتن، ئايا 

كار دةكرَيت؟ دةبَي شَيوازَيي هةبَيت كة  وةكو ليذنةكاني ثةرلةمان كار دةكرَيت؟ وةكو ليذنةيةكي موةدةت
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بتوانني ضؤن خؤمان لة نودتة خيالفيةكان رزكار بكةين، خاَلي سَييةم: تايبةت بة تةحديدي ثسثؤري، 
بةراي من تةنها بنووسرَيت ثسثؤري ياسايي دةستووري بَيت، ئةزموون البدرَي، ضونكة ئةطةر ثسثؤري 

رت نيية هةموو خاوةن ئةزموونَيي ثسثؤري تايبةتي هةبَيت، زؤر هةبوو حةمتةن ئةزمووندارة، بةاَلم شة
 سوثاس.  

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيج د.ثةري فةرموو.
 د.ثةري صاحل محيد:بةر َيج 

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ية دةكةم نوَينةري ناوضة زؤربةي دسةكامن كرا، بةاَلم نةختَيكي دةَلَيمةوة، يةكةميان ثشتيواني ئةو را
( ئةندام ثَيكدَيت 21كوردستانييةكاني دةرةوةي هةرَيم هةبَيت، بةو شَيوةيةش خبوَيندرَيتةوة )ليذنة لة )

كة بة زؤرينةي رةهاي دةنيي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيي بَيت بؤ ئامادةكردن بؤ راثرسي( ئةوةي بؤ زياد 
 اري كردني ليذنةكة، زؤر سوثاس.بكرَي، هةروةها كاتةكةش زؤر طرنية كاتي دي

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو مين فةرموو.
 بةر َيج مين ن  نادر:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

لة سةرةتاوة ثشتيريي ئةو بةر َيجانة دةكةم )د.شَيركؤ، شوان شَيخ امحد، شَيخ شامؤ، كا  دادر ئؤمتان(، ئةو 
( ئةندام زياتر نةبَيت بؤ 21ي ثَيكهاتةكانيان كردووة، هةروةها داوا دةكةم ليذنةكة لة )بةر َيجانة ثشتيري

ئةوةي بتوانني بة زووترين كات ئةو ثر ؤسةية بة سةركةوتووانة لةم ثةرلةمانةدا ثةسةند بكرَيت، لة 
ثسثؤرة زؤر  هةمان كاتدا لة كوتاييدا نووسراوة بة مةرجَيي ثسثؤر، ئةو ثسثؤرة البدرَيت، ضونكة ئةو

تةعريحم و لةوانةية تةفسرياتي زؤري ثَي بكرَيت، لة هةمان كاتدا نوَينةرايةتي هةموو اليةنةكان و 
 ثَيكهاتةكان بكات، زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو ثةروا فةرموو.
 بةر َيج ثةروا علي حةمة:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

( ئةندام زياتر نةبَيت، ئةوةي بؤ زياد بكرَيت، هةروةها 21يذنة، من ثَيمباشة ليذنة لة )سةبارةت بة ل
وردةكاري بؤ ئةركةكانيان بكرَيت لة مةسةلةي ثَيوةري داناني ئةو بةر َيجانةي كة دةبنة ئةندامي ليذنة، بؤ 

مان كاتدا خاَلَيي هةية كات منوونة بة ثَيي كورسي بَيت، رةنية ئةوة لة يةكَيي لة ثَيوةرةكان بَيت، لة هة
دياري بكرَيت بؤ دةست بةكاربووني ئةم ليذنةية، ضونكة ئةوة لة بةرذةوةندي ئَيمة نيية، لة دواي 
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ثةسةندكردنةوة بة بر واي من ئةطةر يةكسةر كاتةكة دياري بكرَيت، ضةند رؤذَيي، دوو حةفتة بَيت، يان 
مانيَيي، لةبةر ئةوةي كؤي ثر ؤسةكة دوا دةخات، دوا  هةر ضؤنَيي بَيت دابنرَيت كة كةمرت بَيت نةطاتة

خاَلم ئةوةية بةراسيت هيوادارم كة دةستوور دةستوورَيكي ثياوانة نةبَيت، مةسةلةي رةطةز يان ذن بة 
نةزةري ئيعتيبار وةربيريَيت، طرنية نيية سةر بة ض ثَيكهاتةية، طرنك نيية سةر بة ض طرووثَيكة، بةاَلم 

 وورَيكي ثياوانة نةبَيت، ئةندامةكان تا رادةية  يةكساني تَيدابَيت، زؤر سوثاس.طرنية دةبَي دةست
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو.  ناظمبةر َيج كا  
 بةر َيج ناظم كبري حممد:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ان ئةوةية كة ثشتيريي لةو بةر َيجانة دةكةم بةر َيجان، ئةنداماني ثةرلةمان، ضةند ثَيشنيارَيكم هةية، يةكَيكي

( ئةندامة، ضونكة طوماني تَيدا نيية كوردستان بةو 21كة دةربارةي هةبووني ثَيكهاتةكان لةناو ئةو )
( ئةندامة ئةندام 21ثَيكهاتة و فرة ئاينييانةوة جوانة، ثَيشنياري دووةم: ثَيشنيار دةكةم كة يةكَيي لةو )

كؤمةَلي مةدةني، ثَيشنيارَيكي تر ثشتيريي لة دسةكاني براي بةر َيجم شَيخ شامؤ  بَيت لة رَيكخراوةكاني
دةكةم، هةبووني ئةندامَيي لة برا كوردة ئَيجيدييةكان، ثشتيريي لة دسةكاني طةشة خان دةكةم كة 

 سةد َيكي زةمةني بؤ دروست كردني ئةم ليذنةية دابنرَيت، زؤر سوثاس.
 ةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ س

 خاتوو تةالر فةرموو
 حممد: لطيفبةر َيج تةالر 

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
من ثشتيريي لة ماددةي دوو لة ئةسَلي ثر ؤذةكة دةكةم، نة  لة راثؤرتي ليذنةي ياسايي، هةروةها ثشتيريي 

كةم، بةاَلم لة ماددةي لة دسةكاني )كا  صاحل فةدَي و د.شَيركؤ حةمة امني و كا  ابو بكر هةَلةدني( دة
دوو ية  ئيجافة سةرةر اي بةشداري ثَيكهاتةكان لةطةَل نوَينةري ناوضة كوردستانييةكان، بةشداري ذنانين 
لةبةر ضاو بيريَيت، لةبةر ئةوةي ئَيمة ئةزمووني ترمان هةية لة هةرَيمي كوردستاندا ض لة ثَيداني 

ر بة بر ياردان لة رووي سياسييةوة لة هةرَيمي كوردستاندا كابينةكاندا، ياخود لةو ليذنانةي كة ثةيوةنديدا
دائيمةن دةبَيت بة ياسا ئةوة بضةسثَينني، بؤية هيوادارم لةم بر طةشدا ئةوة بضةسثَي تاوةكو رةضاوي ئةوة 
بكةن، ضونكة دةستوورين زؤربةي زؤري ماددةكاني ثةيوةندي باشي بة يةكساني مافةكاني ذنانة، 

 ي ذنانة لة دةستووردا، زؤر سوثاس.ضةسثاندني مافةكان
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيج د.فرست فةرموو.
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 بةر َيج د.فرست صؤيف علي:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

( ئةندام 21ثَيمباشة ئةوةي لة راثؤرتي ليذنة هاتووة بةس ئةم بر طةيةي بؤ زياد بكرَيت )ليذنة لة )
ة زؤرينةي رةهاي دةنيي ئةنداماني ثةرلةمان هةَلدةبذَيردرَين و دةكرَيت ئةندامي ثَيكدَيت كة ب

ثةرلةماننب يان لة دةرةوةي ثةرلةمان بة مةرجَيي ثسثؤر يان خاوةن ئةزمووننب لةم بوارةدا، بة مةرجَيي 
 نوَينةرايةتي ثَيكهاتةكان لةبةر ضاو بيريَيت(، زؤر سوثاس.

 رؤكي ثةرلةمان:بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سة

 بةر َيج كا  حممود فةرموو.
 بةر َيج حممود عمر صاحل:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

لة ماددةي دوو، من ثَيمباشة لة سياغةي خاَلي يةكةمي بةم شَيوةية بكرَي )ليذنةية  بة زؤرينةي دةنيي 
هةميشةيي بؤ كوردستان(،  ئةنداماني ثةرلةمان ثَيي بَيت بؤ سازان و ئامادةكردني ثر ؤذةي دةستوورَيكي

( ئةندامة زؤرة و لةسةر ئةساسي ض 21( ئةندام( بة راي من ئةو )21خاَلي دووةم: )ليذنةكة ثَيكدَيت لة )
بنةماية ؟ ثَيموابَيت ئةوة جؤرَيي لة فةوزا و هةر يةكة وةكو ثَيويست كاري خؤي نازانَيت، بؤية ئةو 

( ئةندام زياتر نةبَيت و بةم شَيوةية دابر َيذرَيتةوة 15( ئةندامة بة زؤر دةزامن، وا باشرتة لة )21)
( ئةندام كة ئةندامي ثةرلةماننب ياخود لة دةرةوةي ثةرلةمانيشنب بةو 15)ليذنةكة ثَيي بَيت لة )

مةرجةي شارةزاي بواري دةستووري بن، لة زووترين كاتيشدا كؤبوونةوةي خؤيان بكةن(، هةروةها وا 
 هاتةكاني خةَلكي كوردستان لةخؤ بيرَيت، زؤر سوثاس.باشرتة نوَينةرايةتي ثَيك

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيج كا  سروود فةرموو.
 بةر َيج سروود سليم ميت:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ثَيكهَيناني سَي خاَلم هةية بة كورتي، خاَلي يةكةم: ثرسيارم هةية لة ليذنةي ثةيوةنديدار، كَي بةرثرسة لة 
ئةم ليذنةية؟ ئةطةر ثةرلةمان بةرثرسة كةواتة حيجب و اليةنة سياسييةكاني كة ئةندامي ثةرلةمانيان 
نيية مةحروم دةبن لةو بابةتة، باش دةزانني كة دةستوور دةستووري هةمووانة، دةبَيت هةموويان 

ية، خاَلي دووةم: بة ثَيويسيت بةشداربن، لةبةر ئةوة ئةم فةدةرة ثَيويسيت بة روونكردنةوةي زياتر هة
دةزامن زامنكردني وجودي نوَينةري ثَيكهاتةكان لةو ليذنةية، زيادين بكرَي لة ماددةي دووةم، خاَلي 
سَييةم: ثرسيارم هةية ثَيويستة بجانني شَيوازي ئيدارةكردني ئةم ليذنةية، بؤ منوونة كَي دةبَيتة سةرؤ ؟ 

 ير ةوي ناوخؤي دةبَيت يان نا؟ زؤر سوثاس.سيستةمي دةنيدان ضؤن دةبَيت؟ ئايا ثة
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيج مامؤستا حسن فةرموو.
 بةر َيج حسن صاحل حممد:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 منين هةر سَي، ضوار خاَلم هةية، يةكةم: ئةو ليذنةية كةي ثَيكدَيت؟ دةكرَي ئةطةر كاتَيكي دياري كراوي
بؤ دياري بكرَيت بؤ ثَيكهَيناني، ضونكة ثَيكهَيناني دوا بكةوَي ئةمةشيان كَيشةيةكي طةورة دروست دةكات، 

( 20( رؤذ، )15بؤية من بة باشي دةزامن بيوترَيت ئةم ليذنةية دواي دةنيهَيناني ثر ؤذة ياساكة لة ماوةي )
نة  ئةويشيان سَي، ضوار مانيَيي دوا رؤذ، يةعين مودةية  دياري بكرَيت بؤ ئةوةي كةي داةةزرَيت، 

بكةوَيت، دووةم: ثرسياري من ئةوةية ئةو زؤرينةي رةهاية هي سةرجةم ئةنداماني ثةرلةمانة؟ واتة لة 
( ئةندام ثةرلةمانةكةية يان زؤرينةي 111( ئةندام ثةرلةمانةكة زؤرينةكة كؤي )111كؤي )

وة، ضونكة من ثَيمواية مادام ئةوة بة سازان دةكرَي، ئامادةبووانة؟ ضونكة ئةمةش دةكرَي يةكاليي بكرَيتة
سازاني لةسةرة، سازاني حيجبة سياسييةكاني لةسةرة زؤرينةي ئامادةبووان بَيت باشرتة لة زؤرينةي 
ثةرلةمانتارةكان، سَييةم: خاوةن ئةزموون و ثسثؤربن لة بواري ياسايي و دةستووريدا ئةوةي بؤ زياد بكرَي، 

باشة نوَينةري ثَيكهاتة و ئايين و ئاينجاكان و ناوضة كوردستانييةكاني دةرةوةي هةرَيمي ضوارةم: منين ثَيم
( كةسيية اليةني كةم هةموو ئةوانةي كة 21لةطةَلدا بَيت، ثَينجةم: من ثَيشنيار دةكةم ئةم ليذنة )

 ( ذن كةمرتي تَيدا نةبَيت، زؤر سوثاس.5%(ي نيسبةي ذنان بَيت، لة )30دامانناون لة )
 ةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:ب

 بةر َيج كا  ظةمان فةرموو.
 بةر َيج ظةمان فيصل سليم:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

( كةسي يان هةرضةندة  بينت، ئةساسةكي زانسيت هةبينت، 21من ثَيمباشة تةمخني كرنا ئةظي ذمارة )
كي طرنك و رةهةندةكا نيشتيماني يا هةي، ذبةر ذبةر كو مةسةلةيا ئةوان ذي بابةتي دةستووري بابةتَي

هةندَي من طةلة  ثَي ئاسايية ذمارة ظان كةسان بَيتة زَيدة كرنَي ب شةرةتةكي كو دةمَي دةست بةكار دبن 
( كةسة خؤ دابةش بكةن بةسةر ضةند ليذنةيةكي موسةغةر يَيت بضيي تردا بؤ 30( كةسة يان )20ئةظ )

توور) يان فةصلةكَي دا بضت خوارَ) بؤ هندَ) كو زيرت دةمى ئيستيغالل هندَي هةر ئَيي با بةكَي دةس
بكةتن و زيرت كوردستانَى بكةن خودان دةستوور، ذبةر هندَ) ثشتةظانَيي ل كا  )ئايدن( و )شَيخ شامؤ( و 

 هةمى برادةران دكةم ئةوَين كو ثشتةظاني ل ثَيكهاتةيان كر)، سوثاس.
 ي ثةرلةمان:بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤك

 بةر َيج كا  علي حةمة صاحل فةرموو.
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 بةر َيج علي حةمة صاحل:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

( ئةندام زياتر نةبَيت، 21من ئةو ثَينج تَيبينييةم هةية، بة تةسةلسول دةخيوَينمةوة، يةكةم: ليذنةكة لة )
دةهَينَيت؟ ( كةسة 21ةعين كَي ئةم )( كةسة داخيلي ثةرلةمان دةبن؟ ي21دووةم: لة ض دةرطايةكةوة ئةو )

واتة ليذنةية  بؤ دروست كردني ليذنةكة دروست بكرَيت، سَييةم: ميكانيجمي دياري كردني سةرؤ  و 
( كةسة، ياخود ضؤن؟،  21دةستةي سةرؤكايةتي ئةم ليذنةية دياري بكرَيت، ئايا بةزؤرينةي دةنيي ئةو )

ري بكرَيت، ضوارةم: ئةم ليذنةية لة رؤذي ثةسةند كردني كَيَن ئةبَيت بةسةرؤ ؟، ئةو ميكانيجمة ديا
( ر ؤذ زياتر نةبَيت، ئَيمةش ثشتيواني ئةوة دةكةين 20ياساكةوة لة ماوةيةكدا دةست بةكار بَيت، كة لة )

 كة نوَينةري سةرجةم اليةن و ثَيكهاتةكاني كوردستاني تَيدا بَيت، سوثاس.
 ةمان:يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرل بةر َيج د.

 زؤر سوثاس، كا  يروانت نيسان، فةرموو.
 بةر َيج يروانت نيسان ماركؤس:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةظة دةستوور، دةستوورَ) مة هةميانة، يةعنى وة  ض بابةتةكَى د) نينة هةمى دونيايَى وة  ميسر، 

( بؤ بيست و 21ت و ئَيكَى )يةعنى هةمى ال بةرضاظ وةرطرتية، ئةز دبَيذم ذمارة بَيتة زَيدة كرن ذ بيس
( دا بشَين مرونة تَيدا هةبيت نةتةوة و ئايني جهَى وان تَيدا بَيتة كرن و زةمانا ثَيكهاتا 25ثَينجَى )

نةتةوةيى و ئايينى بَيتة كرن وةكو برايَيت مة يَيت ئَيجيد) ناحيا ئايينى و كاكةيى ذ)، كةس بةحسَى 
دستانَيدا و هةروةسا نةتةوة ذ) ل ثةرلةمانَى كوردستانَى سةر كاكةييان ناكةت وان ذ) دةورةكَى هة) كور

ئةساسَى نةتةوة هاتية دان نة سةر ئةساسةكَى ئايينى ية داناية بؤ مةسيحيان ئَيكة دةومييةت يَى تَيدا، 
دةومييةت ذمارة ناهَيتة حيساب كرن، دةومييةت ب ناظى دهَيتة حيساب كرن، يةعنى كلد و سريان و 

، توركمان كا ض يَيت د) هةبن، و ئةز تةئييدا خويشكا خؤ كةذاَل خانَى دكةم و عةَ حةمة ئاشور، ئةرمةن
 صاحل دكةم هةيكةلة  هةبيت و سةدحم زةمةنيية  بؤ ظَى ليذنَى هةبيت، و سوثاسيا وة دكةم. 

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.

 سوثاس، كا  عومةر عينايةت، فةرموو.
 عينايةت حةمة:بةر َيج عمر 

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
يةكةم: من سةرةتا ئةمةوَيت ثشتيريي بووني ئةنداماني ثَيكهاتةكان بكةم، هةروةها ثَيكهاتة ئاييين و 
نةتةوايةتيةكانين، هةروةها بووني نوَينةري اليةنةكان ئةوانةي كة كورسيان لةناو ثةرلةمان نيية، يان 

: من وا هةست دةكةم ئةم ياساية دوو بر طةي نوودسانة، لةبةر ئةوةي كةمن لةناو ثةرلةماندا، دووةم
ر َيكاري كانديد كردن بؤ ناو ئةو ليذنةية دياري نةكراوة، ئةطةر ر َييام بدةن من هةر سَي بر طةكةي كة 
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نووسيومة ئةخيوَينمةوة، دواي ئةوةش ثَيشكةش بة ليذنةي ياسايي دةكةم، بةم شَيوةيةية: يةكةم: لةماوةي 
( ر ؤذدا لةبةرواري ثةسةند كردني ئةم ياسايةوة، ثةرلةمان ليذنةية  ثَيي دَينَيت كة بةزؤرينةي 30)

دةنيي ئةنداماني ثةرلةمان هةَلدةبذَيردرَين و دةكرَيت ئةندامي ليذنة ئةندامي ثةرلةمان بَيت و يان 
دةستوور، يان خاوةن ئةزموون  لةدةرةوةي ثةرلةمان بَيت، بةمةرجَيي ثسثؤر  بن لةو بوارةدا، يةعين بواري

( ر ؤذدا لة 15بن لةو بوارةدا. دووةم: ئةنداماني ليذنة لةاليةن ليذنةي ياسايي ثةرلةمانةوة لةماوةي )
ثةسةند كردني ئةم ياسايةوة ثَيشكةش بة ثةرلةمان دةكرَيت، يةعين من ثرؤسةي هاتنة ناوةوةي ئةو 

اوةكانيان كانديد بكرَيت و بدرَيتة ليذنةي ياسايي و ليذنةي بةر َيجانةي كة ئةوترَيت ضؤن بَين، ئةكرَيت ن
ياساين ئاراستةي ثةرلةماني بكات. سَييةم: سةرؤ  و جَيير و بر ياردةر لةناو ليذنةدا بةزؤرينةي دةنيي 

 ر ةها هةَلدةبذَيردرَين و بةزؤرينةي دةنيي ئةندامان بر يار لةسةر بةند و بر طةكان دةدرَيت، زؤر سوثاس.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: َيج د.بةر 

 زؤر سوثاس، بةر َيج كا  فرحان جوهر، فةرموو.
 بةر َيج فرحان جوهر دادر:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

وَير اي ثشتيريي كردني طةلَيي لة برادةرامن لة مةسةلةي مايف ثَيكهاتة ئايين و نةتةوةييةكان و اليةني 
ويستة هةبن، منين ثشتييري ئةو ر ةئية دةكةم، هةروةها لةطةَل ئةو كةسةكان كة لة ليذنةكةدا ثَي

ر ةئيةشدام كة دوو برادةر ثَيشكةشيان كرد، كة ليذنةكة زياتر بكرَيت، لةبةر ئةوةي مةسةلةي دةستوور 
بابةتَيكي طرنيةو زؤر هةَلدةطرَيت، تا عةدَلةكانين زؤرتر بن بَييومان دةوَلةمةند تر دةبَيت، بؤية من 

( كةس، كة بتوانن شتَيكي باشرت سياغة بكةن، هةروةها 31( كةسةوة بكرَيت بة )21طةَل ئةوةدام كة لة )لة
لة ليذنةكةدا شَيواز وكار كردني ليذنةكة ر وون نةكراوةتةوة، كة طواية ئةم ليذنةية ئةندامةكاني لةسةر ض 

اكسيؤنةكانة، بةثَيي هةَلبذاردنة، ضؤن ئةساسَيي دادةنَين، بةثَيي ئيستيحقادي حجبة سياسيةكانة، بةثَيي فر
دةكرَيت، هةروةها شَيوازي كاركردنيان ديار نيية، سروشت و شَيوازي هةَلبذاردني سةرؤ  و ئةندامان ليذنة 
بةتايبةتي سةرؤكي ليذنة لةسةر ض ثَيوةرَيي دةبَيت، هةموو ئةمانة وا دةكات دواتر كاري ليذنةكة دوا 

َيت، حةق بوو لَيرةدا بر طة بة بر طة ئةمة ر وون بكرايةتةوة، بؤ ئةوةي بكةوَيت و ئيشكاليةت دروست ب
باشرت كاري خؤيان بكةن، بؤية هةر ثَيكهَيناني ليذنة ناكاتة ئةوةي كة ئةم ليذنةية بتوانَيت دةست بةكار 

 بَيت و كاري خؤي بكات، زؤر سوثاس.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.

 مَيد فةرموو.سوثاس، كا  ئو
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 بةر َيج ئومَيد حةمة علي:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

( 21سةبارةت بةم ماددةية من لةطةَل ر اثؤرتي ليذنةي ياساييم، بةهةندَيي طؤر انكارييةوة بةوةي كة لة )
كةس زياتر نةبَيـت، وة كات بؤ ثَيكهَيناني ليذنةكةش دياري بكرَيت، خاَلي دووةم، سةبارةت بةو 

نيارانةي كة هةموو ثَيكهاتة سياسي و ئاينييةكان لةناوةوة و دةرةوةي ثةرلةمان بةشداري بكةن، من ثَيش
دةمةوَيت بةوازحيي ئةوة بَلَيم كة ئةوة دةبَيتة هؤي تَيكداني هاوسةنيي لةناو ليذنةكةدا، ثَيم خؤشة ئةو 

لةية  كةس كةمرت نابَيت، خؤ نيو  ثرسيارة خبةمة ر وو، كة ئَيمة باس لة بووني نوَينةر دةكةين، بَييومان
كةمسان نيية بؤ بةشداري كردن، ئايا كةمسان هاتووين هةموو ثَيكهاتة سياسي و حجبة سياسييةكاني 
كوردستان، ثَيكهاتة ئايين وئيتنيكيةكامنان ذماردبَيت، كة ئةطةر لة كةسَيي كةمرتيان نةبَيـت، بَييومان كة 

( ئةكات، ضةند حجبي 100( ئةكات يان )21نوَينةر دةكات، ئايا )نيية لةكةسَيي كةمرت، كة ئةمة ضةند 
سياسيمان هةية؟، ضةند ئايين جياوازمان هةية؟، ضةند ثَيكهاتةي سياسي جياوازمان هةية، ضةندي 
نةتةوةيي جياوازمان هةية؟، بؤية ئةمة زؤر ئيشكالي هةية، بة بر واي من ثرسيارَيكي تر ئةوةية، ئةم 

سازان بَيت و دةبَيت زةمانةتي مايف هةموو ثَيكهاتةيةكي سياسي، ئيتنيكي، ئايين بكات،  دةستوورة دةبَيت بة
كة ئَيمة ئةو زةمانةتةمان كرد ر ةنية ثَيويست نةكات جةخت لةسةر ئةو بابةتة بكةينةوة كة نوَينةري 

ن زياتر بَيت، هةموو ثَيكهاتةكان كة ئةمة ئةوةندة زؤر ئةكات، ر ةنية لة ذمارةي ئةنداماني ثةرلةماني
بابةت و زاراوةكان كة باسي لَيوة كرا، با لةم ماددةية نةهَينرَيتة ئاراوة، ضونكة لةماددةي ثَيشووتر ئَيمة 
مةسةلةي ئامادةكردن و ثَيداضوونةوة ئةوانةمان يةكال كردةوة، بؤية ثَيم واية وة  خؤي ةَينَيتةوة بةو 

 طؤر انكارييانةي كةباسم كرد، وسوثاس.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: د. بةر َيج

 زؤر سوثاس، بةر َيج كا  كةمال يةَلدا، فةرموو.
 بةر َيج كمال يلدا مردوز:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةكيد بة دَلةوة ثشتيريي ئةو ثةرلةمانتارانة دةكةم كة دةَلَين با ئةندامي ثَيكهاتةكان بةشدار بن، ثشتيريي 

و كا  فرسةت وكا  فرحان  ناظمكا  شوان و كا  ماجد ودكتؤر سراج و كا   كا  ئاري و كا  ئايدن و
دةكةم، بةس ثرسيارَيكم هةية، كة ليذنةكة ثَيي دةهَيندرَيت كَي داي دةنَيت؟، كة ليذنةكةش ثَيكهَينرا، لة 

لة ئةندامي ثةرلةمان و دةرةوةي ئةندامي ثةرلةمان دةبَيت، ضةند كةس لة ثةرلةمان دةبَيت و ضةندين 
دةرةوةي ثةرلةمان دةبَيت، ئةوانةي كة لةدةرةوة دَين، ثسثؤر و شارةزان لة بوارةكان، ثسثؤر يةكةش دةبَيت 
دياري بكرَيت، كة ثسثؤر ييةكةي ئاييين، ياسايي بَيت، دةبَيت ئةوةش دياري بكرَيت، ئةوانةي كة شارةزان لة 

( كةس ثَيي 25مارةشيان ضةندة؟، ليذنةكةش لة )داناني دةستوور ئةكيد ئةوانة دةبَيت لة ثَيشةوة بَين و ذ
بَيت باشة، دةستوورةكة هي هةرَيمي كوردستانة بؤ هةموو ثَيكهاتةكانةو بؤ هةموو ئاينةكانة، وة هةموو 
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اليةكي لةناو بَيت بةشَيوةيةكي عاديالنة، ثشتيريي ئةوةي دةكةم كة مايف ذنانين بدرَيت لةناو ئةو 
 ليذنةية، سوثاس.

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.

 ، فةرموو.مصطفىسوثاس، كا  غةريب 
 حةمة:مصطفى بةر َيج غريب 

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.

خاَلي يةكةم من ثشتيواني ر اي هةموو ئةو بةر َيجانة دةكةم، كة داواي ضةسثاندني نوَينةرايةتي هةموو 
كاني كوردستان دةكةن، ئةمةوَيت زؤر بةخَيرايي ئةوةتان بري بَينمةوة لةكاتي ط توطؤي نةتةوةو ئايينة

ياساي كؤميسيؤني باآلي هةَلبذاردن و ر اثرسي كة كرا بة ياسا، هةندَي لة ثَيكهاتةكاني ناو ثةرلةمان 
ت دةكرد كة طلةييان كردو كار طةيشتة بايكؤت كردني دانيشتنةكاني ثةرلةمان، لةبةر ئةوةي وايان هةس

( ر ؤذدا ثَيي بهَينرَيت ثشتيواني ئةو ر ةئية دةكةم، خاَلي سَييةم: 20مافيان خوراوة، دووةم: لة ماوةي )
( كةسة ضؤن دابةش 21لةناو ئةو هةموو حجب و نةتةوةو ئاينة جؤراوجؤرانةي كوردستاندا حيسةي ئةم )

ني ثارَيجطاكانة كة تا ئَيستا كَيشمة كَيشي ي ثارَيجطاو ليذنةو ثؤستةكاادةكرَيت؟، ئةوة حاَلي ئةجنومةن
( ر ٍِؤذدا يان مانيَيي ئةمة بكرَيت، بةر اسيت ئةوةنة كَيشة 20لةسةرة، جا ئةطةر ئَيمة ةانةوَيت لة )

لةبةردةميدا دروست دةبَيت كة دوايي نابَيت، بؤية بةثَيويسيت دةزامن كة لَيرةدا خاَل خبرَيتة سةري و 
 دياري بكرَيت، سوثاس.

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: ةر َيج د.ب

 زؤر سوثاس، بةر َيج خاتوو حيات جميد، فةرموو.
 بةر َيج حيات جميد دادر:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
خاَلي يةكةم: منين ثشتيريي ئةو ر ةئية دةكةم كة دةَلَيت بؤ تةشكيل كردني ليذنةكة سةد َيكي زةمةني 

( 21(ئةندام ثَيي دَيت، ئةم )21لَيرةدا باسي ئةوة دةكرَيت كة ليذنةكة لة ) دياري بكرَيت، خاَلي دووةم:
ئةندامة هةموومان دةزانني ئةمة حةدي ئةعالية بؤ ئةو ليذنةية، ئةي حةدي ئةدنا بؤ ليذنةكة ضةندة؟، 

ضوارةم:  خاَلي سَييةم: ر ةضاوي نيسبةي ئافرةت بكرَيت و باآلنسي جَيندةر ر ابيريَيت لة ليذنةكةدا، خاَلي
ثشتيريي ئةو ر ايانة دةكةم بؤ ثَيكهاتةكان لة ليذنةكةدا كة ثشتيوَي نةخرَيت، لةطةَل ئاين و ئاينجاكان، 
خاَلي ثَينجةم: ميكانيجمي كاركردني لةسةر ض ئاستَيي دةبَيت و ثَيوةرةكاني دانان لةو ليذنةيةدا ضية؟، ئايا 

( كةسية؟، 21ةية، بؤ تةشكيل كردني ئةو ليذنة )فراكسيؤنةكان دياري دةكةن، ياخود ليذنةيةكي تر ه
 سوثاس.
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 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.

 زؤر سوثاس، كا  عبداهلل حاجي حممود، فةرموو.
 بةر َيج عبداهلل حاجي حممود:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
وةن ئةزموون(يشي بؤ زياد بكرَيت، من لةطةَل ئةصَلي ثر ؤذةكةدام، بةآلم لةثاش ثسثؤر ي و شارةزايي) خا

 زؤر سوثاس.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.

 زؤر سوثاس، خاتوو منرية، فةرموو.
 علي: عثمانبةر َيج منرية 

     بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
كرَيت، ليذنة لة (ئةندام ثَيي دَيت، ثَيشنيار دةكةم واي لَي ب21ماددةي دووةم بةم شَيوةيةية، ليذنة لة )

( ئةندام زياتر نةبَيت، هةروةها، وشةي ثسثؤر ييةكةي لَي البربَيت، كاتي دروست كردني ليذنةكة كة 21)
بةشَيكي زؤر لة هاور َيكامن لةثةرلةمان باسيان كرد، كاتي دروست كردني ليذنةكة دياري نةكراوة، وة 

ني ياساكةو بر ياردان لةسةر ليذنةكة، لةماوةي ثشتيريي هةموو ئةو ر ةئيانة دةكةم كة لةدواي تةواو بوو
(ر ؤذ دةست بةكارةكانيان بكةن، ثشتيريي ر ةئي كا  علي حةمة صاحل و كا  عمر عينايةت و دكتؤر 20)

 شَيركؤ دةكةم، سوثاس.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.

 زؤر سوثاس، دكتؤر شوان دةآلدزةيي، فةرموو.
 باوةمري)د. شوان دةآلدزةيي(: فىمصط بةر َيج عمر

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
وةَلآل ئةوةي كة طرنية ليذنةكة بةشَيوةية  بَيت مايةي ر ةزامةندي هةموو ثَيكهاتةكاني هةرَيمي 
كوردستان ودةرةوةي هةرَيمين بَيت، با بةشَيوازَيي نةبَيت ثةرضة كرداري لَي بَيتةوة، وةكو كؤميسيؤني 

هةَلبذاردنةكان، نوَينةرايةتي ناوضةكان بةتايبةتي كة وشةي هةرَيممان لَي الداوة، طرنية  باآلي سةربةخؤي
كة مةسةلةن كةركوو  و شوَينةكاني تر نوَينةرايةتيان بةزةدي هةبَيت لة ليذنةكةدا، ئةو كات كاتةكةش 

وي خؤيدا كارةكاني دياري بكرَيت، كاتةكة بةزةدي دياري بكرَيت كة ليذنةكة ثَيويستة لةكاتي دياري كرا
تةواو بكات، سوثاسي هةموو ئةو ئةندامانةش دةكةم كة ئاراستةي دسةكانيان بةشَيوازَيكة كةسياسةتي 

 زؤرينةو كةمينة بةكار ناهَينن، زؤر سوثاس.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.

 زؤر سوثاس، بةر َيج بةهجاد دةروَين، فةرموو.
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 وَين دةروَين:بةر َيج بةهجاد دةر
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

( ئةندام ظان مةرجان، 21مادا دوَي، دووةم: من ثَيم باشة بةم شيوة بَيتة دارَيذين، ليذنةية  ثَيي بَيت لة )
يةعين ضةند مةرجَيي ريي كةين، ئَيي: ثسثؤر  و شارةزا بن لةم بوارةدا، دوو: الني كَيم حةفت لةوانة 

اتة سَي، ئَيي لةوانة ئةندام ثةرلةمان بن، ضونكة لة ر اسيت جوان نينة ببيذن ئةندام ئةندام ثةرلةمان بن، و
ثةرلةمان نةبن، ئان زورينةش ئةندام ثةرلةمان بن، مةرجي سَي: نوَينةرَين هةمي اليةن و ثَيكهاتا ل خؤ 

َينجين: ( ر ؤذ زياتر نةبت، مةرجي ث15بيريت، ئَي ضوارين: ليذنةية  ثَيي بت لة ماوةيةكي لة )
 بر ياري ليذنةية بسازان بن، زؤر سوثاس.

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.

 زؤر سوثاس، بةر َيج كا  باثري، فةرموو.
 بةر َيج باثري كامةال سليمان:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
( ئةندام كةمرت نةبَيت و لة 19من ثَيم باشة لةبارةي ذمارةكةوة بؤ ئةوةي دةستمان ئاوةآل بَيت، بَلَيني لة )

(ين زياتر نةبَيت، بؤ ئةوةي ئةو ثَيكهاتانةي كة خواسيت زؤربةي ئةندامان بوو زياد بكرَيت، دةربارةي 25)
ماوةكةي، من ثَيم باشة ماوةكةي دوو مانك بَيت، بؤ ضي؟، موبةر ير م بؤ ئةو ر ةئيةي خؤم ئةوةية، 

( ر ؤذ ر ةدي ئةكاتةوة، كة ر ةتي كردةوة ئَيمة 15ةد كردةوة، دواي )لةكاتَيكدا سةرؤكي هةرَيم ئةو ر ةئيةي ر 
( ر ؤذي ترمان دةوَيـت بؤ ئةوةي جارَيكي تر ثَيداضوونةوةي بؤ بكةين، ئةطةر ر ةئيةكي لةسةري 15)

( ر ؤذ ئَيمة ناتوانني ئةوة بكةين، بةس دوو مانك ماوةيةكي باشة، ئةو ئيشكالةش 20هةبَيت، ضونكة تا )
َيت بؤ ماوةكة، دةربارةي ئاين و ئاينجاكان و كةمة نةتةوةييةكانين ئةوة ثشتيريي لَي دةكةم، نامَين

 سوثاس.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.

 سوثاس، بةر َيج كا  دارةمان دادر، فةرموو.
 بةر َيج دارةمان دادر فتاح:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةندام ثَيي بَيت ئةوة بكرَيت بة دةتعي، لةكؤتايشيدا ثسثؤر  يان خاوةن ( 21دةربارةي ليذنةكة لة )
ئةزموون بن، من ثَيم واية لةبةر ئةوةي دةستوور طشتيرية، بؤية ثَيويسيت بة ثسثؤر ي جياجيا هةية، بؤية 

 بةم شَيوازة بنووسرَيت، بةومةرجةي ثسثؤر و خاوةن ئةزموون بن، سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان: /يوسحم حممد صادق بةر َيج د.

 سوثاس، بةر َيج كا  يعقوب طورطيس، فةرموو.
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 بةر َيج يعقوب طورطيس يادو:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ثشتيريي دةكةم بؤ وان بةر َيجان ئةنداماني ثةرلةمان ئةوان داخاز كرينة، كو نوَينةرَيت ثَيكهاتةكان لةو 
ي ثةرلةمان و نوَينةري ثَيكهاتةكان، زةمان هةبت، بؤ مة كة ليذنةية بَيت، زؤر ثَيويستة بؤ مة، وة  ئةندام

ئةزمووني كؤميسيؤني باآلي هةَلبذاردن دووبارة نةبت جارةكا دي، نوَينةري مة بدةنة ثارتي و نوَينةرَين 
توركمان بدةنة يةكَييت، ئةو بؤ مة زؤر ناخؤشة، ئَي دوو: بَيتة ديار كرن بةنووسني لَيرة لة ماددة دوو، 

 ر كرني بةشدار بووني ثَيكهاتةكان لةو ماددة، زؤر سوثاس.مسؤطة
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.

 سوثاس، بةر َيج خاتوو ئيظار، فةرموو.
 بةر َيج ئيظار ابراهيم حسني:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
رلةماني بَيت، سةبارةت بة ماددةي دووةم: سةبارةت بة نوَينةري ثَيكهاتةكان بةثَيي ر َيذةي كورسي ثة

( ر ؤذ كةمرت نةبَيت، سةبارةت بة 15( ئةندام كةمرت نةبَيت، كاتَيي دياري بكرَيـت كة لة )21ليذنةكة، لة )
داناني ذن لةم ليذنةيةدا من تةواوي ثشتيواني خؤم دةردةبر م، بؤ خاتوو ثةروا، تةالر خان، حةيات خان، 

 فائيقين، سوثاس. كا  حسن ساَل ، هةروةها كا  بَيستوون
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.

 وثاس، خاتوو وحيدة يادو، فةرموو.س
 بةر َيج وحيدة يادو هرمج:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

تةبعةن ئاخافتيَن من ذ الية طةلة  ئةندامان هاتة كرن، بؤية من دووبارة ناكةم، لَيرةش دبيذم سوثاس و 
ةظاآل وان دكةم، كة ثشتيريي ثَيكهاتة هاتة كرن، سوثاسيا وا دكةم، بةس شتةكي ذ ظَيرة ثشتيريي ل حةمي ه

 دبيذم كة فيعلي بت، نة  بةس ر اطةياندن بت، سوثاس.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.

 سوثاس، كا  ر ابوون، فةرموو.
 بةر َيج ر ابوون توفيق معروف:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
من سَي موالحةزةم هةية، يةكةم: لةو كاتةوةي كة ط توطؤ لةسةر ئةنداماني ليذنةكة دةكةن، هةوَل دةدةين 

( ئةندام زياتر نةبَيت، من بؤ خؤم ثَيشنياري ئةوة دةكةم و 21دةستيان كراوة بكةين، واباشة بَلَيني لة )
ن بؤ ئةوةي كاروبارةكانيان بؤ ثرؤذةكة ثَيم باشة و هيواخوازم ئةو ليذنةية بة نيسبةتَيكي كةم ر َيي بكةو

( ئةندام زياتر نةبَيت، دووةم: 21بةر َيي و ثَيكي بر وات بةر َيوة، كةواتة ثَيشنيارةكة بةو شَيوةية كة لة )
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ئةوةية كة زؤربةي ئةندامان ثَيشنياريان كرد، كاتَيي دياري بكرَيت، بؤ منوونة ئةوةندة ماوة دواي ثةسةند 
نةكة دروست بكرَيت، هةروةها سةبارةت بة ثَيكهاتةكان ئةطةر ئةو بابةتة خراية ناوةوة، كردني ياساكة، ليذ

تةبعةن ئَيمة ر َيج لة ثَيكهاتةكان و مايف ثَيكهاتةكان دةطرين، بة دَلنيايشةوة ئةطةر نوَينةريشيان تَيدا 
تَيكي زؤر طرنك و هةستيارة، نةبَيت، مافيان ثارَيجراوة، بةآلم دَلنيام تَييدا دةبَيت، ضونكة دةستوور بابة

 بةآلم بةهةمان ميكانيجمي ئةندامةكاني تر لة ثةرلةمان ثةسةند دةكرَيت، سوثاس.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.

 سوثاس، ليذنةي ياسايي دسةتان ضيية لةسةر ر اي ئةنداماني ثةرلةمان؟، فةرموو كا  طؤران.
 بةر َيج طؤران ئازاد حممد:

 ر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.بة
ئةندامان كؤمةَلَيي موالحةزةي باشيان وت، هةندَيكيان ئَيمة لة ليذنة دواي ط توطؤ كردن بةنةزةري 

( ئةندام زياتر 21ئيعتيباري وةر دةطرين، هةر لةوةي كة ليذنةكة حةدي ئةعالي دابندرَيت، كة دةَلَيت لة )
ماوةية  دابندرَيت بؤ دةست بةكار بووني ئةو ليذنةية، كة  نةبَيت، كةمرت نةبَيـت ئاسايية، هةر لةوةي كة

دسة لةسةر كاتي جياواز جياواز كرا لةاليةن ئةندامانةوة، كة ئَيمة عةمةليةن مانيَيكمان ثَي باشة، بؤ 
ئةوةي ليذنةكة دةست بةكار بَيت، باسي مايف ثَيكهاتةكان كرا، ثَيكهاتة نةتةوةييةكامنان هةيةو باسي 

ةرجةم حجب و اليةنة سياسييةكانين كرا، ئَيمة لة ليذنة دواي ر اوَيذكردن طةيشتينة ئةوةي ثَيكهاتةي س
كة ثَيمان باشة ثَيكهاتة نةتةوةييةكاني هةرَيمي كوردستاني تَيدا بَيت، بةآلم كة دسة لةسةر ثَيكهاتة 

زياتر نةبَيت، ئةوة ( ئةندامين 21سياسييةكاني هةرَيمي كوردستان دةكرَيت، دسة لةسةر ليذنةيةكةو لة )
دورسة، خؤي ليذنة ضةندة ئةندامي كةم بَيـت ئةوة عةمةلييةكةي زياتر دةبَيت، ئةم ثرؤذةي دةستوورة 
جاري ثَيشووش هةر وابووة، كة دادةر َيذرَيتةوة دواتر لةطةَل حجب و اليةنة سياسييةكان دادةنيشَيت، ر ةئيان 

دةكرَيتةوة، ر ةئي لةسةر دةدةن، يةعين ئةوة نة بَيت تةنها ئةم وةر دةطريَيت، ر اوَيذيان ثَي دةكرَيت، بآلو 
ليذنةية بَيت، ئةم ليذنةية كة كار دةكات لة ئايندة، لةطةَل ذنان دادةنيشَيت، لةطةَل خةَلكي ياسايي 
دادةنيشَيت، لةطةَل طةجنان دادةنيشَيت، ر ةئيان وةردةطرَيت، بآلو دةبَيتةوة، يةعين خودي ئةم ليذنةية لة 

وورَيكي داخراو نيية بةتةنها كارةكاني بكات، بؤ منوونة كاكةييةكان هاتوونةتة ثةرلةمان ر ةئي خؤيان ذ
هَيناوة، لةوانةية بةياني ئةم ليذنةية بة خاص لةطةَل كاكةييةكان دابنيشَيت، لةطةَل ئَيجدي دابنيشَيت، 

شت هةية، لةكاتَيكدا ئةو  دواين ئةو ئةندامانة وة  ئةندامي ثةرلةمان حةزةرمان لةسةر هةندَيي
ئةندامانة ئةم ثةرلةمانة دايدةنَيت، ئةم ثةرلةمانةش دةنيي لةسةر دةدات، وة فراكسيؤنةكاني 
ثةرلةمانين ديارييان دةكةن، فراكسيؤني وا هةية ثَيي باشة ذن دةهَينَيت، كاكةيي دَينَيت، ئيجيدي دَينَيت، 

ئةوة ثَيم واية هةموو هَيجة سياسييةكان حةريسن لةسةر ئةندامي ناوضة كوردستانييةكان دَينَيت، لةبةر 
ثَيكهاتةي ئةم ليذنةية، ئةطةر نوَينةري ناوضة  كوردستانييةكان هةبَيت يان نةبَيت لةم ليذنةيةدا، ئةطةر 
نةش بَيت هةر حةريسن لة ثاراستين مافيان، لةطةَل ئةوةشدا دةتواندرَيت كة فراكسيؤنةكان دايدةنَين 
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وانةوة بَيت، ئةطةر نا تةخصيص كردني هةموو ئةم اليةنانة كؤنرتؤَل ناكرَيت، ئةمةش بة نوَينةرةكة لة
تةواوفوق دةكرَيت، دةكرَي لةوَي جَيياي بكرَيتةوة، موهيمةي ئةم ثر ؤذة ياساية ئةوةية كة بنووسرَيت يان 

يان نةبَيت بةتةوافوق نةنووسرَيت، كة ئَيمة دواي ديراسةت كردن ثَيمان باشة بنووسرَيت، كة ئةمة ببَيت 
ئين دةكات، ضونكة ئَيمة لةماددةي يةكةم نووسيمان ئةمة ليذنةيةكة بؤ هَينانة كايةي سازان، سازان 

(ش هةية، لةسةر سازان، كة بةسازان ئين 19يةعين بةتةوافوق ئين دةكات، جية لةوةي ياساي ذمارة )
دا وشةي سازان نةبووة لةناو ياساكةدا، بةآلم بكات حجب و اليةنة سياسييةكان ر َيجي دةطرن، لة ر ابردوو

ئيحرتام طرياوة، ئةم ثرؤذةية ثةسةند كراوةو جارَيكي تر ثَيداضوونةوةي لةسةر دةكرَيت، لةبةر ئةوةي 
سازاني بةشَيي لة اليةنة سياسييةكاني لةطةَل نةبووة، بؤية بةردةوام ثَيم واية لة كوردستان ئيحرتامي 

ؤية ئةمةش ئيجافةي دةكةين، كة ئةطةر ئيجافةش نةكرَيت، هةر ئيحرتام طرياوة، مةبدةئي سازان طرياوة، ب
كةسازان هةبوو ثَيويست ناكات تؤ بَلَييت سيستمي دةنيدان ضؤنة، سيستمي دةنيدان بؤ ثةسةند كردني 

تة كؤي ثر ؤذةكة لة ياساكة دياري كراوة، كة برييتية لة )دوو لةسةر سَيي( ئةنداماني ثةرلةمان كة دةكا
( دةنك، ئةطةر ثَيكهاتةي حجب و اليةن و كورسييةكاني ثةرلةمان لَيي بدةينةوة ئةوة ثَيويسيت بة 76)

 ( دةنك بهَينيت ئةطةر نا ناتوانيت لةثةرلةمان ئةو دةنية زامن بكات، سوثاس.76سازانة بؤ ئةوةي )
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.

 ، فةرموو.سوثاس، بةر َيج دكتؤرة ظاآل
 بةر َيج د. ظاآل فريد ابراهيم:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةو ثرسيارانةي كة ئاراستةي ليذنةي ياسايي كران، تايبةت بة ثسثؤر  يان خاوةن ئةزموون بن، ئَيمة 
لةر اثؤرتةكةدا جَيياي هةردووكيامنان كردؤتةوة، وتوومانة مةرجة ئةو كةسة ثسثؤر  بَيت يان خاوةن 

ن بَيت، ضونكة ثَيويسيتمان لةدار شتنةوةي دةستوور هةم ثَيويستيمان بة ثسثؤر ة، لةهةندَي اليةني ئةزموو
دياري كراو ثسثؤر ي ئابووري، ياسايي، ئايين، لةهةمان كاتيشدا ثَيويسيتمان بة كةسانَيكة كة ثسثؤر  نيية، 

ضؤنيةتي كار كردن لة ناو  بةآلم خاوةن ئةزموونة لةكارةكةدا، ئةو ثرسيارةي كة كرا، سةبارةت بة
ليذنةكةدا، بةر َيج كا  طؤران وةآلمي دايةوة، كة ليذنةكة بر يارةكاني بة سازان دةبَيت، واتة كارةكة بة 

 سازان ئةجنام دةدات، سوثاس.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.

 زؤر سوثاس، خاتوو بةهار، فةرموو.
 بةر َيج د. بةهار حممود فتاح:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
من ئيجافةيةكم نيية بؤ ئةوةي كة هاور َييامن وتيان، بةس كؤكراوةي ئةو ثَيشنيارانةي كة كرا، ئَيمة 
صياغةي دةكةينةوة، ثَيم خؤشة كؤكراوةي ثَيشنيارةكان بَلَيم، ثَيشنيارَيي هةبوو، كة لةناو ماددةكةدا 
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( ئةندامةكة 21بكرَيت بؤ ماددةكة، ثَيشنيارَيكي تر هةبوو كة )نوَينةري اليةنة سياسي و ثَيكهاتةكان زياد 
( ئةندام، 25( ئةندام زياتر نةبَيت، ثَيشنيارَيكي تر هةبوو، كة ذمارةكة بكرَيت بة )31بكرَيت بة لة )

ثَيشنيارَيكي تر هةبوو بؤ ئةوةي ماوةية  بؤ ثَيكهَيناني ليذنةكة دياري بكرَيت، كة ئَيمة وةكو ليذنةي 
( ر ؤذمان ثَي باشة، ثَيشنيارَيكي تر ئةوة بوو كة ميكانيجمي بر يارةكاني ليذنةكة، دياري 30يي )ياسا

بكرَيت، كة ئَيمة وةكو ليذنة سازامنان ثَي باشة، ئةطةر ئةم ثَيشنيارانة خبرَيتة دةنيدان ئَيمة دواتر 
 صياغةي بؤ ئةكةين، سوثاس.

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.

سوثاس، ئَيمة دةبَيت ميكانيجمَيكي تر بيرينة بةر، دواي ئةوةي كة صياغةتان كردةوة، ئةوةي كة 
لةر اثؤرتةكةدا هاتووة، دةخيةينة دةنيةوة، ئةطةر دةنيي نةهَينا ئةوةي كة صياغة كراوة دةخيةينة 

دةكةينةوة، بةَلَي كا  دةنيةوة، بؤ ئةوةي دةنيي هَينا باشة، ئةطةر دةنيي نةهَينا ئةوة زياتر دةستكاري 
 عومةر، فةرموو.

 بةر َيج عمر عينايةت حةمة:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 من بةنووسينين ناردم، ئةو ئةندامانة ضؤن كانديد دةكرَين؟، ضؤن دَينة ناو هؤَلي ثةرلةمان؟، سوثاس. 
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.

يي كانديديان دةكات، ثَيم وابَيت ئةوةش ثَيشنيارَيكي طوجناوة كة لةاليةن ثرسيارَيكي جوانة، ليذنةي ياسا
ليذنةي ياساييةوة دياري بكرَين، باشة ديارة ليذنةي ياسايي نايانةوَيت ئةوان ئةندامةكان كانديد بكةن، 
 بؤية دةتوانرَيت بةهةماهةنيي نَيوان سةرؤكايةتي ثةرلةمان و فراكسيؤنةكان ناوةكان ثَيشةكةش بة

ثةرلةمان بكرَيت، تكاية صياغةي بكةن تا بيخةينة دةنيةوة ئةوةي كة لة ر اثؤرتةكةدا هاتووة، كا  ئومَيد 
 نودتةي نيجاميت هةية؟، فةرموو.

 بةر َيج ئومَيد حةمة علي:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

، يان وة  تةنها وة  ثرسيارَيي كة ئةشَيت ئيشكال دروست بكات، مةسةلةي سازان بؤ مامةَلةكردن
ميكانيجم بؤ ناو خودي ليذنةكة، ئايا سةر ناكَيشَيت هةندَيجار بؤ ثة  خستين ثرؤسةي نووسينةوةي 
دةستوورةكة يان خودي ثرؤسةكة؟، ئةي ناكرَيت مةسةلةي )دوو لةسةر سَيكة( ثَيشنيار بكةين وة  

ةنَيي لةاليةنةكان يان ميكانيجمَيي بؤ نووسينةوةي ئةو مةسةالنة لةناو خودي ليذنةكة؟، ئةطةر الي
ثَيكهاتةية  لة ثَيكهاتةكان نةسازان لةسةر شتَيكي دياري كراو، دةتوانَيت ثةكي تةواوي ثرؤسةكة خبات، 

 ئةي ئةمة ثرسيارَيكي جدي نيية؟، سوثاس.
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  بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو دكتؤرة ظااَل.

 : بةرَيج د. ظاآل فريد
 كى ثةرلةمان.بةرَيج سةرؤ

يذَذذ  لذذةمان و داو) راو نذذدامانى ثةر ضذذوونى ئة نذذى راو و بؤ يذذة دوا) وةرطرت لذذةمان، تكا نذذدامانى ثةر بةرَيجان ئة
شذذَيوةية  كردن لة اليةن ئةندامانى ليذنة) ياسايى بةو شَيوةية ماددة) دوو دارَيذرايةوة، ماددة) دووةم بةو 

هذذا نذذة) رة بذذة زؤري يذذة   كذذة دةخوَيندرَيتةوة : ية ، ليذنة بذذذَيردرَيت  لذذةمان هةَلدة نذذدامانى ثةر يذذى ئة ) دةن
بذذن،  ئذذةزموون  خذذاوةن  يذذان  دةكرَ) ئةندامى ثةرلةمان بن يان لة دةرةوة) ثةرلةمان بن بة مةرجَيي ثسثؤر 
يذذة   سذذت و  لذذة بي نوَينةرايةتى اليةنة سياسييةكان و ثَيكهاتة نةتةوييةكانى كوردستان بكةن، دوو، ليذنةكة 

سذذى )( ئةندام زياتر ن21) لذذة  كذذة  كذذدا  لذذة ماوةية كذذة  سذذتة ليذنة لذذة 30ةبَيت، سَى، ثَيوي نذذةبَيت  يذذاتر  ( رؤذ ز
 رَيكةوتى جَيبةجَى كردنى ئةم ياساية ثَيي بهَيندرَيت، ضوار، بر يارةكانى ليذنة بة سازان دةبَيت. 

  بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
يذذةوة، لة اليةنة سياسييةكان رةنية كَيشة هةبَيت، م نذذة دةن شذذة ئةخيةي هذذةبَيت، با شذذة  سذذازانةكة كَي سذذةلة)  ة

يذذة؟  بذذاش ني يذذةوة،  نذذة دةن كذذة ئةخيةي نذذاو ماددة لذذة  ئةوانة ئةخيةينة دةنيةوة ثَين ئةوة) كة بيوجَيندرَيت 
تذذةوة،  يذذة  ال بكرَي يذذدان  بذذة دةن ئذذةوة)  اليةنة سياسييةكان ئةخةينة دةنيةوة، سازان ئةخيةنة دةنيةوة، بؤ 

 يةكت هةبوو؟ فةرموو. كا  طؤران دسة
 : رَيج طؤران ئازادبة

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
يذذةعنى  ئَيمة اليةنة سياسييةكان سةرجةممان الدا، لة بةر ئةوة) بة راستى لة روو) عةمةَ نار َيي دةبَيت، 
جذذة يذَذي ئيحرا سذذايى تؤز نذذة) يا كذذو ليذ كذذةوة وة  هةندَيي جارين تةرحى وا دةكرد ئَيمة دةكةوينة مةودي ةي

مذذة  وةكو ئةوة) ئَيمة دذ) تةعةدود و هةندَيي شت بني، هةندَين تةرح دةكرَين ثَيشنيار) عةمةَ، بؤية ئَي
 ثَيكهاتة ئاينةكةمان هَيشتةوة و اليةنة سياسييةكةمان الدا. 

  بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 اليةنة سياسييةكانى تَيداية. 

 : بةرَيج طؤران ئازاد
 سياسييةكانى با بَلَيني هَيشتووتةوة، بةآلم سةرجةمان الدا، ببوورن.  اليةنة

  بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةَلَى، كا  رابون نودتة) نيجاميية؟ فةرموو. 
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 : بةرَيج رابون توفيق
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

سذذازان و بذذة  كذذة  كذذرد  سذذتمان ثَي بذذةآلم  بة راستى ئَيمة بة روحَيي دة كذذةين،  كذذارا دة ئذذةو  يذذةوة  بذذة هةماهةنيي
سذذا  بذذة يا يذذة  هذذةرَيم هة مذذةتى  لذذة حكو جذذازة  بذذَى ئي سذذييةكان دة اليةنة سياسييةكان دةكرَ) هةندَ) اليةنة سيا
ََ بكا داواي اليةنى خؤ) بكات بة دانون، بؤية بة راستى تكاية ئةو بابةتة لةبةر ضاو بيرن  بضَيت شكايةتى 

بذذةتى ئةو اليةنة سياسييانة  يذَذنن، با يذذة دةر) ب نذذةداوة، بؤ شذذَيوة روو)  هيض ثَيوست نيية لة سةر طؤ) زةو) 
سازانين ئَيمة لة ذوورةوة مونادةشةمان كرد ئةو كؤبوونةوة) فراكسيؤن و سةرؤكايةتى كة كؤبوونةوةمان 

سذذةكة) كذذرد د سذذةيةكى  سذذايى د نذذة) يا زؤر  كرد مونادةشةمان كرد بةرَيج طؤران ئازاد ناو) سةرؤكايةتى ليذ
لذذةمان  نذذةمان ثةر لذذة كةمي نذذة و  لذذة زؤري يذذرتن  تذذةر) رَي لذَذَين فيل كذذو ب دةديق بوو، وتى ئَيمة سازان، يةعنى وة
لذذة  سذذوورن  هذذةر  ديار) كردووة ئةوين بةوة ثرؤذةكة بة دوو لة سةر سَى ئةندامان ثةسةند دةكرَ)، ئةطةر 

يذذة  سةر ئةوة) زةمانَيكن تَيدا بن دةتةوَيت دوو لة سةر سَى بيوازرَيت ةوة بؤ ناو ليذنةكةش، بةَلام سازان 
هذذةموو  بذذؤ  شذذة  ئةندام، يةعنى ببوورن كةوا دةَلَيم دةوَلةتَيكى ئةدليمى دةتوانَيت رَيية لة ئةندامَيكى كة كَي

 ئةندامَيكى سوور دروست بكات ئةوا نامةعقول دةبَيت، زؤر سوثاس. 
   بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كا  شَيخ شامؤ دسةت هةية؟ نودتة) نيجامى؟ فةرموو. باشة، زؤر 
 بةرَيج شامؤ شَيخؤ: 

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ظذذة  صذذيل ئة كذذوردَين ئة ئذذاينى  تذذةكَى  كذذو ثَيكها ئذذةم وة يذذةعنى  بؤضى ثَيكهاتَيت ئاينى برادةرَين ليذنَى الدان؟ 

مذذة ثَيو8هةشت ) يذذن  سذذايدةكَى دا دذ جذذةفايَى جينؤ خذذؤ ( هةيظة جةور و  شذذةرؤذا  نذذا ثا تذذى كر سذذتى ب طرةن ي
 هةية دظى دةستوريدا بؤضى؟ الزمة نوَينةرَين مة هةبن. 

  بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة، كا  طؤران، بةَلَى، فةرموو. 

 بةرَيج طؤران ئازاد: 
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 

طذذةَل ج لذذة  مذذة  لذذةمان ئَي نذذدامانى ثةر سذذتى ئة بذذة را بذذَى  تذذان دة نذذة خؤ كذذرد، ئةما شذذةمان  شذذتان وا مونادة ةنابي
بذذة  ئذذين  يذذةتى  نذذةبيت؟ ئال يذَذدا  دةنيدانى بؤ بكةن ثَيتان باشة سةرجةم اليةنة سياسييةكان تَيدا بيت يان ت
سذذةر  لذذة  سذذةمان  طذذرن د لذذَيم وةر نذذى  كذذة وة  تَيبي نذذى  تةوافوق بَيت يان بة تةوافوق نةبَيت؟ بةآلم ية  تَيبي

سذذتا ئةوة كرد كة ئةو )دوو ل مذذة ئَي بذذةآلم ئَي كذذرد،  ئذذةوةمشان  شذذة)  يذَذت مونادة بذذونين دةَل ة سةر سَى( كا  را
( كةسةكة، ترسى ئةوةمان هةية دواتر ئةو 21رَيي نةكةوتووينة لة سةر ئالييةتى تةوزيعى بيست و ية  )

تذذةو21بيست و ية  ) يذذا) بكا يذذةوَ) وا) جَي سذذَيي ب هذذةر كة سذذةر)،  ة ( كةسةكة دواتر هةر رَيي نةكةون لة 
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شذذة  تذذة زؤر كَي ئذذةو كا يذَذت  تذذةوافوق ب كذذة  طذذةر  بذذةآلم ئة بتوانَيت بر يارةكانى تَيدا بر وَينى، يةعنى عةدةدةكة، 
كذذةين  شذذنيار  سذذتا ثَي لذذة ئَي يذذة  سذذَى(  نيية عةدةدةكان ضؤن تةوزيع دةكرَيت واتة دةترسَين ئةم )دوو لة سةر 

يذذةنَيي  هةر ئةصَلةن ببَيتة عةردةلة بؤ دروست كردنى خود) ليذنةكة، لة بذذَينت ض ال بةر ئةوة) مونافةسة 
مذذة  تذذوانن ئة نذذة ب حذذةدى خؤيا سذذييةكانين  نذذة سيا هذذةموو الية كذذات و  مذذن ب سذذَى( زا سذذةر  لذذة  يذَذت )دوو  بتوان

 لةوَينةدةرَ) زامن بكةن، بؤية ئةم تَيبيين يةش بة نةزةر) ئيعتيبار وةربيرن لة كاتى تردا. 
  بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

طذذةورة  جذذةدةلَيكى  شذذةية  و  سذذانةوة مونادة تذذر دي جذذارَيكى  شذذةوة و  يذذةنى مونادة ضذذينة ال بذذا زؤر نة شذذة،  با
يذذة   يذذدان  بذذة دةن يذذةوة و  نذذة دةن خذذيالفن ئةخيةي دروست بَيتةوة و ية  و بة ية  ئةو بابةتانة) كة جَيى 

 ال) ئةكةينةوة، حةيات خان فةرموو. 
 : بةرَيج حيات جميد

  .انبةرَيج سةرؤكى ثةرلةم 
 نة  سَى كةس، زياتر لة ثَينج كةس ثَيشنيار) ئةوةيان كرد. 

  بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
يذذةكان  تذذة نةتةوةي نذذةارتى ثَيكها شذذنيارةكانة نوَي مذذة ثَي نوَينةراتى ذنان، ئَيستا ئةخيةينة دةنيةوة، بةرَيجان ئة

كذذة  ئذذاين و ئةخيةينة دةنيةوة، ثَيكهاتة ئاينى يةكان ئةوة)  ضذذونكة  نذذةخرا؟  تذذَى  ئذذةوة)  بذذؤ  كذذرد  يذَذذمان  راو
كذذة  يذَذت  شذذةوة وا بكر نذذة سياسييةكاني ئاينجا) جياواز هةية لة هةرَيمى كوردستان، ئَيجدييةكان رةنية لة الية
كذذة  يذذةكان،  نذذةر) كاكةي يذذان نوَي سذذييةكانةوة  نذذة سيا يذذة) الية لذذة رَي هذذةبَيت  نذذاو)  لذذة  يذَذجدين  نذذةر) ئ نوَي

نذذذة  يذذذةكانين هاتي هذذذةم كاكةي هذذذةبَيت  لذذذةمان  لذذذة ثةر يذذذةتى  هذذذةم نوَينةرا كذذذةين  ئذذذةوة ئة مذذذة داوا)  ال) ئَي
بذذة  ئذذاميجة  شذذكاليةت  مذذة ئي نوَينةراتيان لة هةر بابةتَيي هةبَيت كة لة كوردستاندا جَى ئةكرَيتةوة، بؤية ئة

ئذذةوةش ئةخي سذذةرةرا)  بذذةآلم  نذذة راستى، ئةم دةرطاية بكةينةوة رةنية كَيشةيةكى ترمان بؤ دروست بَيت،  ةي
سذذازانين  يذذةوة،  نذذة دةن سذذييةكان ئةخيةي نذذة سيا يذذةوة، الية نذذة دةن تذذةكان ئةخيةي نذذةراتى ثَيكها يذذةوة، نوَي دةن

 ئةخيةينة دةنيةوة، كا  ئومَيد نودتة) نيجاميت هةية؟ فةرموو. 
 : بةرَيج ئومَيد حةمة على

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
تذذوانى كة ئةَلَيني نوَينةرايةتى ذنان ئةخةمة دةنيةوة، ية تذذؤ ب تذذة  لذذةم وآل يذذة  نذذان هة خذذراو) ذ يذذة  رَيك عنى 

يذذة  كذذةيت؟ بؤ يذذار) ئة نذذةرة د ئذذةم نوي سذذَيي  سذذةر ض ئةسا ديار) بكة) كة نوَينةر) ذنان ديار) بكات؟ ئايا لة 
 ئةمة ئيشكالَيكى زؤر، زؤر طةورةية، ئةشَى هةر نةخرَيتة دةنيةوة. 

  بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ئةندامانى ثةرلةمان ئةتوانرَ) ذن بَى، يةعنى نة  نوَينةرايةتى ذنان، يةعنى ذنى تَيدا بَيت، دسةكة لة ناو 

تذذة  يذذة ثَيكها ئةمةية، ذنى تَيدا بَيت، باشة، جارَ) ثَيكهاتة نةتةوةييةكان ئةخةينة دةنيةوة، كَى لة طةَل ئةوة
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ضذذاو)  حذذةفتا نةتةوةييةكان تةمسيلى مسؤطةر بكرَيت؟ ر ةضاو بكرَيت؟ ر ة يذَذت؟  يذذةكان بكر تذذة نةتةوةي ثَيكها
( كةس لة طةَلَييةتى، كَى دذييةتى؟ ية  كةس دذييةتى، كةواتة ثةسةند كرا، ثَيكهاتة ئاينى يةكان، كَى 70)

ضذذوار ) سذذى و  يذَذت؟  يذَذدا ب يذذةكانى ت ئذذاينى  تذذة  سذذيلى ثَيكها يذذة تةم كذذَى 34لة طةَل ئةوة يذذةتى،  لذذة طةَلي كذذةس   )
يذذة  ) ( كةس34دذييةتى؟ سى و ضوار ) سذذت و  لذذة بي نذذةكرا،  سذذةند  نذذدام 21دذييةتى، كةواتة ثة يذذة  ئة  )

ََ كرد لة بيست و ية  ) لذذة 21زياتر نةبَيت ذمارةية  لة ئةندامانى ثةرلةمان داوامان  ( زياتر نةبَيت، كَى 
تذذة 14( كةس لة طةَلَييةتى، كَى دذييةتى؟ ضواردة )67طةَلَييةتى؟ شةست و حةوت ) يذذةتى، كةوا ( كةس دذي

ئذذيرت، داوا) 21سةند كرا، ئةَلَيني كة لة بيست و ية  )ثة تذذةواوة  كذذرا  سذذةند  ئذذةوة ثة نذذةبَيت  يذذاتر  ( كةس ز
سذذى ) كذذة  كذذة  نذذانى ليذنة يذَذي هَي بذذؤ ث هذذةبَيت  يذذة   شذذَيركؤ 30ئةوة كراوة كة ماوة تذذؤر  بذذةَلَى دك يذَذت،  ( رؤذ ب

 فةرموو. 
 : بةرَيج د. شَيركؤ حةمة امني

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
سذذى )11لة ماددة يازدة )لَيرة  ئذذةو  يذَذت  بذذةجَى دةكر ( 30( نووسراوة ئةم ياساية لة رؤذ) دةرضوونيةوة جَي

 رؤذة بةس لة رؤذ) دةرضوونى ياساكةية؟ 
  بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 لة دوا) دةرضوونيةوة.  
 : بةرَيج د. شَيركؤ حةمة امني

 ثةرلةمان؟  يةعنى لة دوا) دةرضوونى ياساكةوة لة
  بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَى لة ثةرلةمان. 
 : بةرَيج د. شَيركؤ حةمة امني

 ( رؤذ) تر. 30واتة لة ئةمر ؤ تا سى )
  بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

تذذر ئ شذذتى  شذذة، دوو  نذذى، با لذذة رؤذ) واذوو كرد تذذة  سذذةر نا، لة رؤذ) دةرضوونييةوة، وا لذذة  يذذةوة  نذذة دةن ةخةي
نذذؤزدة ) يذذةتى؟  لذذة طةَلَي كذذَى  سذذييةكان،  نذذة سيا نذذى الية يذذةتى كرد كذذردن، نوَينةرا يذذةتى  لذذة 19نوَينةار كذذةس   )

ضذذوار ) ضذذل و  يذذةتى؟  كذذَى دذي يذذةتى،  نذذى 44طةَلَي ضذذاو كرد نذذةكرا، ر ة سذذةند  تذذة ثة يذذةتى، كةوا كذذةس دذي  )
سذذت و نوَينةرايةتى كردنى ذنان، كَى لة طةَلَييةتى؟ بةَلَى، ر  يذذةتى؟ شة لذذة طةَلَي كذذَى  يذذَِِذة) ذن،  نذذى ر ةضاو كرد

يذذة  4( كةس لة طةَلَييةتى، كَى دذييةتى؟ ضوار )67حةوت ) كذذرا، ماوة سذذةند  تذذة ثة يذذةتى، كةوا كذذةس دذي  )
 هةبَى بؤ ثَيي هَينانى ليذنةكة، تكاية بَى دةنيى، دكتؤر شَيركؤ نودتة) نيجاميت هةية؟ 
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 : بةرَيج د. شَيركؤ حةمة امني
  .ةرَيج سةرؤكى ثةرلةمانب

سذذت ) لذذة رؤذ) 20هةر من ويستم تةئكيد بكةمةوة ئةطةر ئةكرَ)، يةعنى ئةو مانية يا خود ئةو بي ( رؤذة 
كذذة 20دةرضوونى ياساكةوة لة ثةرلةمان، واتة لةمر ؤوة بيست ) تذذةوة  لذذةو كا نذذة   كذذرَ)  سذذاب ب كذذة حي ( رؤذة

 واذوو بكرَيتةوة. 
  كي ثةرلةمان:بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤ

بذذةرَيج  يذذةن  لذذة ال سذذاية  ئذذةم يا يذذة  ضذذونكة رةن نذذاكرَ)،  سذذاييةوة  بةرَيج دكتؤر شَيركؤ، ئةوة ناكرَ)، لة روو) يا
لذذة دوا)  بذذَى،  ضذذوونييةوة  لذذة دوا) دةر ئذذةبَى  يذذة  يذَذت، بؤ تذذؤ بكر صذذَلةن في سذذتانةوة ئة هذذةرَيمى كورد سةرؤكى 

 ةَلَى خاتوو ثةروا فةرموو. دةرضوونى ياساكةوة بَى، باشة، كَى لة طةَل ئةوةية؟ ب
 بةرَيج ثةروا حةمة: 

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 
سذذت ) لذذة بي يذذان  مذذاوة) 20زياتر لة سَى كةسين دوامان كرد كة لة ماوة) دوو هةفتة  نذذةبَيت،  يذذاتر  ( رؤذ ز

 ( رؤذ زؤرة بةس ئةوةش نةخراية دةنيةوة. 30سى )
 بةرَيج طؤران ئازاد: 

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
يذذجب و 30ةرَيجان ئةندامانى ثةرلةمان، ئَيمة ئةَلَيني لة ماوةية  لة سى )ب كذذا ح خذذوا ب نذذةبَيت  يذذاتر  ( رؤذ ز

 ( رؤذ رَيكةون. 10اليةنة سياسيةكان بة دة )
  بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سذذى ) كذذَى30واية، راستة، كةواتة ديار) كردنى ماوةية  كة لة  نذذةبَيت  يذذاتر  شذذتا ( رؤذ ز يذذةتى؟ هة لذذة طةَلَي  
ضذذاو 80) سذذازان ر ة كذذة  كذذراوة  ئذذةوة  كذذرا، داوا)  سذذةند  تذذة ثة بذذَى، كةوا يذذة دذ)  كذذةس ني ( كةس لة طةَلَييةتى، 

لذذة  كذذَى  بكرَيت لة بر يار) ليذنةكة، كَى لة طةَل سازانة لة بر يار) ليذنةكة؟ بر يارةكانى ليذنة بة سازان بَيت 
تذذة 36طةَلَييةتى، كَى دذييةتى؟ سى و شةش )( كةس لة 44طةَلَييةتى؟ ضل و ضوار ) يذذةتى، كةو كذذةس دذي  )

بذذةرَيج  بذذةَلَى  تذذةوة،  تذذةوة، دابر ذرَي سذذياغة بكرَي يذذةعنى  كذذة،  ثةسةند كرا، ئَيستا كةواتة هةر ئةبَى كؤ) ماددة
 كا  عمر فةرموو. 

 بةرَيج عمر عينايةت: 
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يذذة  من ثَيم خؤش بوو ال) بةرَيجان ئةندام هذذةر ثَيكهاتة تذذةكان  انى ثةرلةمان روون بَى، ئايا نوَينةر) ثَيكها
 و نوَينةرَيكى هةية يان بة هةموويان نوَينةرَيي ديار) بكةن؟ ئةمة زؤر طرنية بجانني. 
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  بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
تذذةوة يذذةكى نة هذذةر ثَيكهاتة تذذة) كة طؤمتان ثَيكهاتة نةتةوةييةكان، كةواتة  بذذون نود كذذا  را سذذيلَيي،  يى و تةم

 نيجاميت هةية؟ فةرموو. 
 : بةرَيج رابوون توفيق

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
مذذة  كذذةن ئَي لة بةر ئةوة) دسةكانى تؤ دةضَيتة ثرؤتؤكؤَلةوة ئةوسا اليةنةكان حةدى خؤيانة بضن شكايةت ب

 ية ، زؤر سوثاس. دةنيمان لة سةر ر ةضاو كردن داوة نة  ثَيكهاتة) هةموو نةتةوة
  بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، بةرَيج كا  شوان شَيخ امحد فةرموو. 
 بةرَيج شوان شَيخ امحد: 

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 
يذذدان،  تذذة دةن كذذة بَي نذذةكرا   ََ سذذى  يذَذرة با بذذةآلم ل هذذةبوو،  سذذتانييةكان زؤر را  ضذذة كورد نذذةرة ناو ضذذةند نوَي لة 

 وثاس. س
  بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ضذذذة  نذذذدامانى ناو يذذذةتى ئة ئذذذةتوانن نوَينةرا كذذذان  سذذذيؤنة جياوازة فذذذت، فراك بذذذة طر كذذذةن  تذذذة مة ئذذذةم بابة
تذذى  يذذة طرف ضذذونكة رةن سذذاكة،  لذذة يا شذذَيي  نذذةبَيت بة مذذة  بذذا ئة بذذةآلم  كذذةوة،  نذذاو ليذنة لذذة  كوردستانييةكان بن 

بذذةَل كذذات،  سذذت ب بذذؤ درو سذذاييمان  هذذةرَيمى يا لذذة  يذذة  تذذةوةييمان هة تذذر) نة تذذة)  ئذذةوة دوو ثَيكها عذذةن  َى، تةب
ئذذةوان  كذذة  كذذورد  لذذة  يذذة  يذذة ج مذذان هة تذذة) تر لذذةمان، دوو ثَيكها نذذاو ثةر لذذة  سذذيليان هةية كذذة تةم سذذتان  كورد
لذذدان  شذذة، ك بذذةَلَى، با نذذني؟  شذذوور  لذذد و ئا هذذةر ك مذذةن  بذذؤ ئةر ثَيكهاتة) زؤرينةية، توركمان و كلد و ئاشوور)، 

طذذورطيس جياية،  قذذوب  كذذا  يع بذذةرَيج  بذذةَلَى  تذذةكان،  يذذةتى ثَيكها نذذى نوَينةرا ضذذاو كرد ئاشوور جياية؟ بةَلَى ر ة
 فةرموو. 

 بةرَيج يعقوب طورطيس: 
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 

تذذة الدان،  كذذةين بَي خذذاز د ئةطةر ر ةضاو هاتية لة ئةو ماددة، باسى بةشدار بوونى ثَيكهاتةكة لةو ماددة ئةم دا
( موستةَلحَيكى نةيَى خؤشة، ئَيمة دةبوول ناكةين الدةن )نظر اعتبارينقاسة لة حقودى ئَيمة ئاخر ر ةضاو ئ

ئةظة ية ، دوو، كلد و ئاشوور) و سريان ية  نةتةوةن ئَيمة سَى نةتةوة نينني ية  نةتةوةيني ئَيمة ية  
قذذاس دةومييةتني و داخاز دكةم جارةكا د) ئةو ر ةضاو بَيتة الدان، نةيَى دروست ة و ئةم دةبوول ناكةين )انت

 ادقوق( بؤ ئَيمة، زؤر سوثاس. 
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  بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
كذذةون  تذذان رَيك كذذان خؤ تذذة جياوازة نذذةر) ثَيكها بذذةرَيجان، نوَي بذذدةمَى  يذذةكتان  تذذةنها روونكردنةوة مذذةوَ)  ئة

 نوَينةر) خؤتان دابنَين، بةآلم هيوادارم رَيكةون. 
 : ابوون توفيقبةرَيج ر

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
سذذةر  لذذة  كذذات  تذذةداخول ب يذذت  سذذةرؤكايةتى ناتوان بذذةآلم  كذذةم،  شذذنيار دة كذذة ثَي كذذةم  بذذوردن ئة بذذورة، داوا) لَي ب
نذذدامانى  يذذدانى ئة بذذة دةن يذذة  ميكانيجمى دانانةكة، ميكانيجمى دانانةكة وةكو هةموو ثةرلةمانَيكى ئةو دونيا

سذذةر ثةرلةمانى كوردستان ئةبَى، ئ طذذةلَيكى  هذذةموو)  سذذتان وة   طذذةَ كورد لذَذَين  مذذان دة َيمة نةتةوةيةكني ثَي
يذذان  سذذتان دةني لذذةمانى كورد ئةو طؤ) زةو) ية، خةَلكى جؤراجؤرمان تَيداية، ئَيمة ئةو ئةندامانة دَينني ثةر

يذَذ خذذؤم د ضذذارةكة)  نم، دةداتَى مةعقول نيية طرؤث طرؤث لة ثةرلةمانةوة جيا ببنةوة و هةر كةس بَلَى من 
هذذا  نذذة) رة بذذة زؤري سذذتانة  لذذةمانى كورد ئذذةم ثةر يذَذنني  بؤية ئَيمة ليذنةية  ثَيي دَينني لة ذمارةية  ثَيي د
كذذةن، زؤر  دةنيى دةداتَى، نابَى ئةوة بضيتة ثرؤتؤكؤلةوة كة ئةو طرؤثة بؤ خؤيان نوَينةر) خؤيان ديار) دة

 سوثاس. 
  بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بذذة مذذن وة كذذةين  سذذة ب بذذا د يذذة،  كذذةم، تكا سذذة ئة يذَذرة د لذذةمان ل سذذةرؤكى ثةر كذذو  لذذةمان وة سذذةرؤكايةتى ثةر كذذو 
نذذة  كذذان بية تذذةوة جياوازة تذذة) نة كذذة ثَيكها تذذة  لذذةو بابة ضذذاو)  كذذةين ر ة ئذذةوة ئة ضذذاو)  مذذة ر ة مذذةتيت، ئَي يار

 رَيكةوتن لة سةر نوَينةر) خؤيان، بةَلَى كا  ئومَيد فةرموو. 
 ن خؤشناو: بةرَيج ئومَيد عبدالرمح

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 
سذذتان  طذذةَ كورد نذذني  تذذةوة  يذذة  نة سذذتان  طذذةَ كورد وَير ا) ثشتيوانى كردن لة دسةكانى كا  يةعقوب ئَيمة 
لذذة  بذذَينت  مذذى  كذذرَ)، ئيلجا هذذةبَينت دةر كذذردنين  ضذذاو  كذذرَ) نةر ة كذذردن دة ضذذاو  يذذة ر ة يذذةكني، بؤ ضذذةند نةتةوة

نةتةوة) طرنيى ئةو وآلتة، ئاينى طرنيى ئةو وآلتة، ثَيكهاتة) ئةصيلى  ياساكةدا ثَيكهاتة) طرنيى ئةو وآلتة
تذذةواو  بذذؤ  سذذرَيتةوة  سذذتوورة دةنوو ئذذةو دة يذَذي  كذذة كات يذذةدا  لذذةو ليذنة بذذينت  مذذى  ئذذةبَى ئيلجا نذذة  ئذذةو وآلتا

 ثَيكهاتةكانى كوردستانة، زؤر سوثاس. 
  بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ةرموو. باشة، بَييةرد خان ف
 بةرَيج بَييةرد دَلشاد: 

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ئذذةوة  تذذة  سذذاكةدا،  كةوا ثذذرؤذة يا نذذاو  لذذة  نذذداوة  ئَيمة كةمَيي ثَين ئَيستا دةنيمان بة ر ةضاو كردنى ثَيكهاتةكا
هذذؤَلى  نذذاو  لذذة  سذذتا  سذذةلةن ئَي يذَذت مة سذذة دةَل هذذةر كة يذذةعنى  ضذذينة،  بذذؤ ب ئذذةوجا  يذَذت  هذذةموويان دةثارَيج مافى 



 161 

كذذةوين و ثةرلةم يذَذي دة يذذى ر يذَذت دوا كذذة دةكر ضذذاو) رَيذة كذذة ر ة ان، بر يارمانداوة كة ر ةضاو) رَيذةكة بكرَيت، 
 هةموو مافى ثارَيجراة دةبَيت و ثَيويست بةو جةدةلةية ناكات، سوثاس. 

  بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
بذذا باشة، سوثاس، تكاية با خبوَيرَيتةوة، ماددةكة خبوَينرَي تةوة لة اليةن ليذنة) ياساييةوة، كا  ماجد تكاية 

 خبوَينرَيتةوة، ئةم مونادةشةية كؤتايى ثَى بَينن، بةرَيج دكتؤرة ظاآل فةرموو. 
 : بةرَيج د. ظاآل فريد

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
دَيت كة دةكرَ) ماددة) دووةم، يةكةم، ليذنةية  بة زؤرينة) رةها) دةنيى ئةندامانى ثةرلةمان هةَلدةبذَير

بذذن و  ئذذةزموون  خذذاوةن  يذذان  سذذثؤر  مذذةرجَيي ب بذذة  لذذةمان  لذذة دةرةوة) ثةر يذذان  بذذن  لذذةمان  نذذدامى ثةر ئة
يذذة  ) سذذت و  لذذة بي كذذة  يذَذت، دوو، ليذنة خذذؤ بير لذذة  نذذدام 21نوَينةرايةتى ذنان و ثَيكهاتة نةتةوةييةكان  ( ئة

سذذى ) لذذة  كذذة  كذذدا  لذذة ماوةية كذذة  سذذتة ليذنة سذذَى، ثَيوي نذذةبَيت،  يذذاتر  كذذةوتى  (30ز لذذة رَي نذذةبَيت  يذذاتر  رؤذ ز
 دةرضوونى ئةم ياساية ثَيي بهَيندرَيت، ضوار، بر يارةكانى ليذنة بة سازان دةبَيت. 

  بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كَى لة طةَلَييةتى بةو شَيوةية كة خوَيندرايةوة؟ 

 : بةرَيج رابون توفيق
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

كذذة) دةنيدامنا خذذود) دةنيدانةوة ضذذةوانة)  ئذذةوة ثَي كذذرد  كذذردن  ضذذاو  شذذة) ر ة سذذةر و لذذة  يذذدامنان  كذذرد، دةن ن 
 خؤمانةوة كراوةتةوة لة خؤ بيرَيت. 

  بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةَلَى، باشة، تكاية دانيشن، فةرموو مامؤستا ماجد. 

 : عثمانبةرَيج ماجد 
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

مذذان ئة هذذةموو را) خؤ يذَذرة  كذذةين ل مذذان دة لذذة خؤ سذذة  مذذان د بذذؤ خؤ مذذة  وة ئيهانة كردنى نةتةوةكانة لَيرة، ئَي
يذَذي  هذذةر جار نذذدةرَ)  دةدةين، تةسويت كراوة ئةوة ليذنة) ياسايى رَيكى خستووة، لةوَيندةرَ) بةرَيجَيي لةوَي

لذذة ضؤنيةتى هةَلبذاردنى مافى نةتةوةكان تةدةخول دةكات كةئةنةما بؤتة موح مذذان  امى ئَيمة، ئَيمة بؤ خؤ
 ناو خؤمان ئةتوانني نوَينةر) خؤمان ديار) بكةين، زؤر سوثاس. 

  بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
تذذان  يذَذى خؤ كذذة ه ئذذةوة)  نذذى  ضذذاو كرد يذَذوة و ر ة نذذى ئ باشة، سوثاس، هيض ئيشكالَيي نيية لة نوَينةرايةتى كرد

لذذةمانى بَيت، ئةمةوَ) ئةوة دووثات كةم نذذاو ثةر كذذانى  ةوة بؤ ثَيكهاتة جياوازةكان، ثَيكهاتة) نةتةوة جياوازة
ئذذةم  يذَذدا،  بذذوون ت شذذدار  شذذتان بة كذذة خؤ سذذيؤنةكان  لذذةمان و فراك كوردستان كة لة دانيشتنى سةرؤكايةتى ثةر
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ئذذةو بذذةر  لذذة  كذذة،  ة مةبدةئة ضةسثي ية كة خؤتان نوَينةرايةتى ئةكةن، نوَينةرايةتى خؤتان ئةكةن لة ليذنة
تذذرس و  هذذيض  تذذةوة  هيض ترس و طؤمانَيكتان لةم بابةتة نةبَيت، ئةم بابةتة بة شَيوةيةكى ياسايى دائةرَيذرَي

 طؤمانَيكتان لةم بابةتة نةبَيت، ئَيوة خؤتان تةمسيلى خؤتان ئةكةن لة ليذنةكةدا، فةرموو كا  طؤران. 
 : بةرَيج طؤران ئازاد

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
لذذة ثشتيوانى دسةكا نى جةنابت دةكةم هةر لةو دارشتنةوة ئةوة جَييري كراوة كة ئيشةكة بة سازان دةر ِِوات، 

خذذرا  يذذاردان رَيك يذذةتى بر  ئذذةوة) ئالي بذذةر  بةر ئةوة بري لةوة ناكرَيتةوة، يةعنى وة  ئةوة) لة كوميسيؤن لة 
كذذ صذذادى  لذذة  يذَذجة و  كذذام ه صذذادى  لذذة  بذذَى  يذذةكَيي  طذذةر  كذذان، ئة لذذة جؤرة ئذذةم بوو بة جؤرَيي  يذذة؟  يذَذج ني ام ه

 توفسريةش ناكرَ)، كةواتة هيض عةردةلةية  نابَى لة ر ةضاو كردن و جَييري كردنةوة) ئةوة. 
  بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، تكاية بيخوَينةوة ئةم جارةش. 
 : بةرَيج د. ظاآل فريد

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
كذذرَ)  ماددة) دوو، يةكةم، ليذنةية  بة زؤرينة) رةها) دةنيى ئةندامانى ثةرلةمان هةَلدةبذَيردرَيت كة دة

بذذن و  ئذذةزموون  خذذاوةن  يذذان  سذذثؤر  مذذةرجَيي ث بذذة  بذذن  لذذةمان  لذذة دةرةوة) ثةر يذذان  بذذن  لذذةمان  نذذدامى ثةر ئة
يذذة  ) سذذت و  لذذة بي كذذة  يذَذت، دوو، ليذنة ضذذاو بكر يذذةكان ر ة نذذدام 21نوَينةرايةتى ذنان و ثَيكهاتة نةتةوةي ( ئة

يذذا سذذى )ز لذذة  كذذة  كذذدا  لذذة ماوةية كذذة  سذذتة ليذنة سذذَى، ثَيوي نذذةبَيت،  كذذةوتى 30تر  لذذة رَي نذذةبَيت  يذذاتر  ( رؤذ ز
 دةرضوونى ئةم ياساية ثَيي بهَيندرَيت، ضوار، بر يارةكانى ليذنة بة سازان دةبَيت. 

 : بةرَيج بَييةرد دَلشاد
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

مذذة وجود) ذن لة ناو ئةو ليذنةية نوَينةرايةت لذذةوَ)، ئَي ى نيية، ئةكرَ) جةنابيشت نوَينةرايةتى ذنان بكة) 
 ر ةضاو) رَيذة) ذنان و نوَينةرايةتى ثَيكهاتةكانيامنان دةوَ). 

  بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
نذذا يذَذذة) ذ يذذةتى ر بذذة نوَينةرا يذذةوة  كذذة خوَيندرا شذذَيوةية  بذذةو  يذذةتى  لذذة طةَلَي كذذَى  شذذة،  نذذان، با يذَذذة) ذ ن و ر

يذَذوة  كذذة ئ ئذذةبَى  شذذَيوةية  بذذةو  كذذة  مذذةوة  تذذان ئةكة مذذن دَلنيا يذذةتى؟  لذذة طةَلَي كذذَى  يذَذت،  ضذذاو بكر تذذةكان ر ة ثَيكها
تذذان  يذَذوة خؤ كذذة ئ تذذةوة  جذذَى بكري يذَذت  ئذذةوة ناتوانر سذذاوة  لذذة يا ئذذةزانى  دةتانةوَ)، تكاية خراوةتةوة دةنيةوة، 

 دابنَين، بةآلم خؤتان دائةنَين. 
 : بةرَيج رابوون توفيق

  .َيج سةرؤكى ثةرلةمانبةر
 ئَيمة فراكسيؤنى طؤران مولتةزمني بة ياسا. 
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  بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة، تكاية كا  رابون. 

 : ةرَيج ئومَيد عبدالرمحن )خؤشناو(ب
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

يذَذ يذذان بير يذذة طوَي سذذيؤن ني سذذا) كوم ئذذةوة يا يذَذت  تذذةكان بكر ضذذاو) ثَيكها تذذةل ر ة بذذة ئةن نذذابَى  حذذةزةكان  ت موال
 بيرَينت، ناكرَ) جارَيكى تر وةكو ياسا) كومسيؤن بابةتَيي بكرَيت هةموومان تَيدا بةرثرسيارين. 

  بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ئةم جارةش دسة) خؤيان بكةن، با دسة) خؤيان بكةن فةرموو كا  حممد. 

 : بةرَيج حممد سعدالدين
  .و سةرؤكى ثةرلةمانبةرَي

يذذة  ) سذذت و  يذذةكى بي لذذة ليذنة سذذتوور  سذذةر دة كذذردن  سذذازان  لذذة  فذذةرة  يذذة  نة سذذت و  لذذة بي يذذة   ( 21ليذنة
سذذتوور  لذذة دة ضذذؤن  بذذَينت،  شذذدار  نذذدامين بة نةفةر)، ئةطةر ثَيتان ناخؤشة توركمان بة زةمانةت بة ية  ئة

يذَذوة ئةنيؤ مافى ئَيمة زةمانةت دةكةن؟ ئةد) كوا دةستوور؟ ئةو كاتة طذذةر ئ ش وا دةكرَينت، دوومني شت، ئة
نذذةت 20لَيرة ئةو شةر ة) ناكةن لة بؤ بيست ) طذذةر زةما كذذةن؟ ئة شذذةر ة) نا ئذذةو  كذذةس  يذذة   بذذؤ  لذذة  كذذةس   )

لذذة  تذذة  نذذا، كةوا طذذةر  كذذرَينت، ئة يذَذت، ب نذذدام بكر يذذةكان ئة تذذة نةتةوةي نذذدامى ثَيكها يذَذرة، ئة نذذداممان ل كذذةن ئة دة
 مافةكة) زامن نابينت.  دةستوورين توركمان و كلد و ئاشور)

  بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
نذذدامى  بذذَى، ئة يذَذدا  مذذانى ت نذذدامى تورك من ئةمةوَ) ئةوة) بَلَييم كة بةو شَيوةية ئةبَى كة ئَيوة ئةتانةوَ)، ئة

شذذَيواز بذذةو  مذذة  بذذةر كلد و ئاشوريشى تَيدا بَى و نوَينةراتى ثَيكهاتةكانى تر) تَيدا بَى، بةآلم ئة لذذة  سذذايية  ة يا
ئذذةوة  يذذة  يذذةوة، بؤ تذذة دةن نذذاتوانرَ) خبرَي بذذَى  سذذةر درا  لذذة  ئةوة دةنيى لة سةر دراوة و مادام بابةتَيي دةنيى 

 زامن ئةكرَ) بؤ ئَيوة، كا  يعقوب فةرموو. 
 : بةرَيج يعقوب طورطيس

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
 بينني ئينتيقاسة لة حقودى ئَيمة. مةوزوي مةبدةئة ئَيمة دذ) وشة) )ر ةضاو( ين ئةوة ئةم د

  بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بؤضى ئينتيقاسة؟ 
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 : بةرَيج يعقوب طورطيس
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

مذذة بنظر اعتبار) لذذةو هةرَي صذذلينة  تذذةوةكَى ئة مذذة نة لذذة ئَي نذذةيَى مةدبو ( نةبَيت كا  دكتؤر، نةزةر ئيعتيبار 
فمان حقوق املكونات ( ياسا زةمان دكةت، )بنظر اعتبارمافى ئَيمة بَيتة دانان بن الفيتة) )دةبوول ناكةين 
 ( وشةيةكَى نةيَى مةدبولة، زؤر سوثاس. بنظر اعتبار( و خالس، )القوميه القليم

  بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة، خاتوو امنة فةرموو. 

 : بةرَيج امنة زكر)
  .ةرؤكى ثةرلةمانبةرَيج س

ثشتةظانيا دةق ب دةدَى ئاخ تنَيت كا  يةعقوبى دكةم، ئةطةر حَيجةت ئةو بيت يا ضووية دةنيدانَى بةر) 
كذذو  نذذدَ)  بذذؤ ه تذذة  جذذةنابَى  بذذةس  هذذةبوو  ثذذةير ةو) ذ)  لذذةال  هذذةمان خة يذذدانَى  ضذذوو دةن مذذاددة   سةعاتةكَى 

مذذافَى سازانةكا طشتى دروست ببينت ديسان هةوة ئَيخستة دةنيدانَيد كذذو  نذذدَ)  بذذؤ ه كذذةم  هذذةوة د ا، داخازَ) ذ 
خذذؤ  هذذَى  سذذايَيدا ج ظذذَى يا ثَيكهاتان، راستة دَ) هَيتة بةرضاظ وةرطرتن بةس بال وة  حقوق، وة  مةبدةئ ناظ 
يذذذنا  نذذدنا ل يذذا خا كذذَى  سذذتظةكرنا ئَي ئذذةو را يذَذدا،  ضذذيتة دةنيدان سذذان ب ئذذةو دي بيريت و بهَيتة ضةسثاندن وةكى 

 ةنيدانَيدا نة ر ةضاو كرن بيت. ياسايى بال ئةو بضيتة د
  بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

يذَذت،  خذذؤ بير لذذة  كذذة  تذذة  لذذةم بابة سذذةتة  حذذةلَيكى وة تذذةوة  باشة، ثَيم وا بَيت ئةوة) ليذنة) ياسايى خوَيندوو
حذذةلَي بذذَى  ثذذَيم وا مذذة  يذَذت ئة خذذؤ) بير لذذة  تذذةكان  يذذةتى ثَيكها نذذان و نوَينةرا سذذةتة نوَينةرايةتى رَيذة) ذ كى وة

 لَيرةدا و هةم زةمانة و هةم ضاوهينيشة ثَيم وا بَيت هيض ئيشكاَلَيكى تَيدا نةبَيت. 
 : بةرَيج رابوون توفيق

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
نذذة)  يذذان زؤري نذذةوة كام نذذة دةنيدا خذذؤطرتن خبة ثةرلةمان يةعنى زؤرينة و كةمينة ئَيستا ر ةضاو كردن و لة 

 ين، زؤر سوثاس. هَينا ئَيمة ئيلجام دةكة
  بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

شذذكالَيكى  هذذيض ئي تذذةوة  كذذة ئةطرَي هذذةر دوو بابةتة خذذؤطرتن  ئةم بابةتة ثَيويستى بة دةنيدانَيكى تر نيية لة 
 تَيدا نيية هةم زةمان ئةطرَيتةوة هةم ر ةضاو كردنين ئةطرَيتةوة ئيشكالَيكى دانونى تَيدا نيية بؤية ئةوة)

يذَذذة)  ليذنة خوَينديانةوة ئةوة ر ةضاو ئةكةين لةم بابةتةدا، كَى لة طةَلَييةتى بةو شَيوةية كة خوَينرايةوة ر
ذنان و نوَينةرايةتى ثَيكهاتةكانى تردا لة خؤ بيرَيت؟ بةَلَى، كَى لة طةَلَييةتى؟ تكاية بيخوَينةوة جارَيكى تر 

 با تَيبيةن و بجانن ضيية. 
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 : يدبةرَيج د. ظاآل فر
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كذذرَ)  ماددة) دووةم، يةكةم، ليذنةية  بة زؤرينة) رةها دةنيى ئةندامانى ثةرلةمان هةَلدةبذَيردرَيت كة دة
بذذن و  ئذذةزموون  خذذاوةن  يذذان  سذذثؤر  مذذةرجَيي ث بذذة  بذذن  لذذةمان  لذذة دةرةوة) ثةر يذذان  بذذن  لذذةمان  نذذدامى ثةر ئة

 ييةكان لة خؤ بيرَيت. نوَينةرايةتى رَيذة) ذنان و ثَيكهاتة نةتةوة
  بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 رَيذة) ذنان و نوَينةرايةتى ثَيكهاتة نةتةوةييةكان لة خؤ بيرَيت. 
 بةرَيج د. ظاآل فريد: 

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 
 رَيذة) ذنان و نوَينةرايةتى ثَيكهاتة نةتةوةييةكان لة خؤ بيرَيت. 

  حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيج د.يوسحم 
ضذذوار ) حذذةفتا و  يذذةتى؟  لذذة طةَلَي كذذَى  تذذةوة،  شذذرت خوَيندراية كذذة ثَي ئذذةون  لذذة 74بر طةكانى تر) وةكو  كذذةس   )

 طةَلَييةتى، كَى دذييةتى؟ كةس نيية دذ) بَيت، كةواتة ثةسةند كرا، كا  كمال دسةيةكت هةبوو؟ فةرموو. 
 بةرَيج كمال يلدا: 

 ةمان. بةرَيج سةرؤكى ثةرل
 بةس سيغةكة) بيؤرَ) ثَيكهاتة نةتةوةييةكان ثَين رَيذة) ذنان بَيتةوة.  

  بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
شذذووية   تذذذمَير ث يذذة  كا مذذاوة)  دةنيى لة سةر درا، ثشووية  وةرئةطرين بةرَيجان بؤ ماوة) سةعاتَيي، بؤ 

 ة) دانيشتنةكة. وةرئةطرين و دوا) ئةطر ين بؤ دةست ثَيكردنةو
 دانيشتين سَييةم

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

طذذة)  لذذة بر  شذذتا  نذذةوة، هَي ثذذَي دةكةي سذذت  سذذتانةوة دة طذذةَ كورد بذذةناو)  بذذان،  بةناو) خوا) بةخشندةو ميهرة
سذذتوور)  ثذذرؤذة) دة مذذادةكردنى  سذذا) ئا ثذذرؤذة يا طذذؤكردنى  لذذة ط تو يذذة  كذذة بريت كذذارين،  مذذة)  كذذةمى بةرنا ية

لذذةمانى 75، 74، 72ةرَيمى كوردستان– عرياق، بؤ راثرسى بةثَيى ماددةكانى )ه نذذاوخؤ) ثةر ( لة ثةير ةو) 
سذذاَلى ) يذذةكى  مذذارة  سذذتان، ذ مذذاددة) )1992كورد كذذراو،  هذذةموار  سذذايي 3()  نذذة) يا يذذة ليذ نذذةوة، تكا ( خبوَين

 بؤئةوة) بيخةينة ط توطؤوة، فةرموو.
 بةر َيج د. بةهار حممود فتاح:

 ةرؤكى ثةرلةمان.بةر َيج س
 بةوثَيية) لة ئةسَلى ثرؤذة ياساكةدا هاتووة: ماددةي سَييةم:

 ( رؤذ لة رَيكةوتي ثَيكهَينانييةوة كارةكاني تةواو بكات.90ثَيويستة ليذنةكة لة ماوةي )
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 بةر َيج د. ظااَل فريد ابراهيم:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ماددةي سَييةم:

 :بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة
 ( رؤذ زياتر نةبَيت لة رَيكةوتي ثَيكهَينانييةوة كارةكاني تةواو دةكات.90ليذنة لة ماوةية كة لة )-1

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كَي ناو) خؤ) دةنووسَيت بؤ دسة كردن؟، فةرموون. 
 بةر َيج فخرالدين دادر عارف/ سكرتَير) ثةرلةمان:

 ان.بةر َيج سةرؤكى ثةرلةم
صذذمد -( )عباس فتاح3ئةم بةر َيجانة ط توطؤ دةكةن لةسةر ماددة) ) محذذد -مريم  لذذحم ا يذَذر -خ تذذةالر  -كذذا  دل

يذذق -مامؤستا مةر وان -فرست صؤفى -حيات جميد -مةردان خدر -ئومَيد خؤشناو -خان بذذوون تؤف سذذتون  -را بَي
كذذاروان -ثةروا على -ثةر) صاحل -ئَيظار ابراهيم -فائق يذَذد ح -حذذاجى  لذذىئوم مذذة ع يذذب  -ة صببطفىغر جببد  -م ما

 -كبري ناظم -امنة زكر) -دارةمان دادر -عمر عينايةت -عثمانمنرية  -مامؤستا ابوبكر -عبداهلل حممود -عثمان
 فرحان جوهر(.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  صاحل فةرموو.
 بةر َيج صاحل فةدَي حممد:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مذذاوة) )ثيشنيار لذذة  بذذَي  كذذة د كذذةم ليذنة شذذى ية شذذةوة، بة بذذة دوو بة يذَذت  لذذة 60دةكةم ئةو ماددةية بكر ( رؤذ 
سذذازان  بذذة  كذذةم  مذذاددة) ية كذذةن،  تذذةواو ب يذذان  كذذة كارةكان ئذذةوة)  نذذةكات، بؤ رؤذ) ثَيكهَياني ليذنةكةوة تَيثةر  

( رؤذ) 30ذةكة، لة ماوة) )( رؤ6ئةطةر رَيكةوتن، خاَلآ دووةم ئةطةر لةو ماوةيةدا سازان نةكرا لة ماوة) )
طذذةر  تردا بةزؤرينة) دوو لةسةر سَي ئةوة راثؤرتة) خؤيان بؤ رةش نووسى دةستوورةكة ثَيشنيار بكةن، ئة

ئذذةوة) 60( رؤذةكة بؤ )90ئةمةش ثةسةند نةكرا ثَيشنيار دةكةم ية  ئةو ماوةية كةم بكرَيتةوة، ) ( رؤذ 
نذذةكرا و، سذذةند  يذذان ثة يذذةوة،  تذذة دةن كذذةم ناخرَي لذذةو  ية نذذةيتوانى  كذذة  طذذةر ليذنة نذذدرَيت ئة يذَذي داب ميكانيجم
 ماوةية كارةكانى تةواو بكات ضى بكرَيت؟ سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  سؤران فةرموو.
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 بةر َيج سؤران عمر سعيد:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ثذذؤرتى لي نذذة  را سذذاكة  ثذذرؤذة يا سذذةر  ضذذمةوة  سذذان دة مذذاددة) مذذن دي سذذايي  نذذة) يا لذذة 3ذ نذذة  سذذتة ليذ ، ثَيوي
 ( رؤذةوة لة رَيكةوتي ثَيكهَينانيةوة كارةكاني تةواو بكات.90ماوةية  كة لة )

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د. شَيركؤ فةرموو.
 بةر َيج د. شَيركؤ حةمة امني:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يذَذ طذذةر دةطوجن يذذة، ئة لذذة ئذذةوة ماوة سذذرَيت  طذذةرنا بنوو نذذةوة، ئة كذذةمى بكة ئذذةو 90ت  نذذةبَيت،  يذذاتر  رؤذ) ز
تذذازة  ضذذؤن  يذَذت،  ثرسيارةش ئةطةر نةيتوانى لةو ماوةية كارةكانى تةواو بكات ضارةنووسى ليذنةكة ضى لَي د

 دةكرَيتةوة، ضاةرةنووسى با بَلَيني ئةو رةش نووسة كؤنةش ضي لَي دَيت؟ سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/

 كا  عباس فةرموو.
 بةر َيج عباس فتاح صاحل:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ضذذةند  بةهؤ) ئةوة) لة خولةكانى رابردوو ثرؤذةيةكى دةستوور) ئامادةكراوة، بةاَلم بةو هؤكارانة) كة لة 
تذذر بر طة ماددةيةكى بريور ا) جياواز هةبوو، ديارة ئةمر ؤكة ثرؤذةية  ثَيشكةش بكرَي جذذارَيكى  ت بؤئةوة) 

ليذنة) بؤ دابندرَيت و ثَيداضوونةوة) بؤ بكرَيت، ئامادة بكرَيتةوة بؤ راثرسى، بؤئةوة) طةلةكةمان ببَيـتة 
سذذذتوور، ) ئذذذةم )90خذذذاوةنى دة خذذذؤم  مذذذن وة   بذذذة ر ا)  نذذذدراوة  بذذذة )90( رؤذ دا كذذذةين  ( رؤذ، 60( رؤذة ب

سذذتوورَي مذذة دة ضذذونكة ئَي يذذة زؤرة،  ئذذةو ماوة ئذذةوة)  لذذَي لةبةر سذذوود)  تذذوانني  يذذة دة مذذان هة كى ئامادةكراو
مذذاوة) ) لذذة  يذَذت  هذذاتووة دةكر سذذايةكةدا  ( 90وةربيرين و كارةكانى ثَي بةر َي بكةين، بةاَلم لةبةرئةوة) لة يا

مذذاوة) ) لذذة  كذذانى  يذَذت كارة طذذةر 60رؤذ، دةَل كذذات، ئة تذذةواو) دة كذذة  هذذاتووة  لذذةدى  بذذة موت كذذات  تذذةواو دة ( رؤذ 
يذذة  تةواو) نةكرد يةعنى هيض بر طةيةكى ترمان نيية بؤ ضارةسةركردنى ئةوة، لةدوا) ئةوة ضي بكةين، بؤ

يذذة 60بةر ا) من ثَيم باشة بر طةيةكى ترين زياد بكةين، من لةطةَل ئةوةمة بة ) ( رؤذ تةواو بَي و ثَيشم وا
مذذاوة) ) نذذةبوو دةك60ئةطةر هةمووالية  هيمةت بكةين تةواو) دةكةين، ئةطةر بة  تذذةواو  كذذة  يذَذت ( رؤذة ر

ئذذةوة)  شذذةوة بؤ تذذة ثَي دةرطايةكى تر بهَيَلَيينةوة، بر طةيةكى تر زياد بكةين ئةطةر هؤكارَيي لة هؤكارةكان ها
مذذاوة) ) لذذة  مذذن  بذذةر أ)  نذذةبَي، 30بتوانني ماوةيةكى تر) بؤ درَيذ بكةينةوة، بةاَلم ئةم ماوةية  يذذاتر  ( رؤذ ز

 سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ا  ئومَيد فةرموو.ك
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 بةر َيج ئومَيد عبدالرمحن خؤشناو:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مذذان وا  ئامانج لة بوونى ياساكةوة ، بوونى دةستوورة، واتة ئامانج سازانة لةسةر دةستوور، ئَيمة ناكرَيت خؤ
بذذردوودا زؤر سذذاَلى را ضذذةند  مذذاوة)  لذذة  مذذانج  نذذة ئا يذذدا نةطةي كذذة تَي كذذةين،  هذذةبووة  بةستة) كاتَيكى ب هذذةوَل 

سذذةر  سذذازانى لة كذذة  هذذةبووة  كذذة  هذذةوَلى دي شذذدا  بذذةر ئةوة لذذة بةرام بذذةاَلم  سذذتوور،  لةوة) كة ببينة خاوةنى دة
شذذنيار) 90( لة ماوة) )3نةبووة، نةبووينة خاوةنى دةستوور، بؤية باسكردن لةوة) لة ماددة) ) ( رؤذدا ثَي

لذذةو )( مانيدا لة ريكةوتى ثَيكه6ئةوة دةكةم ليذنة لة ماوة) ) كذذات، طر ذذان  ( 6َينانييةوة كارةكانى تةواو ب
تذذر  فذذةتى  يذَذت دةر يذَذت، دةب سذذةر بكر كذذةوتنى لة مانيةدا نةطةيشتنة سازان، نة طةيشتنة ئةو سياغةية) كة ري
بذذؤ  هةبَيت بةوة) كة سازانةكة بياتة ئامانج، بؤية ثَيشنياردةكةم لةوَيشدا ئةو سةالحيةتة ثةرلةمان ماوة) 

نذذةوة) 3ماوة) )درَيذبكاتةوة، بؤ  لذذة كؤبوو ( مانك يةعنى نيوة) ئةو ماوةية) كة بة خؤ) هةيبووة، ئَيمة 
سذذتة)  مذذان وابة نذذابَي خؤ سذذتوورة   بذذوونى دة سذذازانة،  مذذان  طذذةر ئاماجن كذذرد، ئة فراكسيؤنةكانين بامسان لةوة 

لذذة ئذذةو جةدة بذذردوودا،  سذذاَلى را ضذذةند  مذذاوة)  كذذة  كارَيكى كةم بكةين، كة تَييدا نةطةينة ئامانج لة  هذذةبووة 
فذذات  بذذَي، خيال سذذت  بذذةر دة سازان لةسةر دةستوور نةبووة، واتة دةمانةوَ) دةستوور هةبَي، دةبَي كاتيشمان لة

 كةم نينة لةسةر بوونى دةستوورَ) كة ثَيمان وابَي لة ماوةيةكى كةم تَيدا بيةينة ئامانج و، سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 وان فةرموو.مامؤستا مةر 
 بةر َيج حسني امساعيل حسني )مةر وان طةاَلَلى(:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مذذة، 90ال) من طرينك نيية ) ( رؤذ بَي يان كةمرت بَي يان زياتر بَي، بةاَلم ئةوة) كة طرينية فةدةرة) دووة
كذذةن، ئةو ماوةية) كة ئةطةر نةيانتوانى لةو مودة زةمةنيية) كة بؤيان داندراوة ئيشةك تذذةواو ب يذذان  ة) خؤ

نذذة ) بذذؤ منوو نذذا  تذذرت دا كذذاتَيكى  طذذةر  ضذذونكة ئة سذذت،  بذذةطوَيرة) ثَيوي يذَذت  يذَذذ بكر يذذان در تذذر  30بؤ (رؤذ) 
نذذةكردووة،  ضذذمان  تذذة هي شذذَيتةوة، كةوا لذذَي هةَلدةوة هذذةموو)  نةيانتوانى ئيشةكة) خؤيان بكةن، ئيشةكةمان 

يذَذـت  سذذت ب بذذةطوَيرة) ثَيوي دذذةرة) دووةم  نذذةوة) فة سذذتيان درَيذكرد كذذة دة يذذة)  ئذذةو ثرؤذة تذذةواوكردنى  بذذؤ 
 داوةتَى، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 مامؤستا غريب فةرموو.
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 حةمة: مصطفىبةر َيج غريب 
 بةناو) خوا) بةخشندةو ميهرةبان.

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يذَذ90ئةو ) كذذةم بكر بذذة )( رؤذة منين بة زؤر) دةزامن ثَينشار دة هذذةبَيت 60ت  يذذة   سذذتة ئريادة ( رؤذ، ثَيوي
لذذةو ) كذذة  كذذةوة  هذذةموو الية يذذةن  ئذذةو 60لةال تذذر  جذذارَيكى  مذذة   ضذذونكة ئَي يذَذت،  تذذةواو بكر كذذانى  ( رؤذة كارة

كذذة  نذذدرَيت و ليذنة نذذة ثَيكبهَي ئذذةو ليذ كذذة  ئذذةوة)  سذذةر  يذَذنني لة وةهمةمان لةبةردةم دابَي كة اليةنةكان ثَيكب
سذذان كذذات، دي تذذةواو ب كذذانى  سذذناكة،  كارة سذذتى زؤر تر مذذةش بةر ا نذذةوة ئة كذذان دةبي يذذوارة داخراوة بذذةر وو) د روو

كذذة  طذذةر ليذنة لةبةرئةوة ثَيويستة ميكانيجمَيي بدؤزينةوة هةر لَيرةشدا بيةينة نةتيجةية  لةسةر) كة ئة
 نةطةيشتة ئاماجنى خؤ) ضى؟.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  رابوون فةرموو.
 ج رابوون توفيق معروف:بةر َي

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

تذذة  ئذذةو بابة بابةتى مودةكة، برادةران دواتر فؤرمولةكان دةخةنة دةنيدانةوة، هيوادارم لة دانانى ذمارةكةدا 
سذذتوور،  رةضاو بكرَيت، ئةو بابةتة بابةتَيكى زؤر هةستيارة و دورسة، دؤخَيي دروست نةكةين كة بابةتى دة

يذَذي  سذذةرجنى ضذذونكة جؤر سذذتوورةوة،  سذذوةدة) دة نذذة م طذذةورة خبةي لذَذةتى  كذذة غة يذَذت،  يذَذدا بكر سذذتعجاَ ت ئي
ضذذونكة  نذذةوة)،  هذذةموار كرد لذذة  سذذانرتة  سذذتوور ئا ثةرلةمانتارة بةر َيجةكان بؤئةوة ر ادةكَيشم نووسينةوة) دة

سذذَي سذذةر  تذذةوة دوو لة نذذدامانى هةمواركردنةوة) دةستوور لة داهاتوودا دةبَي، ثَين ئةوة) هةموار بكرَي ي ئة
بذذَي  ثةرلةمان ثشتيري) بكةن، واتة ئةطةر هَيجَيكى سياسى يان ثَيكهاتةيةكى كؤمةاَليةتى لة كوردستان ثَي وا
بذذا  يذذة  سذذة، بؤ كذذة دور تذذةوة هةمواركردنةوة هذذةموار) بكا يذذةوَ)  يذذة، دة سذذتوورةكةدا هة بؤمبَيكى خةتةر لة دة

سذذينةوة بذذؤ نوو بذذَي  بذذةردةم  سذذبرت لة تذذرو مونا كذذاتَيكى  مذذة  نذذة ئَي هذذةموو الية بذذؤ  سذذانرتة  كذذة ئا سذذتوور،  ) دة
كذذة)  يذذي هةمواركردنةوة هذذةبَي و دوا مثذذان  سياسييةكان بيةن بة ئيتي اق لةسةرئةوة) كة دةستوورَيكى خرا
كذذذة  طذذذةر ليذنة يذذذدةنَين، ئة كذذذة دا يذذذة)  مذذذودة زةمةني ئذذذةو  ئذذذةوة)  بذذذةتى دووةم  بذذذةردةممان، با نذذذة  خبةي

ةوة دةكةم كة ثةرلةمانى كوردستان دةسةاَلتى موعالةجةكردنى دةستوورةكةيان ثَي دانةنرا، من ثَيشنيار) ئ
 ئةو بابةتة) هةبَي، دةستى ثةرلةمان نةبةستني كة نةتوانَيت ئةو بابةتة موعالةجة بكات، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  مةردان فةرموو.
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 :مصطفىبةر َيج مةردان خدر 
 مان.بةر َيج سةرؤكى ثةرلة

مذذاوَ) ) كذذو  يذذدم  كذذةم، تةئك شذذناو دة يذَذد خؤ بذذةر َيج ئوم نذذة  هذذةموو ئاخافت شذذتيرييا  نذذة 90ئذذةز ث ئذذةظ ليذ ( رؤذ 
( 3( رؤذة يان زَيدةتر )90نةضَيـى كارَي خؤ بكات، مة تةجروبة ظَي ياسايَي بةر دةست بوو كو ظة زَيدةتر )

سذذازان مانية هةتا شياو) سازانَى لةسةر ثرؤذة ياسايَي دروست بكةين، ب ةر هةندَي مادام كارَي ظَي ليذنة بة 
( رؤذ نةشَي سازدانَى لةسةر ثرؤذة دةستوورَي هةرَيمة كوردستانَي بكةن، 90دَيـتة كرن، تةئكيدم كو ماوَي )

مذذاوَ) ) كذذو  مذذة  شذذتى وا 60بةر هةندَي ئةزين دطةل هةندَي دا لذذةمانانَي ث نذذة ثةر سذذةاَلتَى بدةي بذذَي، دة ( رؤذ 
 ة كار) خؤ) تةمام نةكر، جارةكا د) ماوة) بؤ درَيذ بكرَيتةوة، سوثاس. ( رؤذا هةكا ليذن60)

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو مريم فةرموو.
 بةر َيج مريم صمد عبد):

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ( رؤذة.90من لةطةَل ئةو ر ايةم كة لة ئةسَلى راثؤرتةكةدا هاتووة كة )
 سحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيج د.يو

 خاتوو حيات فةرموو.
 بةر َيج حيات جميد دادر:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مذذانك  مذذانك و دوو  بذذؤ رؤذ و دوو رؤذ و  سذذتوور  يذذة، دة لةبةرئةوة) دةستوور طرينيى و ئةهميةتى خؤ) هة
مذذةردان شذذناو  يذَذد خؤ بذذةر َيج ئوم تذذةكانى  لذذة و شذذتيري)  سذذتة، ث كذذاتى ثَيوي كذذة ) نيية  كذذةم،  (رؤذ  180خذذدر دة

 ( رؤذ بَي، سوثاس.90مودةكة) بَي، بؤئةوة) ئةو ليذنةية و ماوة) درَيذكردنةوة) )
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  بَيستون فةرموو.
 بةر َيج بَيستون فائق حممد:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 دسةكامن كرا، سوثاس.
 صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيج د.يوسحم حممد 

 مامؤستا ماجد فةرموو.
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 توفيق: عثمانبةر َيج ماجد 
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( رؤذ باشرت دةبَي، لةبةرئةوة) ئةوة ماوةية) 160( رؤذةكة كةمة، ئةطةر بكرَيت بة )90منين ثَيم واية )
 ن، سوثاس.داندراوة ثَيم واية زةمحةتة بتوانني لةو ماوةيةددا تاوتوَيى بكةي

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو ئَيظار فةرموو.
 بةر َيج ئَيظار ابراهيم حسني:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ( رؤذ زياتر نةبَي، سوثاس.90( رؤذ بَيت، ئةطةر نةشكرا ئةوة لة )60من لةطةَل ئةوةم )
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 رست فةرموو.د. ف
 بةر َيج د. فرست صؤفى على:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لذذة ) كذذة  يذذة   ( رؤذ 90من بةمشَيوةية دامر شتووةتةوة، كردوومةتة دوو بر طة، بر طة) يةكةم ليذنة لة ماوة
يذَذ كذذة دةكر شذذة  ئذذةو ر اية طذذةَل  ئذذةوة لة كذذات،  لذذة تَيثةر  نةكات لة ر َيكةوتى ثَيكهَينانييةوة كارةكانى تةواو دة ت 

لذذة )30(ين تةواوبَي لة )60) بذذةس  طذذة) دووةم 90( رؤذين  كذذةم، بر  طذذة) ية ئذذةوة بر  نذذةبَي،  يذذاتر  ( رؤذ ز
بؤئةوة) تووشى حاَلةتى ئيستحالة نةبَي ئةو ثةرلةمانة، ئةطةر خوانةخواستة ئةو ليذنةية بة هةر هؤية  

نذذةوة،  شذذَيوةية دابر َيذي طذذة) دووةم بةم لذذةو ماوة -نذذةيتوانى بر  طذذةر  نذذةكرد ئة تذذةواو  كذذاني  نذذة كارة يذذةدا ليذ
 ثةرلةمان بؤي هةية بةثَيي ثَيويست ماوةيةكى دي بة ليذنةكة دةدات، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  خلحم فةرموو.
 بةر َيج خلحم امحد معروف:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لذذةمان لذذة ثةر نذذدَيي  يذذة هة ئذذةو ماوة ئذذةوةم  طذذةَل  يذذد) مذذن لة كذذردةوة، تةئك يذذديان لَي بذذةر َيجةكان تةئك تارة 
بذذؤ  هذذةبَي  ئذذةوة)  لَيدةكةمةوة دوو مانك زياتر نةبَي، بةاَلم ئةطةر لة حاَلةتَيي ئةوة نةكرا، ثةرلةمان مافى 

 ( رؤذ زياتر نةبَي و مةجال بداتةوة بة ئةو ليذنةية، سوثاس.0)3ماوة) لة 
 ن:بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةما

 خاتوو امنة فةرموو.
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 بةر َيج امنة زكر) سعيد:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ثشتيرييا بةر َيج د. فرست و بةر َيج مةال مةر وان دةكةم.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو ثةر) فةرموو.
 بةر َيج ثةري صاحل محيد:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 وثاس.دسةكانى من كرا، س
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو ثةروا فةرموو.
 بةر َيج ثةروا على حةمة:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لذذة ) كذذة  يذذة 90من لةطةَل ئةوةم  ئذذةوين ئةوة يذَذت  يذذاد بكر يذَذت ز طذذةر بكر طذذة ئة يذذة  بر  نذذةبَي،  كذذةمرت  ( رؤذ 
بذذؤ ( رؤذة ئةو ثرؤذةية نةنووس90ئةطةر لةماوة) ئةو ) بذذةاَلم  لذذةمان،  تذذة ثةر فذذةت بدرَي رايةوة دةكرَيت دةر

 يةكجار ئةو مودةية درَيذ بكاتةوة، كة بتوانَيت وةكو مودةيةكى هاوكار بَي ليذنةكةو ، سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  عبداهلل فةرموو.
 بةر َيج عبداهلل حاجى حممود:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ضذذونكة  من ثَيم واية دةستوور زؤر هةَلدةطرَيت، لةبةرئةوة ثَيشنياردةكةم خؤمان نةبةستينةوة بة مودةوة، 
ضذذونكة  يذذة،  يذذار) نةكرا كذذات د دَلنيام لةو مودةية ناتوانن ئةو رةشنووسى دةستوورة ئامادة بكةن، لةبةرئةوة 

يذذة  يذذة  هة ضذذوو، ض موعالةجة كذذة بةسةر تذذايى كاتة يذذةوة؟ ئةطةر كات دياريكرا و كؤ نذذة) دانوني يذذةن ليذ لةال
 ئةطةر تةوزحيمان بؤ بدةن.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  حاجى كاروان فةرموو.
 بةر َيج كنعان جنم الدين )حاجى كاروان(:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 دسةكانى من دكتؤر فرست كرد)، سوثاس.
 مان:بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلة

 فةرموو.ناظم كا  
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 كبري حممد: ناظم بةر َيج
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كذذانى  كذذات كارة بذذةزووترين  يذذة  ئذذةو ليذنة بة تةسةور) من ئةوة زؤر مودةيةدة، ئَيمة هةموومان خوازيارين 
لذذةمانى كذذة ثةر شذذنياردةكةم  ئذذةوة ثَي جذذا  هذذةبَي،  مذذةخرةجَيي  بذذَي  نذذةيتوانى دة طذذةر  بذذةاَلم ئة بذذدات،   ئذذةجنام 

 كوردستان ئةو دةسةاَلتة) هةبَي كة ئةم ماوةية درَيذ بكاتةوة، سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  دلَير فةرموو.
 حسن:مصطفى  بةر َيج دلَير

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سذذايي حة نذذة) يا شذذة ليذ ثذذَيم با بذذةاَلم  يذذان،  سذذت كرد تذذة) دسةكانى من دكتؤر شَيركؤ و دكتؤر فر متذذةن ئةوكا
 داناوة ر وونكردنةوةيةكمان بداتَي، بجانني كةمرتين ضؤنةو زياترين هؤكارةكانى ضيية؟.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  فرحان فةرموو.
 بةر َيج فرحان جوهر:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 دسةكانى من كران، سوثاس.
 ي ثةرلةمان:بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤك

 كا  ابوبكر فةرموو.
 بةر َيج ابوبكر عمر عبداهلل )هةَلةدنى(:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سذذت 90ليذنةكة لة ) بذذةثَيى ثَيوي نذذدامان و  يذذى ئة هذذا) دةن نذذة) رة يذذة بةزؤري ئذذةو ماوة ( رؤذ زياتر نةبَيت و 
 درَيذ دةكاتةوة.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو.د. شوان 
 باوةمري )د. شوان دةاَلدزةيي(:مصطفى بةر َيج  عمر 

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
يذذةعنى ) بذذَي،  كذذةم  كذذة)  كذذة ماوة بذذَي  لذذة )60لةطةلًَ ئةوة داين بةرةو ئةو ئاراستةية  طذذةر  بذذَي، ئة ( 60( رؤذ 

شذذتن كذذةم داني لذذة ية سذذتان  لذذةمانى كورد كذذات ثةر تذذةواو ب كذذانى  نذذةيتوانى كارة كذذة  كذذة ليذنة ئذذةو رؤذة ى دوا) 
لذذة ) ضذذةندة؟  ئذذةوان  كذذة)  تذذةوة، ماوة يذَذذ) دةكا ضذذةند در كذذة  بذذدات  ئذذةوة  يذذار)  يذذاتر 30مودةية، بر  ( رؤذ) ز

 نةبَيت.
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو منرية فةرموو.
 على:عثمان بةر َيج منرية 

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 كرد)، سوثاس. دسةكانى من دكتؤر شَيركؤ حةمة امني
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د. سراج فةرموو.
 بةر َيج د. سراج شَيخ امحد:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

نذذة  كذذةوا ببي ئذذةوةين  عذذةوداَلى  سذذتان  خذذةَلكى كورد هذذةموو  نذذةكان و  هذذةموو الية تةبيعى ئَيمة ضةندين ساَلة 
ئذذةو خاوةن دةستوورَيكى تؤكمةو رَيي و ثَيي،  ئذذةوة)  جذذا بؤ يذَذت،  يذَذدا بكر سذذتانى ت كة خجمةتى خةَلكى كورد

دةستوورة زؤر رَيي و ثَيي و لةسةر بنةما) عيلمى و زانيستيدا بَي، دةت تةسةور ناكةم لة ماوةيةكى كورت 
يذذةعنى  يذَذت،  سذذةر بكر سذذازانى لة بذذَي،  تذذةوافوق  بذذة  سذذتوور  ئةو موهيمة جَيبةجَي بكرَي، لةكاتَيكدا دةبَيت دة

كذذارَيكى وان زؤر ئةوالو  بذذؤ  ئةم الو بينةو بةردة) اليةنةكانى زؤر دةوَ)، جا من داوا دةكةم با ثةلة نةكةين 
لذذة ) كذذة)  كذذةم كاتة مذذن داوا دة يذذة  دذذورس، بؤ كذذارَيكى وا  سذذاز و  لذذة 90طذذرينك و ضارةنو نذذةبَي  كذذةمرت  ( رؤذ 

ئذذةو120) نذذةكراوة  يذذاري  يذذة د لذذةو مودة تذذةكانيان  هذذاتو كا طذذةر  نذذةكات، ئة يذذة ( تَيثةر   حذذةدى هة لذذةمان  ة ثةر
 مودةيةكيان بؤ دياري بكات، كة ئةوكاتة) ئةوان ثَيويستيان ثَييةو حةسةب حاجةتى ليذنةكة، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 خاوو تةالر فةرموو.

 حممد: لطيفبةر َيج تةالر 
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

شذذى دووةم ( رؤ90منين لةطةَل ئةوةم كة ئةو ) شذذةوة، بة بذذة دوو بة يذَذت  خذذاَلي دووةم بكر لذذة  بذذةاَلم  بذذَي،  ذة 
يذَذذ)  يذذاخود در لةطةَل ر ايةكة) دكتؤر فرسةمت، بةاَلم بةو شَيوازة) ئةوكاتة) كة بؤ ثةرلةمان دياري دةكات، 
يذَذت، يذذاري بكر كذذة) د بذذةَلكو كاتة نذذةهَيَلَيت،  بذذةجَيى  يذذي  بذذة كراوة تذذر  جذذارَيكى  يذذان  كذذة  بذذؤ ليذنة تذذةوة    دةكا

 هةتاوةكو ئةو ليذنةكة وابةستة) دووةم بَي بؤ تةواوكردنى كارةكانى، سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  ئومَيد فةرموو.
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 بةر َيج ئومَيد حةمة على:
باشرتين ( رؤذةكةم كة ديارة زياتر نةبَي، لةطةَل ئةو ثَيشنيارة) دكتؤر فرسةمت كة بة بر ,ا) من 90لةطةَل )

كذذات  ثَيشنيارة، بةثَيآ ثَيويست بَي، ضونكة ئةمة بهَيَلَيتةوة بؤ ئةوكاتة) ط توطؤ) ثةرلةمانتاران كة ضةند 
 ( رؤذة تةواو نةكات، سوثاس,90بة ثَيويست دةزانن، ئةطةر ليذنةكة كاروبارةكانى خؤ) لةو )

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  عمر فةرموو.
 َيج عمر عينايةت حةمة:بةر 

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مذذاوة) 24بةر َيج ليذنة) ياسايي، ) بذذؤ  طذذةر  ( ساَلة تةدريبةن ئَيمة ضاوةر َيآ دةستوور دةكةين، بةر ا) من ئة
يذذة 4) هذذةبَي، بؤ سذذتوورمانى  ( مانيى ترين ضاوةر َي بكةين، شوكر) ئةوَي، سوثاسى خوا دةكةين بتوانني دة

لذذة 120دوو بر طة، ليذنة لة ماوة)  ) 3ردوومة بة دوو بر طةوة مادةة) من ثَيم باشةو ك ( رؤذ زياتر نةبَي، 
خذذؤ)  -رَيكةوتى ثَيكهَينانيةوة كارةكانى تةواو دةكات،  ئذذريادة)  لذذة  بذذةدةر  يذذة   هذذةر هؤ بذذةر  ئةطةر ليذنة لة

 ذ دةكاتةوة، سوثاس.نةيتوانى ئةركةكانى جَيبةجَي بكات، ثةرلةمان بةثَيآ ثَيويست ماوةيةكة) بؤ درَي
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  دارةمان فةرموو.
 بةر َيج دارةمان دادر فتاح:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

نذذة  سذذتة ليذ بَ  بة دوو بر طة، بر طة) يةكةم هةر هةمان ئةو بر طة بَي كة لة راثؤرتة ئةسَليةكة هاتية، ثَيوي
تذذةواو) 90لة ماوةية  كة لة ) يذذة  لذذةو ماوة طذذةر  كذذات، ئة تذذةواو ب كذذاني  ( رؤذ لة رَيكةوتي ثَيكهَينانيةوة كارة

يذَذت،  نذذةوة) دةب يذَذذ كرد نةكرد ثَيشنياردةكةم بةمشَيوةية بَي بر طة) )ب( ثةرلةمانى كوردستان دةسةاَلتى در
 (رؤذ. 60بؤ يةكجار و بؤ ماوة) )

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ر) فةرموو.كا  ئا
 بةر َيج ئار) حممد هةرسني:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 من دسةكامن كرا.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ر ا) ئةندامانى سةرؤكايةتى ليذنة) ياسايي ضيية لةسةر ئةو ط توطؤية) كة ئةنداجنامدرا؟ فةرموو. 
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 بةر َيج طؤران ئازاد حممد:
 ةرلةمان.بةر َيج سةرؤكى ث

كذذة  يذذة كاتة يذذان وا لذذةمان ثَي نذذدامانى ثةر ئَيمة دوا) راِِوَيذكردن بةشى زؤر) دسةكان لةسةر كاتة، بةشَيكى ئة
يذذة ال)  يذَذت، بؤ يذذاد بكر مذذة ز كذذة كة يذذة مودة زؤرة، ثَيويستة كةم بكرَيـتةوة بؤ دوو مانك، بةشَيكين ثَييان وا

نذذدامانى ثةر يذذدانى ئة بذذة دةن سذذتة  نذذة ثَيوي طذذةَل بةر يجتان ئةوا مذذةش لة بذذةاَلم ئَي يذَذـتةوة،  يذذةكاليي بكر لذذةمان 
لذذةمانى  بذذة ثةر سذذةالحيةت  نذذةبوو،  تذذةواو  كذذة  ئةوةين كة حةلَيي بؤ ئةوة دابندرَيت ئةطةر لةو مودةية كارة
بذذَي  ضذذةندجار  بذذَي  بذذَي و  ضذذةند  كذذة)  يذذة مودة ئذذةم درَيذكردنةوة تذذةوة،  يذَذذ بكا كذذة در كوردستان بدرَي و مودة

 ر ةئى ئةندامانى ثةرلةمان.ئةوةش بةسرتاوةتةوة بة 
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

مذذاوة)  يذَذت  كذذة ب كذذاتى ليذنة كذذةم  كةواتة ئَيستا ر ا) زؤرينة لةطةَل ئةوة بوو بكرَيت بة دوو بر طة، بر طةي ية
تذذرين90ئةوة) كاركردنى ليذنةكة بَيت، كة لَيرة لة راثؤرتةكة بة ) هذذةبوو داوا)  ( رؤذ هاتووة، بةاَلم ر ا) 

( رؤذ، ر ا) ترين هةبوو بكرَيت بة شةش مانك، بؤية لة بر طة) يةكةم جارَ) 60ئةوة) دةكرد بكرَيت بة )
كذذة  ئذذةوة)  كذذةين دواي  ئةوة) كة لة راثؤرتةكةدا هاتووة دةخةينة دةنيةوة، بر طةيةكى تريشى بؤ ئيجافة دة

سذذةاَلتى لذذةمان دة كذذة ثةر كذذرد،  يذذان  لذذةمان داوا نذذدامانى ثةر يذَذذ  ئة كذذة در كذذار) ليذنة مذذاوة)  هذذةبَيت  ئذذةوة) 
هذذاتووة 3بكاتةوة، كَي لةطةَل ئةوةية كة ماوة) كاركردنى ليذنةكة وةكو ئةوة) لة ماددة) ) كذذة  ( لة راثؤرتة

يذذةوة 90بةمشَيوةية بَي، بر طة) يةكةم: ليذنة لة ماوةية  كة لة ) كذذةوتي ثَيكهَينان ( رؤذ زياتر نةبَيت لة رَي
يذذة، كارةكاني تةواو دة كذذاركردنى ليذنةكة مذذاوة)  كذذةم  طذذة) ية طذذة، بر  كات، كَي لةطةَلييةتى؟ دةكرَيـتة دوو بر 

( رؤذ بَي يان كةمرت بَي يان زياتر بَي، بر طة) دووةمى دةبَيتة 90ئَيستا ئةوة دةخةينة دةنيةوة كة بجانني )
بذذةس ئ كذذةم ئةوة) كة ثةرلةمان دةسةاَلتـى ئةوة) هةبَي ماوةكة) بؤ درَيذ بكاتةوة،  طذذة) ية جذذارَ) بر  سذذتا  َي
كذذة ) كذذاكردنى ليذنة مذذاوة)  كذذة  يذذة  طذذةَل ئةوة كذذَي لة نذذةوة،  نذذة دةنيدا بذذَي؟ )90دةخةي كذذةس 69( رؤذ   )

سذذياغةكة)  يذذة  طذذة) دووةم تكا شذذة بر  كذذرا، با سذذةند  تذذة ثة لةطةَلييةتى، كَي دذيةتى، كةس نيية دذ) بَي، كةوا
 ةروا.خبوَيننةوة، نودتة) نيجاميمان هةية؟، فةرموو خاتوو ث

 بةر َيج ثةروا على حةمة:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئذذةو  نذذةوة)  سذذةاَلتى درَيذكرد سذذتان دة لذذةمانى كورد متذذان ثةر كذذة و يذَذت  ئذذةوةش بكر ضذذاو)  يذَذت رة طذذةر بكر ئة
يذَذذ  يذذة) در ئذذةو مودة لذذةمان  هذذةبَي ثةر بذذؤ)  يذذةكجار)  هذذةبوو  مودةية) هةبَي بؤ يةكجار، ضةند ثَيشنيارَيي 

يذذان بكاتةوة، كاتةكة) بة يذذةكجار بؤ بذذةاَلم  نذذة،  بذذةر َيجانى ليذ نذذةوة  ثَيى ثَيويست بَي، يان ضؤن سياغة) دةكة
 هةبَي درَيذ) بكةنةوة نة  ضةندينجار، سوثاس.
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
يذذي تةمديد يذَذوة دوا يذَذـ، ئ سذذةند دةكر سذذتانةوة ثة لذذةمانى كورد يذذةن ثةر سذذاية لةال ثذذرؤذة يا ئذذةم  سذذتا  شذذى ئَي ةكة

تذذةوة  يذذد) بكا يذَذت تةمد لةاليةن ثةرلةمانةوةية، لةبةرئةوة) ئيشكاَ نيية، ثةرلةمان هةر كاتَي: بَيت دةتوان
نذذى  كذذةين، دةزا سذذت ب بذذؤ درو يذذر)  نذذاتوانني رَي يذذة،  شذذكالَيي ني هذذيض ئي ئذذةوة  ماوةكة) بؤ درَيذ بكاتةوة، لةبةر

يذَذت، ) خاتوو ثةروا لةر وو) عةمةلييةوة ناتوانرَيت ر َيير) بؤئةوة سذذت بكر لذذةمان داوا) 10درو نذذدام ثةر (ئة
( 10ئةوة بكةن، ئةسَلةن ئةو بر طةية هةموار بكرَيت، دوا) ئةوة) كة ثةسةند دةكرَيت داوا) ئةوة دةكةن )

لذذةمان و  نذذاو ثةر تذذة  يذَذت بَي سذذاَل،  دةب بذذة )دوو(  كذذةن  بذذؤ ب ئةندام ثةرلةمان داوا) ئةوة بكات بَلَيت ماوةكة) 
 ةبةرئةوة مونتيج نيية ئةو مونادةشةية، كا  بَيستون فةرموو.مونادةشة بكرَيـت، ل
 بةر َيج بَيستون فائق حممد:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بذذَي  سذذتةَلةحةكة وارد  طذذةر مو يذذةعنى ئة يذذةكى  يذَذـة ليذنة سذذتاوة دةب لذذة ئَي هذذةر  ببوورة، ئةوديويشى هةية كة 
لذذةما تذذةوة، دةبَيتة ليذنةيةكى تةمبةَل، ثشتى بةوة دا ة كة ثةر يذَذذ بكا بذذؤ در مذذودةتى  يذذة  سذذةاَلحيةتى هة ن 

شذذتى دا ذذةوة  يذذة ث كةي ى خؤيان لة مانيى دووةم دةست دةكةن بة ئين بؤ؟ ضونكة لَيرة بر طةيةكى تر هة
 ثةرلةمانى لةثشتة ، هةركاتَيي بيةوَ) بؤ) درَيذ دةكاتةوة، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

تذذةوة، ر استة ئةو هةية هذذةموار) بكا تذذوانَى  لذذةمان دة ، بةاَلم تةنانةت ئةطةر نةشى نووسى هةر ديسانةوة ثةر
 ماوةكة) بؤ درَيذ بكاتةوة، كا  عادل فةرموو.

 بةر َيج عادل عجيج شكر:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئذذةو سذذةاَلتى  لذذةمان دة بذذابَلَيني ثةر تذذةوة  تذذازة بكةي طذذةر ئةطةر لة حاَلةتَيكيشدا تؤ يةكجار بؤي  هذذةبَي، ئة ة) 
بذذَي  كذذراوة  مذذن  بذذر وا)  بذذة  ئذذةوة  تذذةدا، لةبةر لةوجارةشدا بؤ) نةكرابَيت ليذنةكة هةَلدةوةشرَيـتةوة لةو حاَلة

 دةسةاَلتى ثةرلةمان.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

مذذود نو كذذا  حم شذذَينَيتةوة،  كذذةش هةَلوة بذذَي ليذنة ئذذةوة) دة سذذةالحيةتى  لذذةمان  تذذة ثةر مذذى؟ ئةوكا تذذة) نيجا د
 فةرموو.

 بةر َيج حممود عمر صاحل:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بذذة ) شذذةر اويةدا  هذذةموار و  ئذذاَلؤز و نا كذذى زؤر  لذذة دؤخَي عذذرياق  سذذتوور)  بذذَي 5دة بذذؤ دة هذذات،  تذذايي  مذذانك كؤ  )
كذذة  يذَذت،  يذذاد بكر بذذؤ ز نذذدَيكى  كذذؤت و بة هذذيض  يذذة  حذذةق ني هذذةبَي  ئذذريادة  طذذةر  ئةطةرحوسنى نييةت هةبَي، ئة

بَيت ئةو ماوةية) بؤ درَيذبكرَيـتةوة، حةق هةية رةديب بني لةسةر ليذنةكة بؤئةوة) هةرضى زووة زؤر دة
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سذذاتى 3بةجد) كارةكانى بكات، بؤئةوة) لة ماوة) ) طذذةر كارة ( مانيدا  ئةم كارانة جَيبةجَي بكات، ماعدا ئة
بذذني  سروشتى يان شةر ) طةورة يان رووداوَيكى طةورة لة كوردستان ر وونةدات، شذذكةر  ضؤن دةبَي ئَيمة رَيخؤ

يذذة، 3بؤئةوة) ئةطةر نةكراو ئةطةر كرا، ) مذذانيين كاف هذذةبَي دوو  ئذذريادة  طذذةر  ( مانك زؤر زؤرين زيادة، ئة
 سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ت بتوانرَيت ئةو كا  حممود لةطةَل بؤضوونةكةمت، دةزامن كة ئَيوة هةمووتان ثةرؤشى ئةوةن بةزووترين كا
بذذةاَلم  كذذردن،  سذذةند  بذذؤ ثة لذذةمان  بذذةردةم ثةر يذَذـتة  يذَذت و ب حذذازر بكر كذذةوة  ثرؤذة) دةستوورة لةاليةن ليذنة
يذذة،  بذذاش ني لذذةمان  بذذؤ ثةر ئذذةوة  نذذةكرَي  كذذة  ئةوة) كة ثةرلةمان مودةية  دابنَيت و دوايي ئيلتيجام بة ماوة

بذذاش ( مانك داندرا بؤ يةكيرتنةوة) ثَيشمةرطة ئ6ئةوة) كة ) كذذارَيكى  ئذذةوة  َيستا ئةوة جَيبةجَي نةكراوة، 
مذذود 140نيية، ماددة) ) كذذا  حم بذذةر َيج  ( كة ماوة) بؤ داندراوة جَيبةجَي نةكراوة ئةوة كارَيكى باش نيية، 

بذذة ) سذذاية، 4هةموو ئةندامانى تر) ثةرلةمان ئَيمة  ثذذرؤذة يا ئذذةم  سذذةر  هذذةبوو لة فذذت  ئذذةمر ؤ طر تذذا  مذذانك   )
ئذذةوة ( مانية بةس 4ماوة) ) سذذتوور، لةبةر هذذةمواركردنى دة بذذؤ  تةنها ئةمة نةخشة ر َيياية، نةخشة ر َيياية 

 تؤزَيي دةبَي ثشوومان درَيذ بَي لةطةَل ئةم بابةتة، كا  صاحل فةرموو.
 بةر َيج صاحل فةدَى حممد:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

نذذةوة) دةن كذذانيجمى يةكالكرد سذذى مي كذذة با سذذازان ئةو ماددةية) كة ثةسةند كرا،  بذذة  تذذة  نذذةكرا، كةوا يذذةكان 
ئذذةم  سذذثا  سذذازان نةضة بذذة  طذذةر  كذذرد، ئة شذذنيارةم  ئذذةو ثَي شذذدا  لذذة رابردوو دةكرَيت، من ثَيشنيار) ئةوة دةكةم 

مذذاوة) ) كذذة 90ماددةية لة بةشى دووةمةوة بةزؤرينة) )دوو لةسةر سَي( ثةسةند بكرَيت، كةواتة لة  ( رؤذة
كذذةي، )بة سازان نةكرا، هيض ثَيويست ناكات ئةوةن يذَذذ ب بذذؤ در نذذة) )دوو 15دة كاتى  كذذة بةزؤري سذذة  ( رؤذ بة

شذذَيتةوة،  يذذة هةَلبوة دذذابيلى ئةوة نذذةكرا  نذذدةش  طذذةر بةوة سذذةر)، ئة كذذةون لة يذَذي ب لةسةر سَي( ئةو ثرؤذةية ر
 كاتى ئةوةندة ناوَ)، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ة نيية، ئيشكالةكة لةوةداية كة ليذنةكة نةتوانَيت كاتةكانى تةواو ئيشكالةكة لة )دوو لةسةر سَي( و سازانةك
 بكات، ئيشكالةكة لة دةنيدان نيية، كا  ساالر  فةرموو.

 بةر َيج ساالر حممود مراد:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ذةش ( رؤ90لةر استيدا ئةسَلآ ئةو ماددةية بؤ ئةوةية مةسافة زةمةنييةكة تةحديد بكات، حيكةمةت لةو )
سذذت  كذذة دة سذذايةوة ليذنة ئذذةم يا سذذةندكردنى  لذذةدوا) ثة بذذَي،  ضذذاو) ر وون  لذذةمان بةر يذذة ثةر هذذةر بؤئةوة

فذذةرمووتان ) سذذةرةتادا  جذذةنابتان لة مذذادةكردنى 5بذذةكاربَيت،  نذذةت ئا بذذؤ تةنا يذذة  مذذةنَيكى كافي مذذانك زة  )
تذذةنها ثرؤذةيةكى نوَي، بةاَلم ئةم ثرؤسةية تةنها جةنابت ر وو) دةمت لة ثةرلةمانتارانة ، ئةوة لة ئةستؤ) 
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سذذيت دا ان نيية لةر استيدا، ثةرلةمانتار لذذة ر ا لذذةمان  ئةطةر ئَيمة بضينةوة سةر جةدةلي )أ(، سةرؤكايةتي ثةر
طذذةر  يذذة ئة يذذة، بؤ ثذذَي بكردا سذذت  يذذةكان دا دة نذذة مةعني طذذةَل ليذ شذذان لة يذذةكاني هاو هذذةنياوة كرداري بذذوو  دة

بذذة كةمتةرخةميية  لةو ر ووةوة هةبَي، هةموومانني نذذةوة  سذذاحةي ثةرلةمانتارا تذذة  كذذة خبرَي ، ناشكرَي تؤثة
مذذة  تذذةوة، ئَي يذَذذ نةكرَي تذذةوة، در خذذؤي ةَينَي كذذو  صذذة وة ئذذةم نة شذذة  مذذان با مذذة ثَي تذذرين ئَي خذذاَلَيكي  تذذةنيا، 

 تةجروبةي تاَلمان لةطةَل درَيذكردنةوة هةية. 

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
بذذَي، باشة، دةرفةت دةدةم، كا   لذذَي  تذذان  يذذة ئاطا مذذة، تكا سذذياريةتي ئَي شوان، ئةوةي كة ثةيوةنديدارة بة بةرثر

لذذة ) نذذا  طذذةر  كذذةين، ئة ضذذاو ب كذذان ر ة سذذيؤنة جياوازة ( 1/3ئَيمة ويستوومانة ر اي ئةنداماني ثةرلةمان لة فراك
مذذاني سذذاَلي 12ي )ر اثؤرتي ليذنةي ياسايي حازر بوو لةسةر ئةوة، داوامان لَي كردن بةرزي نةكةنةوة، لة  (ي 

هذذةبوو،  سذذازان  بذذة  سذذيت  تذذة ثَيوي ئذذةم بابة ر ابردوو بةردةوام لةسةر خةت بووين لةطةَل فراكسيؤنةكان، بؤية 
ثذذرؤذةي  خذذاوةني  نذذة  يذذار زوودا ببي يذذةكي ئَيج لذذة ماوة شذذة  مذذان خؤ مذذةش ثَي بذذووة، ئَي سذذت  يذَذذي ثَيوي شذذوو در ث

ري هةرَيمي كوردستان ثةسند بكات، بةآلم دةستوور، ئةم خولة سةربةرزي ئةوةي هةبَي كة ثرؤذةي دةستوو
 ثَيويسيت بة هةندَيي ئاليات هةية، بةر َيج كا  شوان شَيخ أمحد، فةرموو.

 بةر َيج شوان شَيخ أمحد:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةر َيجان ئةنداماني ثةرلةمان.
خذذةَل نذذة  سذذَيي نةدةي مذذن منين هةر تةئيدَيي بؤ دسةكاني كا  بَيستوون فائق، كة يةئ يذذة  سذذتان، بؤ كي كورد

مذذاوةي ) لذذة  يذَذت  كذذة دةب سذذني ليذنة بذذَي، بنوو لذذَي  ثذذَي 90كةليمةية  وةكو ئيجباري  ئذذةوةي  سذذي ةتي  ( ر ؤذدا 
 بدرَي..........

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
لذذ شذذَيي  يذذةن بة كذذة لةال ئذذةوة  مذذةدةنَي،  يذذي  ئذذَي دةن بذذةر َيجان،  يذَذذة  هذذةمووي وتوو ئذذةوة  نذذي  نذذداماني دةزا ة ئة

نذذةوة  يذذة بيخوَين ئذذةوة تكا ثةرلةمان ثَيشنياز كراوة، دةنيي مةدةنَي، ئةوةي كة نايةوَي دةنيي نةداتَي، لةبةر 
 بؤ ئةوةي بيخةينة دةنيةوة، د.إبراهيم، فةرموو.

 بةر َيج د.إبراهيم أمحد مسؤ:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ر بدةم، بةس ئةز حةز دكةم ثرسيارَي ذ خؤ بكات،  كة كي وةَلالهي من نةبَي تةعقيَ  سةر هةظاآل خؤ ساال
 سةبةبي درَيذ كردني بوو؟ سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ئذذةو  يذذة،  ئذذةو ماددة باشة دةي، ئَيستا با نةضينة ئةم مونادةشة و هينانة، تكاية ليذنةي ياسايي بيخوَيننةوة 

 كردنةوة دةدةم لةسةري.بر طةية، بيخوَينةوة ئينجا ر وون
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 بةر َيج د.ظاآل فريد إبراهيم:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ماددةي سَييةم:
 بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:

 ( رؤذ زياتر نةبَيت لة رَيكةوتي ثَيكهَينانيةوة كارةكاني تةواو دةكات.90ليذنة لة ماوةية  كة لة )-1
او نةكرد ثةرلةمان بؤي هةية بةثَيي ثَيويست ماوةكةي بؤ درَيذ ئةطةر لةو ماوةيةدا ليذنة كارةكاني تةو -2

 بكاتةوة.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كذذة  تذذةوة، ليذنة يذَذذ نةكا بذذؤ در شذذي  تذذوانَي ماوةكة لذذةمان دة كذذة ثةر ئذذةوةي  بذذؤ  كذذراوة  سذذبيت  يذذة تة بذذؤي هة
يذذةوة؟ )هةَلوةشَينَيتةوة، ليذنةيةكي تازة دروست بكات، باشة؟ كَي لة كذذة خوَيندرا شذذَيوةي  ( 59طةَليةتي بةو 

 (.4( كةي دذيةتي، كةواتة ثةسند كرا، ماددةي )14كةس لةطةَليةتي، كَي دذيةتي؟ )
 بةر َيج د.بةهار حممود فتاح:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ماددةي ضوارةم:

 بةو شَيوةية كة لة ئةصَلي ثرؤذةكةدا هاتووة. 
 زماني كوردي و عةرةبي ثَيشكةشي سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكرَيت.  ثرؤذةي ئامادةكراو بة هةردوو

 بةر َيج د.ظاآل فريد إبراهيم:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( لة ر اثؤرتي ليذنةي ياسايي هيض تَيبينييةكي لةسةر نيية.4ماددةي )
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بذذةو كَي دسةي هةية لةسةر ئةو ماددةية؟  يذذةتي  كذذَي لةطةَل يذذةوة،  نذذة دةن تذذة دةخيةي يذذة؟ كةوا سذذةي ني كةس د
كذذرا، 74شَيوةي كة خوَيندرايةوة؟ ) سذذند  تذذة ثة بذذَي، كةوا يذذة دذي  كذذةس ني يذذةتي؟  كذذَي دذ ( كةس لةطةَليةتي، 

 (.5ماددةي )
 بةر َيج د.بةهار حممود فتاح:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ماددةي ثَينجةم:

 ا:لة ئةصَلي ثرؤذة ياساكةد
سذذند  -1 لذذةمان ثة نذذداماني ثةر مذذارةي ئة سذذَيي ذ سذذةر  كذذةم دوو لة نذذي  نذذدي ال بذذة ر ةزامة كذذة  كذذؤي ثرؤذة

 دةكرَيت، دةخرَيتة ر اثرسي طشيت يةوة.
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يذَذي  -2 يذذدارةكان ر ؤذ نذذة ثةيوةند طذذةَل الية هذذةنيي لة سةرؤكي هةرَيم و سةرؤكايةتي ثةرلةمان بة هةما
 بؤ ر اثرسي طشيت دياري دةكةن.

 بر ين دةبَي لةسةر ئةم ثرسيارةي خوارةوة:ر اثرسي بة ر ا دةر -3

 ئايا ر ةزامةنديت لةسةر ثرؤذةي دةستوورةكة؟ 
 وةآلم بة بةَلَي يان نةخَير دةبَيت.

 بةر َيج د.ظاآل فريد إبراهيم:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( لة ر اثؤرتي ليذنةي ياسايي هيض تَيبينييةكي لةسةر نيية.5ماددةي )
 صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.يوسحم حممد

 باشة، كَي دسةي هةية لةسةر ئةم ماددةية؟ 
 بةر َيج فخرالدين دادر عارف/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ئةم ئةندام ثةرلةمانة بةر َيجانة ط توطؤي ماددةي ثَينجةمي ثرؤذة ياساكة دةكةن:

صذذ سذذت  خذذدر، فر مذذةردان  صذذي ي،  عذذادل ساالر حممود، سعيد مة بذذدالرمحن،  بذذةهار ع محذذد،  شذذَيخ أ سذذراج  ؤيف، 
 عجيج، حممود عمر، ثةروا علي، علي حةمة صاحل، عمر عينايةت.

 بةر َيج ساالر حممود مراد:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

سذذةرؤكي  من تةنيا تَيبينيم لةسةر بر طةي دووةمي ماددةي ثَينجةم هةية، كة بةرثرسياريةتي دةسثَيرَي بة 
يذذدي هةرَيم لةط يذذدارةكان، بةد نذذة ثةيوةند طذذةَل الية ةَل سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان بة هةماهةنيي لة

سذذةية،  هذذةرَيم موئةسة سذذةرؤكايةتي  ضذذونكة  بذذَي،  هذذةرَيم  سذذةرؤكايةتي  من باشرتة لةجياتي سةرؤكي هةرَيم 
نذذةوة مو سذذةرؤكايةتي ثةرلةما طذذةَل  مذذادام لة كذذةن،  سذذةرؤكايةتي دة لذذة  تذذةعبري  يذذر  سذذةي سذذةرؤ  و جَي ئةسة

هذذةرَيم  سذذةرؤكي  يذذاتي  لذذة ج يذذاردةر،  يذذر و بر  سذذةرؤكايةتي و جَي لذذة  تذذةعبرية  لذذةمانين  سذذةرؤكايةتي ثةر
 سةرؤكايةتي ثةرلةمان ئاماذة ثَي بكرَي، تةصةورم واية باشرت بَي.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةَلَي، بةر َيج كا  مةردان خدر، فةرموو.

 :مصطفىخدر بةر َيج مةردان 
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

دذذذةرة )5مذذذاددة ) نذذذة 2( فة طذذذةَل الية هذذذةنيي لة بذذذة هةما لذذذةمان  سذذذةرؤكايةتي ثةر هذذذةرَيم و  سذذذةرؤكي   )
بذذة  كذذرَي ) فذذة ب بذذؤ ئيجا ئذذةوةي  كذذةم  شذذنيار دة كذذةن، ثَي يذذار دة شذذيت د سذذي ط بذذؤ ر اثر يذَذي  يذذدارةكان ر ؤذ ثةيوةند

ئذذةوةي ( ر ؤذ تَيثةر  نةكات لة بةروا90مةرجَيي لة ) بذذؤ  ري ثةسندكردني ثرؤذةكة لةاليةن ثةرلةمان(، واتا 
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مذذاوةي ) لذذة  كذذرَي  يذذد ب كذذة تةحد نذذةبَيت، ماوة سذذتاي  ثذذرؤذةي ئَي صذذريي  ( ر ؤذدا 90ئةو ثرؤذةيةش هةمان مة
( ر ؤذدا 90سةرؤكي هةرَيم لةطةَل ثةرلةمان و سةرؤكايةتي ثةرلةمان و اليةنة ثةيوةنديدارةكان لة ماوةي )

 بكةن بؤ ر اثرسي، سوثاس. ر ؤذَيي دياري
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، خاتوو بةهار عبدالرمحن، فةرموو.
 بةر َيج بةهار عبدالرمحن حممد:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
طذذةَل 2( بر طةي )5ماددةي ) هذذةنيي لة نذذة ( كة دةَلَي )سةرؤكي هةرَيم و سةرؤكايةتي ثةرلةمان بة هةما الية

بذذاآلي  سذذيؤني  كذذةم )كؤم شذذنيار دة مذذن ثَي ثةيوةنديدارةكان(، اليةنة ثةيوةنديدارةكان مةتاتي و ناديارة، بؤية 
 سةربةخؤي هةَلبذاردن و ر اثرسي( بَي لة جياتي )لةطةَل اليةنةكان(، بةو شَيوازة دار َيذرَيتةوة، زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، بةر َيج د.شَيركؤ حةمة أمني، فةرموو. باشة،

 بةر َيج د.شَيركؤ حةمة أمني:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بذذة  كذذة  كذذؤي ثرؤذة لذَذَي  كذذة دة ئذذةوةي  سذذييةوة؟  تذذة ر اثر كذذةي دةخرَي كذذرَي  يذذاري ب بذذؤ د ئذذةوةي  لةطةَل ئةوةدام 
سند دةكرَيت و دةخرَيتة ر اثرسي ر ةزامةندي اليةني كةمي دوو لةسةر سَيي ذمارةي ئةنداماني ثةرلةمان ثة

سذذةر  بذذة دوو لة كذذرَي  سذذند دة لذذةمان دا ثة نذذاو ثةر لذذة  كذذة  لذذةو ر ؤذةوةي  طشتييةوة، لة كاتَيي تةحديد بكرَي، 
هذذةرَيم  سذذةرؤكايةتي  ئذذةوةدام  طذذةَل  سذذييةوة، دووةم/ لة تذذة ر اثر نذذة دةخرَي بذذؤ منوو سَيي لة ماوةي مانيَيي دا 

نذذة  لةطةَل سةرؤكايةتي ثةرلةمان، مادام شذذةي الية ئذذةو و سةرؤكايةتي ثةرلةمان لَيرة ناوي هاتووة، هةروةها 
ثةيوةنديدارةكانين لة ر اسيت دا تؤزَي َلَيَل و نار وونة، ئةطةر هةروةكو بؤ ئةوةي بضَيتة ثرؤتؤكؤَل و بؤمان 

 ر وون كةنةوة سوثاستان دةكةم.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 َيج د.فرست، فةرموو.باشة، سوثاس، بةر 
 بةر َيج د.فرست صؤيف علي:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

كذذة 2لة بر طةي ) كذذة ثرؤذة لذذةو ر ؤذةي  لذذةن زةروورة  يذذة فيع كذذةم، ثَيموا خذذدر دة مذذةردان  كذذا   ( ثاَلثشيت ر اي 
يذذةعين ( ر ؤذة90( ر ؤذة، )60ثةسند دةكرَي لة ثةرلةمان بة دوو لةسةر سَي، مودةية  دياري بكرَي، جا )  ،

ثذذرؤذة  سذذةر  نذذديت لة يذذا ر ةزامة لذذةن )ئا سذذَييةمين فيع طذذةي  لذذة بر  سذذي،  تذذة ر اثر نذذةكات، بدرَي ثذذةر   سذذان تَي دي
ضذذونكة  سذذتان؟(،  هذذةرَيمي كورد ثذذرؤذةي  سذذةر  نذذديت لة يذذا ر ةزامة دةستوورةكة؟(، ئةوة دةبَي تةواو بكرَي، )ئا

سذذييةك فذذؤرمي ر اثر نذذاو  بذذؤ  بذذَي  تذذةحويل دة ئذذةوة  كذذام ئةوة نةصي دانونة،  سذذتوورةكة،  ثذذرؤذةي دة يذذةعين  ة، 
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سذذتووري  ثذذرؤذةي دة سذذةر  نذذدي لة يذذا ر ةزامة يذَذت )ئا لذذَي بكر سذذيار داواي  دةستوور؟ لةبةر ئةوة، ئةوة ببَيتة ثر
 هةرَيمي كوردستان؟(، وةآلم بة بةَلَي يان نةخَير.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو.باشة، سوثاس، بةر َيج كا  صاحل فةدَي، 

 بةر َيج صاحل فةدَي حممد:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

هذذةرَيم، زؤر  سذذةرؤكايةتي  تذذة  كذذة بكرَي منين تَيبينيم لةسةر مودةكة و لةسةر ئةوةي سةرؤكي هةرَيم بوو 
 سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة، سوثاس، بةر َيج كا  سعيد مةسي ي، فةرموو.

 عيد حممد سعيد )مةسي ي(:بةر َيج س
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

سذذاالر  كذذا   سذذةكاني  شذذتيواني د كذذرا، ث مذذود  سذذاالر حم كذذا   بذذةر َيج  يذذةن  سذذةكامن لةال نذذين د كذذةم، م سوثاست دة
 دةكةم.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، بةر َيج د.سراج، فةرموو.

 بةر َيج د.سراج شَيخ أمحد:
 ةرؤكي ثةرلةمان.بةر َيج س

نذذاني  خذذاَلي دووةم/ دا يذذةن،  ثاَلثشيت دسةكاني كا  مةردان و كا  فرسةت دةكةم، بؤ داناني مودةيةكي موعة
نذذة  يذذدارةكان، الية نذذة ثةيوةند لذذةجياتي الية سذذتان  هذذةرَيمي كورد نذذةكاني  سذذةربةخؤي هةَلبذارد سذذيؤني  كؤم

هذذةموويا هذذةر  سذذييةكانة،  نذذة سيا سذذيت الية يذذدارةكان مةبة شذذي ثةيوةند سذذيؤن، ئي لذذة كؤم يذذة  نذذداميان هة ن ئة
سذذيؤنين  نذذابَي كؤم يذذاتر،  سذذيؤنة ز شذذي كؤم ئذذةوة ئي ئذذةوةي  بذذةر  كذذات، لة ثذذَيكرت دة كؤمسيؤن جوانرت و ر َيي و 

 بةكاري خؤي هةستَيت؟ داوا دةكةين كؤمسيؤن لةوَي دابنرَيت، زؤر سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 ج كا  سؤران عمر، فةرموو.باشة، سوثاس، بةر َي
 بةر َيج سؤران عمر سعيد:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 دسةكاني من كرا، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، بةر َيج كا  عادل عجيج، فةرموو.
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 بةر َيج عادل عجيج شكر:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

، تةئيدي كا  ساالر دةكةم لةسةر بر طةي دووةم، كة سةرؤكي هةرَيم ناوي وةَلال منين دسةكامن زؤري كران
نذذاوي  طذذةر  هذذةرَيم ئة سذذةرؤكايةتي  كذذو  سذذةيةكة وة ئذذةوين موئةسة لذذةمان،  سذذةرؤكايةتي ثةر طذذةَل  هذذاتووة لة
بذذة  كذذة  كذذؤي ثرؤذة هذذةر  مذذن،  بهاتباية، بر طةي يةكةمين ثَيمواية وشةي )الني كةم( لةوَي زيادةية بةبر واي 

شذذتييةوة، ر ةزا سذذي ط تذذة ر اثر يذَذت، دةخرَي سذذند دةكر لذذةمان ثة نذذداماني ثةر مةندي دوو لةسةر سَيي ذمارةي ئة
كذذرَي،  يذذاري ب بذذؤ د يذذةكي  لَيرةش دا تةئيدي د.شَيركؤ حةمة أمني دةكةم، كة لة دواي دةنيدان لةسةري، مودة

خذذا بذذةهار  سذذيؤني كةي دةخرَيتة ر اثرسي طشتييةوة؟ اليةنة ثةيوةنديدارةكانين، تةئيدي  كذذة كؤم كذذةم  ن دة
 باآلي هةَلبذاردنةكان دياري بكرَي، زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس، بةر َيج كا  حممود عمر، فةرموو.

 بةر َيج حممود عمر صاحل:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

طذذةي )5مذذاددةي ) لذذة بر  كذذة 2(  كذذةم  يذذة دة ئذذةو ر ةئ يذذدي  نذذين تةئ سذذةرؤكايةتي ( م هذذةرَيم و  سذذةرؤكايةتي 
كذذةم، 3ثةرلةمان بة هةماهةنيي لةطةَل اليةنة ثةيوةنديدارةكان، لة بر طةي ) سذذةت دة بذذةر َيج د.فر ( تةئيدي 

 ر ةزامةندي بَي لةسةر ثرؤذةي دةستووري هةرَيمي كوردستان.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 فةرموو. باشة، سوثاس، خاتوو ثةروا علي،
 بةر َيج ثةروا علي حةمة:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
نذذاوي  بذذَي،  لذذةمان  سذذةرؤكايةتي ثةر ضذذؤن  هذذةرَيم وة   سذذةرؤكايةتي  بذذة  سذذةبارةت  شذذَيوة،  هذذةمان  بذذة  نذذين  م
سذذاالر و  كذذا   سذذةكاني  يذذدي د مذذن تةئ سةرؤكايةتي هةرَيم بهَيندرَي، هةروةها مودة بؤ ر اثرسي دياري بكرَي، 

 ، زؤر سوثاس.د.شَيركؤ دةكةم
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، بةر َيج كا  علي حةمة صاحل، فةرموو.
 بةر َيج علي حةمة صاحل:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
لذذةمان،  سذذةرؤكايةتي ثةر هذذةرَيم و  سذذةرؤكايةتي  كذذةم،  ثشتيواني بؤضوونةكاني كا  د.شَيركؤ و كا  عادل دة

يذذدارم،  وشةي اليةني يذذةني ثةيوةند مذذن ال لذَذَي  سذذيَت ب كذذَي هة هذذةر  يذذة،  ثةيوةنديدار البربَي بةو ثَييةي مةتاتي
 سوثاس.
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، بةر َيج كا  عمر عينايةت، فةرموو.

 بةر َيج عمر عينايةت حةمة:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

نذذابَي لةبر طةي يةكةم دا ثةسند دةكر مذذة،  َيت و دةخرَيتة ر اثرسي طشتييةوة، كةواتة ئةوة دذي بر طةي دووة
 دةخرَيتة ر اثرسي، ثَيويستة ئامادة بكرَيت بؤ ر اثرسي.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 هةندَيي هةَلةي تياية لة ر ووي تةسةلسولةوة، ئَيستا ضا  دةكرَيت.

 بةر َيج عمر عينايةت حةمة:
 ةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.ب

ئةوة ضا  بكرَيت، ر اثرسي يةعين نرخي بؤ بر طةي دووةم نةهَيشتووة، الني كةمةكةش البربَي هيض كَيشةي 
هذذةرَيم و  سذذةرؤكايةتي  ئذذةوةم،  طذذةَل  نذذين لة سذذةرؤكايةتي م بذذة  كذذرَي  هذذةرَيم  ب سذذةرؤكي  يذذة، دووةم/  ني

سذذيؤني  طذذةَل كؤم هذذةنيي لة بذذة هةما لذذةمان  يذذدارةكان سةرؤكايةتي ثةر تذذة ثةيوةند بذذذاردن و وةزارة بذذاآلي هةَل
لذَذَي )زؤرة(، 90ر ؤذَيي بؤ ر اثرسي طشيت دياري دةكةن، كة لة ) ثذذَيم دة ( ر ؤذ تَيثةر  نةكات، ئةوة كا  شَيركؤ 

شذذة داواي  بذذذاردنَيي هةمي هذذةر هةَل بذذؤ  نذذةكان  سذذةربةخؤي هةَلبذارد بذذاآلي  سذذيؤني  ئةطةر سةرنج بدةين كؤم
لذذة )( ر ؤذي كردووة90) نذذاتوانني 90، سةرجني هةموو هةَلبذاردنةكان بدةن، دةَلَين  مذذة  بذذَي ئَي كذذةمرت  ( ر ؤذ 

 ( كةمرت نةبَيت، ئةو ماوةي بؤ دياري بكرَي، زؤر سوثاستان دةكةم. 90ئامادة بني، لةبةر ئةوة لة )
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، كا  دادر، فةرموو.
 در ئؤمتان رسول:بةر َيج دا

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
سذذي  داواي دياري كردني مودةية  دةكةن لةدواي ثةسندكردني، ثَيشمواية بر طةي سَييةم زيادة، ضونكة ر اثر
كذذات،  هةر بة نةخَير و بة بةَلَي وةآلم دةدرَيتةوة، هةر لةسةر ثرؤذة دةستوورةكةية، ثَيويست بةو بر طةية نا

 زؤر سوثاس.
 د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج

 باشة، سوثاس، ليذنةي ياسايي، بةر َيج د.بةهار، فةرموو.
 بةر َيج د.بةهار حممود فتاح:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
فذذة  تذذةوة، ئيجا يذذةكال بكرَي ئذذةوةي  بذذؤ  نذذةوة  نذذة دةنيدا كذذرَي خبرَي شذذنيارانة دة ئذذةو ثَي كذذرا،  شذذنيارَيي  ضذذةند ثَي

( ر ؤذة، هةروةها ئةو ثَيشنيارةمشان بةالوة ثةسندة كة ثرؤذةي دةستوورةكة بكرَيتة 90كردني مودةكة كة )
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لذذةمان  يذَذرة ثةر ثرؤذةي دةستووري كوردستان، بر طةي )دةخرَيتة ر اثرسي طشتييةوة( البربَيت، ضونكة ئةوة ل
سذذذذةبارةت بةال بذذذذةآلم  نذذذذةوة،  نذذذذة دةنيدا كذذذذرَي خبرَي سذذذذندة دة ئذذذذةوةش ثة سذذذذييةوة،  تذذذذة ر اثر نذذذذة ناخيا ية

سذذيؤن و  بذذةَلكو كؤم يذذة،  سذذيؤن ني لذذة كؤم تذذةنها  سذذتمان  ثةيوةنديدارةكان، ئَيمة اليةنة ثةيوةنديدارةكان مةبة
نذذة  يذذة الية يذذة، بؤ شذذةوة هة بذذة حكومةتي نذذدي  سذذي ثةيوة جذذار ر اثر نذذدَي  ضذذونكة هة تذذةوة،  حكومةتين دةطرَي

 حةزةيةكي ترمان نيية لةسةر ئةوة.ثةيوةنديدارةكامنان ثَي باشرت بووة و ئةوةمان بةكار هَيناوة، هيض موال
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

تذذة  سذذَييةم بر وا طذذةي دووةم و  كذذة بر  كذذةين  شذذنيار دة بذذةر َيجان، ثَي كذذرد،  ثَيموابَيت من لةطةَل جةنابتان دسةم 
طذذةي 7(، ضونكة ثةوةنديدارة بة ماددةي )7ماددةي ) تذذة بر  تذذةوة، ببَي يذَذي بكرَي مذذي (، لةوَي ج كذذةم و دووة ية
( دا هاتووة ببَيتة بر طةي سَييةم، ئةوة كؤي ثةيوةنديدارة بة ر اثرسي 7(، ئةوةي كة لة ماددةي )7ماددةي )

نذذداماني  يذذةن ئة يذَذت لةال سذذند بكر ئذذةوة ثة طذذةر  سذذتا ئة يذذة ئَي سذذييةكة، بؤ نذذي ر اثر ئذذةجنام دا ضذذؤنييةتي  و 
تذذة ( د5ثةرلةمانةوة، بةس تةنها بر طةي يةكةم لة ماددةي ) سذذَي دةر وا طذذةي  طذذةي دووةم و بر  ةمَييَن لَيرة، بر 

(، لةوَي دةنيداني لةسةر دةكةين، ئَيستا باسي ئةوة كرا كة )دةخرَيتة ر اثرسي طشيت البربَي(، كَي 7ماددةي )
كذذةم، 5لةطةَل ئةوةية كة لة بر طةي يةكةم لة ماددةي ) طذذةي ية ( )دةخرَيتة ر اثرسي طشتييةوة( البربَيت؟ بر 

كذذَي لذذة دو بذذربَي،  ئذذةوة ال شذذتييةوة(  سذذي ط تذذة ر اثر يذَذت، )خبرَي سذذند دةكر نذذةوة ثة لذذة ثةرلةما كذذة  ئذذةوةي  اي 
طذذةي 61لةطةَليةتي؟ ) بذذةر َيجان بر  كذذرا،  ( كةس لةطةَليةتي، كَي دذيةتي؟ كةس نيية دذي بَي، كةواتة ثةسند 

بذذَي سذذي دة مذذداني ر اثر كذذة ئةجنا يذذة،  سذذييةوة هة نذذدي بةر اثر سذذَييةم ثةيوة بذذووني  دووةم و  طذذادار  دواي ئا
كذذوردي، 6هاووآلتيان لةسةر ثرؤذةكة ر َيي خبرَي كة ماددةي ) مذذاني  ضذذوار ز هذذةر  بذذة  نذذة  ( ئاطاداري هاووآلتيا

ضذذؤنيةتي  حذذةوت دا  مذذاددةي  لذذة  يذذي  كذذة، دوا دذذي ثرؤذة تذذةوة دة بذذآلو دةكرَي سذذرياني،  مذذاني،  عذذةرةبي، تورك
مذذاددةي )ئةجنامداني ر اثرسييةكة ر َيي دةخات، كة ئةو كاتة بر  كذذةمي، 5طةي دووةم لة  طذذةي ية تذذة بر  ( دةبَي

بذذؤ  يذَذي  كة سةرؤكايةتي هةرَيم و سةرؤكايةتي ثةرلةمان بة هةماهةنيي لةطةَل اليةنة ثةيوةنديدارةكان ر ؤذ
بذذؤ  شذذي  كذذةين، ماوة ر اثرسي طشيت دياري دةكةن، ئةطةر دوايي دسةتان لةسةر ئةوة هةبوو ماوةي بؤ دياري ب

ضذذؤن دياري دةكةين، شَيو كذذةش  يذذةوة؟ ثرؤذة تذذة دةن ازي ئةجنامداني ر اثرسييةكة دياري دةكرَي، ضي دةخرَي
سذذَييةم  طذذةي دووةم و  يذذة بر  طذذةَل ئةوة كذذَي لة يذذةوة،  نذذة دةن ئذذةوة دةخةي يذذةوة،  تذذة دةن ثةسند دةكرَي؟ دةخرَي

كذذرا74(؟ )7بر واتة ماددةي ) مذذاددةي ( كةس لةطةَليةتي، كَي دذيةتي؟ كةس نيية دذي بَي، كةواتة ثةسند   ،
كذذا  5( خبوَيننةوة، كةواتة هةر دةبَيتة ية  بر طة، ماددةي )5) يذذةوة،  نذذة دةن ئذذةوةي بيخةي ( خبوَيننةوة بؤ 

 ساالر، نودتةي نيجاميت هةية؟
 بةر َيج ساالر حممود مراد:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 (؟7ئةو دوو بر طةية ثةسند كرا و ضووة ماددةي )
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 سةرؤكي ثةرلةمان: /بةر َيج د.يوسحم حممد صادق
 (.7نا، نا، ثةسند نةكراوة هَيشتا، بةس ئاَلوطؤر مان ثَي كردووة، دوايي لة ماددةي )

 بةر َيج ساالر حممود مراد:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

لذذةوَي  تذذة  ئذذةو كا تذذةوة،  كذذرَي و بيوازرَي سذذند ب طذذرياوة، ثة مادام ئَيستا كة مونادةشة كراوة و ر اي ئةندامان وةر
 ةشةي ناوَيت.موناد

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
كذذراوة 5باشة، بةس جارَي با ماددةي ) شذذةي  كذذة مونادة يذذةش  ئذذةو دوو بر طة يذذي  جذذا دوا كذذةين، ئين سذذند ب ( ثة

 (.5(، ماددةي )7دةخيةينة دةنيةوة وةكو بةشَيي لة ماددةي )
 بةر َيج د.ظاآل فريد إبراهيم:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 (5ماددةي )

 كؤي ثرؤذةكة بة ر ةزامةندي الني كةم دوو لةسةر سَيي ذمارةي ئةنداماني ثةرلةمان ثةسند دةكرَيت.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

يذذةوة؟ ) بذذَي، 78كَي لةطةَليةتي بةو شَيوةي كة خوَيندرا يذذة دذي  كذذةس ني يذذةتي؟  كذذَي دذ يذذةتي،  كذذةس لةطةَل  )
 َييةم ر اي ئةنداماني لةسةر درا، كا  طؤران فةرموو.بر طةي دووةم و س
 بةر َيج طؤران ئازاد حممد:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ئذذةوةي  نذذة،  سذذةرؤكايةتي ثةرلةما ئذذةوةي دووةم  بؤ ئةو بر طةية دوو ر ا هةبوو، ر ايةكيان ئةوة بوو كة لة بةر 

شذذان يةكةمين با سةرؤكايةتي هةرَيم بَيت، ئةوة ر ايةكيان، ر اية بذذؤ دةستني كي ترين ئةوة بوو كة موددةي 
سذذةر ) سذذةش لة كذذة د كذذردن،  سذذي  بذذؤ ر اثر كذذرَي  سذذند دة مذذاوةي 90بكرَي لة دواي ئةوةي كة ثة لذذة  كذذرا،  ( ر ؤذ 

 ( ر ؤذ لة دواي ثةسندكردني خبرَيتة ر اثرسييةوة.90)
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 ةخةينة دةنيةوة ثَين ئةوةي بر طةكة خبةينة دةنيةوة.باشة، كةواتة ئَيستا دوو بابةت د
 بةر َيج د.فرست صؤيف علي:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

سذذتاش  من ضةند ر ؤذَيي بةر لة ئَيستا لةطةَل كؤمسيؤن لةسةر مةواعيدي هةَلبذاردن دسةم كرد، دةتوانن ئَي
لذَذَين ئذذةوان دة تذذةوة،  بذذريم ها تذذازة  كذذةين  ثةيوةندييان لةطةَل بكةن، من  بذذذاردنَيي ب هذذيض هةَل نذذاتوانني  مذذة  ئَي

لذذة  كذذرَي  سذذند دة كذذة ثة لذذةو ر ؤذةوةي  كةمرت لة ثَينج مانك لةو مةوعيدةي كة ئاطادارمان دةكةنةوة، يةعين 
كذذةن،  يذَذوة ب ثذذةيوةنيان ث سذذتا  شذذتوانن ئَي يذذة، دة مذذانك هة يذَذنج  بذذة ث سذذتيان  كذذةم ثَيوي يذذةني  لذذةمان بةال ثةر
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مذذانيي ثَيوي سذذيؤني كؤمسيؤني بةغدا شةش  بذذةآلم كؤم كذذةي،  بذذانق دة يذذداعي  بذذؤ ئ ثذذارةي  لذذةو ر ؤذةوةي  سذذتة 
بذذؤ  سذذتةلجةماتي ماد ذذان  هذذةموو مو لذذةو ر ؤذةوةي  كذذةين،  مذذانك دةي يذَذنج  لذذة ث مذذة  لذَذَين ئَي تذذوانن دة خؤمان دة
يذذةوة  لذذة ر ووي تةكنيكي سذذيؤنين  كذذرد و كؤم يذذاري  مذذان د سذذَي ماني يذَذرةش  طذذةر ل جذذا ئة كذذرَي،  سذذتةبةر دة دة

 ئةو تارخية بوو تازة بريم هاتةوة، ئةطةر تةئكيدي بكةينةوة باشرتة، بةر اي من. نةيتواني، ئةوة
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

مذذارة ) سذذاي ذ يذَذي يا بذذة ث لذذةمان،  نذذداماني ثةر بذذةر َيجان ئة مذذةوة،  بذذري دةخة تذذان  شذذتَيكي تر سذذاَلي 16مذذن  (ي 
لذذة )2008) بذذوو  هذذ25/7/2009( دة سذذتووري  ثذذرؤذةي دة بذذةآلم (  سذذييةوة،  تذذة ر اثر سذذتان خبرَي ةرَيمي كورد

نةخراية ر اثرسييةوة و دوايي هةموار كرايةوة، بؤية ثَيموابَي ئةوة حةرةجَيي بؤ ثةرلةمان دروست دةكات، 
سذذةر  سذذي لة ئةطةر كؤمسيؤن نةيتواني لةو ماوةية بيخاتة ر اثرسييةوة، يان بة هةر هؤكارَيي نةتوانرَي ر اثر

 رَي، خاتوو بَييةرد، فةرموو.ثرؤذةكة ئةجنام بد
 بةر َيج بَييةرد دَلشاد تاَلةباني:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
كذذةن، 90وة  من تَييةيشتبم سةرؤكايةتي هةرَيم و سةرؤكايةتي ثةرلةمان ماوةي ) يذذاري دة يذَذي د ( ر ؤذ ر ؤذ

لذذةو ) يذذة  ئذذةو )90مذذةرج ني مذذاوةي  لذذة  بذذَي،  سذذي90( ر ؤذة  طذذةَل كؤم يذَذي لة بذذؤ ( ر ؤذة ر ؤذ كذذةن  يذذاري دة ؤن د
يذذةعين 90ر اثرسييةكة، ياساكة وا دةَلَي، لة ماوةي ) سذذي،  ( ر ؤذدا وادةية  دياري دةكةن بؤ ئةجنامداني ر اثر

مذذاوةي ) لذذة  يذذدارةكان  نذذة ثةيوةند طذذةَل الية لذذةمان لة سذذةرؤكايةتي ثةر هذذةرَيم و  ( ر ؤذدا 90سذذةرؤكايةتي 
ئذذةو )وادةية  دياري دةكةن بؤ ر اثرسي، يةعين مةبةستةك مذذاوةي  لذذة 90ة لةوةية لة  يذذة  مذذةرج ني ( ر ؤذةدا 

سذذيؤن 90) نذذدي كؤم بذذة ر ةزامة سذذتة؟  تذذان ثَيوي ضذذةند ر ؤذ يذَذوة  سذذيؤن ئ ( ر ؤذةكة بَيت، واتا دةتوانن بَلَين كؤم
 مةسةلةن لة ماوةي شةش مانك دا ئةجنام دةدرَي.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 .دروستة، كا  علي، فةرموو

 بةر َيج علي حةمة صاحل:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

كذذؤ 90دياري كردني وادةية  ) ( ر ؤذي بؤ ضيية؟ يةعين لة حةفتةية  دا سةرؤكايةتي هةرَيم و ثةرلةمان 
 ( ر ؤذ زؤر زؤرة بؤ دياري كردني وادةي ر ؤذَيي، ئةطةر وابَيت يةعين.90دةبنةوة دةَلَين فآلن ر ؤذ، يةعين )

 وسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيج د.ي
ئذذةوة  بذذةر  جذذا لة نذذة،  كذذةي زؤرة و ئةوا كذذة ماوة يذذارة  يذذةدا د ضذذوار مان سذذَي،  ئذذةم  شذذةي  بذذةو مونادة هذذي  وةَلال

مذذاوةي ) نذذة 90ثَيموابَيت ئةوة دروستة، لة  شذذة، دةخيةي سذذييةكة، با بذذؤ ر اثر كذذةن  يذذاري ب يذَذي د كذذةدا كات ( ر ؤذة
 دةنيةوة، د.فرست، فةرموو.
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 فرست صؤيف علي:بةر َيج د.
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بَييةرد خان ر ةئيةكةي وةجيهة، بةآلم ئةطةر بةو ثَيوةرةي ئةو بَيت، من وا تَينةطةيشتبووم، ئةطةر وا بَيت، 
يذذاري 90فيعلةن كا  علي ر است دةكات، ) ( ر ؤذمان بؤ ضيية؟ ئيشي ية  ر ؤذة دياري كردن، كؤ دةبنةوة و د

ئذذةوة  بذذةر  كذذةن، لة شذذتم )دة مذذن وا تَييةي يذذة،  سذذييةكة ني سذذةي ر اثر مذذداني ثرؤ سذذةلةكة ئةجنا طذذةر مة ( 90ئة
ر ؤذةكة بؤ ئةجنامداني ثرؤسةي ر اثرسي ية، ئةطةر ئةوةي بَييةرد خان دةَلَيت تةنها بؤ ئةوةية ر َيي بكةون 

بذذَيني )90لةو ) جذذارة  ئذذةو  كذذةم  صذذةور دة مذذن تة كذذةن،  يذذاري ب كذذةم 90( ر ؤذة ر ؤذَيي د كذذة  نذذةوة، ( ر ؤذة بكةي
 بيكةينة مانيَيي.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة، د.سراج، فةرموو.

 بةر َيج د.سراج شَيخ أمحد:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

سذذةفةرَيي  بذذَي،  شذذَيي دة بذذيين ئي من هاور ام لةطةَل هةظاآلن بكرَيتة ية  مانك، ئةو مانيةش لةبةر ئةوةي دة
يذَذت، دةبَيت، لة ية  م لذذَي دةكر بذذذاردني  كذذةوا هةَل كذذةن  ئذذةو ر ؤذة ب يذذدي  انك ئةطةر ئةوان كؤ ببنةوة، تةحد

 سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باش، كا  رابون، فةرموو.
 بةر َيج رابون توفيق معروف:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
لذَذَيني 30( ر ؤذ بَي، )60بَي، )(ين 90ئةطةر ر ؤذَيكمان دياري كرد بؤ منوونة ئةطةر ) تذذوانني ب بذذَي، دة ( ر ؤذ 

كذذو  نذذةبَي وة يذذاتر  لذذة، ز كذذةمرت  يذذة   لذذة ماوة لذذةمان  سذذةرؤكايةتي ثةر سةرؤكايةتي هةرَيم بة هاوكاري لةطةَل 
بذذؤ 90ئةوةي كردمان ثَيشرت، لةوةندة ر ؤذة، بؤ منوونة دةَلَيني زياتر نةبَي لة ) كذذةن  يذذاري دة ( ر ؤذ، ر ؤذَيي د

 ي.ر اثرس
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، كا  بةهجاد، فةرموو.
 بةر َيج بةهجاد دةروَين دةروَين:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
طذذةَل  هذذةنيي لة بذذة هةما لذذةمان  سذذةرؤكايةتي ثةر هذذةرَيم و  سذذةرؤكايةتي  يذَذت ) لذذَي ب شذذكلةي  ئذذةو  خذذاآل دووَي 

سذذي كؤمسيؤني باآلي سةربةخؤ و الية ئذذي با سذذَي ر ة لذذة  يذذاتر  سذذتة زؤر ز يذَذرة ثَيوي ضذذونكة ل ني ثةيوةنديدار(، 
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يذذةني  يذَذت و، ال نذذاوي ب سذذيؤن،  بذذة كؤم يذذدان  يذذةت و طرني كؤمسيؤني كرد، منين بة ثَيويسيت دةزامن بؤ ئةهم
 ثةيوةنديدار لة ماوةي مانيَيي ر ؤذَيي دياري بكةن، لةطةَل ئةوةم.

 رلةمان:بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثة
 ئةي ئةطةر ئةو كؤمسيؤنةي هةرَيمي كوردستان طوتي من ناتوامن ر اثرسي بكةم جارَي؟ 

 بةر َيج بةهجاد دةروَين دةروَين:
 ئَي ئاخر هةر دةبَي لة ر َيي ئةوان بَي.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
شذذةيةي ه ئذذةو كَي سذذتان  لذذةماني كورد بذذذاردني ثةر سذذاي هةَل بذذووة ئذذةوة يا سذذت  جذذارَي ثَيوي هذذةموو  كذذة  يذذة،  ة

 هةمواري بكةن، بةآلم كؤمسيؤني بةغدا هةَلبذاردن لة هةرَيمي كوردستان دةكات، كا  عمر، فةرموو.
 بةر َيج عمر عينايةت حةمة:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
هذذةرَي سذذةرؤكايةتي  كذذة  ئذذةو ر ؤذةي  يذَذرة  هذذةر ل كذذة  شذذَيوةية   تذذةوة بة صذذياغة بكرَي شذذة  ثذذَيم با م و مذذن 

لذذة ) سذذند 10سةرؤكايةتي ثةرلةمان كؤ دةبنةوة بةروارةكةي بؤ دياري بكرَي، مةسةلةن  لذذة دواي ثة ( ر ؤذدا 
ئذذةو ) لذذة دواي  كذذاتين دا  بذذاآل، 10كردني، لة هةمان  سذذيؤني  طذذةَل كؤم يذَذت لة يذذاري بكر بذذةروارَيي د ( ر ؤذةوة 

سذذةي هة بذذؤ د بذذةن  كذذرَي، تةعقي نذذا يةعين هةر لَيرة دةتوانرَي موعالةجة ب لذَذَين  كذذة دة يذذانين  لذذة هاور َي نذذدَي 
مذذة 90) ( ر ؤذ كةمة، ئةوة كاتَيي بوو كة كؤمسيؤني باآلي هةَلبذاردنةكان سةرتاسةري عرياق بووة، ئَيستا ئَي

شذذةش  يذَذي  نذذاكرَي بَل شذذة،  نذذةن كؤمسيؤني سذذيت عةي سذذني، بةر ا يذذؤن كة يذَذنج مل كؤمسيؤني خؤمان هةية، ئَيمة ث
بذذةر  بذذذاردنَيي، لة بذذؤ هةَل بذذَي مذذانك  يذذة،  ئذذةزمووني  بذذَي  يذذان  يذذارة  تذذَ  د شذذيان و طذذةر وا مذذن ئة بذذةر اي  ئذذةوة 

 ( ر ؤذ بؤ هةَلبذاردن بةسة، زؤر سوثاس.90ئةزمووني ئةوانة، ئةطينا )

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
كذذ ئذذةوة  كذذة داواي  يذذةوة  نذذة دةن سذذةرؤكي تكاية با ئةوةندة مونادةشة نةكةين، سوثاس، جارَي ئةوة دةخةي را 

يذذةتي؟ )64هةرَيم بكرَي بة سةرؤكايةتي هةرَيم، كَي لةطةَل ئةوةية؟ ) كذذَي دذ يذذةتي،  كذذةس 6( كةس لةطةَل  )
لذذة ) كذذة  يذذة   لذذة ماوة كذذة ) يذذةوة  نذذة دةن ئذذةوةش دةخةي شذذة،  كذذرا، با سذذند  يذذاتر 30دذيةتي، كةواتة ثة ( ر ؤذ ز

كذذةش دةخ كذذؤي ماددة يذذي  سذذي، دوا بذذؤ ر اثر كذذةن  يذذة نةبَي( كاتةكةي دياري ب طذذةَل ئةوة كذذَي لة يذذةوة،  نذذة دةن ةي
كذذذة ) لذذذة )30ماوة كذذذة  يذذذة   لذذذة ماوة نذذذةبَي؟  يذذذاتر  هذذذةرَيم و 30( ر ؤذ ز سذذذةرؤكايةتي  نذذذةبَي  يذذذاتر  ( ر ؤذ ز

يذذةتي، 65سةرؤكايةتي ثةرلةمان و اليةنة ثةيوةنديدارةكان كاتَيي بؤ ر اثرسي دياري دةكةن، ) كذذةس لةطةَل  )
يذذي ( كةس دذيةتي، كةواتة ثة12كَي دذيةتي؟ ) كذذة دوا كذذؤي ماددة عذذةن  سذذَيهةم، تةب طذذةي  شذذة، بر  سند كرا، با

ثذذرؤذةي  سذذةر  نذذدي لة يذذا ر ةزامة كذذة )ئا ئذذةوةي  دةخرَيتة دةنيةوة، ئَيستا ئيجافاتي بؤ دةكةين، بر طةي سَيهةم 
يذذةتي، 66عرياق(ي بؤ زياد بكرَي، كَي لةطةَليةتي؟ )-عرياق؟(، )كوردستان-دةستووري كوردستان ( كةس لةطةَل
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مذذاددةي )2يذذةتي؟ )كذذَي دذ طذذةَل  كذذة لة كذذؤي دوو بر طة كذذرا،  سذذند  تذذة ثة يذذةتي، كةوا كذذةس دذ نذذة 7(  ( دةخةي
 (، فةرموو كا  عمر.  7دةنيةوة، ئَيستا طؤر انكارييةكاني تيا كرا، دةر واتة ماددةي )

 بةر َيج عمر عينايةت حةمة:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ئذذةو )ئَيمة هةدةيف سةرةكيمان ئةوةية ر ؤذَيي ديار مذذة  سذذي، ئَي بذذؤ ر اثر كذذرَي  مذذان 90ي ب كذذة ط توطؤ ( ر ؤذةي 
يذَذرةن داواي  كذذة ل لذذةمان  لةسةر كردووة، مةبةستمان ر ؤذي ر اثرسي بووة، لةبةر ئةوة زؤربةي ئةنداماني ثةر

ئذذةو ) كذذرَي، دواي  فذذة ب تذذر ئيجا ( ر ؤذة، 30ئةوة دةكةن كة ر ؤذي ر اثرسي دياري بكرَي، دةكرَي بة بر طةيةكي 
 موعالةجة بكرَي ئةوة. دةبَي

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
مذذاوةي  لذذة  نذذةتوانَي  سذذتان  هذذةرَيمي كورد سذذيؤنةكةي  ضذذَي كؤم لذذةوة دة كذذة  يذذرن  باشة، بةآلم ئةوة لةبةرضاو ب

 دياريكراودا ...
 بةر َيج عمر عينايةت حةمة:

مذذانك شذذةش  بذذا  مذذانك،  شذذةش  بذذَي،  باشة، كؤمسيؤن خؤ هيض نةبَي ناَلَيي  سذذاَل  ضذذوار  نذذاكرَي  خذذؤ  بذذةآلم  بذذَي، 
 ناكرَي ثَينج ساَل بَي، ناكرَي دوو ساَل بَي، ئةوة كراوة دةبَي لة بةردةمي دا.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ( موعالةجةي بكةين، ماددةي شةش، تكاية ماددةي شةش خبوَيننةوة.7باشة با لة ماددةي )

 د فتاح:بةر َيج د.بةهار حممو
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 (6ماددةي )
 بة ثَيي ئةوةي كة لة ئةصَلي ثرؤذة ياساكةدا هاتووة:

كذذوردي،  كذذراو ) ثذذةير ةو  نذذةكاني  بذذة زما سذذندكراو  سذذتووري ثة ثذذرؤذةي دة يذذان  طذذايي هاوواَلت سذذيت ئا بذذة مةبة
 عةرةبي، توركماني، سرياني( ضاث و باَلو دةكرَيتةوة.

 دق)سةرؤكى ثةرلةمان(:بةر َيج د.يوسحم حممد صا
 كَى دسة) هةية لةسةر ئةم ماددةية؟ د.ظاآل فةرموو.

 بةر َيج د.ظاآل فريد ابراهيم:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ( لةر اثؤرتى ليذنة) ياسايى هيض تَيبينيةكى لةسةر نيية.6ماددة) ) 
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 ددةية با ناو) خؤ) بنووسَى؟ كا  صاحل فةرموو.كَى دسة) هةية لةسةر ئةم ما
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 بةر َيج صاحل فةدَى:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

عذذةرةبى،  كذذورد)،  نذذةكانى  بذذة زما كذذراو  سذذةند  سذذتوور) ثة ثذذرؤذة) دة كذذة  كذذةم  شذذنيار دة شذذَيوةية ثَي بذذةو  من 
 سريانى و ئاشوور) و ئةرمةن، ضاث و بآلو بكرَيتةوة.–توركمان، كلدانى 

 يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:بةر َيج د.

 كاكة زمانى ئةوان هةر سريانية، وانيية؟ د.فرست فةرموو.

 بةر َيج د.فرست صؤفى:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بذذَى،  يذذار  يذَذرة د ئذذةوة) ل شذذة لةبةر ثذذَيم با مذذن  لةبةرئةوة) ثةسةندكردن ثرؤسة) ديكةشى بةدوادادَيت، بؤية 
ثذذر يذذان  طذذايي هاووآلت تذذد، بةمةبةستى ئا مذذانى ..... ه بذذة ز لذذةمان  يذذةن ثةر سذذةندكراو لةال سذذتوور) ثة ؤذة) دة

 يةعنى تةحديد بكرَ).
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 كا  عمر فةرموو.

 بةر َيج عمر عينايةت حةمة:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سذذ ئذذةخري) دا بنوو لذذة  بذذةآلم  كذذةم،  سذذت دة بذذةر َيج د.فر سذذةكة)  نذذةوة  من ثشتيري) د سذذت،  يذَذى ثَيوي بذذة ث رَ) 
بذذَى،  كؤثيةكانى عةرةبى بة دةد كورد) بَى، يةعنى بةدةدةر ئةوة) ذمارة) دانيشتوان يةعنى ثَيويستيان دة

 بؤئةوة) هةدةرَيي لة ئةمواَ دةولة نةبَى، ئةوة كةوا لة زؤر بواردا دةكرَ)، زؤر سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 ال فةرموو.كا  كم

 بةر َيج كمال يَلدا مردوز:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
كذذات  فذذةرق دة مذذةنى  بةر َيجان، ثةرلةمانتاران، كلدانى، سريانى، ئاشوور)، ية  زمانة هيض فةرديان نيية، ئةر
هذذةموومان  شذذوور)،  سذذريانى، ئا لذذدانى،  ئذذةن ك نذذةَلَين رجا شذذوور)،  لذذدو ئا لذَذَى ك طذذةر ب شذذةكةش ئة لةطةَليان، كلَي

 يةكني.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 باشة سوثاس، د.سراج فةرموو.
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 بةر َيج د.سراج شَيخ امحد:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
يذذوان  ََ زياد دةكةم، بةشَيي لةو ضاثانة بةشَيكين با زمانى ئينيليج) بَى، دةبينى م من زمانى ئينيليجيشى 

شذذوَينة نذذَى  دَيت لة سايتةكان و  يذذانى بجا خذذةَلكى ب يذذجين زةرورة و  كذذرَ)، ئينيل نذذةوة) دة شذذتيةكان بآلوكرد ط
 دةستوور) هةرَيمى كوردستان ضؤنة و لة ض ئاستَيي داية.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 كا  ساالر فةرموو.

 بةر َيج ساالر حممود مراد:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
هةميشةيى عرياق زمانى فةرمى،  زمانى كورد) و عةرةبيية، بةآلم لةبةرئةوة) لة  ديارة بة ثَيى دةستوور)

بذذؤ  بذذةتى  بذذة تاي هذذاتوون  فذذةرمى  مذذانى  بذذة ز تذذر  نذذة)  ئذذةو زمانا سذذتان دا  هذذةرَيمى كورد سذذتوور)  ثذذرؤذة) دة
مذذا سذذريانى، ز نى مةسةلة) خوَيندن و كارطَير ) لةناوضةكانى خؤياندا، من ثَيشنيار دةكةم لة جَيية) زمانى 

عذذةرةب و  تذذةوة)  بذذؤ نة كلدان ـ سريان ـ ئاشوور) بةكاربهَيندرَ)، ضونكة كورد) بؤ نةتةوة) كوردو عةرةب 
سذذةورم  نذذدرَ)، تة تذذةوةيى بهَي بذذةناو) نة كذذةن  ثذذَى دة توركمان بؤ توركمان و سريانى و نةتةوةكانى تر دسة) 

يذذة ب ئذذةم بريؤكة سذذَلدا  لذذة ئة كذذات و  ئذذةوان دة يذذةكانى  يذذة) داخواز يذذة تةغج مذذانى وا بذذةآلم ز شذذة،  يذذةكى با ريؤكة
 سريانى بيؤر َ) بة زمانى كلدان ـ سريان ـ ئاشوور)، باشرتة و سوثاستان دةكةم.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:
 باشة سوثاس، ئةوة ر ا) خؤيان وةردةطرين دوايى، كا  شوان فةرموو.

 بةر َيج شوان شَيخ امحد:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سذذراج  شذذَيخ  كذذا   سذذةكة)  هذذةروةها د بذذَى و  سذذت  يذَذى ثَيوي منين ثشتيري) لة دسةكة) كا  عمر دةكةم، بة ث
 ئينيليجيةكة) بؤ زياد بكرَ)، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 كا  بَيستون فةرموو.
 بةر َيج بَيستون فائق:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كذذ7لة ماددة) ) تذذراوة ( ثةسةند  يذَذى و ثذذَى دةدةن و ث يذذى  يذذدةران دةن كذذة دةن ئذذةوة)  بذذؤ  كذذارهَينراوة  بذذة  ردن 
تذذة  يذذة وا ثةسةند كراو، لَيرةش هةر ديسان ثةسةند كراو بةكارهاتووة، يةعنى ئةو دوو ثةسةند كردنة لةويا
سذذةند  يذذة  ثة هذذةر  شذذةوة  يذذةن دةنيدةراني كذذة لةال سذذةند كردنة ثةسةند كردنةكة لةاليةن ثةرلةمانةوة و ثة

مذذاددة) ) يذَذت  ََ بكر شذذَيوةية)  بذذةم  كذذة  كذذةم  شذذنياز دة مذذن ثَي نذذى 6كردنى بؤ هةية، جا  سذذةند كرد ( دوا) ثة
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نذذة  بذذةو زمانا سذذتوورةكة  ثذذرؤذة) دة يذذان  نذذةوة) هاووآلت طذذادار كرد سذذتى ئا بذذة مةبة نذذةوة  يذذةن ثةرلةما لةال
 دةخرَيتة ضاث و بآلودةكرَيتةوة.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 ا  يعقوب فةرموو.ك
 بةر َيج يعقوب طورطيس:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مذذة  هذذاتووة، ئَي سذذريانى  سذذتان  هذذةرَيمى كورد ئَيمة بةفةرمى زمانى سريانية، هةتا لة ياسا) زمانى فةرمى لة 
مذذانى  تذذة ز لذَذَين ببَي ئذذةوان دة كذذة  كذذةم  لذذةمانى دة هذذةظاَلَين ثةر ئذذةوان  سذذى  هةموو موتةفقني سريانى بَى، سوثا
سذذريانى،  مذذانى  سذذني ز بذذة نا يذذة  سريانى ـ كلدانى ـ ئاشوور)، ئَيمة هةموو موتةفقني هيض موشكيلة نيية، هات

 بةس ئةرمةنى جياوازة.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 كا  يروانت فةرموو.
 بةر َيج يروانت نيسان ماركؤس:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ََ زَيدة بيت، سوثاس.ئةز دةست خؤشيا ل هةميا د  ةكةم و كا  صادَى دةكةم، زمانَى ئةرمةنى 
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 دةتوانن دةستوورةكة تةرجومة بكةن؟ فةرموو.
 بةر َيج يروانت نيسان طورطيس:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ئةم موشكيلة نينة ئةمة خبةنة مة.
 )سةرؤكى ثةرلةمان(:بةر َيج د.يوسحم حممد صادق

 باشة ر ا) ئةندامانى ليذنة) ياسايى ضيية؟ كا  سؤران فةرموو.
 بةر َيج سؤران عمر:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مذذارة ) يذذار) ذ بذذة بر  سذذتوورة  ثذذرؤذة دة ئذذةو  نذذة)  سذذةند كرد ئذذةم ثة سذذةر  شذذكاملان زؤرة لة مذذة ئة لذذة 26ئَي  )
سذذخةية) ( كة هةمووو) ثةسةند كرا24/6/2009(، )7/11/2002) نذذة نو وة، بؤية زؤر زةرورة ئةم مليؤ

يذذة و  ضذذةية  دا ثرؤذة) دةستوور كةلة ر ابردوو بآلوكراوةتةوة لةبةردةست و لة هةموو ماَل و لة هةموو كو
لذذة )777لة بةر َيوبةرايةتى طشتى كتَيبخانةكان ذمارة سثاردنى ) سذذةند 2009(  بذذَى دواي ثة يذَذدراوة، دة () ث

ةمر ؤ سةحب بكرَيتةوة بؤ ئةوة) لة كاتى بآلوكردنةوة) جارَيكى تر ئةو وَينة كردنى ئةم ثرؤذة ياساية) ئ
 ثةسةند كراوة ئةشكاَ طةورةمان بؤ دروست نةكات كة خةَلي نةَلَى كام ثرؤذةيانة، سوثاس.



 195 

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 ليذنة) ياسايى؟ د.ظاآل فةرموو.
 بةر َيج د.ظاآل فريد ابراهيم:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يذذادكردنى  بذذة ز طذذريا  يذَذى وةر ئةو ثَيشنيارة) كة كرا ثرؤذة) دةستوور) ثةسةندكراو لةاليةن ثةرلةمانةوة، ث
 كورد) ـ عربى ـ توركمانى ـ سريانى ـ ئةرمةن ضاث و بآلو دةكرَيتةوة.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

هذذاتووة باشة، ئةوة) ئينكليجيةكة وة كذذةدا  لذذة ماددة يذذة  رتان نةطرت ها؟ بةر َيج د.سراج ئةمة مةبةستى ئةوة
لذذةمانى  دةَلَى بة مةبةستى ئاطايى هاووآلتيان، هاووآلتيانى ئَيمة هةموويان ئةم زمانانة تَى دةطةن، بةآلم ثةر

 كوردستان  دةتوانَى تةرجومة) بكات بؤ زمانى ئينيليج) بؤ خةَلكى تر، د.سراج فةرموو.
 َيج د.سراج شَيخ امحد:بةر 

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ئة) باشة عةرةبى بؤضيية؟ 
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

هذذةبَيت،  عذذةرةبى  كذذةكانين  جذذَى ناكؤ ضذذة  لذذة ناو ضذذَى  لذذةوة دة بةَلَى هاووآلتى عةرةةان هةية لة كوردستان، 
 فةرموو.

 بةر َيج د.سراج شَيخ امحد:

 كى ثةرلةمان.بةر َيج سةرؤ

 ئةمة بؤ ر ا) طشتية و بؤ خةَلكى بيانيية.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

كذذا   ئذذةوة  دةتوانني تةرجومة) بكةي، بةس بآلو) ناكةيتةوة، ئةوةشى بة ثَيى ثَيويست ئةوةش وةربيريَ)، 
 عمر دةستى بةرز كردووةتةوة، دةزامن مةبةستةكة) ئةوةية، فةرموو.

 ج عمر عينايةت حةمة:بةر َي

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 دوا) ئةوة) كة ر ا) طشتى ثةسةند) كرد ئةو كاتة دةتوانرَ) بة زمانى ئينيليجين بآلوبكرَيتةوة.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 بةَلَى دةتوانرَ)، د.ظاآل فةرموو.
 بةر َيج د.ظاآل فريد ابراهيم:

 ةرلةمان.بةر َيج سةرؤكى ث
 ( دوا) وةرطرتنى ر اكان بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:6ماددة) )
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 ماددةي شةشةم:
ثذذةير ةو  نذذةكاني  بة مةبةسيت ئاطايي هاوواَلتيان ثرؤذةي دةستووري ثةسندكراو لةاليةن ثةرلةمانةوة بة زما

 كراو )كوردي، عةرةبي، توركماني، سرياني، ئةرمةن( ضاث و باَلو دةكرَيتةوة.
 َيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:بةر 

يذذةوة؟ ) تذذة 75كَى لةطةَليةتى بةو شَيوةية) كة خوَينرا يذذة كةوا كذذةس ني يذذةتى؟  كذذَى دذ يذذةتى؟  كذذةس لةطةَل  )
 ( د.بةهار ية  بر طة) مونادةشة) دةكةين و ئةوة) تر) دةخوَينينةوة فةرموو.7ثةسةند كرا، ماددة) )

 بةر َيج د.بةهار حممود فتاح:

 َيج سةرؤكى ثةرلةمان.بةر 

 (7ماددة) )
 لة ئةسَلى ثرؤذة ياسايةكة ثرؤذةكة بة دةنيى زؤرينة) دةنيدةران بة ثةسند كراو دادةندرَيت.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 د.ظاآل فةرموو.
 بةر َيج د.ظاآل فريد ابراهيم:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ( بةو شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:7ا) طواستنةوة) دوو بر طة، ماددة) )دوا) وةرطرتنى ر اكان و دو
 

لذذة -1 يذذدارةكان  نذذة ثةيوةند طذذةَل الية هذذةنيي لة بذذة هةما لذذةمان  سذذةرؤكايةتي ثةر هذذةرَيم و  سذذةرؤكايةتي 
 ( سي رؤذ تَيثةر  نةبَيت رؤذَيي بؤ راثرسي طشيت دياري دةكةن.30ماوةيةكدا كة لة )

 ن دةبَيت لةسةر ئةم ثرسيارةي خوارةوة:راثرسي  بة را دةربر ي -2
 عَيراق؟(، وةاَلم بة )بةَلَي( يان )نةخَير( دةبَيت. –)ئايا رةزامةنديت لةسةر ثرؤة دةستووري كوردستان 

 ثرؤذةكة بة دةنيي زؤرينةي دةنيدةران بة ثةسند كراو دادةنرَيت. -3
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

يذذى 3ةية لةسةر ئةم ماددةية؟ بةس تةنها بر طة) )باشة كَى دسة) ه بذذة دةن كذذة  ( دةخرَيتة وتوَيذةوة ثرؤذة
كذذا   كذذراوة،  سذذةر  طذذؤ) لة تذذر ط تو كذذة)  ضذذونكة دوو بر طة نذذدرَ)،  كذذراو دادة سذذةند  زؤرينة) دةنيدةران بة ثة

 صاحل فةرموو.
 بةر َيج صاحل فةدَى:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 دةنيدةران بكرَيتة دوو لةسةر سَيى دةنيدةران.ثَيشنيار دةكةم ئةو زؤرينة) 
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 كا  سؤران فةرموو.
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 بةر َيج سؤران عمر:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يذذدةران و  سذذتةوخؤ دوا) دةن كذذارثَيكرانى ر ا بذذةآلم  كذذراوة،  سذذةند  نذذةوة ثة يذذةن ثةرلةما كذذة لةال يذذارة ثرؤذة د
كذذة 30رثَيكراو دادةندرَ)، دوا) )دةنيدانى بةكا ( ر ؤذ بةسةر ئةجنامدانى ر اثرسى، بؤية دةبَى ئةو زةمةنة) 

 تةفعيل بوونةشى ديار) بكرَ).
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 د.شَيركؤ فةرموو.
 بةر َيج د.شَيركؤ حةمةامني:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ران دةكةم.من ثشتيوانى لة دسةكانى كا  سؤ
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 خاتوو طةشة فةرموو.
 بةر َيج طةشة دارا:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

خذذؤم  عذذةتى  بذذة دةنا مذذن  كذذة  سذذَيية؟  سذذةر  دذذة؟، دوو لة يذذاخود موتَلة سذذادةية  نذذة)  نذذة، زؤري سةبارةت بة زؤري
كى زؤرباشة، يةعنى هيض نةبَى بةاليةنى كةمةوة بة دةستوور ياسايةكى ئاسايي نيية ثَيويستى بة زؤرينةية

 ئةغلةبية) موتَلةدة بَى.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 كا  سعيد فةرموو.
 بةر َيج سعيد حممد مةسي ى:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 دسةكة) من طةشة خان كرد)، سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 كا  ر ابوون فةرموو.
 بةر َيج ر ابوون توفيق معروف:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

نذذى  سذذتا ر وو بذذَى ئَي سذذايى دة نذذة) يا بذذَى ليذ ئةو بابةتة تؤزَيي خةلةَ تَيداية، ئةطةر دةنيدةر لَيرة مةبةستى 
لذذةو بكاتةوة، دؤكيؤمَينتين بيرة، ئةطةر دةنيدةر لَيرة مةبةستى ئةوةية ئةوانة) مافى دةنيد يذذة،  انيان هة

بذذؤ  كذذةين،  سذذابى ب نذذة طر ذذان واح بذذؤ منوو ئذذةوةوة،  تذذةرة)  بذذةردةم موخا نذذة  سذذتوور دةخةي حاَلةتة بابةتى دة
بذذؤ  هذذةر  طذذةر  هذذةبوو، ئة يذذدانيان  مذذافى دةن عذذرياق  سذذتانى  هذذةرَيمى كورد لذذة  كذذةس  يذذؤن  منوونة ئةطةر سَى مل
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ؤ ثةسةند ناكرَ) و ر ةد دةكرَيتةوة، بةآلم منوونة وا) دابنَيني كة نيوة) نةضَى بؤ دةنيدان يةعنى خؤ بة خ
نذذة  بذذؤ منوو تذذة  يذذةعنى كةوا كذذرَ)،  سذذاب دة لة هةموو دنيادا ئةو بابةتانة بة حسابى ئةوانة) دةنييان داوة ح
بذذة  تذذة  ئذذةو بابة بذذَى  كذذرَ)، دة سذذةند دة يذذان داوة ثة نذذة) دةني سذذادة) ئةوا نذذة)  يذذي زؤري طر ان دةَلَيني بة دةن

 ةوة و جَي بيرَ) و زؤر سوثاس.وازحيى لَيرة ر وون بكرَيت
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 كا  بةهجاد فةرموو.
 بةر َيج بةهجاد دةروَين دةروَين:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بذذةو  هذذا،  نذذا ر ة يذَذذنَى زؤري نذذةبينت، ب نذذةش  ئةز بَيذم ئةظ ماددة حةفتا بر طةها زؤر زةمحةتا بضةسثينن، زؤري
يت، ثرؤذةكا بة دةنيى زؤرينة) ر ةها) دةنيدةران بة ثةسةند كراو دادةندرَ)، ئةظة خاَلة ، خاآل شَيوازة) ب

بذذةناو)  شذذةيى  سذذتوورةكى هةمي خذذاوةنى دة تذذة  عذذرياق دةبَي دوويَى تةكميلة بكةين بةشةكا د) و كوردستان ـ 
 دةستوور) كوردستان ـ عرياق، زؤر سوثاس.

 ةمان(:بةر َيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرل

 كا  صاحل فةرموو.
 بةر َيج صاحل فةدَي:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سذذةحب  خذذؤم  سذذةية)  ئذذةو د نذذدةوة،  بذذَى، زؤر نةخموَي لذذةمان  لذذةناو ثةر بذذؤ  كذذة  بذذةوة)  بذذووم  شذذغول  مذذن مة
 دةكةمةوة، زؤرينة) ئةوة) كة بةشدار) دةنيدانةكة دةكات، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 كا  طؤران فةرموو.
 بةر َيج طؤران ئازاد حةمة:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئَيمة وة  ليذنة) ياسايى بة فيعلى دةستوور بة زةرورةتَيي دةزانني، بةآلم بةهؤي ئةم هةموو فلتةر دانانة 
كذذة يذذة   سذذازان،  بذذة  س ر از) بة حةياتى نابني بة خاوةنى دةستوور، ئَيمة ليذنةيةكمان داناوةو ئين دةكات 

بذذة دوو  سذذتان و  لذذةمانى كورد نذذاو ثةر تذذة  يذذى دَي نذذار وات، دوا نةبَى، ية  ثَيكهاتة و ية  نةتةوة و ية  حجب 
شذذة  خذذؤ با يذَذي دا  لذذة كات خذذةَلي  لةسةر سَي ثةسةند دةكرَ)، جارَيكى ديكةش بيخةينةوة بةردةمى دةنيدانى 

يذذة موت شذذتَيي ني هذذيض  بذذةآلم  كذذات،  سذذةند) ب خذذةَلي ثة بذذة)  سذذتوور زؤر خذذؤ) دة سذذتوور  ضذذونكة دة بذذَى،  لذَذةق 
تذذةوة،  جذذَى دةكرَي يذَذدا  نذذى ت يذذة، دي يذَذى نار ازي طذذةورة ث شذذَيكى  كذذة بة كذذرَ)  جذذَييري دة يذَذدا  سذذى ت سذذةفة) سيا فةل
يذذة،  سذذت هة ضذذةث و ر ا مةسدةر) تةشريع، يةعنى ية  دنيا خالف هةية كة بة بةردةوام جياواز) لة نَيوان 

ئذذةم ني ئذذةوة  يذذة، لةبةر سذذالمي هة كذذا  عةملاني و  ئي بذذؤ  نذذراة  سذذايةكةدا دا لذذة يا ئذذةوة)  سذذة، لةبةر سذذبةية دور
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ئذذةوان  نذذة)  ر ابوون و برادةرانين وازحية، ئةو نيسبةية) كة خةَلي بةشدار) تَيدا دةكات لة دةنيداندا زؤري
 بة دبوَل كراو) دادةنَين ثةسةند دةكرَيت، بؤية ئَيمة لةطةَل نةسةكة وة  خؤي.

 ثةرلةمان(:بةر َيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى 

طذذةَل 7باشة ئَيستا ئةو بر طةية دةخةينة دةنيةوة، بؤ ئةوة) دوايى كؤ) ماددة) ) كذذَى لة يذذةوة،  ( خبةينة دةن
طذذة) ) كذذة بر  يذذة  مذذاددة) )3ئةوة لذذة  بذذة 7(  يذذدةران  نذذة) دةن يذذى زؤري بذذة دةن كذذة  بذذَى و ثرؤذة شذذَيوةية  بذذةو   )

( كةس دذيةتى، كةواتة ثةسةند كرا، كؤ) 1)( كةس لةطةَليةتى، كَى دذيةتى؟ 69ثةسةند كراو دادةندرَ)؟ )
 ( خبوَيننةوة بؤ ئةوة) بيخةينة دةنيةوة، د.ظاآل فةرموو.7ماددة) )

 آل فريد ابراهيم:بةر َيج د.ظا

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 (7ماددة) )

 

لذذة -1 يذذدارةكان  نذذة ثةيوةند طذذةَل الية هذذةنيي لة بذذة هةما لذذةمان  سذذةرؤكايةتي ثةر هذذةرَيم و  سذذةرؤكايةتي 
 ( سي رؤذ تَيثةر  نةبَيت رؤذَيي بؤ راثرسي طشيت دياري دةكةن.30ماوةيةكدا كة لة )

 راثرسي  بة را دةربر ين دةبَيت لةسةر ئةم ثرسيارةي خوارةوة: -2
 عَيراق؟(، وةاَلم بة )بةَلَي( يان )نةخَير( دةبَيت. –)ئايا رةزامةنديت لةسةر ثرؤة دةستووري كوردستان 

 زؤرينةي دةنيدةران بة ثةسند كراو دادةنرَيت. ثرؤذةكة بة دةنيي -3
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

كذذة؟ ) يذذةوة ماددة كذذة خوَينرا يذذةتى؟ )67كَى لةطةَليةتى بةو شَيوةية)  كذذَى دذ يذذةتى،  كذذةس لةطةَل كذذةس 1(   )
 ( د.بةهار فةرموو.8دذيةتى، كةواتة ثةسةند كرا، ماددة) )

 فتاح:بةر َيج د.بةهار حممود 

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لذذة  يذذدةر  بذذؤ دةن سذذنت  نذذة) ثَيوي ئذذةو مةرجا هذذاتووة،  ماددة) هةشت بةو ثَيية) لة ئةسَلى ثرؤذة ياسايةكةدا 
 دةنيدانى طشتى دا ثَيويستة لةو كةسةدا هةبَى كة بةشدار) ر اثرسى طشتى دةكات.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 كا  عمر؟ فةرموو. نودتة) نيجامية
 بةر َيج عمر عينايةت حةمة:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

من داوام كرد لة بةر َيجت كة وادةية  بؤ ر اثرسى ديار) بكرَ)، لةو شوَينة جَيى بكرَيتةوة، بةآلم نةكرا، من 
بذذةر  كذذة  سذذى ر ؤذة()  ئذذةو ) سذذى ر ؤذ(  ثذذاش  سذذتا داوا دةكةم كة ماددةية  ديار) بكرَ) بةم شَيوةية ) َيجتان ئَي

سذذةرؤكايةتى  هذذةرَيم و  سذذةرؤكايةتى  سذذايةكة  ثذذرؤذة يا نذذى  سذذةند كرد لذذة ثة سذذى ر ؤذ  ثذذاش ) تةسبيتتان كرد، 
سذذا)  ثذذرؤذة يا ثةرلةمان بة هةماهةنيى لةطةَل كؤمسيؤنى باآل) هةَلبذاردن ر ؤذَيي بؤ ر اثرسى طشتى لةسةر 
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كذذةوتيان ر ؤذ( تَيثةر  نةك 180دةستوور ديار) دةكةن بةمةرجَيي لة ) نذذة  ئذذةو بةر َيجا سذذةكة)  سذذةر د ات(، لة
 كؤمسيؤنى باآل.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 ( باسكرا، فةرموو.7ئةوة دةنيى لةسةردرا لة ماددة) )
 بةر َيج عمر عينايةت حةمة:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 مةوة.ماددةية  ئيجافة بكرَ)، جةنابت بة منت وت، وتت جَييا) دةكة
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

مذذاددة) ) لذذة  كذذة  كذذرد  ئذذةوةمان  سذذى  نذذةكرد، 7با تذذةرحى  كذذةس  كذذةن،  تذذةرحى ب تذذوانن  سذذةر) دة شذذتينة  ( ر ؤي
شذذتنة  يذَذي دا طةي مذذاوة) ماني لذذة  طذذةر  نذذاوَ) ئة شذذى  هذذةموو مةترسية ئذذةم  سذذةر درا،  يذذى لة لةبةرئةوة تازة دةن

لذذةوة ئيت اق ماوةية  بؤ ر اثرسى ديا بذذدرَ)،  ئذذةجنام  تذذوانرَ)  كذذة دة بذذَى  تذذة دة ر) بكةن، بة دَلنياييةوة لةو كا
 زياتر دواناخرَ)،  فةرموو.

 بةر َيج عمر عينايةت حةمة:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مذذاددة) ) لذذةو  يذذة  شذذةرت ني لذذةمان،  سذذةرؤكى ثةر بذذةر َيج  كذذو 7دةزامن مةبةستى من ئةمةية  يذذةعنى وة بذذَى،   )
 ئةمة ديار) بكرَ)، هيض ئةشكالَيي دروست ناكات.ماددةيةكى ئيجافى 

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 با بجانني ر ةئى ليذنة) ياسايى ضيية لةسةر)؟ د.بةهار فةرموو.
 بةر َيج د.بةهار حممود فتاح:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مذذاددة) )ئةوة) بةر َيج كا  عمر تةرحى كرد، هةموو) دووبارة) بر طة)  ئذذةو )7يةكةمى  تذذةنها  ( 180(ذذـة 
 سةد و هةشتا رؤذةكة) ئةخري نةبَى.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 تةرحتان نةكرد، كا  سؤران فةرموو.
 بةر َيج سؤران عمر:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سذذتوور ثذذرؤذة) دة ئذذةنرَ)  هذذةبَى و من ثرسيارَيكى تر دةكةمةوة، كة) بةكارثَيكراو دا مذذةنَيكى  ئذذةوةش زة ؟، 
 وازي  بَى.
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

دذذين  كا  سؤران ئةوة لة ثرؤذة) دةستوورةكة ديار) دةكرَ) كة) كارثَيكراو دةبَى، ثرؤذة) دةستوور) عريا
بذذَى، ل كذذارثَيكراو دة عذذرياق  هذذاتوو)  مذذةتى دا بذذوونى حكو سذذت  لذذة دوا) درو كذذة  كذذردووة  يذذار)  لذذة د ئذذةوة  ةبةر

يذذد  ئذذةوة تةحد نذذاتوانى  سذذاية  لذذةم يا بذذَى،  ثرؤذة) دةستوورةكة ديار) دةكرَ) كة لة ض كاتَيي دا كارثَيكراو دة
 ( كَى دسة) هةبوو؟ د.ظاآل فةرموو.8بكة)، باشة لةسةر ماددة) )

 بةر َيج د.ظاآل فريد ابراهيم:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ايى بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:( لة ر اثؤرتى ليذنة) ياس8ماددة) )
مذذارة ) سذذا) ذ يذَذى يا بذذة ث سذذاَلى )1ئةو مةرجانة) ثَيويسنت بؤ دةنيدةر لة دانيدانى طشتى دا   ( )1992 ( )

 هةموار كراو ثَيويستة لةو كةسةدا هةبَى كة بةشدار) ر اثرسى طشتى دةكات.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 ةر ئةم ماددةية؟ كا  صاحل فةرموو.كَى دسة) هةية لةس
 بةر َيج صاحل فةدَى حممد:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يذذدةر دا 1992( ) ساَلى )1ئةوة) كة ئاماذةيان ثَييداوة بة ثَيى ياسا) ذمارة ) ( لة كؤتايى مةرجةكانى دةن
لذذة بة دةق نووسراوة ئةو مةرجانة) تَيدا فةراهةم بَى كة بة دةق لةم ياسايةدا هاتوو بذذة دةق  نة، ئةوة) كة 

مذذار)  سذذى تؤ نذذة، دوو/ با ضذذة) هةَلبذارد ياسايةكة هاتووة، ية / باسى هةرَيمى كوردستان دةكات كة ية  ناو
بذذؤ  لذَذدةطرَ)  سذذيَل هة دةنيدان دةكات، تؤمار) دةنيدانةكانى هةرَيمى كوردستان دةطرَيتةوة، كةواتة ئةمة تةف

هذذةرَي يذذدارة)  سذذتانيةكانى دةرةوة) ئ نذذة) ناوضة كورد ئذذةوة) ليذ كذذةم  شذذنيار دة مذذن ثَي يذذة  سذذتان، بؤ مى كورد
لذذة  يذذدةر  بذذؤ دةن سذذنت  نذذة) ثَيوي ئذذةو مةرجا هذذاتووة  تذذردا  كذذة)  لذذة ثرؤذة ياسايى بةهةند وةرنةطريَ)، ئةمة) 

 دةنيدانى طشتى دا ثَيويستة لةو كةسةدا بَى كة بةشدار) ر اثرسى طشتى دةكات، ئةمةيان بكرَ).
 رؤكى ثةرلةمان(:بةر َيج د.يوسحم حممد صادق)سة

 د.شَيركؤ فةرموو.
 بةر َيج د.شَيركؤ حةمةامني:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

من ثَيشنياز دةكةم وا دابر َيذرَيتةوة، ئةو مةرجانة) لة دةنيدانى طشتى دا بؤ دةنيدةر ثَيويسنت دةبَيت لةو 
 وة دامر شتؤتةوة.كةسةدا هةبَى كة بةشدار) ر اثرسى طشتى دةكات، يةعنى لةر وو) زمانةوانيية

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 د.فرست فةرموو.
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 بةر َيج د.فرست صؤفى:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

شذذتى  سذذى ط شذذدار) ر اثر ثشتيري) لةوة دةكةم كة لة ر اثؤرتى ليذنة هاتووة، بةآلم بةو تَيبينيةوة كة دةَلَى بة
سذذتوور خؤ) ئيست تا) عام مةفهومةكى طشتية،  لةبةرئةوة باشرتة بنووسرَ) كة بةشدار) ر اثرسى لةسةر دة

بذذَى 1991دةكات، ضونكة كة دةَلَى لة دةنيدانى طشتى ئةوة ديارة كة شروتةكانى كة لة ياسا) ) هذذاتوون دة  )
بذذؤ 18) شذذروتانة  ئذذةو  كذذة  ( ساَلى تةواو كردبَيت و ئةوة بَى و ئةوة بَى، بةآلم دوايى دةبَى تةحديد) بكةين 

بذذؤ ضني شذذتية  مذذةفهومَيكى ط ئذذةوة  عذذام  سذذت تا)  ضذذونكة ئي سذذتوور،  سذذةر دة ؟ بؤ بةشدار كردن لة ر اثرسى لة
 هةموو شتةكان بةكاردَ) و زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 كا  عمر فةرموو.
 بةر َيج عمر عينايةت حةمة:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ََ بوردنةوة  هذذةرَيم و من بةداوا)  سذذةرؤكى  بذذة  سذذةآلمتان داوة  مذذة دة كذذة ئَي كذذةم  دسة لةسةر ئةو ماددةية دة
لذذةم  طذذةر  كذذةن، ئة سذذى نا نذذةوَ) ر اثر كذذةن، نةيا سذذية  ب نذذةوَ) ر اثر يذذان بيا سذذتى خؤ بذذة وي لذذةمان  سذذةرؤكى ثةر
سذذةرؤكى  محذذةتى  يذَذر رة تذذة ذ سذذتوورة دةكةوَي ئذذةم دة لذَذَيم  كذذة دةي جذذارَيكى دي نذذةوة  يذذة) نةكةي يذذةدا جَي ماددة

بذذةر َيج ث كذذة  هذذةرَيم  سذذةرؤكى  ةرلةمان و سةرؤكى هةرَيم، لةطةَل ر َيجم بؤ سةرؤكى ثةرلةمان كة بةر َيجتى و 
مسعود بارزانية، مةرج نيية ئةوان بن، يةعنى ناكرَ) ئةم دةسةآلتة بدةين بةوان، دةبَى ر ؤذَي ديار) بكةين 

كذذة ( ر ؤذةوة، من جارَيكى ديكة تةئكيد) دةكةمةوة، جة30لة دوا) ) سذذةلةية  سذذةر ئةومة خت دةكةمةوة لة
لذذة دوا)  نذذةوة  لذذةمان كؤدةب سذذةرؤكى ثةر هذذةرَيم و  سذذةرؤكى  كذذة  بذذةروارة)  لذذةو  كذذرَ)  ر ؤذ) ر اثرسى ديار) ب

 ( ر ؤذةكة، زؤر سوثاس.30)
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 كا  بةهجاد فةرموو.
 بةر َيج بةهجاد دةروَين دةروَين:

 كى ثةرلةمان.بةر َيج سةرؤ

سذذتوور،  ثذذرؤذَ) دة سذذةر  يذَذذم ل ئذذةز ب سذذتوور،  سذذةر دة ئةز ثشتيرييا د.فرستَى دكةم، بةس ثيضة  ئةو طؤت لة
لذذةو  سذذتة  شذذتى دا ثَيوي يذذدانى ط لذذة دةن يذذدةر  بذذؤ دةن سذذنت  نذذة) ثَيوي ئذذةو مةرجا نذذدن،  تذذة خا ئذذةوها بَي يذذةعنى 

 كةسةدا هةبَى كة بةشدار) ر اثرسى لةسةر ثرؤذة) دةستوور دةكات.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 كا  عادل فةرموو.
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 بةر َيج عادل عجيج شكر:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مذذاددة) ) لذذة  شذذَلَيى  طذذةر دة كذذةم، ئة مذذر دة ئذذةكرَ) 7ثشتيوانى تةواو) دسةكانى كا  ع سذذةردراوة،  يذذى لة ( دةن
 بر طةية  بؤ ئةو ياساية زياد بكةين.

 صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(: بةر َيج د.يوسحم حممد

 كا  ئار) فةرموو.
 بةر َيج ئار) حممد هةرسني:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لذذةو 100من ) يذذة،  يذذة  ني هذذيض طةرةنت ئذذةوة)  كذذةم، لةبةر مذذر دة كذذا  ع سذذةكانى  %( سةد لةسةد ثشتيوانى د
سذذت كذذا  د.فر كذذة  ئذذةوة)  كذذرد،  ماوةية) كة بامسان كرد، يةعنى لةماوة) ثَينج مانيدا بَلَيني  سذذى  صذذؤفى با

بذذةر َيجن،  شذذت  بذذةر َيج) و  دسةكاني هيض طةرةنية  نيية، جية لة دسة بةر َيجةكانى جةنات، جةنابت خؤت و 
 بةآلم ئةوة نةسَيكى دانونى نيية بؤ ئَيمة، بؤية من ثشتيوانى دةكةم لة دسةكانى كا  عمر، زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 ياسايى ؟ كا  طؤران فةرموو.ليذنة) 
 بةر َيج طؤران ئازاد حةمة:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سذذى  سةبارةت بةو ماددةية ئَيمة ر وونكردنةوةكان دةدةين، سةبارةت بة ر ةئيةكة) كا  صاحل لة ماددةكةدا با
شذذكالَيي هاووآلتيانى هةرَيمى كوردستان نةكراوة، تةنها دةَلَى هاووآلتيانى كوردستان ـ عرياق  هذذيض ئة كةواتة 

سذذةند  بذذة ثة سذذت  يذذة) د.فر ئذذةو ر ا بذذدرَ)،  سذذةر  يذذى لة سذذايةكة دةن طذذةَل يا سذذتانيةكانين لة ضذذة كورد نابَى، ناو
ََ كرا، ر اثرسى طشتى الدةدةين و دةيكةينة )لةسةر ثرؤذة) دةستوور(، باشة نةسةكة  دةزانني كة ثشتيوانى 

 ( ساَلى تةمةنى تةواو كردبَيت(.18ق بَى و ))مةرجة دةنيدةر لة هاووآلتيانى كوردستان ـ عريا
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 ئَى ئيرت ضيية؟ هيض موشكيلةيةكى تياية؟، كا  صاحل فةرموو.
 بةر َيج صاحل فةدَى حممد:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ة وةربيرَ) و ئةوة) تر فةرامؤش بكات، كا  طؤران يان ليذنة) ياسايى ناكرَ) دَيرَيي يان خاَلَيي لة ياسايةك
مذذاددة) ) ثذذاَلَيوراو و  يذذدةر و  عذذرياق ض 19بةشى ثَينجةم/ مةرجةكانى دةن سذذتان ـ  يذذةكى كورد هذذةر هاووآلت  )

نَير، ض مَى، بؤ) هةية ببَيتة دةنيدةر يان ثاَلَيوراو ئةطةر ئةو مةرجانة) تَيدا فةراهةم بَيت كة بة دةق لةم 
ئذذ نذذة) ياساية هاتووة، ئةطةر  هذذاتووة و ئةوا سذذاية  لذذةم يا بذذة دةق  لذَذَى  يذَذرة دة ئذذةوا ل طذذرن  جذذةكان وةر ةمان مةر

ثَيشوو دةطرَيتةوة، ئةطةر ئةوة) جةنابيشى كة ئاماذة) ثَيدا وةر) بيرَ) ناكرَ) لة ياساية  دا بَيى تؤ ية  
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ضذذؤ يذذدان  مذذار) دةن ئذذةوة) تؤ كذذة) لةبةر هذذةم ب سذذايةكة فةرا بذذادى يا يذذر) و  سذذابى دَير) ية  خاَلى وةرب ن ح
لذذة  لذَذدةطرَ) و  يذذاتر هة سذذيَلى ز لةسةر دةكة)؟، بازنة) ئينتخابى ضؤن حسابى لةسةر دةكة)؟، بؤ ئةوة) تةف

 ياسايةكةشدا ديارة.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 كا  طؤران فةرموو.
 بةر َيج طؤران ئازاد حةمة:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

تذذةنها ئَي كذذةدا  مذذةوة زؤر لذذة دانونة سذذايةكة خوَيند لذذةناو يا جذذةكانين  تذذووة، مةر ََ وةرطر جذذةكامنان  مذذة مةر
 وازحية، ئةوانة) كة ئةشكاَ تَيداية بؤ مةسةلة) خؤ ثاآلوتنة، دةنا بؤ مةسةلة) دةنيدةر زؤر وازحية.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

ضذذة ( 20مةرجى دةنيدةر ئةمةية لة ياسايةكة، ماددة)  ) مذذة ناو كذذة ئة بذذَى  عذذرياق(  سذذتان ـ  هذذاووآلتى كورد (
جذذةنابت 18جَى ناكؤكةكانين دةطرَيتةوة و ) كذذة  ئذذةوة)  يذذة،  هذذةر ئةوةندة بذذَى،  تذذةواو كرد مذذةنى  سذذاَلى تة  )

صذذاحل  كذذا   يذذدةرمان دةوَ)،  مذذةرجى دةن نذذاوَ)،  مذذان  مذذةرجى ثاَلَيوراو مذذة  ثذذاَلَيوراوة، ئَي مذذةرجى  باسى دةكة) 
 فةرموو.

 ةدَى حممد:بةر َيج صاحل ف
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مذذاددة)  ثشت بةكام تؤمار دةبةسرتَ)، يان ئةطةر ئةوة وةرطريَيت دةبَى ئةوان ماددةكة دةست نيشان بكةن و 
مذذارة )20) سذذا) ذ لذذة يا سذذاَلى )1(  سذذري 1992()  ئذذةوة تةف يذذان  كذذرَ)،  شذذان ب سذذت ني كذذة دة بذذَى ماددة يذذان دة  )

 دةكرَ).
 سةرؤكى ثةرلةمان(:بةر َيج د.يوسحم حممد صادق)

 مةسةلة) تؤمار) دةنيدةران ثةيوةند) بة كؤمسيؤنةوة هةية، د.ر َيواز فةرموو.
 بةر َيج د.ر َيواز فائق حسني:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

من لة كا  صاحل تَى دةطةم لةبةرئةوة) دةمَيكة مونادةشة لةسةر ئةو مةوزوعة دةكةين، ئةم ترسى ئةوة) 
مذذاددة) )20مةبةست ماددة) )هةية كة بةس تةنها  لذذة  بذذة دةق 19( نةبَى، ئةَلَى  كذذة  ضذذى  سذذراوة هةر ( نوو

يذذدةران و  مذذار) دةن بذذة تؤ نذذد)  كذذة ثةيوة كذذانى  لةم ياساية هاتووة، ترسةكة) ئةوةية كة بيةر َينةوة بؤ ماددة
بذذذاردن دا ئةوانةوة هةية، ئةم ترسة) ئةو بةوة ئةر ةوَيتةوة كة ئيشارة بةو ماددةية بدةن كة لة ياسا) ه ةَل

 هاتووة.
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

بذذةو 20باشة، ئيشارة بة ماددة) ) سذذةبارةت  ( بدة) كة لة ياسا) هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان هاتووة، 
ئذذ مذذر و  كذذا  ع كذذة  شذذنيارة)  ئذذةو ثَي سذذايى  نذذة) يا لذذة ليذ بذذةر َيجان  ضذذيية؟  تذذان  يذَذوة ر ا ةو ثَيشنيارة) كة كرا، ئ

 بةر َيجانة ثَيشنياريان كرد،  كا  د.فرست فةرموو.
 بةر َيج د.فرست صؤفى على:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بذذووة ) يذذة  ئذذةو ماددة يذذة ،  كذذرد ماددة يذذة 22ئةطةر بةيانى ياسا) ثةرلةمامنان تةعديل  بذذاش ني نذذاكرَ) و   ،)
حيذذ خذذؤ واز يذذارة،  يذذدةر د مذذةرجى دةن لذذةمامنان ئاماذة) ثَى بدةن، بَلَين بة ثَيى  سذذا) ثةر طذذةر طر ذذان يا ة و ئة

يذذة  بذذَى، بؤ سذذت دة بذذؤ درو سذذاية  لذذةو يا شذذكيلةمان  تةعديل كرد ماددةية  طؤر انكار) لةسةر بكرَ) يةكسةر مو
 ئاماذة بة ماددةكة نةدرَ) باشة.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 كا  طؤران فةرموو.
 بةر َيج طؤران ئازاد حةمة:

 رؤكى ثةرلةمان.بةر َيج سة

ئذذةو  لذذةماوة)  ئةطةر كا  عمر لَيمان دبوَل بكات، بةر استى ئةم ئيشكالة ئَيمة لةو ماددةية حةملان كرد، كةوا 
سذذةرؤكايةتى 30) سذذتى  يذذة بةر ا سذذةر ئةوة سذذةش لة ( ر ؤذدا ر ؤذَيي بؤ ر اثرسى دةست نيشان دةكرَ)، ئةطةر د

جذذارَيكى ثةرلةمان وسةرؤكايةتى هةرَيم ثابةند بكةين بة سة شذذتيوانى  د َيكى زةمةنى ديار) كراوةوة، من ث
نذذةتوانراوة  كذذة  ديكة لة دسةكانى سةرؤكى ثةرلةمان دةكةم، سةد يشمان داناوة، نة  سةدحم ر ؤذمان داناوة، 
كذذات و  شذذكةش دة يذذة  ثَي كذذةس دَ) ثرؤذة يذذة، دة  مذذانع ني هذذيض  يذذة  ئينتخابات بكرَ)، ناتوانرَ)، هةر ئةوةندة

فذذةق دةستكار) كردنى مود كذذردن زؤر موة لذذجام  نذذان و ئي ةكة دةكات، بةر استى لة دانونين ئةوةندة سةدحم دا
دذذةرار  نابني، لةبةرئةوة ئَيمة وة  ليذنة) ياسايى لةطةَل ر ةئيةكة نني، بةآلم لة نةتيجة ئةوة ئَيمة نني كة 

 َيذينةوة، سوثاس.بدةين، ئةطةر ئةندامانى ثةرلةمان دةرار بدةن و دبوَليان كرد دةتوانن ر ةئيةكة دار 
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

مذذةوة،  بذذارة) دةكة تذذر دوو جذذارَيكى  كذذرد  تةبعةن ئةوة) كة كا  طؤران باسى كرد، تةواو دروستة وةكو باسم 
سذذى 25/7/2009خوَ دووةم ) يذَذج) سيا يذذة  ه كذذرَ)،  سذذتوور ب ( يان ديار) كرد ر اثرسى لةسةر ثرؤذة) دة

لذذة كة تازة دروست  بذذدرَ)  ئذذةجنام  سذذى  بذذوو ر اثر ئذذةوة  تذذر دذ)  يذذةنى  نذذدَ) ال طذذةَل هة كذذات و لة ئذذةو  بذذوو  بوو 
لذذةمانى  تذذر ثةر جذذارَيكى  سذذتا  ضذذى ئَي كذذةن، بؤ عذذديلى ب بذذوون تة ضذذار  نذذةداوة نا ئذذةجنام  سذذيان  سذذتان، راثر كورد

بذذوو ر  سذذت  هذذةركاتَيي ثَيوي نذذةوة،  سذذاية بكة ئذذةم يا عذذديلى  سذذى كوردستان تووشى ئةمة دةكةنةوة وبَين تة اثر
مذذاددة) ) سذذةر  نذذة  ئذذةجنام دةدرَ)، بابَيي سذذةر)  يذذة 8لةسةر ئةجنام دةدرَ)، هةر كاتَيي توانرا ر اثرسى لة ( تكا

 دوا سياغة) خبوَيننةوة بؤ ئةوة) بيخةينة دةنيةوة، د.ظاآل فةرموو.
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 بةر َيج د.ظاآل فريد ابراهيم:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 8ماددةي/ 
يذذدةر بذذؤ دةن نذذةي  مذذارة ) ئذذةو مةرجا سذذاي ذ بذذةثَيي يا سذذنت  شذذتيدا ثَيوي يذذداني ط سذذاَلي 1لذذة دةن ي 1992(ي 

 هةمواركراو ثَيويستة لةو كةسةدا هةبَيت كة بةشداري راثرسي لةسةر ثرؤذةي دةستوور دةكات.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

كذذر يذذار)  يذذدةر) د سذذايةكةدا، )كَى لةطةَليةتى بةو شَيوةية) خوَينرايةوة؟ مةرجى دةن لذذة يا كذذةس 54دووة   )
 لةطةَليةتى، كَى دذيةتى؟ كةس نيية، كةواتة ثةسةند كرا، د.بةهار فةرموو.

 بةر َيج د.بةهار حممود فتاح:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 9ماددة)/
 لةسةر اليةنى ثةيوةندار ثَيويستة حوكمةكانى ئةم ياساية جَى بةجآ بكات.

 ؤكى ثةرلةمان(:بةر َيج د.يوسحم حممد صادق)سةر

 د.ظاآل فةرموو.
 بةر َيج د.ظاآل فريد ابراهيم:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ( ليذنة) ياسايى هيض تَيبينيةكى لةسةر نيية.9ماددة) )
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

كذذَى لةطةَل يذذةوة؟  كذذةس 59يذذةتى؟ )كَى دسة) هةية لةسةر)؟ كةس نيية كةواتة بةو شَيوةية) كة خوَينرا  )
 (، د.بةهار فةرموو.10لةطةَليةتى، كَى دذيةتى؟ كةس نيية دذ) بَى، كةواتة ثةسةند كرا، ماددة) )

 بةر َيج د.بةهار حممود فتاح:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 

 10ماددةي/
 بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:، لة ئةسَلى ثرؤذة ياسايةكة

 هةَلدةوةشَيتةوة. 2008(ي ساَلي 16ياساي ذمارة ) /يةكةم
 كار بة هيض ياساو بر يارَيي ناكرَيت ثَيضةوانةي حوكمةكاني ئةم ياساية بَيت. /سَييةم /دووةم

 
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كَي دسةي هةية لةسةر ئةم ماددةية؟.
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 بةرَيج د. ظاال فريد ابراهيم:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ر اثؤرتي ليذنةي ياسايي هيض تَيبينيةكي لةسةر نيية .( لة 10ماددةي )
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  عادل فةرموو.
 بةرَيجعادل عجيج شكر:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
مذذارة )2008(ي ساَلي )16لةسةر بر طةي يةكةم ياساي ذمارة ) سذذاي ذ يذذن 8( هةَلدةوةشَيتةوة، مةفروزة يا )

مذذارة )هةَلبوة سذذاي ذ لذذة يا كذذة  هذذاتووة، 16شَيتةوة، لةبةر ئةوةي ثةرلةمان دةنيي بةو رةشنووسة داوة،  (ة دا 
 سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 (ي كامة؟8ياساي ذمارة )
 بةرَيجعادل عجيج شكر:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
لذذةماني كور2008(ي ساَلي )8برياري ذمارة ) كذذؤي )(ي لة ثةر لذذة  تذذة  ئذذةو كا سذذتان  لذذةمان 96د نذذدام ثةر ( ئة

مذذارة)95) يذذاري ذ يذذي دراوة بر  خذذاَلي )2009(ةي )16( دةن يذَذي  بذذة ث بذذوورة  مذذاددة 2( ب كذذةمي  طذذةي ية ( بر
ضذذينة 2005(ي سالي )1(ةي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستاني عَيراق ذمارة )10) بذذوورة ب كذذراو ب ( هةموار 

( دةنك لة 95نى ثرؤذة دةستوور) هةرَيمى كوردستا) عَيراق بة )(ةكة يةكةم ثةسةند كرد8سةر بريار) )
 ( ئةندام.   14( ئةندام من هةر طومت ئةو كاتة  ئامادة بوو ئامادةنةبوو )96كؤ) )

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بر ياري ذمارة؟
 بةرَيجعادل عجيج شكور:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ( .2009) (ي8برياري ذمارة )

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  سؤران فةرموو.
 بةرَيج سؤران عمر سعيد:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
مذذارة ) سذذاي ذ بذذةس يا (ي 2008(ةي )16راستة، كة ياساكة هةَلبوةشَيتةوة هةموارةكانيشي هةَلدةوةشَيتةوة، 

 (.2009(ي )10-9اي )هةمواركراو، ضونكة دوو هةمواري هةية بو بة ياس
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 كا  د. شَيركؤ فةرموو.بةَلَي، واية، راستة، 
 بةرَيج د. شَيركؤ حةمة امني:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
(ةكةش ئةخوَينمةوة، برياري ذمارة 8ثشتيواني لة دسةكاني كا  عادل و كا  سؤران دةكةم، برياري ذمارة )

يذَذراق )2009ي ساَلي )(8) ( 95( ئةوةية كة ئةَلَي ثةسةند كردني ثرؤذةي دةستوري هةرَيمي كوردستاني ع
كذذذؤي ) لذذذة  نذذذك  نذذذةبووني )96دة مذذذادة  مذذذادةبوو ئا نذذذدامي ئا شذذذي 14( ئة كذذذة رؤذي راثرسييةكة نذذذدام،  ( ئة

مذذارة ) سذذاي ذ مذذارة )16دياريكردووة، ئةو وةكو ضؤن ناوي يا يذذاري ذ نذذاوي بر  هذذاتووة  سذذا8(ة  ( 2009َلي )(ي 
هذذيض 16بَيت، لةطةَل هةموارةكاني ياساي ذمارة ) بذذة  كذذار  تذذةوة  خذذؤي ةَينَي كذذو  هذذةمين وة ئذذةوةي دوو (ش ، 

 ياساو بر يارَيي ناكرَيت ثَيضةوانةي حوكمةكاني ئةم ياساية بَيت، سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 كا  د. فرست فةرموو.
 علي:بةرَيج د. فرست صؤيف 

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
مذذارة) سذذاي ذ يذَذرة يا يذذة  ل بذذةس  يذذة،  هذذةمواركراو 2008(ةي )16من ثَيم واية ئةو هيض ئيشكالي تَيدا ني (ي 

مذذارة  سذذاي ذ بذذؤ يا كذذردنن  هذذةموار  هذذاتوون  هةَلدةوةشَيتةوة، موشكيلةكة حةل دةبي، ضونكة هةموو ئةوانةي 
 ض كَيشة دروست نابَيت، سوثاس.(ة، بةس كةليمةي هةمواركراو زياد بكرَي هي16)

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ليذنةي ياسايي ر اتان ضيية؟ 
 بةرَيج د. ظاال فريد ابراهيم:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ( دواي وةرطرتين راي ئةنداماني ثةرلةمان بةو شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:10ماددةي )

 ماددةي دةيةم:
 دةخوَيندرَيتةوة: بةم شَيوةية

 ي هةموار كراو هةَلدةوةشَيتةوة.2008(ي ساَلي 16ياساي ذمارة ) /يةكةم
 هةَلدةوةشَيتةوة. 2009(ي ساَلي 8بر ياري ذمارة ) /دووةم

 كار بة هيض ياساو بر يارَيي ناكرَيت ثَيضةوانةي حوكمةكاني ئةم ياساية بَيت. /سَييةم
 ةمان:بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرل

يذذةوة؟ ) شذذَيوةيةي خوَينرا بذذةو  يذذةتي  بذذَي، 63كذذَي لةطةَل يذذة دذي  كذذةس ني يذذةتي؟  كذذَي دذ يذذةتي،  كذذةس لةطةَل  )
 كةواتة ثةسةند كرا، ماددةي يازدة.
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 بةرَيج د. بةهار حممود فتاح: 
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ماددةي يازدة لة ئةسَلي ثرؤذة ياساكة 
 ماددةي يازدةم:

بذذاَلو ئةم ياساية لة رؤذي د سذذتان(  دذذائيعي كورد فذذةرمي )وة ةرضوونيةوة جَي بةجَي دةكرَيت و لة رؤذنامةي 
 دةكرَيتةوة.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كَي دسةي هةية لةسةر ئةم ماددةية؟ 

 بةرَيج د. ظاال فريد ابراهيم:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 هيض تَيبينيةكي لةسةر نيية.ماددةي يازدة لة ر اثؤرتي ليذنةي ياسايي 
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

يذذةوة؟ ) كذذة خوَيندرا شذذَيوةيةي  بذذةو  يذذةتي  كذذَي لةطةَل يذذة،  ( 71كَي دسةي هةية لةسةر ئةم ماددةية؟ كةس ني
 ؟ كةس لةطةَليةتي، كَي دذيةتي؟ كةس نيية دذي بَي، كةواتة ثةسةند كرا، هؤيةكاني دةركردني ئةم ياساية

 بةرَيج د. بةهار حممود فتاح:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

كذذانيجمي  هؤيةكاني دةركردني ئةم ياساية لة ئةسَلي ثرؤذة ياساكة لة ثَيناو هَينانة كايةي سازان و داناني مي
سذذاية  ئذذةم يا سذذةريدا  سذذييةكي سةرتا لذذة راثر ثَيويست بؤ ئامادة كردنةوةي ثرؤذةي دةستوورو ثةسند كردني 

 دانرا.
 ةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:ب

 كَي دسةي هةية لةسةر هؤيةكاني دةرضوواندن؟ 
 كا  خلحم فةرموو:
 بةرَيج خلحم امحد:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
منذذان  شذذوو ئامادةكرد كذذاني ثَي تةنها ئةوة بؤ ئامادةكردن بكرَيتةوة بؤ ئامادةكردنةوةي، ضونكة ئَيمة لة ماددة

 دنةوة.كرد بة ئامادةكر
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  دادر فةرموو.
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 بةرَيج دادر وةمتان:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

تذذةواو  ثَيشنيار دةكةم تةنها وشةي سازاني بؤ زياد بكرَي لة ثَيناو سازان و داناني ميكانيجم رستةكة دةدةكة 
 دةبَي .

 ةرلةمان:بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ث
 كا  ئاري فةرموو.

 بةرَيج ئاري هةرسني:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 نيية، يةعين وةسيلةية، بؤية من ثَيشنيار دةكةم كة تيا نةبَي. مبدءسازان ئالياتة، 

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 دكتؤرة ظاال فةرموو.

 بةرَيج د. ظاال فريد ابراهيم:
 ةرلةمان.بةرَيج سةرؤكي ث

يذذةي  هؤيةكاني دةركردني ئةم ياساية دواي وةرطرتين راو ثَيشنياري ئةنداماني ثةرلةمان لة ثَيناو هَينانة كا
سذذييةكي  لذذة راثر نذذي  سذذةند كرد سذذتوورو ثة ثذذرؤذةي دة مذذادةكردني  بذذؤ ئا سذذت  كذذانيجمي ثَيوي سذذازان و مي

 سةرتاسةريدا، ئةم ياساية دادنرا.
 ي ثةرلةمان:بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤك

بذذَي، 75كَي لةطةَليةتي بةو شَيوةيةي كة خوَيندرايةوة؟ ) يذذة دذي  كذذةس ني يذذةتي؟  ( كةس لةطةَليةتي، كَي دذ
يذذةتي؟ ) كذذَي لةطةَل يذذةوة  كذذيض 77كةواتة ثةسةند كرا، كؤي ثرؤذة ياساكة ئةخةينة دةن يذذةتي،  كذذةس لةطةَل  )

بذذايي  كذذرا، ثريؤز سذذةند  تذذة ثة بذذَي، كةوا يذذة دذي  نذذةي دذيةتي؟ كةس ني بذذة بؤ كذذةين  سذذتان دة خذذةَلكي كورد لذذة 
كذذةم  يذذاي ية سذذتان رَي لذذةماني كورد لذذة ثةر سذذاية  ثذذرؤذة يا دةرضووني ئةم ياساية بة دَلنيايةوة دةرضووني ئةم 
بذذة  شذذي  هذذةنياوةكاني تري يذذوادارين  لةبةردةم سازاني ثرؤذةي دةستووري هةرَيمي كوردستان مةيسةر ئةكا، ه

لذذةمان دواوة بَي بؤ ئةوةي هةرَيمي كوردست نذذداماني ثةر ان ببَيتة خاوةني دةستوور، زؤر سوثاس بةرَيجان ئة
 بةم شَيوةية دانيشتين ئةمر ؤمان كؤتايي ثَيهات.

 
                                                                                                                                                                              

 
 د. يوسحم حممد صادق                    جع ر ابراهيم ئَيمينكي                           فخرالدين دادر                    

 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَييري سَيري ثةرلةماني                        سكرت  
  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                              كوردستان – وردستانك

 



 211 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 (ي 9ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
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  (9دانيشتين ذمارة )ثرؤتؤكؤلي 
 2015/ 21/4 رَيكةوتي شةممةضوار

تذذذمَير )   يذذوةر ؤي(ي 11كا كذذةوتي  شذذةممةضوار رؤذي ثذذَين ن لذذةماني  21/4/2015رَي سذذتان  ثةر  -كورد
سذذةرؤكايةتي عَيراق  صذذادقبذذة  مذذد  سذذحم حم لذذةمان و، سذذةرؤكي  يو مذذادةبوونيثةر بذذراهيم  بذذة ئا بذذةر َيج جع ذذر ا

سذذةرؤ  و،  يذذري  كذذي جَي دذذادرَيج بذذةر ئَيمين لذذدين  لذذةمانسذذكرتَيري  فخرا مذذارة )ثةر شذذتين ذ خذذولي  (ي9, داني
 ( ي خؤي بةست.2015, ساَلي )ضوارةمي

 بةرنامةي كار:
مذذارة )ةور ( لة ثةي20(ي ماددة )1اني بر طة )بةثَيي حوكمةك نذذاوخؤي ذ سذذاَلي 1ي  هذذةمواركراوي  ي 1992(ي 

سذذتان  سذذةرؤكايةتي  -ثةرلةماني كورد سذذتةي  يذَذراق, دة لذذةمع يذذار انثةر مذذارةي )ي دبر  شذذتين ذ خذذولي  (ي9ا داني
كذذات ) لذذة  بذذذاردن  ضذذوارةمي هةَل خذذولي  لذذة  كذذةم  سذذاَلي ية مذذي   يذَذداني دووة يذذوةر ؤي رؤذي 11طر ثذذَين ن (ي 

 بةم شَيوةية بَيت: دا 21/4/2015ضوارشةممة رَيكةوتي 
هذذةرَيمي ط توطؤ كردني ثرؤذة ياساي ثاراستين مافةكاني ثَيكهاتة نةتةوةيي و ئاين و ترية ئ 1 اينييةكان لة 

( لة ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان 75، 74، 72كوردستاني عَيراق بؤ ر اثرسي بةثَيي مادةةكاني )
 ( ي هةموار كراو.1992( ي ساَلي )1ذمارة )

مذذارة  -2 سذذاي ذ ثَيشاوخسنت و ط توطؤ كردني نار ازي بووني بةرَيج سةرؤكي هةرَيم لةسةر ماددةي ثَينجي يا
هذذةرَيمي 2014سذذاَلي ) ي7) لذذة  سذذتثاكي  شذذيت دة سذذاي ط سذذتثاكي يا سذذاي دة كذذةمي يا هذذةمواري ية سذذاي  ( يا

 (.2011( ي ساَلي )3كوردستاني عَيراق ذمارة )
مذذاددةي ) -3 بذذةثَيي  خذذوارةوة  نذذةي  ثذذرؤذة و بر يارا ئذذةو  بذذؤ  كذذةم  نذذاوخؤي 71خوَيندةوةي ية ثذذةير ةوي  لذذة   )

 ثةرلةماني كوردستان.
بذذ يذذةكاني يةكةم: ثرؤذة ياساي  مذذة نةوتي شذذتين بةرهة كذذردن و فرؤ هذذاوردة  سذذاي  هذذةمواري يا كذذردن  و  ةركار 

 ( لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق.2006( ي ساَلي )9ذمارة )
 دووةم: ثرؤذة ياساي كؤمثانياي كوردستان بؤ ثااَلوتين نةوت و بةروبوومةكاني.

سذذ188سَييةم: ثرؤذة ياساي هةمواري ياساي باري كةسي ذمارة ) سذذتاني 1959اَلي )( ي  هذذةرَيمي كورد لذذة   )
 عَيراق.

ضذذة  شذذتواني ناو يذَذي داني سذذيؤنةكاني زؤرةمل ضوارةم: ثرؤذة ياساي دةرةبووكردنةوةي زيان لَيكةوتواني ئؤثةرا
 كوردستانيةكاني هةرَيمي كوردستاني عَيراق.

 .ثَينجةم: ثرؤذة ياساي ثاراستين مافةكاني نةخؤش و ثجيشي و كارمةندة تةندورستييةكان
 ( وةكو ر ؤذي جينؤسايد كردني شنيال.3/8/2014شةشةم: ثرؤذة بر ياري دياري كردني ر ؤذي )

 حةوتةم: ثرؤذة بر ياري تايبةت بة ثةنابةران و ديثؤرت كراوان.
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 :ثةرلةمانسةرؤكي د. يوسحم حممد صادق/ بةر َيج 
 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.

سذذ سذذتان دة طذذةلي كورد نذذاوي  سذذاَلي دووةم، دانيشتنةكةمان بة  بذذذاردن،  ضذذوارةمي هةَل خذذولي  كذذةين،   ثذذَي ئة ت 
مذذارة ) شذذتين ذ شذذنت )9داني يذذةكي 21/4/2015(، ر ؤذي داني طذذة  مذذةكاني بر  بذذةثَيي حوك كذذار،  مذذةي  (، بةرنا

( ي هةموار  1992( ي ساَلي ) 1( لة ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستاني عَيراق، ذمارة )20ماددةي )
سذذةرؤكا سذذتةي  مذذارة )كذذراو، دة شذذتين ذ كذذاتي داني يذذدا  لذذةمان بر يار خذذولي 9يةتي ثةر لذذة  بذذةهارة  خذذولي  ( ي 

تذذذمَير ) لذذة كا لذذةمان  ضذذوارةمي ثةر بذذذاردني  كذذةوتي 11هةَل شذذةممة، ر َي ضذذوار  يذذوةر ؤي ر ؤذي  ثذذَين ن ( ي 
 ( بةرنامةي كاري دانيشنت بةم شَيوةية بَيت: 21/4/2015)
هذذةرَيمي ط توطؤ كردني ثرؤذة ياساي ثاراستين مافةكان 1 ي ثَيكهاتة نةتةوةيي و ئاين و ترية ئاينييةكان لة 

( لة ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان 75، 74، 72كوردستاني عَيراق بؤ ر اثرسي بةثَيي مادةةكاني )
 ( ي هةموار كراو.1992( ي ساَلي )1ذمارة )

مذذارة ثَيشاوخسنت و ط توطؤ كردني نار ازي بووني بةرَيج سةرؤكي هةرَيم  -2 سذذاي ذ لةسةر ماددةي ثَينجي يا
سذذاَلي )7) هذذةرَيمي 2014ي  لذذة  سذذتثاكي  شذذيت دة سذذاي ط سذذتثاكي يا سذذاي دة كذذةمي يا هذذةمواري ية سذذاي  ( يا

 (.2011( ي ساَلي )3كوردستاني عَيراق ذمارة )
مذذاددةي ) -3 بذذةثَيي  خذذوارةوة  نذذةي  ثذذرؤذة و بر يارا ئذذةو  بذذؤ  كذذةم  نذذاوخؤي 71خوَيندةوةي ية ثذذةير ةوي  لذذة   )

 ماني كوردستان.ثةرلة
يذذةكاني  مذذة نةوتي شذذتين بةرهة كذذردن و فرؤ هذذاوردة  سذذاي  هذذةمواري يا كذذردن  و  بذذةركار  يةكةم: ثرؤذة ياساي 

 ( لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق.2006( ي ساَلي )9ذمارة )
 دووةم: ثرؤذة ياساي كؤمثانياي كوردستان بؤ ثااَلوتين نةوت و بةروبوومةكاني.

سذذاَلي )188اري ياساي باري كةسي ذمارة )سَييةم: ثرؤذة ياساي هةمو سذذتاني 1959( ي  هذذةرَيمي كورد لذذة   )
 عَيراق.

ضذذة  شذذتواني ناو يذَذي داني سذذيؤنةكاني زؤرةمل ضوارةم: ثرؤذة ياساي دةرةبووكردنةوةي زيان لَيكةوتواني ئؤثةرا
 كوردستانيةكاني هةرَيمي كوردستاني عَيراق.

 ش و ثجيشي و كارمةندة تةندورستييةكان.ثَينجةم: ثرؤذة ياساي ثاراستين مافةكاني نةخؤ
 ( وةكو ر ؤذي جينؤسايد كردني شنيال.3/8/2014شةشةم: ثرؤذة بر ياري دياري كردني ر ؤذي )

 حةوتةم: ثرؤذة بر ياري تايبةت بة ثةنابةران و ديثؤرت كراوان.
 ةرلةمان خبوَينَيتةوة.ئَيستا داوا لة بةرَيج سكرتَيري ثةرلةمان ئةكةين ثوختةية  لة دانيشتين ثَيشووي ث
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 سكرتَيري ثةرلةمان:-بةرَيج فخرالدين دادر
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

مذذارة ) شذذتين ذ تذذةي داني طذذةورة، ثوخ خذذواي  بذذةرواري 8بذذةناوي  لذذة  لذذةمان  سذذايي ثةر نذذةوةي ئا ( ي كؤبوو
 ( بةو شَيوةية بوو:13/4/2015)
 انةوة.دةست ثَيكردني دانيشنت لةاليةن بةرَيج سةرؤكي ثةرلةم 1
نذذةبوو و  -2 مذذادة  لذذةماني ئا نذذداماني ثةر نذذاوي ئة نذذةوةي  شذذوو، و خوَيند شذذتين ثَي تذذةي دان نذذةوةي ثوخ خوَيند

 ئامادة نةبووي كؤبوونةوةي ليذنةكاني ثةرلةمان لةاليةن سكرتَيري ثةرلةمانةوة.
 سي.ط توطؤ كردني ثرؤذة ياساي ئامادة كردني دةستووري هةرَيمي كوردستاني عَيراق بؤ ر اثر -3
ط توطؤ كردني ثرؤذة ياساي ثاراستين مافةكاني ثَيكهاتة نةتةوةيي و ئاين و ترية ئاينييةكان لة هةرَيمي  -4

 كوردستاني عَيراق بؤ دانيشتين ئةمر ؤ دواخرا.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 شووي ليذنةكاني  ثةرلةمان خبوَينةوة.سوثاس، داوا لة بةرَيجتان ئةكةين ناوي ئامادة نةبوواني دانيشتين ثَي
 سكرتَيري ثةرلةمان:-بةرَيج فخرالدين دادر

مذذذارة ) شذذذتين ذ لذذذة داني كذذذة  لذذذةمان  نذذذداماني ثةر نذذذةبواني ئة مذذذادة  بذذذةرواري 8نذذذاوي ئا لذذذة  سذذذايي  ( ي ئا
 ( مؤَلةت دراون بوون يان بَي مؤَلةت ئامادة نةبوون بةم شَيوةيةية:13/4/2015)

 لة دانيشتين يةكةم:
 مؤَلةت -طاهرةيار ب 1
 مؤَلةت-بةشار مشري -2
 مؤَلةت -حتسني امساعيل -3
 مؤَلةت-زؤزان صادق -4
 مؤَلةت-فرهاد حةمة صاحل -5
 مؤَلةت-لينا عجريا -6
 مؤَلةت-حممد علي -7
 مؤَلةت-مدينة ايوب -8

 ية بوو:( بةم شَيوة13/4( ي ئاسايي لة بةرواري )8لة دانيشتين دووةمي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )
 مؤَلةت -طاهربةيار  1
 مؤَلةت-بةشار مشري -2
 مؤَلةت-حتسني امساعيل -3
 ئامادة نةبووة-عثمانمجال  -4
 ئامادة نةبووة-جوان امساعيل -5
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 مؤَلةت-زؤزان صادق -6
 ئامادة نةبوو-ساالر حممود -7
 ئامادة نةبوو-عباس غجالي -8
 ئامادة نةبووة-عبدالرمحن فارس -9

 مؤَلةت-احلفرهاد حةمة ص -10
 مؤَلةت -لينا عجريا -11
 مؤَلةت  -حممد علي -12
 مؤَلةت-مدينة ايوب -13

لذذذة  سذذذتان  لذذذةماني كورد شذذذةييةكاني ثةر نذذذة هةمي نذذذةي ليذ نذذذةوةي هةفتا ضذذذووني كؤبوو ثذذذؤرتي بةدوادا ر ا
 ( بةم شَيوةيةية:21/4( تا )16/4/2015)

 ية خوارةوة بوو:دانيشتين ليذنة هةميشةييةكاني ثةرلةماني كوردستان بةم شَيوة
 ( كؤبوونةوةي كردووة:20/4ليذنةي ئةوداف و كاروباري ئايين لة ) 1
 لينا عجريا 1
 هةورامان حةمة شةريحم  -2

 مؤَلةت بوون.
 ( كؤبوونةوةي كردووة:20/4دووةم: ليذنةي ثيشةسازي و وزة و سةرضاوة سروشتييةكان لة )

 مؤَلةت بووةطاهر بةيار  1
 ( كؤبوونةوةي كردووة:20/4لة ) سَييةم: ليذنةي دةستثاكي

 ئامادة نةبووة -فرست صؤيف 1
 مؤَلةت بووة–خلحم امحد  -2
 طؤران ئازاد ئامادة نةبووة -3

 ( كؤبوونةوةي كردووة:24ضوارةم: ليذنةي دارايي و كاروباري ئابووري و وةبةرهَينان لة )
 ئامادة نةبووة -مدينة ايوب 1
 مؤلةت-شرين حسين -2
 لةتمؤ -سؤران عمر -3

 ( كؤبوونةوةي كردووة:20/4ثَينجةم: ليذنةي ثةروةردة و خوَيندني بااَل و توَيذينةوةي زانسيت لة )
 مؤَلةت -شَيركؤ حةمة امني 1
 مؤَلةت-وحيدة يادؤ -2
 مؤَلةت-شوان دةالدزةيي -3
 مؤَلةت -زؤزان صادق -4



 217 

 ةوةي كردووة:( كؤبوون20/4شةشةم: ليذنةي كشتوكاَل و ئاذةَلداري و بةنداوةكان لة )
 ئامادة نةبووة  -خلحم امحد 1
 مؤَلةت بووة -فةرهاد سةنياوي -2

 ( كؤبوونةوةي كردووة:21/4حةوتةم: ليذنةي ئاوةدان كردنةوة و نيشتةجَي كردن لة )
 مؤَلةت بووة-حتسني امساعيل 1

 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيج د.يوسحم حممد صادق
سذذا بذذؤ سوثاس، ئَيستا داوا لة هةردوو ليذنةي يا سذذة  سذذةر مةنة نذذة  كذذةين بَي مذذرؤظ ئة فذذةكاني  نذذةي ما يي و ليذ

تذذةي  بذذةيار نود كذذا   فذذةرموو،  كذذةم،  تذذةي ية ئذذةمر ؤمان نود شذذتين  كذذاري داني مذذةي  بذذة بةرنا كذذردن  سذذت ثَي دة
 نيجاميية؟ فةرموو.

 :طاهربةرَيج بةيار 
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

كذذري  خذذازا  تذذة ضةندين ر ؤشنبري و كؤمةَلَيت يَيت ئَيجَيديا دا سذذايَي بَي ظذذَي يا بذذؤ  نذذدنا  شذذتتنا و خا ئذذةظ رني كذذو 
كذذةفيت  تذذة دةر مذذل بَي شذذَيوةكا كا كذذو ب  سذذاية  دةرفةتةكا دي بَيتة دان كو بشَين ديراسةكا باش بؤ بكةن ئةظ يا

 نةكو كَيما هةبينت، داخازا ذ بةرَيجت دكةين وةكو ئةندامَيت ثةرلةمانَي كو بةرضاظ بَيخن، سوثاس.
 ادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيج د.يوسحم حممد ص

 سوثاس، فةرموو كا  يعقوب.
 بةرَيج يعقوب طورطيس:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ئةز ثشتيريي ئةوظ ثَيشنيارة دكةم.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  يروانت فةرموو.
 بةرَيج يراونت نيسان:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
كذذةين، ئةم ثشتكرييا ظَي ئيقتريا سذذةر ب سذذتان ل  ثذذرت دانو تذذا  فذذةترةكا دي  بذذؤ  كذذرن  تذذةئخري  حي دةكةين، بَيتة 

 سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو دكتؤر ئيرباهيم.
 بةرَيج ابراهيم مسؤ:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ثشتيرييا ثَيشنارَيت بةرَيج كا  بةيار دكةم، سوثاس.
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 وسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيج د.ي

 سوثاس، فةرموو خاتوو ئامينة.
 بةرَيج امنة زكري:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
سذذيحي و  يذذا مة هذذةم ذ ئال ظان دوو ر ؤذَيت ضوويدا وةكي كا  بةياري ذي ئاماذة ثَيدا ثةيوةنديَين جؤراوجؤر 

شذذؤثَي ئذذةظ ورك يذذارة  كذذرن، و د يذذة  مذذةيا هات طذذةل  شذذةبةكا د كذذرن ئَيجيدي و  يذذة  سذذايَي هات ظذذَي يا بذذارَي  كذذو دةر ن 
ئذذةم  بذذةت  يذذة، هةل خذذؤ نةكر هذذَي  نذذةيَي ج تذذا ليذ يذذان ذ ر اثؤر بؤضوونَين ثَيكهاتة بتايبةتي ئةديانا ظَي ثرؤذَي  
هةمي ذي دزانني كو سياسةتا حكومةتا كوردستانَي ثرؤذَي دةستوورَي و هةمي سياسةتا دةزطايةن حكومةتا 

كذذو هةرَيما كوردستانَي ذي ئيتم هذذةرَيما،  كذذوردا دذي ل  تذذةوا  طذذةل نة كذذو د يذذةنَي  هذذاتَي ال نانةكي ددةنة كو ثَيك
شذذتيرييا  ئذذةز ث يذذَي،  يذَذت دا مافَين وان نةتةوةيي، مافَيت وان ديين ثارَيجراو بن، بؤ هةندَي كو ئةم ظَي ئيتمنان

ضذذونكي يذذرن،  جذذَي ب يذذَي وان  بذذةتي ر ةئ بذذدةهييَن، بتاي لذذةكي دي  كذذةم، مةجا هذذةظالَي د يذذت  ئذذةو  ر اَي يذذارة  وان د
ظذذَينت  تذذةوة،  هذذاتو نة بذذؤ ثَيك ثَيشنيارَيت هةية ذ ر اثؤرتَي جَيهَي خؤ نةطرتيية، ئةم دَي ياسايةكي دةرئَيتخني 
سذذنت،  ثذذاش ئَيخ تذذة  كذذو بَي يذذنم  بذذاش دب ئذذةزي  طذذرتن،  ئةو ثَيرت ازي بن، و ديارة هةمي ر ةئَيت وان نةهاتية وةر

 بجانني كا داخازيت وان ضنة؟ سوثاس.
 د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج

كذذان ر وون  بذذَي ر ا ثذذَيم وا كذذات،  سذذت نا ئذذيرت ثَيوي خبذذرَي  نذذةوَي دوا كذذة ئةتا يذذة  بةرَيجان ئةطةر هةمان ئةو بابةتة
 كرانةوة، كَي ئيعرتازي هةية لةسةر ئةوة؟ مامؤستا ماجيد فةرموو.

 : عثمانبةرَيج ماجد 
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بذذةرَيجةكان، ئةو ثرؤذة ياساي ةي ئةمر ؤ بةنيازين ط توطؤي لةسةر بكةين، دواي وةرطرتين سةرجني ئةندامة 
كذذاني  دواي ضةندين لَيكؤَلينةوة و ط توطؤ كردن ئامادة كرا بة هةماهةنيي لةطةَل نوَينةري ثَيكهاتة جياوازة

هذذةموو  تذذر  بذذوو، دوا خذذرا  لذذةمان ر َيك نذذةوةي ثةر لذَذة كوردستان كة لةاليةن سةنتةري توَيذي كذذةوة طةال كذذان ثَي ر ا
نذذةوة  ضذذةندين كؤبوو مذذرؤظ دواي  مذذايف  نذذةي  سذذايي و ليذ نذذةي يا طذذةَل ليذ هذذةنيي لة بذذة هةما شذذان  كذذران، ثا
ضذذاوي  سذذت، ر ة طةيشتينة ئةو ثرؤذةية، هةرضةندة لة كؤتاييدا ضةندين ماددةمان لة ضةند ماددةية  ر َيكخ

يذذة مايف ئَيمة وةكو كلدان و توركمان و ئاشوور و هةموو ثَي ثذذَيم وا كهاتة ئايين و تريةكان و نةتةوةكان كراوة، 
كذذة الواز  يذذة ثرؤذة ثذذَيم وا بذذدةين  ثذذَي  ثرؤذة ياسايةكي تَير و تةسةلة، ئةطةر ةانةوَي لةوة زياتر وردة كاري 
ضذذةندين  لذذة  يذذة  شذذوور و ج لذذد و ئا مذذان و ك كذذو تورك تذذةوةين، وة ضذذةندين نة سذذتان  لذذة كورد شذذكراية  ئذذةبَي، ئا

بذذة ثَيكهاتةي ئايين  سذذايةكة  تذذةوة يا ئذذاين و نة تذذة  هذذةموو ثَيكها و ترية ئاينييةكان، ئةطةر زياتر ورد بني لةو 
لذذةو  يذذة  يذذةكي طرن ضذذةوانةوة ثرؤذة نذذةكراوة، بةثَي كذذةس  لذذة  غذذةدر  سذذتةم و  يذذة  عةدارَيكي تر دةر وات، ثَيم وا
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كذذا خولةي ثةرلةمان دَيتة ئارا كة حةديقةتي هةمةرةنيي و ثَيكةوة ذيان لة كوردستان ئةض يذذة ت ةسثَييَن، بؤ
 ئةكةم ئةمر ؤ بتوانني ر او سةرجني ئةندامةكان وةرطرين، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، وةحيدة خان ئيعتري ازت هةية يان ثشتيريي ئةوة ئةكةي دواخبرَي؟ فةرموو.
 بةرَيج وحيدة يادؤ:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ثذذر ئذذةظ  يذذذم  يذذا ئذذةز دب كذذي هاوواَلت يذذذم وة ئذذةز دب سذذتانَينة،  يذذا كورد نذذة هاوواَلت ئذذةم  كذذةت  يذذةعين وة د ؤذة 

يذذة،  شذذتةكي زيادة ظذذة ت يذذذم ئة ئذذةز دب كوردستانَي مافَيت مة بهَيتة ضةسثاندن ل دةستوورَي هةرَيمي باشرتة، 
 ئةطةر مافَيت مة ل دةستوورَي بهَيتة ضةسثاندن ئةظة بؤ مة باشرتة، سوثاس.

 حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.يوسحم

 ئةتوانني لة ثرؤذةي دةستوورين بيضةسثَينني، فةرموو دكتؤر سرود، فةرموو دكتؤر شَيركؤ.
 بةرَيج شَيركؤ حةمة امني:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

نذذةش  شذذي زؤري ئةوا كذذراوة، بة من ثشتيواني لة دسةكاني مامؤستا ماجيد ئةكةم، يةعين ثرؤذةكة ثَيشكةش 
هذذةموو لة شو يذذةكني، دذي  كذذو  شذذتيريي وة يذذان، ث مذذايف ذ َيين تر ر َيكخراون، و بر وام واية هةموومان ثشتيريي 

ثذذَي  مذذان  يذَذي بر وا بذذةهيض جؤر نذذةوة،  هذذةمووي ر ةت ئةكةي تذذةوةيي،  يذذان نة بذذَي  جياكاريةكني، جياكاري ئايين 
سذذةملا ئذذةبني،  بذذةردةوام  نذذدةش  لذذة ئاي كذذردووة،  بذذؤي  مذذان  بذذردووش كار لذذة نيية، لة ر ا نذذة  بذذؤ منوو ندوومشانة، 

مذذةي  ئذذةوةي دائي بذذَي  نذذابوو  كذذة دا نذذاو دائيمة لذذة  سذذيحي  مذذان مة يذذةكي خؤ سلَيماني لة ئةجنومةني ثارَيجطا برا
جذذار  نذذدَي  كذذةم، هة سذذةية ئة ئذذةو د كذذةي  بذذوَل ب لذذَيم د سةربةخؤي بؤ دروست بكةين، بةاَلم بر وام واية ئةطةر 

ئذذة يذذةن  لذذة ال ئذذةكرَي  مذذة  بذذةر ئَي لذذة بةرام يذذاوازي  هذذةزار ج سذذان، و  هذذةرَيمي كورد لذذة  مذذة  سذذتةاَلتةي حاك و دة
 منوونةشم هةية لةسةر ئةوة، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو كا  حاجي كاروان.
 بةرَيج كنعان جنم الدين )حاجي كاروان(:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
شذذكيلةي ئةو ياساية لةوة ئةضَي ماندوبوونَيكي زؤر كذذراوة، مو ي لةطةَل كرابَي، ئَيستا طةاَلَلة بووة، ثاكنووس 

كذذاري  سذذتوورة وةردة  نةماوة، ئةوةي مامؤستا ماجيد ئيشارةتي ثَيدا ئةطةر ضاوةر َيي دةستوور بكةين ئةو دة
تذذةئخري لذذة تَيدا نيية بؤ ئةو ثَيكهاتانة، بؤية بةراسيت تةوديتَيكي زؤر باشة، بؤ ئةو حاَلةتة ر ؤذَيكي تر  بذذَي   

مةسلةحةتي ثَيكهاتةكان نيية، ئةبينني ر ؤذانة بة ناوي مةزهةب و تريةوة خةَلكَيي ئةكوذرَي بَيتاوان، بؤية 
 ئةطةر ئةو ياساية ضةندي زوو دةنيي لةسةر بدرَي لةوة ئةضَي دةرنك بَي.
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو كا  ئايدن.
 ن معروف:بةرَيج ئايد

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 منين ثشتيواني دسةكاني كا  ماجيد ئةكةم، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كا  حمةمةد تؤش ثشتيواني لة كا  ماجيد ئةكةي؟
 بةَيج حممد سعد الدين :

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 بؤ طرنك نةبوو؟ 11-30بوو ئةو ياساية، نازامن ئةمر ؤ لة سةعات  ثرسيارَيكم هةبوو، تا دوَيين زؤر طرنك

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو كا  ساالر.
 بةرَيج ساالر حممود:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
لذذة ر َي خذذةَلي  سذذتيةكاني  ئذذازادي و ثَيوي مذذاف و  سذذتين  بذذؤ ر َيكخ نذذة  خذذاوةني ثةرلةما سذذتان  يذذةي هذذةرَيمي كورد

تذذذةكان  ئذذذةوةم ثَيكها طذذذةَل  مذذذن لة هذذذةرَيم،  يذذذاني  هذذذةموو هاوواَلت بذذذؤ  يذذذار  سذذذا و بر  نذذذي يا شذذذريع و دةركرد تة
طذذةر  سذذتوورة، ئة سذذتنة دة ئذذةو ثارا بذذؤ  نذذةماش  مذذةت، ب سذذتييةكاني حكو بذذةثَيي ثَيوي ثذذارَيجرَي  تايبةمتةنديان ب

فذذةكان لذذة ر ة تذذر  سذذاكاني  كذذو يا سذذاية  وة كذذةين  ئةمانةوَي بةحةديقي ئةوة نةبَيتة يا يذَذداطريي ب تذذةوة، ث ةَينَي
يذذذةكاني  مذذاف و ئازادي نذذذي  مذذن كرد سذذذتوور و زا ضذذوونةوةي دة نذذذةوة و ثَيدا هذذةموار كرد سذذذةلةي  سذذةر مة لة
يذذةتيان  مذذةكان دذا لذذة ئةندا هذذيض  يذذة  يذذة، بؤ كذذي طرن ثذذرؤذة ثرؤذة ئذذةو  طذذةرنا  ثَيكهاتةكان هاوشَيوةي كورد، ئة

شذذرتين لةطةَل نةبووة، ئةطةرنا لة بواري جَي بةجَي كردنة نذذاكرَي، با بذذةجَي  وة بة ديدي من ئةو ياساية جَي 
 وةفا و ثيشادانداني حةديقةت بؤ ثَيكهاتةكان و ثَيكةوة ذيان ئةو دةستوور بكةينة بنةما، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو كا  دادر.
 بةرَيج دادر ئؤمتان:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
سذذة ديار يذذاتر ديرا ئذذةوةي ز بذذؤ  خبذذرَي،  سذذاية دوا  ثذذرؤذة يا ئذذةو  ئذذةوةم  ة زؤربةي دسةكان كران، منين لةطةَل 

تذذةوة،  يذَذي بكرَي بكرَي، و ئةوةي لة ضوارضَيوةي ئةو ثرؤذة ياساية هاتووة ثَيويستة لة ماددةكاني دةستوور ج
يذذةكان  تذذةوةيي و ئايني تذذة نة مذذايف ثَيكها مذذة  كذذة ئَي يذذة  يذذة ني بذذة ئةوةش بةو واتا سذذتينةوة  كذذةين، بيبة تذذاخري ب
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دةستوور، بةاَلم لة راستيدا ثَيويست بة ديراسةكردني  زياتر هةية، هةم بؤ ثَيكهاتة نةتةوةييةكان، هةمين 
 بؤ ثَيكهاتةكاني تر لة ر ووي ئاينجانييةوة، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

فذذةتتان سوثاس، ئةو ثرسة بة دةنيدان يةكاليي ئة بذذدةم، دةر نذذةوة  نذذدَي ر وون كرد مذذن هة كةينةوة، بةاَلم با 
ئذذةو  بذذؤ  سذذا  ثذذرؤذة يا لذذةمان، دوو  نذذداماني ثةر بذذدةن، ئة نذذةوة  يذذدارةكانين ر وون كرد ئةدةمَي ليذنة ثةيوةند

لذذة ) لذذة )28/5/2014بابةتة ثَيشكةش كراون، يةكيان  تذذر  ئذذةوةي  ثذذَيم 7/9/2014(،  كذذراوة،  شذذكةش  ( ثَي
نذذةوةي  وابَي ئةو ثرؤذة كذذرد خوَيند منذذان  بذذة كارةكا سذذتمان  كذذة دة مذذة  كذذةمي ئَي يذَذداني ية خذذولي طر لذذة  ياساية 

نذذة  سذذتةي ليذ كذذرا، و ئار ا بذذؤ  كذذةمي  يةكةمي بؤ كرا، ئةوةي ترين لة خولي طرَيداني دووةم خوَيندنةوةي ية
سذذةنتةري توَي جذذار  سذذَي  سذذتا  تذذا ئَي تذذةوة  لذذةو كا كذذراون،  سذذتان  لذذةماني كورد يذذدارةكاني ثةر نذذةوةي ثةيوةند ذي

ثةرلةمان وؤركشؤثي بؤ ساز كردووة، و لةطةَل نوَينةري ثَيكهاتة جياوازةكاني هةرَيمي كوردستان بة هةموو 
بذذة  كذذة  يذذة  ئذذةو ثرؤذة هذذةر  بذذوو، و  لذَذة كرد يذذةكيان طةاَل يذذان ثرؤذة ئذذةجنام داوة، و خؤ شذذتنيان  ثَيكهاتةكان داني

هذذةردوو زماني عةرةبي نووسرابوو ئار استةي ليذنةي ثةيوةنديدارم ثذذؤرتي  بذذة ر ا كذذراوة  ئذذةوة  كذذردووة، و  ان 
كذذةيان،  بذذؤ ر اثؤرتة نذذةما  بذذة ب كذذراوة  ئذذةوة  نذذةبووة، و  سذذةري  شذذكاليان لة ليذنةي ثةيوةنديدار، و ثَيم وابَي ئي
لذذة  يذذة  ئذذةكرَي ر ةن ئذذةوة  سذذي  تةبعةن لةو دانيشتنة نوَينةري هةموو ثَيكهاتةكاني كوردستان بةشدار بووة، با

سذذتوور ضذذَيوةي دة نذذةي  ضوار لذذةو مافا شذذَيي  ئذذةتوانرَي بة سذذتوورين  ضذذَيوةي دة لذذة ضوار تذذةوة،  يذذةي بكرَي جَي
كذذة  سذذيلة  شذذَيوة تةف بذذةو  بذذةاَلم  تذذةوة،  يذذةي بكرَي ثَيكهاتةكان كة ثَيويست ئةكات لة ضوارضَيوةي دةستوور جَي

هذذةموو  نذذاتوانرَي  تذذةوة،  جذذَي بكرَي ثذذةروةردة  بذذة  يذذدارة  ئذذةوةي ثةيوةند ئذذايين و  شذذنبريي و  فذذة ر ؤ لذذة ما
سذذيت  بذذةر دة سذذتا لة كذذة ئَي ضوارضَيوةي دةستوور جَي بكرَيتةوة، بؤية ئةندامان ثةرلةمان بة دوو ثرؤذة ياسا 
كذذردووة، و  سذذةر  يذَذذيان لة شذذيان وتوو تذذةكان خؤ نذذةري ثَيكها كذذردووة و نوَي شذذكةش  ئذذةوةيان ثَي هذذةن  يذَذوةش  ئ

سذذةرؤكايةتي ثة كذذردووة،  لذذةمان  سذذةرؤكايةتي ثةر سذذتةي  يذذان ئارا ثذذؤرتي خؤ نذذة ر ا سذذتةي ليذ لذذةمانين ئارا ر
سذذةم  ئذذةو ثر عذذةي  بذذةردةوام موتابة كذذة  خذذؤم  سذذي  ثةيوةنديدارةكاني كردووة، بؤية ثَيم واية وةكو ر اي شةخ
كذذة  كذذردووة  كردووة لةطةَل نوَينةري ثَيكهاتةكان كة خؤيان باش ئةزانن بة بةردةوامي موتابةعةي ئةوةمان 

كذذةين،  مذذادة ب يذذان ئا ثذذؤرتي خؤ كذذات ر ا تذذرين  نذذة بذذة زوو لذذة ليذ يذَذنن  سذذثؤر  ب نذذد و ث سذذاني تايبةمتة يذذان كة خؤ
كذذةين  سذذت ئة ضذذَي، وا هة ثةيوةنديدارةكان دانيشنت بكةن بؤ ئةوةي بة باشرتين شَيوة ئةو ثرؤذة ياساية دةرب
بذذةجارة  جذذار  مشذذان  ضذذونكة خؤ ر ةنية دواخستنيشي هةر ر ؤلَيكي ئةوتؤ نةبييَن، هةر هةمان ئةو بابةتة بَي، 

تذذةك طذذةَل ثَيكها شذذوور و لة لذذد و ئا طذذةَل ك شذذتووين، لة سذذيحيةكان داني يذَذجدي و مة طذذةَل ئ شذذتووين، لة ان داني
ئذذةوة  بذذؤ  يذذة  سذذةيةكيان هة طذذةر د توركمانةكان دانيشتووين بؤ ئةوة، حةز ئةكةم ليذنة ثوةنديدارةكانين ئة

 بيكةن، دواين ئةخيةينة دةنيداني ئةنداماني ثةرلةمانةوة، كا  ئومَيد نودتةي نيجاميية؟
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 َيج ئومَيد عبدالرمحن خؤشناو:بةر
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

كذذة  سذذبةَييَن  يذذة،  ثاشيةزبوونةوة هةسيت ثَيناكرَي لةوةي كة ياساكة طرنية، دوَييَن طرنك بوو، ئةمر ؤش طرن
تذذرية و  مذذايف  بذذؤ  ئذذةكرَي  كذذة دةر  سذذيلةي  ئذذةو تةف بذذةاَلم  بذذةَلَي،  يذذة،  سذذتوور طرن يذذة، دة جَي بةجَين ئةبَي طرن

سذذاية  ثَيكهاتةك ان لة هةرَيم ئةوة بة مةعناي ئةوة نيية لة ئةهميةتي دةستوور كةم بكاتةوة، يان ئةطةر يا
بذذة  بذذةاَلم  سذذثَي،  ئذذةوان بضة مذذايف  هةبَي كةمرتي بكاتةوة، بةَلكو دةوَلةمةنرتي ئةكات،  بؤ ئةوةي لة دةستوور 

بذذووة هةمان شَيوة ياسايةكي تايبةت بة ئةوانين هةبَي دةوَلةمةند تري ئةكات،  ئذذةوان  كذذاري  ئذذةوة داوا دوو، 
بذذةرَيج  نذذداماني  طذذةَل ئة كذذردووة لة نذذديان  كذذان ثةيوة تذذة جياوازة ئذذاين و ثَيكها بذذردوو  ضذذةند ر ؤذي ر ا لذذة  كذذة 
سذذاية  لذذةو يا ئذذةوان  سذذتانةي  ئذذةو خوا هذذةموو  لذذة  يذَذرت  ئذذةبَي ز بذذَي،  نذذدتر  ئذذةبَي دةوَلةمة يذذة  ثةرلةمان ثَييان وا

كذذةوة جَييةي بَيتةوة، لة ر ووي واديعةوة  بذذردوو ثَي لذذة ر ا كذذةوتووة،  بذذةر  شذذانازييةي  ئذذةو  هةرَيمي كوردستان 
 ذيان بَي ياساش هةبووة، بةاَلم.......

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كا  ئومَيد من ثرسيارَيي ئةكةم، هيض ياداشتَيكي ر ةمسي ئةو ثَيكهاتانة لةبةر دةسيت بةرَيجتان هةية داواي 
 و دانيشتنة بكةن؟دواخستين ئة

 بةرَيج ئومَيد عبدالرمحن خؤشناو:
 .....نةخَير هيض ياداشتَيي نيية....

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 نوَينةري ئةوان خؤيان بةشدار بوونة.
 بةرَيج ئومَيد عبدالرمحن خؤشناو:

لذذ يذَذت،  سذذتان .......ئةطةر ئيجمن بدةي ئةمةوَي وةاَلمةكةم بةو شَيوةية ب هذذةرَيمي كورد لذذة  عذذةوة  ة ر ووي وادي
ئةو شانازية هةية، بةيةكةوة ذيان لة ماوةي ضةند ساَلي ر ابردوو يةكَي لة شانازييةكاني هةرَيمي كوردستان 
بووة، ئةمر ؤش لة ثةرلةماني كوردستان ئةطةر ئةو بابةتة بة ياسا ر َيكبخةين ئةوة شانازيةكي د ان ئيجافة 

ئذذةك سذذين  كذذو با مذذايف كرد، وة سذذا  بذذة يا ئذذةبَي  كذذةم واَلت  سذذتان ية هذذةرَيمي كورد سذذت  هذذةَلاتي ناوةر ا لذذة ر ؤذ رَي 
ئذذةكرَي  بذذارةوة  سذذةي دةر ئذذةمر ؤ د ثَيكهاتةكان دةضةسثَييَن، واتة ئةوة شانازييةكي ترة بؤ كوردستان، ئةوةي 

سذذةرنج  يذذةكاني ئةوةية كة فرسةتي زياتر هةبَي، كةلةبةري كةمرت لة ياساكة هةبَي، جَييةي هةموو  و تَيبني
شذذَيوازَيي  هذذةموو  بذذة  يذذة،  سذذاية طرن ئذذةو يا كذذةين،  طذذؤي ب بذذا ط تو فذذةرموو  حذذازرين،  طذذةرنا  تذذةوة، ئة يذَذدا ببَي ت

نذذةزةر   يذذة  يذذاري ئَيمة ئذذةوة بر  سذذتان  ثذذارتي د ذذوكراتي كورد سذذيؤني  لذذة فراك مذذةش  كذذةين، ئَي شذذتيريي ئة ث
ئذذةوان  ئيعتيباري ثَيكهاتةكاني ثةرلةمان، و ئةو ئيعتيبارة لة بةرضاو سذذةي  سذذةر د يذذةكمان لة ئةطريَي، ئيجافة

 نيية غةيري ثشتيريي، سوثاس.
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو كا  طؤران.
 بةرَيج طؤران ئازاد:

 ةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.ب
ثذذرؤ نذذةوة ئةوةي ئَيمة لة ليذنةي ياسايي و ليذنة مةعنييةكان لة كاتي ط توطؤ كردني ئةو  سذذاية بةالما ذة يا

نذذذةي دةرةوةي  سذذذتان و ئةوا لذذذةماني كورد تذذذةكاني ثةر كذذذؤي ثَيكها سذذذةرجني  طذذذرتين ر او  بذذذووة وةر طذذذرنك 
ثذذرؤذة  لذذةو دوو  يذذان  نذذا، خؤ سذذايان هَي ثذذرؤذة يا ثةرلةمانين، خؤيان ووركشؤثيان بؤ ئامادة كرد، خؤيان دوو 

يذَذوة ياساية يةكيان طةاَلَلة كرد، تةنانةت ئَيمةي ئةنداماني لي ذنة كة شاهَيدي ئةوةمان بؤ ئةدةن طومتان تا ئ
لذذة دةرةوةي  ر ةزامةند نةبن لةسةر كؤي ر اثؤرتةكة، و ئَيوة خؤتان واذووي نةكةن هيض ئةندامَيكي ئَيمة كة 
نذذا،  مذذان  مذذة دا جذذا ئَي نذذا ئين سذذةر دا ئةوانةي حقودةكانيان باس كرا واذووي لةسةر ناكةين، خؤيان واذوويان لة

كذذة من تةئكيد لة يذَذنن 100سةر ئةوة ئةكةمةوة  سذذت د كذذةيان بةدة ضذذؤن حقودة شذذة  ثذذَي با ضذذييان  ئذذةوان   %
ئذذةو  يذذة  بذذةم بةياني ئةوة لةبةر ضاو ئةطريَي، بةاَلم ئةو ثرسيارة هةية كة بةو ئاليةتة ئةو مونادةشة كراية، 

سذذايية  نذذةوة ئا يذذةن ثَيكهاتةكا هذذةبَي لةال يذذع  كذذي مودن طذذةر وةاَلمَي بذذووة، ئة سذذت  سذذيارة درو كذذرَي، ثر تذذةئجيل ب
 سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو دكتؤر فرست.
 بةرَيج د.فرست صؤيف:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ئةوةي ئةمويست بيَلَيم بةرَيجت و كا  طؤران وتيان، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د حةمة علي.سوثاس، فةرموو كا  ئومَي
 بةرَيج ئومَيد حةمة علي:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
هذذةنيي و  ئذذابووري و فةر يذذةتي و  سذذي و كؤمةاَل تذذةواوي سيا مذذايف  شذذتيواني  شذذَيوةية  ث هذذةموو  بذذة  مذذة  ئَي
هذذا  سذذايةكي ئاو لذذة يا نذذة  ئذذةو مافا سذذثاندني  مذذة ضة كةلتووريةكاني هةموو ثَيكهاتةكان ئةكةين، و بة بر واي ئَي

يذَذرةوة هيض ر َييري يذذة ل سذذثَينني، بؤ سذذتان بضة هذذةرَيمي كورد سذذتووري  لذذة دة نذذة  ئذذةو مافا هذذةمان  كذذة  ة  نيية 
سذذتوورين  لذذة دة كذذة  كذذةين  نذذة ئة ئذذةو مافا تذذةواوي  شذذتيواني  شذذةوة ث نذذاوي فراكسيؤنةكة بذذة  لذَذَيم  ئذذةتوامن ب

ئذذةم  مذذة  بذذر واي ئَي بذذة  كذذة وردة بضةسثَي، هيض ر َييرية  نابينني لةوةي ئةو ياساية تَيثةر َي، ضونكة  سذذاية  يا
ئذذةكرَي،  ئذذةوان  فذذةكاني  كاري زؤري تَيداية بؤ ضةسثاندني مافةكانيان ئةتواني بَلَيي جياكاريةكي باشة بؤ ما
ئذذةوةي  بذذؤ  سةبارةت بة ناوةر كي ياساكةش بؤ هةموو ئةو هاور َي و ئةندامانةش كة باس لة ناور ؤكي ئةكرَي 
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مذذن لذذة ) كامَل تر بكرَي، بؤ ئةوةي تةواوي مافةكانيان  كذذة  كذذاني  يذذةكي ماددة بذذة  يذذة   ئذذةدةم  ( 11شذذاهَيدي 
تذذذة  لذذة واَل لذَذَيم  ئذذةتوامن ب لذذة  تذذرين، و  نذذذةيي  لذَذَيم منوو ئذذةتوامن ب فذذةكانيان،  تذذةواوي ما هذذاتووة  مذذاددة ثَيك
مذذة  بذذر واي ئَي بذذة  يذذة  هذذةبَي، بؤ هذذا  سذذاي ئاو د وكراتةكانين بؤ ثاراستين مايف ثَيكهاتة كةمة نةتةوةييةكان يا

 ادةشةي ياساكة بكةين، و بةم ياساية مافةكانيان بضةسثَينني، سوثاس.زؤر طرنية مون
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو كا  كةمال.
 بةرَيج كمال يَلدا:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ضذذيية؟  تا ئَيستا هيض ثرؤذة ياسا لة ناو ثةرلةمان ر ةت نةكراية، ئةو كَيشةي لةسةر ئةو ثرؤذة هاتية لةبةر 

سذذتانني،  خذذةَلكي كورد مذذة  تذذة، ئة لذذة واَل جذذةي دووةم  نذذة دةرة مذذة ببي ئذذةوة ئة تذذة  ثذذرؤذة نةبي تكا ئةوةية ئةو 
 ناَلَيني ئةسَلني، بةس لة مَيذوو ئةمة كةونني، هيوادارين ئةو ثرؤذة ببيتة ئةساسة  بؤ دةستوور، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 اس، فةرموو دكتؤرة ظالة.سوث
 بةرَيج د.ظااَل فريد:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
سذذاكة  ثذذرؤذة يا هذذةردوو  وةكو بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان ئيشارةتي ثَيدا بة تةئرخيي خوَيندنةوةي يةكةم بؤ 

ئذذةجنام د يذذةكي  ضذذةند كؤبوونةوة ا دواجار ئاراستة كردني بؤ هةردوو ليذنةي ثةيوةنديدار و هةردوو ليذنة 
لذذةمانن  نذذدامي ثةر كذذة ئة تذذةكان  يذذةكين ثَيكها هذذةر كؤبوونةوة نذذي  ئذذةجنام دا لذذة  ثذذؤرت، و  سذذينةوةي ر ا بؤ نوو
ئامادةي دانيشتنةكان بوون لة نووسينةوةي بر طة بة بر طة، بؤية هيض تةعار وزَيي نيية لة نَيوان دةستوور و 

مذذةباديئ لذذة  يذذة  ئذذةكات بريتي سذذةر  سذذي لة ئذذةوةي نة سذذتوور  سذذاية، دة لذذة ئذذةو يا نذذةي  ئذذةو دانو بذذةاَلم  مذذة،  ي عا
سذذتوورن و  كذذةري دة نذذةي تةواو ئذذةو دانونا تذذة  سذذتوور(، وا لذذة للد دذذوانني املكم ثةرلةمان دةرئةضَي ثَيي ئةَلَين )
دذذانون  مةباديئةكاني دةستوور ئةخةنة سي ةتي ئيلجامي، واتة دةستوور كة مةبادي عامةي دار شتووة ئينجا 

بذذ سذذتان  هذذةبَي، و دةرئةكةين لة ثةرلةماني كورد مذذي  سذذي ةي ئيلجا سذذثَينني و  نذذة بضة ئذذةو مةباديئا ئذذةوةي  ؤ 
سذذتوور و  بذذة دة نذذدي  ئذذةوةي ثةيوة كذذات،  تذذةكان ب مذذايف ثَيكها بذذيين  حكومةتي هةرَيم ئيلجام بكات بةوةي كة دا
لذذة دواي  سذذثَي ،  مذذاف بضة هذذةبَي  ياساوة هةية بةو شَيوةية، واتة هيض مانيعَيي نيية كة لة دةستوور مةبادي 

بذذة دةستوو بذذدات  رين ثَيويستة دانون هةبَي كة دانوني تةواوكةرة بؤ دةستوور بؤ ئةوةي سي ةتي ئيلجامي 
مةباديئةكان، لةاليةكي تر هةر ثَيكهاتةيةكي نةتةوةيي يان ئايين كة ثَيشنيارَيي هةية ئةو ر اثؤرتةي ئةور ؤ 

نذذةوة دةوَل نذذداماني ثةرلةما يذذةن ئة ئذذةتوانرَي لةال ئذذةكرَي  سذذةر  هذذةر ط توطؤي لة شذذنياري  كذذرَي، و ثَي نذذد ب ةمة
لذذة  تذذةوة  يذذةي بكرَي يذذدار، و جَي نذذةي ثةيوةند نذذداماني ليذ يذذةن ئة كذذردن لةال طذذؤ  كذذرَي دواي ط تو تذذر ب مافَيكي 

 ياساكة، بؤية ئَيمة لةطةَل ئةوةين كة ط توطؤي ثرؤذة ياساكة لةسةر ر اثؤرتةكة بكرَي، سوثاس.
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ثاس، فةرموو كا  سؤران.سو
 بةرَيج سؤران عمر:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
كذذراوة، و  سذذةر  سذذيت لة كذذاري ثَيوي هذذاتبوو  يذذةكان  ئةو دوو ثرؤذةي بؤ ثاراستين مايف ثَيكهاتة ئايين و نةتةوةي

لذذ يذذة   ة يةكةمني و وركشؤث كة لة هؤَلي ثةناطريي ئةجنام درا، وة  بةرَيجيشت باست كرد هةر لةوَي ليذنة
تذذر  تةواوي ثَيكهاتةكان لة ناوةوة و دةروةي ثةرلةمانين ثَيكهات، بؤخؤيان مسوةدةيان هَينايةوة، و جارَيكي 
تذذةكان  نذذة و ثَيكها هذذةردوو ليذ نذذة  نذذداماني ليذ لذذة ئة بذذةدةر  مذذرؤظ  فذذةكاني  نذذةي ما سذذايي، و ليذ نذذةي يا لذذة ليذ

ضذذوو هذذيض بؤ نذذةطريابَي  سذذثَينراوة، و بةشداري جدييان هةبووة، و تا ر اي ئةوان وةر كذذة نةضة لذذة ر اثؤرتة نَيي 
لذذة  يذذة  يذذة  هة ئذذايين و نةتةوة تذذةي  هذذةر ثَيكها بذذؤ  موراعاتي تةواو كراوة، ئةكرَي هةر تَيبيين و ثَيشنيارَيي 
طذذةر  كذذرَي، ئة ضوارضَيوةي ط توطؤكان لةسةر ثرؤذةكة جَيي بكرَيتةوة، و ثشتيواني لَي بكرَي، و داكؤكي لَي ب

بذذةرَيج  سةيرين بكةين واذووي هةر كذذو  دوو ثرؤذة بة شَيوةية  كراوة كة زؤر باشة، و تَيبيين كة كراوة وة
كا  ئايدن لة ليذنةي مافةكاني مرؤظةوة هةيبووة، ئةتوانني لة ئةسناي ط توطؤكة بةردةوام بني لة ط توطؤ 

ئذذةتوانني ئذذةمر ؤ  ئذذةكرَي  سذذتوور  سذذا كردني ثرؤذةكة، و ئةو ثَيكةوة ذيانةي لة كوردستان لة غيابي دة بذذة يا  
 بيضةسثَينني، و بة ياسا مايف ئةو ثَيكهاتانة بضةسثَي، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو دكتؤرة بةهار.
 بةرَيج د.بةهار حممود:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
بكاتة سةر دةستوور، بةاَلم لةبةر ديارة ياساي مايَف ثَيكهاتةكان يةكَيكة لةو ياسايانةي كة ئةبَي ئيستيناد 

ئةوةي ئَيمة لة غيابي دةستوور داين، ئةوة تةنيا ياسا نيية كة ثَيويستة مةباديئة عامةكاني دةستوور 
هةبَي، ئينجا ئَيمة ئةو ياسايةمان دةركردبَي، ضةندةها ياساي ترمان دةركردووة، نةبووني دةستوور بة 

مةباديئة عامةكان لة دةستوور نيية و ئَيستا ئَيمة ياسا  ماناي وةستاني عةمةليةي تةشريع نايةت،
دةرئةكةين، ضونكة ياساي تريشمان دةركردووة كة ثَيويستة مةباديئةكاني لة دةستوور هةبَي، جية لةوةي 
ئةو ياساية ئةتوامن بَلَيم لة ليذنةي ياسايي يةكَيي بووة لةو ياسايانةي كة زؤرترين ئيشي لةسةر كراوة، و 

َيكهاتةكان بة نةزةري ئيعتيبار وةرطرياوة، جية لةوة ئيعتيمادمان كردؤتة سةر كؤمةَلَيي سةرجني ث
(، و 92وةسائيقي نَيودةوَلةتي، بؤ منوونة ئيعالني ئومةم موتةحيدة تايبةت بة مايف ثَيكهاتةكان لة ساَلي )

ادمان لةسةر كردووة ئيعالني مايف حقودي ئينسان، و ئيعالنيةي مةنعي جةر ةي زدي ناس، ئةوة ئيستين
بؤ ئةوةي ئةو ياساية دابر َيذين، بؤية ئَيستا من بة موبةر يري طوجناوي نازامن ثةسند كردني ئةو ياساية 

 دواخبرَي.
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، خاتوو فةيرؤز هيض تَيبينيت هةية؟ فةرموو.
 طه:بةرَيج فريؤز 

 .بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان
ئةو ياساية بؤ ثاراستين مافَين ثَيكهاتةيا نةتةوةيي و ئاينيية، مة ضةندين كؤبوون كرن، واذوويا هةمي 
ئةندامة ل سةرة، بةاَلم طةلة  ثةيوةندي ئةذَيم بَيذم ضار تا ثَينج ثةيوةندي دطةل مين هاتيية كرن ذ 

ةتدا ئةم دشَين جهَيت وان اليت برا ئيجيدي و شةبة  ظة، بةلَي ئةم دشَين رةئيةت مة ل ط توطؤي
 بكةينةظة د ناظ ياسايةدا، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سوثاس، ئَيستا ئةخيةينة دةنيةوة، بة دةنيدان يةكاليي ئةكةينةوة، كَي لةطةَل ئةوةية كة ط توطؤ كردن 
لةطةَليةتي، كَي  ( كةس20ةين؟ )لةسةر ئةو ثرؤذة ياساية و ر اثؤرتي ليذنة ثةيوةنديدارةكان دوا خب

( كةس لةطةَلدا نيية، كةواتة ثةسند نةكرا، بةردةوام دةبني لة 50دةسيت بةرز بكاتةوة؟ )دذيةتي؟
ط توطؤيةكامنان، ئَيستا فةرموون هةردوو ليذنةي ثةيوةنديدار دوو ثرؤذة ياساكة خبوَيننةوةو راثؤرتي 

 ط توطؤ كردن لةسةري، فةرموون.هاوبةش خبوَيننةوة، بؤ ئةوةي دةست بكةين بة 
 بةر َيج د.بةهار حممود فتاح:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ثرؤذة ياساي يةكةم ثر ؤذة:

 عَيراق –ياسا) رَيكخستنى مافى ثَيكهاتةكان لة هةرَيمى كوردستان 

 2015ذمارة ) () ساَلى 

 (: ثَيناسةكان1ماددة )

 ) خوارةوة ماناكانى بةرامبةريانة:مةبةستى ئةم ياساية لةم دةستةواذةو زاراوانة

 عَيراق. –يةكةم: هةرَيم: هةرَيمى كوردستان 

 دووةم: حكومةت: حكومةتى هةرَيمى كوردستان.

سَييةم: ثَيكهاتةكان: كؤمةَلة نةتةوةييةكان )نةذاد) يان ئةتنى( و ئاينيي و تريةييةكان، يان مةزهةبيةكان، 
 -َيذوويى هاوبةشى هةيةو لة بةشَيي لة بةشةكانى كوردستان يان زمانةوانييةكان، كةوا تايبةمتةند)  م

 عَيراق دةذين.

 (: ضوارضَيوة) ثيادةكردن2ماددة )
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حوكمةكانى ئةم ياساية بةسةر طشت ئةو كةسانة ثيادة دةكرَيت كة خؤيان بة ئةندام لة هةر كؤمةَلةيةكى 
كةوا زؤرينة ثَيي ناهَينن، هةروةها  نةتةوةيي، نةذاد)، رؤشنبري)، زمانةوانى، ئاينى، مةزهةبى، دةزانن

 بةسةر ئةو نةتةوةو تريانة) ثَييةوة ثةيوةندن ثيادة دةكرَيت.

 (: ئاماجنةكان3ماددة )

ئاماجنى ئةم ياساية بريتيية لة رَيكخستنى ثيادةكردنى ثَيكهاتةكانى طةَ كوردستانى عَيراق، سةربار) مافة 
) و رؤشنبريي و فَيركار) و ئاينييةكان، كة لة جار نامة) دةستورييةكانيان، بؤ مافة سياسى و كارطَير 

نَيودةوَلةتى مافةكانى مرؤظ و بةَليةنامة نَيودةوَلةتيية ثةيوةندارةكانةوة هاتوون، وة  جار نامة) نةتةوة 
يةكيرتووةكان دةربارة) كةسانى سةر بة ثَيكهاتة نةتةوةيي و ئةتنى و ئاينى و زمانةوانييةكانى ذمارة 

و بةَلَيننامة) نَيودةوَلةتى تايبةت بة مافة ئابوور) و كؤمةاَليةتى و 1992() ساَلى47/135)
رؤشنبريييةكان و بةَلَيننامة) نَيودةوَلةتى تايبةت بة مافة ئاينى و سياسييةكان و رَيككةوتننامة) 

امة) نةهَيشتنى طشت جؤرةكانى جياكار) رةطةزيي و رَيككةوتننامة) مافةكانى منداَل و رَيككةوتنن
جياكار) )لة بوار) بةكارخسنت و ثيشة( و رَيككةوتننامة) بةرةنياربوونةوة) جياكار) لة فَيركردن و 

 رَيككةوتننامة) دةدةغةكردن و سجادانى تاوانى جينؤسايدو جار نامة) نَيودةوَلةتى مافةكانى مرؤظ.

 (:4ماددة )

 –رييةر بؤ طشت هاوواَلتيانى كوردستان عَيراق يةكساني تةواوو كا –دةسةاَلتةكانى هةرَيمى كوردستان 
 عَيراق مسؤطةر دةكةن:

عَيراق هةمةجؤر) نةتةوةيي، ئةتنى، زمانةوانى، ئاينى، رؤشنبرييي وة   –: كوردستان يةكةم
سةرضاوةيةكى هَيجو دةوَلةمةندي و ئامرازَيي لةثَيناو ضةسثاندن و ثةرةثَيدانى د وكراسى لة 

 ر سةروةر) ياساو رَيجطرتنى مافةكانى مرؤظ دادةنَيت. كؤمةَليةيةكى بونياتنراو لةسة

: سةرجةم شَيوةكانى جياكار) دذ) هةر ثَيكهاتةية  لة ثَيكهاتة نةتةوةيي، يان نةذاديي، يان دووةم
زمانةوانيي، يان رؤشنبريي، يان ئاينى، يان مةزهةبي طةَ كوردستان و دذ بةهةر تاكَيكى كوردستانيي 

 سجا) لةسةر دةدات. دةدةغة دةكرَيت و ياسا

: دةدةغةكردنى هةر بانيةشةيةكى ئاينى، يان راطةياندن، راستةوخؤ، يان ناراستةوخؤ، بؤ رق و سَييةم
كينة، يان توندوتيذ)، يان تؤداندن، يان دوورخستنةوة، يان ثَيشخسنت، يان ثةراوَيجخسنت، كةوا لةسةر 

 نى بيناكرابَيت.بنةما) نةتةوةيي، يان ئةتنى، يان ئاينى، يان زمانةوةا

 : ضوارةم

دةدةغةكردنى سةرجةم شَيوةكانى جياكار)، تاكي، يان بةكؤمةَل، دذ بةهةر ثَيكهاتةية  لة ثَيكهاتةكانى  -1
 طةَ كوردستان.
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دةدةغةكردنى ضةوساندنةوة) ماددي، يان مةعنةو)، هجر)، يان رواَلةتى، بؤ رؤَلةكانى هةر  -2
 كانيان.ثَيكهاتةية ، بةثَيى ثَيوةند بوونة

: رَييةطرتن لة هةر رةفتارَيي، يان هةر سياسةتَيكى نةرَينى كةوا ببَيتة هؤ) طؤر ينى بارودؤخى ثَينجةم
هةنووكةيي ئةو ناوضانة) ثَيكهاتةيةكى دياريكراو تيايدا نيشتةجَين و، رَييةطرتن لة هةر بةخاوةنبوونَيي 

مؤركى مَيذوويي و شارستانيةتى ناوضةيةكى كةوا ئاماجنى، يان ببَيتة هؤ) طؤر انكار) د ؤطرافى بؤ 
 دياريكراو، بةهةر هؤية  بَيت و لةذَير هةر ثاساوَيي بَيت.

: ضارةسةركردنى زَيدةر ؤيي ئةجنامدراو لة ناوضةكانى هةر ثَيكهاتةية  و طةر ِِاندنةوة) بارةكة بؤ شةشةم
ةبووةكى سوودبةخن، يان البردنى حاَلةتى ثَين روودانى زَيدةر ؤييةكة، يان دةرةبووكردنةوةيان بة دةر

 ئاسةوارو ثامشاوة) ئةو ئاسةوارانة)  بوونةتة يان دةبنة هؤ) طؤر انكار) د ؤطرافى.

: لةكاتى دياريكردنى سنوور) يةكة كارطَير ييةكان و بازنةكانى هةَلبذاردن و لة كاتى دانانى ثالنى حةوتةم
يشتةجَيبوون، هةروةها ثاراستنى ذينية، حكومةتى طةشةثَيدانى ئابوور) و ثةرةثَيدانى كؤمةَليةكانى ن

عَيراق بارودؤخى خؤجَيي، ثةيوةند) كؤمةاَليةتى، بةرذةوةنديية ئابوورييةكان و نةريتة  -كوردستان 
ضةسثاوةكانى ثَيكهاتة نةتةوةيي، يان نةذاد)، يان رؤشنبرييي، يان زمانةوانى، يان ئاينى، يان مةزهةبي ئةو 

 ةطرَيت.ناوضةية، لةبةرضاو د

: ثَيويستة لةسةر ثَيكهاتةكان و ئةو تاكانة) سةر بةم ثَيكهاتةن لة كاتى ثيادة كردنى ئةو مافانة) هةشتةم
 لةم ياسايةدا هاتوون رَيج لة مافى كةسانى ديكة بيرن.

 (:5ماددة )

ة : هةر تاكَيي مافى هةية ناسنامة) نةتةوةيي، يان ئاينى خؤ) ديار) بكات و ئةندامبوونى بيةكةم
ثَيكهاتةيةكى دياريكراو ببةستَيتةوة، ئةم مافةش تةنها تايبةتة بة تاكة كةس و هيض اليةنَيي مافى نيية 

 لَيى بسةنَيتةوة، ضونكة مافَيكى نةشياوة بؤ رةفتار ثَيكردن.

عَيراق مافى يةكساني و هاودةرفةتى لة ذيانى سياسى، رؤشنبريي،  -: حكومةتى كوردستان دووةم
كاركردن بؤ ئةو تاكة) سةر بة ثَيكهاتةيةكة مسؤطةر دةكات و، ثَيويستة لةسةر كؤمةاَليةتى و 

 دةسةاَلتةكانى هةرَيم ئةم مافة لة رَيية) ياساو سياسةتى كاراوة ثتةو بكةن.

: هةر ثَيكهاتةية ، بة يةكسانى لةطةَل زؤرينة، بؤ) هةية ماف و ئازاديية بنةر ةتييةكانى بة ئازاد) سَييةم
ئازاد) رادةربر ِِين، دةزطاكانى راطةياندن، ئازاد) كؤبوونةوةو دامةزراندنى كؤمةَلةو رابيتةكان بريكردنةوة، 

و ئازاد) ثيادةكردنى بريوباوةر ) ئاينيشةوة، بة ئازاد) ثيادة بكات و حكومةت ثابةند دةبَيت بة 
طشت ثَيكهاتةكان بةثَيى ثاَلثشتيكردن و ضاودَيري كردنى ئةم ثيادةكارييانة بةشَيوةيةكى يةكسان لةنَيوان 

 ياسا بةركارةكان.
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هةر ثَيكهاتةية  مافى طوزارشتكردنى هةية لة رؤشنبري) و نةريتةكانى خؤ) و، ثَيويستة لةسةر ضوارةم: 
حكومةتى هةرَيم بةو ثةر ) توانايةوة كار بكات لة ثَيناو ثاراستنى كلتور) رؤشنبري) و ئاينى طشت 

 ثَيكهاتةكان.

لةسةر دةسةاَلتةكانى هةرَيم، توانا ببةخشنة رؤَلةكانى ثَيكهاتةكان، بؤ ئةوة) ثارَيجطار) : ثَيويستة ثَينجةم
لة زمانى دايي بكةن، لة رَيية) راييكردنى رَييةكانى فَيركردن و رؤشنبريكردن ثَييةوةو بةر َيوةبردنى 

ةكان بةهايةكى كةناَلى راطةياندنى تايبةت بةخؤيان، ئةوين لةسةر ئةو بنةماية) كةوا فرةيي زمان
 عَيراق. –مَيذوويي و هجريية بؤ كوردستان 

: ئةو تاكانة) سةر بة ثَيكهاتةيةكى دياريكراون، بؤيان هةية ناوة مةدةنييةكانيان بةويستى ئازاد) شةشةم
خؤيان هةَلبذَيرن و، ناو) سيمبول يان كةسايةتيية مَيذوويية طرنيةكانيان، يان رووداو) طرنك كة 

ةر يوة بةكار بهَينن و، ناونانى شةدام و طةر ة  و طؤر ةثان و شوَينى ديكة لةو ناوضانة) بةسةرياندا تَيث
 تيايدا رَيذةيةكى دانيشتوان ثَيكدةهَينن.

: تؤر ةكانى راطةياندن بةهةموو جؤرةكانى )راديؤو تةلةفجيؤن( ثابةند دةبن بة ئامادة كردنى حةوتةم
كهاتةكانى طةَ كوردستان و زانيارييةكان بةبَى اليةنيريييةكى بةرنامة دةربارة) مَيذوو رؤشنبرييي طشت ثَي

 تةواو و دوور لة بةدواكةوتن و هاندان دةطوازنةوة.

 (:6ماددة )

دةستةو رَيكخراوو نوَينةرانى ثَيكهاتةكان و خانةكانى ثةرسنت مافى هاوبةند) و طةياندنى ثةيوةند) 
نيان هةية لةطةَل ئةوانة) لة تايبةمتةند) ئةتنى، يان رؤشنبري) و فَيركار) و كؤمةاَليةتي و ثةرةثَيدا

ئاينى، يان زمانةوانى، يان رؤشنبري) لة ناوةوةو دةرةوةدا هاوبةشن لةطةَلياندا، بةو شَيوةية) ئاسايشى 
عَيراق ثَيشَيل ناكات و، حكومةتى كوردستان بؤ) هةية رَيككةوتننامة طرَيبدات و ثرؤتؤكؤل  –كوردستان 

رَيكخستنى ئةم ثةيوةندييانة لةطةَل اليةنة ثةيوةندارةكان لة واَلتانى ديكةدا، يان لةطةَل  واذوو بكات بؤ
 حكومةتة خؤجَييةكانى و، دةكرَيت دةسةاَلتى طرَيدانى بؤ دةستةو رَيكخراو) ثةيوةندار تةخويل بكرَيت.

 (:7ماددة )

انستى و بابةتيانةو بَى اليةنيرييي، لة اليةنة ثةيوةندارةكان ثابةند دةبن بة ضاوثَيخشانةوة بةشَيوةيةكى ز
ثر ؤطرامةكانى خوَيندن، بةتايبةتين وانةكانى مَيذوو جوطرافياو ئاين و، بةو شَيوةية) لةطةَل رؤشنبريي 

 مافةكانى مرؤظ و رووداوة مَيذووييةكاندا دةطوجنَيت.

 (:8ماددة )

ى طيانيي و هجر) و مَيذوويي و عَيراق خؤ) لة بةهاكان –: فرة زمانى لة هةرَيمى كوردستان يةكةم
 رؤشنبرييي طةَ كوردستان دةدؤزَيتةوة.
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عَيراق و، هةردوو زمانى سريانى و توركمانى دوو  –: زمانى كورد) زماني فةرميية لة كوردستان دووةم
 زمانى فةرمني لةو يةكة كارطَير ييانة) تيايدا هةن.

ية لة بةكارهَينانى زمان و نووسينى تايبةت بةخؤيان : ئةو تاكانة) سةر بة ثَيكهاتةكانن مافيان هةسَييةم
 بة ئازاد) و، لةسةر هةردوو ئاستى طشتى و تايبةتى.

 (:9ماددة )

: دةسةاَلتةكانى هةرَيم ثابةند دةبن بةطرتنةبةر) طشت رَيكارة ثَيويستةكان بؤ دةستةبةركردن و يةكةم
 مسؤطةركردنى بةشدار) و يةكسانى لة طشت بوارةكاندا.

: بؤ مسؤطةركردنى مافى طشت ثَيكهاتةكان، ئةوا سةرؤكى يةكة كارطَير ييةكان مافى زؤرينةية )واتة دووةم
مافى ئةو ثَيكهاتةيةية كةوا زؤرينة) دانشيتوان ثَيكدةهَينَيت(، بةاَلم دامةزراوة خؤجَيي و فةرمانية 

لةسةر بنةما) لَيهاتوويي و  فةرمييةكان ئةوا لة اليةن كةسانى ثسثؤر ةوة بةر َيوةدةبرَين، بةو مةرجة)
 سةربةخؤيي و بةبَى اليةنيريييةكى تةواو بَيت و، بةطوَيرة) هةر ثَيكهاتةية .

 : نوَينةرايةتى كردنى رَيذةيي بؤ بةشدار) كردن لة يةكة كارطَير ييةكان رةضاو دةكرَيت.سَييةم

وةكانى ياسادانان و جَيبةجَيكردن : هاوواَلتيانى طشت ثَيكهاتةكان مافى هاوبةشيان هةية لة دامةزراضوارةم
 و دادطةري هةرَيم، بة ثلة) جياوازو بةثَيى ياسا بةركارةكان.

عَيراق، بةثَيكهاتة جؤراوجؤرةكانيةوة، بؤ  –: بؤ مسؤطةركردنى ثيادةكردنى هاوواَلتيانى كوردستان ثَينجةم
كارا بكةن لة نوَينةرايةتى  مافة سياسييةكانيان بةشَيوةيةكى باشرت، ئةوا بؤيان هةية بةشدار) جد) و

 كردنى دةرةوةو ثةيوةندييةكانى دةرةوة) هةرَيم.

عَيراق، هاوبةشى رؤَلةكانى ثَيكهاتةكان لة هَيجة  –: ثَيويستة لةسةر حكومةتى هةرَيمى كوردستان شةشةم
ن، مسؤطةر ضةكدارةكاندا )ثَيشمةرطة(و دةزطا ئاسايشيةكان )ئاساين( كة تيايدا ضر ) دانيشتوان ثَيكدةهَين

 بكات.

 (:10ماددة )

 كار بةهيض دةدَيكى ياسايي، يان بر يارَيكى ناكؤ  لةطةَل حوكمةكانى ئةم ياسايةدا ناكرَيت.

 (:11ماددة )

 ئةجنومةنى وةزيران رَينمايي بؤ جَيبةجَيكردنى حوكمةكانى ئةم ياساية دةردةكات.

 (:12ماددة )

 نامة) فةرمى )وةدايعى كوردستان( جَيبةجَي دةكرَيت.ئةم ياساية لة رَيكةوتى باَلوكردنةوة) لة رؤذ
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 هؤية ثَيويستكارةكان

عَيراق دةوَلةمةندة بة هةمةجؤر) ئاينى و نةتةوةيي و زمانةوانى و لةثَيناو  –لةبةر ئةوة) كوردستان 
ف و رَيكخستنى مافى طشت ئةو ثَيكهاتانة) تيايدا ثَيكةوة دةذين و مسؤطةر كردنى ثيادةكردنيان بؤ ئةو ما

ئازادييانة) كةوا زؤر بة ورد) لة جار نامة) نَيودةوَلةتى و طشت ثة اننامة نَيودةوَلةتييةكانى ثةيوةندار 
بة مافةكانى مرؤظةوة جةختيان لةسةر كراوةتةوةو، بؤ مسؤطةركردنى مامةَلةكردن لةطةَل هاوواَلتى 

) ئةندامبوونيان و، لةثَيناو كوردستانيي بةثَيى ثرةنسيثى هاوواَلتيبوون بةضاوثؤشني لة جياواز
 ضةسثاندنى طيانى رَيجطرتن و لَيبووردةيي لةنَيوان ثَيكهاتةكاندا، ئةوا ئةم ياساية دةرضووَيندرا.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، فةرموو كا  سؤران.
 بةر َيج سؤران عمر سعيد:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
لذذة ثرؤذة ياساي دو يذذةكان  تذذرية ئاييني ئذذايين و  تذذةوةيي و  تذذة نة فذذةكاني ثَيكها وةم/  ثرؤذة ياساي ثاراستين ما

 عَيراق. –هةرَيمي كوردستان 
 سةرةتاييةكي بؤ نووسراوة دةيثةر َينم، دةضمة سةر ماددةي يةكةم.

 ماددة) يةكةم: 

 مةبةستى ئةم ياساية لةم زاراوانة) خوارةوة، ماناكانى بةرامبةريانة:

: كؤمةَلَيي بريؤكةو ثرةنسيثى طشتيية خاوةنى سي ةتى ثابةند) نييةو، بةهايةكى م: جار نامةيةكة
رةوشتيي و مةعنةو) هةيةو، دورساييةكى سياسى و رةوشيت هةيةو. جار نامة وة  ثَيوةرَيي واية بؤ 

نامة) جيهاني ثَيوانة كردنى ثلة) رَيجطرتن لة ستاندةرة نَيودةوَلةتييةكانى مافةكانى مرؤظ. وة  جار 
 مافةكانى مرؤظ.

: زاراوةيةكة بؤ رَيككةوتنى نَيودةوَلةتى بةكاردَيت و، ثلةيةكى ثَيشكةوتو) دووةم: رَيككةوتننامة
جار نامةيةو، مةبةست لَيى بريتيية لة دانانى رَيسا) ياسايي ثابةندكار بؤ دةوَلةتة ئةندامةكان بؤ كارا 

 امةكة.كردنى بةندة هاتووةكانى نَيو رَيككةوتنن

: رَيكارَيكى ياسايية بةثَيى رَيككةوتننامةية  دروست دةبَيت و هَيجة ياساييةكة) لةو سَييةم: ثرؤتؤكؤل
رَيككةوتننامةية وةردةطرَيت كة بؤتة ثاشكؤ)، ثرؤتؤكؤل، وردةكاريى وردتر لة كارا كردنى ماددةكانى 

 ةوتننامة بةكار دَيت.رَيككةوتننامة لةخؤ دةطرَيت و وة  ئامرازَيكى تةواوكار) رَيكك

: زاراوةيةكة بؤ رَيككةوتنى نَيودةوَلةتى بةكاردَيت و، لة وانةية ميساق دامةزرَينةر بَيت بؤ ضوارةم: ميساق
 رَيكخراو) نَيودةوَلةتى، يان هةرَيميي، وة  ميسادى نةتةوة يةكيرتووةكان.
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ةتان لة كاتى دةرضواندنى : رَيكارَيكة نَيردراوة راسثَيردراوةكانى دةوَلواذووكردنثَينجةم: 
رَيككةوتننامةيةكى نوَ)، يان دةركردنى ميسادَيي ثَيى هةَلدةسنت بؤ طوزارشت كردن لة رةزامةند) دةوَلةت 
لةسةر دةدةكانى رَيككةوتننامة. واذووكردن هيض شَيوازَيكى ثابةند كردن بؤ سةثاندنى بةندةكانى 

خى لَيثرسينةوة) نَيودةوَلةتى، بةاَلم شَيوازَيي لة رَيككةوتننامة دانانَيت و، دةوَلةتين ناخاتة دؤ
شَيوازةكانى ثابةنديي رةوشتيي و مةعنةو) بةسةر دةوَلةتدا دةسةثَينَيت و، بةباش دةزاندرَيت كةوا 

 دةوَلةت راوةستَيت لة هَينانةكاية، يان ئةجنامدانى ثَيشَيلكاريي ثةيوةست بة بابةتى رَيككةوتننامةكة.

: دؤناغَيكة لة دوا) دؤناغى واذووكردن دَيت، يان دةكرَيت دةوَلةت راستةوخؤ ثةسندكردن: شةشةم
رَيككةوتنامةكة ثةسند بكات، ثةسند كردن بريتيية لة دانثَينانى دةوَلةت بة ثابةند بوون بة 
جَيبةجَيكردنى بةندةكانى رَيككةوتننامةكةو. لة حاَلةتى ثةسندكردن دةوَلةت ثابةند دةبَيت بة 

بةندةكانى رَيككةوتننامةكةو ئةجنامدانى هةموار) طوجناو لةسةر ياسا ناوخؤييةكان تاكو  ثيادةكردنى
لةطةَل رَيككةوتننامةكة بيوجنَيت و دابينكردنى بارودؤخى طوجناو بؤ مسؤطةركردنى ثيادةكردنى 

 بكات. رَيككةوتننامةكةو، ثةسندكردن دةوَلةت دةخاتة بار) لَيثرسينةوة) نَيودةوَلةتى ئةطةر ثَيويست

: رَيكارَيكى تايبةتة بةو دةوَلةتانة) لة رَيككةوتننامةكة اليةن نني و بةهؤيةوة بةئةندامبوون: حةوتةم
دةوَلةت ويستى خؤ) دةخاتةر وو لةسةر ئةوة) ببَيتة اليةنَيي لة رَيككةوتننامةكةو، رَيكار) بةئةندامبوون 

يى هاتووةو، سةرجةم ئةو رَيكارو بةردةستة لةبةر ئةوة) ماوة) واذووكردن و ثةسندكردن كؤتا
 ثابةندييانة) بةثَيى ثةسندكردن دةسةثَينرَين ئةوانةن بة بةتةنها بةئةندامبوون دةسةثَينرَين.

: لقَيكة لة لقةكانى ياسا) نَيودةوَلةتى طشتى و، لة كؤمةَلَيي رَيسا) هةشتةم: ياسا) نَيودةوَلةتى مرؤيى
اريية نَيودةوَلةتى ونا نَيودةوَلةتييةكان ثيادة دةكرَيت، رَيساكانى ياسايى ثَيكدَيت لة كاتى ناكؤكيية ضةكد

ئةم ياساية ئاماجنيان ثاراستنى ئةو كةسانةن كة بةشدار) شةر ِِكردن ناكةن وة  كةسانى سظيل و ثجيشي و 
كارمةندانى فرياكةوتن و كةسانى ثةككةوتة وة  ديلى جةنك و نةخؤشةكان، هةروةها ئاماجنَيتى 

اكؤكيية ضةكدارييةكان بةهؤ) مرؤيى سنووردار بكات و. رَيككةوتاننامةكانى جنَيحم و ئاسةوار) ن
 ثرؤتؤكؤلة دواكةوتةكانى بة بنةضة) ياسا) نَيودةوَلةتى مرؤيى دادةنرَين.

: لقَيكة لة لقةكانى ياسا) نَيودةوَلةتى طشتى و، بريتيية لة نؤيةم: ياسا) نَيودةوَلةتى مافةكانى مرؤظ
ككةوتننامةو ثة اننامةو دؤكيومَينت و داتا) ثةيوةست بة مافةكانى مرؤظ و ئاماجنيان كؤمةَلَيي رَي

 بريتيية لة ثتةوكردن و ضةسثاندن و كاراكردنى ثرنسي  و بةهاكانى مافى مرؤظ.

 ماددة) دووةم: 

ناسنامة)  دانثَينان بة شةرعى بوونى نةتةوةو ترية ئاينييةكان لة كوردستانى عَيراق و، مافيان هةية لة -1
 نةتةوةيى خؤ) و مافى ثاراستنى تايبةمتةندييةكانى.
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دانثَينان بة شةرعى بوونى ئاينةكانى تر شان بة شانى ئايينى ئيسالم كة ئاينى زؤرينة) طةَ  -2
 ََ كوردستانةو، ترية ئاينيةكان سةرجةم رَيكارو شةعريةكانى خؤيان بةو ثةر ) ئازاد) و ئاشكرايى و رَيج 

 دة دةكةن.طرتنةوة ثيا

نابَيت بةهيض جؤرَيي خراثةكار) بكرَيت بة رَيكارو شةعريةو شةريعةو مةراسيمى هةر ئاينَيي، يان  -3
شوَينكةوتوانى تريةيةكى ئاينى و، سةرجةم ئةو ئاينانة) لة كوردستان باَلوةن، يان لة كاتى لكاندنى 

 و دانثَينراو دادةنرَين.كوردستان بة دةوَلةتى عَيرادى باَلوبوون، ئةوا بة ئاينى فةرمى 

ثةرستيةكان لة كوردستان بةهةموو ناوةكانيةوة خاوةنى ثريؤزيي و رَيجطرتنن و، حكومةتى هةرَيم  -4
 دامةزراندن و ئامادة كردنيان بة شَيوةيةكى شياو لة ئةستؤ دةطرَيت.

 ماددة) سَييةم: 

و رؤشنبرييي و كؤمةاَليةتى و حكومةتى هةرَيمى كوردستان داندةنَيت بة مافة سياسى و مةدةنى  -1
 ئابوور) ئةو كةسانة) سةر بة كةمينة نةتةوةيي و شوَينكةوتوانى سةرجةم ئاينةكانن.

ئةو كةسانة) سةر بة كةمينة نةتةوةيى و ئاينني يةكساني تةواويان هةية لةطةَل هاوواَلتيانى  -2
 كوردستان لةبةردةم ياسادا.

 ماددة) ضوارةم: 

ن هاوواَلتيانى كوردستان بة شَيوةيةكى طشتى و رةها لة سةرجةم كاروبارةكانى ذيان جياكاريكردن لة نَيوا
دةدةغة دةكرَيت و، ئةو جياكاريية) زيان دةطةينَيت بةو كةسانة) سةر بة كةمينةكانن، كةمينة) سياسى 

دن لةسةر بن، يان كؤمةاَليةتى، يان رؤشنبرييي، يان ئابوور) دةدةغة دةكرَيت و، ثَيشخسنت و جياوازيكر
هةر بنةماية ؟، يان هؤية  بَيت وة  نةذاد، يان ئاين، يان رةنك، يان توخم، يان بنةضة) نةتةوةيى، يان 
كؤمةاَليةتى، يان هةر ثَييةيةكى تر دةدةغة دةكرَيت و. هةمووان وة  ية  دةبن لة ثيادةكردنى سةرجةم 

 ماف و ئازادييةكان بةبَى هيض كؤتَيي.

 ماددة) ثَينجةم: 

ةتى هةرَيمى كوردستان كار دةكات لةسةر دابينكردنى بارودؤخى لةبار بؤ توانادان بةو كةسانة) سةر حكوم
بة نةذاد، يان كةمينة) ئاينني كةوا طوزارشت بكةن لة تايبةمتةندييةكانيان و ثةرةثَيدانى رؤشنبري) و 

 زمان و داب و نةريت و كةلتوور) ميللي خؤيان.

 ماددة) شةشةم: 

ةرَيمى كوردستان كار دةكات لةسةر هاندانى طةر انةوة) ئةو كةسانة) سةر بة كةمينة حكومةتى ه -1
نةذاديي و ئايينيةكانن لة دانيشتوانة رةسةنةكانى هةرَيم كة ناضاربوون كؤض بكةن بةهؤ) بارودؤخى 
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ر درَيتةوة ناسروشتى بؤ دةرةوة) هةرَيم، يان دةرةوة) عَيراق و. سةروةت و سامانة ياساييةكانيان بؤ دةطَي
 بة خانووةكانى نيشتةجَيبوون و زةويية كشتوكاَلييةكانيشةوة، يان دةرةبوو دةكرَينةوة.

هيض كؤتَيي نيية لةسةر طةر انةوة) هةر هاوواَلتيية  لة دانيشتوانى رةسةنى هةرَيم بؤ هةر  -2
بَيت و. دووبارة ناوضةيةكى هةرَيم و، هؤكارةكانى كؤضكردن، يان ئةو ماوةية) بةسةرضووة هةر ضيية  

لة تؤمارةكانى بار) كةسَيتى تؤمار دةكرَينةوةو رةطةزنامة) عَيراديان بؤ دةطَير درَيتةوة ئةطةر لَييان 
 سةندرابَيتةوة.

 ماددة) حةوتةم: 

ثَيويستة ئةو كةسانة) سةر بة كةمينة نةذادي و ئاينيةكانن لة ثةرلةمانى كوردستان و لة ئةجنومةنةكانى 
ومةنةكانى يةكة كارطَير ييةكان و ئةجنومةنةكانى ترو دةستة هةَلبذَيردراوةكان بة شارةواني و ئةجن

 رَيذةيةكى دادثةروةرانةو هاوسةنك نوَينةرايةتى بكرَين.

 ماددة) هةشتةم: 

كةمينة نةتةوةييةكان لة كوردستاندا مافيان هةية بة زمانى دايي خبوَينن و، حكومةتى هةرَيم  -1
ثةروةردةيية فةرمي و تايبةتةكانى كةمينةكان بؤ خوَيندن و فَيربوون بة زمانة  دامةزراندنى دامودةزطا

 رةسةنةكانيان لة ئةستؤ دةطرَيت.

هيض كؤتَيي، يان دةدةغةكردنَيي نيية لةسةر بةكارهَينانى ئةو زمانانة) كةمينةكان ثَييان دسة دةكةن،  -2
 ةتدا.لة رؤذنامةطةريى و ميدياكانى تر، يان لة نامةكاريى تايب

حكومةتى كوردستان كار دةكات لةسةر باَلوكردنةوةو ثةرةثَيدان و طةشةثَيدانى زمانة خؤماَلييةكان و  -3
 رؤشنبرييي كةمينةكان و مَيذووةكةيان.

ترية ئاينيةكان مافيان هةية رؤَلةكانيان فَير) شةعريةكانى ئايني بكةن لةو دوتاخبانة فةرمييانة) كة  -4
 يةو، لة دوتاخبانة تايبةتةكانيشدا.تريةكة تيايدا زؤرينة

غةيرة موسَلمان ثابةند ناكرَيت بة خوَيندنى بابةتى ثةروةردة) ئيسالميي لة دامةزراوة  -5
 ثةروةردةييةكانى هةرَيم.

لة سةرجةم دوتاخبانةو ثة انيةو زانكؤو  –زمانى فةرمى هةرَيم  –ثَيويستة فَيربوونى زمانى كورد)  -6
 يةكانى تر لة كوردستان ئةجنام بدرَيت.دامةزراوة ثةروةردةي

 ماددة) نؤيةم: 

ثَيويستة سةرجةم دانيشتوانة رةسةنة بةزؤر راطوَيجراوةكان بةهؤكار) رةطةز ثةرستى، لة ثارَيجطاكانى  -1
كةركوو  و موسَل و ديالة بؤ ناوضة) نيشتةجَيبوونى رةسةنى خؤيان بيةر َيندرَينةوة، هةَلبةتة لة 
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وواَلتي ئاشوور) و كلدان و توركمان و كوردة ئَيجيديةكان و، دةبَيت دةرةبوو بكرَينةوة نَيوانيشياندا ها
 بةرامبةر ئةو زيانة) لة ئةجنامى راطواستنى زؤرةكى ثَييان طةيشتووة.

ثَيويستة ئةوانة) لة اليةن رذَيم و حكومةتة عَيراديةكان هَينراون بة مةبةستى نيشتةجَيبوون لةو  -2
اسكراون بؤ طؤر ينى واديعى نةتةوةيى، يان د ؤطرافى، بؤ ناوضة) نيشتةجَيبوونى رةسةنى ثارَيجطايانة) ب

 خؤيان بيةر َيندرَينةوة.

حكومةتى هةرَيمى كوردستان كار دةكات بؤ ثارَيجطار) كردن لة كؤمةَليةبوونة دانيشتوانيةكانى كةمينة  -3
 ينى ئةم كؤمةَليةبوونانة دةدةغة دةكات.نةتةوةيى و ئاينيةكان و، طؤر ينى مؤركى نةتةوةيى يان ئا

 ماددة) دةيةم: 

كةمينة نةتةوةيي و ئاينييةكانى كوردستان مافيان هةية بةشدار) بكةن لةو بر يارانة) ثةيوةسنت 
ثَييانةوةو مافيان هةية لة بةشداريكردن لة ذيانى سياسى طشيت و ذيانى ئابوور) و كؤمةاَليةتى و 

 رؤشنبرييي.

  ماددة) يازدةم:

ئةو كةسانة) سةر بة كةمينة نةذاديي و ئاينييةكانن مافيان هةية كؤمةَلةو سةنديكاو يةكَييت و يانةو 
سةنتةر) رؤشنبرييي و كؤمةاَليةتى تايبةت بة خؤيان بةثَيى ياسا داةةزرَينن و، مافيان هةية رؤشنبرييي 

 تايبةت بةخؤيان ثيادة بكةن و طةشة) ثَي بدةن.

 ماددة) دوازدةم: 

مينة نةذاديي و ئاينييةكان مافيان هةية لة وةرطرتنى ثشوو) سةربار) تايبةت بة بؤنة نةتةوةيي و كة
ئاينييةكانيان، ئةو بؤنانةش لةو ناوضانة) كةمينة نةتةوةيي، يان ئاينييةكة زؤرينة) دانيشتوان ثَيكدَينن 

 ئةوا بة فةرمى دادةنرَين.

 ماددة) سَيجدةم: 

ينة نةتةوةيي و ئاينييةكانن مافيان هةية لةدايكبووةكانى خؤيان لة نَيرينةو ئةو كةسانة) سةر بة كةم -1
مَيينة بة ناو) طوزارشتكار لة نةذادي نةتةوةيي، يان ئاينى ناو بنَين بة مةرجَيي بؤ سةربةرز) منداَل، يان 

 بةها) مرؤيي ريسواكار نةبَيت.

او) ناوضةو ناودارانى رةسةن بة زمانى حكومةتى هةرَيمى كوردستان كار دةكات لةسةر ثاراستنى ن -2
 كةمينةكان.

ئةو ثَييةو ناوضة رةسةنانة) ناويان لة اليةن حكومةتة عَيرادية ثَيشووةكان بة مةبةستى تةعريبكردن  -3
 بة هةموو شَيوازةكانى طؤر دراون دووبارة ناو دةنرَينةوة.
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 ماددة) ضواردةم: 

مينة نةذادي و ئاينييةكان بة سةرجةم ئةو مافانة) لة حكومةتى هةرَيمى كوردستان دان دةنَيت بؤ كة
جار نامة) مافةكانى ئةو كةسانة) سةر بة كةمينة) نةتةوةيي، يان رةطةزيي، يان كةمينة) ئاينى، يان 

دا  1992/ ديسمةمبةر/ 18( لة رَيكةوتى 74/135زمانةوانيدا هاتوون، كة بة بر يار) كؤمةَلة) طشتى )
 بر يار) لةسةر دراوة.

 اددة) ثازدةم: م

حكومةتى هةرَيمى كوردستان ثابةند بوونى بة رَيككةوتننامة) نَيودةوَلةتى نةهَيشتنى سةرجةم جؤرةكانى 
و رَيككةوتننامة) رَيكخراو) نةتةوة يةكيرتووةكان بؤ ثةروةردةو 1965جياكار) رةطةزثةرستى ساَلى 

 َيركردندا، رادةطةينَيت.زانست و رؤشنبرييي بؤ بةرةنياربوونةوة) جياكار) لة بوار) ف

 ماددة) شازدةم: 

ثيادة كردنى ئةو مافانة) لةم الئيحةيةدا هاتوون ثيادة كردنى سةرجةم هاوواَلتيانى هةرَيم و ئةوانة) 
 نَيشتةجَينة تيايدا بؤ مافةكانى مرؤظ و ئازاديية بنةر ةتيية دانثَينراوةكان، ثَيشَيل ناكات.

 هؤية ثَيويستكارةكان

راكتيكةوة لة جيهاندا هيض واَلتَيي نيية كةمينةية ، ض نةتةوةيي، يان رةطةزيي، يان ئاينى، لة روانيةي ث
يان زمانةواني، يان هي تر، يا زياتر) نةبيََت و. واَلتانى رؤذهةاَلتى ناوةر است و باكوور) ئةفريقيا هيض 

ضةكةداو، ئةوانة) سةر بةم بةدةرَيكيان نيية. بةاَلم سةرةر ا) بوونى ضةندين كةمينة) جؤراوجؤر لة ناو
كةمينانةن ض هاوواَلتى بن، يان كؤضبةر) ناسةداميري بن، ئةوا زؤرينة) واَلتانى رؤذهةاَلتى ناوةر است و 
باكوور) ئةفريقيا هةذارن لة روو) بوونى ياساو سياسةتى طوجناو لةم بوارةداو. زؤربة) جارانين ئةم 

 يان دةبن. ئاماجنى ثرؤذة ياسا) ثَيشنياركراو بريتية لة:كةمينانة ملكةضى كؤت و ثَيشَيلكار) مافةكان

ثاراستنى بوونى كةمينةكان، لة نَيوانيشيدا ثاراستنى سةالمةتى جةستةييان و دةدةغة كردنى  -1
 جينؤسايد )كؤمةَل كوذ)(.

ة ثاراسنت و ثتةوكردنى ناسنامة) رؤشنبرييي و كؤمةاَليةتى، لة نَيوانيشيدا مافى تاكة كةسةكان ل -2
هةَلبذاردنى هةر ية  لة كؤمةَلة نةذادي، يان زمانةوانيي، يان ئاينييةكان كة ويسيت ئةوان دةيةوَيت 
ثَييةوة بناسرَين و، مافى ئةم كؤمةاَلنة لة جةخت كردن لة ناسنامة) بةكؤمةَليان و ثاراستنى و 

 رةتكردنةوة) لةخؤطرتنى بة زؤرةكى.

يةكسانى، لة نَيوانيشيدا دانانى سنوورَيي بؤ جياكار)  مسؤطةركردنى كارايى جياكار) نةكردن و -3
 بةرنامة بؤ دارَيذر او.
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مسؤطةركردنى بةشدار) تاكةكانى كةمينةكان بة شَيوةيةكى كارا لة ذيانى طشتيدا، بة تايبةتين لةوة)  -4
 ثةيوةستة بةو بر يارانة) كارييةر) هةية لةسةريان. زؤر سوثاس.

 ةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ س
 زؤر سوثاس، فةرموو دكتؤرة ظااَل.

 بةر َيج د.ظااَل فريد ابراهيم:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 عَيراق –بؤ/ سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان 

ب/ راثؤرتى لَيذنةكان دةربارة) هةردوو ثرؤذة ياسا) )ثاراستنى مافى ثَيكهاتة نةتةوةيي و ئاين و 
 –عَيراق( و )رَيكخستنى مافى ثَيكهاتةكان لة هةرَيمى كوردستان  –هةرَيمى كوردستان ترية ئايينيةكان لة 

 عَيراق(

) بةفرانبار) 22هةردوو ليذنة) )كاروبار) ياسايي( و ليذنة) )مافى مرؤظ( لة رَيكةوتى دووشةممة 
ا) ) زايينى كؤبوونةوة بؤ تاوتوَيكردنى هةردوو ثرؤذة ياس12/1/2015كورد) بةرامبةر رؤذ) 

عَيراق( كة لة اليةن  –)ثاراستنى مافى ثَيكهاتة نةتةوةيي و ئايين و ترية ئاينييةكان لة هةرَيمى كوردستان 
ذمارة) ياسايي ئةندامانى ثةرلةمان ثَيشكةش كراوةو بؤ ليذنة ثةيوةندارةكان رةوانةكراوةو لة دوا) 

و 3/9/2014تثَيي( لة رَيكةوتى خوَيندنةوة) يةكةمى لة ثةرلةمان لة دانيشتنى ئاسايي ذمارة )دةس
عَيراق(، كة لة اليةن ذمارة) ياسايي  –ياسا) )رَيكخستنى مافى ثَيكهاتةكان لة هةرَيمى كوردستان 

ئةندامانى ثةرلةمان ثَيشكةش كراوةو بؤ ليذنة ثةيوةندارةكان رةوانةكراوةو لة دوا) خوَيندنةوة) يةكةمى 
، لة دوا) ط توطؤو تاوتوَيكردن 23/9/2014( لة رَيكةوتى 2لة ثةرلةمان لة دانيشتنى ئاسايي ذمارة )

 هةردوو لَيذنةكة طةيشتنة ئةمانة) خوارةوة:

 ناونيشانى ثرؤذةكة هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية) خوارةوة دةخوَيندرَيتةوة:

 عَيراق( –)رَيكخستنى مافى ثَيكهاتةكان لة هةرَيمى كوردستان 

 بةشى يةكةم

 (:1ماددة )

 ةم ياساية لةم دةستةواذةو زاراوانة) خوارةوة ماناكانى بةرامبةريانة:مةبةستى ئ

 يةكةم: حكومةت: حكومةتى هةرَيمى كوردستان.

دووةم: ثَيكهاتةكان: كؤمةَلة نةتةوةييةكان )توركمان و كلدانى سريانى ئاشوور) و ئةرمةن( و ئايينيةكان 
 عَيراق دةذين. –كوردستان )مةسيحى و ئَيجيد) و سابيئةو كاكةيي و هى ديكة( كة لة 
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 (:2ماددة )

عَيراق كة خؤيان بة ئةندام لةم ثَيكهاتانة  –حوكمةكانى ئةم ياساية بةسةر طشت هاوواَلتيانى كوردستان 
 دةزانن كة زؤرينة ثَيي ناهَينن ثيادة دةكرَيت.

 (:3ماددة )

دستانى عَيراق سةربار) مافة ئاماجنى ئةم ياساية بريتية لة رَيكخستنى ثيادةكردنى ثَيكهاتةكان لة كور
دةستوورييةكانيان بؤ مافة سياسى و مةدةنى و كارطَير ) و رؤشنبريي و فَيركار) و ئاينى و ئابوورييةكان 

 بةثَيى ياسا ناوخؤيي و نَيودةوَلةتيةكانةوة.

 بةشى دووةم

 (:4ماددة )

 –طشت هاوواَلتيانى كوردستان عَيراق يةكساني تةواو و كارييةر بؤ  –دةسةاَلتةكانى هةرَيمى كوردستان 
 عَيراق مسؤطةر دةكات.

: حكومةت مافى يةكساني و هاودةرفةتى لة ذيانى سياسى، رؤشنبريي، كؤمةاَليةتى و ئابوور) لة يةكةم
رَيية) ياساو سياسةتى كارييةر بؤ ئةو تاكة) سةر بة ثَيكهاتةيةكة مسؤطةر دةكات، هةروةها مافى 

 ئةو بر يارانة) تايبةتة بةخؤيان مسؤطةر دةكات. بةشدار) كردنيان لة وةرطرتنى

: سةرجةم شَيوةكانى جياكار) دذ) هةر ثَيكهاتةية  لة ثَيكهاتة نةتةوةيي، يان نةذادي، يان دووةم
عَيراق دةدةغة دةكرَيت و  –زمانةواني، يان رؤشنبريي، يان ئاينى، يان مةزهةبي طةَ كوردستان 

 دات.بةثَيضةوانةشى ياسا سجا) لةسةر دة

: دةدةغة كردنى هةر بانيةشةيةكى ئاينى، يان راطةياندن، راستةوخؤ، يان ناراستةوخؤ، بؤ رق و سَييةم
دني، يان توندوتيذ)، يان تؤداندن، يان دوورخستنةوةو ثةراوَيجخسنت، كةوا لةسةر بنةما) نةتةوةيي، يان 

 ئةتنى، يان ئاينى، يان زمانةوانى بينا كرا بَيت.

تن لة هةر رةفتارَيي، يان هةر سياسةتَيكى نةرَينى كةوا ببَيتة هؤ) طؤر ينى بارودؤخى : رَييةطرضوارةم
رةسةنى ئةو ناوضانة) ثَيكهاتةيةكى دياريكراو تيايدا نيشتةجَين و، رَييةطرتن لة هةر بةخاوةنبوونَيي 

ى ناوضةيةكى كةوا ئاماجنى، يان ببَيتة هؤ) طؤر انكار) د ؤطرافى بؤ مؤركى مَيذوويي و شارستانيةت
 دياريكراو، بةهةر هؤية  بَيت و لةذَير هةر ثاساوَيي بَيت.

: ضارةسةركردنى زَيدةر ؤيي ئةجنامدراو لةسةر ناوضةكانى هةر ثَيكهاتةية  و طةر اندنةوة) بارةكة ثَينجةم
بنة هؤ) بؤ حاَلةتى ثَين روودانى زَيدةر ؤييةكة و، نةهَيشتنى ئةو ئاسةوارو ثامشاوانة) بوونةتة، يان دة
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طؤر انكار) د ؤطرافى، يان دةرةبووكردنةوةيان بة دةرةبووةكى خوازةيي )جماز)( لة حاَلةتى ئةستةمى 
 طةر اندنةوة) بارةكة بؤ حاَلةتى ثَيشوو).

: لةكاتى دياريكردنى سنوور) يةكة كارطَير ييةكان و بازنةكانى هةَلبذاردن و، لة كاتى دانانى ثالنى شةشةم
ور) و ثةرةثَيدانى كؤمةَليةكانى نيشتةجَيبوونى شارةدَيي و الدَيي، هةروةها ثاراستنى طةشةثَيدانى ئابو

ذينية، حكومةت بارودؤخى خؤجَيي، ثةيوةند) كؤمةاَليةتى، بةرذةوةنديية ئابوورييةكان و نةريتة 
 ضةسثاوةكانى ثَيكهاتةكانى ئةو ناوضانة، لةبةرضاو دةطرَيت.

هاندانى طةر انةوة) ئةو كةسانة) سةر بة ثَيكهاتةكانن و لةوانة) : حكومةت كار دةكات لةسةر حةوتةم
 ثَيشرت دانيشتوانى هةرَيم بوون و ناضار) كؤضكردن بوون و لةطةَل مسؤطةر كردنى مافةكانيان.

 : هةشتةم

حكومةت ثابةند دةبَيت بةتوانا بةخشني بة رؤَلةكانى ثَيكهاتةكان بؤ ثارَيجطار) كردن لة زمانى دايي،  -1
رَيية) مسؤطةر كردنى رَييةكانى فَيربوونيان و رؤشنبريبوون و بةر َيوةبردنى كةناَلى راطةياندنى تايبةت  لة

 بةخؤيان.

حكومةت كردنةوة) بةشى تايبةت بة زمانة نةتةوةييةكانى ثَيكهاتةكان لة زانكؤكانى كوردستان و،  -2
 ثَيويستى، مسؤطةر دةكات.دامةزراندنى كؤر ) زانستى زمانةوانى تايبةت بةخؤيان بةثَيى 

 (:5ماددة )

: هةر تاكَيي مافى هةية ناسنامة) نةتةوةيي، يان ئاينى خؤ) ديار) بكات و ئةندامبوونى بة يةكةم
ثَيكهاتةيةكى دياريكراو ببةستَيتةوة، ئةم مافةش تةنها تايبةتة بة تاكة كةس و هيض اليةنَيي مافى نيية 

 اوة بؤ رةفتار ثَيكردن.لَيى بسةنَيتةوة، ضونكة مافَيكى نةشي

: هةر ثَيكهاتةية  و بة يةكسانى لةطةَل زؤرينة بؤ) هةية ماف و ئازاديية بنةر ةتييةكانى بة ئازاد) دووةم
بريكردنةوة، ئازاد) رادةربر ين، دةزطاكانى راطةياندن، ئازاد) كؤبوونةوةو دامةزراندنى كؤمةَلةو رابيتةكان 

) ئاينيشةوة، ثيادة بكات، و حكومةت ثابةند دةبَيت بة ثاَلثشتيكردن و و، ئازاد) ثيادة كردنى بريو باوةر 
 ضاودَيريكردنى ئةم ثيادةكارييانة بةشَيوةيةكى يةكسان لةنَيوان ثَيكهاتةكان بةثَيى ياسا بةركارةكان.

: هةر ثَيكهاتةية  مافى طوزارشتكردنى هةية لة رؤشنبري) و نةريتةكانى خؤ) و، حكومةت ثابةند سَييةم
 ةبَيت بةثاراستنى كلتوور) رؤشنبري) و ئاينى ثَيكهاتةكان.د

: ئةو تاكانة) سةر بة ثَيكهاتةيةكى دياريكراون، بؤيان هةية ناوةكانيان بةويستى ئازاد) خؤيان ضوارةم
هةَلبذَيرن و، ناو) سيمبول، يان كةسايةتيية مَيذوويية طرنيةكانيان، يان رووداو) طرنك كة بةسةرياندا 

 بةكار بهَينن و، ناونانى شةدام و طةر ة  و طؤر ةثان و شوَينى ديكة لة ناوضةكانيان. تَيثةر يوة
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: ثَيكهاتةكان مافيان هةية لة ثشوو) تايبةت بةخؤيان بةبؤنة نةتةوةيي و ئاينييةكان و ئةم ثَينجةم
 بؤنانةش بؤ ئةوان فةرمى دةبن.

بةكارهَينانى زمان و نووسينى تايبةت بةخؤيان : ئةو تاكانة) سةر بة ثَيكهاتةكانن مافيان هةية لة شةشةم
 و بةشَيوةيةكى ئازادانةو، بةثَيى ياسا بةركارةكان.

: ثَيكهاتةكان، مافى هاوبةشيان هةية لة دامةزراوةكانى ياسادانان و جَيبةجَيكردنى هةرَيم بةثَيى حةوتةم
 ياسا بةركارةكان.

 (:6ماددة )

ن و خانةكانى ثةرسنت مافى هاوبةند) و طةياندنى ثةيوةند) دةستةو رَيكخراوو نوَينةرانى ثَيكهاتةكا
رؤشنبري) و فَيركار) و كؤمةاَليةتي و ثةرةثَيدانيان هةية لةطةَل ئةوانة) لة تايبةمتةند) ئةتنى، يان 
ئاينى و نةتةوةيي لة ناوةوةو دةرةوةدا هاوبةشن لةطةَليانداو، لة حاَلةتى هةَلسانى حكومةت بة بةستنى 

 ى نَيودةوَلةتى، يان هةرَيميي دةبَيت بةشدار) كردنى ثَيكهاتةكان تياياندا مسؤطةر بكات.ثرؤتؤكؤالت

 (:7ماددة )

بؤ مسؤطةركردنى مافى ثَيكهاتةكان، ئةوا سةرؤكى يةكة كارطَير ييةكان و سةرؤكى ئةجنومةنة خؤجَيييةكان 
 طَير ييةكة بةثَيى ياسا بةركارةكان.لةوانة دةبَيت كة نوَينةرايةتى زؤرينة) دانيشتوان دةكات لة يةكة كار

 بةشى سَييةم

 (:8ماددة )

ثَيويستة لةسةر ثَيكهاتةكان و ئةو ئةندامانة) سةر بة ئةوانن لة كاتى ثيادة كردنى ئةو مافانة) لةم 
 ياسايةدا هاتوون رَيج) مافى كةسانى ديكة بيرن.

 (:9ماددة )

 ئةم ياسايةدا ناكرَيت.كار بةهيض دةدَيكى ياسايي ناكؤ  لةطةَل حوكمةكانى 

 (:10ماددة )

 ثَيويستة لةسةر اليةنة ثةيوةندارةكان حوكمةكانى ئةم ياساية جَيبةجَي بكةن.

 (:11ماددة )

 ئةم ياساية لة رَيكةوتى باَلوبوونةوة) لة رؤذنامة) فةرمى )وةدايعى كوردستان( جَيبةجَي دةكرَيت.

 هؤية ثَيويستكارةكان
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راق دةوَلةمةندة بة هةمةجؤر) نةتةوةيي و ئاينى و زمانةوانى و لةثَيناو عَي –لةبةر ئةوة) كوردستان 
رَيكخستنى مافى ئةو ثَيكهاتانة) تَيدا ثَيكةوة دةذين و مسؤطةر كردنى ثيادة كردنيان بؤ ئةو ماف و 

ية  ئازادييانة) لة ثة اننامة نَيودةوَلةتييةكانى ثةيوةندار بة مافةكانى مرؤظةوة هاتوون و، وة  طةرةنت
بؤ مامةَلة كردن لةطةَل هاوواَلتى كوردستانيي بةثَيى ثرةنسيثى هاوواَلتيبوون بةضاوثؤشني لة جياواز) 
ئةندامبوونيان و، لةثَيناو ضةسثاندنى طيانى رَيجطرتن و لَيبووردةيي و يةكرت دةبوَلكردن لةنَيوان 

 ثَيكهاتةكاندا، ئةوا ئةم ياساية دةرضووَيندرا.

لةمان، داوا لة بةر َيجتان دةكةم لةبةر بووني دوو ثرؤذة ياساو، لةبةر بووني تةوصياتي بةر َيج سةرؤكي ثةر
تايبةت لةاليةن ثَيكهاتةكان خؤيان و لةبةر بووني ضةند موالحةزاتَيي لةاليةن دةستةي مافةكاني مرؤظ، 

ذنةي هاوبةش ببَيت ئةوة جية لة راثؤرتي سةنتةري توَيذينةوة، داوا لة بةر َيجتان دةكةين كة راثؤرتي لي
بة ئةساس بؤ  دةنيدان لةسةري، لة هةمان كاتيشدا داوا لة بةر َيجتان دةكةين كة هةردوو ئةندامي ليذنةي 
ياسايي بةر َيج مونا خان و بةر َيج لينا خان كة دةورَيكي بااَليان هةبووة لة دار شتين ماددةكاني ئةو ياسايةدا 

 دني بابةتةكة.ب ةرموون بؤ سةر مةنصة بؤ تاوتوَي كر

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

نذذة  ئذذةوة دةخةي صذذة،  سذذةر مةنة باشة، سوثاس، ئةم دوو بةر َيجة خاتوو )مونا( و خاتوو )لينا( ب ةرموون بؤ 
طذذؤ،  تذذو  بذذؤ ط  نذذةما  دةنيةوة كة راثؤرتي هاوبةشي هةردووليذنة) ياسايي و ليذنة) مافةكانى مرؤظ ببَيتة ب

لذذة طة يذذةتى؟، )كذذَى  كذذرا، 61َل سذذةند  تذذة ثة يذَذت، كةوا يذذة دذي ب كذذةس ني يذذةتى؟،  كذذَى دذ يذذةتى،  لذذة طةَل كذذةس   )
 فةرموون لة ناو نيشانةوة بيخوَيننةوة بؤئةوة) بيخةينة ط تو طؤيةوة.

 بةر َيج د.ظاآل فريد:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ناو نيشانى ثر ؤذةكة بةم شَيوةية) خوارةوة دةخوَينرَيتةوة:
 عَيراق. -تين مايف ثَيكهاتةكان لة هةرَيمى كوردستان رَيكخس

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كَى دسةي هةية لةسةر ناو نيشان؟، كا  علي فةرموو.
 بةر َيج علي علي هالؤ:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
تذذة سذذتان ئةز ثَيشنيار دكم كو )هةرَيم( بَيتة البرن، رَيكخستنا مافَيت ثَيكها نذذدَ)  -يا ل كورد بذذةر ه يذَذراق، ذ ع

ثر انيا ظان ثَيكهاتا بتايبةتى خوشي و براَيت مة كوردَين )ئَيجد)( ل )شنيال( و دةورو بةرَيت )مؤسَل(، واتة 
ظذذة)  سذذيحي ذ) ذدةر مذذان و مة يذَذت تورك شذذي و برا ئةو دَ) ذظَي ياسايَي بَي بةهر بن، هةروةسا طةلة  ذ خوي

هذذة) ب سنوورَين هةرَيما كوردستان سذذيةتا  لذذة  حةسا ئذذةوان طة كذذو  َى نة، ئةز ثَيشنيار دكم بؤ ليذنا دانونى 
عَيرادَي و طرَيدانا هةرَيمَي ب عَيرادَي ظة، هةمى بةَليةنامَيت مَيذوويي و جوطرايف ظَى ضةندَ) دسةملينن كو 
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ئذذةظَي شذذنت  نذذةئَيت ر  خذذوين  كذذو  نذذدَ)  بذذؤ ه بذذةس  سذذتانَى،  شذذةكن ذ كورد سذذةر بة نذذاكؤكى ل هذذَين  هذذة ئذذةو ج ن 
طذذؤر   يذذنت ل  هذذات د بذذؤ  نذذاظ  ئذذةو  يذَذد)  كذذرن ئ سذذةر  بذذَين ضارة بشَيوازةكَى د وكراسي ب ط تو طؤ ودانوستاندن 

بذذووين 1000دةستوورَ) عَيرادَي، لَي ئةظرؤكة ثشيت كو ) شذذةهيد  ( هةزار و ضةند ثَيشمةرطةَين دةهرةمان 
يذذا( ل  لذذة  30/8)و بسةدان خةَلي هاتينة دةربةدةر كرن ثشيت جينؤسايدا )ئَيجد شذذتةكَى طة ئذذةز ت يذَذد)  ( ئ

تذذة  زَيدة دبينم ئةو حةساسييةتا مة زَيدة بناظَى عَيرادَي ظة بت، بَييؤمان ئةظة ل ثر انيا وةآلتَين فيدرال دَي
ثيادةكرن ل بريتانيا، ل كةنةدا، ل وةآلتَين د)، ئةو هةرَيما كو سةر بو) وةآلتى ظة هةتا دثةرلةمانَى خوةدا 

هةَلنا كرن بتيَن ذدةرظة هةَلد كر ئةز ثَيشنيار دكم ذدةستةكا سةرؤكاتيا هةرَيمَى ذ) نة  ئاآليَي و) وةآلتى 
 ََ يذذةتي،  سذذي و برا بذذر َيكَين د وكرا سذذان  بذذبني دي جذذودا ذ)  ئذذةم  طذذةر  دذذَي ئة طذذرتن ل عَيرا نذذة رَيج يذَذج نةطرت ر

عَيرادَي ذ) بَيتة هةَلكرن، زؤر ثَيويست ناكت دطةل هةر ئااَليةكَى ل كوردستانَى دهؤآل ثةرلةمانيدا ئاآليةكَى 
 سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، كا  بةهجاد فةرموو.
 بةر َيج بةهجاد دةروَين:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ل ظى ناظ و وَير اي ثشتيرييا مة بؤ هةمى مافَين ثَيكهاتةيا بتايبةتى ئةوَين دظَى ياسايَي دا هاتني ئةم ذ) دطة

طذذةرَين  بذذةر دوو ئة سذذتانَى ذ تذذةيا ل كورد يذَذت ثَيكها سذذتنا ماف نيشانينة براسيت وشا )هةرَيم( بَيتة البرن رَيكخ
سذذتان(، 2سةرةكي ئَيي: ماددا ) يذذانى كورد شذذت هاووآلت سذذايةدا لةسةرط ( بةحس دكةت )لة حوكمةكانى ئةم يا

بذذةحس ل 3نيشانين بيوجنَيت هةتا دماددا ) لَيرة دا مادام طؤتية هاووآلتَين كوردستانَى دةبَيت ناو ( ذ) دا 
عَيرادَى دكةت نة  هةرَيما كوردستانَى ئةظة خاَلة ، خاآل  –هندَ) دكةتن كو بةحسَي هاوآلتَيت كوردستانَي 

ضذذَين  ئذذايين ل ناو تذذةوةيي و  يذَذت نة تذذةيا  ظذذان ثَيكها يذذا  كذذو ثر ان سذذيت  نذذة برا يذَذي  طذذةل وَ) ر ةئ ئذذةم ذ) د دووَ) 
مذذاددا )كوردستاني َي لذذذَير  كذذو  نذذة  كذذةركووكَى( 140ن ذدةرظة) ئيدارا هةرَيما كوردستانَي  هذذةتا ذ) ) نذذة  ( دا

بيرة و )شنيال( و )باشيي( و )شَيخان( و ضةندين ناوضَين د)، ذبةر هندَ) ئةم دووثات دكةينة ظة ئةظ ناظ 
 و نيشانة بَيتة طهؤر ين، زؤر سوثاس.

 ان:بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةم

 باش، سوثاس، كا  يعقوب فةرموو.
 بةر َيج يعقوب طور طيس:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
لذذة  ئذذايين  تذذةوةيي و  تذذةكانى نة مذذايف ثَيكها سذذتين  دوو وشة بَينة ئيجافة كرن ل و) ناظ و نيشانى ببَيت )رَيكخ

 عَيراق(، سوثاس. –كوردستان 
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو. ناظمسوثاس، كا   باشة،
 كبري: ناظمبةر َيج 

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
تذذةوةيي و  تذذة نة مذذايف ثَيكها سذذتين  يذذة : رَيكخ كذذةم،  بذذرادةران د شذذتيريي  وةآل من ذ) دوو ثَيشنيارَيت هةين، ث

سذذتان  لذذة كورد يذذةكان  تذذةوةيي و ئايني تذذة نة يذَذت )ثَيكها بذذدرَيت بَل هذذةرَيم( ذ) ال يذذةكان و ) يذَذر –ئايني اق(، ع
 سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشةن سوثاس، كا  رابون فةرموو.
 بةر َيج رابون توفيق:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
لذذةمان  لذذة ثةر يذَذت  كذذة دةر دةكر سذذاية   سةبارةت بة ناوةكة دوو ثَيشنيارم هةية يةكَيكيان ئةوةية، هةموو يا

تين بابةتَيكة، يةعنى ياسا بؤ رَيكخستين بابةتَيكة، بؤية وشة) )رَيكخسنت( يان دةزطا) تةشريعي بؤ رَيكخس
هذذةرَيم(  –بةزياد دةزامن يةكسةر مايف ثَيكهاتةكان رَيكخستنةكة البربَيت، سةبارةت بة )كوردستان  عَيراق(، )

كذذر شذذنيار  كذذة ثَي يذذةكى البربَيت لةبةرئةوة) لة هةردوو ياساكة لة بنةر ةتةوة لة خؤلي ثَيشووش دا  اوة ئاماذة
مذذاددة)  لذذة  كذذة  ضذذةكانى  لذذة ناو نذذة  تذذة جياوازةكا طرينك و ئاراستةيةكى طرينك بؤ ئةو خوشي و برا) ثَيكها

 (ي دةستوور) عَيراددا ئاماذة) بؤ كراوة، زؤر سوثاس.140)
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو.جناة زؤر سوثاس، خاتوو 
 بةر َيج جناة حممد:

 َيج سةرؤكى ثةرلةمان.بةر 
 ئاخ تنَيت من هاتنة طؤتن ذاليَي بةر َيج )علي هالؤ(، زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، كا  دكتؤر سراج فةرموو.
 بةر َيج د.سراج امحد:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
هذذاتووة حقوق محاية)منين ثاَلثشيت دسةكانى كا  )رابون( دةكةم، بكرَيتة  سذذايةدا  لذذةو يا (، ضونكة ئةوة) 

هذذةر  يذذة  يذَذدا ني ئذذةركى ت سذذي  ئذذةو با بذذةآلم  بذذَينت،  ئذذةر   مذذاف و  يذَذت  تذذةنجيم دةب هةر هةموو) ثَيدانى مافة، 
تذذة ) بذذا بكرَي كذذة)  بذذةآلم عينوانة شذذة،  مذذان با شذذة ثَي شذذيت با يببة هةموو) ثَيداني مافى ئةو مكةويناتانةية  محا
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وة) ئةطةر تةنجيم بَينت، تةنجيم بةدةستَيي ماف دانة و بةدةستَيكين ئةركة، زؤر لةبةرئةحقوق املكونات( 
 سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، ليذنة ثةيوةنديدارةكان ضي تَيبينيةكتان هةية؟، خاتوو دكتؤرة ظاآل فةرموو.
 بةر َيج د.ظاآل فريد:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
تذذةفقني 3ياتر لة )ز يذذدارةكان مو نذذة ثةيوةند ( كةس ثَيشنيار) كرد كة )هةرَيم( هةَلبيريَينت، ئَيمةش لة ليذ

تذذةوةيي 2لةسةر ئةوة) كة )هةرَيم( لة ناو نيشانى ياساكة هةَلبيريَينت و، ) كذذة نة كذذرد  ( كةسين ثَيشنيار) 
سذذيةتي 1ماددة) )و ئاينين زياد بكرَينت بؤ عينوانةكة، ئَيمة تةعري مان كردووة لة  (م هةر بؤ خؤ) خسو

مذذاددة) ) لذذة  كذذراوة  تذذةعريحم  كذذة  ئذذةوة 1ياساكة تةنيا بؤ ثَيكهاتةي نةتةوةيي و ثَيكهاتة) ئاينيية، بؤية  (م 
نذذة  كذذردن، ليذ يذذةت  طذذةَل حيما شةرت نيية لة ناو عينوانةكةدا    هةبَينت و، باس لة بابةتي رَيكخسنت كرا لة

تذذة )ثةيوةنديدارةكان لةسةرئةوة رَيك تذذةكان(، وا مذذايف ثَيكها سذذتين  بذذة )ثارا كذذةين  كذذة ب يببةكذذةوتن  قببوق  محا ح
 (.املكونات

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، كةواتة بيخوَيننةوة بؤئةوة) بيخةينة دةنيةوة.
 بةر َيج د.ظاآل فريد:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
سذذتين ناو نيشانى ثر ؤذةكة دواي ثَيشنيار)  تذذةوة )ثارا شذذَيوةية دةخوَينرَي بذذةم  بةر َيجان ئةندامانى ثةرلةمان 

 عَيراق(،  –مايف ثَيكهاتةكان لة كوردستان 
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

فذذةرموون 2( كةس لة طةَليةتى، كَى دذيةتى؟، )55كَى لة طةَليةتى؟، ) كذذرا،  ( كةس دذيةتى، كةواتة ثةسةند 
 م.(1ماددة) )

 بةر َيج د.ظاآل فريد:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 (م مةبةسيت ئةم ياساية لةم دةستةواذة و زاراوانة) خوارةوة ماناكانى بةرامبةريانة:1(م ماددة) )1بةشي )
 حكومةتى هةرَيمى كوردستان. يةكةم: حكومةت:

يذذةكان كؤمةَلة نةتةوةييةكان )توركمان و كلدانى و سريانى  دووةم: ثَيكهاتةكان: مذذةن و ئاين شذذور) و ئةر و ئا
 عَيراق دةذين(. –مةسيحي و ئَيجدي و صابيئة و كاكةيي و هي ديكة كةلة كوردستان 

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ناوةكانى خؤيان بنووسن. (م با1كَى دسةي هةية لةسةر ماددة) )
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 بةر َيج فخرالدين دادر عارف/ سكرتَير) ثةرلةمان:
 َيج سةرؤكى ثةرلةمان.بةر 

سذذةركةوت 1ئةم ئةندام ثةرلةمانة بةر َيجانة ط تو طؤ دةكةن لةسةر ماددة) ) محذذد،  لذذحم ا (م )دادر ئؤمتان، خ
يذذدة ناظم كبري، حممد، فرحان جوهر،  جناةسةرحةد، سراج شَيخ امحد،  بَيستوون فائق،   ئايدن معروف، وح

 ن(.يادؤ، حممد سعدالدين، سروود سليم، يروانت نيسا
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيج كا  دادر فةرموو.
 بةر َيج دادر ئؤمتان:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يذذان 2( بر طة) )1سةبارةت بة ماددة) ) كذذان  سذذتة ئاينجا يذَذت( را كذذان ب ئذذاين و ئاينجا كذذة ) كذذةم  شذذنيار دة (م، ثَي
بذذةآلم ب نذذةكان،  لذذة ئاي شذذَيكن  بذذةكانين بة ئذذايين مةزهة كذذة  كذذةم  شذذنيار دة كذذان و، ثَي ئذذاين و ئاينجا سذذرَيت  نوو

نذذة  يذذان  كذذة ناو تذذةوة  نذذةش دةطرَي ئذذةو ئاينا هذذةموو  كذذة  هذذى دي يذَذت  سذذتة دةوتر )زةردةشتين( تؤمار بكرَيت را
سذذتانى  مذذةَلياي كورد ضذذَيوةي كؤ ضذذوار  لذذة  يذذدي  بذذة تةئك بذذةآلم  هذذةن  –هذذاتووة،  شذذتيةكانين  يذَذراق زةردة ع

مذذان  ئامارَيكمان لةبةر دةستدا مذذة وا كذذة ئَي يذذة  مذذن ثَيموا نيية كة ر َيذةكانيان ضةندة، بةآلم بوونيان هةية و، 
سذذتانى  –ناو نيشانى دانونةكة ضةسثاند كة كوردستاني  كذذة كورد طذذرفيت  –عَيراق بَيت،  كذذة  سذذبة)  يذَذراق  ع

عذذةرةب  سذذتة  يذذة را بذذوونى هة عذذةرةبين  كذذاتَي  يذذة،  بذذوونى هة عذذةرةبين  ضذذانة  لذذة ئةو ناوضانة نةما لةو ناو
بذذةم،  نذذاو ب نذذة  بذذة كةمي تذذةكان  كذذةم ثَيكها نذذة ب نذذة و زؤري لذذة كةمي بذذاس  عَيراددا زؤرينةية كة من حةز ناكةم 

يذذة  –بةالم لة ضوار ضَيوةي كؤمةَليا) كوردستاني  تذذةوة، بؤ كذذةم دةبَي يذذان  ئذذةوانين ذمارةكان سذذبةي  يذَذراق  ع
سذذاكةش  ئذذةوة) يا تذذةوة بؤ كذذةم دةبَي نذذةبَيت، ر َيذةيان لةبةرامبةر ر َيذة) كورد  يذَذدا  هذذةآلواردنى ت كذذار) و  جيا

 سبةي وا تةفسري نةكرَيت، زؤر سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، كا  دكتؤر سراج فةرموو.
 بةر َيج د.سراج امحد:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
طذذة) ) سذذةر بر  يذذة لة نذذيم هة لذذَي بك2مذذن دوو تَيبي كذذةم وا)  مذذن داوا دة صذذي (،  تذذةبيعي نة نذذات(  يذَذت )املكو ر

بذذدةن، ) قذذةت  دذذانونى دي نذذة)  طذذةر ليذ نذذة، ئة كذذة الي م شببكل عةرةبية لبب  ال ت يببة ا عببة قوم هببي جممو نببات  املكو
خببره(،  يببة و اىل ا سببيحية وااليزد يببة، امل مببن والدين شببور و االر سببريان و اال مببان و ال هببم الرتك يببة و تذذة االكثر كةوا

مذذاددة) )(م تَيك2(م نةمينَينت، ماددة) )2ماددة) ) خذذاَلى 1ةَلكَين بكرَينت لة طةَل  كذذةم،  خذذاَلى ية ئذذةوة  (م 
طذذا واآل  ئذذةوة) دةر بذذةر  دووةم )وغريها( تةبيعي لةم ياساية، لةم بر طةية جَيي طوجناو نيية لَيرةدا هةبَيت، لة
مذذة،  نذذين دةومية هذذا( م دةكات بؤ داهاتوو ضةندين طرووثي ديكة، ضةندين كةسايةتي ديكة، كة دةَلَي )وغري
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يذَذذين م سذذا دادةر  مذذة يا يذَذرة ئَي جذذا ل نين دينم، منين كةسايةتيمة وةكو دين دةبَيت هةق و مافم ثَيبدرَينت، 
بذذة  يذَذرة  نذذة؟، ل دذذةومي كَي ياساش دةبَيت خاَل لةسةر حروف دابنرَينت، ديار بكرَيت ئةو مكةويناتانة ئايين و 

كذذة ياسا ر َيي خبرَي و ديار بكرَي ئةطةر ديار نةكرَيت دةرطا واآل  يذذةني دي كذذةس و ال كردنة سبةييَن ضةندين 
نذذةكراوة،  شذذيت(ش  سذذي )زةردة نذذةكراوة با بذذةهائي(ش  دةَلَين ئَيمةش دينني و ئَيمةش دةومني، لَيرةدا باسي )
مذذان  يذَذي بؤ لَيرة من وا تةسةور دةكةم زةردةشتين لةو رؤذانة ئيعالني خؤيان كردووة لةوانةية ببَيتة طرفت

يذَذدا و، بةهائين حجوريان هةية،  طذذةر ث كذذةم ئة سذذايي دة نذذة) يا لذذة ليذ وجوديان هةية لة كوردستان، من داوا 
 ضوونةوة بكات، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، كا  بَيستوون فةرموو.
 بةر َيج بَيستوون فائق:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ثشت انشاء اهلل( ة مةسةلة) ثَيكهاتة نةتةوةييةكان، بَييؤمان )ثشتيريي دسةكانى كا  )دادر ئؤمتان( دةكةم ل

بة خوا كة ناوضة كوردستانيية جَي ناكؤكةكان طةر انةوة بؤ سةر هةرَيمى كوردستان كؤمةَلَيي ثَيكهاتة) تر 
كذذاتى  لذذة  تذذةوة  عذذديل نةكرَي تذذر تة جذذارَيكى  سذذاية  ئذذةم يا ئذذةوة)  لةوَ) هةن كة لَيرة ناوةكانيان نة هاتووة، بؤ

لذذدانى ط مذذان و ك ةر انةوة) ئةوانة، من ثَيشنيار دةكةم وةكو كا  )دادر( وتى لة كؤمةَلة) نةتةوةييةكان تورك
 سريانى ئاشوور) و ئةرمةنى و )ئةواني ديكةشي( بؤ زياد بكرَيت تةبيعية ناويان نة هَينني، زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو. زؤر سوثاس، كا  ئايدن
 بةر َيج ئايدن معروف:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
كذذؤ 2(م لة بر طة) )1لة ماددة) ) شذذَيوة)  (م دا كة تَيدا ثَيناسة) ثَيكهاتةكان كراوة، دةستةواذة) ثَيكهاتة بة

اذة) )املكونات( ئاماذة) ثَي كراوة لة ر وو) دار شتين ياساييدا باشرت واية بةشَيوة) تا  ئةم دةستةواذةية ئام
مذذان و  يذذةكان تورك لذَذة نةتةوةي تذذة كؤمة يذَذت )ثَيكها تذذةنجيم بكر شذذَيوةية  بذذةم  بذذارة  كذذة دوو يذَذت و، بر طة ثَي بكر
كذذةيي و  صذذابيئة و كا يذَذجدي و  سذذيحي و ئ يذذةكان مة لذَذة ئايني مذذةن و، كؤمة شذذوور) و ئةر سذذريان و ئا لذذدان و  ك

 ؤر سوثاس.ئةوانى ديكة( دواتر تةواو) ياسايةكة بةو شَيوةية ضا  بكرَيتةوة، ز
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو. جناةزؤر سوثاس، خاتوو 
 بةر َيججناة حممد:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 ( وشا )ئاينجاكان( لَي بَيتة زَيدةكرن، زؤر سوثاس.2من ذ) هةمان ثَيشنيارا هةي، بر طا )
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كا  خلحم فةرموو. زؤر
 بةر َيج خلحم امحد:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ئذذاينى  نذذةكان  نذذاو) ئاي نذذى  يذذاد كرد بذذة ز سذذةبارةت  كذذرد  بذذةنى  دذذادر( تة كذذا  ) كذذة  كذذةم  يذذة دة لذذةو ر ا ثشتيري) 

سذذتان  بذذؤ –زةردةشتييةكان و، هةروةها مادام )هةرَيم( مان لة بابةتة كة كردةوة بوو بة       كورد يذَذراق،   ع
بذذةتى  سذذةر با يذَذت و، لة يذذاد بكر بذذؤ ز تذذر)  هذذي  طذذوتى  سذذتوون(  كذذا  )بَي كذذة  ئذذةوة)  تذذةكان  ثاراستين مايف ثَيكها
ئاينجاكان ئَيمة لةبةرئةوة) كوردانى )فةيلي(مان هةية، كوردة فةيليةكان دةزامن ئاينةكةيان ئايين ئيسالمة، 

ئذذاينجا) بةآلم ئاينجاكةيان جياوازة لة ئاينجا) سونى كة زؤرينة) دانيشتوا ثذذةير ةو)  سذذتان  نى هةرَيمى كورد
كذذوردة  نذذدا  لذذة ئاينجاكا كذذراوة  نذذة  كذذةيي( و ئةوا سذذي )كا كذذة با نذذدا  نذذاو   ناوةكا لذذة  يذذة  سونى دةكةن، بؤية طرين
كذذةن  ثذذةير ةو) دة فةيليةكانيشى بؤ ئيجافة بكرَيت، ضونكة زؤربة) هةرة زؤر) مةراسيمة ئاينييةكانيان كة 

 سوثاس. جياوازة لة ئاينجا) سونى، زؤر
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، كا  فةرحان فةرموو.
 بةر َيج فرحان جوهر:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
سذذتوون( و ) كذذا  )بَي سذذراج( و  شذذَيخ  لذذحم( جنبباةمنين ثشتيري) لة دسةكانى كا  )دادر( و ) كذذا  )خ خذذان و   )

 دةكةم، زؤر سوثاس.
 ادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيج د.يوسحم حممد ص

 زؤر سوثاس، خاتوو وحيدة فةرموو.
 بةر َيج وحيدة يادؤ:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
سذذتان 2بر طة) ) لذذة كورد يذذن،  –(م دبَيذيت كة  دذذَي دذ عذذةرةب ذ) ل عَيرا كذذو  ئذذةم وة يذذةعنى  يذذن،  يذَذراق دةذ ع

يذَذرا لذذة ع يذذن،  يذَذراق دةذ لذذة ع نذذة  سذذتانينة  هذذاووآلتَين كورد يذَذذين  مذذافَى مذذةفروزة ب يذذة  مذذةعنا  يذَذر  يذذن غ ق دةذ
 هاووآلتى بؤمة نادةتن ل ظَيرَي، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، دكتؤر هةورامان فةرموو.
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 بةر َيج د.هةورامان حةمة شريحم ))هةورامان طةضَينةيي((:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مذذاددة)  ئَيمة لة طةَل بةر َيج )رابوون( نذذة،  شذذنيازةكة) هةردووكما شذذنةية، ثَي دا ثَيشنيازَيكمان هةية، بةم ضة
طذذة) )1) هذذةموو 2(م بر  كذذورد،  لذذة  يذذة  يذذةكان ج تذذة نةتةوةي هذذةموو ثَيكها يذَذت ) جذذؤرة ب بذذةم  تذذةكان  (م ثَيكها

 ثَيكهاتة ئاينييةكان جية لة موسَلمانى سونة(.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو. ناظموثاس، كا  باشة، س
 كبري:ناظم بةر َيج 

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
كذذةم  شذذنيار دة سذذَي ثَي شذذت،  ئذذايين زةردة يذَذت، دوو  يذذاد بكر ثشتيري ئةو بةر يجانة دةكةم دةربارة) ئاينجاكان ز

 ثَيكهاتة) شةبةكين لةبةر ضاو بيريَيت لة ناو ئةمةدا، زؤر سوثاس.
 كي ثةرلةمان:بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤ

 باشة، سوثاس، كا  سةركةوت فةرموو.
 بةر َيج سةركةوت سةرحةد:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

شذذوور) و 2ديارة بة نيسبةت ماددة) ) ( )ثَيكهاتةكان كؤمةَلة نةتةوةييةكان توركمان و كلدان و سريانى و ئا
يذذة كذذةيي(، كاكةي صذذابيئي و كا يذَذجد) و  سذذيحي و ئ يذذةكانى مة مذذةن و ئاين كذذةيان ئةر نذذةكان، ئاينة لذذة ئاي كان 

يذذةكان  ئذذاينى كاكةي ضذذونكة  سذذرَيت،  ثذذاَل بنوو لذذة  سذذانين  كذذةيي يار كذذات كا سذذت دة يذذةعنى ثَيوي سذذانيية،  يار
 يارسانيية.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، كا  حممد فةرموو.
 بةر َيج حممد سعدالدين:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
سذذ يذذةكان و لذذة ثَينا تذذة نةتةوةي تذذةكان، ثَيكها سذذتان، ثَيكها هذذةرَيمى كورد مذذةتى  مذذةت، حكو كذذةم حكو ةكان ية

يذذة،  ئاينييةكان، يةعين لة جياتى كؤمةَلة ثَيكهاتة بكرَيت طوجناوتر دةبَينت، ضونكة كؤمةَلة وةكو مةمجوعة
 كان، سوثاس.بةآلم لَيرة نةتةوة و ضةندين ئاين هةية، بؤية ثَيكهاتةكان، ثَيكهاتة نةتةوةيية

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، كا  سروود فةرموو.
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 بةر َيج سروود سليم:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كذذة الصابئة املندائية(، دوو موالحةزةم هةية، موالحةزة) يةكةم ئةوةية )صابئة( بكرَيت ) تذذةن ديانةتة عادة
حذذةزة) دووةم  الصابئة املندائية(،وةهاية ) تذذرة، موال دةبَيت ئيجافة بكرَيت دانونييةن جوانرت و ر َيي و ثَيي 

يذذةعنى  كذذة(؟،  هذذي دي لذذة ) ضذذية  ثرسيارم هةية لة ليذنة) ياسايي كة دةَلَيت )هي ديكة(، يةعنى مةدسةدتان 
طذذةر يذذة  ئةطةر ثَيكهاتة) ئايين ديكة هةية ئةو موصتةَلحة) )ديكة( كةم كردنةوةية لة ديمةتى ئةوان ئة هة

 با بنووسن هةموويان لَيرة، ئةطةر نيية با )هي ديكة( ال بدرَيت، زؤر سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، كا  يروانت فةرموو.
 بةر َيج يروانت نيسان:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
يذَذت دَيتة تةعريحم كرن ن الصابئة املندائية(،ل هةموو جها صابيئة ) كذذةويناتا  نذذاظَى م صذذابئة( و،  بذذةس ) ة  

كذذا   دذذادر( و  ئايين بن يان ديين بن ل كوردستانَي خاسةتةن زةردةشيت بَيتة نظَيساندن و، ثيشتةظانيا كا  )
 )سراج( و دكتؤر )سروود( دكةم، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 وة ضية لةسةر ر اي ئةندامانى ثةرلةمان؟، كا  رابون فةرموو.زؤر سوثاس، ليذنة ثةيوةنديدارةكان ر اي ئَي
 بةر َيج رابون توفيق:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ببوورة بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان من دةستم هةَلرب يوة بؤ ناو نووسني ديارة لة بريتان ضوو بينووسن ئةطةر 

 فرسةمت بدةن.
 :بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان

 هةموو ناوةكان خوَينرايةوة فةرموو.
 بةر َيج رابون توفيق:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
هذذةموو  لذذة  كذذةم،  شذذى دة بذذةآلم شةرحي مذذةوة،  هذذةورامان( دةكة من تةئكيد لة جةوهةر) دسةكاني كا  )مةال 

شذذة) )ئة نذذةر ةت دا و لذذة ب تذذةكان  لذَذَين ثَيكها يذَذي دة بذذةكار دونيا مافى ئةوة) كة ئَيمة لة كوردستان ث دذذةليات( 
دَيت، بةآلم لة كوردستان وشةكة دةنيدانةوةيةكى سل  هةية ر ةزامةندية كة وشة) )ثَيكهاتة( بةكار دَينني، 
مذذة  كذذة ئَي كذذدا  لذذة كةوانةوةية كذذة  لة ثَيكهاتة مةبةستمان ضية؟، لة ثَيكهاتة مةبةستمان هةموومان ئةدةلياتَي

يذَذت، ر َيككةوتووين ثَيكهاتة بةكاربَينني، كة ئةكسة رية نيية ئينجا ئةو ثَيكهاتةية نةتةوةيي بَيت يان ئايين ب
خذذةين  ئذذةوة دادة سذذةر  طذذا لة يذذة دةر لة كوردستان هةموو ثَيكهاتة نةتةوةييةكان مةبةستة جية لة )كورد(، بؤ
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ئذذاين و  شذذة)  سذذتان و لذذة كورد مةبةستمان كَييةو هةموو ئةو ناوانة ريج بكةين لة موسَلمانةكان و ئاينين دا 
يذذة ئاينجا يذذةكن ج يذذان ئاينجا ) بؤ زياد بكرَيت، بةس مةبةستمان ضيية لة هةموو ئةوانة) كة هةَلير) ئاين 

كذذة  كذذةم بابةتة شذذنيار دة مذذةوة، ثَي يذذد دةكة لة موسَلمانى سونة كة لة كوردستان ئةكسةريةن، كةواتة من تةئك
لذذة ك يذذةكان  لذَذة نةتةوةي تذذة كؤمة يذَذت، ثَيكها لذذَي ب سذذةكة وا)  يذَذت، ثَينا لذذَي ب هذذةموو وا)  سذذرَيت ) نذذةدا بنوو ةوا

سذذرَيت  نذذةدا بنوو لذذة كةوا نذذةكان  سذذرَيت ئاي شذذدا بنوو ئذذةوة) تري كذذورد(، لة لذذة  يذذة  يذذةكان ج تذذة نةتةوةي ثَيكها
 )هةموو ثَيكهاتة ئاين و ئاينجاكان جية لة موسَلمانى سونة(، زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ارةكان، دكتؤرة ظاآل فةرموون.باشة، سوثاس، ليذنة ثةيوةنديد
 بةر َيج د.ظاآل فريد:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
زؤربة) ثَيشنيارةكان بةنةزةر) ئيعتيبار وةرطريا، بةآلم داوا لة بةر َيجتان دةكةين ضةند دةدةيةكمان بدةنَي 

 بؤ دار شتنةوة) ماددةكة.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ن، دكتؤر سراج فةرموو.باشة، فةرموو
 بةر َيج د.سراج امحد:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
هذذةم  سذذتان  ئذذةوة) كورد سذذاكة لةبةر نذذاو يا نذذة  سذذونة( نةخة شذذيعة( و ) مذذة) ) كذذةم كةلي كذذا دة ليذنة) ياسايي ت

 شيعة) تَيداية و هةم سونة) تَيداية، تكا تان لَي دةكةم با تةفريقة دروست نةبَينت، سوثاس.
 سحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيج د.يو

 با بجانني ر اي ليذنة ثةيوةنديدارةكان بة ضي دةطات.
 بةر َيج د.ظاآل فريد:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
شذذَيوةية 1(م ماددة) )1بةشي ) (م دوا) وةرطرتين ر او ثَيشنيار) ئةندامانى ثةرلةمان هةردوو ليذنةكة بةم 

 ة لةم دةستةواذة و زاراوانة) خوارةوة ماناكانى بةرامبةريانة(:دايان ر شتةوة )مةبةسيت ئةم ياساي
 عَيراق. –حكومةت: حكومةتى هةرَيمى كوردستان  -1
ئذذاين و  -2 ثَيكهاتةكان: كؤمةَلة نةتةوةييةكان توركمان و كلدانى و سريانى و ئاشوور) و ئةرمةن و، كؤمةَلة 

كذذة ئاينجاكان مةسيحي و ئَيجدي و صابيئة) مةندائى و كاكة يي و شةبة  و فةيلي و زةردةشيت و هي ديكة 
 عَيرادن. –هاووآلتى كوردستان 
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

يذذةوة؟، ) يذذة دذ) 48كَي لة طةَليةتى بةو شَيوةية) كة خوَينرا كذذةس ني يذذةتى؟،  كذذَي دذ يذذةتى،  لذذة طةَل كذذةس   )
 (م.2بَيت؟، كةواتة ثةسةند كرا، ماددة) )

 ج د.ظاآل فريد:بةر َي
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

نذذدام  –(م حوكمةكانى ئةم ياساية بةسةر طشت هاووآلتيانى كوردستاني 2ماددة) ) بذذة ئة يذذان  عَيراق كة خؤ
 لةم ثَيكهاتانة دةزانن كة زؤرينة ثَيي ناهَينن ثَيادة دةكرَيت.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

دذذادر  ئةم ماددةية؟ كَي دسة) هةية لةسةر مذذاددة) دووةم، ] ئةم ئةندام ثةرلةمانانة ط توطؤ دةكةن لةسةر 
لذذحم  سذذرحد، خ محببدئؤمتان، سةركةوت   سذذعدالدين، ا مذذد  عذذروف، حم يذذدن م بذذداهلل، ئا يذذوب ع يذذق، ا بذذوون توف ، را

 يروانت نيسان، وحيدة يادو، سروود سليم[.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو، كا  ئايدن
 بةر َيج ئايدن معروف سليم:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
يذَذي  نذذة ث كذذة زؤري لة ماددة) دووةم دا، لة كؤتايى ماددةدا هاتووة كة خؤيان بة ئةندام لةم ثَيكهاتانة دةزانن 

شذذَي بذذة  يذذةدا  لذذةو ماددة نذذة  وةيةكى ناهَينن، ثيادة دةكرَيت، لَيرةدا ثَيمان واية بةكارهَينانى دةستةواذة) زؤري
لذذة  سذذني  يذذةكى ئةسا شاراوة ئاماذة ثَيكراوة بؤ كةمينة ثَيكهاتةكانى تر، ئَيمة وةكو نةتةوة) توركمان ثَيكهاتة
عَيراق و هةرَيمى كوردستان، دةستةواذة) كةمينة بة شَيوةيةكى رةها رةتى دةكةين و دبول ناكةين، شايانى 

مذذادد لذذة  طذذة) دووةم،  لذذة بر  نذذات[  يذذة باسة دةستةواذة) ]املكو كذذراوة، بؤ سذذة  سذذاكة ثَينا ثذذرؤذة يا كذذةم،  ة) ية
بذذةو  مذذاددة) دووةم،  كذذةين  شذذنيار دة مذذة ثَي ثَيويست ناكات دووبارة لة ماددة) دووةم ثَيناسة بكرَيت، بؤية ئَي
يذذادة  يذَذراق ث سذذتانى ع يذذانى كورد شذذت هاووَلات سذذةر ط سذذاية لة ئذذةم يا حذذوكمى  يذَذت و  يذَذي خبر بذذارة ر شذذَيوةية دوو

 ةندام لة ثَيكهاتةيةكى طةَ كوردستان دةزانن، سوثاس.دةكرَيت كة خؤيان بة ئ
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كا  رابوون فةرموو،
 بةر َيج رابوون توفيق معروف:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
تذذر كذذات زؤر نذذةكرد  حذذةزم  يذذرم،  لة مونادةشة) بةندةكة) ثَيشوو كا  ]د. سراج[ ئاماذة) بؤ كرد، بةس  ب

جذذَى  بذذة  جذذَى  كذذَى  سذذةر  كذذردووة لة خذذؤ) رووني بذذة  سذذا  كذذات، يا سذذت نا نذذدة ثَيوي ئذذةو بة يذذة و  ئذذيم هة هةمان رة
 دةكرَيت؟ بؤية ثَيشنيار دةكةم ئةو ماددةية هةَلبيريَيت، سوثاس.
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، كا  دادر فةرموو،

 بةر َيج دادر ئؤمتان رسول:
 ج سةرؤكى ثةرلةمان.بةر َي

بذذةَلام  بذذدرَيت،  منين ثَيمواية ئةو ياساية بؤية دةدنوس دةكرَيت بؤ ثَيكهاتةكانة، ثَيويست ناكات ئاماذة) ثَي
تذذذةوة،  شذذذَيوةية دابر َيذرَي بذذذةو  كذذذةم  تذذذةوة داوا دة شذذذى ةَينَي كذذذو خؤ طذذذةر وة يذذَذت و ئة كذذذةم ال برب شذذذنيار دة ثَي

شذذت هاووَلات سذذةر ط سذذاية، بة ئذذةم يا مذذةكانى  لذذة حوك يذذة    بذذة ثَيكهاتة سذذةر  يذَذراق كة سذذتانى ع يذذانى كورد
ثَيكهاتةكانى كوردستانن ثيادة دةكرَيت، لةبةرئةوة ثَيمواية بةكارهَينانى ئةو دةستةواذةية وشة) ئةندام بؤ 
رَيكخستنى سياسيية، خؤ ئةوانة ثارتى سياسي و رَيكخراو) سياسى نني، ثَيكهاتة) نةتةوةيى يان ئاينني كة 

 ةية لة ضوارضَيوة) ثَيكهاتة) هةرَيمى كوردستانى عَيراق، سوثاس.جياوازيان ه
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، د. سراج فةرموو،
 بةر َيج د. سراج امحد حةمةدامني:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 هةمان را) ]كا  رابوون[م هةية، سوثاس،

 رلةمان:بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثة
 كا  ايوب فةرموو،

 بةر َيج ايوب عبداهلل امساعيل:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سذذى و  خذذراوة سيا بذذؤ رَيك منين ثَيم واية ئةندام بوون لة كوردستان وا رةضاو كراوة كة ئارةزوومةندانةية و 
مذذةك كذذة ]حوك سذذرَيتةوة  كذذة وا بنوو شذذة  ثذذَيم با يذذة  سذذاية مةدةنى و ثَيشةييةكان بةكار هاتووة، بؤ ئذذةم يا انى 

بةسةر طشت هاووَلاتيانى كوردستانى عَيراق كة سةر بةو ثَيكهاتانةن[، ثشتيري) را) ]كا  ئايدن[ دةكةم، 
 مادام باسى ثَيكهاتةمان كردووة ثَيويست ناكات باسى زؤرينة و كةمينة بكةين، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كا  حممد فةرموو،

 ج حممد سعدالدين انور:بةر َي
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

نذذين  يذذة م يذذارة، بؤ شذذى د سذذَييةم ئاماجنةكة مذذاددة)  لذذة  مذذادةكراوة و  تذذةكان ئا بذذؤ ثَيكها يذذارة  سذذاكة د خذذؤ) يا
 ثشتيري) ئةوبةر َيجانة دةكةم، ماددة) دووةم ال بربَيت، سوثاس.
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 انت فةرموو،سوثاس،كا  يرو

 بةر َيج يروانت نيسان ماركؤس:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

تذذة  طذذةر نةها كذذرن و ئة منين ثشتيري) ]كا  رابون و كا  سراج و كا  حممد[ دةكةم، ئةو ماددة بهَيتة را
 [ راببيت.كلمة التى ال تشكل اكثري راكرن ثشتيري) ]كا  ئايدن[ دةكةم كة ]

 رؤكي ثةرلةمان:بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سة
 سوثاس، كا  سةركةوت فةرموو،

 بةر َيج سةركةوت سةرحةد خلي ة:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

تذذة دام و  نذذدام وا بذذة ئة يذذان  كذذة خؤ سذذتان  يذذانى كورد شذذت هاووَلات كذذرد، ط ئذذةوةيان  سذذى  بذذرادةران با شذذتى  بذذة ط
بذذ يذذان  كذذة خؤ لذذةو دةزطاكانى حجبى و حكومى بةكار دَيت، ثَيويست دةكات بيؤترَيت  شذذَيي  يذذان بة سذذَيي  ة كة

 ثَيكهاتانة دةزانَيت، سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، وحيدة خان فةرموو،
 بةر َيج وحيدة يادؤ هرمج:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يذَذي نذذة ث هذذان زؤري هذذةمى ج نذذاهَين،  ئةز دبَيذم كة زؤرينة) ثَيي نائينن، ضونكى طةلة  جها زؤرينةنة و لة 
 ثشتيري) ]كا  سراج و كا  رابوون[ دكةم، ضونكى ئةو ماددة زَيدةية، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كا  سروود فةرموو،

 بةر َيج سروود سليم متى:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 سوثاس، دسةكامن كرا،
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خلحم فةرموو،كا  
 بةر َيج خلحم امحد معروف:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 دسةكانى من ]كا  دادر[ كرد)، سوثاس.
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، ليذنة ثةيوةنديدارةكان؟

 بةر َيج د. ظاَلا فريد ابراهيم:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 شتنى راو و ثَيشنيارةكانى ئةندامان.ضةند دةدةيةكمان دةوَيت بؤ دار 
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، نودتة) نيجامى كا  رابوون؟
 بةر َيج رابون توفيق معروف:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 نيية. ئةطةر ئةمة خبةنة دةنيدان كة ةَينَيت يان نةمَينَيت؟ كةواتة ئةطةر نةمَينَيت ثَيويستى بة دار شنت

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 با رةئى ليذنة ثةيوةنديدارةكان وةربيرين، دوايى دةخيةينة دةنيدان.

 بةر َيج د. ظاَلا فريد ابراهيم:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

وة) دةجممان ئةوة) كة ثَيشنيار كرا دةجمكردنى بوو لةطةَل ماددة) يةكةم نة  هةَليرتنى، بةَلام لةبةر ئة
نةكرد لةطةَل ماددة) يةكةم، بؤية ثَيويستة ماددة) دووةم ةَينَيتةوة بة وةرطرتنى ثَيشنيار) ئةندامان، 
ليذنة ثةيوةنديدارةكان ماددة) دووةم بةم شَيوةية دادةر َيذنةوة، ماددة) دووةم، حوكمةكانى ئةم ياساية 

 كهاتانةنن ثيادة دةكرَيت. عَيراق كة لةو ثَي –بةسةر طشت هاواَلتيانى كوردستان 
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

[ لةطةَليداية، كَى لةطةَليدا نيية، كةس نيية، كةواتة 43كَى لةطةَليداية كة بةم شَيوةية خويندرايةوة؟ ]
 ثةسةند كرا.

 بةر َيج د. ظاَلا فريد ابراهيم:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

عَيراق -نج لةم ياساية بريتيية لة رَيكخستنى ثيادةكردنى ثَيكهاتةكان لة كوردستانماددة) سَييةم، ئاما
سةربار) مافة دةستوورييةكانيان بؤ مافى سياسى و مةدةنى و كارطَير ) و رؤشنبري) و فَيركار) و ئاينى و 

 ئابوورييةكان بة ثَيى ياسا ناوخؤيى و نَيودةوَلةتييةكان.
 ةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ س

 كَى دسة) هةية لةسةر ئةم ماددةية با ناو) خؤ) بنووسَيت؟ 
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 :ثةرلةمان سكرتَير) /بةر َيج فخرالدين دادر عارف
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةم ئةندام ثةرلةمانة بةر َيجانة ط توطؤ دةكةن لةسةر ماددة) سَييةم، ]سراج امحد، دادر ئؤمتان، بَييةرد 
احل فةدَى، جنات حممد، رابوون توفيق، ايوب عبداهلل، بةهجاد دةروين، يعقوب طورطيس، ئايدن تاَلةبانى، ص

 معروف، سروود سليم، شكرية امساعيل[. 
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كا  يعقوب فةرموو،
 بةر َيج يعقوب طؤرطيس يادؤ:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 ئاماجنى ئةم ياساية بريتيية لة ثاراسنت و رَيكخسنت، ]ثاراسنت[ لَيرة زَيدة بكةن، سوثاس.ماددة) سَييةم، 

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، كا  رابوون فةرموو،

 بةر َيج رابوون توفيق معروف:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ماذة ثَيبكرَيت و رَيي خبرَيتةوة، بؤية من ثَيمواية ناوةروكى ئةو ماددةية ثَيويستة لة ]اسباب موجبة[ ئا
 ئةو ماددةية زيادة و ثَيويستة البرَيت، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، كا  سراج فةرموو،
 بةر َيج د. سراج امحد حةمةدامني:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
) جوملةكة مةحجوفة، ئةطةر بة ديقةت طوَيى بدةينَى دةَلَيت دوو تَيبينيم هةية، يةكةم، لَيرة خةبةر

، ئاخر تةنجيم و مومارسة) ضى؟ خاص بهم، باسى يهدف هذا القانون اىل تنظيم ممارسة مكونات[]
مافةكانى نةكردووة، دةبَيت لَيرة جوملة  مةح وزة دةبَيت ديار بكرَيت، دووةم، دسة) ]كا  رابوون[ 

 تة ]اسباب موجبة[ لَيرة زيادةية و جَيى ناكرَيتةوة، سوثاس.تةئيد دةكةم دةبَيت بضَي
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كا  دادر فةرموو،
 بةر َيج دادر ئؤمتان رسول:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يةكان جَى ثشتيري) لة دسةكانى ]كا  رابوون[ دةكةم، ئةمة زيادةية، ثَيويستة لة هؤية ثَيويستكاري
بكرَيتةوة، بةَلام لة حاَلةتى مانةوة)، ثَيم واية ثَيويستة لة بر ) بريتيية لة رَيكخستنى ثيادةكردن، 
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بنووسرَيت ]ئامانج لةو ياساية ثاراستنى مافى ثَيكهاتةكان و ثيادةكردنَيتى[ و مافى سياسى البربَيت، 
ر) رةطةزنامة) عَيرادني كة تاكو ئَيستا لةبةرئةوة) هةموو هاووَلاتيانى كوردستان و ئةوانة) هةَلي

بةداخةوة، هةموومان مافة سياسييةكامنان وة  ية  دابني كراوة لة خؤثاَلاوتن و موشاركة) سياسى و 
دروستكردنى ثارتى سياسى و هةموو ئةمانة، بةَلام بؤ جياواز) رؤشنبري) و ئاينى و ئابوور) بة هؤ) 

لة خةسَلةت و تايبةمتةند) كؤمةَليا بة را) من واريدة، بةَلام مافى  جياواز) ثَيكهاتة) كؤمةَليا و جياواز)
 سياسى البربَيت، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 خان فةرموو، جناةسوثاس، 

 حممد عبداهلل: جناةبةر َيج 
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

اجنى ئةم ياسايى بريتيية لة ثارَيجطار) كردن و ثَيشنيار دةكةم ماددَ) سَييَى ب ظى رةنيى بيت، ]ئام
دةستةبةر كردن و رَيكخسنت و ثيادةكردنى ثَيكهاتةكان لة كوردستانى عَيرق سةربار) مافة دةستوورييةكان 
بؤ مافة سياسى و مةدةنى و كارطَير ) و رؤشنبري) و ئاينى و كؤمةَلايةتى و فَيركار) بهَيتة زياد كرن، 

 ى ياسا) نيودةولةتييةكان بةرجةستة دةكات، سوثاس.ئابوورييةكان بة ثَي
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كا  ايوب فةرموو،
 بةر َيج ايوب عبداهلل امساعيل:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ثشتيري) را) ]كا  رابوون و كا  دادر[ دةكةم، مادام باس لة ئامانج دةكات دةكرَيت لة هؤكارة 

 ثَيويستةكان جَييا) بكرَيتةوة، سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كا  ئايدن فةرموو،
 بةر َيج ئايدن معروف سليم:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
لة ماددة) سَييةم، بؤ مافة سياسى و مةدةنى و كارطَير ) و رؤشنبريي لة ثَين مافة سياسى و مافى 

 زياد بكرَيت، سوثاس. نةتةوايةتى
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كا  سروود فةرموو.
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 بةر َيج سروود سليم متى:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ثشتيري) ئةو ثَيشنيارة دةكةم كة وشة) ]ثاراسنت[ زياد بكرَيت ثَين رَيكخسنت، ببَيتة ثاراسنت و 
شنيارة دةكةم كة كؤمةَلايةتى زياد بكرَيت و ثشتيوانى دسة) ]كا  ئايدن[ رَيكخستنى و ثشتيري) ئةو ثَي

 دةكةم، سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  بةهجاد فةرموو،
 بةر َيج بةهجاد دةروَين دةروَين:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
اب موجبة[، ئامانج ةينت هي ئيشكال دروست ئامانج ديارة تةئكيد لة ناوةرؤكَى دكةت، ناونيشان و ]اسب

نابيت ل ظَى ماددَ) دا، من ثَي باشة ب ظى شَيوة) بهَيتة رَيكخسنت، ]ئاماجنى ئةم ياساية بريتيية لة 
ثاراستنى مافة سياسى و مةدةنى و كارطَير ) و رؤشنبري) و فَيركار) و ئاينى و ئابووريَين ثَيكهاتةكان بة 

 ودةوَلةتى و دووَلرت كردنى بنةمايَين ثَيكةوة ذيانَى ل كوردستانَى، سوثاس.ثَيى ياسا) ناوخؤيى نَي
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، بَييةردخان فةرموو،
 بةر َيج بَييةرد دَلشاد تاَلةبانى:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
واية ئةمة بضَيتة هؤيةكانى دةرضوواندن، منين ثشتيري) لة را) ]كا  رابوون و كا  دادر[ دةكةم، ثَيمة

ئةطةر لةشوَينى خؤشى ةَينَيت ثَيشنيار دةكةم، لةبةر ئةوة) لة روو) رَيجمانييةوة ناتةواوي هةية، كة 
دةَلَيت ئاماجنى ئةم ياساية بريتيية لة رَيكخستنى ثيادةكردنى ثَيكهاتةكان، ثَيمواية دةبَيت بكرَيتة ئاماجنى 

 لة ثاراستنى مافى ثَيكهاتةكان لة كوردستانى عَيراق تا كؤتايى، سوثاس. ئةم ياساية بريتيية
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، خاتوو شكرية فةرموو،
 :مصطفىبةر َيج شكرية امساعيل 

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
شَيوازة) لَي بكرَيتةوة، ]ئاماجنى  من ثَيم باشة بضَيتة هؤيةكانى دةرضوواندن و ئةطةر دةمَينَيتةوة بةم

 ئةم ياساية بريتيية لة رَيكخسنت و دةستةبةركردنى مافى ثَيكهاتةكان[، سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كا  صاحل فةرموو.
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 بةر َيج صاحل فةدَى امحد:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

و مادةية هاتووة يان دووبارةية يان زيادة، بةشَيكى ضةسثاندنى منين ثَيم واية هةموو ئةوانة) لة
 ثاراستنى مافى ثَيكهاتةكان هةر ثشتيري) لةو راية دةكةم لة هؤكارةكان هةبَيت، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، را) ليذنة ثةيوةنديدارةكان، فةرموو د. ظاَلا،

 ابراهيم:بةر َيج د. ظاَلا فريد 
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

زياتر لة ]سَى[ كةس ثَيشنيار) كرد كة ئاماجنى ياساكة ببَيت بة ]اسباب موجبة[) ياساكة، بؤية داوا لة 
 بةر َيجتان دةكةين كة ئةو ثَيشنيارة خبرَيتة دةنيدان.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
[كةس 47كردنى ماددة) سَى و هؤية ثَيويستةكان، كَى لةطةَليداية؟ ]سوثاس، كَى لةطةَليداية لة دةمج 

لةطةَليداية، كَى لةطةَليدا نيية؟ كةس نيية، كةواتة ثةسةند كرا، دوايى لة هؤَ ثَيويستكارةكان  سياغة 
 دةكرَيت، ماددة) ضوار،

 بةر َيج د. ظاَلا فريد ابراهيم:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 تةسَييةم،ماددة) ضوارةم دةبَي
 بةشي دووةم

 (:3( دةبَيتة ماددة )4ماددة )
 عَيراق يةكساني تةواو و كارييةر بؤ ثَيكهاتةكان مسؤطةر دةكات: –دةسةاَلتةكانى هةرَيمى كوردستان 

: حكومةت مايف يةكساني و هاودةرفةتي لة ذياني سياسي و رؤشنبريي و كؤمةاَليةتي و ئابووري لة يةكةم
ي كارييةر بؤ ئةو تاكةي سةر بة ثَيكهاتةكةية مسؤطةر دةكات، هةروةها مايف بةشداري رَيياي ياساو سياسةت

: سةرجةم شَيوةكانى دووةمكردنيان لة وةرطرتين ئةو بر يارانةي تايبةتة بة خؤيان مسؤطةر دةكات. 
ر سجا جياكار) دذ) هةر ثَيكهاتةية  لة ثَيكهاتةكاني كوردستاني عَيراق دةدةغة دةكرَيت و سةرثَيضيكا

 دةدرَيت بةثَيي ياسا بةركارةكان.
: دةدةغة كردنى هةر بانيةشةيةكى ئاينى، يان سياسي، يان راطةياندن، كؤمةَلي، يان تاكي، سَييةم

راستةوخؤ، يان ناراستةوخؤ، بؤ رق و كينة، يان توندوتيذ)، يان تؤداندن، يان دوورخستنةوةو 
 ن ئةتنى، يان ئايينى، يان زمانةوةانى بينا كرا بَيت.ثةراوَيجخسنت، كةوا لةسةر بنةما) نةتةوةيي، يا

: رَيية طرتن لة هةر رةفتارَيي، يان هةر سياسةتَيكى نةرَينى كةوا ببَيتة هؤ) طؤر ينى بارودؤخى ضوارةم
رةسةني ئةو ناوضانة) ثَيكهاتةيةكى دياريكراو تَيدا نيشتةجَين و، رَيية طرتن لة هةر بةخاوةن بوونَيي 
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، يان ببَيتة هؤ) طؤر انكار) د ؤطرافى بؤ مؤركى مَيذوويي و شارستاني ناوضةيةكى كةوا ئاماجنى
 دياريكراو، بةهةر هؤية  بَيت، لةذَير هةر ثاساوَيي بَيت.

: ضارةسةركردنى زَيدةر ؤيي ئةجنامدراو لةسةر ناوضةكانى هةر ثَيكهاتةية  و طةر اندنةوة) بارةكة ثَينجةم
دةر ؤييةكة، نةهَيشتين ئةو ئاسةوارو ثامشاوانةي بوونةتة، يان دةبنة هؤي بؤ حاَلةتى ثَين روودانى زَي

 طؤر انكاري د ؤطرايف، يان دةرةبوو كردنةوةيان لة حاَلةتي ئاستةمي طةر انةوةي بارةكة بؤ حاَلةتي ثَيشووي. 
ى دانانى ثالنى : لةكاتى دياريكردنى سنوور) يةكة كارطَير ييةكان و بازنةكانى هةَلبذاردن و لة كاتشةشةم

طةشة ثَيدانى ئابوور) و ثةرةثَيدانى كؤمةَليةكانى نيشتةجَيبووني شارةدَي و الدَييي، هةروةها ثاراستنى 
ذينية، حكومةت بارودؤخى خؤجَييي و ثةيوةنديية كؤمةاَليةتى، بةرذةوةنديية ئابوورييةكان و نةريتة 

 َيت. ضةسثاوةكانى ثَيكهاتةكاني ئةو ناوضةية لةبةر ضاو دةطر
: حكومةت كار دةكات لةسةر هانداني طةر انةوةي ئةو كةسانةي سةر بة ثَيكهاتةكانن و لةوانةي حةوتةم

ثَيشرت دانيشتووي كوردستاني عَيراق بوون و ناضاري كؤض كردن بوون و مسؤطةر كردني مافة 
 شايستةكانيان.

 :هةشتةم
يي لة رَيياي مسؤطةر كردني رَيياكاني حكومةت ثابةند دةبَيت بة ثارَيجطاري كردن لة زماني دا -1

 فَيربوونيان و رؤشنبري بوون و بةر َيوةبردني كةناَلي راطةياندني تايبةت بة خؤيان.
حكومةت كردنةوة) بةشى تايبةت بة زمانة نةتةوةييةكانى ثَيكهاتةكان لة زانكؤكانى كوردستان و  -2

 خؤيان بةثَيى ثَيويستيان مسؤطةر دةكات.دامةزراندنى ئةكاد ياي زانستى و زمانةوانى تايبةت بة
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سوثاس، كَى دسة) هةية لةسةر ئةم ماددةية با ناو) خؤ) بنووسَيت؟ لة وةرطَيرانى دةدة عةرةبييةكة بؤ 
 ونادةشةية.كوردييةكة هةندَيي ئيشكال هةية لة روو) رَينووس و لة روو) دار شتنةوة، ئةمة دابيلى م

 بةر َيج فخرالدين دادر عارف /سكرتَير) ثةرلةمان:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةم ئةندام ثةرلةمان بةر َيجانة ط توطؤ دةكةن لةسةر ماددة) ضوار، ثَيشرت ]حيات جميد[ ناو) خؤ) 
رابوون توفيق، نووسي بوو، ]دادر ئؤمتان، صاحل فةدَى، امنة زكر)، د. سراج امحد، هةورامان طةضَينةيى، 

، حممد سعدالدين، سروود عثمانبةهجاد دةروَين، جوان امساعيل، شكرية امساعيل، يعقوب طؤرطيس، ماجد 
 سليم، يروانت نيسان[.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، حيات خان فةرموو.
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 بةر َيج حيات جميد دادر:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ةراستى لة روو) دار شتنةوة تا رادةية  موعةدةديية  ثَيوة ديارة لة تَييةيشنت، ئةطةر جية لةوة) ب
موراجعة) ئةمة بكرَيت خراث نيية، لة ماددة) ضوار، فةدةرة) يةكةم، كة ئَيستا بوويتة ماددة) سَي، بةم 

) خؤيان و ثَيويستة شَيوةية بكرَيت باشرتة، ]ثَيكهاتةكان مافى دةربر ينيان هةية لة رؤشنبري) و تةداليد
بةرطر) لة هةموو ثريؤزييةكان، شوَينة ثريؤز و ئاينةكانيان بكرَيت، حكومةتى هةرَيم ئةركى سةرشانَيتى 
هةموو هةوَلَيي بدات بؤ ثاراسنت و ثَيشخستنى كولتوور) رؤشنبري) و ئاينى و جَيية ئاينييكانى هةموو 

م باشة دَيرَيكى تر) بؤ زياد بكرَيت ئةوين، ]دةستةبةر ثَيكهاتةكان بثارَيجَيت، و لة فةدةرة) حةوتةم، ثَي
كردنى ذيانَيكى باشرت[، حكومةت كار دةكات لةسةر هاندان و طةر انةوة) ئةو كةسانة) سةر بة 
ثَيكهاتةكانن و لةوانة) ثَيشرت دانيشتوانى هةرَيم بوون و ناضار) كؤض كردن بوون و مسؤطةر كردنى 

ذيانَيكى شايستة تا جارَيكى تر بري لة كؤض كردن نةكةنةوة، فةدةرة)  مافةكانيان و دةستةبةر كردنى
هةشتةم، شتَيكى زؤر باشة كة بةشى تايبةت بة زمان و نةتةوةو ثَيكهاتةكان لة زانكؤكانى كوردستاندا 
هةبَيت، بةَلام باشرتيشة ئةطةر لة مةنهةجى ثةروةردةييدا بة تايبةتى لة كتَيبى ]ماف[ وردتر باس لة 

هاتةكان و مافةكانيان بكات تا رؤَلةكانى ئةم وَلاتة شارةزاييان هةبَيت لةسةر ثَيكهاتةكان و مافةكانيان، ثَيك
 سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، كا  يعقوب فةرموو،

 بةر َيج يعقوب نيسان ماركؤس:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

[ سياسيية بَيتة ئيجافةكرن، ]حضر اى دعوتحةزة هةية سَييةم، لة نةسى عةرةبى من هندة  موال
]سواء كان [، يةعنى تايبةت يان طشتى، ]خاصة او عامة[ بعد االعالمية دينية و االعالميةفاريجة ]

[، مةجازيةن تعويضهم تعويضا جمازيا او[، ئةمة لة سَييةم، ثَينجةم، ]مقروءة و او مسموعة او مرئية
تاخذ احلكومة يف [، مةجاز) تشتةكَى ديكةية و مةعنا) تر) هةية، لة شةشةم، ]زياتعويضا جمغةلةتة، ]

[، يةعنى تضمن احلكومة عدم تغري الظروف احمللية[ ببيتة ]]تاخذئةواالعتبار الظروف احمللية[، 
تضمن احلكومة عدم تغري الظروف احمللية، العالقات حكومةت زامن بيت و ئةو زروفة ناهَيتة طؤر ين ]

، ئةوين زؤر تلتزم احلكومة بتمكني و دعم ابناء املكونات[هةتا نيهايةتى جوملة، هةشتةم، ] جتماعيةاال
 ثَيويستة، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، امنةخان فةرموو،
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 بةر َيج امنة زكري سعيد:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

يَين هاتينة بةحس كرن كو ثرسيارا من ذ ليذنا ياسايى ئةوة ئةطةر هات و  ب ماددا ضارَيدا كؤمةَلة  بابةت
بؤ منوونة ماددَين بر طا دوويَيدا بةحسَى هندَ) دكةت ئةطةر هةر جودا كاريية  دذ) ثَيكهاتَين نةتةوةيى 
يان ئاينى و مةزهةبى هاتة كرن دَ) هَين سجادان يان هةر جؤرة بانيةشةيةكا ئاينى راستةخؤ و 

ستةوخؤ ئةطةر هاتة كرن ئةز جؤرَ) سجايا دَ) ض بن؟ ضونكى هيض جؤرة ميكانيجمةكا سجادانَى دظَى نةرا
ياسايَى دا نينة، ئايا ياسايةكا تايبةت هةية كو دَ) ل طؤر ظَى ياسايَى كار ثَى هَيتة كرن؟ ئةطةر نينة ثَيدظى 

ت و ض رةنك بيت، هةر بر طا دوويَيدا ئةز ية دظَى ياسايَى دا ئةم جهَى وَ) ظةكةين كو دَ) ئةو سجا دور ض بي
داخازَ) دكةم ثشتى ثَيكهاتا نةتةوةيى و نةذاد) ثةيظا رةطةز) ذ) بهَيتة زَيدة كرن، يةعنى هةر 

 ثَيكهاتةية  لة ثَيكهاتةكانى نةتةوةيى يان نةذاد) و رةطةز) يان زمانةوانى ئةو ذ) زَيدة بيت. 
 ةمان:يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرل بةر َيج د.

 زؤر سوثاس، كا  دادر ئؤمتان، فةرموو.
 بةر َيج دادر ئؤمتان رسول:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

سةبارةت بة بر طةي ية ، من ثَيم باشة تا) هةر ثَيكهاتةية  مسؤطةر دةكات(، واتة هةروةها مايف بةشداري 
بربَيت، ضونكة هةر كاتَيي هاو كردن لة وةرطرتين ئةو بر يارانةي كة تايبةت بة خؤيان مسؤطةر دةكات ال

دةرفةتي ويةكساني هةبوو، جياكاري نةبوو ئةمة ثَيم واية مانايةكي بؤ نامَينَيتةوة، ثَيويستة ليذنةي 
ياسايي لةسةر ئةو بر يارانةي كة تايبةت بةخؤيانن ر وونكردنةوة بدةن، سةبارةت بة بر طةي ضوار، ر َييرتن 

تة هؤي طؤر انكاري بارودؤخي ر ةسةني ئةو ناوضانة، كة دةَلَيت بة هةر لة هةر سياسةتَيكي نةرَيين كة ببَي
ثاساوَيي بَيت، بة هةر هؤية  بَيت، بةمنوونة بؤ خاوةنداري، يةعين سبةييَن ئةطةر هاووآلتي يةكَيي لةو 

بةهاو ثَيكهاتانة بيةوَيت خانووةكةي ب رؤشَيت، دةتوانرَيت ر َييري بكرَيت لة فرؤشتين ئةو خانووة، ئةمة 
نرخي خانووةكة كةم دةكاتةوة، دةكرَيت تةنها لةوةدا كورتي بكةينةوة، بَلَيني ئةطةر بؤ مةبةسيت 
طؤر ِِانكاري يان طؤر يين د وطرايف بَيت، نة  بة هةر هؤية  بَيـت يان هةر ثاساوَيي بَيت، كةسةكة مايف 

َيجراوةي بكات، سةبارةت بة بر طةي ئةوةي نيية كر ين و فرؤشنت بة منوونة: بؤ ساماني طوَيجراوةو نةطو
ثَينجةم، ضارةسةركردني زيادةر ؤيي، هيضمان لةطةَل زيادةر ؤيي نني، بةآلم ئةطةر زيادةر ؤيي و تةجاوز 
كرابَيت بؤ سةر موَلكي طشيت و ساماني طشيت كراوة، دواجار ثَيويست ناكات كةسَيي كة زيادةر ؤيي كردووة، 

وة، تؤ بَييت لةسةر ساماني طشيت دةرةبووي بكةيتةوة، بؤية من ثَيشنيار مايف ساماني طشيت ثَيشَيل كردو
دةكةم ئةم دةدة بةم شَيوةيةي لَي بكرَيت، ضارةسةركردني زيادةر ؤيي ئةجنام دراو لةسةر ناوضةكاني هةر 

ين ئةو ثَيكهاتةية  و طةر انةوةي بارةكة بؤ حاَلةتي ثَيشووي خؤي، ثَين ر ووداني زيادةر ؤييةكة و نةهَيشت
اندنةوةي بارةكة بؤ ئاسةوار و ثامشاوانةي كة دةبنة هؤي طؤر انكاري د وطرايف لةحاَلةتي ئةستةمي طةر
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ثَيشوو، ر َيكاري ياسايي بيريَيتة بةر، بةرامبةر بةو كةسانةي كة زيادةر ؤييان كردووة، ثابةند بكرَين بة 
ر هاووآلتيةكي تر، مةبةستم لة حاَلةتَيكة دةرةبوو كردنةوةيان، ضونكة ئةطةر حكومةت كردبَييت وة  هة

كةشوَينةوارةكة مَيذوويي بَيت، ئةوة دةرةبووي دةكاتةوة، ئةطةر شةخص كردبَييت، ثَيويست ناكات لةسةر 
بودجةي طشيت دةرةبوو بكرَيتةوة، سةبارةت بة بر طةي شةشةم، من ثَيم باشة كة بازنةكاني هةَلبذاردن 

هةَلبذاردن ية  بازنةيية، ئةوكاتة كة تؤ بازنةي سةربةخؤيان بؤ دروست  البربَيت، ضونكة ئةطةر سيستمي
بكةيت ئةمة ثَيشَيل كردني مايف ثَيكهاتةكانة، ئةطةر سيستمي هةَلبذاردنين لةسةر ئاسيت ثارَيجطا بَيت، 

ةوانةي طةي حةوتةم، من ثَيشنيار دةكةم لمادام كؤتا هةية، ثَيم واية ئةمة ثَيويست ناكات، سةبارةت بة بر 
ثَيشرت دانيشتوواني بنةر ةتي كة هةَليري ر ةطةز نامة بن، يةعين ئةمةي بؤ زياد بكرَيت، نة  هةر 
ثَيكهاتةية  كة دانيشتووي بنةر ةتي كوردستاني عَيراق نةبَيت بةو هؤيةوة نةييرَيتةوة، سةبارةت بة 

وردستان، يةعين لةوَي بةمةرج بر طةي هةشتةم، خاَلي دووةمي، تةحديد بكرَيت سةبارةت بة زانكؤكاني ك
بيريَيت ئةطةر ر َيذةيةكي دياريكراو لة خوَيندكاراني ثَيكهاتةكان بن، ضونكة ناكرَيت تؤ بيسةثَينيت بةسةر 

كة لَيرةدا هةمان مانا نادات، بةس بةمنوونة زانكؤي ر اثةر ين، هيض هةموو زانكؤكاني كوردستان، 
 سوثاس.  نةية  زياد بكةيت بؤ ئةو مةبةستة،ثَيكهاتةية  لةوَي ناذي، تؤ ناكرَيت وا

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.

 سوثاس، دكتؤر سراج، فةرموو.

 بةر َيج د. سراج شَيخ امحد:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

تةبيعي بر طةي يةكةم باس لة تةشريعاتي فةعال دةكات، كة هةلي ر ةخساندني بةشداري بووني ئةو 
اتانة لةر ووي ياسايي و سياسي و سةدايف و كؤمةآليةتي ئةوانة زياتر بكرَيت، بةآلم بةر ةئي من لةو ثَيكه

ياسايةدا فةعال تر بةوان ئةور ؤ دةستبةر ناكرَيت و ديارترين نيية، جا بؤية من ثَيشنيار دةكةم، بؤ زياتر 
لة بر طةكة ناوي هاتووة، ر َيذةي  دةوَلةمةند كردني ئةو ياساية، ياساكة زياتر فةعال بكرَيت، هةروةكو

( ئةوةنة بةشداريان ثَي بكرَيت، حس  االستحقاق اآلنتخابيبةشداري ئةو اليةنانة، بؤ منوونة بوترَيت، )
لةهةموو ئةو كةيانةي كة لَيرة ناوي هاتووة، لةر ووي سةدايف، ئيجتماعي، يان هةر بابةتَيكي ترة، ئةوة خاَلي 

ي ثَينجةم باس لة ضارةسةري تةجاوزات ئةكات، بةر اي من وشةي )معاجلة( يةكةم، خاَلي دووةم، بر طة
هةردووال ئةطرَيتةوة، هةم تةعويج هةم ئيجالة، جا بةر اي من ئةطةر )معاجلة( بكرَيت بة )ازالة جتاوزات( 
 لةبةر ئةوةي باسي تةعويج ئةكات، وة ئيجالة جياوازة، تةعويجيشي جياوازة، كة ئيجالة هةبوو، تةعويج

ئةكرَيت، جا بؤية من داوا دةكةم، تةعويج لة ئةخريي البربَيت، لةبةر ئةوةي كة وتت موعالةجة يان وتت 
تةجاوزات يةعين ئيجالةو هةروةها تةعويجين ئةطرَيتةوة، ضونكة دوو بابةتي لةية  جياوازن ناكرَيت 

بةر اسيت هةندَي شيت دوار ٍِِِؤذي لَيرة هةردووكي ناو بربَيت، بةر ةئي من تةعويج زيادةية، بر طةي حةوتةم، 
تَيداية، ئةبَيت زياتر تَير اماني تَيدا بكرَيت، بؤية داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم ئةوة حةل بكةن، لَيرة باس 
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تعمل احلكومة على تشجيع عودة األشخاص املنتمني اىل املكونات من سكان األقليم سابقًا الذين لةوة ئةكرَيـت) 
( ئةوة وشةيةكي زؤر مةتاتية، بكرَيت بة فمان حقوقهم( بةر اسيت من )ن حقوقهمافطروا للهجرة وفما

( كَي ناَلَيت ئةوان بةياني داواي حقودي زياتر لة حةدي كورد و موسوَلمان و فمان حقوقهم املستحقة)
ات ( بةدةدةر خؤيان دووةجمار موكةوينفمان حقوقهم املستحقةثَيكهاتة سةرةكيةكان ناكةن؟، بنووسرَيت )

ئَيستا نةماوة لَيرةداو ناويان ناهَينني، هةندَي موكةوينات نةماوة كاتي خؤي لَيرة بوون، باشة ضؤن بتوانني 
ر ؤذَيي ر َييري لةوان بكرَيت و نةيةنةوة، سبةي حكومةت مولجةم دةكةيت هةموو تةعويجاتيان بداتَي، 

ت، بووة بة كؤمةَلياي نيشتةجَيبوون، ئَيستاش موَلي و ئةمالكي ئةوان ئَيستا هةمووي بووة بة بينايا
بةتايبةتي داخلي هةولَير، ضؤن عيالجي ئةوانة دةكةيت؟، ئةوة كَيشةيةكةو دةبَيت زياتر دةيد دابندرَيت 

 بؤ ئةو نةصة مةتاتيانة، كة ئةوانة سبةي ر ؤذ ئيلجاممان نةكةن بة شتَيكي تر، سوثاس.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.

 ، فةرموو.عثمانوثاس، كا  ر ابوون توفيق، لَيرة نيية، مامؤستا ماجد س
 توفيق: عثمانبةر َيج ماجد 

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
وَير اي دةستخؤشيم لة ليذنةي ياسايي و مايف مرؤظ، كة بةر اسيت زؤر بةوردي ئةو بر طانةيان دار شتووة، 

عَيراق، يةكساني تةواو كارييةر بووة،  –هةرَيمي كوردستان  بةآلم لة دَير ي يةكةم، دةسةآلتةكاني حكومةتي
بؤ طشت هاووآلتياني هةرَيمي كوردستان دابني دةكات، لةر َييةي ئةو يةكةم، دووةم، سَييةم، ئةمانة 
بنووسرَيت، لة بةندي يةكةمين هاتووة، كة دووجار مسؤطةر دةكات، دووبارة بووةتةوة، ئةطةر بكرَيت 

دةكةم، كة ئةطةر بكرَيت بر طةيةكي تر ئيجافة بكرَيت،  حياةي لة ر اي بةر َيج خاتوو بةية  باشة، ثشتيري
بةو شَيوةي كة داير شتبوو، يان لة بر طةكاندا جَيياي ببَيتةوة، هةروةها ثشتيريي لة ر اي كا  دادر 

 ئؤمتانين دةكةم، زؤر سوثاس.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.

 حممد سعدالدين، فةرموو. سوثاس، كا 
 بةر َيج حممد سعدالدين انور:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
جميد، امنة زكري، دادر ئؤمتان دةكةم، جية  حياةثَيشةكي ثشتيريي لة دسةكاني بةر َيجان يعقوب طؤرطيس، 

زانستين  لة مةوزوعي زانكؤكان، دةربارةي خاَلي هةشت، بر طةي دووةم، نووسراوة،)دامةزراندني كؤر ي
زمانةواني تايبةت بةخؤيان، بةثَيي ثَيويست(، لَيرة ئةطةر تةماشاي سيستمي هةرَيمي كوردستان بكةين، 
لةهةرَيمي كوردستان ثَيشرت كؤر بةندي زانسيت كوردستاني هةبوو، ثاشان لة ثةرلةماني كوردستان ياسايةكي 

دةكةم كة لةجياتي ئةوةي كؤري زانسيت  تر دةرضوو، بةناوي ئةكاد ياي كوردي، ئَيمةش ئةوة ثَيشنياز
زمانةواني تايبةت بة خؤيان( يةعين هةر ثَيكهاتةية  كؤر ي تايبةت بة خؤي داةةزرَينَيت، بنووسرَيت) 
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ئةرمةني(هةم  حكومةت بارطرانييةكي لةسةر نابَيت، كة  -سرياني  –دامةزراندني ئةكاد ياي توركماني 
هةم مافةكانيشيان دابني دةكرَيت، كة ضؤن ئةكاد ياي كوردي هةية، لة كؤر ي زانياري بؤ هةموويان بكات، 

 ئةرمةني( هةبَيت، سوثاس. –سرياني  –كوردستان ئةكاد ياي توركماني 
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.

 سوثاس، كا  بةهجاد دةروَين، فةرموو.
 بةر َيج بهجاد دةروَين دةروَين:

 رلةمان.بةر َيج سةرؤكي ثة

ماددا ضارَ) ئَيكةم، ثَيم باشة ئةظ وشة بَيتة ئيجافة كرن، حكومةت مافَى يةكسانى ل سةر بنةمايَى هاوآلتى 
بوون، نازامن ليذنا ياسايى ئاطا) لَيية يان نا؟ بةَلَى، حكومةت مافَى يةكسانى ل سةر بنةمايَى هاوآلتى بوون، 

آلتى هةنة دةرةجة ئَيي و دةرةجة دوو، هةروةسا مة لبةر ض؟ ضونكى دا هةست نةكةن كو دوو جؤرة هاوو
دظَيت ئايندةي هةرَيما كوردستانَى كة ان شا اهلل ببينة خودان دةوَلةت سةر بنةمايَى شارستانيةتَى ئاظا كةين 
دةوَلةتَى ل هةرَيما كوردستانَى سةر ئةساسَى يةكسان بوونا هاووآلتى بوونَى ئةظة خاآل ئَيكَى، خاآل د) 

ةرجةم شَيوةكانى جياكار) دذ) ثَيكهاتةكان مادام هاتية ثَيناسة كرن ثَيويست ناكةت دووبارة لَيرة دووةم، س
تةفصيل بهَيتة نظيسني، سَييةم، دةدةغة كردني هةر بانيةشةيةكي ئاينى يان راطةياندن راستةوخؤ يان 

ة كرن، ضونكة هندة  جارا ناراستةوخؤ بؤ لَيي ترازانا ثَيكظة ذيانَى ثَيم باشة ئةظ وشةية بَيتة ئيجاف
)رق و كينة( ئةظ وشةية ذ) بةديلة  بؤ بَيتة دانان باشة، يا ثَينجَى  مةسةال ثَيكظة ذيانَى دهَيت، ئةو وشا

ذ)، ثَينجةم، ضارةسةر كردنى زَيدةرةو) ئةجنامدراو سةر ناوضةكانى هةر ثَيكهاتةية  ل دويحم ياسايَين 
اهيَى ذ) ثشتيرييا كا  يةعقوب دكةم كة طوتى دةرةبوو) بةركار ل هةرَيما كوردستانَى، خاآل دو 

 خوازةيى، يةعنى مةجاز) هاتية عةرةبى لَيرة رامانا وَ) موججية، كة ئةوان ثَى راز) بن، زؤر سوثاس 
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.

 بةر َيج كا  صاحل فةدَي، فةرموو.
 بةر َيج صاحل فةدَي حممد:

 رؤكي ثةرلةمان.بةر َيج سة
ماددةي ضوار من ثَيم باشة، وشةي يةكسانييةكة البربَيت، بكرَيت بة )دادثةروةري(، لةبةر ئةوةي مايف 
ثَيكهاتةكان لةناوضةيةكةوة بؤ ناوضةيةكي تر بةثَيي زؤري و كةمي دةطؤر َيت، بؤية دادثةروةرييةكة 

ت بؤمان، هةرَيمةكةش نةمَينَيت، واتة طوجناوترة، لة يةكساني بؤ دابةشكارييةكي يةكسان كة ناكرَي
عَيراق  –عَيراق، دادثةروةري تةواوو كارييةر بؤ طشت هاووآلتياني كوردستان  –)دةسةآلتةكاني كوردستان 

مسؤطةر دةكات(، لةخاَلي يةكةم ديسان يةكساني هةية، سةبارةت بة ماددةي ثَينجةم، ضارةسةركردني 
زيادةر ؤيي ثَيشكةش كراوة، حةدة لةوَي جَيياي بكرَيتةوة، نة  زيادةر ؤيي ئةوة ياسايةكي تايبةت بة 

لَيرةدا باس بكرَيت، لةماددةي شةشةم، ئةوةي ثةيوةندي بة ثاراستين ذينيةوة هةية، ثاراستين ذينية 
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ئةوانين بةشَيكة لة ذينيةي كوردستان، كة جيا ناكرَيتةوة، كة ثَيم واية ئةمة زيادة، لةخاَلي ضوارةمين، 
يان ببَيتة هؤي طؤر انكاري(ئةوة البربَيت، كة ئاماجني طؤر انكاري د وطرايف بَيت، سةبارةت بة ئةوةي )

ماددةي هةشتةم، لة خاَلي دووةم، ئَيمة ياساي زمانة فةرمييةكان تا ر ادةية  حةلي ئةمةي كردووة، لةطةَل 
 ، سوثاس.ياساي زانكؤكان ئةمة جيياي بكرَيتةوة، بؤية بةزيادي دةزامن خاَلي دووةم

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.

 زؤر سوثاس، بةر َيج دكتؤرة جوان، فةرموو.
 بةر َيج د. جوان امساعيل عجيج:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
بةنيسبةت ماددةي ضوارةم، فةدةرةي يةكةم، ئيجافةيةكي لَي بكرَيت، )حكومةت مايف يةكساني هاودةرفةتي 

تضمن احلكومة ، ر ؤشنبريي( )ثةروةردةو فَيركردن( ئيجافة بكرَيت، لةزماني عةرةبيةكةش )لة ذياني سياسي
( ئينجا للفرد الذي ينتمي اىل املكون حق املساوات، وتكافؤ الفرص يف احلياة السياسية، والرتبوية والتعليمية

قوبي كة ئيجافة بكرَيت، ئةواني تر، بةنيسبةت فةدةرةي سَييةم، لةهةمان ماددة، هاور ام لةطةَل كا  يع
(، ماددةي هةشتةم، اخلاصة او العامة مرئية او السمعية( ئيجافة بكرَيت) حظر اي دعوة دينية أو إعالمية)

بعض االقسام يف جامعات كوردستان ( ثَيم واية بكرَيت بة )تضمن احلكومة فتح اقسامفةدةرةي دووةم، )
تضمن احلكومة فتح بعض االقسام ئيجافة بكرَيت، يةعين)(ئةوة حس  امكانية وحاجة اجلامعة هلذه األقسام
 زؤر سوثاس. حس  امكانية وحاجة جامعات كوردستان(

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.

 زؤر سوثاس، دكتؤر سروود سليم، فةرموو.
 بةر َيج سروود سليم مةتي:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ي كا  يعقوب دةكةم، بةتايبةتين لة فةدةرةي ثَينجةم دةدي عةرةبي و خاَلي يةكةم ثشتييري لة دسةكان
كوردي هاتووة مةجازيية ئةوة غةَلةتة بكرَيت بة جمجي، دووةم شت تةئكيد دةكةمةوة لةسةر خاَلي 
ثَينجةم كة زيادة ر ؤيي ةَينَيت وةكوخؤي، خاَلي سَييةم، بةشي دووةم، نووسراوة بةثَيي ثَيويسيت ئَيمة 

ي كة لة ليذنةي ياسايي دانيشتبووين شةر َيكي بامشان كرد لةسةر ئةو بابةتة، )بةثَيي ثَيويسيت( كاتي خؤ
كردمان بة )ثَيي ثَيويستيان( يةعين لة دةدة عةرةبيةكةي هاتووة )حسب حاجاتهم( لة كوردييةكة هاتووة) 

ومةتي ثةيوةنديدار بَلَيت بةثَيي ثَيويسيت( ئةوة مةتاتيةتي زؤري تَيداية، ئيحتمالة سبةي دوو سبةي حك
كاكة ثَيويستيمان نيية، دسمي زماني سرياني بكرَيتةوة لة كؤليذي ئاداب، بؤية كردمان بة ثَيي ثَييوستيان، 

 ئةوة زؤر طرنية بؤ ئَيمة، تا هيض مةجالي مةتاتيةتي نةمَينَيت، زؤر سوثاس.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.

 شكرية امساعيل، فةرموو. زؤر سوثاس، خاتوو
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 :مصطفى بةر َيج شكرية امساعيل
 بةر يج سةرؤكي ثةرلةمان.

من ثَيم واية ئامانج و ناونيشاني ياساكة ر َيكخستين ثَيكهاتة نةتةوةييةكانة، نة  سجادان، بؤية من ثَيم 
ياساي واية لةماددةي ضوارةم بر طةي دووةم و سَييةم زيادة، ضونكة ئةمانة لةياساي سجادان و 

بةرةنياربوونةوةي تريؤرو ئةحكامةكاني ماددةكاني ئةم دوو ياساية ئةمانة هاتووة، بؤضي لَيرةدا دووبارة 
ببَيتةوة، بةنيسبةت خاَلي هةشت ماددةي دووةم، ثَيم واية ئةمة تؤزَيي ئةستةمة، حكومةت ثَيي جَيبةجَي 

َيت، تةنها ثاَلثشيت كا  حممد سعدالدين دةكةم، ناكرَيت، بؤية ثَيم واية لةخاَلي هةشتةم، بر طةي دووةم البرب
 بؤرديان بؤ دابندرَيت، سوثاس.

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.

 سوثاس، كا  يروانت نيسان، فةرموو.
 بةر َيج يروانت نيسان ماركؤس:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
و ثَينج  و خوَيشكا خؤ ئامينايَى و كا  حممد) و يةكةم ثشتيرييا كا  يعقوب دكةم خاسةتةن فةدةرا سَيى 

ََ زَيدة بيت ) عند استحداث اى دكتؤر سرود) بجةبت ئةظَى فةدةرَ)، و من دظَيت ئةز بَيذم فةدةرة  د) 
( هندة  جارا وةحدَيت ئيدار) يَيت دهَينة وحده إدارية جديدة فى مناطقهم يأخذ رأيهم بأخذ اعتبار

 مةنتةدَى ئةو ذ) مةشاكيل بؤ مة ذَ) ضَى دبن، و سوثاس.ئيستيحداس كرن بَى رةئيا 
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.

 (، جاري خواتان لةطةَل...3سوثاس، ئَيستا دانيشتنةكةمان كؤتايي ثَي دَينني تا سةعات )
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 دانيشتين دووةم
 بةر َيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

خذذولي بةناوي  نذذةوة،  ثذذَي دةكةي سذذت  سذذتان دة خواي بةخشندةو ميهرةبان دانيشتنةكةمان بةناوي طةلي كورد
شذذنت) مذذارةي داني سذذاَلي دووةم، ذ شذذنت)9ضوارةمي هةَلبذاردن،  بذذني 2015/ 21/4( ر ؤذي داني بذذةردةوام دة  )

ئذذايين لةتةوةري يةكةمي بةرنامةي كار كة بريتية لة ط وطؤكردني ثر ؤذةي مافةكاني ثَيكهاتة نة تذذةوةيي و 
( لة ثةير ةوي ناوخؤي 75 – 74 -72عَيراق، بةثَيي ماددةكاني ) –و ترية ئاينييةكان لةهةرَيمي كوردستان 

كذذردووة 3ثةرلةماني كوردستان، ئَيستا ليذنة ثةيوةنديدارةكان دةدي ماددةي ) مذذادة  سذذاكةيان ئا ثذذر ؤذة يا (ي 
 وة، ماددةي ضوار كة بووة بة ماددةي سَييةم، فةرموون.بؤ ئةوةي بيخوَيننةوة، تا دوايي بيخةينة دةنيدانة

 بةر َيج د. ظاآل فريد ابراهيم:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةشى دووةم

(: دواي وةرطرتين ثَيشنيارةكان و دار شتنةوةي لةاليةن ليذنة هاوبةشةكانةوة بةم شَيوةي خوارةوة 3ماددة )
 دةخوَيندرَيتةوة:

 (:3) ( دةبَيتة ماددة4ماددة )
 عَيراق يةكساني تةواو و كارييةر بؤ ثَيكهاتةكان مسؤطةر دةكات: –دةسةاَلتةكانى هةرَيمى كوردستان 

يةكةم: حكومةت مايف يةكساني و هاودةرفةتي لة ذياني سياسي، رؤشنبريي، كؤمةاَليةتي و ئابووري لة 
ةر دةكات، هةروةها مايف بةشداري رَيياي ياساو سياسةتي كارييةر بؤ ئةو تاكةي سةر بة ثَيكهاتةكةية مسؤط
 كردنيان لة وةرطرتين ئةو بر يارانةي تايبةتة بة خؤيان مسؤطةر دةكات. 

دووةم: سةرجةم شَيوةكانى جياكار) دذ) هةر ثَيكهاتةية  لة ثَيكهاتةكاني كوردستاني عَيراق دةدةغة 
 دةكرَيت و سةرثَيضيكار سجا دةدرَيت بةثَيي ياسا بةركارةكان.

دةدةغة كردنى هةر بانيةشةيةكى ئاينى، يان سياسي، يان راطةياندن، كؤمةَلي، يان تاكي، سَييةم: 
راستةوخؤ، يان ناراستةوخؤ، بؤ رق و كينة، يان توندوتيذ)، يان تؤداندن، يان دوورخستنةوةو 

 ت.ثةراوَيجخسنت، كةوا لةسةر بنةما) نةتةوةيي، يان ئةتنى، يان ئاينى، يان زمانةوانى بينا كرا بَي
ضوارةم: رَيية طرتن لة هةر رةفتارَيي، يان هةر سياسةتَيكى نةرَينى كةوا ببَيتة هؤ) طؤر ينى بارودؤخى 
رةسةني ئةو ناوضانة) ثَيكهاتةيةكى دياريكراو تَيدا نيشتةجَين و، رَيية طرتن لة هةر بةخاوةن بوونَيي 

َيذوويي و شارستاني ناوضةيةكى كةوا ئاماجنى، يان ببَيتة هؤ) طؤر انكار) د ؤطرافى بؤ مؤركى م
 دياريكراو، بةهةر هؤية  بَيت، لةذَير هةر ثاساوَيي بَيت.
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ثَينجةم: ضارةسةركردنى زَيدةر ؤيي ئةجنامدراو لةسةر ناوضةكانى هةر ثَيكهاتةية  و طةر اندنةوة) بارةكة 
وونةتة، يان دةبنة هؤي بؤ حاَلةتى ثَين روودانى زَيدةر ؤييةكة، نةهَيشتين ئةو ئاسةوارو ثامشاوانةي ب

 طؤر انكاري د ؤطرايف، يان دةرةبوو كردنةوةيان لة حاَلةتي ئاستةمي طةر انةوةي بارةكة بؤ حاَلةتي ثَيشووي. 
شةشةم: لةكاتى دياريكردنى سنوور) يةكة كارطَير ييةكان و بازنةكانى هةَلبذاردن و لة كاتى دانانى ثالنى 

ى كؤمةَليةكانى نيشتةجَيبووني شارةدَي و الدَييي، هةروةها ثاراستنى طةشة ثَيدانى ئابوور) و ثةرةثَيدان
ذينية، حكومةت بارودؤخى خؤجَييي و ثةيوةنديية كؤمةاَليةتى، بةرذةوةنديية ئابوورييةكان و نةريتة 

 ضةسثاوةكانى ثَيكهاتةكاني ئةو ناوضةية لةبةر ضاو دةطرَيت. 
انةوةي ئةو كةسانةي سةر بة ثَيكهاتةكانن و لةوانةي حةوتةم: حكومةت كار دةكات لةسةر هانداني طةر 

ثَيشرت دانيشتووي كوردستاني عَيراق بوون و ناضاري كؤض كردن بوون و مسؤطةر كردني مافة 
 شايستةكانيان.

 هةشتةم:
حكومةت ثابةند دةبَيت بة ثارَيجطاري كردن لة زماني دايي لة رَيياي مسؤطةر كردني رَيياكاني  -1

 و رؤشنبري بوون و بةر َيوةبردني كةناَلي راطةياندني تايبةت بة خؤيان.فَيربوونيان 
حكومةت كردنةوة) بةشى تايبةت بة زمانة نةتةوةييةكانى ثَيكهاتةكان لة زانكؤكانى كوردستان و  -2

 دامةزراندنى ئةكاد ياي زانستى و زمانةوانى تايبةت بةخؤيان بةثَيى ثَيويستيان مسؤطةر دةكات.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.

يذذة ) ئذذةم ماددة يذذة، 67ئَيستا دةخيةينة دةنيةوة، كَيي لةطةَلداية بادةسيت بَلند بكات تكاية؟،  كذذةس لةطةَلدا  )
 سند كرا، بؤ ماددةي دواتر تكاية.ئَيستا كَيي لةطةَلدا نيية؟، )كةس نيية( لةطةَلدا نةبَي، كةواتة ماددةكة ثة

 ريد ابراهيم:بةر َيج د. ظاآل ف

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:5ماددة )

يةكةم: هةر تاكَيي مافى هةية ناسنامة) نةتةوةيي يان ئاينى خؤ) ديار) بكات و ئةندامبوونى بة 
ثَيكهاتةيةكى دياريكراو ببةستَيتةوة، ئةم مافةش تةنها تايبةتة بة تاكةكةس و هيض اليةنَيي مافى نيية 

 افَيكى نةشياوة بؤ رةفتار ثَيكردن.لَيى بسةنَيتةوة ضونكة م

دووةم: هةر ثَيكهاتةية  و بةيةكسانى لةطةَل زؤرينة بؤ) هةية ماف و ئازاديية بنةر ةتييةكانى بة ئازاد) 
بريكردنةوة، ئازاد) رادةربر ين، دةزطاكانى راطةياندن، ئازاد) كؤبوونةوةو دامةزراندنى كؤمةَلةو رابيتةكان، 

وباوةر ) ئاينيشةوة، ثيادة بكات، و حكومةت ثابةند دةبَيت بة ثاَلثشتيكردن و و ئازاد) ثيادةكردنى بري
 ضاودَيريكردنى ئةم ثيادةكارييانة بةشَيوةيةكى يةكسان لة نَيوان ثَيكهاتةكان بةثَيى ياسا بةركارةكان.
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ت ثابةند سَييةم: هةر ثَيكهاتةية  مافى طوزارشتكردنى هةية لة رؤشنبري) و نةريتةكانى خؤ)، وة حكومة
 دةبَيت بةثاراستنى كلتور) رؤشنبري) و ئايينى ثَيكهاتةكان.

ضوارةم: ئةو تاكانة) سةر بة ثَيكهاتةيةكى دياريكراون، بؤيان هةية ناوةكانيان بةويستى ئازاد) خؤيان 
هةَلبذَيرن، وة ناو) مسبول يان كةسايةتيية مَيذوويية طرنيةكانيان يان ر وودا) طرنك كة بةسةرياندا 

 ثةر يوة بةكار بهَينن، وة ناونانى شةدام و طةر ة  و طؤر ةثان و شوَينى ديكة لة ناوضةكانيان.تَي

ثَينجةم: ثَيكهاتةكان مافيان هةية لة ثشوو) تايبةت بةخؤيان بةبؤنة نةتةوةيي و ئاينيةكان و ئةم 
 بؤنانةش بؤ ئةوان فةرمى دةبن.

هةية لة بةكارهَينانى زمان و نووسينى تايبةت بةخؤيان شةشةم: ئةو تاكانة) سةر بة ثَيكهاتةكانن مافيان 
 و بةشَيوةيةكى ئازادانة، و بةثَيى ياسا بةركارةكان.

حةوتةم: ثَيكهاتةكان، مافى هاوبةشيان هةية لة دامةزراوةكانى ياسادانان و جَيبةجَيكردنى هةرَيم بةثَيى 
 ياسا بةركارةكان.

 ان:بةر َيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةم

 ئَيستا كَيي دسةي هةية لةسةر ئةم ماددةية، با ناوي بنووسني، فةرموو كا  فخرالدين.
 بةر َيج فخرالدين دادر عارف) سكرتَيري ثةرلةمان(:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
فذذةدَي،  صذذاحل  جذذةنيي،  ئذذاواز  متذذان،  ئةم بةر َيجانة دةيانةوَيت دسة لةسةر ماددةكة بكةن)حيات جميد، دادر ئؤ

حذذاجي ئة يذذل،  شذذكرية امساع لذَذةدني،  بذذوبكر هة يذذق، ا بذذوون تؤف مذذد، ر ا نةس حممد، سرياج شَيخ امحد، جنات حم
نذذة مصطفى، ماجد عثمان، كاروان، شوان دةآلدزةيي، ئايدن معروف، غريب  سذذان، ام نذذت ني سذذليم، يروا سذذرود 

 زكري، حممد علي(.....
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو. ةخاتوو حيا
 جميد دادر: حياةبةر َيج 

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
بةرَيجان لة ماددةي ضوارةمدا، ماددة) ثَينج كة ئَيستا بؤتة ماددةي ضوار، لة فةدةرةي يةكةمدا، بةر َيجان، 
كَيشةي ناسنامة يةكَيكة لةو كَيشانةي كة ثَيكهاتةكان هةيانة، تاوةكو ئَيستاش لة بر طةي ئايندا لةسةر 

اسنامةي كاكةييةكان كة ثَيويستة بنووسرَيت كاكةيي، تاوةكو ئَيستا بة موسَلمان تؤماركراون و ئةوة ن
يةكَيكة لة كَيشةكاني ناسنامة، هيوادارم لةو فةدةرةيةدا جةخت بكرَيتة سةر ئةو بر طةية و بة طرنك 

ي خؤيان بنووسرَيت كة وةربيريَيت بؤ ئةوةي ثَيكهاتةكان، بؤ ئةوةي ئاين و ئاينجاكان ناوي دينةكة
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كاكةييةكانن، كة تاوةكو ئَيستا بة موسَلمان ناويان تؤماركراوة، هةروةها ثَيشنياري زيادكردني برطةية  
دةكةم ئةوين ثاراستين ئةمن ئاسايشي ثَيكهاتةكان مسؤطةر بكرَيت، بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان، ثَيشنياري 

ماددةي ثَينج، ثَيشنياري ئةوة ماددةية دةكةم بؤ ثَيكهَيناني  ماددةيةكي تر دةكةم دواي ماددةي ضوار ببَيتة
ئةجنومةنَيكي راوَيذكاري، ياخود نووسينيةيةكي راوَيذكاري، يان ليذنةية  هةر ناوَيكي لَي بنرَيت كة ثَيي 

رَيت بَيت لة نوَينةري ثَيكهاتةكان و طرَيدراوبَيت بة ئةجنومةني وةزيرانةوة، ئةم ليذنةية موشاوةرية رَيكبخ
لة كار و بةرثرسياريةتيدا، بة ثَيي ثةير ةوَيكي تايبةت لةاليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة بَيتة دةركردن و 
كاري ئةجنومةن بؤ وةرطرتين بري و راي ثَيكهاتةكان لةسةر تةشريع و ثر ؤطرام سياسةتي طشتيي و مايف 

شنياري زيادكردني ئةو ماددةية دةكةم، زؤر طةياندن و ثَيجانني بؤ اليةني ثةيوةنديدار بة ثَيي ياسا، جا ثَي
 سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو وحيدة فةرموو.
 بةر َيج وحيدة يادؤ هرمج:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةظ ماددة هةندي ئةز دظيا ماددةيةكي دي، بر طةيةكي دي زَيدة بت سةر ماددةيا ضوار، ئةطةر روخسةت 
تلتزم اجلهات املعنية مديرية املناهج يف وزارة الرتبية و التعليم اعادة النظر ت بة عةرةبي دةخوَينمةوة )هةب

بشكل علمي و موفوعي و حيادي يف املناهج الدراسية، ال سيما مواد التأريخ و اجلغرافية و الدين، و مبا 
خان دكةم بؤ زَيدة  ةئةز ثشتيريي ل حياهةروةسا يتالئم على ثقافة حقوق االنسان و الوقائع التأرخيية(، 

 بووني ظي بر طةي، زؤر سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيج كا  رابوون فةرموو.
 بةر َيج رابوون توفيق معروف:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ةو تاكانةي سةر بة ثَيكهاتةيةكي من سةرةجنَيكم هةية لةسةر خاَلي ضوارةم، لَيرة ئةوها دةخوَيندرَيتةوة ئ
دياريكراون بؤيان هةية ناوةكانيان بة ويسيت ئازادي خؤيان هةَلبذَيرن، ئةو بةشة بة الي منةوة وازي  
نيية، يةعين ئةطةر بةر َيجان لة ليذنةي ياسايي واي دابر َيذنةوة مةعناي وازي  بَيت، هةروةها ئةو بةشةي 

ي ثَيكهاتةكانة، ئةوة لَيرة من دَلنيام ئةو برا و خوشكانةي كة ترين كة سةبارةت بة ناو و سيمبول
بةندةكةيان دار شتووة مةبةستيان ئةوةنيية كة دةييةيةنَي، بةاَلم ئةوة جياكاريية كة دذ بة ثَيكهاتةكانة، 
 نة  جَي بةجَي كردني مافَيكي ئةوان، ضونكة ثَيكهاتةكان وةكو زؤرينة كة ئَيمة كوردةكانني مافيان هةية

كة ناوي سيبمولةكاني ئةوانين بؤ شوَينة طشتييةكان بنرَيت، بؤ منوونة طر ان طرنيرتين ياريياي 
نَيودةوَلةتي لة هةولَير بة ناوي ئةندامي يةكَيي لة ثَيكهاتةكانةوةية، هيض رَييريةكين نيية بؤ دذي ئةوة، 



 271 

ةوان بربَيت بؤ شوَينة طشتييةكان، كةواتة ثَيكهاتةكان و سيمبولةكانيان مافيان هةية وةكو ئَيمة ناوي ئ
كةواتة دةبَي وا دابر َيذرَيتةوة، نة  لَيرة وا هاتووة ناوضةي خؤيان، دةبَي ئةوة بكرَيتة شوَينة طشتييةكان، 
واتة ئةطةر كةسايةتييةكي مةسيحي يان  كةسايةتييةكي توركماني، يان كةسايةتييةكي شةبة  و ئَيجيدي 

 هةية كة ناو بنرَين بؤ شوَينة طشتييةكان، زؤر سوثاس. و تاوةكو دوايي، ئةو مافةيان
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيج مامؤستا انس فةرموو.
 بةر َيج انس حممد شريحم:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ه مبكون معني(، )حيق لكل فرد حتديد هويته القومية أو الدينية، و ربط انتمائتَيبينيامن سةر خااَل يةكةمة 
تةئكيد ئةظَيت ياسا داناين مةبةستا وان ئةظة نةبووية، بةاَلم ئةظ جومال طةلة  مةعنايان خبؤظة دطرينت، 
يةكين وان ئةوة كو تةغريا ديين تَيتة تَيدا و ئةو دبيتة حةدَي ئينساني، هةروةسا يا دةوميةتَي، ئةظة هةر 

ل هةندَي موستةدبةلي نوعةكي سياسةتَي هةبت بؤ طؤر ينا دَيبيتة هؤكاري وَي ضةندَي ئحيتماال مةترسيا 
دينةكي يان طؤر ينا دةوميةكي، هةندة  كةس بة زةختةكي سياسيظة، يان هةر بوارةكيدا طؤر ينا ديين خؤ 

هويته القومية و كةليمةي )حتديد( بَ  بة )ابراز حيق لكل فرد حتديد(، بكةت يان دةوميةتا خؤ بكةتن، )
ضونكة دين و دةوميةت ذ وان حقودَيت ربط انتمائه مبكون معني(، دين هاتبا حةزف كرن ) ئةظاالدينية(، 

موكتةسةبة، نة ئينسان ئيختيار دكةت، بةري مرؤظيا هةي، ئينسان يا ئيكتيساب كري، نةخسةلةت 
باشرتبت،  دةوميةتَيدا، ئةز دبَيذم ئةظة ئةطةر بَيتة دار شنت بة شكلةكي دي كو ديري ظَي مةعنايَي بنت، دَي

 زؤر سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيج كا  دادر فةرموو.
 بةر َيج دادر ئؤمتان رسول:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

سةبارةت بة بر طةي يةكةمي ماددةي ثَينجةم، من ثَيشنيار دةكةم دةدةكة ئةوا دابر َيذرَيتةوة )دةدةغةية 
ؤر يين ناسنامةي نةتةوةيي يان ئايين بكرَي(، ضونكة بةو شَيوةيةي كة هاتووة بة راي هيض تاكَيي ناضاري ط

من دةرطا وااَل دةكات بؤ تيجارةت كردن لةطةَل رَيجم بة ناسنامةي نةتةوةيي و ئايين، هةروةها بؤ دةست 
ووةم بة راي من تَيوةرداني واَلتاني دراوسَيي كوردستاني عَيراق بؤ مةرامي سياسي و تايبةتي، بر طةي د

دةدَيكي رةهاية، رَيية ثَيدانةكة، دةسةاَلت ثَيدانةكة تايبةت بكرَي بة سوَلتةي موختةس، سةبارةت بة 
بر طةي ضوارةمين لة راستيدا مةرجي بؤ دابنرَيت، يةعين راستة ثَيكهاتةكان مايف خؤيانة ناوي شوَينة 

نن بة سيمبولةكانيان، يان بة ناوي زماني خؤيان طشتييةكان  و ئةو شوَينةنانةي كة بؤخؤيان بة باشي دةزا
يان زاراوةي خؤيان ناو بنَينن، بةاَلم مةرجي ئةوةش دابنرَيت كة سياغة بكرَي، بةبَي ئةوة ئيستي جازي 
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نةتةوةي تَيدا نةبَيت، ئَيمة طومامنان نيية لة ئينتيما و دَلسؤزي ئةوان بؤ نةتةوة و بؤ نيشتيمان، بةاَلم 
خؤ ناكرَيت شةدامَيي ناو بنَيي بة ناوي )كمال ئةتاتور (، ثَيمواية ئةوة ئيستي جازي هةر بؤ منوونة 

 نةتةوةيي تَيداية، بؤية مةرج دابنرَيت بؤ ئةم مةبةستة، زؤر سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيج د.سراج فةموو.
 بةر َيج د.سراح شَيخ امحد:

 ان.بةر َيج سةرؤكي ثةرلةم

من لة بر طةي ية  لة ماددةي ثَينج ئةوة ثَيشنيار دةكةم، لةبةر ئةوةي كة خوَيندنةوةي ئَيمة بؤ ئةو 
بر طةية وةكو مامؤستا انس فةرمووي بؤني طؤر يين دةوم و ديين لَيدَيت، ئينجا بؤية شتَيي باس بكرَي، 

حيق لكل فرد حتديد و شَيوازةبَيت )دةيدَيي باس بكرَي تاوةكو لةو شي و طومانة خالمسان بَيت، ئةوين بة
يةعين ئةو تةبةعيةي دةومية و دينية زياد بكرَينت، يةعين هويته وفق للتبعية القومية أو الدينية(، 

سبةي رؤذَي حةسر دةكات كةوا بة شَيوازي جيا تةفسري لةوة نةكرَيت، ثاشان لة خاَلي دووةميشيان ثَيشنيار 
 على قدم املساوات مع االكثرية ان ميارس حقوقه و حريته االساسية(، لكل مكون ودةكةم ئةوة بنووسرَيت )

بشرط ان الخيل بالنظام العام مع بةاَلم ضؤنيةتي بةر َيوةبردني مومارةسةكردني ئةو حقودانة بةو شَيوازة )
 يةعين شَيوازي نيجامي عام بثارَيجن، موراعاتي مةشاعريي زؤرينة بكةن، نة مراعات مشاعر االكثرية(، 

 وة  سبةي رؤذَي تووشي بةركةوتن و شيَت وابَينت كةوا رووداوي نةخوازراوي لَي دروست بَي، زؤر سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيج كا  ابو بكر هةَلةدني فةرموو.
 بةر َيج ابو بكر عمر عبداللة )ابو بكر هةَلةدني(:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ينييةكامن لةسةر بر طةي دووةم و شةشةم و حةوتةمة، بة راي من بر طةي دووةم هةر ثَيكهاتةية  من تَيب
بة يةكساني لةطةَل زؤرينة بؤي هةية ماف و ئازادييةكان، بؤي هةية نيية، بةَلكو ثَيويستة ئةو ماف و 

مر شتؤتةوة )ماف و ئازادية ئازادية طشتييانة ثارَيجراوبَيت، نة  بؤي هةية، ئةوة تؤزَيي رةكيكة من ئةوا دا
طشتييةكان لة ئازادي رادةربر ين و ئازادي بريكردنةوة و كؤر  و كؤبوونةوة و دامةزراندي رَيكخراو و 
كؤمةَلةكان و ئازادي ثيادةكردني بري و باوةر ي ئايين دةبَيت ثارَيجراوبَيت و حكومةت ثاَلثشيت و ضاودَيري 

َيوةيةكي يةكسان بكات(، بة راي من بر طةي شةشةمين زيادة، ضونكة ثيادةكردني ئةم ماف و ئازاييانة بة ش
ئَيمة لة بر طةي ثَيشووتر باسي زمامنان كرد، هةروةها بر طةي حةوتةمين ئةوة ثةيوةندي بة 
ئيستيحقاداتي هةَلبذاردنةوة هةية، ئةوة لة شوَيين تر دةتوانرَي جَيياي بكرَيتةوة، من بر طةي حةوتةم بة 

 شةشةم و حةوتةم، زؤر سوثاس. زياد دةزامن،
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيج مامؤستا ماجد فةرموو.
 توفيق: عثمانبةر َيج ماجد 

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

من تةنها تَيبنيم لة بر طةي ضوارةم هةية، رام لةطةَل رايةكةي )كا  رابوون(ة، ئةو فةدةرةية لَيرة غامجة، 
تاكانةي كة سةر بة ثَيكهاتةيةكي دياريكراون بؤيان هةية ناوةكان بة ويسيت ئازادي خؤيان هةَلبذَيرن ئةو 

ئةوة تؤزَيي وازي  نيية، هةروةها داوا دةكةم كة ناوي سيمبوَل يان كةسايةتيية مَيذوويية طرنيةكانيان، 
ملةكة بةو شَيوةية سياغة بكرَيتةوة يان رووداوي طرنك كة بةسةرياندا تَيثةر بووة بةكاربهَينن لةوَيوة جو

ناوي كةسايةتييةكانيان لة ناوناني شةدام و طةر ةكةكان و هةندَي لة دةزطا خجمةتيوزاري و شوَينة 
طشتييةكان بةكاربهَينن، هةروةها تةنها موالحةزةيةكي ترم لةسةر وتةكةي )كا  دادر ئؤمتان( هةبوو كة 

 رد، ئةوة هيض ثةيوةندي بة نةتةوةي توركمان نيية......باسي دةسةاَلتدارَيكي واَلتي توركياي ك
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةر َيج مامؤستا ماجد، وةاَلمي ئةندامي ثةرلةمان نابَيت بدةيتةوة بة ثَيي ثةير ةوي ناوخؤ، بةر َيج كا  
 سروود فةرموو.

 بةر َيج سروود سليم ميت:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( دةكةم، زؤر سوثاس.ةثشتيواني لة دسةكاني )خاتوو وحيدة، خاتوو حيا
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيج خاتوو شكرية فةرموو.
 :مصطفىبةر َيج شكرية امساعيل 

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ة، خاَلي شةشةم لة ياساي زمانة من ثَيمواية خاَلي شةشةم و حةوتةم زيادة، ضونكة لة ياساكاني تر هاتوو
فةرمييةكان هاتووة ئةمة جَييريكراوة، لة خاَلي حةوتةمين ئةمة لة ياساي تر هاتووة وةكو بة سيستةمي 
كؤتا ئةمانة مافيان ثارَيجراوة، بة نيسبةت خاَلي ثَينجةمين من ثَيمواية بةم شَيوازةي لَي بكرَيت باشة، 

َيي رةكيكة، ثَيكهاتةكان مافيان هةية لة ثشووي تايبةت بة خؤيان، بة ضونكة بةو شَيوازةي كة دانراوة تؤز
 بؤنة بكرَيتة لة بؤنة نةتةوةيي و ئاينييةكان، يةعين )بة(يةكة بكرَيتة )لة(، زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو. ةخاتوو جنا
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 حممد عبداللة:جناة بةر َيج 
 ةرلةمان.بةر َيج سةرؤكي ث

بر طةيا حةفتةم سةبارةت بة ثَيكهاتةكان مايف هاوبةشي هةية لة دامةزراوةكاني ياسا دانان و جَي بةجَي 
كردني هةية، بة ثَيي ياسا بةركارةكان، ثَيشنيار دكةم كو ئةظ رستة بَيتة زَيدةكرن )بةشداري هاوبةشيان 

خان(َي دكةم، زؤر  ةا ئاخافتنَيت )حياهةبَيت لة كاروباري طشتيي و خؤجيي دا(، هةروةسا ثشتةظاني
 سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيج خاتوو ئاواز فةرموو.
 بةر َيج ئاواز جةنيي بورهان:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

من ثشتيواني لة دسةكاني )كا  دادر ئؤمتان( دةكةم لة ماددةي ضوار لة بر طةي ية ، هةروةها ئةو 
خان( ثشتيواني لَيدةكةم كة كاكةييةكان بتوانن لة ناسنةمةي ئايين خؤيان هةست بة  ةثَيشنيارةي )حيا

 دَلنيايي بوون بكةن، لة نووسيين ناسنامةي ئايين خؤيان، زؤر سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو امنة فةرموو.
 بةر َيج امنة زكري سعيد:

 ي ثةرلةمان.بةر َيج سةرؤك

بةر َيجان، ثةرلةمانتاران، دخازم سةرةجنا ثةرلةمانتاران بؤ بابةتةكي زؤر هةستيار و جدي رابكَيشم بة 
( بةحسَي كاكةيياني كر، بةراسيت كَيشةيةكا دي ل هةرَيما ةتايبةتي دةربارةي بر طةيا ئَيكَي، )خاتوو حيا

ياساية  سةر هاتبوو تةدديم كرن، ئةو ذي ئةظةية كوردستانَي مة يا هةي، كو ل خوال رابردووشدا ثر ؤذة 
دياركرنا ديين ناظ ناسنامةيدا نة بتيَن بؤ كاكةييةكان كَيشةية، بؤ منوونة ئةطةر داسرَيي دايكا وي يان بابَي 
وي ض ئَيجيدي بي و ض مةسيحي بي، يان هةر دينةكي ديرت بي، ئَيي ذ وان دييَن خؤ بيؤر يت ببيتة 

كيةن جنسيةيا زار وكا وي دةبيتة مؤسَلمان، لة خوال رابردوودا مة طةلة  لَيكؤَلينةوة موسَلمان، ئؤتؤماتي
سةر كر، بؤ منوونة ئةز دبَيذم رةهبانَيي هات كَيشا خؤ بؤ مة بةحس كر، رةهبانة هةمي باوةر يا خؤ وَي 

باوةر ي يا وَي يا ديين باوةر يةت مةسيحيةتَي يا هةي، ئةظة تؤ نةشَيت ناسنامةيدا ناسنامةيةكا هةَليرتي كؤ 
نظيسية موسَلمان، واديعي خؤدا رةهبانة، يةعين بة هةمي تةسةور باوةر يا خؤ باوةر ي بة مةسيحيةتَي 
هةي، يان كؤمةَلة كَيشةيةكي ئَيجيديان بةر دةسيَت مة هةبوون كو ئَيجيدية دايكا وي يان بابَي وي، يةكين 

موسَلمان هاتية دةيدكرن، ئةوة وةكو )كا  انس( بةحس  وان بوية موسَلمان بةس ناسنامة واندا ذي بة
كري، ئةظة اليةكي بابةتية، بةس اليةكي ديرت يا راستييدا هةي كو غةدرة  ل وان دَيتة كرن طونةها ظي 
زارؤكي ضيية؟ يان وَي رةهبانَي يان وَي دةشة يان وَي ئَيجيدي ضيية؟ كو ناسنامةيدا تةعدايي ئةوة كو 



 275 

 وي بووينة موسَلمان، ناسنامةي وي دةهَيتة دياركرن موسَلمان، ذبةر هةندَي ئةظة خاَلةكا دايكا وي يان بابَي
ئةساسية دظَينت ئةم تَيدا ببينني، هةروةسا ئةز دبينم دوماهيكا وَي ثشيت دبَيذينت، ضونكة مافةكي 

دني، خاتوو شكرية( هاظ نةشياوة رفتار ثَيكرن، ئةوة زَيدةية، ئةوة دةربضَيت، دطةَل بةر َيج )ابو بكر هةَلة
رةئيمة، خااَل شةشَي و حةفيَت يا زَيدةية، ضونكة خااَل شةشَي هةم ل ياساي زماني فةرميدا هاتية و هةم 
ماددةي ظَي ياسايَيدا ئاماذةي ثَيهاتية دان، خااَل حةفيَت ذي ياسايَيت هةَلبذاردنا بنةجَيية و جَييةي خؤي 

 طرتي، زؤر سوثاس
 صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.يوسحم حممد

 بةر َيج حاجي كاروان فةرموو.
 بةر َيج كنعان جنم الدين )حاجي كاروان(:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ثَيكهاتةكان ئةوةي ماددةي دووةم زؤر درَيذة، هةر ئةوةندة ثَيكهاتةكان بة يةكساني بؤيان هةية ئازادية 
دا ثَيادة بكةن، بة راي من ئةطةر ليذنةي ياسايي لةطةَل طشتيي و بنةر ةتييةكانيان لة ضوارضَيوةي ياسا

رةئي من دابن ماددةي سَييةمين لةطةَل ئةمةدا بة ية  خةت دةتوانني بيلكَينن و كورتين دةبَيتةوة و 
 مايف رؤشنبريي و كةلتوريان ثارَيجراوبَيت بؤ ئةجنامداني، زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ةر ٍَِيج كا  يروانت فةرموو.ب
 بةر َيج يروانت نيسان ماركؤس:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ماددةيا ضوارَي، فةدةرةيا ئَيكَي )حيق لكل فرد حتديد هويتة(، دةومية بال رابيت، ضونكة دةومية حةدةكا 

امي دطةل خوشكا بَيتة ذي برن، ئةز ب تةمربط انتمائه مبكون معني(، بةشري ظة، ديين ب تين دمينيت، )
خؤ )امنة زكري(مة، ئةو ئاريشةكا نة نووكةية، ل كةظندا دطةل مةية، دةبَيت بَيتة حةل كرن، ضونكة 
ضةند جيلةكي رادبن، موشكيلة ضي دةبن، منوونةيةكي بةسيت ذنكَي شي كرية، كضكَي شي كرية ل ئةوروثا 

دي وَي بةردةتةظة، يةعين ئةظ ئاريشة ل تَيت هةظيا خؤ ضي دكةت دةردكةظيت ئيسالمة، مَيري وَي جارةكا 
جميد، وحيدة يادؤ(دام،  ةطةلة  مةحكةمة ضي بووينة، هةروةسا بة تةمامي دطةل خوشكا خؤ )حيا

 سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةر َيج كا  ئايدن فةرموو.
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 بةر َيج ئايدن معروف سليم:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ماددةي ضوارةمدا لة بر طةي دووةم بة شَيوةيةكي يةكسان لة نَيوان ثَيكهاتةكاندا، ئةم يةكسانيية بكرَيت لة 
بة شَيوةيةكي عاديالنة لة نَيوان ثَيكهاتةكاندا، لة بر طةي ضوارةمدا، هةروةها لة شوَيين دَيكة لة 

كهاتةكان تَيدا ثَيكدةهَينرَيت، لة ناوضةكانياندا، ئيجافة بكرَي لةو شوَينانةي كة ضر ي دانيشتوواني ثَي
ماددةي حةوتةمدا كة تايبةتة ئاماذةي بة مايف بةشداريكردني ثَيكهاتةكان لة دةسةاَلتةكاني ياسادانان و جَي 
بةجي كردن كة بةبَي ئةوةي ئاماذة بة دةبارةي ئةم بةشداريكردنة بكات، بؤية ثَيشنيار دةكةين ئةم 

ت )هةر ثَيكهاتةية  مايف بةشداريكردني هةية لة دامةزراوةكاني ياسادانان و بر طةية بةم شَيوةية رَيكبخرَي
جَي بةجي كردن لة هةرَيمدا بة رَيذةيةكي طوجناو لةطةَل ضر ي ذمارةي و دابةش بووني جوطرافييان بة 

بكرَي خان( دةكةم كة بر طةية  زياد  ةثَيي ياسا بةركارةكاندا(، هةروةها منين ثشتيواني لة دسةكاني )حيا
تايبةت بَيت بة ثَيكهَيناني دامةزراندني ئةجنومةني رَيكخستين كاروبار بؤ هةر ثَيكهاتةية  بة جيا، بة 
تايبةتين بؤ ثَيكهاتةي )توركمان و كلد و ئاشووري(، ئةم ئةجنومةنةش تايبةمتةندبَيت بة طةشةثَيدان و 

 ري كؤمةاَليةتي و كةَلتووري، زؤر سوثاس.رَيكخستين كاروباري نوَينةرايةتي ثةروةردة و رؤشنبريي كاروبا

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةر َيج كا  شوان دةاَلدزةيي فةرموو.

 باوةمري )د.شوان دةاَلدزةيي(:مصطفى بةر َيج عمر 
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

وة بؤ رفتار ثَيكردن، ثَيمواية ئةوة ماددةي ثَينجةم خاَلي يةكةم كؤتاييةكةي كة دةَلي ضونكة مافَيكي نةشيا
زيادة، خاَلي دووةمين زؤر دوور و درَيذة، ئةطةر بةو شَيوازة كورت بكرَيتةوة ثَيكهاتةكان وة  زؤرينة مايف 
ئازادية بنةر ةتييةكانيان هةية لة هةموو روويةكةوة، ئةو خاَلةش كة باسي ئاين دةكات دةبَي ئةوةمان 

اوةن ئاينة كة ثةيامَيكي ئامساني بة ئاشكرا بؤ هاتبَيت، نة  لةو طؤر ة كةسَيي لةبريبَيت كة ثَيكهاتةية  خ
بكرَيتة ثَيكهاتةيةكي ئايين، جا لةوانة يان تةورات، يان ئةجنيلة، ئةوة دورئاني ثريؤز ديارة، ئةواني تر سةر 

اليةكدا، لة كاتي بة ثَيكهاتةيةكن، ئَيستا كاكةييةكانة لةطةَليان دول ببيةوة خؤيان دةشكَيننةوة بة 
دسةكانيان، لة كاتي سوَيند خواردنيان، لة كاتي شتَيكي تريان، خؤي ئَيمة بةراسيت لة كوردستاندا ئينجا 
طؤر يين ئاينين بةو شَيوازة، بة ناوي مايف تاكة كةسييةوة زؤرجار دةبَيتة مايةي ئاَلؤزكردني نَيوان اليةنة 

طؤر ين هةبوو ئةوة دَلنيابة حةرةكةيةكي تةبشريي كة لة  دينييةكان لة كوردستاندا، هةر كاتَيي ئاين
 دةرةوةي سنوورةكانةوة ئار استة دةكرَين و لة ثشتيةوةيةتي، زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةر َيج د.شَيركؤ فةرموو.
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 بةر َيج د.شَيركؤ حةمة امني:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

َلي يةكةم بة بؤضووني منين ئةوة زيادة، ضونكة مافَيكي نةشياوة بؤ رفتار ثَيكردن، لة راستيدا خا
ثَيويستة البربَيت، هةروةها لة كؤي دار شتنةكةشدا لة رووي زمانةوانييةوة هةموو ئةوةي كة دةَلَي )وة(، كة 

ثَينجةم ئةطةر ئةوا دةَلي )وة حكومةت(، لة راستيدا ئةوة كوردي نيية، هةر )واو( بنووسن كافية، ئةوةي 
دايرب َيذنةوة ثَيكهاتةكان ثشووي تايبةت بة خؤيان و بؤنةي نةتةوةيي و ئاينييةكان مافيان هةية و ئةو 
بؤنانةش بؤ ئةوان فةرمي دةبن، لةواني تريشدا ثشتيريي لة دسةكاني )كا  رابوون، كا  ابو بكر، شكرية 

ةروةها لة راستيدا بؤضوونيشم واية كة ئةطةر بؤ خان، كا  حاجي كاروان، كا  دادر ئؤمتان( دةكةم، ه
هةموو ئةوانة ئازادن لة ناسنامةكانيان بنووسرَيت، رةنية بؤ كاكةييةكانين ئاسايي بَيت كة ئةوين لة 

 ناسنامةكةيدا بنووسرَيت، زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةر َيج د.حممد فةرموو.

 لي ياسني:بةر َيج د.حممد ع
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

هةَلبةت ئةم يَي ياسايةكي بؤ ثَيكهاتةيان بةر َيظةدبةين، ئةم عةدليةتا زؤرينةية تةعامولي دطةلدا دكةين، 
هةر تاكَيي مايف يا هةي ناسنامةي نةتةوةيي يان ئايين يا خؤ ديار بكةت، هةَلبةت ئةوة مافة، ل جار نامةيا 

ةظة ذي هاتية، ئةز ثشتيرييا )امنة خان( دكةم ل سةر ظَي بر طةيا ئَيكَي ماددةيا جيهاني مايف مرؤظيدا ئ
ضوار، بة ديتنا من ئةم وةكو نةزةريةتي موئامةرة بةرَي خؤ نةدةينة ظَي، هةر كةسة  ئازادة ثشيت كؤ 

ةسة  ذ ئةهليةت هةبيت و  جَيي خؤ  ياسايي تةمام كةتن، وَي بر يارَي بدةت، ئةز ثرسيار دكةم ئةطةر ك
دينةكي دي بَيت ببيتة ئيسالم ئايا ئةو ماف نينة خؤ تؤمار بكات؟ لة سةر بر طةيا دووَي ئةز ثشتيرييا ل 
ئاخافتنَيت )مامؤستا ابو بكر هةَلةدني( دكةم، هةروةسا دطةل )شكرية خان(مة بؤ البردنا بر طةيا شةشَي و 

ثَيكهينانة نووسينيةهةكا راوَيذكاري لة طور  خان( دكةم بؤ  ةحةفيَت، هةروةسا ثشتيرييةكا تةمام ل )حيا
 ظَي ياسايَيدا، زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةر َيج كا  صاحل فةرموو.

 بةر َيج صاحل فةدَي:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

، يان دادثةروةرانة من لة ماددةي ثَيشووشدا تةئكيدم لةوة كردةوة كة لة بري يةكساني وشةي عاديالنة
دابنرَيت لة بري يةكساني، هةر لة رووي ياساييةكةيةوة شَيوازَيكي تر دةنوَييَن ناكرَي يةكساني، ئةوة بة 
ثَيي سنووري جوطرافياكةي و بة ثَيي رَيذةي دانيشتوانةكان دةييؤر يت، بؤية دادثةروةرانة طوجناوترة لة 
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ي يةكةمدا ئيلجامي بكرَيت لة بري ئةوةي مايف هةية، ماددةي بري يةكساني، سةبارةت بة ماددةكان لة ماددة
دووةم ثَيكهاتةكان هةر لةطةَل زؤرينةية، هةرضةند لةطةَل زؤرينة وشةيةكي تريشي بؤ بدؤزَيتةوة، بةديلي 
زؤرينة بَيت باشرتة، لةطةَل ثَيكهاتةكان خؤشيان، جيةلةوةي كة لةطةَل ئةوةي ناو نراوة زؤرينة لة نَيو 

دا ئازادي بريكردنةوة لة واَلتَيكي د وكراسيدا ناكرَيت، لة واَلتَيكي ديكتاتؤرين ئازادي بريكردنةوة خؤشيان
وة  ثَيويست ناكرَيت، بؤية ئةو وشةية زيادة، ئةو ئازادي بريكردنةوةية، لة ماددةي ضوارةمدا تاكةكاني ناو 

ثَينجةم بة هةمان شَيوة لة بري ئةو مايف ثَيكهاتةيةكي دياريكراو لة رووي سياغةكةوة طوجناوترة، ماددةي 
هةية، حةسر بكرَيت وشةي دةبَي دةتوانرَي بةكاربَيت، ماددةي شةشةم من ثَيمواية زمان و نووسني هةم لة 
ياساي زمانة فةرمييةكاندا رَيكخراوة، هةم مافَيكي سةرةتاييشة، هةروةكو تةئكيد لةو برادةرانة دةكةمةوة 

وةي دامةزراوةي ياسادانان ئةوةش هةم طشتيرية، هةم ياسايةكي ماددةي خؤية، زيادة، ماددةي حةوتةم ئة
 بؤية ئةو دوو ماددةية منين تةئكيدي لَيدةكةمةوة كة زيادة، زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةر َيج كا  ئومَيد فةرموو.

 بةر َيج ئومَيد حةمة علي:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ماددةي ثَينجةم بر طةي يةكةم بة بر واي من دةبَي جيابكرَيتةوة، بةم شَيوةية بنووسرَيت هةر تاكَيي مايف 
هةية ناسنامةي ئايين خؤي دياري بكات و ثَيويستة ناسنامةي نةتةوةيي بثارَيجرَي كة ئةندام بووني بة 

ةيي مةسةلةيةكة، يان بابةتَيكة، يان ثَيكهاتةيةكي دياريكراو ببةستَيتةوة، لةبةر ئةوةي ناسنامةي نةتةو
خةسَلةتَيكي بنةر ةتيية كة دةستكاري ناكرَي، بةاَلم مةسةلة ئاينييةكان يان ناسنامةي ئايين كة ثةيوةندي 
بةسةر خاني ئينسانةوة هةية، ثةيوةندي بةو ثر ؤذانةي ذياني ئينسانةوة هةية كة بونيادي دةنَيت، بؤية 

ابكرَيتةوة، هيوادارم ئةوة لةبةرضاو بيريَيت، هةروةها ثشتيواني لة دسةكاني دةكرَي لَيرة بةم شَيوةية جي
)امنة خان(ين دةكةم، ئةو كَيشانةمان با تووش نةَبي، ئةمة مةسةلةيةكي د وكراتيشة ثَيويستة 

 ثارَيجطاري لَي بكةين، زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
نديدارةكان ضيية لةسةر ئةو ط توطؤيةي كة ئةجنامدرا؟ ببوورن، راستة، مامؤستا باشة، راي ليذنة ثةيوة

 غريب ماوة، بةس كا  حممد ناوي جةنابت نةنووسراوة، مامؤستا غريب فةرموو.

 حةمة: مصطفىبةر َيج غريب 
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةو بةر َيجانةي كة طوتيان  بة ناوي خواي ثةخشةندةو ميهرةبان، خاَلي يةكةم منين هاور ام لةطةَل
كؤتاييةكةي البربَيت، ضونكة مافَيكي نةشياوة، ئةوة البربَيت، خاَلي دووةم: كؤتا دَيري دووةم كة دةَلَي 
)ئازادي ثيادةكردني بريوباوةر ي ئاينيشةوة ثيادة دةكات(، وام ثَيباشة لةبةر ئةوةي )بريوباوةر ي ئايين( 
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)ئازادي ثيادةكردني سروتي ئاينيشةوة(، ضونكة بريوباوةر  ثيادة ناكرَي،  ثيادةكردنةكةي وا نيية، بنووسرَي
ئةوة سروتة كة لة ناو ئاين ثيادة دةكرَي، خاَلي ضوارةم مايف ناونان ئةوةي كة ئاماذةي ثَيكراوة باشة، بةاَلم 

كةي ئاينَيكة، دار شتنةكةي من وا دةبينم وردةكاري زياتري دةوَيت، ضونكة جاري وا هةية شارَيي ثَيكهاتة
يان نةتةوةيةكة، بةاَلم جاري وا هةية طةر ةكَيي لةناو شاردا ثَيكهاتةكان تَيكةَلن، يان ئاينةكان تَيكةَلن، بؤية 
وام ثَيباشة دار شتنةكة بةم جؤرةبَيت ئةطةر ليذنةي ياسايي ئةطاداربن، خاَلي ضوارةم واي لَي بكرَي ئةو 

كراون بؤيان هةية ناوي منداَليان بة ويسيت خؤيان بنَين و هةر تاكانةي كة سةر بة ثَيكهاتةيةكي دياري
ثَيكهاتةية  كة زؤرينةبَي لة شوَينَيكدا مايف هةية ناو شةدام و طةر ة  و طؤر ةثان و شوَيين ديكةي 
ناوضةكةيان بة ويسيت خؤيان ناو بنَين، لة خاَلي ثَينجةم دار شتنةكةي باش نيية، ضونكة ئةو ثشووةي كة 

ثَيكراوة، ثشوو موتَلةدة، ئَيمة خؤمشان، يةعين موسَلمانةكان و كوردي ئةم واَلتة و نةتةوةي كورد  ئاماذةي
طرفتمان هةية لةطةَل ثشووةكاندا، لةبةر ئةوةي رَيي نةخراوة وةكو ثَيويست بة ياسا، ثشوو موتَلةدة، 

ةتةوةيي و ئاينييةكان، ضونكة وشةية  زياد بكرَي بؤي واي لَي بكرَي مايف ثشوويان هةية لة بؤنة طرنية ن
ئةطةر ئةوة ئيجافة نةكرَي موتَلةق بةراسيت، زؤر هةَلدةطرَي، لة خاَلي شةشةمدا هةر البربَي، ضونكة لة 
ياساي زمانة فةرمييةكان لة كاتي خؤي ئةوة ضةسثَيندراوة، ثَيويست ناكات شتَيي دووجار لة ياسا دووبارة 

 بكرَيتةوة، زؤر سوثاس.
 سحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيج د.يو

 بةر َيج كا  حممد فةرموو.
 بةر َيج حممد سعدالدين انور:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

دسةكان هةموو كرا بة تايبةتي لة بر طةي ضوار ثشتيريي لة )كا  رابوون، كا  ماجد، كا  ئايدن( دةكةم، 
ةية لة دامةزراوةكان، يةعين ياسادانان و حكومةت و بةاَلم لة بر طةي حةوتةم ثَيكهاتةكان مايف هاوبةشيان ه

ثةرلةمان دةسديةتي، لة ياساي هةَلبذاردنةكان مافةكة نةدراوة، مافةكة تةنجيم كراوة، تاوةكو ئَيستا لة 
ياساي هةَلبذاردن هةية ئيستينادي لةسةر هيض ياساية  نةكردووة، بةاَلم تةنج ي كردووة كة ثَيكهاتةي 

( كورسية، دةبَي ئيستيناد لةسةر ياساية  1( كورسية، ئةرمةني )5ية، كلد و ئاشووري )( كورس5توركمان )
بكات، يةعين ئةو تةنج ة لةبةر ئةوةي من بة طرنيي دةزامن خاَلي حةوتةم ةَينَيت، ضونكة ئةوة لة 
 هةموو ياساكة، ئةو ياساية نوَينةرايةتي ئةوة دةكات تةمسيلي موشارةكةي سياسي دةكات، يةعين

موشارةكةي سياسي ثَيكهاتة دةومييةكانة لة حكومةت و ثةرلةمان، بؤية ثَيويستة ئةوة ةَينَيت و مايف 
هاوبةشي بؤ هةموو هاونيشتيمانيية  هةية، ببَيتة مسؤطةر، يةعيَن بةشداريكردني ثَيكهاتةكان لة 

 دةزطاكاني ياسا دانان و جَي بةجَي كردن مسؤطةر بكرَيت، زؤر سوثاس.
 د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيج 

 ليذنة ثةيوةنديدارةكان، بةر َيج د.ظااَل فةرموو.
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 بةر َيج د.ظااَل فريد ابراهيم:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

( ئةندام 3ضةند ثَيشنيارَيي لةاليةن ئةنداماني ثةرلةمانةوة كراوة، بر طةي شةشةم و حةوتةم زياتر لة )
( 3ةَلبيريَيت، بر طةي يةكةم )كة مافَيكي نةشياوة بؤ رفتار ثَيكردن( زياتر لة )ثةرلةمان داواي كردووة ه

ئةندام ثةرلةمان ثَيشنياري كرد كة هةَلبيريَيت، سياغةكردنةوةي بر طةي ضوارةم و بر طةي ثَينجةم لةطةَل 
نديدارة بة بر طةي يةكةم بة نةزةري ئيعتيبار وةردةطرين، سياغةي دةكةينةوة، بةاَلم ئةوةي كة ثةيوة

بر طةي يةكةم كة دةَلي هةر تاكَيي مايف هةية ناسنامةي نةتةوةيي يان ئايين خؤي دياري بكات مةبةسيت 
ليذنة ثةيوةنديدارةكان لة كاتي دار شتنةوةيدا تةنها ئةوةبووة كة هةر تاكَيي مايف هةية ناسنامةي 

ةيةكي دياريكراو بؤ ببةستَيتةوة، ئةو نةتةوةيي يان ئايين خؤي ئاشكرا بكات و ئةندامبووني بة ثَيكهات
مافةش تةنها تايبةتة بة تاكة كةس و هيض اليةنَيي مايف نيية لَيي بسةنَيتةوة، واتة ئاشكراي بكات، ئيربازي 

 بكات، زؤر سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

هةردووكيان بَ  بة ماددةيةكي يةعين ئَيستا بر طةي شةشةم و حةوتةم خبةينة دةنيةوة بؤ ئةوةي 
ئةو شتانة) كة ثَيويستى بة دةنيدان هةية البردَين، ضونكة مافَيكى نةشياوة بؤ رةفتار ثَى  سةربةخؤ؟

كردن لة بر طة) يةكةم، كَى لة طةَل البردنييةتى؟ لة بر طة) يةكةم، ماددة) ضوار، كَى لة طةَل ئةوةية؟ 
( كةس لة 54كردن البربَيت، كَى لة طةَلَييةتى؟ ثةجنا و ضوار )ضونكة مافَيكى نةشياوة بؤ رةفتار ثَى 

طةَلَييةتى، كَى دذييةتى؟ كا  دادر؟ كةس نيية دذ) بَيت، كةواتة ثةسةند كرا، بر طة) شةشةم، ئةو تاكانة) 
سةر بةر ثَيكهاتةكانن مافيان هةية لة بة كار هَينانى زمان و نووسينى تايبةت بة خؤيان و بة شَيوةيةكى 

ازادانة و بة ثَيى ياسا بةركارةكان، ئةمة زياد لة ئةندامَيكى ثةرلةمان ثَيشنيار) البردنى كرد بة ثَيى ئ
ئةمة كة ياسا) زمانة فةرمييةكان هةية، كَى لة طةَل البردنى ئةم بر طةية؟ بر طة) شةشةم، ضل و حةوت 

، بر طة) حةوتةم، ثَيكهاتةكان مافى ( كةس لة طةَلَييةتى، كَى دذييةتى؟ كةس نيية، كةواتة ثةسةند كرا47)
هاوبةشيان هةية لة دامةزراوةكانى ياسا دانان و جَيبةجَى كردنى هةرَيم بة ثَيى ياسا بةركارةكان، زياد لة 
ئةندامَيكى ثةرلةمان داواي البردنى ئةم بر طةشيان كرد بةو ثَيية كة ئةمة ياسا) هةَلبذاردةكانى 

ثارَيجطاكان و ياسا) هةَلبذاردةكانى ترين بوونى هةية، بؤية ئةمةش ثةرلةمانى كوردستان و ئةجنومةنى 
( كةس لة طةَلَييةتى، كَى 35ئةخةينة دةنيةوة، كَى لة طةَل البردنى بر طة) حةتةم داية؟ سى و ثَينج )

( دذييةتى، كةواتة ثةسةند كرا، ئةوة) لة دةستوور هاتووة بضةسثَينرَيت، بر طةكانى 18دذييةتى؟ هةذدة )
 كة دادةرَيذَير َيتةوة و دوايى دةخرَيتة دةنيةوة. دي
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 : بةرَيج د. ظاآل فريد
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

يذذاتر  يذذةن ز لذذة ال كذذرا  لة اليةن ثةرلةمانتارَيكةوة ثَيشنيار كرا كة دةزطايةكى تايبةت داةةزرَينت و ثشتيري) 
 وةش بدرَيتة دةنيدان. لة سَى ئةندام ثةرلةمان، بؤية داوا لة بةرَيجتان دةكةين ئة

  بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

يذذة  بذذَى ئةوةة ثذذَيم وا شذذنيارةكةت،  يذَذر ة ثَي بذذؤم بن حذذةيات  خذذاتوو  نذذةوة،  بذذوو؟ بيخوَي ضذذى  شذذنيارةكة  دذذى ثَي دة
 ماددةيةكى ئيجافى بوو واية؟ ئَى، ماددةيةكى ئيجافى دوا) ئةم ماددةية، بةَلَى فةرموو. 

 :  يدجم حياةبةرَيج 
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

 ئةوة ماددة بوو نة  بر طة بوو، زياد كردنى ماددةية  بوو، ئَيستا ثَيشنيارةكة دةنَير م. 
  بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، بؤم بنَير ة، بؤ ئةوة) ماددةكة بيخةينة دةنيدانةوة، بةَلَى كا  حممد سعد الدين فةرموو. 
 : ج حممد سعد الدينبةرَي

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
تذذةوةيى،  تذذة نة مذذافى ثَيكها بذذؤ  كذذةين  سذذةند ب يذَذرة ثة سذذاية  ل نذذةوَ) يا يذذة دةما سذذايةكمان هة ثذذرؤذة يا سذذتا  ئَي
لذذة  يذذة  يذذان هة تذذةكان ماف كذذة ثَيكها بذذرد  لذَذةتان ال ئذذةو خا سذذايةدا  ئذذةو يا نذذاو  لذذة  مذذاف  ئايينةكان، ئةساسى ترين 

جَيبةجَى كردن يا خود راثةراندن بةشدار بنب و زؤربة) ئةندام ثةرلةمانان طوتيان دةزطاكانى ياسا دانان و 
سذذثَيندرَيت  يذَذرة بضة كة ئةو مافة هةية كة هةتا ئَيستا ئَيمة دةستوورمان نيية كة مافمان هةبينت، دةبواية ل

سذذاية، ما لذَذَينت و لة ياسا) هةَلبذاردنةكان بضن بيخوَيننةوة، تةنج ى مافةكان هاتووة، نةنوو يذذة ب يذذة  ني ددة
يذَذنج  هذذاتووة ث كذذة  تذذةنها ذمارة يذَذت  ثَيي هاتة نةتةوةييةكان ثَيويستة بةشدارييان لةو دةزطايانة مسؤطةر بكر
يذَذت،  سذذان دةكر ئذذةوة نود ئةندام بؤ توركمان، بةآلم لة سةر ضى ئيسناد دةكرَينت؟ لة بةر ئةوة) ئةمن دةَلَيم 

ةساسي ترين نودتة كة ثةير ةوة دةكرَيت لة هةرَيمى كوردستان يةعنى ئةوة كامل نابيت ياسايةكة، يةعنى ئ
 خؤ) هةية، يةعنى بة خؤمان شتَيي هةية ثةير ةو دةكرَينت لة ياساكة نانووسني، سوثاستان دةكةين. 

  بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئذذةخريةوة، باشة، سوثاس، بةرَيج خاتوو حةيات ئةو ئةجنومةنة) ثَيشنيارت كردووة  شذذى  تذذة بة ئذذةبَيت خبرَي
ظذذاآل  تذذؤرة  بذذةرَيج دك تذذةوة،  يذَذى ئةكرَي لذذةوَ) ج يذذةكان،  مذذة كؤتاي تذذايى، ئةحكا كذذانى كؤ لذذة ماددة سذذَييةم،  شذذى  بة

 فةرموو. 
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 بةرَيج د. ظاآل فريد : 
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

كذذة  يذَذنج  مذذاددة) ث شذذَيوةية  بذذةو  نذذةوة  هذذةر دوو ليذ يذذةن  لذذة ال كذذردن  تذذاوتو)  ضذذوار دوا)  مذذاددة)  تذذة  دةبَي
دادةرَيذرَيتةوة، ماددة) ضوار، يةكةم، هةر تاكَيي مافى هةية ناسنامة) ئاينى خؤ) ئاشكرا بكات و ثَيويستة 
فذذةش  ئذذةو ما سذذتَيتةوة و  كذذراو دةبة ناسنامة) نةتةوةيى بثارَيجَيت كة ئةندام بوونى بة ثَيكهاتةيةكى ديار) 

يذذةنَي هذذيض ال كذذةس و  كذذة  بذذة تا تذذة  بذذة تذذةنها تايبة يذذة   هذذةر ثَيكهاتة سذذَينَيتةوة، دووةم  يذَذى ب يذذة ل مذذافى ني ي 
يةكسانى لة طةَل زؤرينة بؤ) هةية ماف و ئازاديية بنةر ةتيةكانى بة ئازاد) بريكردنةوة، ئازاد) رادةربر ين، 
بذذريو  نذذى  يذذادة كرد ئذذازاد) ث تذذةكان و  لذَذة و رابي نذذدنى كؤمة دةزطاكانى راطةياندن، ئازاد) كؤبوونةوة و دامةزرا

ئذذةو بذذ نذذى  ضذذاودَير) كرد كذذردن و  شذذتى  بذذة ثاَلث ئذذةبَى  نذذد  مذذةت ثابة كذذات و حكو يذذادة ب شذذةوة ث اوةر) ئايني
يذذة   هذذةر ثَيكهاتة ثيادةكاريانة بة شَيوةيةكى يةكسان لة نَيوان ثَيكهاتةكان بة ثَيى ياسا بةركارةكان، سَييةم، 

مذذةت ثا خذذؤ) و حكو تذذةكانى  شذذنبري) و نةرَي لذذة رؤ يذذة  نذذى هة شذذت كرد سذذتنى مذذافى طوزار بذذة ثارا ئذذةبَى  نذذد  بة
يذذان  كذذراون بؤ يذذار)  يذذةكى د بذذة ثَيكهاتة سذذةر  نذذة)  ئذذةو تاكا ضذذوارةم،  تذذةكان،  كلتور) رؤشنبري) و ئاينى ثَيكها
يذذةكانييان  يذذة طرن سذذايةتى مَيذوو سذذؤنبوَليان كة هةية ناوةكانيان بة ويستى ئازاد) خؤيان هةَلبذَيرن و ناو) 

شذذةدام و يان رووداو) طرنين كة بة سةريان تَيثةرَيو نذذانى  ة بة كار) بهَينن و ناو) كةسايةتييةكانيان لة ناو
جذذةم،  بذذةركارةكان ، ثَين سذذا  يذَذى يا بذذة ث يذَذنن  كذذار به بذذة  ضذذةكانيان  طةر ة  و طؤرةثان و شوَينةكانى ديكة لة ناو
بذذؤ  شذذووانةش  ئذذةو ث يذذة و  يذذةكان هة تذذةوة) و ئايني نذذة نة لذذة بوو يذذان  ثَيكهاتةكان مافى ثشوو) تايبةت بة خؤ

 فةرمى دةبن.  ئةوان
  بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كَى لة طةَل ماددةكةية بةو شَيوةية كة خوَينرايةوة؟كا  فةرحان نودتة) نيجاميت هةية؟ فةرموو. 
 : بةرَيج فرحان جوهر

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
فذذةكانى ئةمة لة خاَلى يةكةم كة ثةيوةست بوون لة ناسنامة) نةتةوةيى فةرز ك راوة، موتةنادوزة لة طةَل ما

لذذة  ئذذةوة  مرؤظ، ضؤن ئينسان حةدى هةية ناسنامة) دينى بيؤر َينت؟ لة ناسنامة) نةتةوةيين واية، لة بةر 
ناسيؤناليجم دا هاتووة هةر كةسَيي بَلَييت من كوردم كوردة، بَلَييت من عةرة  عةرةبة با كوردين نةبَينت، 

 حقودة و موتةنادوزة لة طةَل مافةكانى مرؤظ، زؤر سوثاس. كةواتة لةمةدا ثَيشل كردنى 
  بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

خذذؤ)  ثَيويستةكة البربَيت، هةر تاكَيي مافى هةية ناسنامة) ئاينى خؤ) ئاشكرا بكات و ناسنامة) نةتةوة) 
 بثارَيجَيت، تةواوة. 
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 : بةرَيج د. ظاآل فريد
 لةمان.بةرَيج سةرؤكى ثةر

ئذذاينى  سذذانامة)  يذذة نا مذذافى هة يذَذي  هذذةر تاك بةو شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة، بر طة) يةكةم لة ماددة) ضوارةم، 
كذذراو  يذذار)  يذذة) د بذذة ثَيكهاتة بذذوونى  نذذدام  كذذة ئة يذَذت  تذذةوةيى بثارَيج سذذنامة) نة كذذات و نا شذذكرا ب خذذؤ) ئا

 ي مافى لَيسةندنةوة) نيية. دةبةستَيتةوة، ئةو مافةش تةنها تايبةتة بة تاكة كةس و هيض اليةنَي
  بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

حذذةوت ) ثذذةجنا و  يذذةوة؟  كذذة خوَينرا شذذَيوةية  يذذةتى؟ 57باشة، كَى لة طةَلَييةتى بةو  كذذَى دذي يذذةتى،  لذذة طةَلَي  )
 كةس نيية، كةواتة ثةسةند كرا، ماددة) شةش كة دةبَيتة ماددة) ثَينج. 

 بةرَيج د. ظاآل فريد: 
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 

نذذد) و  مذذافى هاوبة سذذنت  نذذةكانى ثةرة تذذةكان و خا نذذةرانى ثَيكها خذذراو و نوَي سذذتة و رَيك يذَذنج، دة مذذاددة) ث
يذذان  نذذد)  لذذة تايبةمتة طةياندنى رؤشنبري) و فَيركار) و كؤمةآليةتى و ثةرةثَيدانيان هةية لة طةَل ئةوانة) 

سذذتنى ئاينى يان نةتةوةيى لة ناوةوة و دةرةوةدا ه بذذة بة مذذةت  سذذانى حكو لذَذةتى هةَل اوبةشن لة طةَلياندا و حا
 ثرؤتؤكؤالتى نَيودةوَلةتى يان هةرَيمى دةبَيت بةشداري كردنى ثَيكهاتةكان تَيدا مسؤطةر بكات. 

  بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كَى دسة هةية لة سةر ئةم ماددةية؟ 
 ةرلةمان:بةرَيج فخرالدين دادر/ سكرتَير) ث

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
شذذكرية  مذذر،  بذذوبكر ع محذذد، ا سذذرياج ا كذذةن،  جذذةم ئة مذذاددة) ثَين طذذو)  نذذة ط تؤ نذذة بةرَيجا نذذدام ثةرلةما ئذذةم ئة
يذذدن  يذَذن، ئا بذذةهجاد دةرو مذذني،  مذذة ا شذذَيركؤ حة مذذد،  نذذس حم هذذالؤ، ا لذذى  امساعيل، دادر ئؤمتان، صاحل فةدَى، ع

 معروف، هةورامان طةضَينةيى، منى ن . 
  ةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:ب

 بةرَيج كا  ئايدن معروف فةرموو. 
 بةرَيج ئايدن معروف: 

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
يذذةكانى  يذذة) ثةيوةندي لذذة فةرمان سذذتة  جذذةم ثَيوي مذذاددة) ثَين دذذى  نذذى دة كذذارا كرد سذذانى و  كذذار ئا بة مةبةستى 

هةر ثَيكهاتةية  بَيتة كايةوة، بؤ منوونة بةرَيوةبةرايةتى  دةرةوة) هةرَيمى كوردستاندا بةشَيكى تايبةت بؤ
عذذديل  شذذَيوةية تة بذذةم  ثةيوةندييةكانى ثَيكهاتة) توركمان، بؤية ثَيشنيار دةكةين كة دةدى ماددة) ثَينجةم 
نذذدن و  نذذد) و طةيا مذذافى هاوبة سذذنت  نذذةكانى ثةر تذذةكان و خا نذذةرانى ثَيكها خذذراو نوَي سذذتة و رَيك كذذرَينت، دة ب

نذذد) و ثةيوةند)  و رؤشنبري) و فَيركار) و كؤمةآليةتى و ثةرةثَيدانيان هةية لة طةَل ئةوانة) كة تايبةمتة
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يذذةتى  سذذتةش بةرَيوةبةرا ئذذةو مةبة بذذؤ  يذَذرةدا  نذذدا، ل لذذة طةَليا شذذن  تذذةوةيى هاوبة يذذان نة ئذذاينى  يذذان  ئذذةتنيكى 
سذذةر  ثةيوةندييةكانى دةرةوة دَيتة كايةوة بؤ هةر ثَيكهاتةيةكى بة جيا لة فةرمانية) تذذةكانى دةرةوة  ثَيكها

مذذةتى  يذذةن حكو بة سةرؤكايةتى حكومةتى هةرَيمى كوردستان بة بةشدار) ثَيكردنى نوَينةر) ثَيكهاتة لة ال
تذذة و، زؤر  بذذةو ثَيكها يذذدارة  كذذة ثةيوةند هذذةرَيمى  لذَذةتى و  كذذؤَ نَيودةو سذذتنى ثرؤتؤ كذذاتى بة لذذة  مذذةوة  هةرَي

 سوثاس. 
  رلةمان:بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثة

 زؤر سوثاس، بةرَيج كا  ابوبكر عمر فةرموو. 
 : ج ابوبكر عمر )ابوبكر هةَلةدنى(بةرَي

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
 نازامن ئةو وشة) خانة ضؤن هاتووة؟ 

  بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 تةرجومة) دوورة، دوور لة رَييادا. 
 : ةدنى(ج ابوبكر عمر )ابوبكر هةَلبةرَي

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
كذذو  بةَلَى، شوَينةكانى ثةرةسنت بَيت يا خود ثةرستياكان بَيت باشرتة و من لة طةَل ئةو ماددةدام، بةآلم تا وة
لذذة  نذذة  دذذة و ثةيوةندييا ئذذةو عةال ئذذةبَى  ضذذونكة  سذذابةركارةكان،  يذَذى يا بذذة ث نذذاو و دةرةوة  لذذة  يذذة  ئذذةو بر طة

 ، بؤ ئةوة) لة هةر حاَلةتَيكى نةرَينى ثارَيجراو بَى، زؤر سوثاس. ضوارضَيو) ياسادا رَيي خبرَ)
  بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَى، سوثاس، بةرَيج دكتؤر سراج امحد فةرموو. 
 : امحد بةرَيج د. سراج شَيخ

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
ربارة) ثةيوةند) و تةواسول لة طةَل اليةنى دةرةكى و ئةم ماددةية باس لة مافةكانى ثَيكهاتةكان ئةكاتن دة

لذذة  بذذةآلم  ضذذاكة،  شذذتَيكى  ناوةكى، لة اليةنى ناوةكى كَيشةمان نيية تةواسول ئةكرَينت عيالدةت و ثةيوةند) 
روو) دةرةكييةوة ئةبَى اليةنى ثةيوةنديدار لة رَيى وةزارةت ئةو ضاالكيانة ئةجنام بدةن، ئةبَى حكومةت و 

هذذةر اليةنى ثةي وةنديدار بجانَى ئةو ضاالكيانة لة سةر ض ئاستَيكن و لة طةَل كَيشن؟ ناكرَ) هةر عيالدة  و 
يذذت و  ضاالكيية  و هةر ثةيوةند) بَيت لة طةَل اليةنى دةرةوة حكومةت ئاطادار نةبى و بَى ئةمر) ئةوان ب

 سوثاس. 
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ا  دادر ئؤمتان فةرموو. زؤر سوثاس، بةرَيج ك
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 : بةرَيج دادر ئؤمتان
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

نذذاوةوة  من ثشتيري) دسةكانى كا  ئةبوبةكر هةَلةدنى دةكةم، دةدةكة) تا ئةو شوَينة بَيت كة دةَلَيت تا لة 
هذذةرَيم يذذان  لذَذةتى  تذذانى نَيودةو بذذؤ و دةرةوة) وآلت، ضونكة لة راستى بةستنى ثرؤتؤكؤل لة طةَل وآل يذذارة  ى د

نذذاوةوة  ئةو مةبةستةية، بةآلم ئةوة ئَيشى سوَلتة) موختةسة، يةعنى تا ئةوة بَيت ياسا بةركارةكان بَيت لة 
 و دةرةوة) وآلت ئةوة) كة كا  ئةبوبةكر وتى. 

  بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَى، سوثاس، خاتوو شكرية امساعيل فةرموو. 
 اعيل: بةرَيج شكرية امس

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 
كذذاتى  لذذة  هذذةرَيم  لذذة دةرةوة)  يذذةكان  نذذةر) كةمايةتي هذذةبوونى نوَي يذذة  ثذذَيم وا شذذَيواز  هذذةمان  بذذة  نذذين  م
كذذؤل  ئةجنامدانى حكومةتى هةرَيم بؤ رَيكةوتنى نَيودةوَلةتى ئةم دةدة ياسايى نيية، ضونكة طرَيدانى ثرؤتؤ

تى حةصر) دةسةآلتى جَيبةجَيكردن هيض ثةيوةندييةكى بةم ياساوة و رَيكةوتنامة) نَيودةوَلةتى لة دةسةآل
 نيية و، سوثاس. 

  بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، بةرَيج كا  على هالؤ فةرموو. 
 بةرَيج على على هالؤ: 

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 
 دسةكانى من كراون، زؤر سوثاس. 

  سةرؤكي ثةرلةمان: /بةر َيج د.يوسحم حممد صادق

 زؤر سوثاس، بةرَيج دكتؤر شَيركؤ حةمة امني فةرموو. 
 بةرَيج د. شَيركؤ حةمة امني: 

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 
نذذة؟  كذذؤالت و ئةوا بذذة ثرؤتؤ مذذةت  سذذانى حكو ئذذةَلَييت هةَل لذذةوة)  كذذة  ضذذيية  ثرسيارةكة ئةوةية، مةبةست لة 

نذذةش يةعنى مةبةست ئةوةية كة هةر شتة  كة حكومةت ئذذةو بةرَيجا نذذة  بذذؤ منوو كذذات  ى هةرَيم ثَيويستة بي
نذذين  تذذة م ئاطادار بن و ئةمة بؤ ئَيمةش لة راستيدا ئةو مافة منين داوا ئةكةم وةكو هاووآلتييةكى ئةم وآل
لذذة  ضذذونكة  كذذات،  مذذةت دةي كذذة حكو شذذتانة)  ئذذةو  هذذةموو  نذذة و  ئذذةو ثرؤتؤكؤال ثَيويستة ئاطادار   لة هةموو 

دار نني و لة روو) ئةوةشةوة خانةكان منين ثشتيري) كا  ئةبوبةكر هةَلةدنى ئةكةم راستيدا كةمسان ئاطا
لذذة  ئذذةو)  شذذةمدا  مذذاددة) شة لذذة  يذذة  لة راستيدا لة سةدا سةد و لة روو) دارشتنةوة بةراستى زؤر نارَيكة، بؤ
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تذذة د نذذدا بَي لذذة طةَليا شذذة)  شذذن و نذذدا هاوبة لذذة طةَليا نذذاوةوة و دَير ) دووةمداية لة ناوةوة و لة دةرةوة  لذذة  وا) 
 دةرةوةدا، سوثاس. 

  بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كا  هةورامان فةرموو. 

 : بةرَيج د. هةورامان طةضَينةيى
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئذذةم  سذذتيدا  لذذة را سذذاية  ئذذةم يا كذذة  كذذرد  ئذذةوةيان  كذذة داوا)  كذذةم  نذذة دة لذذةو بةرَيجا دسةكانى من كرا ثشتيوانى 
نذذةر)  ماددةية كذذات نوَي بة تايبةت ناطؤجنَيت، ضونكة هةر ثَيكهاتةية  و هةر نوَينةرَيي ئةطةر داوا) ئةوة ب

كذذة  بذذةجَى كردنة سذذتةمة، جَي تذذةوة، زؤر ئة هةبَيت لة سةرجةم ثرؤتؤكؤلةكاندا، بة راستى ئةوة جَيية) نابَي
 ئةستةمة. 

  بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 رَيج كا  صاحل فةدَى فةرموو. باشة، سوثاس، بة
 : بةرَيج صاحل فةدَى

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
بذذة  بذذةت  هذذةرَيمى تاي يذذان  لذَذةتى  لة حاَلةتى هةَلسانى بكرَيتة حكومةت لة كاتى بةستنى ثرؤتؤكؤالتى نَيودةو

لذذة شذذتيرية  ئذذةوة) ناط بذذةر  لذذة  يذَذت،  يذذاد بكر يذَذدا ز شذذى ت بذذة ثَيكهاتةكاني بذذةت  ئذذةوة)  ثَيكهاتةكان ئةو تاي بذذر ) 
تذذةكان  نذذى ثَيكها شذذدار) كرد بذذاتى بة نوَينةريان هةبَيت تَيدا ئةبَى ر ةضاو) مافى ثَيكهاتةكان بكرَيت، واتة لة 
بذذة  بذذةت  ئذذةو تاي نذذةبَيت  شذذتيري  بذذؤ) ط تَيدا مسؤطةر بكات بكرَيتة دةبَى ر ةضاو) مافى ثَيكهاتةكان بكرَيت و 

 و سوثاس. ثَيكهاتةكانيشى لة دوا) هةرَيمى تَى  بكرَيت، 
  بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَى، باشة، سوثاس، بةرَيج مامؤستا انس حممد فةرموو. 
 : بةرَيج انس حممد شريحم

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
كذذة  هذذةر تا يذذا  مذذواتنى  تذذةعاموال  حةديقةت بابةتَى ثةيوةنديان ب دةرظة بابةتةكى زؤر يَى هةستيارة دظَينت 

ظذذة كةسةك كذذةت ئة َى درَيكا دةنةواتَيت رةمسى يَين حكوميدا بن، نابيت هةر ئَيي ذ اليَى خؤظة ثةيوةنديَى ب
ئذذةز  طةَلة  جارا دَ) بيتة ئةطةرَ) ثةيدا بوونا تشتَيت نةباش وةكى تةجةسوسَى و غةيرَ) وَ)، ذبةر هندَ) 

نببوداخاز دكةم ئةظة بَيتة تةعديل كرن ) سببطة الق يببة الرمسيببةفى الداخل و اخلارج بوا يذَذرَ) دا ات احلكوم ( دو
كذذةم  سذذرياجى د تذذؤر  لذَذةدنى و دك بذذةكر هة ثةيوةند) ظان هةبيت ب دةرظة، هةروةسا ثشتةظانيا مامؤستا ئةبو

 سةر طوتنَين وان، و زؤر سوثاس. 
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  بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةرَيج كا  بةهجاد دةروَين فةرموو. 
 جاد دةروَين: بةرَيج بةه

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
يذَذت  سذذتة و رَيكخراو ئذذةظ دة كذذَى  خذذاآل ئَي ديارة ئةظ ماددا ثَينجَى دوو خاَلَيت سةرةكى ثَيويستى طؤرانكاريَينة، 
شذذوَينةكة  بذذادة(  مذذاكن و دور الع سذذنت )ا شذذوَينى ثةر نذذةكان و  نذذةكان، خا تذذةكان و خا نذذةر) ثَيكها نذذةرا، نوَي نوَي

بذذةس ئيجافة بيت دَ) درو سذذتى  كذذةم ب را لذَذةدنى د ست بيت، خاآل دوويَى ذ) ثشتيري) مامؤستا ئةبوبةكر هة
يذذان  لذَذةتى  كذذؤالتى نَيودةو سذذتنى ثرؤتؤ بذذة بة مذذةت  سذذانى حكو لذَذةت هةَل لذذة حا يذَذذين  كذذة ب عذذديلَى  دطةَل ظَى تة

ئذذةظ  سذذتانَى،  لذَذة هةرَيمى كة طرَيدايينة ب ظان ثَيكهاتاظة و بة ثَيى ياسا) بةركار ل هةرَيما كورد هذذةر دوو خا
 ئيجافة بني، زؤر سوثاس. 

  بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، خاتوو منى ن  فةرموو. 
 بةرَيج منى ن : 

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 
لذَذةتى  لذذة حا سذذت دةزامن  بذذة ثَيوي مذذة  سذذتا، ئة شذذة ئَي مذذاددة) شة كذذة  يذَذنج  مذذاددة ث لة راستيدا من سةبارةت بة 

سذذتان هة هذذةرَيمى كورد تذذابلؤ)  ئذذةوة)  بذذؤ  يذَذت  لذَذةتى ةين كذذؤالتى نَيودةو سذذتنى ثرؤتؤ بذذة بة مذذةت  َلسانى حكو
تذذة)  كذذة ثَيكها سذذتانني  هذذةرَيمى كورد سذذةنى  تذذةوة) رة خذذود نة يذذا  مذذني  تذذةوة) دووة لذذةن نة مذذة فيع طذذةر ئَي ئة

نذذة) ثة كذذة ئةوا لذذةكان  هذذةموو ثرؤتؤكؤ لذذة  نذذةتوانني  شذذور)  سذذريان و ئا لذذدان و  مذذان و ك بذذة تورك سذذنت  يوة
سذذايةمان  ئذذةم يا كذذة  نذذامَينَينت  يذذةكى  هذذيض مانا يذذدا  لذذة خؤ خذذؤ)  يذَذرةدا  هذذةبَينت ل نذذةريان  كذذة نوَي تذذةكان  ثَيكها
يذَذت  تذذةكان دةب بذذة ثَيكها سذذنت  يذذةكان ثةيوة كذذة نَيوةدةوَلةتي تذذة  شذذت ثرؤتؤكوال طذذرنيرتين  بذذة  كذذة  نذذاوة  دةرهَي

بذذةرَيجان ئ لذذة  كذذةم  سذذيار دة مذذة نوَينةريان هةبينت، من لَيرةدا ثر طذذةر ئَي سذذتان، ئة لذذةمانى كورد نذذدامانى ثةر ة
سذذت  ياسايةكمان هةبَيت، كة تا كو ئَيستا ياسايةكمان نةبووة لة هيض خولةكانى رابردوودا كة ياساية  ثةيوة
شذذى  كذذران دةستخؤ سذذةند  كذذان ثة بينت بة مافى ثَيكهاتةكان تا كو ئَيستا زؤر بة جوانرتين شَيوة هةموو ماددة

لذذة لة زؤرينة) ئةندامانى  تذذةكان  ثةرلةمان دةكةم، بةآلم ئةو بر طةية كة هةَلسا، واتة لَيرةدا زةمانةتى ثَيكها
كذذة  كذذةين  تذذوانني داوا ب مذذة دة كذذرَين ض ئَي تذذوانني ب شذذان دة سذذت ني شذذَيوةية  ض دة هذذيض  بذذة  تذذةكان  ثرؤتؤكؤال

نذذةبَي سذذاية   بذذة يا سذذنت  شذذت بة نذذةبَيت، ث مذذةش نوَينةرمان هةبينت لةم ثرؤتؤكؤالنة، ضونكة ياساية   نت ئَي
بذذة  مذذةت  سذذانى حكو تذذة) هةَل ئذذةو حاَلة ناتوانني داواكار) بكةين، بؤية داوا دةكةم لة ثةلةمانتارة بةرَيجةكان 
كذذردن و  طذذؤ  كذذاتى ط تو لذذة  مةبةستى ثرؤتؤكؤلةكان النةبربَ) باشرتة بؤ بةرذةوةند) ثَيكهاتةكان بةآلم ديارة 

يذذة، لذذة خؤيدا هذذةر  بذذةرَيجان  نذذى  شذذتيري) كرد سذذنت و ث شذذت خ نذذاو  ث لذذة  نذذة  ئذذةو بةرَيجا تذذةكان و  ضذذونكة ثَيكها
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ثةرلةمانى كوردستان كةمينةنة لة روو) ذمارةوة، بؤية بةم هةر حاَلةوة ثَيم واية هةر هةَلدةستيت، و زؤر 
 سوثاس. 

  بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

شذذتنةكةدا  لذذة دار يذذة   كذذة نارووني يذذة  مذذان وا مذذافى باشة، سوثاس، بةرَيجان ثَي تذذةكان  نذذا ثَيكها طذذةر  يذذة و ئة هة
طذذا  ضذذَيوة) دةز ضذذوار  لذذة  يذذان  يذذةكانى خؤ ئذذاينى  هذذاو  يذذان،  يذذةكانى خؤ طذذةَل هاونةتةوةي لذذة  كذذة  ئةوةيان هةية 
يذذة  يذذان هة نذذةدا ماف سذذييةكانى كة رةمسييةكانى هةرَيمى كوردستان ثةيوةنديان هةبَيت هةر وةكو ضؤن فةران

ضذذَيوة) ضذذوار  لذذة  نذذةدا  سذذتوور) كة يذَذى دة شذذنبري) و  بذذة ث نذذد) رؤ تذذة ثةيوة ئذذةم وآل مسذذى  سذذاتى رة موئةسة
شذذة  شذذتَيكى ئاسايي كؤمةآليةتى و ثةروةردةييةكانى خؤيان لة طةَل فةرةنسا درَيذة ثَى بدةن بة هةمان شَيوة 
هذذاو  طذذةَل  لذذة  يذذةكان  ئذذايينى  تذذة  تذذةوةيى و ض ثَيكها كة ثَيكهاتة جياوازةكانى هةرَيمى كوردستان ض ثَيكهاتة نة

ضذذَيوة) دام و نةتةوة و ها لذذة ضوار و ئاين و هاو مةزهةبةكانى خؤيان ثةيوةند) بةردةواميان هةبَيت، بةآلم 
يذذةكانى  بذذة نوَينةرات يذذدارة  كذذة ثةيوةند ئذذةوة)  شذذَيوة  هذذةمان  بذذة  سذذتان  هذذةرَيمى كورد يذذةكانى  طذذا رةمسي دةز

يذذة  هةرَيمى كوردستان لة دةرةوة بة تايبةتى لةو شوَينانة) كة ثَيكهاتةكان هاو نةتةوة و هاو ئايينى يان هة
جذذؤرة  بذذةم  يذذدان  بذذؤ بةردةوام هذذةبَيت،  تذذةواجودييان  لذذةوَ)  كذذة  ئةوة ديسان لةم حاَلةتةشدا كارَيكى ئاسايية 
يذذة  بذذؤ) هة سذذتان  هذذةرَيمى كورد ثةيوةندييانة، هةر وةكو ضؤن ئَيستا بة ثَيى دةستوور) هةميشةيى عَيراق 

هذذةبَي يذذةتى  يذَذراق نوَينةرا سذذةفارةتةكانى ع هذذةموو  لذذة لذذة  كذذة  نذذةبَيت  سذذايى  شذذتَيكى ئا ضذذى  نذذة بؤ بذذؤ منوو ت 
يذذة  بذذة ثةيوةندي يذَذذةدان  بذذؤ در هذذةبَيت  شذذور)  لذذد و ئا نوَينةرايةتى هةرَيمى كوردستان لة ظاتيكان كةسَيكى ك
نذذةرَيكى  يذذا نوَي لذذة تورك يذذان  كذذان؟  سذذتان و ظاتي هذذةرَيمى كورد سذذيحييةكانى  يذَذوان مة يذذةكانى ن ئذذاينى  يذذة  كلتور

لذذ يذذة توركمان هةبَيت هةر  ثذذَيم وا خبذذةن،  يذَذي  نذذة ر ئذذةو ثةيوةندييا ئذذةوة)  بذذؤ  يذذدا  ضذذَيوة) نوَينةرايةت ة ضوار
كذذارَيكى  سذذتان  هذذةرَيمى كورد مسذذى  رةكيكة دارشتنةكة) ماددةكة و ئةطةر نا لة ضوارضَيوة) موئةسةساتى رة

بذذ كذذا  را هذذةبَيت،  نذذةوة  نذذةكانى خؤيا تذذةوة و هاوئاي هذذاو نة بذذة  نذذدييان  تذذةكان ثةيوة كذذة ثَيكها سذذايية  ون ئا
 دسةكةيةت هةبوو؟ فةرموو. 

 : بةرَيج رابوون توفيق
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

سذذتةكة  لذذةمان، مةبة من بةشى زؤر) دسةكامن بةرَيجتان كردتان، تةنها ئيجافةية  بؤ دسةكانى سةرؤكى ثةر
يذذدار كذذة ثةيوةند نذذةوة  بذذةو بابةتا نذذد  لذذة ثةيوة يذَذي لَيرة هةر ئةوة بووة لة ثرؤتؤكؤالتى نَيودةوَلةتى  بذذة ث ن 

كذذرد  هاتةكانةوة مةسةلةن ئةطةر سبةينَى كؤن رانسَيكى نَيودةوَلةتى كرايةوة نوَينةر) كوردستان بةشدار) 
سةبارةت بة وجود) خوشي و برا مةسيحيةكامنان لة خؤرهةآلتى ناوةراست لة دؤخى ئةوةهادا شَيوة) ئةو 

بذذ هذذا دا دة كذذى وة لذذة دؤخَي بذذة دؤخة ثَيويستة نوَينةر) ثَيكهاتةكان  يذذان  بذذن  لذذةوَ)  سذذيحيةكان  نذذةر) مة َى نوَي
يذذة  كذذرد، بؤ بذذؤ  اليةنى كةمةوة بةشداريكردنيان مسؤطةر بكرَيت وةكو بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمانين ئاماذة) 
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كذذؤل و  هذذةموو ثرؤتؤ كذذة  يذَذي  تةنها كَيشةكة لة دارشتنةكةداية هيوادارين دارشتنةكة رَيي خبرَيتةوة بة جؤر
                                                                      تارةكان تَييةيشتوون، زؤر سوثاس.طرَيتةوة وةكو ئةوة) بةشَيي لة برا ثةرلةمانعيالداتَيكى نَيودةوَلةتى نة

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

نذذ يذذةن ليذ تذذةوة لةال بذذا دابر َيذرَي يذذة؟  سذذةيةكتان هة خذذاتوو ليذنة ثةيوةنديدارةكانى د نذذةوة،  ة ثةيوةنديدارةكا
 شكرية دسة) خؤتت كرد، ثَيم وابَي ناوت نووسرا بوو، فةرموو.

 بةر َيج شكرية امساعيل:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مذذةش  كذذردةوة ئَي نذذت  جذذةنابت ر وو كذذو  بذذَي وة شذذَيوازة  بذذةو  وةَلالهى ئةطةر ضةند ضركةيةكم بدةييَت، ئةطةر 
طذذةر  بذذةاَلم ئة كذذةين،  شذذتى دة سذذةاَلتى ثاَلث سذذر) دة سذذةاَلتَيكى حة لذذة دة كذذة  لذذةكان  هذذةموو ثرؤتؤكؤ لذذة  يذَذى  بَل

شذذتَيي  طذذةر  بذذةاَلم  يذذة،  يذذا) ني جَيبةجَي كردنة ثَيكهاتةكان هةبَي، ئَيمة دةَلَيني ئةمة ياسايي نيية، ئةمة جَي
 تايبةت بةوان بَي ئَيمةش ثاَلثشتى دةكةين و مافَيكى خؤيانةو، سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان: /بةر َيج د.يوسحم حممد صادق

 د. شَيركؤ فةرموو.
 بةر َيج د. شَيركؤ حةمة امني:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لذذة ) كذذا  100ببوورة ئةطةر ئةوكاتة من داوا) ر وونكردنةوةم كرد، من  بذذةر َيجت و  سذذةكانى  شذذتيوانى د %( ث
نذذ يذذة ئةوة تذذة رابوون معروف دةكةم، لةر استيدا باسى ئةوةم كرد من بر وام بةوة هة لذذةم واَل هذذةبَي  نذذى  دة ر وو

مذذةت  سذذتى حكو شذذكرَيت بةر ا بذذني، نا نذذةكان  كذذؤل و رَيكةوت طذذادار) ثرؤتؤ هذذةموو ئا بذذني،  طذذادار  هذذةموومان ئا
هذذةموومان  سذذتة  ئذذةوة ثَيوي نذذةبَيت، لةبةر لذذَي  طذذا)  ئذذةو ئا كذذات و  يذذة  ب لذذة ثَيكهاتة يذذة   شذذتةوة موئامةرة لةث

يذذةوة ومت، ئاطامان لة هةموو ثرؤتؤكؤل و هةموو ئةو شتانة ب لذذةو ر ووانية مذذن  طذذوزةرَي،  تذذة دة لذذةم واَل كذذة  َي 
 سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو.
 بةر َيج د. ظااَل فريد ابراهيم: 

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ( 5ليذنة ثةيوةنديدارةكان ماددةكةيان بةمشَيوةية دار شتةوة، ماددة) )
نذذد) دةستةو رَيكخراوو نوَي نذذدنى ثةيوة نذذد) و طةيا مذذافى هاوبة نةرايةتى ثَيكهاتةكان و شوَينةكاني ثةرسنت 

يذذان  ئذذةتنى،  نذذد)  لذذة تايبةمتة نذذة)  طذذةَل ئةوا يذذة لة يذَذدانيان هة يذذةتي و ثةرةث كذذار) و كؤمةاَل رؤشنبري) و فَير
لذذة ح بذذةركارةكان و،  سذذاني ئاينى و نةتةوةيي هاوبةشن لةطةَليان لة ناوةوةو دةرةوةدا بةثَيي ياسا  لذَذةتي هةَل ا



 290 

يذذان  شذذداري كردن تذذةكان بة بذذة ثَيكها بذذةت  هذذةرَيميي تاي يذذان  لذَذةتي،  حكومةت بة بةستين ثرؤتؤكؤالتي نَيودةو
 تيايدا مسؤطةر بكات.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

شذذ لذذةر َييا) دامةزراوةكاني نذذةوة  يذذةوة؟ دايدةر َيذ كذذة خوَيندرا شذذَيوةية)  يذذةتى بةو كذذَي كَي لةطةَل كذذةن،  تذذَي دة ى 
 كةس دذيةتى، كةواتة ثةسةند كرا، فةرموو. 1( كةس لةطةَلييةتى، كَي دذيةتى؟ 63لةطةَلييةتى؟ )

 بةر َيج د. ظااَل فريد ابراهيم: 

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ( 6ماددة) )
نذذة سذذةرؤكى ئةجنومة يذذةكان  بؤ مسؤطةركردنى مافى ثَيكهاتةكان ئةوة سةرؤكى يةكة كارطَير ييةكان و  خؤجَي

 لةوانة دةبَي كة نوَينةرايةتى زؤرينة) دانيشتووان دةكات لة يةكة كارطَير ييةكة بةثَيى ياسا بةركارةكة.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كَي دسة) هةية لةسةر ئةم ماددةية؟ با ناو) خؤ) بنووسَيت،.
 كوردستان: بةر َيج فخرالدين دادر عارف/ سكرتَير) ثةرلةمانى

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 -ظةمان فيصل -على هالؤ -دادر وةمتان -ئةم ئةندامانة ط توطؤ) ماددة) شةشةمى ياساكة دةكةن، ) منى نبى
طذذَورطيس -عبدالرمحن على -جوان امساعيل -ايوب عبداهلل -رابوون توفيق -ابوبكر عمر -حيات جميد  -يعقوب 

 -بةهار عبدالرمحن -صاحل فةدَي -حممد سعدالدين -عثمانماجد  -يت نيسانيروان -سرود سليم -وةحيدة يادؤ
 ئايدن معروف(.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  يعقوب فةرموو.
 بةر َيج يعقوب طَورطيس:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

هذذةرَيمى كور لذذة  كذذرن  تذذةتبيق  يذَذـة  كذذةم ب شذذَيوةية باوةر نا بذذةو  يذذة  هذذيض ئذذةظ ماددة لذذة  مذذة  ضذذونكة ئَي سذذتان،  د
تذذة  نذذة بَي ئذذةظ زؤري شذذنياردةكةم  نذذني، ثَي نذذة  سذذتان زؤري هذذةرَيمى كورد لذذة  فببةشذذوَينَيكى  تببابع  )كثا سببكانية و 

يذذان تأرخيى نذذني،  نذذة  مذذة زؤري يذذة  ئَي هذذيض جَييا (، ضونكة ئَيستا كة سةير دةكةين لة هةرَيمى كوردستان لة 
 َيوةية  كة ئَيمة ئيست ادة) لَي بكةين، سوثاس.ئةو ماددةية البدةين، يان تةعديل بكةين بةش

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 خاتوو وحيدة فةرموو.
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 بةر َيج وحيدة يادؤ:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

شذذتة  كثافة السكانيةئةز بَيذم ئةظة زؤرينة ذ) بَيـتة ضر ) دانيشتووان يةعنى ) بذذَي، ت يذذة  لذذة ئةغلةبي نذذا   ،)
سذذةرؤكى  دي كذذارطَير ) و  كذذة)  سذذةرؤكى ية ئذذةظ  يذَذت،  لذذَي ب قذذة  ئذذةو مةنتي يذَذذوو)   شذذتةكى م ئذذةو ت كذذو  ذ) وة

مذذةنى  سذذةلةن ئةجنو سذذة مة نذذة دوو دةو لذذةناظ بةي كذذةن  يذذار ب هذذةكا د يذَذذم  ئذذةز ب كذذةم،  خذذؤجَيي دة ئةجنومةنى 
يذَذ ئذذةز ب نذذة  يذَذدا ني لذذةمان ت يذذاركرن، ثةر تذذة د يذذةعنى بَي يذذة  دذذةزاو ناح مذذةنى  طذذا، ئةجنو تذذة ثارَيج ئذذةوةش بَي ذم 

 دياركرن، يةعنى ئةظة ثرت ديار بَيت، سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  ابو بكر فةرموو.
 بةر َيج ابوبكر عمر )هةَلةدنى(:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

نذذا، ئذذةوها  سذذتة  تذذةكان ثَيوي مذذافى ثَيكها سذذثاندنى  بذذؤ ضة شذذتووةتةوة  ئذذةوها دار  كذذةم  سذذةرؤكى  من ماددة يذذة  
ضذذر ) و  يذذدا  بةشة، سةرؤكى بةشة كارطَير يةكان و ئةجنومةنة خؤجَييةكان لةو شوَينانة) كة ثَيكهاتةكان تيا

 رةسةنايةتى دانيشتووان ثَيكدةهَينن لةوان دابندرَي، بةثَيى ياسا بةركارةكان، ضر ي و رةسةنايةتى، سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 على فةرموو. كا 
 بةر َيج على هالؤ:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بذذة  بةديد) من ئةو ماددةية لةوانةية ناياسايي بَي، ضونكة بةثَيى ياسا دا قام و مودير ناحيةكانين دةبَي 
م هةَلبذاردن بن، هةروةها  ثارَيجطار واتة ناكرَيت ئةوة ئةو ماددةية دذ) ياساكانى ترة، من ثَيشنيارَيي دةكة

جنذذاوترة  مذذة طو هذذاتووة ئة سذذتاندا  هذذةرَيمى كورد لذذة  ئةو ماددةية) كة لة ياساي رَيكخستنى مافى ثَيكهاتةكان 
مذذةزراوةكانى  لذذة دا يذذة  شذذيان هة مذذافى هاوبة تذذةكان  شذذت ثَيكها يذذانى ط يذَذت، هاوواَلت تذذرين ب سذذاي  يذذة يا لةوانة

 ياسا بةركارةكان، سوثاس. ياسادانان و جَيبةجَي كردن و دادطةر) هةرَيم بة ثلة) جياواز و بةثَيى
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  دادر فةرموو.
 بةر َيج دادر ئؤمتان:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

طذذةر  نذذةكراوة، ئة ئةم ماددةية هةَليريَيت، تا ئَيستا ياسا) هةَلبذاردنى ئةجنومةنى دةزاو ناحيةكان جَيبةجَي 
كذذة جَي تذذة)  لذذةوةش دةرار بَي بةوكا يذذا  كذذراوة، ج كذذان  مذذةنى ثارَيجطا بذذذاردنى ئةجنو تذذةنها هةَل يذَذت  بذذةجَي بكر

سذذةر  سذذي لة هذذيض مةتر نذذا  بذذةزن دة يذذاواز دا سذذتى ج ئةطةر زؤر) نةبَي مةطةر ضةند دائيمةية  بَي، ضةند لي
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تذذةش  بذذةزن ئةوكا يذذة  دا ضذذةند دائيمة بذذة  يذذةعنى  يذذاواز)  طذذةر ج يذذة، مة نذذةوةيان ني يذذان نةبرد سذذتدانى  لةدة
سذذذت مذذذن ثَيوي بذذذةاَلم  سذذذتيدا،  بذذذةزن لةر ا مذذذة دا يذذذة  دائي بذذذة  كذذذةن  سذذذياريةتى ب بذذذة بةرثر سذذذت  يذذذان هة ة خؤ

ثَيشنياردةكةم البربَيت لة سنوور) هةندَي ناحية زؤرينة ثَيكدةهَينن ئةوة واديعة، بةاَلم ضر ) دانيشتوان و 
سذذنوور) ثارَي لذذة  يذذةعنى  سذذنوور) زؤرينة) يةعنى ئةمة ئَيمة ثَيويستة وردتر ديراسة بكرَيت،  لذذة  يذذة   جطا

 دةزاية ، زؤر سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

لذذة  بذذَي  يذذة دة عذذرياق، بؤ سذذتانى  بذذة كورد كذذرد  سذذاكةمان  ضذذوو ، يا يذذةكى ب بةاَلم ئَيمة ياساكةمان كرد بة تَيبين
ضذذذ كذذذةكان  ضذذذة جَيناكؤ يذذذةكانى ناو دذذذةزاو ناح لذذذة  نذذذدَيي  كذذذة هة يذذذرين،  ضذذذاو ب ئذذذةوة لةبةر لذذذةوة  ر ) ئةوة

 دانيشتووانين كة هى ثَيكهاتةكان زؤرينة) ثَيكهاتةيةكين ر ةنية زؤرينة بن، خاتوو منى فةرموو.
 بةر َيج منى  نبى :

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يذذة 6( واتة ماددة) )7ثَيشنياردةكةم لة ماددة) ) شذذيان هة مذذافى هاوبة تذذةكان  يذَذت ثَيكها ( بر طةية  زياد بكر
 كردنى هةرَيم بةثَيى ياسا بةركارةكان.لة دةسةاَلتى جَيبةجَي 

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  ظةمان فةرموو.
 بةر َيج ظةمان فيصل :

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بذذةر  سذذؤطةركرنَى، ذ  ديارة سةرجةمى ظَى ياسا هةميَي بؤ هةندَي هاتة داهَيناندنَى، كو مافَين ثَيكهاتة بَين م
ئذذةظ  هةندَي ئةز تذذة  تذذة، كةوا ظى ضةندة ناحية ئينشايي و ئيماليي زَيدة دةبينم بؤ مسؤطةركرنا مافى ثَيكها

كذذر،  يذذد  بذذؤ تةئك هذذاتنَى  دذذةرة  ياسا نةشيا دةرحةق مسؤطةركرنا مايَف ثَيكهاتة دةركةظنت لةو ماددةية، ئةظ فة
وحيدة دةكةم بؤ هةندَيي ئةظةش ناحية دار شتنَى منة، ديسان ثشتةظانيَي ئاخافتنى كا  يعقوب و خوشكة 

 و زؤرينة دةنك بَيـتة طؤر ين بؤ دانيشتووان، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  رابوون فةرموو.
 بةر َيج رابوون توفيق معروف:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

نذذد ئذذةو بة نذذاردووة،  سذذاين  كذذة) من ثَيشنياردةكةم ثَيشنيارةكة) خؤم بؤ ليذنة) يا كذذة مانا ئذذةو رةكي ة لةبةر
كذذة  شذذوَينانة)  لذذةو  تذذةكان  مذذافى ثَيكها سذذؤطةركردنى  بذذؤ م وازي  نيية، بةجؤرَيي دابر َيذرَيتةوة كة بةجمؤرة 
زؤرينة) دانيشتووانى ثَيكهاتةكانن، ببوورة زؤرينة بكرَيت بة ضر آ دانيشتووانى وةكو ثةرلةمانتار) بةر َيج 
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كذذر شذذنيار)  سذذة، كا  ابوبكر هةَلةدنى ثَي سذذةرؤكى بة يذذة   يذذةكان  يذذةكان و خؤجَي كذذة كارطَير ي سذذةرؤكى ية د، 
 سةرؤكى كارطَير ييةكان و ئةجنومةنى خؤجَييةكان سةر بة ثَيكهاتةكان دةبن، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د. سرو ود فةرموو. 
 بةرَيج سروود سليم:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بذذة )3( فةدةرة، )3م ئةو ماددة ببَيتة )ثَيشنيار دةكة كذذات  قببوق(  نودتة ، دةست ثَي دة ضببمان ح نببات(  ل مكو
ظببات  جمببالس حماف ملببان و لببيم يف الرب اوال: تتوىل احلكومة اختاذ اجرائات خاصة تضمن متثيل مجيع مكونات االق

نببواحى ضببية وال سذذاالق سذذبة)، دوو كذذة  مذذة  تذذة  تذذى دةدا مذذان طرةن يذذة بؤ تذذة زؤر طرين ئذذةم بابة لذذة (،  مذذة  بة) ئة
سذذبة)،  سذذَيني  مذذة دةتر ئذذةوة ئَي بذذَي، لةبةر مذذان دة نذذواحى وجود يذذةو  ثةرلةمان مةجاليسي مةحافةزات و ئةدج
يذذة زؤر  ئذذةو فةدةرة يذَذت،  غذذا بكر تذذا ئيل سذذتةمى كؤ دووسبة) لةبةر تةوازونى سياسى لة دانونى هةَلبذاردن سي

تضمن بكرَيت، هةروةها فةدةرة) دووةم ) طرنية طرةنتى دةداتة ئةمة، ثَيشنياردةكةم ئةو فةدةرةية ئيجافة
(، حةدى شةراكة زؤر طرينية، احلكومة املكونات حق شراكة يف مؤسسات اقليم تشريعى والتنفيذى والقضائية

عذذةرةبى دوو  مذذانى  لذذة ز مذذة  تذذةوة، ئَي جذذوان دةكا يذذة  ئذذةو ثرؤذة يذذاتر  يذذة ز موستةلةحى شةراكة زؤر زؤر طرين
تذذوانني موستةلةحى عةرةبي هةية )موشاريي و  سذذتا دة شةريي(، بةينى هةردووكيان فةرق زؤرة، ئَيمة تا ئَي

كذذة  بَلَيني موشاريكني، شةريي نني، ئةطةر نووسيمان حةق شةراكة ئةوة يةعنى نةوعة  ئيتميئنانَيي دةدات
يذذة  لذَذَين ئةغلةب كذذة دة لذذةن  سذذَييةم فيع تذذة)  تذذةتبيقين،  نود تذذةوة  طذذةر نةية هذذةتا ئة شذذةريكني،  فعلةن ئَيمة 

غذذةلبى سذذوكانية نذذةمييَن ئة طذذةر  دذذةرة ئة ئذذةو فة يذذة  يذذة، بؤ سذذوكانيمان ني لذذةبى  شذذوَينَيي ئةغ لذذةهيض  مذذة  ، ئَي
 سوكانية) باشرتة يان بيؤر َيت ببَيتة ضر ) دانيشتووان ، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  يروانيت فةرموو.
 بةر َيج يروانيت نيسان ماركوس:

 رلةمان.بةر َيج سةرؤكى ثة

يذذةت ) دذذةرة، بيدا تذذة دوو فة يذذة دةبَي ئذذةظ ماددة قببوقئةز بَيذم  ضببمان ح سبباء ل كببون ر  نببات(اوال: ي حببدات و مكو
لببدي سببي ب يببة نف بذذةس االدارية ور ساء جمالس حمل بذذَينت،  لذذةبي  شذذتةكى ئةغ هذذةر  يذذان وة   شذذةنيالَي  كذذى  ( وة

، يةعنى كةسافة) سوكانى هةبَي (سكانية فمان حقوق شراكة يف احلكومة يف املناطق كثافةفةدةرة) دووةم )
. 

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  ايوب فةرموو.
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 بةر َيج ايوب عبداهلل:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مذذودير  قذذام و  نذذانى دا  بذذة دا نذذة   بذذَي،  من ثَيم واية مسؤطةركردنى مافى ثَيكهاتةكان بة دةستوور و ياسا دة
كذذة  ناحيةية  لةوان، بؤية لذذة ية تذذةكان  نذذى ثَيكها شذذداري ثَيكرد بذذؤ بة تذذةوة  شذذَيوازة دابر َيذرَي بذذةو  شذذة  ثَيم با

يذَذرةدا  كارطَير ييةكاندا دةبَيت سةرؤكى يةكة كارطَير ) و سةرؤكى ئةجنومةنة خؤجَيييةكان لةوان بَي، دةبَي ل
 ضر )، سوثاس.مولجةم دةبَي يةعنى كة دةبَي لةوان بَي، لةطةَل ئةوةشدام كة زؤرينةكة بكرَيتة 

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو. حياةخاتوو 
 جميد: حياةبةر َيج 

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

شذذنياردةكةم  تذذةكان ثَي مذذافى ثَيكها سذذؤطةركردنى  بذذؤ م كذذرا،  يذذادؤ  يذذدة  خذذاتوو وح بةشَيي لة دسةكامن لةاليةن 
سى ثاراستنى ئةمن وة ئاسايشى ثَيكهاتةكان بكات، كة زؤرجار بر طةيةكى تر) بؤ زيادبكرَيت، كة بةر وونى با

بذذةكورتى  شذذياردةكةم  مذذان، ثَين بذذردوو بيني لذذة را سذذييةوة وة   بةهؤ) دينةكةيانةوة ذيانيان كةوتووةتة مةتر
يذَذت زؤر  سذذؤطةر بكر تذذةكان م شذذى ثَيكها ئذذةمن و ئاساي سذذتنى  مذذة ر وو، ثارا شذذنيارةكةم دةخية شذذَيوةية ثَي بةم

 نى ئةمن و ئاسايشيان بةر وونى مسؤطةر بكرَيت لة ياساكةدا، سوثاس.طرينية، ثاراست
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د. جوان فةرموو.
 بةر َيج د. جوان امساعيل:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

نذذة كوردي6بة ماددة ) لذذة زما يذذة،  كذذةموكورتى هة بذذر ة   شذذتنى  سذذياغةوة داني لذذة  كذذة) ( وة  جةنابت وتت  ة
االدارية ور وسا  لضمان حقوق مكونات  يكون ر وسا وحداعةيبى تَيدانيية، بةاَلم لة زمانى عةرةبى دةَلَيت )

يببة يذَذت ) جمببالس حمل بذذَي بوتر نببات(( دة هببذه املكو فببمن  يذَذت ) مببن  تذذةواو بكر يببة ئذذةوجا  ثببل االةلب لببذي مي وا
 (، زؤر سوثاس.السكانية

 ان:بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةم

 مامؤستا ماجد فةرموو.
 :عثمانبةر َيج ماجد 

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

طذذةَل  هذذاور ام لة هذذةروةها  هذذالؤ،  لذذى  كذذا  ع لذَذةدنى و  بذذوبكر هة من لةو ماددةيةدا هاور ام لةطةَل بةر َيجان كا  ا
بذذ يذَذت  كذذة بكر يذذة،  ئذذةو ماددة طذذة منى خان، بةاَلم بةشَيوةيةكى تر من ثَيشنياردةكةم سياغة بكرَيت  ة دوو بر 

( مسؤطةركردنى مافى ثَيكهاتةكان لة يةكةم: سةرؤكايةتى كردنى يةكة ئيداريةكان و 6بنووسرَيت ماددة) )
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مذذةزراوةكانى  نذذةن، دووةم: دا لذذةو ثَيكهاتا شذذتووانةكانى  ضذذر ) داني شذذوَينانة)  لذذةو  يذذةكان  نذذة خؤجَيي ئةجنومة
 ياسادانان و جَيبةجَي كردن لة كوردستان.

 حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيج د.يوسحم 

 كا  حممد فةرموو.
 بةر َيج حممد سعدالدين:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

نذذة  سذذةرؤكى ئةجنومة يذذةكان و  كذذة) كارطَير ي بذذارة) ية كذذة دةر كذذةم  نذذة دة ئذذةو بةر َيجا شذذتيري)  هذذةر ث نذذين  م
نذذ ئذذةو بةر َيجا شذذتيري)  شذذتووان، ث ضذذر ) داني يذذادكردنى خؤجَييةكان، وشة) زؤرينة بكرَيـت بة  كذذة ز كذذةم  ة دة

لذذةو  يذذا)  يذذة، جَي ئذذةو ماددة طذذةَل  كذذردن لة بذذةجَي  سذذادانان و جَي كذذانى يا لذذة دةزطا تذذةكان  شذذداريكردنى ثَيكها بة
 ماددةية بكرَيتةوة، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 مامؤستا عبدالرمحن فةرموو.
 بةر َيج عبدالرمحن على:
 ن.بةر َيج سةرؤكى ثةرلةما

وةَلال من ية  ر ام هةية، لَيرة باسى زؤرينة كراوة لةو شارو شارؤضكانة) كة زؤرينةن، من ثَيم واية زؤرينة 
و كةمينة لَيرة بةكارنةهَيندرَيت، ضونكة ئةوة بر اوةتةوة لة شوَينَيكدا زؤرينة بن بة تةئكيد دا قام مودير 

بذذَي،  لذذةوان دة خذذؤجَيي  مذذةنى  سذذةرؤكى ئةجنو يذذاخود  يذذة  كذذةين ناح سذذةير) ب طذذةر  خذذؤ ئة سذذتادا  لذذة ئَي بذذةاَلم 
يذَذذكار و  ضذذةندين ر او كذذانين  لذذة دامودةزطا يذذة،  لذذةمانتارمان هة يذذة، ثةر وةزيرمان هةية لةو خوشي و برايانة
كذذة  فةرمانبةرمان هةية، بؤية بة بر وا) من يان البربَيت يان زؤرينةكة يان هةر بر طةكة البربَيت يان زؤرينة

نذذةوَ)، البربَيت و وا) لَي ب يذذان دةيا كذذة خؤ َيت كة بةثَيى بةركةوتة) خؤيان، بةثَيى ضر ) دانيشتوان ئةوة) 
ضونكة ئةوة) كة هةية لَيرة تةحسيل حاسَلة و بر اوةتةوة لةو شوَينانة بة تةئكيد حةدى خؤيانة، بؤية من 

 دةناعةمت واية مةسةلة) زؤرينةو كةمينة ناكرَيت لةم ماددةية هةبَي، سوثاس.
 .يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيج د

 كا  صاحل فةرموو.
 بةر َيج صاحل فةدَي:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سذذايية،  شذذَيوةية  نايا بذذةهيض  يذذة،  سةبارةت بة ئةجنومةنة خؤجَييةكان ئةوة ياسا) تايبةت بة خؤيانةوة هة
ئذذةو يذَذت، لةبةر يذذةكان بكر نذذة خؤجَي سذذى ئةجنومة يذَذرة با يذَذت ل يذذة ناكر بذذة ثذذَيم وا طذذةر  مذذة، ئة دذذانونَيكى عا ة) 

يذذة  سذذاية، بؤ ئذذةو يا سذذةر  دانونَيكى خاصين بكرَيت يان هةموار بكرَيـتةوة، ثَيويستة لةكاتى ط توطؤكردن لة
نذذة  يذذان ئةجنومة يذذةكان  دذذةزا و ناحي ئةم ياساية ناكرَيت هيض ثةيوةندييةكى بة ياسا) ئةجنومةنى ثارَيجطاو 
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بذذؤ خؤجَييةكانةوة هةبَي، بةاَلم دةكرَيت  يذَذت  وةكو برادةران ئاماذةيان ثَيدا ضر ) دانيشتووان لةبةرضاو بيري
خذذؤي  لَيثرسراو) يةكة كارطَير ييةكان لة سنوورةكة) خؤياندا، ثَيكهاتةيةكة لةو سنوورة ضر ) دانيشتووانى 

 ى تَيدا بَي.بَي، بؤية دةكرَيت تةنها ئةركة كارطَير ييةكان باس بكرَيت، بةاَلم ناكرَيـ ئةجنومةنة خؤجَييةكان
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 كا  ئايدن فةرموو.
 بةر َيج ئايدن معروف:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كذذة  مذذةش  كذذرد، ئَي منين ثشتيوانى ئةو برادةرة بةر َيجانة دةكةم، كة لةو ماددةدا باسى ضر ) دانيشتووانيان 
كذذةم، لةو ماددةية رةضاو) ضر ) دانيشتووانى ئ خذذانين دة نذذى  شذذتيووانى م هذذةروةها ث ةو ثَيكهاتانة بكرَينت، 

بذذةجَي  سذذادانان و جَي لذذة يا تذذةكان  مذذافى ثَيكها سذذؤطةركردنى  بر طةية  ئيجافة بكرَيت لةو ماددةية بؤئةوة) م
 كردن، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو بةهار فةرموو.
 بةر َيج بةهار عبدالرمحن:

 ةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.ب

يذذة،  ضذذاككردن هة سَي بؤضوومن هةية لةسةر ئةو ماددةية، يةكةم: دار شتنى نار وون و نار ؤشنة، ثَيويستى بة 
يذَذوة  سذذى ل كذذة با سذذاية  ئذذةم يا سذذةرجةمى  تذذةكان،  مذذافى ثَيكها سذذؤطةركردنى  بذذؤ م دووةم: ئةمة) كة نووسراوة 

ضذذاككردنى دةكةين بؤ مسؤطةركردنى ئةوانة نة  تةنها ئةم  يذذة)  لذذة ر وان كذذات،  خاَلة، بؤية ثَيويست بةوة نا
ئةم بر طةية كة نار ؤشنى تَيدا ديارة، من دوو دار شتنم داناوة، دةيدةمة ليذنة) ياسايي ئةطةر رةضاو بكرَيت، 
يذذةكان و  كذذة كارطَير ي سذذةرؤكى ية يذذاريكراون،  يذذةكى د شذذتوانى ثَيكهاتة نذذة) داني شذذوَينانة) زؤري لذذةو  كذذةم:  ية

يذذةكان  سةرؤكى نذذة خؤجَي ضذذونكة ئةجنومة بذذةركارةكان،  سذذا  بذذةثَيى يا بذذن،  ئةجنومةنة خؤجَيييةكان لةوان دة
ياساي خؤيان هةية، ياخود بةمشَيوازة سةرؤكى يةكة كارطَير ييةكان و سةرؤكى ئةجنومةنة خؤجَييةكان لةو 

 ةركارةكان، سوثاس.شوَينانة) زؤرينة) دانيشتووانى لة ثَيكهاتةيةكى دياريكراو دةبن بةثَيى ياسا ب
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ليذنة) ثةيوةنديدارةكان دسةتان ضيية؟ فةرموو د. ظااَل.
 بةر َيج د. ظااَل فريد ابراهيم:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كذذ تذذاوتوَي  كذذة  ئذذةوة)  بذذةاَلم  شذذتوةتةوة،  شذذَيوةية دار  يذذةن ليذنة ثةيوةنديدارةكان دار شتنةكةيان بةم راوة لةال
جذذار  شذذرتاوةتةوة، دوا عذذةرةبين دار  مذذانى  بذذة ز هةردوو ليذنةكة بة زمانى عةرةبى راثؤرتةكة تاوتوَي كراوة، 
لذذةمان  سذذةرؤكايةتى ثةر سذذةرؤكايةتى و  بذذة  جذذا دراوة  سذذراوة ئين عذذةرةبى نو مذذانى  بذذة ز ئةوة) كة راثؤرتةكة 
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كذذورد) مذذانى  بذذة ز كذذة  ئذذةوة)  بذذةهيض  ناردوويةتى بؤ تةرجةمة كردن، واتة  لذذةمان  هذذؤَلى ثةر نذذاو  تذذة  هاتووة
 شَيوةية  لةاليةن ليذنة ثةيوةنديدارةكانةوة دانةر َيذراوةتةوة و تاوتوَي نةكراوة، 

 (6ماددة) )

 بؤ مسؤطةركردنى مافى ثَيكهاتةكان:

 ان.مايف بةشداري كردنيان هةية لة دةسةاَلتي ياسادانان و جَي بةجَي كردني هةرَيم بةثَيي ياسا بةركارةك -1

ئةجنومةنة خؤجَييةكان لةو شوَينانة) كة  ثَيكهاتةكان تيايدا ضر ) و رةسةنايةتى دانيشتووان ثَيي  -2
 دةهَينن لةخؤيان دةبَي بةثَيي ياسا بةركارةكان.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو بةهار دةَلَي نودتة) نيجاميم هةية، فةرموو.
 محن:بةر َيج بةهار عبدالر

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مذذة  3 تذذةكان، ئَي مذذافى ثَيكها سذذؤطةركردنى  بذذؤ م كذذرد  لذذةوة  مسذذان  مذذن با يذذوب،  كذذا  ا ظذذةمان،  ثةرلةمانتار كا  
 سةرجةمى ياساكة بؤ مسؤطةكردنيةتى ئةوة ثَيويست ناكات، رةضاوتان نةكرد، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  دادر ئؤمتان، فةرموو. ستت ئةوةية كة لةر وو) ئيداريةوة ضيان بؤ بكرَيت.ئةوة لَيرة مةبة
 بةر َيج دادر ئؤمتان رسول:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بذذؤ  تذذةنها  سذذايةية،  ئذذةو يا ضذذةوانةي  يذذةكان ثَي نذذة خؤجَيي بذذؤ ئةجنومة بذذةركارةكان،  سذذا  يذَذي يا بذذة ث كة دةوترَي 
 (...32ة ماددةي )سةرؤكي يةكةي كارطَير ي نةبَي، ضونكة ل

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 دامة و..بةَلَي، ر استة، بةآلم بؤ سةرؤكي يةكةي كارطَير ين نابَي، ضونكة يةكةي كارطَير ين دا ة
 بةر َيج دادر ئؤمتان رسول:

 ، ثَيم باشة البربَي.(، ثَيضةوانةية بة ثَيي ئةو ياساية32ئاخر مةبةستم ئةوة، دياري كراوة لة ماددةي )
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

لذذة  هذذةبَي  بةَلَي، واية، ر استة، ر اية  هةبوو بةو شَيوةية بوو، بؤ ئةوةي بة خؤشتان بجانن، مايف هاوبةشيتان 
شَيوةيةكي دةسةآلتي جَيبةجَي كردن، لةو شوَينانةشي كة ضر ي دانيشتووانتان هةية، مايف ئةوةتان هةبَي بة 

عاديالنة لة سةرؤكايةتي دام و دةزطا ئيدارييةكان بةشدار بن، ئةو شوَينانةي ضر ي دانيشتوواني هةية، ئةو 
يذَذوة  شوَينانةي كة زؤرينةن، مايف ئةوةتان هةبَي كة سةرؤكي يةكةي كارطَير ي يان ئةجنومةني خؤجَييي لة ئ
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ةطةَل ياساي هةَلبذاردني ئةجنومةني دةزا و ناحييةكان، بَي، ضونكة ئةوة بةو شَيوةية نةبَي تةعاروز دةبَي ل
 بةَلَي كا  صاحل، فةرموو.

 بةر َيج صاحل فقَي حممد:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

نذذد  بذذة هة من ر ةخنةم لة بةر َيجاني ليذنةي ياسايي هةية، هةموو كاتَيي ئةو ثَيشنيارانةي ئةنداماني بةر َيج 
يذَذوان وةرناطرن، من دةطةر َيمةوة بؤ  لذذة ن يذذاوازي  بذذجانن ج سذذايي  ئةو دوو ماددةي ثَيشوو، ثَيويستة ليذنةي يا

سذذاي  ضذذةوانةي يا ئذذةوة ثَي كذذرد  شذذنيارمان  سذذاية ثَي لذذةو يا يذذة ، دوو/  ئذذةوة  يذذة،  يةكساني و دادثةروةري دا هة
سذذاكاني ئةجن بذذة يا كذذار  يذذةوة  مذذةني ئةجنومةني ثارَيجطاكانة، ئةطةر ئَيمة لَيرة ثةسنديشي بكةين، بة دَلنياي و

 ثارَيجطاكانةوة دةكرَين، نة  ئةوة بؤية ناكرَي باسي ئةجنومةنة خؤجَيييةكاني تَيدا بكرَي.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

ئذذةوة  حمذذةلني،  سذذي  كذذة مةجالي واية، يةكة كارطَير ييةكان، وةحداتي ئيداري لةطةَل ئةجنومةنة خؤجَيييةكان 
سذذايانة ياسايةكي تايبةتي هةية،  ئذذةو يا يذَذي  كة ياساي ئةجنومةني ثارَيجطا و دةزا و ناحييةكانن، ئةوانة بة ث

 هةَلدةبذَيردرَين، سةرؤكي يةكة كارطَير ييةكان و سةرؤكي ئةجنومةنة خؤجَيييةكان، فةرموو.
 بةر َيج د.ظاآل فريد إبراهيم:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ( بةو شَيوةية دار َيذرايةوة:6ماددةي )

 مسؤطةركردنى مافى ثَيكهاتةكان: بؤ

 مايف بةشداري كردنيان هةية لة دةسةاَلتي ياسادانان و جَيبةجَي كردني هةرَيم بةثَيي ياسا بةركارةكان. -1

لةو ناوضانةي كة ضر ي دانيشتووان ثَيي دةهَينن مايف بةشداري كردنيان هةية لة بةر َيوةبردني  -2
 ي ياسا بةركارةكان.دامودةزطا حكومي و ئيدارييةكان بةثَي

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

يذذةوة؟ ) بذذَي، 59كَي لةطةَليةتي بةو شَيوةي كة خوَيندرا يذذة دذي  كذذةس ني يذذةتي؟  كذذَي دذ يذذةتي،  كذذةس لةطةَل  )
 كةواتة ثةسند كرا.

 بةر َيج د.ظاآل فريد إبراهيم:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةشي سَييةم 
ئذذةو ثَي: (7ماددةي ) نذذي  يذذادة كرد كذذاتي ث لذذة  ئذذةوانن  بذذة  سذذةر  نذذةي  ئذذةو ئةنداما تذذةكان و  ويستة لةسةر ثَيكها

 مافانةي لةو ياسايةدا هاتوون ر َيجي مايف كةساني ديكة بيرن.
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كَي دسةي هةية لةسةر ئةم ماددةية؟ 
 لةمان:بةر َيج فخرالدين دادر عارف/ سكرتَيري ثةر

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ئةم ئةندام ثةرلةمانانة ط توطؤي ماددةكة دةكةن:

طذذؤرطيس،  خلحم أمحد، فرحان جوهر، رابون توفيق، أبوبكر عمر، بةهار عبدالرمحن، ئايدن معروف، يعقوب 
 ، سرود سليم، يروانت نيسان، بةهجاد دروين، كمال يلدا، علي هالؤ.عثمانماجد 

 حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيج د.يوسحم 

 بةر َيج كا  ئايدن، فةرموو.
 بةر َيج ئايدن معروف سليم:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 لة ماددةي حةوت دا ئةو ماددةية زيادة، زؤر زةعي ة، داوا دةكةم ئةو ماددةية هةَلبيريَيت، زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ، بةر َيج كا  رابون، فةرموو.باشة، سوثاس
 بةر َيج رابون توفيق معروف:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ثشتيريي دسةكاني بةر َيج كا  ئايدن دةكةم، ئةو ماددةية زيادةية و داوا دةكةم البربَي.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، بةر َيج كا  فرحان، فةرموو.
 رحان جوهر دادر:بةر َيج ف

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ثشتيريي كا  ئايدن و كا  رابون دةكةم ئةو ماددةية زيادة و هةَلبيريَيت.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، كا  خلحم، فةرموو.
 بةر َيج خلحم أمحد معروف:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

طذذةر منين ثشتيريي الداني ماددةك يذَذدراوة، ئة شذذارةتي ث ضذذوون ئي يذذةكاني دةر لذذة هؤ ئذذةوة ي  ة دةكةم، لةبةر 
ئذذةو  نذذي  يذذادة كرد كذذاتي ث لذذة  تذذةكان  النةبرا، ثَيشنيار دةكةم بةم جؤرة خبوَيندرَيتةوة )ثَيويستة لةسةر ثَيكها

 مافانةي لةم ياسايةدا هاتووة ر َيجي مايف كةساني ديكة بيرن(.
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 ؤكي ثةرلةمان:بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةر

 باشة، سوثاس، بةر َيج كا  أبوبكر، فةرموو.
 بةر َيج أبوبكر عمر عبداهلل )أبوبكر هةَلةدني(:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 هةمان تَير وانينم هةية، ماددةكة البربَي.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، بةر َيج كا  يعقوب، فةرموو.
 ب طؤرطيس يادؤ:بةر َيج يعقو

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ئةو ماددةية ثَيويست نيية، البربَي، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 مامؤستا ماجد، فةرموو.
 توفيق: عثمانبةر َيج ماجد 

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 منين ثَيمواية البربَي.

 رلةمان:بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثة

 باشة، سوثاس، د.سرود، فةرموو.
 بةر َيج سرود سليم متى:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 من ثَيشنياري ئةوة دةكةم ئةو ماددة البربَي، زيادة، زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، خاتوو بةهار، فةرموو.
 بةر َيج بةهار عبدالرمحن حممد:

 ةرؤكي ثةرلةمان.بةر َيج س
ئذذةخالدي  شذذتَيكي  ئذذةوة  سذذيت دا  هةمان بؤضوومن هةية، بةآلم موبةريرةكاني دةخةمة ر وو، يةكةميان/ لة ر ا
سذذايةمان  ئذذةم يا مذذة  شذذيان ئَي يذذرَي، دووةمي تذذر ب سذذاني  مذذايف كة لذذة  يذَذج  بذذَي ر  كذذةس دة هذذةر  سذذايي،  ية، نةوةكو يا

نذذةطرن دار شتووة لةبةر ئةوةي كة كؤمةَلَي خةَلي هةن كة موس يذَذج  ئذذةوان ر  يذذة  تةزعةفن، ئَيستا مةترسي هة
 لة مايف كةساني تر؟ زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، بةر َيج كا  علي هالؤ، فةرموو.
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 بةر َيج علي علي هالؤ:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 منين ثَيشنياري البردني ماددةكة دةكةم.
 .يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيج د

 زؤر سوثاس، بةر َيج كا  بةهجاد دروين، فةرموو.
 بةر َيج بةهجاد دةروَين دةروَين:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
صذذلة،  صذذيل حا سذذيت تةح ضذذونكة ر ا بذذرن،  تذذة ال مذذاددة بَي ئذذةو  كذذة  كذذةم  يذذا وَي د شذذتيريي ر ةئ هذذةروةها ث منين 

 نا مافَين دي، سوثاس.مةسةلةي ثَيكظة ذيانَي و ثاراست
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةر َيج كا  يروانت، فةرموو.
 بةر َيج يروانت نيسان ماركؤس:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ئةزين دبَيذم ئةظ ماددة بَيتة الدان.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  كمال، فةرموو. باشة، سوثاس، بةر َيج
 بةر َيج كمال يلدا مردؤز:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ئَيمةش بؤضوومنان ئةوةية ماددةكة البدرَي، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، ر اي ليذنة ثةيوةنديدارةكان؟ خاتوو منى، فةرموو.
 بةر َيج منى ن  نادر:

 ثةرلةمان. بةر َيج سةرؤكي
سذذر َيتةوة، مستضعفخاتوو بةهار وشةيةكي بةكار هَينا نةشياوة، ) كذذؤل ب (، داوا لة بةر َيجتان دةكةم لة ثرؤتؤ

 سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، بةر َيج د.بةهار، فةرموو.
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 بةر َيج د.بةهار حممود فتاح:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

لذذة ئ جذذار  نذذدَي  ضذذونكة هة يذَذرةدا،  يذذة زةروورة ل َيمة وةكو ليذنة ثةيوةنديدارةكان ثَيمانواية بووني ئةم ماددة
تذذر  خذذةَلكي  مذذايف  حذذدودي  نذذابَي  عذذام  ثيادة كردني مافةكانيان دا لةطةَل ر َيجم بؤ هةموو ثَيكهاتةكان، نيجامي 

بذذةوان مذذايف داوة  طذذرتين ببةزَينَين، بؤية مادام ئةم ياساية كؤمةَلَي  كذذة ر َيج يذذة  كذذي هة بذذةر دا واجيبَي ، لةبةرام
شذذة  مذذان با سذذتاش ثَي نذذاوة، ئَي مايف كةساني ترة، لةو ر وانيةيةوة ئَيمة لة ليذنة هاوبةشةكة ئةم ماددةيةمان دا
لذذة  يذذة  ئذذي ئَيمة ئذذةوة ر ة بذذةس  نذذةوة،  تذذة دةنيدا بذذَي خبرَي كذذرد، دة لذذَي  شذذتيوانيان  ةَينَيتةوة، هةرضةندة زؤر ث

 ليذنةكة.
 ر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بة 

 باش، بةر َيج كا  سؤران، فةرموو.
 بةر َيج سؤران عمر سعيد:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
كذذات،  يذذةكان دة ئذذايين و نةتةوةي تذذة  مذذايف ثَيكها طذذاري  يذذداين، ثارَيج ئةو ياسايةي ئةمر ؤ كة ئَيستا لة كؤتاييةكة

بذذني  يذذة  هةموو ماددةكاني هةتا ئَيرة دا ئذذةوة  بذذةر  كذذةن، لةبةرام سذذةي دة كذذة مومارة يذذة  ئذذةو مافانة نذذي  كرد
ئذذةوة  يذذان،  كذذةي خؤ سذذةي مافة لذذة مومارة بذذةرة  مذذايف بةرام سذذتين  ئذذةوين ثارا ئذذةوان،  سذذةر  تذذة  ئذذةر  دةخرَي
مذذة  يذذة ئَي نذذي، بؤ بذذؤ البرد يذذة  شذذكالَيكين ني هذذيض ئي سذذثَي،  بذذؤي بضة كذذة  بذذةرة  ثَيمواية حةدَيكي ئاسايي بةرام

 ي دةكةين.ثشتيواني مانةوة
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كذذَي  باشة، ئَيستا ئةوة دةخةينة دةنيةوة كة دةَلَي البربَي، دوايي ئةطةر دةنيي نةهَينا ئينجا دايدةر َيذينةوة، 
َي، ( كةس لةطةَل ئةوةية البرب39( لة ياساكة البربَي؟ )7( كة دةبَيتة ماددةي )8لةطةَل ئةوةية كة ماددةي )

تذذةوة 25كَي دذيةتي؟ ) خذذاتوو حةيا يذذةن  كذذة لةال يذذةي  ( كةس دذيةتي، كةواتة ثةسند كرا و البرا، ئةو ماددة
نذذا؟  ثَيشنيار كرا، دةبَي لَيرةدا جَيي بكرَيتةوة، جارَي دةخيةينة دةنيةوة كة ئايا ئةو ماددةية زياد بكرَي يان 

نذذذدام شذذذَيكي ئة حذذذةيات و بة خذذذاتوو  تذذذةوة،  يذذذي دادةر َيذرَي كذذذة دوا كذذذرد  ئذذذةوةيان  شذذذنياري  لذذذةمان ثَي اني ثةر
سذذيار  يذَذت و بةرثر يذذران ب مذذةني وةز بذذة ئةجنو ئةجنومةنَيكي ر اوَيذكاري ثَيي بهَينرَي بؤ ثَيكهاتةكان، كة سةر 
سذذاكة و  نذذاوةر ؤكي يا بَيت لة هةموو كاروبار و بوارةكاني بةدواداضوون و ضاودَيري كردن و جَيبةجَي كردني 

  لةطةَل ئةوةية ئةو ئةجنومةنة، بةر َيج د.بةهار، فةرموو.مايف ثَيكهاتةكان، كَي
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 بةر َيج د.بةهار حممود فتاح:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ضذذَي،  سذذاية دةردة ئذذةوة يا ضذذونكة  يذذة،  سذذت ني نذذة ثَيوي ئذذةو ئةجنومة كذذة  يذذة  سذذايي ثَيمانوا نذذةي يا لذذة ليذ مذذة  ئَي
نذذة بة كذذة ثةرلةما كذذراوة،  مذذةن جيهةتي ضاودَيري كردني دياري  بذذة ئةجنو سذذت  كذذات، ثَيوي بذذؤ دة ضذذووني  دوادا

 ناكات دروست بكرَي.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيج كا  سؤران، فةرموو.
 بةر َيج سؤران عمر سعيد: 
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بذذة ثَيكهَي كذذرَي،  سذذت ب مذذةت درو سذذةر حكو بذذؤ  تذذر  سذذييةكي  بذذار دور نذذني  ئذذةوة  طذذةَل  مذذةش لة بذذة ئَي نذذاني، 
 ئيستيحداسي ئةجنومةنَيي، يان دةستةيةكي تر، زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

لذَذَي  سذذرود دة بذذجانني د. بذذا  كذذات؟  سذذةر دة باشة، دةخيةينة وتووَيذةوة، ئةوة دةخةينة وتووَيذةوة، كَي دسةي لة
 ضي؟ فةرموو.

 بةر َيج سرود سليم:
 ان.بةر َيج سةرؤكي ثةرلةم

قببيلذذة ) شببع  العرا نببات ال قببوق مكو ظببيم ح سذذراوة )قببانون تن غذذدا نوو شببع  ( بة نببات ال لببس مكو شبباء جم يببتم إن
قبببي هذذذذةتا العرا هذذذذةبَي،  شذذذذمان  عذذذذةيين مةجليسي سذذذذتان  هذذذذةرَيمي كورد لذذذذة  شذذذذة  صذذذذةورم زؤر با بذذذذة تة  ،)

سببتاتةعقيداتَيكيشيان هةبَي لةو ياساية دةتوانني بنووسني  شببع  كورد نببات  يببنظم )يتم إنشاء جملس مكو ن و
 ، ئةوة بؤ دوار ؤذ، دانونَيكي بؤ صياغة دةكةين، زؤر سوثاس.ذلك بقانون(

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كذذرَي، ) سذذت ب يذَذذكاري درو مذذةنَيكي ر او كذذرَي؟ ئةجنو يذذاد ب يذذة ز ئذذةو ماددة كذذة  يذذة  طذذةَل ئةوة كذذةس 14كذذَي لة  )
يذذةتي، كةوا44لةطةَليةتي، كَي دذيةتي؟ ) كذذةس دذ مذذاددةي )(  كذذة  ئذذةو،  مذذاددةي دواي  نذذةكرا،  سذذند  ( 9تذذة ثة

 (.7دةبَيتة ماددةي )
 بةر َيج د.ظاآل فريد إبراهيم:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 (7ماددةي )

 كار بة هيض دةدَيكي ياسايي ناكؤ  لةطةَل حوكمةكاني ئةو ياسايةدا ناكرَي.
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

يذذةتي؟  كَي دسةي  كذذَي لةطةَل يذذةوة،  هةية لةسةر ئةم ماددةية؟ كةس دسةي نيية، بؤية يةكسةر دةخيةينة دةن
 ( كةس لةطةَليةتي، كَي دذيةتي؟ كةس نيية دذي بَي، كةواتة ثةسند كرا.66)

 بةر َيج د.ظاآل فريد إبراهيم:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( 8ماددةي )
 ان حوكمةكاني ئةم ياساية جَيبةجَي بكةن.ثَيويستة لةسةر اليةنة ثةيوةنديدارةك

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

يذذةتي؟ ) كذذَي لةطةَل يذذةوة،  نذذة دةن يذذة، دةخيةي كذذةس ني يذذة؟  ئذذةم ماددة سذذةر  يذذة لة سذذةي هة كذذةس 67كذذَي د  )
 لةطةَليةتي، كَي دذيةتي؟ كةس نيية دذي بَي، كةواتة ثةسند كرا.

 بةر َيج د.ظاآل فريد إبراهيم:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 (9ماددةي )

 ئةم ياساية لة رَيكةوتى باَلوكردنةوة) لة رؤذنامة) فةرمى )وةدائيعى كوردستان( جَيبةجَي دةكرَيت.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

يذذةتي؟ كذذَي لةطةَل كذذةس 67)  كَي دسةي هةية لةسةر ئةم ماددةية؟ كةس نيية، كةواتة دةخيةينة دةنيةوة،   )
 د.ظاآل فةرموو. لةطةَليةتي، كَي دذيةتي؟ كةس نيية دذي بَي، كةواتة ثةسند كرا، هؤية ثَيويستكارةكان.

 بةر َيج د.ظاآل فريد ابراهيم:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 هؤية ثَيويستكارةكان

انةوانى و لةثَيناو عَيراق دةوَلةمةندة بة هةمةجؤر) نةتةوةيي و ئاينى و زم –لةبةر ئةوة) كوردستان 
رَيكخستنى مافى ئةو ثَيكهاتانة) تيايدا ثَيكةوة دةذين و مسؤطةركردنى ثيادةكردنيان بؤ ئةو ماف و 
ئازادييانة) لة ثة اننامة نَيودةوَلةتييةكانى ثةيوةندار بة مافةكانى مرؤظةوة هاتوون و، وة  طةرةنتية  

ثَيى ثرونسيثى هاوواَلتيبوون بةضاوثؤشني لة جياكار) بؤ مامةَلة كردن لةطةَل هاوواَلتى كوردستانيي بة
ئةندامبوونيان، وة لةثَيناو ضةسثاندنى طيانى رَيجطرتن و لَيبووردةيي و يةكرتدةبوَلكردن لة نَيوان 

 ثَيكهاتةكاندا، ئةوا ئةم ياساية دةرضووَيندرا.

ددةية ببَى بة هؤكار) دةرضوواندن، ( لةطةَل ئةو ما3بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان ثَيشنيار كرابوو كة ماددة) )
 بؤية ماوةيةكمان دةوَيت بؤ دار شتنةوة).
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، با ناوةكان بنووسني، بَييةر خان فةرموو.
 بةر َيج بَييةر دَلشاد تاَلةبانى:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( بهَيندرَيتة ئَيرة، ضونكة ئةوة ثةيوةندارن بة 3َيدا كة ماددة) )بةر َيج سةرؤكى ليذنة) ياسايى ئاماذة) ث
ية ، بةآلم من بةم شَيوةية دار شتنَيكم بؤ كردووة لةناو هؤيةكانى دةرضوواندندا ئةو دةستةواذةية) ياخود 
ئةو ر ستةية) كة باس لةوة دةكات كة طرةنتيية  بؤ مامةَلة كردن لةطةَل هاووآلتيانى كوردستانى، من 

َيمواية لةبةرئةوة) هةموومان لةناو هةرَيمى كوردستان ياخود لة كوردستان دا لةضوارضَيوة) هةرَيمى ث
كوردستان دا مافمان ثارَيجراوة، من ثَيمواية ئةو ر ستةية دةبَى الضَى، ثَيشنيار دةكةم بةم شَيوةية 

ةكان لة كوردستان ـ عرياق سةربار) دابر َيذرَيتةوة، ئاماجنى ئةم ياساية بريتيية لة ثاراستنى مافى ثَيكهات
مافة دةستووريةكانيان بؤ مافة سياسى و مةدةنى و كارطَير ) و ر ؤشنبري) و فَيركار) و ئابووريةكان بة ثَيى 
ياسا ناوخؤ) و نَيودةوَلةتييةكان، لةبةرئةوة) كوردستان ـ عرياق دةولةمةندة بة هةمةجؤر) نةتةوةيى و 

ازاديانة دةكات كة لة ثة اننامة نَيودةوَلةتيةكانى ثةيوةندار بة مافةكانى ئاينى دةستةبةر) ئةو ماف و ئ
مرؤظةوة هاتوون، لة ثَيناو) ضةسثاندنى طيانى ر َيج طرتن و لَيبووردةيى و يةكرت دبوَل كردن لة نَيوان 

 ثَيكهاتةكاندا ئةم ياساية دةرضووَينرا، سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، بينَيرة بؤ ليذنة ثةيوةندارةكان تكاية، كا  على فةرموو.
 بةر َيج على على هالؤ:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

من ثَيشنيار دةكةم لة جياتى ثَيكهاتةكان، هاووآلتيان بنووسرَ)، واتة بةم شَيوةية ) لة ثَيناو ضةسثاندنى 
/ ئةم ثرؤذة ياساية وةكو 2ردن لة نَيوان هاووآلتياندا، طيانى ر َيج طرتن و لَيبووردةيى و يةكرت دةبوَل ك

ثرؤذةكانى تر ثر ة لة هةَلة) ر َيجمانى، ئةطةر فاريجة هات ثَيويست بة )و( ناكات، ئةطةر )و( هات ثَيويست 
/ 3ناكات فاريجة بنووسرَ)، ئةمة بؤ هةيبةتى ثةرلةمان جوان نيية واتا ناشرين كردنى زمانى كوردية، 

نى ليذنة) دانونى ئيشارةيان ثَييدا ئةمة بةعةرةبى نووسراوة و تةرجومة) كورد) كراوة، وةكو هةظاآل
بؤية لة زؤربة) ماددةكات هةست دةكةين كة بة روحى كورد) نةنووسراوة، دةبَى بيةر َيينةوة بؤ نوسخة 
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بكرَ)، زؤر  عةرةبيةكة تا بة دروستى لة هةندَ) ماددةكان بيةين، ئومَيدةوارم لةمةودوا ئةمة ر ةضاو
 سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كذذراوة،  سذذبيت  مذذة تة يذذةكان ئة ر اثؤرتةكان بة زمانى كورد) بنووسرَ)، هةروةكو ضؤن لة ياسا) زمانة فةرمي
 سوثاس، كا  ابوبكر فةرموو.

 بةر َيج ابوبكر عمر)هةَلةدني(:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ة )لةثَيناو ثاراستنى ثَيكةوة ذيانى ثَيكهاتة نةتةوةيى و ئاينييةكان كة بووةتة سيما من ئةم دةدةم نووسيو
و تايبةمتةند) كؤمةَليا) كوردستانى و بؤ ر َيكخستنى ماف و ئازادييةكان كة لة ثة اننامة 

آلتى نَيودةوَلةتييةكان و جار نامة) جيهانى مافى مرؤظدا هاتوون بة مةبةستى ضةسثاندنى ثرةنسيثى هاوو
 بوون و لَيبووردةيى و يةكرت دبوَل كردن ئةم ياساية دةرضووَينرا(.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، تكاية تؤش بينَيرة بؤ ليذنة ثةيوةندارةكان، كا  غريب فةرموو.
 مصطفى:بةر َيج غريب 

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ة هةر كاتَيي وشةيةكى كورد ان هةبَى واباشرتة وشةيةكى عةرةبى من تةنها تَيبينيم لةسةر ئةوة هةية ك
بة كورد) كراو بةكارنةهَينني، بؤ منوونة يةكرت دبوَل كردن، وشة) دبوَل عةرةبية و دةكرَ) ثَيكةوة ذيان 

 وةكو مامؤستا ابوبكر ئاماذة) ثَيى كرد ئةو وشةية بةكاربَى باشرتة.
 ةرلةمان:بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ث

 باشة، سوثاس با ليذنة ثةيوةندارةكان دايرب َيذنةوة ئةو كات بيخوَيننةوة دةخيةينة دةنيةوة، د.ظاآل فةرموو.

 بةر َيج د.ظاآل فريد ابراهيم:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 هؤيةكانى دةرضوواندن

رؤشنبريي و ئابوورييةكاني لة ثَيناو ثاراسنت و دةستةبةر كردني مافة سياسي و مةدةني و كؤمةاَليةتي و 
ثَيكهاتةكان بةثَيي ياسا ناوخؤيي و نَيودةوَلةتييةكان و بؤ ضةسثاندني طياني رَيجطرتن و لَيبووردةيي و 

 ثَيكةوة ذيان لةنَيوان هاوواَلتياني كوردستاني عَيراق ئةم ياساية دانرا.
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( كةس لةطةَلداية، كَى دذيةتى؟ كةس نيية دذ) بَى، 71شَيوةية) كة خوَينرايةوة؟ )كَى لةطةَليةتى بةو 
 كةواتة ثةسند كرا.

( 74كؤ) ياسايةكة دةخةينة دةنيةوة، كَى لةطةَل ئةوةية بةو شَيوةية) كة دةنك لةسةر ماددةكانى درا؟ )
زبايى لة طةَ كوردستان دةكةين كةس لةطةَلداية، كَى دذيةتى؟ كةس نيية، كةواتة ياساكة ثةسند كرا، ثريؤ

بةبؤنة) دةرضوونى ئةم ياساية، ثَيرؤزبايى لة ثَيكهاتة جياوازةكانى هةرَيمى كوردستان و ثَيكهاتة ئاينى و 
ثَيكهاتة ئيتنى و نةتةوةييةكان دةكةين بة بؤنة) دةرضوونى ئةم ياساية، بَييومان دةرضوونى ئةم ياساية 

كردنةوة) طيانى نَيوان ثَيكهاتة جياوازةكانى هةرَيمى كوردستان و لةهةمان هةنياوَيكى طرنك دةبَى لة دوَل 
كاتين دا دةرضوونى ئةم ياساية دَلخؤشكةر دةبَى بؤ سةرنج ر اكَيشانى ثَيكهاتة جياوازةكانى ناوضة جَى 

م ناكؤكةكان لةو سؤنيةية) كة هةرَيمى كوردستان نايةوَ) هيض ضارةسةرَيي بةزؤر بسةثَينَى بةسةر ئة
ثَيكهاتانة لةم ناوضانة، بةَلكو ئَيمة خوازيارين لة هةرَيمى كوردستان و لة دامةزراوة شةرعيةكانى هةرَيمى 
كوردستان كة ناوضةكانى جَى ناكؤ ، ناوضة كوردستانيةكانى دةرةوة) ئيدارة) هةرَيم، دانيشتووانةكانيان 

تان، بؤية لةم سؤنيةيةوة، ثَيمانواية كة بة ويستى خؤيان داوا) ئةوة بكةن كة بَينة سةر هةرَيمى كوردس
دةستةبةر كردنى مافةكانيان ر َييا خؤش دةكات بؤ ئةوة) ئةوانين ثَييان خؤش بَى و حةز بكةن و كار بؤ 
ئةوة بكةن كة لة ضوارضَيوة) هةرَيمى كوردستان دا بذين، بؤية ئةم ياساية هةنياوَيكى طرنية لةو ثَيناوة، 

ةندارةكان و لة ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان لة ثَيكهاتة جياوازةكان دةست خؤشى لة ليذنة ثةيو
 دةكةين، كة ر ؤَلَيكى كارايان هةبوو لة دةركردنى ئةم ياساية، بةر َيج مامؤستا ماجد دسةيةكى هةية فةرموو.

 توفيق: عثمانبةر َيج ماجد 
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كمان و ثَيكهاتة) كلدو ئاشوور و ئةرمةن، ثر  بة دَل دةست خؤشى و بةناو) خؤم و برايامن لة ثَيكهاتة) تور
سوثاسى خؤمان ئاراستة) يةكة بة يةكة) خوشي و برايامنان ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان دةكةين لة 
دةرضوواندنى ئةم ياساية، جَيية) ر َيج و سةربةرزية بؤ ئَيمة و بؤ يةكةم جار لة ثةرلةمانى كوردستان 

ى ئاوا بؤ ثاراستنى مافى ثَيكهاتةكان دةربضووَينرَ)، بةو هيواية) كة بتوانني لة داهاتوويةكى نجيي ياسايةك
دا مافةكامنان لة ضوارضَيوة) دةستوور) كوردستان دا زامن بكرَيت و بة حةديقى مافةكامنان مومارةسة 

و سوثاس بؤ هةموو بكةين لة ذَير ئاآل) كوردستان، سوثاس بؤ سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان 
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فراكسيؤنةكان كة بة دَلى ئَيمة و باشرت لة داخوازيةكانى ئَيمة ثشتيرييان لَيكردين، دةستتان خؤش، بذ) 
 برايةتى كورد و توركمان و كلد و ئاشوور) و ئةرمةن، هةر سةركةوتوو بن، زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بذذؤ ل سذذوثاس  سذذوثاس،  كذذة زؤر  كذذةين  مذذرؤظ دة فذذةكانى  نذذة) ما نذذدامانى ليذ لذذة ئة نذذدارةكان، داوا  نذذة ثةيوة يذ
طذذة) ) كذذَى 2و  3بضنةوة جَيياكانى خؤيان دةستتان خؤش، ثَيشنيارَيي هةية كة بر  خبذذةين،  ثذذاش  ثذذَين و   )

طذذة) ) ئذذاَلوطؤر ) بر  كذذة  يذذة  طذذةَل ئةوة يذذةتى؟ )2( و )3لة كذذَى لةطةَل كذذةين،  كذذار ب مذذة)  كذذةس 43(ي بةرنا  )
سذذايى 12ةَليةتى، كَى دذيةتى؟ )لةط نذذة) يا سذذةرؤكايةتى ليذ لذذة  كذذرا، داوا  سذذةند  تذذة ثة يذذةتى، كةوا كذذةس دذ  )

طذذة) ) لذذة بر  كذذة  نذذة)  سذذا و بر يارا ثذذرؤذة يا ئذذةو  كذذةمي/  نذذةوة) ية بذذة خوَيند كذذةن  سذذت ب كذذة دة كذذةين  ( 2دة
مذذاددة) ) يذَذى  بذذة ث هذذةن،  شذذتنةكةدا  لذذةما71بةرنامةي كاري داني نذذاوخؤ) ثةر ثذذةير ةو)  لذذة  سذذتان، (  نى كورد

 () هةموار كراو، فةرموو.1992( ) ساَلى )1ذمارة )

 بةر َيج د.ظاآل فريد ابراهيم:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لةر َييا) بةر َيجتانةوة داوا لة ئةندامانى ليذنة) ياسايى كا  شوان و مامؤستا ابوبكر دةكةين كة ب ةرموون 
 بؤ خوَيندنةوة) يةكةمى ئةو ثرؤذة ياسايانة.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموون، كا  ابوبكر فةرموو.

 بةر َيج ابوبكر هةَلةدنى:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ثرؤذة ياسا) يةكةم بريتية لة جَى بةجَى كردن و هةموار كردنى هاوردةكردن و فرؤشتنى بةروبوومة 
( ماددة وهؤكارةكانى دةرضوواندن، لةاليةن ئةم 9ووة لة )( كة ثَيكهات2006() ساَلى )9نةوتييةكان ذمارة )

/ 4/بَييةرد دَلشاد، 3/د.عجت صابر، 2/د.ر َيواز فائق، 1ثةرلةمانتارة بةر يجانة) ال) خوارةوة واذوو كراوة )
/دلَير 9/زانا عبدالرمحن،8/ ئاواز شَيخ جةنيى، 7، لطيف/ تةالر 6/ طؤران ئازاد، 5سعيد حممد سعيد، 

/صاحل فةدَى 14/دادر وةمتان،13/عباس فتاح، 12/خلحم امحد، 11سةركةوت سةرحةد،  /10،مصطفى
/طةشة دارا ح يد، داواكارين لة بةر َيجتان ئةم ثرؤذة ياساية ئاراستة) ليذنة ثةيوةندارةكان 15حممدامني،

 بكةن.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

مانى ثةرلةمان و ليذنة) وزة وسةرضاوة سروشتييةكان و ليذنة) ئةم ثرؤذة ياساية ئاراستة) طشت ئةندا
 كاروبار) ياسايى ثةرلةمان دةكةين.كا  ابوبكر فةرموو.
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 بةر َيج ابوبكر عمر هةَلةدنى:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( 18/ بريتية لة ياسا) كؤمثانيا) كوردستان بؤ تةس ية كردنى نةوت و ثَيكهاتةكانى كة ثَيكهاتووة لة )2
، عثمان، رؤزا حممود مصطفىماددة بة بَى هؤكار) دةرضوواندن، لةاليةن ئةم بةر َيجانة واذوو كراوة، )فائق 

، شَيركؤ حةمة امني، على حةمة صاحل، ثةروا على، برزؤ جميد، منرية رفاد.ثةر) صاحل، عبدالرمحن على 
 اراستة) ليذنة ثةيوةندارةكانى بكةن.، حممود حاجى عمر، ايوب عبداهلل( داواكارين لة بةر َيجتان ئعثمان

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئاراستة) ليذنةكانى وزة و سةرضاوة سروشتييةكان و ليذنة) دارايى و كاروبار) ئابوور) و وةبةرهَينان و 
 ليذنة) ياسايى ثةرلةمان و طشت ئةندامانى ثةرلةماني دةكةين.

 سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/
 كا  ابوبكر فةرموو.

 بةر َيج ابوبكر عمر )هةَلةدنى(:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( كة ثَيكهاتووة لة شةش 1959( ) ساَلى )88ثرؤذة ياسا) هةمواركردنةوة) ياسا) بار) كةسَيتى ذمارة )
، لطيفةوة واذوو كراوة، )تةالر ماددة و هؤيةكانى دةرضوواندن، لةاليةن ئةم ثةرلةمانتارة بةر َيجانة) خوار

، طةشة دارا ح يد، كةذاَل هاد)، د.ثةر) صاحل، ئاواز شَيخ جةنيى، نةجات حممد، طهشيالن جع ر، فريوز 
 سروود سليم(، داواكارين لة بةر َيجتان ئةم ثرؤذة ياسايةش ئاراستة) ليذنة ثةيوةندارةكان بكةن.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سذذايى  بذذار) يا ئةم ثرؤذة ياسايةش ئاراستة) ليذنة) كاروبار) كؤمةآليةتى و منداَل و خَيجان و ليذنة) كارو
 و طشت ئةندامانى ثةرلةماني دةكةين، كا  ابوبكر فةرموو.

 بةر َيج ابوبكر عمر )هةَلةدنى(:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةزؤرة ملَى لةناوضة سنووريةكانى هةرَيمى  ثرؤذة ياسا) دةرةبووكردنةوة) دوربانيانى ر اطواستنى
( ماددة و هؤيةكانى دةرضوواندن، كة لةاليةن ئةم ثةرلةمانتارانة) 17كوردستان كة ثَيكهاتووة لة )

كبري حممد، هَيظا  ناظم، طهخوارةوة واذوو كراوة، )د.عبداهلل جاسم ر َيكانى، نةجات حممد عبداهلل، فريؤز 
ن عباس، مةردان خدر، دادر وةمتان، مريم صمد، على هالؤ، فرحان جوهر، حاجى، حممد على ياسني، ظيا
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سعيد مصي ى، هةورامان طةضَينةيى(، داواكارين لة بةر َيجتان ئةم ثرؤذة ياسايةش ئاراستة) ليذنة 
 ثةيوةندارةكان بكةن.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بذذةرهَينان و ئةم ثرؤذة ياساية ئاراستة) ليذنة) مافةك ئذذابوور) و وة انى مرؤظ و ليذنة) دارايى و كاروبار) 
 ليذنة) ياسايى ثةرلةمان و  طشت ئةندامانى ثةرلةمان دةكرَيت، كا  شوان فةرموو.

 بةر َيج شوان شَيخ امحد:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

تةندروستييةكان كة لة ثرؤذة ياسا) ثَينجةم، ثرؤذة ياسا) ثاراستنى مافى نةخؤش و ثجيشي و كارمةندة 
( ئةندام ثةرلةمانةوة واذوو كراوة، كة 14( ماددة ثَيي هاتووة لةطةَل هؤيةكانى دةرضوواندن، لةاليةن )23)

دؤسكى، د.شرين حسنى، د.سراج امحد حممد، شوان شَيخ امحد،  طاهرناوةكانيان بةم شَيوةيةية )بةيار 
شَيخ جع ر، حةيات جميد، هَيظا حاجى مريخان، مةردان زؤزان صادق، وحيدة يادو، حتسني امساعيل، شيالن 

 كبري، عباس غجاَ، ئومَيد خؤشناو(، تكاية بة ئاراستة كردنى بؤ ليذنة) ثةيوةندار. ناظمخدر، 
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بذذا نذذة) كارو يذذة و ليذ شذذت ئةم ثرؤذة ياسايةش ئاراستة) ليذنة) كاروبار) تةندروستى و ذين سذذايى و ط ر) يا
 ئةندامانى ثةرلةمانى دةكةين، كا  شوان فةرموو.

 بةر َيج شوان شَيخ امحد:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( وة  ر ؤذ) جينؤسايد كردنى شنيال، كة لة ضوار بر طة 3/8/2014ثرؤذة بر يار) ديار) كردنى ر ؤذ) )
( ئةندامى ثةرلةمانةوة واذوو كراوة كة 38ثَيكهاتووة بَى هؤيةكانى دةرضوواندن دةرضووة و لةاليةن )

، زياد حسني، امنة طهناوةكانيان بةم شَيوةيةية )شامؤ شَيخؤ، ئومَيد عبدالرمحن، حةيات جميد، فريوز 
زكر)، حممد صادق، د,شرين حسنى، فرحان جوهر، صاحل بةشارةتى، ظةمان فيصل، شوان شَيخ امحد، دَلشاد 

، د.ظاآل فريد، نةجات طاهر، عةباس غجاَ، حممد على ياسني، بةيار شعبان، حتسني امساعيل، بةشار مشري
حممد  عبداهلل، دادر وةمتان رسول، سعيد حممد سعيد، ابوبكر هةَلةدنى، سهراب ميكايل، شَيركؤ حةمة امني، 

 ،عثمان، عجت صابر امساعيل، برزؤ جميد عبداهلل، كةمال يةَلدا، د.سروود سليم، ماجد رفاعبدالرمحن على 
سؤران عمر، د.شوان دةآلدزةيى، ايوب عبداهلل، بَيستوون فائق، د.ثةر)، دارةمان دادر، د.سراج شَيخ امحد(، 

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان تكاية بة ئاراستة كردنى بؤ ليذنة) ثةيوةندار.
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

شذذمةرطة  نذذة) ثَي نذذة) ئةم ثرؤذة بر يارة ئاراستة) ليذ سذذايد و ليذ سذذى و جينؤ نذذدانيانى سيا شذذةهيدان و زي و 
 كاروبار) ياسايى ثةرلةمان و طشت ئةندامانى ثةرلةمان دةكةين، كا  صاحل فةرموو.

 بةر َيج صاحل فةدَى:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 داواكارم ئاراستة) ليذنة) ناوضة كوردستانيةكانيشى بكة)؟.
 ثةرلةمان: بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي

 باشة، ئاراستة) ليذنة) ناوضة كوردستانيةكانى دةرةوة) ئيدارة) هةرَيميشي دةكةين، كا  شوان فةرموو.

 بةر َيج شوان شَيخ امحد:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( بر طة و هؤيةكانى دةرضوواندن لة اليةن 8ثرؤذة بر يار) تايبةت بة ثةنابةران و ديثؤت كراوان، كة لة )
ئةندامى ثةرلةمانةوة واذوو كراوة، ناوةكانين بةم شَيوةيةية )ساالر حممود، بَييةرد دَلشاد، دلَير ( 23)

، طةشة دارا، عباس فتاح، سةركةوت سةرحةد، عجت صابر، صاحل فةدَى، لطيفماوةتى، طؤران ئازاد، تةالر 
ان دادر، حممد على ياسني، دادر ر ةزطةيى، سةعيد مةسي ى، ئاواز شَيخ جةنيى، شَيركؤ حةمة امني، دارةم

، د.شوان دةآلدزةيى، زؤزان صادق، على هالؤ، بةهار عبدالرمحن، عبدالرمحن طهعمر صاحل كؤضةر، فريوز 
 فارس، ابوكاروان( بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان تكاية بؤ ر ةوانة كردنى بؤ ليذنة ثةيوةندارةكان.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سذذايى ئةم ثرؤ بذذار) يا نذذة) كارو سذذتانى و ليذ نذذد) كورد يذذةكان و رةوة نذذة) ثةيوةندي سذذتة) ليذ يذذارة ئارا ذة بر 
تذذة)  حذذةيات نود خذذاتوو  سذذايي،   نذذة) يا بذذؤ ليذ ثةرلةمان و طشت ئةندامانى ثةرلةمانى دةكةين، زؤر سوثاس 

 نيجاميت هةية؟ فةرموو.

 بةر َيج حةيات جميد:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ساية و ئةوة) ثَيشووترين ثَيويستة ئاراستة) ليذنة) مافى مرؤظ بكرَيت.ئةم ثرؤذة يا
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئةمة تايبةمتةندة بة تةخةسوسى ية  لة ليذنة ثةيوةندارةكان، بؤية ثَيويست ناكات ئاراستة) ليذنة) 
 مافةكانى مرؤظى بكةين، زؤر سوثاس، مامؤستا غريب فةرموو.
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 :مصطفىبةر َيج غريب 
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سَييةم ثرؤذة ياسا ئةوة) كة تايبةتة بة بار) كةسَيتى بة ثَيويستى دةبينم ئاراستة) ليذنة) ئةوداف 
 بكرَ).

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ةو ثرؤذة ياساية) لةبةردةمتانة ئةوة ثةيوةنديدارة بة موشاهةدة، ثةيوةند) بة ليذنة) ئةودافةوة نيية، ئ
خوَيندووتانةتةوة، ئةوة ثةيوةندارة بة ضؤنيةتى بينينى مناَل لةاليةن دايي و باوكةوة، لةبةرئةوة 

 ثَيويستى بة ليذنة) ئةوداف نيية، كا  سراج فةرموو.
 بةر َيج د.سراج شَيخ امحد:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كرد ئةوةش تةحويلى ليذنة) ئةوداف نةكرا بةداخةوة، بةآلم  ئةو ثرؤذة ياساية) ئةمر ؤ ثةسةندمان
هةندَيي شت هةية ئينسان دةديق بَيت لةسةر ئةو بوارة ئَيمةش كةسانى ثسثؤر و شارةزامان تَيداية 
 ََ حةزمان لَيية بابةتةكان دةوَلةمةند تر بكةين، ئةطةر تةحويلى ئَيمة كرا ضى تَيداية، ئَيمةش دوو دسة) 

 دةكةين.
 َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةر 

ثذذرؤذة  سذذةر  ثذذؤرت لة مذذادةكردنى ر ا كذذات و ئا دذذورس دة شذذتان  مذذةش ئي بذذةس ئة يذذة  يذَذدا ني شذذكيلة) ت هذذيض مو
نذذاَل  نذذى م ياسايةكة دورس دةكات، سَى ليذنة لةسةر) دابنيشَى و ر اكانى خؤيان طةآلَلة بكةن، مةسةلة) بيني

مذذوا ني كذذةوة ثَي يذذي و باو يذذةن دا نذذس لةال سذذتان ا كذذرَ)، مامؤ يذَذوة ب سذذتة) ئ تذذا ئارا بذذَى  نذذى  سذذةلةيةكى دي يذذة مة
 دسةيةكت هةبوو؟ فةرموو.

 بةر َيج انس حممد شريحم:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( بَينت حةزانة موتةعةلقة بة بابةتى شةرعى و حةز دةكةين ئاراستة) ئةو بكرَيت، حضانةئةطةر بابةت )
 ئةطةر بابةت طرَيدا) و) بَينت.

 ةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:ب

 كا  ابوبكر فةرموو.
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 بةر َيج ابوبكر عمر )هةَلةدنى(:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ثَيويستة ليذنة) كاروبار) ذنانين لةو ياسايةدا هةبَى.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

منذذان ثَيموانيية ثَيويستى بة ليذنة) كاروبار) ذن مذذادام خَيجا كذذة،  بذذاو  و داي مذذافى  مذذة  ضذذونكة ئة هذذةبَى،  ان 
نذذة)  سذذتة) ليذ كذذات ئارا سذذت نا ئذذةوة ثَيوي يذَذجان، لةبةر بذذة خ نذذدة  يذذة تايبةمتة يذذةكمان هة مذذادام ليذنة يذذة و  هة
تذذة  ئذذةم بابة نذذاوخؤ  ثذذةير ةو)  هذذةموار)  لذذة  ئذذةوة  لذذةمان،  نذذدامانى ثةر بذذةر َيجان ئة كاروبار) ئافرةتان بكرَ)، 

كذذرَ)، موعالةجة د سذذتةيان دة كذذراو ئارا يذذار)  يذذةكى د بذذة ليذنة نذذدارة  كذذة ثةيوة نذذة)  ئذذةو ماددا تذذةنها  ةكرَ) و 
ثذذؤرت  مذذادةكردنى ر ا تذذة ئا ئذذةو كا يذذة و  بذذةم زؤر كذذرَ)  نذذة ب ئذذةم ليذنا ناكرَيت هةموو ثرؤذة ياساكان ئاراستة) 

ئذذةم  كارَيكى ئةستةم دةبَى، بؤية مادام ليذنةيةكمان هةية بةناو) كاروبار) كؤمةآليةتى يذَذجان،  و منداَل و خ
نذذة)  سذذتة) ليذ يذذة ئارا يذذة، بؤ كذذةوة هة يذذي و باو بذذة دا نذذد)  يذذة و ثةيوة نذذةوة هة بابةتةش ثةيوةند) بة خَيجا
شذذتنى  تذذايى داني نذذة كؤ شذذَيوةي هاتي بذذةم  بذذةر َيجان  كذذةين،  ئذذةودافى نا نذذة)  سذذتة) ليذ ئذذافرةت و ئارا فذذةكانى  ما

 وو) ثةرلةمان، زؤر سوثاس بؤ ئَيوةش.( هةَلدةطرين بؤ دانيشتنى داهات3ئةمر ؤ، بر طة) )
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 د. يوسحم حممد صادق                    جع ر ابراهيم ئَيمينكي                           فخرالدين دادر                    
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَييري سَيري ثةرلةماني                        سكرت  

  عَيراق - كوردستان                  عَيراق          – عَيراق                              كوردستان – كوردستان
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 (ي 10ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 2015–4–29رَيكةوتي  ضوار شةممة

 خولي ضوارةمي هةَلبذاردن
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  (10ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 2015/ 29/4 رَيكةوتي شةممةضوار

تذذذمَير )   يذذوةر ؤي(ي 11كا كذذةوتي  شذذةممةضوار رؤذي ثذذَين ن لذذةماني  29/4/2015رَي سذذتان  ثةر  -كورد
سذذةرؤكايةتي عَيراق  صذذادقبذذة  مذذد  سذذحم حم لذذةمان و، سذذةرؤكي  يو مذذادةبوونيثةر بذذراهيم  بذذة ئا بذذةر َيج جع ذذر ا

سذذةرؤ  و،  يذذري  كذذي جَي دذذادربذذةر َيج ئَيمين لذذدين  لذذةمانسذذكرتَيري  فخرا مذذاثةر شذذتين ذ خذذولي  (ي10رة ), داني
 ( ي خؤي بةست.2015, ساَلي )ضوارةمي

 بةرنامةي كار:
مذذارة )ةور ( لة ثةي20(ي ماددة )1اني بر طة )بةثَيي حوكمةك نذذاوخؤي ذ سذذاَلي 1ي  هذذةمواركراوي  ي 1992(ي 

سذذتان  سذذةرؤكايةتي  -ثةرلةماني كورد سذذتةي  يذَذراق, دة لذذةمانع يذذار ثةر مذذارةي )ي دبر  شذذتين ذ خذذولي  (ي1ا داني
يذَذداني كذذات ) طر لذذة  بذذذاردن  ضذذوارةمي هةَل خذذولي  لذذة  كذذةم  سذذاَلي ية مذذي   يذذوةر ؤي رؤذي 11دووة ثذذَين ن (ي 

 بةم شَيوةية بَيت: دا 29/4/2015ضوارشةممة رَيكةوتي 
مذذاددةي ) 1 سذذةر  هذذةريَيم لة سذذةرؤكي  بذذةرَيج  بذذووني  نذذار ازي  نذذي  سذذاي 5ثَيشضاو خسنت و ط توطؤ كرد ( ي يا

مذذارة ) سذذاَلي )7ذ هذذةم2014( ي  سذذاي  سذذتاني (، يا هذذةرَيمي كورد لذذة  سذذتثاكي  شذذيت دة سذذاي ط كذذةمي يا واري ية
 (.2011( ي ساَلي )3عَيراق ذمارة )

سذذايد  -2 بذذؤ بةجينؤ ضذذوون  نذذةوة و بةدوادا بذذؤ لَيكؤَلي كذذاتي  نذذةي  نذذاني ليذ يذذاري ثَيكهَي شذذاندنةوةي بر  هةَلوة
 (2014ي ساَلي )( 22ناساندني تاوانةكاني دذ بة ثَيكهاتةكاني هةرَيمي كوردستاني عَيراق ذمارة )

مذذاددةي ) -3 بذذةثَيي  خذذوارةوة  سذذايانةي  ثذذرؤذة يا ئذذةو  بذذؤ  كذذةم  نذذةوةي ية نذذاوخؤي 71خوَيند ثذذةير ةوي  لذذة   )
 ( ي هةموار كراو:1992( ي ساَلي )1ثةرلةماني كوردستان ذمارة )

 يةكةم: ثرؤذة ياساي بةرةنيار بوونةوةي بازرطاني كردن بة مرؤظ لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق.
 م: ثرؤذة ياساي دووركةوتنةوة لة سووكايةتي كردن بة ئاينةكان لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق.دووة

مذذارة ) بذذةرة ذ سذذاي خانوو بذذة يا كذذاركردن  طذذرتين  سذذاي ر ا ثذذرؤذة يا سذذاَلي )9سذذَييةم:  هذذةرَيمي 2008( ي  لذذة   )
 كوردستاني عَيراق.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. يوسحم حممد صادق/ بةر َيج 
 رةو ميهرةبان.بةناوي خواي طةو

سذذاَلي دووةم،  بذذذاردن،  ضذذوارةمي هةَل خذذولي  كذذةين،   ثذذَي ئة سذذت  سذذتان دة طذذةلي كورد نذذاوي  دانيشتنةكةمان بة 
مذذارة ) شذذتين ذ شذذنت )10داني يذذةكي 29/4/2015(، ر ؤذي داني طذذة  مذذةكاني بر  بذذةثَيي حوك كذذار،  مذذةي  (، بةرنا

( ي هةموار  1992( ي ساَلي ) 1مارة )( لة ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستاني عَيراق، ذ20ماددةي )
مذذارة ) شذذتين ذ كذذاتي داني يذذدا  لذذةمان بر يار سذذةرؤكايةتي ثةر سذذتةي  خذذولي 10كذذراو، دة لذذة  بذذةهارة  خذذولي  ( ي 



 318 

تذذذمَير ) لذذة كا لذذةمان  ضذذوارةمي ثةر بذذذاردني  كذذةوتي 11هةَل شذذةممة، ر َي ضذذوار  يذذوةر ؤي ر ؤذي  ثذذَين ن ( ي 
 وةية بَيت: ( بةرنامةي كاري دانيشنت بةم شَي29/4/2015)
مذذاددةي ) 1 سذذةر  هذذةريَيم لة سذذةرؤكي  بذذةرَيج  بذذووني  نذذار ازي  نذذي  سذذاي 5ثَيشضاو خسنت و ط توطؤ كرد ( ي يا

مذذارة ) سذذاَلي )7ذ سذذتاني 2014( ي  هذذةرَيمي كورد لذذة  سذذتثاكي  شذذيت دة سذذاي ط كذذةمي يا هذذةمواري ية سذذاي  (، يا
 (.2011( ي ساَلي )3عَيراق ذمارة )

يذذاري ثَيكه -2 شذذاندنةوةي بر  سذذايد هةَلوة بذذؤ بةجينؤ ضذذوون  نذذةوة و بةدوادا بذذؤ لَيكؤَلي كذذاتي  نذذةي  نذذاني ليذ َي
 (2014( ي ساَلي )22ناساندني تاوانةكاني دذ بة ثَيكهاتةكاني هةرَيمي كوردستاني عَيراق ذمارة )

مذذاددةي ) -3 بذذةثَيي  خذذوارةوة  سذذايانةي  ثذذرؤذة يا ئذذةو  بذذؤ  كذذةم  نذذةوةي ية نذذاوخؤي 71خوَيند ثذذةير ةوي  لذذة   )
 ( ي هةموار كراو:1992( ي ساَلي )1دستان ذمارة )ثةرلةماني كور

 يةكةم: ثرؤذة ياساي بةرةنيار بوونةوةي بازرطاني كردن بة مرؤظ لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق.
 دووةم: ثرؤذة ياساي دووركةوتنةوة لة سووكايةتي كردن بة ئاينةكان لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق.

كذذا طذذرتين  سذذاي ر ا ثذذرؤذة يا مذذارة )سذذَييةم:  بذذةرة ذ سذذاي خانوو بذذة يا سذذاَلي )9ركردن  هذذةرَيمي 2008( ي  لذذة   )
 كوردستاني عَيراق.

 ئَيستا داوا لة بةرَيج سكرتَيري ثةرلةمان ئةكةين ثوختةية  لة دانيشتين ثَيشووي ثةرلةمان خبوَينَيتةوة.
 سكرتَيري ثةرلةمان:-بةرَيج فخرالدين دادر

مذذا شذذتين ذ تذذةي داني طذذةورة، ثوخ خذذواي  بذذةرواري 9رة )بذذةناوي  لذذة  لذذةمان  سذذايي ثةر نذذةوةي ئا ( ي كؤبوو
 ( بةو شَيوةية بوو:21/4/2015)
 دةست ثَيكردني دانيشنت لةاليةن بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمانةوة. 1
نذذةبوو و  -2 مذذادة  لذذةماني ئا نذذداماني ثةر نذذاوي ئة نذذةوةي  شذذوو، و خوَيند شذذتين ثَي تذذةي دان نذذةوةي ثوخ خوَيند

 ةكاني ثةرلةمان لةاليةن سكرتَيري ثةرلةمانةوة.ئامادة نةبووي كؤبوونةوةي ليذن
لذذة  -3 يذذةكان  ثةسند كردن و ط توطؤ كردني ثرؤذة ياساي ثاراستين مافةكاني ثَيكهاتة نةتةوةي و ترية ئايني

 هةرَيمي كوردستاني عَيراق.
 ئاَلوطؤر كردني خاَلي دووةمي بةرنامةي كار بؤ خاَلي سَييةم و بة ثَيضةوانةوة. -4
 ةوةي يةكةم بؤ حةوت ثرؤذة ياسا و بر يار لةاليةن ليذنةي ياساييةوة.خوَيندن -5
مذذاددةي ) -6 سذذةر  سذذتان لة هذذةرَيمي كورد مذذارة 5ثَيشضاوخسنت و نار ازي بووني بةرَيج سةرؤكي  سذذاي ذ ( ي يا
( ياساي هةمواري يةكةمي ياساي طشيت دةستثاكي لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق ذمارة 2014( ي ساَلي )7)
 ( بؤ دانيشتين ئةمر ؤ دواخرا.2011ي ساَلي )( 3)

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
لذذةمان  نذذةكاني  ثةر شذذووي ليذ شذذتين ثَي نذذةبوواني داني مذذادة  نذذاوي ئا كذذةين  بذذةرَيجتان ئة لذذة  سذذوثاس، داوا 

 خبوَيننةوة.
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 سكرتَيري ثةرلةمان:-بةرَيج فخرالدين دادر
نذذذدامان نذذذةبوواني ئة مذذذادة  مذذذارة )نذذذاوي ئا شذذذتين ذ لذذذة داني كذذذة  لذذذةمان  بذذذةرواري 9ي ثةر لذذذة  سذذذايي  ( ي ئا

 ( مؤَلةت دراون بوون يان بَي مؤَلةت ئامادة نةبوون لة دانيشتين يةكةم بةم شَيوةيةية:21/4/2015)
 مؤَلةت-انور دادر 1
 مؤَلةت -ئاري حممد -2
 مؤَلةت-باثري كامال -3
 مؤَلةت-حتسني امساعيل -4
 مؤَلةت-حسني امساعيل -5
 مؤَلةت-مصطفىدلَير  -6
 ئامادة نةبوو-ر َيواز فائق -7
 مؤَلةت-زؤزان صادق -8
 مؤَلةت-سهراب ميكائيل -9

 مؤَلةت-شامؤ شيخؤ -10
 مؤَلةت-شرين حسين -11
 مؤَلةت-عمر عينايةت -12
 مؤَلةت-مصطفىعمر  -13
 مؤَلةت-فةرهاد حةمة صاحل -14
 مؤَلةت-مدينة ايوب -15

 َيوةيةية:لة دانيشتين دووةم بةم ش
 مؤَلةت-ابراهيم امحد 1
 مؤَلةت-انور دادر -2
 مؤَلةت-ئاري حممد -3
 مؤَلةت-باثري كامال -4
 مؤَلةت-حتسني امساعيل -5
 ئامادة نةبوو-عثمانمجال  -6
 مؤَلةت-حسن صاحل -7
 مؤَلةت-حسني امساعيل -8
 مؤَلةت-دَلشاد شعبان -9

 مؤَلةت-مصطفىدلَير  -10
 نةبوو ئامادة-ر َيواز فائق -11



 320 

 مؤَلةت-زؤزان صادق -12
 مؤَلةت -سهراب ميكائيل -13
 مؤَلةت -شامؤ شَيخؤ -14
 مؤَلةت-شرين حسين -15
 مؤَلةت -عبداللة حممود -16
 مؤَلةت -عمر عينايةت -17
 مؤَلةت-فةرهاد حةمة صاحل -18
 مؤَلةت -مدينة ايوب -19

( تا 22/4/2015ةرلةماني كوردستان لة )بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان، كؤبوونةوةي ليذنة هةميشةييةكاني ث
 ( بةم شَيوةي خوارةوة بووة.29/4)
لذذة ) 1 سذذي  نذذدانياني سيا سذذايد و زي يذذاني جينؤ شذذمةرطة و دوربان بذذاري ثَي نذذةي كارو نذذةوةي 22/4ليذ ( كؤبوو

 كردووة:
 مؤَلةت-حممد صادق 1
 مؤَلةت-دادر ئؤمتان -2
 مؤَلةت-عبدالرمحن فارس -3
 مؤَلةت -باثري كامةال -4
 مؤَلةت -عبداهلل حاجي حممود -5
 مؤَلةت -يعقوب طورطيس -6

 ( كؤبوونةوةي كردووة:22/4دووةم: ليذنةي ناوضة كوردستانييةكاني دةرةوةي ئيدارةي هةرَيم لة )
 مؤَلةت -شامؤ شَيخؤ 1

 ( كؤبوونةوةي كردووة:27/4سَييةم: ليذنةي كشتوكاَل و ئاذةَلداري و ئاودَيري و بةنداوةكان لة )
 مؤَلةت بووة -لحم امحدخ 1
 مؤَلةت-ئاواز جنيي -2

 ( كؤبوونةوةي كردووة:27/4ضوارةم: ليذنةي ر ؤشنبريي و ر اطةياندن و هونةر لة )
 مؤَلةت-زانا عبدالرمحن 1

 ( كؤبوونةوةي كردووة:27/4ثَينجةم: ليذنةي دةستثاكي لة )
 سةرجةم ئةنداماني ئامادة بوون.

شذذذمةرط بذذذاري ثَي نذذذةي كارو شذذذةم: ليذ لذذذة )شة سذذذي  نذذذدانياني سيا سذذذياد و زي يذذذاني جينؤ ( 27/4ة و دوربان
 كؤبوونةوةي كردووة:

 مؤَلةت -ئاري حممد 1
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 ئامادة نةبووة -حممد صادق -2
 مؤَلةت-هةورامان حةمة شةريحم -3

 ( كؤبوونةوةي كردووة:27/4حةوتةم: ليذنةي داكؤكي كردن لة مايف ئافرةت )
 ئامادة نةبووة -حيات جميد 1
 ئامادة نةبووة -اديكةذاَل ه -2
 ئامادة نةبووة -مريم صمد -3

 ( كؤبوونةوةي كردووة:27/4هةشتةم:  ليذنةي ثيشةسازي و وزة و سةرضاوة سروشتييةكان لة )
 ئامادة نةبوو -دَلشاد شعبان 1
 ئامادة نةبوو -علي هالؤ -2
 ئامادة نةبوو -صاحل بةشار -3
 ئامادة نةبوو -يراونت نيسان -4
 ئامادة نةبوو -طاهربةيار  -5

 ( كؤبوونةوةي كردووة:28/4نؤيةم: ليذنةي دارايي و كاروباري دارايي و وةبةرهَينان لة )
 ئامادة نةبوو -ر ؤزا حممود 1

 ( كؤبوونةوةي كردووة:28/4دةيةم: ليذنةي ناوضة كوردستانييةكاني دةرةوةي ئيدارةي هةرَيم لة )
 سةرجةم ئةندامان ئامادة بوون 1

 ( كؤبوونةوةي كردووة:28/4اروباري كؤمةَليةي مةدةني لة )يانجة: ليذنةي ك
 مؤَلةت -حممد علي 1
 مؤَلةت -لطيفتةالر  -2

 ( كؤبوونةوةي كردووة:28/4دوانجة: ليذنةي كؤمةَلايةتي و منداَل و خَيجان لة )
 ثةري صاحل مؤَلةت 1
 مؤَلةت -ئاواز جنيي -2
 مؤَلةتلطيف_ تةالر  -3
 مؤَلةت -عثمانمنرية  -4

   ةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:ب

 سوثاس، كا  ئاري نودتةي نيجاميية؟
 بةرَيج ئاري هةرسني:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
مذذة  سذذتة ئَي يذذةوة، را لذذةمان خوَيند سذذكرتَيري ثةر بذذةرَيج  نذذةوةي  ئذذةو خوَيند بذذؤ  نودتةي يةكةمم ئيجافةيةكة 

هذذ22/4) بذذةاَلم  ئذذةجنام داوة،  نذذةوةمان  لذذة ( كؤبوو كذذةين  حذذةز ئة بذذووة  كذذةجمارين  كذذؤَل و ية بذذؤ ثرؤتؤ ةر 
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بذذةرَيجتان  لذذة  ثرؤتؤكؤَل بنووسرَي كة ئَيمة كؤبوونةوةكةمان بردة مؤنؤمَينيت هةَلةجبةي شةهيد، دوو، داوا 
كذذةن،  شذذتيوانيم ب كذذة ث كذذةم  لذذةمانتارانين ئة ئةكةم كة بر طةي ية  و دوو جَييؤر كَيي ثَي بكرَي، داوا لة ثةر

 سوثاس.
 َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةر 

شذذيت  ثَيم وابَي ئَيشكالَيكي ئةوتؤ نيية بةرنامةي كار بةشَيوةي خؤي بر وات، بة تايبةتي سةرؤكي دةستةي ط
بذذةاَلم  سذذتثاكي،  شذذيت دة سذذةرؤكي ط محذذةد  تذذؤر ئة دةستثاكين لَيرة ئامادةية، بةخَيرهاتين ئةكةين، بةرَيج دك

 ر ازي بوون لةسةر ئةوة وا ئةكةين، كا  فايةق نودتةي نيجاميية؟ ئةطةر ئةنداماني ثةرلةمان
 بةرَيج فائق: 

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
شذذيت 28/4ئَيمة لة ) كذذردووة، بانيهَي مذذان  نذذةوةي خؤ كذذردن كؤبوو شذذتةجَي  نذذةوة و ني ئذذاوةدان كرد نذذةي  ( ليذ

 سةرؤكي وةبةرهَينانيشمان كرد، لةوَي ئاماذةي ثيَينةدراوة، سوثاس.
 َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةر 

 ديارة ر اثرؤتةكةتان نةطةيشتؤتة دةستيان، كا  ئومَيد نودتةي نيجاميية؟
 بةرَيج ئومَيد خؤشناو:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
شذذنياري 7ئةمر ؤ لة مَيذووي كورد ئاسايي نيية كة ) سذذةر ثَي سذذتان لة لذذةماني كورد سذذتا ثةر لذذة ئَي ( مانك بةر 

ئذذةو ) بةرَيج كذذرد، دواي  يذذةكيرتوومان دةر يذَذذوويي و  كذذة 7سةرؤكي هةرَيمي كوردستان بر يارَيكي م يذذة  ( مان
كذذي  طذذةَل طرووثَي كذذردن لة شذذةر   تذذري واَلت و  شذذَيكي  بذذؤ بة شذذمةرطة  ضذذووني ثَي لذذة  يذذة  كؤمةَلَيي ر ةهةندي هة

نذذةظاَلَي كذذو كةر سذذتا وة شذذحاَليةوة ئَي بذذة خؤ ثذذةذة  كذذة و ية كذذاري يةثة بذذة هاو سذذيت  خذذةَلكي تريؤري يذذةن  ي لةال
شذذوازيان  شذذحاَليةوة ثَي كوردستان كة ضؤن بةضاوي فرمَيسكي هاوواَلتياني ئةو واَلتة بةر َيكران، ئةمر ؤ بة خؤ
جذذار  طذذةلَي  لَي ئةكرَي، و بؤ يةكةمني جار هَيجَيكي كوردي نيجامي بةنَيو واَلتَيي بر وات كة واَلتي توركياية، 

 ةداية هَيج بةنَيويدا بضَي، بؤية ئةو تؤمارة ثر  سةروةريانةي كة..............ئةو واَلتة ر َييةي بة زهَيجةكان ن
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  ئومَيد ئةوة نودتةي نيجامي نيية.........
 بةرَيج ئومَيد خؤشناو:

بذذوو بذذةرثا  يذذةكر يجي  بذذوو،  يذذاد  ثذذةذة ز طذذة و ية سذذيت يةثة يذذة، خؤشةوي كذذاري .....داواكاري هذذةمووي  نذذة  ، ئةوا
شذذمةرطانة  ئذذةو ثَي ثةرلةمانة، داواكارين، ئةمر ؤ ثةرلةماني كوردستانين وةكو هةَلويستَيي بؤ دورباني داني 
بذذَي،  يذذةكين  ضذذَيوةي بةيانامة لذذة ضوار طذذةر  يذذة ئة ئذذةو ر ؤذة مَيذووي نذذةي  ئذذةو بريندارا شذذةهيدانة، و  بؤ ئةو 

 لةو خؤشيانة، سوثاس.ئَيوةش وةكو سةرؤكايةتي ثةرلةمان بةشَيي بن 
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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ئذذةركي  سذذتان  هذذةرَيمي كورد تذذري  مذذةزراوةكاني  شذذَيوةي دا سذذتان هاو لذذةماني كورد يذذةوة ثةر بذذة دَلنياي سوثاس، 
لذذةي  ئذذةم خو كذذة  كذذة بر يارَي بذذانَي  خؤي لةم بوارة جَي بةجَي كردووة، بر ياري ناردني هَيجي ثَيشمةرطة بؤ كؤ

شذذانازي ئَي سذذةرؤكايةتي  سذذتةي  سذذيؤن و دة ستاي ثةرلةمان بة هةموو ئةنداماني ثةرلةمان، و بة هةموو فراك
تذذر  يذذدارةكاني  نذذة ثةيوةند شذذمةرطة و الية ثَيوة ئةكةن لة دواي ئةوةي بةرَيج سةرؤكي هةرَيم و وةزارةتي ثَي

شذذحاَلية هةماهةنيي ثَيويست كرا بؤ ناردنيان، لَيرة لة ثةرلةماني كوردستان دةنيي  يذذةي خؤ سذذةر درا، جَي لة
هذذؤي  بذذووة  بذذانَي  بذذؤ كؤ شذذمةرطة  ضذذووني ثَي يذذةوة  بذذة دَلنياي ئذذةوان  كذذةيان  نذذي ئةركة كة دواي جَي بةجَي كرد
لذذة  ضذذكانةي  شذذار و شارؤ ئذذةو  هذذةموو  بذذةَلكو  بذذانَي،  نذذة  كؤ شذذبةختانة  لذذةوَي، و خؤ يذَذج  سذذةنيي ه طذذؤر اني هاو

ثيشتيواناني تر و لةاليةن شةرظانان و هَيجةكاني يةثةطة و  لةاليةن هَيجي ثَيشمةرطة و دةوروبةري كؤبانَين
ئذذةو  شذذمةرطة و  يذَذجي ثَي مذذةي ه يةثةذة جَييةي دَلخؤشيمانة، و جَييةي دَلخؤشيشة دواي كؤتايي هاتين موهي

نذذةوة 10ئةركةي ثَييان سثاردرابوو، لة ) طذذادار كراي لذذةمان ئا سذذةرؤكايةتي ثةر لذذة  ( ر ؤذي ر ابردوو بة ر ةمسي 
بذذةَلكو  كة كاري بذذانَي،  ئةو هَيجة تةواو بووة، و ئةطةر َينةوة هةرَيمي كوردستان، هَيجي ثَيشمةرطة نة  لة كؤ

سذذتان 1050لةو سنوورةي كة درَيذي ) ( كيلؤمةترة توانيانة هاوواَلتي و ثَيكهاتة جياوازةكاني هةرَيمي كورد
مذذة  شذذةهيداني ئَي خذذوَيين  يذذة،  سذذةربةرزي ئَيمة يذذةي  ئذذةوةش جَي ثذذارَيجن،  ئذذةزمووني ب ئذذةوةي  هذذؤي  تذذة  بؤ

تذذارةي  ئذذةو طو لذذةمان  بذذةردةوام ثةر حوكمر اني لة هةرَيمي كوردستان بةو شَيوةي ئَيستاي بةردةوام بَي، بؤية 
تذذؤر  خؤي دووبارة ئةكاتةوة، دوو نودتةي نيجامي تر هةية، بةس تكا ئةكةم نودتةي نيجامي بَي، فةرموو دك

 عيجةت.
 بةرَيج د.عجة صابر:

 ثةرلةمان. بةرَيج سةرؤكي
كذذرد،  مذذادة  خذذؤي ئا ثذذؤرتي  ئذذةجنام دا، ر ا خذذؤي  نذذةوةي  بذذةرهَينان كؤبوو بذذاري وة يذذي و كارو دوَييَن ليذنةي دارا

 بةاَلم، ئيشارةتي ثَي نةدراوة.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ديارة نةطةيشتؤتة دةسيت سكرتَيري ثةرلةمان، خاتوو تةالر فةرموو.
 طيف:لبةرَيج تةالر 

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ناوم لة ليذنةي كؤمةَلايةتي بة مؤَلةت خوَيندرايةوة، من لةو ليذنة نةماوم.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، فةرموو كا  عومةر.
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 بةرَيج عمر عينايةت:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

مذذاددةي ) بذذةثَيي  يذَذدوانَيي 26وةكو بةرَيجتان ئةطادارن  هذذةر ل لذذة  يذذة  سذذانة( ي هة لذذةمان )حة نذذدامي ثةر ( ئة
 ئةيدات لة كاتي بةئةجنام طةياندني ئةركةكةي، هاور َييةكي ئَيمة......

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
مذذ يذذة، ئَي كذذارةوة ني مذذةي  بذذة بةرنا نذذدي  ئذذةوة ثةيوة ئذذةدةين،  شذذتَيي  سذذتان يادا لذذةماني كورد لذذة ثةر لذذةئَيمة   ة 

كذذة ثةرلةمان تاوتوَيي ئةكةين  لة ثةرلةمان، باشة، ئَيستا داوا لة ليذنة ثةيوةنديدارةكانى ثةرلةمان دةكةين 
مذذة  نذذا، ئة ثذذَي هَي مذذان  شذذةمان كوتايي ئذذةو ئي شذذة،  كذذار، با بَينة سةر مةنةصة بؤ دةست ثَي كردن بة بةرنامة) 

تذذؤ  سذذتا  كذذات ئَي سذذت نا كذذةين ثَيوي سذذة) دة مذذة ديرا كذذة ئَي نذذة بابةتَي بذذةر َيج ليذ كذذة)،  سذذةر ب سذذة) لة يذَذرة د ل
ثةيوةنديدارةكان، ليذنة) ياسايي، ليذنة) دةستثاكى بابَينة سةر مةنةصة بؤ دةست ثَي كردن بة بةرنامة) 

ََ دةكةم بَيدةنيى بثارَيجة، كا  سراج نودتة) نيجاميت هةبوو؟  كار، كا  )عمر( تكات 
 بةر َيج د.سراج امحد:

 ن.بةر َيج سةرؤكى ثةرلةما
ئذذةجنام  خذذؤ)  نذذةوة)  خذذؤ) كؤبوو كذذراو)  بة هةمان شَيوة ليذنة) ئةوداف و كارو بار) ئايين لة كاتى ديار) 

 دا، بةآلم ئةمر ؤ لةو كؤبوونةوةية ئاماذة) ثَينةكرا، زؤر سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

صذذة،  سذذةر مةنة نذذة  سذذايي بَي نذذة) يا سذذتثاكى، ليذ نذذة) دة شذذة، ليذ نذذاتوانى با طذذةر  يذذرة، ئة يذَذدةنيى ر اب يذذة ب تكا
 لةجةلسةكة بيت دتوانيت بضيتة دةرةوة، كا  رابوون نودتة) نيجاميت هةية؟ 

 بةر َيج رابوون توفيق:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 بةو ئيعتيبارة) بةر َيج )عمر عينايةت( ئةندامى فراكسيؤنى ئَيمةية ثَيمان واية دةبواية
 كانى تةواو بكات، زؤر سوثاس.ر َيية) ثَيبدة) دسة

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بذذة  شذذتَيكتان  يذَذوة يادا هيض ثَيويست نةبوو دسةكانى تةواو بكات، ضونكة لة بةرنامة) كاردا نيية، بابةتَيكة ئ
لذذذ نذذذةوةين و  لذذذة لَيكؤَلي سذذذتا  مذذذة ئَي سذذذةرؤكايةتى و، ئَي سذذذتة)  تذذذة دة سذذذيؤنةكةتانةوة داوة ة دوا) نذذذاو) فراك

نذذة  تذذة، ليذ ئذذةم بابة بذذؤ  كذذةين  مذذةنى دادوةر) دة سذذتة) ئةجنو يذذة  ئارا يذذةوة نامة بذذة دَلنياي نذذةوةش  لَيكؤَلي
لذذة  ثةيوةنديدارةكان ليذنة) ياسايي و ليذنة) دةستثاكى، لة ثَيشدا ئيعتريازةكة خبوَيننةوة ئةو ياساية) كة 

بذذةر َيج يذذةن  لذذة ال كذذراوة  سذذةند  سذذتانةوة ثة لذذةمانى كورد يذذةن ثةر سذذةرة،  ال عذذترياز) لة مذذةوة ئي سذذةرؤكى هةرَي
تذذة)  ئذذةو راثؤر تذذة  ئذذةو كا كذذرا  سذذةند  ئيعتريازةكة دةخوَينرَيتةوة و دةخرَيتة دةنك و ئةطةر ئيعتريازةكة ثة

 حازر كراوة بؤ هةموار ئةوةش دةخرَيتة ط تو طؤوة بؤ ثةسةند كردنى، بةَلَى، فةرموون.
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 بةر َيج عمر صاحل ))عمر كؤضةر((:
 كى ثةرلةمان.بةر َيج سةرؤ

سذذاَلى )2بر يار) ذمارة ) مذذاددة) )2015()  لذذة  كذذة  سذذةآلمتان  يذَذي دة بذذة ث طذذة) )10(  خذذاَلى )1(م بر  () 2(م 
سذذتان  مذذارة ) –ياساي سةرؤكايةتى هةرَيمى كورد يذَذراق ذ سذذاَلى )1ع كذذراوة 2005()  يذذار)  هذذةمواركراو د  ()

سذذتة) ( 2014() ساَلى )7بر يارماندا  بة ر ةتكردنةوة) ياساي ذمارة ) سذذاي دة كذذةمى يا هذذةموار) ية ئاسايي 
سذذاَلى )3عَيراق ذمارة ) –طشيت دةستثاكي لة هةرَيمى كوردستان  لذذة 2011()  سذذتان  لذذةمانى كورد كذذة ثةر  )

( ثةسةند) كردووة و، بة نووسراو) ذمارة) ضوار 26/11/2014() ياساي خؤ) لة )13دانيشتين ذمارة )
سذذاية ( بؤ ديوان15/1/2015( لة )222لةسةر سَيي ) ئذذةم يا يذَذردراوة،  سذذتان ن ى سةرؤكايةتي هةرَيمى كورد

نذذة، 5دة طةر َينيننةوة بؤ ثةرلةمانى كوردستان بؤئةوة) ضاو خبشَينَيتةوة بة ماددة) ) (م دا لةبةر ئةم هؤيا
لذذة  هذذةرَيم  نذذاو  سذذَيكى  هذذةموو كة سذذةر  يذَذت بة يذذادة دةكر سذذاية ث ئذذةم يا ئذذةحكامى  ناكرَيت بة طشيت بيوترَيت 

يذذادا ناوياندا سةر ؤكةكانى دةسةآلتى ياسا دانان و، جَيبة جَي كردن و، دادطةر) و، ئةندامةكانى و، ئةوانة) ت
سذذةآلتةكان و  كارمةندن، باو نيية دةستةية  لة ثةرلةمانةوة دامةزرا بَيت و سةرةور بَيت بةسةر هةرسَي دة

سذذ سذذةآلت و  نذذةوة) دة يذذا كرد سذذيثي ج يذَذي ثر ةن بذذة ث يذَذي دا  لذذة كات ئذذةم سةرؤكةكانياندا  سذذةآلت  ةربةخؤيي دة
يذذةعنى  دةسةآلتة طرينيانة لة سنوور) دةسةآلتي خؤياندا سةروةرن و سةرؤكةكانيان خاوةنى ياسا بةندين، 
ئذذةوان  يذَذت  لذَذدا بكر لذذة طة سذذؤكةوتيان  سذذايي هةَل سذذَيكى ئا يذَذت وة  كة يذذة ناكر يذذة، بؤ سذذاييان هة سذذانة) يا حة

بذذذاردن بةرجةستة) دةسةآلتى طةلن، ضونكة سةرؤكى ثةرلةمان و  بذذة هةَل كذذردن   سةرؤكى باآلي جَيبة جَي 
يذذان  كذذةن ر َيج طةيشتوونةتة ئةو ثايةية، زؤربةي دةستوور) ئةو وآلتانة) كة ثةير ةوي ر َيباز) د وكراتى دة
كذذة)  سذذتوور) دي طذذةلَي دة سذذاي  بذذة يا سذذةآلتانة  ئذذةم دة نذذة،  نذذدين يةكَيكيا سذذا بة نذذاوة، يا سذذتانة دا ئذذةو ثؤ بذذؤ 

لذذة  ئةركةكانيان و ثةيوةند) سذذينةوة  بذذؤ لَيثر نذذاوة  بذذةتى دا كذذردةوة) تاي شذذوَين و  يذَذو  نَيوانيان رَيكخراوة و ر 
مذذاددة) ) يذَذي  بذذة ث دذذي 88( و )87( و )19سةرؤكةكان و ئةندامةكانيان، وَير ا) ئةمة  سذذتوور) عَيرا لذذة دة  )

 دةسةآلتى دادوةر) سةربةخؤيةو هيض دةسةآلتَيي لةسةروو) دةسةآلتى ئةوةوة نيية.
 مسعود بارزانى سةرؤكى هةرَيمى كوردستان                                                          

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

يذذةن  لذذة ال ثَين ئةوة) راثؤرت خبوَينرَيتةوة بةر َيجان ئةندامانى ثةرلةمان لة دوا) ئةوة) كة ئةم ئيعتريازة 
سذذتة)  مذذةوة ئارا كذذرد و سذذةرؤكى هةرَي لذذةمامنان  يذذدارةكانى ثةر نذذة ثةيوةند سذذتة) ليذ كذذرا، ئارا لذذةمان  ثةر

مذذةنى دادوةر)  نذذةر) ئةجنو طذذةَل نوَي لذذة  سذذتثاكي و  شذذيت دة سذذتة) ط طذذةَل دة لذذة  شذذي و  بذذة هاوبة ئذذةوانين 
حذذازر  يذذان  يذَذت و راثؤرتَيك كؤبوونةوة، لة دوا) ئةوة) كؤبوونةتةوة ئةوان ثَيان باشة كة ئيعتريازةكة وةربيري

كذذة كردوو يذذة  طذذةَل ئةوة ة لةسةر هةموار كردنةكة لةسةرةتاوة ئيعتريازةكة دةخةينة دةنيةوة بجانني كَي لة 
ثذذؤرتي  كذذة را نذذة ثةيوةنديدارة ئذذةوكات دوو ليذ كذذرا  سذذةند  عذذترياز ثة طذذةر ئي يذَذت، ئة سذذةند بكر ئيعتريازةكة ثة

يذذةوة، نذذة دةن كذذة  خؤيان دةخوَيننةوة و ط تو طؤ) لةسةر دةكرَيت، ئَيستا ئةمة دةخةي يذذة  طذذةَل ئةوة لذذة  كذذَي 
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() ياساي طشيت دةستثاكي ثةسةند بكرَيت؟ كَي 1ئيعترياز) بةر َيج سةرؤكى هةرَيم لةسةر ياساي هةموار) )
لذذة 9( كةس لة طةَليةتى، كَي دذيةتى؟، )50لة طةَليةتى؟، ) سذذتا داوا  ( كةس دذيةتى، كةواتة ثةسةند كرا، ئَي

 ي هاوبةشى خؤيان خبوَيننةوة لةسةر هةموار) ياساكة.ليذنة ثةيوةنديدارةكان دةكةين كة راثؤرت
 بةر َيج د.ظاآل فريد:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
سذذتثاكي 1بابةت: راثؤرتي هاوبةش سةبارةت بة ثر ؤذة ياساي هةمواركردنى ) شذذتيى دة سذذتة) ط سذذا) دة () يا

مذذارة ) سذذاَلى )7ذ سذذتثاكي رؤذ)2014()  نذذة) دة سذذايي وليذ بذذار) يا كذذارو  نذذة)  شذذةمة ) (، ليذ () 19ضذذوار 
بذذة ) ثذذرؤذة 8/4/2015نةورؤز) كورد) بةرامبةر  نذذى  تذذاوتوَ) كرد بذذؤ  ئذذةجنام دا  نذذةوةيان  نذذى كؤبوو () زاي

هذذةموار) ) سذذاي  مذذارة )1يا سذذتثاكي ذ شذذيت دة سذذتة) ط سذذاي دة سذذاَلى )7() يا لذذةماني 2014()  لذذة ثةر كذذة   )
لذذة 26/11/2014)( لةر َيكةوتى 13كوردستان دةرضووَينرا لة دانيشتين ئاسايي ذمارة ) نذذةوة)  ( و رةتكرد

مذذارة ) هذذةرَيم ذ سذذاَلى )2اليةن سةرؤكى هةرَيم بة بر يار) سةرؤكايةتى  بذذؤ 2015()  نذذةوة)  ( و، دوا) طةر ا
مذذارة )د/ هذذةرَيم ذ سذذةرؤكايةتى  سذذراو)  بذذة نوو لذذة )70ثةرلةمان  كذذردن و 29/1/2015(  طذذؤ  تذذو  ( دواي ط 

 انة) خوارةوة:تاوتوَ) كردن هةردوو ليذنة طةيشتنة ئةم ئةجنام
 (م هةموار دةكرَيتةوة و بةم شَيوةية دةخوَينرَيتةوة:5ماددة) )
 (م حوكمةكانى ئةم ياساية ثيادة دةكرَيت بةسةر: 5ماددة) )

نذذة)  مذذةكانيان و، ئةوا طذذةر) و، ئةندا كذذردن و، داد جذذَي  بذذة  نذذان و ،جَي سذذا دا سذذةآلتى يا يةكةم: سةرؤكةكانى دة
 كارةكانى تايبةت بةهةر دةسةآلتَيي لة دةسةآلتة ناوبراوةكان.تيادا كارمةندن بة ثَيي ياسا بةر 

سذذتيان  شذذتيدا طرَيبة دووةم: كةرتى تايبةت بةتايبةتى ئةو كةس و كؤمثانيانة) لة طةَل دةوارةكانى كةرتي ط
 ئةجنام داوة.

شذذتماني يذذة ني خذذراوة حكومي مذذةدةنى، ر َيك مذذةَليا)  كذذانى كؤ سذذييةكان ر َيكخراوة سذذتنة سيا يةكان، سذذَييةم: رَيكخ
يذذي  بذذة ر ةوا سذذنت  نذذة) ثةيوة لذذةو بابةتا نذذةكان،  يةكَيتيةكان، سةنديكا و، ناوةندة ئاينييةكان، كؤمةَلةكان و، يا

 بةدوا كةوتنى شؤشتنةوة) ماية. ر) خةرج كردن وسةرضاوةكانى ماية ثَيدان و جؤ
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

يذذة دةست دةكةين بة ط تو طؤ لةسةر راثؤ ئذذةو ماددة رتةكة كة خؤ) هةر لة ية  ماددةش دةبينَيتةوة، واتة 
يذذة؟،  طذذؤ) هة لة ثر ؤذة هةموارةكة هةموار دةكرَيت و لة دواتر ثةسةند دةكرَيت، كَي دسة دةكات؟ كَي ط تو 

 كا  بةهجاد فةرموو.
 بةر َيج بةهجاد دةروَين:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
مذذاددا )من دوو تَيبينيَيت هةين براسيت  سذذةر  مذذة  ئذذةوة) بَي يذَذذت 5ئَيي لسةر عينوانَي وَي ية ثَين  كذذو دب  )

شذذيت 1() ياساي هةموار كردنى )2014() ساَلى )7)تةواو كردنى ثر ؤذة ياساي ذمارة ) (م ياساي دةستة) ط
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شذذدا 2014() ساَلى )7( نة  ذمارة )2013() ساَلى )3دةستثاكي ذمارة ) مذذة) كاري لذذة بةرنا ( وة  ئةوة) 
يذذة مذذاددا ) هات لذذة ، دوو  ئذذةوة خا يذَذت  عذذديل بكر كذذردن و 1( )5تة جذذَي  بذذة  سذذادانان و جَي سذذةرؤكةكانى يا (م 

دادطةر) و ئةندامةكانيان تا ئَيرة دروستة، بةس )ئةوانة) تيادا كارمةندن(، ضونكة ئَيستا وازحية مةسةلةن 
شذذة سةرؤكَيت ظان دةسةآلتا و ئةندام، بةس كارمةند يةعين ئيحتيمالة جودا بيت ذظ مذذن ثَيبا ان ذبةر هندَي 

سذذةرؤكةكانى  يذَذت ) ََ ب شذذَيواز)  ظذذي  يذذةعين ب نذذدن(،  يذذادا كارمة نذذة) ت نذذة الدان )ئةوا شذذة بَي سذذَي و ئذذةظ هةر
بذذةت  بذذةركارةكاني تاي سذذا  يذَذي يا بذذة ث مذذةكانيان  طذذةر) و ئةندا كذذردن و داد جذذَي  بذذة  نذذان و جَي دةسةآلتى ياسا دا

 زؤر سوثاس. بةهةر دةسةآلتَيي لة دةسةآلتة ناوبراوةكاندا(،
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، كا  دكتؤر شَيركؤ لَيرة نيية، كا  دادر فةرموو.
 بةر َيج دادر ئؤمتان:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بذذةرةنيار 5ديارة مةبةست لةو ياساية) كة ماددة) ) كذذة)  سذذتيدا هةدةفة لذذة را مذذة  ( و ياساكةش بةطشيت، ئة

لة اليةن فةرمانبةرانى دةوَلةتةوة، جا ضي االموال العامة( ةوة) طةندةَليةو ر َييرتنة لة بة هةدةردانى )بوون
ئذذةو  ضذذونكة  سذذةرؤكايةتيةكة،  سذذَي  بذذؤ هةر بذذةت  يذَذت، بةتاي بذذةرز ب لذذة  خذذؤد ث يذذا  يذَذت،  نذذجم ب لذذة  فةرمانبةر) ث

كذذارطَير ) دة يذذي و  بذذة دارا سذذت  يذذي ثةيوة يذذار) طرين سذذةرؤكايةتية بر  سذذَي  طذذةر هةر يذذة ئة مذذن ثَيموا كذذةن،  ر دة
سذذا  يذذة و يا سذذتوورمان ني مذذة دة كذذة ئَي كذذدا  لذذة كاتَي حوكمةكانى ئةم ياساية بةسةر ئةواندا جَيبة جَي نةكرَيت 
ثةيوةنديدارةكانين، يةعنى بةو سَي سةرؤكايةتية هيض حوكمَيكى روونى بؤ ئةو مةبةستة تَيدا نيية ئةوة 

لذذة موهيمة) دةستة) دةستثاكي ية، لةراستيدا خذذؤ)  سذذت دةدات، يةعين ئةركى  لذذة دة سذذتثاكى  سذذتة) دة ، دة
مذذة  بذذةَلام ئَي يذَذت،  سذذتووردا ب لذذة دة يذذة  سذذتة دةبوا مذذادام را يذَذت،  هذذةمووان ب بذذؤ  سذذتة  كذذة ثَيوي ئذذةوة)  بذذةر  لة
يذذان  تذذةوة  دةستوورمان نيية، بؤية ثَيشنيار دةكةم كة دةدى ئةو ماددةية كة مادةة) ثَينجة وة  خؤ) ةَينَي

هذذةر  ئةطةر دسةكردن سذذةر  سذذاكة بة مذذةكانى يا يذذةعنى حوك كذذة،  شذذَيوازَيكى دي بذذة  سذذان  مذذة دي سذذةر ئة يذَذت لة ب
سذذيثى 3] بذذة ثرةن نذذدبوون  لذذة ثابة شذذتة  مذذة طوزار ضذذونكة ئة يذَذت،  جذذَى بكر بذذة  جذذَى  سذذةرؤكايةتييةكةدا   ]

سذذا و  بذذة يا بذذني  نذذد  هذذةمووان ثابة سذذادا و  بذذةردةم يا بذذني لة كذذةض  هذذةمووان مل كذذة  سذذتيدا،  مةشروعييةت لة را
نذذدبوون ثاب يذَذت ثابة ةندبوون بة ياسا و ثايةكانى دةوَلةتى دانون، وةختَيي كة سةروةر) ياسا دةضةسثَى، دةب

لذذة  سذذتوور و  فذذةراغى دة لذذة  تذذةوة  خذذؤ) ةَينَي كذذة وة   كذذةم ماددة شذذنيار دة يذذة ثَي هذذةبَيت، بؤ سذذيثة  بذذةو ثرةن
هذذذةرَي سذذذةرؤكايةتى  بذذذة  يذذذدار  سذذذاكانى ثةيوةند لذذذة يا يذذَذي  هذذذيض حوكم نذذذةبوونى  سذذذتان و فذذذةراغى  مى كورد

 سةرؤكايةتى  ثةرلةمان و سةرؤكايةتى حكومةت، سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 رموو.سوثاس، د. فرست فة
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 بةر َيج د. فرست صؤفى على:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بذذاس دةكر كذذة  كذذةم،  طذذة) ية كذذرد دوا) بر  بذذةرواردم  ئذذةوة) ئةوةندة) من تَيبينيم كردبَيت و  شذذة  يذَذت هةمي
يذَذى  بذذة ث شذذتووة  يذَذرة دامانر  موتةبةعة لة دانون بة ثَيي ياسا بةركارةكان، ئةمة شتَيكى نامؤية ئةوة) ئَيمة ل

 ياسا) هةر دةسةَلاتَيي، بؤية ثَيشنيار دةكةم بة ثَيى ياسا بةركارةكان، سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 وو.سوثاس، كا  انور فةرم
 بةر َيج انور دادر مصي ى:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
مذذارة ]5من لةطةَل ئةوةدام ماددة) ] سذذا) ذ سذذاَلى ]7[ هةر بةو شَيوةية بَيت كة لة يا لذذة 2014[ )   ]

سذذا)  مذذةكانى يا لذذة ئةحكا سذذتان  هذذةرَيمى كورد لذذة  كذذةس  هذذيض  نذذيم  ئذذةوة  طذذةَل  كذذرا و لة سذذةند  ثةرلةمان ثةس
سذذاوَيكى دةستثاكى بةدةر بَيت، من  شذذى، ثا ئةو وةَلامم خوَيندووتةوة، وةَلامةكة و ثاساوةكة و رةتكردنةوةكة

 نامةعقول و زؤر بَى بنةماية، سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كا  ئايدن فةرموو،
 بةر َيج ئايدن معروف سليم:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
طذذةَل [ لة بر طة) دوو5لة ماددة) ] يذَذت لة ةم، دار شتنى ئةم بر طةية طشتى ترة لة دار شتنى ئَيستادا، ناطؤجن

ئذذةم  شذذتنى  بذذارة دار  بذذةر، دوو يذذة  كذذة طرتوويةتي سذذتان  هذذةرَيمى كورد مذذةتى  لذذة حكو ئذذازاد  ئذذابوور)  سياسةتى 
لذذة بر طةية بة شَيوة) ثَيشنيار كراو، ئةطةر) دةستَيوةردان لة كاروبار) بازرطانى دروست دةكات بة تاي بةتى 

كذذةرتى  بذذؤ  يذَذت  سذذنووردار بكر يذَذت و  خذذؤ) ةَين شذذوو)  كذذو ثَي يذذة وة ئذذةم بر طة مذذةدا،  ئذذةم حوك ثةير ةو كردنى 
تايبةت لة كاتى ئةجنامدانى طرَ) بةست لةطةَل كةرتى طشتى، بؤية ثَيشنيار دةكةم ئةم بر طةية بةم شَيوةية 

كذذةر طذذةَل  كذذة لة يذذا  يذذان كؤمثان ئذذةجنام داوة[، رَيي خبرَيت ]كةرتى تايبةت، كةس  سذذتى  طذذرَ) بة شذذتيدا  تى ط
 سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، كا  ئومَيد فةرموو،
 بةر َيج ئومَيد عبدالرمحن خؤشناو:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 لةو دسةية) ]كا  انور[ كة وشة) نامةعقوَ بةكار هَينا، ئةو دسةية) لة ثرؤتؤكؤل بسر َيتةوة.
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مذذةوة  سذذةرؤكى هةرَي بذذةر َيج  يذذةن  لذذة ال كذذة  ئذذيعرتازة)  لذذةو  ئةو را) خؤ) وتووة، ئةو دةتوانَى رةخنة بيرَيت 
 فةرموو، جناةنَيردراوة، را) خؤ) وتووة كَيشة) تَيدا نيية، خاتوو 

 بةر َيج جناة حممد عبداهلل:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 نيا ئاخ تنَيت ]د. فرست[ دكةم، زؤر سوثاس.ثشتةظا
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كا  سةركةوت فةرموو،
 بةر َيج سةركةوت سرحةد خلي ة:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
جذذ كذذردن ديارة بة نيسبةت ماددة) ثَينجةم، يةكةم، دةسةَلاتى سةرؤكايةتى، دةسةَلاتى ياسادانان و جَى بة  َى 

نذذى  نذذةوة و وةرطرت بذذة كؤكرد و دادطةر) بةرا) من بةم شَيوةية دابر َيذرَيتةوة، سةرؤكى دةستة هةَلدةستَيت 
سذذةرؤكايةتى،  سذذَى  هذذةر  بذذة  سذذةبارةت  زانيار) و وردبينى كردنى و لَيكؤَلينةوة لة راستى و دروستى زانيار) 

 اسا مامةَلة) لةطةَلدا بكرَيت، سوثاس.ثاشان ئاراستةكردنى بؤ داواكار) طشتى، بؤ ئةوة) بة ثَيى ي
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كا  فرحان فةرموو،
 بةر َيج فرحان جوهر دادر:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

هذذةر  لذَذات  لذذة و يذذةعنى  شذذتييةكان  سذذايةتيية ط هذذةموو كة يذَذت،  يذذاد بكر بذذؤ ز ئذذةوة)  كذذة  ئذذةوةدام  طذذةَل  مذذن لة
سذذَييةم،  كةسايةتييةكى طذذة)  لذذة بر  تذذةوة،  سذذاية بيرَي ئذذةم يا مذذةكانى  طشتى هةبَيت كة كار) طشتى بكات حوك

يذَذت  ئذذةوانين دةب نذذةهاتووة،  يذذان  ئذذةوة) ناو بذذةر  يذَذت، لة يذذاد بكر بذذؤ ز شذذى  كذذانى راطةياندني شذذة دةزطا ثذذَيم با
 بيرَيتةوة، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
لذذة سذذتا داوا  سذذة)  سذذوثاس، ئَي سذذةر د يذذة لة يذذةكتان هة هذذةر روونكردنةوة كذذةين  يذذدارةكان دة نذذة ثةيوةند ليذ

فذذةرموو  ئةندامان و ثاشان سةرؤكى دةستة ئةطةر روونكردنةوة) هةية دةتوانَيت ثَيشكةشى بكات، جةنابت 
 موالحةزاتى خؤت ثَيشكةش بكة،

 بةر َيج د. امحد انور / سةرؤكى دةستة) دةستثاكى: 
 ةمان.بةر َيج سةرؤكى ثةرل

سذذاية  ئذذةم يا مذذةكانى  بة نيسبةت موالحةزة لةسةر ئةمة، من ئةوة) ]د. فرست[م ثَى باشة كة دةَلَيت حوك
نذذدامن و  يذَذدا ئة جَى بة جَى دةبن لةسةر سةرؤكةكانى ياسادانان و جَى بة جَى كردن و دادوةر) و ئةوانة) ت

لذذة هذذةمان زاراوة  ضذذونكة  كذذان،  هذذاتووة،  كار دةكةن بة ثَيى ياسا كار ثَيكراوة تذذةنافيجة،  سذذا  جذذى يا مذذاددة) ثَين



 330 

جذذَى  بذذة  جذذَى  سذذاية  ئذذةم يا مذذةكانى  سذذتثاكى حوك سذذتة) دة لةبةرئةوة جارَيكى ديكة تةئكيد كردنةوةية كة دة
تذذى  يذَذت رةب شذذتَيي ب كذذات  عذذات دة لذذةمان مورا دذذانونى ثةر لذذةمان،  لذذة ثةر دةكات، بة تةئكيد بؤ منوونة شتَيكة 

يذذة ئةجنومةنى وةزيران بَيت و دانونى د ئذذةوة ني مذذةعنا)  ئذذةوة  ةسةَلاتى تةن يج) جَى بة جَى دةكات، بةَلام 
كذذات و  ضذذاو) ب يذَذت رة نذذة دةب سذذةاَلحياتى ئةوا لذذةكاتى  بذذةَلام  كذذات،  خذذؤ) نا سذذةَلاحييةتةكانى  شذذةرة)  كذذة موبا
بذذةر َيج  سذذتانى  لذذةمانى كورد لذذة ثةر تذذر  دذذانونى  تذذةنافوزة،  مذذة  لذذةو هةرَي كذذة  يذذة  دذذانون  ني كذذة  مذذة تا دانونى ئَي

سذذياغةيةكى دةر كذذرد  سذذى  سذذت[ با كذذة ]د. فر ئذذةوة)  كذذان  كذذار ثَيكراوة سذذا  يذَذى يا بذذة ث يذذة  ضووة، بؤية ثَيم وا
 جوانرتة ئةطةر نا هةموو ئةوةية كة ]د. ظاَلا[ خوَيندييةوة، زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، ليذنة ثةيوةنديدارةكان،

 يم:بةر َيج د. ظاَلا فريد ابراه
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كذذة  ثذذؤرتى ليذنة نذذاو را لذذة  ط توطؤ لةسةر ئةم بابةتة دةرطا) كراوةية كة لةناو راثؤرتى ليذنةكةدا هاتووة و 
طذذةر)  كذذردن و داد جذذَى  بة روونى ئيشارةت بةوة دراوة كة يةكةم سةرؤكةكانى دةسةَلاتى ياسادانان و جَى بة 

سذذةَلاتة و ئةندامان يان ئةوانة) تَيدا كارم لذذة دة سذذةَلاتَيي  ةندن بة ثَيى ياسا بةركارةكانى تايبةت بة هةر دة
ئذذةو  كذذة  نذذةهاتووة  كذذةدا  لذذة راثؤرتة بذذرد  ناوبراوةكان، واتة ياساكة ثيادة دةكرَيت بةسةر ئةوانة) كة ناومان 

انيان و ئةو كةسانة بةدةر دةكرَين، بةَلكو لة ياساكة ثيادة دةكرَيت بةسةر سةرؤكى دةسةَلاتةكان و ئةندامةك
ئذذةو  نذذة  بذذةَلام وتووما هذذةَلبيريَيت،  نذذدن  كةسانة) تَيدا كارمةندن و ثَيشنيار هةبوو ئةو كةسانة) تَيدا كارمة
لذذةو  سذذةَلاتَيي  هذذةر دة كذذة لة تذذةوة  نذذة دةطرَي ئذذةو كارمةندا هذذةموو  سذذتمان  نذذدن مةبة يذَذدا كارمة سذذانة) ت كة

ئذذةوة) دةسةَلاتانة كار دةكةن، مادام كارمةندة و حكومية دةبَيت  هذذة،  خازيع بَيت بؤ وياليةتى دةستة) نةزا
بذذةت  كذذةرتى تاي كذذة  كة ثةيوةند) بة كةرتى تايبةتةوة هةية موالحةزة هةبوو، بةَلام ماددةكة وا  دارَيذراوة 
بة تايبةت ئةو كةس و كؤمثانيانة) كة لةطةَل دةوارةكانى كةرتى طشتى طرَ) بةستيان ئةجنام داوة و ضةند 

مذذة موالحةزةيةكى لوغةو بذذة ئَي شذذكةش  هذذة ثَي سذذتة) نةزا سذذةرؤكى دة ) هةية ئةوةيان لة اليةن ]د.امحد[ 
كذذة  يذذة)  ئذذةو بنةما يذذدةطرين و  بذذار وةر نذذةزةر) ئيعتي كراوة لة كاتى دار شنت و خوَيندنةوة) بؤ دةنيدان بة 

يذَذ هذذةموو وَلات لذذة  مذذة  يذذةتى عا كذذة ويال بذذةوة)  بذذة ئيعترياز) لةسةر طرياوة بنةمايةكى دةستوور) ياسايية،  ي 
مذذادةة  سذذةر  ثَيى دةستوور لةسةر كةسةكان تةنيا بؤ سوَلتة) دةزائيية، بؤية لةسةر ئةو بنةماية ئيعترياز لة
يذذةن  لذذة ال شذذَيوةية  بذذةم  لذذةمان،  نذذدامانى ثةر بذذؤ ئة نذذةوة  شذذتةوة و خوَيندما طرياوة و بةو شَيوةية) كة دامانر 

يذذد) 3شنيار كرا و لة اليةن ]ليذنةكان ئيت ادى لةسةركراوة، بة ثَيى ياسا بةركارةكان ثَي مذذةوة تةئ [ ئةندا
سذذياغة  كذذاتى  لذذة  ئذذةوة)  بذذؤ  يذذدان،  نذذة دةن بذذةر َيجتان بيخة طذذةر  شذذةوة، ئة سذذةرؤكى دةستة يذذةن  لذذة ال كذذراوة و 

 دابر َيذينةوة ، سوثاس.
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، كا  عمر كؤضة) تَيبينيت هةية؟

 ] عمر كؤضةر[: بةر َيج عمر صاحل عمر
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

جذذا وَ)  تَيينيا سةرؤكَى هةرَيمَى بةر مةوزوعَى موالحةزا دةسةَلاتا دةزائى بووية و دةسةَلاتا دةزائى ثرت ديبا
يذَذذيت  تذذَى دب شببخصتشتةكَى شكليية، ظَى دةستَى ويالية عامة وةخ كببل  لببى  قببانون ع هببذا ال كببان  صببريح  [ ]ت

هذذات و يةعنى ئةو دةسةَلاتاهة و نذذةرَ) وان ذ)  مذذةنَى دادوةرا نوي نذذدَ) ئةجنو بذذةر ه ضذذيت،  ةرطرتى ل دةست 
يذذت و  هذذةر دَ) مين كذذر)  عذذةرز  ثذذؤرتَى  مذذة ل را كذذو  سذذيغةتى  ظذذى  شذذتينة  دطةَل كؤمبوونا مة يا هاوبةش طةه
سذذةالحياتَيت  لذَذاتَى دا و ض ل  كذذرن ل و) و تذذة  ثذذَي دهَي دةسةَلاتين هةر لسةرة بةس ل دويحم ئةو ياسايَى كار 

 ظَى دةستَى كَيم ناكةت، سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

نذذة  سذذتة و ليذ سذذةرؤكى دة طذذةَل  ئَيستا ئةم ثَيشنيارة دةخةينة دةنيدانةوة، بة دَلنياييةوة ئةمر ؤ كة دسةم لة
َيي لة دةسةَلاتة ثةيوةنديدارةكان كرد ئةوة) كة نووسراوة بة ثَيى ياسا بةركارةكانى تايبةت بةهةر دةسةَلات

لذذة  سذذانة ض  ئذذةو بةرثر هذذةبَيت  سذذانةيان  سذذايانة حة ئذذةو يا يذَذى  بذذة ث يذذة  ئذذةوة ني سذذت  يذَذرة مةبة ناوبراوةكان، ل
بذذة  كذذردن  جذذَى  بذذة  جذذَى  سذذةَلاتى  هذذةرَيم و دة مذذةتى  لذذة حكو سذذادانان، ض  سذذةَلاتى يا ثةرلةمانى كوردستان و دة

بذذةو  سةرؤكايةتى هةرَيميشةوة، ض دةسةَلاتى دادوةر)، ئةمة بةو بذذةَلكو  ماناية نيية كة حةسانةيان هةبَيت، 
كذذدةخرَيت،  مانايةية كة ئيجرائاتى تايبةت بة لَيثرسينةوة تَيداية تايبةت بة ياسا) دةسةَلاتةكة) خؤيان رَي
سذذا  كذذة يا يذذة  طذذةَل ئةوة كذذَى لة بةَلام ئةو ثَيشنيارة) كة كرا ديسان ثَيشنيارَيكى ياسايية و دةخيةينة دةنيةوة، 

يذذة؟ ]بةركارةكا كذذَى لةطَليدا كذذان،  كذذار ثَيكراوة سذذا  بذذة يا يذَذت  سذذةَلاتَيي بكر هذذةر دة بذذة  بذذةت  كذذةس 60نى تاي ]
[ كةس لةطةَليدا نيية، كةواتة ثةسةند كرا، 1لةطَليداية، كَى لةطةَليدا نيية؟  ئاواز خان تؤ لةطةَليدا نى؟ ]

 ئَيستا دةدى ماددةكة خبوَيننةوة، بؤ ئةوة) هةموو) خبةينة دةنيةوة، 
 َيج د. ظاَلا فريد ابراهيم:بةر 

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 ماددة) ثَينجةم، حوكمةكانى ئةم ياساية ثيادة دةكرَيت بةسةر:

يذَذدا   نذذة) ت مذذةكانيان، ئةوا طذذةر)، ئةندا كذذردن، داد جذذَى  بذذة  جذذَى  سذذادانان،  سذذةَلاتى يا سذذةرؤكةكانى دة كذذةم:  ية
 كارمةندن بة ثَيى ياسا بةركارةكان.

كذذةرتى تا  طذذرَ) دووةم:  شذذتيدا  كذذةرتى ط دذذةوارةكانى  طذذةَل  نذذة) لة كذذةس و كؤمثانيا ئذذةو  بذذةتى  بذذة تاي بذذةت  ي
 بةستيان هةية، طرَ) بةستيان ئةجنام داوة.
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رَيكخستنة سياسييةكان، رَيكخراوةكاني كؤمةَلياي مةدةني، رَيكخراوة نا حكوميية نيشتيمانييةكان، سَييةم : 
يذذي يةكَيتييةكان، سةنديكاكان، ناوةندة ئاينييةك بذذة رةوا سذذنت  نذذةي ثةيوة ان، كؤمةَلةكان و يانةكان لةو بابةتا

 سةرضاوةكاني ماية ثَيدان و جؤري خةرج كردن و بةدواكةوتين شووشتنةوةي ماية.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( كةس 60، )بةر َيجان، كَي لةطةَل ماددةكةية كة بةو شَيوةيةي خوَيندرايةوة؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة
( كةس لةطةَل دانيية، كةواتة بة 3لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَل دانيية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة، )

زؤرينةي دةنك ثةسةندكرا، زؤر سوثاس بؤ ليذنة ثةيوةنديدارةكان، زؤر سوثاس بؤ سةرؤكي دةستةي 
بؤ ئةوةي بضينة سةر تةوةري دووةمي طشتيي دةستثاكي، ئَيستا دةتوانن بيةر َينةوة شوَينةكاني خؤتان 

دانيشتين ئةمر ؤمان، بةر َيجان، ئَيستا دةضينة سةر تةوةري دووةمي بةرنامةي كاري ئةمر ؤ كة بريتيية لة 
هةَلوةشاندنةوةي بر ياري ثَيكهَيناني ليذنةي كاتي بؤ لَيكؤَلينةوة و بة دواداضوون، بؤ بة جينؤسايد 

(، بةرَيجان، 2014(ي سالي )22هاتةكانى هةرَيمى كوردستان–عَيراق ذمارة )ناساندنى تاوانةكانى دذ بة ثَيك
دوا بة دوا) ئةو كؤبوونةوة تايبة) كة لة ثةرلةمانى كوردستان بؤ بة دواداضوونى كةيسى ئةو تاوانانة) 
كة دةرحةق بةثَيكهاتةكانى هةرَيمى كوردستان بة تايبةتى برا و خوشكة كوردة )ئَيجيدييةكان و 

يةكان و شةبة  و كاكةييةكان(ي ناوضة جَي ناكؤكةكان روويدابوو، هةروةها توركمان كة لةناوضة ئاشوور
جَي ناكؤكةكان لةاليةن طرووثي تريؤرستى )داعن( روويدابوو، يةكَيي لة ر اسثاردةكانى ئةو دانيشتنة 

اداضوونى بة جينؤسايد برييت بوو لة ثَيكهَينانى ليذنةيةكى تايبةمتةند لة ثةرلةمانى كوردستان بؤ بة دو
ناساندنى ئةو تاوانانة، هةروةها لةاليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانةوة داوا) ئةوة كرابوو كة 
ليذنةيةكى لةو شَيوةية ثَيي بهَينرَيت، لَيرة لة ثةرلةمان ط توطؤي لةسةر كرا، ليذنةكة بر يار درا دروست 

دةنيدانةوة و دةنيى لةسةر درا، بةاَلم لةوكاتةوة تاوةكو  بكرَي، تةنانةت ئةندامانى ليذنةكةش خرانة
ئَيستاش ئةو ليذنةية دةست بةكارنةبووة، لة هةمان كاتيشدا داواكاريةكى ليذنة) كاروبار) ثَيشمةرطة و 
شةهيدان ودوربانياني جينؤسايد و زيندانيانى سياسييمان بةدةست طةيشتووة كة داوا) هةَلوةشاندنةوة) 

يية دةكةن، بةو ثَيية) كة ليذنةيةكى هةميشةيي ثةرلةمان هةية كة يةكَيي لة ئةركةكانى ئةو ليذنة كات
بريتيية لة بة دواداضوونى كةيسةكانى جينؤسايد، بؤية ئةم داواكاريية دةخةينة دةنيةوة كة لةاليةن 

ئةندامانى ليذنة) ثَيشمةرطةوة بؤمان هاتووة، دةخيوَينمةوة و دةخيةينة دةنيةوة، ئةو كات دةنيداني 
ثةرلةمان ئةوة ساغ دةكاتةوة كة ئايا ليذنة تايبةمتةندةكة بةردةوام بَي يان ليذنة) ثَيشمةرطة بةو ئةركة 
هةستَيت؟ بةاَلم با بيخوَينمةوة ط توطؤي لةسةر دةكةين، بيخوينمةوة ضةند ئةندامَيكى ثةرلةمان بؤيان 

انى ثةرلةمانين بةرضاو روون بن لةسةر ئةم هةية راي خؤيان لةسةر ئةم بابةتة بدةن بؤ ئةوة) ئةندام
بابةتة، ئَيمة كة ناو و واذوومان لة خوارةوة هاتووة داوا دةكةين كة ئةو ليذنة كاتيية) كة بة بر يار) 

( لةسةر جينؤسايد لةاليةن ثةرلةمانى 23/9/2014(ي ثةرلةمانى كوردستان لة بةروار) )22)
، لةبةر ئةوة) لة ئَيستادا ليذنةيةكى هةميشةيي هةية كة بةو ئةركة كوردستانةوة ثَيكهَينرا، هةَلبوةشَيتةوة
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هةَلدةستَيت و ئةمةش بة ثَيضةوانة) ثةير ةو) ناوخؤية، ليذنة) كاروبار) ثَيشمةرطة و شةهيدان 
 دوربانياني جينؤسايد و زيندانيانى سياسي، كَي دسة دةكات لة سةر ئةم بابةتة؟

 َيري ثةرلةمان:بةر َيج فخرالدين دادر عارف/ سكرت
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ناوةكان )دادر ئؤمتان، د.رَيواز فائق، د.ظااَل، د.شوان دةاَلدزةيي(. 
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةرَيج د.ر َيواز نودتة) نيجاميت هةية؟ فةرموو.
 بةر َيج د.رَيواز فائق حسني:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ةرارَيكى تةشريعى ئيلغا دةكةينةوة، بؤضى ئيجنى ليذنة) دانونيت داوة؟ يةعنى بؤ ئةوان لةوَ) ئَيمة د

حجوريان نةبَي؟ ضؤن ئَيستا دسةكان و تَيبينيةكانى هاور َيكامنان وةردةطريَ)، كَي وةاَلمان دةداتةوة؟ بةر َيجت 
 خؤت وةاَلم دةدةيتةوة؟ زؤر سوثاس.

 كي ثةرلةمان:بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤ

نةخَير، ئةو كاتة ليذنة) ثَيشمةرطة كة داواكاريةكةيان ئاراستة كردووين، دةتوانني رَي بةوان بدةين كة 
ئةوان وةاَلم بدةنةوة، تَيبينيةكةت دروستة، با ليذنةي ثَيشمةرطة بَينة سةر سةكؤي ليذنةكان، تكاية با 

 ، بةرَيج كا  طؤران فةرموو.سةرؤكايةتي ليذنة) ياسايين بينة سةر سةكؤي ليذنةكان
 بةر َيج طؤران ئازاد حممد:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بةرَيجان، ئةندامانى ثةرلةمان، كاتي خؤشي لة كاتى ثَيكهَينانى ئةم ليذنةية هةمان تَيبينيمان هةبوو، كة 

ةاَلم من ية  لةبةر ئةوة) ليذنةيةكى هةميشةيى لة ثةرلةمانى كوردستان هةية زةرورة كارةكة بكات، ب
ثرسيارم هةية ئةم ثَيشنيارةيان كردووة بؤ هةَلوةشاندنةوة، بةاَلم لة بةرامبةردا ليذنةية  هةية كة 
ليذنة) ثَيشمةرطةية و ئةم كةيسة كةيسَيكى طرنية و بة جد) ثَيويستى بة موتابةعة) ثةرلةمانى 

ووة، ثرسيارةكة لةال) من ئةوةية كوردستان هةية، حكومةتى هةرَيمى كوردستان ضةند وةزيرَيكى راسثارد
ئَيمة لة نَيوان هةردوو اليةندا هةم ليذنةيةكى هةميشةيي ثةرلةمامنان هةية، هةم ليذنةيةكى كاتيمان 
هةية، ئايا كةيسي موتابةعةكردنى ئةم تاوانة بؤ بة جينؤسايد ناساندن، لةبةر ئةوةي دوو ليذنة هةية 

خرامثان كردووة، ئةطةر نا ثرسيارةكة بة ديوَيكى ديكةدا بكةم،  ضاودَير) نةكراوة؟ ئةطةر وابَيت كارَيكى
ليذنة) ثَيشمةرطة كة كاري لةم ليذنة كاتية نةكردووة و ئاطامان لَييةتي لة خولي ثَيشووةوة، بابَلَيني 
وةرز) دانيشتنى ثَيشووةوة ثَيشنيار) ئةوةيان كرد بؤ ئةوةي هةَلبوةشَيتةوة، ئايا بؤ خؤيان وة  ليذنة) 

 شمةرطة كة بة ئةركى خؤيان دةزانن، موتابةعة) ئةم كةيسةيان كردووة؟ زؤر سوثاس. ثَي
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئةوانةي ئةندامي ليذنةكانن، ئةم دوو ليذنةية كة ئَيستا لةسةر سةكؤي ليذنةكانن ئةوان دوايي دةرفةتى 
 ن فةرموو.دسةكردنيان ثَي دةدرَيت، بةر َيج كا  فرحا

 بةرَيج فرحان جوهر دادر:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

من لةطةَل ياداشتةكة) ليذنة) ثَيشمةرطةمة كة دوا) ئةوةي ليذنةيةكى هةميشةيي هةية و حكومةتين 
ليذنةيةكى ثَيكهَيناوة، ثَيمواية ثَيويستة ليذنةي كاتى هةَلبوةشَيتةوة و ئةم ليذنةية نةمَينَينت، بةاَلم بة 

ي ئةوةنيية ليذنة) ثَيشمةرطة و دوربانياني جينؤسايد موتابةعة) ئةم كةيسة نةكات يان هةماهةنيى مانا
لةطةَل ليذنة) حوكومةتدا نةبَينت، ثَيويستة بة دوا داضوونى جد) بؤ ئةم كةيسة بكات، لةبةر ئةوةي 

وةكو ثَيويست نةضؤتة  تاوةكو ئَيستا كةم تةرخةم بووة، وةكو ديارة ئيستا كةمتةرخةميةكى تَيدا هةية و
 ثَيشةوة كة زؤر ثَيويستة بؤ ئةمر ؤ) طةلي كوردستان، زؤر سوثاس. 

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةر َيج كا  سؤران فةرموو.

 بةرَيج سؤران عمر سعيد:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ى جياوازة، ليذنة) مافةكانى مرؤظ , تةبعةن كاركردن لةو ثرسي جينؤسايدة تةخةسوسي ضةند ليذنةيةك
ليذنة) ثَيشمةرطة و ئةن ال و جينؤسايد ,ليذنة) بةرطري و داكؤكيي لة مايف ئافرةتان, ليذنة) ياسايي، 
ليذنة) كؤمةَلي مةدةنى, ليذنة) كؤمةاَليةتى، ئةم موتابةعةية كة لة تةخةسوسي زؤرينة) ليذنةكانداية 

تةحديد، بؤية دروست كردنى ليذنة كاتيةكة لةكاتى خؤ) زؤر  رةنية فؤكس نةخاتة سةر ئةو ثرسة بة
طرنك بوو، رةخنةكة) كة هةية ئةوةية كة تةفعيل نةكرا ليذنةكة، تةفعيل نةكرا و كارةكانى خؤ) نةكرد، 
ئةمة ماناي وانيية كة ئَيمة لة ثرسي جينؤسايد كارمان نةكردووة، نةخَير، هةوَلي جدي دراوة بة 

كاتَيي شاندي ثةرلةمان ضووة هؤَلةندا ليذنة) مافةكانى مرؤظ لةطةَل بةرَيج شَيخ  سةرؤكايةتى بةرَيجت
شامؤ, لةطةَل بةرَيج كا  ئايدن, لةطةَل بةرَيج كا  د.سروود كة نوَينةر) هةموو ثَيكهاتةكان بوون، 

تاوانى  ضووينةتة دادطا) تاوانى نَيودةوَلةتى و فؤرمى دةعوا تةدديم كراوة، دوو جار وةاَلمى دادطا)
نَيودةوَلةتى هاتؤتةوة، حكومةت ليذنة) كاتى ضؤتة دادطا) نَيودةوَلةتى، ئةمانة هةر هةموو) كاركردنى 
جد) بووة، بؤية هيوادارم هةَلوةشاندنةوة) ئةو ليذنةية كة ثَيشكةش كراوة نةبَيتة ئةوة) كة ثةرلةمان 

من ثَيمواية تةفعيل كردنى ليذنةكة كة لة نةيتوانى لةم ثرسة كار بكات و ليذنةكة) هةَلوةشاندةوة, بؤية 
هةموو ثَيكهاتةكان و تةخةسوسي ليذنةكانة طرنيى زياتر دةدات بة كةيسةكة و لة حكومةت وةزارةتى 
شةهيدان و ئةن ال و جينؤسايد) هةية، بةاَلم لة دوو وةزير، لة سكرتَير) ئةجنومةنى وةزيران، لة خةَلكى 

ة ثةلة و طرنك و ئؤفيسى تايبةت و بةدواداضوونى تايبةتى بؤ دروست تايبةمتةند ليذنةيةكى تر) كاتى ب
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كردووة، ئةمة مانا) طرنيى ثَيدانة، بؤية رةنية دسة لةسةر ئةوة بَيت ليذنةكة تةفعيل بكرَيت، نة  
 هةَلبوةشَينرَيتةوة.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةر َيج كا  د.شوان دةاَلدزةيي فةرموو.

 باوةمري )د.شوان  دةاَلدزةيي(: مصطفىةر َيج عمر ب
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ليذنة كاتيةكة هيض طرفتَيكي نيية لةبةر ئةوةي ليذنةيةكي هةميشةيي هةية ئةو ليذنة كاتية 
( تةركيج لةسةر ثَيكهَيناني ليذنةي 50، 49، 48، 47هةَلبوةشَيتةوة، ضونكة بة ثَيي ثةير ةو ماددةكاني )

ي ياخود لَيكؤَلينةوة دةكةن، لةبةر ئةوةي ئَيستا ثَيويستة ئَيمة بثرسني ئةو ليذنة كاتيية ض كارَيكيان كات
كردووة؟ يان كارةكانيان طةياندؤتة كوَي؟ بة كام راثؤرت و بة كام سةردانةكانيان كؤمةَلَيي زانياري 

هةميشةييةكة تا ئةو كارةساتةي  تةندروستيان كؤ كردؤتةوة بؤ ئةوةي ببَيتة ثشتيوانَيكي باش بؤ ليذنة
كة ئَيمة شةو و رؤذ باسي مةزَلوميةتي شنيال دةكةين ضةند بست هانياويان ناوة؟ كارةكانيان ضي بووة؟ 

 نة  ئَيستا هةر بة بر يارَيي بةراسيت هةَلبوةشَينيةوة، زؤر سوثاس.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.

 ، فةرموو.سوثاس، كا  بَيستوون فائق
 بةر َيج بَيستوون فائق حممد:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
سذذايد،  كذذة جينؤ كذذرد  لةكاتي خؤيشي كةلةسةرةتاي ئةم خولةدا ثةير ةو تةعديل كرا، ئَيمة تةرحي ئةمةمان 
شذذمةرطةو  نذذةي ثَي سذذتة ليذ لذذةمان، ر ا لذذة ثةر يذذة  بذذَي ليذنة سذذيت  سذذي، بةر ا نذذدانياني سيا ئذذةن ال، زي شذذةهيدان، 

بذذة شةهيدا هذذة  نذذدوون، جةب كذذة ما نذذداماني ليذنة ن و دوربانياني جينؤسايد هةية، دةستيشيان خؤش بَيت ئة
بذذةدواي  بذذةوردي  شذذمةرطةدان، زؤر  سذذي ثَي بذذةدواي كةي شذذار  شذذار بة تذذةوة،  جةبهةي كوردستانيان بةسةر كردؤ

ياني جينؤسايد، كَيشةي ثَيشمةرطةن، بةآلم ثرسي ثَيشمةرطة، ثرسَيكي جياوازة لة ثرسي شةهيدان و دوربان
ئةمان لةماوةي ئةمساَلةدا تةنها فرياي دؤسيةي ثَيشمةرطة كةوتوون، دؤسيةي ثَيشمةرطة يةكَيكة لة دؤسية 
سذذة  لذذة ثر يذذان  سذذت ئاطا كذذو ثَيوي نذذةيانتوانيوة وة خذذةوة  كذذةوتوون بةدا ئذذةوة  يذذاي  تذذةنها فر ئذذةمان  يذذةكان،  طرن

شذذمةرطة، طرنيةكاني تري مةسةلةي جينؤسايد بَيت، يةعين ئةم ليذنة سذذايد و ثَي كذذراوة جينؤ كذذةَل  ية كة تَي
سذذي،  سذذكةري، سيا بذذةتَيكي عة شذذمةرطة با يذذةعين ثَي شذذن،  دووبابةتي زؤر جياوازن، دوو وةزارةتي زؤر جياوازي
شذذةهيدانين  سذذايد و  يذذة، جينؤ شذذمةرطةوة هة بذذةذياني ثَي نذذدي  يذذة، ثةيوة نذذةوة هة بذذة جةبهةكا نذذدي  ثةيوة

يذذا بابةتَيكي ترة، ثةيوةندي بة ثرسي جين كذذة ج كذذة ليذنة كذذرد،  تذذةرمحان  ؤسايدةوة هةية، ئةوكاتين ئَيمة 
يذذة  طذذرنك هة سذذي  يذذةن ثر سذذتا حال كذذةدا، ئَي ثذذةير ةوة تازة لذذة  بكرَيتةوة، ئَيستاش جارَيكي تر تةرحي دةكةين 
شذذاندان  يذذة، خؤثي ضذذيةكان هة شذذارو ئةن ال سذذةلةي موستة لةسةر جينؤسايد، جةنابت دةزانيت لة طةرميان مة



 336 

شذذةهيدان دةكرَيت، نار ة سذذايد و  سذذيةي جينؤ لذذة دؤ يذذة  زايي هةية، لةثةرلةمان ئَيمة ليذنةيةكي تايبةمتان ني
ئذذةوةي  بذذؤ  مذذةوة  يذذد دةكة تذذر تةئك جذذارَيكي  نذذدا،  بكؤَلَيتةوة، ئةمة بة فةراغَيي دةزامن لة ليذنةكاني ثةرلةما

سذذتتا كذذردووة، دة بذذةآلم ئةنداماني ليذنةي ثَيشمةرطة لةمن زوير نةبن، ئةزامن ئيشي باشتان  يذَذت،  خذذؤش ب ن 
يذذة  كذذةوتوون، بؤ سذذايد نة يذذاي جينؤ يذذة فر كذذةن، بؤ بذذاس ب تةنها ئةوةندة فريا كةوتوون كة شةئين ثَيشمةرطة 
يذَذت،  داوا دةكةم لة ثةير ةوة تازةكةدا جيا بكرَيتةوة، ليذنةيةكي تايبةت بؤ جينؤسايد و شةهيد دروست بكر

 زؤر سوثاس.
 لةمان:يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةر بةر َيج د.

 زؤر سوثاس، بةر َيج كا  عباس غجالي، فةرموو.
 بةر َيج عباس غجالي مريخان:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
كذذةين؟،  ضذذي ب تذذوانني  ضذذييةو دة مذذان  بذذجانني ئارةزوو نذذةوة،  بذذري بكةي نذذة  يذذع بينا يذَذت واد سذذتيدا دةب مذذة لةر ا ئَي

يذذة جينؤسايد بةتةنها بة ليذنةية  ناكرَيت، ئَيمة طةورةترين هةنيا و لةحكومةتي هةرَيمي كوردستان ئةوة
كةوا بكات لة عَيراق، مولتةزمي بكات ر َيككةوتننامةي ر ؤما ئيمجا بكات، بؤ ئةوةي دادطاي الهاي ئيشي خؤي 
نذذيم  يذَذيَن بي بذذوو، دو شذذحاَلي  يذذاي خؤ ئذذةوةي جَي جبذذوَلَينن،  سذذة  بكات، ضونكة لةوَي دوو وآلت ئةتوانن ئةم كةي

سذذا مذذةني ئا نذذةري ئةجنو سذذائيلي نوَي نذذدني مة بذذؤ جوآل تذذر  يذذةكي  كذذرد، لةر َييا يذَذرةي  هذذؤ  و ئ سذذةرداني د ين 
جينؤسايد بةبَي ئةوةي وآلتَيي بةشدار بَيت لةم ر َيياية، وة ئةم ليذنانة وةكو باسيان كرد ليذنةي كاروباري 

نذذة هذذيض  يذذة  كذذةش ر ةن طؤر َيت، ثَيشمةرطة ئيشيان كردووة ر ةنية نةطةيشتبنة ضارةسةر، بةآلم ليذنةكة كاتية
يذذان  بةآلم ضونكة تةخةصوصيان هةية، ئةطةر اليةنَيي بَيتة ئَيرة دسة لةسةر ماسائيلي جينؤسايد بكرَيت، 
خذذؤي  كذذو  يذذة وة نذذة كات ئذذةو ليذ يذذة  كذذةم ر ةن شذذنيار دة مذذن ثَي يذذة  نذذةطؤر َيت، بؤ لذذةواديع  هذذيض  يذذة  نذذةكرَيت، ر ةن

يذَذت يذذان  ةَينَيتةوة، ئةطةر ئيشين نةكات، ضونكة ئةطةر اليةنَيي ب سذذاي خؤ ئذذةتوانن يا صذذي  كذذو تةخةصو وة
 بكةن، هةروةكو ر اثؤرتةكةي دكتؤرة ظاآل كة لَيرة ثَيشكةشي كرد، ئَيمة زؤر لَيي سوودمةند بووين، سوثاس.

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.

 سوثاس، كا  دادر ئؤمتان، فةرموو.
 بةر َيج دادر ئؤمتان رسول:

 ةمان.بةر َيج سةرؤكي ثة رل
من لةطةَل ئةوةدام كة ليذنة كاتييةكة هةَلبوةشَيندرَيتةوة، لةبةر ئةوةي ئةم ليذنةي ثَيشمةرطةو شةهيدان 
شذذةين،  نذذةي هةمي نذذة ليذ كذذة ئةما هذذةن،  نذذد  و دوربانياني جينؤسايد، هةم كؤمةَلَيي ليذنةي ديكةي تايبةمتة

مذذةتي يذذةن حكو كذذة لةال يذذة،  سذذايدين هة بذذاآلي جينؤ نذذةي  لذذةوةش ليذ يذذة  سذذت  ج سذذتانةوة درو هذذةرَيمي كورد
تذذةوة،  نذذاوبراو كؤبووينة كراوة، كة ئَيمة وةكو ليذنةي ثَيشمةرطة دووجار لةسةر ئةم بابةتة، لةطةَل ليذنةي 
تذذةوة،  كذذة كؤبووينة طذذةَل ليذنة لذَذيني لة وةزيري شةهيدان و ئةمر ٍِؤ وةزيري كاروباري كؤمةآليةتين دةكرَي ب
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شذذيان لذَذةي با سذذتيدا جو لذذة ر ا ئذذةوان  كذذة  كة  طذذادارين  يذذة  ئا هذذةموو ال بذذةآلم  يذَذت،  خذذؤش ب سذذتيان  كذذردووة، دة
سذذيت  سذذةر ئا يذَذت، لة هذذدي دةو مذذة جو كذذة ئة يذذة  ثذذَيم وا مذذن  ر ووبةر ووي طرفت و لةمثةري ياسايي بوينةتةوة، 
بذذؤ  يذَذت  دامةزراوة فةرمييةكان وباآلكاني ووآلتين، لةسةر ئاسيت ديادةي سياسي، ثَيويستة زةمينة لةبار بكر

سذذتة ضاالكيةك ئذذةو مةبة بذذؤ  اني ئةم ليذنةية لةو دؤسيةيةدا واتة ثَيويستة ثاَلثشيت ئةو ليذنانة بكرَيت، كة 
لة ئَيستادا هةن، ئَيمة تةجروبةي خرامثان لةطةَل ليذنة هةية، مةبةست زؤر كردني ذمارةي ليذنة نيية، تؤ 

سذذةر ضةند ليذنة دروست ئةكةيت، بةآلم طرنك ئةجنامة، ئَيمة ئةو هةموو تراذيد لذذةر ابردوودا بة كذذة  يايانة 
لذَذةتي  سذذيت نَيودةو سذذةر ئا سذذت لة نذذةتوانراوة وة  ثَيوي سذذتيدا  هذذاتوون، لةر ا كذذةمان  كذذةمان و خاكة ميللةتة
بذذةآلم  شذذتبَيت،  نذذدين ر ؤي نذذةي تايبةمتة يذذان ليذ شذذتبَيت،  فذذةرمين ر ؤي فذذدي  طذذةر وة يذذةعين ئة نذذدرَين،  جبوَلَي

يذَذو يذَذذيان ث تذذة لةطةَل ئةوةدا بةر اسيت ثشوو در ئذذةو بابة سذذةر  يذذان لة كذذورت كار سذذَيكي  نذذةبووة، بةنةفة يذذار  ة د
سذذايد  بذذاآلي جينؤ نذذةي  بذذةر ووي ليذ سذذتا ر وو كردووة، بةتايبةتي لةسةر ئاسيت نَيودةوَلةتي، ئةو لةمثةرةي ئَي
نذذةي  هذذةموو تراذيديايا ئذذةو  طذذرتين  ضذذاو  يذذة، بةلةبةر ثذذةرة نةهَيَلرا ئذذةم لةم يذذة  سذذتيدا دةبوا تذذةوة، لةر ا بووة

ثذذةرة  منوونةي ئذذةم لةم يذذة  ثذذةر ين ئةبوا كيمياباران و ئةن ال و جينؤسايدي خةَلكي كوردستان، كة لةدواي ر ا
 نةهَيَلدراية، زؤر سوثاس.

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.

 زؤر سوثاس، بةر َيج شامؤ شَيخؤ، فةرموو.
 بةر َيج شامؤ شَيخؤ نعمؤ:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
دا وة  كا  سؤران عمر تةئيدا بؤضوونا و) دكةم، ثةرلةمانَي كوردستانَي ض لة ئاسيت سةرؤكايةتيا، لةر استي

نذذة  غذذى نةكر يذذة دةري ض لةسةر ئاسيت ثةرلةمانتارا، ض لةسةر ئاسيت ليذنةيَيت ثةيوةنديدار، ئةظة هةشت مان
بذذةس هذذاتى،  مذذة  سذذةرَ)  سذذاتا ب  يذذا كارة دذذةوماو)   ََ خذذةَلكَى  يذذا  شؤثاندنا رةوشا يا  لذذةمان  ئذذريؤ ثةر خذذابن  مو

كذذة   بذذدةين خةَل يذذذنَى  شذذاندنا وَ) ل يذذارا هةَلوة كةفتيية دناظبةينا دوو ديتنَين موختلةفدا بةر) ئةم بَين بر 
نذذاس  سذذايد  سذذاتَى ب جينؤ ئذذةظَى كارة يذذت  سذذتانَى ناخواز لذذةمانَى كورد ضذذَيبووية ثةر سذذةر  هةية تةسةورة  ل 

لذذةمان بذذارَ) ثةر تذذةلحم  يذذة بكةت، ئةظَى ديتنا موخ كذذة  هة دذذةوماو) خةَل  ََ خذذةَلكَى  ظذذَى  نذذاظ  يذذة د طذذران كر ى 
طذذةر  مذذن ئة نذذا  يذَذت، ب ديت فةهمةكَى هوسا ذظى خةَلكى ضَيدكةت ثةرلةمانَى كوردستانَى ذ ظى بابةتى رةد دظ
سذذايدَ)  يذَذت جينؤ مذذة دوو ثرؤذ مة نيةتا هةَلوةشاندنا ظَى ليذنةيَى هةبا ذ) دظيا مة خؤ ئَيي ال كربا، جارَ) 

نذذدنا  يذذا )خا  ََ شذذنيا سذذايدا  يذَذي ذ رؤذا جينؤ يذذة، ئ بذذاز كر كذذَى دةر سذذاتَى وة  3/8ئَي سذذكرنا كارة يذذا د) ذ) نا  )
سذذةكنة  سذذةر ب سذذا)ي  يذذا يا مذذة  يذذذنا  كذذرن و ل عذذةرز  جينؤسايد، ئةطةر ئةظ هةر دوو ثرؤذة ب ديتنا من بَينة 

سذذت لذذةمانَى كورد هذذةي ثةر ثذذَى  سذذتى  مذذة ثَيوي خذذةَلكَى  نذذةو)  كذذا مةع مذذن بر يارة سذذةورا  شذذتةظانيةكا تة انَى ث
لذذةمان   كذذة ثةر نذذةمينيت  لذذةمان  مةعنةو) هةبيت ئةظ خةَلكة ئةظ طومانة نةمينيت، ئةظ رةخنة ل سةر ثةر
يذذت ب  يذذة ناب شةرعيةتا ناظ ماآل كوردستانى هةي ئةظ خةَلكة يَى بريندارة ثَيويستى ب هاريكاريا ثةرلةمانى 
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يذذ بذذا دظ كذذة  بذذا ظى رةنيى، يةعنى هةَلوةشاندن دظيابا نة نوو يذَذي ال كر خذذؤ ئ مذذة  يذذا  بذذا، ظ سذذب  تذذةكَى مونا ا وةخ
يذذت  نذذة ةين تةبيعية ئةطةر ليذنا ثَيشمةرطة ذ) ب ظى كار) رابا نة ثروبليم بوو، بةس ب ديتنا من ئةظ ليذ

 دةليال ئيهتيماما ثةرلةمانى ية ب ظى كَيسى. سوثاس.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.

 ، فةرموو.زؤر سوثاس، خاتوو ئيظار
 بةر َيج ئيظار ابراهيم حسني:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
كذذة  يذذة  غذذةدا زؤر زؤر طرن لذذةو دؤنا سذذتوون،  كذذا  بَي سذذةكاني  ثذذاَل د مذذة  خذذؤم دةخة شذذتيواني  تذذةواوي ث مذذن 
يذذة  ئذذةم ليذنة كذذة  خذذؤي  كذذاتي  بذذةآلم  يذذة،  سذذَيكي طرن ضذذونكة ثر سذذة،  بذذةم ثر هذذةبَيت  نذذد  يذذةكي تايبةمتة ليذنة

بذذةي تةشكيل كرا، ئةوةن يذذةعين زؤر دةي طوَي لة فراكسيؤنةكان طريا، ر ةئي ليذنة هةميشةييةكان وةرنةطريا، 
ئذذةم ر ووداوة،  بذذووني  سذذت  طذذةَل درو بذذةتي لة بذذوو، بةتاي سذذة كرد ئذذةم ثر سذذةر  يذذان لة ليذنة هةميشةييةكان كار

يذذة8بةشَيي لةو ئةندامانة لة ليذنةكان، لةم ليذنةيةدا نةبوون، تا ئَيستاش بؤ ماوةي ) سذذت  (مان يذذة دة ئةبوا
ئذذةم  كذذة  بةكار بَيت، كاري خؤي بكردايةو ر اثؤرتي هةبواية، بةآلم كاري خؤي نةكردووة، من لةطةَل ئةوةدام 

 ليذنةية هةَلبوةشَيتةوة، سوثاس.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.

 زؤر سوثاس، كا  باثري كامةال، فةرموو.
 بةر َيج باثري كامةال سليمان:

 َيج سةرؤكي ثةرلةمان.بةر 
شذذوان  كذذا   ئذذةوةي  كذذدا  بَييومان وةكو لة ثةير ةوي ناوخؤيدا هاتووة، كا  شوان ئاماذةي ثَيكرد، بةآلم لةكاتَي
نذذةي  هذذةبوو، ليذ شذذةيي  نذذةي هةمي كذذة ليذ نذذةبَيت،  شذذةيي  ئاماذةي ثَيكرد جَيبةجَي دةبَيت، كة ليذنةي هةمي

ت، ليذنةيةكي تايبةت دروست بكرَيت، ئةوةي تا ئَيستا لةمثةر هةمان ثسثؤر ي يان لةهةمان بواردا ناتواندرَي
كذذة  بذذووة  ئذذةوة  سذذايد،  يذذاني جينؤ سذذي و دوربان نذذدانياني سيا بووة لةبةردةم ليذنةي كاروباري ثَيشمةرطةو زي
شذذدا  هذذةمان كاتي كذذةين، لة كذذارة ب ئذذةو  ضذذني  مذذة ب سذذت ئَي كذذو ثَيوي نذذدراوة وة هذذةبووة، نةتوا تذذر  يذذةكي  ليذنة

بَيت، بةداخةوة وةكو هاور َييانين ئاماذةيان ثَيكرد، ليذنةكةي ترين نةيتوانيوة لةماوةي ليذنةيةكي تر هة
ر ابردوودا دةست بةكار بَيت و كاري خؤي ئةجنام بدات، لةنَيوان هةردووالدا البةال ئين كراوة ليذنةكاني تر 

تذذةركيجي نةك تذذة  يذذةوة، كةوا بذذة خؤ يذذداري  شذذرت ئيشيان كردووة هةريةكة بةثَيي ثةيوةند بذذؤ با سذذةر،  تذذة  راوة
بذذاري  نذذةي كارو شذذَينينةوة، ليذ يذذة هةَلبوة ئذذةو ليذنة يذذان  يذذاداين  تةركيج كردنة سةري ئَيمة لةبةردةم دوو ر َي
يذَذت  بذذةت ب كذذةين و تاي سذذت ب شذذةيي درو تذذري هةمي يذذةكي  يذَذت ليذنة ثَيشمةرطة هةستَيت بة ئيشةكان، يان دةب

هذذةبَيت و بةشةهيدان و دوربانياني جينؤسايد، ر َييةي سَييةمم بذذةت  ان نيية، ضونكة ناكرَيت ليذنةيةكي تاي
كذذةي ) كذذة ذمارة مذذة  بذذة 11ليذنةيةكي هةميشةين هةبَيت، بةآلم دةكرَيت يان ئةو ليذنةي ئَي يذَذت  يذذة دةكر )
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يذَذت وة   سذذت بكر شذذةيي درو تذذري هةمي يذذةكي  يذذان ليذنة ئيستيسنا زياد بكرَيت، بؤ ئةوةي زياتر ثَي ر ابيات، 
ظذذار سذذتوون و ئي يذذاني  كذذا  بَي بذذة دوربان يذَذت  بذذةت ب شذذةيية تاي نذذة هةمي ئذذةو ليذ كذذرد،  يذذان ثَي خذذانين ئاماذة

شذذَيتةوة،  جينؤسايد و زيندانياني سياسي، ئةطةر لةية  جيا بكرَينةوة، ئةطةرنا دةبَيت ئةو ليذنةية هةَلبوة
يذذةكي منين ثشتيواني لةهةَلوةشانةوةي دةكةم، ئةو ليذنة هةميشةيية بةكاري خؤي هةَلبستَيت، يان لي ذنة

 تري هةميشةيي تايبةت بةوة دروست بكرَيت، سوثاس.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.

 بةر َيج كا  شوان امحد، فةرموو.
 بةر َيج شوان شَيخ امحد:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
يذذة ث8ثَيم باش بوو، ئةطةر ليذنةكة لةماوةي ئةو ) شذذتَيكيان هة بذذة (مانيةي كة ر ابردووة  بذذوو  خذذؤش  مذذان  َي

يذذان  شذذاندنةوةي  بذذارةي هةَلوة تذذرين دةر ئذذةوةي  تذذةوة،  طذذادار بكرداية لذذَي ئا خذذةَلكيان  لذذةمان و  يذَذي ثةر ر اثؤرت
شذذَيخ  لذذة  شذذتيريي  مذذن ث شذذدا  هَيشتنةوةي، بةر اسيت برينةكان دوَلة، كارةساتةكة زؤر طةورة بووة، لةم دؤناغة

هذذةروةه تذذةوة،  يذذة ةَينَي ئذذةو ليذنة كذذة  كذذةم،  كذذة شذذامؤ دة طذذةر ليذنة كذذرد، ئة شذذارةتي ثَي سذذؤرانين ئي كذذا   ا 
لذذةماوةي  يذذة  ئذذةو ليذنة يذَذت  ئذذةوةي بتوان بذذؤ  يذَذت  بذذؤ بكر شذذي  طذذةر ئيجافة يذَذت، ئة تذذةفعيل بكر شذذمَينَيتةوة  ب
يذذة  ئذذةو دةزي سذذاندني  سذذايد نا بذذؤ بةجينؤ يذَذت  كذذار ب ئذذةوةي هاو بذذؤ  كذذات،  بذذاش ب شذذَيكي زؤر زؤر  هذذاتوودا ئي دا

 ان و خوشي و برا ئيجيديةكامنان هاتووة، سوثاس.طةورةية كةبةسةر خةَلكي كوردست
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.

 زؤر سوثاس، دكتؤر سرود سةليم، فةرموو.
 بةر َيج  سرود سليم ميت:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
لذذةمان  كذذة بةتةسةوري من ئةم ليذنةية، ئةطةر هيض ئيشَيكين نةكات، وجودي ئةم ليذنةية لةثةر يذذدة  تةئك

هذذةروةها  سذذاتة،  ئذذةم كارة سذذاندني  سذذايد نا سذذةي بةجينؤ بذذؤ ثرؤ يذذة  مذذامي هة يذذةو ئيهتي لذَذي هة لذذةمان ر ؤ ثةر
تذذةوة،  كذذرد ةَينَي ثشتيواني لةدسةكاني بةر َيجان كا  سؤران عمر و شَيخ شامؤ و هةموو ئةوانةش كةداوايان 

 زؤر سوثاس.                                  
 حم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.يوس

 زؤر سوثاس، بةرَيج فرهاد فةرموو. 
 :رهاد حةمة صاحلبةرَيج فة

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 
شذذَيت،  تذذا هةَلبوة نذذةكردووة  تذذةواو  خذذؤ)  كذذانى  شذذتا كارة خذذؤ هَي يذذة  ئذذةو ليذنة لذذةمان،  بةرَيجان ئةندامانى ثةر

لذذة كذذراوة  هذذيض  شذذتَيكى يةعنى نة بة جينؤسايد ناساندراوة نة  كذذو  هذذةر وة ئذذةوا  سذذتى  بذذة را كذذدا،  وَ) ليذنةية
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سذذةر  بذذة  سذذايدة)  ئذذةو جينؤ كذذة  كذذة)  مةعنةو) بؤ ثةرلةمانى كوردستان، بؤ خةَلكى كوردستان، بؤ ئةو خةَل
خذذؤ  يذَذت  يذَذجين بكر بذذة ه يذَذت و  تذذةفعيل بكر يذذة  ئذذةو ليذنة هاتووة شتَيكى زؤر طرنية، لة بةر ئةوة ثَيويستة 

بذذةر ئةطةر برادةرانى ليذنة) ثَي لذذة  ضذذية؟  بذذوونى بؤ نذذاخؤش  يذَذت،  شمةرطة من ثَيم وا نيية ثَييان ناخؤش ب
 ئةوة ئةو ليذنةية زؤر طرنية من ثشتيوانى لةو برادةرانة ئةكةم. 

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 زؤر سوثاس، كا  ساالر حممود فةرموو. 

 : بةرَيج ساالر حممود
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بذذري س بذذة  ئذذةوة  مذذةوَ)  مذذن ئة شذذنيال  سذذى  بذذة كةي سذذةبارةت  ةبارةت بةم ليذنة كاتيية و بة شَيوةيةكى طشتى 
لذذةم  كذذةمان  كذذة ثةرلةمانة لذذةمان،  بذذةرَيج) ثةر نذذدامانى  لذذةمان، ئة سذذةرؤكى ثةر جذذةنابى  مذذةوة  جذذةنابتان بين

لذذة  كذذة  يذذة  بذذةو ثَي كذذةوتووة  لذَذى دةر خذذةم رؤ كذذةمرت  كذذان  لذذة جؤرة كذذانى مةسةلةيةدا بة جؤرَيي  دوا) رووداوة
لذذة 3/8) يذذد  بذذة تةحد كذذردووة  ( ثةرلةمانتارانى كوردستان ثرؤذة بر ياريان ثَيشكةشى ثةرلةمانى كوردستان 
( ) ثارساَل بؤ بر يار) تاوانى شنيال لةو بر يارةدا دوربانييةكان بة شةهيد هةذمار بكرَين و بة ثَيى 17/8)

طذذة لذذة  لذَذة  تذذاوانى ياسا) ماف و ئيمتيازاتى شةهيدان مامة تذذة رؤذ)  ئذذةو رؤذة بكرَي يذَذت و  شذذةهيدةكان بكر َل 
لذذة  يذَذي  تذذة جؤر ئذذةو كا كذذة  كذذرا  سذذت  يذذة درو ئذذةو بنةما سذذةر  لذذة  يذذة  شنيال بة بر يار و من رام واية ئةو ليذنة
سذذى  بذذة ثر حةساسيةت هةبوو، بةآلم ئَيستا كة ئةو ساتة و وةختةية كة ئَيمة دةبَى لةم ثةرلةمانة سةبارةت 

نذذدا شنيال بر يار بدة نذذة مةعنيةكا كذذراوة ال) ليذ بذذؤ  ين و ضى د) ئةو ثرؤذة بر يارة كة خوَينةوة) يةكةمى 
يذَذج و  هذذيض ه بذذة  يذذة  سذذت ني سذذتان ثةيوة هذذةرَيمى كورد تةئخري نةكرَيت، ثرسى شنيال ثرسَيكة ثةيوةستة بة 

لذذة بذذؤ ثةر يذذةتين  سذذتان و مةرجيع هذذةرَيمى كورد لذذة دةرةوة)  سذذتان و  هذذةرَيمى كورد نذذاو  لذذة  يذذةنَيي  مانى ال
ئذذةو  سذذاندنى  بذذؤ نا ضذذوون  ثذذريةوة  كوردستانة بٍريار لة مةسري) شنيال لة روو) سياسى، لة روو) ئيدار) بة 
بذذوون  جينؤسايدة لة ئاستى نَيودةوَلةتى و هةندَيي بر يار) روو كاَلى لة ئاستى ناوخؤشدا بة ثَيى ثةيوةست 

لذذة لة شتَيكى تر كة ثةيوةند) بة جينؤسايد ناساندنةوة بَيت لة ئا يذذة  ئذذات هة مذذةَليي ئيجرا ستى دونيادا كؤ
بذذدات،  يذذار  بذذَى بر  سذذتان دة لذذةمانى كورد ئذذةو رؤذة ثةر طذذةَل  لذذة  ناوخؤ بؤ مامةَلة كردن لة طةَل دوربانييةكان 
لذذةمانى  شذذى ثةر ثذذؤرت و ثَيشكة سذذينى دوا را بذذة نوو سذذثَيرن  شذذةييةكان راب نذذة هةمي جذذةنابتان ليذ داواكارم لة 

نة) هةميشةيين هةبوو لة ثةرلةمانى كوردستان هيض ئيجاب بة ليذنةيةكى كوردستانى بكةن كة ئَيمة ليذ
نذذة  بذذة) ليذ جذذةنابتان زؤر نذذى  كاتى ناكات كة لةوانةية خةَلكى موختةسى كةمرت تَيدا بَيت و بؤ بةرضاو روو
هةميشةييةكان سةردانى دةظةرةكةيان كردووة بةرضاو روونيان داوةتةوة ثةرلةمانى كوردستان سةبارةت بة 

لذذة ثَي يذذة،  ئذذةو مةنتيقة نذذدةيى  بذذؤ ئاي ويستييةكانى ئةوة) رووداوة تةداعيةكانى و ثَيويستيةكانى كار كردن 
كذذانى  بةر ئةوة جارَيكى تر تةئكيد دةكةمةوة لة ئاستى عامدا، لة ئاستى خةَلكى شنيالدا، لة ئاستى جيا جيا

بذذة تر) رَيكخراوةكانى تايبةت بة جينؤسايدان ثةرلةمانى كوردستان كةوتوو سذذياريةتى و  بذذةردةم بةرثر تذذة 
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لذذة  تذذةوة، داوا  سذذتان دةطرَي لذذةمانى كورد هذذةموو ثةر نذذان و  مذذة ما بذذةروو) ئَي سذذيارة روو ئذذةو ثر شذذةوة  طلةيي
طذذرَ)،  خذذؤ) وةر دذذانونى  سذذةلة)  بذذا مة يذذارة  ثذذرؤذة بر  ئذذةو  دذذانونى  سذذياريةتى  بذذة بةرثر كذذةم  جذذةنابتان ئة

 سوثاستان ئةكةم. 
 ي ثةرلةمان: بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤك

 زؤر سوثاس، بةرَيج كا  صاحل فةرموو. 
 : بةرَيج صاحل فةدَى 

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
بذذؤ  سذذتيدا  لذذة را شذذَيتةوة  يذذان هةَلنةوة شذذَيتةوة  نذذةوة هةَلبوة ئذذةم ليذ بذذة  ئذذةوة)  سذذةر  من بةر لة ئةوة) بَيت 

بذذةت خَيراتر بضَيت ئةم ليذنةية وةكو ليذنة) ثَيشمةرطةش لة رابردوودا كارة بذذة تاي يذذة  تذذر بكردا كانى خَيرا
ئذذةو  بذذردوودا  سذذاَلى را لذذة  سذذنوورة وردة وردة  لذذةو  ئذذةجنام درا  ئةو تاوانانة) كة دةرحةق بة كوردانى ئَيجد) 
سذذتانييةكان  ضذذة كورد نذذة) ناو كذذو ليذ مذذة وة ضذذَيت و ئَي نذذةمان ئة ئاسةوارانة)، ئةو تاوانانة) بةشَيكى بةرةو 

ئذذةو دوو جار سةردانى مةيدانى ئةو سنوور كذذة  ةمان كردووة رةخنة) و طلةيى و طازندةيى ئةوةيان هةبووة 
يذذة  بذذة ئةوة نذذد)  شذذَيكى ثةيوة ليذنةية) حكومةت هاوكار نيية بؤ تومار كردنى هةموو ئةو تاوانانة بؤية بة
نذذة  كذذو ليذ مشذذان وة ثذذؤرتى خؤ بذذة را مذذة  يذذة و ئَي نذذت بكرا كة ئةبوو خَيراتر ئاسةوار) ئةو تاوانانة بة دوكومَي

كوردستانيةكان ئاراستة) بةرَيج سةرؤكايةتى ثةرلةمامنان كردووة  و من ثَيشم واية ئةم ليذنةية لة ناوضة 
لذذة  يذذة  ئذذةو ليذنة بذذجانني  ئذذةوة)  رابردوودا دانراوة ئَيمة بةر ضاومان روون نيية بؤ راثؤرتَيكيان هةبَيت بؤ 

لذذةم يذَذت ماوة) رابردوودا ضى كردووة، بؤية دةنيدانى ئةندامانى بةرَيج) ثةر يذذة ةَين ئذذةو بنةما سذذةر  لذذة  ان 
تذذةنها  سذذتيدا  لذذة را لذذةمان  نذذدامَيكى ثةر كذذو ئة مذذن وة يان نةمَينَيت لة روانية) كارةكانيان واية لة رابردوودا، 

 شتى عام نةبَيت ئةو كارانة نازامن ضييان ئةجنامداوة ئةو ليذنةية لة رابردوودا، زؤر سوثاس. 
 ةمان: بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرل

 زؤر سوثاس، ئَيستا ئةندامانى دوو ليذنة) ثةيوةنديدار، بةرَيج كا  ئار) هةرسني فةرموو. 
 بةرَيج ئار) هةرسني: 

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 
ئذذةَلَيت  يذذةكَيكيان  ئذذةبَيت،  بذذةش  بذذةش دا بذذة دوو  كذذةين  سذذني ى ب طذذةر تة عذذام ئة بذذة  بذذةآلم  تذذرا،  شذذت و زؤر 

ةية كة ئةَلَيت با ةَينَيتةوة، بؤضوونَيكين دةَلَيت با نةمَينَيتةوة، من حةز ةَينَيتةوة، يةعنى بؤضوونَيي ه
مذذانى  سذذتان طو لذذةمانى كورد كذذة ثةر نذذةكردووة  بذذةوة  سذذتم  دذذةت هة خذذؤم  دةكةم لةوة دةست ثَى بكةم كة من 

ََ دَيت لة هؤَلى ثةر لةمانى هةبَيت لةوةدا يا خود نةيةوَيت ئةو كةيسة بة جينؤسايد بناسَيت، بؤية سةيرم 
طذذةَل  لذذة  يذذد  شذذةيى و تةئي يذذةكى هةمي بذذوونى ليذنة سذذةلة)  يذَذت مة ثةرلةمانى كوردستان باسى ئةوةيان دةكر
مذذن  كذذرد  ثذذَى  شذذارة)  ئةوة دروست كردنى ليذنةيةكى كاتى ئةوة برا) بةرَيجم كا  باثري كامةال زؤر جوان ئي

بذذة ث يذذةعنى  مذذة،  كذذة زؤر موهي ئذذةوة)  بذذةآلم  سذذةكانى،  مذذةوة د بذذارة) ناكة نذذدَيي دوو ئذذةزامن هة سذذتى  َيوي
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حةديقةتَيكى تاَليشة بةس با باسى بكةين، ئَيمة كة هاتينة سةر ئةم ليذنة) ثَيشمةرطةية، ئةم ليذنةيةمان 
طذذةَل  لذذة  طرتة دةست لة طةَل هاور َ) بةرَيجةكامنان دوو، سَى دؤالبى بةتاَلمان بةركةوت، يةعنى ضى؟ يةعنى 

ة خؤلةكانى ثَيشوو بة هيض جؤرَيي ئةرشيظَيكى دةوَلةمةند لة سةر رَيج و خوشةويستيم بؤ هاوكارةكامنان ل
بذذةر  سذذتانى  هذذةرَيمى كورد مذذةتى  خذذةتا) حكو جينؤسايد دروست نةكراوة ئيرت ئةمة خةتا) ثةرلةمان بووة، 
يذَذي و دوو  ئةكةوَيت من نازامن، ئةم موزوعى هى جينؤسايدة ئةوانة) كة موتابةعةيان كردووة ئيشَيكى رؤذ

تذذةوة، رؤذ نيية ئ تذذازة ئةدؤزي تذذؤمخى  تذذازة،  تذذى  ضذذيت عيلَيمَين بذذؤ) ب يذذاتر  َيشَيكى بةردةوامة، ضونكة هةتا ز
يذذة  سذذان ني شذذَيكى ئا مذذة ئَي بذذؤ ئَي كذذةيت،  شذذيظى ب بذذة ئةر ئذذةبَى  ئةوة) عيالدة بة سةر جينؤسايدةوة هةية كة 

لذذة ك سذذةرة  لذذة  لذذة ئةبَى لة ثشت ليذنةيةكى كة بَلَيني ئةركى موتابةعة كردنى جينؤسايد)  ئذذةبَى  سذذتان  ورد
ثشت ئةوةوة ية  تيمى ثسثؤر)، بةآلم بةراستى ثسثؤر نة  موستةشار تةعني كرابَيت لة سةر ئةساسى كة 
سذذة)  نذذاو موئةسة لذذة  كذذة  بذذن  شذذارانةش  لذذةو موستة يذذة  مذذةرج ني كار) باشة، بة راستى تيمَيكى ثسثور هةبن 

سذذثورَيكى زؤر هذذةبَيت ث لذذة  ثةرلةماندا دةوام بكةن، لةوانةية خةَلي  عذذة  لذذة جامي يذَذت  سذذتا ب يذَذت، مامؤ بذذاش ب
نذذة  ئذذةو ليذ بذذؤ  يذَذت  شذذتيوانى ب كذذى ث كذذو تيمَي مذذة وة ئذذةم تي هذذؤ ،  يذذا د سذذلَيمانى  عذذة)  لذذة جامي يذذان  نذذدةن،   لة
يذَذدا  شذذارةيةكى ث بذذوو ئي دذذةهار  كذذا   بذذجامن  نذذة وا  ثةرلةمانيية ليذنةكة) حكومةت نازامن كَى بوو لةو بةرَيجا

بذذة ئَيمة ئةو رؤذ، جارَيكى تر بؤ جا نذذة  كذذة كردوويا شذذانة)  ر) دووةم بوو لة طةَلياندا دابنيشني سةر ئةو ئي
راستى هةتا ئَيستا ئينسان ئةو ئينتيباعة) ال) دروست دةبَيت كة ئةو ليذنةية) حكومةت دروستى كردووة 

ى و زؤر باش ئيشى كردووة و زؤر ضاالكة ض لة لوبى كردن لة بةغدا و لة دةرةوة لة ئةوروثا و ض لة سةردان
ئذذةو  سذذةر  لذذة  هذذةن  كذذة  نذذة)  ئذذةو ديكومَينتا نذذى  شذذيظ كرد بذذة ئةر يذذار) و  نذذةوة) زان يذذدانى و كؤكرد مة
مذذر  سذذؤران ع كذذا   بذذةرَيجم  بذذرا)  جينؤسايدةكة) كة بةرامبةر بة ئَيجديةكان كراوة، من ثشتيوانى دسةكانى 

نذذة)  شذذغولة، ئةكةم لةوةدا كة ئةمة مةسةلة) جينؤسايد ئيشى ية  ليذنة) تايبةت نيية، زؤر ليذ يذَذوة مة ث
شذذتيوانى  بؤية طؤر ينةوة) زانيار) لة نَيوان ليذنةكاندا هاوكار) كردن زؤر زؤر طرنية بة تةئكيد من خؤم ث
لةوة ئةكةم كة ثَيويستة بؤ جينؤسايد و شةهيدان و ئةن ال ئةوة) كا  بَيستوون فةرموو) صةد دةر صةد 

ََ ئةكةم كة ئةبَى ليذنةيةكى تايبة100) فذذةردَيكى %( ثشتيوانى  سذذة  ئذذةركَيكى دؤر ت هةبَيت بةوة، لة بةر 
شذذتيمانى  تذذةوةيى و ن عذذدَيكى نة مذذة بو كذذة ئة طةورة) ئةو ليذنةيةش لة طةَل هةموو ليذنةكانى تردا ئةوةية 
خذذود  يذذا  كذذردن  بذذةراورد  ئذذةوة  بذذؤ  يذذةش  هةية، هةتا ئةتوامن بَلَييم ناسنامة) نةتةوايةتى هةية باشرتين بةَل

يذذةعنى باس كردنى جينؤسايد) ج يذَذيم،  ئذذةتوامن بَل دذذوةترين  بذذة  كذذة  مذذدا  ولةكةكان لة حةربى عالةمى دووة
كذذة  شذذغوليةتة)  ئذذةم مة ضذذَيوة)  ثشتيوانى بوو بؤ دروست بوونى دةوَلةتى ئيسرائيل، من نازامن ئايا لة ضوار

ئةم ليذنة)  ئَيستا ئةم ثةرلةمانة هةيةتى مةجال ئةبَيت حاَلةتَيكى بَلَيني ئيستيسنائى ئَيمة داةةزرَينني و
نذذةوة  يذذا بكةي شذذمةرطة ج نذذة) ثَي تذذةوة، ليذ بذذة دوو كةر كذذةين  ثَيشمةرطة و شةهيدان و جينؤسايد و ئةمانة ب

 ئةوانة) تر هةموو بكةونة اليةكى تر، نازامن ئةمة ضةند عةمةليية و ضةند سةرةنج هةية. 
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
لذذةو ئةوة ثةيوةند) بة ثةير ةوة بذذاس  ئذذةتوانني  ثذذةير ةودا  هذذةموار)  لذذة  كذذات  ئذذةو  وة هةية بةرَيج كا  ئار) 

 ثرسةوة بكةين. 
 : بةرَيج ئار) هةرسني

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
يذَذت،  ضذذاو بكر ئذذةو ر ة هذذاتوودا  ثذذةير ةو) دا سذذينةوة)  بةَلَى، منين بؤ ئةوة ومت نازامن ضؤن؟ هيوادارم لة نوو

كذذة مةسةلة) تر ديسان موستةمسةكا تى كا  بَيستوون كة وتى فيعلةن طلةيةكة لة شوَينى خؤيةتى، يةعنى 
عذذة)  نذذةمانتوانيوة موتاب سذذت  كذذو ثَيوي يذذد وة بذذة تةئك ئينسان شتَيكى راست ثيوةية بؤ ثَى ناخؤش بَيت ئَيمة 
دؤسية و كةيسى جينؤسايد بكةين بؤ؟ لة بةر ئةو هؤية سادةية كة خؤ) باسى كرد كا  بَيستوون كة ئَيمة 

( كيلومةتر موتابةعةمان لة سةر بووة لة جةبهةكان، وةزعى ثَيشمةرطة، 1050درَيذايى هةزار و ثةجنا ) بة
ئذذةوةش زؤر  كذذار)  هذذةن هؤ شذذمةرطةدا  تذذى ثَي نذذاو وةزارة لذذة  وةزعى تةسليحيان و مةسةلة فةنييةكانى تر كة 

نذذة) زؤر سادةية، ضونكة ئَيمة ئَيستا لة شةر داين، بؤية هةموو تةجهيجةكة خراوةت ة سةر ئةوة، ئَيمة لة ليذ
هذذةتا  يذذةكى  بذذوونى ليذنة لذذة  ثَيشمةرطة مونادةشةيةكمان كردووة يا خود بريؤكةيةكمان بؤ هاتووة كة جية 
سذذايد  سذذةلة) جينؤ نذذى مة سذذتة كرد بذذؤ بةرجة سذذتة  سذذتان ثَيوي لذذةمانى كورد لذذة ثةر شذذةيى  سذذايد هةمي جينؤ

لذذة  هذذةبَيت  بذذاآل  يذذةكى  سذذتان، ليذنة خذذةَلكى كورد بذذةر  بذذة بةرام سذذتان  هذذةرَيمى كورد هذذةموو  سذذتى  سذذةر ئا
مذذةَليا)  سذذتان، كؤ هذذةرَيمى كورد مذذةتى  نذذةر) حكو سذذتان، نوَي لذذةمانى كورد نذذدامى ثةر لذَذَيني ئة مذذةتى ب ئةندا
هذذيض  بذذن  شذذدار  يذَذدا بة مةدةنى، ناوةندة زانستييةكان، اليةنى دةزائى و سةرؤكايةتى هةرَيم ئةمانة هةموو ت

كذذة  نةبَيت ئةمة اليةنى سيمبؤلَيكى ئةو ئذذةوةش  سذذةلة)  كذذراوة، مة كذذةمان  لذذة ميللةتة كذذة  يذذة  لذَذم و زؤرية زو
يذَذت و  طذذةر ب يذذةعنى ئة يذذة،  نذذاخؤش ني مذذان  بذذةس ثَي فذذةرهاد واهلل  كذذا   يذَذت  ليذنة) ثَيشمةرطة ثَيى ناخؤش ب
نذذاو  بذذةس  يذَذت  يذذةعنى ناب هذذةبَيت،  هذذةمى  كذذة بةر بر يار بَيت و ئةم ليذنةية ةَينَيتةوة بةس خؤ دةبَى ليذنة

شذذَيوةية  بَيت، حة َ وةسةتَيي هةية ئةم ثةرلةمانة ئةتوانَيت ئةو ليذنة موةدةتة كة دروستى كردووة بة 
يذذة)  ئذذةو ليذنة يذذة و  لة شَيوةكان دةجمى ناَلَيني دةجمى بكات، بةآلم كةناَل دورست بكات لة بةينى ئةم ليذنة

دريرةكانى خؤ) بَينَيتةوة بؤ حكومةتى هةرَيمى كوردستان كة ثَيكةوة هاوكار) يةكرت) بن، ئةم ليذنةية تة
شذذتى،  بذذة ط بذذةآلم  يذذران،  مذذةنى وةز بذذؤ ئةجنو تذذةوة  خذذؤ) بةرَي نذذة)  ئةوَ) و ليذنة) حكومةتين ئةو تةدريرا
سذذتة  يذذة ثَيوي ئذذةم ليذنة كذذة  ئذذةوة)  بذذؤ  دذذةرير  شذذرتين مو يذذة با ئذذةم ليذنة كذذةين  سذذةير) ب طذذةر  يذذةعنى ئة

سذذتووتةوة هةَلبوةشَينَيتةوة ئةوةية كة هةتا ئَيستا لةو وةختة) در بذذةردَيكى نةخ يذذة  ئذذةم ليذنة بذذووة  سذذت  و
يذذة  كذذة، بؤ نذذدامانى ليذنة بذذؤ ئة سذذتيمان  يذَذج و خوشةوي طذذةَل ر لذذة  نذذةبووة  هذذةمَيكى  هذذيض بةر سذذةر دارَ)، 

 هةَلوةشانةوة) بة ثَيويست ئةزانني، زؤر سوثاس. 
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 فةريد فةرموو. باشة، زؤر سوثاس، بةرَيج دكتؤرة ظاآل 
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 بةر َيج د. ظااَل فريد ابراهيم:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بذذةهيض  يذذة  ئذذةو ليذنة سذذةر  يذذدان لة نذذدن و دةن ئةوة) ئةمن تةركيج) لةسةر دةكةم تةنها ئةوةية كة دامةزرا
كذذة كذذاتى  يذذةكى   شَيوةية  ثَيضةوانة) ثةير ةو) ناوخؤ) ثةرلةمانى كوردستان نيية، لةبةرئةوة) هةر ليذنة

كذذذاركردن و  كذذذردن و ،  عذذذم  بذذذؤ دة متذذذةن  يذذَذت، حة سذذذةر دةدر يذذذى لة لذذذةمان دةن لذذذة ثةر يذذَذت و  سذذذت دةكر درو
سذذت  كذذة درو كذذاتى  يذذةكى  هذذةر ليذنة تذذة  شذذةيية، وا مومارةسةكردنى بةشَيي لة ئيختساساتى ليذنةيةكى هةمي

سذذى  نذذةبَي، دةكرَيـنت مانا) ئةوةنيية كارَيكى ثَي دةسثَيرَيت كة لة ئيتخساسى ثةرلةمان و ئيختسا نذذةكان  ليذ
تذذاوانى  بذذةتى  نذذةكان، بةتاي ئةو ليذنةية كة دروستكرا بَييومان لةبةر ئةهميةت دان و طرينييدان بوو بة تاوا

لذذة 3/8جينؤسايد كة لة ) سذذتان  لذذةمانى كورد كذذة ثةر كذذرد  ئذذةوة واي مذذدرا،  يذذد) ئةجنا كذذوردانى يةز لذذة دذ)   )
سذذةرؤكى نةبوون ياخود بابَلَيني مةشغةَلةتى ليذنة) ثَيشمةرطة  بذذةر َيج  كذذة  نذذة)  سذذةر ئةوكارا تذذة  كذذة ناثرذَي

يذذة  نذذة كاتي ئذذةو ليذ كذذرَينت،  سذذت ب كذذاتى درو يذذةكى  كذذردةوة، ليذنة نذذى  كذذردو ر وو شذذارةتى ثَي خذذؤ) ئي كذذة  ليذنة
كذذوردانى  تذذةكان و  سذذايد) ثَيكها بذذة جينؤ نذذد)  كذذة ثةيوة نذذة)  سذذةكردنى ئةوكارا بذذة مومارة بذذَي  نذذد  تايبةمتة

نذذدامم  ئَيجيديةوة هةية، بؤية لةر وو) ئذذةوة) ئة ثةير ةودا بةهيض شَيوةية  ثَيضةوانة نيية، بةاَلم من لةبةر
طذذةر  بذذةاَلم ئة يذذةتى،  بذذةر خؤ نذذةوترَيت لة ئذذةوة)  كذذةم، بؤ كذذة ب لة ليذنةكة ناتوامن بةرطر) لة مانةوة) ليذنة

بذذة زةروور) دةزا كذذةو  نذذةوة) ليذنة سذذةر ما كذذرد لة يذَذداطريم دة كذذة ث بذذووم  من، ئةندام نةبووبام من يةكَيي دة
بةاَلم ثَيشنيارَيي بؤ ثةرلةمانى كوردستان هيوادارم بة هةند وةربيريَي، ثَيم باشة كة هةَلوةشاندنةوة) ئةو 
نذذةوة)  هذذةتا جياكرد شذذةيي و  يذذةكى هةمي نذذدنى ليذنة سذذةر دامةزرا يذذدان لة ليذنةية هاوكات بَينت لةطةَل دةن

 سياسى، سوثاس.ليذنة) ثَيشمةرطة لة ليذنة) جينؤسايد و ئةن ال و زيندانيانى 
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو د. بةهار.
 بةر َيج د. بةهار حممود فتاح:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
كذذةين،  هةركارَيي لة ثةرلةمان يان لة هةر موئةسةسةيةكى تر دةكرَي، ئَيمة ثَيويستة سةير) هةدةفةكة) ب

يذذة  لذذةمان هةدةف لة دروست بوونى ئةم ليذنة شذذةييةكة) ثةر نذذة هةمي سذذانةدةكردنى ليذ تذذةوة مو لذذة بيداية
بذذرا  شذذي و سذذةر خو كذذة بة سذذاتة)  لذذةو كارة تذذوانَى  لذذةمان ب ئذذةوة) ثةر بذذوو، بؤ كذذان  بذذاَلو) كارة بوو، لةبةر بةر 
بذذةاَلم  ئَيجيديةكامنان هاتووة لةبوار) ئيختساسى خؤيدا بة دةور) خؤيدا هةَلدةستَيت ئةمة هةدةفةكة بوو، 

سذذتا ئَي يذذة ئَي طذذرينك ئةوةني يذَذرةدا  يذذة ل تذذة دي، بؤ كذذة) نةهَيناوة كذذةين هةدةفة كذذة دة سذذةير) ليذنة كذذة  مذذة 
يذذدا  سذذةكة) خؤ لذذةبوار) ئيختسا سذذتان  لذذةمانى كورد يذذة ثةر بذذةس طرين شذذَيتةوة؟،  هةَلبوةشَيـةوة يان هةَلنةوة

تذذة يذذان  تذذردا  كذذة)  بذذة دةور) هةبَي لةم كارةساتة، بؤية ئايا ئةوة دةمج دةكرَيت لةطةَل ليذنة يذَذت  فعيل دةكر
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كذذات  سذذتان كارب لذذةمانى كورد يذذة ثةر يذذة، طرين ئذذةوة طرين جؤرَيي لة جؤرةكان؟، تا ئَيستا بؤ تةفعيل نةبووة؟ 
 لةسةر ئةو كةيسة، ئيرت ليذنة هةميشةييةكة) كة ئةم ليذنةية تةفعيل دةكرَيت طرينك نيية، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو.خاتوو بةهار 
 بةر َيج بةهار عبدالرمحن حممد:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

شذذنيال و  نذذةكانى  سذذةروبةند) تاوا ديارة ئةوكاتة) كة ثةرلةمان بر يار) لةسةر ثَيكهَينانى ئةم ليذنةية دا لة
ئذذةو ليذنة نذذانى  بذذؤ ثَيكهَي بذذوو  نذذةوة  سذذةرجةم ثةرلةمانتارا شذذى  يذذة، ئةو حاَلةتانة) كة ر وويدا، بؤية لة ثةرؤ

بذذةناو)  يذذة  شذذةيي هة يذذةكى هةمي كذذة ليذنة نذذةكرا  ئذذةوة  ضذذاو)  تذذةدا رة نذذَيني لةوكا بذذةوةدا ب بذذَي دان  بذذةاَلم دة
يذذةكى  دوربانيانى جينؤسايد، بؤية بةثَيى ثةير ةو) ناوخؤ ناكرَيت تؤ ليذنةيةكى هةميشةييت هةبَي، ليذنة

كذذة كاتيشى بؤ دروست بكةيت، بؤية دةبَي ئَيمة ضارةسةر) ئةو حاَلةتة بك خذذود) ليذنة ةين، ئَيمة ليذنةكة، 
يذذار)  لذذة بر  بذذاس  مذذة  ثَيكنةهَينراوة لة ئةندامانى ليذنةكة، يةعنى ثَيكنةهَيندراوة تا هةَلي بوةشَينينةوة، ئَي
سذذذةوة  لذذذة ئةسا كذذذة  ضذذذونكة ليذنة كذذذة،  خذذذود) ليذنة نذذذة   شذذذَيتةوة،  كذذذة هةَلوة كذذذةين  كذذذة) دة ثَيكهَينانة

ضذذةندين ثَيكنةهَيندراوة، هةر ئةوكاتة كة ثَيك شذذمةرطة  نذذة) ثَي يذذةن ليذ هذذةبوو لةال هَيندرا ئةو نار ةزايةتيية 
يذذة،  شذذةيي هة يذذةكى هةمي ئذذةوة) ليذنة نذذاطوجنَى، لةبةر نذذاوخؤ  ثذذةير ةو)  بذذةثَيى  ثةرلةمانتار كة وتيان ئةوة 
يذذةكى  كذذات ليذنة سذذت دة لذذةن ثَيوي يذذة فيع سذذيية بؤ سةبارةت بة ثرسى جينؤسايد لة ر استيدا ثرسَيكى ئيختسا

لذذة تايبةمت ئذذةن ال و  لذذة  كذذة  تذذر  سذذايدانة)  ئذذةو جينؤ هذذةموو  ةند هةبَي، ضونكة هةم جينؤسايد) شنيال و، 
لذذةن  كذذة فيع كذذات  سذذت دة كيميابارانى هةَلةجبةو لة بارزانييةكان و هةموو ئةو تاوانانة) تر كة هةبووة، ثَيوي

بذذَي ليذ ئذذةوة دة ئذذةوة ليذنةية  هةبَي، ئةو ليذنةية ئيختساسى بَي، بؤية بؤ ضارةسةر)  بذذةاَلم  هذذةبَي،  كذذة  نة
نذذاغى  لذذة دؤ كذذةين  ضذذاو) ب مذذة رة يذذة ئَي ضؤن لة ثةير ةو) ناوخؤ جَيى دةكةينةوة، لة ثةير ةو) ناوخؤدا طرين
ضذذةوانة  ضذذونكة ثَي هذذةبَي،  كذذاتى  يذذةكى  نذذاكرَي ليذنة هذذةبَي  داهاتوودا هةتا ئةوكاتة) ليذنةيةكى هةميشةيي 

لة ثةير ةو) ناوخؤ موعالةجة) ئةمة  بكرَيت بة ثَيكهَينانى دةردةضَيت لةطةَل ثةير ةو) ناوخؤ، بؤية دةبَي 
ليذنةيةكى تايبةمتةند، بةَلَى ئَيمة لة ليذنة) ثَيشمةرطة بة طرينيى دةزانني، دان بةوةش دادةنَيني ليذنة) 

( ئيختساس ثَيشمةرطة، شةهيدان، دوربانيانى جينؤسايد، زيندانيانى سياسى، 4ثَيشمةرطة لةبةرئةوة) كة )
سذذةرداَلى ر ةن ية وةكو ثَيويست ئةو ثرسة طرينية كة دوربانيانى جينؤسايدة يةكاليي نةكرابَيتةوة هَيندة) 

تذذةفقني  هذذةموومان مو بذذةَلَى  يذذة  بذذووين، بؤ سذذى  نذذدانيانى سيا شذذمةرطةو زي شذذةهيدان و ثَي تذذر)  سذذةكانى  ثر
كذذار يذذة رَي ثذذةير ةو) ناوخؤ جذذة) لةسةرئةوة) كة ليذنةية  هةبَيت، بةاَلم دةبَي بةثَيى  سذذاييةكان موعالة ة يا

مذذان  سذذةرةكييةكة) خؤ كذذة  ئةوة بكةين، جية لةوة) كة لةر استيدا ئَيمة وةكو ثةرلةمانى كوردستان دوو ئةر
بذذؤ  كذذراوة  كذذة دةر نذذة)  ئذذةو بر يارا بذذؤ  كة ياسا دةركردن و بةدواداضوونة، ئَيمة ئةركى بةدواداضوومنان هةية 

هذذةبو خذذةمى  لذذةوةدا كةمتةر سذذاندن،  سذذايد نا سذذةبارةت بةجينؤ كذذةين،  سذذةر ب جذذد) لة كذذار)  بذذَي  كذذة دة وة 
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تذذةوة،  شذذةهيدان كؤبووينة بةدواداضوونين ئَيمة ضةندين جار لةطةَل وةكو اليةنى مةعنى لةطةَل وةزارةتى 
بةاَلم دوو بةربةستى ئةساسيان بؤ ئَيمة ر وونكردووةتةوة، دةَلَيت لةبةرئةوة) عرياق ئةندام نيية لة دادطا) 

بذذدةين تاوانةكان ئةمة طرف هذذةوَل  كذذة  تَيكى سةرةكيية بؤ ئيشةكانى ئَيمة، بؤية دةبَي جةخت بكةين لةوة) 
عذذرياق  كذذة  ئذذةوةبَي  بذذؤ  ئَيمة لة هةرَيمى كوردستانةوة فشارَيكين دروست بكةين، هةوَل بدةين هةوَلةكامنان 

ئذذة كذذة  لذذةوة)  يذذة  نذذةكان، ج طذذا) تاوا لذذة داد بذذَي  شذذَيي  كذذى بةشداربَي لةو ئيت اديية) كة كراوةو بة وان طرفتَي
سذذتى  سذذةر ئا نذذةوَ) لة مذذة دةما يذذة، ئَي سذذَيكى نَيودةوَلةتي سذذاندن ثر سذذةلة) بةجينؤسايدنا كذذة مة يذذة  يذذان هة تر
لذذة  تذذةوة  بذذةر وومان بووة كذذة روو نذذة)  لذذةو طرفتا يذذةكَيي  سذذتا  لذذةناوخؤدا ئَي يذَذي  سذذَينني، كات لذَذةتى بينا نَيودةو

لذذة ضوا مذذة  سذذاندوومانة، ثرسةكانى ثَيشرتدا، لة ناساندنى جينؤسايدة، ئَي سذذايد نا بذذة جينؤ دذذدا  ضذذَيوة) عريا ر
مذذى  لذذة وةاَل كذذة  شذذةهيدانة،  تذذى  سذذراو) وةزارة ئذذةوة نوو يذَذت  مذذان دةوتر بؤية لة دةرةوة ئاستى نَيودةوَلةتى ثَي
مذذة  هذذةوَل دةدةن ئَي بذذؤ  ئذذيرت  سذذاندووتانة  تذذان نا يذَذوة خؤ لذَذَيني ئ يذذان دة كذذة ثَي يذذة  يذَذت بؤ ئَيمة نووسيويانة، دةَل

 ، بؤية دةبَي رةضاو) هةموو ئةوانة بكرَيت، سوثاس.ثشتيرييتان بكةين
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  دلَير فةرموو.
 حسن ماوةتى: مصطفى بةر َيج دلَير

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

نذذةكان، زة هذذةموو ليذ طذذةَل  يذذةكى ئَيمة ثَيمان باشة ئةو ط توطؤية دواخبرَيت بؤ زياتر لَيي تَييةيشنت لة مينة
شذذرت  ئذذةوة) با يذذة ، بؤ ضذذةند ليذنة تذذة  نذذة بكرَي نذذة فراوا ئذذةو ليذ كذذة  ئذذةوة)  هذذةم بؤ سذذَينني  باشرت) بؤ برةخ

 سةرثةرشتى ئين و كارةكانى بكرَيت، سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كا  ئار) فةرموو.
 بةر َيج ئار) حممد هةرسني:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لذَذدةطرَيت، 100%) يذذاتر هة ئذذةوة ز ئذذةوة)  بذذؤ؟ لةبةر ( ثشتيوانى لة دسةكانى برا) بةر َيجم كا  دلَير دةكةم، 
لذذةذوور)  بذذَي،  لذذةمان  مذذةر ةكانى ثةر لذذة مة يذذدا  طذذةَل يةكرت كذذة لة مذذة  بذذؤ ئَي مذذان،  بذذؤ خؤ شذذة  تةنافوسَيكي

شذذرت فراكسيؤنةكان بَي، لة دةرةوة) ثةرلةمان بَي بةيةكةوة بريور ا بيؤر ينةوة، بيةي جذذةزر) و با نة حةلَيكى 
 بؤ ئةوة، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ئذذةو  يذذي  مذذةش دوا بذذدةين، ئَي نذذةوة  نذذدَيي ر وونكرد سَي نودتة) نيجامى هةية، تكاية نيجامى بَي، بؤئةوة) هة

 بابةتة دةخةينة دةنيةوة، كا  خلحم فةرموو.
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 بةر َيج خلحم امحد معروف:
 كى ثةرلةمان.بةر َيج سةرؤ

ئذذةو  كذذةم:  نذذةما ية سذذةر دوو ب كذذردووة، لة كذذة  شذذانةوة) ليذنة سذذةر هةَلوة خذذؤم واذووم لة حذذاَلى  بذذة  بذذةش  من 
عذذةمت  كذذة، دووةم: دةنا لذذة ليذنة بذذووم  ليذنةية) كة هةبووة تاكو ئَيستا هيض كارَيكى نةكرد بوو، بَي ئومَيد ب

كذذردووة يذذان  يذذةتى  وابوو ليذنة) موختةس كة ثَيشنيارَيكى لةو جؤرة كذذة ئيمكان شذذاندنةوة) ليذنة بذذؤ هةَلوة
ئذذةو  بذذؤ  هذذةنياوبنَين  يذذان  نذذَين  شذذرت ب هذذةنياو) با ئذذةوة)  كذذردووة، بؤ يذذةكيان  يذذان ئامادةكار يذذة،  ئذذةوةيان هة
تذذة  ئذذةم بابة كذذة  تذذة)  ئذذةو دةناعة مةجالة، بةاَلم لة ر وونكردنةوة) بةر َيجان لة ليذنة) ثَيشمةرطة طةيشتمة 

ئذذةركى زؤر  ئذذةوان  يذذة و،  شذذتنة واني لذذةو داني تذذوانني  مذذة دة طذذةر ئَي يذذة ئة نذذابَي، بؤ ئذذةوة  سذذةرةو  سذذرتيان لة دور
تذذوانني  نذذةوة، ب يذذا بكةي يذَذآ ج كذذرد ل سذذى  سذذتون با كذذا  بَي كذذو  سذذة وة كذذة موختة ئذذةوة)  جذذةنابيان  كذذة)  ليذنة
سذذان  كذذةين دي ئذذةوةش ب نذذاتوانني  طذذةر  مذذةوة، ئة كذذةم دةكة سذذةحبى واذوو ليذنةكة بكةين بة دوو ليذنة، ئةوة 

 ذووكةم دةكةم، لةبةرئةوة) ئةو ليذنة ةَينَيتةوة و بةهَيجتر) بكات، سوثاس.سةحبى وا
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د. حممد فةرموو.
 بةر َيج د. حممد على ياسني:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يذذة ، ئ بذذةس دةديقة هذذةبَي  ظذذة  طذذةر دةلي يذذة، ئة تذذة) نيجامي نذذة نود ئذذاخظم  مذذةوَ) ب كذذة مذذن دة تذذة)  ةوكا
كذذات  شذذة دة ئذذةو ئي كذذة  يذذة،  شذذةيي هة ئةوليذنةية ثَيكهَيندرا، ئةوكاتة ئَيمة نةماندةزانى كة ليذنةيةكى هةمي
نذذة)  طذذرة، ليذ ئختساسية، بةرا) من بةثَيى ئةو خوَيندنةوة) كة ئَيستا هةية، بابةتةكة زؤر بة شةخسى وةر

نذذة) ثَيشمةرطة بةر َيجان ئَيوة بة شةخسى وةرنةطرن ثشتيريية   ئذذةو ئةنداما كذذات،  لة ئين و كار) ئَيوة دة
سذذى  بذذة شةخ ئذذةوانين  شذذَينردَيت،  ئذذةوة هةَلبوة يذذان داوة  يذذةعنى بر يار هذذةوَل دةدةن،  نذذة  نذذدامين ني كذذة ئة
وةرنةطرن با ببنة ئةندام لةو ليذنةية، موشكيلة نيية، بةاَلم ئَيستا لةم كاتة) كة من دسة دةكةم زانيار ان 

لذذة ) هةية كة شةو) ر ابردوو ئذذةوهادا 500زياتر  لذذةكاتَيكى  شذذة  ئذذَي با كذذراون،  عذذام  دذذةتلو  يذذد)  سذذى ئَيج ( كة
نذذدة)  سذذتان ئةوة لذذةمانى كورد بةر ا) طشتى هةَلوةشاندنى ليذنةيةكى ئةوها ضي دةخولقَينَيت؟، ئَيمة لة ثةر

نذذةبووة، لة عذذى  نذذةوة) وادي نذذدة ر ةنيدا يذذة، ئةوة يذذدياييان هة نذذةوة م ئذذةوة) كة ئين وة كارةكامنان ر ةنيدا بةر
 دةبَي لةوة برتسَيني ئةوة لةسةر ر ا) طشتى ض كارةساتَيي ر وودةدات، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 د. فرست فةرموو.
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 بةر َيج د. فرست صؤفى على:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بذذةنيازين ه شذذائةَلال  كذذة ئين لذذة ئَيمة لة ليذنة) كاتى ثةير ةو) ناوخؤ  يذذةكَيي  بذذبني،  تذذةواو  هذذاتوو  تذذة) دا ةف
نذذة)  طذذةَل ليذ شذذةهيدانة لة نذذة)  نذذةوة) ليذ يذذة، جياكرد نذذةكامنان كرد سذذتكار) ليذ كذذة دة شذذنيارةكامنان  ثَي
تذذة  لذذة دوو هةف كذذةمرت  ثذذةير ةوة  ئذذةو  لذذةوة  يذذاين  مذذة دَلن ثَيشمةرطة، ئةطةر ئةور ؤ ئةو ط توطؤية دواخبةن، ئَي

طذذةر  ئذذةوة ئة هذذؤَل، لةبةر نذذاو  يذَذـتة  يذذة، د ئذذةو جياكردنةوة كذذرد  سذذةنديان  لذذةمان ثة بذذةر َيج) ثةر نذذدامانى  ئة
بذذدةين  يذذار  ئةوكاتى ئةهميةتين دانة بةو مةسةلةيةوة، ئةوكاتى هيض طلةيية  نيية، بؤية ئةطةر ئَيستا بر 
سذذةر  هذذةَليرين لة كذذة  و هةفتة) ديكة ليذنةيةكى تر تةشكيل بكةين زؤر ئيجابى دةبَي، با ئةمر ؤ كؤبوونةوة

مذذان داوة ئذذةو م نذذة بر يار نذذدامانى ليذ هذذةمو ئة بذذةن  نذذد) تةدري بذذة ر ةزامة مذذة  يذَذت، ئَي دذذةثات بكر عذذة)  ةوزو
 ليذنة) ثَيشمةرطة لةطةَل ليذنة) دوربانيان و جينؤسياد زياد بكرَيت، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو ئاواز فةرموو.
 بةر َيج ئاواز شَيخ جةنيى:

 سةرؤكى ثةرلةمان.بةر َيج 

كذذة  بذذوو  سذذت  يذذة، ثَيوي ئذذةو ليذنة نذذانى  بذذؤ دا كذذردن  من ثَيم واية ئةو ليذنةية ثَيويست بوو لةكاتى بر يار دةر
كذذة داوا  يذَذي  لذَذةتى كات مذذةحافيلى نَيودةو لذذة  تذذؤ  يذذدةكان،  سذذايديى يةز سذذةر جينؤ تذذةوة لة نذذت كؤبكا دؤكيومَي

يذذ ثذذَيم وا سذذَيندرَيت،  سذذايد بنا بذذة جينؤ سذذةكةت  كذذةيت كةي يذذةكان دة نذذةو نةهامةتي شذذاندانى وَي بذذة ثي هذذةر  ة 
سذذتا  يذذة ئَي ثذذَيم وا نذذةكردووة،  نذذة)  ئذذةم كارا كةيسةكى بة جينؤسايد ناناسرَينَيت، كةواتة ئةطةر ئةو ليذنةية 
ئذذةوة  طذذةر  كذذات ئة سذذى دة لذذى با مذذد ع كذذا  حم ئذذةوة)  بذذةاَلم  هةلةكةمشان بةجؤرَيي لة جؤرةكان لةدةستداوة، 

نذذة) شةو) ر ابردوو ر وويدا بَي،  مذذةعنى و ليذ نذذة)  لذذةم ليذ من داوا دةكةم ئةمر ؤ ثةرلةمانى كوردستان داوا 
لذذة  تذذوانن  طذذةر ب ئذذةوة ر ووداوة ئة هذذةموو  شذذوَينة،  ئذذةو  ضذذنة  ثَيشمةرطةو جينؤسايد بكات، كة زؤر بةزوويي ب
يذذار)  تذذرين زان بذذدةن زؤر هذذةوَل  يذذة  ئذذةو جَي ضذذنة  لذذى، ب مذذد ع كذذا  حم كذذة  شذذوَينى ر ووداوة ضذذنة  كذذةوة نة نجي

كذذو دةكؤب تذذوانني وة ئذذةوة) ب كذذةن، بؤ يذذدا، كةنةوة لةسةر ئةو ر ووداوة، بة دؤكيمَينتى ب لذذة رؤذ) خؤ يذذل  لذذة ل
 مةحكةمةي الهاي، لة هةر شوَينَيي كة ثَيويستمان ثَي بوو بةكاري بهَينني، زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ، دسةيةكت هةبوو؟ذكريثَين تؤ خاتوو امنة  باشة، سوثاس، كا  ئاري دةستت دةبينم بةآلم

 سعيد: حمنة ذكريبةر َيج 
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بذذة  يذذدارم  سذذايدة، هَيظ ئاخ تنَين من بةر َيج فةرسةت كرن، بةس ر ةخنةي ذي من يا ليذنا ثَيشمةرطة و جينؤ
يذذذنا روحةكا ريازي وةربيرن، هةلبةت ئةطةر وان زاني كو شيانَيت ليذنا وان دا ني بذذاري ل نن، يةعين دورسيا 
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لذذةماني  هذذؤآل ثةر نذذةكر  ظذذي  كذذةن، ثَيت سذذايدَي نة سذذايا جينؤ ضذذوونا كةي ثَيشمةرطة بوية سةبةبا هةندَي كو دي 
مذويلي هندَي بكةن بؤ هةندَي كو بر يارةكي دةربَيخن بؤ هةَلوةشاندنا وَ) ليذنَى نووكة ذي هةظدذي لةطةَل 

 ئةظ ليذنة  ةينَيتةوة. ئاخافقتنَيت وان بؤ خؤ يَيت هةين كو
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، كا  ئاري، فةرموو.
 بةر َيج ئاري حممد هةرسني:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
يذذاري  بذذؤ زان هذذةر  بذذةآلم  زؤر سوثاس، خؤي تةبعةن ئَيمة جوابي كةس نادةينةوة، ئةوة هيض ثَيويست ناكات، 

سذذةرؤك كذذَي بذذةر َيج  كذذراون،  شذذمةرطة  سذذنووري ثَي لذذة دةرةوةي  كذذراون  عذذام(  تذذل  كذذة )د نذذةي  لذذةمان، ئةوا ي ثةر
شذذداية،  سذذنووري داع لذذة  يذذة  مذذةعناي ئةوة كذذات؟  حةددي هةية لة سنووري ثَيشمةرطةدا ئَيجيدي )دتل عام( ب

بذذةرد نذذة  ئذذةوة خبةي بذذةر َيج بؤية سةردان كردنيان شتَيكي زةمحةتة، ئةوة ية ، دوو/ ثَيشنيارَيي هةية با  ةم 
بذذةر َيج  كذذة  يذذةي  ئذذةو موالحةزة هذذةتا  سذذَيرين،  سةرؤكي ثةرلةمانةوة، با هةَلوةشاندنةوةي ئةو ليذنةية هةَلثة
شذذَيوةيةكي  بذذة  خذذؤي  تذذة  ئذذةو كا نذذاوخؤدا  ثذذةير ةوي  هذذةمواركردني  كذذاتي  لذذة  فذذةرمووي  صذذؤيف  سذذت  كذذا  فر

 ئؤتؤماتيي ئةو ليذنةية هةَلدةوةشَيتةوة، زؤر سوثاس.
 حم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيج د.يوس

عذذةن  كذذران، تةب بذذاس  كذذة  نذذةي  ئذذةو بابةتا سذذةر  بذذدةم لة نذذةوة  نذذدَيي ر وونكرد باشة، سوثاس، من دةمةوَيت هة
 دسةي زؤر باش كران، كا  باثري، جةنابت نودتةي نيجاميت هةية؟ بةَلَي، فةرموو.

 بةر َيج باثري كامال سليمان:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

موومان لةطةَل ئةوةداين كة ئةو ليذنةية دواخبرَي لةو كؤبوونةوةيةدا، بةآلم بةدواخستين بر يارَيي ديارة هة
سذذَي  تذذر،  مذذانيي  مذذاوةي دوو  نذذة   ئذذةوةي  بذذؤ  كذذرَي،  تذذةفعيل ب دةربكةين هةر ئَيستا ئةو ليذنةيةي كة هةية 

تذذةفعيل مانيي تر كارةساتَيكي تر دَيتة ر وو، وةكو ئةوةي تر كامتان لة كيس بضَي، ئ بذذا  يذذة  ةو ليذنةية كاتي 
 بكرَي، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
نذذةوة  يذذةن ثةرلةما كذذة لةال ضذذونكة ليذنة يذذة،  كذذردن ني تذذةفعيل  يذذاري  بذذة بر  باش، ئةو ليذنةية هيض ثَيويسيت 

يؤنةكانةوة ئيتي اق دروست كراوة، ثَيويست دةكات ئين بكات، بةآلم بةداخةوة لةبةر ئةوةي لةاليةن فراكس
بذذؤ  بذذوو  سذذت كرا هذذةرَيم درو مذذةتي  لذذة حكو نةبوو لةسةر سةرؤكايةتييةكةي، لة هةمان كاتين دا ليذنةية  
بذذؤ  مذذةوَيت  يذذة دة نذذةبوو، بؤ تذذةفعيل  سذذةرةتاوة  لذذة  يذذة  نذذي، بؤ نذذت كرد سذذةكة و دؤكيومَي ضذذووني كةي بةدوادا

شذذمةرطة، جةنابتاني ر وون بكةمةوة، ئةم بابةتة ط توطؤيةكي زؤري لةسةر  نذذةي ثَي لذذة ليذ شذذرتين  كراوة، ثَي
نذذدي  لة نَيوان ليذنةي ثَيشمةرطة و سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةزييةكة هيض شةخصي نيية، بةآلم وةكو ثةيوة
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بذذةو  سذذتان  لذذةماني كورد بة ثةير ةوي ناوخؤ و ثةيوةندي بةوةوة هةية كة ليذنةيةكي هةميشةيي لة ناو ثةر
ضذذوون ناوةوة هةية، بؤية ئةوان داواي ئة تذذةوة، بةدوادا لذذةوان وةرنةطريَي صذذةآلحييةتة  ئذذةو  كذذة  وةيان دةكرد 

لةو كةيسة لة ليذنةي ثَيشمةرطة و شةهيدان و زيندانياني سياسي و دوربانياني جينؤسايد وةرنةطريَيتةوة، 
لذذةماني لذذة ثةر هذذةموومان   سةبارةت بةكاري ثةرلةمان لة ر اسيت دا كارمان كردووة، هةندَيي كارمان كردووة 

تذذةفيقم  مذذن مو مذذاوة،  يذذن  كذذاري زؤر سذذيت  سذذتان، بةر ا لذذةماني كورد لذذة ثةر نذذدةكان  كوردستان، ليذنة تايبةمتة
لذذةم  سذذتان  لذذةماني كورد لذذة ثةر كذذة  مذذاوة  تذذرين  لةطةَل ر اي ئَيوة بةر َيجان ئةنداماني ثةرلةمان، كة كاري زؤر

كذذرد بوارةدا بيكةين، ئةوةي كة كردوومانة تا ئَيستا ئةوةية كة دانيشتنَيك تذذةرخان  لذذةمامنان  ي نائاسايي ثةر
نذذة،  بؤ ئةم كةيسة، بؤ بةدواداضووني ليذنة ثةرلةمانييةكامنان ر اسثارد، سةرداني مةيدانيمان كرد لةو ليذنا
لذذةم  مذذان  كذذرد، بر يار سذذند  ر اثؤرتي خؤيان هَينايةوة، لة ثةرلةماني كوردستان خستيانة ر وو، ر اسثاردةمان ثة

نةي مافةكاني مرؤظ، نوَينةري ثَيكهاتةكان لة هؤَلةندا لة الهاي دةعوايان لةسةر ئةم بوارةدا ثةسند كرد، ليذ
لذذةو  كذذة  بذذوو  كذذورد  عذذواي  كذذةم دة ئذذةوة ية كةيسة ثَيشكةش كرد بة دادطاي تاواني نَيودةوَلةتي، دةتوامن بَلَيم 

هذذةرَيمين د بذذوو، دادطاية ثةسند بكرَي، دواي ئةوةش ئةو ليذنة تايبةمتةندييةي كة حكومةتي  سذذيت كرد رو
شذذوَيين  ئذذةوانين ر َي و  بة هةمان شَيوة ئةوانين سةرداني دادطاي باآلي تاوانةكاني نَيودةوَلةتييان كردبوو، 
كذذردووة  سذذيت  مذذةتين درو كذذة حكو يذذةي  ئذذةو ليذنة تذذة  تذذة، هةَلبة بذذةم بابة سذذةبارةت  بذذةر  طوجناويان طرتؤتة 

سذذة ئذذةمر ؤ  تذذان  بذذؤ زانياري هذذةر  كذذاران،  ضذذاال  و  سذذةرداني ليذنةيةكي  كذذرد،  سذذتانيان  لذذةماني كورد رداني ثةر
ئذذةوان  كذذة  ئذذةوةي  شذذتوون،  مذذرؤظين داني سةرؤكايةتيان كرد، لةطةَل ليذنةي ثَيشمةرطة و ليذنةي مافةكاني 
باسيان كرد كاري باشيان كردووة لة دؤكيومَينت كردن، هةَلبةتة خاتوو ئاواز ئةم بابةتة بابةتَيكي تةن يجي 

كذذان ية، دةسةآلتي جَيبةجَي  يذذومَينيت ر ووداوة كذذات، دؤك نذذة ب ئذذةو كارا كذذة  لذذةوةي  سذذة  يذَذي بةرثر كردن زياتر ل
لذذةمان  ئذذةركي ثةر بذذةر،  تذذة  تذذر بيرَي كذذاني  كذذاتين دا ر َيكارة هذذةمان  لذذة  كذذات،  نذذةكان ب كذذؤمَينيت تاوا كذذات، دَي ب

نذذدَي كذذردن هة ضذذاودَيري  بذذواري  لذذة  مذذان  كذذةي خؤ لذذة ئةركة يذذاد  ضذذةندة ز نذذة، هةر ضذذاودَيري كرد ي ئذذةركَيكي 
سذذؤنيةي  لذذة  سذذؤنيةيةوة،  لذذةم  هذذةر  بذذَي،  بذذةدواي دا  كذذات  سذذت دة تذذرين ثَيوي هذذةنياوي  كذذة  نذذاوة،  هةنياومان 
لذذةمان  سذذةرؤكايةتي ثةر لذذة  مذذة  لذَذةتي، ئَي نذذةكاني نَيودةو بذذاآلي تاوا طذذاي  لذذة داد سذذة  ئذذةم كةي ضذذووني  بةدوادا

صذذة بذذةر َيجيان  ئذذةوةي  بذذؤ  كذذرد،  عذذرياق  بذذةكار نامةيةكمان ئاراستةي بةر َيج سةركؤماري  خذذؤي  آلحييةتةكاني 
عذذرياق  نذذةراني  مذذةني نوَي بذذة ئةجنو شذذكةش  سذذاية  ثَي ثذذرؤذة يا عذذرياق  بهَييَن، بة ثَيي دةستووري هةميشةيي 
كذذات،  مذذا واذوو ب مذذي ر ؤ لذَذةتي، نيجا نذذةكاني نَيودةو بذذاآلي تاوا طذذاي  نذذدامي داد بذذة ئة بكات، بؤ ئةوةي عرياق بَ  

كذذة تذذةوة  يذذان داينة بذذةر َيجيان وةآلم تذذة  ئذذةوانين  لذذةمر ؤوة،  هةَلبة بذذةر  نذذة  يذذان دةطر شذذوَينةكاني خؤ ر َي و 
يذذن  ئذذةوة دةدة هذذةوَلي  غذذدا  هةندَيي تةعقيدات لةم بابةتة هةية، بةآلم ئَيمة لة سةرداني داهاتوومشان بؤ بة
ئذذةو  سذذتا  تذذا ئَي ضذذي  سذذتان بؤ لذذةماني كورد لذذة ثةر مذذة  كذذة ئَي بذذةوةي  سذذةبارةت  كة ئةم كةيسة بر واتة ثَيشةوة، 

يذَذذي تاوانانةم سذذتان وتوو لذذةماني كورد لذذة ثةر ئذذةوة  بذذَي  تذذان  طذذةر بري يذَذوة ئة سذذاندووة؟ ئ ان بة جينؤسايد نةنا
طذذذا  يذذذة داد ئذذذةوة ر ةن بذذذةر،  نذذذة  شذذذَيوةية بيري لذذذةم  هذذذةنياوَيكي  طذذذةر  كذذذة ئة كذذذرا  لذذذةوة  بذذذاس  كذذذرا،  سذذذةر  لة
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كذذ سذذةر  كذذاري لة نذذاوخؤيي  سذذيت  لذذة ئا سذذة  ئذذةم كةي كذذة  ئذذةوةي  يذذانووي  ئذذةم نَيودةوَلةتييةكان دواتر بة ب راوة، 
كذذة  مذذةتين  كذذةي حكو كةيسة وةرنةطرن الي خؤيان، كاري ثَيويسيت لةسةر ئةجنام نةدةن، هةر ئةمر ؤ ليذنة
بذذاس  جذذارَي  سذذتان  لذذةماني كورد لذذة ثةر تذذة  ئذذةم بابة كذذة  بذذوو  يذذان وا نذذةيان ر ا سةردانيان كردين ئةوانين زؤري

لذذة نةكرَي، جارَي ثةسند نةكرَي، ئةطةر نا ئَيوة دةزانن ئةنداماني ب يذذة  تذذة ر ةن ةر َيجي ثةرلةمان كة ئةم بابة
كذذة  كذذةين  يذَذي ب كذذات كار سذذت دة مذذة ثَيوي بذذةآلم ئَي بذذدرَي،  ئذذةجنام  سذذتان  لذذةماني كورد لذذة ثةر كورترين مةودادا 
طذذةَل  هذذاور ام لة مذذن  كذذةين،  خجمةت بة دؤزةكة بكات، نة  زياني ثَي بيةيةنَي، هةَلبةتة كاري ترين ماون بي

ةمان كة باسيان لةوة كرد كة ثَيويست دةكات ثةلة بكرَي لةو ثرؤذة بر يارةي كة هةندَيي لة ئةنداماني ثةرل
نذذي ر ؤذي ) يذذاري كرد بذذة د سذذةبارةت  كذذراوة  بذذؤ  نذذةوةي  شذذكة 3/8خوَيند بذذرا و خو سذذايدي  بذذؤ ر ؤذي جينؤ  )

ئذذةوة  ئَيجيدييةكامنان، بر ياري بة شةهيد ناساندني هةموو دوربانياني ئةو كارةساتانةي كة ر وويان داوة، كة
كذذةن  ئذذةوة دة كذذة داواي  لذذةمان  بذذةر َيجي ثةر نذذداماني  الي ليذنة هةميشةييةكاني ثةرلةمانة، هاور ام لةطةَل ئة
لذذة  سذذتا  كذذة ئَي ليذنة ثةيوةنديدارةكان بة زووترين كات ر اثؤرتي خؤيان ئامادة بكةن، سةبارةت بةم بابةتةي 

كذذة ر ة كذذةوت  ئذذةوة دةر طذذؤ  ئذذةجنامي ط تو لذذة  سذذتا  يذذة، ئَي كذذة ط توطؤ كذذةين  ئذذةوة ب ضذذاوةر َيي  بذذَي  شذذرت وا يذذة با ن
لذذة  شذذةهيدان  هاوزةمان لةطةَل هةَلوةشاندنةوةي ئةم ليذنةية ليذنةيةكي تايبةمتةند لة بواري جينؤسايد و 
كذذة وا  ثذذةير ةوةي  ثذذرؤذة  لذذةو  لذذةمانين،  نذذاوخؤي ثةر ثذذةير ةوي  ثةرلةماني كوردستان تةفعيل بَ ، مادام لة 

تذذووة، ئَيستا لة دؤناغةكاني كؤتا مذذةيان و بذذة ئَي ثذذةير ةو  كذذاتي  نذذةي  يي ية، بةو شَيوةيةي كة سةرؤكايةتي ليذ
كذذة  شذذَيوةيةي  بذذةو  كذذة  كذذاري ليذنة نذذداي  لذذة ئةجي مذذادام  لذذةمان،  بذذةردةم ثةر تذذة  هذذاتوو بَي تذذةي دا يذذة حةف ر ةن
نذذذةي  بذذذة دوو ليذ بذذذَ   سذذذايد  يذذذاني جينؤ شذذذمةرطة و دوربان سذذذي و ثَي نذذذدانياني سيا شذذذةهيدان و زي نذذذةي  ليذ

يذذة هةمي ئذذةم ط توطؤ كذذة  نذذني  بذذاش دةزا بذذة  شذذنيارة  ئذذةو ثَي مذذةش  يذذة ئَي سذذتان، بؤ لذذةماني كورد لذذة ثةر شذذةيي 
ئذذةوةي  بذذؤ  بذذَي،  سذذت دة سذذتان درو لذذةماني كورد لذذة ثةر يذذة  شذذةيي  نذذة هةمي ئذذةو ليذ تذذةي  ئذذةو كا تذذا  خبذذةين،  دوا

كذذر طذذؤ  كذذة ط تو يذذة  طذذةَل ئةوة كذذَي لة يذذةوة،  نذذة دةن ئذذةوة دةخةي يذَذرةدا،  نذذةبَي ل سذذت  لذذةلَيي درو سذذةر خة دن لة
سذذتان  هةَلوةشاندنةوةي ليذنةي كاتي بةدواداضووني تاوانةكاني دذ بة ثَيكهاتة نةتةوةييةكاني هةرَيمي كورد
كذذةين،  صذذويت دة تذذر تة طذذرين، دوا نذذة وةردة يذذة، ئةوا مذذي هة ئَيجيدي و ئاشوورييةكان دوا خبرَي؟ نودتةي نيجا

 كا  ساالر، فةرموو.
 بةر َيج ساالر حممود مراد:

 ؤكي ثةرلةمان.بةر َيج سةر
هةندَيي مةسةلة هةية ثةيوةستة بةو ثرؤذانةي كة دةخرَينة بةرنامةي كار و ئةو ثرؤذانةشي كة ناخرَينة 
هذذةبَي،  يذذةكان  نذذة مةعني سذذةرؤكايةتي و ليذ سذذتةي  نذذةما الي دة بةرنامةي كارةوة، دةبَي كؤمةَلَي مةعايري و ب

مذذةي ئةم بابةتة من ثرسيار دةكةم لة ليذنةي مةعين و لة سةر يذذة بةرنا ؤكايةتي بةر َيجي ثةرلةمان، بؤ خرا
هذذةر  جذذة  لذذة نةتي مذذة  طذذةر ئَي سذذَينرَي؟ ئة سذذرتَي هةَلثة بذذؤ دةوي كارةوة؟ مقةو اتةكاني ضي بوون؟ لة ئَيستادا 
طذذةر  تذذر ئة هةَليوةشَينينةوة مادام ئةم بابةتة بة بر يار لة ناو ثةرلةماني كوردستان تةشكيل كراوة، جارَيكي 
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نذذاوخ بذذة ثةير ةوي  بذذةت  شذذةيي تاي يذذةكي هةمي كذذرَي و ليذنة سذذند ب تذذةوة و ثة هذذةموار بكرَي لذذةمانين  ؤي ثةر
كذذار و  مذذةي  تذذةوة بةرنا سذذتا بَي كذذو ئَي هذذةر وة يذذة  ئذذةو فةدةرة بذذَي  كذذرَي، دة سذذت ب سذذايد درو شذذةهيدان و جينؤ

يذَذ هذذيض ئوم تذذةوة و  هذذةموار دةكرَي بذذةو هةَلبوةشَيتةوة، مادام لة ئَيستةوة تاوةكو ئةو كاتةي ثةير ةوين  دَيي 
بذذة  ليذنةية نيية، يةعين ئةم مةسةلةية بؤ بةم جؤرة بة ثَيضةوانةي ثرسَيكي تر كة ثَيمان وابَي ر ةئي عام 
تذذة،  جؤرَيكي تر خوَيندنةوةي بؤ دةكات، بةَلكو دةبَي ئَيمة ئاراستةي كؤمةَليا و ر ةئي عامي بكةين، ئةم بابة

سذذتا دروست كردني ئةم ليذنةية لة بنةمادا مةهامي خؤي  ئذذةوة ئَي بذذةر  نذذةكردووة، لة خذذؤي  كذذاري  نذذةثَيكا و 
باشرتين ساتة وةختة بضينةوة سةر بنةمايةكي دروست، ليذنة هةميشةييةكة تةفعيل بكرَي، ئاراستة بكرَي، 
بذذؤ  نذذاوخؤ،  ثذذةير ةوي  نذذةوةي  لذذة هَينا ليذنة نجيكةكاني تري ثشتيوان بن و ئةوة هةَلبوةشَيتةوة، ثةلة بكرَي 

نني ليذنةي شةهيدان و ثَيشمةرطة بة  دوو كةيسي جيا، دوو ليذنةي هةميشةيي بن، بؤية ئةوةي ئَيمة بتوا
مذذةي  نذذة بةرنا ضذذونكة هات لذذةمان،  سذذةرؤكي ثةر بذذةر َيج  بة ديدي من ئةم بابةتة ثرسياري جيدي هةَلدةطرَي، 

ئذذةو بابةت سذذتانة  نذذةي كورد نذذة كاري بابةتَيي ئةوةندة ئاسان نيية، ئَيمة فَيربووين لةم ثةرلةما نذذةي دةخرَي ا
بةرنامةي كارةوة يان تةئجيلي دةكةين، يان هةَلدةثةسَينرَين، يان ثاش و ثَيشي دةخةين، ئةوانة دةبَي وةكو 
مةسةلةيةكي كؤنكرييت لةاليةن سةرؤكايةتي ثةرلةمانةوة مامةَلةي لةطةَل بكرَي، ليذنة هةميشةييةكانين 

نذذاو هاوكاري سةرؤكايةتي بن، نة  ثَين ئةوةي جةلسة دةس ت ثَي بكات ر ةئي ليذنةكان جؤرَيكي تر بَي، لة 
 هؤَلي ثةرلةمان ر ةئيةكي تر دروست بَي، ببَيتة ر ةئي عامي ثةرلةمان، زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
شذذمةرطةوة ( لةاليةن ليذنةي ثَي11/11/2014زؤر سوثاس، بةر َيج كا  ساالر ئةم بابةتة بة ياداشتَيي لة )

يذذةن  لذذةمان، لةال هذذؤَلي ثةر نذذاو  ئاراستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان كراوة، ضةند جارَيكين نودتةي نيجامي لة 
شذذَيتةوة،  يذذة هةَلوة ئذذةو ليذنة كذذة  كذذردووة  ئذذةوةيان  طذذرياوة، داواي  ئةنداماني ليذنةي ثَيشمةرطةوة لةم بوارة 

هذذةوَلمان  لذذةمانين زؤر  سذذةرؤكايةتي ثةر لذذة  لذذة هةَلبةتة ئَيمة   كذذة  نذذةي  ئذذةو تةوافوداتا ضذذَيوةي  لذذة ضوار دا 
بذذدا،  ئذذةجنام  خذذؤي  كذذاني  بذذَ  و كارة تذذةفعيل  يذذةش  نذذة كات ئذذةم ليذ نَيوان فراكسيؤنةكان دةكرَي سةرؤكايةتي 
نذذةي  كذذاري ليذ مذذةبناي داوا بذذةر  كذذار  مذذةي  نذذاو بةرنا تذذة  سذذتا هَينراوة نذذةدرا، ئَي ئذذةجنام  ئذذةوةش  خذذةوة  بةدا

سذذتان لذذةماني كورد لذذة ثةر تذذةص  نذذة) ، موخ خبذذرَ)، ليذ كذذة دوا كذذةن  ئذذةوة دة لذذةمان داوا)  نذذدامانى ثةر ئة
يذذةكاليى  لذذةمانتاران  ثةيوةندارين هةر بة هةمان شَيوة) ئَيستا ر ايان واية كة ئةم بابةتة دواخبرَ)، ر ا) ثةر
لذذةمان  نذذدامانى ثةر يذذة، ئة سذذةلةيةكى ثةير ةوي نذذى مة شذذت دةزا خبذذرَ) و جةنابي تذذة دوا ئذذةم بابة كذذة  تذذةوة  دةكا

 ن هةر بابةتَيي لة بةرنامة) كار) دانيشتنى ثةرلةمان دواخبةن، كا  د.شوان فةرموو.دةتوان
 باوةمري )د.شوان دةآلدزةيى(: مصطفىبةر َيج  عمر 

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ضذذاو  نذذد) بةر بذذةر بةرذةوة يذذة، لة سذذاتَيكى مَيذووي يذذة كارة سذذان ني هذذةر وا ئا يذذةعنى  تذذة  ئذذةو بابة من ثَيمواية 

كذذرَ)، تةسكى حجباية سذذت ب يذذة درو ئذذةو ليذنة تى لة دوا) حةوت مانك و حةوت ر ؤذ نةتوانرَ) سةرؤكايةتى 
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سذذةرؤكايةتى  سذذةر  كذذَى لة بذذووة؟،  سذذت  كذذَى بةربة لذذةمان  سذذةرؤكايةتى ثةر كذذو  بذذةر َيجتان وة شذذة  مذذان با ثَي
ت لةبةر ويستوويةتى كارةساتَيكى جينؤسايد لة ثَيكهاتةكانى خةَلكى كوردستان كة بة جينؤسايد نةناسَينرَي

سذذتانى ر وون  خذذةَلكى كورد بذذؤ  سذذتان و  لذذةمانتارانى كورد بذذؤ ثةر بذذووة  بذذةرثرس  كذذَى  يذذة  ئذذةو بةرذةوةندي
 بكةنةوة؟، زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بذذةآلم  بذذورووذَينني،  لذذةمان   هذذؤَلى ثةر لذذةناو  تذذة  ئذذةم بابة كذذات  سذذت نا ضذذونكة ثَيوي تذذة،  ئذذةو بابة ناضينة سةر 
لذذذة  نذذذةبووة  تذذذةفعيل  نذذذةبووة و  سذذذت بةكار كذذذةش دة كذذذة ليذنة ئذذذةوة)  سذذذةرةر ا)  سذذذتان  لذذذةمانى كورد ثةر
ئذذةو  تذذوانني  كذذة دة بذذةر،  تذذة  شذذوَين طرياوة نذذدَ) ر َيو كذذرد هة مسذذان  كذذو با سذذتاوة و وة خذذؤ) نةوة ضذذوونى  بةدوادا

سذذتا ال) ل كذذة ئَي شذذى  لذذةمانى ر َيوشوَينانة زياتر بكةين و تةفعيلى بكةين و ئةو ثرؤذة بر يارانة نذذةكانى ثةر يذ
 كوردستانة ئةوانةش بَيتةوة ناو هؤَلى ثةرلةمان و  بر يار) لةسةر بدرَ)، كا  فةرهاد فةرموو.

 بةر َيج فةرهاد حةمة صاحل )سةنياو)(:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئذذةن ال بةر َيجان ئةندامانى ثةرلةمان، هةَلةية  هةية بةسةر زمانى هةموومان دا تَى دةثةر َ)، جينؤسا يد و 
يذذةكين  بذذَى، بومةلةرزة شذذتى  كذذرَ) سرو سذذات دة ضذذونكة كارة سذذات،  بذذوترَ) كارة بذذآ  نذذة نا بذذاران و ئةما و كيميا
تذذةكانى  مذذة ثَيكها يذذة ئَي مذذم ئةوة نذذى دووة كارةساتة، ئةمة تاوانة، تاوانَيكى موبةرمةجة و ئةجنام دةدرَ)، تَيبي

ََ نيية و نةمان ثاراستوو ضذذوون خؤمامنان وةكو ثَيويست ئاطا  ن، بؤية بةشَيي لة كاكةييةكان و شةبةكةكان 
تذذةكانى  سذذةير) ثَيكها ئذذاوا  مذذة  نذذابَى ئَي ئذذةوة  بذذةيتني، لةبةر بؤ ال) سيستانى و ئةَلَين ئَيمة شيعةين و ئةهلو 

 خؤمان بكةين، ثَيويستة زؤر ئاطامان لَييان بَى، سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سذذوثاس، ئ شذذة،  نذذة با شذذاندنةوة) ليذ بذذةتى هةَلوة كذذة با يذذة  طذذةَل ئةوة كذذَى لة يذذةوة،  نذذة دةن ئذذةوة دةخةي سذذتا  َي
 كاتييةكة......... كا  شوان نودتة) نيجاميت هةبوو؟  فةرموو.

 بةر َيجشوان شَيخ امحد:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لذذة ) شذذتة  ئذذةو يادا كذذة  بذذوو  بذذاش  ثذذَيم  نذذين  سذذةرؤ11/11م لذذة  بذذةر َيجان  يذَذوة)  لذذةمان ( ةوة ئ كايةتى ثةر
بذذووة،  سذذت  لذذةمان دوو ر ا درو هذذؤَلى ثةر لذذةناو  يذَذرةش  كذذرَ)، ل تذذةفعيل ب يذذة  ئذذةو ليذنة كذذة  يذذة  هةوَلَيكتان بدابا
نذذةمَينَى؟  يذذان  نذذَى  يذذدان ةَي كذذرد، دةن سذذى  سذذاالر با كذذا   بذذةر َيج  نذذرا و  كذذار و دا مذذة)  نذذاو بةرنا تذذة  ضذذونكة ها

 ئةندامانى ثةرلةمان يةكاليى بكةنةوة و زؤر سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

شذذاندنةوة)  بذذةتى هةَلوة كذذة با يذذة  طذذةَل ئةوة بةَلى، واية، ئةندامانى ثةرلةمان يةكاليى دةكةنةوة، باشة كَى لة
تذذةكانى  بذذة ثَيكها نذذةكانى دذ  سذذاندنى تاوا سذذايد نا بذذؤ بةجينؤ ضذذوون  نذذةوة و بةدوادا بذذؤ لَيكؤَلي كذذاتى  نذذة)  ليذ
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تذذةوة؟ هةرَيمى كوردستان د بذذةرز بكا سذذت  يذذةتى دة ئذذةوة) لةطةَل يذذة  واخبرَ)؟، كَى لةطةَل دواخيستنيةتى؟ تكا
يذذةتى؟ )40) كذذَى دذ يذذةتى،  كذذةس لةطةَل نذذة 19(  بذذؤ ليذ سذذوثاس  كذذرا،  سذذةند  تذذة ثة يذذةتى كةوا كذذةس دذ  )

كذذة نذذةوة) ية بذذؤ خوَيند مى ثةيوةندارةكان، دةتوانن بيةر َينةوة شوَينةكانى خؤتان، ليذنة) ياسايى ةَيننةوة 
 ثرؤذة ياسايةكة، كا  ابوبكر فةرموو.

 بةر َيج ابوبكر عمر )هةَلةدنى(:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لذذة  لذذةمان  نذذدامانى ثةر سذذايى ئة مذذار) يا كذذة ذ ثرؤذة ياسا) دووركةوتنةوة لة سووكايةتى كردن بة ئايينةكان 
يذذان ( ماددة و هؤيةكانى دةرض11خوارةوة واذوويان كردووة، كة ثَيكهاتووة لة ) نذذة ئيمجا ئذذةم بةر َيجا وواندن، 

يذذادؤ،  يذذدة  ضذذى، وح نذذا دهوة لذذدا، مو مذذال ية جذذرجيس، ك جذذودت  بذذةهرام،  يذذا  نذذا عجر سذذليم، لي سذذروود  كردووة )
بذذةر َيجتان  كذذارين لة سذذعدالدين( داوا مذذد  عذذروف، حم يذذدن م طذذان، ئا جذذد بازر مذذةال، ما بذذاثري كا سذذان،  نذذت ني يروا

 ئاراستة) ليذنة ثةيوةندارةكانى بكةن.
 د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج

بةَلَى، ئةم ثرؤذة ياساية ئاراستة) ليذنة) كاروبار) ياسايى و ليذنة) كاروبار) ئةوداف و كاروبار) ئاينى و 
 ليذنة) مافةكانى مرؤظى دةكةين، كا  ابوبكر فةرموو.

 بةر َيج ابوبكر عمر )هةَلةدنى(:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
سذذاَلى )9اطرتنى كاركردن بة ياسا) بةكرَيدانى خانووبةرة ذمارة )ثرؤذة ياسا) ر  هذذاتووة 2008()  كذذة ثَيك  )

( ماددة و هؤيةكانى دةرضوواندن لةاليةن ئةم ئةندام ثةرلةمانة بةر َيجانةوة ئاراستة كراوة، )د.شَيركؤ 4لة )
مببانحةمة امني، دارةمان دادر، عادل عجيج، ثةروا على، منرية  بذذدالرمحن ععث كذذةذاَل ، ع فذذائق،  سذذتون  لذذى، بَي

هاد)، د.ثةر) صاحل، د.جوان امساعيل، حسن صاحل، ر ؤزا حممود، برزؤ جميد، شكرية امساعيل، ئومَيد حةمة 
سذذعيد  صذذمد،  مذذريم  سذذةرحةد،  سذذةركةوت  مذذني،  مذذد ا فذذةدَى حم صذذاحل  شذذة دارا،  بذذداهلل، طة على، ابوبكر عمر ع

 م ثرؤذة ياسايةش ئاراستة) ليذنة ثةيوةندارةكانى بكةن.( داواكارين لة بةر َيجتان ئةلطيفمةسي ى، تةالر 
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئةم ثرؤذة ياسايةش ئاراستة) طشت ئةندامانى ثةرلةمان و ليذنة) كاروبار) ياسايى ثةرلةمان دةكرَ)، كا  
 شوان فةرموو.

 بةر َيج شوان شَيخ امحد:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
لذذة )بةر  مذذاددة 14َيجان ئةندامانى ثةرلةمان، ثرؤذة ياسا) بةر ةنياربوونةوة) بازرطانى كردن بة مرؤظ كة   )

يذذةن ) هذذاتووة، لةال ضذذوواندن ثَيك يذذةكانى دةر ئذذةم  58و هؤ كذذة  كذذراوة  بذذةر َيجةوة واذوو  لذذةمانى  نذذدام ثةر ( ئة
يببفنةجيبة ناوانة) خوارةوةية )ساالر حممود، ئَيظار ابراهيم، بةهار عبدالرمحن،  حذذةلط بذذاس،  يذذان ع  يبباة، ظ
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ثذذةر)  ناظمجميد، كةذاَل هاد)،  مذذاوةتى، د. كبري، كةمال يةَلدا، ثةروا على، دادر ر ةزطةيى، عباس فتاح، دلَير 
تذذةالر  سذذةرحةد،  سذذةركةوت  مذذني،  مذذة ا يببفصاحل، مريم صمد، د.شَيركؤ حة شذذيالن لط جذذةنيى،  شذذَيخ  ئذذاواز   ،

، عبدالرمحن على، ايوب عبداهلل، عمر عينايةت، منى دهوةضى، مانعثحممد، منرية جاة ، نةطهجع ر، فريوز 
فذذائق  دذذادر،  مذذان  دذذادر، دارة نذذور  فذذائق، ا سذذتوون  يذذل، بَي سذذني امساع صببطفىحاجى كاروان، ر ابوون توفيق، ح ، م

سذذعدالدين،  مذذد  مذذود، حم سذذنى، ر ؤزا حم جذذرجيس،  جببودةد.عجت صابر، صاحل فةدَى، دَلشاد شعبان، د.شرين ح
مذذر، ئاواز محيد،  سذذؤران ع دذذةآلدزةيى،  شذذوان  محذذد، د. شذذَيخ ا شذذوان  صذذل،  ظذذةمان في لذذى،  انس حممد، ادريس ع

شذذار  محذذد، بة بذذراهيم ا شذذة دارا، د.ا بذذدالرمحن، طة نذذا ع سذذي ى، زا سذذةعيد مة مذذر،  ئومَيد حةمة على، ابوبكر ع
بذذؤ مشري اغا، مدينة ايوب، زياد حسني، صاحل بةشارةتى(، بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان تكاية بؤ ر ةو نذذى  انة كرد

 ليذنة) ثةيوةندار.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

يذذانى  شذذةهيدان و دوربان شذذمةرطة و  نذذة) ثَي لذذةمان و ليذ نذذدامانى ثةر شذذت ئة سذذتة) ط سذذاية ئارا ثذذرؤذة يا ئذذةم 
سذذت لذذةمانى كورد سذذايى ثةر نذذة) يا ان جينؤسايد و ليذنة) كاروبار) ئافرةتان و ليذنة) مافةكانى مرؤظ و ليذ

 دةكرَ)، زؤر سوثاس بؤ بةر َيجان لة ليذنة ياسايى ثةرلةمان، كا  ساالر نودتة) نيجامى؟ فةرموو.

 بةر َيج ساالر حممود مراد:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يذذان  ئةم ثرؤذة ياساية لةبةرئةوة) ليذنة) كؤمةَلى مةدةنى لةطةَل ر َيكخراوةكانى كؤمةَلية) مةدةنى ئامادة
ها لة هةفتة) ثَيشوو ثرؤذة ياسايةكى تر تايبةت بة ثةنابةران و ديثؤرتكراوان هةر لةاليةن كردووة، هةروة

ئذذةوة)  بذذؤ  كذذرَ)،  مذذة ب سذذتة) ئَي ثذذرؤذة ئارا هذذةردوو  ليذنة) كؤمةَلى مةدةنى خؤيةوة ئامادةكرابوو هيوادرام 
 م.دةعمى ليذنةكانى تر بكةين كة ثشتيوانى بكرَ) بؤ دةوَلةمةند كردنى سوثاستان دةكة

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سذذتاوة  لذذة ئَي خؤ) ثةيوةندار نيية بة ليذنة) كؤمةَلى مةدةنى، بؤية ئاراستةمان نةكردووة، بةآلم ئةوة هةر 
سذذراج  ثذذؤرت، د. مذذادةكردنى ر ا ليذنة ثةيوةندارةكان ر ادةسثَيرين كة هةماهةنيى لةطةَل جةنابتان بكةن بؤ ئا

 فةرموو.

 ج د.سراج  شَيخ امحد:بةر َي
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( تايبةت بة ر اطرتنى كاركردن بة ياسا) بةكرَيدانى خانووبةرة، دةبوواية تةحويلى ليذنة) 3ثرؤذة ياسا) )
جذذار  سذذى ئي شارةوانى بكرابا، لةبةرئةوة) ثةيوةستة بة ليذنة) شارةوانى لةناو دانونى وةزارةتى شارةوانى با

يذذة، نذذة هة كذذرَ)،  و ئةوا مذذة ب تذذةحويلى ئَي كذذرَ)  كذذةين و دة نذذد  ب كذذة  دةوَلةمة يذذاتر بابةتة مذذةش ز كذذرَ) ئَي دة
 سوثاس.
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سذذةر  خؤ) ئةمة ثةيوةندارة بة ر اطرتنى ياسايةكة نة  ئةوة) هةمواركردنةوة) يان ئةمة بَيى ط توطؤ) لة
تذذةنها بكة)، ر اطرتنى ياسايةكة كاركردن  بذذةس  نذذةكرد،  بة ياسايةكة، بؤية ئاراستة) هيض ليذنةيةكى ترمان 

مذذان  يذذى زاني طذذةر دوا بذذةآلم ئة كذذرَ)،  يذذا ب لذذة) ت ئاراستة) ليذنة) ياساييمان كردووة، ئةمة ثَيويست دةكات ثة
 ثةيوةنديدارة بة ئَيوةش ئاراستة)  ليذنةكة) ئَيوةشى دةكةين، خاتوو ثةروا فةرموو.

 حةمة:بةر َيج ثةروا على 
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مذذةَلَيي  منين هةمان ر ام هةية، بةآلم هةردوو ثرؤذةكة ثةيوةندارن بة ليذنة) كؤمةَلى مةدةنى، ضونكة كؤ
 ر َيكخراو) تايبةت هةن بةم ثرسة و ئَيمة كارمان تيا كردووة، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ) دةطرين تَيبينيةكةتان، مامؤستا غريب فةرموو.باشة، سوثاس، لةبةرضاو

 حةمة: مصطفىبةر َيج غريب 
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ثذذرؤذة  نذذةوة،  كذذة خوَينرا سذذايانة)  ثذذرؤذة يا ئذذةو  شذذوو  شذذتنى ثَي لذذة داني بذذان،  بةناو) خوا) بةخشندة) ميهرة
مذذاذةم  (1959( ) ساَلى )88ياساية  خوَينرايةوة هةموار) ياسا) بار) كةسى ذمارة ) مذذن ئا هةر ئةو كاتة 

بذذة  بذذةت  فذذةرمووتان تاي مذذدا  لذذة وةآل بذذةر َيجتان  كذذرَ)،  ئذذةوداف ب نذذة)  سذذتة) ليذ سذذتة ئارا كذذة ثَيوي كذذرد  بذذةوة 
ثذذرؤذة  سذذتمان دوو  شذذتة دة كذذة طةي كذذة ثرؤذة تذذر  بذذةآلم دوا مةسةلة) حةزانةية و ليذنةكة) ئَيوة ناطرَيتةوة، 

ية كة بةر استى ثَيويستة ليذنة) ئةوداف ر استةوخؤ دسة) ياساية يةكيان هةندَ) بابةتى زؤر هةستيار) تيا
 لةسةر بكات.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

شذذتَيي  بذذة يادا جذذةنابت  تذذوانى  يذذة، دة ئذذةمر ؤمان ني شذذتانى  بذذة داني نذذد)  مذذة ثةيوة غذذةريب ئة بةر َيج مامؤستا 
بذذةم ئاراستة) سةرؤكايةتى ثةرلةمانى بكة)، سوثاست دةكةين، زؤر  لذذةمان،  بذذةر َيج) ثةر سوثاس ئةندامانى 

 شَيوةية دانيشتنى ئةمر ؤمان كؤتايى ثَى هات.
                                                                                                                                                  

 
 د. يوسحم حممد صادق                    جع ر ابراهيم ئَيمينكي                                 فخرالدين دادر              

 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَييري سَيري ثةرلةماني                        سكرت  
  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                              كوردستان – كوردستان
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 خولي ضوارةمي هةَلبذاردن
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  (11ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 2015/ 25/5 رَيكةوتي شةممةضوار 

تذذذمَير )ك   يذذوةر ؤي(ي 11ا كذذةوتي  شذذةممةضذذوار  رؤذي ثذذَين ن لذذةماني  25/5/2015رَي سذذتان  ثةر  -كورد
سذذةرؤكايةتي عَيراق  صذذادقبذذة  مذذد  سذذحم حم لذذةمان و، سذذةرؤكي  يو مذذادةبوونيثةر بذذراهيم  بذذة ئا بذذةر َيج جع ذذر ا

سذذةرؤ  و،  يذذري  كذذي جَي دذذادربذذةر َيج ئَيمين لذذدين  لذذةمانسذذكرتَيري  فخرا مذذارةثةر شذذتين ذ خذذولي  (ي11) , داني
 ( ي خؤي بةست.2015, ساَلي )ضوارةمي

 بةرنامةي كار:
مذذارة )ةور ( لة ثةي20(ي ماددة )1اني بر طة )بةثَيي حوكمةك نذذاوخؤي ذ سذذاَلي 1ي  هذذةمواركراوي  ي 1992(ي 

سذذةرؤكايةتي  -ثةرلةماني كوردستان  لذذةمانعَيراق, دةستةي  يذذار ثةر مذذارةي )ي دبر  شذذتين ذ خذذولي  (ي11ا داني
يذَذداني  كذذات )طر لذذة  بذذذاردن  ضذذوارةمي هةَل خذذولي  لذذة  كذذةم  سذذاَلي ية مذذي   يذذوةر ؤي رؤذي 11دووة ثذذَين ن (ي 

 بةم شَيوةية بَيت: دا 25/5/2015ضوارشةممة رَيكةوتي 
بذذةثَيي  1 سذذي  بذذؤ ر اثر يذَذراق  هةَلبذاردني ئةنداماني ليذنةي ئامادة كردني ثرؤذةي دةستووري كوردستاني ع

مذذي ي مذذاددةي دووة لذذة  مذذارة )بر طةي ييةكةم  سذذاي ذ سذذاَلي )4ا ثذذرؤذةي 2015( ي  نذذي  مذذادة كرد سذذاي ئا ( ي يا
 دةستووري كوردستاني عَيراق بؤ ر اثرسي.

مذذارة ) -2 سذذيةتي ذ بذذاري كة سذذاي  نذذي يا هذذةموار كرد سذذاي  ثذذرؤذة يا نذذي  طذذؤ كرد سذذاَلي )188ط تو ( 1959( ي 
مذذارة75، 74، 72بةثَيي ماددةكاني ) سذذاَلي )1) ( لة ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذ ( 1992( ي 

 ي هةموار كراو.
مذذاددةي ) -3 بذذةثَيي  خذذوارةوة  سذذايانةي  يذذار و يا ثذذرؤذة بر  ئذذةم  بذذؤ  كذذةم  نذذةوةي ية ثذذةير ةوي 71خوَيند لذذة   )

 ( ي هةموار كراو:1992( ي ساَلي )1ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )
 ةربازي.ثرؤذة ياساي ثَيداضوونةوة و ر َيكخستنةوةي خانةنشيين مةدةني و س 1
لذذة  -2 كذذردن  ئذذاَلوطؤر   كذذراوي  ثرؤذة ياساي بةركار كردن و هةمواري ياساي طرتين ماددةي داضاخ و دةدةغة 

 ( ي هةموار كراوي عَيرادي فيدراَل.2008( ي ساَلي )18بازار ة نَيوخؤييةكاني ذمارة )
يذَذراق  -3 نذذي ع بذذةجَي كرد جذذَي  سذذاي  مذذارة )ثرؤذة ياساي هةموار كردني جَي بةجَي كردني يا سذذاَلي 45ذ ( ي 
(1980.) 
مذذارة ) -4 سذذاي ذ مذذي يا سذذاَلي )3ثرؤذة ياساي هةمواري دووة نذذي 1998( ي  نذذةوة و ئي ذذراز كرد سذذاي كوذا ( يا

 زةوييةكان لة ناو سنووري شارةوانييةكاندا.
 ( ي ياساي وةزارةتي ثَيشمةرطة.2007( ي ساَلي )19ثرؤذة ياساي يةكةم هةموار كردني ياساي ذمارة ) -5
جذذةنيي دذي  -6 لذذة  كذذة  شذذمةرطانةي  ئذذةو ثَي بذذؤ  بذذوون  شذذتةجَي  كذذةي ني نذذي ية بذذني كرد يذذاري دا ثذذرؤذة بر 

 تريؤرستاني داعشدان و خاوةني هيض يةكةيةكي نيشتةجي بوون نني.
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 :ثةرلةمانسةرؤكي د. يوسحم حممد صادق/ بةر َيج 
 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.

ثذذ سذذت  سذذتان دة طذذةلي كورد نذذاوي  بذذة  سذذاَلي دووةم، دانيشتنةكةمان  بذذذاردن،  ضذذوارةمي هةَل خذذولي  كذذةين،  َي ئة
مذذارة ) شذذتين ذ شذذنت )11داني يذذةكي 25/5/2015(، ر ؤذي داين طذذة  مذذةكاني بر بذذةثَيي حوك كذذار،  مذذةي  (، بةرنا

سذذاَلي ) يذذةكي  مذذارة  يذَذراق ذ سذذتاني ع هذذةموار 1992ماددةي بيست لة ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كورد ( ي 
لذذ سذذةرؤكايةتي ثةر سذذتةي  مذذارة )كراو دة شذذتين ذ كذذاتي داني يذذاري دا  خذذولي 11ةمان بر  لذذة  بذذةهارة  خذذولي  ( ي 

تذذذمَير ) لذذة كا كذذةوتي )11هةَلبذاردني ثةرلةمان  شذذةممة ر َي يذذوةر ؤي ر ؤذي ضوار ثذذَين ن ( 20/5/2015( ي 
 بةم شَيوةية بَيت:

بذذؤ ر ا 1 يذَذراق  بذذةثَيي هةَلبذاردني ئةنداماني ليذنةي ئامادة كردني ثرؤذةي دةستووري كوردستاني ع سذذي  ثر
مذذارة ) سذذاي ذ مذذي يا مذذاددةي دووة لذذة  سذذاَلي )4بر طةي ييةكةم  ثذذرؤذةي 2015( ي  نذذي  مذذادة كرد سذذاي ئا ( ي يا

 دةستووري كوردستاني عَيراق بؤ ر اثرسي.
مذذارة ) -2 سذذيةتي ذ بذذاري كة سذذاي  نذذي يا هذذةموار كرد سذذاي  ثذذرؤذة يا نذذي  طذذؤ كرد سذذاَلي )188ط تو ( 1959( ي 

مذذارة ) (75، 74، 72بةثَيي ماددةكاني ) سذذاَلي )1لة ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذ ( 1992( ي 
 ي هةموار كراو.

مذذاددةي ) -3 بذذةثَيي  خذذوارةوة  سذذايانةي  يذذار و يا ثذذرؤذة بر  ئذذةم  بذذؤ  كذذةم  نذذةوةي ية ثذذةير ةوي 71خوَيند لذذة   )
 ( ي هةموار كراو:1992( ي ساَلي )1ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )

 ضوونةوة و ر َيكخستنةوةي خانةنشيين مةدةني و سةربازي.ثرؤذة ياساي ثَيدا 1
لذذة  -2 كذذردن  ئذذاَلوطؤر   كذذراوي  ثرؤذة ياساي بةركار كردن و هةمواري ياساي طرتين ماددةي داضاخ و دةدةغة 

 ( ي هةموار كراوي عَيرادي فيدراَل.2008( ي ساَلي )18بازار ة نَيوخؤييةكاني ذمارة )
مذذارة )ثرؤذة ياساي هةموار كردني ج -3 يذَذراق ذ نذذي ع بذذةجَي كرد جذذَي  سذذاي  سذذاَلي 45َي بةجَي كردني يا ( ي 
(1980.) 
مذذارة ) -4 سذذاي ذ مذذي يا سذذاَلي )3ثرؤذة ياساي هةمواري دووة نذذي 1998( ي  نذذةوة و ئي ذذراز كرد سذذاي كوذا ( يا

 زةوييةكان لة ناو سنووري شارةوانييةكاندا.
 ( ي ياساي وةزارةتي ثَيشمةرطة.2007ساَلي )( ي 19ثرؤذة ياساي يةكةم هةموار كردني ياساي ذمارة ) -5
جذذةنيي دذي  -6 لذذة  كذذة  شذذمةرطانةي  ئذذةو ثَي بذذؤ  بذذوون  شذذتةجَي  كذذةي ني نذذي ية بذذني كرد يذذاري دا ثذذرؤذة بر 

 تريؤرستاني داعشدان و خاوةني هيض يةكةيةكي نيشتةجي بوون نني.
سذذي داني لذذة كؤنوو يذذة   لذذةمان سةرةتا داوا لة بةرَيج سكرتَيري ثةرلةمان ئةكةين ثوختة شذذووي ثةر شذذتين ثَي

 خبوَينَيتةوة.
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 سكرتَيري ثةرلةمان.-بةرَيج فخرالدين دادر
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( بةم شَيوةي خوارةوة بوو:29/4/2015( لة بةرواري )010ثوختةي دانيشتين ذمارة 
 دةست ثَيكردني دانيشنت لةاليةن بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمانةوة. 1
تذذةي -2 نذذةوةي ثوخ نذذةبووي  خوَيند مذذادة  لذذةماني ئا نذذداماني ثةر نذذاوي ئة نذذةوةي  شذذوو و خوَيند شذذتين ثَي داني

 كؤبوونةوة و ليذنةكاني ثةرلةمان لةاليةن سكرتَيري ثةرلةمانةوة.
مذذاددةي  -3 سذذةر  هذذةرَيم لة سذذةرؤكي  بذذةرَيج  بذذووني  نذذار ازي  نذذي  ثةسند كردني ثَيشضاو خسنت و ط توطؤ كرد

لذذة 2014( ي ساَلي )7ثَينجي ياساي ذمارة ) سذذتثاكي  شذذيت دة سذذتةي ط ( ي ياساي هةمواري يةكةمي ياساي دة
 (.2011( ي ساَلي )3هةرَيمي كوردستاني عَيراق ذمارة )

سذذايد  -4 بذذة جينو بذذؤ  ضذذوون  نذذةوة و بةدوادا بذذؤ َلَيكؤَلي كذذاتي  نذذةي  نذذاني ليذ يذذاري ثَيكهَي شذذاندنةوةي بر  هةَلوة
مذذارة )ناساندي تاوانةكاني دذ بة ثَيكهاتةكاني هةرَيمي كوردس يذَذراق ذ سذذاَلي )22تاني ع خذذرا 2014( ي  ( دوا

 بة دةنيداني ئةنداماني ثةرلةمان.
 خوَيندنةوةي يةكةم بؤ سَي ثرؤذة ياسا لةاليةن ليذنةي ياساييةوة. -5

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

لذذةمان ئَيستا داوا لة بةرَيجيان ئةكةين ناوي ئامادة نةبوواني دانيشتين ثَيشووي ث نذذةكاني ثةر لذذةمان و ليذ ةر
 خبوَيننةوة.

 سكرتَيري ثةرلةمان:-بةرَيج فخرالدين دادر
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

مذذارة ) شذذتين ذ لذذة داني كذذة  لذذةمان  نذذداماني ثةر بذذةرواري )10نذذاوي ئة لذذة  سذذايي  مذذادة 29/4/2015( ي ئا ( ئا
 نةبوون يان مؤَلةت ثَيدراو بوون ئةمانةن:

 مؤَلةت -ادريس علي 1
 مؤَلةت-بَييةرد دَلشاد -2
 مؤَلةت -حتسني امساعيل -3
 مؤَلةت -مؤرتكهمجال  -4
 مؤَلةت -جودت جرجيس -5
 مؤَلةت -زؤزان صادق -6
 مؤَلةت -زول ا حممود -7
 مؤَلةت -ظةمان فيصل -8
 مؤَلةت -عبدالرمحن فارس -9

 ئامادة نةبووة -حممد صادق -10
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 مردان خدر مؤَلةت -11
 ةتمؤَل -عثمانمنرية  -12

لذذةماني  بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان، ر اثؤرتي بةدواداضووني كؤبوونةوةي هةفتانةي ليذنة هةميشييةكاني ثةر
 ( ليذنةن:22( بةم شَيوةية بوو كة )20/5/2015( تا )29/4/2015كوردستان لة )

 ( كؤبوونةوةي كردووة:29/4ليذنةي كشتوكاَل و ئاذةَلداري و ئاودَيري و بةنداوةكان لة ) 1
 ئامادة نةبووة -حسن صاحل 1
لذذة ) -2 ( 29/4ليذنةي ئاسةوار و خجمةتيوزارييةكاني شارةواني و طواستنةوة و طةياندن و طةشت و طؤزار 

 كؤبوونةوةي كردووة:
 مؤَلةت -سراج امحد 1
 بَييةرد دَلشاد مؤَلةت -2
 مؤَلةت -بهجاد دروَين -3
 ( كؤبوونةوةي كردووة3/5َيم لة )ليذنةي ناوضة كوردستانيةكاني دةرةوةي ئيدارةي هةر -3
 مؤَلةت -صاحل فةدي 1
 مؤَلةت -زياد حسني -2
 ( كؤبوونةوةي كردووة3/5ليذنةي ر ؤشنبريي و ر اطةياندن و هونةر لة ) -4
 ئامادة نةبووة -عمر كؤضةر 1
 ( كؤبوونةوةي كردووة3/5ليذنةي ثةيوةندييةكان كاروباري ر ةوةندي كوردستاني لة ) -5
 مؤَلةت -توفيقر ابوون  1
 مؤَلةت -حممد علي -2
 مؤَلةت بووة -حتسني امساعيل -3
 مؤَلةت -سةركةوت سةرحةد -4
لذذة ) -6 سذذي  نذذدانياني سيا سذذياد و زي يذذاني جينؤ شذذةهيدان و دوربان شذذمةرطة و  بذذاري ثَي نذذةي كارو ( 3/5ليذ

 كؤبوونةوةي يةكةم
 مؤَلةت-ئاري حممد 1
 دادر ئؤمتان مؤَلةت -2
 ريحم مؤَلةتهةورامان حةمة شة -3
 عبدالرمحن فارس مؤَلةت -4
 يعقوب طورطيس مؤَلةت -5

 هةمان ليذنة هةمان ر ؤذدا كؤبوونةوي دووةميان كردووة
 ئاري حممد مؤَلةت 1
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 هةورامان حةمة شةريحم مؤَلةت -2
 عبدالرمحن فارس مؤَلةت بووة -3
 يعقوب طورطيس مؤَلةت -4
 كردووة( كؤبوونةوةي 4/5ليذنةي مافةكاني مرؤظ لة ) -8
 زؤزان صادق مؤَلةت 1
 ( كؤبوونةوةي كردووة4/5ليذنةي ئةوداف و كاروباري ئايين لة ) -9

 طشت ئةنداماني ئامادة بوون
 ( كؤبوونةوةي كردووة4/5ليذنةي ثةروةردة و خوَيندني بااَل و توَيذينةوةي زانسيت لة ) -10

 طشت ئةنداماني ئامادة بوون
 ( كؤبوونةوةي كردووة4/5فةكاني بةكاربةر لة )ليذنةي بازرطاني ثاراستين ما -11
 عبداهلل جاسم مؤَلةت 1
 زول ا حممود مؤَلةت -2
 حممد سعدالدين مؤَلةت -3

 ( كؤبوونةوةي كردووة4/5ليذنةي دارايي و كاروباري وةبةرهَينان لة ) -12
 شرين حسين مؤَلةت بووة 1
 صاحل فةدي مؤَلةت بووة -2
 يراونت نيسان مؤَلةت -3

 ( كؤبوونةوةي كردووة4/5يذنةي كشتوكاَل و ئاذةَلداري و ئاودَيري و بةنداوةكان لة )ل -13
 يعقوب طورطيس مؤَلةت بووة 1
 حسن صاحل مؤَلةت -2
 خلحم امحد مؤَلةت -3

 ( كؤبوونةوةي كردووة4/5ليذنةي ثيشةسازي و وزة و سةرضاوة سروشتيةكان لة ) -14
 مؤَلةت -علي هالؤ 1
 ةت بووةيروانت نيسان مؤل -2
 مؤَلةت -طاهربةيار  -3

 ( كؤبوونةوةي كردووة5/5ليذنةي كاروباري تةندروسيت و ذينية لة ) -15
 زل ا حممود مؤَلةت بووة 1

 ( كؤبوونةوةي كردووة6/5ليذنةي كؤمةاَليةتي و منداَل و خَيجان لة ) -16
 سرود سليم ئامادة نةبووة 1

 ( كؤبووةنةوةي كردووة6/5ليذنةي كاروباري تةندروسيت و ذينية لة ) -17
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 زول ا حممود مؤَلةت 1
 شَيركؤ حةمة امني مؤَلةت -2

 ( كؤبوونةوةي كردووة6/5ليذنةي ناوضة كوردستانييةكاني دةرةوةي ئيدارةي هةرَيم لة ) -18
 صاحل فةدي مؤَلةت 1
 زياد حسني مؤَلةت -2
 امنة زكري مؤَلةت -3
 ئامؤ شيخؤ مؤَلةت -4
 ةتكنعان جنم الدين مؤَل -5

 ( كؤبوونةوةي كردووة10/5ليذنةي ناوضة كوردستانيةكاني دةرةوةي ئيدارةي هةرَيم لة ) -19
 صاحل فةدي مؤَلةت 1
 زياد حسني مؤَلةت -2

 ( كؤبوونةوةي كردووة10/5ليذنةي كاروباري ثةرلةمان لة ) -20
 مؤَلةتطه فةيرؤز  1
 زؤزان صادق مؤَلةت -2
 ئايدن معروف مؤلةت -3
 ئامادة نةبووة سعيد حممد -4

لذذة ) -21 سذذي  نذذدانياني سيا سذذايد و زي يذذاني جينؤ (  10/5ليذنةي كاروباري ثَيشمةرطة و شةهيدان و دوربان
 كؤبوونةوةي كردووة

 ئاري حممد مؤَلةت 1
 يعقوب طورطيس مؤلةت -2

 ( كؤبوونةوةي كردووة11/5ليذنةي دارايي و كاروباري ئابوري و وةبةرهَينان لة ) -22
 مؤَلةتشرين حسين  1
 مدينة ايوب مؤَلةت -2
 سؤران عمر ئامادة نةبووة -3

 ( كؤبوونةوةي كردووة11/5ليذنةي ثيشةسازي و وزة و سةرضاوة سروشتيةكان لة ) -23
 صاحل بةشار مؤَلةت بووة 1

 ( كؤبوونةوةي كردووة11/5ليذنةي كشتوكاَل و ئاودَيري و بةنداوةكان لة ) -24
 يعقوب طورطيس مؤَلةت بووة 1

 ( كؤبوونةوةي كردووة11/5ليذنةي ر ؤشنبريي و ر اطةياندن و هونةر لة ) -25
 ظيان عباس مؤَلةت بووة 1
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 حيات جميد مؤَلةت -2
 عمر كؤضةر مؤَلةت -3

 ( كؤبوونةوةي كردووة11/5ليذنةي كاروباري كؤمةَليةي مةدةني لة ) -26
 حممد علي ياسني ئامادة نةبووة 1
 ةئَيظار ابراهيم مؤَلةت بوو -2
 كمال يلدا مؤَلةت -3

 ( كؤبوونةوةي كردووة11/5ليذنةي كاروباري تةندروسيت و ذينية لة ) -27
 مريم صمد مؤَلةت بووة 1

 ( كؤبوونةوةي كردووة11/5ليذنةي كؤمةَلايةتي و منداَل و خَيجان لة ) -28
 كةذاَل هادي مؤَلةت 1
 مؤَلةت بووةطه فريؤز  -2

 ( كؤبوونةوةي كردووة11/5بااَل و توَيذينةوةي زانسيت لة )ليذنةي ثةروةردة و خوَيندني  -29
 سةرجةم ئةندامان ئامادة بوون1

 ( كؤبوونةوةي كردووة12/5ليذنةي دةستثاكي لة ) -30
 فرست صؤيف مؤَلةت بووة

 طؤران ئازاد ئامادة نةبووة -2
 ( كؤبوونةوةي كردووة12/5ليذنةي بازرطاني و ثاراستين مايف بةكاربةر لة ) -31
 عبدالرمحن علي مؤلةت بووة 1
 عبداهلل جاسم مؤَلةت بووة -2
 زول ا حممود مؤَلةت بووة -3

 ( كؤبوونةوةي كردووة12/5ليذنةي دارايي و كاروباري ئابوري و وبةرهَينان لة ) -32
 مدينة ايوب مؤَلةت بووة 1
 ر ؤزا حممود ئامادة نةبووة -2
 دَلشاد شعبان ئامادة نةبووة -3

 ( كؤبوونةوةي كردووة14/5وخؤ و ئاساين و ئةجنومةنة خؤجَييةكان لة )ليذنةي نا -33
 عبداهلل حاجي حممود مؤَلةت بووة 1
 ابو بكر عمر مؤَلةت بووة -2
 برزؤ جميد مؤَلةت بووة -3
 حسني امساعيل مؤَلةت بووة -4
 حممد سعدالدين مؤَلةت بووة -5
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 وونةوةي كردووةكؤب 17/5ليذنةي كاروباري تةندروسيت و ذينية لة ) -34
 شَيركؤ محة امني مؤَلةت بووة 1

 ( كؤبوونةوةي كردووة18/5ليذنةي كاروباري كؤمةَليةي مةدةني لة ) -35
 ساالر حممود مؤَلةت 1
 ئيظار ابراهيم مؤَلةت -2

 ( كؤبوونةوةي كردووة18/5ليذنةي كاروباري كؤمةاَليةتي و منداَل و خَي.ان لة ) -36
 كؤبوونةوةكة بوون سةرجةم ئةندامان ئامادةي

( 18/5ليذنةي كاروباري ثَيشمةرطة و شةهيدان دوربانياني جينؤسايد و زيندانياني سياسي لة ) -37
 كؤبوونةوةي كردووة

 دادر ئؤمتان مؤَلةت 1
 هةورامان حةمة شةريحم مؤَلةت -2
 عبدالرمحن فارسي مؤَلةت -3
 باثري كامال مؤَلةت -4
 عبداهلل حاجي حممود مؤَلةت -5
 يعقوب طورطيس مؤَلةت  -6

 ( كؤبوونةوةي كردووة18/5ليذنة) ئةوداف و كاروباري ئايين لة ) -38
 هةورامان حةمة شةريحم مؤَلةت  1
 لينا عجريا مؤَلةت -2

 ( كؤبوونةوةي كردووة18/5ليذنة) ثويةنديةكان و كاروباري ر ةوةندي كوردستاني ) -39
 ر ابوون توفيق ئامادة نةبووة 1
 مؤَلةت وحيدة يادو -2
 دادر ئؤمتان ئامادة نةبووة -3

 ( كؤبوونةوةي كردووة18/5ليذنةي ر ؤشنبريي و ر اطةياندن و هونةر لة ) -40
 عمر كؤضةر مؤَلةت بووة 1

 ( كؤبوونةوةي كردووة18/5ليذنةي كشتوكاَل و ئاذةَلداري و ئاودَيري و بةنداوةكان لة ) -41
 فرهاد سةنياوي مؤَلةت 1
 ؤَلةتيعقوب طورطيس م -2

 ( كؤبوونةوةي كردووة18/5ليذنةي ثيشةسازي وزة و سةرضاوة سروشتيةكان لة ) -42
 شَيركؤ جودت مؤَلةت بووة 1
 صاحل بةشار مؤَلةت بووة -2
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 ( كؤبوونةوةي كردووة18/5ليذنةي ثةروةردة و خوَيندني بااَل و توَيذينةوةي زانسيت لة ) -43
 وحيدة يادؤ مؤَلةت بووة 1
 زةيي مؤَلةتشوان دةاَلد -2
 مردان خدار مؤَلةت -3
 مؤَلةت -زؤزان صادق -4

 ( كؤبوونةوةي كردووة19/5ليذنةي دارايي و كاروباري ئابوري و وةبةرهَينان لة ) -44
 شَيركؤ جودت مؤَلةت 1

ليذنةي ئاسةوار و خجمةتيوزارييةكاني شارةواني و طواستنةوة و طةياندن و طةشت و طؤزار لة  -45
 وةي كردووة ( كؤبوونة19/5)
 كمال يلدا مؤَلةت 1
 صاحل بةشار مؤَلةت -2
 سراج امحد مؤَلةت 3
 علي هالؤ مؤَلةت -4

بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان، ليذنةي كاروباري ياسايي هةفتانة كؤبوونةوةي ئاسايي خؤيان بة ئةجنام 
 طةياندووة.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ر بر طةي يةكةم لة بةرنامةي كاري دانيشتين ئةمر ؤ كة بريتيية لة )هةَلبذاردني سوثاس، ئَيستا ئةضينة سة
كذذةم  طذذةي يية بذذةثَيي بر  ئةنداماني ليذنةي ئامادة كردني ثرؤذةي دةستووري كوردستاني عَيراق بؤ ر اثرسي 

مذذارة ) سذذاي ذ مذذي يا مذذاددةي دووة سذذاَلي )4لذذة  سذذتووري 2015( ي  ثذذرؤذةي دة نذذي  مذذادة كرد سذذاي ئا ( ي يا
فذذةرموو ك بذذن،  مذذي  تذذةي نيجا يذذة نود بذذةاَلم تكا يذذة،  مذذي هة تذذةي نيجا سذذي(، دوو نةد بذذؤ ر اثر يذَذراق  سذذتاني ع ورد

 مامؤستا عومةر.
 بةرَيج عمر كؤضةر:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
جذذارا،  لذذة   بذذينت طة ضذذَيت  ئةز داخازَي دكةم ئةظ خشتا ليذنا جارةكا دي ظةطةرَيت ظة، ضنكي ئةظ تةعاروزا 

 ل ر ؤذا دووشةم  سكرتَير........... مةسةلةن ليذنا
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بذذةكار  سذذت  تذذازة دة شذذتةي  طذذةَل خ كذذردووة، لة مذذان  لذذةمان ئامادة سذذةرؤكي ثةر يذذري  مامؤستا لةطةَل بةرَيج جَي
 ئةبن، فةرموو دكتؤر سرياج.
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 بةرَيج سراج شَيخ امحد :
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

سذذاي داوا ئةك ثذذرؤذة يا بذذة  سذذةبارةت  كذذةم  لذذَي ئة ةم تا تةواو ئة  سينيت فراوان بَي، داواي ر وون كردنةوةت 
 (........1959( ي ساَلي )188هةمواري باري كةسةي ذمارة )

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ئةوة نودتةي نيجامي نيية، ثةيوةندي بة بةرنامةي كارةوة نيية.
 :شَيخ امحد راجسد. بةرَيج 

 ثةيوةندي بة بةرنامةي كاري داهاتووةوة هةية، ر وون كردنةوةية......
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سذذتةي  لذذة دة هذذاتي  سذذراج  تذذؤر  نذذازم، دك كذذا   فذذةرموو  ئاخر ثةيوةندي بة ئَيستاوة نيية، سوثاس بؤ بةرَيجت، 
 سةرؤكايةتي ر وون كردنةوةمان ثَيداي.

 كبري: ناظم جبةرَي
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ثشتيريي لة ياداشتةكةي هةر ضوار فراكسيؤنةكة ئةكةين، دةربارةي هةَلبذاردني ئةنداماني........
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ضذذَيوةي لذذة ضوار كذذةي  خذذؤت ب سذذةكاني  ئذذةتواني د يذذي  يذذة دوا سذذةت هة طذذةر د يذذة، ئة مذذي ني تذذةي نيجا  ئذذةوة نود
 بةرنامةي كار، فةرموو خاتوو حةيات.

 بةرَيج حيات جميد:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

لذذة  كذذة  ئذذةَلَي  هذذاتووة  كذذة  لذذة دانونة كذذة  كذذةم  طذذةي ية دسة كردني من نودتةي نيجاميية، بة تايبةت لةسةر بر
يذذة دذذةرةي  ئذذةَلَي ياساي ئامادة كردني ثرؤذةي دةستووري هةرَيمي كوردستان هاتووة لة ماددةي دوو لة فة   

ليذنةكة بة دةنيي زؤرينةي ر ةهاي ئةنداماني ثةرلةمان هةَلئةبذَيرَي كة ئةكرَي ئةندامي ثةرلةمان بن يان 
يذذةتي  نذذان و نوَينةرا يذَذذةي ذ بذذن، و ر  ئذذةزموون  خذذاوةن  يذذان  سذذثؤر   مذذةرجَي ث بذذة  بذذن  لذذةمان  لذذة دةرةوةي ثةر

ون بن، ئَيمة وةكو ئةندام تا ئَيستا سيظي هيض ثَيكهاتةكان لةخؤ بيرَي، بة مةرجَي ثسثؤر  يان خاوةن ئةزمو
يذذان  سذذثؤر ن  سذذانة ث ئذذةو كة بذذجانني  تذذا  ية  لةو بةرَيجانةمان بةدةست نةطةيشتووة، لة بؤكسي كةمسان نيية 

 خاوةن ئةزموونن، بؤ مةسةلةي ئافرةتانين ئةوة ئافرةتي تَيداية بة خؤشحاَليةوة، سوثاس.
 لةمان:بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةر

نذذةكراوة  سوثاس، سةبارةت بة مةسةلةي سيظي راستة باشرت وابوو سيظي لةطةَل ناوةكان بهاتباية، بةاَلم داوا 
لذذة  نذذدَي  يذذدةكانيان، هة نذذاوي كاند نذذاني  لذذة هَي كذذةوتن  سذذيؤنةكان زؤر دوا خذذةوة فراك سذذاكة، بةدا يذذةن يا لةال

كردووة، بةاَلم ئةوة عةردةلة دروست ناكات فراكسيؤنةكان دوَييَن ناوةكانيان رادةسيت دةستةي سةرؤكايةتي 
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يذَذذكارةكاني  لذذة ر او نذذدَي  يذذة، و هة لذذةماني تَيدا نذذدامي ثةر كذذراون ئة يذذد  نذذةي كاند بذذَي ئةوا ثذذَيم وا شذذةكة،  بؤ ئي
بذذةرَيج  يذذة،  يذذان دا كذذراوة تَي سذذاكة داوا  ثةرلةماني تَيداية، ئةوةي ئَيمةش سةرجنمان داوة ئةو مةرجانةي لة يا

 عةبدالرةمحان عةلي.
 بةرَيج عبدالرمحن علي:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
سذذي  من موالحةزةيةكم لةسةر كؤبوونةوةي ليذنةكان هةية، و ناوخوَينةوةي ئَيوة كة مؤَلةتة يان غائيبة، با

بذذووة، 12كؤبوونةوةي ليذنةي بازرطاني و ثاراستين مايف بةكاربةر كراوة، واديارة لة ) ( مانك لة كؤبوونةوة 
لذذة ) مذذا11مذذن  نذذةكراوة )(  ئذذةوة  سذذي  بذذووين، با كذذةوة  سذذةعات بةية بذذة  يذذد  كذذا  ماج طذذةَل  مذذانك 12نك لة  )

قذذةي 12كؤبوونةوة بَي، ئَيمة ) لذذة مةنتي فذذةرمي  ( مانك لة ليذنةكةي لة ليذنةي بةنداوةكان و ئاودَيري بة 
 سةنياو بووين كةضي بة مؤَلةت نووسراوة، ئةوة بؤ ثرؤتؤكؤل..........

 دق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيج د.يوسحم حممد صا

يذذري  بذذةرَيج جَي لذذةمان و  سذذكرتَيري ثةر بذذةرَيج  بذذة  يذذدةي  شذذتَيي ب مامؤستا ئةتواني ئةوةي باست كرد بة يادا
 سةرؤكي ثةرلةمان، و كة خشتةي دانيشتين ليذنةكان ر َيكخرا ئةوكات ئةو كَيشانةش كؤتايي دَيت.

 بةرَيج عبدالرمحن:
 وةرنةطرتووة.من لةحجةية  غياب نةبووم، مؤَلةتيشم 

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو كا  عومةر.
 بةرَيج عمر عينايةت:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 دسةي نةكرد.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو كا  حممد.
 بةرَيج حممد صادق:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
مذذجاو و 10وة خوَيندرايةوة كة لة دانيشتين ذمارة )ناوي من لةاليةن سكرتَيرة بذذة ئي بذذةاَلم  ( ئامادة نةبووم، 

 بة خةتي خؤم ئةو ر ؤذة ئامادة بووم، سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ئةتواني بةرَيجيشت ياداشتَيي بدةي  بة سةرؤكايةتي بؤ ئةو بابةتة، فةرموو مامؤستا ماجيد.
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 :عثماناجد بةرَيج م
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 سةباةرت بة كانديدي توركمان..........
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ئةوةش، با بر ؤينة سةر بةرنامةي كار.
 : عثمان بةرَيج ماجد

 ثَينج دةدة مةجامل بدَي، ئةضينة دةرةوة ط توطؤية  ئةكةين و دَيينةوة.
 د صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيج د.يوسحم حمم

 باشة فةرموو، فةرموو كا  بةهجاد.
 بةرَيج بةهجاد دروَين:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
لذذة ) بذذوون،  مذذادة  نذذاوَي 29/4بةثَيي ثةير ةوي ناوخؤ بر ياردةري ليذنة ئةبَي ئاطاداري ئةندامان بكات بؤ ئا  )

 ةس ئيادار نةبووم، بة..........من هاتة خاندن كة مؤَلةت بووم، تةبعةن مؤَلةت نةبووم، ب
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ثذذَي  سذذت  كذذار دة مذذةي  بذذا بةرنا يذذة  كذذةي، تكا سذذةرؤكايةتي ب سذذتةي  ئذذةوة ئارا شذذتَيي  بةرَيجيشت ئةتواني بة يادا
عَيراق بكةين كة بريتيية لة )هةَلبذاردني ئةنداماني ليذنةي ئامادة كردني ثرؤذةي دةستووري كوردستاني 

مذذارة ) سذذاي ذ مذذي يا مذذاددةي دووة سذذاَلي )4بؤ ر اثرسي بةثَيي بر طةي يةكةم لة  مذذادة 2015( ي  سذذاي ئا ( ي يا
لذذةمان  سذذكرتَيري ثةر بذذةرَيج  لذذة  سذذةرةتا داوا  سذذي.(،  بذذؤ ر اثر يذَذراق  سذذتاني ع سذذتووري كورد كردني ثرؤذةي دة

يذذي  ئذذةدةم، دوا نذذةوة  نذذدَي ر وون كرد تذذةوة، هة كذذات، ئةكةم ناوةكان خبوَينَي يذذة بي خذذؤي هة سذذةي  كذذةس د هذذةر 
 فةرموو.

 سكرَيرتي ثةرلةمان:-بةرَيج فخرالدين دادر
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

سذذتاني  سذذتووري كورد ثذذرؤذةي دة نذذي  مذذادة كرد سذذاي ئا مذذاددةي دووي يا لذذة  ثاَلثشت بة حوكمي بر طةي يةكةم 
 كانديد كراون بؤ ليذنةي دةستووري: عَيراق بؤ ر اثرسي ئةو بةرَيجانة لةاليةن فراكسيؤنةكاني ثةرلةمانةوة

 نةمر كةضؤ هسام -1

 فرست صؤيف -2

 ظاال فريد -3

 سريوان عدنان مريزا -4

 عثمان علي -5

 عبدالفتاح عبدالرزاق حممود -6
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 عبداحلكيم خسر  -7

 شؤرش مصطفى رسول -8

 بةهار حممود فتاح -9

 كوَيستان حممود -10

 عثمان حممدعدنان  -11

 طؤران ئازاد حممد -12

 خامؤش عمر عبداللة -13

 ضَينةر علي امحد -14

 ركان دادر عليا -15

 خليل ابراهيم حممد -16

 ابو بكر عمر عبداهلل -17

 دانا دارا حسني -18

 منى يوحنا يعقوب -19

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ئَيستا ناوةكان ئةنووسرَي بؤ دسة كردن، بةرَيجان لة ماوةي ر ابردوو ضةند كؤبوونةوةية  لة دةستةي 

مان ئةجنام درا، بؤ ر َيكةوتن لةسةر ناوي ئةنداماني ليذنةي سةرؤكايةتي لةطةَل فراكسيؤنةكاني ثةرلة
دةستووري بةو شَيوةي لة ياساكة هاتووة، لة ئةجنامي سَي كؤبوونةوة دةرئةجنامةي بةو شَيوةية بوو كة 
لةبةر دةستانة ئَيستا، تةنيا ئيشكالَيي ماةوةتةوة، ئةوةبوو كة بةثَيي ئةو ليكتَييةيشتنانةي لة 

ةجنام درا نوَينةرَيي بؤ ضوار حيجبي ناو ثةرلةمان دياري كرا كة ئَيستا وابجامن كؤبوونةوةكان ئ
نوَينةرةكةيان ئامادة نيية، و ثَيم وابَي دسةي خؤيان هةية لةسةر ئةو بابةتة كة دسةكاني خؤيان ئةكةن، و 

ثَيويست ئةكات  ناويان نووسيووة بؤ ئةوةي دسة بكةن، نوَينةري ثَيكهاتةي توركمانين كة بة ثَيي ياساكة
لة ليذنةكة هةبَين جياوازية  هةبوو لة نَيوان ئةندام ثةرلةماناني بةرَيجي نوَينةري ثَيكهاتةي 
توركمانةكان لةسةر ناوةكان، زؤرينةيان ثشتيريي لة كةسَيي ئةكةن، و كانديدَيكي ترين هةية كة يةكَي لة 

فة نةيةتة ناو ثةرلةمان ئَيمة لة دةستةي ئةنداماني ثةرلةمان ثشتيريي لَي ئةكات، بؤ ئةوةي ئةو خيال
سةرؤكايةتي ثَيمان باش بوو كة هةفتةية  مؤَلةتيان ثَي بدةين بؤ ئةوةي ئةو بابةتة لة نَيوان خؤيان ساغ 
بكةنةوة، واتة نوَينةرَيكي تةوافودي ثَيكهاتةي توركمان بَيتة ناو هؤَلي ثةرلةمان و دةنيي لةسةر بدرَي، 

ي ئةو هةفتةيةش نةتوانن ئيتي ادي لةسةر بكةن ئةوة بةثَيي ئاليةتَيي وائةكةين كة بةاَلم ئةطةر لةماوة
كانديدي زؤرينةي خؤيان بة شَيوةية  لة شَيوةكان بهَيننة ناو هؤَلي ثةرلةمان بؤ ئةوةي دةنيي لةسةر 

ةو نوَينةرةي كة بدرَي، بةاَلم هَيشتان ثَيمان باش بوو دةرطاية  بَيَلينةوة بؤ ر َيككةوتين خؤيان لةسةر ئ
ثَيويستة ئةكات لة ليذنةكة هةبَي، ضونكة لةوَي لةياساكة باس لةوة كراوة كة نوَينةري ثَيكهاتةي توركمان 
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و كلد و ئاشووري و سريان، نوَينةري نةتةوة جياوازةكاني تري هةرَيمي كوردستان بةشدار بن لة ليذنة 
ي خؤيان تؤمار بكةن بؤ دسة كردن لةسةر ئةو بابةتة، دةستووريةكة، ئَيستا ئةو بةرَيجانةي ئةيانةوَي ناو

دوايي لة دواي تةواو بووني دسة كردن دةنيدان لةسةر ئةنداماني ليذنةكة ئةجنام ئةدةين، فةرموو كا  
 ئةبو كاروان، فةرموو كا  ئاري.

 بةرَيج ئاري هةرسني:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ن نةبووين بة دةوَلةت مؤدَيلي د وكراسي لة كؤمةَليةي بة تةئكيد بة حوكمي ئةوةي كة ئَيمة هَيشتا
هةرَيمي كوردستان لةسةر ئةساسي سازان و تةوافوق لةطةَل يةكرت تَييةيشنت و طوَي طرتن لة يةكرتي و 
دبوَل كردني يةكرتي وةكو سةرةتايةكي فَيربوون لة د وكراسيةت هةموومان ئةو مؤدَيلةمان دبوَل كردووة، 

نةي هةمة لةسةر ئةو هةَلبذاردنةي ئةمر ؤ بة كورتي عةرزي بةرَيجتان ئةكةم، يةكةم، لة ئةو موالحةزاتا
ماددةي دوو بر طةي ضوار بر يارةكاني ليذنة بة سازان ئةبَي، تةئكيد ئةكةمةوة لةسةر وشةي سازان، لة 

ض شوَينَيكي ئةو هؤيةكاني دةرضوواندن ئةَلَي لة ثَيناو هينانةكايةي سازان، سازان لة مةعين كَي؟ لة هي
دانونة نةنووسراوة ئةو سازانة لة نَيوان كؤمةَلَيي ئةحجاب و اليةني سياسي لة كوردستان ئةكرَي، كةواتة 
ئةوة شتَيكي زؤر طشتيرية، زؤر بةداخةوة ئةو ضوار حيجبة سياسييةي كة لة كؤبوونةوةي ثَيشووش ناوم 

المي، و ئار استةي سَيةم، نوَينةريان نابَي بردن، حيجبي سؤشياليست، حيجبي شيوعي، بجووتنةوةي ئيس
بةثَيي ئةو تةوافودةي لةو ليستة خوَيندرايةوة لةو ليذنةية، زؤر سةيرة تؤ دبوَلي بكةي خةَلكَيي كة 
بةشداري هةَلبذاردني نةكردووة، تاكة كةسي مةعنةويية لةم واَلتة بةس لةبةر ئةوةي ثسثؤر ة دبوَلت بَي 

م نوَينةري حيجبَيكي زل كة بة هةزاران خةَلي دةنيي ثَيداوة، ر ابردوويةكي ثر  لة ليذنةكة حازر بَي، بةاَل
شؤرش طَيري هةية، خجمةتي كردوون طيان فيدايي كردووة، نوَينةري نةبَي لةو ليذنة، بؤية من جية 
لةوةي ر ةخنةي خؤم ئاراستةي هةموو اليةنة سياسيةكان ئةكةم بة حيجبةكةي خؤمشةوة، ئةوة خواردني 
حةدي ئةو اليةنة سياسيانةية، بةهيض جؤرَيي دبوَلم نيية، بؤية ئةو ثَيشنيارة ئةكةم، لة ماددةي دوو لة 

( ئةندام زياتر نةبَي، مةعناي ئةوةية هيض موشكيلة نيية كةمرت 21بر طةي دوو هاتووة ئةَلَي ليذنةكة لة )
وة، كةواتة ئيجتيهادي اليةنة سياسيةكان لةم ( كةسة و كةمرت نةبَي لَيرة دانةنرا21بَي، ئالياتي داناني ئةو )

ثةرلةمانة دةورَيكي طةورةي ئةبَي، بؤية ثَيشنيار ئةكةم، ئةوة هيض كة هةر ية  لة كةمينةكان يةكي ية  
 ئةندامي هةبَي........

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 تكاية ثةلة بكة، ضونكة كاتت نةماوة.
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 سن:بةرَيج ئاري هةر
زؤر ثةلة ئةكةم، ئةوة سَي، حيجبي سوشياليست، حيجبي شيوعي، و بجووتنةوةي ئيسالمي و ئاراستةي 
سَييةم يةكي ئةندامَيي، ئةو ثَينج حيجبةش يةكي ئةندامَيي، هةر ية  لة ثَينج حيجبةكةش بؤي هةبَي 

 خؤمان بثارَيجين.ية  كةس لة دةرةوة بَييَن، هيوادارم خواي طةورة يارمةتيمان بدات، يةكر يجي 
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو ئةبو كاروان.
 بةرَيج عبدالرمحن فارس:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ئَيمة هةر لة سةرتاوة كة بة فشار كراين بة طرووثَيي، ر ةتي ئةو هةَلوَيستةمان كردووة، تةئكد ان كردووة 

( كةسيةكة، دوورة لة ناوةر ؤكي ياساكة و سازاني 21بذاردني ليذنة )ئةو ميكانيجمةي دانرةوة بؤ هةَل
( ثةرلةمانتار دةكةين كة 39لة )وَينينةوة، و دةست خؤشي نيشتيماني، بؤية ئةو ياداشتةي ئَيستا ئةخي

ثشتيري) ياداشتةكة) ئَيمةيان كردووة كة هةموو فراكسيؤنةكانيشي تَيداية تةنيا فراكسيؤنى )كؤمةَلى 
(ي 4ى( نةبَيت، بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان: بةر َيجان ئةندامانى ثةرلةمان، بة ثَيي ياساي ذمارة )ئيسالم
عَيراق بؤ  –(ي ثةرلةمانى كوردستان ياساي ئامادة كردنى ثر ؤذة) دةستوور) كوردستان 2015ساَلى )

ناني دا كرا دوورة لة ر اثرسي بؤ هةَلبذاردنى ئةندامانى ليذنةكة بة شَيوةية  مامةَلة لة طةَل ثَيكهَي
ناوةر ووكى ياساكة و سازانى نيشتمانى، كة هةموو اليةنة سياسييةكانى هةرَيم لةسةر) كؤكن، بةو ثَيية) 
دةستوور بؤ هةموو خةَلكى كوردستانةو، ئَيمةش دةمانويست بؤ ئامادةكردنى ثر ؤذة) دةستوورةكةمان لة 

ؤ سةرجةم هاووآلتيانى كوردستان و نةوةكانى داهاتوو) اليةن ضةند حيجبَيكةوة ثاوةن نةكرَين، بةَلكؤ ب
ئةم نيشتمانةمان بَيت بة هةموو ثَيكهاتة نةتةوةيي و ئايين و كؤمةآليةتيةكانييةوة، لة دواجاريشدا 
دةستوور ببَيتة ر استة ر َييا) بةديهَينانى ئاماجنى نيشتمانى و نةتةوة ان بؤ ر َيكخستنى ثةيوةند) 

ن و طةل بةرةو طةيشنت بة دةوارةيةكى سةربةخؤ ، بةر َيجان لة سؤنية) سةرجةم دامةزراوةكا
بةرثرسياريةتى مَيذوو انةوة لة ثرسَيكى ئاوا طرينك دا بر يارماندا بة ر ةتكردنةوة) ئةو ميكانيجمة) بؤ 

( كةسيةكة ر َيكخراوة بة شَيوة) دؤرخ كاري و بةش بةشَينة) حيجبى بةرتةسي و 21ليذنة )
نى توانا و ثسثؤر ييةكانى ثَيكهاتة فرةييةكة) طةلةكةمان كة لة ئاست بايةخ و طرينيى ئةم ر ةضاونةكرد

ثرسة ضارةنووس سازةدا نيية،  ناو) ثةرلةمانتارةكان )عبدالرمحن فارس )ابو كاروان( )ئازاد)(، باثري 
ريانى ئاشوور)(، كامال )ئار استة) سَييةم(، عبدهلل حاجى حممود )سؤشياليست(، وةحيدة يادو )كلدانى س

كبري )فراكسيؤنى زةرد(،  ناظمساالر حممود )فراكسيؤنى سةوز(، سةعيد مةسي ى )فراكسيؤنى سةوز( ، 
شوان شَيخ امحد )فراكسيؤنى زةرد(، ظيان عباس )فراكسيؤنى زةرد(، زياد حسني )فراكسيؤنى زةرد(، بشار 

شامؤ شَيخؤ )فراكسيؤنى زةرد(، حيات  مشري )فراكسيؤنى زةرد(، ئاواز محيد حسني )فراكسيؤنى زةرد(،
)فراكسيؤنى زةرد(، حتسني امساعيل )فراكسيؤنى زةرد(، مةردان خدر  طهجميد )فراكسيؤنى زةرد(، فريوز 
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)فراكسيؤنى زةرد(، عباس غجاَ )فراكسيؤنى زةرد(، شيالن جناة حممد عباهلل )فراكسيؤنى زةرد(، مصطفى 
)فراكسيؤنى زةرد(، ئار) حممد هةرسني )فراكسيؤنى زةرد(، عمر جع ر )فراكسيؤنى زةرد(، ظةمان فيصل 

عينايةت )فراكسيؤنى طؤر ان(، ئَيظار ابراهيم حسني )فراكسيؤنى طؤر ان(، د.شوان دةآلدزةيي )فراكسيؤنى 
بجووتنةوة) ئيسالمى(، يعقوب طؤرطيس )فراكسيؤنى الرافدين(، لينا عجريا )فراكسيؤنى الرافدين(، ئايدن 

 فراكسيؤنىعثمان )راكسيؤنى توركمان(، حممد سعدالدين )فراكسيؤنى توركمان(، ماجد معروف )ف
ي(، االشور الكلداني السريانيكمال يَلدا )فراكسيؤنى جملس الشعب توركمان(، سرود سليم )ابناء النهرين(، 

 فراكسيؤنى توركمان(، مدينة أيوب )فراكسيؤنى زةرد(، كا  فةرهاد سةنياو) بةجودت جرجيس )
صمد )فراكسيؤنى سةوز(، د.حممد علي ياسني )فراكسيؤنى زةرد(،             تةحةفجةوة واذو) كردووة، مريم

)فراكسيؤنى يةكيرتوو) مصطفى منى ن  دةهوةجى )فراكسيؤنى ثَيشكةوتوو) توركمان(، غريب 
ثةرلةمانتارانةش  ئيسالمى(، زؤر سوثاسيان دةكةين و دةستيشيان خؤش بَيت و، دةسيت ئةو اليةنانةو ئةو

خؤش بَيت، كة هةَلوَيستيان بة بةردةوامى ثشتيري) بوو، ثشتيرييان لة سازانى نيشتمانى كردو، زؤر 
 سوثاسيان دةكةين.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، كا  سؤران نودتة) نيجاميت هةية؟ فةرموو.
 بةر َيج سؤران عمر:
 رلةمان.بةر َيج سةرؤكى ثة

ئةو ر ةنك و ناوانة) خوَينديةوة ر ةنيى ثورتةداَلى كةم بوو، بؤية منين لة فراكسيؤنى )كؤمةَلى ئيسالمى( 
 ثورتةداَلى، بوو) واذو دةكةم، بؤئةوة) نةَلَيت ئَيمة تَيدا نةبووين.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو.ناظم باشة، كا  
 :كبري ناظمبةر َيج 

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ثشتيري) تةواو) دسةكانى برا) بةر َيجم كا  )ئار)( دةكةم و، ثشتيري) لة و ياداشتة) كة )ابو كاروان( 
خوَينديةوة دةكةم، هيوادارين ثَيداضوونةوةية  هةبَيت بؤ ئةوة) كة سازان جَييا) خؤ) بيرَيت، زؤر 

 سوثاس.
 رلةمان:بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثة

 وثاس، بةر َيج كا  رابوون فةرموو.زؤر س
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 بةر َيج رابوون توفيق:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سةبارةت بة نوَينةرايةتى ثَيكهاتة) توركمان لة ليذنة دةستووريةكةدا بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان زمنييةن 
ى ثةرلةمان ئاماذة) ثَي كرد كة ئاماذة) ثَي كرد ئةطةر ئةو اليةنانة نةطةنة ئيتي اق زمنييةن سةرؤك

ر ةنية كانديد) زؤرينة) ناو كؤتلة) توركمانى خبرَيتة دةنيدانةوة و ثةسةند بكرَيت، من سةرجنى 
ثةرلةمانتارة بةر َيجةكان و سةرؤكايةتى ثةرلةمان بؤ ئةوة ر ادةكَيشم، كة لة ر وو) ياساييةوة ئاليةتَيكى لةو 

توركمانةكامنان خبرَيتة دةنيدانةوةو ثةسةند بكرَيت يان بة  ضةشنة نيية كة كانديد) زؤرينة) برا
ماناية  لة ماناكان بة داوا) لَي بووردنةوة بسةثَينَيت، لة ر وو) ياساييةوة برا توركمانةكامنان مافيان هةية 

و ( كانديديان هةبوو 2زياتر لة كانديدَيي ثَيشكةش بكةن، واتة ئةطةر بؤ منوونة براتوركمانةكان خؤيان )
نةطةيشتنة ئيتي اق هةردوو كانديدةكة مافى ئةوةيان هةية بَينة بةردةم ثةرلةمان و خبرَينة دةنيدانةوة 

 ئةوة) زؤرينة بةدةست دةهَينَيت لة ثةرلةمان لة ر وو) ياساييةوة دةبَيتة كانديدي برا توركمانةكامنان،...
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

دةرفةمت بدةييَت بؤ ئةوة) شتَيكت ثَي بَلَيم، هةواَلَيكت ثَي بَلَيم، ئَيستا نوَينةر) ثَيكهاتة)  جا ئةطةر تؤزَيي
توركمان داوايان كرد كة بر ؤنة دةرةوة بؤئةوة) ر َيي بكةون لةسةر كانديدَيي و، ئَيستا ياداشتَيكيان داوة بة 

ةمان، ثَيموابَيت ر َيككةوتوون لةسةر من، من ضاوةر َيي كا  )ئايدن(ش دةكةم بَيتةوة ناو هؤَلي ثةرل
 ( يان.5كانديدَيي هةر )

 بةر َيج رابوون توفيق:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

من خؤشحاَل دة  ئةطةر بيةنة ئيتي اق، ضونكة هةَلوَيسيت ئَيمة ثشتيري) كردنى ئةوانة و تةبعةن 
زباييان لَيدةكةم ئةطةر بيةن بة ثشتيري) ئةوانين دةكةين كة بيةنة ئيتي اق هةر لة ئَيستاوة ثريؤ

ئيتي اق، بةَلَى سةبارةت بة مةسريةيةكى كورتى ثَيكهاتنى ئةو ليذنة دةستوورية، تةبعةن بة طوَيرة) 
سيستةمى )سانتلييؤ( كة دواجار ثةناي بؤ برا لةبةرئةوة) ديار بوو فراكسيؤنةكان نةطةيشتنة ئةجنامَيي 

(، 4(، )5(، )7ابةش دةكرا لة طةورةوة بؤ بضوو  دةبوو بة )كة هةموويان لةسةر) كؤ  بن، بةم جؤرة د
(، ية  بؤ برا توركمانةكان و ية  بؤ برا ثَيكهاتة) كلدو ئاشوور) و ئةرمةنةكان، هةَلبةتة ئَيستا 1(، )2)

ئةطةر ئةوانة) كة دةيانةوَيت موتابةعة) ئةو ليذنة دةستووريةو ثَيكهاتة) ليذنة دةستووريةكة بكةن 
فراكسيؤنى ئَيمة فراكسيؤنى )طؤر ان( نةرمييةكى زؤر) نواندووة و، هةَلوَيستمان ثشتيري) كردن دةبينن كة 

بوو بؤئةوة) بيةينة ئةجنامَيي و ئيتي ادَيي و ثَيشرتين ثَيشمان وابوو و ئَيستاش ثَيمان واية كة دةبوو 
ن نواند، ئَيستاش ثَيمان ئاراستة) )ضةث( لةو ليذنة دةستووريةدا حجور) هةبَيت، ئَيمة نةرمى تةواوما

 واية دةبواية ئةو بابةتة حيسابي بؤ بكرَيت، زؤر سوثاس.
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 زؤر سوثاس، كا  بةهجاد فةرموو.

 بةر َيج بةهجاد دةروَين:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

شتا نة بيية هةيظة  مة ئةظ ياساية  يا دةرَي ئةز دبَيذم يا طرينية ئةم بيةهينة حةلةكَى براسيت ئةظة هَي
( ساَلة ئةم نةبينة خودان 23خسيت ظَى طاظَى داخواز دَيتة كرن، يةعنى طةلة  جارا مة دطوت ئةظة )

دةستوور ئةطةر دخياللَي هةيظةكَي دا جارةكاد) ئةم بَين ظان طةنيةشا بكةينةظة يان دانوون بَيتة تةعديل 
ََ هندَ) نينة، ذبةر هندَي ئةم دبَيذين يةعنى براسيت يان دظَيت سازان ثَيشوةخت  كرن ئيجةن لَيرة مةجا

هاتبا كرن ثَين ظَي جةلسَي يان ذي دظَيت بةردوام بني و ثةسةند بكةين ئةظ ناظَيت هاتينة ظَيرَ) دا 
ياساي نة بيةهينة ئةجنامان براسيت يان ذ) ئةو ناظَيت كو زؤر، تةبعةن يةعنى ئيحتيمالة ئةطةر مةسةلَيت 

ئةطةر ئةم هةمى ثشتيرييا هةمى ثَيكهاتا دةين، هةمى ر ؤشنبريا دكةين، هةمى كةسا دكةين كو بةشداربن 
دنظَيسينا دةستوور) دا براسيت، بةس دظَيرَي دا ئةطةر مةجال نةبيت يان دظَيت ئةو اليةنَيت كو زؤر 

يان ذ) وةكو طؤتي بةردةوام لديظ  كورسي هةين كورسيَيت خؤ بدةنة ئةظَيت ماين دا بيةهينة حةلةكَى 
ياسايَي كو ئةظ ياساية بةحسا هندَ) دكةتن كو ضةند شةرتةكَيت ئةساسي تَيدا هةنة كو )خودان ئةزموون 
بيت و، ر َيذا ذنان و، نوينةرَيت ثَيكهاتا( وا بجامن ئةظة ذ) يا هاتية ر ةضاو كرن، خاآل دووماهيَي بةر َيج 

ة وةختَى ناظ بَينة خواندن ثسثؤريةكة بةرامبةر ثسثؤر) بَيتة خواندن سةرؤكى ثةرلةمانى، من ثَيباش
( ناظن 20مةسةلةن دةرضوويَي ياسايَي ية بؤ دَلنيايي ئةطةر سيظين نةبيت ئةدةلةهوو، ضونكة زؤر نينة )

وةختَى ناظ دَيتة خواندن بةرامبةر وَي ذ) كا دةرضوويَي ياسايَي ية داكو دَلنيايية  دروست بيت بؤ 
 دامَيت ثةرلةمانى دابشَين دةنيدانَي لسةر ظى ئةساسي بدةن، زؤر سوثاس.ئةن

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، بةر َيج كا  باثري فةرموو.

 بةر َيج باثري كامةال:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

و ئةوة) برادةرانين باسيان كرد ديارة ئةوة) كة دةر دةكةوَيت تا ئَيستا ئةوة) كا  )رابوون( باسي كرد 
بةر َيككةوتن نةطةيشتوونةتة ئةوة) كة ئةو ليذنةية ثَيي بَينن، بةَلكؤ ر َيكارَيكى ترمان طرتووتةبةر 
ئةوين سيستةمى )سانتلييؤ( بووة، ئَيستاش دةرةجنام دةركةوتووة كة ئةو سيستةمة سةركةوتوو نابَيت، 

طلةيي زؤرين هةية لة زؤربة) زؤريان، توركمانةكانين نة  هةموويان تَيدا بةشدار ناكةين و، رةخنةو
طةيشتوونةتة ية ، ئةطةر برا توركمانةكانين بيةنة ية  باشرتيشة، بؤية من ثَيشنيار دةكةم ئةطةر 
بكرَيت و ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان ثشتيري) لَي بكةن ئةو كؤبوونةوةية دواخبةين بؤ هةفتة) 

ةرةجنامَيكى باشرت، ئةمة تةنيا ثَيشنيارة و بةشَيكى دسةكانيشم ثَيشرت كرا لة اليةن داهاتوو بةَلكو بيةينة د
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زؤربة) بةتايبةتى كا  )ئار) هةرسني( و، كا  )رابوون( ئاماذة) ثَي كرد و، كا  )ابو كاروان(ش ئةو 
ة تَيي ياداشتة) خوَيندةوة و زؤربة) برادةرانين رةخنةو سةرجنةكانيان لة طةَل بريو بؤضوونى ئَيم

( بوو، ئةطةر 39( ئةندام كة ثَيشرت )41( ئةندام ثةرلةمانين واذويان كردووة، ئَيستا بؤتة )41دةكاتةوة )
بكرَيت هةموو الية  ر ةزامةند) لةسةر بدات بة باشرتي دةزامن بؤ  كامَل تر بوونى ئةو ليذنةية و بة 

بر طةية بؤ كؤبوونةوة) داهاتوو بؤ ئةوة)  طةيشنت بة سازانى نيشتمانى ئةو كؤبوونةوةية دوا خبرَيت، ئةو
 بتوانني بيةينة ضارةسةرَيي، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، بةر َيج دكتؤر شوان فةرموو.

 ))د.شوان دةآلدزةيي((:مصطفى بةر َيج عمر 
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

زان دةكات لةبةرئةوة ئَيستا حةزف كردن و ثةراوَيج خسنت ئةو ياساية) كة ثةسةند كرا هةموو) باسي سا
و فةرامؤش كردن و ثَيشَيل كردنى مايف ئةو ئةندامانة، كة لة ر ابردوودا وةكو اليةنَيي اليةنة ئيسالمييةكان 
كة شتَيي فةزَلى ثَيوة بكةن ئةو خةباتة) ئَيمةية كة لة شاخ هةمان بووة و ئَيستاش بة هةمان ناو نيشان 

نةتةوة، بةآلم جةنابتان بة ياسايةكى ر ؤذئاوايي )سانتلييؤ( كة ئةمة نة نةصي )دورئانة( نة هيضة ماوي
مادام دةبَيتة ماية) ثَيشَيل كردنى مايف خةَلي دةبوو ثةير ةو نةكراباية، لةبةرئةوة كاتَيي كةوا هةموومشان 

بة سياسةتي خؤمان و بة نةخشة)  ضووينة ناو حكومةتةوة ئَيمة دةنيَيكني، بةآلم بة ئاراستة) خؤمان و
خؤمان موعارةزةين، دوور لة دةستة) سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان لة ئؤثؤزيسيؤنى ثَيشوو دةبوو 
ئةو كورسيية) ئَيمة هةر ثَين كورسيةكانى تر ديار) كراباية وةكو نرخَيي، ئيحتريامَيي بؤ ئؤثؤزيسيؤن 

ةية، بةآلم بةداخةوة ئةو سياسةتة) كة ثةير ةو كرا بؤ لة هةرَيمى كوردستاندا بةو شيَيوازة) كة ه
ثليشاندنةوة) ئَيمة، سياسةتَيكة ئةمر ؤ لة تارخيا ثَيي دةَلَين سياسةتى )ر ةش(، كؤمةَلَيي سيظين ثَيشكةش 
كراون هي ئةو اليةنانة هةموو) ئةندامى حيجبني هةموو) نة سيظيان لةطةَلداية ئَيستا بة ئَيمة تةوافوق 

(م 4سيت بؤ بةرز بكةنةوة، ئةمة بةراسيت ئةو خولة يةكَيكة لةو سيمايانة) كة ئةم خوَ )كراوة دة
ثةرلةمانى كوردستان يةعنى حيساباتي لةسةر دةكرَيت، لةبةرئةوة بةهةر شَيوازَيي بواية دةبوو بةراسيت 

اسي )ضةث( دةكات، ئايا لة بة ثَيي سازان بواية شوَينى ئةو خةَلكة كراباية لة ناويدا، بةآلم ئَيستا تؤ دَيي ب
( كان باسي شؤر شي ثرؤتؤتالييان دةكرد ئَيستا بةس ية  80هةرَيمى كوردستان هةموو ئةوانة) كة لة )

اليةن ماوة )ضةث( بَيت؟، ديارة اليةنةكانى تر هةموويان لَي ثاشيةز بوونةوة، ئةو كورسيةتان بؤية ديار) 
( اليةنة كَيشةو مةشاكلي بؤ دروست بَيت، ضونكة 3َل ئةو )كرد بؤئةوة) كةوا بجؤتنةوة) )ئيسالمى( لةطة

خؤتان دةزانن بة ئَيمة ية  اليي نا كرَيتةوة، نة من نوَينةر) ئةوامن نة ئةوان نوَينةر) ئَيمةن، بةس بؤ 
( ئةندامانةدا جية لة ستةم جية لة سياسةتَيكى زؤرينة بؤ كوذانةوة و 21نةبوونى ئَيمة لة ناو ئةو )

ى اليةنةكانى تر شتَيكى تر نيية، ئةوة ثريؤزيشتان بَيت، بةآلم هةموو ئةو درومشانة) كة خامؤش كردن
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باس دةكران لة ضاكساز) لة ضي و لة ضي كوا لة كوَي دةبينينةوة؟، بةس ئةوة دةمَينَيتةوة كةوا كةمينة 
ة وانةية زؤرين بة سياسةتَيكى دروست كراو ثشتيوَي خبرَيت، ئيهمال بكرَيت، حيسابي بؤ نةكرَيت، و ل

باس لةوة دةكةن ئَيمة زؤر داكؤكى لةوة دةكةين كةوا ئةو دةستوورة مةسةلة) ئاينى ثريؤز) )ئيسالم( 
تيادا سةرضاوة) سةرةكى ياسادانان بَيت لةوانةية يةكَيي لةو هؤيانة) كةوا ئَيمة) لَي دوور خرابَيتةوة ئةو 

 بابةتة بَيت، زؤر سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان: /بةر َيج د.يوسحم حممد صادق

دةزانى هةر لة ئَيستاوة ثَيويست بة تةئويل و ئةو شتانة ناكات لةبةر خاتر) ئةوة دوور خرابَيتةوة، ئةو 
بر طةية لة دةستووردا هةموار بكرَيت نازامن ئةم شتانة ثَيويست دةكات هةر لة ئَيستاوة طؤمان و تةفسري) 

هةدي خؤتة دسةكانى خؤت بكة)، بةآلم ئةمة) كة  موئامةرةو ئةم شتانة ئين ثَينةكرَيت، جةنابت
 جةنابت لة ئاخريةوة باست كرد تؤمةت بار كردنَيكى بَي بنةماية، كا  شوان فةرموو.

 بةر َيج شوان شَيخ امحد:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ثَيم باشة من ثشتيريي دسة) زؤربة) بةر َيجان دةكةم كة دسةكانيان كرد، ئَيمة كة باس لة سازان دةكةين 
بةر َيجتان ئةطةر مودةية  بدةن مةسةلةن ناَلَيم هةفتةية  لةوانةية لةبةرةئةوة) كة زةرورةتة لة ماوة) 
مانيَيي دا تةواو بكرَيت، بةآلم ضةند سةعاتَيي لةطةَل فراكسيؤنةكان كؤبوونةوةية  بكرَيت بؤئةوة) 

كة تةهمين كراون لةو ثرؤسة تةهميشي ئةو حيجبانةش نةكرَيت يا خؤد ئةوان هةست ثَينةكةن 
ضارةنووسسازة بؤئةوة) ئةوانين بَين بةشدار) بكرَين، دةكرَيت ئَيمة بةراسيت ئةوانة) كة كورسية 

( حيجبةش راز) 4زؤرةكانيشمان هةية دةكرَيت ضاو ثؤشيية ، مرورةتَيكمان هةبَينت تا بتوانني دَلى ئةو )
ة) لة ناو ئةو ثةرلةمانة، ئَيمةش ثَيويستمان بةوانة تةنيا بكةين كة بَين لةطةَل ئَيمةدا بةشدار بن بؤئةو

ئةوان ثَيويستيان بة ئَيمة نيية، ئَيمةش ثَيويستيمان بةوان دةبَيت لة داهاتووش بؤئةوة) ئةو ثرؤسةية بة 
باشرتين شَيوة بةرةو ثَيشةوة ببةين، من داوا دةكةم بةر َيجتان كؤبؤنةوةكة ضةند سةعاتَيي ر ابيرن 

كؤبوونةوةيةكى سةرؤكايةتى فراكسيؤنةكان بكرَيت تا ئةوكاتة بيةينة نةتيجةية  كة بة دَلى بؤئةوة) 
 هةموو ئةندامانى ثةرلةمان و خةَلكى كوردستان بَيت، زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة، سوثاس، مامؤستا مجال فةرموو.

 ))مجال مؤرتكة((:عثمان بةر َيج مجال 
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

هةظاآلنى ثةرلةمان باسي ئةو بابةتةيان زؤر كرد، ثشتيريي بؤضوونةكانيان دةكةم، من ية  بابةت باس 
( اليةنة ئةطةر لة مةودعي ثةرلةمانيشيان تاكة 4دةكةم، بة حوكمى خةبات و مَيذوو) ر ابردوومان ئةو )

ةيتة مَيذوو) خةباتي دوور و درَيذ) نةتةوةيي و كورسييةكيان هةبَيت، تةبعةن ئةطةر ئاور ية  بد
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نيشتمانيمان جَيية) ثةجنةيان ديارة، لة ناو كؤمةَليا) كوردةوار) ئةمر ؤ، ئةوانة هةموو سةركردةكانيان 
جَيية) بايةخن، جَيية) شانازين و مَيذووش شاهيدة، بؤية من لةر وانية) خؤمةوة بةراسيت بةنةدسي 

ةنة بةشدار نةبن لة دةستوور، ضونكة ئَيمة ثَيكهاتة) ئةمر ؤ بة تايبةتى زروفى ( الي4دةزامن هةموو ئةو )
ئَيستاي كوردستان ثَيويسيت بة تةبايي هةية، ثَيويسيت بة ية  رَيج) هةية، ثَيويسيت بةوةية نَيو ماَلى 

ؤر كورد ثتةو بكةين بؤ ئايندةيةكى طةش ر ةضاومان دةكات، ئَيستا كوردستان لةذَير تةوذمَيكى ز
مةترسيدار داية، بؤية من ئةو هةنياوة) ئَيستا دةبينم لةو كاتةدا فةرامؤش كردنى بةو شَيوازة) بةراسيت 
مةوزوعى من سياسين نيية، مةوزوعم لة ر وانية) دةروونى خؤمةوة دةَلَيم ثَيويستة حيجبي )شيوعي( 

ؤشياليست( بةشدار بَيت، ثَيويستة بةشدار بَيت، ثَيويستة )بجؤتنةوة) ئيسالمى( بةشدار بَيت، ثَيويستة )س
)ئاراستة) سَييةم( بةشدار بَيت، ثَيويستة هةموو ئةو اليةنانةكان بةشدار بن كة تا دوَييَن ئةم 

 ثةرلةمانةيان بة خوَيين كادرو ثَيشمةرطةكانيان دروست كرد، زؤر سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د فةرموو.زؤر سوثاس، كا  دكتؤر حمم
 بةر َيج د.حممد علي ياسني:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ثشتيري) تةواو)، تةواوين نة، بةس ثشتيرييةكى )تام( لة نَيوان تةواو )تام( دا هي كا  )ابو كاروان( و 
كا  )ئاري هةرسني( دةكةم، هةروةها ئةو ياداشتة) كة لة اليةن كا  )ابو كاروان( خراية ر وو، بةر َيجان 

ستوور موئةسةسةية، دامةزراوةية، دامةزراوة بة بَي بةش كردن دانامةزرَيت، هةندَيي لة اليةنةكان دة
بَيبةش كراون كة لة خةباتي رزطارخيواز) باشوور) كوردستاندا دةستَيكى باآليان هةبووة ئَيستاش دةبَيت 

شداربن، وةكو ئةندامَيكى لة خةباتي موئةسةساتي كردن و دامةزراوةيي بةشداريان ثَي بكةين، دةبَي بة
ثةرلةمان نييةرامن لة بةشدار) ثَينةكردنى، ئةوان لةبةرئةوة لةطةَل رَيجم بؤ هةموو ئةندامانى ئةو 
ليذنةية، بةآلم ئامادة نيم دةنك بةو ليستةية بدةم هةر ضةندة كةساني خاوةن توانا لة ناوياندا هةن و 

( ثةرلةمانتار و ئيمجا 41نيى بدةمَى، بر وا ناكةم ثشتكري) )برادةرانى خؤم تيادا هةن، بةآلم ئامادة نيم دة
( فراكسيؤنة ية  كورسييانة ثشتيرييان شتَيكى هةر وابَيت، دةبَيت 4كردنيان بؤ ئةو بابةتة) ئةم )

بةرضاو وةربيرَي و ثشتيريي ئةو ر اية دةكةم كة هةر هيض نةبَيت بؤ ماوةية  كؤبوونةوةكة دوا خبرَيت و 
 طؤ) ديكة بكةين لةسةر ئةو بابةتة، زؤر سوثاس.هةندَي ط تو 

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس، كا  ساالر فةرموو.
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 بةر َيج ساالر حممود:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

اوةن ( ساَلة ئَيمة نةبووينةتة خ23( ياد) يةكةم هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان بوو، )19/5دوَييَن )
دةستوور، دةستوورين واتة بنةما) بة دامةزراو) كردن لة ئاسيت درومشدا هةموومان دسة) ر ةونةددار 

() ئةم ساَلة، 19/8لةسةر ثرسي بةدةستوور) كردن دةكةين، بةآلم ئَيمة دوا وادة بؤ ثرسي دةستوور )
يةكال كةرةوةداية، ئايا  ثةرلةمانى كوردستان لة بةردةم بةرثرسياريةتيةكى طةورةو تادي كردنةوةيةكى

ئَيمة لةم ثرسةدا موةفةق دةبني يان جارَيكى تر دَيينةوة ئةزمةكان بة ئةزمة) ترو دةستوورين دةكةينة 
كارتى يةكال كردنةوة) ملمالنَيية سياسييةكان، بؤية ر ام واية ثشتيوانى كردنى ئةو بةر َيجانة) كة 

سةلةكة بَيت، ئةمة هةنياوة بؤ مةسةلة) بة دةستوور) هاوكارمانن لَيرة ناكاتة ئةوة) ئةمة ئةصَلى مة
كردن، واتة ثرسي دةستوور لةبةشدار) كردن و بةشةدار) نةكردنى ئةوان طرينيرت و طةورةترة و 
هةمووشيان ر ا) ئَيمةمايان دةزانن لةسةر بةشدار) كردنى ئةوان كة ثَيويست بؤ بةشدار بنب، بةآلم لة 

وة دانوونييةكان ثة  نةخرَيت و ضةندين مانك لة ر ابردوو دا ئَيمة ثَيناو طةيشنت بةوة) كة هةنيا
تةحةموملان كرد بؤئةوة) بتوانني بيةينة سازانَيي لةسةر ئةم ثرسة،  ئَيستاش هيوادارين ئةو هَيجة 
سياسييانة) كة دورباني بةخشي طةورة بوون لة مَيذوو) رزطار) كوردستاندا و لة دامةزراندنى ئةم 

ا ئةمةش بة سنك فراوانييةوة وةربيرن و، ئةو واذويانةش وةكو كارتَيي بةكار نةهَينرَيت ثةرلةمانةش د
بؤ ثة  خستين ئةم ثرؤسةية ئةوان با دورباني بدةن لة ثَيناو ئةوة) ئَيمة ببني بة خاوةن دةستوور و ئةم 

دةتوانني هةنياوة  ( مانيةدا ئَيمة3ثةرلةمانة ئةوانة بيخةنة بةردةم تادي كردنةوة، ئايا لةم ماوة) )
عةمةلييةكان بنَيني يان هةر ليذنة بة ليذنة دةسثَيرين، لةبةرئةوة ر ام واية ئةم بابةتة بابةتَيكى 

( 4سونائيية، راستة جورَيي لة ئيجحافى تَيداية، بةآلم ثرسى دةستوورةكة طةورةو طرينيرتة و ئةوان لة )
بةآلم ديارة تةوافودةكة لة نَيوان ئةوان و ( كورسيشيان بؤ ئامادة كرابوو، 3ئةندامى بةر َيج )

بةرامبةرةكانيشيانةوة دروست نةبوو دةبوو هةمووشيان بةشداربن، ئَيستا ئَيمة لة دؤناغَيي داين لة ضوار 
ضَيوة) بةرنامة) كاردا بؤئةوة) دةنك بدرَ) بة ئةندامانى ليذنة) دةستوور)، من داواكارم لة هةموو 

تا  هةموومان لةسةر بنةما) عاتي ى دسة دةكةين ثَين ئةوة) ئةم ثَيكهاتنة ئةندامانى ثةرلةمان كة ئَيس
بَيت لةسةرئةوة لة ناو فراكسيؤنةكانى خؤمان جةختمان بكردايةتةوة لةبةرئةوة ناكرَيت لةسةر ئةم 
بيانوانة ئةمر ؤ ئةو بةرنامة) كارة بة ئاراستةيةكى تردا بربَيت و ثَيويستة دةنيدان لةسةر ئةندامانى 

يذنة دةستووريةكة بكرَيت كة كار) خؤيان بكةن و ثةرلةمانى كوردستان بةتايبةتى و بةتايبةتي ترين ل
سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان دةبَيت زؤر لة نجيكةوة ئةو كاتة) لةبةر دةستدا ماوة بيقؤزَيتةوة 

ة بةردةم خةَلكى بؤئةوة) ئَيمة ثر ؤذة) دةستوور) هةرَيمى كوردستان دوا) ثَيداضوونةوة) بيخةين
كوردستان و لةسةر بنةما) دةستوور) ضارةسةر) هةر بؤشاييةكى ياسايي بكرَيت بؤئةوة) ئؤباَلى تارخيى 

 جارَيكى تر نةكةوَيتة ئةستؤمان، كة لة ال) خةَلكى كوردستان تووشي ئيحراجييةكى طةورة ببني.
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ئار) نودتة) نيجاميت هةية؟ فةرموو.باشة، سوثاس، كا  

 بةر َيج ئار) حممد ))ئار) هةرسني((:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

زؤر سوثاس جةنابي سةرؤكى ثةرلةمان، هيوادارم ر َيية نةدة) كة باسي عاتي ة و الر َيربدن و ئةم دسانة، 
َلكى تر بة عاتي ة لَيي هةر كةس بؤ) هةية دةليلي خؤ) بَينَيتةوة، بةآلم نة  دسة) مةبدةئي خة

 بداتةوة، زؤر سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، كا  عمر فةرموو.
 بةر َيج عمر عينايةت:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
من سةرةتا سةرجنتان بؤ ية  بابةت ر ادةكَيشم كة لة دانوونةكة وشة) سازان هاتووة لة هيض دانوونَيكى 

( كةسة كة دةبنة ئةندامى ئةم ليذنةية كةسَيكيان نار از) بَيت لة هةر 21دونيا سازان نيية، كةواتة ئةم )
يةكَى لة تَيثةر اندنى هةريةكة لةو بةندانة) ناو دةستوورةكة تَيناثةر َيت ئةوة خاَلى يةكةم، خاَلى دووةم: 

اَلى سَييةم: وادة) ر اثرسيةكة ديار) نةكرا ( ر ؤذةكة، خ90سةد ي زةمةنى دانةنرا بؤ ئةو وادةية) دوا) )
( 19ئةمة وةكو سةرجنَيكي طشيت لةسةر ياساكة، من خؤم ثشتيريي لة دسةكانى )حيات( خان دةكةم، ئةم )

كةسة) كة ئَيستا ناوةكانيان لةبةردةسيت ئَيمةداية لةوانةية هةموويان خةَلكي شايستة و بةر َيج بن، بةآلم 
يان نا ناسم، ئةمة يةعنى زةمحةتة بؤ من دةنك بدةم بة كةسَيي كة نة) ناسم بةداخةوة من زؤربة) زؤر

كة سيظيةكة) نة بينم نةزامن ر ابردوو) ضيية توانا) ضيية لةبةرئةوة ثشتيري) تةواو) دسةكانى كا  
)ئار) هةرسني( و )حيات( خانين دةكةم، لة هةمان كاتدا من ثَيشنيار) ئةوة دةكةم وةكو ئةو برادةرانة 

( اليةنانة) كة نوَينةريان نيية ر ابردوويةكيان هةية لة خةباتي رزطارخيواز) نةتةوةيي 4اسيان كرد ئةو )ب
كورد دا و، هةروةها ئَيستا ثَييةيةكى جةماوةريان هةية، هةروةها ئَيستا لة بةرةكانى جةنك دا بة فيعلي 

دا دروست دةكةين، ناكرَيت ئةوانة شةهيد دةدةن بةرطر) لةم هؤَلة دةكةن كة ئَيمة لَيرة ليذنةكة تَي
( كةس كة دياري كراوة من نازامن ئةوان 1بَيبةش بكرَين و، ئةطةر بكرَيت ئةمة ثَيشنيارَيكة دةيكةم )

( ئةندام بؤئةوة) تةوةجوهة عيلمانييةكة             جيا 2خؤيان ر از) دةبن يان نا بؤيان بكرَيت بة )
( تةياريان وةكو من لَي 3( تةيارن )2ونكة ئةوان ئَيستا حاليةن )بكرَيتةوة لة تةوةجوهة ئاينييةكة، ض

( ئةندامين بؤيان من 2بجامن علمانني و يةكَيكيان ئاينيية، مةزهةبيية، لةبةرئةوة ئةطةر بكرَيت بة )
وةكو ثَيشنيارم كرد نازامن خؤيان ضةند دايل دةبن يان دايل نابن؟، ثشتيريي تةواو) دسةكان و 

و كاروان( دةكةم و، ثشتيريي تةواو) دسةكانى )حيات( خان و كا  )ئار) هةرسني( دةكةم، راثؤرتةكة) )اب
 زؤر سوثاس.
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، خاتوو فريوز فةرموو.

 طه:بةر َيج فريوز 
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

خانَى دكةم، من وةكو جَييرا بةرثرسَي ليذنا  ثشتيرييا دسةكانى كا  )ئار)( و )ابو كاروان() و )حيات(
مافَى مرؤظى ثاَلثشتى تةواو) خؤم بؤ ئةو حيجبة سياسيانة) دةردةبر م كة لة ثةرلةمانى كوردستان 

( كورسني، ثَيمان واية ئةو هَيجانة هَيج) خةباتكار) نيشتمانني و ثَيويستة لة ليذنة) 1خاوةنى )
ية) ئةوان بة ذمارة) كورسي نينة بةَلكو ئةوان دةبَيت بةشداربن، دةستوور) بةشيان هةبَينت، ضونكة ثَي

 ضونكة ئَيمة كة باسي سازان دةكةين دةبَيت بة كردار سازان هةبَيت نة بة كؤتا، زؤر سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، كا  ئؤمَيد فةرموو:
 شناو((:بةر َيج ئؤمَيد عبدالرمحن ))ئؤمَيد خؤ

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ياساكةمان دةركرد بابةتةكة سازان بوو، رؤحى ياساكة بريتيية لة سازان و لة ئةجناميشدا كاتَيي دةبينة 
خاوةنى دةستوور ديسانةوة دةبَيت سازامنان هةبَيت لة ماوة) ساآلنى ر ابردوو سازان و تَييةيشتنى هاوبةش 

مة خاوةنى دةستوور نني و، اليةنَيكين بة تةنيا بةرثرسيار نيية هةموومان نةبووة لةبةرئةوة تا ئَيستا ئَي
بةرثرسيارين كة جَيي سةرنج و تَيبينيةكامنان لة دةستوور نةبووةتةوة، بؤية سازان نةبووة و دةستوورمان 
نييةن خَيرة ليذنةية  دروست دةبَيت بؤ دروست بوونى دةستوور هَينانة ئارا) دةستوور و سازانى 

ةستوور ئةو ليذنةية بة سازان نةبَينت، بؤية ئَيمة ئةوة ر ادةطةيةنيني بؤ مَيذوو هةَلوَيسيت ر ةمسي د
رامانيةياندووة، ئَيمة لةطةَل ئةوةدا كراوة  فراكسيؤنى )ثارتى د وكراتى كوردستان( لةو سَي كؤبؤنةوةي كة

فةرامؤش نةكرَيت، ئةوة) بووة  بووينة بة سازان ئةو ليذنةية دروست بكرَيت و هيض اليةنَيي تَيدا
رَيكةوتن نةبووة لة نَيوان فراكسيؤنةكان، ثةنامان بؤ شَيوازَيي بردووة كاتَيي نةطةيشتووينة رَيكةوتن، 
بؤية بةو شَيوازة دابةش كراوة، ثَيوةر) كورسى ثةرلةمانى لةبةر ضاو طرياوة، ثشتيري) ياداشتةكة دةكةين، 

ا لة نووسينةوة و ئامادةكردنى دةستوور فةرامؤش بكرَيت لة ثرؤسةيةكى ناكرَ) هيض اليةنَيي لةم وَلاتةد
[ ئةندامانى ثةرلةمان واذوويان كردووة دةبَيت بة نةزةر) ئيعتيبار 41نيشتمانى داينة و ئةو ياداشتة) ]

ودتة وةربيرَيت، ئةمة بة نيسبةت ئَيمة مةبدةئة و عاتي ة نيية، لة يةكةم رؤذةوة تا ئَيستا ية  فاريجة و ن
لة دسةكامنان نةكشاينةتةوة و ناكرَيت هيض اليةنَيي فةرامؤش بكرَيت، تةوافودين لةم وَلاتةدا بريتى نيية 
لة تةوافودى نَيوان ثَينج اليةن، تةوافودى هةموو ثَيكهاتةكانى ئةم وَلاتةية، بة نيسبةت مافى 

لة داخلى خؤيان بر يار لةسةر ضى ثَيكهاتةكانين ئةوة) ال) ئَيمة مةبدةئة، مافيان زامن بَيت، ئةوان 
دةدةن حةدى ئَيمة نيية كانديد) ئةوان ديار) بكةين، هةرضةند بة خؤشحاَلييةوة هةردوو اليةن لة 



 383 

خؤشي و برايانى مةسيحى و توركمان لةم بابةتة يةكاليى بووينةتةوة و دووبارة داوا دةكةين لة 
ئةم ثرؤسة نيشتمانييةدا دةبَيت سازان هةبَيت و  ثرؤسةيةكى نيشتمانيداين و لة هةنياوة سةرةتاييةكانى

داواكار) ئةوان بة نةزةر) ئيعتيبار وةربيريَيت و ئةو كات دةتوانني هةنياوةكانى ئايندة بة متمانة) زياتر 
بهاوَيذين، ئةطةر نا ثَيم واية لة دةستثَيكى خراث داينة و متمانة كاَلرت دةبَيت و ئةجنامَيكى بامشان لةم 

 تمانيية نابَيت، زؤر سوثاس.ثرؤسة نيش
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو كا  طؤر ان،
 بةر َيج طؤر ان ئازاد حممد:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
من لة روانية) باوةر  بوومن بة د ؤكراسى و دةستاودةستكردنى دةسةَلات باوةر م بة تةعةدوديةتى فر ة 

راستةدينة هةية، نة  وَينةيى و لةو روانيةيةوة ئةو ثةر ) رَيج و حؤرمةمت هةية بؤ  حجبى حةديقى و
خةبات و دوربانيدان و هةَلوَيست و ماندووبؤنى هةر ضوار حجبةكة، كة من نةيدةويست دسة بكةم، بةَلام 

َى بر يار) دا ية  ثرسيارم ال دروست بووة، ئةطةر ئَيمة هةوومان بةو شَيوةية دسة دةكةين من تَيناطةم ك
[ 40نوَينةرةكان بةو شَيوةية دةستنيشان بكرَيت؟ ئةمة ال) من بوويتة مةتةَل، من دةبينم ياداشت ]

كةس ئيمجا)  كردووة بةشَيكى زؤر) سةرؤكى فراكسيؤنةكان بة شَيوةيةكى تر دسة دةكةن،  ئةطةر واية بؤ 
ئةطةر دذ) ثرؤسة) سازان بَيت، ثرؤسة)  ئةو ناوانة ديار) كرا؟ ئةطةر واية بؤ طةيشنت بةو ئيت ادة كة

 نيشتمانى تَيي دةدات؟ ئومَيدةوارم لة دةستة) سةرؤكايةتى وةَلامةكةم دةست كةوَيت، سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو كا  شَيركؤ،
 بةر َيج د. شَيركؤ حةمة امني:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
دا كاتى خؤشى كة مونادةشة) ئةم ثرؤذةية كرا ئةو ثرسيارةم كرد و وةَلامةكةشم دةست من لة راستي

[ نةبوو؟ ئةو بنةماية ضى بوو كة 23و  17[ نةبوو؟ بؤ ]19[ كةس نةبوو؟ بؤ ]21نةكةوت، بؤ ]
ت، [ كةسة؟ بة دَلنياي ئَيستاش وةَلامى ئةو ثرسيارةم دةست ناكةوَي21لةبةر ضاو طريابوو بؤ دانانى ئةم ]

خاَلَيكى تر، هةروةكو ئةو بةر َيجانة وتيان، من رَيج) زؤرم هةية بؤ خةباتى تا  بة تاكى خةَلكى هةرَيمى 
كوردستان بؤ دوربانيدانى حجب بة حجبى هةرَيمى كوردستان و بؤ هةموو ئةو دَلوثة خوَينانة) كة لة 

ا) ئازاد و ض دةستةبةركردنى ثَيناو) ض ئةم رؤذة ض سةروةربوونى ياسا و ض دةنيى ئازاد و ض ميدي
سيستةمَيكى حوكمر انى مرؤظ دؤست لة هةرَيمى كوردستان رذاون، سةر) رَيجيان بؤ دادةنوَينم و تةدديرم 
هةية بؤ يةكةم ثَيشمةرطة هةر لة كؤمار) كوردستانةوة تا دةطاتة ئَيرة و ثَيشرتين لة شؤر شى ]شَيخ 

رد بة بَى جياوازي، بةَلام ئةمة ناكاتة ئةوة) لة ذَير عبيداال) نةهري[يةوة و هةموو شؤر شةكانى كو
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ضةتر) وشة) سازان هةر وةكو هاور َيم ]كا  ساالر و كا  طؤران[ وتيان، لة ذَير ضةتر) سازان جارَيكى 
[ ساَلى حوكمر انى كورد) نةيتوانيوة خاوةنى دةستوور بَيت، ديسان ئةجمارة ثة  23تر لة ماوة) ]

) خبرَيتة ئةستؤ) ثةرلةمانى كوردستان، بؤية من دةثرسم لة راستيدا هةموو ئةو خبرَيتةوة و ئؤباَلةكة
بةر َيجانة) كة ئَيستا بة جؤرَيي لة جؤرةكان ئةم دسانة دةكةن ثَيشرت لة كؤبوونةوة) فراكسيؤنةكان بوون 

بكرداية، لةطةأل  و دةيانتوانى ئةو كاتة باشرت و جد) تر و لَيرب اوانةتر بةرطرييان لة بةشدار) هةموو الية 
%[ لة روانية) بر وا بوومن بة د ؤكراسى، بة مافى بةشداريكردنى تا  بة تاكى 100ئةوة) من لة ]

هةرَيمى كوردستان، لةطةَل ئةوةدام هةموو خةَلكى هةرَيمى كوردستان بة جؤرَيي لة جؤرةكان لة 
ة  ئةو بةر َيجانة) كة نوَينةريان نووسينةوة و ئامادةكردنى دار شتنى دةستوور جَى ثةجنةيان هةبَيت، ن

هةية لة ثةرلةمان، بؤية لة راستيدا هيوادارم هةموومان ثَيكةوة هةم سازان و هةم سازشَيكى بةكؤمةَل 
بكةين، بؤ ئةوة) كة ئَيستا) هةرَيمى كوردستان لةمة زياتر لة ثرسى بَى دةستوور) نةمَينَيتةوة، ئةوة) 

بدرَيت فؤرمَيكى ياسايى دابنر َيت، بؤ داتاشرَيت بؤ دةربازبوون لةم كة هةر جارة و بة بيانووية  هةوَل 
دؤناغة، بؤية من وَيرا) ثشتيرييكردمن لة بةشدار) كردنى هةموو ثَيكهاتةكانى خةَلكى هةرَيمى كوردستان 
و هةموو حجب و ئةكاد سيت، ثشتيري) دسةكانى ]كا  ساالر و كا  عمر و كا  طؤر ان[ دةكةم و 

 ة بر وابوون بة بةشدار) كردن بر وابوونَيكى تةواو بَيت.هيوادارم ك
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كاتت تةواو بوو، فةرموو كا  عةَ،
 بةر َيج على حةمة صاحل:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بة خؤشحاَلييةوة ثةنا بؤ  ئةوة) ال) ئَيمة منوونة) باَلاية و ضاو) لَيدةكةين د ؤكراسيةتة، لةم ثرسة

سيستةمى سانتلييؤ براوة كة لة رؤحى د ؤكراسى لة دايي بووة، واتة ئةمةية دةبَيت د ؤكراسيةت وة  
منوونةيةكى باَلا وةربير) كة هةموومان رؤذانة بةستةزمانانة ثَيداطر) لَيدةكةين يان عةدالةت وة  

ماندووبوونى ئةو حجبانة كةم ناكةمةوة كة خوَينى منوونةيةكى باَلا وةرطرين، من هةرطيج لة جوهد و 
زؤريان رَيشتووة و خةباتى طةورةيان كردووة و بةشَيكيان زياتر لة نيو سةدة خةباتيان هةية، بةَلام ئةم 

[ كورسيان هةبا ئَيمة بة هةمان 6و  5ثرسة ثرسَيكى د ؤكراسيية بة تةواوةتى، يةعنى ئةطةر ئةوان ]
َليان دةكرد، واتة ئةمة مامةَلة) حجب نيية وة  فؤرمى حجبةكة، بةَلكو مامةَلة شَيوة مامةَلةمان لةطة

[ يةكسان بَيت بة ية  و لة كوَ) د وكراسيةت 1و  6لةطةَل بنةماية، لة كوَ) عةدالةت هةبووة ]
هةبووة؟ سيستةمى سانتلييؤش لةسةر ئةم بنةماية دانراوة، بؤية بة رةئى من شتَيكى زؤر دةديقة ثةنا) 

ؤ ببةين و حاَلةتَيكى تر من نامةوَيت ئةم شتة بة الر َيدا بربَيت، بؤ ئةوة) كارييةر) نةرَينى نةبَيت بؤ ب
سةر ئةو ليذنةية) كة دروست دةبَيت، بكرَيت بة ئةوة بةرة) دين و بةرة) دذةدينة، ال) ئَيمة ئةمة 
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اوة) سةرةكى دةستوور بَيت، بر اوةتةوة و بنةمايةكى سابتة كة ثَيويستة ئاينى ثريؤز) ئيسالم سةرض
 سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، فةرموو كا  بَيستون،

 بةر َيج بَيستون فائق حممد:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ]كا  على[ دسةكانى منى كرد، ئةطةر من ثَيشرت بووماية رةنية ئةو ئةم دسانة) وتى باية، زؤر سوثاس.
 د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيج 

 سوثاس، فةرموو كا  ئومَيد،
 بةر َيج ئومَيد حةمة على:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بة بر وا) من دةستوور بنةمايى ترين ثرسة كة لة مَيذو) هاوضةرخى باشوور) كوردستان هاتووتة ئارا و 

ان طةَلاَلةيان كردووة و لة ئَيستادا بر يار لة هَيجة سياسييةكان و دام و دةزطا فةرميية ثةيوةنديدارةك
ضارةنوسسازترين لة ثرسى دةوَلةتساز) كردن دةدةين لة رَيية) ئةو ليذنة ثةرلةمانييةوة، سةربار) 
ثشتيوانيمان بؤ ئةوة) هةموو ثَيكهاتة سياسى و ئاينى و كؤمةَلايةتى و ئَيتنيكييةكان بةشدار بن، بةَلام 

ةكة طةورةية و وادةكات دامةزراندن و سةر لة نوَ) رَيكخستنى ثرؤسة) باوةر م واية طرنيى ثرس
نووسينةوة) دةستوور بة تةواو) ئةمر ؤ بكةوَيتة رَي، مادام ياساكة سازانى بة بنةما طرتووة لة رَيية) ئةو 
 نوَينةرانة) كة لة ليذنةكةدا هةن و ئةو نوَينةرانة) كة هَيجة سياسييةكان دياريان كردووة يان ئةو

نوَينةرة) بؤ ضوار هَيجة سياسييةكة ديار) كراوة دةتوانَيت تةواو) روئيا) سياسى و كؤمةَلايةتى و 
ئابوور) و فةرهةنيى ئةوان بباتة ناو ليذنةكةوة، مادام سازان بنةماية، هةموو هَيج) سياسى ئةطةر ية  

ؤمةَلايةتى خؤ) بكات، جية نوَينةريشى هةبَيت دةتوانَيت بة تةواو) بةرطر) لة راوبؤضوونى سياسى و ك
لةمة هةموو ئةو ئةندامانة) ثشتيوانيان لةم ياداشتة كردووة دةتوانن لة ليذنة دةستوورييةكةدا لة رَيية) 
نوَينةر) فراكسيؤنى خؤيانةوة لةناو ليذنةكةدا بة شَيوةية  كار بكةن كة ثشتيوانى بَيت لة خستنة ئارا و 

يةتى و ئابوور) و ئايدؤلؤذ) ئةو هَيجة سياسيانة) بة ثَيى ئةو جَييري كردنى رؤئيا) سياسى و كؤمةَلا
سيستةمة) وة  ميكانيجم سةرخرا بؤ ديار) كردنى ليذنةكة دةتوانن هةَلير) ئةو ثةيامة بن لةناو 
ليذنةكة كة ئةو ضوار هَيجة سياسيية هةيةتى، بؤية من ثشتيوانى لة ثةيامةكة) ]كا  ساالر[ دةكةم بؤ 

ياسييةكة، ثرسى دةستوور بنةر ةتى ترين و ضارةنووسسازترين ثرسة لة مَيذوو) تازة) هةر ضوار هَيجة س
هةرَيمى كوردستان، بؤية ثَيويست نيية لةمة زياتر دوا خبرَيت و زؤر طرنك و بةرثرسيارانةية كة 
هةموومان و ئةو ئيشةش بة هةموومان دةكرَيت ثرسَيكى نيشتمانى طةورةية و هةموومان بة رؤحيةتى 

ورة) نيشتمانييةوة و دَلنيام كة هةموومان ئةو رؤحييةتةمان هةية و هةَلير) ئةو رؤحييةتةين كة ئةم طة



 386 

لة ئايندة) نَيجيكدا كوردستان ببَيتة خاوةنى دةستوور) خؤ)،  انشاءاهللثرسة سةر خبةين، بؤ ئةوة) 
 سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ،سوثاس، فةرموو كا  خلحم

 بةر َيج خلحم امحد معروف:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

هةَلبةت هةندَيي لة برادةرةكان دسةكانيان كرد و نامةوَيت دووبارة) بكةمةوة، بةَلام حاَلةتَيي هةية ئَيمة 
بؤ  ءلة سةرةتا كة ضووينة ط توطؤ بؤ رَيكةوتن لةسةر ليذنةكة و بة ثَيى ياسا سازامنان كرد لةسةر مةبدة

ان، لة ال) من وة  ئةندامى ثةرلةمان سةيرة و لةسةرةتاوة ناومان تةدديم كردووة بؤ رَيكةوتن و ط توطؤك
ضووين رَيكةوتنَيكمان ئيمجا كردووة و ئَيستا بة جؤرَيكى تر باس لة مافى ضوار حجبةكة و ثَيكهاتةكان 

اش لةسةر بابةتى بؤ ضةسثاندنى بنةماكانى د ؤكراسى بة شَيوةيةكى زؤر ب ءبكةين، من وة  مةبدة
طرنك و طةورة وة  ثرؤذة) دةستوور و ئامادةكردنى ثرؤذة) دةستوور زؤر لةطةَل ئةوةم ضوار حجبةكة و 
هةموو ئةو اليةنانة) خؤيان بة مةغدور دةزانن بةشدار بووناية، بةَلام كةي؟ ئةو كاتة) لةسةر ضةسثاندن 

َيوازَيي ةانتوانيتاية ياساكة دابر َيذين كة لة ناو يان دروستكردنى ياسا دسةمان لةسةر بكردبا، ئةوكات بة ش
مةبدةئى سازان جَييا) ئةندامانى ئةوانيشمان بكردايةتةوة، بةَلام كة من بَيم شةر  لةسةر ضةسثاندن يان 
ناردنى زياتر) ئةندامانى خؤم يان حجبةكةم بكةم و لة بر ) سَى، ضوارم هةبَيت، ثَينجم هةبَيت، 

ةبَيت، دوا) ئةوة) كة رَيكةوتنم كرد شةر ) ئةوة بكةم لة راستيدا جية لةوة) عةدةدَيكى بةرزترم ه
[ ساَلى رابردوو نةمانتوانيبَيت ئةساسَيي بؤ دانانى 20دةبَيتة هؤكارَيي يان موبةر ةر َيي كة زياتر لة ]

ثرؤذة) دةستوور) هةرَيمى كوردستان كة ئةمة عةيبَيكى سياسى طةورةية لةسةر ئةزموونى سياسى 
هةرَيمى كوردستان بة هةموو ثَيكهاتةكان و حجبةكانى كوردستان، جية لةوة) دةمانةوَيت درَيذة بةو 
عةيبة سياسيية طةورةية بدةين، هيض شتَيكى تر) لَي ناخوَينمةوة، بؤية هيوادارم ئاراستة) كار و 

مادة بكةين و بضَيت بؤ ئيشةكانى ثةرلةمان بة ئاراستةية  بر وات كة بتوانني ثرؤذة) دةستوور بة باشى ئا
 راثرسى و ديسان ئةو عةيبة نةكةوَيتة ئةستؤ) ئَيمة لةو خولة) ئَيستا) ثةرلةمانى كوردستان، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، فةرموو كا  انور،

 :مصطفىبةر َيج انور دادر 
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ةَلكى كوردستانة، من لةطةَل ئةوةدام هةموو حجبةكان و نوَينةر) هةموو ديارة دةستوور بؤ هةموو خ
خةَلكى كوردستان لةم دةستورةدا بةشدار بَيت لة نووسينةوة) دةستوور، بةَلام ئةوة) كة دةبينم ئةو ضوار 

رتةم حجبة و بة شَيوةية  لة نووسينةوة) دةستوور بةشدار بن كة عةدالةتى تَيدا بَيت، بةَلام من ئةو راثؤ
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بينى كة ]ابو كاروان[ خوَيندييةوة بةشى هةرة زؤر) ئةوانة) ئيمجايان كردبوون لة فراكسيؤنى زةرد 
بوون، مةبةستم ئةوةية ئةوان ية  لةسةر سَيى ئةو كورسييةيان هةية ئةطةر مةلسةلة موزايةدة نيية و لة 

 خةمى ئةوةدان، دةتوانن بة تةوافوق ضارةسةر) ئةمة بكةن، سوثاس.
 ج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َي

ثَيشنيار بؤ كةس مةكة فراكسيؤنةكة) تؤش دةتوانَيت هةمان شت بكات، فةرموو كا  ئومَيد نودتة) 
 نيجامى؟

 بةر َيج ئومَيد عبدالرمحن خؤشناو:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يؤنى ثارتى ئةوة) كة هةية و داوامان زؤر باسى ئةوة دةكرَيت، من ومت رَيكةوتن نةكراية، من دةَلَيم فراكس
كردووة لةوة كةمرت بَيت، اليةنةكانى ديكة جَييةيان ببَيتةوة، بةَلام وا باس دةكرَيت هيض رَيكةوتنَيي لة ناو 
فراكسيؤنةكان نةكراوة ئةو دسانة) كة ئَيستا كردوومانة لة يةكةمني كؤبوونةوة كردوومانة بة شاهيد) 

 نةوةكان بوون، حازر بووينة لةوة كةمرتمان هةبَيت، سوثاس.ئةو بةر َيجانة) لة كؤبوو
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو كا  عبدالرمحن،
 رفا:بةر َيج عبدالرمحن على 

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
َلى ثةرلةمانة دةبينم دسةكانى زؤر) كرا، تةنيا ية  شت دةَلَيم، تكاية ئةو) من طوَيم لة دسةكانة لةم هؤ

بة دوو ئاراستة دسة دةكرَيت، ئاراستةيةكيان بةرةية  هةية ثشتيوانى ئةو ضوار حجبة دةكات و 
بةرةيةكين دذايةتى دةكات، لة راستيدا هيض بنةمايةكى نيية، سيستةمَيي ثةير ةو كراوة كة سيستةمى 

من تَيناطةم ناو تةسليم كراوة، هةموو شتَيي  سانتلييؤية و ميكانيجمةكة وا طرياوةتة بةر بةو شَيوازة بووة،
تةواو بووة، ئَيستا بؤ ئةو مونادةشة طةرم و طور ة دروست بووة لَيرة؟ لةبةر ئةوة تكاية با هةموو 
دسةكامنان بكةينة ئةوة) كة دةستوورَيكى بامشان هةبَيت بؤ هةرَيمى كوردستان، سازان كراوة لة 

ي  تَيدا نةبوو هيض رةئى و ثَيشنيار نةبَيت، رةئى و ثَيشنيار) خؤيان مةسةلةكة، بؤية ناكرَيت ئةطةر حجبَي
 [ كةسة بكةن، سوثاس.21بة نووسراو ئاراستة) ئةو ]

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس، بةر َيجان ئةندامانى ثةرلةمان لة كؤتايى ئةو دسانة) كة ئَيوة كردتان، تكاية ئيرت با كؤتايى ثَى 
بَينني، ضونكة زؤربة) دسةكان كرا، ]امنة خان و بَييةردخان[ ئةطةر دسةيةكى تر ثَيويست ناكات با 
كؤتايى ثَى بَينني، ئةم بابةتة بابةتى كؤبوونةوة) سةرؤكايةتى ثةرلةمان و سةرؤكى فراكسيؤنةكان بوو، لة 

ةعاتى خاياندووة بؤ زانيار) سَى كؤبونةوة) ية  لة دوا) ية  كة ئةم كؤبوونةوانة هةندَيي جار ضوار س
جةنابتان  ئةو كؤبوونةوانة ثَين واذوو كردنى ياساكة لة اليةن بةر َيج سةرؤكى هةرَيمى كوردستان دةست 
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ثَيكرا بوو، بؤ ئةوة) بة زووترين كات ئَيمة بتوانني ئيستيحقادى ثةرلةمانى كوردستان كة ثَيويستة 
ئةندامانى ليذنة دةستوورييةكة بةو شَيوةية) كة هةموو لةسةر) ئةجنام بدات بة ئةجنامى بيةيةنني و 

الية  رَيي بكةون لةسةر) ئامادة بكرَين و تةنانةت بةرنامةمان وابوو كة هةر لة حةفتة) يةكةم و 
دووةمى ئةو ماوةية) كة خؤمان بؤ خؤمان داناوة و ثةرلةمان بؤ خؤ) داناوة كة ثَيويست دةكات لة ماوة) 

ئةجنام بدات وامان دانابوو لة حةفتة) يةكةم و دووةم ئةو ثرؤسةية ئةجنام  ية  مانك ئةو ثرؤسةية
بدرَيت، دةمةوَيت بة بةر َيجتان رابيةيةنَيم كة هةر لة كؤبوونةوة) يةكةم ثرسى نوَينةر) ثَيكهاتةكان 

كة نوَينةر) ]كلدان و ئاشوور و سريان و ئةرمةن[ لةطةَل ثرسى ثَيكهاتة) ]توركمان[ يةكالكرايةوة و 
نوَينةرايةتيان ضؤن بَيت لة ليذنة و ثرسى ئةوان يةكال كرايةوة، ئةوة) كة لة سَى كؤبوونةوة) ية  لة 
دوا) يةكةكان بةردةوام دسة) لةسةر كرا بريتى بوو لة نوَينةرايةتى كردنى ئةو ضوار حجبة بةر َيجة لة 

درَيذايى ضةند سةعاتَيي لةو سَى  ليذنة دةستوورييةكة، زؤر هَينرا و براو ئةو باسة وةكو باسم كرد بة
كؤبوونةوة باس و خواسى لَيكرا، بةَلام رَيكةوتنى لةسةر نةكرا بةو شَيوةية) كة هةمووان لةسةر) راز) 
بن، هةَلبةت ئةوة) كة هةندَيي لة ئةندامانى ثةرلةمان باسيان كرد راستة تةنانةت تا ئاستى ئةوة) لة 

ا كة سَى لةو بةر َيجانة نوَينةرايةتيان هةبَيت لة ليذنةكة و ديسان هةندَيي لة كؤبوونةوةكان باس لةوة كر
رَيكةوتنى لةسةر نةكرا، بؤية هةرضى زياتر ط توطؤ لةسةر ئةم بابةتة بكرَيت ثَيم وابَيت رةنية سوودَيكى 

ؤ ئةوتؤ) نةبَيت، ضونكة ط توطؤ) زؤر) لةسةر كراوة، ئَيستا ئَيمة ثابةندين بة ماوةية  كة ثةرلةمان ب
خؤ) ديار) كردووة كة لة ماوة) مانيَيي ليذنة دةستورييةكة دروست بكرَيت، بؤ زانيار) بةر َيجتان لة 

[ ثرؤذة ياسا) ئامادةكردنى ثرؤذة) دةستوور) هةرَيمى كوردستان بؤ راثرسى ضووتة 23/4/2015]
ياساكة لة دوا)  بوار) جَى بة جَى كردنةوة، ضونكة بة ثَيى ياساكة بة ثَيى بر طة) ماددة) كؤتايى

[ لة اليةن بةر َيج سةرؤكى 23/4/2015دةرضوونى ياساكة ئةر واتة بوار) جَى بة جَى كردنةوة، لة ]
[ 2هةرَيمةوة ياساكة ئيمجا كراوة و لةو كاتةوة ياساكة ضووةتة بوار) جَى بة جَى كردنةوة ئَيستا ئَيمة ]

دَلنيايى تان دةدةمَى ئةطةر ةانجانيبا بة  رؤذمان لةبةردةم ماوة بؤ يةكالييكردنةوة) ئةم ثرسة، من
ط توطؤ دةتوانني ئةجنامَيكى باش بةدةست بَينني بؤ طةيشنت بة رَيكةوتن لة نَيوان ئةم ضوار حجبة و 
فراكسيؤنةكانى تر) ثةرلةمان ئةوا بة دَلنياييةوة درَيذةمان دةدا بة ط توطؤكان، بةَلام طةيشتة بن بةست، 

توطؤ) زياتر ثَيويست نيية ئةوة) كة ثَيويستة ئَيستا ئَيمة ئيستيحقادى خؤمان بةو ئَيستاش ثَيم وابَيت ط 
شَيوةية) كة لة ياساكةدا هاتووة جَى بة جَى بكةين و ئةو ئةندامانةش كة واذوويان كردووة دةتوانن لة 

ليذنة  فراكسيؤنةكانى ثةرلةمان دوايى ديد) تر بَيننة كايةوة، بؤ ئةوة) كة هةندَيي لة ئةندامانى
دةستورييةكة كة ئةمر ؤ دةنييان ثَيدةدرَيت وازنامة ثَيشكةش بكةن و لة بر ) ئةوان ئةندامانى ئةم ضوار 
اليةنة بَينة ناو ليذنة دةستوورييةكةوة و نوَينةر) ئةوانين كة ديار) كراوة بة ثَيى رَيضكة) سيستةمى 

ثَى دةبةسرتَيت بؤ يةكاليى كردنةوة) ئةم  سانتلييؤ كة سيستةمَيكى د ؤكراسيية لة وَلاتانى ترين ثشتى
جؤرة ملمالنَييانة و ئةو كورسييةش بؤ ئةوان ثارَيجراو دةبَيت و هةر كورسييةكى ترين كة لة اليةن 



 389 

فراكسيؤنةكانى ترةوة ئيستيقالة) لَيدةكةن، بؤ ئةوة) بدرَيت بة نوَينةر) ثَيكهاتةكانى تر، ئةمة رَيية 
ين رَي بكةون ئَيمة بة دَلنياييةوة دةيهَينينة ناو هؤَلى ثةرلةمان و دييرينة ناطرَيت، هةر ضارةسةرَيكى تر

بةر، بةَلام هةموو ئةمانة رَيية لةوة ناطرن كة ليذنة دةستوورييةكة را) ئةوانين وةربيرَيت، تةنانةت 
ة  هةر ئةنداميشيان نيية لة ليذنة دةستوورييةكة و دتوانرَيت رايان وةربيرَيت لة هةموو ثرسةكان و ن

ئةوان، بةَلكو ئَيمة رَيكخراوةكانى كؤمةَليا) مةدةنى مان هةية كة زؤر زيندوون و هةر لة ئَيستاوة دةستيان 
كردووة بة ط توطؤكردن لةسةر ثرؤذة دةستوور) هةرَيمى كوردستان، زانكؤكامنان هةية كة ئَيستا ئَيمة 

ستى لة زانكؤ) سةالحةددين هةية لةسةر ئةم دانيشتووين لة ثةرلةمان بؤ ئةم ثرسة ئَيستا كؤن رانسى زان
ثرسة كة خةَلكانى ئةكاد ى و مامؤستايانى زانكؤ و دادوةرة بةر َيجةكان بةشدارييان كردووة، دةبَيت 
ئالييةتَيي بيرينة بةر كة ئَيمة لة دةستة) سةرؤكايةتى بة دَلنياييةوة موسر ين لةسةر ئةوة) نوَينةرايةتى 

لةو وتوووَيذة دةستووريية بكات، بؤية تةنانةت ئةطةر ئةمر ؤ ئةو ليذنةية لة زؤرترين خةَلي بةشدار) 
ثةرلةمانى كوردستان ثةسةند بكرَيت و ئةمة دةرطا داناخات لةبةردةم هةر تةوافودَيكى تر ئةطةر ئةجنام 

ليذنة يةكال بدرَيت، بةَلام ئَيستا لةبةر ئةوة) ئيستيحقادَيكمان هةية ثَيويستة لة ماوة) ية  مانك دا ئةو 
بكرَيتةوة، ئةمر ؤ رةنية دوا كؤبوونةوة بَيت بتوانني ئةو ثرسة يةكال بكةينةوة و رةنية هةر بةيانيمان 
ماوة و ثشوو) كؤتايى حةفتة دةست ثَيدةكات، بؤية دةنيدان لةسةر ثرؤسةكة ئةجنام دةدةين و ليذنةكة 

كةوتنَيكى تر دوايى كرا دةتوانرَيت دسة) لةسةر ناوةكان دةخوَيندرَيتةوة دةنيدانى لةسةر دةكرَيت، هةر رَي
 بكرَيت، ثَيم وابَيت كؤتايى ثَيهات و هةر دسةية  بكرَيت دووبارة دةبَيت، باشة، نودتة) نيجامى امنةخان؟

 بةر َيج امنة زكر) سعيد:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ََ دا خةلةتى نةهَيتة نظيسني جةنابَى تة ئا ماذة بظَى ضةندَ) دا كو ياسا بؤ هندَ) كو ل ثرؤتؤكؤ
 [.30/4/2015[ هاتية ئيمجا كرن، ئةوا كو مة ل راطةهاندنَى دا ديتى ل]23/4/2015]

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:.
 [ ياساكة ئيمجا كراوة، خاتوو بَييةرد فةرموو،23/4/2015] 

 بةر َيج بَييةرد دَلشاد تاَلةبانى:
 ةمان.بةر َيج سةرؤكى ثةرل

من تةنيا روونكردنةوةيةكى بضوو  دةدةم بؤ هاظاَلةكامن لة ناو ثةرلةمان و بؤ خةَلكى كوردستانين، باس 
لةوة دةكرَيت كة ئَيمة رَيكنةكةوتووين جةنابى سةرؤكى ثةرلةمان، ئَيمة رَيككةوتووين لةسةر سيستةمى 

ن ثَيشكةشى جةنابت كردووة سانتلييؤ و هةموومان بة ثَيى ئةو سيستةمة ئةوانة) كة ناوةكامنا
رَيككةوتووين لةسةر ئةو سيستةمة، لةبةر ئةوة با باسى ئةوة نةكرَيت بةشَيكمان ريكنةكةوتوين و 
بةشَيكمان لة يةكاليى كردنةوة) ناوةكان رةزامةند نةبووين ئةمة يةكةم، دووةم، ئةو دانيشتنة) ئةمر ؤ 

جةنابتان بكةين، ضونكة ئَيمة رَيككةوتووين دةبواية دةبواية لة راستيدا ثَيم باشة رةخنةية  ئاراستة) 
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ناوةكان خبراباية دةنيدانةوة، بةَلام ئَيوة دةرطا) مونادةشةتان كردةوة، ئةمة حاَلةتَيكى ئاسايية هةموو 
هاظاَلان را) خؤيان وت، بةَلام ئَيستا حاَلةتَيي هاتووتة ثَيشةوة ئايا ئَيمة مةبدةئيةن دةمانةوَيت ئةو 

ةشكيل بَيت، بؤ ئةوة) هةرَيمى كوردستان ببَيتة خاوةنى دةستوور يان دةمانةوَيت موماتةَلة بة ليذنةية ت
 كات بكةين؟ سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس، سةبارةت بة رةخنةكةت هةموو بابةتَيي كة دَيتة ناو هؤَلى ثةرلةمان، ئةندامان مافى ئةوةيان 

ةسةر بكةن و وةكو باسم كرد ئَيمة لةبةردةم ئيستيحقادَيكني كة ناكرَيت ثَيشَيلى بكةين، هةية ط توطؤ) ل
 كا  ئار) فةرموو،

 بةر َيج ئار) حممد عبدالرحيم ] ئار) هةرسني[:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ذاردنة بة وةكو عورف و ئسولَيكى ثةرلةمانى من روخسةت دةخوازم هؤَلةكة بةجَى دَيَلم ، ضونكة ئةم هةَلب
 هةَلبذاردنَيكى ناد ؤكراسى و بة زوَلم دةبينم لةو ضوار اليةنة، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، جةنابت ئازاد) لة دةربر ينى هةر هةستَيي، خاتوو ظيان فةرموو، 

 بةر َيج ظيان عباس عمر:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لةمان ئةز دَ) بةحسَى شَيوازَ) وَ) ليستَى كةم كو نووكة بةردةستَى مةية، ذ بةر َيج سةرؤكَى ثةر
نظيسينيةها بةر َيج سكرتَيرَ) سةرؤكَى ثةرلةمانى هاتيية، نة ذمارة و نة مَيذوو ل سةرة و نة تةسديق 

 بوية و نة ئيمجا ل سةرة،
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئَيوة بووة لةسةر ئةم بابةتة، بةر َيجان ئَيستا جارَيكى تر ناوةكان دةخوَيندرَيتةوة  ئةمة تةنيا بؤ ئاطادار)
 لة اليةن سكرتَير) ثةرلةمان، كا  ابو كاروان نودتة) نيجامى هةية؟

 بةر َيج عبدالرمحن فارس عبدالرمحن ]ابو كاروان[:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سيستةمى سانتلييؤ ياسايةكة لة عَيراق كار) ثَيكراوة؟ ئايا ئةو  من ثرسيارَيكم هةية وةَلامم دةوَيت، ئايا
سيستةمة لة كوردستان كار) ثَيكراوة؟ ياساية  هةية ناو) سيستةمى سانتلييؤ بَيت لة كوردستان؟ ئةمة 

[ هى فراكسيؤنى 18[ كةس لة هةموو فراكسيؤنةكان واذوويان كردووة، ]41ية ، دووةم، ئَيمة ]
ن دةكةين سوثاسى هةمو ئةوانى ترين دةكةين كة تةنانةت ثشتيرييان نةكردووين، ثارتيية كة سوثاسيا

 .[، نة  نيوة زياتر ثارتيية، سوثاس18[ بة ]23بةَلام ]
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، خاتوو امنة فةرموو،

 بةر َيج امنة زكر) سعيد:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ةمَى سانتلييؤ ئةوة نيية كو رَيكةوتن لسةر نةهاتيية كرن، ئةوة كو نوختة خيالفا مة مةبةست ذ سيست
طةل فراكسيؤنَين ديرت ئةظة بوو هةر ضوار حجبَين ئَيي كورسى بةدةر بن ذ سيستةمَى سانتلييؤ، ئةو 

دالةت [ كورسيكَين دمينن لسةر هةر ثَينج حجبَين ناظ ثةرلةمانَى بَينة دابةشكرن و ئةظة هةم عة15]
 بوو و هةم ذ) بةشدار) كرنا اليةنَين د) يَين سياسى بوو ل ليذنا دةستوور).

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس، وةكو بامسان كرد ئةم باس و خواسة سَى كؤبوونةوة) سَى ، ضوار سةعاتى بةردةوامى لةطةَل 

وة ئةو ناوانة) دراوةتة دةستة) سةرؤكايةتى خبرَيتة خؤيدا هَيناوة، ئَيستا ئةوة) رَيكةوتنى لةسةر كرا
دةنيدانةوة، سيستةمى سانتلييؤ لة هةرَيمى كوردستان ئيشى ثَيدةكرَيت، ئةمة ئالييةتة، لة كاتى نةطةيشنت 
بة ئةجنامَيي يان حسابكردنى كورسى بؤ منوونة لة هةَلبذاردنةكانى عَيرق كة ئةجنام درا سيستةمى 

را، لة كوردستانين ئةو هةَلبذاردنانة ثةير ةو كرا، داوا لة بةر َيج سكرتَير) ثةرلةمان سانتلييؤ بةكار هَين
 دةكةين كة ناوةكان خبوَينتةوة:

 بةر َيج فخرالدين دادر عارف/ سكرتَيري ثةرلةمان:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 نةي دةستووري:ئةم ناوانة لةاليةن فراكسيؤنةكاني ثةرلةماني كوردستان كانديد كراون بؤ ليذ
 منر كةضؤ هسام -1

 فرست صؤيف علي -2

 ظااَل فريد ابراهيم -3

 سريوان عدنان مريزا -4

 علي ويسيعثمان  -5

 عبدال تاح عبدالرزاق حممود -6

 عبدادكيم خسرو  -7

 مصطفى رسولشؤر ش  -8

 بةهار حممود فتاح -9

 كوَيستان حممد عبداللة -10

 عثمان حممدعدنان  -11

 طؤران ئازاد حممد -12
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 خامؤش عمر عبداللة  -13

 امحد ضَينةر علي -14

 اركان دادر ولي -15

 خليل ابراهيم حممد -16

 ابوبكر عمر عبداللة -17

 دانا دارا حسني -18

 مين يوحنا يادو -19

 هةروةها ثَيكهاتةي توركمان رَيككةوتن لةسةر ناوي )كامران نشأت بكر(.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

وةيةي كة خوَيندرايةوة؟ تكاية دةست بةر َيجان ئَيستا دةخيةينة دةنيدانةوة، كَي لةطةَلداية بةو شَي
( كةس لةطةَل 1( كةس لةطةَل داية، كَي لةطةَل دانيية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة، )71بةرزكاتةوة، ) 

دانيية، كةواتة بة زؤرينةي دةنك ثةسةندكرا، ئَيستا دةضينة سةر بر طةي دووةم لة بةرنامةي كار كة 
(، بة 1959(ي ساَلي )188مواركردني ياساي باري كةسي ذمارة )بريتية لة ط توطؤكردني ثر ؤذة ياساي هة

( لة ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة يةكي ساَلي 75، 74، 72، 70ثَيي ماددةكاني )
(ي هةمواركراو، بؤية داوا لة ليذنة ثةيوةنديدارةكاني ثةرلةماني كوردستان دةكةين )ليذنةي 1992)

ليذنةي كاروباري كؤمةاَليةتي و خَيجان و منداَل( بَينة سةر سةكؤ بؤ ياسايي، ليذنةي ئةوداف، 
 ط توطؤكردني ئةو ثر ؤذة ياساية، كا  عباس نودتةي نيجاميت هةية؟ فةرموو.

 بةر َيج عباس غجالي مريخان:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ةنابت فةرمووت كة ئَيستا رةنية نودتةيةكي نيجامي نةبَي، بةاَلم ثةيوةست بَي بة دةستووري هةرَيم، ج
زانكؤي سةالحةدين ديدارَيكي زانستييانةي هةية كة ئةمةش ثسثؤر ي تايبةتة بة بواري ياساوة، ثَيشنيار 
دةكةم كة جةلسةكةمان هةَلبيرين هةموومان بضني سوود لةو زانستة ثسثؤر يانة وةربيرين بؤ دةستووري 

 هةرَيمي كوردستان، زؤر سوثاس.
 مد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيج د.يوسحم حم

ئةوة ثَيويست دةكات ئةنداماني ليذنةكة بر ؤن بؤ ئةو ديدارة، فةرموون بةر َيجان لة سةرؤكايةتي سَي ليذنة 
ثةيوةنديدارةكة راثؤرتي خؤتان خبوَيننةوة، دواتر دةدي ثر ؤذة ياسا ئةسَليةكةش خبوَيننةوة بؤ ئةوةي 

 ط توطؤي لةسةر بكةن.
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 ةهار حممود فتاح:بةر َيج د.ب
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

وة  موتةبةي يةكةم جار ثر ؤذةكة دةخوَينينةوة، دواتر راثؤرتةكة، ثر ؤذةي هةمواري ياساي باري كةسي 
 (.1959(ي ساَلي )188ذمارة )

دة ( لة ياساكة رادةطريَيت و لة هةرَيمدا ئةم دة57كاركردن بة بر طةي ضوار لة ماددةي ) ماددةي يةكةم:
 دةضَيتة شوَيين:

هةرية  لة دايي و باو  مايف بينيين منداَلةكانيان هةية كة لة ذيداندا بوون, لة كاتي نةماني  -أ
ئةوانيشدا يان يةكَيي لةوان يان لة ثاش نةماني ثةيوةندي هاوسةري لة نَيوانياندا ئةو مافة بؤ 

 باثري و نةني و مام و ثور و خاَل دةبَيت.

) باو  يان دايي( مايف سةرثةرشتيكردن و بر يارداني بوارةكاني ذياني ثةروةردة و تةنها دايةني منداَل  -ب
 ( ساَل.18فَيركردن و كؤمةاَليةتي منداَلةكةي هةية تا تةمةني )

دايةن كراو دةتوانَي بة ثَيي بر ياري دادطا هةر كاتَيي ويسيت هةر يةكة لة دايي و باوكي ببَييَن و  -ج
 ةَينَيتةوة بة ثَيي ياسا.لةطةَليدا بر وات و لةالشي 

( كاتذمَير كةمرت نابَيت و لة ماَلي 24دينت لة ثاش ماوةي شريةخؤري مانيَي جارَيي دةبَيت و لة ) -د
داينكراودا نابَيت، بة ثَيي داخوازي ئةوين دةبَيت، ثاش كؤتايي هاتين ديتنةكة لةسةريةتي 

 تا مانيَيي مايف ديتين نامَينَيت.دايةنكراوةكة بداتةوة دةسيت داينةكةي بة ثَيضةوانةوةشةوة 

لةطةَل رةضاوكردني بر طةكاني ثَيشوودا بينيين دايةنكراو و بووني لةطةَل دايي و باوكيدا يان  -ه
بنةضةكانيان، يان لة كاتي لة دةستداني دايةنةكةدا و بة ثَيي حوكمي دةرضوو لة دادطاي باري كةسي 

ايةنكراو لة يةكَيي لة نجيكرتين ماَلةكاني ضاودَيري و لة كاتي بووني ناكؤكي لة نَيوانياندا ئةوة د
 كؤمةاَليةتي دادةنرَيت.

دةدةغةكردني سةفةركردن لة دايةنكراو بؤ دةرةوةي واَلت تةنها بة رةزامةندي دايي و باوكي نةبَيت  -و
 لة كاتي نةماني هةردووكياندا بة رةزامةندي بنةضةكانيان دةبَيت.

َيبةجي كردني حوكمي دينت و لةطةَلدابوون بة بَي ثاساوَيكي رةوا لة حاَلةتي نةهَيشتين دايةن بؤ ج -ز
لةاليةن دادوةري تايبةمتةندةوة ئاطادار دةكرَيتةوة، ئةطةر دووبارةشي كردةوة ئةوة دادوةر بؤي هةية 
دايةنكردنةكة بة شَيوةي كاتي بيوَيجَيتةوة بؤ ئةو كةسةي لة دواي ئةو خاوةن مافة بؤ ماوةية  كة 

 ( مانك زياتر نةبَيت.6نَيت بة مةرجَيي لة )دةخيةمَلَي

ئةندامي داواكاري طشتيي لة دادطاي باري كةسيدا ضاودَيري بة ضاكي جَيبةجي كردني بر طةكاني  -ح
 سةرةوة دةكات و لة كاتي بووني سةرثَيضيشدا ئيجرائاتي دروست وةردةطرَيت.
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جَيبةجي كردني حوكمةكاني ماددةي يةكةمي  وةزيري داد بؤي هةية رَينمايي دةربكات بؤ ئاسانماددةي دووةم: 
 ئةم ياساية.

 (.2001(ي ساَل )18: راطرتين كار بة بر ياري ذمارة )ماددةي سَييةم
 : كار بة هيض دةق و بر ياريكي دذي بة حوكمةكاني ئةم ياساية ناكرَيت.ماددةي ضوارةم
 كمةكاني ئةم ياساية جَيبةجي بكةن.: دةبَي ئةجنومةني وةزيران و اليةني ثةيوةنديدار حوماددةي ثَينجةم
: ئةم ياساية لة رؤذي دةرضوونيةوة جَيبةجي دةكرَيت و لة رؤذنامة) فةرمي )ودائيعي ماددةي شةشةم

 كوردستان(دا باَلو دةكرَيتةوة.
 هؤيةكاني دةرضوون

ي ( بة شَيوةيةكي روون حوكمةكاني رَي1959(ي ساَلي )188لةبةر ئةوةي ياساي باري كةسي ذمارة ) 
نةخستووة و ئاماجنةكاني دةرضووني ياساكةي نةثَيكابوو، لة ثَيناويدا دةركرابوو، هةروةها بر طةي ضوارةم 
لة ياساكة كة رَيكرا و رؤَلي باوكي لة ثةروةردةكردني منداَلةكاني كةم دةكاتةوة، ئةطةر ضي الي كؤمةَليةي 

ةرووني ثا  و شاوي سارد هةية، ثَيويسيت بة كوردةواري وا باوة كة منداَل بة ئةندازةي كة ثَيويسيت بة د
باوكيشي هةية و ضاوط و بةدطومان بةرامبةر بة باو  بة ثَيضةوانةي رَيساكاني طةردوون و بنةماكاني 
ذيان و حوكمةكاني شةريعةتي ئيسالمة كة سةرضاوةي يةكةم و تاكة سةرضاوةية بؤ ياساي باري كةسي، 

ودةوَلةتي ثةيوةنديدار بة مايف مرؤظ و مايف منداَلةوة لة ثَيناوي هةروةها جار نامة و ثةَيماننامةي نَي
 ضارةسةركردني كةم و كور ي ئةم بر طةية ئةم ياساية دةركرا. 

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د.ظااَل فةرموو.
 بةر َيج د.ظااَل فريد ابراهيم:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

(، 1959(ي ساَلي )188ت بة ثر ؤذة ياساي هةمواركردني ياساي باري كةسي ذمارة )راثؤرتي هاوبةش سةبارة
ليذنةي كاروباري ياسايي و ئةوداف و كاروباري ئايين و كاروباري كؤمةاَليةتي و منداَل و خَيجان، رؤذي 

بؤ (ي زايين كؤبوونةوةيان ئةجنامدا 17/5/2015ي كوردي، بةرامبةر بة )2715/ طواَلني 27يةكشةممة 
( كة لةاليةن 1959(ي ساَلي )188تاوتوَيكردني ثر ؤذة ياساي هةمواركردني ياساي باري كةسي ذمارة )

(ي 9ذمارةيةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة، دواي خوَيندنةوةي يةكةمي لة دانيشتين ذمارة )
كراوة، دواي ط توطؤكردن و ( رةوانةي ليذنةكان 21/4/2015ئاسايي لة رؤذي سَيشةممة، بةرواري )

 تاوتوَيكردن ليذنةكان طةيشتنة ئةم ئةجنامةنةي خوارةوة، ناونيشاني ياساكة بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:
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ي هةمواركراو لة 1959(ي ساَلي 188هةمواري دووةمي جَي بةجَي كردنَي ياساي باري كةسي ذمارة )
 عَيراق – هةرَيمي كوردستان

 
لة هةرَيمي كوردستان لة كار  1959(ي ساَلي 188لة ياساي ذمارة ) 57( لة ماددةي 4ي )برطةماددةي يةكةم: 

 دةخرَيت و ئةمةي خوارةوة جَييةي دةطرَيتةوة:
هةرية  لة دايي و باو  مايف بينيين منداَلةكانيان هةية لة ثاش دابر ان و نةماني ثةيوةندي هاوسةرطريي لة  -أ

 يان يةكَيي لةوان ئةو مافة باثري و نةنكين دةطرَيتةوة. نَيوانياندا لة كاتي نةماني ئةوانين
تةنها دايةني منداَل ) باو  يان دايي( لة دواي نةماني ئةوانين بةثَيي ياسا بةركارةكان ئةو كةسةي مايف  -ب

 ( ساَل.18دايةني هةية سةرثةرشيت ثةروةردةو فَيركردن و بواري كؤمةاَليةتي منداَل دةكات تا تةمةني )

 ين دينت لة ماوةي شرية خؤر يدا بة ثَيي بر ياري دادطا دةبَي و بة ثَيي بةرذةوةندي دايةنكراو.كات و شوَي -ج

( كاتذمَير زياتر نةبَيت و لة شوَينَيي كة كةسي داواكاري بينني 12ثاش شريةخؤري  ماوةي ديتين حةفتانة ) -د
بداتةوة دةسيت دايةن بة ثَيضةوانةوة تا  ( دياري دةكات ثاش كؤتايي هاتين بينينةكة دةبَي دايةنكراوةري حافن)

 مانييي مايف بينيين نابَيت.
 منفذ العدل(ئةطةر دايةن رَييةي لة بينيين  دايةنكراو طرت بةبَي ثاساوي رةوا لة اليةن جَي بةجَي كاري داد ) -ه

مانيَيي دايةني ئاطادار دةكرَيتةوة، ئةطةر دووبارةي كردةوة بةثَيي بر ياري دادطاي تايبةمتةند بؤ ماوةي 
 دةطوازرَيتةوة بؤ ئةو كةسةي كة بةثَيي ياساي بةركار رَيكخراوة.

 
سةفةركردني داينكراو بؤ دةرةوةي واَلت تةنها بة رةزامةندي دايي و باوكي دةبَيت، لة كاتي نةمانياندا كةسي  -ح

بَيت بةَلَين نامةيية  بدات كة دايةن بةثَيي ياسا مايف ئةو بر يارةي دةبَيت، هةر اليةكيان سةفريان ثَي كرد دة
 ثابةند بَيت بة طةر انةوةي بؤ واَلت.

ئةندامي داواكاري طشيت لة دادطاي باري كةسيدا ضاودَيري بة ضاكي جَي بةجَي كردني بر طةكاني سةرةوة دةكات  -ت
 و لة كاتي بووني سةرثَيضيشدا )رَيكاري ياسايي( دروست وةردةطرَيت.

 رَينمايي ثَيويست دةردةكةن بؤ ئاسان جَي بةجَي كردني ئةم ياساية. ةنديدارةكان: وةزارةتة ثةيوماددةي دووةم
 (.2001(ي ساَلي )8: راطرتين كاركردن بة بر ياري ذمارة )ماددةي سَييةم

 : كار بة هيض ياسا و بر يارَيكي دذ بة حوكمةكاني ئةم ياساية ناكرَيت.ماددةي ضوارةم
جنومةني وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكاني ئةم ياساية جَي : ثَيويستة لة سةر ئةماددةي ثَينجةم

 بةجي بكةن.
: ئةم ياساية لة رؤذي باَلوبوونةوةي لة رؤذنامةي فةرمي )وةدائيعي كوردستان( جَي بةجَي ماددةي شةشةم

 دةكرَيت.
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 هؤيةكاني دانانى ئةم ياسايية

يي بؤ ثةروةردةي منداَلةكانيان و جَي بةجَي كردني بة مةبةسيت ثَيداني دةرفةتي يةكسان بة باو  و دا
بنةماكاني شةريعةت و جار نامةو ثة اننامة نَيودةوَلةتييةكان تايبةت بة مافةكاني مرؤظـ و مايف مندااَلن و 
ضارةسةركردن و كةم كردنةوةي دةرهاوَيشتة نةرَينييةكاني جيابوونةوة لةسةر مندااَلن، ئةم ياسا 

 دةرضوَيندرا.
َيج سةرؤكي ثةرلةمان، ليذنة هاوبةشةكان داوا دةكةن كة بةر َيجتان ئةوة خبةنة دةنيدانةوة كة بةر 

راثؤرتةكة ببَيت بة ئةسَل و دةنيدان لةسةر ئةو ماددانة بَي كة لة راثؤرتةكةدا دةق نووسكراوة، زؤر 
 سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ن، ئةنداماني فراكسيؤنةكان ئاطادار بكةنةوة بَينةوة ناو هؤَلي ثةرلةمان، تكاية سةرؤكي فراكسيؤنةكا

ضونكة ئَيستا نيساب بؤ دةنيدان نيية، تةنها دةمةوَي ثَين ئةوة لَيرة روونكردنةوةية  بة بةر َيجتان بدةم 
ر دةسيت ئةو بابةتةي بةر َيج )د.سراج( باسي كرد ثةيوةندي بةم ثر ؤذة ياسايةوة هةية كة ئَيستا لةبة

ئَيوةداية، بةر َيجان، ئةنداماني ثةرلةمان، لة كاتي خوَيندنةوةي يةكةم بؤ ئةم ثر ؤذة ياساية بة هةَلة 
لةاليةن بةشي كاروباري ليذنةكاني ثةرلةمانةوة ثر ؤذة ياسايةكي تر بؤ هةمواري ياساي باري كةسَييت 

ة ثةيوةنديدارةكاني ثةرلةمان، نَيردراوة بؤ هاوثَيض كراوة لةطةَل ئةم ثر ؤذة ياساية، نَيردراوة بؤ ليذن
ئةنداماني ثةرلةمان، ئةو ثر ؤذة ياسايةي كة هاوثَيض كراوة بة هةَلة هاوثَيض كراوة، هيض ئةرزشَيكي ياسايي 
نيية ئَيستا لة ثةرلةماني كوردستان، ضونكة هَيشتا خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ نةكراوة، ئةوةي كة 

وة تةنها ئةم ثر ؤذة ياسايةية، ئَيمة لة رَييةي بةر َيج سكرتَيري ثةرلةمانةوة خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كرا
ئاطاداري كاروباري ليذنةكامنان كردووة و هةَلةيةي كة بة سةرياندا تَيثةر يووة و كَيشاويانةتةوة، ثَيم باشة 

َيتة بنةما ط توطؤ بكةين لةسةر ماددةي يةكةم، دوايي دةتواني ئةوةش كة دةدي راثؤرتةكة كة دةكر
بيخةينة دةنيدانةوة، ئةو كاتةي كة نيساب تةواو دةبَيت، لة راثؤرتةكة و دةدي ثر ؤذة ياساكة خبوَيننةوة بؤ 

 ئةوةي دةنيداني لةسةر بكةين، بةَلَي، فةرموو د.ظااَل.
 بةر َيج د.ظااَل فريد ابراهيم:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ندرَيتةوة:ناونيشاني ثر ؤذةكة بةم شَيوةية دةخوَي

ي هةموار كراو لة 1959(ي ساَلي 188هةمواري دووةمي جَي بةجَي كردنَي ياساي باري كةسي ذمارة )
 .عَيراق – هةرَيمي كوردستان

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 لة دةدي ثر ؤذة ياساكةش هةر واية؟ بيخوَينةوة تكاية.
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 بةر َيج د.بةهار حممود فتاح:
 سةرؤكي ثةرلةمان. بةر َيج

 لة ثر ؤذة ياساكةدا عينوانةكة بةو شَيوةية هاتووة:
(، بةاَلم ئةمة لةبةر ئةوةي لة ياسايةكي 1959(ي ساَلي )188ثر ؤذة هةمواري ياساي باري كةسي ذمارة )

 فيدراَلية ئَيمة تةعديلي تةتبيقةكة دةكةين، بؤية بةو شَيوةيةمان لَيكردووة.
 دق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيج د.يوسحم حممد صا

بة ثَيي دةستووري عَيراق ثَيويست دةكات ياسا ئيتيحادييةكان كة لة هةرَيمي كوردستان هةموار دةكرَين 
 هةمواري جَي بةجَي كردن بكرَين، كَي دسةي هةية لةسةر ناونيشان؟ كا  عباس فةرموو.

 بةر َيج عباس غجالي مريخان:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

سا هةرَيمي كوردستان تةنها سَي ثارَيجطا دةطرَيتةوة، ناوضةكاني دةرةوةي ئيدارةي هةرَيمي بة ثَيي يا
كوردستانين كاتَي كة دةطةر َينةوة، بؤ ئةوةي تووشي ئيشكاليةت نةبني، هةرَيم هةَليريَينت 

 )كوردستان–عَيراق( بَيت، زؤر سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةر َيجت، بةاَلم بةر َيج )كا  عباس( ئةمة لة عَيراددا جَي بةجَي دةبَيت، يةعين بؤ منوونة لة  سوثاس بؤ
ثارَيجطاي كةركوو  ئَيستا ئةوة جَي بةجَي بووة، ئةوة هةمواركراوة لة عَيراق، ئةطةر بة هةَلةدا 

 و طةشة فةرموو.نةضووبَيتم، بةر َيجان لة ليذنةي كؤمةاَليةتي ئةطةر هةَلةنةبني، بةر َيج خاتو
 بةر َيج طةشة دارا جالل:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 نةخَير لة عَيراق نةكراوة ئةم تةعديلة، زؤر سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

نيساب هةية، باشة، ليذنة ثةيوةنديدارةكان سةبارةت بةم راثؤرتة داوا دةكةن كة راثؤرتي هاوبةشي كة 
ان كردووة بكرَيتة بنةما بؤ ط توطؤكردن، بةر َيجان، ئَيستا ئةمة دةخةينة دةنيدانةوة، كَي ئامادةي

( كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَل دانيية؟ تكاية دةست 54لةطةَلداية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة، )
ناونيشان )كا  عباس( بةرزكاتةوة، كةس نيية لةطةَلدا نةبَيت، كةواتة ثةسةندكرا، زؤر سوثاس، لةسةر 

ثَيشنيارَيكي هةبوو كة هةرَيم البربَيت و ناونيشاني ثر ؤذة ياساكة واي لَيبَيت كة هةمواري دووةمي جَي 
(ي هةمواركراو لة كوردستان–عَيراق، ليذنة 1959(ي ساَلي )188بةجَي كردني ياساي باري كةسي ذمارة )

 ةرموو بةر َيج د.بةهار.ثةيوةنديدارةكان راتان ضيية لةسةر ئةم بابةتة؟ ف
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 بةر َيج د.بةهار حممود فتاح:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةطةر ئةم ياساية ياسايةكة ثةيوةندي بة جَي بةجَي كردنةوة هةية لة مةحاكم، ئَيمة هةموومان لةطةَل 
وة، ئةوة لة ئةوةين كة ئةو ياسايانةي لَيرةوة دةردةكرَي ناوضةكاني دةرةوةي ئيدارةي هةرَيمين بيرَيتة

رووي دةستووريشةوة ناوضةي جَي ناكؤكن، بةاَلم من لة رووي عةمةلييةوة روونكردنةوةكةم دةدةم، لة 
رووي عةمةلييةوة ئَيمة ئةطةر هةرَيميشمان البرد حماكمةكاني ناوضةكاني دةرةوةي ئيدارةي هةرَيم ئايا 

لةماني كوردستانةوة تةعديلي لةسةر جَي بةجَيي ياساية  دةكةن كة لة هةرَيمي كوردستان، كة لة ثةر
 كراوة؟ من ثَيمواية لة رووي عةمةلييةوة جَي بةجَيي ناكةن، زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيج د.سراج فةرموو.
 بةر َيج سراج شَيخ امحد:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
م ئَيمة ياسا بؤ ئةمر ؤ دانانَيني، بؤ داهاتوو دايدةنَيني، لةوانةية لة ئةوةي )د.بةهار( دةَلَي، راستة، واية، بةاَل

داهاتوودا ئةم ناوضانة بيةر َينةوة ذَير ركَي ي خؤمان، ضي تَيداية ئةطةر ئةوةي كة )كا  عباس( ثَيشنياري 
زؤربةي  كرد وةكو ئةو باس دةكاتن، ثَيشرتين بوويتة عورفَيي لة ثةرلةماني كوردستان، ناوي هةرَيم لة

 ثر ؤذةكان الضووة بؤ ئةوةي كارةكان وةكو خؤي بر وات، زؤر سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خؤي ناوتان نةنووسي بوو، كا  بَيستون و كا  حاجي كاروان، باشة، كا  بَيستون فةرموو.
 بةر َيج بَيستون فائق حممد:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

دام دسةي بةدوا داهات من ثَيشنيار دةكةم ليذنةي ياسايي كة سةرثةرشيت كؤبوونةوةي دارشتين ببوورة، ما
راثؤرتةكان دةكةن رؤذانة يان حةفتانة لةطةَل ليذنة مةعنييةكان، يةعين وردة وردة خؤتان رابَينن لةطةَل 

ردة رابَينني لةسةر ئةوةي هةرَيمي كوردستان البةن، ئيرت بؤ ئةوةي هةم خةَلكي كوردستانين وردة، و
 ئةوةي هةرَيمةكةي الببةن، زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، بةر َيجان دةخيةينة دةنيدانةوة، كا  ساالر فةرموو.
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 بةر َيج ساالر حممود مراد:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ي هةرَيم بةشَيي لة دادوةر و ئيديعاي عام سةر بة سةبارةت بة حماكم لة ناوضة كوردستانييةكاني دةرةوة
هةرَيمي كوردستانن، منوونةش بؤ ئةوة مةمخور و خانةدني، بؤية ياساكاني هةرَيمي كوردستان دةتوانرَي 

 لةسةر ئاسيت حماكمين لة ناوضة كوردستانييةكاني دةرةوةي هةرَيم كاري ثَي بكرَيت، زؤر سوثاس.
 ةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ س

بةر َيجان ئَيستا دةخيةينة دةنيدانةوة، تكاية بيخوَيننةوة بؤ ئةوةي بيخةينة دةنيةوة، كا  فرست نودتةي 
 نيجاميت هةية؟ فةرموو.

 بةر َيج د.فرست صؤيف علي:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ي ئيشكالي لةسةرة لَيرة، ئَيمة ياساي باري كةسيةتيمان هةية كة يةكةم هةمواركردني كراوة و بةشَيكيش
بةس بة تايبةتي سةبارةت بة ذني دووةم، لَيرة لةطةَل ئةو ناوضانةي كوردستاني، ئايا ئَيمة دةتوانني ئةو 
بر طةيةي كة دةَلَيني كوردستان–عَيراق ئةطةر دةخيةيتة دةنيدان مةمشولة بؤ كؤي ياساكة ياساي باري 

ت ضؤن دَييت و ياسا تةججيئةكةي، خؤ ئَيمة نايةين ياسايةكي كةسي يان تةنها بؤ ئةو بر طةية؟ ئةطةر وابَي
نوَي دانَيني، ئَيمة بر طةية  لة ياساي باري كةسيةتي هةموار دةكةين، يةعين تؤ ضؤن دةكرَي بَيي ئةو 
بر طةية بَلَيي واللة ئةوة كوردستان–عَيراق، بةس ياساي باري كةسيةتي ئةوةي تر ثةيوةندي بة زواج و 

ي دووةم و مةسائيلي ديكةي نةفةدةية بَيي بَلَيي واللة تةنها بؤ هةرَيمي كوردستانة، ئةمة تةالق و ذن
كَيشةمان بؤ دروست دةكات، ئةطةر بر يارة بيكةن فةرموو بؤ هةمووي بكةن، بؤ ئةوةي ئةو موشكيلةيةش 

 لة شوَينَيي وابَيت نةمَييَن، خةَلي بضَي ذني دووةم لة مةمخور و ئةوانة مارة بكات، ئةطةر نا ضؤن دةكرَي
 لة ئةوةي تر بة جؤرَيكي تر، زؤر سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئَيستا ئةوة دوو را هةية لةسةر ئةم بابةتة، ئةوةي كة لة راثؤرتةكةدا هاتووة دةخيةينة دةنيةوة، دةنيي 
ياساييانةش كة باس كرا سةبارةت بةم ثر ؤذة نةهَينا ئةوةي تر دةخةينة دةنيةوة، ثَيموابَيت ئةو بؤضوونة 

ياساية بؤضووني دروسنت، سةبارةت بة ئيختيساسي مةكاني حماكم لة كؤي ياساي باري كةسيةتي و 
ثَيويست دةكات ئةمة لةبةر ضاو بيرين ، بؤية تكاية كةسيةتي كة ئةم هةموارةية جوزئَيي لة ياساي باري 

 فةرموو.بيخوَيننةوة بةر َيج دكتؤرة ظااَل ، 
 :بةر َيج د.ظااَل فريد ابراهيم
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

() هةمواركراو لة هةرَيمى 1959(ساَلى )188هةموار) دووةمى جَيبةجَيكردنى ياسا) بار) كةسى ذمارة )
 كوردستان–عَيراق.
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
يذذةتى؟ ) كذذَى35كذذَى لةطةَل يذذةتى ،  كذذةس لةطةَل يذذةتى؟ ) (  مذذاددة) 3دذ سذذةندكرا ،  تذذة ثة يذذةتى كةوا كذذةس دذ )

 يةكةم ، نودتة) نيجامى كا  عمر فةرموو.
 :بةر َيج عمر عينايةت حةمة
 بةر َيج سةرؤركى ثةرلةمان.

سذذاَلى ) سذذاية   سذذاي 1959من لة ياساييةكان دةثرسم ئَيمة بؤمان هةية يا كذذةين؟ يا هذذةموار) ب ضذذووة  ( دةر
 ردستانين نةبووة لةو كاتةدا.ئَيمةش نةبووة ، هةرَيمى كو

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ليذنة) ياسايي وةاَلم ئةدةنةوة ، بةَلَى ، فةرموون.

 :بةر َيج د.ظااَل فريد ابراهيم
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 بةَلَى مافى هةمواركردنى ياسا هةية.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 شة ، ماددة) يةكةم.با
 :بةر َيج د.ظااَل فريد ابراهيم

( لة هةرَيمي كوردستان لة كار 1959(ي ساَلي )188( لة ياساي ذمارة )57( لة ماددةي )4برطةي ): (1ماددةي ) 
 دةخرَيت و ئةمةي خوارةوة جَييةي دةطرَيتةوة:

ابر ان و نةماني ثةيوةندي هاوسةري لة هةرية  لة دايي و باو  مايف بينيين  منداَلةكانيان هةية لة ثاش د-أ
 نَيوانياندا, لة كاتي نةماني ئةوانين يان يةكَيي لةوان .ئةو مافة باثري و نةنكيشي دةطرَيتةوة.

تةنها دايةني منداَل ) باو  يان دايي( لة دواي نةماني ئةوانين بةثَيى ياسا بةركارةكانن ئةو كةسةي مايف -ب
 ( ساَل.18دة و فَيركردن و بواري كؤمةاَليةتي منداَل دةكات تا تةمةني )دايةني هةية سةرثةرشيت ثةروةر

 كات و شوَيين دينت لة ماوةي شريةخؤريدا, بة ثَيي بر ياري دادطا دةبَيت , بةثَيي بةرذةوةندي دايةنكراو. -ج

داواكاري بينني ( كاتذمَير زياتر نةبَيت و لة شوَينَيي كة كةسي 12ثاش شريةخؤري ماوةي ديتين هةفتانة )  -د
( دياري دةكات , ثاش كؤتايي هاتين بينينةكة دةبَي دايةنكراو بداتةوة دةسيت دايةن بة ثَيضةوانةوة تا حافن)غري 

 مانيَيي مايف بينيين نابَيت.
ئةطةر دايةن رَييةي لة بينيين  دايةنكراو طرت بةبَي ثاساوي رةوا لة اليةن جَي بةجَي كاري داد ئاطادار  -ه

ةوة, ئةطةر دووبارةي كردةوة بةثَيي بر ياري دادطاي تايبةمتةند بؤ ماوةي مانيَيي دايةني دةطوازرَيتةوة بؤ دةكرَيت
 ئةو كةسةي كة بة ثَيي ياساي بةركار رَيكخراوة. 
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سةفةركردني داينكراو بؤ دةرةوةي واَلت تةنها بة رةزامةندي دايي و باوكي دةبَيت, لة كاتي نةمانياندا كةسي  -ح
بة ثَيي ياسا مايف ئةو بر يارةي دةبَيت, هةر اليةكيان سةفريان ثَي كرد دةبَيت بةَلَين نامةيية  بدات كة  دايةن

 ثابةند بَيت بة طةر انةوةي بؤ واَلت.
ئةندامي داواكاري طشيت لة دادطاي باري كةسي دا ضاودَيري بة ضاكي جَي بة جَي كردني بر طةكاني سةرةوة  -ط

 ي سةرثَيضيشدا )رَيكاري ياسايي( دروست وةردةطرَيت.دةكات و لة كاتي بوون
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بذذةر َيج  تكاية دةدى ثر ؤذة ئةسَلييةكةش بيخوَيننةوة ، بوو بة ئةساس ، باشة ، باشة ، باناوةكان بنووسرَين ، 
 دكتؤرة بةهار نودتة) نيجامى؟ فةرموو.

 :احبةر َيج د. بةهار حممود فت
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( كة لة ئةسَلى ياساي ئةحواَ شةخسيدا هاتووة بيخوَينينةوة بؤ 57( لة ماددة) )4ثَيم باشة ئةو بر طة) )
 ئةوة) زياتر بةرضاو) ئةندامانى بةر َيج ر وون بَيت ، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ن بنووسرَ) ، تةواو بوون ، شتَيكى باشة بيخوَيننةوة دةدى ئةسَلى ياساكة.هةر زؤر باشة ، بةس با ناوةكا

 :بةر َيج فخرالدين دادر عارف
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

نذذاو)  كذذاروان  حذذاجى  مذذر ،  سذذهام ع ئةم ئةندام ثةرلةمانة بةر َيجانة ط توطؤ) ماددة) يةكةم ئةكةن ، ثَيشرت )
سذذةت ، فةرهاد  لطيفخؤيان نووسيوة ، تةالر  يذذوب ، فر نذذة ا يذذد ، مةدي حذذةيات جم سةنياو) ، ئاواز جةنيى ، 

سذذن لطيف صؤفى ، ظيان عباس ، عباس غجاَ ، شوان شَيخ امحد ، جنيبة  يذذل ، ح جذذوان امساع لذذى ،  ، ثةروا ع
مذذنرية مصطفى صاحل ، شَيركؤ حةمة امني ، غةريب  كذذر) ،  نذذة ز صذذمد ، ام مذذريم  مببان،  حذذاجى  عث مذذود  ، حم

 ، شكرية امساعيل (.عمر ، عمر عينايةت 
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو كةذاَل نةدتة) نيجامى؟ فةرموو.
 :بةر َيج كةذاَل هاد) فةدَى

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
سذذى  من دوَينَى بةية  تةلةفؤن لةطةَل حاجى كاروان هةردووكمان ناو) خؤمان ال) سكرتَير) ثةرلةمان نوو

 ى كا  حاجى كارواني داو مافةكةشى بة من نةدا ، سوثاسى دةكةم.، بةاَلم ماف
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

نذذةوة ،  كذذة خبوَي دذذى ماددة يذذة دة سذذراج تكا تذذؤر  بذذةر َيج دك لذذةمان ،  سذذكرتَير) ثةر بذذةر َيج  ضذذووة  بذذري)  لذذة  ئةوة 
 جةنابت دةخيوَينيتةوة؟ بةَلَى فةرموو.



 402 

 :دامنيبةر َيج د.سراج امحد مح
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مذذارة )57( لة ماددة) )4بر طة) ) سذذاي ذ لذذة يا سذذاَلى )188(  سذذتا داوا) 59()  كذذة ئَي يذذة  شذذَيوةية هاتي بذذةو   )
مببة ان البردنى كراوة ) مببر ، و للمحك لألب النظر يف شؤن حضون و تربيته و تعليمه حتى يتم العاشرة من الع

اله اخلامسة عشرة ، اذا ثب  هلا بعد الرجوع اىل اجلان املختصة الطبية تأذنة بتمديد حضانة الصغري حتى اكم
 سوثاس. منها و ال ان مصلحة الصغري تقتضي بذلك على ان اليبي  اىل عند حافنته( ، 

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
كذذة  زؤر سوثاس ، ئَيستا ئةندامانى ثةرلةمان دسة ئةكةن ، بةاَلم ئاطاداربن كة سذذةكردن  ثابةندين بة كاتى د

 (خولة  ، خاتوو سهام عمر فةرموو.3بريتيية لة )
 :بةر َيج سهام عمر دادر

 .بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان
( ثَيشنيار دكةم يان ئيجافة  بهَيتة سةر كرن يان 10( سةبارةت بر طا )1(ية ماددا )10تَيبينيا من لسةر بر طا ) 

م ببيتة بر طةكا د) كو هةريا هاظ ر اية دطةل ر امانة ئةظَى بر طةها هةنَى ، بؤ ئةظ ثَيشنيارا ئةز ثَيشكةش دكة
(كاتذمَيرا زياتر نةبينت ماوة) بينينى منداَل ، ئةز ثَيشنيار 12منوونة د ظَيرَيدا هاتية كو حةفتانة نابينت كو )

ن بة ر ةزامةند) دايةن ماوة) دكةم ئةطةر ئيجافة بينت يان ذ) جودا بر طة  بهَيتة دان ظى شَيواز) بهَيتة كر
(كاتذمَير بة ئاطادار) بةر َيوبةرايةتى 24ديتنى هةفتانة لةاليةن داواكار) بينني دةكرَيت درَيذبكرَيت بؤ )

 جَيبةجَيكردن كة سةر بة وةزارةتى دادة ، سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 و.باشة ، سوثاس ، خاتوو كةذاَل هاد) فةرمو

 :بةر َيج كةذاَل هاد) فةدَى
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كذذةن ،  من سةرجنَيكم هةية ، دةتوامن بَلَيم طلةيةكيشم لة سةرؤكايةتى ثةرلةمان هةية ئةطةر لَيمى دةبوَل ب
سذذتاندا  هذذةرَيمى كورد خذذة)  دواترين لةسةر بر طة) )د( ثَيشنيارَيكم هةية ، ثرسة كؤمةاَليةتييةكان لةم دؤ

سذذى بةر اس سذذة سيا تى كةوا ثرسى كؤمةاَليةتى ضارةنووس سازن زياتر فةرامؤش كراون ، زياتر طرنيى بة ثر
جذذار  سذذازن ، دوو يذذةتى ضارةنووس ئذذةمانين كؤمةاَل و داراييةكان دةدرَين ئةمان هةم سياسى ضارةنووسسازن ، 

ئذذةجما هذذةبووة ،  نذذةوة  سذذى ذنا بذذة ثر نذذد)  يذذان ثةيوة بذذةم ئَيمة لة ثرسى كؤمةاَليةتى جارَيك نذذد)  رةش ثةيوة
بذذةتى  طذذةَل دوو با سذذةرة لة مذذةَليا) لة كذذةكانى كؤ ثرسة كؤمةاَليةتييةوة هةية كةوا داواكارييةكى زؤر زؤر) تا
طذذة)  بذذةم بر  مذذاذة  سذذت ئا يذَذى ثَيوي بذذة ث نذذدنين  لذَذةكانى ر اطةيا نذذةت كةنا كذذرَينت تةنا بذذت دة سذذى ر ة يذذى سيا طرن

اكات ، بر طة) )د( ثَيشنيارةكةمان ئةوةية ئَيمة وةكو دانيشتنى كؤبوونةوة) ئةمر ؤ) ثةرلةمانى كوردستان ن
كذذة ) ئذذةوةدابووين  طذذةَل  يذذةتى لة بذذار) كؤمةاَل نذذة) كارو كذذةين ، 24ليذ كذذة زيادب نذذة ديتنة بذذَى حةفتا سذذةعات  )
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(سةعات و 12ضونكة ئةوة مافى هةموو منداَلَيكة بَى سؤز) ببينَى ال) دايي و باوكى ، بةاَلم لَيرة كراوةتة )
نذذة)  زياتر نةبَيت نذذدامانى ليذ كذذو ئة يذذة وة كذذةمان هة شذذنيارَيكى دي مذذة ثَي يذذة ، ئَي يةعنى دةرطا) لَيقةثات كرا

يذذد)  لذذةمانتارانين تةئ بذذة) ثةر يذذة و زؤر ئذذةو ليذنة نذذدامانى  بذذة) ئة كذذة زؤر كاروبار) كؤمةاَليةتى دَلنياشم 
نذذة نذذى هةفتا مذذاوة) ديت خذذؤرةيى  شذذرية  تذذة ) ئةمة دةكةن ، ئةم ديتنى منداَلة بر طة) )د( ثاش  ( ر ؤذ 15ببَي

 (كاتذمَير ، سوثاس.24جارَيي واتة دوو هةفتة جارَيي بكرَيت بة )
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

يذَذداوة  مذذان ث نذذدة طرينيي حذذازربووة ئةوة كذذةتان  ثذذؤرتى ليذنة باشة ، سوثاس ، سةبارةت بة ر ةخنةكةت تازة ر ا
 ارةوة ، بةر َيج كا  حاجى كاروان فةرموو.كة هةر حازربووة خستوومانةتة بةرنامة) ك

 بةر َيج كةنعان جنم الدين امحد )حاجى كاروان(:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

هذذةمان  يذذنن ، لة بر طة) )أ( باسى ئةوة ئةكات لةكاتى نةمانى دايي و باو  ئةوجا نةني و باثرية ئةتوانن بيب
لذذة  كاتدا كوردةوار) خؤمان دسةيةكى هةية ئةَلَى )جةرطى جةرطمة( يةعنى ئةو باثرية و ئةو نةنكة ئةطةر 

كذذةن  يذذة زيادب ئذذةو بر طة سذذايي  ذياندا ةَينن يةعنى ئةوان ناتوانن بيبينن؟، بؤية من ئةَلَيم ئةطةر ليذنة) يا
طذذة) )ج(  لذذة بر  يذذنن ،  ئذذةوان بيب ئذذةوجا  ةذذرن  يةعنى ئةوانين مافى بينينيان هةبَى نة  كة دايي و باو  

ئةطةر ثر ؤذة ياساكة لة ياساي عرياديية ئةطةر هةمواركرابَيتةوة ئةَلَى لةو شوَينة ئةبينرَ) وةلةو من نازامن 
خذذراو) احتاد املرَاة العرياقية( كة ثَيى ئةوترَ) ) هذذةردوو ر َيك لذذة  مذذةكراو)  تذذة تةرجو لةياساي دةديم ، ئةوةبؤ

نذذةوة  يذذةن ثياوا ئذذةكرا لةال لذذةيي زؤر  جذذار ط ئذذةبينرَين زؤر نذذان  تذذان و ذ بذذةعجة ئافرة لذذة  ئذذةوترا  ثذذَي  سذذةيان  د
مذذن ،  ئذذى  بذذة ر ة نذذةبَيت  بذذَى  يذَذي  هذذةر ر َيكخراو يذذةعنى  نذذةكرَ) ،  يذذار)  شذذوَينة د شوَينةوة ئةوة بؤ ئةوة) ئةو 
يذذار)  يذَذرة د طذذةر ل بذذَى ئة ئةطةر شوَينَيكى ديار) كراو هةبَى بةر ةئى من وةزارةتى كارو كاروبار) كؤمةاَليةتى 

طذذةر بكرَ) ، ئةطةر ديارين نةكرَ) ئةو بذذةاَلم ئة يذذةتى ،  يذذي ال) خؤ ة شوَينةكة ديارة باو  ال) خؤيةتى و دا
يذذة؟  يذذنت كة لة حاَلةتيكدا شوَينةكة نةبوو كوَ) ببَى باشة؟ جا لَيرة شوَينةكة ديار) نةكراوة كات و شوَينى د

سذذةر  بذذَى  سذذةية   ئذذةبَى موئةسة مذذن  بذذةر ةئى  يذذة  نذذةكرا ، بؤ يذذاري  شذذوَينةكة د بذذةاَلم  كذذرا  يذذار)  كذذة د بذذة كاتة
كذذةم  سذذوهام ئة شذذكة  شذذتيري) خو مذذن ث حكومةت بَى نة  سةر بة ر َيكخراوَيي بَى ، اليةنَيي بَى ، خاَلَيكى تر 

نذذةش 24( ال) كةم بكرَيتةوة )12كة ) تذذةوة ، حةفتا يذذي ةَينَي طذذةَل دا يذذان لة تذذةوة  ( سةعات ال) باو  ةَينَي
 بَيت ئةوة زؤر باش ئةبَى ، سوثاستان ئةكةم.

 مد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيج د.يوسحم حم
 سوثاس ، خاتوو تةالر فةرموو.
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 حممد:لطيف بةر َيج تةالر 
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

من سةرنج و تَيبينيم هةية لةسةر خاَلى )ج(م كة ثَيويستة بةثَيى بةرذةوةند) مناَلةكة و ئةو كةسةبَى كة 
شذذريةخ لذذة)  يذذة مةرحة جذذار هة ضذذونكة زؤر يذذة ،  يذَذى مناَلةكة) لةال بذذة ث بذذةاَلم  كذذراوة ،  يذذار)  كذذة) د ؤر) ماوة

جذذار  نذذة زؤر ئذذةو تةمة ضذذونكة  يذذريَ) ،  تةمةنةكة ثَيويستة ئةوة لةبةر ضاو بيريَ) ، شوَينةكةش لةبةر ضاو ب
ئةبَيتة هؤكارَ) بؤ ئةوة) بة ثَيى جياواز) شوَينةكانيان لةوانةية ئةو شوَينة  لة بةينى هةولَير و سلَيمانيا 

نذذةدرَ) بَى ، لةوانةية ل كذذة  لذذة مناَلة ئذذةوة) زةرةر  بذذؤ  ة بةينى سلَيمانى و دةاَلدزَ) بَى ئةو كَيشانةمان هةية 
كذذو  زؤر طرنية مناَلةكةش و ئةو كةسة) كة مناَلةكةشى لة الية لةبةر ضاو بيريَيت ، لةسةر خاَلى )د( من وة

بذذَى نذذين 24) ثَيشرتين هةر لة ليذنة ئةوةمان تةرح كرد كة ثَيويستة دوو حةفتة جارَيي  سذذةعاتةكة ، م  )
بذذَى ) يذَذي  ئذذةوة) ، 24هاور ام لةطةَل بةر َيج خاتوو كةذاَل كة دوو حةفتة جار بذذةر  يذَذت ، لة لذذة ال) ب سذذةعات   )

ئذذةو ) بذذَى  ئذذةو )24بؤضى؟ لةبةر ئةوة) زؤرجار ئةطةر حةفتانة  يذذاخود  سذذةعاتة  يذَذى 12(  بذذة ث تذذذمَيرة  (كا
سذذتة  عورفَيي وا) لَيهاتووة دادطا هةميشة جومعان دا نذذا ر ا ئةنَى بؤ ئةو ضاو ثَيكةوتنانة ، كة جومعانيشى دا

مذذة وا)  بذذةاَلم ئة يذذة ،  ر ؤذةكاني ديكة لةال) دايكةكةية يان ال) باوكةكةية يا ال) ئةو كةسةية مناَلةكة) لةال
كذذة  يذذة  لذذةال) دايكةكة يذذان  لَيدَيت زؤرجار هةية ئةو كاتة) بةخؤشى ئةيباتة سةر مناَلةكة لةال) باوكةكةية 
يذذة  كذذة) لةال كذذة مناَل سذذة)  ئذذةو كة بذذةال)  شذذَى  يذذاتر ر ا ئةكَي كذذة ز سذذةرجنى مناَلة جذذار  يذَذدةكات زؤر مذذة وا) ل ئة

لذذةماوة )24لذذةماوة) ) يذذاخود  سذذةعاتةكة  لذذة 12(  كذذاتين  بذذة)  نذذة زؤر ئذذةوين جومعا كذذة  كذذة ،  (كاتذمَيرة
سذذةرف هةرَيمى كوردستان بة شَيوةيةكى عورفى وا) لَيهاتووة جومعان زياتر خةَلي ئةضَيت ة دةرةوة ، زياتر 

ئةكا ، زياتر ئةوة) كات بةسةر ئةبا لةطةَل خَيجانةكة) ، بؤية ئةمة وا) لَيدةكات كة دايكةكة بةوة) كة بة 
يذذةدا )5ثَيى ئةو ئامارة) كة لة المة بؤمنوونة لةم ساَلة لةماوة ئةو ) تذذةوة 315(مان كذذة جيابوونة يذَذجان  ( خ

خذذراوي يذذة  ر َي لذذة  يذذنن  كذذة )مناَلةكانيان دةب سذذلَيمانى  لذذة  سذذتانة  نذذانى كورد يذذةكَيتى ذ خذذراو)  () 226ن ر َيك
نذذَى ، ) كذذة ببي كذذة  كذذة باو ئذذةوة)  بذذؤ  ئذذةهَينَى  كذذة  () ال) 89مناَلةكان ال) دايكةكةية ، يةعنى دايكةكة مناَلة

كذذة  ئذذةوة)  بذذؤ  عذذةدا  لذذة جوم لذَذةكانى  نذذى منا لذذة بيني بذذَى  نذذد دة يذَذرة زةرةرمة كذذة ل ئذذةوة)  تذذة  يذذة كةوا باوكةكة
سذذريَيكى مناَلةك جذذار تةئ كذذة زؤر يذذة  ئذذةوة دايكةكة سذذةر  تذذة  طذذةَل بةرَي ة) بةرَيتة دةرةوة ، ياخود ئةوكاتة) لة

لذذةو)  سذذةر  تذذة  سذذريَيي بَي كذذة) تةئ نذذة) ال) باوكة سلبى بةجَى ئةهَيَلَى لةوة) كة ئةو مناَلة بةو شَيوازة بيني
بذذووة  تةئسري دةكاتة سةر حةزانةكة) ، ضةندين منوونةمان لة الية كة مناَل ئةو كذذة)  يذذة) ال) باوكة فةترة

ضذذؤتةوة ال)  جومعان بووة هةموو جومعةية  بينويةتى دواتر وا) لَيهاتووة مناَلةكة واز) لة دايكى هَيناوة 
يذذة  يذذة طرن كذذة ، بؤ سذذةر دايكة باوكةكة كة ئةمة لة ر وو) مةعنةويشةوة تةئسريَيكى سلبى بةجَي ئةهَيَلَى بؤ 

شذذنيار  (سةعات24دوو حةفتة جارَيي بَى وة ) خذذاَلى )ه(دا ثَي لذذة  لةو كاتةشا مافى كةسيشيان ثَيشَيل نابَى ، 
نذذةبوونى  بذذةهؤ)  ئةكةم وةكو ضؤن ئةو كةسة) كة ر َيير) ئةكا لة بينينةكة عقوبة) هةية ، لة كاتَيكيشدا 
بذذةكار بذذةخراث  لذَذة  ئذذةو منا  ثةروةردةيةكى دروستةوة لةناو خَيجانةكانا لة هةرَيمى كوردستان زؤرجار هةية 
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يذذا)  لذذة ر َي هذذةموو)  يذذة ،  تذذةفاهوم ني سذذى  ئةهَينَى لةبةر ئةوة زؤربة) زؤر) جيابوونةوةكانين لةسةر ئةسا
بذذة  مذذةن  لذَذة دائي ئذذةو منا ئذذةكا  دادطاكانةوةية زؤرجار كَيشة دروست ئةبَى لةنَيوان خَيجانةكاندا ئةمة وا) لَي 

كذذة  خراث بةكار) بهَينَى لة بةينى ئةو دايي و باوكةيا ، بؤية طرنية ئذذةو باو يذذاخود  كذذة  ئةطةر هاتو ئةو داي
يذذة ،  لذذة ال كذذة)  سذذة) مناَلة ئذذةو كة شذذَيوازَيي دذ)  كذذرد بة كذذة) فَير بذذةخراث مناَلة ئذذةبينَى  كذذة  كذذة مناَلة
يذذةعنى  كذذة)  كذذةس و كارة مذذردووة  سذذةيارةوة  سذذة)  يذذا) حادي لذذة ر َي خذذؤ)  كذذة  يذذة ، باوكة نذذةمشان ال هة منوو

كذذ مذذام و ثوورة يذذان  كذذة)  يذذان باثرية كذذة)  كذذت نةنكة ئذذةوة داي نذذة  يذذان داوة وتوويا تذذةوة هان كذذة بينويانة انى 
حذذاجى  ئذذى  طذذةَل ر ة كوشتوويةتى ، ئةم بوختانانة ئةبَيتة هؤكارَيي تةئسري) سلبى بةجَى ئةهَيَلَى ، منين لة
شذذة)  ئذذةو كَي بذذةهؤ)  ئذذةبينن ،  لذَذةكانيان  نذذان منا بذذةتى ذ كاروامن ، ثَيويستة زؤرجار هةية دايي و باو  بةتاي

يذذة زؤر كؤمةاَلية نذذة ، بؤ مذذاَلى باوكيا لذذة  تذذة  يذذنن ، وا لذَذةكانن بب يذذان منا مذذاَلى خؤ لذذة  نذذاتوانن  تيانة) كة هةية 
 طرنية لة ياساكة ئاماذة بة شوَينَيي بكرَ) بؤ بينينى ئةو منااَلنة ، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة ، سوثاس ، خاتوو حيات فةرموو.

 :يد دادربةر َيج حياة جم
 ةمان.بةر َيج سةرؤكى ثةرل

خذذاتوو  شذذتيري)  طذذة) )ج(دا ث لذذة بر  كذذةم ،  كذذاروان دة حذذاجى  بة نيسبةت بر طة) )أ(ةوة ثشتيري) لة دسةكانى 
تذذة 12تةالر ئةكةم ، بةر َيجان بةاَلم بة نيسبةت بر طة) )د(ةوة كة ) (سةعات دياريكراوة بة ر ا) من ئةو وةخ

سذذةر) بيةر َيندرَيتةوة بؤ دايي و با لذذة  كذذةن  و  ئيتي اق بكةن لةسةر ئةو كاتة ، دايي و باوكةكة ئيتي اق ب
سذذةلةن  يذذة مة بذذاو  ، لةوانة يذذي و  بذذؤ دا تذذةوة  يذذة بيةر َي و ماوةكة زياتر بَى يان كةمرتبَى ، يةعنى ئةو ئازادي

يذَذى يا بذذة ث يذذة) دايكةكة يان باوكةكة حةز بكا ئةو وةختة كةمرتبَيت يان ياخود زياتر بَيت ، بةاَلم  سذذاكة ر َي
ئذذةوا  بذذاو   يذذي و  بذذؤ دا تذذةوة  كذذة بيةر َي تذذةوة وةختة يذذى ةَينَي بذذة كراوة طذذةر  كذذةوَ) ئة سذذةر) ئة نذذةدراوة لة ثَي
شتَيكى زؤر باشرت دةبَيت هةم بؤ دايكةكة و هةم بؤ باوكةكةش كة ئيتي اق لةسةر ئةو وةختة بكةن خؤيان 

 ، سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 وثاس ، خاتوو ثةروا على فةرموو.س
 :بةر َيج ثةروا على حةمة

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
سذذة  خذذةوة ثر بذذة دا كذذة  يذذةم  طذذةَل ئةوتَيبين نذذين لة بذذةَلَى م بذذدةم ،  يذذةكامن  كذذة تَيبين من سةرةتا ثَين ئةوة) 

لذذة ئ يذَذي  يذذةن زؤر نذذةت لةال سذذةر) تةنا سذذةكردن لة بذذؤ د يذَذت  نذذد وةرناطري بذذة هة يذذةكان  نذذدامانى كؤمةاَليةتي ة
بةر َيج) ثةرلةمانةوة كة ئةبينني زؤربة) هؤَلةكة بةجَيماوة ، لةبةر ئةوة) كة دسة لةسةر بابةتَيي ئةكرَ) 
ئذذيرت  مذذا  طذذةَل ر َيج شذذة لة نذذدا هةمي ر ةنية ئةوةندة طرنك نةبَى بةاليانةوة ، بةاَلم لة ثرسة سياسى و داراييةكا
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ئذذةوة بة هةر مةبةستَيي بَيت تةواجودةكة زؤرترة ، بةاَل تذذةوة  هذذةموومان ئةطرَي كذذة  م بؤ ئةمانة بةداخةوة 
كذذةم  مذذاددة) ية سذذةر  تذذرم لة نذذى  بذذة تَيبي سذذةبارةت  ضذذؤَلة ،  كذذة  يةكَيي كة لة تَيبينييةكانة كة ئةبينني هؤَلة
بذذة)  بةطشتى بةداخةوة ئَيمة ثرؤسة) هاوسةرطري) لة كؤمةَلية) ئَيمةو زؤرَيي لة كؤمةَلياكانى ترين زؤر

نذذةوةدا رق خؤنةويستانةية  كذذاتى جيابوو لذذة  شذذة  ئذذةوة هةمي بةبَى بوونى بنةما) خؤشةويستى و ر َيج لةبةر 
تذذر  جذذارَيكى  بذذارة  ئذذةوةش دوو بذذووة  سذذتين  كذذة درو سذذتيية)  تذذؤزة خؤشةوي ئذذةو  كذذان  لذذة هؤكارة كذذة  يةكَي

لذَذةكان ، ئَي لذذة منا يذذة  يذذة بريتي ئذذةو ر دة سذذتى  ضذذةكى دة كذذة  كذذانى  لذذة هؤكارة يذذةكَيي  بذذؤ رق ،  مذذة ئةطؤر َيتةوة 
يذذا  كذذة ئا يذذة  ئذذةطريَيت ئةوة نذذد وةر ئذذةوة) بةهة نذذةوة ،  هةميشة لة هةموو ثر ؤسةكة ئةيةن لة ر َييا) مناَلةكا
ئذذةيبينَى؟ ،  ئةو مناَلة بيبينَى يان نةيبينَى بةس خؤ) طرنييةكة ئةوةية بة ض مةبةستَى ئةيبينَى؟، بؤضى 

يذذة كذذة زؤر طرن بذذةوة)  ثذذةروةردة)  ئَيمة كار لةسةر زؤرَيي لة شتةكان ئةكةين  شذذيكردنى  بذذة هاوبة يذذى  طرن
يذذان  كذذة كام لذذةوة)  طذذرنيرتة  سذذتة زؤر ئذذةو مةبة بذذؤ  مذذة  كذذاركردنى ئَي يذذاودا ،  يذَذوان ذن و ث لذذة ن بذذدرَيت  نذذاَل  م
يذذاتر  يذَذدرا ز شذذارةتى ث هذذةبووة و ئي ئةيبينن ، لة كؤمةَليا) ئَيمةدا بة ثلة) يةكةم بةثَيى ئةو ئامارانةش كة 

كذذة دايكةكة مناَلةكان وةرئةطرَيت  لذذةو ئةر بذذاو   يذذي ،  سذذةر دا تذذة  ثذذةروةردةكردن ئةخرَي لةبةر ئةوة ئةركى 
كذذة  ئذذةوة)  بذذؤ  يذَذت  بةر استى يةعنى  دائةبر درَيت ، لةبةر ئةوة زؤر ئاسايية بؤ) كة ئةمة ر ةنية هؤكارَيي ب

يذذةكا ) لذذة حةفتة طذذةر  سذذايية ئة ئذذةوة ئا بذذةر  يذذة لة سذذتؤ ني لذذة ئة ثذذةروةردةكردنى  ئذذةركى  سذذةعات 2خؤ ئةو  )
(سةعات ، بؤية هيوادارم كار لةسةر ئةوة بكرَيت كة هؤشيارييةكة هةبَى بؤ) ئةوة دروست 24نَى يان )بيبي

لذذة  نذذة  بذذؤ منوو كذذة  بذذاوةر ةدام  لذذةو  مذذن  طذذة) )د(  بذذة بر  سذذةبارةت  نةبَى مناَل نةبَيت؟ يةعنى نةبَيتة ضة  ، 
يذَذت ، (كاتذمَير زياتر نةبَيت ، 24(سةعاتة بكرَيت بة )12(كاتذمَير ، ئةو )24) نذذة ب لةطةَليدا ئارةزوومةندا
بذذة 2) كذذام  تذذة جارَي طذذةَل دوو هةف خذذؤم لة مذذن  كذذة  سذذايية  يذَذت ئا جذذارَيكين ب (هةفتة جارَيي بَيت يا هةفتة) 

نذذى  طذذةَل خَيجا كذذة لة نذذى دايكة لذذةنَيوان خَيجا ثذذةروةردة  شذذَيواز)  طذذؤر ينى  جذذار  يذذة زؤر كذذة ر ةن ئذذةوة)  حكومى 
نذذةبَيت باوكةكة و بةتايبةت ئةطةر بةداخةوة لة ت شذذَيوازَيي  شذذنبريييةكةيان بة نذذة ر ؤ ثذذاش خا وَيذَيي بنكة ، 

طذذةورةبَيت ،  دذذا  لذذة ر لذَذة  ئذذةو مندا شذذة  مذذن ، هةمَي بذذة دوذ كذذات  كذذة ب يذذا دايكة مذذن  بذذة دوذ كذذات  كذذة ب كذذة باوكة
كذذرَ) ، 24لةبةرئةوة دةكرَيت ئةوة بؤ ) يذذد ب يذَذدا تةحد مذذةنى ت مذذةرجى تة ئذذةكرَيت  (سةعات دانرَيت ، بةاَلم 

ئذذةوة 24مندالَِِى شرية خؤرة تؤناتوانى )لةبةرئةوة  يذَذت  هذذني ب كذذة  نذذة)  يذذت ئةوا بذذاوكى دايبنَي سذذةعات ال)   )
ئذذةو ) يذذة  سذذت ئةوة بذذةَلَى مةبة بذذدرَيت ،  يذذى ثَي يذَذت ، 24طرن سذذةر بكر سذذة) لة يذَذت د شذذَيوةية ب بذذةو  سذذةعاتة  )

ئذذةو ) هذذة24هيوادارم شوَينَى ديار) بكرَيت بؤ كاتى بينينيان لةهةمان كاتيشدا  سذذةعاتة  بذذدرَيت ( ئذذةوة  وَلى 
 كة هةم باوكةكة ، هةم دايكةكة بةتةواوةتى كاتةكة كراوةبَيت بؤ مانةوةيان ، زؤرسوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة ، سوثاس ، بةر َيج دكتؤرة جوان امساعيل فةرموو.
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 :بةر َيج د. جوان امساعيل عجيج
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بذذةتاَل منين ن كذذة  ةفسى ر ةئى ثةروا خامن هةية ، بةر استى ئةندامانى ثةرلةمان مودةسرن لةو جةلسةية) 
كذذو  سذذتان  هذذةرَيمى كورد مذذةَليا)  لذذة كؤ يذذة  يذذةتى زؤر طرن يذذةنى كؤمةاَل بذذجامن ال شذذتينة ، وا كذذة داني بذذوو داعة

ةاَليةتين زؤر زؤر طرنية ئةهميةتى دةدةينة اليةنى سياسى ، اليةنى دارايي ، اليةنى ئابوور) ، اليةنى كؤم
لذذة  يذذة  شذذة هة ضذذةندين كَي ئةكبةر ميسالين بدةم ئةطةر لة واديعى كوردستان بر ؤينة مةحكةمةي دةبينني 
يذذى  كذذرَي ، طرن مابةينى باو  و دايي ، زةحيةكةش منداَلة ، ئةوة زؤر زؤر طرنية اليةنى كؤمةاَليةتى باس ب

كاروان و تةالرخان من لةطةَليامن ، نازامن ، بةاَلم لة ليذنة) ثَيبدةين ، بةس فةدةر ة) )أ( نازامن كا  حاجى 
يذذنن؟  لذَذةكان بب تذذانن مندا بذذاثري ب ثذذري و  كذذة دا شذذاندةدا  يذذةي وا ثَي ئذذةو فةدةرة مذذةزموونى  سذذم  سذذايي دةثر يا
شذذةش ر ؤذ و  تذذة( ،  شذذةش ر ؤذ )حةف لذَذَيني  ثذذارَيجين دة فةدةرة) )د( لةطةَل ئةوةمة كو ئةمة مافى ئافرةت دة

سذذةعا12) طذذةر )( مذذان زؤرة ئة لذذة كن بذذةاَلم  كذذةيبى ،  لذذةكن دايكة مذذن 12ت  بذذي ،  كذذة)  لذذةكن باوكة سذذةعات  )
سذذاب 24(سةعاتة ببيتة )12ثَيشنيار دةكةم ئةو ) ئذذةوهاش حي (سةعات كو حيسابى لؤ ئافرةتةكة) دةكةين 

سذذةر  لؤ باوكةكة) بكةين ، ر ةئييةكين هةية دةَلَى طؤر ينى شوَينى منداَل ر ةنية حاَلةتى نةفسى ، تةئسري لة
كذذة ) بذذاوكى 24حاَلةتى نةفسى منداَلةكة) بكا ، من بة عةكسةوة دةر ؤمنة ئةو مةوزوعة)  كذذن  لذذة  سذذةعات  )

نذذى ،  كذذى دةبي بى مةعنا حاَلةتى دةروونى ئةو منداَلة) تةوازنة  دروست دةكا هةم باوكى دةبينى ، هةم داي
تذذة ) ئذذةوة بكرَي بذذجامن24لةبةر ئةوة ثَيشنياردةكةم  سذذةعات وا يذذة  )( لذذة حةفتة يذذة  يذذن ني سذذةعات 24 زؤر )

 لةكن باوكةكة) بى ، زؤرسوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس ، خاتوو مدينة ايوب فةرموو.

 :بةر َيج مدينة ايوب امحد
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سذذايَي ( بؤضى دَيتة ه1958( سااَل )188من دظَيت بجامن  ظَى ياسا ذمارة ) ظذذَى يا ةمواركرن؟ ضونكى ئةسَلَى 
لذذة   نذذَى طة يذذة كر لذذَي هاتي بذذةحس  سذذايَى  ثذذر ؤذة يا طةلة  باشرت و وازحرتة بةحسَى لَيوة هاتيية كرنَى ، ئةظ 
شذذوو)  كذذى  كذذا زارؤ يذذةوة ، داي ضذذيكة ما ئذذةظ ب كذذى  كذذا و) زارؤ مذذر داي كذذى  كَيماسيا تَيداين ، ئةطةر بابَى و) زارؤ

نذذ شذذروت هة شذذةرت و بةكةسةكَى دي كر ض  ضذذي  كذذةت دَ)  خذذؤدان ب كذذى  كذذَى و) زارؤ مذذَى وَ) ذن ئذذةظ زةال كذذو  ة 
شروت دطةل ظَى ضةندَ) هةبت، دظَيت ئةظى كةسي شيان هةبت و ضاظدَيريا زارؤكى بكةت و ذاليَي ماد) ظة 
ََ و) يَي باش بت، دوو: دظَيت بؤ دادطةهَى باوةر) ضَيبت هيض زيانةكى ذاليَي ظى كةسي ظة ناطةهتة  ذ) حا

ظذذى  ظى شذذوو) ب مذذَى  كذذى دة ظذذى زارؤ زارؤكى، ديسان دظَيت دايكا ظى زارؤكى مةرج هةبن ديسا بؤ خودان كرنا 
بذذةر)  عذذةهودةكَى بةرام مذذة تة ئذذةظ زةآل كذذةتن  شذذووي ثَيد كذذا  ئذذةظ ذن مذذَى  ئذذةو زةآل طذذةر  كذذةتن ئة سذذَي د) د كة

ضذذةندَ) مةحكةمَى ضَيبكةتن كو دَ) ضاظدَيريا ظى زارؤكى كةت بشَيوةيةكَى دروست ئةطةر بةر ظذذَى  بذذةر)  ام
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طذذا )د(  سذذةبارةت بر  سذذا  كذذرن، دي خيالف كر بةرامبةر ياسايَي سجايَي خوة بدةت كؤذمةكَى ثارا بَيتة تةحديد 
( جار بن ئةوذ) طةلة  جاران دمينت لديحم تةوةدوعا 2( دكةتن، ئةز دبَيذم بال هةيظَى )1بةحسا هةيظَى )

دةكا دايي و باب ذَيكظة دبن ئةظ زارؤكة دَ) بت موشكيلة كا دايي و بابا، سةبارةت ئةظ بر طة بَيتة زَيدةكرن 
سذذت  كى دَي ظى زارؤكى بتة دةظ بابَيظة يان دايكَى ظة، ئةز دبَيذم ذاليَي مةحكةمَى ظة هندة  كةس بَينة دة
كذذرن، زؤر  تذذة  سذذايَي هَي بذذة يا شذذول  ثذذرت  ظذذة دَ)  بذذابَي  نيشان كرن كو ظى زاروكى دةما دبنة دةظ دايكَي ظة يان 

 اس.سوث
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس ، بةر َيج كا  فةرهاد سةنياو) فةرموو.
 :بةر َيج فةرهاد حةمة صاحل )فةرهاد سةنياو)(

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
مذذة لذذة كؤ بذذدةم ،  ضذذوو   َليا دسةكةم ثَيشرت برادةران بةشَيكيان كرد ، بةاَلم من ئةمةوَ) ر وونكردنةوةيةكى ب

يذذة  لذذة كؤمةَل جذذنس  بذذؤ  كذذا  سذذت دة يذَذجان درو خذذةَلي خ يذَذجان ،  بذذؤ خ كذذا  سذذت نا يذَذجان درو خذذةَلي خ داخراوةكان 
كذذةش  يذذي و باوكة ئذذةكا ، دا كذذة زةرةر  ئذذةبَى منداَلة سذذت  شذذة درو يذذي كَي ئذذةبَى ، دوا نذذداَل  دارخراوةكان دوايي م

ثذذر ؤذة) زةمى يةكرت ئةكةن منداَلةكة بةكارئةهَينن وةكو درعَيي ، شتَيكى تر ه ئذذةو  ةية ئةمةوَ) بيَلَيم كة 
لذذة  ضذذونكة  يذذرَ) ،  سذذةر ب ئذذةوة)  بذذؤ  سذذيؤنةكان  هذذةموو فر اك ثذذر ؤذة)  بذذة  سؤشيالة) كة كراوة هيوادارم ببَى 
كذذة  يذذة و حةلة كذذة زةروري هةرضى كةيس و لة هةرضى ثر ؤذة هةية بةشَيي لة ثر ؤذة) سؤشيال ئةبينيتةوة 

 لةناو ثر ؤذة) سؤشيالداية ، سوثاس.
 َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةر 

تذذذمَير تذذذمَير ، كا  2:30زؤر سوثاس ، بةر َيجان ئةندامانى ثةرلةمان ثشووية  وةرئةطرين بؤ ماوة) ية  كا
 ئةطةر َينةوة بؤ هؤَل بؤ دةستثَيكردنةوة) دانيشنت.

 دانيشتين دووةم
 

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
نذذةوة،  بة ناو) خوا) سذذت ثَيدةكةي سذذتانةوة دة طذذةَ كورد نذذاو)  بذذة  شذذتنةكةمان  بةخشيندة و ميهرةبان، داني

مذذارة ] شذذتنى ذ سذذاَلى دووةم، داني بذذذاردن،  ضذذوارةمى هةَل شذذنت ]11خذذوَ  [، 20/5/2015[، رؤذ) داني
شذذتنى  كذذار) داني مذذة)  لذذة بةرنا طذذة) دووةم  سذذةر بر  كذذردن لة طذذؤ  لذذة ط تو بذذةردةوامني  نذذةوة) دووةم،  كؤبوو

مذذارة]ئة سذذى ذ بذذار) كة سذذا)  نذذى يا هذذةموار كرد سذذا)  ثذذرؤذة يا [ 188مر ؤمان كة بريتيية لة ط توطؤكردنى 
مذذارة 75و  74و  72[ بة ثَيى ماددةكانى ]1959ساَلى ] سذذتان ذ لذذةمانى كورد [ لة ثَير ةو) ناوخؤ) ثةر

نذذة) لة1992[) ساَلى ]1] ئذذةو ناوا يذَذى  سذذتمان [ ) هةموار كراو، بةردةوام دةبني لة ط توطؤ بة ث بةردة
 داية، خاتوو ظيان فةرموو،
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 بةر َيج ظيان عباس عمر:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سذذا ب 12نسبةت خاَلا ]د[ بؤ دةست نيشان كرنا ] طذذةر وة  يا [ دةمذمَيران كو دبيتة دانة  ل رؤذَ)، ئة
طذذةر عاتي ذذة سذذان  عاتي ة سةرةردةريَى نةكةين بؤ ياسايةكَى طرَ) دايى بةرذةوةنديا زارؤكا ئة كذذةين دي بذذري ب

نذذة ] شذذتى 6دبيت ب ياسا رَيي بَيخني و ثَيشنيار دكةم كو ل ماوَ) شريخؤر) حةفتيا يذذت و ث مذذذمَيرا ب [ دة
[ دةمذمَير حةفتيانة و بَى ديار كرنا جهى، ذ بةر كو دبيت ئةطةر زارؤ  ال) دايكَى 24شري خؤر) ببيتة]

سذذينة يذذان  يذذةكَى  يذذَى بيت باب ببةتة طةريانةكَى يان كافيرتيا سذذان ذ نذذَى، دي هذذَى ديت نذذا ج يذذد كر بذذَى تةحد مايَى 
تذذةوة 24زارؤكَى ضةند مةه بيت ذ) دةمَى ] بذذينت بجظري كذذَى  يذذَى داي سذذان زارؤ  ال حذذةفتيَى دي [ دةمذمَير 

كذذةم،  خذذان[َ) د تذذةالر  شذذتةظانيا ] لذَذا ]ج[ ث اليَى بابَى و ثشتةظانيا ثَيشنيارا ]سهام خان[َ) دةكةم و ل خا
 سوثاس.
 حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج د.يوسحم

 سوثاس، بةر َيج كا  حسن فةرموو،
 بةر َيج حسن صاحل حممد:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
كذذدا ] لذذة حةفتةية تذذة ]12من ثَيم واية  طذذةر نةكرَي مذذة ئة تذذذمَير زؤر كة تذذانى 48[ كا بذذة) وَلا [ وة  زؤر

شذذَيي [ كاتذمَير زؤر باشة ض دايي يان باو  مافى ئةوةي24ئةوروثا، ] طذذةَل بة ان هةية ئةوةندة كاتةيان لة
يذذان  يذَذي  ضذذَيوة) ماَل لذذة ضوار تذذةوة  يذذا بوونة لة جةرطى خؤيان ثَي بدرَيت بةهةر دةدةرَيي بؤ بَيت لةية  ج

[ سةعات لةوانةية 24خَيجانَيكدا، هةرضةندة رةنية موبةر ير) بةر َيجان لة ليذنة) ياسايى ئةوة بَيت كة ]
يذذاواز و كارييةر) هةر دووال) لة سة ر) بَيت ض ماَلى باوكى يان دايكى، دوو بؤضوونى جياواز و كارييةر) ج

مذذن 24دوو ذيانى جياواز بَيت، بةَلام هَيشتا نابَيت ال) دايكى ةَينَيت و ال) باوكى ةَينَيت بة ] [ سةعات، 
يذَذت، بؤ ضذذاو بيري بذذةر يرة لةبةر ئذذةم مو كذذة  يذذة ثَيم واية ئةمة زاَلرتة و مرؤظايةتى ترة لةوة)  ثذذَيم وا مذذن  يذذة 

يذذة 24] خذذؤ) رةن بذذؤ  مذذة  كذذة ئة شذذكَينَيت،  نذذداَل نا بذذاو  و م يذذي و  يذذةتى دا مذذة و تَينوو تذذذمَير زؤر كة [كا
يذذان  بذذاوكى  نذذداَل و  بذذةينى م كَيشةيةكى تر دروست بكات لة بةينى منداَلةكة و هةر كةسَيي لةم خَيجانة، لة 

 منداَل و دايكى، سوثاس.
 ي ثةرلةمان:بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤك

 سوثاس، بةر َيج كا  شَيركؤ فةرموو،
 بةر َيج د. شَيركؤ حةمة امني:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
شذذريةخؤر) ] نذذاغى  تذذا دؤ كذذة  يذَذجان  سذذةعات و 8ثَيشرت لة راثؤرتةكة) ليذنة) كاروبار) كؤمةَلايةتى و خ  ]

ة لةسةر ض بنةماية  وةرطرياون؟ [كاتذمَير، من حةز دةكةم وةَلاميي وةربيرم كة ئةو سةعاتان24دواتر ]
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[ كاتذمَير دةكةم و ثشتيري) لةو راية) راثؤرتى ليذنةكة دةكةم كة هةم بؤ دؤناغى 24ثشتيري) لة را) ]
كذذة ] كذذردووة  يذذار)  شذذريةخؤر) د نذذاغى دوا)  سذذةكانى 24شريةخؤر) و هةم بؤ دؤ شذذتى د تذذذمَيرة و بةط [كا

لذذة ]]حاجى كاروان و تةالر خان و ثةروا خان[ و هةموو  شذذتيرييان  كذذة ث كذذرد 24بةر َيجةكان  تذذذمَير  [ كا
 لةطةَل شوَينةكة كة باس كرا، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، بةر َيج كا  عباس فةرموو،

 بةر َيج عباس غجاَ مريخان:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يذَذ كذذاروان[ دةب حذذاجى  طذذةَل ] لذذة  بذذاو  لة خاَلى ]أ[ هاور ام  يذذي  و  كذذو دا يذذن وة بذذاثري و داثري عذذاتى  ت مورا
هذذةر  لذَذدا  بكرَيت، ضونكة بةشَيكن لة عاتي ة و سؤز) منداَل، بة نيسبةت خاَلى ]د[ لة عيلمى نةفسى مندا

يذذة  12دؤناغَيي تةرسيمَيكى هةية ] يذَذت وة   شذذةو ناتوان تذذة رؤذ و  شذذةظة، كةوا يذذان  يذذان رؤذة  [ سةعات 
ذ و شةو منداَل ال) ئةو دايي و باوكة بَيت، بؤ ئةوة) سؤز و عاتي ةكة) بؤ ال) بَيت، هةر بؤية ثَيويستة رؤ

[ كاتذمَير لة شةو و رؤذَيي نة بَيت، لة هةمان كاتدا 24خؤ) رابكَيشَيت، لةبةر ئةوة ثيشنيار دةكةم كة ]
مة ذن هَينان و مارة ئَيمة لة كؤمةَليايةكداين كة كوردةواريية و عورف و عاداتى كؤمةَلايةتى ئَيمة زاَلة و ئَي

يذذة   دذذدَيي و كينة بذذة عو نذذازانني و  دذذةراردان  بذذة  نذذةوة  كردنى زةواج بة دةراردانَيي دةزانني و لَيي جيابوو
كذذة  يذَذت  مذذة بكر ضذذاو) ئة يذَذت رة نذذى دةب سذذتنةوة و ديت بذذؤ طوا لذَذة  ئذذةو مندا نذذى  دادةنَيني لة كاتى هَينان و برد

 داتةوة، لةطةَل رَيجماندا.كَيشة) كؤمةَلايةتى كوشنت و لَيدان سةر هةَلنة
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، بةر َيج ئاواز خان فةرموو،
 بةر َيج ئاواز جةنيى برهان:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بذذؤ ] كذذة  نذذى كاتة يذذار) كرد كذذة د طذذة) ]د[  لذذة بر  كذذةم  تذذةالر[ دة خذذاتوو  [ 12لة راستيدا من ثشتيوانى ]

ثذذ شذذرت  بذذوو ]سذذةعات، ثَي نذذةوة) 24َيم وا كذذاتى روونكرد لذذة  بذذةَلام  يذذة،  نذذداَل دا نذذد) م لذذة بةرذةوة سذذةعات   ]
كذذة  يذذان باو كذذة  كذذة داي يذذةكان  لذذة ال يذذة   بابةتةكة دةركةوت كة منداَل بة بةردةوامى لة كاتى ثشووةكان كة ال

لة ال) دايكة دةيبينَيت رةنية ئةمة كاتة خؤشةكة بَيت و ئةو كاتة) كة دوتاخبانة) هةية و ئةركى لةسةرة 
سذذةفةر 12يان باوكة بة كاتى ناخؤشى دابنَيت، بؤية ] بذذارة)  لذذة  طذذة) ]ه[  [ سةعات زؤر طؤجناوة، لة بر 

كذذات  سذذةفةر دة لذَذة  ئذذةو مندا يذَذي  يذَذت، كات لذذةوة بكر كردنى  بؤ دةرةوة) وَلات ثَيم باشة زياتر بة روونى باس 
بذذؤ  يذَذت  ََ وةردةطري نذذةتيان  يذذا زةما كذذراودا ئا هذذن لةطةَل دابين ضذذيية؟ رة كذذة  كذذة و زةمانةتة نذذةوة) منداَلة طةر ا

نذذةوة  كذذة دةطةر َين كردنى موَلي و ماَلة؟ دانانى بر ة ثارةية؟ لة اليةن ئةوانة) كة زةمانى ئةوة دةكةن منداَلة
يذَذت،  جنذذاو ب يذَذت زؤر طؤ كذذة دةب نذذى منداَلة شذذوَينى بيني يذذة  كذذة طرن كذذةم  جذذوان[ دة شذذتيوانى ]د.  لذَذات ، ث بذذؤ و
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يذَذت ضونكة منداَل دة يذذانى د بَيت هةست بة دَلنيايى بكات لةو شوَينة و ئةو طؤرانكارييانة) رؤذانة بة سةر ذ
نذذى  هذذةموار كرد سذذةر  رةنية كارييةر) لةسةر دةروونى منداَل بكات، بؤية ثَيم باشة هةموو ئةو كةسانة) لة

دوا رؤذ) ئةم وَلاتةية  ئةو ماددةية دسة دةكةن، بريمان نةضَيت ئَيمة لَيرة لة بةرذةوةند) منداَل كة نةوة)
هذذاتووة  مذذة  مذذةَليا) ئَي دسة بكةين و بة داخةوة ئةو طؤر انكارييانة) وةكو هةموو كؤمةَلياكانى تر بةسةر كؤ
يذذة  بذذووة، بؤ يذَذجان زؤر  نذذى خ بذذووة و لَيكرتازا يذذةكان الواز يذذة كؤمةَلايةتي شذذريازة) ثةيوةندي كذذة  كذذردووة  وا) 

 ر كةسَيي بةرذةوةند) منداَل رةضاو بكةن، سوثاس.هيوادارم ثَين رةضاو كردنى بةرذةوةند) هة
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، بةر َيج كا  غريب فةرموو،
 حةمة:مصطفى بةر َيج غريب 

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
لذَذة  جذذار ثَين ئةوة) را) خؤم لةسةر ية ، دوو فةدةرة) بابةتةكة دةربربم،  بابةتةكة بابةتى مندا كذذة زؤر 

مذذة  ئذذةذاكَى ، ئة ئذذةوان  ئذذاذاوة)  بذذة  كذذة)  لذَذة نازكة شذذَيَلن و د خذذؤ) و ئةي بذذاوكى  يذذي و  يذَذى دا يذَذر ث تذذة ذ دةكةوَي
يةكَيكة لة ئةجنامة نةرَينييةكانى تةَلاق، كة رَيذةكة) زياد) كردووة و ئامَيرةكانى ثةيوةند) و ميديا رؤَلى 

مذذاوة) خراثيان بينيوة لةم ثشَيوية،  من ثشتيري) را) ] كذذة  كذذةم  خذذان و د. جوان[دة كذذةذاَل  خذذان و  تةالر 
يذَذت و ]15[ كاتذمَير نةبَيت و ]12دينت حةفتانة و ] ئذذةم 24[ رؤذ جارَيي ب بذذةر  يذَذت لة تذذذمَير ب [ كا

يذذةكى  كذذو باَلندة كذذة وة تذذر،  كذذة)  تذذةوة ال) اليةنة شذذةو ةَينَي يذَذت  لذَذة بتوان ئذذةو مندا تذذا  كذذةم:  نذذة،  ية هؤيا
ضذذونكة هَيالنةشَيواوة لة هَيالن خذذةو،  تذذة  لذَذة بنَي لذذةو ما ضذذاوةكانى  يذَذت  يذَذت و بتوان ة تَيكدراوةكةيدا ستار بير

بذذة ] بذذوو  كذذة  لذذةوة  يذذة  كذذات، ج سذذت ب [ 24ئةطةر نةتوانَيت شةو لةوَ) ةَينَيت ناتوانَيت ئيسرتاحةتى ثَيوي
سذذانى كاتذمَير مافى نةني و باثريين لةوَ) رةضاو دةكرَيت، خاَلى سَييةم: حةفتانة ئةو باو  و دا بذذة ئا يكة 

بذذة ] بذذوو  كذذة  يذَذت،  ضذذَيت وةريبير ئذذةو و ب تذذة 2ناتوانن ئةو مناَلة ئالؤطؤر  بكةن و ئةو بداتة دةستى  [ حةف
يذذة) 24جارَيي رةنية ئاسانرت بَيت بؤ ئةوان و ] [ كاتذمَيرةكة باشرتة، تَيبينيةكى تريشم هةية ئةو ليذنة

مذذان بذذة ز كذذة  مذذادام راثؤرتة شذذتووة،  بذذة كة ئةو راثؤرتة) دار  شذذى  طذذة خاَلبةندييةكة يذَذذراوة، خؤز كذذورد) دار ى 
 ثيتى كورد) بواية، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، بةر َيج منرية خان فةرموو،

 :عثمان علىبةر َيج منرية 
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بذذة لة كؤتايى شوكر سرةم هات، ئةمة يةكَيكة لةو ياسايانة) كة زؤر ط رنية، ضونكة ثةيوةند) راستةوخؤ) 
حذذاجى  شذذتيري) ] طذذة) ]أ[ ث كذذةم، بر  مذذاددة) ية كذذةمانن،  نذذةوة) دوارؤذ) ميللةتة كذذة  يذذة  لذَذةوة هة مندا
سذذتا  كذذة ئَي سذذاكةدا  لذذة يا ئذذةوة)  بذذةر  كذذةوة، لة يذذةن منداَلة لذذة ال نذذداَل  نذذةني و م نذذى  بذذؤ بيني كذذةم  كذذاروان[ دة
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يذذة نووسراوة لة كاتى نةمانى دايي و باوكةكة، نة سذذيارةكة ئةوة بذذةَلام ثر ني وباثريةكة بؤيان هةية بيبينن، 
نذذةني  كاتَيي منداَلَيي نةني و باثري) ناناسَيت و نةيبينيوة ضؤن لة دوا) مردنى دايي و باوكى ئةو منداَلة 
ئذذةوة  بذذؤ  لذذةمانتاران  سذذةرجةم ثةر سذذةرجنى  و باثري) دةناسَيت و حةنانى هةية بؤيان، خاَلى ]د[ دةمةوَ) 

لذَذةكامنان رابكَيش م كة بةشَيكى زؤرمان دايي و باوكني و كَى مان هةية دان بةوة دانةنَيني كة لة دوور) مندا
يذذان ] كذذةين؟  ََ نة كذذة 2برييان  نذذة   بذذني  سذذةفةردا  لذذة  طذذةر  نذذةت ئة نذذةبينني تةنا لذَذةكامنان  تذذة مندا [ حةف

بر وا) تةواوم هةية ئةطةر ئَيمة  دةتعى لَيمان بر ا بَيت منداَلةكةمان نةبينني و جيابوونةوة روويداوة، بؤية
هؤيةكانى دةرضواندنى ئةم ياساية بؤ ئةوةية يةكسانى بثارَيجين لة ثةروةردةكردنى منداَل لة نَيوان دايي و 

كذذة 24باوكةكةدا، يةكسانى كاتَيي دةثارَيج) كة ئةو منداَلة ماوة) ] تذذةوة  يذذة  ةَينَي لذذة حةفتة سذذةعات   ]
بذذؤ ضذذَيت  يذَذت، ب يذذي ب طذذةر ال) دا كذذةم ] ئة يذذة داوا دة شذذةوة، بؤ بذذة ثَيضةوانة بذذاو  و  لذذة 24ال)  سذذةعات   ]

نذذداَل  بذذؤ م هذذةبَيت  مذذان  يذذي و باوك سذذؤز) دا نذذداَل و  ثذذةروةردة) م طذذةر  يذذة ئة دذذةتعى ، تكا تذذة  حةفتةية  ببَي
بذذة 24دةبَيت ] بذذدةين  مذذاف  يذذان  كذذى  نذذداَلَيي ال) داي بذذة م بذذدةين  مذذاف  [ سةعات كةمرت نةيبينَيت، ئةطةر 

يذذة  ]منداَليي لةحة كذذدا ]6فتة لذذة حةفتةية كذذة  يذَذي  بذذة باوك بذذدةين  مذذاف  يذَذت  يذَذت دةب [ 24[ رؤذ بيبين
[ رؤذ منداَلةكة) ببينَيت ئةوا 6كاتذمَير بيبينَيت، بة ثَيضةوانةكةشى راستة، ئةطةر باو  مافى هةبَيت ]

كذذة عةدا24مافى دايكيشة ] كذذةين  سذذا دةرب نذذةوَيت يا طذذةر ةا يذَذت، ئة يذَذدا [ كاتذمَير منداَلةكة) ببين لذذةتى ت
[ ساَل كار كردمن لةم بوارةدا دةتوامن بَلَيم ياساكة) 12فةراهةم بَيت، دةبَيت وا بَيت ، هةروةها لة ماوة) ]

مذذةدا  كذذاركردنى ئَي سذذنا)  لذذة ئة نذذة  كذذة رؤذا نذذة)  لذذةو طرفتا بذذوو  يذذةكَيي  بذذوو و  يذَذدا  كذذورتى ت كذذةم و  ثذذَين 
مذذاوة ئذذةو  بذذاوكى  رووبةر وو) ئَيمة بووة، كاتى بينينى مندَل بؤ  يذذي و  بذذةردةوامى دا بذذة  كذذة  بذذووة  يذذة  كورتة

لذذة  كذذة  كذذةين  سذذاية  دةر ب سذذتان يا لذذةمانى كورد لذذة ثةر ئذذةمر ؤ  يذذة  يذَذدم وا هذذةبووة، ئوم شذذةيان  نذذداَل كَي م
ثذذارَيجين،  بذذاو  ب يذذي و  يذَذوان دا لذذة ن لذذةت  تذذوانني عةدا كذذة  و دة يذذي و باوكة ثذذَين دا يذَذت  بةرذةوةند) منداَل ب

 سوثاس.
 صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيج د.يوسحم حممد 

 سوثاس، بةر َيج كا  شوان فةرموو،
 بةر َيج شوان شَيخ امحد:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
لذذة  ئذذةوة)  بذذةر  كذذةم، لة يذذةم دة مذذاددة) دة خذذاَلى ]أ[  لذذة  دسةكانى من كراوة ثشتيري) لة ]حاجى كاروان[ 

شذذتيري) كؤمةَليا) ئَيمة زؤر جار داثري و باثري نةوةكانيان لة كض و كؤر ة يذذة ث كانى خؤيان خؤشرت دةوَيت، بؤ
يذَذت و  نذذة ب كذذة حةفتا ئةوة دةكةم ضارةسةر بكرَيت، بةهةمان شَيوة ثشتيري) دسةكانى ]منريةخان[ دةكةم 

 [ سةعات بَيت، سوثاس.24]
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، بةر َيج مريم خان فةرموو،
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 بةر َيج مريم صمد عبد):
 َيج سةرؤكى ثةرلةمان.بةر 

نذذة)  سذذتة) ليذ من سةرةتا طلةيية  لة دةستة) سةرؤكايةتى دةكةم، لةبةر ئةوة) ئةو ثرؤذةية دةبواية ئارا
يذذان  يذذة و دة مذذة هة كذذة) ئَي بذذة ليذنة نذذد) زؤر)  ضذذونكة ثةيوة يذذة،  تذذان بكرا فذذةكانى ئافرة داكؤكى كردن لة ما

تذذة مذذاددة) موعانات و كَيشة رووبةر وو) ليذنةكة) ئَيمة دةبَي لذذة  مذذن  يذذارة  سذذةوة، د بذذةم كةي تذذة  كذذة تايبة وة 
لذذة ] طذذة) ]د[  كذذةمرت 12يةكةم لة بر طة) ]ج[ ثشتيري) لة خاتوو ]تةالر[ دةكةم و لة بر  سذذةعات   ]

[ سةعات زياتر نةبَيت، ئةطةر بكرَيت لةم حةفتةية دوو جار دايي يان باوكةكة ببينَيت 24نةبَيت و لة ]
يذَذت  بذذةش بكر كذذة و ئةطةر بكرَيت دا يذذان باوكة يذذي  سذذتة) دا يذذان وابة هذذؤطر  يذذاتر  ئذذةوة) ز بذذؤ  سذذةعاتة،  ئذذةو 

تذذةدا ] لذذة حةف يذَذت  ئذذةو ]2نذذةكرَيت، دةب يذذةدا و  ئذذةم حةفتة سذذةر  يذَذت بة بذذةش بكر يذَذت و دا جذذار ب  ]24 ]
ئذذازاردانى  هذذؤ)  تذذة  يذذةنَيي ببَي سةعاتة، ثَيشنيار دةكةم بر طةية  زياد بكرَيت كة عقوبة) هةبَيت بؤ هةر ال

ضونكة زؤربةمان حاَلةتةكةمان بينيوة و زؤرجار لة اليةن دايي يان باوكى لةوانةية ئازار بدرَيت  منداَلةكة،
و كارييةر) دةروونى زؤر لةسةر دروست دةبَيت، بؤية ئةطةر ئةو بر طةية زياد بكةن عقوبةية  هةبَيت بؤ 

 ئةو اليةنة) كة دايي يان باو  ببَيتة هؤ) ئازاردانى ئةو منداَلة، سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، بةر َيج امنة خان فةرموو،
 بةر َيج امنة زكر) سعيد:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
نذذى  ضذذاظَى ذ ئذذةم ذن ب  نذذة  يذذرين،  ضذذاظ ب ظذذاكى بةر ثذذةروةرييا ج يذذة داد دةمَى ئةم بةحسَى مافى دكةين ثَيتظي

سذذانيية سةحكةينة بابةتى و نة زةالم ذ) ب ضاظَى زة سذذةكا ئين بذذةَلكو ثر المى ب تنَى سةحكةنة ظى بابةتى، 
لذذةوما  ظذذَى،  بذذابَى  يذذي و  سذذةكرنا دا بذذةتَى مومار يذذة ب با طذذرَ) دا يذذا  ظذذة،  كذذى  بذذاب و زارؤ و طرَ) داية ب دايي و 
سذذتانى و  ثَيتظيية بةرفرةهرت ظى بابةتى بةرضاظ وةربيرين، هةروةسا بةحسَى ظَى ضةندَ) كو حةزار) و شار

كذذرن و مةدةنى كر يذذاد  تذذة ز مذذاددة  بَي كذذةم  نا ظَى ياسايَى و طؤجناندن طةل سةردةمَى نوكة، لةوما ثَيشنيار د
هذذة)  يذذَى  هةم ئاليَى كلتوور) و رؤشنبري) جظاكَى خؤ بةرضاظ بيرين و هةم ئاليَى جظاكةكَى عةشايةر) مة 

هذذةبَيت  سذذةعاتة   يذَذذ)  كذذو لةوانةية هندة  ماَلبات هةبن رَييريَى بكةن ئةطةر تو ب نذذَى  شذذان كر بذذؤ دةستني
يذذت ل  يذذان دب يذذت  بذذابى ببين يذذان  يذذي  كذذَيم دا ةذذاوةكَى  هذذةَلبيري و  سذذةعاتَى  يذَذت،  بذذابى ببين يذذان  يذذي  بضيي دا

نذذة  ل ] كذذةن  يذذان 24موجتةمةعَى مةدا خَيجان يان دايي و باب رَيكةفتنَى ب سذذَى،  بذذةَلكو دوو،  سذذةعات،   ]
َيتة كرن بؤ دَ) رَييريَى ل وان ماَلباتا كة)؟ ذ بةر هندَ) حةفتييةكَى مادام رَيكةفنت ل بةينا دايي و بابان ت

مذذةنَى ] ثذذاش تة يذَذذين  لذذة 3داخاز دكةم ماددة  بَيتة زَيدة كرن و ب يذذت  يذَذت، ناب نذذة ناب نذذى حةفتا سذذاَل ديت ]
هذذاتننى 24] تذذايى  ثذذاش كؤ يذَذت،  يذذاد بكر يذذنني ز كذذاتى ب كذذةوتن  بذذة رَي يذَذت  يذَذت و دةكر كذذةمرت ب تذذذمَير  [ كا

يذَذت  كذذة دةب يذَذت، بينينة يذذان ناب مذذافى بينين يذَذي  تذذا ماني ضذذةوانةوة  بذذة ثَي يذذةن  سذذتى دا تذذةوة دة كذذراو بدا بذذني  دا
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تذذةالر  سةبارةت بر طة) ]أ[ ثشتةوانيا ]حاجى كاروان و عباس غجاَ[ دكةم و ل برطا ]ج[ ثشتةوانيا ]
 خان و ظيان خانى[ دكةم.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 مود فةرموو،سوثاس، بةر َيج كا  حم

 بةر َيج حممود حاجى عمر:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كذذةميان  جذذؤرة، ية مذذةش دوو  دسة) من لةسةر بر طة) ]ج و د[، بر طة) ]ج[ باس لة بينني دةكات كة ئة
تذذرين  ئذذةوة)  يذذة و  شذذكةوتوو دا هة مذذةَليا) ثَي لذذة كؤ كذذو  سذذةعاتى وة يذذو  كذذورت و ن مذذاوة)  كذذة بؤ سذذةردانة 

[ سةعاتة لة اليةن دايان دةمَينَيتةوة، لة كؤمةَليا ثَيشكةوتووةكان من شارةزايم 24 يان 12مانةوةية كة ]
لذذة  سذذاَلان  ضذذوار  مذذةنى  تذذا تة شذذريةخؤرة  لذذة  نذذداَل  كذذة م كذذراوة  لة وَلاتى سويد هةية بة سَى مةرحةلة دابةش 

نذذداَل شوَينَيي لة خةستةخانة) منداَلان شوَينَيي ديار) كراوة ثَيى دةَلَين ]بارموشكة[، لةو  نةخؤشخانة م
سذذاَل  شذذةش  بذذؤ  سذذاَل   ضذذوار  دةمَينَيتةوة دايي يان باو  دةتوانَيت بؤ ماوةيةكى كةم ئةو منداَلة ببينَيت، لة 
يذَذت و  كذذة ببين لذذةوَ) منداَلة يذَذت  يذذي دةتوان يذذان دا بذذاو   تذذة رةوزة  يذذج[ وا لذَذَين ]داط ثذذَي دة يذذة  شذذوَينَيي هة

شذذةكردنداية، مةرحةلة) سَييةم كة لة شةش بؤ هةذدة ساَلة و ث مذذةنى طة لذذة تةك كذذة  سذذؤنيؤر[  َيى دةَلَين ]
كذذة  لرية بينينةكة ئةو ماوة كةمة و مانةوةش لة حةفتةيةكدا شةممة و يةكشةممة باو  دةتوانَيت ببينَيت 
ئذذةو  بذذاو   يذذان  يذذي  كذذة دا يذذةتى  حذذةدى خؤ يذَذرةدا  يذَذت؟ و ل دوو شةو و دو رؤذة، بؤ دةبَيت سةعات ديار) بكر

لذذةم منداَلة ببينَيت، لَي بذذةَلام  رة ئةركى مانةوة) منداَل دةكةوَيتة ئةستؤ) دايي ض ال) ئَيمة يان لة دةرةوة، 
طذذة  كذذو بر  وَلاتة) ئَيمة ياسا بة ثَيى وادع دادةنرَيت و لَيرة تا رادةية  جياواز) هةية لة وَلاتانى تر ئةمة وة

ر بكرَيت لة حةفتةية  [ سةعاتة كةمة ئةطة12]ج[ و بر طة)]د[ كة مانةوةية وةكو باسم كرد ئةو ]
يذذان 4دوو رؤذ باشرتة بؤ دايي و باو  بؤ بينينى منداَلةكة بة تايبةت باو ، بةَلام خاَلَيكى تر ماددة) ]  ]

تذذا  شذذد  بةم شَيوةية هةموار بكرَيت يان دابر َيذرَيت يان زياد بكرَيت، منداَل تاكو طةورة بوونى تا تةمةنى رو
بذذذَيرَيت و فام كردنى، زؤرينة) كات الي دايي د ةمَينَيتةوة و ثاشان بة خؤ) سةرثشي دةكرَيت كامةيان هةَل

يذذانى  خذذةرجى ذ بة ثلة) يةكةم لة روو) هاوكار) مادييةوة باو  خةرجى لة ئةستؤ دةطرَيت لة كاتَيكدا كة 
يذَذت،  يذذي دةب لذذة دا كذذة  هذذةر  يذذة  خذذؤ) هة مذذةتى  نةبَيت وةكو نةفةدة، بة خؤتان دةزانن منداَل لة ئةوروثا يار

ام لة وَلاتى ئَيمة ئةمة ناكرَيت، بؤية مافى ثارَيجراو نيية، ئةطةر سيستةمى سؤشياَل كة ]كا  فةرهاد[ بةَل
سذذتةبةر  يذَذدا دة نذذى ت نذذداَل و ذ مذذافى م يذذة)  يذذة جَي ثذذَيم وا يذَذت،  جذذَى بب بذذة  جذذَى  مذذة  لذَذاتى ئَي لذذة و ئاماذة) ثَيدا 

 دةكرَيت، سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 وثاس، بةر َيج كا  عمر فةرموو.س
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 بةر َيج عمر عينايةت حةمة:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لةسةر بر طة) ]ب[ وشة) دايةن هاتووة كة لة كوردةوار) بة دايي و باو  ناوترَيت بةو ذنة دةوترَيت كة 
ضذذوو يذذة ثَيدا مذذن منداَل بةخَيو دةكات بؤ دايي ، كةواتة دايةن وشةيةكى هةَلةية، بؤية تكا كذذةن،  بذذؤ ب نةوة) 

 ثشتيري) دسةكانى ]منريةخان و كا  حممود[ دةكةم، سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، بةر َيج شكرية خان فةرموو،
 مصطفى:بةر َيج شكرية امساعيل 

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
هذذةموو  مذذةَل  سذذيؤنى كؤ شذذَيوازَيي طلةييةكم هةية، لة راستيدا ئَيمة فراك بذذة ض  نذذازامن  نذذة دوا،  جذذارَ) دةكةوي

 ثيادة دةكرَيت تةمةننا دةكةم جارَيي ئةندامَيكى فراكسيؤنى كؤمةَل بكةوَيتة ثَيشةوة.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 سوثاس، بةر َيج سكرتَير) ثةرلةمان دةَلَيت بة ثَيى نيجامى سانتلييؤ ئَيوة دةكةونة دواوة.
 :مصطفىَيج شكرية امساعيل بةر 

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 ئةطةر سكرتَير ئةمة) بكرداية دوو جار طلةييمان لَيدةكرد، بةَلام بةر َيجتان ناوةكان هةَلدةبذَيرن.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
يذذاواز) ن مذذة ج سذذيؤنةكان، ئَي يذَذى فراك بذذريم نةخَير، ئةوة ناوةكان نووسراوة بة ث لذذة  بذذةخان  بذذةس جني كذذةين،  ا

 ضووة و داوا) لَيبؤردنى لَيدةكةم، تةئشريم كردووة، فةرموو،
 :مصطفىبةر َيج شكرية امساعيل 

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
طذذة) ] لذذة بر  ضذذينةييةكةدا  سذذا بن لذذة يا يذذة  خذذاَلَيكم هة ضذذةند  مذذةنى 5مذذن  طذذةر تة بذذةخَيوكراو ئة نذذداَلى  [ م

نذذداَل [ ساَل ئةوة مافى 15طةيشتة ] هةَلبذاردنى دايي و باوكى هةية، ئةو مافة لة هةمواركردنةكةدا لة م
خذذان[  يذذان  شذذتى ]ظ يذَذت، ثاَلث نذذداَل بكر سذذايةتى م ضذذاو) كة سةندراوةتةوة، ديارة ئةمة مافَيكة و ثَيويستة رة

نذذدا ضذذونكة م يذَذت،  يذذا بكر تذذر ج َلى دةكةم كة ئةو خاَلة بكرَيت بة دوو بةش، منداَلى شريةخؤر لةطةَل ئةوة) 
نذذةبَيت 24[ كاتذمَير ئةطةر زؤر نةبَيت كةم نيية، بةَلام منداَلى تر لة ]6شريةخؤر ] كذذةمرت  تذذذمَير  [ كا

ئذذةو  كذذة  كذذرد  كذذا)  كذذرد، ت لةو خاَلةدا ثاَلثشتى ]منريةخان[ دةكةم، منوونة دَينم رؤذَيي براية  تةلةفؤنى 
دذذة  ياساية هةموار بكرَيت، وتى من تووشى بارودؤخى ناهةموار بوومة و يذذة  تا كذذةم،  شذذنت دة لذذة خؤكو بذذري 

كذذةم و  كذذةمان زؤر  مذذاوة) بينينة نذذاوة و  خذذؤ) داي ئذذةو ال)  كذذةم،  لذذة خَيجانة منداَلم هةية كة جيابوومةتةوة 
بذذةَلَينم  لذَذم داوة و  مذذن زؤر د كذذوذم،  خذذؤم ب دوور  و درَيذة، بؤية مةحروم بوومة لةمنداَلةكةم و حةز دةكةم 
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سذذةر) كذذةم  داوة شتَيكى وا بكةين كة ضارة كذذاروان[ دة حذذاجى  شذذتى ] هذذةروةها ثاَلث كذذات،  ئذذةوين ب شذذة)  كَي
 سةبارةت بة داثري ة وباثرية، بة راستى مافى ئةوان لة بينني هةبَيت زؤر ثَيويستة، سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، بةر َيج جنيبة خان فةرموو،

 امحد: لطيفبةر َيج جنيبة 
 ى ثةرلةمان.بةر َيج سةرؤك

سذذى  شذذدا با ثذذؤرتى هاوبة لذذة را دسةكامن كراوة، تةنيا لة بر طة) ]ج[ ثشتيري) لةو بةر َيجانة دةكةم كة وة  
شذذنيار  نذذة، ثَي ئذذةو بيني بينينى منداَلى بةستووتةوة بة بر يار) دادطا، بةَلام ئةطةر شوَينى تايبةت هةبَيت بؤ 

شذذوَينةدةكةم بةشَيكى تايبةت بكرَيتةوة لة سةرجةم ثارَي لذذةو  نذذداَل  نذذى م بذذؤ بيني كذذان  لذذة  جطا نذذة   ئذذةبيت، 
سذذةلة) دوا)  بارةطا) رَيكخراوَيي يان شوَينَيكى تر بَيت كة تايبةت نةبَيت بؤ ئةو بينينة و، هةروةها لة مة
ئذذةبَيت و  سذذبيت  بذذاو  تة يذذي و  لذذة دا يذذةكَيي  بذذؤ  نذذداَل  نذذى م يذَذو كرد بذذة خ سذذا  يذَذى يا بذذة ث نذذةوة وة   جيابوو

ضذذاو بينينين بؤ بةرامب لذَذة ر ة ئذذةو مندا ثذذةروةردة)  ثذذةروةردة،  سذذة)  ةرةكة)، بةآلم ئةطةر لةم حاَلةتة ثرؤ
يذذة  ئذذةو ثةروةردة يذَذت  هذذةر دوو ال ب نذذد)  يذَذى رةزامة بذذة ث يذَذت  بكرَيت شتَيكى باش ئةبَيت، ضونكة كارَيي بكر

نذذةبَيت كذذة  نذذى منداَلة ثذذةروةردة كرد سذذةر  لذذة  سذذري)  يذَذت تةئ يذَذي خبر ضذذونكة يةعنى بة جؤرَيي بينينةكة ر  ،
نذذداَل  نذذى م كذذة بيني بذذاو   يذذي و  بذذة دا ئذذةدةين  حذذةق  ثةروةردة كردنةكةش راستة ئةمة لة روو) عات ييةوة 
زةرورة بؤ ئةوان، بةآلم ئةبَى طرنيى بة اليةنى ثةروةردةيةكة زياتر بدةين و بة جؤرَيي جَيية) بكرَيتةوة 

لذذة لة ياساكة كة كارَييةر) خراثى لة سةر ثةروةردة) منداَلةكة نةب َيت ئةو بينينة، و خاَلَيكى تر ثشتيري) 
نذذجدة ) كذذة دوا يذَذت 12دسةكانى منرية خان ئةكةم كة ئةو رَيذة يان بَلَيني ئةو ذمارةية بةو شَيوة  سذذةعات ب  )

نذذةش 24بة راستى كةمة، ئةطةر بكرَيتة بيست و ضوار ) نذذداَل و حةفتا ( سةعات ئةمة  زةرورة بؤ بينينى م
 بَيت، و سوثاس. 

 د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةر َيج 
 بةرَيج كا  ئومَيد حةمة عةَ فةرموو. 

 : بةرَيج ئومَيد حةمة على
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

نذذَى،  نذذة ببي لذذةو دوويا يذذةكَيي  سذذت  كذذة نةيوي كذذدا منداَلة لذذة حاَلةتَي من بة كورتى سَى سةرجنم هةبوو، ئةطةر 
يذذة مذذة رةن ئذذةم  ضونكة لة ذيانى كؤمةآليةتى ئَي يذَذت  يذذة ناب يذَذت، بؤ شذذَيوةيةمان ال ب لذذةو  نذذة)  هذذةموومان منوو

نذذة،  ياساية ببَيتة هؤ) هَينانة ئارا) ثاساوَيي بؤ دروست كردنى كَيشة يان زؤركار) لة ئةجنامدانى ئةم بيني
لذذةم  بذذةتى  بذذة تاي يذذةتى و  شذذة) كؤمةآل بذذوونى كَي سذذت  ضذذاوة) درو تذذة سةر مذذة دةبَي مذذن ئة بذذر وا)  بذذة  ضذذونكة 

لذذةو حاَلةتةدا  شذذتيوانى  يذذة ث مذذة زؤر زؤر طرن كذذرَ) ئة يذذار) ب شذذوَين د بذذَى  يذذة دة ئةوة) كة دوربانية منداَلةكة
كذذومى  رايانة ئةكةم كة باسى شوَينيان كرد سةنتةرَيكى ئةمة حكومةتى لة ثشتةوة بَيت واتة سةنتةرَيكى ح
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يذذةكَي بذذةتى بَيت بؤ بينني و لة ثاَليدا بؤ طةرةنتى كردنى طَير انةوة) ئةو منداَلة بؤ  بذذة تاي نذذة و  لذذةو دووا ي 
لذذة روو)  خذذةوة  بذذة دا شذذلكارييةكان  نذذةكان، ثَي ضذذونكة الدا يذذي،  بذذؤ دا كذذةم  نذذداَل دة نذذةوة) م لذذة طَير ا جذذةخت 
ضذذونكة  يذَذت،  ئذذةوة بكر كؤمةآليةتييةوة زياتر لة ال) ثياوةوة ئةجنام دةدرَيت، بؤية ثَيويستة زياتر طةرةنتى 

مذذ نذذةوة، كؤ يذذة نةطَير ا نذذدن، رةن يذذة فر ا شذذةن و رةن هذذةموو كَي نذذة  كذذة ئةما يذذةوة  تذذة ئارا تذذر) بَي ةَلَيي رووداو) 
ئذذةم  شذذة)  نذذةوة تةما عذذى جيابوو مذذان و واد يذذة) خؤ يذَذى كؤمةَل بذذة ث سذذتة  يذَذت، ثَيوي ضذذاو بير بذذةر  ثَيويستة لة 
بذذةآلم  يذذة،  سذذدا جةن لذذة ئةسا يذذة،  نذذى تةواوةتي مذذة دابر ا لذذة ال) ئَي يذذة  نذذاو) جيابوونةوة ئذذةوة)  كذذةين  بابةتة ب

ئذذةبَى  جيابوونةوة نذذة  ئذذةو بيني يذذة  لة دةرةوة دابر ان نيية تةنها بر يارَيكة بؤ ثَيكةوة نةذيان و هيضى تر، بؤ
يذذانى  بذذةتى ذ بذذة تاي نذذةبَيت و  سذذت  شذذانة درو ئذذةو كَي كذذة  هذذةبَيت  نذذدة)  ئةو رَ) و شوَين و كاتة دياريكراوة تو

لذذةو منداَل، دؤخى منداَل لة بةر ضاو بيريَ) ئةمة زؤر زؤر طرنية و، لة كؤمةَل يذذاردة)  يذذان د يا) ئَيمةشدا دة
 شَيوةية هةن. 

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
تةواو بوو)؟ سوثاس، ئَيستا تةنها ئةندامانى ليذنة ثةيوةنديدارةكان ماون لة طةَل ئةوةش كة دسة) خؤتان 

نذذدامَيكى ئةكةن، تكاية ئةطةر سةرةجنَيكتان هةية لة سةر دسة) ئةندامانى ثةرلةمان با كذذو ئة كذذةن، وة سى ب
بذذورة  كذذةن، ب سذذى ب ئذذةتوانن با ئاسايى ئةتوانن دسة بكةن و ئةطةر وةآلميشتان هةية بؤ ئةندامانى ثةرلةمان 

 فةرموون ناوتان نةنووسراوة بةآلم.  ناظمدكتؤر سراج دوو كةسى تر دسة بكةن خاتوو جنات و كا  
 : بةرَيج جنات حممد

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ظذذَى  نجامن نذذا  هذذةموار كر مذذانج  كذذو ئار مذذان  بذذَى طو بذذينت،  سذذى  طذذةر نةنظي جذذا ئة بذذى ظَي كذذر  من دةستَى خؤ بلند 

بذذاب ذ) ذ  يذذي و  هذذةم دا ياسايَى ية و هةم زارؤ  ذ ظيان و حةنانا دايي و بابا بَى بةهرة نةبيت و ثَيضةوانة 
شذذوَينى حةنان و ظيانا زارؤكى بَى بةهرة نةبيت، ذبةر هندَ) تَيبينيا من سةر بر ط كذذاتى  ا )ج( و )د(، يا )ج( 

ديتنى منداَل لة ماوة) شريخؤريدا بة ثَيى رَيكةوتنى هةر دوو ال بيت، لة دةمةكَيدا ئةطةر هةر دوو ال رَيي 
طذذا )د( ذ)  يذذت، و بر  نذذداَل ب نذذد) م يذَذى بةرذةوة بذذة ث يذذت و  طذذا ب يذذار) داد يذَذى بر  بذذة ث يذذدا  ظذذى دةم كذذةوتن ل  نة

ضذذوار )ثشتةظانيا رةئيا وان هةمى بةرَي سذذت و  نذذة بي كذذر) حةفتا تذذذمَير 24جان دكةم ئةوَين كو ثَيشنيار  ( كا
 كَيمرت نةبيت، زؤر سوثاس. 

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 فةرموو.  ناظمباشة، سوثاس، بةرَيج كا  

 : كبري ناظمبةرَيج 
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

نذذداَل ثشتيري) لة دسةكانى حاجى كاروان دةكةم  سذذتى م بةنيسبةت بر طة) )ئةليحم( و كا  عةباس كة بة را
لذذةو  شذذتيري)  يذذن ث طذذة) )د(  لذذة بر  بذذدات  ثذذَى  فذذةيان  ئذذةم ما طذذةر  سذذتة ئة ثذذرية زؤر خوشةوي بذذاثرية و دا ال) 



 418 

ضذذوار ) سذذت  كذذدا بي لذذة حةفتةية كذذة  خذذاَلَيكى 24بةرَيجانة دةكةم كة ماوة) ديتنة نذذةبَيت و  كذذةمرت  سذذةعات   )
يذَذت ج طذذةر بكر يذذا) ترين ئة مذذة جَي هذذةبَينت ئة كذذدا  يذذي و باو يذَذوان دا لذذة ن نذذة  تذذةوة ئارةزوومةندا يذذا) بكرَي َي

بكرَيتةوة لَيرةدا، لة خاَلَيكى ترين ثشتيري) لة دسةكة) بةرَيج عمر عينايةت دةكةم بة نيسبةت دايي من 
يذَذرة تذذةوة ل بذذاو  بيرَي يذذي و  طذذةر دا يذَذت  نازامن دايي لَيرة بةخَيوكةر دَينت، يةعنى ئايا ئةوة ئة كذذةر د بةخَيو

 ئةطةر ئةو وشةيةش  ثَيداضوونةوة) بؤ بكرَيت، زؤر سوثاس. 
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 زؤر سوثاس، خاتوو طةشة فةرموو. 
 : بةرَيج طةشة دارا

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
نذذةوة) هذذةموار كرد بذذة  سذذةبارةت  كذذرا  سذذيار  يذذارة زؤر ثر لذذةمان، د نذذدامانى ثةر شذذرت  ئة كذذة ثَي سذذاية  ئذذةم يا

ثرؤذةيةكمان لة سةر ثَيشكةش كردووة بة راستى ئَيمة وةكو ليذنة) كؤمةآليةتى و منداَل و خَيجان زؤر بة 
مذذافى  يذذة)  لذذة روان يذذاتر  سذذةلةيةدا ز لذذةم مة تذذةوة  بذذاو  بيرَي يذذي و  مذذافى دا لذذة  بذذري  ئذذةوة  يذذوة  مذذان زان طرني

يذذة)  منداَلةوة، بة راستى ئَيمة سةير) ئةم مةوزوعةمان سذذتا) كؤمةَل كردووة، بة طرنيمان زانيوة، وادعى ئَي
لذذة  سذذةعات  نذذة دوو  كذذة حةفتا مذذةحاكم  دذذةرار)  يذذنن و  ئذذةيان ب ضذذؤن  سذذتا  كذذة ئَي نذذة  ئذذةو منداآل ئَيمة لة ال) 
نذذداَل  بذذاو  و م يذذي و  ضذذل دا سذذى،  تذذةوة،  كذذةس كؤبوو ضذذل  سذذى،  كذذدا  لذذة داعةية يذَذي  حةفتةيةكدا لة رَيكخراو

بذذدا كؤبووتةوة كة نةشوَين و ك بذذاوكَيتى  ةش و هةوا) خَيجانى تَيدا دروست ئةبَى نة ئةتوانَى سؤز) دايي و 
ئذذةم  كذذة  يذَذي  كذذو زةرورةت يذذةعنى وة نذذى،  بةو منداَلة و كاتةكةشى زؤر زؤر كةمة، بؤية ئَيمة بة ثَيويستمان زا

سذذتى ياساية هةموار بيرَيتةوة لة روانية) ثة ان نامة نَيودةوَلةتييةكان تايبةت بة مافةكانى م نداَل و ثَيوي
بذذةردةوام  نذذة  بذذةرَيج) ليذ نذذدامانى  تذذةس ئة نذذة) موخ كذذو ليذ مذذة وة نذذة ئَي كذذة رؤذا خذذةَلكين  كذذار)  و داوا
فذذةمان  ئذذةم ما يذذة  ئذذةَلَييت تكا سذذةرمان  ئذذةطر) بة يذذة  يذذي هة يذذان دا ثةيوةنديان ثَيوة ئةكرَيت كة باو  هةية 

تذذوانني مذذة را) بدةنَى كة ئَيمةش ئةو رؤآلنة) خؤمان بكةينة باوةمشان، ب يذذارة ئة شذذرت د بذذني، ثَي يذَذر  يذذان ت  لَي
خذذةَلكانى  ئذذةكرَيت و  يذَذدا  شذذاهةدةيان ت عذذة مو بذذةو مةوزو بذذةتن  كذذة تاي كذذان  بذذةرَيجةكان، رَيكخراوة مذذة  حاك
ئذذةو  بذذةَلكو  نذذةهاتووة،  خذذؤر ا  لذذة  هذذةروا  مذذة  يذذةعنى ئة كذذراوة،  يذذان ثَي ثذذرس و را كذذان  يذذي و باو تذذةس و دا موخ

بذذَى، راثؤرتة بة ئةجنامى راوَيذ) ئةوان يذَذدا  مذذةبيتى ت كذذة  ئذذةوةداين  طذذةَل  ةش نووسراوة و بة طشتى ئَيمة لة 
نذذدَيي  يذذةعنى هة بذذر ؤين،  سذذتةيةش  بذذةو ئارا يذذاتر  شذذوَينَيي ز هذذةبَيت و  كذذات  واتة مانةوة) منداَل بؤ ئةوة) 
بذذةو  يذذاتر  ضذذى، ز يذذان  كذذومى  بةرَيج رةنية باسى ئةوةيان كرد كة بيبةينة سةنتةرَيي يان موئةسةسةيةكى ح

سذذؤزة ئارا سذذتى و  بذذةو خوشةوي ستةية بر ؤين كة منداَل بةرينةوة ناو خَيجان، يةعنى لة ناو خَيجاندا هةست 
لذذة  نذذةبووة، و  زياتر ئةكات و كاتَيكى طؤجناويشى بدةينَى تا هةست بةو سؤزة) دايي يان باو  بكات كة ال) 

كذذة  ياساكة) ثَيشوودا ئةوترَ) بؤ هةموار ئةكرَيتةوة؟ نةهاوسةنيية  هةية بة نذذدا  راستى لة ثةروةردة كرد
فببلئذذةَلَى ) يببة الط شببو ن ترب فببى  ظببر  لذذة روو) لببالب الن كذذة  بذذاو   بذذة  مذذافى داوة  تذذةنيا  بذذة  يذذةعنى   ،)
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شذذتى  سذذتة سةرثةر بذذاو  ثَيوي يذذي و  يذذة دا مذذان وا مذذة ثَي كذذة ئَي كذذات،  نذذداَل ب شذذتى م يذذةوة سةرثةر ثةروةردةي
( سةعات راز) 12و ليذنة ئَيمة لة سةر دوانجدة )ثةروةردةيى و بار) كؤمةآليةتى منداَلةكة بكات، بؤية وةك

( سةعات لة حةفتةيةكدا و ئةطةر وا نةبَى بيست و ضوار 24نةبووين، بةَلكو ثَيمان واية كة بيست و ضوار )
بذذة رؤذ) 24) يذذار دا  حذذاكم بر  يذذاتر  نذذة ز كذذة حةفتا لذذةو رووةوة  يذذة،  مذذةنتقَيكى تَيدا ( دوو حةفتة جارَيكين 

نذذة يذذة ال) ثشووةكان رؤذة رؤتي كذذة ال) دايكةكة سذذياريةتيية منداَلة شذذى و بةرثر ئذذةر  و ناخؤ يذذاتر  كذذة ز كان 
باوكةكةية بةس رؤذ) ثشوو كاتى زياترة بؤ تةرفيه، بؤ خؤشى لَيرةدا ئةو تةرفيهة ئةو منداَلة بة جؤرَيكى 

يذذانجدة ) لذذة  نذذداَل  ضذذونكة را) م ئذذة11تر رائةكَيشَى كة دةور) حازن نةمَينَى،  سذذاَلييةوة وةر يذذا ال) (  طريَ) ئا
لذذة  يذذة   هذذةموو حةفتة كذذة  شذذية  ئذذةو خؤ هذذة،  حازن ئةمَينَيتةوة يا خود نامَينَيتةوة؟ بؤية رةنية ئةو تةرفي
يذذةوة  لذذةو روانية مذذة  يذذة ئَي تذذر، بؤ كذذة)  ثشووكةدا ال) كةسى غةير حازن بَيت بةرةو ئةوة) بةرَيت بر واتة ال

يذَذي الر ان نيية ئةطةر ئةوة دةنيى نةهَينا بةستمانةوة ة تذذة) جار ينَيتةوة بة هةموو شَيوةية ، واتة حةف
 بة اليةنى كةمةوة يا خود دوو حةفتة جارَيي رةزامةندين لة سةر). 

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 بةرَيج دكتؤرة ظاآل فةرموو. 

 : بةرَيج د. ظاآل فريد
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سذذتى ئَيمة دوا) ط توطؤ و مونادشةية بذذةر دة لذذة  سذذتا  كى زؤر طةيشتينة ئةوة) كة ئةو راثؤرتة نووسراوة ئَي
شذذرية  لذَذةتى دوا)  بةرَيجان ئةندامانى ثةرلةمانة و ثَيمان باش بوو كة حاَلةتى شريخؤرة جيا بكةينةوة لة حا

كذذا شذذريةخؤر) دة لذذة  سذذى  كذذة با لذَذةتى )ج( دا  لذذة حا كذذة  لذذةمان  نذذدامَيكى ثةر ت خؤر)، بؤية ثَيم باشة وةكو ئة
لذذة  ضذذونكة  بيوترَينت كة دينت لة ماوة) شريةخؤريدا دوو جار دةبَيت لة مانيَيكدا و لة ماَلى دايةن دةبَينت، 
ثذذَى  شذذقةتة)  ئذذةو مة ضذذووة و  بةرذةوةند) شريةخؤرداية كة لة ماَلى دايةن ديتنةكة بكرَينت و ئةو هاتوو و 

ئذذةوةيان  مذذةوَ)  كذذة نا يذَذدا  شذذارةتى ث خذذان ئي تذذةالر  كذذو  بذذةرَيجان نةكرَيت، وة طذذةر  يذذة ئة مذذةوة، بؤ بذذارة بكة دوو
بذذَينت  يذذةن  مذذاَلى دا لذذة  بذذَي و  جذذار  كذذدا دوو  لذذة مانيَي شذذريةخؤرة  لذَذةتى   ئةندامانى ثةرلةمان لة طةَلمان بن حا
سذذَى  كذذة  كذذةم  يذَذدا نا سذذة) ت مذذن د كذذة  ئذذةوة كاتة ئينجا حاَلةتى ثاش شريةخؤرة بةرَيجان ئةندامانى ثةرلةمان، 

كذذة 12دوانجدة )ثَيشنيار كراوة يةكَيكيان  يذذة  كذذة هة شذذنيارَيكى دي يذذة ثَي ئذذةوة هة نذذة  يذَذت و حةفتا ( سةعات ب
ضذذوار 24ببَيت بة بيست و ضار ) سذذت و  بذذة بي يذَذت  كذذة بب يذذة  كذذةش هة شذذنيارَيكى دي نذذة ثَي سذذةعات و حةفتا  )

نذذةوة، 24) يذذة  ال) دةكة يذذدان  بذذة دةن لذذةمان  نذذدامانى ثةر بذذةرَيجان ئة ئذذةوة  ( سةعات و دوو حةفتا، جارَيي 
مذذة بةآل شذذريةخؤر) ئَي م ئةوة) كة من ثَيشنيار) دةكةم ئةوةية ثَين تةحديد كردنى كات و شوَينةكة دوا) 

شذذريةخؤر)  ثذذاش  يذذوترَينت  جذذار ب كذذةم  تذذة ية رَييا بدةين بة رَيكةوتن هةر وةكو امنة خان ئيشارةتى ثَيدا، وا
يذذةن د لذذة ال يذَذت  كذذةوتن دةب يذَذى رَي طذذةر ماوة) ديتنيان يان كات و شوَينى دينت بة ث جذذا ئة كذذة ئين يذذي و باوكة ا

نذذدامانى  بذذةرَيجان ئة كذذو  هذذةر وة ضذذونكة  كذذةين،  يذذار) ب شذذوَينةكة د كذذةين و  يذذار) ب كذذة د رَيكةوتن نةبوو، كاتة
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كذذة  سذذة)  ئذذةو دوو كة يذَذوان  لذذة ن يذذة  كذذةوتن هة جذذار رَي نذذةوة زؤر  كذذاتى جيابوو لذذة  شذذارةتيان دا  لذذةمان ئي ثةر
يذذار) جيابوونةوة، بؤية ئةولةويةت بدةين بة رَيكةوتنةك شذذوَينةكة د كذذات و  جذذا  ة ئةطةر رَيكةوتن نةبوو ئين

بذذة  لذَذَيني  نذذَين ب مذذةرجين داب كذذةين  يذذار) ب شذذوَينةكة د كذذات و  يذَذي  تذذدا كات هذذةر دوو حاَلة لذذة  بذذةآلم  كذذةين،  ب
لذذة  كذذرَينت  شذذوَينة ب ئذذةو  كذذى  ضذذاو) نيجي هذذةروةها ر ة كذذرَينت و  كذذراو ب يذذةن  نذذد) دا مةرجَيي ر ةضاو) بةرذةوة

يذذار) مالة) دايةن كراو، شري كذذة د طذذةر كاتة نذذةبَيت، ئة يذذاتر  يذَذت و ز جذذار ب مذذانيى دوو  لذذة  متذذان  كذذة طو ةخؤرة 
يذَذت  يذذار) بكر كذذات د طذذةر  بذذةآلم ئة بذذَيَلني،  نةكرَ) باشرتة بؤ بر يار) دادطا و بؤ رَيكةوتنى هةر دوو ال بة جَى 

بذذةتى من ثَيم باشة لة دوو سةعات زياتر نةبَينت، لة بةر ئةوة) دةزانن بةرَيجان ئةندامانى  ثةرلةمان بة تاي
جذذار  سذذَى  يذذة  كذذرا رةن يذَذوة  سذذى ل سذذةعات با شذذت  ئةوانة) دايكن منداَل لة شريةخؤريدا كة شةش سةعات و هة
يذذة  سذذحييةوة، بؤ لذذة روو)  سذذةر)  بنوَي و حبةسَيتةوة رةنية ضوار، ثَينج جار شري خبوا، ئةوة تةئسري دةكاتة 

ئذذةوة  كاتةكة ئةطةر ديار) كرا لة دوو سةعات زياتر نةبَيت، كذذة  نذذةكرَيت كاتة يذذار)  شذذرتة د ثذذَيم با بةآلم من 
سذذَى  وةكو ئةندامَيكى ثةرلةمان، وةكو وةآلمدانةوةش بؤ زؤر لةو ئةو ثَيشنيارانة) كة كران ئيشارةمتاندا كة 
مذذريم  بذذةرَيج  تذذةوة،  يذذى بكرَي يذذة  ال بذذدرَيت و  سذذةر  لذذة  يذذى  يذذدان و دةن حاَلةمتان هةية ثَيويستة خبرَيتة دةن

يذَذت، صمد باسى لةو يذذار) بكر يذذة  د تذذةوة و عقوبة ََ دةكةوَي يذذذ)  نذذد و ت نذذة تو ئذذةو ديت جذذار  كذذة زؤر  ة كرد 
هذذةموار)  طذذةر  يذذة ئة يذذة، بؤ يذذا) ني سجاية ، من لة طةَليدام بؤضوونةكة) زؤر وةجيهة، بةآلم ئةو ياساية جَي

كذذاتى  لذذة  نذذةوة ياسا) توند و تيذ) خَيجانى هةية ئةطةر لةوَ) جَى نةكراوةتةوة ئةوة دةتوانني  هذذةموار كرد
كذذة  كذذين  يذذةن داي يذذة دا ثذذَيم وا لة وَيندةر باس لةو خاَلة بكرَينت، بةرَيج عمر عينايةت دةَلَيت دايةن هةَلةية 

 دايةنة كاتَيي منداَلةكة بة خَيو دةكات. 
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 بةَلَى بةرَيج كا  عمر عينايةت فةرموو. 
 : تبةرَيج عمر عيناية

 ى ثةرلةمان.بةرَيج سةرؤك
كذذةر)  بذذةآلم بةخَيو نذذةبووة،  سذذلم(  دايةن بؤ منوونة حليمة السعدية دايكى ثَيغةمبةر )صلى اهلل علية و الة و
كذذة  يذذة  سذذة ني ئذذةو كة يذذةن  يذذَى، دا بذذؤ دابن تذذر)  نذذاوَيكى  نذذاكرَ)  يذذةعنى  بووة، دايةن بة خَيوكةر، دايي دايكة، 

ََ بووة.   منداَلةكة) 
 : آل فريدبةرَيج د. ظا

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
بذذةو  سذذتةدةش  ئذذةو مو نذذة  نذذاوة لَيرا كذذار هَي بذذة  بةرَيجان ئةندامانى ثةرلةمان، ديارة ياسا مةحجون و حازنى 
يذَذى  بذذة ث يذذةن دَ)  نذذا) دا بذذة ما طذذري اوة  كذذة وةر لذذة عةرةبية شَيوةية تةرجومة كراوة لة بؤ زمانى كورد)، بؤية 

 َى، سوثاس. ئةوة) كة تةرجومة كراوة، بةَل
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 سوثاس، بةرَيج دكتؤر سراج فةرموو. 

 بةرَيج د. سراج امحد: 
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 

يذذة  بذذاس كرا هذذةموارة وا  ئذذةو  سذذى  ئةندامانى بةرَيج، تةبعةن من دةمةوَ) لة خاَلى يةكةمةوة باس كةم كة با
يذذنني كة ئةنةما بينينى منداَل ئذذةوة ب بذذةر  لذذة  ة، بةآلم من داوا دةكةم بينني نةمينَينت باسى مانةوة بكرَيت، 

ََ دَيت تةسةور ئةكةم بيست و  ثَينج دةديقةش بينينة، دة دةديقةش بينينة، سةعاتين بينينة ئَيستا وا) 
يذذد ( سةعات كة بوو بة بيست و ضوار سةعات ثَى دةطوترَ) بة عةرةبى )مبيت( و ماناوة 24ضوار ) كذذة مةب

لذَذَيني  بوو فةردة ما بةينى )مبيت( و موشاهةدة، كةواتة من داوا دةكةم وةكو ئةندامَيكى ثةرلةمان تةبيعى ب
خذذاَلى  كذذةم،  خذذاَلى ية ئذذةوة  هةر يةكة لة دايي و باو  مافى بينينى منداَلةكةيان هةية ال) خؤيان ةيننةوة 

لذذة  دووةم ئةوة) كة حاجى كاروان باسى كرد شتَيكى زؤر ضاكى تذذةنها  كذذةم  شذذنيار دة باس كرد ئةوجا من ثَي
خاَلى ئةليحم لة كاتى نةمانى ئةوانيشيان يان يةكَيي لةوان نةمَينَينت بة خؤ) عيالجى كَيشةكة) ئةكاتن و 
ئذذةوة)  بذذَى  تذذةوة، دة كذذَى ئةطةر َي بذذؤ  ثذذرية  بذذاثري و دا نذذةمانى  لذذة دوا)  عذذةن  كذذةم تةب ثاشان ئةوةش ثَيشنيار ئة

سةر) بكرَ)، لة  دوا) نةمانى داثرية و باثريةش ئةو مافة بدرَيتة ئةو كةسانة) كة  نةسى دانونى دسة) لة
نَيجيكرتين كةسى خؤيةتى، ئةوجا مامة، براية، خوشكة هةر كةسَيكى تر بتوانينت ئةو سؤز و عةت ة لة كن 

شذذتى منداَلةكان ديار بكرَينت و خاَلى دووةم كة دةمةوَ) باسى بكةم تةبعةن ئةندامانين باسى ك ران من ثاَلث
يذذار)  شذذوَينةكة د طذذةر  ئذذةوة) ئة بذذةر  لذذة  يذَذت  يذذار) بكر كذذةش د نذذةوة) منداَلة نذذى ما شذذوَينى بيني ئةكةم دةبَى 
شذذوَينةكة  يذذة  مذذة) دا حذذةدى مةحكة تذذةنها  يذَذرة  ضذذونكة ل يذَذت،  سذذت دةب شذذة درو نةكرَينت بة راستى ئةوةش كَي

تذذ شذذوَينَيي مو بذذة  تذذةفيقن  يذذان مو بذذة خؤ يذذة  جذذار) وا هة مذذة ديار) بكاتن  كذذات مةحكة جذذاب نا بذذوون ئي ةفيق 
نذذةبوو  يذذان  يذذان خيالف بذذة خؤ طذذةر  فذذة، ئة حذذةمسى خيال شذذوَينى  مذذة  ئذذةوة) مةحكة بذذةر  تةدةخول بكاتن، لة 
قذذةت  كذذرد حةدي سذذى  مذذر با كذذا  ع ئذذةوة)  ئيجاب ناكاتن مةحكةمة بَينت لة بؤيان ية  ال) بكاتةوة و ثاشان 

لذذة روو) زمان ئذذةوة)  بذذةر  لذذة  كذذةم  يذذد) ئة بذذووة، ئةمن زؤر تةئي لذذةو  يذذةتى و  ئذذةوة دايك لذذةن  شذذةوة فيع ةواني
يذذةن  يذذة دا فذذةردى هة يذذةن  يةعنى بؤ دايي لةو دايكايةتى بسَينرَيتةوة، بكرَيتة حازينة يان دايةن، يةعنى دا
سذذةر  سذذتى ضارة بذذة را شذذتة  ئذذةو  كذذة  كذذةم  مذذن داوا ئة ئةو كةسةية كة ئةو منداَلة) بةخَيو كردبَينت جا بؤية 

 بكرَيت و دةستان خؤش. 
 ةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: ب

 خاتوو شيالن فةرموو. 
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 : بةرَيج شيالن جع ر
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

بةرَيجان ئةندامانى ثةرلةمان، بة حةديقةت ئَيمة وةكو ليذنة) مةعنى وةكو ليذنة) كاروبار) كؤمةآليةتى 
، ضونكة ئةو كَيشة و طرفتة و ئاريشانة) كة هةميشة هةموار كردنةوة) ئةم ياسايةمان بة زةرورةتَيي زانى

مذذة  سذذةرةكى ئَي سذذتى  نذذةوة مةبة دَيتة بةردةمى ليذنةكة) ئَيمة، ئَيمة بة ثَيويستمان زانى كة هةموار) بكةي
نذذى  تذذةو كرد سذذتمان ث كذذةميان : مةبة بذذوو، ية سذذةرةكى  سذذتى  بذذؤ دوو مةبة سذذاية  ئذذةم يا لة هةموار كردنةوة) 

يذذي و ثةيوةند) خَيجان بوو بؤ  نذذةوة) دا كذذاتى جيابوو لذذة  كذذة  لذَذة  سذذةرةكى مندا منداَل، ضونكة ئةوة مافَيكى 
سذذتة  شذذمان بةرج خذذاَلى دووةمي سذذَيت و  خذذؤ) بنا كذذانى  كذذةس و كارة خذذؤ) و  كذذة)  باوكى بضَيتةوة ناو خَيجانة

يانة) كردنى يةكسانى و عةدالةتى ثةروةردة كردنى منداَل بوو لة نَيوان دايي و باوكةكةدا، بؤية ئةو تَيبين
من كة هةمة لة سةر راثؤرتةكة بة تايبةتى )ج( و )د( ئَيمة دةكرَ) ئةو دوو خاَلةية، واتة هةر دوو خاَلةكة 
ئذذةو  يذذة  قذذةت طرن بذذة حيقي لَيي بدةين كات و شوَينى دينت لة ماوة) شريةخؤريدا منين لة طةَلدام، ضونكى 

كذذة ماوةية هةم بؤ دايكةكة هةم بؤ باوكةكةشى، يةعنى منداَل خؤما كذذة  ن دةزانني ئةطةر ئةوة) دايي و باو
لةو كاتة لة تةمةنة ضةند خؤشة، بؤية بة ثَيويستى دةزانني مانيى دوو جار منداَلى شريةخؤرةكة لة اليةن 
ثذذذاش  لذذذة  يذذذان  خذذذاَلى دووةم كذذذة)،  تذذذة ال) دايكة كذذذراو، وا يذذذةن  مذذذاَلى دا لذذذة  يذذَذت  كذذذةوة ببينر يذذذي و باوكة دا

سذذت و  (12شريةخؤرةكةيةتى، واتة دوانجدة ) كاتذمَير كة رةئى ئَيمة وةكو ليذنة) كاروبار) كؤمةآليةتى بي
بذذَى 24( كاتذمَيرة، واتة حةفتة) ية  جار بيست و ضوار )24ضوار ) ( كاتذمَير لة ال) دايكةكة و باوكةكة 

بذذؤ  يذذة  لذَذةكان لةوانة شذذيةكة) مندا تذذةكانى خؤ كذذة كا زؤر لة بةرَيجان ئةندامانى ثةرلةمان باسى ئةوةيان كرد 
بذذة ال) ت يذذاتر  كذذة ز ئذذةوة)  هذذؤ)  تذذة  كذذة ببَي ةفريه كة جومعة دةبَيت ال) دايكةكة يان باوكةكة ئةمة منداَلة

هذذةموو)  تذذر  كذذانى  بذذةآلم رؤذا سذذةفةر،  طذذةر ان و  تذذة  كذذة دةيبا ئةو اليةنة ئةبَيت يان ئةو دايي و ئةو باوكة) 
يذذة دايكةكة يان باوكةكة لة ئةر  و واجبداية، بةآلم من ئةمة بة ثَيضةوانة قذذةت لةوانة بذذة حةدي وة ئةبينم 

سذذةرةتا ومت  مذذن  نذذةخَير  بذذةآلم  ئذذةكات،  يذذاو  لذذة ث سذذتا دي ذذاي  لذَذَيني ئَي مذذن ب كذذة)  سذذتا رةئية يذَذوة ئَي لذذة ئ زؤر 
كذذةين  مذذان ب مذذةَليا) خؤ بةرجةستة كردنى يةكسانية لة نَيوان دايي و باوكدا، ئةطةر ئَيمة بَيت و سةير) كو

لذذ خذذؤ)  تذذةكانى  تذذرين كا يذذي زؤر يذذنني دا لذذة ال) دةب نذذدةوار)  سذذتى نةخوي كذذة ئا ئذذةوة)  هذذؤ)  بذذة  يذذة  ة ماَلةوة
نذذةت  طذذةر تةنا تذذة دةرةوة، ئة تذذر ئةر وا يذذاو زؤر كذذة ث نذذة)  ئذذةو كاتا كذذةمرتة و  ئذذافرةت  هذذى  مذذة  مذذةَليا) ئَي كؤ
سذذةرجنى  يذَذوة  طذذةر ئ يذذة ئة يذذة، بؤ عذذة) هة نذذى جوم تذذةنها رؤذا يذذة  كرَيكارين بَيت هةموو رؤذةكانى لة دةرةوة

سذذت و 315نتان دابَيت دةَلَييت سَى سةد و ثانجدة )ئامارةكة) تةالر خا سذذةد و بي كذذة دوو  تذذةوة  ( جيا بوونة
يذذة، 226شةش ) شذذتا و نؤ ئذذةبَيت هة كذذدا  نذذداَل ال) باو كذذة م لذَذةتَيكن  تذذة حا ( منداَل لة اليةن دايكةكانيانة، وا

كذذة مندا يذذة  ئذذةوة) هة مذذافى  يذذةتى،  حذذةدى خؤ بذذاوكين  ئذذةكات  مذذةحروم  يذذاتر  بذذاو  ز يذَذرة  تذذة ل كذذة) كةوا َلة
مذذة  كذذة ئَي ئذذةوة)  ببينَيت كة لة ثةروةردة كردنى منداَلةكة) بةشدار ببَيت بؤية بة ثَيويستى ئةزانني وةكو 

كذذةين 24دةَلَيني بيست و ضوار ) ( كاتذمَير واتة لة حةفتةيةكدا ية  جار بؤ) هةبَيت، بؤية تكا لة ئَيوة ئة
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شذذا اهلل  ئةوة) كة ئَيمة باسى ئةكةين لة سةر راثؤرتةكة طؤ) بيرن بو ليذنة) مةعنى بؤ ئةوة) بتوانني ان 
شذذتى  كذذار) ط يذَذرة داوا يذذةعنى ل خذذاَلى )ت(،  بذذة  سذذةبارةت  بة هةموو الية  ياسايةكى باش توكمة دةربضَيت و 
طذذةكانى  نذذى بر  بذذةجَى كرد ضذذاكى جَي بذذة  ضذذاودَير)  يذذة  سذذى دا ئةَلَى ئةندامى داواكار) طشتى لة دادطا بار) كة

بذذَيني سةرةوة دةكات و لة كاتى  طذذةر  مذذة ئة يذَذرةدا ئَي طذذرَين ل بوونى سةرثَيضين رَيكار) ياسايى دروست وةردة
سذذى  ئةندامى داواكار) طشتى ئيلجام بكةين، واتة بَلَيني ثَيويستة ئةندامى داواكار) طشتى لة دادطا) بار) كة

رَيكار) ياسايى  دا ضاودَير) ضاكى جَيبةجَى كردنى بر طةكانى سةرةوة بكات و، لة كاتى بوونى سةرثَيضيشدا
بذذوو  نذذدة  هذذةر ئةوة سذذوثاس  كذذةين،  ضذذاو) ب سذذتة ر ة مذذة ثَيوي يذَذرة ئَي ئذذةوةش ل يذذة  يذَذت، بؤ سذذت وةربير درو

 تَيبينيةكان. 
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 سوثاس، بةرَيج دكتؤرة بةهار فةرموو. 
 : بةرَيج د. بةهار حممود

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ئذذةليحم( سةبارةت بة ث طذذة) ) بذذة بر  ََ كرد  َيشنيارةكة) كا  حاجى كاروان كة ضةند كةسَيكين ثشتيوانيان 

ئذذةو  كذذة  بذذوو  ئذذةوة  سذذتمان  ئَيمة وةكو ليذنة هاوبةشةكة كة راثؤرتةكةمان دارشتووتةوة بة دَلنياييةوة مةبة
سذذتا سذذةبارةت  مافة باثري و نةنكين بيرَيتةوة، بةآلم لة تةعبريةكة فيعلةن خةلةَ تَيداية ئَي نذذةوة  دايئةرَيذ

سذذةكة)  يذذة د ثذذَيم وا نذذين  يذذة م بة ثَيشنيارةكة) كا  عمر عينايةت كة ثيَى واية دايةن لة شوَينى خؤيدا ني
سذذَى  مذذاددة)  يذَذى  بذذة ث زؤر لة شوَينى خؤيداية، بؤية لة ياسا) ذمارة هةشت كة ئَيمة ئَيستا كار كردن ثَيمان 

بذذ نذذاوة  كذذار هَي بذذة  تذذةعبريةكى  يذذةعنى هةَلوةشاندةوة  تذذةعبري)،  يذَذت  طذذةَلم ب لذذة  مذذر  كذذا  ع طذذةر  نذذة ئة ؤ حةزا
يذذان  نذذاوة  موستةلةحى ثةروةشتكار) بة كار هَيناوة ثةروةشتكار لة جياتى حازين ثةروةشتكار) بة كار) هَي

 ثةروةرشتيار، ئةطةر ئةوة) لة شوَينى خؤ) دا بَيت دةتوانني ئةوة بة كار) بَينني. 
 ي ثةرلةمان: بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤك

سذذى  يذذة با يذذة  هة سذذةرنج و تَيبين طذذةر  يذذي ئة يذذةن و دا ََ ئةكةم لة سةر بابةتى حازين و دا تةالر خان تكات 
نذذةبَيت،  كذذى  سذذي ةتى داي يذذي  يذَذجان دا شذذاندنةوة) خ لذذة دوا) هةَلوة يذذة  يذذة  هة بكة) بة تايبةتى كة ئَيستا را

 بةَلكو سي ةتى حازين وةرئةطرن واتة دايةن. 
 : لطيفبةرَيج تةالر 

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
يذذي و  بذذؤ دا شذذةية  ئذذةو و يذَذت  نذذة ب ئذذةو حازي لذَذَين  هذذةر ب كذذين  كذذات داي هذذةموو  ئَيمة بة ثَيى ياسا شةرت نيية 
مذذة)  يذذة كةلي يذَذت بؤ كذذة ب طذذةر ال) دايكة بذذةآلم ئة يذَذت،  باوكين بة كار دةهَينرَيت ئةطةر منداَلةكة) لة ال) ب

كذذة  دايةنةكة بة كار دَينن لة بةر ئةوة) ئذذةو باو ئذذةبَى  زياتر حةتا بة ثَيى ياسا ثارة دائةنرَيت بة ثَيى ياسا 
ئذذةَلَين ) ثذذَى  كذذة  دذذة) منداَلة جببرة كة منداَلةكة) لة اليةن ليذنةكةية ئةبَى بر َيي ثارة دابنَيت غةير) نةفة ا
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ضببانة شذذَياحل بذذةو  ئذذةوةوة  ضذذَيوة)  ضذذَيتة ضوار شذذةوة ئة يذَذى ياسا بذذة ث يذذة  يذذة، بؤ شذذيان هة يذذةعنى ئةوة وازة (، 
لذَذة)  شذذَيوازة مامة بذذةو  مامةَلة) لة طةَل ئةكرَ)، بؤية ثَيويست ئةكات وشةكة وةكو خؤ) ةَينَيتةوة، ضونكة 

 لة طةَل كرا، بةآلم ئةتوانني لة ناو دةوسةكة وشةكة بة عةرةبين بهَينرَيت و، زؤر سوثاس. 
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 ؤرة بةهار فةرموو. باشة، سوثاس، بةرَيج دكت
 بةرَيج د. بةهار حممود : 

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان 
هذذةبَى  سذذي ةتى  نذذاوة دوو  نذذة دامان لذذةم دانو ئةو كةسة) كة حةزانة وةرئةطرَ) لة يةكَيي لةم فةرزيانة) كة 
يذذة،  سذذي ةتةكة) هة ئةو كاتة جية لةوة) خؤ) دايكة، بةآلم سي ةتى حازنين وةرئةطرَ)، يةعنى هةر دوو 

 ية ئَيمة ئةبَى بة سي ةتى دووةميان ناو) بةرَين. بؤ
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

بَي، ئةكرَ) غةير) دايي و باوكين  يةعنى جار) وا هةية ئةكرَ) حازين دايي نةبَى باو  بَيت واية؟
 خاتوو طةشة دارا، فةرموو.

 بةر َيج طةشة دارا جالل:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

سذذةلةي ) فببنمة بذذؤ حا ئذذةوة  بذذةس  كذذة،  هذذةر داي نذذةوةش  خذذؤي، دواي جيابوو كذذة  هذذةر داي سذذتة  يذذة ر ا ( ئةوة
لذذة  يذذان  يذَذجان دا،  جياكردنةوةي ئةو وةزعة دانونييةي كة دواي جيابوونةوة ر وو دةدا، يةعين دايي لة ناو خ

مايف دةداتَي بة دايةني،  دةرةوةي خَيجان دواي جيابوونةوة هةر دايكة، بةآلم بؤ جياكردنةوةي كة مةحكةمة
 يان بةوةي كة حةزانةي البَي، بؤ جياكردنةوةي ئةو وةزعة دانونييةية، زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 باشة، سوثاس، دةرفةتت دةدةمَي كا  عمر، بجامن د. سراج دةَلَي ضي؟ فةرموو.
 شَيخ أمحد:  بةر َيج د.سراج
 ي ثةرلةمان.بةر َيج سةرؤك

كذذرد ) سذذيان  كذذو با فببنلة ر ووي زمانةوانييةوة دايي جياوازة، دايةن جياوازة، وة يذذاوازة، حا يذذاوازة، )أم( ج ( ج
كذذةين، ) بذذاس ب فببنيةعين ئَيستا دةمةوَي فةرق بكةين، ئَيمة ياسا دادةر َيذين، دةبَي شتةكان وةكو خؤي  ( حا

تذذة جاري وا هةية دايكة، جاري وا هةية باوكة، جاري وا ه ةية هيضيان نيية، جاري وا هةية خجمَيكيان دةبَي
بذذاس  يذذي  كذذو دا كذذة وة خذذؤي، ناوة دايةن، جاري وا هةية خجمَيكيان دةبَيتة بةخَيوكةري، كةواتة لَيرة با وةكو 

نذذَين ) فببنبكةين، ئةوجا لة ناو دةوس ناوي لَي دة كذذو حا بذذةآلم وة يذذة،  شذذة ني يذذةن(، كَي نذذَين )دا لذذَي دة نذذاوي   ،)
يذذة  دايي، لةبةر ئة بذذة لة دذذدان و  وةي دايكي ر ةسةني خؤيةتي، دايكي ر استةدينةي خؤيةتي، ناكرَي بة تةآل

 جياوازبوونةوة حةدي دايكايةتي لةو منداَلة بسةندرَيتةوة، سوثاس.
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، كا  عمر عينايةت، فةرموو.
 بةر َيج عمر عينايةت حةمة:

 ج سةرؤكي ثةرلةمان.بةر َي
 دةكرَي لةبري وشةي دايةن )بةخَيوكةر( بةكار بهَينرَيت، )بةخَيوكةر(، )دايي(، )باو ( يان هةر شتَيي.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةر َيج كا  أبوبكر هةَلةدني، بجانني ئةو ر ةئي ضيية؟ فةرموو.
 َلةدني(:بةر َيج أبوبكر عمر عبداهلل )أبوبكر هة

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
سذذي ةتي  ئَيمة دسة لةسةر حاَلةتَيي دةكةين نذذةوة  بذذةو جيابوو يذذةعين  تذذةوة،  كذذة جيابوونة كة دايي و باوكة

(، ةري حافن( و )حافندايي و باوكي لة دةست نادةن، بةآلم ئةم منداَلة كة الي يةكَيكيانة ثَييان دةوترَي )
 ووي دانونييةوة لة شوَيين خؤيةتي.لةبةر ئةوة موستةَلةحةكة لة ر 

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كذذةين،  ثَيموابَي دةستكاري موستةَلةحةكة نةكةين، يةعين لة ر ووي دانونييةوة دةستكاري موستةَلةحةكة نة
سذذئولي نذذدَيي مة هذذَييَن، هة يذذدا دة بذذةدواي خؤ تذذر  سذذرياتي  ئذذةوة تةف ضذذونكة  تذذةوة،  خذذؤي ةَينَي كذذو  ةت و وة

مذذةجالي  يذذة،  يذذا ني هذذادي ت مذذةجالي ئيجتي بةدواكةوتين تر بةدواي خؤيدا دةهَييَن، بؤية لةم بابةتة ياساييانة 
 ئيجتيهادي شةخصي تيا نيية، ئةوةندة مونادةشةي لةسةر نةكةين، مامؤستا هةورامان، فةرموو.

 بةر َيج د.هةورامان حةمة شريحم )هةورامان طةضَينةيي(:
 لةمان.بةر َيج سةرؤكي ثةر

تذذةوة حافن(، خؤي )حافنهةر سةبارةت بة ) ( كةليمةيةكي عةرةبيية، يةعين ئةو كةسةي كة باوةش دةكا
نذذة،  بذذاوةش كرد نذذاي  بذذة ما مذذان دا  صذذَلي ز لذذة ئة طذذرَي،  بذذاوةش دة لذذة  بؤ كةسَيكي تر، ئةو كةسةي كة مناَلةكة 

سذذَيكي ( بةخَيوي دةكات و باوةشي ماَلةكةي بؤ دةكاتةوة، ئيرت ئةكأمنايةعين ) يذذان كة وة دايي بَي، باو  بَي، 
 (، هيض موشكيلةيةكي نيية.حافنتر بَي ثَيي دةوترَي )

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

لذذة حافنبةر َيجان كةواتة ئَيستا موستةَلةحةكة ) نذذَيني  بذذؤ دادة ئذذةوةي  هذذات  بذذةكار  بذذؤ  ضذذي  (ة، لة كوردي دا 
بذذة نذذةبَي  بذذا  كذذة ) دار شتنةوةدا، ئَيستا  يذذة  يذذةكيان ئةوة طذذةي )د(، ر ا سذذةر بر  يذذة لة سذذَي ر ا هة شذذة،  ( 12مونادة

كذذة ) نذذة، 12كاتذمَير حةفتانة بَيت، ئةوة هةر ر اي ليذنة ثةيوةنديدارةكان بةو شَيوةيةية  تذذذمَير حةفتا ( كا
كذذة ) يذذة  كذذة )24ر اي دووةم ئةوة يذذة  سذذَييةم ئةوة بذذَي، ر اي  نذذة  تذذذمَير حةفتا تذذذمَير دوو حة24( كا تذذة ( كا ف

يذذة   يذذة  سذذَي ر ا ئذذةم  سذذةر  يذذةكَيي لة هذذةر  جارَيي بَيت، دةرفةت بة سَي ئةندام ثةرلةمان دةدةين، كة لةسةر 
هذذةر  بذذؤ  تذذةنها  جاري تر دسة بكات، بؤ ئةوةي بةرضاوي ئةنداماني ثةرلةمان ر ؤشن بَي لة كاتي دةنيدان دا، 
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هذذةر ) بذذؤ  يذذةكيان،  سذذة بoptionدانة لذذةمان د نذذدامي ثةر يذذة  ئة يذذان  نذذة (َيك يذذي بيخةي ئذذةوةي دوا بذذؤ  كذذات، 
عذذةن ) كذذة تةب ئذذةوةي  بذذؤ  سذذتا  نذذةوة، ئَي نذذة 12دةنيدا ئذذةوة ر اي ليذ يذذة  دا،  لذذة حةفتة يذَذي  تذذذمَير جار ( كا

سذذة 24ثةيوةنديدارةكانة، دوايي ر ايان وةردةطرين، بةآلم لة ) ئذذةوة د سذذةر  كذذَي لة يذذة   بذذؤ حةفتة تذذذمَير  ( كا
 و.دةكات؟ بةَلَي، نودتةي نيجاميت هةية؟ فةرمو

 بةر َيج امنة ذكر) سعيد:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

هذذةبيت  جيا كرن تَيدا هةبوو، دةمَى بضويي يَى شريخارة بينت مةزوعةكة بةس مة طوتَى بال ثؤلني كرنة  
ئذذةظ  يذذت  سذذا ب طذذةر وة ظذذة، ئة سذذاَل وَي سذذَى  يذذةعنى  سذذاَل،  سذذَى  كذذو  مابةينا بضويكَى شريخار) و مابةينا زارؤكَى 

ضذذوار )12ي هَينة ذَيي جودا كرن وَ) طاظَى مة موشكيال دوانجدة )تةمةنة دَ) ذَي سذذت و  ( 24( سةعات و بي
ََ ئةطةر سَى ساَل ثَيهةل تة بيست و ضورا ) طذذاظَى 24سةعاتان نابينت خيال ظذذَى  بذذا  يذذي و با ( سةعات داينة دا

ضذذوار تة ئوثشينةكا ديرت ذ) يا هة) مةطوتَى ئاماذة ب هندَ) ددةت، ئةطةر ثشتى سَى ساآل سذذت و  بذذينت بي ن 
بذذاب دوو 24) يذذان  يذذي  نذذةدهَيال دا يذذةهَى زاَل  ئذذةظ كؤمةَل كذذَى  ( دةمذمَيران كَيمرت نةبيت بؤ هندَ) تو هةم رَي

يذذي و  حذذةزار) دا عذذةكَى  كذذو موجتةم بذذوو  سةعاتان ثرت بضويكَى خؤ ببينينت و ئوثشَينةكا ديرت ذ) بؤ هندَ) 
كذذرن باب، بةَلكو رَيكةفتنَى بكةن، بةَلكو دوو رؤذ  ثذذؤلني  نذذدَ)  بذذةر ه بذذينت، ذ خذذؤ  بذذابَى  يذذي و  نذذي دا ضذذويي  ب

نذذدَ) 12هةبوو، ئةطةر بؤ بضويكى كو شري) دخؤتن دوانجة ) طذذةَل ه يذذا د يذذدان ئا نذذة دةن ( سةعات ئةظَى بَيخي
 ( دي تر. optionنة؟ و ثشتى هنيى )

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ثذذؤلني باش، ليذنة ثةيوةنديدارةكان وةآلمي  كذذرد،  كذذردن  ثذذؤلني  لذذة  سذذيان  ئةو ثَيشنيارانةتان نةدايةوة كة با
 كراوة؟ باش، كا  زانا نودتةي نيجاميت هةية؟ بةَلَي فةرموو.

 بةر َيج زانا عبدالرمحن عبداهلل:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

كذذرَي خوَي ضذذونكة دة تذذة،  ئذذةو ر اثؤر نذذاو  بذذؤ دياري كردني كات بة سةعات ثَيمواية هةَلةية لة  تذذري  نذذةوةي  ند
بذذيَن، 2( سةعاتة دايكةكة يان دايةنكراوةكة دابةشي بكات، ر ؤذانة )24بكرَي، لة حةفتةكة ئةو ) ( سةعات دا

كذذة،  لذذة حةفتة كذذات  تذذةوزيع ب كذذة  كذذات، كاتة بذذؤ ب تذذري  نذذةوةي  تذذواني خوَيند ضذذونكة دة بؤية دةَلَيني )بينني(، 
يذذةعين 24، دةبَي بَلَيي )هةموو ر ؤذَيي دوو سةعاتي بؤ دابيَن، كة ئةوة خراثة يذَذي،  ( سةعات يان شةو و ر ؤذ

يذذة  مذذن ثَيموا بة شةو و ر ؤذ دياري بكةين، بؤ ئةوةي دةرفةتي مانةوةي تيا بَي، يةعين باسي مانةوة بكةين، 
ضذذؤن  كذذة  كذذاتي بينينة كذذةم،  سذذي ب مذذةوَي با هذذةر دة ئةطةر بة كاتذمَير بَي زؤر خراثة، بابةتَيكي تر هةية كة 

نذذاتوانَي دياري دةكرَي يذذة،  شذذي هة عذذان ئي كذذة جوم كذذات، باوكة يذذاري دة عذذة د ، زؤرجار دايةنكراوةكة ر ؤذي جوم
بذذؤ  صذذيغةيةكي  كذذرَي  يذذاري دة كذذة د تذذة  بيبييَن، حةدي دةفةوتَي، لةبةر ئةوة دةبَي دياري كردنةكةش، ئةو كا

يذذان با يذذاري بدؤزرَيتةوة، يةكشةممة دياري دةكات باوكةكة ناتوانَي بيبييَن بة هؤي كارةوة،  شذذةممة د كذذة  وكة
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يذذي  ئذذةوةي دوا بذذؤ  دةكات، دايكةكة ناتوانَي بيبييَن، دةبَي ئةوانة بة ر ووني حةسم بكرَي لة ناو ئةم ر اثؤرتة، 
خذذؤرة، ) شذذرية  سذذةلةي  نذذةكات، مة سذذت  بذذؤ 12خوَيندنةوةي تري بؤ نةكرَي و طرفت درو سذذةعات زؤر زؤرة   )

تذذةوة، مناَلَيكي شرية خؤرة بيبةي بؤ شوَينَيي بيبييَن،  شذذوو دةكا يةعين ئةوةي كة باس كرا، زؤر جار ذنةكة 
يذذةي  يذذةتي ر َي عذذوريف كؤمةآل يذذان  بذذييَن،  كذذةي ب شذذرية خؤرة ثياوةكة ناتوانَي بضَي بؤ ماَلي ذنة كؤنةكةي مناَلة 

( سةعات زياتر نةبَي، ضونكة 2نادا، دةبَي شوَينَيي دياري بكرَي، من ثَيمواية لة سةعاتَيي كةمرت نةبَي، لة )
سذذت 12ناَلي شرية خؤرة ناتوانَي )م نذذة درو شذذي و ئةوا طذذرفيت نةخؤ جذذار  بذذيين، زؤر ( سةعات ةَينَيتةوة و بي

كذذة،  نذذاو ر اثؤرتة لذذة  كذذرَي  سذذم ب نذذي حة بذذة ر وو دةكرَي، بؤ ئةوةي مناَلةكة نةبيين، من ثَيمواية دةبَي ئةوةش 
 سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

   حممود، فةرموو.باشة، سوثاس، كا
 بةر َيج حممود عمر صاحل :
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

غذذةكاني  تذذر، دؤنا بذذةديوَيكي  بذذةآلم  كذذةم،  نذذا دة من سةرةتا باسي ئةوةم كرد فيعلةن من تةئيدي دسةي كا  زا
تذذة ) مذذةني دةبَي تذذا تة كذذرَي  لذذَي دة سذذي  كذذة با ( 3(، )2تةمةني مناَل فةرق دةكات، مناَلَيكي شرية خؤرة ئةوةي 

مذذانك 15ساَل لةالي ثياوَيي ضي بكات؟ يةعين ئةوة ناكرَي، بةآلم مناَلَيي كة تةمةني ) بذذة  تذذوانَي  سذذاَلة دة  )
لةالي باوكي بَي، لةالي دايةن بَي، يان لةالي شوَينَيكي تر، من باسم كرد لة ئةوروثا مةسةلةن سةعات دياري 

ئذذةم ح تذذة،  ئذذةويان نةكراوة، شةممة و يةكشةممة دياري كراوة بة حةف لذذةالي  شذذةممة  شذذةممة و يةك يذذة  ةفتة
يذَذت،  لذذةالي ب شذذةممة  شذذةممة و ضوار دةبَي، ئيتي اق دةكةن شةممة و يةكشةممةي تر لةالي ئةويان دةبَي، سَي
سذذيان  لذذة كة دذذت  ئذذةوةي وة بذذؤ  كذذةن،  يذذاري دة كذذة د يذذان كاتة بذذة ئيتي ذذادي خؤ يذذان  كذذة خؤ يذَذي كاتة يةعين بة ث

يذَذي كذذةي بَل يذذاري ب تذذؤ د نذذاكرَي  نذذدة  نذذةطرَي،  نذذدة ر ؤذ، ر ؤذي ئةوة سذذةعات، ئةوة نذذدة  نذذدة، ئةوة بذذت ئةوة بيجة
ضذذاو  ئذذةو  يذذة  نذذني، بؤ شذذكةوتووتر  لذذةوان ثَي مذذة  دذذةت ئَي شذذةوة  لذذة ر ووي سيستةمي نذذي  خذذؤت دةزا نذذدة،  ئةوة

 لَيكةريية كارَيكي باشة، سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

يذذاوازي  بةر اسيت حةق بوو ئةو مونادةشةية لة لذذةمان دا ج ليذنة يةكاليي بكراباية، ضونكة لة ناو هؤَلي ثةر
 بري و ر ا زؤر دروست دةبَي لةسةري، خاتوو حةيات جميد، فةرموو.

 بةر َيج حيات جميد:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

تذذ يذذةي بكرَي يذذةعين جَي كذذرَي،  لذذةو زياتر لة سَي ئةندامي ثةرلةمان داواي ئةوةمان كرد كة بة ئيتي ذذاق ب ةوة 
نذذابَي،  خذذراث  ياساية، بة ئيتي ادي دايي و باوكةكة وةدتةكة تةحديد بكرَي، ئةطةر خبرَيتة دةنيةوة شتَيكي 

 ضونكة زياتر لة ضةند كةسَيي داواي ئةوةمان كرد.
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 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

طذذريَي ضذذاو دة بذذةر  شذذتنةوةدا لة لذذة دار  تذذر  سذذةرةكييةكة باش، ئَيستا ئةو بابةتانةي  يذذة  سذذتا جياوازي بذذةآلم ئَي  ،
يذَذت  شذذي ثَيمواب ئذذةوي تري يذَذي دا؟  تذذة جار لذذة دوو حةف يذذان  كذذدا  لذذة حةفتةية ضذذةند  مذذاوةي  لةوةدا بوو كة بؤ 

 ر ةضاوي دةكةن ثَيشنيارةكاني ترتان، خاتوو منرية، فةرموو.
 علي: عثمانبةر َيج منرية 

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
لذذة )من ئَيستا باسي ئةوة د كذذة  شذذنيارةي  ئذذةو 24ةكةم، ئةو ثَي تذذةوة الي  يذذة  دا ةَينَي لذذة حةفتة تذذذمَير  ( كا

نذذداماني  بذذؤ ئة مذذةوة  كةسةي كة دةيةوَي مناَلةكةي ببيين، الي دايكة يان باوكة، من دةمةوَي ئةوة ر وون بكة
نذذةوة ( كاتذمَير نةبَي، واتا مانةوةي تيا نةبَي، ثَيمو24بةر َيجي ثةرلةمان، ئةطةر ماوةكة ) اية ئةو كاتي بيني

يذَذت،  سذذت ناب كذذةدا درو كذذة و دايكة يذذاخود مناَلة كذذة،  كذذة و باوكة يذَذوان مناَلة لذذة ن حذذةنان و عاتي ذذةي  ئذذةو  هةتا 
كذذة،  كذذة و مناَلة كذذة، باوكة كذذة و مناَلة ئذذةو داي يذَذوان  نذذدي ن نذذي ثةيوة تذذةو كرد هذذؤي ث ضونكة مانةوةكة دةبَيتة 

زؤر زؤر طوجناوة بؤ ئةوةي لة حةفتةية  دا بيبييَن، يةعين من ( كاتذمَير ثَيمواية كاتَيكي 24لةبةر ئةوة )
يذذةعين  نذذة،  بذذاو  و دايكا ئذذةو  يذذةي  جارَيكي تر ئةوة لة سةرةتاي دسةكانيشم دا، با ئَيمة خؤمان خبةينة جَي

يذَذي دا 12( حةفتة جارَيي مناَلَيي دايي و باو  نةيبييَن، ياخود )2ناكرَي بة ) لذذة كات كذذة  ( سةعات بيبييَن، 
لذذة دا كذذةي  شذذةوَيي مناَلة يذذة  ئذذاواتي ئةوة يكَيي بة ئاواتةوةية مناَلةكةي شةوَيي لة باوةش بيرَي، باوكَيي بة 

يذذةري  نذذدي كاري كذذة ثةيوة يذذة  شذذتَيي هة بذذة  نذذدي  يذذة، ثةيوة بذذة عةت ذذةوة ني نذذدي  ئذذةوة ثةيوة يذذرَي،  باوةش ب
حذذةنان و عاتي ذذة و كذذةي  ر استةوخؤي هةية بةسةر دةرووني ئةو مناَلةوة، كة ضؤن لة  يذذي و باوكة سذذؤزي دا

سذذايي 24خؤي تَي بيات؟ لةبةر ئةوة من ثَيمواية ) نذذةي يا كذذرَي ليذ ( كاتذمَيرةكة زؤر زؤر طوجناوة، بةآلم دة
كذذرد، 24بةو خاَلةدا بضنةوة، ) سذذي  نذذا با كذذا  زا ئذذةوةي  ( كاتذمَيرةكة بة شةو و ر ؤذ دةستنيشان بكةن، وة  

كذذة  سذذتةوة  بذذة دة نذذةدرَي  ئذذةوة  بذذةر ير ي  تذذةدا، 24)كة مو نذذي حةف سذذةر ر ؤذا كذذرَي بة تذذةوزيع ب كذذة  ( كاتذمَيرة
 دةكرَي بكرَي بة شةو و ر ؤذَيي، بؤ ئةوةي يةعين مومكني نيية كاتي مانةوةي تيا نةبَي، زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

نذذا  كذذا  زا سذذانةي  ئذذةو د مذذر ئةوة دةكرَي بكرَي بة شةو و ر ؤذَيي، ثَيموابَيت  سذذتا ع بذذةر َيج مامؤ بذذوو،  يذذه  وةج
 كؤضةر، فةرموو.

 بةر َيج عمر صاحل عمر )عمر كؤضةر( :
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

مذذن  عذذةتا  لذذةماني دا، دةنا لذذة ثةر نذذا  ضذذوونا وا سذذا و ر َيظة من ر ةخنة  هةي ر اسيت ل شَيواز و ثرؤسا ثرؤذة يا
شذذةثرزة ذ سذذندوودا دا و  كذذةين  كذذوم ب دذذا  سذذا و يةعين ئةم بةس وةرة سذذَلي يا ئذذةظ ئة كذذة  يذذةعين هة يذذنني،  ) ب

لذذةف  تذذة مة سذذةية  و بي تذذة دوو خذذت دا بي يذَذي وة تذذا وَي ئ يذذدار ر اثؤر نذذةكا ثةيوةند هذذةر ليذ سذذا و  ثذذرؤذة يا
بذذاش  سذذؤراني  سذذةلةن زاراوةي  لذذةمانتاري ذي مة عذذةدةدَيكي زؤر ذ ثةر مذذن  عذذةتا  بذذة دةنا مذذة  سذذتَيت  لةبةردة
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ئذذةظ شارةزا نابن، بةرَ) خو بدَ) حةتا فةردي  مذذة  بذذؤ  بذذاديين  يذذان  دناظبةينا موستةلةحات دا، ذ بةر هةندَي 
يذذةل  تشتة بَيتة ضارةسةر كرن، يان ذي ئةم باديين عةرةبي شارةزاينة نوسخة  عةرةبيشي هةر ل ر اثؤرتا ل
بينت، ضونكة ئةظة تشتَيت حةساسن، ياسا و تةشريع دانان ئةظة خالة ، خالةكا دي جيهةتَيت ثةيوةنديدار 

هذذةين،  مةسةلةن مذذةليَيت  كذذي و عة ئةم دضينة سةنتةرَيت توندوتيذي طةلة  تَيبيين و موالحةزاتي ثراكتي
شذذتنَين  يان ذي دةسةآلتا دادوةران، ئةوان ر ؤذانة تووشي ظان موشكيال دةبن، ئةز دبني ئةظ نادصن دظان روين

كذذاملي دثةرلةماني دا ئةطةر ئةو بَين طةلة  ذظان خاآل ضارةسةر كةن، وة  د) ذ) ئةند بذذة  ام ثةرلةمانة  
لذذةمان  نذذدام ثةر بذذن، ئة بذذةرزة د كذذدا  نذذاظ ئَي بذذن د بذذةرز دة دذذة  كذذا وةرة جذذارةكي بر ة لةبةر دةسيت بينت، نة هةر 
سذذةرا  مذذن  يذذا  يذذظ تَيبين طذذرنين، دو لذذة   دروست حةدي ياسايي نادةنَي، ظَيجا ب دةناعةتا من ئةظة طةلة  طة

يذذت ) ئةظي بابةتي مةوزووعي ئيسالمي ثيضةكي يَى دايَى يذذج( ب سذذن التم خذذيت ) ( 12(، )11)سن التميج(، وة
سببالمساَلي مايف دةداتة عةياَ، يةعنى عةيال دوو يَين دهاتينة دةف ثَيغةمبةر) ) صببالة و ال ( زةآلم و عليه ال

بذذةر ) كذذري ثَيغةم نذذار ازي  خذذؤ  مذذي  سببالمذن، وةخيت زةآل صببالة و ال يببه ال يذذار عل شذذكَي ئيخت كذذي كي يذذة زارؤ ( طؤت
يذذج( )دةكةي؟ ئةظى ددا سذذن التم ئذذةظ ) حذذةدي 12(، )11يي يا ئَيختيار كر) و دايكي يا بر)  يذذةعين  سذذاَلي   )

 بدةنة زارؤكي، طةلة جارا ناظَي بضينة اليَى د) رةغبةت نينة، )سن التميج( ئةظ حةدة بدةنة زارؤكى.  
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بذذؤ ئةوة ثةيوةندي بة باسةكةي ئَيستامانةوة ني سذذيباية،  خذذؤت بنوو نذذاوي  ية، مامؤستا عمر كؤضةر دةبواية 
 ئةوةي دسة لةسةر ئةو بابةتة بكةي.

 بةر َيج عمر صاحل عمر )عمر كؤضةر(:
 ئةوة وة  نودتةي نيجاميية دكتؤر.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 .ئاخر ئةوة نودتةي نيجامين نيية، ئةوةي كة لة ثَيشووتر باست كرد
 بةر َيج عمر صاحل عمر )عمر كؤضةر(:

 ئاخر ئةظ كَيشة درَيذبوونة هةمى ذبةر ظَى ية، ضونكة باش ئةو نينة....
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

جذذةنابت  نذذةوة،  سذذندوودي ئةنداما تذذة  كذذراوة، خراوة مامؤستا عمر ئةوة ر اثؤرتي ليذنةي ثةيوةنديدار ئامادة 
يذذان دةتواني لة ماَل سذذاكان،  ةوة ديراسةي بكةي، بةراوردي بكةي بة هةر بابةتَيي كة خؤت دةتةوَي، ثرؤذة يا

كذذة  سذذيت  يذذة بةر ا لذذةمان ئةوة نذذدامي ثةر شذذي ئة تذذر، ئي تذذاني  ياساكاني كة لة ر ابردوو ثةسند كراون، ياساي وآل
، بابةتَيكيشت نووسيبوو، بَيت مودارةنة بكات، بةآلم ئَيستا ئةوة هاتؤتة هؤَلي ثةرلةمان و مونادةشة دةكرَي

سذذانةي  ئذذةو كة سذذاكان دا،  ثذذرؤذة يا نذذي  شذذة كرد كذذاتي مونادة ئةوة ليذنة ثةيوةنديدارةكان خؤيان دةتوانن لة 
شذذتنانةي  تايبةمتةندن بةو بوارة بانييان بكةن، ئَيمة ئةو بابةتانةي كة ثةويةنديدارة بة حكومةت لةو داني

نذذاتوانَي  كة ثرؤذة ياساي تايبةت بة حكومةت مونادةشة يذَذي  بذذةآلم دادوةر كذذةين،  بذذانك دة دةكرَي، حكومةت 
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كذذة  ئذذةوةي  بَي لة ناو هؤَلي ثةرلةمان دا دسة بكات، دةبَي لة ليذنة ثوةنديدارةكان دسة بكةن، كةواتة ئَيستا 
لذذَي  ثةيوةنديدارة بة شةو و ر ؤذَيي لة هةفتةية  دا دسة و باسي لةسةر كرا، ئةندامَيكي ثةرلةمان بةرطري 

نذذاَلي كرد تذذةدا، م ، ر اي خؤي خستة ر وو، ئَيستا ئةوانةي كة لةطةَل ئةوةن كة شةو و ر ؤذَيي بَيت لة دوو هةف
شذذةو و  كذذردووة،  ئذذةوةيان  شذذنياري  كذذة ثَي شرية خؤرة جيا كراوةتةوة، يةعين يةكَيي لة ئةنداماني ثةرلةمان 

نذذداماني ثةرل لذَذَي دوو ر ؤذَيي بَيت لة دوو هةفتةدا، ئةوة ر اي بةشَيي لة ئة كذذة دة هذذةبوو  تذذر  يذذةكي  نذذة، ر ا ةما
 هةفتة جارَيي شةو و ر ؤذَيي، خاتوو تةالر جةنابت بوويت؟ بةَلَي، فةرموو تةالر خان.

 حممد: لطيفبةر َيج تةالر 
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

طذذةر  نذذةش خؤي ر استة بينيين مناَل لةاليةن دايي و باوكةوة و ثةروةردةكردني بة دوو حةفتة، هةتا ئة ر ؤذا
تذذة  ئذذةم وآل ثذذةروةردةي  سذذي  كذذةين، با مذذةلي دة عذذي و عة بيبييَن ئةوة كايف نابَي، بةآلم ئَيمة باسي شتَيكي وادي
دةكةين، باسي ئةوة دةكةين كة لة كاتي جيابوونةوة ئةو ذن و مَيردة وةكو دوو كةس دائيمةن وةكو دوذمن 

ئذذةداتَي يذذةكرتي، مامةَلة لةطةَل يةكرتدا دةكةن، ئةو مناَلةش وةكو  لذذة  سذذةندنةوة  لذَذة  بذذؤ تؤ يذَذنن  بذذةكار دةه ي 
ئَيمة باسي ئةو حاَلةتة دةكةين، ئةطينا خؤيان ئيتي اديان هةبَي ثَيويست بة ياسا ناكات، ضةندين حاَلةمتان 
هذذةموو  هذذاتو  طذذةر  مذذة ئة بذذةآلم ئَي يذذة،  شذذةيةكيان ني هذذيض كَي طذذا و  لذذة دةرةوةي داد كذذردووة  يذذان  يذذة ئيتي اد هة

شذذة حةفتةية  بيست و ض طذذةورةترين كَي وار سةعات لةالي كةسَيكيان بَي، ئايا ذنةكة بَي يان ثياوةكة، ئةوة 
ئذذةو  بذذةي زؤري  ئذذةوةي زؤر بذذةر  سذذتةر وو، لة شذذم خ ئذذةو ئامارة مذذن  يذذة  كذذات، بؤ سذذت دة تذذر درو بؤ تةرةفةكةي 

كذذ نذذة كؤمةآليةتية يذَذي الية بذذة ث يذذان جيابوونةوانةش ذنةكان مناَلةكان الي خؤيان دةبَي بة ثَيي ياسا،  ةش خؤ
كذذة  لذذةوةي  بذذَي  مذذةحروم دة نذذة  ئذذةو ذ وةري دةطرنةوة، ئَيمة ئةطةر هاتو دوو حةفتة جارَيي نةبَي، ئةو كاتة 
هذذاتو  طذذةر  كذذة ئة ئذذةوةي  يذَذي  بذذة ث كذذات  لةطةَل مناَلةكةيدا ةَينَيتةوة لة كاتي ئةو جةمعانة، ضونكة زؤربةي 

تذذ طذذا دةخيا مذذةن داد نذذةبَي، دائي بذذةر  يذذان فةرمان عذذان فةرمانبةر بَي  شذذةممة و جوم شذذووةكانةوة، ثَينج كذذاتي ث ة 
بذذةر  ضذذي؟ لة يذذوة، لةبةر نذذةمان بين مذذةلي ئةوا شذذَيوةيةكي عة مامةَلة لةطةَل ئةو حاَلةتانة دةكرَي، ئَيمةش بة 
كذذة  ئةوةي ئةطةر فةرمانبةر بوو ئةوة تةنها كاتي ثشووةكةي هةية، ئةو كاتة دةتوانَي ئةو مناَلة بةرَي ثياوة

يذذة بيبييَن، دواترين بؤ لذَذة لةوانة ئذذةو منا كذذرَي  ي بيةر َيتةوة، ئةطةر فةرمانبةرين نةبوو، حيسابي ئةوة دة
خوَيندكار بَي، لةوانةية دةوراتي تري هةبَي، ئةوانة كؤمةَلَي حاَلةتن كة دادطا لةبةر ضاوي دةطرَي لة كاتَيي 

بذذ بذذاش دة كذذاتَيكي  كذذة دا كة ذن و ثياوةكة ئيتي اق نةكةن، بؤية ئةم دوو حةفتة جارة  شذذةو و ر ؤذة بذذةآلم  َي، 
لذذة ر ووي  تذذة  لةالي تةرةفةكةي تر بَي، يةعين ةَينَيتةوة لةالي، مةبيتةكة الي هةبَي، بؤضي؟ ضونكة ئةو كا
بذذَي  شذذَيوازَيي  بذذة  بذذةآلم  ثةروةردةييشةوة دةتوانَي موعامةلةي لةطةَل بكات، لة ر ووي عةتحم و حةنانيشةوة، 

سذذل  سذذريي  ئذذابووري، هةموو هةفتةكة بَي لةالي تةئ بذذاري  ثذذي  بذذةر خرا جذذار لة ضذذونكة زؤر لذَذَي،  بذذةجَي دةهي  
كذذة،  سذذةر مناَلة تذذة  سذذل  دةكا سذذريَيكي  ياخود جياوازي باري ئابووري، جياوازي باري كؤمةآليةتي، ئةوانة تةئ
ضذذاو  بذذةر  هذذةمووي لة بذذَي  نذذة دة بة شَيوازَيي كة مامةَلةي لةطةَل دا دةكرَي ئةطةر بَيتةوة بؤ الي ذنةكة، ئةوا
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يذذدا بي لذذة كؤتاي بذذَي،  ريَي، ضونكة ئَيمة لة كؤتاييدا دةمانةوَي ئةو ياساية دةربضَي لة سوودي هةردوو تةرةف 
ئذذةوةش  سذذتا  نذذةكرد ئَي حذذةزم  مذذن  بذذوو  شذذمان ال مذذارَيكي تري زةرةر نةطةيةنَي بة ثةروةردةي مناَلةكة، ئَيمة ئا

بذذ بذذن، زؤر شذذي الدان دة نذذةي توو يذذي و خبةينة ر وو كة زؤربةي زؤري ئةو مناآل كذذة دا نذذةن  ئذذةو مناآل ةي زؤري 
بذذن،  شذذةكان دة شذذي كَي جذذةوانان توو طذذاي نةو لذذة داد كذذة  باوكيان لة ية  جيابوونةتةوة، زؤربةي ئةو مناآلنةن 
لذَذةت  ئةوانة هةمووي تةئسريي سل  لة ر ووي دةرووني و ثةروةردةييشةوة بةجَيدةهَيَلَي، بؤية طرنيرتين حا

جذذار تذذة  ئذذةو دوو حةف مذذة  كذذة ئَي يذذة  كذذي ئةوة سذذت و خَيجانَي يذذةكي درو تذذوانني ثةروةردة ئذذةوةي ب بذذؤ  بذذَي،  ة 
 دروستين لة دواي جيابوونةوةيان هةر بةردةوام بَي، زؤر سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ضةند ئةندامَيكي ثةرلةمان دةستيان بةرز كردؤتةوة، خاتوو ثةروا علي، فةرموو.

 بةر َيج ثةروا علي حةمة:
 ةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.ب

هذذةم  يذذة،  كذذة هة شذذنيازةي  ئذذةو ثَي هذذةردوو  يذذان  يذذة،  كذذة هة يذذةي  بة بر واي من سةبارةت بة هةردوو ئةو ر َيية
مذذة 24( سةعات، هةم ئةوةي كة دوو هةفتة جارَيي بَيت )24ئةوةي كة هةفتانة بَيت ) ( سةعات، دةكرَي ئَي

كذذةي ئةطةر وشةي ئارةزوومةندانة يان مةرج نةبَي، ضون يذذدي دة تذذة تةحد ئذذةو كا مذذةرج،  كة كة تؤ كردت بة 
نذذة )24كة دةبَي ئيلال لة حةفتةكةدا ) لذَذَيني هةفتا طذذةر ب بذذةآلم ئة بذذييَن،  سذذةعاتةكة بي ضذذوار  ( 24( بيست و 

بيست و ضوار سةعات بؤيان هةية بيبينن، لة بةيين دةوس دا يان ضؤن ضؤن بدؤزرَيتةوة، ئارةزوومةندانة 
 ت، بؤ ئةوةي تووشي ئةو حاَلةتة نةبَي، سوثاس.بَي، يةعين مةرج نةبَي

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، خاتوو كةذاَل، فةرموو.

 بةر َيج كةذاَل هادي فةدَي:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

لذذة )24( ر ؤذ جارَيكمان كردبوو، )15ئَيمة كاتَيي كة ثَيشنياري ) يذَذت،  تذذذمَير ب كذذةي %( تةئ100( كا يذذدي ر ا
بذذةتي  بذذة تاي كذذردووة،  يذذان  بذذوارة كار لذذةم  نذذدار،  سذذاني ئةزموو بذذة كة يذَذذكردن  بذذة ر او تةالر خان دةكةين، ئَيمة 

ضذذوار 24ثارَيجةران، دادوةران، ثرمسان ثَييان كردووة، زؤر جاري وا هةية كاتَيي كة ئةو منداَلة ) سذذت و  ( بي
سذذةعات 24ةكة الي دايكيةتي، حةفتانة )سةعات دةر واتة الي ماَلي باوكي، بؤ منوونة منداَل ضذذوار  ( بيست و 

خذذؤ ) طذذات،  لذَذة دة بذذةو منا سذذتةيي  ئذذازاري جة يذذة  جذذاري وا هة بذذاوكي،  مذذاَلي  تذذة الي  ضذذوار 24دةر وا سذذت و  ( بي
لذذةالي زر   كذذة  خذذؤي، منداَلة كذذاري  ئذذين و  سذذةر  تذذة  شذذي، دةر وا لذَذة داناني ئذذةو مندا طذذةَل  كذذة لة ئذذةو باو سذذةعات 

نذذي دايكةكة جَي دةمَينَيت مشذذان زا بذذة با ، يةعين لة ر ووي دةروونييةوة، لة ر ووي ثةروةردةييةوة ئَيمة بؤية 
نذذدي 15ثَيشنياري ر اي ) بذذؤ بةرذةوة يذذةوة  لذذة ر ووي دةرووني ثذذةروةردةيي و  لذذة ر ووي  كذذرد،  ( ر ؤذ جارَيكمان 

 منداَلةكة باشة، دةستتان خؤش بَي.



 432 

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 س، خاتوو امنة زيكري، فةرموو.سوثا

 بةر َيج امنة زكري سعيد:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان. 

ظذذاكى،  يا ذمنظة دظظَينت ئةم وة  ثةرلةمانتار هةر دةمَى سةبةبةكَى دئينني دظَينت ئةم بةحسَى عةدالةتا ج
كذذةم  سذذانيَى د خذذازا يةك تذذَى دا ئذذةز وة  ذن وةخ خذذازا بةحسَى دادثةروةريَى، بةحسَى يةكسانيَى،  ظذذَينت وَ) دا د

كذذة  مذذةنتق و لؤذي ئذذةو ض  يذذدا  هذذة) و) دةم يةكسانيَى بؤ زةالمى ذ) بكةم كو حةدَى مومارسة كرنا باديَى يا 
نذذدَ)  رَيكَى ل هندَ) دطرينت، دةبيل دكةتن شةش رؤذا زارؤ  ني دايكا خؤ بينت رؤذةكَيدا ترسا ذنَى سةر ه

كذذى دَ) هةبينت كو دَ) تةئسري سةر ثةروةردة كرنا زارؤكى  بذذابَى و) زارؤ يذَذدا  ظذذَى رؤذ ضذذونكى دَ)  يذذان  كذذةت 
مذذافَى  ضذذوظَى  نذذة دضار مذذن  نذذا  يذذةعنى ب ديت يذذت،  يذَذدا ب حذذةفتيَى رؤذةك بذذينت  ضذذَى  كذذةت نا خذذؤش  بذذؤ  لذذة   طة
سذذا  يذَذت وة يذذت دظ نذذي ب ئينسانية نة ضارضوظَى يةكسانية و ئةظة نة عةدالةتية، ضةوا ئةز دخازم زارؤكَى من 

 حساس و حةذَيكرن و ثَيدظياتيا بابينيَى ذ) دوير نةكةظينت. وَ) داخازَ) ذ) بكةم د ئَي
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باش، كا  زانا عبدالرمحن، فةرموو.
 بةر َيج زانا عبدالرمحن عبداهلل:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةر َيجان ئةنداماني ثةرلةمان.

واي كردووة كة دايي و باوكةكان دواي جيابوونةوة نةطوجنَين، كَيشة و  زؤرجار بةر اسيت نار ووني لة ياساكان
نذذةوةي  لذذة خوَيند سذذاكان و  لذذة يا يذذة  شذذَيكي نار ووني يذذة بة مذذن ثَيموا كذذة  بذذَي،  طرفيت زؤر طةورةيان بؤ دروست 

ةبةر ئةوةي خراث بؤ ئةو ماددة و بر طانةي كة لة ر ابردوو لة ناو ياساكان تَيثةر يوة، بؤية من دةَلَيم ناكرَي ل
كذذرَي  دايي و باوكَيي كة مناَلةكةي ضؤتةوة الي، يان دايكَيي كة مناَلةكةي ضؤتةوة الي خراث بَي، تةعميم ب
بةسةر هةموو دايي و باوكةكان، ئَيمة حةديان نةدةييَن و بَلَيني دوو حةفتة جارَيي، دوو حةفتة جارَيي بؤ 

بذذؤ بينيين باوكَيي، يان دايكَيي بؤ مناَلةكةي كاتَيك سذذوكنايية   هذذيض  يذذة  ي يةكجار كةمة، كاتَي كة من ثَيموا
باوكةكة يان دايكةكة بةجَي ناهَيَلَي، بؤية زؤر طرنية بؤ ئةوةي تةوازوني ثةروةردةيي دروست بَي حةفتةي 
كذذورتي  كذذةم و  جارَيي شةو و ر ؤذَيي ةَينَيتةوة، ئَيمة هةر لة ناو ئةو ر اثؤرتة دياري كراوة، ئةطةر اليةنَيي 

شذذةو ه يذَذي  تذذةي جار ةبوو بةرامبةر بة بةخَيوكردني مناَلةكة، سجاي بؤ دياري بكرَي، بؤية من ثَيمواية حةف
 و ر ؤذَيي ةَينَيتةوة زؤر تةواوة.

 
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، خاتوو منرية، فةرموو.
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 بةر َيج منرية عثمان علي:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

كذذا   سذذةي  ئذذةوين د كذذة  كذذةم  ثذذَي دة سذذت  كذذةوة دة لذذة نودتةية كذذةوة،  لذذة خاَلَي مذذن  هةندَيي جار هةية، جارَي 
سذذانةي  ئذذةو كة هذذةموو  كذذؤي  زاناية، يةعين ناكرَي ئَيمة ر ةفتاري دايكَيي يان باوكَيي تةعميم بكةين بةسةر 

ئذذةوة تكا بذذةر  بذذن، لة تذذة دة ئذذةو حاَلة نذذةوة و  شذذي جيابوو لذذةمان، كة لة كؤمةَليادا توو سذذةرؤكي ثةر بذذةر َيج  يذذة 
بذذؤ  يذذة،  يةعين من جارَيكي تر ئةوة دووثات دةكةمةوة، ئةوة ثةيوةندي ر استةوخؤي بة ذياني مناَلَيكةوة هة
لذَذةي  نذذةوة مامة شذذَيوةيةكي زؤر هي بذذة  وةرطرتين حةنان و عةتحم و سؤزي دايي و باو ، تكاية با ئَيمة ئةوة 

 لةطةَل بكةين.
 دق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيج د.يوسحم حممد صا

 زؤر سوثاس، طةيشت، بةر َيج د. ظاآل، فةرموو.
 بةر َيج د.ظاآل فريد إبراهيم:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ئذذةوةي  بذذَي  نذذةوة  ئذذةوةي دايرب َيذي داوا لة بةر َيجتان دةكةم ئةو سَي ثَيشنيارةي كة هةية بدرَيتة دةنيدان، بؤ 

نذذة كة زؤربةي ئةو ثَيشنيارانةي كة كرا ل سذذَي ليذ هذذةر  نذذوَيي  شذذتنةوةي  لذذة دار  لذذةمان،  ةاليةن ئةنداماني ثةر
 ثةيوةنديدارةكة جَيياي بؤتةوة، بؤية سَي ثَيشنيارةكة بدةنة دةنيدان، تكاية.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
شذذنيارما سذذَي  ثَي شذذة،  سذذتمان باشة، سوثاس، د.بةهار جةنابيشت هةر ثَيشنياري ئةوةت دةكرد؟ با يذذة، وي ن هة

ر اي ئةنداماني ثةرلةمان وةربيرين لةسةر هةر سَي ثَيشنيارة جياوازةكة، كة ثَيشنيارَيكيان برييت ية لةوةي 
يذَذت،  يذَذي ب شذذةو و ر ؤذ لة حةفتةية  دا شةو و ر ؤذَيي بَيت، ثَيشنياري دووةميان ئةوةية دوو هةفتة جارَيي 

يذذةت كذذة خؤ ئذذةوةي ر اثؤرتة سذذَييةمين  يذذي ثَيشنياري  طذذةر دوا بذذَي، ئة تذذذمَير  كذذدا دوازدة كا لذذة هةفتةية كذذة  ي 
ئذذةوة  سذذان  ئذذةوةش دي ئذذةوةي  بذذؤ  يذَذي،  هاتينة سةر ئةوة دةتوانني دسةي لةسةر بكةين، شةوَيي بَيت يان ر ؤذ
كذذدا؟  لذذة حةفتةية يذَذي  شذذةو و ر ؤذ كذذة  يذذة  طذذةَل ئةوة كذذَي لة يذذةوة،  نذذة دةن ئذذةوة دةخةي سذذتا  كذذرَي، ئَي تةحديد ب

تكاية  ( كةس دذيةتي، كةواتة ثةسند كرا.7( كةس لةطةَليةتي، كَي دذيةتي؟ )48ذَيي؟ )حةفتانة شةو و ر ؤ
 ئيعادةي صياغةي بكةن، بؤ ئةوةي بيخةينة دةنيدانةوة.

 بةر َيج د.ظااَل فريد ابراهيم:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

هذذ 1959(ي ساَلي 188لة ياساي ذمارة ) 57( لة ماددةي 4برطةي ) (:1ماددةي ) لذذة لذذة  سذذتان  ةرَيمي كورد
 كار دةخرَيت و ئةمةي خوارةوة جَيياي دةطرَيتةوة:

نذذدي  -أ نذذةماني ثةيوة بذذر ان و  ثذذاش دا هةرية  لة دايي و باو  مايف بينني و مانةوةي منداَلةكانيان هةية لة 
 هاوسةرطريي و نةماني يةكَيكيان ئةو مافة بنةضةكانين دةطرَيتةوة.
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بذذةثَيي تةنها دايةني منداَل ) باو   -ب يذذة  يذذةني هة مذذايف دا سذذةي  ئذذةو كة يان دايي( لة دواي نةماني ئةوين 
مذذةني ) تذذا تة كذذات  نذذداَل دة يذذةتي م بذذواري كؤمةاَل كذذردن و  ثذذةروةردةو فَير شذذيت  ( 18ياسا بةركارةكان سةرثةر

 ساَل.

 دينت لة ماوةي شرية خؤريدا دوو جار دةبَيت لة مانيَيكدا لة ماَلي دايةن. -ت
كذذةوتن لة ثاش شرية خؤر  -ج ي كات و شوَيين مانةوة بةثَيي رَيكةوتين هةردووال دةبَيت، لة حاَلةتي رَيي نة

يذذنني 24مانةوة حةفتانة ) ( بيست و ضوار كاتذمَير بةسةر يةكةوة دةبَيت لة شوَينَيي كة كةسي داواكاري ب
كذذة دةةري حافن) هذذاتين بينينة تذذايي  ثذذاش كؤ يذذةنكراو،  كذذراو ( دياري دةكات بةثَيي بةرذةوةندي دا يذَذت داين ب

 بداتةوة دةسيت دايةن بةثَيضةوانةوة تا مانيَيي مايف بينيين نابَيت.
طذذادار  -د كذذاري داد ئا بذذةجَي  ئةطةر دايةن رَييةي لة بينيين  دايةنكراو طرت بةبَي ثاساوي رةوا لة اليةن جَي 

مذذاوةي  بذذؤ  نذذد  طذذاي تايبةمتة يذذاري داد بذذةثَيي بر  كذذردةوة  بذذارةي  طذذةر دوو تذذةوة، ئة يذذةني دةكرَي يذَذي دا ماني
 دةطوازرَيتةوة بؤ ئةو كةسةي كة بةثَيي ياساي بةركار رَيكخراوة.

نذذدا  -ض كذذاتي نةمانيا لذذة  سةفةركردني داينكراو بؤ دةرةوةي واَلت تةنها بة رةزامةندي دايي و باوكي دةبَيت، 
كذذرد دة ثذذَي  سذذةفةريان  يذذةكيان  هذذةر ال يذَذت،  يذذارةي دةب ئذذةو بر  مذذايف  سذذا  بذذةثَيي يا يذذةن  سذذي دا بذذةَلَين كة يذَذت  ب

 نامةيية  بدات كة ثابةند بَيت بة طةر انةوةي بؤ واَلت.
طذذةكاني  -ح نذذي بر  بذذةجَي كرد جذذَي  ضذذاكي  بذذة  ضذذاودَيري  سذذيدا  بذذاري كة طذذاي  لذذة داد شذذيت  كذذاري ط نذذدامي داوا ئة

 سةرةوة دةكات و لة كاتي بووني سةرثَيضيشدا )رَيكاري ياسايي( دروست وةردةطرَيت.
 سةرؤكي ثةرلةمان: /بةر َيج د.يوسحم حممد صادق

 نودتةي نيجاميمان هةية، خاتوو ئامينة زكري فةرموو.
 بةر َيج امنة زكري سعيد:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
مذذن  نذذا  سذذيت ديت يذذنت، بةرا تذذة د دةربارةي بضكي شري خؤر دوو سةعاتان ماال ئةو كةسةي كو خودان دكاتن بهَي

ضذذَيتة كَيشةي تَيدا هةبَينت، ئيحتيمالة كَيشا كؤمةاَل شذذَيت ب بذذاب نة يةتي هةبينت، ئةو باب، يان دايي، يةعين 
شذذة  ئذذةو كَي هذذاتو  طذذةر  ماال ذنا خؤ و بضكا خؤ ببينَينت، يةعين دظَينت دشتةكي تر ذي ما بةينيدا هةبيت، ئة

 كؤمةاَليةتية هةبيت بؤضي هةبيت بضكي ببينيت؟
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ثةيوةنديدارةكان وةاَلميان دةبَيت، خاتوو زول ا تؤش دسةت هةبوو؟ باشة، دوايي ليذنة
 
 

 بةر َيج زول ا حممود عبداهلل:
 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.



 435 

 منين هةمان بؤضوومن هةبوو.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، ليذنةي ثةيوةنديدار وةاَلمتان هةية؟
 م:بةر َيج د.ظااَل فريد ابراهي

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 بر طةي )ت( بةو شَيوةية دار َيذرايةوة:

)دينت لة ماوةي شرية خؤريدا دوو جار دةبَيت لة مانيَيكدا لة شوَينَيي كة لةسةري رَيي دةكةون لة حاَلةتي 
 رَيي نةكةوتن، لة شوَينَيي دةبَيت كة دادطا بر ياري لةسةر دةدات(.

 سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ 

بذذةو  كذذة  كذذؤي ماددة طذذةَل  يذذةوة لة كذذة خوَيندرا شذذَيوةيةي  بذذةو  يذذة  كذذَي لةطةَلدا نذذةوة،  مذذة دةنيدا سذذتا دةخية ئَي
سذذيت 60شَيوةيةي خوَيندرايةوة دةسيت بةرز بكاتةوة؟ ) ( كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دة

 كةواتة ماددةكة ثةسند كرا، تكاية ماددةكاني تر. ( كةس لةطةَلدا نيية، زؤر سوثاس،1بةرز بكاتةوة؟ )
 بةر َيج د.ظااَل فريد ابراهيم:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
يذذدارةكان (:2مذذاددةي ) تذذة ثةيوةند ئذذةم  وةزارة نذذي  بذذةجَي كرد جذذَي  سذذان  بذذؤ ئا كذذةن  سذذت دةردة مذذايي ثَيوي رَين

 ياساية.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

شذذة كَي دسةي هة ية لةسةر ئةم ماددةية؟ كةس دسةي نيية؟ دةخيةينة دةنيدانةوة، تكاية شوكرية خان داني
 ضةن ماددةيةكمان ماوة، بةَلَي دكتؤرة ظااَل فةرموو.

 بةر َيج د.ظااَل فريد ابراهيم:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
لذذةو دواي راوَيذ لةطةَل جيهاتي مةعين بؤمان روون بؤوة، كة اليةني ثةيوةنديدا تذذةعليمات  نذذي  بذذؤ دةركرد ر 

يذَذت  سذذتة بيوتر تذذا ثَيوي مذذةني دادوةري، وا بابةتة، كة ثةيونديدارة بة حماكم موباشةرةتةن بريتيية لة ئةجنو
 ئةجنومةني دادوةري رَينمايي ثَيويست دةردةكات بؤ ئاسان جَي بةجَي كردني ئةم ياساية.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

تذذر، دةزاني ر يذذدارةكاني  ةنية ئةوان نةتوانن تةعليمات دةربكةن، بؤية بؤ نةَلَيني وةزارةت و اليةنة ثةيوةند
 يان اليةنة ثةيوةنديدارةكان، خاتوو طةشة.

 
 بةر َيج طةشة دارا جالل:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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هذذةمووي الي حم نذذة  شذذاهدةو ئةوا نذذةو مو دذذةراراتي حةزا يذذارة  يذذةعين ئةوةي كة راوَيذمان كرد د يذذة  مذذة، بؤ اك
نذذدي  بذذةجَيكارة، ثةيوة ئةوان مةعنني بة مةوزوعةكة، ثَيويستة ئةجنومةني دادوةري، مونةفيجي عةدل جَي 
شذذةكةش  تذذي داد، كَي بذذؤ وةزارة بذذر وات  يذذة  يذذاتر رةن يذذدار ز يذذةني ثةيوةند بة وةزارةتي عةدلةوةية، كة طوتت ال

 ت، سوثاس.مةعنية بة دةزا زياتر وة  لةوةي كة وةزارةتي داد بَي
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة سوثاس، بةر َيج دكتؤرة بةهار فةرموو.
 بةر َيج د.بةهار حممود فتاح:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
يذذة دةري  سذذوَلتةي تةن يجي صذذي  لذذة ئيختيصا فذذةرعين  شذذريعي  يذذة، تة شذذريعي فةرعي ئةنج ةو تةعليمات تة

شذذرتة، بكات، بؤية ئةطةر ئَيمة  يذذدار با يذذةني ثةيوةند لذَذَيني ال كذذات ب دذذةزائي دةري ب سذذوَلتةي  شذذمانةوَيت  هةر ب
 سوثاس.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة سوثاس، خاتوو تةالر فةرموو.
 حممد: لطيفبةر َيج تةالر 

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ئذذةوة م كذذةم و، دواي  بذذةهار دة تذذؤرة  بذذةر ثشتيريي دسةكاني دك لذذة، لة تذذي عةد بذذة وةزارة سذذةر  عذذةدل  نذذةفيج  و

لذَذة  ئذذةو خا سذذةر  يذذار لة ئذذةوانين بر  تذذر  طذذان، دوا يذذارةي داد ئذذةو بر  نذذي  بذذةجَي كرد جذذَي  يذذةني  ئذذةوان ال ئذذةوةي 
ناكؤكانة دةدةن كة لةنَيوان هةردوو تةرةفداية، لةبةر ئةوة ثَيويستة ئةوان كار بكةن لةسةر دةرضووني ئةو 

 تةعليماتانة، زؤر سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة سوثاس، بؤية داير ذنةوة تاكو بيخةينة دةنيدانةوة.
 بةر َيج د.ظااَل فريد ابراهيم:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

صذذداري  يذذة ئي يذذان هة ئذذةوان بؤ يذذة،  سذذي دةزا تذذةنها مةجلي جيهةتي مةعين لة رووي ياساييةوة بؤ ئةو بابةتة 
كذذة مذذةني تذذةعليمات ب بذذة ئةجنو سذذةر  حمذذاكم  سذذتا  ئذذةوةي ئَي بذذةر  كذذات، لة تذذةتبيقي ب شذذة  سذذةر حماكمي ن لة

يذذدان  نذذة دةن مذذةي دةدة دادوةريية، سةر بة وةزارةتي عةدل نيية، بةاَلم وةكو خؤي دةخيوَينمةوة بةر َيجتان كا
يذَذي طة شذذتووين و دواي و دةنك دةهَينَيت ئةوةيان بابةتَيكة، بةس لة رووي ياساييةوة ئةوةية دواي راوَيذ ث ي

ئذذةو  سذذةر  شذذوو لة خذذولي ثَي لذذة  سذذايي  ديراسةت كردني ضةند ياساية  و دواي ئةوةش كة راثؤرتي ليذنةي يا
ئذذةوانين  بابةتة نووسراوة هةر خؤيان نووسيوويانة كة مةجليسي دةزا تةعليمات دةردةكات و راوَيذمان بة 

يذذة، كردووة، ئةوانين طوتوويانة ئةو بابةتة ثةيوةنديدارة بة مةح اكم، مةحاكم سةر بة وةزارةتي عةدل ني
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نذذذة  يذذَذت الية هذذذةَلبيريَيت، بيوتر كذذذة  تذذذا وةزارةتة يذذذدارةكان، وا نذذذة ثةيوةند يذذَذت الية طذذذةر بيوتر يذذذة ئة بؤ
 ثةيوةنديدارةكان، بؤ ئةوةي لة رووي ياساييةوة بضةسثَيت.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

نذذةفيجي ئةوة وابجامن حةلي كَيشةكة دةكات يذَذت، مو عذذةدل ب ، جا ئةطةر ئةجنومةني دادوةري بَيت، وةزارةتي 
 عةدل بَيت، باشة كةواتة بيخوَينةرةوة بةو شَيوةيةي بةر َيج دكتؤرة ظااَل طوتي.

 بةر َيج د.ظااَل فريد ابراهيم:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 بؤ ئاسان جَي بةجَي كردني ئةم ياساية. رَينمايي ثَيويست دةردةكةن اليةنة ثةيوةنديدارةكان (: 2ماددةي )
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

لذَذدا 58دةخيةمة دةنيدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ ) ( كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطة
 را، ماددةي سَييةم.نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ )كةس نيية( لةطةَلدا نةبَيت، كةواتة ماددةكة ثةسند ك

 بةر َيج د.ظااَل فريد ابراهيم:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 .2001(ي ساَلي 8(: راطرتين كاركردن  بة بر ياري ذمارة )3ماددةي )
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 روون كردنةوةية  دةدةن بة ئةنداماني ثةرلةمان، كة ئةم بر يارة ضيية بَي زةمحةت؟
 بةر َيج د.ظااَل فريد ابراهيم:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 2001(ي ساَلي 8بر ياري ذمارة )
 ي ئةجنومةني سةركردايةتي شؤر ش لة كار دةخرَيت.1984(ي ساَلي 211ماددةي يةكةم: بر ياري ذمارة )

لذذ كذذة  مذذةي  ئذذةحوالي ماددةي دووةم: ديدةني منداَل لةاليةن باوكي، يان دايكييةوة بةثَيي ئةو حوك طذذاي  ة داد
ئذذةو  هذذاتو  طذذةر  جذذا ئة يذَذن،  شةخصييةوة دةردةضَيت لةو جَييةيةدا دةكرَيت، كة هةردووكيان لةسةري ثَيي د

سذذور َينةري داد ) بذذارةدا هةَل لذذةو  ئذذةوة  نذذةلواو،  عببدلثَيكهاتنة  فببذ ال نذذةيف من لذذة كة كذذة  كذذة منداَلة شذذارةدا  لذذةو   )
 ةنيةكةي دياري دةكات.ثةروةرشتكارةكةيدا دةذي بة بر يارَيي جَييةي ديد

 ماددةي سَييةم: هةر دةدَيي ثَيضةوانةي حوكمةكاني ئةو بر يارة بَيت ناخرَيتة بةركار.

 ماددةي ضوارةم: ثَيويستة ئةجنومةني وةزيران حوكمةكاني ئةم بر يارة خبةنة بةر كار.
 ةخرَيتة بةركار.ماددةي ثَينجةم: ئةم بر يارة لة رؤذي باَلو كردنةوةي لة وةدائيعي كوردستاندا د

 
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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ئذذيرت  يذَذت،  سذذند دةكر كةواتة ئةوين هةر ثةيوةندي بة موشاهةدةوة هةية، مادام ئَيستا ئةم ثرؤذة ياساية ثة
 ئةو بر يارة ثَيويست نابَيت، بؤية كةس دسةي هةية لةسةر ئةم ماددةية؟ كا  عومةر فةرموو.

 يةت حةمة:بةر َيج عمر عينا

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةر َيجان ئةنداماني ثةرلةمان.

ئذذيرت  يذَذت،  سذذاية ناكر ئذذةم يا مذذةكاني  بذذة حوك يذذارَيكي دذ  سذذاو بر  هذذيض يا بذذة  كذذار  هذذاتووة  لة بر طةي دواي ئةوة 
سذذت 2001(ي ساَلي 8كةواتة راطرتين كار كردن بة بر ياري ذمارة ) يذذةعين ثَيوي تذذةدا،  لذذةم كا يذَذت  يذذادة دةب  ز

 بةوة ناكات، خؤي دةبَيتة تةحصيل حاصل، سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة سوثاس، مامؤستا غةريب فةرموو.
 حةمة: مصطفى بةر َيج غريب

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
تذذةوا شذذتنةكةي  تذذةوة دار  ضذذوار ةَينَي مذذاددةي  طذذةر  بذذة بة ئيجافةي ئةوةي كا  عومةر باسي كرد،  ئة يذذة  و ني

مذذارة  يذذاري ذ رةئي من، ضونكة ئةوة بةشي نيهادة، طوزارةكةي ديار نيية، وا باشرتة بيوترَيت كار كردن بة بر 
 رادةطريَيت، سوثاس. 2001(ي ساَلي 8)

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بذذةر َيجة مذذة  ئذذةو دوو ئةندا يذذةن  يذذةي لةال ئذذةو تَيبين بذذةر َيجان  سذذوثاس،  شذذة،  تذذا با يذذة روو  نذذةوة خرا ي ثةرلةما
شذذي  يذذادةي سةور ة سذذي د يذذارَيكي مةجلي يذَذدراوة بر  مذذاذةي ث يذذارةي ئا ئذذةو بر  ئذذةوةي  بذذةر  هذذة، لة يذذة  وةجي رادة
ئذذةو  نذذازانني  كذذة  تذذةوة،  بذذةركار ببَي يذذارة  ئذذةو بر  ضذذَيت  هةَلوةشاندؤتةوة، ئةطةر ئَيستا ئةمة رابيرين، لةوة دة

ضذذيية سذذةور ةش  يذذادةي  ئذذةو  بر يارةي مةجليسي د كذذة  نذذةوة  نذذة دةنيدا ئذذةوة دةخةي يذذة  بذذةركار، بؤ تذذةوة  دةبَي
كذذَي  نذذةوة،  مذذة دةنيدا كذذة، دةخية سذذةر ماددة نذذة  تذذة دَيي ئذذةو كا نذذةهَينا،  يذذي  ئذذةوة دةن طذذةر  ماددةية البربَيت، ئة

تذذةوة؟ ) بذذةرز بكا سذذيت  يذَذت دة كذذَي 51لةطةَلداية ئةو ماددةية البرب سذذوثاس،  يذذةتي، زؤر  طذذةَل البردن كذذةس لة  )
 نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ )كةس نيية( لةطةَلدا نةبَيت، كةواتة ماددةكة البردرا،لةطةَلدا 

 ماددةكةي تر.
 بةر َيج د.ظااَل فريد ابراهيم:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 (: كار بة هيض ياساو بر يارَيكي دذ بة حوكمةكاني ئةم ياساية ناكرَيت.3( دةبَيتة ماددةي )4ماددةي )

 

 

 
 حم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َيج د.يوس
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كَي دسةي هةية لةسةر ئةم ماددةية؟ كةس نيية دسةي هةبَيت، كةواتة دةخيةمة دةنيدانةوة، كَي لةطةَلداية 
كذذةس 54دةسيت بةرز بكاتةوة؟ ) تذذةوة؟ ) بذذةرز بكا سذذيت  ( كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دة

 ةكة ثةسند كرا، ماددةي دواي ئةو.نيية( لةطةَلدا نةبَيت، كةواتة مادد
 بةر َيج د.ظااَل فريد ابراهيم:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

مذذاددةي )5مذذاددةي ) تذذة  يذذدارةكان، 4( دةبَي نذذة ثةيوةند يذذران و الية مذذةنى وةز سذذةر ئةجنو سذذتة لة (: ثَيويي
 حوكمةكانى ئةم ياساية جَى بةجَى بكةن.
 :بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان

كَي دسةي هةية لةسةر ئةم ماددةية؟ كةس نيية دسةي هةبَيت، كةواتة دةخيةمة دةنيدانةوة، كَي لةطةَلداية 
كذذةس 54دةسيت بةرز بكاتةوة؟ ) تذذةوة؟ ) بذذةرز بكا سذذيت  ( كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دة

 ةو.نيية( لةطةَلدا نةبَيت، كةواتة ماددةكة ثةسند كرا، ماددةي دواي ئ
 بةر َيج د.ظااَل فريد ابراهيم:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

مذذاددةي )6مذذاددةي ) تذذة  دذذايعي 5( دةبَي فذذةرمى  )وة مذذةي  لذذة رؤذنا نذذةوةي  لذذة رؤذي بآلوكرد سذذاية  ئذذةم يا  :)
 كوردستان( جَي بةجَى دةكرَيت.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ةس نيية دسةي هةبَيت، كةواتة دةخيةمة دةنيدانةوة، كَي لةطةَلداية كَي دسةي هةية لةسةر ئةم ماددةية؟ ك
كذذةس 52دةسيت بةرز بكاتةوة؟ ) تذذةوة؟ ) بذذةرز بكا سذذيت  ( كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دة

 نيية( لةطةَلدا نةبَيت، كةواتة ماددةكة ثةسند كرا، هؤيةكاني دةرضوواندني.
 م:بةر َيج د.ظااَل فريد ابراهي

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 هؤيةكاني دانانى ئةم ياسايية

نذذي  بذذةجَي كرد جذذَي  لذَذةكانيان و  ثذذةروةردةي مندا بذذؤ  بة مةبةسيت ثَيداني دةرفةتي يةكسان بة باو  و دايي 
بنةماكاني شةريعةت و جار نامة و ثة اننامة نَيودةوَلةتييةكاني تايبةت بة مافةكاني مرظـ و مايف مندااَلن و 

سذذا ضار ئذذةم يا نذذدااَلن  سذذةر م نذذةوة   لة يذذةكاني جيابوو شذذتة نةرَيني نذذةوةي دةرهاوَي كذذةم كرد سذذةركردن و  ة
 دةرضووَيندرا.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

جذذةخت  ضذذوواندن  يذذةكاني دةر لذذة هؤ شذذة  ثذذَيم با لذذةمان،  نذذدامَيكي ثةر كذذو ئة بةر اسيت من تَيبينيةكم هةية وة
لذذة  بكرَيتةوة لةسةر مايف كذذات  منداَل ثَين مايف دايي و باو  لة ثةروةردةي منداَل، يةعين ئةمة ثَيويست دة

بذذة  سذذان  فذذةتي يةك لذذة دةر هؤيةكاني دةرضوواندني ئةم ياساية زياتر جةخت لةسةر مايف منداَل بكرَيت وة  
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ةكَيي دةبَيت دايي و باو ، بؤية من ثَيشنيار دةكةم كة ئةوة ثَين خبرَيت، ضونكة هؤيةكاني دةرضوواندن ي
 لة بنةماكاني تةفسري كردن، لَيرةدا ثَيويست دةكات مايف منداَل ثَين دايي و باو  رةضاو بكرَيت، سوثاس.

 بةر َيج د.ظااَل فريد ابراهيم:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
نذذذة  يذذذة ليذ بذذذوو، بؤ يذذذه  لذذذةمان زؤر وةج نذذذدامَيكي ثةر كذذذو ئة لذذذةمان وة سذذذةرؤكي ثةر بذذذةر َيج  شذذذنيارةكةي  ثَي

 يوةنديدارةكان بة هةنديان وةرطرت و بةم شَيوةية ئةسبابي موجيبةيان دار شتةوة:ثة

 هؤيةكاني دانانى ئةم ياسايية

بذذؤ  يذذي  بذذاو  و دا بذذة  سذذان  فذذةتي يةك يذَذداني دةر نذذداَل و ث فذذةكاني م نذذي ما هذذةم كرد سذذنت و فةرا نذذاو ثارا لذذة ثَي
و جار نامةو ثة اننامة نَيودةوَلةتيةكان ثةروةردةي منداَلةكانيان و جَي بةجَي كردني بنةماكاني شةريعةت 

يذذةكاني  شذذتة نةرَيني نذذةوةي دةرهاوَي كذذةم كرد كذذردن و  سذذةر  تايبةت بة مافةكاني مرظـ و مايف مندااَلن و ضارة
 جيابوونةوة لةسةر مندااَلن ئةم ياسا دةرضووَيندرا.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بوو؟بةر َيج كا  ساالر دسةيةكت هة
 بةر َيج ساالر حممود مراد:

 بةر َيج سةرؤكي ثةرلةمان.
هذذةموار)  مذذة  نذذةناوة، ئَي سذذايةمان دا لةر استى دا سةبارةت بة عينوانى هؤيةكانى دانانى ياسايةكة ئَيمة ئةم يا
ئذذةو  يذذؤر َ)  بذذَى ب يذذةوة دة لذذةر وو) لةفج يذذة  سذذةورم وا يذذة تة كذذردووة، بؤ سذذايةمان  ئذذةم يا نذذى  بذذةجَى كرد جذذَى 

سذذاَلى )دةستةواذة هذذى  سذذايةكة  سذذى يا ئذذةحواَ شةخ سذذا)  ضذذونكة يا كذذة )1959) دانانة دةبَى البدرَ)،  )94 )
مذذةيا زةرورة و  قذذةت لة يذذة دي نذذةوة، بؤ نذذى دةكةي بذذةجَى كرد جذذَى  ماددةية ئَيمة دامان نةناوة، ئَيمة هةموار) 

 سوثاستان دةكةم.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

شذذكالَيك مذذوابَى ئة كذذة ثَي سذذايةية،  ئذذةم يا ضذذوواندنى  يذذةكانى دةر مذذة هؤ سذذاالر، ئة كذذا   يذذة  ئذذةوتؤ) تَيداني ى 
سذذةيةكتان  يذَذوة د سذذاية، ئ مذذة يا بذذةآلم ئة عينوانةكة) وازحية وعينوانةكة) ئةوةية كة جةنابت باسى دةكة)، 

 هةية ليذنة) ياسايى بة تايبةت؟ د.ظاآل فةرموو.
 بةر َيج د.ظاآل فريد ابراهيم:

 ثةرلةمان.بةر َيج سةرؤكى 
مذذة  سذذايةكانين دا ئَي هذذةموو يا هذذةمواركردنى  لذذة  يذذة  ئةو ماددةية دادةندرَيتةوة واتة هةموار دةكرَيتةوة، بؤ

 هؤيةكانى دةرضواندمنان هةر بةو شَيوةية هَيناوة.

 
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 د.شَيركؤ تَيبينيت هةبوو؟ فةرموو.
 :بةر َيج د.شَيركؤ حةمة امني

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
يذذة  شذذةيةكى هةَلة كذذة و يذذارة  يذذةكانى زؤر د شذذة) نةرَين ئذذةو و هذذةم  يذذةوة  لذذة ر وو) زمانةوان سذذتى دا  واهلل لةر ا
مذذة  لةر وو) ر َينووسةكةيةوة، وشة) جَى بةجَى كردن و زؤر وشة) ترين ويستم تةنها ئةو سةرجنة بَلَيم ئَي

طذذةَل خؤمان لةم ثةرلةمانة ياساي زمانة فةرم تذذةوة لة يذذة  ناطرَي يذذي  يذذةعنى لؤج ييةكامنان دةرضوواندووة، 
يذذةكانين دا  نذذة فةرمي سذذا) زما لذذةناو يا ئةوة) كة خؤمان ثةسةند) نةكةين لةر استى دا، بؤية من تكام واية 
شذذَيلى  مذذان ثَي بذذا خؤ يذذة  كذذام وا يذذة ت نذذة، بؤ سذذاكان و ئةوا كذذؤ) يا سذذايى و  نذذة) يا لذذةناو ليذ سذذثؤر  لذَذَى ث يذذة دة هة

 ) خؤمان نةكةين كة هةموومان دةرمان كردووة و سوثاس.ياسايةكة
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

زؤر سوثاس لة دوا) ر َيكخستنةوة) كؤتايى ياسايةكة بة دَلنياييةوة ثيشانى زمانةوانيشى دةدةين بؤ ئةوة) 
 ن فةرموو.ثَييدا بضنةوة، ئةو سةرنج و تَيبينيانةش لةبةرضاو دةطريَ)، كا  ظةما

 بةر َيج ظةمان فيصل:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

خذذؤن ض  شذذري دة كذذة  نذذة)  ئذذةو مناآل ئذذة)  ضذذوواندن،  يذذةكانى دةر سذذةر هؤ يذذة لة يذذةمان هة ئذذةو موالحةزة تذذةنيا 
يذذان  ئذذةوان ض ماف يذذةعنى  يذذنن؟،  نذذة) ب يذذان  يذذنن  مراعاتى مافى ئةوانيان كردووة كة دايي و باوكى خؤيان بب

ئذذةو منا نذذاآلن لةوةدا هةية؟  مذذافى م نذذى  عذذات كرد نذذاو مورا لذذة ثَي سذذاية  ئذذةو يا نذذاَلَين  خذذؤن،  شذذري) دة نذذة) كة آل
دانراوة، ئة) موراعاتى ضى دةكات؟ كةواتة  موراعاتى دايي و باب دةكات لة ثَيناو بينينى مناَلةكانى خؤيان 

 و سوثاس.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

شذذَيوةية) بؤ منداَلى شرية خؤر هةر منداَل  نيية؟  هةر منداَلة، باشة كَى لةطةَل هؤيةكانى دةرضواندنة بةو 
طذذةَل 3( كةس لةطةَليةتى، كَى دذيةتى؟ )52كة خوَينرايةوة،  ) كذذَى لة كذذرا،  ( كةس دذيةتى، كةواتة ثةسةند 

كذذران، ) سذذةند  كذذة56كؤ) ياسايةكةية بةو شَيوةية) كة ماددةكانى ثة يذذةتى؟  كذذَى دذ يذذةتى،  كذذةس لةطةَل س ( 
نذذة)  بذذة بؤ كذذةين  سذذتان دة خذذةَلكى كورد لذذة  بذذايى  كذذرا ثريؤز سذذةند  سذذايةكة ثة كذذؤ) يا تذذة  بذذَى، كةوا يذذة دذ)  ني
يذَذذ  بذذؤ وتو سذذاية و  ثذذرؤذة يا ئذذةم  مذذادةكردنى  بذذؤ ئا نذذدارةكان،  دةرضوونى ئةم ياساية، سوثاس بؤ ليذنة ثةيوة

كذذة كردنى ئةمر ؤ، داوا لة ليذنةكان دةكةين بيةر َينةوة شوَينةكانى خؤيان، ت نذذةوة  سذذايى ةَين ةنها ليذنة) يا
 بر طة) سَييةمى دانيشتنةكةمان دةست ثَى بكةين، كا  فةرهاد نودتة) نيجاميت هةبوو؟ فةرموو.

 
 

 بةر َيج فةرهاد سةنياو):
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 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
كذذة) ) مذذانى ئينيليج ذذا4بةر َيجان ئةندامانى ثةرلةمان، نجي سذذا) ز ثذذرؤذة يا مذذة  يذذاترة ئَي مذذانك ز بذذة (  ن داوة 

ئذذةوة دوا) دة ر ؤذ)  تذذةوة، لةبةر سذذةد واذوو كؤنةكراوة ثةرلةمان، بة سةد واذوو لة تةئرخيى ئةم ثةرلةمانة 
 تر ثَيويستة ر اثؤرتى لةسةر بنووسرَ)، ئينجا نازانني بوو بةضى؟.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سذذكرتَير) بذذة  مذذة  بذذووت داو سذذى  كذذة نوو شذذتة)  لذذةمان،  ئذذةو يادا شبباءاهللثةر ئذذةوةش  ان فذذةتَيي دا   لذذة دةر
كذذار)  مذذة)  لذذة بةرنا سذذَييةم  خوَيندنةوة) يةكةمى بؤ دةكةين، سوثاس، بةر َيجان ئَيستا دةضينة سةر بر طة) 
يذَذى  بذذة ث خذذوارةوة  سذذايانة)  دانيشتنى ئةمر ؤمان كة بريتية لة خوَيندنةوة) يةكةم بؤ ئةم ثرؤذة بر يار و يا

 () هةموار كراو:1992( ساَلى )1ر ةو) ناوخؤ) ثةرلةمانى كوردستان ذمارة )( لة ثةي71ماددة) )
 / ثرؤذة ياسا) ثَيداضوونةوة و ر َيكخستنةوة) خانةنيشينى مةدةنى و سةرباز). 1 
لذذة 2 كذذردن  ئذذاَلوطؤر   غذذةكراو)  ضذذاخ و دةدة يذذة) دا نذذى ما سذذا) طرت هذذةموار) يا بذذةركاركردن و  /ثرؤذة ياساي 

 () هةموار كراو) عريادى فيدراَل.2008( ) ساَلى )18ى ذمارة )بازار ة نَيو خؤييةكان
مذذارة )3 عذذرياق ذ نذذى  بذذةجَى كرد جذذَى  سذذا)  نذذى يا بذذةجَى كرد جذذَى  هذذةموار)  سذذا)  ثذذرؤذة يا سذذاَلى 45/   ( )
(1980.) 
نذذى 1998( ) ساَلى )3/ ثرؤذة ياسا) هةموار) دووةمى ياسا) ذمارة )4 نذذةوة و ئي ذذراز كرد ( ) ياسا) كوذا

 ناو سنوور) شارةوانييةكاندا.زةويةكان لة
 ( ياسا) وةزارةتى ثَيشمةرطة.2007( ) ساَلى )19/ ثرؤذة ياسا) يةكةم هةمواركردنى ياسا) ذمارة )5
جذذةنيى دذ) 6 لذذة  كذذة  شذذمةرطانة)  ئذذةو ثَي بذذؤ  بذذوون  شذذتةجَى  كذذة) ني نذذى ية بذذني كرد يذذار) دا ثذذرؤذة بر   /

 بوون نني.تريؤرستانى داعن دان و  خاوةنى هيض يةكةيةكى نيشتةجَى 
نذذة  سذذتة) ليذ ئذذةوة) ئارا بذذؤ  داوا لة ليذنة) ياسايى دةكةين كة ية  بة ية  ئةو ثرؤذة ياسايانة خبوَيننةوة 

 ثةيوةندارةكانى ثةرلةمانى كوردستانى بكةين، د.ظاآل فةرموو.
 بةر َيج د.ظاآل فريد ابراهيم:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ثذذرؤذة لةر َيية) بةر َيجتانةوة داوا لة دوو ئة نذذةوة)  لذذة خوَيند بذذن  مذذان  كذذةم هاوكار سذذايى دة نذذة) يا ندامى ليذ

 ياسايةكان.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سذذايةكان  ثذذرؤذة يا نذذةوة)  ئذذةوة) خوَيند بذذؤ  سذذة  سذذةر مةنة نذذة  سذذايى بَي نذذة) يا تذذر) ليذ فةرموون ئةندامانى 
 ئةجنام بدةين.

 
 بةر َيج ابوبكر عمر )هةَلةدنى(:
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 ج سةرؤكى ثةرلةمان.بةر َي
لذذة ) مذذاددة و 9ثرؤذة ياسا) ثَيداضوونةوة و ر َيكخستنةوة) خانةنشينى مةدةنى و سةرباز) كة ثَيكهاتووة   )

بذذة  يذذل، نةجي شذذكرية امساع هؤيةكانى دةرضوواندن لةاليةن ئةم ثةرلةمانتارانةوة واذوو كراوة )سؤران عمر، 
مذذةلطيف ئذذار)  ، برزؤ جميد، د.شَيركؤ حةمة امني، على حة دذذادر،  لذذدين  ضذذَينةيى، فخرا هذذةورامان طة صذذاحل، 

مذذنرية  صذذاحل،  مذذر  جذذةودةت، ع شذذَيركؤ  سذذعيد،  مذذة  حممد هةرسني، حسني امساعيل حسني، عمر عينايةت حة
نذذة عثمان سذذتة) ليذ بذذةر َيجتان ئارا ، على حسن صاحل، حممود حاجى، د.ثةر) صاحل، ثةروا على( داواكارين لة 

 ثةيوةندارةكانى بكةن.
 ج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةر َي

ئذذابوور) و  بذذار)  يذذى و كارو نذذة) دارا سذذايى و ليذ بذذار) يا نذذة) كارو سذذتة) ليذ سذذايةش ئارا ثذذرؤذة يا ئذذةم  بذذةَلَى 
شذذمةرطة و  بذذار) ثَي نذذة) كارو يذذةكان و ليذ مذذةنى خؤجَي سذذاين و ئةجنو نذذاوخؤ و ئا نذذة)  بذذةرهَينان و ليذ وة

 انيانى سياسى و طشت ئةندامانى ثةرلةمان دةكرَيت، فةرموو.شةهيدان و دوربانيانى جينؤسايد و زيند
 بةر َيج ابوبكر عمر )هةَلةدنى(:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بذذازار ة  لذذة  ئذذاَلوطؤر كردن  غذذةكراو و  ضذذاغ و دةدة ثرؤذة ياسا) بةركاركردن و هةموار) ياسا) طرتنى ماية) دا

جذذَى 11او، كة ثَيي هاتووة لة )( هةموار كر2008( ) ساَلى )18ناوخؤييةكانى ذمارة ) كذذار)  مذذاددة و هؤ  )
 بةجَى كردن، ئةم ثرؤذة ياسايةش ئاراستة) ليذنة) ثةيوةندار بكةن.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئذذاودَير) و  لذَذدار) و  شذذتوكاَل و ئاذة نذذة) ك سذذايى و ليذ بذذار) يا نذذة) كارو سذذتة) ليذ سذذايةش ئارا ثذذرؤذة يا ئذذةم 
نذذة بةنداوةكان  سذذاين و ئةجنومة نذذاوخؤ و ئا نذذة)  و ليذنة) دارايى و كاروبار) ئابوور) و وةبةرهَينان و ليذ

 خؤجَييةكان و ليذنة) بازرطانى و ثاراستنى مافى بةكاربةر و طشت ئةندامانى ثةرلةمان دةكرَيت، فةرموو.

 بةر َيج ابوبكر عمر هةَلةدنى:

 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
سذذعيد 16)ئةم ثرؤذة ياساية ئةم  صذذابر،  عذذجت  فذذائق، د, ( ثةرلةمانتارة بةر َيجانة واذوويان كردووة، )د.ر َيواز 

بذذداهلل لطيفحممد، طؤران ئازاد، مريم صمد، بَييةرد دَلشاد، تةالر  بذذدالرمحن، ع نذذا ع جذذةنيى، زا شذذَيخ  ئذذاواز   ،
تذذ بذذاس ف محذذد، ع لذذحم ا شذذة دلَير، مستةفا حسن، صاحل فةدَى، دادر وةمتان، سةركةوت سةرحةد، خ صذذاحل، طة اح 

 دارا(.
( 45ثرؤذة ياسا) سَييةم/ ثرؤذة) هةمواركردنى جَى بةجَى كردنى ياسا) جَى بةجَى كردنى عرياق ذمارة )

نذذة 11( كة ثَيكهاتووة لة )1980) ساَلى ) لذذةمانتارة بةر َيجا ئذذةم ثةر ضذذوواندن،  كذذار) دةر طذذةَل هؤ مذذاددة لة  )
كذذةذاَل  واذوويان كردووة، )بةهجاد دةروَين، بةهار عبدا صذذاحل،  لرمحن، سهراب ميكائيل، شَيركؤ جودت، عمر 

بذذة يببف هاد)، سهام عمر، غريب مستةفا، حاجى كاروان، ابوبكر عمر،  شكرية امساعيل، نةجي هذذةورامان لط  ،
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جذذد  يذذل، ما جذذوان امساع صذذاحل، د. ثذذةر)  عذذروف، د. مببانطةضَينةيى، سؤران عمر، ئايدن م لذذة عث كذذةين  ( داوا دة
 ياسايةش ئاراستة) ليذنة ثةيوةندارةكان بكةن. بةر َيجتان ئةم ثرؤذة

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

يذَذت،   لذذةمان دةكر بذذةر َيجةكانى ثةر مذذة  شذذت ئةندا سذذايى و ط ئةم ثرؤذة ياسايةش ئاراستة) ليذنة) كاروبار) يا
 تةالر خان فةرموو.

 حممد: لطيفبةر َيج تةالر 
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سذذنوور)  ثذذرؤذة لذذةناو  يذذةكان  نذذى زةو نذذةوة و ئي ذذراز كرد سذذا) كوذا مذذى يا هذذةموار) دووة شذذنياز)  سذذا) ثَي يا
لذذة )1998( ) ساَلى )3شارةوانييةكان دا ذمارة ) هذذاتووة  كذذة ثَيك يذذةن 5(  ضذذوون، لةال كذذار) دةر مذذاددة و هؤ  )

قذذ مذذر، يع بذذوبكر ع لذذة )ا هذذاتوون  كذذة ثَيك كذذراوة،  شذذوان ذمارة) ياسايى ثةرلةمانتارانةوة واذوو  طذذورطيس، د. وب 
لذذى،  مذذة ع يذَذد حة سذذتةفا، ئوم يذذب م تذذاح، غر دةآلدةزةيى، هَيظا حاجى، سؤران عمر، عبدالرمحن على، عباس ف

 ، ئومَيد عبدالرمحن( داواكارين لة بةر َيجتان ئاراستة) ليذنة ثةيوةندارةكانى بكةن.لطيفجنيبة 
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ثذذر ئذذةم  يذذةكانى بذذةَلَى،  سذذةوار  و خجمةتيوزار نذذة) ئا سذذايى و ليذ بذذار) يا نذذة) كارو سذذتة) ليذ سذذاية ئارا ؤذة يا
بذذةرهَينان و  ئذذابوور) و وة بذذار)  يذذى و كارو نذذة) دارا شذذتوطوزار و ليذ نذذدن و طة سذذتنةوة و طةيا شارةوانى و طوا

لذذةمان دةك نذذدامانى ثةر شذذت ئة نذذداوةكان و ط يذَذت.ليذنة) كشتوكاَل و ئاذةَلدار) و ئاودَير) و بة خذذان  ر تذذةالر 
 فةرموو.

 حممد: لطيف بةر َيج تةالر
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لذذة )19ياسا) هةموار) ذمارة ) كذذة  شذذمةرطة  هذذاتووة، 5() وةزارةتى ثَي ضذذوون ثَيك كذذانى دةر مذذاددة و هؤكارة  )
مذذد لةاليةن ذمارة) ياسايى ثةرلةمانتارانةوة ثَيشكةش كراوة، ثَيكهاتوون لة بةر َيجان )طؤران ئاز سذذعيد حم اد، 

، دلَير ماوةتى، ر َيواز فائق، عباس فتاح، صاحل فةدَى، خلحم امحد، مريم صمد( لطيفسعيد، طةشة دارا، تةالر 
 داواكارين لة بةرَيجتان ئاراستة) ليذنة ثةيوةندارةكانى بكةن.

 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بذذا نذذة) كارو سذذتة) ليذ سذذاية ئارا ثذذرؤذةي يا شذذةهيدان و ئذذةم  شذذمةرطة و  بذذار) ثَي نذذة) كارو سذذايى و ليذ ر) يا
 دوربانيانى جينؤسايد و زيندانيانى سياسى و طشت ئةندامانى ثةرلةمانى دةكةين، تةالر خان فةرموو.

 
 
 

 حممد: لطيفبةر َيج تةالر 
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 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.
سذذتانى ثرؤذة بر يار) دابني كردنى يةكة) نيشتةجَى بوون بؤ ئةو ثَيشمةرطا جذذةنيى دذ) تريؤر لذذة  كذذة  نة) 

ضذذوون  كذذانى دةر طذذة و هؤكارة ضذذوار بر  لذذة  كذذة  نذذني  بذذوون  شذذتةجَى  يذذةكى ني هذذيض يةكة خذذاوةنى  عذذن دان و  دا
بذذةهار  لذذة ) هذذاتوون  كذذة ثَيك كذذراوة،  شذذكةش  ثَيكهاتووة، كة لة اليةن ذمارة) ياسايى ئةندامانى ثةرلةمانةوة ثَي

مذذر،  بذذوبكر ع يذَذن، ا بذذةهجاد دةرو مذذر عبدالرمحن،  فذذائق، ع سذذتوون  مذذود، بَي بذذةهار حم مذذني، د. مذذة ا شذذَيركؤ حة
شذذَيركؤ لطيفعينايةت، ثةروا على، جنيبة  لذذى،  مذذد ع بذذراهيم، حم ظذذار ا ، ساالر حممود، سةركةوت سةرحةد، ئَي

صذذادق،  مذذد  مذذةال، حم بذذاثري كا مذذاوةتى،  يذَذر  حذذاجى، دل بذذداهلل  متذذان، ع دذذادر وة دذذةآلدزةيى،  شذذوان  جذذودت، د.
نذذى عبدالرمحن فارس، كةذا َل هاد)، سهام عمر، عمر صاحل، ايدن معروف، ماجد بازرطان، حممد سعدالدين، م

، عثماندهوةضى، د.جوان امساعيل، د.ثةر) صاحل، ثةروا على، برزؤ جميد، سؤران عمر، حممود حاجى، منرية 
فذذذائق  دذذذادر،  مذذذان  مذذذود، دارة صذذذاحل، ر ؤزا حم سذذذن  صبببطفىح نذذذة م سذذذتة) ليذ بذذذةر َيجتان ئارا لذذذة  كذذذارين  (داوا

 ثةيوةندارةكانى ثةرلةمانى بةر َيج) بكةن.
 بةر َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

شذذةهيدان و  شذذمةرطة و  بذذار) ثَي نذذة) كارو سذذايى و ليذ بذذار) يا نذذة) كارو سذذتة) ليذ سذذاية ئارا ثذذرؤذة يا ئذذةم 
و طواستنةوة دوربانيانى جينؤسايد و زنيدانيانى سياسى و ليذنة) ئاسةوار و خجمةتيوزاريةكانى شارةوانى 

فذذةرموون  سذذايى،  نذذة) يا بذذؤ ليذ و طةياندن و طةشتوطوزار و طشت ئةندامانى ثةرلةمان دةكرَيت، زؤر سوثاس 
لذذةمانى  بذذردوو دا ثةر لذذةماوة) را لذذةمان  نذذدامانى ثةر بذذةر َيجان ئة تذذان،  شذذوَينةكانى خؤ نذذةوة  تذذوانن بيةر َي دة

بذذا نذذةوة) كؤ سذذى ئاوةدانكرد فذذدَيكى كوردستان داوةت كراوة بؤ كؤن راني كذذرا، وة سذذاز  مذذةد  شذذار) ئا لذذة  كذذة  نَى 
يذذةتى  هذذاتبوون نوَينةرا لذذةمان ثَيك كذذانى ثةر تذذة جياوازة سذذيؤن و ثَيكها لذذة فراك كذذة  سذذتان  لذذةمانى كورد ثةر
يذذان  ضذذاالكييةكانى خؤ سذذةر كارو يذذة  لة يذذة ، كورتة ثةرلةمانيان كرد لةو كؤن رانسة داوايان كردووة بريؤكة

شذذكةش 5خبةنةر وو كة هيوادارم لة ماوة) ) بذذؤ ثَي هذذالؤ ب ذذةرموَ)  لذذى  كذذا  ع ( دةديقة زياتر نةبَى با، بةر َيج 
 كردنى وتةكة).

 بةر َيج على على هالؤ:
 بةر َيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لذذة ) مذذة  طذذرم، ئَي تذذان دة دذذة وةخت يذَذنج دة مذذانيى ) 3و  2ثةرلةمانتارة بةر َيجةكان، من تةنيا ث شذذدار 5()  ( بة
لذذةنوَ) ئ سذذةر  سذذى  لذذة كؤن ران بذذانَى، بذذووين  بذذدةن كؤ سذذت  مشذذى دة لذذةذَير درو بذذانَى،  نذذةوة) كؤ اوةدانكرد

مذذةد  مذذةزنى ئا شذذارةوانى  شذذتيوانى  كذذار) و ث بذذة ئامادة بذذانَى  و  كذذانتؤنى كؤ سذذةر داوا)  لذذة  سذذةكة  كؤن ران
ضذذوو، ) كذذوردانى 370بةر َيوة سذذتان و  ضذذة) كورد ضذذوار ثار هذذةر  لذذة  سذذةكة  لذذة كؤن ران شذذداربوون  نذذدام بة ( ئة

ئذذةوين  دةرةوة، كؤن رانسةكة كؤن رانسَيكى كوردستانى بوو، ئيرت بر يار دراوة كؤن رانسَيكى نَيو نةتةوةيى 
سذذى  تذذار) سيا ضذذةندين و سذذةكة  كذذةمى كؤن ران ثذذةناَلى ية لذذة  سذذرتَ)،  ئذذةوروثا ببة لذذة  شذذةش  لة كؤتايى مانيى 

هذذةموو خوَينران لةوانةش وتار) ثةرلةمانى كوردستان، وتار) كانتؤنى كؤبانَى، شارةوانى مةزنى ئامةد لذذة   ،
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تذذةوةيى  كذذؤنيرة) نة سذذتنى  كذذورد و بة نذذةوة)  وتارةكاندا تةئكيد لةسةر ية  ر يج) ناو ماَلى كورد و يةكيرت
ضذذوونى  لذذة  كذذة  يذذة)  شذذتيوانية طةورة ئذذةو ث يذذةتى و  هذذةروةها دارةمان بذذانَى و  كورد كرا، باس لة خؤر اطر) كؤ

بَيجية لةوة) يةكيرتنَيكى طةورة) كوردة لةم ثَيشمةرطة بؤ كؤبانَى كرا، ئيرت ضوونى ثَيشمةرطة بؤ كؤبانَى 
سةدةية، لةمَيذوودا شتى وا نةبووة، بة بر يارَيكى فةرمى ثةرلةمانى  كوردستان و هَيج) ثَيشمةرطة سنوورة 
سذذتان،  دةستكردةكانى سَى ثارضة) كوردستان ببةزَينن و بضن بةهانا) خوشي و براكانيان لة ر ؤذئاوا) كورد

كذذرا دوايى لة ثةناَلى ية منذذاين  ئذذةوة  كةم فيلمَيكى دؤكيؤمَينتار) ثَيشكةش كرا، كة زؤر بة حةماسةت بوو، 
نذذى دوا)  مذذان دةزا مذذة وا كذذة ئَي سذذةدةية  لذذةم  يذَذي درا  كة ضؤن لة كؤبانَى خؤر اطر) كرا، كؤبانَى ضؤن تَيي و ث

شذذنيال لذذة  خذذةوة  بذذةآلم بةدا كذذوردة،  لذذة  هةَلةجبة و دوايى ئةن ال ئيرت ئةمة كؤتايى كارةساتى  يذذى  ئذذيرت دوا و 
يذَذد)  بذذؤ ز نذذةوة  سذذةتةوة دةطةر َي بذذة حةما بذذانَى  خذذةَلكى كؤ ضذذؤن  كؤبانَى بينيمان هةروةها ئةوة منايشكرا كة 
بذذانَى  بذذةرخودانى كؤ سذذى  خؤيان، لةبةشَيكى تر ئةجنامةكانى سياسى و كؤمةآليةتى باسكران كة ئةجنامى سيا

ئذذي تذذةوة،  لذذةو دةليظة و  فرسةتَيكى نوَيى لة كورد) كردووة سذذوود  تذذوانني  بذذَى، دة يذذةكيرتوو  كذذورد  طذذةر  رت ئة
سذذ  زؤرة  سذذتةنك زؤرة، كؤ حذذةديات و ئا سذذانةوة تة نذذةبني دي يذذةكيرتووش  طذذةر  يذذرين و ئة سذذةتانة وةرب فر
سذذتى و  بذذن دة يذذةت و  بذذة مةزَلومي تذذايى  كذذورد كؤ نذذةوة)  بذذة يةكيرت يذذاتر  يذَذدةوارم ز كذذورد، ئوم بذذةردةم  لة

كذذة جينؤسايد) كورد بهَيندرَيت و ئَيمةش و ئذذةوة)  بذذةس  بذذني،  ةكو طةالنى تر بة سةربةخؤيى خؤمان شاد 
كذذةم  نذذةَلى ية لذذة ثا زؤر طرنية دوو خاَل كة جَيى تةددير و دةست خؤشيية، لة ر ؤذ) دووةمى كؤن رانسةكة 
لذذةماوة)  بذذانَى  لةاليةن ئةندازياران و بيناسازان و ثالنسازانى ئامةد بةهاوكار) و تةنسيق لةطةَل كانتؤنى كؤ

سذذبيتى ( ر 90) مذذادةكردووة تة شذذيان ئا سذذتى و با كذذى زؤر زان شذذة و ثالنَي بذذانَى نةخ طذذاركردنى كؤ ؤذ دوا) ر ز
هةرضى زةرةروزيانى كؤبانَييان كردووة، كؤبانَى لة ضةند طةر ة  ثَيكهاتووة؟، هةر طةر ةكَيي ضةند خانوو) 

زراعة، بؤ منوونة لة ر اثؤرتةكة  تياية؟، زةرةرو زيانةكان ضةند بوون؟ هةروةها تؤر ) ئاو و كارةبا و جادة و
مذذةر و  تذذا  شذذكةوة  لذذة مري شذذتوكاَل  يذذانى ك هةية ئةطةر دوايى تةماشا) بكةن باس لةوة كراوة يةعنى زةرةرو ز
ضذذوار  بذذة  ضَيَل و شتى تر، لة طَيسنةوة تا تةراكتؤر و دةر اسة هةموو) ئةمانة تةسبيت كراوة، دوا) ئةوةش 

بذذؤ ثالن كة ضوونة كؤبانَى ئاوةدانى بك بذذا  ئذذاوو كارة تذذؤر )  ةنةوة، ضوار ثالنى زؤر ر َيي و ثَيي و زانستى بؤ 
بذذن،  كذذار  سذذتان هاو خذذةَلكى كورد كذذة  كذذراوة  ئذذيرت داوا شذذتوكاَل،  بذذؤ ك كةناَلى زانسيؤن واتة مةجار) و هةروةها 

شذذ لذذة با ئذذةوة)  وور) خاَلَيكى ترين كة زؤر طرنك بوو ئيرت ئَيمة) كورد خؤمان برينةكامنان سار َيذ بكةين، 
سذذتانين ر وو) دا دوا) ) طذذةَل 1991كورد بذذوون لة كذذار  كذذة هاو نذذة)  خذذراو و دةوَلةتا ئذذةو ر َيك بذذؤ  سذذوثاس   )

جذذا  كذذةين،  سذذارَيذ ب مذذان  نذذةكانى خؤ باشوور) كوردستان، بةآلم زياتر ئيرت بةتوانا) خؤمانةوة بؤ خؤمان بري
ئذذ شذذكةش لةوَين ئةوة جَيى تةدديرة دووبارة كة نوَينةر) كانتؤنى ججيرة باسى  كذذة ثَي كذذرد  يذذة)  ةو هاوكار

جذذذة) ) لذذذة بود كذذذراوة،  بذذذانَى  كذذذانتؤنى كؤ بذذذؤ 8.5( ) 2015بذذذة  جذذذة  سذذذةد) بود يذذذو لة شذذذت و ن %( هة
طذذةَل ) كذذراوة، لة تذذةرخان  هذذةزار دؤالر، )450ئاوةدانكردنةوة) كؤبانَى  بذذؤ 2000(  سذذايي  ضذذةكى ئا ضذذة  ( ثار

شذذةهيدان، ئاسايشى كؤبانَى، هةروةها لةطةَل ئاوةدانكردنةوة) شارةوانى ك ؤبانَى و دروست كردنى طؤر ستانى 
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شذذوور)  كذذانى با ضذذة ر زطاركراوة بذذؤ ناو هذذةم  بذذانَى و  بذذؤ كؤ هذذةم  سذذتان  ئومَيدةوارين ئَيمةش لة باشوور) كورد
هذذةروةها  يذذان و  نذذى زةرةروز شذذان كرد سذذت ني سذذتى دة شذذَيوازَيكى زان بذذة  هذذةم  كذذةين،  كذذارَيكى واب سذذتان  كورد

و حكومةتى كوردستان هةموو جيهةتة ثةيوةندارةكان هاوكار بن، ئيرت لةناوخؤمشاندا ثةرلةمانى كوردستان 
كذذانى  كذذةين، بر يارة تذذر ب خذذةَلكى  لذذة  تذذة داوا  بذذجامن زؤر زةمحة كذذةين وا يذذةكرت نة كذذار)  مذذان هاو طذذةر خؤ ئة
مذذن  يذذة،  سذذتتان دا ئذذيرت لةبةردة سذذؤرانى  سذذةر  تذذة  مذذان طَير اوة سذذين وةر مذذة) كؤن ران كؤن رانيس و ئةجنام نا

لذذةمانتارة وةختتان ناطر بذذة ثةر م، ديارة ثَينج دةدة دةرباز بوو، ئةطةر مةجال هةبَى ثَيشنيارةكان ثَيشكةش 
سذذتة)  سذذثاردة ئارا بةر َيجةكان دةكةم، ئَيمة ضةندين ثَيشنيارمان هةية ئومَيدةوارم كة بةشَيوة) بر يار يان ر ا

 حكومةتى كوردستان بكرَ).
بذذ1 سذذتان  شذذوور) كورد لذذة با سذذَيي  سذذتنى كؤن ران كذذانى /بة ظذذةرة ر زطاركراوة بذذانَى و دة نذذةوة) كؤ ؤ ئاوةدانكرد

 باشوور) كوردستان بةسةرثةرشتى ثةرلةمانى كوردستان.
 /ر اطةياندنى كةمثينَيي لةسةرتاسةر) كوردستان بة مةبةستى ثشتيوانى لة كؤبانَى.2
لذذةمانى 3 نذذة) ثةر غذذة) دوتاخبا بذذةرد) بنا نذذانى  لذذة دا لذذةمان  سذذةرؤكى ثةر بذذةر َيج  شذذدار)  لذذة / بة سذذتان  كورد

 كؤبانَى و هةروةها هاوكار) مادد) و مةعنةو) لة هةموو بوارةكان دا بة بةردةوامى.
 / ثةرلةمان و حكومةتى هةرَيم بة ضةندين ثرؤذة بةشدار) لة ئاوةدانكردنةوة) كؤبانَى دا بكةن.4
سذذوَلخانة و نوَي5 طذذةَل كون سذذييةكان لة يذذة دبلؤما تذذان و /ثةرلةمان و حكومةتى كوردستان ثةيوةند نذذةرانى وآل
(UN.( لة هةولَير بةكاربَينن بؤ هاوكار) كردنى كؤبانَى 
يذذةكى 6 كذذو دةروازة بذذانَى وة سذذؤز ـ كؤ سذذنوور) ثر  نذذةوة)  بذذؤ كرد كذذات  يذذا ب لذذة تورك شذذوور داوا  مذذةتى با / حكو

 ئينسانى.
ضذذة7 سذذتان /يةكَيتى ثةرلةمانتارانى كوردستان ثَيكبهَيندرَيت لة ثةرلةمانتارانى كورد) هةرضوار ثار ) كورد

 و كوردانى دةرةوة.
نذذى 8 شذذان كرد سذذت ني بذذؤ دة يذَذت  سذذتاوة كاربكر لذذة ئَي هذذةر  بذذانَى  نذذةوة) كؤ سذذى ئاوةدانكرد /هاوشَيوة) كؤن ران

 زيانةكان و دانانى ثالن و نةخشة بؤ ئاوةدانكردنةوة) دةظةرة ر زطاركراوةكانى باشوور) كوردستان.
تذذة / كار بؤ ئةوة بكرَيت كة داستانى خؤر اطر) كؤ9 شذذةر ظانان خبرَي شذذمةرطة و  نذذة) ثَي لذَذى دارةمانا بانَى و ر ؤ

كذذوردانى  سذذايد)  يذذديا) جينؤ نذذى تراذ يذَذذوويى كرد بذذة م هذذةروةها  نذذةكان و  نذذدنى دوتاخبا مذذة) خوَي نذذاو بةرنا
 ئَيجيد) لة شنيال.

 بكات./ دروست كردنى مؤنؤمَينتَيي بؤ خؤر اطر) كؤبانآ كة تةعبري لة يةكر يج) و بةرخودانى كؤبانَى 10
 زؤر سوثاس.
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نذذةوة)  سذذى ئاوةدانكرد بذذؤ كؤن ران سذذتان،  لذذةمانى كورد نذذدامى ثةر هذذالؤ ئة لذذى  كذذا  ع بذذةر َيج  بذذؤ  سذذوثاس  زؤر 
نذذةوة  كؤبانَى، ثَيشنيارةكانيشتان ثَيشنيار) زؤر طوجناون كة ئةكرَ) لة ر َييا) ليذنة ثةيوةندارةكانى ثةرلةما
لذذةمان  لذذة ثةر كذذةين  مذذادة ب سذذثاردة ئا يذذان ر ا يذذار  ثذذرؤذة بر  بذذَى  موتابةعة) باشرتيان بكةين و ئةطةر ثَيويست 
لذذة  مذذةش  شذذنيال ئَي نذذى  طذذار كرد لذذة دوا) ر ز كذذة  يذذة  سذذةلة) ئةوة نذذة مة يذذى ثَيدا مذذاذة و طرن ئةوة) كة جَيى ئا

نَيودةوَلةتى بؤ ئاوةدانكردنةوة) هةرَيمى كوردستان ثَيويستمان بة خؤ ئامادة كردن هةية بؤ كؤن رانسَيكى 
لذذة  شذذنيال، ض  لذذة  بذذانَى، ض  ئةو ناوضانة) كة تووشى زةرةرو زيان بوون لة ئةجنامى شةر ) داعن جا ض لة كؤ
بذذةر َيجيان و  جةلةوال و ض لة ناوضةكانى كةركوو ، بةر استى ئةوة) كة سةرجنى ر اكَيشاين لةو ر اثؤرتة) كة 

يذذ كذذة ئامادة تذذر) وةفدة نذذدامانى  بذذؤ ئة كذذراوة  مذذادة  كذذة ئا يذذة  نذذة وردة ئذذةو ثال سذذكردين  يذذان با كذذردووة و بؤ ان 
لذذَذَيني  تذذذوانني ب نذذذار، دة بذذذة دي نذذذار  شذذذت، دي بذذذة خ شذذذت  سذذذتى خ لذذذةوة) بةدرو بذذذانَى  نذذذةوة) كؤ ئاوةدانكرد
خةسارةتةكانيان بذارد و ذماردوويانة و ثالنيان داناوة بؤ ضؤنيةتى ئاوةدانكردنةوة) كؤبانَى، كة بةداخةوة 

هذذةروةها ئَيمة لة  شذذوو و  مذذى ثَي سذذةردةمى ر ذَي كذذة لة هةرَيمى كوردستان تا ئَيستا نةمانتوانيوة ئةو شارانة) 
بذذؤ 4500ئةو ) يذَذذين  ثذذالن دابر  نذذةمانتوانيوة  سذذتا  تذذا ئَي كذذران،  خذذاثور  ( طوندة) لةسةردةمى ر ذَيمى ثَيشوو 

ئذذ سذذةوار)  سذذتاش  ئا بذذة ئَي تذذا  نذذة  شذذارو طوندا مذذى ئاوةدانكردنةوةيان، هةندَيي لةو  كذذة ر ذَي نذذة)  ةو وَيرانكاريا
بذذةر َيج)  نذذدامانى  يذَذوة، ئة بذذؤ ئ سذذوثاس  ثَيشوو) عرياق بةسةر) دا هَيناونى تا بة ئَيستا ثَييانةوة ديارة، زؤر 
بذذَى، زؤر  هذذاتوو دة ثةرلةمان بةم شَيوةية دانيشتنى ئةمر ؤ كؤتايى ثَى هات، دانيشتنى داهاتوومان هةفتة) دا

 سوثاس.
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