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  (12ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 5/2015/ 26 رَيكةوتي شةممة

بة عَيراق  -كوردستان  ثةرلةماني  26/5/2015رَيكةوتي  ةممةش رؤذي ثَيش نيوةِرؤي(ي 11كاتذمَير )  
صةةادقسةةةرؤكايةتي  مةةد  سةةحم حم لةةةمان و، سةةةرؤكي  يو مةةادةبوونيثةر كةةي  بةةة ئا بةةراهيم ئَيمين بةةةِرَيج جع ةةر ا

, ساَلي ضوارةميخولي  (ي12, دانيشتين ذمارة )ثةرلةمانسكرتَيري  فخرالدين قادربةِرَيج جَيطري سةرؤك و، 
 بةست. ( ي خؤي2015)

 بةرنامةي كار:
مةةارة )ةوِر( لة ثةي20(ي ماددة )1اني بِرطة )بةثَيي حوكمةك نةةاوخؤي ذ سةةاَلي 1ي  هةةةمواركراوي  ي 1992(ي 

سةةةرؤكايةتي  -ثةرلةماني كوردستان  لةةةمانعَيراق, دةستةي  يةةار ثةر مةةارةي )ي دبِر شةةتين ذ خةةولي  (ي12ا داني
كةةات )طرَيداني دووةمي  ساَلي يةكةم لة خولي ضوارةمي هةَل لةةة  شةةةممة 11بةةذاردن  يةةوةِرؤي رؤذي  ثةةَيش ن (ي 

 بةم شَيوةية بَيت: دا 26/5/2015رَيكةوتي 
بةةةثَيي  1 سةةتان  هةةةرَيمي كورد لةةة  كةةردن  قةةةرز  طةةةي  لةةة ِرَي يةةة  شةةاني ما سةةاي ِراكَي ثةةرؤذة يا نةةي  طةةؤ كرد ط تو

كةةاني ) سةةاَلي )75، 74، 72ماددة يةةةكي  مةةارة  سةةتان ذ لةةةماني كورد نةةاوخؤي ثةر ثةةةيِرةوي  لةةة  ( ي 1992( 
 هةموار كراو.

طةةري  -2 بةةةرَيج جَي بةةووني  مةةادة  بةةة ئا سةةتان  ط توطؤ كردن سةبارةت بة كَيشةي زيادة ِرةوي لة هةرَيمي كورد
سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران و هةردوو بةرَيج وةزيري كشتوكاَل و سةرضاوةكاني ئاو و وةزيري شارةواني و 

بةةا بةةؤ كارو هةةةرَيم  يةةري  بةةةرَيج وةز طةةؤزار و  شةةت و  لةةة طة طةةةي دووةم  لةةة بِر خةةاَلي دوو  بةةةثَيي  لةةةمان  ري ثةر
 (.1992( ي هةموار كراوي ساَلي )1( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةمان ذمارة )54ماددةي )

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

خةةول كةةةين،  ثةةَي ئة سةةت  سةةتان دة طةةةلي كورد نةةاوي  بةةة  سةةاَلي دووةم، دانيشتنةكةمان  بةةذاردن،  ضةةوارةمي هةَل ي 
مةةارة ) شةةتين ذ شةة) )12داني يةةةكي 26/5/2015(، ِرؤذي داين طةةة  مةةةكاني بر بةةةثَيي حوك كةةار،  مةةةي  (، بةرنا

مةةارة ) يةَةراق ذ سةةتاني ع سةةاَلي )1ماددةي بيست لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كورد هةةةموار 1992(ي  ( ي 
يةةاري د لةةةمان بِر سةةةرؤكايةتي ثةر سةةتةي  مةةارة )كراو دة شةةتين ذ كةةاتي داني خةةولي 12ا  لةةة  بةةةهارة  خةةولي  ( ي 

تةةذمَير ) لةةة كا كةةةوتي )11هةَلبذاردني ثةرلةمان  شةةةممة ِرَي يةةوةِرؤي ِرؤذي ضوار ثةةَيش ن ( 26/5/2015( ي 
 بةم شَيوةية بَيت:

بةةةثَيي  1 سةةتان  هةةةرَيمي كورد لةةة  كةةردن  قةةةرز  طةةةي  لةةة ِرَي يةةة  شةةاني ما سةةاي ِراكَي ثةةرؤذة يا نةةي  طةةؤ كرد ط تو
كةة سةةاَلي )75، 74، 72اني )ماددة يةةةكي  مةةارة  سةةتان ذ لةةةماني كورد نةةاوخؤي ثةر ثةةةيِرةوي  لةةة  ( ي 1992( 

 هةموار كراو.
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طةةري  -2 بةةةرَيج جَي بةةووني  مةةادة  بةةة ئا سةةتان  ط توطؤ كردن سةبارةت بة كَيشةي زيادة ِرةوي لة هةرَيمي كورد
اني ئاو و وةزيري شارةواني و سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران و هةردوو بةرَيج وةزيري كشتوكاَل و سةرضاوةك

لةةة  طةةةي دووةم  لةةة بِر خةةاَلي دوو  بةةةثَيي  لةةةمان  بةةاري ثةر بةةؤ كارو هةةةرَيم  يةةري  بةةةرَيج وةز طةةؤزار و  شةةت و  طة
 (.1992( ي هةموار كراوي ساَلي )1( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةمان ذمارة )54ماددةي )

يةةرا مةةةني وةز سةةةرؤكي ئةجنو طةةري  يةةري سةرةتا بةخَيرهاتين بةرَيج جَي شةةتوكاَل و وةز يةةري ك بةةةرَيج وةز ن و 
يةَةذكاراني  بةةةرَيجان ِراو لةةةمان و  بةةاري ثةر بةةؤ كارو هةةةرَيم  يةةري  بةةةرَيج وةز طةةوزار و  شةةت و  شةةارةواني و طة
بةةةرَيج  لةةة  سةةتا داوا  لةةةمان، ئَي هةةؤَلي ثةر بةةؤ  كةةةين  يةةدارةكان ئة تةةة ثةيوةند مةةةت و وةزارة سةةةرؤكايةتي حكو

 لة كؤنووسي دانيشتين ثَيشوو خبوَينَيتةوة.سكرتَيري ثةرلةمان ئةكةين ثوختةيةك 
 سكرتَيري ثةرلةمان:-فخرالدين قادربةرَيج 

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ( بةم شَيوةي خوارةوة بوو:20/5/2015( لة بةرواري )11ثوختةي دانيشتين ذمارة) 

 دةست ثَيكردني دانيش) لةاليةن بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمانةوة. 1
نةةةوةي ثوخ -2 نةةةبووي خوَيند مةةادة  لةةةماني ئا نةةداماني ثةر نةةاوي ئة نةةةوةي  شةةوو و خوَيند شةةتين ثَي تةةةي داني

 كؤبوونةوة و ليذنةكاني ثةرلةمان لةاليةن سكرتَيري ثةرلةمانةوة.
بةةؤ  -3 يةَةراق  سةةتاني ع سةةتووري كورد ثةةرؤذة دة نةةي  مةةادة كرد ثةسند كردني هةَلبذاردني ئةنداماني ليذنةي ئا

 ِراثرسي.
مةةارة ) ثةسند كردني ط توطؤ -4 سةةي ذ بةةاري كة سةةاي  نةةي يا هةةةموار كرد سةةاي  سةةاَلي 188كردني ثرؤذة يا ( ي 
(1959.) 
 خوَيندنةوةي يةكةم بؤ شةش ثرؤذة ياسا و بِريار لةاليةن ليذنةي ياساييةوة. -5

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

شةةتين سوثاس، ئَيستا لة داوا لة بةرَيجتان ئةكةين ناوي ئامادة نةبوواني  لةةةمان و داني دانيشتين ثَيشووي ثةر
 ليذنةكاني ثةرلةمان خبوَيننةوة.

 سكرتَيري ثةرلةمان:-فخرالدين قادربةرَيج 
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

مةةارة ) شةةتين ذ لةةة داني كةةة  لةةةمان  نةةداماني ثةر بةةةرواري )11نةةاوي ئة لةةة  سةةايي  مةةادة 20/5/2015( ي ئا ( ئا
 نةن:نةبوون يان مؤَلةت ثَيدراو بوون ئةما

 لة دانيشتين يةكةم:
 مؤَلةت -سهراب ميكائيل -4 مؤَلةت -زؤزان صادق -3 مؤَلةت -طاهربةيار  -2 مؤَلةت -ابراهيم امحد 1
 مؤَلةت -عبداهلل حممود -8 مؤَلةت -صاحل بةشار -7 مؤَلةت -شرين حسين -6 مؤَلةت -شَيركؤ جودت -5
 مؤَلةت -يروانت نيسان -12 مؤَلةت -قادر ئؤمتان -11 مؤَلةت -عجت صابر -10 مؤَلةت -عبداهلل جاسم -9
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 لة دانيشتين دووةم:
ئامادة  -ئاري حممد -4 ئامادة نةبووة -انس حممد -3 ئامادة نةبووة -ادريس علي -2 مؤَلةت -ابراهيم امحد 1

 -9 َلةتمؤ -عثمانمجال  -8 مؤَلةت -بَيطةرد دَلشاد -7 مؤَلةت -بةشار مشري -6 مؤَلةت-طاهربةيار  -5 نةبووة
يةَةر  -11 ئامادة نةبووة -خلحم امحد -10 ئامادة نةبووة -جودت جةرجيس صططى  دل نةةةبووة -م مةةادة   -12 ئا

يةة  نةةةبووة -ِرابوون تؤف مةةادة  صةةادق -13 ئا لةَةةت -زؤزان  سةةني -14 مؤ يةةاد ح لةَةةت-ز يةةل -15 مؤ  -سةةهراب ميكائ
شةةا -18 مؤَلةت -شرين حسين -17 مؤَلةت -شَيركؤ جودت -16 مؤَلةت لةَةةت -رصاحل بة ئةةازاد -19 مؤ  -طةةؤران 

لةَةةت  -عبداهلل جاسم -22 مؤَلةت -عبداهلل حممود -21 ئامادة نةبووة -عادل عجيج -20 ئامادة نةبووة  -23مؤ
متةةان -24 مؤَلةت -عجت صابر لةَةةت -قةةادر ئؤ صةةادق -25 مؤ نةةةبووة -حممةةد  مةةادة  لةةي -26 ئا مةةادة  -حممةةد ع ئا

 مؤَلةت -يراونت نيسان -29 مؤَلةت -وحيدة ياقو -28 ئامادة نةبووة -مةردان خدر -27 نةبووة
سةةتان  بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان، ِراثؤرتي بةدواداضووني كؤبوونةوةي ليذنة هةميشييةكاني ثةرلةماني كورد

 ( بةم شَيوةية بوو:26/5/2015( تا )20/5/2015لة )
 ( كؤبوونةوةي كردووة20/5ليذنةي دةستثاكي لة ) 1

 بوون سةرجةم ئةنداماني ئامادة
 ( كؤوونةوة كردووة24/5ليذنةي كاروباري تةندروسيت و ذينطة لة ) -2
 مؤَلةت -سهراب ميكائيل 1
 ( كؤبوونةوةي كردووة25/5ليذنةي دارايي و كاروباري وةبةرهَينان لة ) -3
 مؤَلةت -عيجت صابر 1
 ( كؤبوونةوةي كردووة25/5ليذنةي ثيشةسازي و وزة و سةرضاوة سروشتييةكان لة ) -4
 مؤَلةت-صاحل بةشار  1
 مؤَلةت-عجت صابر  -2
 مؤَلةت -مصى  فائ   -3
 مؤَلةت -طاهربةيار  -4
 ( كؤبوونةوةي كردووة25/5ليذنةي كؤمةاَليةتي و منداَل و خَيجان لة ) -5

 سةرجةم ئةنداماني ئامادة بوون
 ( كؤبوونةوةيان كردووة25/5ليذنةي ِرؤشنبريي و ِراطةياندن و هونةر لة ) -6
 مؤَلةت  -انا عبدالرمحنز 1

 ليذنةي كاروباري ياسايي بة شَيوةي بةردةوام كؤبوونةوةي خؤي هةفتانة بة ئةجنام ئةطةيةنَي
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

لةةة  كةةةم و دووةم  طةةةي ية كةةة بِر يةةة  شةةنيارَية هة كةةار ثَي مةةةي  بةةة بةرنا كةةةين  سةةت ب ئةةةوةي دة ثةةَيش  سةةوثاس، 
نةةة بةرنامةي كار ئاَل ئةةةوة ئةخةي تةةة دووةم،  كةةةم ببَي كةةةم، ية تةةة ية طةةةي دووةم ببَي تةةة بر كةةةين، وا وطؤِر ثَي ب
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كةةةين  ) ثةةَي ب ئةةاَلوطؤِر  كةةار  مةةةي  لةةة بةرنا كةةةم و دووةم  طةةةي ية يةةة بِر طةةةَل ئةوة كةةَي لة طةةةوة،  كةةةس 69دةن  )
بةةة بة4لةطةَليةتي، كَي دذيةتي  ) كةةةين  سةةت ئة يةةة دة كةةرا، بؤ سةةند  تةةة ثة كةةار، ( كةس دذيةتي، كةوا مةةةي  رنا

هةةةرَيمي  لةةة  كةةردن  قةةةرز  طةةةي  برطةي يةكةم بريتيية لة )ط توطؤ كردني ثرؤذة ياساي ِراكَيشاني ماية لة ِرَي
سةةاَلي 75، 74، 72كوردستان بةثَيي ماددةكاني ) يةةةكي  مةةارة  ( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذ

بةةةرَيج ( ي هةموار كراو( بة ئامادة بووني بةرَيج جَيطري س1992) هةةةردوو  يةةران و  ةرؤكي ئةجنومةني وةز
طةةةي  لةةة بِر خةةاَلي دوو  بةةةثَيي  طةةوزار  شةةت و  شةةارةواني و طة وةزيري كشتوكاَل و سةرضاوةكاني ئاو و وةزيري 

مةةارة )54دووةم لة ماددةي ) سةةاَلي )1( لة ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذ هةةةموار 1992( ي  (ي 
سةةةايي مةةةارةي يا سةةةةر داواي ذ نةةةي  كةةةراو، لة بةةةان  كرد بةةةؤ  بةةةوو  شةةةتَية واذوو كرا لةةةةمان يادا نةةةداماني ثةر ئة

شةةارةواني و  يةةري  ئةةاو و وةز ضةةاوةكاني  شةةتوكاَل و سةر يةةري ك طةةةَل وةز يةةران، لة مةةةني وةز سةةةرؤكايةتي ئةجنو
يةَةدة  بةةوون و ز شةةتةجَي  بةةةتي ني سةةةر با كةةردن لة سةةة  بةةؤ ق بةةةرهَينان،  سةةتةي وة طةشت و طوزار، و سةرؤكي دة

لةةةمان و ِرةويي لة دانيشتنَي كي ثةرلةمان، دواي قسة كردمنان لةطةَل بةرَيج وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةر
لةةة   سكرتَيري ئةجنومةني وةزيران، ئةوان ثَييان ِراطةياندين كة ئةم بابةتة لة ئةجنومةني وةزيران دوو مة

تةةر لَية جياوازن، بابةتي زَيدة ِرةوي ليذنةيةك تايبةمتةندة ثَيي، و بةثَيي جَي بة يةةةكي  جَي بوونيش ليذنة
لةةة  بةةةاَلم  يةةة،  تةةة هة ئةةةو دوو بابة يةَةوان  لةةة ن يةةةك  يةَةة نجيك سةةتة ل يةَةي، را تةةة ث يةةران تايبة مةةةني وةز لةةة ئةجنو
ئةةةوة  نةةدا  يةةة بِريارما ئةةةكرَي، بؤ سةةةر  كةةاري لة ئةةيش و  يةةاوازةوة  نةةةي ج ئةجنومةني وةزيران لةاليةن دوو ليذ

كيان بة ئامادة بووني بةرَيج جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني بكةينة دوو كؤبوونةوةي ثةرلةمان، كؤبوونةوةية
يةَةدة ِر نةةةي ز سةةةرؤكي ليذ كةةة  يةةران  لةةة يةةيؤوةز يةةدارةكان، و  يةةرة ثةيوةند يةةران، و وةز مةةةني وةز لةةة ئةجنو ة 

سةةةرؤكي  بةةووني  مةةادة  بةةة ئا كةةارةوة  مةةةي  نةةة بةرنا بةةوونيش ئةخةي شةةتةجَي  بةةةتي ني تةةريش با شةةتنَيكي  داني
نةةةوة ئةجنومةني وةزيران و وةزير  شةةتةجَي بوو بةةةتي ني بةةة با يةةدارن  و دةستة ثةيوةنديدارةكان كة ثةيوةند

نةةداماني  نةةداوة ئة كةةة بِريارما لةةةمان  شةةتنةكاني ثةر لةةة داني تةةة  ئةةةو بابة سةةةر داوة  مةةان لة كةةو بِريار يةةة، وة هة
شةةت و 3ثةرلةمان هةر يةكة ) شةةارةواني و طة نةةةي  سةةةرؤكي ليذ بةةةرَيج  بةةَي  ثةةَيم وا بةةةاَلم  ( دةقة قسة بكةن، 

طةةةر  تةةر ئة نةةةوة، دوا كةةة ئةخوَين بةةةرَيجيان ِراثؤرتة كةةة  تةةة  ئةةةو بابة سةةةر  كةةردووة لة مةةادة  طوزار ِراثؤرتَيكي ئا
طةةؤ  طةةاي ط تو يةةي دةر كةةات، دوا ئةةةتواني بي هةةةبَي  سةةةيةكي  يةةران ق مةةةني وةز سةةةرؤكي ئةجنو طةةري  بةةةرَيج جَي

كةةاك ( خولةك قسةي هةية لةسةر 3ئةكةينةوة بؤ ئةنداماني ثةرلةمان كة هةر يةكة ) ئةو بابةتة، فةرموو 
بةةؤ  فةةةرموو  طةةوزار  شةةت و  شةةارةواني و طة يةةةكاني  سةةةوار و خجمةتطوزار نةةةي ئا عومةر عينايةت سةرؤكي ليذ

 خوَيندنةوةي ِراثؤرتةكةت، فةرموو  بةرَيج جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران.
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 جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران: /بةرَيج قوباد تاَلةباني
 ؤكي ثةرلةمان.بةرَيج سةر

شةةكةش  يةةةك ثي سةةتان كورتة ئَيمة وا تَيطةيةندرا بووين كة ئَيمة وةكو نوَينةرايةتي حكومةتي هةرَيمي كورد
يةةادة ِرة شةةةي ز سةةةر كَي شةةت لة نةةةي هة كةةاني كابي بةةة كارة سةةةبارةت  كةةةين  بةةةرَيج ب لةةةماني  ثةةَيش ؤبة ثةر يةةي، 

 ئةوةي ليذنةي موختةس ِراثؤرتي خؤي ثَيشكةش بكات، سوثاس.
 ِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بة

بةةةاَلم  يةةة،  مةةة بوتبا بةةة ئَي ئةةةوةت  خةةت  ثةةَيش وة سوثاس، لةبةر ئةوةي ئةم بةرَيجانة داوايان كردووة، خؤزطة 
ئةةةتواني  شةةت  ئةوةش ديسان بابةتَيكي ئةوتؤ نيية، دواي خوَيندنةوةي ِراثؤرتي ليذنةي ثةيوةنديدار بةرَيجي

 هةية لةم ِرووةوة بيخوَيننةوة، فةرموو.ئةطةر هةر بابةتَيكتان 
 بةرَيج عمر عينايةت:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
بةةؤ  هةةةرَيم  يةةري  شةةارةواني و وةز يةةري  بةخَيرهاتين بةرَيج جةنابي كاك قوباد و وةزيري كشتوكال و وةز

شةةكةش كر شةةتةكةمان وا ثَي مةةة يادا بةةةرَيجان ئَي كةةة كاروباري ثةرلةمان و شاندي ياوةريان ئةكةين،  بةةوو  د
بةةوو،  مةةان كرد ئةةةوة داوا بةةةر  نيشتةجَي و زَيدة ِرةوي دوو شيت تَيكهةَلكَيشن، يةعين لَيكجياناكرَينةوة، لة
بةةةاَلم  شةةتةكةمان،  بةةوو يادا ئةةةوة وا بةةةر  يةةة، لة خةةانووي ني كةةة  ئةةةكات  يةَةدة ِرةوي  كةةة ز سةةَية  ضةةونكي كة

سةة ئةةةتوانني لة ثةةؤرت دةستةي سةرؤكايةتي واي ثَي باشرت بوو، ئَيمةش دواتر  شةةتةجَيش ِرا شةةةي ني ةر كَي
ئامادة بكةين، بةاَلم لةم ِراثؤرتةي من هةر تَيكهةَلكَيش دروست ئةبَي، ضونكة ناضارين، بةرَيج سةرؤكي 

ضةةةند 1991ثةرلةمان، كَيشةي زيادة ِرةوي لة دواي ) لةةةو  بةةةت  بةةة تاي نةةة،  يةةاد بوو لةةة ز ( بةردةوام ِروو 
لةةة دةرةوةي ساَلةي دوايي كة ضةند حاَلةتَية بوو، بؤت شةةارةوانييةكان و  ة دياردة لةسةر سنووري طشيت 

سنووري شارةوانييةكان سيماي شار و دةرةوةي شارةكان تَية ضووة، ِرؤذ لة دواي ِرؤذ ئةو دياردةية ِروو 
يةةان  يةةةك هؤدة لة زياد بوونة، زؤرن ئةوانةي بةهؤي داطريكردني زةوييةوة بوونة مليارد دَيرو زؤريشن 

بةةة نيية شةوي تَيد لةةة قاضاخ ةةيةتي  يةةة  كةةةمرت ني نةةي زةوي هي ةةي  ا ِرؤذ بكةنةوة، لة ِراستيدا داطريكرد
نةوت و ثااَلوطةي بَي مؤَلةت، ثَيم خؤشة جؤرةكاني زيادة ِرةوي لةم واَلتة بؤ بةرَيجتان ِروون بكةمةوة، 

مةةؤَلكي زيادة ِروي ضيية و ضةند جؤرة  ئةو زيادة ِرةوييانة هاوواَلتياني بَي خانة و النة ئة يكةنة سةر 
سةةت  خةةةَلكاني دة نةةةي  يةةادة ِروويا ئةةةو ز كةةة،  ئةةةوة جؤرَي يةةان،  بةةؤ خؤ خةةانوو  نةةي  سةةت كرد بةةؤ درو شةةيت  ط
كةةردن  ِرؤيشتوو  بة سوود وةرطرتن لة ثلة و ثؤست و حيجبيان ئةيكةنة سةر موَلكي طشيت بؤ بازرطاني 

سةةةر  بةو زةوييانةي قؤرخي ئةكةن و بة خةَلكاني كةم دةرامةت ئةي رؤشنةوة، يةةادة ِرةوي لة سةةَييةم، ز
مةةةخجةن  ئةةةكات،  سةةت  نةةا درو يةةة بي طةةاني، هة سةةيت بازر بةةؤ مةبة شةةارةوانييةكان  سةةنووري  شةةيت  مةةوَلكي ط
بةةؤ  شةةيت  مةةؤَلكي ط سةةةر  بةةؤ  يةةادة ِرةوي  يةةة، ز سةةةكةن ني دروست ئةكات بؤ مةبةسيت بازرطاني، يةعين بؤ 

يبةت، ئةو جؤرة لة اليةن كةساني خاوةن زةوي كشتوكاَل و بةردةاَلن بة مةبةسيت بازرطاني و شوَيين تا
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سةةايي  بةةة نايا نةةة،  نةةدةكان هةيا شةةتواني طو يةةةي داني دةستةاَلت ئةكرَي بة سوود وةرطرتن لةو مافة عورفي
يةةادة ِرة كةةردووة، ز سةةت  سةةةر درو يةةان لة يةةفرؤشتيانةتةوة بة سةرمايةدارةكان، ئةوانيش باخ و ظيال ي ؤهؤ

ئةةةكرَي، لةسةر كةناري ِرووبارةكان و شوَينة طةشت ياريةكان، ئةوةي كة غةسالة و كارطةكاني لَي دورست 
بةةؤ  شةةارةواني  سةةنووري  لةةة دةرةوةي  يةةادة ِرةوي  يةةة، ز ئةوةي ثةيوةندي بة ضةطل و مل و كانجاكانةوة هة
بةةةرهَينانيان  لةَةةتي وة كةةة مؤ نةةةي  ئةةةو زةويا دروست كردني كارطة و ثااَلوطةي نةوت، زيادة ِرةوي لةسةر 

كةةة  هةية و سايد ثالني كةةة ثرؤذة يةَةة  سةةايد ثالن بةةةثَيي  يةَةدراو  سةةنووري ِرَي ث يةةادة ِرةوي  نةةةر ز وةبةرهَي
كةةة  ئةبةزَييَن ز زةوي ِرووكنن و خجمةتطوزاري بة ويسيت خؤي ئةفرؤشَيت و تةنانةت مةتروكةكانيش 
يةةةعين كةةان،  يةةاري خانوة بةةة كِر شةةَيتةوة   موَلكي شارةوانني يان ئةيانكات بة ثرؤذةي ب ووك، يان ئةي رؤ
شةةةقامةكاني  سةةةر  كةةاتي لة وةبةرهَينةركانيش زيادة ِرةوي ئةكةن لة ناو ثرؤذةكاني خؤيان، زيادة ِرةوي 
فةةةرمي  مةةي  بةةووني دةوا تةةةواو  ثةةاش  بةةةت  بةةة تاي سةةتان  شةةارةكاني كورد لةةة  يةةةك  تةةة دياردة كةةة بؤ شةةار 

م ثيادةش شةقامةمان سيماي شاربوون لة دةست دةدةن، نةك هات و ضؤي ئؤتؤمبَيل، بطرة لة زؤر شةقا
ضةةكةكان،  شةةار و شارؤ كةةان و  سةةيت ثارَيجطا سةةةر ئا يةةادة ِرةوي لة كةةات، ز ضةةؤ ب هةةات و  تةةوانَي  سةةتةمة ب ئة
ثارَيجطاي هةولَير زياتر لة ضةند شوَين زيادة ِرووي هةية، لةسةر ِرَيطةي هةولري و مةسيحم و لة كةرتي 

لةةة ) يةةاتر  كةةة ز خةةانجاد  يةَةل  ضةةة زةوي1800تارين بة بةرامبةر بة ئوت نةةدَي  ( ثار بةةؤ هة قةةةرةبوو  كةةو  وة
شةةةش  يةَةنج دؤو و  هاوواَلتي جيا كرابوويةوة، بةاَلم ئَيستا كةساني سةرمايةدار و دةست ِرؤيشتوو  بة ث
كةةراوة،  دؤو شوورايان كردووة و كراوة بة ظيال، طةرةكةكاني قةتةوي و مامجاوة بة زيادة ِرةوي دروست 

بةةة خجمةتطوزاري بؤ براوة، تا ئَيستا سةر و شوَيين شةةةقالوة  سةةنووري  لةةة  يةةادة ِرةوي  نةةةكراوة، ز  دياري 
سةةةر  نةةازةنني  هةةريان و  شَيوةك تةشةنةي سةندووة و لة ثةرةسندن داية لة ئةذمار نايةت، بة ئاراستةي 
ثردو قةنتةرةكانيش زيادة ِرةوي لةسةر ئةكرَي، لة خةباتيش بة شَيوةيةكي بةرضاو زيادة ِرةوي هةية، 

خةةانوو 35( بيناي بازرطاني و )10ي بة دوو دؤو و زياتر تةلبةند كراوة، )( ثارضة زةو17لة كؤية )  )
كةةةوتني،  يةةا نة بة زيادة ِرةوي دروست كراوة، من هةندَي لة شارةكاو هةَلبذاردووة، تةبعةن هةمووي فر

كةةةي ) شةةارةوة نجي نةةاو  كةةاني  هةةةزار 3ثارَيجطاي سلَيماني، لة سنووري ماستةر ثالندا بة شوَينة جياجيا  )
( عةنبار و بيناي بازرطاني كة ِرووبةري هةريةكة لة  هةزار 500خانووي زيادة ِرةوي هةية، زياتر لة )

بةةؤ  بةةَي،  ضةةوارةم  كرا خةةولي  لةةي  لةةة خيال يةةة  ئةةةوة ني تةةةنيا  يةةة  يةةادة ِرةوي مةتر دووجا كةمرت نيية، ئةم ز
لةةة دواي ِر بةةةتي  بةةة تاي كةةة  يةةادة ِرةووية ئةةةجنامي ز بةةةعس، زانياري بةرَيجتان ئةوة دةر  مةةي  خةةاني ِرذَي وو

طةةةاي هةَلة ةةةة، ) طةةةةَل )3ثارَيج خةةةانوو لة هةةةةزار  بةةةةي 70(  ئةةةةوةي زؤر سةةةةباري  طةةةاني،  نةةةاي بازر ( بي
لةةة  عةةةنبار و  بةةة  كةةراوة  يةَةجةوي  هةةؤمي ذ بةةَي 100خانووةكاني ناو شار ن نةةا،  بةةة بي كةةراوة  كةةةي  % ِرووبةرة

مةةةو سةةووني  بةةةثَيي تةحة نةةرخ  يةةاوازي  سةةةوزايي و ج بةةةري  نةةة ِروو كةةةالر طوَيدا طةةةرميان،  يةةدارةي  قع، ئ
طةةةَل )2700) يةةادة ِروي لة خةةانووي ز يةةة )3(  ثةةةرين و ِران يةةدارةي ِرا يةةة، ئ طةةاني هة نةةاي بازر ( 300( بي

خانوو لة شوَيين ناوضة خجمةتطوزراية طشتيةكان كراوة، لة قةاَلدزةش لة سنووري شارةواني بة سةدان 
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بةةةري ) سةةةر ِروو كةةراوة، لة شةةوورا  سةةت 110زةوي )( دؤو 37دؤو زةوي  يةةادة ِرةوي درو بةةة ز خةةانوو   )
يةةادة ِرووي  بةةؤ ز سةةنوور  نةةة  شةةارةواني توانيويا نةةدَي  بةةةاَلم هة بةةوون،  يةةادة ِرةووي  كراوة، ئةوانة هةندي ز
هةةةموو  ئةةةو  خةةةرواري  لةةة   بةةوون  نةةة  سةةةرةوة منوونة نةةةي  دابنَين، ئةمةوَي ناوي هةندَيكيان بَينم، ئةوا

سةةت زيادة ِرةوييةي لة هةرَيمي كوردستا طةةةي دة كةةة جَي يةةة  يةةةش هة قةةةزاو ناح ن ئةكرَي، بةاَلم هةندَي 
طةةةيان  تةةووة و ِرَي يةةان طر يةةادة ِرةوو لةَةةوي ز بةةاش ج خؤشية، سوثاسي بةثرسةكان ئةكةين كة تا ِرادةيةكي 
ضةةؤمان،  نةداوة زؤر تةشةنة بكات، لةوانة قةزاي شارةزوور، قةزاي دوكان، ناحيةي ثريةمةطرون، قةزاي 

تةةةنيا )17تةةةنيا ) قةةةزاي ضةم ةةةمال، نةةداان  يةةة، دةربة يةةادة ِرةوي هة خةةانوو ز يةةة، 50(  خةةانوو هة  )
مةةة 13لةطةَل ) نةةَين، ئَي يةةادة ِرةوي داب بةةؤ ز ( كارطة، ئةوة هةندَي لةو شارةوانيةن كة توانيوويانة سنوور 

نةةة بةةةرَيجان نوَي سةةتة  سةةيارة، ثَيوي طةةةي ثر ئةةةوة جَي نةةةيانتوانيوة   نةةدَي  بةةؤ هة راني ثرسيار ئةكةين، ئاي 
نةةةي  كةةو ليذ حكومةت وةاَلمي بدةنةوة، ئَيمة ضارةسةرمان دؤزيوةتةوة بؤ ئةم زيادة ِروية كة ئةكرَي وة
بةةة  كةةراوة،  مةةادة  شةةارةوانيةوة ئا مةةةتطوزاري  سةةةوار و خج نةةةي ئا يةةةن ليذ تةةة لةال ئةةةو ِراثؤر شةةارةواني 

مةةةودوا ئيتي اقي هةموو اليةك طةشتينة ئةوةي ئَيمة ثَيمان باشة ئةو ضارةسةرانة بك رَي، بؤ ئةوةي لة
نةةةبووني  كةةةم،  حكومةت ديراسةي بكات و سوودي لَي ببييَن، بؤ ئةوةي سنوور بؤ زيادة ِرةوي دابيَن، ية
سةةةر  بةةؤ  كةةردن  سةةتدرَيذي  لةةة دة كةةات  ياسايةك كة بَي ثَي وو ثةنا سنوور بؤ زيادة ِرةوي دابيَن، ِرةدعي ب

بةةة ماَل و موَلكي طشيت، تا ئَيستا بةثَيي ئةو بِريا كةةة  ئةةةكرَيت  يةةادة ِرةوي  طةةةَل ز لةَةة لة سةةايانة مامة ر و يا
يةةداري و  كةةةي ئ شةةارةواني و ية سةةةرؤك  سةةيت  نةةَين، دة يةةادة ِرةووي داب بةةؤ ز سةةنوور  نةةاتوانن  هةةةموويان 
ئةةةوانن،  نةةةش  سةةا و بِريارا ئةةةو يا يةَةت،  لةَةة ناب داواكاري طشيت و دادوةركان بةم ياسا و بِريارة ستؤكانة ئاوا

يةة قةةةم )قةراري مةجليسي ق سةةةوري ِرة سةةاَلي )548ادةي  سةةي )79( ي  قةةةراري مةجلي سةةاَلي 165(،  ( ي 
سةةاَلي )1181(، )80) سةةاَلي )398(، )82(  قةةةم )87( ي  قةةانوني ِرة سةةاَلي )6(، و  مةةاددةي 1992(ي   )
طةةةي )29) نةةة 3(  بِر شةةارةواني،  سةةةرؤك  نةةة  سةةيت  كةةردووة دة يةةان  بةةوون، كارَيك سةةتؤك  سةةايانة  ئةةةو يا  ،)

سةةت سةرؤكي يةكةي ئيد كةةو ثَيوي نةةاتوانن وة كةةانيش  نةةة دادوةرة اري، نة قائيمقام و نة داواكاري طشيت و 
بتوانن بةرامبةر بةو زيادةِروي كةرانة بوةستنةوة و كاردانةويان هةبَي، دووةم، وةستاني دابةش كردني 

سةةايي و كارمة8/6/2006زةوي، لة ) هةةاوواَلتي ئا نةةداني ( بة فةرماني ئةجنومةني وةزيران تا ئَيستا بؤ 
يةةة  نةةدي نج نةةدَي كارمة حكومةت لةاليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة هةرضةندة بة بةَلطة المانة كة بؤ هة
كةةةس  نةةدي  بةةؤ هة كةةردووة،  لةةةمامنان  سةةةرؤكايةتي ثةر طةةاردي  فةةةرميش ئا بةةة  كةةراوة و  سةةةكان  لة بةرثر

سةةَييةم، شةةة،  بةةَي بة يةَةي  سةةايي ل هةةاوواَلتي ئا بةةةاَلم  سةةةكان،  لةةة بةرثر سةةت  ئةكرَي كة نجيكة  سةةتاني دور وة
مةةارة 28/6/20012كردني ثرؤذةي نيشتةجَي بوون بؤ كةمدةرامةت و هةذاران لة ) سةةراوي ذ ( بة نوو

بةةةرةهَينان106) بةةااَلي وة مةةةني  لةةة ئةجنو بةةةش زةوي ،(  بةةةش شةةوقة كةةاتَيكيش نةةاكرَي، دا  بةةؤ نةةاكري دا
سةةةرطريي ثرؤسةي خؤ ببات  كَي بؤ ثةنا ئةويش هاوواَلتي، مةةة، هاو تةةةك بةردةوا  ضةةي هةةاوواَلتي ئةةةبَي ةوا

كةةات  ضةةاري بةةة ب ضةةَيت نا يةةادة ئة سةةتاني ئةةةكات، ِرةوي ز سةةت وة نةةي درو شةةتةجَي ثةةرؤذةي كرد  بةةؤ بةةوون ني
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نةةةران لة هةندَي لةاليةن طرانبةها شوقةي و ظَيال كردني دروست ضوارةم، كةمدةرامةتةكان،  كةةة وةبةرهَي

 خةةانووي ئةوانةي بةرثرسةكان، و سةرمايدار بة افرؤشر هةمووي بيانكِرَي، نيية هةذار خةَلكي تواناي لة

 مايةوة، بؤ زيادةشيان ثارةي كِري، ثَي ظَياليان و شوقة و فرؤشت خانووةكانيان شارةكان، لة هةبوو كؤنيان

كةةةي سةةةرؤكي لةةة زيادةِرؤكار كردني حةبس دةستةاَلتي سةندنةوةي لَي ثَينجةم، يةةداري ية بةةةِروو و ئ  ِروو

سةةايةكي هةةؤي بة سةرثَي يكار سجاداني و لَيكؤَلينةوة دادطاي بة ركا سةرثَي ي كردنةوةي كةةةر، يا  بةةةم مون

 سةةلَيماني شةةارةواني سةةةرؤكي وةكو سةرثَي يكار، لة كردن ِرَيطري بؤ بووة درسوت ِرؤتني ئةوةندة شَيوةية

شةةيان ئةةةوان لةوانةية ئةِروخَينني خانةووةكة ئَيمة تا وتي شةةةم، هةةةبَيت، مناَلَيكي شةةةي ينةةةبوون شة  نةخ

نةةةِرةتي نةةدَي بةةؤ ب ضةةكةكان، لةةة هة تةةةم، شارؤ سةةوية حةو نةةةوةي و نةةةكردن تة بةةةرَيكي نةكوذاند  زؤر ِروو

يةةةعين نةةة ئيتي ةةاق( ) مةةةش و شةةارةواني سةةنووري ئةكةو يةةةتي بة كةةة خاوةندار  سةةاخ تةةةواوي بةةة زةويية

 لةاليةك لةسةرة، توكاَليكش طرَيبةسيت بةرطري وةزارةتي يان دارايي وةزارةتي ناوي بة لةاليةك نابَيتةوة،

يةَةـتة كةةاري نةةاتوانَي شةةارةواني و شةةارةواني سةةنووري ئةكةو سةةايي ِرَي بةةةر يا تةةة سةثَي ةةيكار بةرام  بةةةر، بطرَي

 سةةنووري لة ضونكة خاوةني، بة ناكةن خؤيان تريش وةزارةتةكاني نيية، ناوي بة زةويةكة ئةوةي بةهؤي

 داناني بة شارةواني و مةحةِرةمات سنووري و ارةوانيش سنووري نةكردني دياري هةشتةم، داية، شارةواني

شةةة لةسةر ئاشكرا هَيماي سةةةر و نةخ ضةةوار بةةة زةوي لة يةةةم، شةةار، دةوري هةر سةةتنةوةي نؤ  كةةاتي هةةةلي قؤ

طةةةرةكاني فاكتةرة هةرة لة يةكَيكة كار زيادةِرةوي لة كردن ضاوثؤشي و هةَلبذاردن بةةووني كاري يةةادة زؤر  ز

خةةةوة ِرةوي، نةةةكان بةريسةةةرو لةةة بةدا تةةايي دواي و هةَلبذارد نةةةكان مةةاوةي كؤ سةةتاني هةَلبذارد  كاربةدة

سةةةكان لة هةندَي كاريطةري ذَير لة هةندَيكيان شارةكان ئيدارةي و شارةواني شةةي هةةةر نةةةك بةرثر  ضاوثؤ

طةةةَل  كةر زيادةِرةوي زوؤرجاريش دةنطدان، مةرجي بة ئةدةن هانيان بةَلكو كةةة لة شةةيان زيادةِرةوية  دةنطي

يةةة سةةةرةكي خؤرةي سةرثَي يكار بةرامبةر بةرثرسان لة هةندَي طةندةَلي ئةوةش سةرباري ادةنَي،ن  زةوي

بةةةش لة نادادثةروةري دةيةم، كوردستان، لة نةةي دا شةةت بةةة زةوي كرد سةة) ث سةةاب و خةةاَل لةةة بة نةةي حي  كرد

يةة ئةوةش زةوي خاوةني ببيتة ئةوةي بؤ مةرج يةكةم وةكو دةوَلةت بووني كارمةند شةةندةية، ةكيهةَلة  كو

نةةة بةةؤ يةةة وا هةةي شةةارةواني لةةة منوو ضةةة (400) هة بةةةش زةوي ثار نةةة كةةةس (300) كةةة كةةراوة دا  لةةة لةوا

 ئاوِرنةدانةوة دان، كرَي ي لة هاوسةر بوونةتة تازة كة كض و كور هةزارن لةوالشةوة بوون، خؤيان خانووي

 يةةة %89 لةةة بؤ %13 لة شارنشني ضاو لة طوندنشني ِرَيذةي و طوندنشينان بةرضاوي ِرةوي و طوندةكان لة

نةةد خةَلكي كردووة واي ئةوةش شةةاو بةةة طو طةةةر كةةةن، شةةارةكان لةةة ِروو لَي يةةان ئة يةةادة لةةوا بؤ كةةةن، ِرةوي ز  ب

 ئةوة بؤ حيساب وةخت ثَيش ئةوةي بَي طةشتياري ناوضةي هةندَي بؤ قري جادةي كردني دروست دوانجة،

 وةخت ثَيش ئةبَيت و ئةكةوَيت مةوقيع تةحةسووني بة َيئةكر دروست بؤ جادةكةي ناوضانةي كة بكرَي

نةةة ئةةةم بةةؤ خؤجَييةكان سةرضاوة يةةان حاَلةتا يةةة، ئةةةمادة خؤ نةةة بةةؤ كردبا ضةةةي منوو كةةاري سةةيتةك ناو  هؤ

 جةةادةي كردني دروست و مَيرطةثان ناوضةي بوو، ئةزمةر هوتَيلي كردني دروست ِرةويةكان زيادة سةركي

طةةةريان بةنداوةكانيش كردني دروست و بوو، هيجؤب جادةي كردني تدروس و مساقولي ناوضةي قري،  كاري
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سةةةر يةةادةِرةوي لة يةةة، ز نةةة ئةةةو بةةةهاي هة يةةاد زةويا كةةةن زا نةةة كةةة  ئة كةةة، سةةةر ئةكةو يةةة يةةان بةنداوة  نج

سةةتة كردني دةستاودةست و كشتوكاَلييةكان زةويية موَلكداري نةبوونةوةي ساغ دوانجة، بةنداوةكة،  طرَيبة

شةةتوكاَلي كةةةوة لةةة ةكانك سةةةر و كةةوِر بةةؤ باو كةةدا لةةة هاو يةةار بةةاوك كاتَي ضةةي كةةاتَي بةةووة جوت  كةةردووة كؤ

يةةار ئةوةي بَي كوِري يان و خَيجان ناوي بة كراوة طريَبةستةكة شةةن داوة هةةاني ئةةةوةش بةةن، جوت  بةةة بي رؤ

 ميكانيكي نيم ة هةَلكةندني ئامَيري لَيشاوي بة هاتين و قوَل بريي لَيداني هةرزاني ضواردة، سةرمايةدار،

سةةةر ِرةوي زيادة بؤ بوون سةركي هؤكاري ِرذَيم ِرووخاني سةروبةندي لة ناسراوة سووري ئامَيري با كة  لة

نةةي شةةورا و شارةواني سنووري دةوروبةري لة زةوي يةةةكان، كرد كةةاري ثةةانجة، زةوي نةةديوار، كرَي  لةةةو يةةةكَي ب

عةةةكانيان، و ظَيال و باخ كردني دروست بؤ ئةهَييَن بةكاري بةثرسةكان كة بوو هاندةرانة  بةةوون كةةَي مةزرة

شةةةوة بة زؤرة ئةوةندة ذمارةيان كة بةرثرسةكانن حيمايةي ئةوانةي بنديوارانة  كرَيكارة ئةو  مةمنووني

نةةد بةثرسةكانيان باخي يةةان و ِرووا سةةت بةةؤ خانووةكان شةةيان و كةةردن درو كةةةن بةةؤ ثاسةوانةكاني  ئةةاوي و ئة

كةةة  ض ئةةةوة ئةةةدةن، بةةؤ دارةكانيشيان سةةَية لؤذيكَي مةةةتي كةةةس (10) كةةردووة فةةةرزي نةةةماوة ثةرثر  خج

يةةةي ضةةوار و شوقة دوو وةزير وةكيل يان وةزير ثلةي بة بووة خانةنيشني بةرثرسَية بكات،  هةةةبَي، حيما

خةةةوان، بةةة كات ئةيان ئيشيدا بَي لة نةةة با سةةةََينم، هةةةمووي ئةوا سةةتا كةةَين  ئة سةةت ئَي كةةات ثَيوي يةةان نا  ناو

يةةةكاني لةةة نةةةوت بووني ضانسي نةوت دواي بة ةِرانط بَينم، سةةتان زةوي كةةارَيكن كورد طةةري بةةؤ هؤ نةةي دا  كرد

يةةةكاني يةَةدي بةةة شةةوراكردنيان و مةةريي زةو ظةةدة، طةةةورة، قةةةرةبووي ئوم لةَةةي نةةةكردني خةةةرج حة  دةرما

 دوورة و شةبة ئةو ستا  كةمي و ِرةوي زيادة بةشي و شارةواني كارمةنداني بؤ سةرةِرايي كاري و ثَيويست

 ئةمين دةستةاَلتداراني و بةرثرسان لة هةندَي طورةشةي و هةِرةشة بةهؤي بةشة لةو كارمةندان ثةرَيجي

 هةةةموو كردني ِرووثَيو و شارؤضةكان و شار هةموو بنةِرةتي نةخشةي داناني ضارةسةرةكان، سةربارزي، و

نةةةوةي سةةاغ و يةكاننشارةوان سنووري لة نجية زةوييانةي ئةو تايبةتي بة زةوييةكان، يةةةتي كرد  خاوندار

لةةةمان سةةةرؤكي بةرَيج لةسةر، زةوي كردني دابةش لة وازهَينان دووةم، زةوييةكان، طةةة، زؤر ئةةةوة ثةر  طرن

نةةدي كةسَية تةةة كارمة ضةةة و دةوَلة لةَةةت لةةة موو ئةةةطرَي دةو يةةة مةةا  وةر طةةرَي، زةوي هة سةةَية بةةةاَلم وةر  كة

يةةة، ئةةةو مةنتيقَيكة، ض ئةوة طرَي،وةر زةوي نيية ما  هةية عةرةبانةيةكي يةةة، ئةةةويش هاوواَلتي  هاوواَلتي

 كوردستان هاوواَلتي هةموو بوون، كارمةند و خاَلبةندي بنةماي لةسةر زةوي كردني  دابةش لة وازهَينان

غةةة لةةةم نةةد بةةة قؤنا نةةدةوة و كارمة يةةة ئةةةوةيان مةةا  ناكارمة نةةة هة يةةةكي خةةاوةني بب شةةتةجَي يةكة  لةةة ني

نةةدي كةةان و قةةةزا ناوة طةةةر ثارَيجطا سةةةي ئة سةةةطرييان ثرؤ بةةوو هاو  شةةوَينَيكي جةةؤرة هةةيض مةةةرجَي بةةة كرد

نةةدة لةةة نةةةبَي، نيشتةجَييان يةَةذرَيت ئةةةوة بةةؤ ثةةالن ئاي بةةني بةةؤ دابِر نةةي دا كةةةي كرد شةةتةجَي ية  هةةةر بةةؤ ني

يةةةكي هةةةبَي ئةةةوةي مةةا  كةةة كوردستان هاوواَلتيةكي شةةتةجَيي يةكة طةةةر هةةةبَيت ني مةةةني ئة شةةيتة تة  طة

 ئايا ئةكرَيت، ثيادة ئةوروثا هةموو لة ئةوةي وةكو نةكردبَيت، شووي يان نةبَيت ذني ئةطةر و ساَل (18)

يةَةت كارمةند كةسَية ينةمايةك ض لةسةر ضةةةي و ب مةةةت موو طةةرَي حكو شةةي مةةا  و وةر  بةةةاَلم هةةةبَي  زةوي

يةَةت، بةةةش بةةَي زةوي لةةة نةبَيت مووضةي و بذيةت عارةبانةيةك بة كةسَية كةةة  ض وةئةةة بكر  دادثةروةرية
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يةةة نيشتةجي يةكةي كردني دروست بؤ بنةماسةرةكييةكان سَييةم، جةةة، زةوي، لةةة بريتي سةةيت بود  كةةار، دة

 وةزارةتي بة سةر كؤمثانياي (10) ئةكرَي هةية، هةرَيم حكومةتي الي بنةماية ضوار ئةم خجمةتطوزاري،

نةةةوة ئةةاوةدان سةةتةي يةةان كرد بةةةرهَينان دة يةَةت وة  شةةوقةي هةةةزار سةةةدان سةةاَلدا (5) ةماوةيلةة ثَيكبهَينر

يةةان شةةوَيين كة بكةين دروست ئةوانة بؤ مامناوةند يةةة ذيان ضةةنة و ني سةةةي ئة سةةةر ثرؤ يةةةوة، هاو  يةةان طري

كةةرَي دياري هةرَيم كرَي يةكاني ذمارةي بكةن، دروسيت شارةواني ثالني بةثَيي خؤيان بدرَي، ثَي زةويان  ب

يةَةذةي بةةة و يةةاري سةةااَلنة %5 لةةة ِر كةةرَي د سةةةرطريي بةةؤ  ب طةةةدان نةةوَي، هاو بةةةش بةةة ِرَي نةةي دا  لةةة زةوي كرد

شةةةم، سةةةنتةري لةةة دوور قةةةزاكاني لة هةندَي لة و ناحيةكان سةةتاني بةةؤ شار،شة نةةة ئةةةم وة  كةةة زيادةِروويا

سةةتان شارؤضكةكاني و شار زؤربةي لة ئَيستا نةةة كورد ئةةةدات، ِرؤذا مةةة ِروو سةةتمان تةةةنيا ئَي سةةتَينني، وي  بيوة

مةةة نةةةي كةةووة ئَي سةةةوار ليذ مةةةتطوزاري و ئا هةةةنطي بةةة شةةارةواني خج طةةةَل هةما تةةي لة  و شةةارةواني وةزارة
طةةةي كةةاري فةرمان شةةيت داوا مةةةني سةةكرتَيري و سةةلَيماني ط يةةران ئةجنو نةةةوة ضةةةند ثةةاش وةز  ثةةرؤذة كؤبوو

كةةة خوَيندنةوةي كردوو ثةرلةمان سةرؤكايةتي بة ثَيشكةش ياسايي ذمارةي واذووي بة ياسايةكمان  ميية

ثةةؤرتي ةوة (8/4/2015) ِرؤذي لةةة و كرا، ثةسند تَيمانثةِراند، و كرد بةثةلةمان ِرةوشي داواي كرا، بؤ  ِرا

تةةايي كةةةمان كؤ سةةتةي ليذنة نةةةي سةةةرؤكايةتي ئار سةةايي ليذ خةةةوة كةةردووة،  يا يةةانووي بةةة بةدا  بةةووني ب

 لة داوا نةكردووة، ثَيشكةش ييكؤتا ِراثؤرتي ئَيستا تا ياسايي ليذنةي حكومةتةوة لة هاوشَيوة ثرؤذةيةكي

تةةة و بكرَي لةسةر كاري ثرؤذةية ئةو ئةكةم ثةرلةمان سةرؤكايةتي مةةةي خبرَي  لةةةوة ئةةةوةي بةةؤ كةةار بةرنا

 ئامادةية ديش ثرؤذةيةكي دائةنَيت، ِرةوي زيادة بؤ سنوورَية ياساية ئةو ئَيمة بةِراي نةكةوَيت، دوا زياتر

 سنووري دةرةوةي لة كة ِرةويانةش زيادة بةو كراوة، ثَيشرت كة ةويانةيزيادةِر ئةو البردني و ِرَيكخس) بؤ

سةةتةر تةةةم، كةةراوة، ثةةالن ما يةةاد حةو نةةي ز نةةداني كرد يةةادة كارمة طةةةكان لةةة ِرةوي ز نةةي خةةةرج و فةرمان  كرد

لةَةةي بةةةت دةرما يةَةي و تاي نةةي خةةةرج و سةةةِرةرايي كةةاري كر نةةداني كرد نةةة ها  هةةاني كةةة شةةَيوةيةك بةةة مانطا

نةةة بةةؤ نةةةبن، كةةار زيادةِرةوي دةسيت لة ضاو و كاربكةن بةشة لةم اتبد كارمةندان لةةةوي جةةادةي منوو  مةو

سةةايية، زؤر (4) سةةةعات تا سلَيماني لة طةورة مجطةوتي بةر يان ضةةؤي نةةاتوانَي كةةةس (4) دواي ئا  لةةَي هاتو

 سةةتافةكةنان نةةاكرَي، خةرج بؤ سةرةراييمان كاري ثارةي ئَيمة وتيان موراقيب، لة ثرؤسي لَيم من بكات،

 ئةوة........ لةبةر كةمة،
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بكةي. لةسةر زيادةي قسةي كة لةوةي باشرتة بكةي تةواو ِراثؤرتةكةت عومةر كاك بةرَيج
 بةرَيج عمر عينايةت:

نةةدةكاني ئةةاوةداني بةةة طرنطيدان ئةكةم، لَيبوردن داواي سةةتان طو شةةكةش و كورد مةةةتطوزاري نةةيكرد ثَي  خج

سةةت يةةةكان بةةة ثَيوي سةةتاني بةةؤ طوند شةةينانن ِرةوي وة يةةةكمان طوندن مةةارةي بةةة ثرؤذة سةةايي ذ نةةداماني يا  ئة

لةةةمان نةةدةكاني ئةةاوةداني بةةؤ ثةر سةةتان طو شةةكةش كورد لةةةمان سةةةرؤكايةتي بةةة ثَي خةةةوة كةةرد، ثةر  بةدا

 حكومةت لةسةر بارطراني ةوةيئ بيانووي بة كرايةوة ِرةت كردنةوة ئاوةدان ليذنةي لةاليةن ثرؤذةكةمان
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 جةةارَيكي كةةة كردووة سةرؤكايةتي دةستةي لة داواي سوثاسةوة بة ثةرلةمان ياسايي ليذنةي نةكةين، زياد

لةةةمان هةةؤَلي لةةة تةةر طةةؤي ثةر سةةةر ط تو كةةرَي، لة سةةتا تةةا بةةةاَلم ب مةةة، بةةَي ئَي كةةةين داوا ئةجنا  ثةةرؤذة ئةةةو ئة

 لةو خؤيان ِراي دةربِريين و هةَلسةنطاندن بؤ بكرَي حكومةت لة داوا يان ثةرلةمان، هؤَلي بؤ بهَيندرَيتةوة

 بؤ (241) بِرياري شَيوةي لةسةر وةزيرانةوة ئةجنومةني سةرؤكايةتي لة بِريار دةركردني نؤيةم، بارةوة،
نةةي تةةةملية نةةةي ئةةةو كرد يةةان كةةة خانوا سةةت سةةاَلة دة يةةانووي بةةة كةةراون، درو شةةَيلكردني ب  سةةنووري ثَي

 (1991) ثَيش كة بَيت زةويانة و خانوو ئةو بؤ تةنيا بِريارة ئةو نةكراوة، تاثؤ ؤيانب بةعس لةسةردةمي
مةةايي دةركردني دةيةم، طةورةكةكان، و شارة سةنتةري لة زةوين يان كروان بينا بوو، سةةاي بةةؤ ِرَين مةةارة يا  ذ

بةةارةي (2012) سةةاَلي ي (12) سةةتين دةر نةةةي ئةةةو سةةنووري ِرَيكخ نةةة طوندا  كان،شةةارة سةةنووري ئةكةو

سةةت كةةة وةزيران ئةجنومةني ئَيستا تا بةداخةوة مةةايي بةةوو ثَيوي كةةات ِرَين  نةةةداوة، ئةةةجنام كةةارةي ئةةةو دةرب

سةةت (1991) ثَيش كة دوكانانةي و بازاِر ئةو ذمارةي كردني ديراسة و كردن ِرووثَيو يانجة،  و كةةراون درو
طةةةر نةةةكراون، تةةاثؤ سةةاييةوة ِرووي لةةة ئة طةةري يا سةةةريا نةةةبَيت ِرَي كةةرَي، تةةاثؤ نلة تةةة ب  بةةؤ سةةةرماية ببَي

كةةان هةةةزار (4000) كةةةالر شةةاري لةةة منوونة بؤ شارةوانييةكان، يةةة، دو طةةةر هة  بةةةثَيي نةةاكرَي تةةةملية ئة

تةةة دوكانانة ئةم بدرَي، ثَييان كرَي بة يان ب رؤشَيت ثَييان خبةمَلَينرَي، (32) ذمارة ياساي  ئةةةمري بوونة

نةةدا كة ةكةسان ئةو موَلكي فيعلي بة و واقيع نةةجة، ئةةةذين، تَييا سةةانكردني بةةؤ دوا سةةةي ئا نةةي ثرؤ  فراوانكرد

نةةةي ئةو كردنةوةي قةرةبوو بؤ دةرب َي وةزيران ئةجنومةني لة بِريارَية شارةوانيةكان سنووري  جوتيارا

شةةتوكاَل وةزارةتي طرَيبةسيت نة هةية، بةكارهَينانيان نةما  بووة، بةدةستةوة زةوييةكانيان يةَةذةي بةةة ك  ِر

يةةة، طرَيبةستيان ئةوانةي شايستةي يوةين كةةة هةةةر يةةان هة مةةةت ِرَيذةية نةةة و حكو يةةدارةكان الية  ثةيوةند

سةةندة، يةةاران لةةة سةةتةم ثة نةةجة، نةةةكرَيت، جوت نةةاني دوا يةةةتي ثَيكهَي طةةري بةِرَيوةبةرا يةةادةِرةوي ِرَي  لةةة ز

سةةيت بة  دارايي و كشتوكاَل وةزارةتةكاني يةةادة ئةةةو ضةةاودَيري مةبة نةةةي زا تةةةكانن مةةوَلكي ِرةويا  لةةة وةزارة

 و طواستنةوة و شارةواني خجمةتطوزاري و ئاسةوار ليذنةي ِرَيجي لةطةَل شارةوانيةكانن، سنووري دةرةوةي
 سوثاس. طةياندن،

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سةةتاش بةاَلم ةمان،ثةرل ئةنداماني هةموو بة بدراباية و بكراباية كؤثي ِراثؤرتة ئةو بوو باشرت سوثاس،  ئَي

 نيجاميية  نوقتةي بَيطةرد خاتوو بكةن، كؤثي
 بةرَيج بَيطةرد دلََشاد:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان. 
نةةةوةية ِروون ئةمةوَي من سةةةر كرد تةةةي ئةةةو لة مةةةر كةةاك جةةةنابي ِراثؤر يةةارة بةةدةم، عو يةةةي ئةةةمِرؤ د  ما

يةةادة يننةهَيشت بؤ ليذنةيةك كوردستان هةرَيمي حكومةتي خؤشحاَليية سةةةر ِرةوي ز شةةيت مةةوَلكي لة  لةةة ط

سةةتان هةةةرَيمي سةةت كورد شةةحاَليةوة بةةة ئةةةكات، درو طةةري خؤ مةةةني سةةةرؤكي جَي يةةران ئةجنو خةةؤي وةز  بؤ

يةةة ثةةَيم ئةةةكات، ليذنةية ئةم سةرثةرشيت ِراستةوخؤ يةةةتي ئةةةوة وا مةةةتي جد سةةتان هةةةرَيمي حكو  و كورد
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سةةيار و بةةدةم ثَي ئاماذةي يئةمةو ئةوةي بةاَلم مةسةلةية، لةم قوبادة كاك شةخسي كةةةم ثر  كةةاك بةةةرَيج ب

كةةةي سةةةرؤكي كةةة عومةر نةةة ليذنة لةةةماني لةةة م سةةتان ثةر يةةا كورد تةةةي ئةةةو ئا يةةةوة ِراثؤر سةةتا خوَيند  و ئَي
 يةةان خؤيةتي  شةخسي ِراي كوردستان، ثةرلةماني لة هاوكارةكاو لة يةكَية هيض بةسةر نةكراوة تةوزيع

كةةة لة مةئَي ضونكة بوو  ليذنة ِراثؤرتي يةَةذمان هةةةموومان ليذنة طةةةَل كةةردووة ِراو مةةان يةةةكرتي، لة  لةةة ئاطا

سةةت بوو، تَيدا باشي زؤر اليةني ئةوةي لةطةَل نةبووة، ِراثؤرتة ئةو نووسيين شةةي دة كةةةم، لةةَي خؤ  بةةةاَلم ئة

سةةتان، هةرَيمي لة ناوضةيةك ضةند بؤ كراوة تايبةمتةند بلَيني ئةكرَي ِراثؤرتة ئةو واية ثَيم  ئةةةكرا كورد

نةةان لةةة هةر كراباية، باس ليذنةكة ناو لة ثرسة ئةو تةةة تةةا بادي ضةةةي ئةطا يةةام هةةةموومان طةةةرميان ناو  دَلن

نةةانن، ناوضةي خةَلكي هةظاَلةكاو و خةخمؤرين، يةةام بادي يةةةك ئةةةوانيش دَلن ضةةةيان ئةةةو خةةةمي دونيا  ناو

 هةةةمان بةةة هةةةولَير لةةة ادينان،ب خةمانةي ئةو نووسينةوةي لة هةبَي ثشكيان ئةكرد حةزيان هةَلطرتووة،

مةةةي لةةة نة ِراثؤرتة ئةم ِراستيشدا لة و سلَيماني، ثارَيجطاي سنووري لة تةنيا نةك شَيوة،  بةةوو، كةةاردا بةرنا

بةةوو، تةةةوزيع نةةة نةةة و كرا سةةتةي ِرةخ كةةةم، بةةةرَيجت ئارا فةةةت ئةةةبوو نةةة ئة  هةةيض شةةَيوةية، بةةةو بةةدرَي دةر

يةةة طةةةر نةبووا ثةةؤرتي ئة يةةة ِرا شةةمهةظاَل ليذنة سةةة ئةةةتوانن ةكاني كةةةن، ق يةةة ب مةةةش ئةبوا يةةة، ئَي  مبانديتبا

 سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

نةةة سةرؤكي عومةر كاك بةرَيج دوَييَن سوثاس، لةةةماني سةةكرتَيري بةةةرَيج ليذ طةةادار ثةر يةةةوة ئا  كةةة كردبوو

 فةرموو. عومةر كاك بارةوة، لةو هةية ِراثؤرتيان
 ينايةت:بةرَيج عمر ع

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 كاتَي دهؤك، عةفوو دوو، دهؤك، ثارَيجطاي دةربارةي ضووة بري حةوومت بِرطةي ئةكةم، لَيبوردن داواي زؤر

هةةؤك شارةواني سنووري دهؤك، ثارَيجطاي سَي بِرطةي بةر، ئةو بؤ لةوبةر طواستمةوة  لةةة هةةةزار، حةةةوت د

سةةيةت بةةة ئةوةي بؤ (،2600) ئاكرَي ايقةز لة (،5300) زاخؤ شارةواني سنووري نةةةطرَي، حةسا  زؤر وةر

بةةةي كردوون، بؤ تةلةفوو دوَييَن هاوِرَيكاو زؤربةي ئةكةم، خان بَيطةرد لة لَيبوردن داواي كةةان زؤر  ذمارة

 داوم. ثَييان ئةوان
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ثةةؤرتي كةةة كراوة ثةرلةمان سكرتَيري رَيجبة ئاطاداري نيية، كَيشةيةك ئَيستا سوثاس، نةةة ِرا يةةة ليذ  لةةةو هة

مةةةي بةةا بوارة، كةةو كةةار بةرنا طةةري بةةةرَيج بةةِروات، خةةؤي وة مةةةني سةةةرؤكي جَي يةةران ئةجنة  بةةؤ فةةةرموو وةز
 ِراثؤرتةكةت. خوَيندنةوةي
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 بةِرَيج قوباد تاَلةبانى/ جَيطرى سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةارةى  خةةةخمؤريتان دةر سةةتين  بةةؤ دةرخ كةةةم  سةةتان دة سةةتان، زؤر سوثا لةةةمانى كورد نةةدامانى ثةر بةةةِرَيجان ئة
نةةةى ) لةةة كابي مةةة  كةةة ئَي شةةةيةك  تةةةكانى 8كَي لةةة ئةولةوية يةةةكَية  بةةة  سةةتان  هةةةرَيمى كورد مةةةتى  (ي حكو

سةةتا هةةةرَيمى كورد لةةة  يةةة  شةةةى زيادةِرةو ئةةةويش كَي نةةاوة  سةةتامنان دا هةةةرَيمى كورد مةةةتى  ضةةاو حكو بةةؤ بةر ن، 
مةةانطى ) لةةة  بةةةم 11/2014ِروونى بةِرَيجتان ئَيمة  سةةةبارةت  ئةةةجنام دا  منةةان  نةةةوةى خؤما كةةةم كؤبوو (وة ية

بةةوونى  مةةادة  بةةة ئا ئةةةجنام داوة  مةةان  نةةةوةى تر ضةةةندين كؤبوو سةةتا  تةةاكو ئَي تةةةوة  لةةة وكا يةةة و،  سةةة طرينطة ثر
بةةو مةةادة  يةةران وةزيرة ثةيوةنديدارةكان و، كةى ثَيويسيت كردووة بة ئا مةةةنى وةز سةةةرؤكى ئةجنو بةةةِرَيج  ونى 

لةبةرئةوةى كة ئةم كَيشةية تةنيا ثةيوةندى بة دةسةآلتى جَيبةجَي كاريش نيية، بة خؤشحاَليةوة سوثاسي 
سةرؤكى ئةجنومةنى دادوةريش دةكةين كة جةنابي حجورى هَيناوة و بةشداريش بووة لة كؤبوونةوةكةمان، 

نةةراوة لة ليذنةكةنان بةشدارة، لةطةَل  كةةة ثَيكهَي يةةةى  نةةة باآل لةةةو ليذ موحافيجة بةِرَيجةكانيش كة بة شَيكن 
ئةةةم  شةةةية،  ئةةةم كَي بؤ بة دوادا ضوونى ئةم كَيشةية و بؤ ِرَيطرتن لةم كَيشةية و بؤ دؤزينةوةى ضارةسةر بؤ 

يةةة يةَةيَن ني شةةةى كَيشةية كَيشةيةكى طرينطة، كَيشةيةكى مةترسيدارة و كَيشةيةكيشة كة هي ئةمِرؤ و دو ، كَي
سةةتا  تةةا ئَي كةةة  زيادةِرةوى لة كوردستان كَيشةيةكة كة ضةندين ساَلة بةردةوام بووة و هةموو  حكومةتَيكيش 
يةةران  مةةةنى وةز هاتووةتة سةر كار بة طرينطي زانيوة، بةس من دةتواو بَلَيم بة شاهيدي هاوكاراو لة ئةجنو

 ئةم مةلةفةي وةرطرتووة و كارى جديشمان لةسةرى ئةم كابينةية دةتواو بَلَيم لة كابينةكانى تر بة جديرت
لةةة  يةَةة  طةةةَل قالقام بةةووم لة خةةةت  سةةةر  كردووة و ئيجارائاتيشمان كردووة لةسةر ئةم بابةتة هةر ئةمِرؤ لة
كوردستان ناوى شوَينةكة ناهَينم، بةآلم لةسةر مةسةلةى زيادةِرةوى كة كَيشةيةكى طرينكى هةبووة و، ئَيمة 

جةةةوزامتان بة  هاوكارانى ال جةةؤر تة ضةةةندين  مةةة  طةةرين، ئَي يةنة ثةيوةنديدارةكان توانيومانة تةجاوزةكة ِراب
مةةى  خةةاَل وةآل بةةة  خةةاَل  يةَةرة  يةةةم ل مةةن نا جةةا  صةةيلَيكى زؤرى دا  بةةة تةفا مةةاذةى  مةةر( ئا كةةاك )ع بةةةِرَيج  يةةة  هة

شةةك تةةة ثَي ئةةةو راثؤر يةةة  ثةةؤرتي ليذنة مةةةت راثؤرتةكةى بةِرَيجيان بدةمةوة ئةطةر ئةمة بة فيعلي را ةش حكو
شةةني  مةةة ئامادة يةَةت ئَي شةةي ب طةةةر ِراى بةِرَيجي بةةةآلم، ئة بكرَيت بة فةرمى و ئَيمةش دةتوانني وةآلم بدةينةوة، 
يةةرى  ط تو طؤى لةسةر بكةين و، ثَيمواية ئةطةر دةرفةتَيكيش بدةين بة هاوكاراو وةزيري )كشتؤكاَل( و وةز

هةةةب حةةةزةيان  نةةدَية موال ئةةةوانيش هة طةةة  شةةارةوانى( ِرةن يةَةة ) ضةةةند جؤر بةةةآلم  تةةةكان،  سةةةر بابة َيت لة
تةجاوزات هةية لة كوردستان و ضارةسةر كردنيشيان ثَيويسيت بة بِريارى جؤراو جؤرة، خانوو هةية لةسةر 

كةةة ) تةةا )20عةردي شارةوانى بينا كراوة، هةندَية طةِرةك هةية كة ئَيستا دروست بوونة  كةةؤنن 30(  سةةاَل   )
سةةان بوونة بة ئةمرَيكى واقيع خةَل شةةانة ئا ئةةةم كَي سةةةرى  بةةووة، ضارة يةةة  لةةة دا يةَةدا  نةةاَلي ت يةةت م يةَةدا دةذ كى ت

نابَيت تؤ ناتواني ب يت دؤزةر بنَيري طةِرةكةكان برووخَيين، ثَيويسيت بة ضارةسةرَيكى ئيداريية، ثَيويسيت 
بةةؤ منوو سةةتا  نةةدا ئَي لةةة طوندةكا بةةووة  سةةت  تةةازة درو قةةةى  نةةدَية مةنتة سةةايية، هة سةةةرَيكى يا لةةة بةةة ضارة نةةة 

بةةة  يةةت  )مَيرطةثان( و لة )سيتةك( ضارةسةرى ئةمة ضؤن دةكةين ، ئةمة تةجةوزاتة نا قانونيية ئةطةر بَي
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كةةة ) شةةانة  جةةؤرة كَي ئةةةم  سةةةرى  خةةانوو، 1حةقيةت بة قانون تةماشاي بكةى ئةمة نا قانونيية، بةآلم ضارة  )
نةةة، ( خانوو و ظياليةك و مةزرةعةيةك نيني ثَيويستيان بة هةما هةنطي 2) نةةة ثةيوةنديدارةكا هةةةموو الية

بؤية ئَيمة لَيرة ديسان بة ناوى حكومةتى هةرَيمى كوردستانةوة دةست خؤشي لة ثةرلةمان دةكةين كة ئةم 
مةةةش  كةةة ئَي نةةةوة،  يةةا دةكةي بةةةِرَيج دَلن بابةتةى بة هةند وةرطرتووة و، ئَيمة تةواوى يةكة بة يةكةى ئَيوةى 

كةةةم  كةةار  بةةة جَي سةةةآلتي جَي كةةو دة نةةدَية وة تةةةرة، هة ئةةةم خة نةةةوةى  بةةة ِروو بوو لةةة ِروو  نةةابني  خةةةم  تةر
نةةةك  مةةة  كةةة ئة عةةي،  تةجةوزاتي تريش هةية كة يان باخة يان ظيالية كة دروست كراوة لةسةر عةردى زيرا
يةَةدانى  شةةة ث بةةؤ طة مةةةت  نةةى حكو سةةةر ثال هةر نا عةدالةتي يةكة، بةَلكو كاريطةريةكى راستةو خؤى هةية لة

هةةةولَير و، كوردستان، تةئسري سةةلَيمانى و،  كةةانى  نةةةكانى موحافجة سةةتةر ثال سةةةر ما يةةة لة خةةؤي هة سةةتةو  ي را
بةةة  طةةرين و  نةةد وةرب بةةة  هة يةَةت  نةةةش دةب يةةة ئةما تةةريش، بؤ شةةوَينةكانى  دهؤك و، طةرميان و، هةَلة ةةة ون 

و ليذنةى هةند وةرمان طرتووة و لة حكومةتى هةرَيمى كوردستان نةك هةر ليذنةى باآلمان ثَيكهَيناوة بةَلك
ئةةةم  نةةى  سةةة كرد بةةؤ ديرا تةةةكان  سةةيت وةزارة سةةةر ئا شةةارةوانييةكان، لة سةةيت  سةةةر ئا نةةاوة لة شةةمان ثَيكهَي الوةكي
بةةةم  بةةةر  ئةةات بةرام نةةدَية ئيجرا بةةة هة قةةة دان  بةةؤ موافة شةةنيارةكانيان و،  نةةى ثَي شةةكةش كرد بةةؤ ثَي شةةةية،  كَي

كةةةنارى ِرو سةةةر  لةَةَيني لة بةةا ب يةةة  جةةةوزاتيش هة نةةدَية تة شةةانة، هة ضةةي كَي جةةا  يةَةت،  ئةةةجنام دةدر نةةدا  وبارةكا
يةةان  كةةة  يةَةِرةوى ِرووبارة سةةةر ِر غةسالةية جا هةندَية جؤرة كارطةى ترن، كة راستةو خؤ تةئسرييان هةية لة
سةةةر  تةةر لة تةةةرَيكى  بةةة خة يةَةت  كةةة دةب سةةتان  طةةةى كورد سةةةر ذين يةةة لة خةةؤى  هة سةةتةو  سةةريي را خةةراثرت تةئ

نةةي، كوردستانةكةمان، كة ئةمةش ثَيويسيت بة هاوك سةةةر كرد بةةؤ ضارة نةةة  ارى و هةماهةنطى هةموو اليةنةكا
يةةةتي  مةةة ئةولةو بةةةِرَيج، ئة نةةدامانى  لةةةمان، ئة سةةةرؤكى ثةر بةةةِرَيج  وةكو لة بيدايةتى قسةكاو ئاماذةم ثَيدا 
يةَةة  كةةة ث نةةةى  نةةة و ليذنا حكومةتى هةرَيمى كوردستانة و ئةولةويةتي كابينةكةنانة، سةرةِراى ئةو كؤميتا

يةةجاج هَينراون ئة بةةة م نةةاتوانني  مةةة  ضةةونكة ئَي بةةوو،  تةةا  تةةدا دا لةةة بيداية وةى كة ثَيمان وابوو كة نوقسان بوو 
كةةةين و  طةةةَل ب ئةةاتي لة يةةة ئيجرا ئيش بكةين و ناتوانني لةبةرئةوةى كة ئةمة شةخسَية لَيرةية بة دَلمان ني

كةةةم كؤبوو لةةة ية مةةة  يةةة ئَي كةةةين، بؤ نةةةوةكانى كةسانَيكى تر ِرةنطة دؤستمان بَيت ئيهمالي ب لةةة كؤبوو نةةةوةو 
مةةان  كةةة داتا دواتريش دا داوامان لة وةزيرة بةِرَيجةكان كردووة كة ثةيوةنديدارن بةم بابةتة داتا كؤبكةنةوة 
كؤكردووتةوة، ئَيمة ئَيستا لة ثرؤسةى تةصنيحم كردنى ئةم داتا نةداين، لةكوَين ، ضؤنن ، كةي كراون ، بة 

هةةيض ئيجرائات كةةراون ،  كةةَي  قةةةتي  نةةاتوانني موافة مةةة  بةةارة ئَي ضةةونكة دوو نةةا ،  يةةان  بةةةريان  كةةراوة بةرام يةَةة 
بةةة  سةةةت،  بةةة ديرا نةةةوَيت  هةَلةيةك بة هةَلةيةكى تر ضارةسةر بكةينةوة، مادام ئةم كَيشانة هةن ئَيمة دةما
يةةة و  نةةةوةى داتا كةةةمان كؤكرد هةةةنطاوى ية يةةة  كةةةين، بؤ سةةةريان ب سةةا ضارة بةةة يا شةةت  عيلم، بة سياسةت و، ث

لةةة ِراطرتين  كةةراوة  ثةةَي  سةةت  ئةو تةجاوزاتانةية كة تاكو ئَيستا ئةجنام دةدرَين يان بةنيازن ئةجنام بدرَين، دة
هةولَير دةست ثَي كراوة، لة دهؤك دةست ثَي كراوة، لة ِرانيية دةست ثَي كراوة، لة كؤية دةست ثَي كراوة لة 

دةستَية نا كرَيت ضةثَلة بة دوو دةست سلَيمانيش ئيجرائات كراوة، ئيجرائات زؤر كراوة، بةس ئيجرائات بة 
لةةة  بةةةهَيجترة  يةةةكى  بةةة هةماهةنط سةةتمان  يةَةت، ثَيوي لةةَي دةدر لَي دةدرَيت، لةم حاَلةتة ثَيمواية بة سَي دةست 
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لةةةمان و،  لةةة ثةر بةةةِرَيجن  يةَةوةى  كةةة ئ شةةريعي  سةةةآلتى تة تةةة، دة كةةة حكومة كةةار  بةةة جَي سةةةآلتي جَي بةةةيين دة
يةةة دةسةآلتي دادوةرى كة ئةجنومةنى  يةَةت، بؤ سةةةر ناكر شةةة ضارة ئةةةم كَي سةةةوة  يةةةك كة دادوةرية، ضونكة بة 

نةةة،  كةةة ِراطرت سةةةرةكيةكةمان  جنةةة  نةةاني ئاما ئةم دانيشتنة ثَيمواية دانيشتين داهاتووش زةرورن بؤ بةدي هَي
لةةة ) يةةاتر  سةةتا ز كةةو ئَي كةةراوة 1000كة ضارةسةرة و، كة نةهَيشتنة، تا  مةةار  سةةكاآل تؤ هةةةزار  لةَةةت،  هةةةزرا حا  )

تةةةنيا ل يةةةكان  ئةةرية حكومي بةةةآلم دا طةةة،  هةةةنطاوَيكي طرين مةةة  تةةةجاوزكاران، ئة ةسةر ئاسيت كوردستان لةسةر 
يةةةكان  كةةة ئيدار شةةرت ية يةَةدا، ثَي مةةاذةى ث مةةر(ش ئا كةةاك )ع بةةةِرَيج  بةةجاو  كةةو  كةةةن وة مةةار ب سةةكاآلكة تؤ تةةوانن  دة

ئةةاتي تو ئةةةو دةسةآلتي طرتين خةَلكيان هةبوو، دةسةآلتي جَيبة جَي كردنى ئيجرا بةةةر  هةةةبوو بةرام نةةديان  و
ئةةةو  سةةتا  ضةةوونة ئَي ئةةةوة دةر كةةة دواى  سةةايةك  ضةةةند يا يةَةي  بةةة ث بةةةآلم  كةةرد،  تةةةجاوزاتيان دة كةةة  سةةانةى  كة
بةةةر  ئةةةوةى بةرام يةةة بؤ دةسةآلتةيان لَي سةندراونةتةوة، بؤية ئَيستا يةكة ئيداريةكان هيض دةسةآلتَيكيان ني

فةةةقري و بةو كةسانة بوةس)، ئةطةر بَيينة سةر حةقيق سةةي  كةةةن كة قةةةكان دة ةت ئةوانةى كة تةجاوزاتة زة
خةةؤى  ئاسايي نني، خةَلكى بة قوةتن، خةَلكَيكي كة لة مةنتةقةكاني خؤيان رةقةمن، خةَلكن كة يان وةختى 
سةةي  سةةني، كة سةةي سيا شةةمةرطةبن، كة هةةةر ثَي طةةة  سةةتاش ِرةن يةةان ئَي نةةة و  مةةان بوو ئةةازا و قارة شةةمةرطةى  ثَي

يةَةت دةوَلةمةندن هةموو الية سةةةآلت دةب يةةة دة ئةةةجنام دراوة، بؤ سةةتانيش دا  هةةةموو كورد نَيكيش تَيداية و لة 
بةةة دام و  شةةت  سةةا، ث بةةة يا شةةت  هةةةبَيت ث ئةةةتيان  تةةوانن جور ئةةةوةى ب يةةةكان بؤ كةةة ئيدار بةةؤ ية تةةةوة  بطةِرَينرَي

يةَةرةدا  يةةة ل بةةدةن، بؤ ئةةةجنام  سةةانة  ئةةةو كة بةةةر  مةةة دةزطاكانى حكومةت ببةس)، ئيجرائاتي ثَيويست بةرام ئَي
كةةو  شةةةكةش وة بةةةآلم كَي شةةةية،  ئةةةم كَي نةةى  ئامادةين هةما هةن  بني لة طةَل ئَيوةى بةِرَيج بؤ ضارةسةر كرد
حةةةلَيكى  بةةة  سةةيت  جنةةاوة، ثَيوي حةةةلَيكى طو ومت، وةكو عةرزم كردن جؤراو جؤرة و هةر جؤرَية ثَيويسيت بة 

شةةرتين عادلة، ثَيويسيت بة حةلَيكة كة بة ياسايةك ئةطةر كةم و كؤِرى ه يةَةرة با فةةةرموو ئ سةةاكامنان  ةية لة يا
سةةا  بةةة يا شوَينة بؤ موناقةشة كردنى ئةو كَيشةية و ياساي طوجناو ثةسةند بكرَيت بؤئةوةى حكومةت ثشت 
يةَة بةةوو ب خةةةم  كةةةم تةر مةةةتيش  طةةةر حكو ت و ثشت بة ثةرلةمانى خؤى بتوانَيت ئيجرائاتى خؤى بكات و، ئة

بةةوَل يان كةم تةرخةم بَيت لة وةزيرَيكى بة ِرَيجةوة بطرة تا كو ئاستَيكى خوارةوة لة ناو حكومةتةكة، ئَيمة ق
ئةةةجنام  سةةة  ئةةةو كة بةةةر  مةةان بةرام ئةةاتي خؤ مةةان  ئيجرا مةةة خؤ يةَةت و، ئَي خةةةم ب كةةةم تةر سةةة  ئةةةو كة كةةةين  نا
بةةة  تةةووة و  نةةدمان وةرطر بةةة هة مةةة  سةةةلةية ئَي ئةةةم مة كةةة  مةةةوة  تةةان بَلَي مةةةوَيت ثَي دةدةين، بؤية دوو بارة دة

كةةة هةند كةةةين  بةةةِريََج دة لةةةماني  يشي وةردةطرين و ئةمة ئةولةويةتَيكى كابينةكةى خؤمانة و سوثاسي ثةر
لةَةة و  سةةتين مو ئَيوةش وةكو ئَيمة خةخمؤري ئةم مةسةلةيةن كةس لة كةسَيكي تر خةخمؤر تر نيية بؤ ثارا

سةةةتي خاك و زةوى و بيئةى كوردستان، ثَيكةوة ئةطةر ئَيمة بتوانني كار بكةين ثَيكةو تةةوانني سيا ة ئةطةر ب
شةةةية  ئةةةم كَي طوجناو دابِرَيذين، ياساي طوجناو ثةسةند بكةين و ئيجرائاتي طوجناو و عادل جَيبة جَي بكةين 
سةةةرؤكى  بةةةِرَيج  بةةةِرَيجة و  نةةة  ِرادةطرين، ضارةسةرى دةكةين و، لة ئايندةش دا نايهَيَلني، ئةطةر ئةم ثةرلةما

بةةةِر بةةدات  جةةازة  طةةةر ئي لةةةمان ئة يةةةك ثةر شةةارةوانى( كورتة يةةرى ) بةةةِرَيج وةز شةةتؤكا ( و  يةةرى )ك َيجان وةز
تةةى  لةةةو دوو وةزارة يةةة، وة نةةةوة هة بةةة خؤيا خةةؤى  سةةتةو  نةةدى را ثَيشكةش بكةن لةسةر ئةو بةشةى كة ثةيوة
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نةةاو  يةةرى ) بةةةِرَيج وةز يةةةكَيكيان  سةةةدا  لةةةم مةجلي يةةة  يةةةتيان هةبوا يةةة نوَينةرا تريش هةية كة ثَيمواية دةبوا
شةةة، خؤية( كة  بةةةم ئَي موختةصة لة ئيجرائات و، وةزيرى سامانة )سرؤشتييةكانيش( كة ديسان موختةصة 

نةةةش  يةةرة بةِرَيجا ئةةةم وةز طةةةر  بةةةِرَيجتان ئة بةآلم ئَيمة خؤمان نوَينةرايةتى هةموويان دةكةين، بة ئيجازةى 
 هةندَية قسةي خؤيان ثَيشكةش بكةن مةمنووني دةبني، زؤر سوثاس.

 مد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حم
 زؤر سوثاس، بؤ بةِرَيج جَيطري سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران، فةرموون وةزيرى كشتؤكاَل فةرموو.

 بةِرَيج عبدالستار جميد/ وةزيرى كشتوكاَل:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مةش خؤشحاَلني كة لَيرة ))بسم اهلل الرمحن الرحم((، بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان، بةِرَيجان، خؤشةويستان، ئَي
كةةة  تةةر  يةةاني  شةةكان و برا مةةر( و خو كةةاك )ع بةةةِرَيج  بةةؤ  سةةيش  سةةيت سوثا طةةةين وبةرا بةةةِرَيجتان دة يةةدارى  بةةة د
بةخةمةوة دةِرواننة كشتوكاَل و وةزارةتي كشتوكاَل يان شارةوانى كة زيادةِرةوى نةخرَيتة سةر زةويةكانيان 

سةةيت و، ئةو زةويانة بةتايبةتى ئةوةى كة مةبةستم ضةةونكة بةرا نةةةبرَيت،  بةةة زةرةر  شةةتوكاَليةكان  ة زةوية ك
كشتوكاَل كة دةطات زةويةكة بةتايبةتي سامانَيكى طرينطة و دةكرَيت بةشدارَيكى طرين  بَيت لة ثَيكهَيناني 
يةةارة  خةةةوة د بةةةآلم بةدا سةةتان،  هةةةرَيمى كورد جةةةى  لةةة بود يةةةكى زؤر  ذَيرخاني ئابوورى و ثَيكهَيناني بةِرَيذة

بةةةين ِرذَي لةةة  نةةدى  بةةة توو شةةتوكاَلى زؤر  سةةاري ك مة يةك لة دواى يةكةكانى حكومةتي عَيراقى شوَينةوار و ئا
يةةةكان و 4000بردووة بةوَيران كردنى زياتر لة ) طةةا زؤرة ملي بةةؤ ئؤردو يةةار  سةةتين جوت ( هةزار طوند و ِراطوا

شةةي ثَي نةةةوةى شؤِر طةةذدا كرد بةةة  بةةؤ  شةةَيوةكان و،  لةةة  شةةَيوةيةك  نةةدنيان بة هةةةر دامةزرا نةةةك  شةةمةرطايةتى 
نةةةى ) يةةة كابي ئةةةم كابينة سةةتا  يةةة ئَي مةةن ثَيموا نةةدنيان،  لةةة 8دامةزرا بةةووة  بةةرييت  مةةةكاني  لةةة خة يةةةكَية   )

جةةؤرة  هةةةر  لةةة  كةةردن  ضؤنيةتى طرينطي دان بة كشتوكاَل و طَيِرانةوةى جوتيار بؤ كشتوكاَل كردن و ِرَيطرى 
هةةةقي شةةتوكاَل،  سةةةر زةوى ك تةةة  كةةة دةكرَي يةةةك  هةةةرَيمى  زيادةِرةو مةةةتي  سةةي حكو سةةيت سوثا يةةةتي بةرا خؤ

كةةة زةوى  كةةرد  ئةةةوةمان  سةةي  كةةرد و با شةةكةش  مةةان ثَي مةةة راثؤرتَيك ئةةةوةى ئَي كةةة دواى  يةَةت  سةةتان بكر كورد
بةةةين  لةةة  سةةانى  بةةة ئا طةةة زؤر  سةةامانة طرين ئةةةم  شةةرَيت و  يةَةت و دةفرؤ ضةةة دةكر ضةةة ثار ضةةؤن ثار شةةتوكاَلى  ك

هةةةوَليان داوة دةبرَيت، لة كاتَية دا لة وآلتانى تر، يةع هةةدَيكى زؤرةوة  ين زؤر بة زةمحةت و ئارةق و بة جو
بةةووين ) سةةيا(  بةةيال رو تةةي ) لةةة وآل مةةة  يةةة )9زةويان ثةيدا كردووة، ئَي يةةان هة تةةار زةو يةةؤن هَيك يةةؤن 3( مل ( مل

( يان بة زةمحةت و بة ئارةق وبة ثر كردنةوةى ئاو و البردنى زونطاو 6هَيكتارى زةوى كشوكاَليان هةبووة )
تةة سةةودان( و  سةةت دواى ) هةةةآلتى ناوةرا لةةة ِرؤذ شةةرتين زةوى  مةةة با خةةةوة ئَي كةةردووة، بةدا يةةدا  نةةى ثة ةخت كرد

كةةة  نةةةى  باشرتين زةوى كشتوكاَلى زةويةكانى هةرَيمى )كوردستانة(، بةآلم بةداخةوة يةعنى ئَيمة ضؤن ئةوا
سةةةرماية ئةةةم  سةةيت  تةةة، بةرا ئةةةم داها يةةة،  بةةة زةرةر  زيادةِرةوى دةكةن لَي بطةِرَين ئةم زةو طةةة  بةةةنرخ و طرين

سةةةرؤكى  مةةةت و  سةةةرؤكى حكو طةةري  بةةاد( جَي كةةاك )قو بةةةِرَيج  بةةةتي  بةةة تاي سةةيت  سةةي بةرا مةةن سوثا يةَةت،  برب
حكومةتيش بؤ خؤشي لة كؤبوونةوةيةك لة كؤبوونةوةكان بةشدار بووة كة طرينطيان بةم قةزية داوة و، تا 
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سةةةر، ِرادةيةكي باش ئَيستا خةريكني كة ِرَيطري لةوة دةكةي تةةة  يةةادةروى خبرَي يةةاتر ز شةةتوكاَلى ز ن كة زةوى ك
شةةيت  شةةتوكاَلى بةط سةةةر زةوى ك تةةة  كةةة دةكرَي نةةةى  يةةةكان ئةوا يةةارة زيادةِرةو عةةةن د كةةراوة، تةب نةةدي  نةةاغ بة قؤ
ثةةايري  بةةة  بةةريى  يةَةدانى  سةةتانة، ل ثةةاوان و دار نةةة و، زةوى  شةةتوكاَلية، زةوى بةردةآل عةةةن زةوى ك نةةةن تةب ئةما

هةةةر ئةةةويش  كةةة  سةةوورى(  يةةةتي  ) كةةة هة تةةر،  لةةة زةرةرى  طةةة  شةةتوكاَليةكة بَيج يةةة ك سةةةر زةو بةةؤ  يةةة  زيادةِرةو
لةةةم  مةةة  دامةزراوةى ثاآلوطةية و لة هةمان كاتدا كانطاكانى ضةو مل و بةردة كة )مةقالعي( ثَي دةطوترَيت، ئَي

يةَةت، ِرووةوة دةستمان ثَي كردووة هةنطاوي يةكةمان برييت بووة لة ِراطرتين ئةو زيادةِرةوية كة  سةةتا دةكر ئَي
بةةووة و  سةةت  شةةةش درو كةةراوة و زؤر كَي وةكو كاك )قوباد(ش ئاماذةى ثَي كرد لةم ِرووةوة بةراسيت زؤر ئيش 
هةةةمان  لةةة  يةةةك،  مةةة  خةَلكيش طرياوة و، خةَلة بريندار بووة و خانوو، كارطة و شوَينيش هةية تَيكدراوة ئة

كةةة كاتدا ِرَيطري هةبووة لةوةى كةوا ئَيمة بتوانني ئيجر نةةةى  كةةةين ئةوا يةةةكان ب طةةةَل زيادةِرةو بةةاش لة ائاتي 
يةةادةِرةوى  لةةة ز طةةرتن  بةةة ِرَي بةةةت  يةةةكي تاي كةةة دادطا كةةردووة  مةةان  يةةدا داوا زيادةِرةوى دةكةن، ئَيمة لةكاتي خؤ
هةةاتووة،  نةةة  سةةتمان  سةةتا بةدة تةةا ئَي تةةووة،  نةةة طر سةةةرى  سةةتا  دروست بكرَيت، بةآلم بةراسيت ئةمةمان بؤ تا ئَي

طةةورج  ئَيمة داوامان بةةة  كردووة دةسةآلت بة يةكة ئيداريةكان بدرَيت كة ديارة هةندَية يةكةى ئيدارى زؤر 
يةَةرش  كةةوذِراوة، ه يةةادةِرةوى  لةةة ز و طؤَلى، زؤر بة ِرَية و ثَيكى ِرَيطريان كردووة و هةية لةسةر ِرَيطرى كردن 

قةةةزاوة لةسةر زيادةِرةوى ئَيستا ئةو دراوةتة دادطا بةداخةوة، يةعين ئةمة قةزيةك بةةة  نةةدى  ى ياسايية ثةيوة
مةةار 700هةية، بؤ مةعلوماتان ئَيمة وةكو وةزارةت تا ئَيستا زياتر لة ) ( سكاآلمان لةسةر خةَلكى زيادةِرو تؤ

لةةة  نةةةكراوة  يةةاوازى  سةةيت ج شةةدا بةرا طةةرياوة، لةوة نةةة  هةةةر  كردووة، بةآلم يان بة كةفالةت بةربووة يا ئةوةتا 
سةآلتدار و بَي دةسةآلت، بةآلم ئةمة كَيشةيةكة بة حةقيقةت تا دَي مةسةلةن نَيوان فةقري و دةوَلةمةند، دة

كةةة  سةةةي  بةةانطى ئةوكة تةةةوة،  بةةانطي دةكا بةةارة  لة ِرووى ياساييةوة سكاآل تؤمار كراوة داواى شاهيد دةكات دوو
خةةؤ6زيادةِرةوى كردووة دةكات، دةبَيت شاهيد حازر بَيت ِرةنطة ) كةةارى  مةةة  ثةةَي ب ةةَيت، ئة تةةةواو ( مانطى  ى 

بةةة  سةةةآلت  دةكات بةراسيت وةكو )بةرزةكي بانان( بؤى دةر دةضَيت، بؤية ئَيمة ئةوةنان داوا كردووة كة دة
كةةةم  يةةة  كةةردووة دةزاو هة يةةان  شةةي خؤ شةةي ئي بةةة با نةةدَيكيان زؤر  بةةةَلَي هة يةكة ئيداريةكان بدرَيت، يةعين 

بةةةآلم بةد سةةييةتةوة،  شةةي ثر بةةةردةميان زؤرة، تةرخةمة و ئةو كةم تةرخةمييةشي لَي شةةيان لة خةةةوة ِرَيطري ا
يةةةكان  ئَيمة وةكو حكومةت با بَلَيني ئةوة باش هاتووينةتة سةر هَيَل، بةآلم ثَيداني دةسةآلت بة يةكة ئيدار
ئةةةوةى  كةةراوة بؤ سةةت  سةةيت درو يةَةجَيكيش بةرا بة طرينطى دةزانني كة لة اليةن قةزاوة دةبَيت ئةمة بكرَيت، ه

يةةة كة ِرَيطرى لةم زيادةِرةو سةةةرى هة بةةة ضارة سةةيت  كةةة ثَيوي سةةيت  يةةة بةرا شةةة هة يانة بكرَيت، هةندَية كَيشة
لةةة  نةةة  فيعلةن ئةطةر ضارةسةر بكرَيت ِرةنطة وردة وردة ئةم زيادةِرةويانةش كةم بَيتةوة، مةسةلةن بؤ منوو

ئةةةو  يةَةت  شةةتؤكاَلي )ئيت ةةا( دةكر بةةة كاتَية دا كة ياسا هةية باسي ئةوة دةكرا كة كاتَية زةويةكي ك يةةارة  جوت
زةوى نيشتة جَيبوون قةرةبوو دةكرَيتةوة، ئةمة بةراسيت ِرَيطة دةكاتةوة بؤ زيادةِرةوى كة ديارة كاتي خؤى 
ئةةةو  ضةةونكة  وا بوو كة بة ثارة قةرةبووى بكرَيتةوة، ئةمة بة حةقيقةت بةشَية لة زةويان بؤ دةطةِرَيتةوة، 

شةةتوكاَليية و زةويةى كة دةشدرَيت وةك يةكةى نيشتة جَيبوون بةوة هةةةر زةوى ك كةةراوة  بةةؤ  ى كة )ئيت ا(ى 
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مةةةنى  لةةة ئةجنو نةةدا  نةةةوةى خؤما كةةةم كؤبوو لةةة ية مةةة  كةةردووة ، ئَي ضةةيمان  كةمرت واية سةخةري بَيت، ئَيمة 
لةةة ) يةَةذكارى  بةةة 25/9/2014ِراو يةةان  كةةة زةو نةةةى  ئةةةو جوتيارا بةةؤ  كةةرد  يةةةكمان دةر كةةة رَينما نةةدا  ( بِريارما

ية بؤ ئةوةى كة نةضَيتة بةشي زيادةِرةوى ئَيمة عةقديان بؤ بكةين بؤئةوةى شَيوةيةكى شةرعي بةدةستةوة
بةةارة  بةةةردةوامني و دوو سةةتا  مةةة ئَي لةةةن ئَي يةَةت، فيع كة ئةم زةوية ببَيتة زةويةكي كشتوكاَلى و عةقدي بؤ بكر

مةةارة ) مةةايي ذ نةةدَية رَين كةةة هة كةةةين  يةةة دة ئةةةم ِرَينماي هةةةموارى  نةةدَية  مةة2014(ى )5هة لةةة (، دووةم: ئَي ة 
( بِريارماندا ثِرؤذةيةك بؤ هةموار كردنى ِرينمايي لَيدانى بري، كة 25/9/2014ئةجنومةنى ِراوَيذكارى لة )

قةةائعي  لةةة )وة كةةةش  كةةردووة و هةموارة هةةةموارمان  شةةتؤكاَلى و  بةةؤ زةوى ك يةةة  ئةويش هةرديسان زةرةرى هة
لةةة ) سةةتان(  شةةَي24/2/2015كورد سةةانةوة بة مةةةش دي كةةة ئة تةةةوة  بةةآلو كراوة شةةتوكاَليةكان (  يةةة ك لةةة زةو ة 

لةةة ) مةةة  سةةةر، ئَي تةةة  تةةةجاوزيان بكرَي كةةة  يةَةت  لةةَي دةكر طةةرى  شةةي 2/12/2014ِرَي نةةةوةى هاوبة لةةة كؤبوو (دا 
يةةدارة  شةةتيارى ئ كةةانيش و سةرثةر وةزارةمتان لةطةَل وةزارةتي ناوخؤ و شارةوانى و طةشت و طوزار و ثارَيجطا

كةةردووة  تةةةمان  ئةةةم بابة تةةوَيي  مةةةش سةربةخؤكان تاو  نةةداوة، ئة مةةةَلَية بِريارما كةةة كؤ ئةةةوةى  سةةةر  نةةة  هاتي
لةةة  تةةةوة  بةةة دوكيؤمَين يةةادةِرةوى  سةةةر ز مةةان لة مةةة راثؤرتَيك هةنطاوَيكى تر بووة بؤ ِرَيطرتن لة زيادةِرةوى، ئي

كةةةوتى ) كةةةوتى )15/1/2015ِرَي لةةة ِرَي تةةاكو  يةةران  مةةةنى وةز بةةؤ ئةجنو كةةردووة  بةةةرز   )28/1/2015 )
يةةران ب مةةةنى وةز مةةارة )ئةجنو يةةارى ذ بةةؤ 35ِر سةةثَيردرا  ئةةاو ِرا ضةةاوةكانى  شةةتوكاَل و سةر تةةى ك كةةة وةزارة (ى دا 

يةةادةِرةوى  بةةة ز يةةدار  شةةةكانى ثةيوةند فةةت و كَي سةةةرجةم طر بةةؤ  سةةةل  يةَةر و تة ثةةؤرتَيكي ت نةةى را ثَيشكةش كرد
كةةةوتى ) لةةة ِرَي مةةداوة و،  نةةةوةى ليذ21/4/2015سةرزةوي كشتوكاَل، ئَيمة ئةوةنان ئةجنا لةةة كؤبوو نةةةى ( 

يةةارة  ئةةةوةش د باآلي ال بردنى زيادةِرةوى لة ئةجنومةنى وةزيران بابةتةكان بة تَير و تةسةىل خراوةتة ِروو، 
قةةانونى  شةةروعي  كةةردووة مة مةةان  سةةي قانونَيك كةةة با نةةةوة  يةةن كؤبوو لةةة دوا بةةارةوة دراوة،  بِريارى ثَيويسيت لة 

لططة  )) ضططا اللو يةةارة وةزا املنع وازالة التجاوزات عل  ارا شةةي كةةة د كةةردووة و، بة شةةيان  شةةارةوانى ثَيشكة تةةى  رة
مةةة  طةةةر ئة زؤريشي باسي زيادةِرةوى سةر زةوى كشتوكاَل دةكات، كةئةمةش ئَيستا خةريكة تةواو بكرَيت، ئة
ثةسةند بكرَيت بةراسيت هةندَية لة كَيشةكان ضارةسةر دةكات و ِرَيطريةكى باش دةبَيت لة زيادةِرةويةكان، 

انة و، ئيجرائاتةكامنانة و  دةستمان ثَي كردووة و ئؤمَيد دةكةين كة ئةجنامي باشى ئةوة بةراسيت هةوَلةكامن
مةةة  شةةانيش ئَي كةةةين و، ثا شةةتوكاَلى ب سةةةر زةوى ك يةةادةِرةوى  لةةة ز طةةرى  تةةوانني ِرَي مةةة  ب تةةةوة و، ئَي لةةَي بكةوَي

تةةةعامولي ثِرؤذةمان هةية بؤ ضؤنيةتي ضارةسةر كردنى ئةو زيادةِرةويانةى كة لة كاتي خؤيدا كراو ة ضؤن 
لةطةَل بكرَي ئةوة دةمَينَيتةوة سةر ئةو ليذنةيةى كة بةِرَيج جَيطرى سةرؤكى حكومةت سةرثةرشيت دةكات 

 و ئَيمةش ثَيشنيارى خؤمان ثَيشكةش دةكةين، دووبارة سوثاس بؤ هةموو اليةك دةستتان خؤش بيََت.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ج وةزيرى كشتوكاَل و ئاودَيرى، بةِرَيج وةزيرى شارةوانى و طةشت و طوزار فةرموو.سوثاس، بةِرَي
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 بةِرَيج نةورؤز مولود/ وةزيرى شارةوانى و طةشت و طوزار:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةةرؤكى  طةةرى  بةةةِرَيجان جَي نةةةكان،  نةةدام ثةرلةما طةةران و ئة لةةةمان و جَي سةةةرؤكى ثةر بةةةِرَيجان  سةةوثاس،  زؤر 
سةةةر ثَي ةةيةكانى حكوم بةةة  تةةة  كةةةوا تايبة كةةةين  يةةة دة ئةةةم خةخمؤر سةةي  بةةةِرَيجةكان، زؤر سوثا ةت و وةزيرة 

كةةة  مةةة  ئةةةوةى ئَي بةةةآلم  يةةة،  سةةةردةمانَيكة هة يةةة،  ئةةةم سةرثَي ةةية هة يةةة  ئةةةمِرؤ ني كةةة  سةةتان  هةةةرَيمى كورد
سةةةوة 8مةسئولني تَيدا وةكو كابينةى ) بةةة سوثا يةَةة ( و بةرثرسيارةتى وةزارةتةكةى خؤمان  كةةةى تؤز ئةركة

كةةرد  نةةةوةيان  ئةةةو كؤبوو سةةي  كةةة با شةةتؤكاَل،  سووك كردين، بةِرَيجان جَيطري سةرؤكى حكومةت و وةزيرى ك
كةةة  يةةةت(  كةوا حكومةت بة خةخمؤريةوة ئةم دؤسيةى بة دةستةوة طرتووة لةطةَل راثؤرتي كاك )عمر عينا

كةةانى وةزارةت زؤر شيت تَيدا هةبوو، كة ئَيمةش لةطةَل ئةوان بة هةما هةنطى  مةةن كارة كةةردووة،  زؤر شتمان 
نةةةى ) لةةة كابي سةةيان 8و ئةجنومةنى وةزيران ئةوانى كة كراوة بؤ ِرَيطرتن لة سةر ثَي ةةيةكان  كةةورتى با بةةة   )

بةةةتى  خةةؤى بةتاي سةةتؤى  تةةة ئة كةةةى طرتووة ئةةةم ئةر شةةةوة  بةةة ثةرؤ مةةةت  بةةجانن حكو كةةةوا  ئةةةوةى  كةةةم بؤ دة
مةةان قرار جملس قيادة الثورة ثَيشوو هةبوو لة سةردةمانى ثَيشوو )وةزارةتةكةى ئَيمة، ياساي تةجاوزات كة 

بةةة 2005هةبوو زؤر ياسامان هةية  تا ِرادةيةك تا ساَلى ) بةةوو  ( ئةمانة كارى خؤيان كردبوو، دةسةآلتيان دا
شةةيان  بةةة داني كةةردن و عقو مةةة  هةةةبَيت و غةرا جةةةوزاتَيكيان  هةةةر موتة نةةى  هةةةقي طرت كةةة  يةةةكان  كةةة ئيدار ية

سةةةآلتي هةبَيت،  بةآلم دواى ئةوةى كة دةستوور طؤِراو هةمووان ئاطادارن كة سوَلتةى قةزائي جيا كراوة و دة
يةةاد  هةةؤى ز بةةووة  ئةةةوة  طرتن و ئيجرائاتي ياسايي لة سةرؤكى يةكةى ئيداريةكان وةرطرياوة و لةوانةية كةوا 

ةَل وةزارةتى كشتوكاَل و وةزارةتة بوونى سةرثَي ى، بؤ ئةم بابةتة ِرةشنووسَيكى ياسالان ئامادة كردووة لةط
بةةةِرَيجانى  طةةةَل  شةةييةوة لة سةةت خؤ يةةران و بةدة مةةةنى وةز ثةيوةنديدارةكان و بة هةما هةنطى لةطةَل  ئةجنو
نةةةى  ئةةةم ئيجرائاتا سةةاكة  سةةة يا لةةةمان، ِرةشنوو شةةارةوانى ثةر نةةةى  نةةدامانى ليذ ليذنةى شارةوانى و هةموو ئة

يةةةكى ت كةةة دادطا تةةووة  خةةؤي طر لةةة  كةةاران، هةمووي  طةةةَل سةرثَي ةةي  كةةردن لة ئةةات  بةةؤ ئيجرا يةَةت  بةةةت دابنر اي
تةةةجاوزةكان 2هةروةها ئَيمة وةختى خؤي تةبعةن ) نةةى مو ( ياسا هةبووة، بةآلم ياسايةكيان بؤ تةملية كرد

كةةةوا املنع وازالة التجاوزبووة ياسايةكيشيان بؤ )) بةةوو  بةةاش  ات((كانة، ئَيمة وةكو ئةجنومةنى وةزيران ثَيمان 
ر لة ئةجنومةنى وةزيران درا كةوا ثَيشرت مةنع و ئيجالةكة بكرَيت ئينجا ب ينة سةر ئةوةى كةوا ثَيشوو بِريا

سةةاكةى )) نةةة يا خةةؤش بةختا سةةتا  يةَةت، ئَي جططاوزكراوة و تةمليكيان بؤ بكر لططة الت نططع وازا مةةةنى امل لةةة ئةجنو ات(( 
سةةي  لةةة مةجلي شةةوورا،  بةةةردةم وةزيرانةوة ثةسةند كراوة و ناردراوة بؤ مةجليسي  تةةة  يةَةت دَي تةةةواو ب شةةوورا 

لةَةَيني  تةةوانني ب ثةرلةمان و ئةندامانى ثةرلةمان ثةسةند بكرَيت ئةو كَيشانةى كةوا زؤربةى باسي دةكةين دة
سةةةر  يةةدارةكان لة شةةارةوانيية ثةيوةند طةةةَل  بةةةردةوامي لة بةةة  مةةة  كةةة ئة هةمووى حةل دةكرَي)، دووةم خاَل 

سةةةرووى  خةتني كةوا ضةندين نووسراومان كردووة سةةتا  تةةا ئَي طةةا،  هةر سةر ثَي ي كارَية بِريارة بدرَيتة داد
مةةةة 1000) لةةةة مةحكة مةةةةكان و  يةةةديعا عا لةةةة ئ كةةةاران  سةةةةر سةرثَي ةةةي  يةةةة لة لةةةان هة هةةةةزار داواكار  )

كةةة  بةةةوةى  سةةةبارةت  بةةوو  هةةات  مةةر(دا  ثةيوةنديدارةكانةوة، تايبةت بةو خاآلنةى كة لة راثؤرتةكةى كاك )ع
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يةةةيان موخةسةساتي، فيعلةن  يةَةت حيما كةةةس ناتوان ئةو برادةرانةي كةوا دةضن تةجاوزات هةَلدةطرن، بةآلم 
يةةن  يةةي دوا بكات تووشي كَيشة دةبنةوة لةطةَل ئةوانةى كة سةرثَي يةكان ئةجنام دةدةن بة ثَيي ِرَينمايي دارا

مةةة ِرَينماييةكانى دارايي زؤربةى ئةو ئيجرائاتانة لةبةر ئةوةى موخةسةسات ِراطرياوة ئةمة شيان ِراطرياوة، ئَي
بةةؤ  سةةاتةيان  ئةةةم موخةسة يةةي كة تةةى دارا كةةردووة ل وةزارة مةةان  كةةو وةزارةت داوا نةةةوة وة يةةةن خؤما لةةة ال

نةةة ) كةةة بكرَي كةةردووة  يةَةواران و 2بطةِرَينَيتةوة، ئَيمة ستافةكاني شارةوانيشمان وا لَي  شةةي يت( ئ شةةي ت(، ) ( )
خةةود ( لةوان4)شي يت( بةيانيان لةبةرئةوةى تا سةعات ) يةةا  ةية تةجاوزاتةكان كؤنرِتؤَل بكرَيت ثاش ئةوةى 

يةةاتر  نةةني ز لةةةوَى  شةةارةوانييةكان   مةةوراقي  نةةةرى  كةةة نوَي كةةةن،  شةةووى دة بةِرؤذانى ثشووةكان، ئيستيغاللي ث
( )شي ت( و بة بةردةوامى ضاودَيريان بكرَي)، 2ثةرة بسَينَيت، بةآلم بؤ ئةمةش وامان كردووة كةوا ببنة )

كةةردووة ئةمةش كارَي شةةمان  كة كة وةزارةت بة ئةركَيكي خؤى زانيوة و ئيشمان لةسةرى كردووة، ئامادة سازي
نةةني  مةةة دةزا ئةةةوةى ئَي بةةَي) لةبةر يةةر  خةةودي وةز بةةة  سةةةر  يةةةتى سةرثَي ةةيةكان كة نةةةوةى بةِرَيوةبةرا بؤ كرد

شةةري موراقة كةةة موبا يةةةكت سةرثَي يةكان لة زؤر شار و شارؤضكةكان زؤر ثةرةى سةندووة، بةآلم  بةةةى دائرية
يةةة ) كطط  نةبَي لةوانة كةةو  تل مةةة وة نةةةدةن، ئَي ئةةةجنام  يةةان  كةةاري خؤ سةةةكان  لةةة بةرثر نةةدَي  خةةود هة يةةا  هةةةبَيت 

سةةا  بةةة يا سةةيت  شةةيت ثَيوي يةةةتى ط بةةةآلم بةِرَيوةبةرا يةَةت،  وةزارةت ثَيشنيارمان كرد كة بةِرَيوةبةرايةتى طشيت ب
يةةةتي طؤِرينة و، ثَيويسيت بة موافةقةى ئةجنومةنى وةزيرا بةةة بةِرَيوةبةرا نةةة  يةةة كردووما نةةة، بؤ ن و ثةرلةما

شةةارةوانييةكان  هةةةموو  سةر ثَي يةكان كة سةر بة وةزير بَي) و بتوانَيت ئيجرائات و بةدوادا ضوون لةطةَل 
كةةاك  بةةؤ  بكرَي) بؤ بةدوادا ضوونى جدى ئةو سةرثَي يانةى كة دةكرَيت، بابةتَيكى تر وا بجاو زؤر طرين  

شةةتة )عمر( ئاماذ نةةى زةوى ني بةةةش كرد بةةوو، دا بةةوون  شةةتة جَي ثةةِرؤذةى ني طةةرتين  ةى ثَيدا، ئةوةى كة هؤى ِرا
طةةرياوة و  كةةة ِرا مةةةى  بةةةآلم ئة يةةادةِرةوى،  جَيبوون بوو بؤ هاووآلتيان، كة ئةمة دةبَيتة هؤيةكي سةرةكى بؤ ز

مةةةتى ز ئةةةوةى خج طةةرت بؤ يةةارةى ِرا ئةةةم بِر شةةةوة  بةةة ثةرؤ مةةةت  يةةران و حكو مةةةنى وةز كةةةم ئةجنو يةةاترى 
طةةؤِراو  سةةتةكةى  نةةني ئارا دةرامةتان بكات لةبةرئةوةى ثِرؤذةى نيشتة جَيبوون و وةبةرهَينان هةموومان دةزا
ئةةةوةى  طةةرت بؤ شةةةوة ِراي بةةة ثةرؤ يةةران  مةةةنى وةز يةةة ئةجنو خةَلكى كةم دةرامةت لَيي سوودمةند نةبوون، بؤ

شةةتة ج سةةةندووقي ني ئةةةوةى  كةةات، بؤ سةةت ب بةةوون درو شةةتة جَي سةةتةى ني ئةةةوةى دة كةةات، بؤ سةةت ب بةةوون درو َي
بتوانَيت شوقة يا خود خانوو بؤ كةم دةرامةتان دروست بكات، نةك تةنيا ثَيداني زةوى، هةموومان دةزانني 
يةةا  طةةرت  كةةة وةر كةةةى  ئةةةوةى زةوية كةةات لةر سةةةر نا هةةاووآلتي ضارة شةةةى  يةَةة كَي هةةيض جار يةَةداني زةوى  ث

نةة لةةَي وةر سةةوودى  هةةيض  مةةةتطوزارى  بةةةبَي خج شةةَيت  بةةردووى دةي رؤ بةةةى ِرا يةَةي تةجرو بةةة ث مةةة  ةطرتووة، ئَي
شةةتة  شةةةى ني يةةةك كَي لةةة دواى  يةةةك  نةةةكانى  سةةتان و كابي هةةةرَيمى كورد مةةةتى  شةةوو و حكو تةةةكانى ثَي حكومة
يةَةت  جَيبوومنان بؤ حةل نةبوو، لةبةرئةوةى زةوى كة دابةش دةكةى زةوي خةدةماتي نيية، حكومةت ناتوان

هةةاووآلت يةةةنَيت،  بةةؤ بطة مةةةتطوزارى  مةةةت خج ئةةةوة حكو بةةةآلم  كةةات،  لةةَي نا سةةتي ادةى  شةةَي) و ئي ي دةي رؤ
كةةةم  هةةاووآلتي  بةةؤ  نةةةوة  بةرنامةى طؤِرى كةوا بكاتة شوقة يا خود خانوو دروسيت بكات بة خجمةتطوزاريةكا
سةةةرووى  نةةدى و  مةةام ناوة بةةؤ  كةةةوا  نةةةى  دةرامةت و، زةوى حكومةتيش لة داهاتوو بة فَيِرؤ نةضَي) بؤ ئةوا
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شةةَيت مام ناوةندى  ثةةَي ب رؤ يةةان  مةةةت زةو دةكةن بابَلَيني بؤ دةوَلةمةندةكان دروست دةكرَي) ثَيويستة حكو
بةةة  هةةةمووى  نةةةماوة و  مةةةت  لةَةَيني زةوى حكو كةةةوا دة هةةاتووة  نةك بة خؤِرايي بيانداتَي، كة ئَيستا وامان لَي 

ئةةةم فَيِرؤ ضووة و، ئةوة بةرنامةى حكومةتة و، بةرنامةكانى وةزارةتة و ئَيمة بة ث كةةردووة  ةرؤشةوة وامان 
 دياردةية )انشْا  اهلل( بتوانني ضارةسةري بكةين، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
سةةن،  يةةان بنوو نةةاوى خؤ تةةوانن  لةةةمان دة سوثاس بؤ وةزيرى شارةوانى و طةشت و طؤزار، ئَيستا ئةندامانى ثةر

سةةي يةةان نوو ئةةةواني هةندَية لة ئةندامان ناوي خؤ يةةي  تةةةوة دوا لةةةمان دةاوَينَي سةةكرتَيري ثةر بةةةِرَيج  كةةة  وة 
 تريش مافى قسة كردنيان هةية.

 بةِرَيج فخرالدين قادر عارف/ سكرتَيري ثةرلةمان:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يةةان تؤ مةةار بؤ ط تو طؤ كردن لةسةر كَيشةى زيادةِرةوى لة هةرَيمى كوردستان، ئةم بةِرَيجانة ثَيشرت ناوى خؤ
جةةد  لةةي، ما بةةدالرمحن ع مةةر، ع سةةؤران ع لةَةةدني،  مططان  كردووة ))مامؤستا ابو بكر هة بةةةهجاد عث ئةةازاد،  طةةؤران 

صةةؤفى، سةةت  صةةاحل، دةروَيش، فر مةةة  لةةي حة يةةد، ع يةةات جم بةةاثري  ح طةةةآلَلي،  مةةةِروان  سةةتا  سةةليم، مامؤ سةةروود 
 كامةال((.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
نةةا تةةريش  نةةدامانى  كةةة و )ئة هةةةر ية سةةن  يةةان بنوو لةةة 3وى خؤ شةةرت  كةةة ثَي نةةةى  ئةةةو دةنطدا يةَةي  بةةة ث قةةة  ( دة

نةةة  بةةة ليذ يةَةت  يةةةت دةدر سةةيوة، ئةولةو ثةرلةماندا كرا دةتوانن قسة بكةن جطة لةوانةى كة ناوى خؤيان نوو
 ثةيوةنديدارةكان ليذنةى شارةواني و ليذنةى كشتوكاَل بؤ قسة كردن.

 سكرتَيري ثةرلةمان:بةِرَيج فخرالدين قادر عارف/ 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

فةةائ ،  يةَةواز  محةةد، ِر لةةحم ا يةةادةِرةوى ))خ شةةةى ز سةةةر كَي كةةردن لة طةةؤ  ئةم بةِرَيجانة ناوةكانيان تؤمارة بؤ ط تو 
خةةدر،  ئةةاوازلىيف  ساالر حممود، قادر ئؤمتان، تةالر  مةةةردان  لةةي جةةةنطي،  جنةةات حممةةد، ع يةةل،  حتسةةني امساع

بةةةهار  غجالي، عباسطه  هالؤ، فريؤز  قةةادر،  نةةور  ئاواز محيد، برزؤ جميد، بةهار عبدالرمحن، ايوب عبداهلل، ا
ضةةةر، مصى  حممود، ثةروا على، سهراب ميكائيل، حسن صاحل، حممود حاجى، فائ   مةةر كؤ هةةادى، ع ، كةذاَل 

بةةمصى  حاجى كاروان، يروانت نيسان، غريب  بةةاس، ع كةةاك ع صةةمد،  داهلل ، كمال يلدا، عبداهلل جاسم، مريم 
 حممود، بَيطةردخان، شَيركؤ حةمة امني، شكرية امساعيل، زؤل ا حممود[.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 د. شَيركؤ نوقتةى نيجامى 
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 بةِرَيج د. شَيركؤ حةمة امني:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةة بةةريى  مةةةش  سةةتم ئة مةةةوة، ثَيشرتيش الى ]كاك هاوكار[ ناوم نووسيبوو، وي لةةةمان خب سةةكرتَيرى ثةر ِرَيج 
 خؤم ضوومة ذوورةكةى، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، ناوى كاك عبداللة بنووسن، كاك بةهجاد فةرموو،

 بةِرَيج بةهجاد دةروَيش دةروَيش:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كةةى جةنابَى تة بةحس كر ئةو ليذنَيت ثةيوةنديدار ئةو يةةت  لةويةت بؤ وانة، ئايا سكرتَيرَى ثةرلةمانَى دزان
 ئةندامَى ليذنا شارةوانيَى ية 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةَلَى، ناوةكان لةبةر دةستمانداية، كاك ابوبكر فةرموو،

 بةِرَيج ابوبكر عمر عبداهلل ]ابوبكر هةَلةدنى[:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

طةةادارى  سةةةرةتا مةةن ئا شةةرت  كةةةم، ثَي شةةارةوانى دة نةةةى  سةةةرؤكى ليذ بةةةِرَيج  كةةةى  تةةةواوى راثؤرتة شةةتطريى  ث
يةةاترم  كةةاتى ز قةةة  يةةةك دة يةةوادارم  ئةةةوة ه سةةيبوو، لةبةر يةةةكم نوو كارنامةى ئةو كؤبوونةوةية نةبووم بريؤكة

سةةتدرَي ئةةةويش دة نةةةكراوة،  تةةةجاوزات  لةةة  تةةر  جةةؤرَيكى  تةةةجاوزاتى ثَيبدةن، لة راثؤرتةكةدا ئاماذة بة  ذى و 
كةةراون،  طةةري  حةةجب دا كةةانى  حةةجب و دام و دةزطا حجبة بؤ سةر مؤَلكى طشتى، كة دةيان مؤَلكى طشتى لة اليةن 
بةةؤ  يةةادةِرةوى  تةةةجاوزات و ز بةةؤ  كةةارَيكن  كةةة هؤ نةةةى  ئةةةو حيجبا بةةةر  ضةةيية بةرام ئةةات  يةةا ئيجرا دووةم، ئا

َلبذاردنةكان ضاوثؤشى دةكةن  ئةمة هؤكارى ضنينةوةى كؤمةَلَية دةنطى ناِرةوا و دةنطى ناحةق لة كاتى هة
سةةوورى  بةةريى  يةَةدانى  سةةتا ل تةةاكو ئَي كةةة  يةةةنَيم  شةةتوكاَل رادةطة يةةرى ك سةرةكى تةجاوزاتةكانة، بة جةنابى وةز
بةردةوامة لة ]مَيرطة ثان و سيتةك[ تا دوَينَى هةندَية لة بةرثرسى يةكة ئيدارييةكان تةواتوئيان هةية 

نةةة، خةةاوةن بريا طةةرى  لةطةَل ئةو  بةةةِرَيج جَي ثةةؤرتى  لةةة را سةةَييةم:  نةةةطرياوة،  هةةيض را تةةةكان  ئةةةوة ئيجرائا لةبةر
نةةَيني و  سةةا دادة كةةةين و يا سةةة دة لةَةَين ديرا هةةةر دة يةةدار  يةةرى ثةيوةند هةةةر دوو وةز مةةةت و  سةةةرؤكى حكو

لةةة مانى بةهةنديان وةرطرتووة و ئاماذةيان بةوةنةداوة كة ضةند ئيجرائاتيان كردووة بة داتا و ذمارة بة ثةر
يةةاردة  ئةةةو د كةةة  مةةة روو  كةةةم دةخة طةةرن  بريؤكة يةةادةِرةوى راب يةةاردةى ز نةةة د ضةةةند توانيويا تةةا  لةَةَين  بةةةِرَيج ب
طةةرتن  سةةةردا  سةةت بة لةةة دة يةةة  كةةة بريتي لةَةداوة  سةةةرى هة سةةتان  ضةةكةكانى كورد شةةار و شارو لةةة  سةةتانيية  ناشار

هةةَي سةةت  شةةتوو و فر سةةت رؤي سةةانى دة يةةةن كة لةةة ال شةةتوكاَلييةكان  يةةة ك يةَةوة بةسةر زةو شةةتنى ث كةةِرين و فرو ن 
خةةةَلكى  خةةؤم  مةةن  كةةة  دةكرَيت و بؤ بةرذةوةندى تايبةت بةكار دةهَينرَيت، بة تايبةتى لة ناوضةى سلَيمانى 
كةةراوة،  طةةري  هةةةمووى دا هةةةر  نةةاِرةوا  شةةَيوةيةكى  ئةو ناوضةيةم لة هةر دوو ناوضةى سيتةك و مريطة ثان بة 
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كةةدا ئَيستا ئاذةَل و ثةلةوةرى كَيوى ناتوانَيت ل لةةة كاتَي مةةة  كةةة ئة تةةةوة  شةةاخةكة بثةِرَي بةةةرى  ئةةةو  بةةؤ  ةو بةر 
بةةةش  بةةةش  جةةادة و  شةةانى  يةةةوة راكَي لةةةم روو سةةتانى  هةةةوَلى ناشار يةةن  سةةتانة، دوا مؤَلكى هةموو خةَلكى كورد
لةةة  بةةة [  كردن و نيشانةكردنى شاخى سةربةرزى ثريةمةطرونة، ئةو شاخةى كة مامؤستا ]تؤفي  وةهبى 

هةزار تؤث و كالشينكؤف، نادةم بة شاخى ثِر لة لؤف، ضونكة ثشت و ثةناى كوردة، ملى وةس يدا دةَلَيت: ]
كةةاك  ئةةارى و  كةةاك  فةةةرهاد و  كةةاك  مةةاوةتى و  دوذمنى تَيدا وردة[، ثَيشمةرطة دَيرينةكان لَيرةن ]كاك دلَير 

و كة خوا نةبَيت حممود[ بةعسيةكان دةستيان نةطةيشتة ئةم شاخة، بةَلام كؤمةَلَية دةوَلةمةند و هةَلتؤقي
سةةتة  يةةة ثَيوي شةةة، بؤ شةةاخة سةركة بةةةم  شةةتووة  سةةتيان طةي نةةاوة  دة كةةوَى هَي لةةة  سةةامانةى  ئةةةو  يةَةت  كةس نازان
كةةار  لةةة  نةةَين و بةثة سةةا داب شةةتى يا مةةوَلكى ط نةةى  طةةري كرد وةزارةتى ناوخؤ و كشتوكاَل بؤ ئةم ياسا شكَينية و دا

 سوثاس.بكةن، با ئةمةش بة مةرةزى سيتةك و مَيرطةثان نةضَيت، 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك سؤران فةرموو،
 بةِرَيج سؤران عمر سعيد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةخَيرهانى شاندى حكومةت دةكةم، بةَلام ئومَيد دةكةم ثةرلةمانى كوردستان تةنيا ط توطؤ نةكات، ضونكة 
مةةةت و ط وطؤ لة هؤَلةكان و زانكؤ كان و شوَي كةةة حكو سةةة  ئةةةو ثر سةةةر  يةَةت لة يةةة، دةب نة ثةيوةنديارةكان هة

مةةةت  يةَةت و حكو طةةةرانى ب يةَةت و ني شةةة ب تةةةنيا دةردة ثةرلةمان بة طرنطى دةزانن بة بِريار دةرضني و ئةطةر 
لةةة  يةةان روو  كةةات، هاووَلات بَلَيت بة ئَيمة ناكرَيت، بة سَى دةست دةكرَيت و ئَيمةش بَلَيني دةبَيت حكومةت بي

بةةوو كو سةةتى دة بةةة را يةةة  كةةردووة  بؤ يةةةى  ئةةةم زةو بةةةِرووى  كةةة روو يةَةت  سةةاتة بطر لةةةم كارة َى بكةن  كَى بةر 
يةةة  يةةة، دةبوا وةزيرى ناوخؤ و وةزيرى سامانة سروشتييةكان لَيرة بن و ثةيوةندى راستةوخؤى بةوانةوة هة

يةةة،  خةةؤى بهَينا طةةةَل  يةةرى لة هةةةر دوو وةز مةةةت  لةةة حكو يةةدار  نةةةى ثةيوةند يةةادةِرؤيى سةةةرؤكى ليذ شةةةى ز كَي
سةرةتا لة بازرطانى كردن بة زةوى دةستى ثَيكرد كة حكومةت لَيى بةرثرسيارة و لة هيض شوَينى دونيا ئةو 
بةةة  يةَةت،  يةَةوة ناكر طةةانى ث يةةا زةوى بازر شةةوَينى دون هةةيض  لةةة  كةةردن و  طةةانى  تةةة بازر يةةة بووي يةَةرة هة تةةةى ل حاَلة

شةةكردنى زةوى و سةةةرةتاوة دابة لةةة  هةةةرَيم  يةةة و  داخةوة لة  بةةةردةوامى هة سةةتا  تةةا ئَي كةةردن  يةَةوة  طةةانى ث بازر
شةةارةوانى  كارةساتى بةرهةم هَيناوة، حاَلةتَيكى تر ئةو تةجاوزةية كة حكومةت بؤ خؤى دةيكات ، وةزارةتى 

سةةاندن ] بةةؤ ثر كةةراوة  مةةةت  سةةتةى حكو سةةتانة ئارا بةةةر دة [ دؤو 301لة يةكَية لةو ثرسانةى كة ئَيستا لة
حةةجب و 4دواى ]زةوى وةزارةتى دارايى  بةةة  نةةى  نةةى دا شةةان كرد شةةان و تةخ [ ساَل مامةَلة ثَيوةكردن و ثةخ

شةةتوكاَل  هةةةر زةوى ك يةةة و  تةةى دارا نةةة زةوى وةزارة يةَةت ئةما تاثؤ كردنى لةسةر حجب دواى ضوار ساَل، دةزانر
سةةةر و  تةةة  تةةةجاوزى كراوة شةةتوكاَل  تةةى ك سةةتى وةزارة بةةة دة هةةةمووى  هةةةر  يةةى،  تةةى دارا يةةة زةوى وةازارة ني

كةةة زةوى تةس يةَةت  جةةَى دةكر ةروفى ثَيكراوة بة ناوى ماستةر ثالن و كة ماستةر ثالن تةنيا بؤ ئةوة جَى بة 
تةةة  شةةارةوانى زةوى داوة تةةى  كةةردن، وةزارة تةةةوزيع  شةةوَينى  بةةة  بةةوون  شةةتةجَى  بةةة زةوى ني كةةةن  شةةتوكاَل ب ك
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شةةان و ثةخ16خةَلكَية لةم شارى هةولَيرة، فرؤشتوويةتى بة ] لةةة [ مليؤن دؤالر و تةخ شةةَيت  شةةان دةفرؤ
يةةة و  تةةةجاوز هة كةةان  هةةةموو بوارة كاتَيكدا بؤ ثرؤذةى خَيرخوازى دراوة لة موساتةحة و لة وةبةرهَينان لة 
مةةة  طةةة لة مةةةت روودةدات ج ضةةاوى حكو ثةةَيش  بةةة  سةةة و  يةَةى بةرثر مةةةت ل كةةراوة، حكو سةةيدار  تةجاوزى مةتر

لةة كةةات  خةةةَلة دة شةةاعرى  بةةة مة تةةة  مةةةت طاَل هةةةزاران وةزارةتى شارةوانى و حكو بةةذاردن،  تةةةكانى هةَل ة هةَلمة
طةةةورة،  لةةةفَيكى  بةةة مة بةةووة  بةةووة و  طةةريؤدةى  سةةتا  خةةةَلة ئَي ثارضة زةوى بة ناوى هةوايى داوة بة خةَلة و 
بةةذاردن  مةةةتى هةَل بةةؤ هةَل ضةةى  يةةةعنى  يةَةت،  سةةةر بكر يةَةت ضارة سةةة و دةب ئةمة بة راستى وةزارةت لَيى بةرثر

هةةيض زةو كةةة  خةةةَلة  بةةة  طةةةر رةقةمَية دةدةى  يةةة، ئة كةةة طريؤدة ئةةةو خةَل سةةتا  تةةا ئَي يةةة   بةةوونى ني يةةة و  ي ني
سةةةيرى  بةةِرؤ  هةةةن/  نةةدَية  ضةةةند طؤ سةةَلاوة[  شةةاوَيس و بنة تةماشا بكةين لَيرة لة شارى هةولَير لة نَيوان ]
نةةةتى  شةةن و زةما عةةة دةي رؤ بةةة قةت بكة بجانة ضؤن بة طةو هةَلدةطةِرَيتةوة و كؤمةَلَية بةرثرسى حكومى 

 دةدةن. بة خةَلة 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كاتت تةواو بوو، كاك عبدالرمحن فةرموو،
 رضا:بةِرَيج عبدالرمحن على 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
لةةةكمان  ضةةةند خو طةةةر  من يةك موالحةزةم هةية بة حوكمى ئةوةى ئَيمة ليذنةى كشتوكاَلني، كاتى ئَيمة ئة

هةةة بةةةِرَيجةكان بدةنَى رةنطة  نةةة  بةةةخَيرهاتنى مَيوا كةةةين و  سةةتان دة كةةةين، سوثا سةةةش نة نةةدة ق موومان ئةوة
سةةناك،  يةةةكى تر بةةة دياردة دةكةين، بةداخةوة زيادةِرؤيى لة هةرَيمى كوردستان لة حاَلةت تَيثةِربووة و بووة 

غةةةكراو  مةةة[ جاران لة سةردةمى رذَيمى بةعس ئةطةر هةندىَ ناوضةيان ناو نابوو ناوضةى قةدة ]موحةرة
كةةةى  سةةةيرى  لةةة دوورةوة  تةةوانى  هةةةر دة يةةة  بةةؤت ني بةةةَلام  ضةةَيت،  سةةتا دة كةسَية بؤى نةبوو ب َيت، بةَلام ئَي
لةبةر سياج و تةلبةندى جؤراوجؤر، من تةنيا داتاكانى ئةو دوو وةزارةتة كة وةزيرةكانيان لَيرةن، وةزارةتى 

مسةةى  بةةة رة كةةة  يةةان  بةةؤ خؤ شةةتوكاَل  تةةى ك لةةة شةةارةوانى و وةزارة يةةاترة،  لةةةوة ز يةةام زؤر  نةةدووة و دَلن رايانطةيا
تةةة 48894شارةكانى هةرَيمى كوردستان بة ثَيى داتاكانى وةزارةتى شارةوانى ] [ حاَلةتى زيادةِرةوى كراوة

كةةانى 32سةر زةوى شارةوانييةكان، كة ئةمة زؤرينةى ] شةةارةوانى ثارَيجطا سةةنوورى  [ هةزا بةرةو ذوور لة 
سةةاَلى ]هةولَير و دهؤكة، وةزار تةةا  يةةان  يةَةوى خؤ يةَةى رووث بةةة ث ئةةاو  ضةةاوةكانى  شةةتوكاَل و سةر [، 2012ةتى ك

يةةادى 2487نَيجيكةى ] نةةدة ز ضةةوار ئةوة سةةتا  [ تةجاوزات كراوة لةسةر زةوى كشتوكاَلى و لةو كاتةوة تا ئَي
تةةة ] كةةة دةكا يةةان   تةةةى خؤ بةةة و تةةةجاوزات و 9948كةةردووة  نةةةت  خةةراثن و تةنا لةَةةتى  نةةة حا كةةة ئةما  ،]

[هةزار بري لَيدراوة 41ةوى كراوةتة سةر ذَيرزةوى نةك رووى زةوى، لة كوردستان بة ثَيى داتاكان ]زيادةِر
[ هةزار بة زيادةِرؤيى كراوة بةداخةوة، زيادةِرؤيى تةنيا هاووَلاتى نةيكردووة، بةَلكو حكومةت بؤ 21كة ]

كوردستان، من منوونةيةك دَينم،  خؤى ثشكى شَيرى بةردةكةوَيت لة زيادةِرؤيى بؤ سةر زةويةكانى هةرَيمى
هةةةرَيمى 1998لة ساَلى ] لةةة  ضةةكةكان  شةةار و شارؤ بةةوونى  فةةراوان  ثةةالن و  سةةتةر  هةةؤى ما بةةة  [ةوة تا ئَيستا 
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هةةةزار و ]651[ مليؤن و ]1كوردستان زياتر لة ] بةةؤ 199[  نةةراون  بةةةكار هَي شةةتوكاَلى  [ دؤو زةوى ك
هةةةموو لةةة  سةةتا ] فراوان كردنى شار و شارؤضكةكان كة ئةمة  تةةا ئَي نةةةبووة،  تةةاري،  لةةة  شةةتى وا  يةةا  [ 45دون

ضةةةند  مةةن  يةَةت،  بةةةدوادا د سةةاتى  سةةتيدا كارة لةةة را كةةة  هةةاتووة  بةةةكار  بةةةرهَينان  كةةانى وة هةزار دؤو بؤ ثرؤذة
تةةا  شةةارةوانى  تةةى  شةةتوكاَل و وةزارة تةةى ك يةَةوان وةزارة هةةةنطى ن كةةةم، هةما نةةة دة ئةةةو بةِرَيجا سةةتةى  سةةيار ئارا ثر

طةةوزار ضةندة  ضونكة كَيشةكا شةةت و  شةةارةوانى و طة يةةرى  ن زؤربةى ثةيوةستة بة هةردووكيان، دووةم،  وةز
تةةة و  يةةارى تايبة يةةارة بِر ئةةةم بِر كةةة  ضةةةيةك زةوى،  بةةة ثار نةةةوةى دوو دؤو  بةةة قةرةبووكرد يةةة  يةَةة هة بِريار

طةة يةةة ئة يةَةت، تكا شةةى ثَيناكر كةةة ئي ضةةةكانى دي لةةة ناو كةةراوة و  جةةَى  ةر شةخسيية و لة هةندَية ناوضة جَى بة 
شةةوَينةكان  ضةةةكان و  هةةةموو ناو بةةؤ  بةةا  سةةتانةوةية  هةةةرَيمى كورد مةةةتى  بِريارةكة رةمسى ية و لة اليةن حكة
لةةة  يةةة  ئةةةوةى زةوى هة بةةةر  يةَةت، لة شةةتوكاَلى بكر سةةةر زةوى ك يةَةوى ورد لة كةةةم رووث شةةنيار دة يةَةت و ثَي رابطري

فةةةرمانى هةولَير زةوى كشتوكاَليية بة زةوى بةردةَلان هةذمار كراوة، فةرمانى ئ ةوةى ]كاك ابوبكر[ وتى، 
بةةة 27/2/2011[ لة رَيكةوتى ]2418ذمارة ] بةةووة  بةةةت  يةةران تاي مةةةنى وةز سةةةرؤكايةتى ئةجنو كةةة   ]

 دروستكردنى ليذنة بؤ طةِراندنةوةى مؤَلكة طشتييةكان ضى بةسةر هات  سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك ماجد فةرموو،
 توفي : عثمانَيج ماجد بةِر

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
هةةاورَيم  كةةةى  كةةةم، راثؤرتة بةةةِرَيجةكان دة نةةة  ثَيشةكى بةخَيرهاتنى بةرَيج جَيطرى سةرؤكى حكومةت و مَيوا
ئةةةوةى  بةةوو،  كةةةَل كرد تةةةكانى تَي كةةان بابة لةةة جؤرة ]كاك عمر[ راثؤرتى تَيروتةسةل بوو، بةَلام بة جؤرَية 

يةَةت طرنطة ئةمِرؤ ئَيم شةةارةوانى ب ة تاوتؤى زَيدةِرؤيى كردن لةسةر زةويةكانى حكومةت بكةين، لة سنوورى 
لةةةو  سةةن  يةةدارةكان بةرثر نةةة ثةيوةند هةةةموو وةزارةت و الية نةةة  شةةارةزاييةى هةما ئةةةو  شةةتوكاَلى، وةك  يةةان ك

سةةةر مةةة  ضةةةندين دياردةية بة تايبةتى وةزارةتى كشت كاَل و وةزارةتى شارةوانى و وةزارةتى ناوخؤ، ئَي دانى 
مةةةكان و  طةةةَل قالقا لةةدا[ لة قةزا و ناحييةمان كرد وةك ليذنةى شارةوانى بة تايبةتى لةطةَل كاك ]كمال ي
خةةةوة  بةةة دا كةةرد،  شةةوَينَيكمان  ضةةةند  سةةةردانى  كةةرد و  مةةان  نةةةوة و ط توطؤ يةةةكان كؤبووي بةةةرى ناح بةِرَيوة

لةةدوزةر  بينيمان ببورن لة هةندَى شوَين زةوى دةَلةت فةرهود دةكرَيت، شةةؤفل و بؤ مةةةر و  جةةةك هة ضيا بة 
سةةةةر ال ب ةةةَيت،  بةةةاتى لة سةةةي ةتى غا تةةةا  سةةةوتَينرَيت  يةةَةت و دة لةةةةناو دةبردر سةةةتانةكان  يةةَةت و دار دةروخَينر
ضةةؤ ئي ةةراز  طةةةى هاتوو بةةوون و رَي شةةتةجَى  عةةةى ني بةةة قةت يةَةت  ئةةةوةى بكر بةةؤ  يةَةت  ثةةِر دةكر ئةةاو  تةةةرةى  قةتن

بةةةر دةكرَيت موحةرةماتى جادة نةماوة و بة دةي كةةةن، لة كةةار دة ضةةةدا  يةةةك ناو لةةة  يةةل  سةةوورى و ثا بةةريى  ان 
تةةؤمبَيلى  بةةة ئؤ سةةكةرى  بةةةتى عة بةةة تاي سةةةَلاتدار  خةةةَلكانَيكى دة يةةدار،  يةةةنى ثةيوةند مةةةت و ال ضةةاوى حكو
كةةةوة زةوى  يةةةكان بةية قةةةزا و ناحي لةةة  يةةة  عةةةقاراتيان هة سةةينطةى  عةسكةرى لةطةَل ضةند كةسَية كة نوو

ضةةةند  كشتوكاَلى ئي راز دةكةن يةةةن  لةةة ال طةةةكان  شةةتيارييةكان و تاظ شةةوَينة طة شةةن،  يةَةدةدةن و دةفرو بةةري ل و 
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سةةةيان  شةةارةوانيةكان، ق سةةةرؤك  يةةان  كةسَيكةوة ئيحتيكار و ئيستيغالل كراوة، ض قالقام، ض مودير ناحيية، 
يةة ئةةةو بةَلطانة مةةةش  كةةةن و ئة ئةةات ب طةةةر ئيجرا كةةرَين ئة يةةديش دة يةَةت و تةح كةةة ناِروات و هي ةةيان ثَيناكر ة 

دوَينَى لة قةزاى شةقَلاوة دةستمان كةوتووة كة ضةند كةسيان دةستطري كردووة و ئيجرائاتيان بؤ نةكراوة و 
حةةاكم  يةةةن  لةةة ال طةةرياون و  خةةةَلة  يةةان  بةةة دة كةةردووة،  بةةةِرَى  هةةةموويانى  دادوةريش نةيتوانيوة بيانطرَيت و 

طةة بةةؤ رَي هةةةبَيت  بةةةت  يةةةكى تاي يةةارة بةردةدرَين، بؤية ثَيويستة دادطا ئةةةو بِر تةةا  نةةة،  لةةةم زَيدةِرؤييا كةةردن  رى 
يةَةت،  ئةةات وةربطر بةةة زوو ئيجرا ئةةةوةى زوو  بةةؤ  يةةران،  جنةةةمونى وةز سةةةرؤكايةتى ئة كةةةم  ضةةَيت داوا دة دةردة
سةةةربازى  يةةةنى  بةةة ال سةةثَيردرَيت  كةةرد ب يةةان  مةةةكان داوا ثَيويست دةكات كة ئةو ئةركة وةك بةشَية لة قالقا

 ة هةماهةنطى لةطةَل ثارَيجطاكان لةطةَل قةزاكان.ناوضةكان و هَيجى ثَيشمةرطة ب
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كةةةى،  يةةدارةكانى ب سوثاس، دةتوانى بة ياداشت ئاراستةى سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةند
 كاك طؤِران فةرموو،
 بةِرَيج طؤِران ئازاد حممد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لةةة  هةةةم  سةةة و  هةةةم ق كةةرا و  بةخَيرهاتنى شاندى حكومةتى هةرَيمى كوردستان دةكةين، بةشى زؤر قسةكان 
سةةاَلى ] لةةة  مةةة  كةةةين، ئَي سةةتانى دة هةةةرَيمى كورد مةةةتى  نةةةرانى حكو سةةتةى نوَي [ 2006شَيوةى ثرسيار ئارا

طةةرياو ئةةةوةى خؤيان ئاماذةيان ثَيدا كة بة فةرمانى ئةجنومةنى وةزيران زةوى دابةشكردن را طةةةَل  بةةةَلام لة ة، 
يةةرى  سةةتا وةز سةةتة ئَي هةةةبووة را يةةان  كةةة كارت هةةةبووة  ئةةةوةش  شةةةى  نةةةكراوة، كي بةةةش  كة زةوى نةماوة كة دا
نةةةى  يةَةت و ئةوا تةةةجاوزات زؤر بكر كةةردووة  مةةة واي نةةةكراوة و ئة شارةوانى كارى كردووة بؤ تاثؤكردن، بةَلام 

هةةا مةةر[  كةةاك ع ثةةؤرتى ] لةةة را كةةة  تةةةجاوزى قةرةبوويان وةرطرتووة  هةةاتووة  تةةارين  نةةةى الى  تووة وةك ئةوا
لةةة  كراوتة سةر، تاوةكو ئَيستا عةقدى موساتةحةيان بؤ نةكراوة  و دابةشكردنى بؤ وةستاوة  ئةمة يةكَيكة 

تةةة 2012كَيشةكان، ضونكة هاوكات لةساَلى ] نةةةدراوة، كةوا [ تا ئَيستا ثرؤذةى نيشتةجَى بوون مؤَلةتى ثَي
شةةتةجَى تةةازة لة اليةك زةوى ني بةةوونى  شةةتةجَى  ثةةرؤذةى ني نةةةكراوة و  تةةاثؤ  تةةةكانيش  سةةتاوة و كار بةةوون وة  

ئةةةوةى  كةةات و  يةةاد ب تةةةجاوز ز لةَةةتى  كةةردووة حا مةةة واى  ناكرَى، كةواتة هاووَلاتيان لة كوَى نيشتةجَى بن  ئة
يةةة  طةةةَل ئةوانة بةةة زؤرى لة كةةرَى  يةةنني دة مةةة دةب نةةةى ئَي ئةةةو ئيجرائاتا كةةة  تةةةجاوز  لةَةةتى  لةةة حا تةةة  كةةة طرف

شةةَيت  كةةة دةفرؤ سةةةى زةوية ئةةةو كة يةَةة  زةويةكة دةكِرن، نةك لةطةَل ئةوانةية كة زةويةكة دةفرؤشن، لة كات
بةةةر  ئةةات  لةةة ئيجرا سةرمايةدار و دةسةَلاتدار و خاوةن ثش) نةك ئةو هاووَلاتيةى زةويةكةى دةكِرَيت، بؤية 

ئةةا بةةة لةوةى خانووةكةى تَية بدرَيت دةبَيت ئةو كةسة بطريَيت و ئيجرا سةةتَيت  كةةة هةَلدة يةَةت  طةةةَل بكر تى لة
سةةتان  لةةةمانى كورد لةةة ثةر مةةة  شةةةكان و ئَي كةةة لةكَي مةةة يةكَي كةةة ئة طوريج لَيدان لةسةر زةويةكان و فرؤشتنى 

[ قانونَيكمان دةركرد بة ناوى يةكةى نيشتةجَى بوون بؤ خةَلكى كةمدةرامةت و لةم ياساية 2011ساَلى ]
كةةة سةةتبوونى ية بةةؤ درو كةةرا  مةةةتية  سةةايةدا هةَل لةةةم يا كةةة  مةةةت،  كةةةم دةرا خةةةَلكى  بةةؤ  بةةوون  شةةتةجَى  ى ني
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كةةةين  يةةة ب سةةى كؤ طةةةر با سةةتا ئة تةةا ئَي تةةة  لةةةو كا بةةوون و  شةةتةجَى  كةةةى ني سةةتكردنى ية هةَلمةتَية كرا بؤ درو
ئةةةم 107] شةةارةكان  [ يةكةى نيشتةجَى بوون دروست كراوة، بةَلام تةواو نةبووة جَيطة لةوةى لة زؤربةى 

بةةة ثرؤسةية هةر نةضو يةةة  جةةة ني ئةةةوةى بود بةةةر  وة، بؤية ئةطةر ئةو ثالنة رةبتى بة حكومةت هةبَيت، لة
كةةارى  مةةةت هاو نةةةوة حكو تةئكيد ئةم ثالنة لة ئايندةدا سةركةوتوو نابَيت، بؤية دةبَيت بري لة ثالنَية بكةي

لةةةم ح ضةةونكة  سةةةرحكومةت،  تةةة  كةةةى بكةوَي كةةة دارايية نةةةك ئةر يةَةت،  تةةةدا جَى بة جَى كردنى ثالنةكة ب اَلة
سةةت  نةةة درو شةةتةجَى بوونا كةةة ني ئةةةم ية بةةؤ  بةةاش  كةةارَيكى  سةةتَى و  لةةةكان دةوة لةةة مةرحة يةةةك  ئَيمة مةرحةلة

شةةتووة ] مةةة طةي سةةتى ئَي مةةارةى بةدة ئةةةو ئا سةةتى  بةةة را شةةتوكاَلى  سةةةلةى زةوى ك سةةةر مة [ 450بكرداية، لة
كةةة عةةة  يةةان مةزرة شةةتيارى  شةةوَينى طة بةةؤ  شةةتنى  هةةؤى فرو بةةة  كةةةمرت  شةةتوكاَلى هةزار دؤو زةوى  مرت زةوى ك

هةةةموو  ئةةةو  لةسةر كراوة، ئةطةر وا بَيت ساَل بة ساَل ئاسايشى خؤراكيمان لة مةترسيدا دةبَيت، لةبةر ئةوة 
سةةةلةى ئي ةةراز و  سةةرت مة هةةةموو ئةسا لةةة  سةةتان  هةةةرَيمى كورد مةةةتى  تةةة و حكو زةوية ب روشرَيت ئةمة طرف

 راتى ئةمنى هةية ئاسان بكات، ئيت اى زةوية كة هةندَى شت هةية راستة رةبتى بة قةرا
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك بةهجاد فةرموو،
 بةِرَيج بةهجاد دةروَيش دةروَيش:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ا خبَيرهاتنا جَيطرَى سةرؤكَى ئةجنومةنا وةزيران و وةزيرَين بةِرَيج دكةم، ئَية ذ ئةطةرَين سةرةكى تةجاوزات
نةةدان   يةَةدانا طو بةةؤ ثةرةث يةةة  ثةةالن هة روئية و ئيسرتاتيذة، بةِرَيج جَيطرَى سةرؤكَى حكومةتَى دثرسم ئايا ض 
يةةة،  نةةدا نةدا طةةى ب طو مةةة طرن كةةة  هةةةتا نوو كةةرن  تةةة  شةةارةوانى بَي عةةى و  ئةةةردَين زيرا ئةطةر تةجاوزات لسةر 

شةةارةوان خةةةكى بةرهندَى دبَيذم ظَى طاظَى زؤر ثارضة ئةرد طرانن، موَلكَى  كةةرن و رة تةةة  سةةةر دهَي تةةةجاوز ل ى 
سةةي ة  سةةايا  ئةةةو يا لةَةةكا دى  يةةت، خا سةةت دب شةةة درو ئةةةو كَي كةةرن و  تةةة  شةةتوكاَل ناهَي بةةن و ك ضةةول د نةةد  َدى طو

بةةا، 84ئيستيعجال ثَيداى ذمارة] ثةةَي هَينا تةةايى  سةةايى كؤ [، كاك عمر ئاماذة ثَيكر هةتا نوكة دةبيت ليذنا يا
سةةةرؤكَى طةةرَى  طةةرن  جَي يةةا  لةَةةكا دى  سةةتانىَ  خا هةةةرَيما كورد كةةةس ل  نةةدةك  كةةر، ه بةةةحس  مةةةتَى ذى   حكو

مةةة  نةةة ذى  كةةرن و منوو تةةاثؤ  نةةة  باَلادةس)، دَى طةِرةكةكَى تةجاوز ضَى كةن و قةتعا دَى فرؤشن و دَى بؤ هَي
يَيل بةردةست، بةَلَى كةسةكَى هةذار لةوانةية تةجاوزةكا دير ذى لسةر بكةت لةوانةية بؤ نةهَيتة تاثؤ كرن 

يةةَى ئة عةةةكَى دى  لةةةتَى نةو يةةةتَين دةو نةةا بينا فةةت كر هةةةى، زة يةةا  ضةةةندَى دا  ظةةَى  يةةةكا زؤر ل  ظةةة جياوازي
ثةةرؤذَين  ضةةةندين  يةةن،  ظةةةدانطرنَى دا يةةذنا ئا ئةةةم ل ل ضةةونكى  كةةا،  حمةةةرةماتَيت رَي تةجاوزاتاية، خاَلةكا دى يا 

مةةةتر 50رَيكَين سةرةكى ] حكومةتَى يَين راوستاى بةر تةجاوزات لسةر حةرةماتَيت سةر رَيكَى، تايبةت  ]
نةةة  سةةاحتة دة نةةاظَى مو ثةةرؤذة  ب ضةةةندين  سةةاحتاتاية و  كةةو مو دظَيت هَيظةتر بيت، جؤرةكَى دى يَى تةجاوزاتا 
يةَةوان  يةةاوازى ن لةَةةكادى ج كةةرن، خا تةةة  طةةةل نةهَي ئةةات  كةسانَين باَلا دةست و ئيحتيمالة ل دويحم ياسايَى ئيجرا

سةةكةرى و كةسَين باَلادةست و هةذار مةسةال تةجاو كةةَين عة لةةةنى و جل كةةةس ب عة نةةدةك  نةةة ه بةةؤ منوو زاتا، 
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ئةةةو  لةَةةكا دى  يةةت، خا يةةر ذى دزان نةةة وةز ظةةة منوو نةةة ئة خةةراث كر شةةارةوانى  يةَةت  لةةة ئاليات نةةةت ب قومبة تةنا
هةةةذار  سةةتة و  بةةَى وا يةةَين  نةةدةك  كةسَيت كو زةرةرمةندن بةر ثرؤذَيت حكومى هندةك تَينة قةربووكرن و ه

ئةةةوا ل ]ناهَينة قةرةبوو كرن يةةران  مةةةنَى وةز ضةةووى 5/4/2015، خاَلةكا دى ل دويحم بِريارا ئةجنو [ دةر
مةةارة ] يةةران ل 2601كو نوسخةك بؤ ليذنا مة هاتيية ب ذ مةةةنَى وةز يةةة ئةجنو يةةار دا طةةاظَى بِر ظةةَى  هةةةتا   ،]

ئةةةوة ]14مةةاوَى ] يةةران و  مةةةنَى وةز سةةةرؤكايةتيا ئةجنو نةةة  تةةا بطة هةةةمى دا سةةةر 35[ رؤذان  [ رؤذ ب
%[ 3ن ض داتا دةست مة نةكةفت، خاَلةكا دى، هندةك جوتيار وةختَى ئةردَى وان تَيتة ئيت ا كرن ]ظةضوو

تةةةجاوات دَى  نةةةبَيت  طةةةر  سةةجادان ئة سةةجا،  سةةبةت  كةةرن، ني تةةة  نةةدةكَيت دى تَي بةةةىَل ه قةةةربووكرن،  تةةة  ناهَي
بةةؤ مةةةت  كةةَيم دةرا هةةةذار و  كةةرن و  بةردةوام بيت، ئةز دبَيذم تةسنيحم بهَيتة كرن و ئةوَين  تةةةملية  تةةة  بهَي

قةةى  سةةجادانَيت عَيرا بةةات  مةةاددَى عقو هةةةى  يةةَين  مةةاددة  ئةوَين موستةفيد ئيجرائات طةل بهَيتة كرن، مة دوو 
 [.457ماددَى ]

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، دةتوانى بة نووسراو بؤ ليذنة ثةيوةنديدارةكان بنَيرى، كاك فرست فةرموو،

 د. فرست صؤفى على: بةِرَيج
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

طةةة  ئةةةوةى طرن سةةةندووة،  شةةةنةى  سةةتى زؤر تة بةةة را سةةة و  يةةش حةسا طةةة، زؤر بةةةتَيكى زؤر طرن ئةم بابةتة با
عةةش  قةةةيرانى دا هةنطاوى جدى بهاوَيذين بؤ ئةوةى راى بطرين، ضونكة تةشةنةى كردووة بة تايبةتى دواى 

ثةةةرةى يةةاتر  هةةيض  دةرفةت دروست بووة و ز لةةة  كةةةم  بةةِروا نا مةةة روودةدات  هةةةرَيمى ئَي لةةة  ئةةةوةى  سةةةندووة، 
يةةة و  مةةة خةريتة يةةة و ئة تةةاثؤى زةو لةةة الم و  كةةة  تةةاثؤى خةَل هةةةمووى  مةةة   نةةة ئة شوَينَية رووبدات، بؤ منوو
كةةراوة و  طةةري  هةةةمووى دا مةةةت  ضةةاوى حكو بةةةر  سةةة، لة حةةةقَيكى موقةدة قةةانون  لةةة  هةمووى داطريكراوة، تاثؤ 

لةةة ضةند دةستى ك هةةةبوو  تةةاثؤت  تةةؤ  كةةة  نةةادات  يةةا روو شةةوَينى دون هةةيض  لةةة  سةةتيدا  لةةة را ردووة و فرؤشراوة، 
قةةة و  سةةتى حةدي بةةة را يةةة  كةةات  بؤ طةةريى ب تةةر دا خةةةَلكى  يةَةت  طةةة دةدر ضةةؤن رَي تةسجيل عةقار تةسجيل كرا، 

طةة ئةةةوةى طرن يةةة  بةةووة، بؤ تةةةجاوزات زؤر  نةةدة  شةةوَينى، ئةوة طةةؤِراوة  يةةت  يةةة ال لةةة سةوزايى و تةنانةت تراف ة 
ئةةةو  هةةةموو  سةةتا  مةةة ئَي سةةةكةنى، ئَي تةةة  يةةى بووي سةةياحة و دوا تةةة  كةةة بووي شةةوَينة  طةةؤِرينى  رةطةزى زةوى لة 
يةةرى  لةةة وةز مةةن  ئةةةوةى  طةةرن،  كةةةن رابي مةةةت ب يةَةرةن هيم نةةةى ل ئةةةو وةزيرا هةةةموو  ليذنانةى كة ثَية دَين و 

مةةةت لةةة خج بةةردووش  كةةرد و  كشتوكاَل طوَيم لَيبوو وةكو ئَيمة طلةيى دةكات، جارى را عةةةرز  ئةةةوةم  جةةةنابى 
سةةيثى  بةةة ثرةن مةةن  سةةةورى  بةةة تة يةةة  طةةرن، بؤ ئَيمة ضاوةِروانى ئيجرائات دةكةين نةك لةطةَل ئَيمة رةخنة ب
ئةةيرت  سةةةقحم  تةةة  كةةات بطا ئةةيش ب شةةةو  تةةةواو،  ئةةيرت  ئةمرى واقع تةعامول بكرَيت و هاووَلاتى طةيشتة سةقحم 

يةةاتن، تَية نادرَيت،  بَيتة ئةمرى واقع بة راستى ئةو تي بةةَى ئيمكان مةى تةجاوزات موعاناتى زؤريان هةية و 
طةةة  يةةة، رةن طةةةروةيان هة شةةكيلةى  مةةةكان مو كةةرد و قالقا سةةى  شةةارةوانى با يةةرى  يةةةكان وةك وةز مةةودير ناحي
كةةة  كةةةن  سةةانة ب خةلةل الى ئَيمة بَيت وةك ثةرلةمان دةستمان بةستووة ناتوانن ثَينج دةقة حيججى ئةو كة
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بةةة  تةجاوز دةكةن، بؤية بة تةسةورى من ئَيمة تؤزَية بة قانونيش بَيت دةستيان بكةينةوة، ضونكة خةَلة 
كةةةن و  نةةاوة دة ئةةةو  سةةتيغالىل  تةةاجرن و ئي خةةةَلكى  نةةني و  ئةةةوان  سةةتى  بةةة را كةةة  شةةةهيد  شةةمةرطة و  نةةاوى ثَي
يةةة و شةةةى طةورة سةةتى كَي بةةة را  تةجاوز دةكةن، زةوى كشتوكاَلى نةما، زةوى سياحى نةما، هةمووى سيم كرا 
شةةةى  كةةةين و كَي لةةى ب ئةةاتى فيع يةَةت ئيجرا يةةة دةب بةةةس ني نةةة  بة جدى لةسةرى بوةستني، بة ثَية هَينانى ليذ
خةةةَلكى  طةورةى ئَيمة ئيجرائاتى ئَيمة هةموو كةس ناطرَيتةوة، تةئكيد دةكةم مةنولة بة خةَلكى فةقري و 

مةةر كةةاك ع ثةةؤرتى ] شةةى زؤر را شةةتطريى بة يةةة ث سةةةم ئةوة ئةةاخري ق تةةةوة،  يةَةت تةةر ناطرَي بةةةَلام ناكر كةةةم،  [ دة
كةةات،  تةةةجاوزات ب يةَةت  فةةةقري دةب تةةة  مةةادام زةوى نادرَي يةَةى  جةةةنابت دةَل كةةة  تةةةجاوزات،  بةةة  شةرعيةت بدةين 
لةةة  شةةةرعيةت  يةةت  يةَةت، ناب سةةةر بكر ضةةوونةوةى لة نابَيت ئَيمة لة ثةرلةمان قسةيةكى وا بكةين، دةبَيت ثَيدا

يةَةت، ذَير هيض ناوَية بدةين بة تةجاوزات و فةقري بَي طةةةى ىَل بطري ت يان دةولةمةند هةر تةجاوزة، دةبَيت رَي
 سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، حيات خان فةرموو،

 بةِرَيج حيات جميد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لةةة بةخَيرهاتنى شاندى حكومةت دةكةم، خاَلةكاو زؤرن، بةَلام هةوَل دةدةم بة شَيوةى خوَي بةةة ثة ندنةوةى 
بةةؤ  يةَةت  كةةان دةكر كةةةنارى رووبارة سةةةر  يةةادةِرةوى لة كةةةم ز بَلَيم، بؤ ئةوةى لة كاتى خؤى تةواو بةم، خاَلى ية
شةةوَينى  نةةدَى  لةةة هة نةةةت  كةةان تةنا سةةةر رووبارة يةةادةِرةوى لة هةةؤى ز تةةة  دروستكردنى ضةو و مل ئةمةش بووي

كةةاتى رووبارةكان رَيِرةوييةكةيان لة مةترسيداية تكاية بؤ ئة لةةة  مة ضى كراوة  بة ثَيى زانيارييةكانى ئَيمة 
سةةت  يةةارى دة بةةةَلام بِر يةةة،  لةةةكان هة كةةةل و ثة نةةى  سةةةردا طرت سةةت بة يةةارى دة يةَةدةِرةوى بِر مةةدانى ز ئةجنا
سةةةَلات  بةسةرداطرتنى كةسةكان نني، ثَيويستة بِريارى طرتنى كةسةكان دةربكرَيت بة بَى جياوازى نَيوان دة

سةةةَلات، ذمار بةةَى دة شةةتوكاَل و  شةةارةوانى و ك سةةةر زةوى  يةةان لة يةةة زيادةِرةو سةةةربازى هة سةةةركردةى  يةةةك  ة
بةةة  بةةدات  سةةةَلات  هةةةرَيم دة مةةةتى  لةةة حكو كردووة بؤ رَيطةطرتن لةم كارة بةِرَيجان ضييان كردووة  داواكارم 

طةةرياوة  تةةةميج را طةةاى  يةةارى داد بةةةثَيى بِر كةةة  طةةرى سةرؤكى يةكة ئيدارييةكان بؤ هةَلطرتنى زيادةِرةوى  و جَي
مةةةتى  سةةةَلات، هةَل بةةَى دة سةةةَلات و  يةةاوازى دة بةةَى ج بةةة  مةةةت  بةةةوةدا، حكو مةةاذةى  مةةةتيش ئا سةةةرؤكى حكو
شةةار و  نةةى  سةةتةر ثال بةةؤ ما كةةردن  طةةرى  هةةؤى رَي نةةة  كةةة دةب كةةات  ثةةَي ب سةةت  نةةة دة ئةةةو زيادةِرةوييا رووخاندنى 

خةةة كةةة  كةةات  بةةني ب نةةة دا بةةؤ ئةوا بةةوون  شةةتةجَى  شةةوَينى ني مةةةرجَية  بةةة  ضةةكةكان  مةةةت و شارو كةةةم دةرا َلكى 
مةةارة ] فةةةرمانى ذ يةَةى  بةةة ث لةةة ]3543ثَيشمةرطة و خانةوادةى شةهيدانن،  بةةة واذووى 30/4/2015[  ]

سةةةر  يةةادةِرةوي لة نةةى ز غةةةكردن و البرد بةةة قةدة بةِرَيج سةرؤكى حكومةت لة سةر رؤشنايى ليذنةى تايبةت 
هةةةر زةوى و زارى طشتى كؤمةَلَية بِريارى طرن  دراوة، يةكَيكيان كة  لة ئاخر خاَلداية باس لةوة دةكات كة 

بةةؤ  كةةةن  مةةادة ب دوو وةزارةتى ناوخؤ و ثَيشمةرطة و دةزطاى ئاسايشى هةرَيمى كوردستان هَيجَيكى هاوبةش ئا
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كةةوَى   شةةتوونةتة  يةَةجة طةي ئةةةو ه جَى بة جَى كردنى بِريارى الدان و تَيكدانى زيادةِرةوييةكان، بؤ ثَيكهَينانى 
لةةةو 2006ؤ قةزاى سةيدسادق، كة يةكَيكيان لةم قةزاية لة ساَلى ]ضةند خاَليكم هةية ب كةةردن  [ةوة تاثؤ 

لةةة  تةةر  قةزاية هةية و تائَيستا دوو طةِرةك تاثؤ كراون، ئايا وةستانى ئةو ئيشة بؤضى دةطةِرَيتةوة  يةكَيكى 
ئةةارةزووى خؤ بةةة  بةةةِرَيجة  ئةةةم  كةةارى  كةةةس و  كةةة  طةةة،  يةةةكان كَيشةكان كَيشةى مؤَلكةكانى حمموودبة يةةان زةو

بةةؤ  سةةتى  يةَةت و دة شةةارةوانيية و ناجؤلَينر لةةة  سةةييةكةيان  كةةةن و دؤ شةةارةوانى نا بةةؤ  سةةاب  دةفرؤشن و هيض ح
سةةاَلى  لةةة  سةةادق  سةةةيد  شةةارى  لةةة  تةةةوة   ضةةى دةطةِرَي سةةية بؤ ئةةةم دؤ نةةى  يةَةدا برد بةةة الر ئةةةم  نابرَيت، هؤكارى 

بةةؤري [ دا ثرؤذةى بؤِرى ئاو دروست كراوة لة اليةن كؤمثانياى ئ2006] يةةة  ئةةةو كؤمثانيا بةةةَلام  ادةمةوة، 
بةةة  شةةارة و  لةةةو  شةةَيرثةجنة  بةكارهاتوو جارَيكى تر لةو ثرؤذةدا بةكارهَينراوةتةوة و بوويتة هؤى نةخؤشى 
يةةان  سةةادق، ثالن سةةةيد  قةةةكان  شةةة زة لةةة كَي مةةة يةكَيكة كةةردووة و ئة رَيذةيةكى زؤر ئةم نةخؤشيية تةشةنةى 

 وثاس.ضيية بؤ طؤِرينى ئةو بؤِرييانة  س
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك على فةرموو،
 بةِرَيج على حةمة صاحل:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
يةَةوان  لةةة ن كةةرا  يةَةدا  كةةةَلى زؤرى ت تةةة تَي ئةةةم بابة بة ناوى خواى طةورة، بةخَيرهاتنى بةِرَيجةكان دةكةم، ديارة 

مةةة روو،  ئةو هاووَلاتيانةى تةجاوزيان كردووة قةةةم دةاة بةةة رة طةةة،  بةةة بةَل مةةن  طةةةورةكان،  تةةةجاوزة  لةطةَل 
مةةةَلَية  قةةةدةر كؤ يةةةوة بة بةةةِرى زةوى لَيكبدة بةةة روو خةةؤ  تةةا زا لةةة ك ةةرى  كةةراوة  نةةةى  ئةةةو تةجاوزاتا هةةةموو 

نةةة و ] بةةؤ 500تةجاوزى طةورة نيية كة سَى كةس كردوويا سةةتا،  شةةنةوة ئَي مةةةتر دةفرؤ مةةةتر،  بةةة  [ دؤو 
لةةة ]منوونة لة ثشت يةةاتر  سةةنةزانةوة ز شةةتوكاَلى 100ى قةَلاتى نوَى لة نَيوان بنةسالوة و كة [ دؤو زةوى ك

مةةةتر و ] بةةة  كةةراوة  طةةري  مةةةتر و ]100دا بةةؤ 1000[  يةةش  نةةةت بري خةةةَلة و تةنا شةةرَيتة  مةةةتر دةفرؤ  ]
بةةةَلام  كةةردةوة،  طةةاردار  مةةة ئا شةةارةوانيم لة يةةرى  مةةن وةز شةةن،  بةةؤى رادةكَي بةةاش  يةَةدةدةن و كارة يةةان خةةةَلة ل وت

ضةةى  كةةردووة  مبةةان  كةةة كيتا يةةان كا كةةردووة وت شةةتوكاَل  تةةى ك بةةة وةزارة نةةديم  يةةة ، ثةيوة ثةيوةندى بة ئَيمة ني
بكةين  خؤ ئَيمة ثؤليسمان نيية، قالةقام و وةزارةتى ناوخؤ ئيجرائات ناكات، بؤ منوونة الى تةوسكةوة بؤ 

هةةةزار د لةةة  يةةاتر  خةةوارةوة، ز تةةة  سةةيحم دَيي يةَةت، ]قةراسنج كة لة بنارى مة يةَةت 30ؤو زةوى دةب سةةاَل دةب  ]
يةةةك دؤو و دوو  مةةةتر و  هةةةزار  بةةة  بةةة دؤو  يةَةت،  تةةةخت دةكر حةةةفارة  ئةمة غاباتة و دارةكان بة شؤفَل و 
تةةى  يةةة، وةزارة طةةاى لَي مةةن ئا لةةة  شةةرت  مةةةت زؤر با شةةتوكاَلني، حكو كةةة زةوى ك دؤو دةفرؤشرَيت بة ثارةى زؤر 

مةةة و  ناوخؤ و وةزارةتى كشتوكاَل زؤر لة من تةةة بةردةوا ئةةةم حاَلة كةةةم  سةةة دة مةةن ق باشرت ئاطاى لَيية، ئَيستا 
ظةةانى  يةَةجى زَيِرة يةَةة ه سةةكة جار سةةنج و تةو رَيطةى لَينةطرياوة، ثَيويستة رابطريَيت يةك منوونة دَينم الى قةرا

طةةةورة يةةان،  تةةةجاوزاتى خؤ لةةة  بةةةردةوامن  نةةدةوة و   بةةة زؤر طةِرا كةةةيان  ترين رؤيشت رَيى لَيى بطرَيت، هَيجة
طةةاى  سةةةر رَي بةةةرَيكى زؤرة، لة شةةةقَلاوة روو قةةةى  لةةة مةنتي منةةة  هةةةزار دؤ يةةان  بةةة دة كةةة  تةجاوز لة كوردستان 
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ضةةةند  مةسيحم، لة نَيوان كةسنةزان و بنةسالوةية، لة بةحركة و خةبات و لة سيتةك و مَيرطة ثان، ئةمانة 
شةةت بةةَى ث سةةايى  لةَةاتى ئا نةةني و هاوو سةةايى  تةةةوة و  كةسَيكى ديارى كراون كةسى ئا تةةةرَيكى كؤكردؤ ثةةةنا دةف و 

نةةةيان 400] [ مةتر زةوى لةمانة دةكرَيت، ديارة ضةند كةسَيكى دياريكراون رَيطايان ثَي مةدةن ئةو زةويا
مةةار  داطري كردووة و دةفروشن، زؤرتر لةمةى تَيثةِراندوة، من كامت نيية ئةطةر نا ناوى هةموو طؤندةكاو تؤ

بةةة كردووة، بؤ منوونة لة غاباتةكا شةةوفةىَل ىَل دةدةن و  شةةان  سةةوتَينن و ثا كةةان و دةي بةةن دارة نةةة  ن نةوت دةكة
نةةةيان وت،  مةتركارى دةي رؤشن، بؤية ئةو بابةتة وةزيرة بةِرَيجةكان بة داخةوة رةخنةى جديم لَييانة كة 

رةتى ناوخؤ با وةزيرى شارةوانى و وةزيرى كشتوكاَل بَلَيت ئَيمة فالن فالن و كتامبان كرد، موحافةزة و وةزا
يةةةك  سةةةر هاووَلاتي ئيجرائات ناكةن لةبةر ئةوةى فالن و فالن ثشتيوانيان ىَل دةكةن، بؤية ئةمة نةخرَيت بة

يةةة 200لة بةحركة ضووة ] ئةةةم هاووَلاتي بةةةَلام  يةَةنن،  [ مةتر زةوى كِريوة و خانووةكةى بةسةردا دةرووخ
طةةة سةةةَلاتدارة، ]ئة كةةة دة تةةر  سةةَيكى  بةةة كة سةةة دوو دةفتةرى داوة،  ئةةيعالم ق لةةة  ضةةارين  بةةووة نا تةةةواو  كةةات  ر 

 بكةين[، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك سروود فةرموو،
 بةِرَيج سروود سليم متى:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةينطى  بةةة  يةةوادارم  كةةةم و ه فةةراوان بةخَيرهاتنى جَيطرى سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران و شاندى ياوةرى دة
تةةةى  مةةة وةك ثَيكها بةةؤ ئَي بةةةت  بةةة تاي قسةكاو قبول بكرَيت، بابةتى زيادةِرؤيى بابةتَيكى طرن  و حةساسة 

مةةاوةى ] لةةة  تةةة  ئةةةم بابة هةةؤك،  كةةراوة، 20كلد و ئاشوورى بة تايبةت لة ثارَيجطاى د بةةاس  بةةردوو  سةةاَلى را  ]
ردةوامة، ئَيمة لةم خولة وةك نوَينةراى ثَيكهاتةى بةَلام بَى ضارةسةر ماوة و زياتر ئاَلَوز كراوة و تا ئَيستا بة

لةةة ] يةةادةِرةوى  سةةةر ز نةةت لة هةةةزاران دؤكيؤمَي لةةة 53كلد و ئاشوورى مةلةفَيكمان تةقديم كرد بة  نةةد  [ طؤ
سةةةوة  طؤندةكانى كلد و ئاشوورى لة دهؤك، ئةم مةلةفة تةقدلى سةرؤكايةتى ثةرلةمامنان كرد كة بة سوثا

هةةةنطاوى رةوانةى سةرؤكايةتى ئةجن لةةة  مةةة،  بةةؤ ئَي بةةوو  يةَةذوويى  هةةةنطاوَيكى م مةةة  كةةرد، ئة ومةنى وةزيرانى 
بةةة  كةةةين  يةَةدةِرؤيى بي سةةةركردنى ز بةةةتى ضارة لةةةمان با نةةدامانى ثةر شةةت ئة كةةارى ط ديكة ثَيمان كرا و بة هاو

لةة2015[ لة ساَلى ]5خاَلَيكى طرن  لة ياساى ذمارة ] ة [ ئةوةش كة ياساى ثاراستنى مافى ثَيكهاتةكانة 
معاجلة التجاوزات احلاصلة عل  مناطق اى مكون و اعادة هةرَيمى كوردستان كة لة ماددةى سَييةم هاتووة، ]
خططر  تةةة احلال اىل ماكان عليه قبل حصول التجاوز اىل ا سةةيارةتييةكة دةكةوَي نةةة بةرثر ئةةةم هةنطاوا ثةةاش  [ و 

نةةى ئةستؤى ئةجنومةنى وةزيران، ثَيويستة بة زووترين كات رَينمايى و ب جةةَى كرد بةةة  جةةَى  ِريار دةربكات بؤ 
هةةؤك، 5ياساى ذمارة ] لةةة د شةةوورى  لةةد و ئا نةةدةكانى ك سةةةر طؤ يةةادةِرؤيى لة شةةةى ز [ بؤ ضارةسةر كردنى كَي

تةةةجاوز  خةةؤى  بةةة  مةةةت  لةَةَيني حكو طةةة ب كةةةن، رةن بةةوول نة يةَةوة ق بابةتى دووةم، تايبةتة بة عةنكاوة، رةنطة ئ
مةةة بةةةَلام ئة خةةةَلة،  سةةةََينم دةكات بؤ سةر موَلكى  تةةان دة طةةة بؤ بةةة بةَل تةةة و  شةةةي حةقيقة عةةةنكاوة كَي لةةة   ،
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سةةاَلي  لةةة  هةةةرَيم  مةةةتي  قةةةربوو، حكو بةةَي  سةةتا  تةةاوةكو ئَي تةةةوة  ئيت اكردني زةوي كشتوكاَليمان هةية كة ماوة
لةةة )2004) يةةاتر  نةةةوةي ز لةةة 10000( كوذا هةةةولَير،  لةَةةتي  نةةةي نَيودةو سةةازداني فِرؤكةخا بةةؤ  كةةرد  ( دؤو 

( دؤو ئيت اكرا و 1000يكة فِرؤكةخانةكة فراوانرت كرا بؤ هةمان مةبةست و ديسان زياتر لة )قؤناغَيكي د
سةةاَلي )223تاوةكو ئَيستا ) لةةة  كةةرَين،  عةةةنكاوة 2004( جوتيار ضاوةِرَيي ئةوةن كة قةرةبوو ب خةةةَلكي  (ةوة 

ئةةةوةش نةةةكراوة و  سةةةر  خةةةوة ضارة بةةة دا بةةةاَلم  كةةرَي،  سةةاية،  داوا دةكةن ئةم بابةتة حةسم ب ثَي ةةةوانةي يا
مةةاددةي )2003( لة ساَلي )20ياساي ذمارة ) لةةة  كةةة  مةةةدةني  هةةةولَيري  نةةةي  بةةة فِرؤكةخا بةةةت  ( 4( كة تاي

بةةةاَلم عل  وزارة الزراعة و الراي يف االقليم تسوية كافة املشاكل احلاصلة باالراضا اململكة اىل املىار   هاتووة )
سةةت ئةم ياساية جَي بةجَي نةكرا، هةروةها  بةةوون درو شةةتةجَي  بةةةرهَيناني ني ثةةِرؤذةي وة ضةةةند  لة عةنكاوة 

سةةَلةحةتي  كرا لةسةر زةوية كشتوكاَلييةكاني عةنكاوة، راستة حكومةت ما  هةية ئيت اي زةوي هةية بؤ مة
بةةةرهَينان  زةوي طشتيي، بةالًَم لة هةمان كات دةبَي خاوةن زةويةكة قةرةبوو بكرَيتةوة، ئةوةش لة ياساي وة

مةةةت 2006( لة ساَلي )4) ذمارة يةةةن حكو سةةاية لةال ( بة جواني باس كراوة، بةاَلم ديسان لة عةنكاوة ئةم يا
هةةةموو  فةةةرمي  شةةيت  بةةة يادا شةةووري و  لةةد و ئا تةتبي  نةكرا، ئَيمة وةكو ئةنداماني ثةرلةمان لة ثَيكهاتةي ك

تةةاوةكو ئَي كةةرد و  منةةان  مةةةني وةزيرا سةةةرؤكايةتي ئةجنو سةةتةي  شةةانة ئاِرا ئةةةم ئةةةم كَي ئةةةوةين  ضةةاوةِرَيي  سةةتا 
ئةةاوةِري  تةةةوة،  لةةةق مبَينَي بابةتانة حةسم بكرَيت، بةِرَيجان، ناكرَي كَيشةكاني تايبةت بة نةتةوةكان بة موعة
بةةة  مةةة و  لَي نةدرَيتةوة، لة كؤتاييدا داوادةكةم ئةم ليذنةية طرنطي بدات بة ئةم كَيشانةي كة تايبةتن بة ئَي

لةةة يةةة  مةةان ئامادة يةةد داتا كةةردن و تةئك بةةةجَي  جةةَي  مةةاوة  بةةةس  مةةةوجودة،  سةةا  نةةة، يا مةةةني وةزيرا الي ئةجنو
 تةتبيقي ياسا، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج مامؤستا مةِروان طةاَلَلي فةرموو.
 بةِرَيج حسني امساعيل )مةِروان طةاَلَلي(:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ةِرَيجان بةوة دةست ثَي دةكةم، ثرسيارَية ئاراستةي بةِرَيجان دةكةم، ئايا جدين بؤ ثاش بةخَيرهاتين ب
رَيطرتن لةو تةجاوزاتانةي كة دةكرَي)  ئةطةر بةراسيت ئةو كابينةية جدي بَي) بؤ رَيطرتن دةبَي لة 

كرا كابراي فةقري و بةرثرسة بااَلكانةوة دةست ثَي بكةن، ئةطةر موحاسةبة و بةرثرسة بااَلكان رَيطريان لَي 
هةذار بةخؤي دةست دةكَيشَيتةوة و دةَلي بةخوا ديارة ئةو حكومةت جدية بؤ نةهَيشتين تةجاوزات، 
ثَيويست ناكات خؤمان لةطةَل ئةوان مةشغول بكةين، ئةو قسةيةي كة براي بةِرَيجم )كاك د.فرست( كردي 

ئيجرائاتةكة بةس بةرامبةر بة خةَلكي هةذار ثشتطريي تةواوي لَي دةكةم كة راست دةكاتن تاوةكو ئَيستاش 
دةكرَيت، خةَلكَيكة هيض ثشتَيكي نيية ئيجرائاتي بةرامبةر دةكرَيت، بةاَلم بةرثرسةكان هيض ئيجرائاتَيكيان 
نول ناكات، بةداخةوة، ثَيغةمبةرمان )د.خ( دةفةرموَي نيشانةي لةبةين ضووني هةموو قةوم و ميللةتَية 

ارةكان زَيدة رةوي بكةن و بةكةي ي خؤيان بةربنة سةروةت ساماني موَلكي خةَلكي و ئةوةية كة دةسةاَلتد
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كةس موحاسةبةيان نةكات، بةاَلم لَي ثرسينةوة، موحاسةبةكردن بؤ خةَلكي فةقريو هةذار بَي)، هةروةها 
اني و ضةند ثرسيارَية ئاراستةي بةِريجيان دةكةم، ثرسياري يةكةم: هؤكاري جياوازي قةرةبووي سلَيم

هةولَير ضيية  تاوةكو ئَيستاكة لةو ئةرزانةي كة هي جوتيارانة كة ئيت ا دةكرَيت، كة تاوةكو ئَيستاكةش بة 
مةعلوماتي من ئةو جياوازية هةية، دوو: بةِرَيجان لة وةزارةتي شارةواني ثالنيان ضيية بؤ ئةو طةجنانةي 

ونيان، هةروةها ثرسياري ديكةم ئاراستةي كة تازة ذن دةهَينن  بة تايبةتي بؤ مةسةلةي نيشتةجَي بو
وةزارةتي شارةواني و وةزارةتي زراعةش دةكةم ئةوةيش ئةوةية كة تاوةكو ئَيستاكة زؤرَية لة شار و 
شارؤضةكةكان ئةو كؤمةَلة زةويانةي كة تةرخان كراون بؤ قوتاخبانةكان و بؤ دايةنطةكان، بؤ 

ان داطريكراون، خانوويان لةسةر كراوة لةاليةن كؤمةَلة نةخؤشخانةكان، بؤ سةوزايي، ئَيستاكةش زؤربةي
بةرثرسَيكي ديار و هةموو خةَلة دةيان ناسَي)، بةاَلم تاوةكو ئَيستاكةش هيض ئيجرائاتَيكيان لةطةَل 
نةكراوة، ئايا ثالنيان ضيية بؤ وةرطرتنةوةي ئةو شوَينة طشتييانة و رووخاندني ئةو تةجاوزاتةي كة 

يارَيكي ديكةم كة ئةو زةوية كشتوكاَلييانةي كة دةستيان بةسةرداطرياوة ئايا ثالنيان لةسةري كراوة  ثرس
ضيية بؤ طَيِرانةوةي ئةو زةويانة  ثرسياري كؤتاييشم ئةوةية ثالني حكومةتي هةرَيم ضيية بؤ رَيطرتن 

 ثاس.لةو تةجاوزاتةي كة لة كاتي حةملةي هةَلبذاردندا دةكرَي) و رَيي ثَي دةدرَي)  زؤر سو
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كاك باثري فةرموو.
 بةِرَيج باثري كامةال سليمان:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

سةرةتا بةخَيرهاتين شاندي حكومةت دةكةم، من وةكو برادةرةكاو ديارة زؤر ئاماذةيان ثَيكرد لةسةر ئةو 
زاري كشتوكاَلي و زةوي زاري شارةواني، ئةطةر بَيني ثؤلَيين زةوي و طرفت و كَيشانةي كة لةسةر زةوي و 

زار بكةين ض لة رووي جؤرييةوة، ض لة رووي ثةيوةنديدارييةوة ئةو زةويانةي كة باسي لَي دةكرَيت 
زؤربةي ثةيوةندي بة وةزارةتي كشتوكاَل هةية و بةشَيكيشي ثةيوةندي بة وةزارةتي شارةوانييةوة هةية لة 

ةيوةنديدييةوة، لة رووي جؤريشةوة كة باس دةكرَي هةندَيكي زةوي كشتوكاَليية، هةندَيكيشيان رووي ث
زةوي نةشياوي كشتوكاَلية، بةراسيت تَيكةَل و ثَيكةَلييةك هةم باس كردنةكاني ئَيمة هةية، هةم لة 

بجاو زةوي  باسةكةش هةية، بؤية من دةمةوةَي ئةوةي زياتر شارةزاييم لَي هةبَيت ياخود طرفتةكةي
كشتوكاَلي بَيت، هةموو اليةكمان دةزانني كة هةموو شتَية لة دةرةوةي واَلت بَينني، بةس ناتوانني زةوي لة 
دةرةوةي واَلت بَينني، ضونكة زةوي ئةو ثانتاييةي هةية و ئةو درَيذاييةي هةية لةوة زياتر ناكرَيت، كةواتة 

مرؤيية، ثةيوةندي هةر نيية بةوةي كة مةسةلةيةكي  دةست ثَيوةطرتين ئةركي هةموومانة، ئةخالقَيكي
ئابووري بَيت، ئةوةي من دةيبنيم كَيشةكة بة شَيوازَيكي تري دةبينم )كاك عمر( ئاماذةي بة راثؤرتةكة دا، 

( بةدواوة ئةو تةجاوزانة كراون، ئةو دةست درَيذية كراوةتة سةر زةويةكان، بةاَلم من 1991لة ساَلي )
ؤكارةكة هؤكارَيكي مةوزوعيية، زةوي كشتوكاَلي كاتَية دةتواني ثارَيجطاري لَي بكةي كة دواتري دةبينم، ه
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ببَيتة سةرضاوةي بذَيوي ذياني خةَلة، يان سةرضاوةي بذَيوي ذياني جوتيار، بةاَلم بةداخةوة كة زةوي 
لةبةر ئةوةي  ( كة نةوت بةرامبةر بة خؤراك هات ئةو ئةهميةتةي نةما،1998كشتوكاَلي لة دواي ساَلي )

بةرهةمةكاني نةضووة بازاِرةوة ب رؤشَيت و ببَيتة سةرضاوةي ذياني خةَلة، بؤية طوندةكان ضؤَل بوون كة 
سياسةتَيكي هةَلةي هةم نةتةوةيةكطرتووةكان، هةم ئةو كاتي ئةو رَيككةوتنةبوو، كاريطةري هةبوو لةسةر 

( كة ئةهميةتي هةبوو ببووة سةرضاوةي 1991ئةوةي كة زةوي كشتوكاَلي ئةهميةتي نةبوو، لة ساَلي )
بذَيوي ذياني خةَلة، خةَلة دةضوو طوندةكاني خؤي ئاوادان دةكردةوة و رَيذةي دانيشتواني دَيهات رؤذ بة 
رؤذ زياتر دةبوو، ئةوة رةهةندَيكي هةية لة رووي بابةتييةوة، لة روويةكي ترةوة، لة رووي ياساييةوة 

( تَيكةَلييةك 2008(ي ساَلي )2، 1( ياساي ذمارة )117، 90، 30ي ذمارة )كؤمةَلَية ياسامان هةية، ياسا
لةطةَل ئةو ياسايانة دروست بووة تةعاروزيشي تَيداية لة هةمان كاتدا فةوزايةكيش لة رووي ياساوة هةية، 

ادوم ئَيستا بَيني ياسايةكي تريش دةربكةين من ثَيمواية بة تايبةتي ياسا تايبةتيةكان كة دةردةكةين تةس
يان تةعاروزَيكيان دةبَيت لةطةَل ياسا طشتييةكان و كَيشة و طرفيت زؤري لَي دةكةوَيتةوة، ئةوةي كة هةست 
ثَي دةكرَيت لَيردة جَي بةجَي نةكردني ياساية، نةبووني ياسا نيية، جَي بةجَي نةكردني ياساية، من يةك 

توكاَلي و ئةوانة ثةيوةند بووينة، ئةطةر نيو ثَيشنياري ترم هةية لةبةر ئةوةي كة لة ثَيشرت لة بواري كش
دةقة دةرفةت بدةن، بة هةر حاَل من ثَيشنيار دةكةم بؤ وةزيري كشتوكاَل بؤ ئةوةي ئةهميةتي زةىوي 
كشتوكاَلي بطةِريتةوة، بة ثيشةسازي كردني بةرهةمة كشتوكاَلييةكان، بؤ ئةوةي زةوي خؤشةويست بَيت و 

ك، دوو: ثَيشنيارَيكي ترم هةية كة كَيشةيةكة ئَيستا هةية ثةيوةندي بة ببَيتة سةرضاوةي ذيان ئةوة ية
( ماَلن 2000خةَلكةوة هةية، لة شارؤضةكةي )بةستةسَين( كة زةويةكان بة ناوي خةَلكةوة بوون زياتر لة )

( راطوَيجراون بؤ سَي ماَل، بؤ ضوار 1978حكومةت بة ناوي خؤي كردووة، كة كارتيان هةية لة ساَلي )
 اَل......م

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بة ياداشت ئاِراستةي وةزيرة ثةيوةنديدارةكاني بكة، كاتت تةواوبوو، فةرموو كاك خلحم.
 بةِرَيج خلحم امحد معروف:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ستَيكي بااَل ليذنةيةك بةخَيرهاتين وةفدي حكومةتي هةرَيمي كوردستان دةكةم، جَيطاي دَلخؤشية لةسةر ئا
بؤ بةرنطاربوونةوة و كؤتايي هَينان بة مةلةفَيكي طرن  لة ناو حكومةتي هةرَيمي كوردستان و هةرَيمي 
كوردستان كة تةجاوزة تةشكيل كراوة لة راستيدا ئةوة جَيطاي دةست خؤشيية، من دةمةوَي ئةو قسانةي 

خؤشم كة لةسةر تةجاوزات قسة بكةم ليذنةي  كرا دووبارةي نةكةمةوة، هةروةها تايبةت بة ليذنةكةي
كشتوكاَلة لة راستيدا مةسةلةي تةجاوزات بؤ سةر كةرتي كشتوكاَل لة مةترسيدارترين تةجاوزاتةكانة كة 
لة هةرَيمي كوردستان ئةجنام دراوة و لة ناو ئةم تةجاوزاتة جطةلةوةي لةاليةن شةخسةوة بة تةفسيلي 

جاوز كراوة سةر كةرتي كشتوكاَل لةاليةن وةزارةكاني ناو حكومةتي باس كرا، من ناضمة سةر ئةوة، تة
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هةرَيمي كوردستانيشةوة ديسان تةجاوزات كراوةتة سةر زةويية كشتوكاَلييةكان، بؤ منوونة وةزارةتي 
شارةواني لة كاتي ثَيداني زةوي نيشتةجَي بوون كة ثَيويستة بؤ ئايندة لة بري ئةوةي ثشت بة ئاسؤَيي 

ي زةوي شوَيين نيشتةجَي بوون بؤ هاوواَلتيان ببةسيَت ثشيت بة ستووني بةستووة، لةاليةكي تر دابني كردن
وةزارةتي ئاوةدانكردنةوة و رَيطاوبان لة كاتي لَيداني رَيطاوبانةكان، شةقامةكان، تةجاوزَيكي زؤر دةكاتة سةر 

( كيلومةتر جادة 38( بؤ )37) كةرتي كشتوكاَلي كة بةديلي ئةمانةش هةية، من منوونةم لةبةر دةستداية
لَي دراوة، دةكرا ئةم رَيكاية لة شوَينَيكي ترةوة بِروات كة كةمرتين زيان بةر كةرتي كشتوكاَل بكةوَيت، 

( تةجاوزات لة هةرَيمي كوردستان هةية كة 10000تةجاوزاتةكان بؤ سةر كةرتي كشتوكاَلي زياترة لة )
طَيِرمةوة، هةروةها مادام حكومةتي هةرَيمي كوردستان بؤ ناضمة سةر ئةو بابةتة بؤ ئةوةي كاتةكة ب

ضارةسةركردني ئةم كةيسة لةسةر ئاسيت ئةجنومةني وةزيران ليذنةي تةشكيل كردووة، زؤر طرنطة، هةر 
ئةو ليذنةية بة ناوي ئةجنومةني وةزيرانةوة ئةطةر تةعديلي ثَيويستة، واتة ثِرؤذةيةكي هةموار ثَيويستة 

ة بطاتة ثةرلةمان، مادام ئيشكالةكة ئيشكالي ياسايية، ئيشكالي ئيجرائات كردن و لةاليةن حكومةتةو
نةبووني ياساية ثَيويستة ثِرؤذةيةكي تةعديل لة ياساكان تايبةت بة تةجاوزات بنَيرَي، ئةطةر نا ثِرؤذة 

ثَي بَينني، طرنطة  ياسايةك ئامادة بكرَي بَيتة ثةرلةمان بؤ ئةوةي ئَيمة بتوانني ئةو فةراغة ياسايية كؤتايي
لة رووي ياساييةوة جطةلةوةي كة سةاَلحيةت بدرَيتة بةِرَيوةبةري ناحية و قالةقامةكان، جطةلةمة زؤر 
طرنطة لة ثِرؤذة ياساكة يان لة ثِرؤذةي تةعديلةكة ئةوةش جَي بكرَيتةوة دواي ئةوةي كة سةاَلحيةت دراية 

دروست بوو ئيجرائات لةطةَل يةكة ئيدارييةكانيش بكرَي،  ئةو يةكة ئيدارييانة لة هةر جَيطايةك تةجاوزات
لةطةَل بةرثرسي يةكةمي يةكة ئيدارييةكان بكرَيت، ضونكة راستة لة رووي بةرتيل وةرطرتنةوة كؤمةَلَية 
حاَلةت رووي داوة، هةندَي جار هةية ناتوانني بةرتيل بسةََينرَيت، بةاَلم خؤ دةتوانني حاَلةتةكة بة 

نرَي كة تةجاوزات كراوة، ديارة ئةمة شتَيكي تري لة ثشتةوةية، بؤية طرنطة لة ياساكة ئةوة بةرضاوة دةبي
يةكال بكرَيتةوة، من جارَيكي تر دةست خؤشي لة حكومةت دةكةم و ئةوةم لةال روون نةبوو، لة ض 

 تاراَيكةوة ئةو ليذنةية تةشكيل كراوة  زؤر سوثاس.
 رلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثة

 بةِرَيج خاتوو ئاواز فةرموو.
 بةِرَيج ئاواز جةنطي برهان:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ثَيشةكي بةخَيرهاتين وةفدي حكومةت دةكةم، لة راستيدا من دةمةوَي باس لةوة بكةم ئايا حكومةتي 
ونكة بةراسيت هةرَيمي كوردستان ثالني هةية بؤ دابني كردني ئاسايشي خؤراك لة هةرَيمي كوردستان  ض

دةست درَيذي كردنة سةر زةوي كشتوكاَلي لة هةرَيمي كوردستان طةيشتؤتة رادةيةكي مةترسيدار، ئةطةر وا 
بةرداوم بَيت حكومةت ثالني نةبَيت بؤ راطرتين ئةو دةست درَيذية بةراسيت ئاسايشي خؤراكي هةرَيم 

سوود وةرطرتن لةو زةويانة، بةِرَيج دةكةوَيتة مةترسييةوة و نةوةكاني داهاتووش بَي بةش دةبن لة 
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سةرؤكي ثةرلةمان، من دةمةوَيت ضةند ثَيشنيارَية خبةمة بةردةمي وةزيري كشتوكاَل كة ثَيويستة زةوية 
كشتوكاَلييةكاني هةرَيمي كوردستان بة ياسايةك رَيكبخرَيتةوة، ضونكة تاوةكو ئَيستا نا روونييةك هةية لة 

كوردستان، بةشَية لةو زةويانة كة موَلكي سرفة، تاثؤيان هةية، بةشَيكي خاوةنداريةتي زةوي لة هةرَيمي 
طرَيبسيت كشتوكاَلي هةية، بةداخةوة بةشَية لةو زةويانةي كة طرَيبةسيت كشتوكاَلييان هةية بةدةست 

كرَيي  خةَلكانَيكةوةن كة ثَيويستيان بةو زةويانة نيية، دانيشتووي الدَيكان نني و بةكاري ناهَينن، بةاَلم بة
دةدةنةوة بة خةَلكاني تر، كةواتة ثَيويستيان بة زةويةكة نيية ثَيويست ناكات طرَيبةستةكانيان بؤ نؤي 
بكرَيتةوة، بابةتَيكي تر كة دةمةوَي باسي بكةم دارستانةكانة، بةداخةوة دارستانةكانيش كةوتوونةتة بةر 

كوردستان هةن ئَيستا دةبِردرَيتةوة و زةويةكة  هَيِرشي زيادةِرةوي، بةشَيكي زؤر لةو دارة بة تةمانانةي لة
تةخت دةكرَي بؤ دروست كردني خانوو لة ناوياندا، لةاليةكي تريشةوة رةئي جائريمان هةية كة لة ناو 
دارستانةكان ئةوانيش ضؤن دةَلي دةست درَيذيةكي تر دةكةنة سةر دارستانةكامنان، خاَلكي تر كةناري 

بةداخةوة ئاوي ذَير زةوي كةوتؤتة ذَير زيادةِرةوي و بة نا ياسايي  رووبار و ئاوةكاني كوردستانة
دةردةهَينرَي و بريي )سوري( لَي دةدةرَيت، كة دةبَيتة هؤكاري ئةوةي كة كةم بوونةوةي ئاوي ذَير زةوي لة 
هةرَيمي كوردستان، دةبَيت حكومةت بة جدي كار لةسةر ئةو بابةتة بكات، ضونكة زةنطي ئاو لة هةرَيمي 
كوردستان زةنطَيكي خةتةرة و لَيي داوة، حكومةت وةكو ثَيويست كاري بؤ نةكردووة، بابةتَيكي تر كة 
دةمةوَي باسي بكةم لة قةراغي دةرياضةي دوكان كؤمةَلَية خةَلة تةجاوزيان كردؤتة سةر موَلكي دةوَلةت و 

دروست كراوة ثارضةيةك زةوي ئةم زةويانة ثَييان دةطوترَيت زةوي مةغمورة، كةواتة حكومةت كة بةنداو 
لة بةيين ئةرزةكاني كة ئَيستا هةية و لة ذَير ئاوة ثَيي دةطوترَيت مةغمورة، لة سااَلني زؤر باران بارين ئةو 
زةويانة دةضنةوة ذَير دةرياضةكة، بةاَلم كومةَلَية خةَلة دةست درَيذيان كردؤتة سةر ئةو زةويانة و 

لَي ناكات بة ساحَيب، مببوورة، لة بةيين ئةم زةويانة و زةويةكاني بةكاري دةهَينن و حكومةت هيض خؤي 
تر زةوي هةية ثَيي دةطوترَي ئيستيمالك كراوة لةاليةن دةوَلةت، ئةوةش كؤمةَلَية خةَلكي بااَل دةست و 
دةست رؤيشتوو تةجاوزي كردؤتة سةري و بة موَلكي خؤي دادةنَيت، هيودارم وةزيري كشتوكاَل بةرضاو 

 ةبَي لة داِرشتنةوةي ئةو ياساية، ئةم بابةتة بطرَيتة بةرضاو، زؤر سوثاس.رووني ه
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةِرَيجان، ئةنداماني ثةرلةمان، بؤية ثَيداطرين لةسةر ئةوةي كة سَي دةقةكة تةجاوز نةكةن، ضونكة هَيشتا 
دوو كاتذمَيرمان ثَيدةضَي، بؤية داواتان لَيدةكةم ( كةس ماوة قسة بكات، بةم ثَييةبَي نجيكةي 37)

 ثابةندبن بة كاتةوة، نوقتةيةكي نيجامي هةية  كاك حاجي كاروان فةرموو.
 بةِرَيج كنعان جنم الدين )حاجي كاروان(:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

َينج، شةش دةقةيان بةر زؤرجار وةزيرة بةِرَيجةكان دَينة ئَيرة لة نةتيجةي ئةو هةموو قسةية لة ئاخريدا ث
دةكةوَيت زؤربةي هةرة زؤري وةاَلمةكامنان دةست ناكةوَيت، بؤية من ثَيشنيار دةكةم بة اليةني كةم نيوةي 
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ئةم دانيشتنةية وةاَلمي ئةو ثرسيارانة بدرَيتةوة، يان هةر ثةرلةمانتارَيكي بةِرَيج ثرسيارَية دةكات با 
م بداتةوة، لةوانةية كاتيشمان زؤر بؤ بطةِرَيتةوة و وةاَلمةكامنان وةزارةتي ثةيوةنديدار ئةو دةقةية وةاَل

 دةست دةكةوَيت، دونياية وةاَلم لة ئاخريدا بجر دةبَيت، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

، كة رةنطة دةتوانني دواي ثشوو وةزيرة ثةيوةنديدارةكان هةندَية لة وةاَلمي ئةندامي ثةرلةمان بدةنةوة
 وةاَلمي ثرسياري ئةنداماني تريش بَيت، بةِرَيج كاك عباس فةرموو.

 بةِرَيج عباس غجالي مريخان:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بةخَيرهاتين نوَينةراني حكومةتي هةرَيمي كوردستان دةكةم، من هاوِرام لةطةَل براي بةِرَيجم )كاك فرست 
ةتة، ض ئةو بابةتةي زيادةِرةوي دةكةن، ض ئةو بابةتةي ئةوانةي بة صؤ (، بةاَلم من ناضمة سةر ئةو باب

ناوي ياسايي رةش دةكرَينةوة هةمووي لةسةر كةرتي كشتوكاَلة، لَيداني جادة، فِرؤكةخانة، دروست كردني 
ياريطا، كة منوونةي شارستانيةتني لةسةر كةرتي كشتوكاَلن، كة ئةمانة زيان بة كةرتي كشتوكاَل 

من ناضمة سةر ئةو بابةتانة، بابةتَيكي تر هةية بؤ ئاسايشي خؤراك كة باس دةكةن يةكَية  دةطةيةنَيت،
لةوانة رةوةندةكانن كة ئاسايشي خؤراكمان دابني دةكةن، بةاَلم بةداخةوة ئةم رةوةندانة كة دةبينني لةسةر 

وكاَل دةكةين رَيطايةكيان بؤ جادةكان تا دةِرؤنة كوَيستانةكان هيض رَيطايةكيان نيية، داوا لة وةزارةتي كشت
بكةنةوة، هةروةها ئةو رةوةندانةش خةريكي لةناوضوونن بة هؤي ئةوةي نة رَيطايان هةية، نة 
لةوةرطةكان، بؤ منوونة باسي )سيدةكان( دةكةين ئَيستاكة كة رةوةندةكان لة كوَيستانةكانن بة هؤي ئةو 

ار و شينايةتيش لةم دةظةرة ناكرَي بةرةو قةالضوون شةِر و ثَيكدانانة خةريكن بطةِرَينةوة، تةماتة و خي
دةضَيت، ئةطةر رَيطايةك و ضارةسةرَيكي طوجناو نةكةن، هةر بؤية ثَيشنيار دةكةم هيض زةويةكي تري 
كشتوكاَلي تاثؤيةكةي نةطوِرَيت بؤ تاثؤي شارةواني يان رَيطاوبان، دوو: لة كاتي يةكةي نيشتةجَي بوون 

)كاك خلحم( دةكةم، نيشتةجَي بوون بة خانوو نةكرَي، بة شَيوةيةكي ستووني و تةئيدي براي بةِرَيجم 
شوقةيي بكرَيت بؤ ئةوةي كةمرتين عةرزي تَي ب َيت، هةروةها قةراغ رووبارةكان مةترسيةكي طةورةي 
لةسةر ذينطةي كوردستان و رَيِرةوي ئاوةكان طؤِراوة بة هةموو شَيوةيةك ئةو كارطانةي لةوَينة قةدةغة 

كرَين، ئةطةر نا ئاسايشي خؤراك كة هي مان نيية و ئةوةي هةنانة لة مةترسي داية بةرةو لة ب
 ناوضوونيش دةِرواتن، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كاك ايوب فةرموو.
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 بةِرَيج ايوب عبداللة امساعيل:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

اندي حكومةت دةكةم، هةرضةندة درةنطة بؤ دةست ثَيكردني ئةم ئةركة و لةبريضووة و بةخَيرهاتين ش
جَي بةجَي بكةين، تةجاوزات بة انقاذ ما ميكن انقاذ   دواكةتووة، بةاَلم ئَيستاش دةكرَي وةك عةرةب دةَلَي )

ة لة هؤكارةكاني طشتيي ئةطةر مبانةوَي ضارةسةري بكةين دةبَي بة دواي هؤكارةكانيدا بطةرَيني، يةكَي
تةجاوزات بؤ سةر زةوي نيشتةجَي بوون دابةش نةكردني زةوية كة هاوِريكانيشم باسيان لَيوة كرد، كة نة 
دروست كردني شوقة و ظيال طران بةهاكان كَيشةكانيان ضارةسةر كرد و نة قةيراني دارايي ئةم هةرَيمةش 

ة كَيشةكةيان لة داهاتوويةكي نجيكدا ضارةسةر دةتوانَي مذدة ببةخشَيت بة بَي خانوو و كرَي ييةكان ك
دةبَي، بؤية هةر ضةندة دابةشكردني زةوي بة ضارةسةرَيكي زانسيت نازاو، بةاَلم لةم دؤخةي ئَيستادا بة 
يةكَية لة ضارةسةرةكاني دةزاو بؤ ئةوةي خةَلة ضيرت ناضار نةبَي زةوي نيشةجَي بوون لة بارزطاناني 

ضاودَيري ئةوة بكرَي كة زةوي بةراو و كشتوكاَلييةكان دابةش نةكرَيت، بةَلكو زةوي  زةوي بكرَيت، بةاَلم با
سةخةري دابةش بكرَي لة كاتي دابةشكردندا، خاَلَيكي تر ئةو شوَينانةي كة جَيطاي نيشتةجَي بوون بوونة 

راثةِرين  ثَيشرت كة كةَلكي كشتوكاَليان نةماوة وةكو ئؤردوطاي )بةستةسَين( كة كاتي خؤي لة ثَيش
( خَيجان تَييدا نيشتةجَي بووة دةكرَي ئةوانة بطةِرَينرَينةوة بؤ 3000ئؤردوطايةك بووة زياترة لة )

خاوةنةكانيان وةكو ضؤن حكومةت شوَينةكاني تري طَيراوةتةوة، بؤ منوونة ئؤردوطاي )بنطرد(ي 
ِريار بدات، ناكرَيت لة طَيِراوةتةوة، يةعين حكومةت بةراسيت دةبَيت بة يةكساني و بة عةدالةت ب

مةنتيقةيةك شوَينَيكي نيشتةجَي بوون بطةِرَينرَيتةوة بؤ خاوةنةكانيان و لة مةنتيقةكاني تر 
 نةطةرَينرَيتةوة، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج مامؤ ستا حسن فةرموو.
 بةِرَيج حسن صاحل حممد:
 .بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان

من ثَيش وةخت ثشتيواني و ثشتطريي تةواو لة راثؤرتةكةي بةِرَيج سةرؤكي ليذنةي شارةوانيةكان )كاك 
عمر عينايةت( دةكةم، لةبةر كةمي ماوةكة من تةنها بة كورتي دةَلَيم زيادةِرةوي لةسةر موَلكي شارةواني و 

وونة بهَينينةوة، ضونكة منوونةمان زؤر كشتوكاَل و هةموو وةزارةتةكاني تريش تةنها لة شوَينَية نيية تا من
لةبةر دةستداية، بةَلكو لة هةموو هةرَيمدا باَلوة، من ناَلَيم لة حاَلةتةوة بؤتة دياردة، بةِرَيج سةرؤكي 
ثةرلةمان، بةَلكو لة دياردةش تَيثةِري كردووة بؤتة عورفَية و مؤدَيلَية، بةراسيت تةجاوز كردن لةسةر ئةم 

ل لة هةرَيمي كوردستان، هةر كةسَية سووكة لَيثرسراويةتييةكي هةبَيت بةداخةوة لة موَلكانة بؤتة مؤدَي
جياتي بؤ خجمةتي طةلةكةي كار بكات يةكةم شت كة بريي لَي دةكاتةوة ئةم كاتة زَيِرينةي ضؤن 
بقؤزَيتةوة بؤ بةرذةوةندي خؤي و خؤ دةوَلةمةندكردني بة شَيوةيةكي زؤر ناشةري انة، بؤية من 
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سياريةتي ئةم مؤدَيلة دةطةِرَينمةوة بؤ ئةمانة، يةكةم: بةرثرسي يةكةمي يةكة ئيدارييةكان تا ئةو بةرثر
كاتةي دةسةاَلتي طرتين زيادةِرةوييةكانيان هةبووة كة لة ئَيستادا دةطوترَيت دةسةاَلتي قةزا دةتوانَي 

زؤر طوجناوة بؤ دةسةالتداراني سةرثَي يكار بطرَيت كة ئةويش هةر نايكات، ئةمة من بةراسيت تةبريرَيكي 
هةرَيمي كوردستان كة دةَلَين ئةم دةسةاَلتة لةوان سةندراوةتةوة بؤ دةسةاَلتي قةزا و ئةويش نايكات، ئةوة 
دةكرَيت حكومةت وةاَلمان بداتةوة، دووةم: من دةيطةِرَينمةوة بؤ خودي سةرؤكي حكومةت و جَيطرةكةي 

ومةتي هةرَيم، ضونكة لة ضةندين ساَلي رابردوودا ئةم دوو لة ماوةي ضةندين ساَلي كابينةكاني حك
دةسةاَلتة، سةرؤك و جَيطرةكةي دةسةاَلتي هةموو كوردستانيان هةبووة و بة ئَيستاشةوة، كة ئَيستا بة هؤي 
هةَلبذاردنةوة كؤمةَلَية ثَيكهاتةي سياسي هاتوونةتة ناو طؤِرةثان لةو ماوةدا، بةاَلم تاوةكو ئَيستاش يةكة 

دارييةكان لةبةر دةسيت ئةم دوو حيجبة دابووة، بؤية وةزيرةكان هيض ثةيوةنديدار نني بةوة، وةزيري ئي
شارةواني ض بكات، وةزيري كشتوكاَل ض بكات كة يةكةي ئيداري نايكات، كة سةرؤكي حكومةت و 

لةمةودوا ئةم شتة، جَيطرةكةشي لةطةَلي نةبَيت، من بؤية دةيطةرَينمةوة بؤ دووانة، هةروةها تةمةنا دةكةم 
ئةم دياردةي تةجاوزة لة سةرؤكي حكومةت و جَيطرةكةيةوة كة بة خؤشحاَليةوة من ثَيم خؤشة )كاك 
قوباد تاَلةباني( ئةلَيرةوة بةَلَين بة خةَلكي كوردستان بدات وةكو سةرؤكي ئةم ليذنةيةي كة دروست بووة، 

َيت لة كوردستاني ئَيمةدا زؤر سةيرة لة جياتي لةم ئةمِرؤوة تةجاوز نةكرَيتة سةر ئةم زةويانة، ناشكر
ئةوةي خةَلكي موتةجاوز و خةَلكي تاوانبار بطريَيت، خةَلكَية كة لَي ثرسينةوة دةكات بطريَيت، من تةنها بة 
منوونةيةك كؤتايي ثَي دَينم كة سةرؤكي يةكةي ئيداري سةنطةسةر كة ئَيستا لة دادطا كةيسي لةسةر 

بؤخؤي ضووة كة رؤذَية ثَيش ثشوو بووة بؤخؤي ضووة خانووي موتةجاوزي  كراوةتةوة لة كاتَيكدا
رووخاندووة ئَيستا تةجاوزكار وةك بةرزةكي بانان خةريكي دروست كردني خانووةكةيةتي و بةِرَيوةبةري 

شي ناحيةكة دراوةتة دادطا و خةريكة لة ماوةيةدا دادطايي دةكرَيت، لة كاتَيكدا ئةم بةِرَيجة داواكاري طشتي
 لَي ئاطاداركردؤتةوة، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج مامؤستا غريب فةرموو.
 حةمة: مصى  بةِرَيج غريب 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بة ناوي خواي ثةخشةندةو ميهرةبان، بابةتي زيادةِرةوي ئةو خةمة طةورة و كارةساتة كة نازاو لة كوَيوة 
ست ثَي بكةم، تةنها ئةوةندة دةَلَيم بابةتي زيادةِرةوي، طةورة ئاوي رشتووة، بؤية ب ووك ثَيي تَي دة

دةخات، ضونكة ئةطةر حيجبة سياسييةكان و ئةطةر كةسة دةسةاَلتدارةكان زيادةِرةوي نةكةن يان دةست 
بدالرمحن ضووينة كؤتا كةن موَلكي طشتيي بطَيِرنةوة بةراسيت ئةوة روونادات، لةطةَل مامؤستا ع

ناحيةيةكي ثارَيجطاي سلَيماني اليةنَيكي سياسي خةرية بوو نةخؤشخانةيةكي نؤذةن دةكردةوة بؤ ئةوةي 
بيكاتة بارةطاي حيجبة سياسييةكةي خؤي، كاتَية ثَيمان طوتن بؤ وا دةكةن، طوتي سةيري ئةوبةر بكةن 
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ئةوةتان لةوان سةندةوة ئَيمةش ئةمة  ئةو قوتاخبانةية ئااَليةك بةسةري دةشةكَيتةوة، هةر كاتَية
دةطَيِرينةوة، ئةم بابةتة ئةوةند ترسناكة وةكو ئاطر بةربووبَيتة ثووشي وشة كوردستان بة شووِري ئيش 
دةكرَيت، من دةثرسم حكومةت لة كؤية لةم دوخةيةدا  ئةمة جطةلةوةي سةرؤكي يةكة ئيدارييةكان 

(مليؤن دينار غةرامةي بؤ 10هةية كة ئيجرائاتي كردووة )دةستيان بة جؤرَية شةتةك دراوة، قالةقام 
هاتؤتةوة لة دادطاوة، تةنانةت فةرمانبةري شارةواني، لةاليةك زيادةِرةويكار هةِرةشةي لَي دةكات، لةاليةكي 
تر ثؤليس دَيت بة شوَينيدا و دادطا دةيهَيين و دةيبات، ئةمة واقيعةكةية، ئا لةم ساتة وةختةي كة ئَيمة 

لةسةر دةكةين لة هةموو كوردستان بة تايبةتي لة دةربةندي طؤمةسثان كة ئةوة ضةند رؤذة قسةي 
سكااَليان دَيتة ليذنةي كشتوكاَل، لة دؤَلي مساقوَلي، لة ضياي ثريةمةطرون، هةمووي بة شووِري ئيش 

لةاليةن وةزارةتي دةكرَيت، من دوو خاَل بة خَيرايي بؤ ضارةسةر ثَيشنيار دةكةم، خاَلي يةكةم: داوابكرَي 
ئةوقاف و داوابكرَي لة مامؤستاياني ئايين بةبَي دوو دَلي فتوايةكي يةكال كةرةوة بدةن لة طشت مينبةري 
مجطةوتةكان و ميدياكان خبوَينرَيتةوة كة تَييدا نووسرابَي زيادةِرةوي لةسةر موَلكي طشتيي حةرامة و 

ة دةسيت بة دةسيت بةو ثِرؤذة ياساية نةكرَيت بة غةسبة و نوَيذكردن تَييدا حةرامة، دووةم: ثَيويست
ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش كرا لة ثةرلةماندا و سي ةتي ئيستيعجالي ثَيدرا و نَيردرا بؤ 
ئةجنومةني وةزيران وةكو باسي دةكةن بةرَيجيان و ئاوا دواكةوتووة، تكاية با ئةجنومةني وةزيران و 

ني وةزارةتي كشتوكاَل، وةزارةتي دارايي، رَي لة ثةرلةمان نةطرن، ئةو رؤتينة بةس وةزارةتةكاني شارةوا
بَيت دةستكراوةمان بكةن با ياساي زيادةِرةوي زيادةِرةويكردن بة تاوان هةذمار بكات، زيادةِرةويكار وةكو 

بة دةرضووني ياساكة تاوانبار لة دادطاكاندا مامةَلةي لةطةَلدا بكرَيت و ئةو دادطةيةي كة ئومَيد دةكةين 
 دروست بكرَيت، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كاك كمال فةرموو.
 بةِرَيج كمال يلدا مرقوز:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بةخَيرهاتين بةِرَيج سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران و شاندي ياوةري دةكةم، راستة ئةم هؤية هؤيةكي زؤر 
رنطة خةَلة ضاوي لةسةر بِرياري حكومةتة و بة شَيوةيةكي دائيمي رووي لة حكومةت و ثةرلةمان ط

دةكات، بةاَلم تاوةكو ئَيستا ضارةسةري زيادةِرةوي نةكراوة، بة شَيوةيةكي فيعلي رؤذ بة رؤذ وا زياد 
شارةواني و طةشت و طوزار  دةبَيتةوة، زياتر دةبَي بةبَي ئةوةي هيض ضارةسةر بكرَيتةوة، ئَيمة وةكو ليذنةي

لةطةَل مامؤستا مةال ماجد سةرةداني زؤر جَيطامان كردةوة لة دهؤك و لة هةولَير، لة سؤران، لة ضؤمان، لة 
عةنكاوة، هةروةها خةبات، كة ئةوةي ثَيمان زانيووة نة قالةقام و نة بةِرَيوةبةري ناحية، نة بةِرَيوةبةري 

يية بؤ ئةوةي كة ئيجرائاتةكةي وةربطرن، وةكو جةنابي وةزيري شارةواني، كة هيض سةاَلحيةتيان ن
( سكااَل هةية لةسةر ئةوانةي كة تةجاوزيان كردووة، كة دةطريي حاكم دةري 700كشتوكاَل طوتوويةتي كة )



 47 

دَييَن بة كةفالةت و دووةمني رؤذ، شةش مان ، حةفت مان  كةس لَيي ناثرسَيتةوة سكااَلكة، بجر دةبَي و 
هةر ماوة، ئةوةي كة )د.سروود( ئاماذةي ثَي كردووة ثشتطريي دةكةم لةسةر كَيشةي شار و  كَيشةكةش

طوندةكاني ثَيكهاتةكاني كلداني و سرياني و ئاشووري، لة خولي سَييةم دةستمان ثَي كردووة هةزاران سكااَل 
َيستا مةسةلةيةكي و هةزاران كؤمَينتمان نووسيووة تاوةكو ئَيستا هيض ئيجرائاتَيكي وةرنةطرتووة، ئ

بةسيتتان ثَي دةَلَيم كة لة عةنكاوة هةية وةخيت خؤي زةويةكي زراعي هةبوو ئةو زةوية ئيت اكراوة بة ناو 
( زةوي كة 15شوانَية لة ناوي دانيشت بوو، شوانةكة ئَيستا برا و مام و نازاو كَيي هَيناوة و دةرناضَي، )

و ئَيستا ناتوانن خانووي لةسةر بكةن، ئةوة هةشتةمني ساَلة تاثؤ كراوة بة ناوي خةَلكي عةنكاوة و تاوةك
كةس ناوَيرَيت دةريان بكات، بةِرَيوةبةري ناحية ثَيي دةَلَييت دةَلَي سةاَلحيةمت نيية دةريان بكةم، كَي 
سةاَلحيةتي هةية  ئةوة هةموو بةرثرسي حكومةتن، دةبَي شتَيكي بة جدي وةربطريَي، قانونَيكي ئةوها 

 ) لة دذي ئةوانةي كة جةزايان بدرَي) يان ئيجرائاتيان لَي وةربطريَيت بة جدي، زؤر سوثاس.دةربكرَي
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو بَيطةرد تاَلةباني فةرموو.
 بةِرَيج بَيطةرد دَلشاد )بَيطةرد تاَلةباني(:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

نها بة كورتي ضةند خاَلَية دةَلَيم، من ثَيمواية تةشكيل كردني ئةم ليذنة زؤربةي قسةكاو كرا، من تة
بااَلية لة ئةجنومةني وةزيران بؤ خؤي دةستثَيكيكي باشة، بةاَلم طرن  ئةوةية حكومةتي هةرَيمي 
كوردستان بةر لة هةموو كةسَية ئةوانةي كة زيادةِرةوي دةكةن دةسيت بةرثرسة بااَلكان بطرَيت، هةر 

ة ئَيمة توانيمان دةسيت ئةو بةرثرسانة لة هةموو ناوضة جياجياكاني كوردستان بة شَيوازَية دةستيان كاتَي
بطرَين لة مةسةلةي زيادةِرةوي و ئةوةي كة كردووشيانة لة راستيدا بة ثَيي ياسايةك ئيجرائاتيان لةطةَلدا 

ي سادة و هةذاريش رَيطري لَي بكرَيت، بكرَي، من ثَيمواية وردة، وردة هةنطاو بةرةو ئةوة دةنَيني كة خةَلك
لةاليةكي ترةوة بةشَية لةو تةجاوزانةي كة دةكرا ئةوة زؤربةي برادةراو باسايان كرد، من دةمةوَي لَيرة 
يةك شت بَلَيم زؤرجار وةزارةتي شارةواني بؤ كارَيكي خجمةت طوزاري كة ئةجنامي دةدات لة ناوضة 

كاتة سةر ما  طشتيي خةَلة، يةعين خةَلكي ئاسايي، لةو نَيوةندةشدا جياجياكان ئةويش لةوانةية تةجاوز ب
بةشَيكي زؤر لة خةَلة دةتواو بَلَيم زةرةرمةند دةبَي و لة هةمان كاتيشدا كةمرت هةنطاوي قةرةبووكردنةوة 

كات و دةنرَي بؤ ئةو خةَلكانة، هيوادارين وةزارةتي شارةواني بؤ ناوضة جياجياكان ئةو هةنطاوة خَيراتر ب
بة تايبةتيش من كَيشةيةكيش هةية من دةمةوَي بَيطةيةو ئةويش ئةوةية بةراسيت دةظةري راثةِرين 
يةكَية لةو ناوضانةي كة طرفتَيكي زؤري هةية لةسةر مةسةلةي تاثؤ، ئومَيدةوارم لة رَيطاي وةزيري 

رَيتة بواري جَي بةجي شارةوانيةوة بتوانن كارَية بؤ ئةو ناوضةية بكةن و ئيجرائاتةكان بة زووي خب
 كردنةوة، زؤر سوثاس.
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كاك عباس فتاح فةرموو.
 بةِرَيج عباس فتاح صاحل:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ديارة  بةخَيرهاتين بةِرَيجان جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران و شاندي ياوةري دةكةم، زؤر بةخَيربَين،
زؤر لة بابةتةكان لةاليةن ئةنداماني بةِرَيجةوة باس كراوة، ئةوةي كة من هةمة ثرسيارةكةم زياتر خاَلي 
يةكةمم بؤ وةزارةتي كشتوكاَلة، كاري باشيان كردووة بة رَيطري لة لَيداني بري، بةاَلم بةرامبةر ئةوة بؤ 

ترَيت كاري مةِرداري دةكةن بَيطومان ثَيويستة خجمةت كردني خةَلكي الدَينشني و ئةوانةي كة ثَييان دةطو
بةرامبةرَيكي بؤيان هةبَيت ئةويش بة رَيطةي بةراوردكردني الدَيكان و طةياندني ئاو بؤ ئةو جَيطايانة، 
ضونكة ناكرَيت تؤ رَيطري لة شتَية بكةي، بةاَلم بةرامبةرةكةيت نةبَيت، ثَيويستة بريَية لة 

ينةوة كة بة كار دابةش كراون، ديارة ئةمةشيان دواي ئةو بِريارانةي كة ضارةسةركردني ئةو زةويانة بكة
( زةوي بة ذمارة دراوة بة خةَلة و ئةم زةويانة 150000زةوي راطرتن راوةستاوة، بَيطومان زياتر لة )

مامةَلةيان ثَيوة كراوة، ثَيمواية لة نةتيجةي كؤتايي لةوانةية زؤر كَيشةي كؤمةاَليةتيش دروست بكات، 
هةرضةندة وةزارةتي شارةواني جةنابي وةزير باسي لةوةي كرد بةرنامةيان هةية بؤ تاثؤكردني و دةستيان 

( ساَلي دةوَيت، لةسةر راثؤرتةكةي كاك عمر عينايةت 2ثَي كردووة، بةاَلم ئةمة زؤرة و ثَيمواية زياتر لة )
ةنةي نووسي بوو، هةرضةندة من زؤر دةست خؤشي لَي دةكةم، راثؤرتَيكي زؤر ضِر و ثِر و هةمةالي

ثرسيشي ثَيمان نةكردبوو وةكو ليذنةي شارةوانييةكان، لةوانةية ئةطةر ثرسي ثَيمان كرداية بؤ 
ئاوةدانكردنةوة كارَيكي باش بوو، باسي لةوة كردبوو كة ثِرؤذةيةكيان وةكو ليذنةي ئاوةدانكردنةوة من بة 

رةتي ئةو ثِرؤذةيةمان كردؤتةوة بؤ ئاوةدانكردنةوةي حوكمي ئةوةي لة ليذنةي ئاوةدانكردنةوةشم، ئَيمة 
الدَيكان، بةَلكو رَيطةضارةي ترمان داناوة لةطةَل وةزارةتيش قسةمان كردووة بؤ ئةوةي كة بتوانني خَيراتر 
خجمةتي خةَلة بكةين، ئةطةر ئَيمة دياريكردني سنووري شارةوانييةكان لةاليةن وةزارةتي شارةوانييةوة 

َي ثَيمواية خؤي كَيشةي تةجاوز كةم دةكاتةوة، زيادةِرةوي كةم دةبَيتةوة، خاَلَيكي تر بة ثةلةي لَي بكر
ثَيويسيت دةزاو دابةش كردني يةكةي نيشتةجَي بوون و دابةش كردني زةوي، بةراسيت ئَيمة زؤر 

ي دابةش طرنطيمان بة تايبةتي بة ناحيةكان و ئينجا قةزاكان نةداوة، ئةطةر لة ناحيةكان زؤر كةم زةو
كراوة، ئةطةر زةوي دابةش نةكرَي خةَلة ضي بكات  يةعين نة يةكةي نيشتةجَي بوومنان وةكو ثَيويست 
دروست كردووة، هةر دروستمان نةكردووة لة زؤربةي ناحيةكان، زةويش دابةش ناكرَيت، من خاَلَيكي ترم 

وو اليةك و بة تايبةتي حكومةتي هةية لةسةر ئةوةي كة زةوي دابةش كردن راطرياوة بةراسيت ئَيمة و هةم
هةرَيمي كوردستان من بؤخؤم ياداشتَيكيشم بؤ ئةجنومةني وةزيران ناردووة لةسةر ئةم بابةتة، ناكرَي 
بةراسيت زةوي دابةش كردن لةسةر ثَيشمةرطة رابطرين، ثَيويستة من ياداشتَية بة سَي خاَل وةكو ثَيشنيار 

َية بَي ئَيمة بري لةوة بكةينةوة، ضونكة هَيجي ثَيشمةرطة مووضةي داومة بة بةِرَيجيان ثَيويستة هةر ضؤن
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بؤ زياد نةكةين و مووضةي كةم بَيت و زةويشي ثَي نةدةين، يةعين لَيرةوة بة جةنابي جَيطري سةرؤكي 
(ةوة 1991حكومةت دةَلَيم بؤ ئةوةي ياداشتةكة كاري ثَي بكرَيت، باسي ئةوة كرا كة تةجاوز لة ساَلي )

(ةوة لة زؤربةي شارةكان، لة هةولَيرةوة دةسيت ثَي 1991 كردووة، بَيطومان زؤر لة ثَيش ساَلي )دةسيت ثَي
بكة سةير دةكةين زؤر لة طةِرةكةكان تاوةكو ئَيستاش هةَلبةتة بة تةجاوز دروست كراوة، ئَيمة بريمان لةوة 

( دةقةي 2َيويست بوو )نةكردووة رَيطري لةوة بكةين، بؤيةش تةشةنةي كردووة، من لة ليذنةكةمة ث
 زياترم ثَي بدةي، ضونكة لة سةرةتا جةنابيشت وات طوت....

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
دةتواني بة ياداشت ئاِراستةمان بكةي بؤ ئةوةي ئاِراستةي وةزيرة ثةيوةنديدارةكاني بكةين، بةَلَي، كاك 

 صاحل بشار فةرموو.
 :بةِرَيج صاحل بشار صاحل

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
مةةةذى  سةةيارةى  ئةةةو ثر سةبارةت زَيدةطاظيا كَيشةيةت ئةبينم كَيشةيةكى مةزنا بة تايبةت لة زاخؤ ، ضونكو 
شةةتنة  ظةةة طةه خةةةَلكَى  يةةة  خةةازيَين ذ ال يةةخ دا يةةة ل د ئةةةو خاني يةَةذي)  يةةة ب خةةؤ كر يةةا زا سةةةرؤكَى باذَيرظان لةةة 

كةةى ) (8842باذَيرظانيا زاخؤ طةهشتنا تةقريبةن ) هةةةتا 400خانينة كة زَيدةطاظى ، نيجي عةةةردى  عةةةى  (قت
( قيتعةى عةردى شارةوانيا زاخؤ 5000نووكة تاثؤ نةكرينة ، ئةدبينني ئةظة كَيشةيةكى مةزنا ، نيجيكى )

هةةاتيش  بةةب) ثَيك سةةت  يةةةك درو ئةةان مدير نةةةك  يةةنم ليذ ئةةةز دب شةةَى  ظةةَى كَي نةةا  سةةةر كر بةةؤ ضارة ية دةيندارة ، 
تةةة وةزارةتا ناوخؤ ، و ةزارةتا شارةوانى و وةزارةتا دارايي ئةز دبينم هةكة ئةظ ليذنة سةاَلحيات هةبن و دَيب

ضةةونكة  خةةؤ ،  مةةةزن ل زا شةةا  ظةةَى كَي ئَية ذ بؤ دروستكرنا ظَى ليذنَى ئان ظَى مديريةت ، دَيبتة ضارةسةركرنا 
ئةةةو 8842نيجيكى تةقريبةن ) نةةَى  نةةة كر يةَةدةطاظى هات ئةةان ز خةةةَلكى ( خانى مة تةجاوزى هةنة  هةةةمى  ذى 

 هةذارن ، بَيدةسةاَلتن ، سوثاس.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

تةةذمَير) مةةة كا بةةةِرَيجان ئَي سةةةرؤكى 2سةةوثاس ،  طةةرى  بةةةِرَيج جَي بةةا  ئةةةوة  ثةةَيش  طةةرين ،  شةةوويةك وةردة ( ث
طةةةر وةاَلمَيك يةةدار ئة بةةةِرَيجى ثةيوةند يةةرى  هةةةردوو وةز طةةةَل  يةةران لة مةةةنى وةز ئةةةو ئةجنو بةةؤ  يةةة  يةةان هة

هةةةموويان  سةةيبوو  يةةان نوو كةةة ناو نةةةى  يةةدارةكان ئةوا نةةة ثةيوةند نةةدامانى ليذ كةةة ئة لةةةمان  نةةةى ثةر ئةنداما
 قسةيانكرد ثَيش ثشووةكة ئةطةر وةاَلمى ئةندامانى ثةرلةمانيان الية ئةتوانن ، فةرموون.

 :بةِرَيج قوباد تاَلةبانى/جَيطرى سةرؤكى حكومةتى هةرَيم
 .كى ثةرلةمانبةِرَيج سةرؤ

شةةييةى  خةةةخمؤرى و ثةرؤ دووبارة سوثاسى بةِرَيجتان و هةموو ئةندامانى ثةرلةمانى بةرَيج دةكةين بؤ ئةو 
بةةؤ  تةةر  سةةيارةكانى  مةةةوة ثر سةةيارَية ئةدة كة نيشانيانداوة بةرامبةر ئةم ثرسة طرنطة ، من وةاَلمى ضةند ثر

جةةةختيانك بةةةِرَيج  سةةَى  نةةةكرَى هاوكاراو بةجَي ئةهَيَلم ، دوو ،  يةةاوازى  فةةةرق و ج كةةة  ئةةةوةى  سةةةر  ردةوة لة
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نةةى  بةةؤ زاني هةةةر  بةةةرثرس ،  سةةت و  بةةااَل دة بةرامبةر ئيجرائاتةكان ، يةعنى خةَلكى فةقري و هةذار و خةَلكى 
ئةم ئةجنومةنة بةِرَيجة ئَيمة تةنها ئيجرائامتان بةرامبةر خةَلكى فةقري و هةذار نةكردووة ، بة ثَي ةوانةوة 

لةةة لة سةرؤكايةتى  مةةة  سةةتان ئَي نةةدةى موخَلي شةةتى بة شةةداربوونى ، سةرثةر بةةة بة نةةةوة و  مةةةنى وةزيرا ئةجنو
سةةى  يةةان كة يةَةت  سةةةربازي ب نةةدةى  يةةان فةرما بةةَى  شةةريةت  ضةند شوَينَية كة خةَلكى بااَل دةست ض سةرؤك عة

نةةاو ب لةةة  كةةة  يةَةت  سةةَية ب يةةان كة يةَةت  سةةى ب كةةى سيا يةةةنطرى حيجبَي لةَةَيني ناودارى حيجبَيكى سياسى بَيت يان ال
عةةةردة  سةةةر  كةةردووة لة يةةان  كةةة كار نةةدةكانيان  بةةةركراوة ، كارمة يةةان بةرام يةَةت ئيجرائات سةةايةتييةك ب كة
بةةة واز ةةى  مةةة  لةَةةتا ، ئَي تةجاوزةكة يان ئةوةى ئيشيان كردووة دةستطريكراون ، هَيج نَيردراوة لة هةندَى حا

ئةةةوة يةَةت و  مةةوَلكى ثةيامةكةمان وتووة ئةوةى كة هةيبةتى حكومةت ناثارَيج سةةةر  ئةةةكا لة يةةادة ِرؤى  كةةة ز ى 
ئةةةو  ضةةاوةِروانى  ئةةةبَى  بةةةر  بةةَى بةرام شةةارةوانى  هةةى  بةةَى ،  شةةتوكاَل  هةةى ك بةةَى ،  مةةةت  مةةوَلكى حكو شةةتى ،  ط
لةَةةتَية  ئيجرائاتةى بكا بةرامبةرى وةكو ئةم مةجلسة بةِرَيجةم ئاطادار كردةوة هةر ئةمِرؤ بةيانى لةسةر حا

بةةةيانى زووةوة لةةة  بةةووم  خةةةت  سةةةر  سةةَيكى  لة كةةة كة سةةةربازى  سةةَيكى  سةةدا بةرثر شةةوَينَيكى حةسا لةةة  كةةة 
تَيكؤشةريشة بة حةقيقةت ئةطةر مَيذووةكةشى خبوَينيتةوة كةسَيكى تَيكؤشةرة ، بةاَلم تةجاوزاتى كردووة 
كةةة  بةةووة  ئةمِرؤ زؤر بةتوندى ثَيى وتراوة كة ئةو تةجاوزةى لَي قةبوَلناكرَيت ، ئةتواو بَلَيم ئةمة كةسَية 

خةةةَلكى سة بةةة  بةةةر  تةةةنها بةرام مةةة  كةةةين ئَي يةةة نا ر بة حجبةكةى خؤشم بووة كة ئَيمة ئةو فةرق و جياوازي
يةةي  نةةدةكان دوا سةةةلةى طو سةةةر مة يةةة ، لة فةقري و هةذارا ناوةستني تةجاوزات تةجاوزاتة ، ناقانونى ناقانوني

بةة بةةةاَلم  شةةة ،  ثةةَيم با بةةدات  نةةة  نةةدَى ِروونكرد سةةتاريش هة سةةتا عبدال طةةةر مامؤ نةةدَى ئة بةةاثري هة كةةاك  ةِرَيج 
سةةةدام  مةعلوماتى طرنطى خستة بةردةم ئةجنومةنة بةِرَيجة كة ضؤن هةم حكومةتى ثَيشووى بَلَيني ِرذَيمى 
نةةةيانكرد  ئةةةوان  كةةة  ئةةةوةى  سةةتان دواي  نةةاوخؤيي كورد بةةةروبوومى  سةةةر  ض كاريطةرييةكى خراثى هةبوو لة

خةةةَلة بةرنامةى نةوت بةرامبةر خؤراك كردى ، ئةمة هةموو  ضةةؤَلكران ،  نةةدةكامنان  كةةة طو بووة سةبةبَية 
تةةى  كةةة وةزارة شةةم  شةةتوكاَل دَلنيا تةةى ك يةةة وةزارة كةةة ثَيموا ضةةكةكان  شةةارو شارؤ بةةةرةو  هةةاتن  نةةةوة  لةةة طوندةكا
يةةة ،  نةةدةكانى هة شةةةثَيدانى طو مةةةى طة يةةران بةرنا كشتوكاَل بةهاوكارى تةواوى سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةز

خةةؤراك ئةوة بةِرَيج وةزيرى كشتو شةةى  نةةى ئاساي سةةةر دابينكرد بةةدات ، لة لةَةة  كاَل ئةتوانَى زياتر ئاماذة بةو خا
لةةةبريمان  ئةةةبَى  بةةةاَلم  ثرسيارَيكى زؤر زؤر بة جَيبوو ، ثرسَيكى زؤر هةستيار و سرتاتيجيية بؤ كوردستان ، 

سةة هةةةرَيمى نةضَى تاكو ئَيستا ئَيمة بةشَيكبني لة واَلتَية كة ناوى عرياقة ، تةواوى دةسةاَلتى  سةةت  يادى بةدة
كةةةين ،  بةةني ب سةةتان دا ئةةاوى كورد شةةى  كوردستانةوة نةبَيت ئَيمة ناتوانني بة تةنيا ئاسايشى خؤراك يان ئاساي
سةةةر  بةةاج لة نةةانى  كةةو دا لةبةر ئةوةى كة ئَيمة هَيشتا هةندَى دةسةاَلت هةية دةسةاَلتى حكومةتى فيدِراَلة وة

يةةة ، سنوورةكان يان سياسةتى هةناردةكردن و هاور هةةةرَيم ني دةكردن ، ئةوة سياسةتى دةسةاَلتى حكومةتى 
هةةيض  مةةة  مةةان ئَي سةةةاَلتى خؤ سةةنوورةكانى ذَيردة لةةة  ثةةارَيجين  مةةان ب بؤية ئَيمة ضةند بتوانني بةروبوومى خؤ
سةةَيو  نةةة  بةةؤ منوو طةةةر  كؤنرِتؤَلَيكمان نيية لةو سنوورانةى كة لةدةرةوةى هةرَيمى كوردستانن ، بؤية ئَيمة ئة

بةةةوة لة سلَيم لةةة جنو سةةانى  بةةة ئا سةةتان زؤر  لةةة كورد مةةان  بةةةروبوومى خؤ سةةَيو و  شةةتطريى  بةةؤ ث طةةرين  انى ِراب
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هةةةم  مةةةو  ئةتوانى بَيت ، زؤر بة ئاسانى ئةتوانَيت داخلى كوردستان بَيت ، بؤية هةم سياسةتى ئيقتسادى ئَي
شةةَي مةةة بة سةةتا ئَي مةةة سياسةتى ئاسايشى خؤراك و سياسةتى ئاسايشى ئاوى خؤمان تاكو ئَي يةَةراق ئَي لةةة ع كبني 

يةةةى  ئةةةو داتا بةةةثَيى  تةواوى دةسةاَلمتان نابَى لةسةر دابينكردنى ئةو ئاسايشانة هةرضةندة خؤش بةختانة 
يةةة ،  لةةة زيادةدا سةةتان  لةةة كورد طةةةو  بةةةروبوومى  مةةانطرتووة  سةةتانةوة وةر طةةانى كورد ئةمِرؤ لة وةزارةتى بازر

ئةةةمان بةثَيى مةعلوماتى وةزارةتى كشتوكاَليش بةروبوو مى ناوخؤى كوردستان زيادى كردووة ، بةرةو ئةوة 
هةةةرَيمى  سةةتنةوةى  سةةةلةى بة ئةةةو مة بةةةاَلم  كةةةين ،  بات تاكو بةشى داواكارى هاوواَلتيانى كوردستان دابني ب
سةةن داواى  كةةاك ح بةةةِرَيج  خةةؤراك ،  شةةى  سةةةلةى ئاساي كوردستان بةعرياق بة هةند وةرطرن كة بَيينة سةر مة

ثةة ئةةةمِرؤ  كةةردين  هةةةموو لَي مةةة  كةةة ئَي كةةةمان واز ةةة  مةةة ثةيامة سةةتان ، ئَي طةةةىل كورد بةةة  يةةةنني  ةيامَية بطة
شةةارةوانى ،  هةنطاوَية ئةنَيني بؤ ثاراستنى موَلكى طشتى ، بؤ ثاراستنى عةرزى زراعى ، بؤ ثاراستنى موَلكى 

حةةةز ئة شةةووما  سةةةكانى ثَي لةةة ق كةةو  مةةةش وة بةةارة و بؤ طةشةثَيدانى كوردستان بة تةواوى ، بةاَلم ئة كةةةم دوو
سَيبارةشى بكةمةوة ئةم ضةثَلةية بةيةك دةست لَينادرَيت ئةركَية لةسةر شانى حكومةتى كوردستانة وةكو 
ئةةةركَيكيش  دةسةاَلتى جَيبةجَيكار ، ئةركَيكيش لةسةر شانى ثةرلةمانى بةِرَيجة وةكو دةسةاَلتى تةشريعى ، 

بةةة لةسةر دادطاية كة لة ذَير ِركَي ى ئةجنومةنى دادوة رى دةبَيت ، ئَيمة ثَيكةوة وابكةين هةركةسَى هةستَى 
سةةةت و  شةةيعارات و سيا بةةة  تةةةنها  نةةاكرَى  ئةةةوة  يةةة  ثةةةياميش ئةوة ئةركى خؤى ، ئيشى خؤى جَيبةجَى بكا ، 
شةةتمانيية  مةةةتيًََكى ني بةدةركردنى ِرَينماييةك ، من حةتا دةَلَيم دةبى بيطةينينة ئاستَية ثَيويستمان بة هةَل

لةةة لةسةر ئةم  ضةةونكة  سةةةلةية ،  لةةةم مة كةةةين  يةةان ب يةَةنني داخل بابةتة كة شتةكة طةورةبكةين و خةَلكيش ب
يةةاتر  سةةَية ز هةةةموو كة لةةة  كةةةن ،  سةةتان زةرةردة خةةةَلكى كورد يةَةت  كؤتايدا ئةطةر ئةم زَيدةِرةويية بةردةوام ب

بةةةِرَيجةكا لةةةمانتارة  سةةيارةكانى ثةر بةةؤ ثر هةةةبوو  مةةةم  ضةةةند وةاَل كةةاراو زةرةرئةكةن ، من ئةم  طةةةر هاو ن ئة
 وةاَلمى تريان هةبَيت ، ئةطةر ئيجازةيان ثَيبدةن مةمنوون ئةبني ، سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئةةاودَيرى  شةةتوكاَل و  يةةرى ك بةةةِرَيج وةز يةةران ،  مةةةنى وةز سةةةرؤكى ئةجنو طةةرى  بةةةِرَيج جَي بةةؤ  سةةوثاس  زؤر 
 فةرموون.

 :وةزيرى كشتوكاَل و ئاودَيرىبةِرَيج عبدالستار جميد / 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كةةرد ،  بةةاس  يةةان  سةةتةِروو ، تَيبين سةةةرجنيان خ كةةة  منيش سوثاسى هةموو ئةو براو خوشكة بةِرَيجانة ئةكةم 
ِرةخنةى خؤيان ئاِراستةى ئَيمةش كرد ، ثَيشنياريشيان خستةِروو ، ئةوة كة زةروور بَيت ، ثَيويست بَيت كة 

مةةة ، قسةى لةسةر بكةين مامؤستا )ابوبكر هةَلةدنى( باسى ئةوةى كرد كة لَيدانى بريى سوورى هةر بةردةوا
مةةة،  يةةة بةردةوا هةةةر هة يةَةدةِرؤى  نةةةوةى ز بةةؤ كةمكرد سةةتا  باسى ئةوةى كرد ئيجارائاتةكان ضيية كراوة  تائَي

 ئةمن تةنها ضةند ئةرقامَية دةخةمةِروو:
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سةةت  تةةا ئَي سةةوورى  بةةريى  يةَةدانى  كةةةميانل ل مةةة )ية شةةدراوةتةوة ، 916ا ئَي طةةرياوة ، نة سةةوورى  ثةةايلى  بةةريى   )
ثةةايلى  بةةريى  يةةةكى  نةةَى دةزطا هةةةر دوَي كةةرد  سةةيتةكى  سةةى  تةةةوة ، با كةةراوة ، توَينراوة شةةيش  طةةةى  نةةةى كار ِرةوا
سةةَيكى  هةةى بةرثر يةةة  كةةة قةدةغة سةةوورى  ثةةايلى  بةةريى  طةةاى  يةةجانن دةز شةةة ب سوورى طرياوة ، نةك ئةوة ثَيمخؤ

لةةة  بةةؤ سةربازى ئَيستا  يةةةعنى  يةةجانن ،  شةةة ب يةةة ثَيمخؤ ئةةامر ليوا كةةة  نةةة  شةةة طرتووما شةةةِرى داع هةةةكانى  جةب
سةةتا  ئةوةى نةَلَين ئيجرائات بةرامبةر فةقري دةكرَى بةرامبةر بةرثرس ناكرَى ، ثَيمخؤشة بيجانن ئَيمة تا ئَي

رد ئةمةش هةنطاوة ، ( سكااَل تؤماركراوة ، هةندَيكيشى ئيجرائاتى لةطةَل كراوة وةكو باسم ك700زياتر لة )
بةةةرةكانى  بةةة فةرمان سةةةاَلمتان  كةةة دة كةةردووة  فةةةرمامنان دةر لةةة وةزارةت  مةةة  يةةة  ئَي ئةةات ني مةةة ئيجرا يةةا ئة ئا
شةةة ،  كةةةن وة كراوي يةَةدةِرؤى تؤمارب خؤمان داوة هةموويان مافى ئةوةيان هةية ب ن لة دادطاكان سكااَل دذى ز

ئةة سةةتكراوة دواى  نةةة درو كةةان ليذ لةةة ثارَيجطا مةةة  مةةةت ئَي سةةةرؤكى حكو طةةرى  بةةةِرَيج جَي كةةة  نةةةى  ةو كؤبوونةوا
بةةة  هةةةنطاونان  سةرثةرشتى كردووة بِريار دراوة ، لة ثارَيجطاكان ليذنةى بااَل دروستكراوة ، دةستكراويشة بة 
كةةاك  مةةى  يةَةرةوة وةاَل مةةةوَى ل هةةةر دة يةَةدةِرؤييان ،  بةةة ز بةةةر  سةةايي بةرام ِراطرتنى تةجاوزات ، بة ئيجرائاتى يا

سةةيش فرسةت صؤ فةةالن كة نةةة  تةةريش وتووما جةةارَيكي  لةَةَى  شةةتوكاَل ، دة تةةى ك لةَةَى وةزارة كةةة دة مةةةوة  فيش بدة
يةةة ،  شةةتوكاَل ني تةةى ك يةةدى وةزارة ئةةات عا يةةةعنى ئيجرا يةةجانن  شةةة ب بةةةاَلم ثَيمخؤ طلةيي هةية ، طلةيم هةية ، 

ئةةة ئةةةمن  يةةة ،  سةةت ني سةةتة وةزارةتى كشتوكاَل ثؤليسى نيية ، وةزارةتى كشتوكاَل ئاسايشى بةدة كةةة ثَيوي وةي 
كةةةم  شةةى دة تةةةوة ، سوثاسي طةةادار كراوة ئةوة جةنابى كاك قوباد جَيطرى سةرؤكى حكومةت لةو مةترسيية ئا
باش هاتؤتة سةرخةت ، ثاَلثشتى باشيشى كردووين ، بةاَلم ئةمة ئيجرائاتةكةى عايدى وةزارةتى كشتوكاَلة  

طةةةَل ِرَينمايي ، بِرياردةركردن ، ئةوة عايدى ئَيمةية ئةوش  مةةة لة شةةيجانن ئَي شةةة ب ئةةةوة ثَيمخؤ نةةةك  كراوة ، 
كةةرد  سةةم  نةةداركراوة ، با ئةوةدا مؤزةفةكامنان حةزدةكةم بيجانن لَيياندراوة لةسةر ئةم قةزيانة ، مؤزةف بري
مؤزةف شةهيدكراوة لةسةر ِرَيطرى كردن لة كارى ناياسايي ، ئَي كاكةطيان ئةوة بةشداريكردنة لة ئيجرائات 

كةةرد  ، ئةوة هةنطاو سةةى  نيية بةوةى كةنراوة بؤ ئةوةى تؤ زَيدةِرؤى قةدةغة بكةى  مامؤستا عبدالرمحن با
وتى هةمةئاهةنطى نَيوان كشتوكاَل و شارةوانى ضؤنة  ئةمن دةَلَيم زؤرباشة ئَيمة لةطةَل وةزارةتى كشتوكاَل 

ئةةةويش ئةو طةةرن  ،  يةةةكى زؤر سةةةر قةزي كةةةوتووين لة نةةةورؤزخان ِرَيك بةةةِرَيج  كةةة لةطةَل  نةةداوة  يةةة بِريارما ة
لةةة  بةةووة  يةةةكَية  مةةةش  كةةة ئة يةةةتى  شةةارةوانييةكان بردو خةةؤى  كةةاتى  كةةة  يةةة  شةةتوكاَلى هة ضةةى زةوى ك هةر
كةةة  مةةة بِريارَي نةةةدابَيت ئة كَيشةكان دةطَيردرَيتةوة بؤ وةزارةتى كشتوكاَل مادام سي ةتى كشتوكاَلى لة دةست 

شتوكاَليشمان طَيِراوةتةوة ، كاتى خؤى شارةوانييةكان داومانةو ئَيستا ئيشمان لةسةرى كردووة و زؤر زةوى ك
( ، باسى ئةوة كرا كة زَيدةِرؤى هةية لةسةر زةوى كشتوكاَلى ، بةَلَى زَيدةِرؤى هةية من اط اءبردوويانة بؤ )
سةةور 2012(هةزار دؤو كرا ئةو ذمارةية ِراست نيية ، ئى )400,000نازاو باسى ) سةةةد و ق ضةةوار  ( باسى 
يةةةعنى سةةةلةن ) دةكا  كةةةى مة يةةة نجي سةةتا لةوانة يةَةدةرَ ؤى 9000ئَي بةةةرةى ز لةةةو دةورو لةةة  يةَةة ئيحتيما (دؤمن

مةةةن ) بةةةةِراى  هةةةةر زؤرة  بةةةةاَلم  سةةةةرى ،  تةةةة  يةةةة 1خرابَي يةةةة هةَلة ئةةةةو ذمارة بةةةةاَلم  منةةةيش زؤرة ،  (دؤ
مةةة 400,000) كةةرد ئَي سةةى  بةةاد با كةةاك قو نةةدةكان  بةةؤ طو يةَةدان  مةةةى ثةرةث هةةةزار دؤو زؤر زؤرة ، بةرنا )
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طرنطيمان ثَيداوة يةكل بةهؤى دانانى باج لةسةر بةروبوومى هاوردة كاتَية كة بةروبوومى خؤماَلى ثَيدةطا 
سةةةى  يةةةعنى ق يةَةى  كة ئةمة جوتيارى خؤمان هاندةدا بؤ ئةوى كة بةردةوام بَيت لة كشتوكاَل ، فيعلةن بة ث

سةةةر بةِرَيج قائيمقامةكان مودير ناحييةكان دةَلَين كاكة جوتيارَيكى زؤ تةةةوة  مةةة ، طةِراوة ر ئَيستا دةست طةر
كةةة  شةةكةرة  كةةةرَيكى دَلخؤ سةةتى ئاماذة مةةة بةِرا كةةة ئة كشتوكاَلةكةى خؤى ، طةِراوةتةوة الى طوندةكانى خؤى ، 
ئَيمة هةوَلدةين جوتيار بطةِرَيتةوة سةر كشتوكاَلى خؤى ، ثاَلثشتى كشتوكاَليمان هةية لة طةو لة جؤ ئَيستا 

باسى بكةم كة لة بنة تؤ وة داشكاندن ئةوةى كة ثَيمانكرابَيت لةم قةيرانى داراييةش كاتةكةى هةونيية كة 
نةةةكرابوو ،  شةةرت  يةةةعنى ثَي ئيشمان كردووة ، ساَلى ثار ئَيمة يةعنى جؤمان كِرييةوة لة جوتيارى خؤمان كة 

نةةة داشكاندن داومانةتةوة ئاذةَلدارةكان كة ئةمة ثاَلثشتييةكى باشة بؤ جوتيارى خ 50بة % طةةةمنى ب ؤمان ، 
سةةة  30تؤمان كِريوةتةوة بة % ئةةةم با سةةةكة  داشكاندن داومانةتةوة جوتيارى خؤمان زؤرمان هةية ، بةاَلم با

ئةةةم  ئةةةوةى  لةَةَيم  ئةةةوة دة ئةةةمنيش  ئةةةوا  يةةة  كةةا هة سةةت دة كةةرد ِرا سةةى  نيية ، ئةوةى كاك على حةمة صاحل با
  ، ئايا خوشة و برا بةِرَيجةكان ئةمة طرنطيدانى ليذنةية بااَلية بؤضى دروست بووة لة ئةجنومةنى وةزيران

خةةؤى  يةةةكى  لةةة دواي  يةةةك  حكومةت نيية بةم قةزيةية  كة ليذنةيةكى بااَل دروست بووة سَى كؤبوونةوةى 
يةةوادارم  كةةردووة ، ه كردووة ئجرائاتيش لةطةَل ط ةكة و طةورةكراوة ، بةاَلم يةعنى سةرةتايةكة دةستمان ثَي

ئةةة طةةرين و كة بطةينة ئةوة كة  لةةَي ب يةَةى  يةةة وردة وردة ِر يةةش كةهة غةةةيري و صةةاحل و  مةةة  لةةى حة كةةاك ع وةى 
لةةة  يةةةك  ئةةةوة ليذنة يةةة  شةةوورييةكان هة لةةد و ئا شةةةى ك ضارةسةرى بكةين ، ئةوةى كاك سروود باسى كرد كَي

شةة ان شاءهللئةجنومةنى وةزيران هةية ثَيكهَينراوة ئومَيد دةكةم كة  نةةةوةو كَي ةى ئةم قةزيةيان بؤ يةكال بكة
جةةدين وة  بةةةَلى  طةةةطرتن ،  لةةة ِرَي جةةدين  فةةةرمووى  مةةةِروان  سةةتا  بةةَى ، مامؤ سةةةر  شةةوورييةكان ضارة لةةد و ئا ك
سةةى  كةةردووة بةرثر سةةتمان ثَي باسيشكرا فةرمووى با لة بةرثرسة بااَلكان دةست ثَيبكةن ، واهلل لة هةمووى دة

نةةني بااَل ، بةرثرسى خواريش ، جياوازيش ناكةين يةك بة بارى خؤم بةِراست ئةةةوة  طةةةَل  ى هيض كامَيكمان لة
كةةة  بةةةناوَية  نةةة  بةةدرَى ،  يةَةى ثَي فةةةقرية ِر كةةة  ئةةةوةى  بةةةناوى  نةةة  كةةرَى ،  سةةَية ب هةةيض كة يةَةوان  لةةة ن يةةاوازى  ج
هةةةةردووكى  سةةةةر  ضةةةؤنة بة كةةةة  نةةةداوة بِريارة كةةةة بِريارما ئةةةات  بةةةةَلكو ئيجرا بةةةدرَى  يةةَةى ثَي سةةةةاَلتدارة ِر دة

مووى جياوازى هةية لة قةرةبووكردنةوةى جووتيارانى هةولَير و جَيبةجَيبكرَى ، ثرسيارةكى ديكة كرا فةر
كةةة زةوى ) كةةة  سةةتا كاتَي بةةووة ئَي كةةرَى  اط ططاء سلَيمانى ، نةخَير ئةوة لة كاتى خؤى لة كاتى دوو ئيدارةيى  دة

كةةاك  يةك قةرةبوو هةية و بؤ هةمووى وةكو يةك واية ، كاك باثري كامةال تةبعةن باسى هةندَية شتى كرد 
بةةاد تةةى  قو لةةة وةزارة سةةتكراوة  يةةةك درو ئةةةوة ليذنة سةةَين  سةةةر بةستة ئةةةوةى بة بةةةاَلم  يةةدا ،  نةةدَى تةوز ات هة

يةةةتى  تةةةوة بةِرَيوبةرا يةةان داوة نةةدَيكيش وةاَلم يةةة هة خةةةريكن ثَيموا يةةةعنى  نةةاوخؤ  شةةتوكاَل ،  شةةارةوانى ، ك
مواية ئاوازخان بوو ، ِراستدةكا ئيدارةى طشتى ِراثةرين ، بةِرَيج باسى ِرَيكخستنةوةى زةوى كشتوكاَلى كرد ثَي

سةةتى  بةةةر دة شةةتوكاَلى لة كةةة زةوى ك ئةةةوةى  بةةؤ  يةةة  شةةتوكاَلى هة سةةتنةوةى زةوى ك بةةة ِرَيكخ تةبعةن ثَيويستى 
كةةةِرَينمايي ) كةةردووة  سةةاي 6(،)4جوتيار بَى ، نةك لةبةر دةستى غةيرى جوتيار بَى ، ئَيمةش داوامان  (ى يا

مةةارة ) سةةاَلى )117ذ يةةةع1970(ى  عةةةن  كةةردووة ( تةب مةةان  مةةة داوا سةةتى ، ئَي يةةة بةِرا لةةة وَي كةةة ئة نى خةلةلة
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غةةةريب  فيعلةن ئةمة ضاوى ثَيداخبشَيندرَيتةوة ، زةوى كشتوكاَلى تةنها لةبةر دةستى جوتيار بَى ، مامؤستا 
لةةة  كةةرَى  كةةة داوا ب بةةوو  مةةةوة  بةةة ئَي يةةاتر  نةةدى ز كةةةمى ثةيوة شةةنيارى ية كةةرد ، ثَي شةةنيارى  فةةةرمووى دوو ثَي

قةةاف وةزارةتى ئ تةةى ئاو سةةتةى وةزارة سةةراومان ئاِرا مسةةى وةزارةت نوو تةةابى ِرة بةةة ك مةةة  اوقاف و مامؤستايان ئَي
يةةانى  سةةتايان ، زانا لةةة مامؤ كةةةم  سةةتى داوادة بةةة ِرا كةةةين  شةةةوة داوادة سةةتايان ، لَيرة لةةة مامؤ كةةراوة  كردووة داوا

شةة لةةةن ناشةرعي كةةةن ، فيع تةةةجاوزات ب شةةةرعيةتى  سةةى نا يةةان با كةةة ئاينى كة لة وتارةكان ئةةةم موَل ضةةونكة  ة ، 
موَلكى تةنها كةسَية و ، دوو كةس نيية موَلكى طشت هاوواَلتيانى هةرَيمى كوردستانة ، يةكَية و دوو كةس 
يةةة  مةةن ثَيموا ضةةونكة  شةةَى ،  كةةا بي رؤ ضةةةى ب ضةةة ثار مةةةتر ، دؤو ، دؤو ثار مةةةتر ،  بةةَى  سةةتى  بؤى نيية بةِرا

هةةةموو يةةة ،  شةةتان هة طةةةر  منيش بةشم هةية ، ئَيوةش بة خةةؤى ئة تةةةن  يةةة ، حةقة شةةى هة يةةةك بة هاوواَلتي
مةةةت و  هةةةر حكو تةةةنها  ِراستيت دةوَى ثَيويستة هاوواَلتيان هةموويان بَينة دةن  لةسةر ئةو قةزيةية نةك 
ئةةةم  يةَةرةوة  سةةتايان ل كةةةين مامؤ يةَةديش دة كةةردووة ئوم ثةرلةمان ، ضونكة ئةوة موَلكَيكى طشتيية ، داوانان 

 ، هيوادارم لة وتارةكانيان ئاماذة بة ئةوة بكةن ، من لة كؤتايدا داواكارم ثةرلةمانتاران ثةيامةيان طوَى لَيبَى
و بةِراستى ليذنةكان هاوكاربن لة هةمواركردن و دةركردنى ياسا كة خجمةت بة كةرتى كشتوكاَل بكا ، ض بة 

شةةتو كةةةرتى ك بةةؤ  بةةَى  جةةة  ثةةَيش ِرَيطري كردن بى لة زَيدةِرؤييةكان ، ض بة هاوكارى بود بةةةرةو  ضةةونكة  كاَل ، 
هةةةم  بةةة  سةةتة  بةةةَلكو ثَيوي بردنى كةرتى كشتوكاَل هةر بؤ ئةوة نيية ئَيستا ئةتو ِرَيبطرى لة زَيدةِرؤييةكان ، 
شةةةثَيكردنى  بةةردن و طة ثةةَيش  بةةةرةو  بةةَى  شةةت  بةةَى ، ثاَلث شةةتطري  دةركردنى هةندَى ياسا هةية بؤ ئةوةى كى ث

كةةة كةرتى كشتوكاَل ، هةم بودجةى شايستة ل تةةوانني  ة كاتى خؤى دابني بكرَى بؤ ئةم كةرتة بؤ ئةوةى كة ب
سةةتى  نةةةكان ، بةِرا كةةارم ِراطةياند شةةان داوا كةةةين ، ثا نةةى ب ئةةاوكرا دابي شةةى  خةةؤراك و ، ئاساي شةةى  سةةى ئاساي با
كةةة  يةَةة  ِراطةياندنةكان دةورى باشيان هةبَى لة ِرَيطة طرتن لة زَيدةِرؤييةكان ، هؤشياركردنةوةى خةَلة ، كات

نةةةكان ز سةةتكراوة ِراطةياند يةةةعنى درو تةةةجاوز  بةةة  َيدةِرؤييةك الدةبرَى مةسةلةن خانوويةك دةِرووخَينرَيت 
هةةةذارة و  فةةةقريةو  مةةة  كةةة ئة لةَةَين كا نةيةن بةِراستى زؤر طةورةى بكةن و بيكةن بة هةاَلو خةَلة هانبدةن ب

يةةوادارم  لَيي تَيكدراوة و مةسةلةن ضؤن ئةم زَيدة ِرؤيية البراوة ، بةرَاستى ئةمة كاريطةرى خراثى هةية ، ه
هةةةنطاوبنَين  سةةتةية  ِراطةياندنةكان لَيرةوة داوايان لَيدةكةم لة ئى حيجبييةكان لة هةموو اليةك كة بةم ئاِرا
سةةتى  كةةةم بةِرا كة ئةم كةرتة طرنطى ثَيبدرَى ، ئةم كَيشةية ضارةسةر بكرَى ، ثاشان داوا لة حيجبةكانيش دة

ئةةةمن لةكاتى ئَيستا كة ئة كةةردووة  خةةؤى  سةةى  مةةةَلَية بةرثر مة دةستمان ثَيكردووة ضؤن كاك قوباد باسى كؤ
يةةان  تةةةجاوزات و لَي لةةة  هةةةَلطرن  سةةت  بةةَى دة كةةة دة كةةردوون  شةةى لَي كةةردوون ، هةرةشة نةةجارى  طةةادارم ، ئي ئا

طرَيت قبوَلناكرَى ، ئةمن هيوادارم بةِراستى هةر حجبَيكى تر لَيرةوة بةحةقةت ئةم قةزيةية بة طرن  وةرب
كةةةيان ،  كةةاربن حجبة ئةةةم ِروةوة ، هاو لةةة  كةةردووة  بةةةكانيش  ، ئةمن نامةشم بةِراستى ئاِراستةى سةرؤكى حج
هةةةمووى  كةةة  ئةةةو خةَل سةةتى  سةةتة بةِرا ئةنداميان ، ِراطةياندنيان بؤ  كاتَية وةزارةتَية بِريارَية دةردةكا ثَيوي

سةةة نةةة  لةةةم ِرؤذا نةةة  هةةةر منوو مةةة  بةةَى ، ئَي شةةت  كةةار و ثاَلث نةةدة هاو ئةةةن لوزاى باَل نةةةوةى  بةةة باَلوبوو بارةت 
نةةدى  لةةة بةرذةوة كةةة  كةةة بِريارة كةةردووة ،  يةةارى دةر نةةراوة ، بِر يةةران ثَيكهَي مةةةنى وةز لةةة ئةجنو ليذنةيةكى بااَل 
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طشتيية ، ناكرَى بةِراستى خةَلكَية بَى خةَلكَية هاندا يةعنى ب نة سةر سةرى حجبَية ، يةعنى لة تةمةنى 
مةةةتى 23) حةةجب ، (ساَلى حكو سةةةر  خةةةَلة ب ةةنة  يةةاردةدا  مةةةت بِر جةةار حكو كةةةم  بةةؤ ية سةةتان  هةةةرَيمى كورد

كةةةم  كةةةس دةي هةةةموو  ثةةَيش  يةةةعنى  سةةتى  سةةتة بةِرا لةَةَيم ثَيوي مةةن دة يةةة  قةةة ، بؤ كةةةى مةنتي مةةة  يةةةعنى ئة
يةةةتى كةةة نوَينةرا سةةيؤنةكان هةرية لةةة فِراك يةَةرة   دةمانةوَى ئَيمة بؤية باس دةكةم ثةرلةمانتارة بةِرَيجةكانى ئ
كةةةم ،  بةةةجَى ب سةةا جَي كةةا يا لةةةمن دة كةةة داوا  حجبى خؤى دةكا كاتَية داوا لةمن دةكا ئيجرائات بكةم ، كاتَية 
طةةرى ،  مةةة ِرَي جةةدى بب خةةةت و بة سةةةر  مةةة  جةةدى بَي كاتَية كة داوا لةمن دةكا حكومةتَيكى ِرَية و ثَيكبم ، بة

سةةتة بةةة ئاِرا شةةى  بةةَى ، حجبةكة يةةحم فيعلةن دةبَى ئاطاى لة حجبةكةى خؤشى  خةةةَلة ت نةةةيبا ،  خةةراث دا  يةكى 
نةةةيان  شةةتوكاَل ، واهلل  يةةرى ك كةةة واهلل وةز خبةةوَينَى و كا خةةةَلة  طةةوَيى  تي ةنةدا ب نة بن طوَيى خةَلة و لة بن 
غةةةبَى ،  شةةة قةدة يةةارى داوة مري سةةالمى بِر طوتيية وةزيرى كشتوكاَليش بِروابكةن طوتيتيان ئةوة كؤمةَلى ئي

قةةةت ئةوة ض عيالقةى بة كؤمةَلى ئي بةةة حةقي جةةدين  سةةانة  ئةةةم ثر سةةتى  يةةوادارم بةِرا يةةة ه سالمى هةية ، بؤ
مةةة  يةعنى هةندَيكياو ئاماذة ثَيكرد يةعنى ثَيمخؤشة بةِراستى ، بة جدى لةسةرى بووةس) بةمشَيوةية ئَي
كةةا  كةةارى دة سةةى طؤِران كةةا ، با سةةازى دة دةتوانني ضاكسازى بكةين ، طؤِرانكارى بكةين نةك ئةوةى كة باسى ضاك
كة مةسَلةحةت هاتة سةر ئةوةى كة ضوار هاوواَلتى ضوار برادةرى بَيبةش دةكرَى لةم قؤناغةدا ، مةسةلةن 

 بكةوَيتة ئةوةى كة هانيبدا و بةرةو ئاِراستةيةكى ديكةى ببا ، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.جع ر ابراهيم حاجى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

ضةةاوةكانى شةةتوكاَل و سةر يةةرى ك بةةؤ وةز يةةرى  سةةوثاس  يةةن وةز نةةةورؤزخان دةدة بةةة  فةةةرت  سةةتا دةر ئةةاو ، ئَي
 شارةوانى و طةشت و طوزار بؤ ئةوةى تَيبينييةكانى خؤى ثَيشكةش بكاتن دواتر ثشووةك وةرئةطرين.

 :بةِرَيج نةورؤز مولود/ وةزيرى شارةوانى و طةشت و طوزار
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةى زؤر سوثاس ، هةندَية ثرسيار ديارة دووبار سةةت  طةةةر ثَيوي شةةتوكاَل ئة تةةى ك ة بوو لة نَيوان ئَيمة و وةزارة
ئةةةوى  هةةةبوو ،  نةةةوة  دووبارةى نةكةمةوة كاك عبدالستار هةندَيكى جوابداوة كة ثةيوةندى بة هةردوو الية
كةةاك  كةةة  ئةةةوةى  كةةرا ،  مةةة  سةةتةى ئَي كةةة ئاِرا سةةوئاالنةى  ئةةةو  ئَيمة وةكو وةزارةتى شارةوانى و طةشت و طوزار 

بةةةتَيكى 301مر ئاماذةى بة )سؤران ع ئةةةوة با بةةجاو  يةةة ، وا (دؤو زةوى دراوة و وةزارةتى دارايي ئاطاي لَيني
قةةانونى ) نةةةكان ثَيداب ةةينةوة  بةةةثَيى قانو يططةقانونيية ئةطةر  صططات االم  لططا العر ئةةةو مت يةةةك  هةةةموو زةوي  )

هةة كةةرَى ،  بةةةجَي دة سةةتان جَي لةةة كورد سةةتان قانونة قةدلة تةبعةن عرياقيية ، بةاَلم  لةةة كورد يةةةك  ةموو زةوي
ثةةالن و  سةةتةر  يةَةى ما بةةة ث بةةةاَلم  يةةة ،  تةةى داراي مةةوَلكى وةزارة هةةةمووى  تايبةتة بة ناوى وةزارةتى داراييةوة ، 

يةةة اط اءبةثَيى سايد ثالنى شوَينةكة كة ) بةةؤى هة يةةة  بةةى ، بةلةدي يةةة دة حةةدودى بةلةدي ( دةكرَى و داخيلى 
نةةةبووة ، تةسةروفى تَيدا بكا هةرضةند ئةمةى كة دا مةةة  نةةةى ئَي مةةى كابي سةةةر دة خةةؤى لة كةةاتى  كةةراوة  بةش 

حةةةكيش  بةةة الئي تةةوانن  كةةراوة دة نةةة  ئةةةم ئيجرائاتا بةاَلم ئةمة تةوز َيكى ياسايية بؤ بةِرَيجيان كةوا بة ياسا 
بةةة  بةةةت  كةةراوة ، تاي نةةة  ئةةةو ئيجرائاتا سةةا  يةَةى يا بنَيرى و بة ياسا جوابيان بدةينةوة كة ياسامان هةية و بة ث
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بةةي) ، اط اءتةكان كة هةوائيية تةبعةن لةبةر ئةوةى زؤر زةوى )كار ثةةالن دة سةةتةر  لةةى ما كةةرَي) ، داخي ( دة
كةةرَي)  بةةى ئيت ةةا ب داخيلى حدودى بةلةدييةكان دةبيت ، نوقةيدى تةن يج دةبي) ، بةتةئكيد زؤر زةوى دة

سةةت بةةؤ درو بةةؤ كة ئيت ا دةكرَى بؤ ثِرؤذةى طرن  و سرتاتيذى و حكومةتة ، ياخود  يةةاخود  شةةةقامة ،  كردنى 
نةةةوة  قةةةرةبوو بكرَي يةةةكان  خةدةماتى شار و شارؤضكةكانة بةتةئكيد ئةوة ثَيويستى بةوة هةية خاوةن زةوي
يةةد و  كةةردن و تةوح ئةةاتى ئي راز بةةةاَلم ئيجرا نةةةوةيان ،  بةةؤ تةعويجكرد زؤربةيان سةنةدى هةوائيان دراوةتَى 

ى شارةوانييةوة دوايي خستنة سةر ناوى هاوواَلتيان بة تةئكيد طؤِرينى ئةم زةويانة لة كشتوكاَلييةوة بؤ ناو
بةةةاَلم  نةةة ،  ئيجرائاتى دةوَى ، لةسةر ئاستى هةرَيمى كوردستان سَى ليذنة ثَيكهاتووة بؤ ئةجنامدانى ئةم كارا

سةةةرووى ) كةةارتى 100000ئةوةى كة زؤر زةقة لة شارى هةولَير هةية بة تةئكيد لةبةر ئةوةى لة  هةةةزار  )
بةةردوو )هةوائ مةةانطى ِرا ضةةةند  لةةة  هةةاتووة  نةةةك ثَيك سةةتة ليذ ئةةةم مةبة بةةؤ  يةةة  سةةليمى 4500ي هة سةةةنةد تة )

تةةةكانى ) شةةِرا ئيجرائا بةةَين 12500هاوواَلتيان كرد لَيرة تةةوانن  يةةان دة هةةاتوو هاوواَلت تةةةى دا سةةةنةد دوو هةف )
شةةيانة حةةةقى خؤ كةةةوا  بةةازاِر و  نةةةوةى  بةةؤ جوال يةَةة  كةةة  وةريبطرن ، كة ئةمةش دةبَيتة هؤكار يةةةكان  هاوواَلت

شةةةةبةختانة  شةةةةتوكاَل خؤ شةةةةارةوانى و ك تةةةةى  يةةةَةوان وةزارة هةةةةةنطى ن ئةةةةةوةى هةما طةةةةرن ،  سةةةةةنةديان وةرب
هةماهةنطييةكى زؤربانان هةية بة حكومى ئةوةى ياساكامنان لَية نجية كردنةوة ، ئيجرائاتة ياساييةكان 

هةنطى هةردوواليان ليجانى تايبةمتان هةية لَية نجيكن ، هاوكارن لة هةر ئيجرائاتَية كةوا كرابَيت بة هةما
بةةةوةدا  بؤ ئةم بابةتانة ، ئةوى ثةيوةستة بة هةردوواليةن جَيبةجَيمان كردبى ، بةِرَيج مةال ماجد ئاماذةى 
سةةةرؤكى  تةةة  سةةايي بدرَي ئةةاتى يا سةةةاَلتى ئيجرا كةةرد دة مةةان ثَي مةةةش ئاماذة ئةةةوةى ئة لةةةن  سةةةاَلتى ، فيع كةةة دة

كةةة وةك يةكةى ئيدارييةكان زؤر ل مةةان  ة كَيشةكان حةلدةكا ، ئةوةش دووبارة ناكةينةوة كة لة ياساكةى خؤ
سةةندكرَى ،  ئةةةوةى ثة بةةؤ  شةةوورا  سةةى  ضةةوويتة مةجلي وةزارةت ئاِراستةى ئةجنومةمنان كرديةو ثةسندكرايةو 
لةةة  بةةى ، زؤر  سةةةر دة مةةة ضارة مةةة بة سةةةاَلتة ئة ئةةةم دة نةةةوةى  يةةاخود طةِرا كةةردووة  بةةةمتان  طةةاى تاي داواى داد
بةةدرَى ،  سةةتعجاىل ثَي سةةي ةى ئي طةةة  مةةة زؤر طرن برادةرانى ئةندام ثةرلةمانان ئاماذةيان بةو نوقتةية دا كة ئة
زوو ضارةسةر بكرَى و بؤ ئةوةى بتوانن ئةو ئيجرائاتانة بكرَى ، زؤر سجاشى تَيداية كةوا دةبَيتة ِرادعَية بؤ 

كةةة  ئةوةى ئةو متةجاوزانةى ثَيش ئةوةى سةرثَي ييةك بكةن يةعنى كةةةوا ِرةدعَي يةةان  سةةاندنَية بؤ وةكو تر
سةةايةك و  بةةَى يا شةةة دة كةةة كراوي نةةةى  بةةؤ ئةوا يةةد  كةةةن ، بةتةئك كةةة ب لةةةوةى تةجاوزة نةةةوة  كةةةوا بطةِرَي يةةان  بؤ
بةةةهجاد  كةةاك  ئةةةوةى  يةةد  كةةرَى ، بةتةئك بةةؤ ب سةةةريان  ئةةةوةى ضارة بةةؤ  كةةرَى  سةةت ب ذينطةيةكى لةبريان بؤ درو

نةةدةك يةَةدانى طو كةةة ثةرةث بةةجاو ئاماذةى ثَيدا  شةةينةكان وا بةةةى طوندن ئةةةوةى زؤر كةةة  نةةني  هةةةموومان دةزا ان ، 
خةةؤراك واى  بةةةر  نةةةوت بةرام جَيطرى بةِرَيج سةرؤكى حكومةت جوابى ثَيبوو كةوا ئةو بةرنامةيةى كة كرا 
بةةةة  سةةةةبارةت  تةةةة ،  طةةةةورةى تةجاوزا شةةةةيةكى زؤر  ئةةةةوةش كَي كةةةةن  شةةةارةكان ب شةةةينان ِروو لة كةةةرد طوندن

بةةجامساطحات) يةَةدانى ( هةر وا بةةة كر طةةاى  لةةة ِرَي ثةةِرؤذة  بةةؤ  نةةى زةوى  يةَةدا دابينكرد مةةاذةى ث بةةةهجاد ئا كةةاك  و 
هةةةرَيم 2011مساتةحات تا ) سةةةرؤكايةتى  سةةازى  مةةةى ضاك طةةةَل بةرنا بةةةاَلم لة يةةةدة دةدرا ،  بةةةبَى موزا ( بة 

بةةة م بةةَى  سةةاتةحةكان دة هةةةموو م بةةوو  ئةةةوة  نةةة  يةةةدةى كةوا ضةند بِريارَيكى لة خؤ طرت يةك لةو بِريارا وزا
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هةةيض 1986(ى ساَلى)32عةلةنى بطةِرَيتةوة سةر ياساي ) تةةة  ( كة لةسةر ئةو ئةساسةوة بة كرَي بدرَين ، وا
نةةادرَى  ئةةةجنام  لةةةنى  يةةةدةى عة بةةةبَى موزا لةَةةت  مةةوَلكى دةو مةةاَل و  مساتةحةيةك ، هيض بة كرَيدانَيكى زةوى 

نةةة2011) ة لة ساَلىئةم يةةةك  هةةيض زةوي مةةة  هةةةموو ( تا ئَيستاش بةردةوا شةةكرا ،  يةةةدةى ئا بةةةبَى موزا دراوة 
جةةا  يةَةت ئين بةةؤ دةكر يةةةدةى  سةةتيانة موزا بةةةر دة يةةةكانيان لة سةةتةم زةوي بةةةثَيى سي شةةارةوانييةكان  سةةةرؤك 
هةةةروةها  هةةؤك  تةةةجاوزاتى د بةةة  سةةةبارةت  ئةةةجنام دةدةن ،  كةةة  خةةاوةن ثِرؤذة طةةةَل  سةةاتةحة لة سةةتى م طرَيبة

مةةة  يةَةدا ئَي مةةاذةى ث بةةةِرَيجة ئا ئةةةو  بةةجاو  سةةتا )وا تةةا ئَي سةةتمانة  بةةةر دة يةةةى لة ئةةةو داتا تةةةجاوز 323بةةةثَيى   )
كةةردووة ) سةةةر  شةةةكانيان لة تةةة 114هةَلطرياية لة دهؤك ئةوةى كة جلانى تايبةتى ئَيمة ئي تةةةجاوزيش دراي )

سةةتا  كةةةوا ئَي يةةة  لةةةن ئةوة دادطا ، لة دادطا ئيشى لةسةر دةكةن ، ئةوةى بةِرَيج كاك فرست ئاماذةى ثَيكرد فيع
لةةةى ضيبكةي بةةى ثة كةةة دة كةةرا  ن بؤ ئةوةى ِرابطريَي) ، ئةوةش بوو كة ئاماذة بة ياساكان و بة ئيجرائاتةكان 

سةةاَلى  لةةجى  لةةجى و الف كةةانى ف سةةاى كانجا سةةبةت يا بةةة ني طةةاى  يةةارى داد ئةةةوةى بِر خةةان  حةةةيات  كةةرَي) ،  لَيب
تةةةجاوزاتى 1988) كةةة  كةةان  سةةةر ِرووبارة ئةةةوةى  سةةاية (مان هةية تايبةت بة ِرووبارةكان و  ئةةةم يا كةةةن  لَيدة

نةةة  بةةة  ، ئةوا مةةةمحود  كةةةكانى  سةةادق موَل سةةةر سةيد سةةيارةى لة ئةةةو ثر يةةة ،  عةةى تَيدا هةندَى ئيجرائاتى ِراد
سةةةرقاَلى  ئَيستا هةمووى لة دادطاية تةمليكردنى وةستاوة بةهؤى ئةوةى بةِرَيوبةرى نةخشةدانان تيمةكانى 

بةةةى ز كةةة زؤر سةةادقن  كةةةكانى سةيد سةةحكردنةوةى طةِرة خةةاوى مة بةةة  يةةان زؤر  بةةةاَلم كارةكان تةةةجاوزن ،  ؤرى 
نةةى  جةةة و دابينكرد نةةةبوونى بود كةةة  نةةني  هةةةموومان دةزا جةةة ،  نةةةبوونى بود هةةؤى  ئةةةوةى  بةةةر  دةِروا لة
سووتةمةنى بؤ ئؤتؤمبيلةكان و بؤ ئةو فةرمانبةرانة تؤزَية بؤتة هؤى سيستى ئةو ئيجرائاتانة كة بكرَي) 

مةة صةةاحل ئا يةَةدا ، ئةوةى كاك على حةمة  يةةان ث بةةةِرَيجيش ئاماذة لةةةمانتارى  يةةةك ، دوو ثةر بةةجاو  يةَةدا وا اذةى ث
يةةة ،  وةكو ئةوةى كاك طؤرانيش بوو زةوييةكانى تارينة ، زةوييةكانى تارين ِراوةستا تةجاوزةكى زؤرى لَيكرا

يةةة فرؤ شةةتيتيان تةلبةند كراينة ، خةَلكانَية ظيالى لةسةر دروستكرديية ، خةَلكانَية ثارضة ثارضةيان كرد
بةةؤ  مةةان  سةةةوة نارد بةةة سوثا كةةرد  سةةت  مةةان درو يةةةكى بااَل لةةة وةزارةت ليذنة مةةان   حةةةوت  ئَيمة ثَيش شةش ، 
فةةةورى  ئةةةوةبوو  لةَةةكان  لةةة خا يةةةك  سةةندكرا ،  كةةة ثة شةةنيارةكانى ليذنة هةةةموو ثَي يةةران  مةةةنى وةز ئةجنو

نةةاوخؤ ، ليستَيكمان ئامادةكرد بةناوى موتةجاوزةكان ثةسندكرا و لة ئةجنومةنى وةزيرا تةةى  نةةاردرا وةزارة ن 
كةةارى  بةةة هاو يةةة  يةةان طرتي سةةتؤى خؤ لةةة ئة نةةةى  ئةةةم تةجاوزا هةةةَلطرتنى  ئةةاتى  سةةتا ئيجرا نةةاوخؤ ئَي تةةى  وةزارة
ئةةةوةى  بةةةر  تيمةكانى ئَيمة ، بةاَلم لة هةمان كاتيشدا ئةم زةويانة دابينكرابوو كةوا طرَيبةستى مساتةحة لة

بةةوو ) سةةيس كرا مةةةتر ، )800تةخ مةةةتر كرا800( يةةةك ( خةةاوةن زةوي ضةةةند  سةةةر  تةةةوزيعى  عةةة  بةةووة قيت
ثةةاش  هةةاتوو  تةةةى دا يةةةك ، دوو حةف خةةيالىل  لةةة  ئةةةجنام دةدرَى  كرابوون ئةمانة طر َيبةستى سياحيان لةطةَل 
ئةةةم  سةةةر  يةةة لة ئةوةى كة زةوييةكامنان هةمووى طةِراندةوة ، واتة ئيجرائاتَيكى زؤر بة فةورى و سةريع كرا

ني هةموومان طةِراندؤتةوة ، لةوانةية سوئالةكان بةرةو ِرووى من زياتر كرابوو بؤية زةوييانةو دةتوانني بَلَي
يةةة و  ضةةةى ِران بةةؤ ناو نةةةوةى  شةةتوكاَلى دواي كوذا تؤزَي درَيذةى ثَيدةدةم ، بِريارى قةرةبووكردنةوةى زةوى ك

مةة بةةةاَلم  جةةوابى داوة ،  سةةتار(  كةةاك )عبدال سةةوئالةكة  ئةةةوة  بةةة دوو دؤو  تةةةوز ى ثشدةر بةرامبةر  يةةاتر  ن ز
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يةةةك  سةةا و ِرَينماي هةةيض يا بةةة  شةةتوكاَليةكان  يةةة ك نةةةوةى زةوي دةدةمَى هيض جياوازييةك لة نَيوان قةرةبووكرد
بةةة  عةةةن  ناتوانى جياوازى بكرَى ، لةبةر ئةوةى يةك ياساى كوذاندنةوةمان هةية و ثاش تةعديالتةكانى تةب

ئةةةوةى بةةةاَلم  كةةانى ،  طةةةَل بِريارة نةةةوة لة يةةارى  تةعديالتةكا لةةة بِر بةةوو  ئةةةوة  شةةدةر  يةةة و ث بةةة ِران بةةةر  بةرام
شةةةى  نةةدَية كَي نةةة هة شةةوَينةكان لةوا هةةةبوو  سةةويةيان  شةةةى تة ئةةةوةى كَي بةةةر  ئةجنومةنى وةزيران هاتبوو لة
سةةةر  شةةتةجَيبوونيان بة ضةةة زةوى ني يةةةك ثار هةةةر دوو دؤو زةوى  بةةؤ  يةةة  هةةةبوو ، بؤ يةةان  يةةةتى زةوي مولكي

بةةةينى دابةشدةكرا ، بةاَلم ئةم بِر لةةة ما يةةة  يةةةك ني هةةيض جياوازي تةةة  يارة كؤن بوو لة كاتَية جَيبةجَى كرا وا
ثةةالن  سةةتةر  كةةة ما بةةوو  لةةى( ِراى وا بةةدالرمحن ع لةةةمان )ع نةةدام ثةر بةةةِرَيج ئة كةةة ،  قةرةبوو كردنةوةى زةويية

مةةان ثَيد نةةةى ئاماذة ئةةةو زانيارا بةةةثَيى  بةةة هؤكارَيكة بؤ زيادةِرؤى و بةفرِيؤدانى زةوى كشتوكاَلى ،  مةةة  يةةة ئَي ا
كةةةوا  تةةةكانى  لةةة نوق كةةة  تةةةجاوز يةكَي يةةادبوونى  هةةؤى ز سةةريكردنى  تةةةحليلكردن و تةف عةكسةوة لة ئةسناى 
نةةةداوة  سةةتا ئةجنام تةةا ئَي ضةةكةمان  شةةار و شارؤ بوويتة هؤى زيادبوونى تةجاوز ئةوةية ماستةر ثالنى هةندَى 

سةةةرووى ) لةةة  تةةةوة  خةةؤى دةطرَي سةةتا لة10كةةة  كةةة تائَي ثةةالن  سةةتةر  يةةة (ما جةةة نةمانتواني نةةةبوونى بود بةةةر 
يةةارى  شةةارةوانييةكان د سةةنوورى  تةةة  ثةسندي بكةين و جَيبةجَيى بكةين ، ئةطةر ماستةر ثالن هةبوو ئةو كا
سةةةوة  كةةةن ، بةعةك نةةاتوان تةجاوزب كةةرَين  يةةارى دة دةكرَين و شوَينى مةرحةلةى قةيدى تةن يجيش لةسةر د

سةةتةر ئةم هؤيةكة بؤ ئةوةى كةوا بوويتة تةجاوز لة نةةةبوونى ما ضةةكةكان  شةةارو شارؤ نةةدَى  نةةةبوونى هة بةةةر 
 ثالن ، نةك هةبوونى ماستةر ثالن ببَيتة هؤى تةجاوزكردن بة ثَي ةوانةوةية ئةمة......

 بةِرَيج د.جع ر ابراهيم ئيمَينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 ...ئةطةر دةزانى زؤرماوة دةتوانني دوابَيخم ، باشرتواية ثشووةك وةربطرين ..

 بةِرَيج نةورؤز مولود/ وةزيرى شارةوانى و طةشت و طوزار: 
كةةة  ئةةةوةى  سةةروود  تةةؤر  سةةوئاىل دك بةةة  سةةةبارةت  كةةةم ،  تةةةواوى دة بةةدةيتَى  قةةةم  واهلل ماومة ، ئةطةر ثَينج دة
يةةة و  كةةةوا ئيت اكرا نةةني  كةةة دةزا كةةة  عةةةن دةمَي مةةة تةب هةةةولَيرَى ، ئة مةةةتارى  شةةتوكاَلى  ئيت ةةاكردنى زةوى ك

بةةةى زؤ لةةةى زؤر كةةة لةمةرحة لةةة فراوانكردنة لةةةوةى  نةةدَية  بةةةاَلم هة تةةةوة ،  قةةةرةبوويان وةرطرتؤ يةةان  ر
ئيجرائاتى ئيت اكردنةوة قةرةبووةكانني ئةوةش ليذنةيةك لة ئةجنومةنى وةزيران بة سوثاسةوة ثَيكهاتيية 

قةةةرة كةةةوا  يةةدارةكانيش  نةةة ثةيوةند مةةةش و الية مةةةو ئَي شةةتوكاَليش ئةندا تةةى ك نةةةرى وةزارة ئةةةو نوَي بووى 
عةةةن  بةةاثري تةب كةةاك  ئةةةوةى  هاوواَلتيانة بكةين كة تا ئَيستا قةرةبوويان وةرنةطرتيتةوة ، شارؤضكةى باسَيل 
يةةة  شةةتوكاَل ثَيكهاتي تةةى ك مةةة و وةزارة نةةاوخؤ و ئَي تةةى  سةةةرؤكايةتى وةزارة بةةة  يةةةك  يةةة ليذنة ئةةى ِرانية ئةةةوة 

بةةةِرَي طةةةَل  كةةرَين لة نةةةوة دة يةةة كؤبوو لةةة ِراني يةَةة  تةةةى جار لةةة هةف ضةةةكةو  يةةدارى ناو كةةةى ئ قةةام و ية ج قائيم
مةةةنى  نةةاوخؤ و ئةجنو تةةى  بةةةردةم وةزارة تةةة  تةةايى خبرَي ثةةؤرتى كؤ شةةةكة و ِرا ئةةةوةى كَي بةةؤ  نةةة  نةةاغى كؤتايي قؤ
شةةةيةكى زؤر  يةةة كَي يةَةدا لةوانة مةةاذةى ث طةةةردخان ئا كةةةوا بَي وةزيرانةوة ، تةسويية بابةتى تةسوييةى ئةوةى 

سةةويية زةق هةية كةوا بةتايبةتى طوند نةةة تة كةةة لةبةردةميا شةةة  طةةةورةترين كَي ضةةكةكان  شةةار و شارؤ ةكان و 
كةةة  يةةة  يةةةك هة نةكردنى زةوييةكانة ، خؤى ياساي تةسويية لة ثةرلةمان دةرضووة ، بةاَلم لةياساكة فةقةرة
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نةة لةةة طوندةكا نةةاتوانى  نةةةبى  شةةوَينةكةت  تةةاثؤى  تةةؤ  ئةةةوةى ،  بةةؤ  نةةرَي)  بةةةت ثَيكبهَي ة دةَلَي) دةبَى جلانى تاي
كةةةى ،  سةةت دة ئةةاو درو يةةةكى  يةةاخود ثِرؤذة ياخود لة شوَينة دوورة دةستةكان ثِرؤذةى شةقام دروست دةكةى 
بةةؤ  تةةةوة  فةةةوة دةطةِرَي بةةة عور هةر ثِرؤذةيةك دروست دةكةى ئةكيد زةوييةكة دةطةِرَيتةوة بة عةشائريى و 

سةةوييةيان نةكرا ئةةةوة تة بةةةر  يةةة لة تةةاثؤوة ، ئةوة بةةة  نةةةك  خةةةَلكَية  عةةة  سةةاي مةمجو بةةةثَيى يا يةةة  يةةة بؤ
هةةةتى  يةةة جي سةةةنةدى ني مةةةش  كةةة ئة هةةةبَى  سةةةنةدى  تةةةنها  بةةى  تةعويجكردنةوة ، قةرةبووكردنةوة ئيال دة
نةةاتوانى  كةةةن  هةةةردوو اليةنة يةةاخود  مةعنى ئةطةر وةزارةتى شارةوانيية ياخود وةزارةتى ئاوةدانكردنةوةية 

سةةويية  سةةةركردنى تة يةةة ضارة تةةةوة ، بؤ نةةة بكا يةةن قةةةرةبووى ئةوا لةةة دوا كةةرَى  تةةةفعيل ب نةةة  ئةةةو جلانا كةةة 
كؤبوونةوةى ئةجنومةنى وةزيران سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران و بةِرَيج جَيطر تةئكيديان لةسةر ئةوة كرد 
بةةة  كةةرَين  سةةت ب شةةوَينانة دة ئةةةو  كةةرَين و  تةةةفعيل ب كةةات  تةةرين  بةةة زوو يةةة  سةةاية هاتي ئةو جلانانةى كة بةو يا

قةةة تةةوانن  ئةةةوةى ب بةةؤ  بةةةر تةسويةكردن ،  يةةة و  شةةوَينانة هة لةةةو  يةةان  كةةة زةو نةةةوة  نةةة بكة ئةةةو خةَلكا رةبوو 
 ثِرؤذةكانيان دةكةوَى ، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.جع ر ابراهيم ئيمَينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
سةةة  ئةةةم ثر سةةةر  طةةؤ لة يةةد ط تو زؤر سوثاس بؤ بةِرَيج وةزيرى شارةوانى و طةشت و طوزار ، بةِرَيجان بة تةئك

يةَة طةةة در طةةرين و طرن شةةووةك وةردة سةةتا ث لةَةدةطرين ، ئَي شةةتنةكة هة بةةةاَلم داني بةةني ،  بةةةردةوام دة يةةة ،  ذةى هة
 ( دةطةِرَيينةوة.3سةعات )

 دانيشتين دووةم
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.
سةةاَلي دووةم،  دانيشتنةكةمان بةناوي طةلي كوردستانةوة دةست ثَي دةكةينةوة، بةةذاردن،  خولي ضوارةمي هةَل

مةةارة )12دانيشتين ذمارة ) نةةةوةي ذ شةة) )2(، كؤبوو طةةؤ 26/5/2015(، رؤذي داني لةةة ط تو بةةةردةوامني   ،)
سةةةرؤكي  طةةري  بةةةِرَيج جَي بةةووني  مةةادة  بةةة ئا سةةتان  هةةةرَيمي كورد لةةة  يةةادةِرؤيي  شةةةي ز بةةة كَي كردن سةبارةت 

شةةارةواني و ئةجنومةني وةزيران و هةر هةردوو بةِر يةةري  ئةةاو و وةز ضةةاوةكاني  َيجان وةزيري كشتوكاَل و سةر
خةةاَلي ) بةةةثَيي  لةةةمان،  بةةاري ثةر بةةؤ كارو هةةةرَيم  مةةاددةي 2طةشت و طوزار و وةزيري  لةةة  طةةةي دووةم  لةةة برِة  )

يةةةي 1992(ي ساَلي 1( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةمان ذمارة )54) يةةج بةند ئةةةو ر بةةةثَيي  كةةراو،  ي هةموار 
ن نووسراو بوو، ئَيستا بةردةوام دةبني هةر ئةندام ثةرلةمانَية بؤي هةية سَي خولةك قسة بكات، كة ناوةكا

 كاك ساالر حممود فةرموو.
 بةِرَيج ساالر حممود مراد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

هةةةرَيم مةةةتي  طةةةر حكو بةةوو، ئة سةةةل  يةَةرو تة تةةةي ت ئةةةو راثؤر ي لةِراستيدا براي بةِرَيج كاك عومةر عينايةت 
نةةة،  ئةةةو دياردا نةةةوةي  بةةةِروو بوو بةةؤ روو  تةةةوة  ضةةاوي روون نةبَي تةةةوة بةر ئةةةو راثؤر لةةي  لةةة خيال كوردستان 
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يةةةكم  تةةةنها ئيجافة كةةةم،  جةةةنابيان دة تةسةورم واية قسةكاني ئَيمة زيادة دةبن، بؤية ثشتطريي راثؤرتةكةي 
تةةةعريب هةية ئةويش ثرسَيكة ثةيوةندي بة زيادةِرةوييةوة هةية كة رةهةندي سيا لةةة  يةَةة  سي هةية، جؤر

طةةةرميان و  نةةةي  لةةةو طوندا نةةدَية  لةةة هة بةةوون،  سةةت  ئَيستاكة لة مةنتيقةي ئَيمة لة رَيطاي تةجاوزاتةوة درو
نةةدةكان  مةنتيقةي كةركووك و مةمخورو جَيطاكاني تريش، ئةو عةرةبانةي كة لَييان قةوماوة هاتوونةتة طو

شةةووري خانوو دروست دةكةن، لة هةندَية شوَين ئَيست سةةت و با خةةةَلكي ناوةِرا ا موجةمةعيش دروست بووة، 
تةةةعريي  سةةةي  تةةر ثرؤ جةةارَيكي  بةةَي و  طةةةريان دة عَيراق و ئةو شوَينانةي تييادا نيشتةجَي بوون، ئةمة كاري
بةةة  سةةةلةية  ئةةةم مة يةةة  مةنتيقةي كةركووك، طةرميان هةية، ثَيشنيارم بؤ حكومةتي هةرَيمي كوردستان هة

هةةةرَيمي مةترسيدارترين جؤري  ئةةةرزي  مةةاَل و  لةَةة و  سةةةر مو كةةة لة تةةةجاوزات،  تةجاوز وةربطرَي لة ئاسيت 
سةةت  سةةتانةوة درو هةةةرَيمي كورد مةةةتي  يةةةن حكو بةةااَل لةال يةةةكي  كةةة ليذنة شةةحاَلم  كوردستان دةكرَيت، من خؤ

سةةت رةد  بووة، بةَلَي ئةو ياسايانةي كة بةركارن لة هةرَيمي كوردستاندا تاكو ئَيستا نةيانتوانيوة وةكو ثَي وي
يةةارو  دروست بكةن، ضونكة ياسا بؤ رةدعةو، ثَيمانواية لة كؤمةَلطا ثَيشكةوتووةكانيشدا صارمي ئةو ياساو بِر
ئةةةطينا  شةةيت،  مةةوَلكي ط سةةةر  تةةة  تةةةجاوز نةكا خةةةَلة  نةةدَية  كةةة هة كةةردووة  يةةة واي  مةةايي و ثةيِرةوانة رَين

يةة ئةةةم ليذنة يةةة  يةةة، بؤ سةةايي ني عةةةتَيكي ئا شةةةر تةبي عةةةتي بة تةةوانني تةبي مةةة ب كةةة ئَي يةَةت  سةةتثَيكَية ب بةةا دة ة 
بةةاس  بةةةتي  ثياضوونةوة بةو ياسايانةدا بكةين و، ئةوانيش لة رووي كردارييةوة هةوَل بدةن ئةوانةي بة تاي
تةةر و،  خةةةَلكي  بةةؤ  جةةا  يةَةت، ئين نةةة بطري كرا بةرثرس و ثلة بااَلن لة ئاسيت حكومةت و اليةنةكاني تر رَي لةوا

مةةة اليةنا مةةةتَيكي هة سةةيت هةَل لةةة ئا يةةةنرَيت  سةةتان رابطة لةةةماني كورد شةةتنةي ثةر ئةةةم داني لةةي  لةةة خيال نةةة 
يةةةكان  نةةدة ئةكادلي سةةييةكان، ناوة بةةة سيا يةةةكان، حج رَيكخراوةكاني كؤمةَلطاي مةدةني، زاناياني ئايين، زانكؤ

ثةةةجنا كيل هةةةزارو  ئةةةمِرؤ  مةةة  مةةةتر هةموو بَينة سةر خةت، ئةمة يةكَيكي ترة لة مةترسيية طةورةكان، ئَي ؤ
مةةة،  مةةوَلكي ئَي مةةاَل و  خةةاك و  سةةةر  تةةة  رووبةِرووي هَيجَيكي تاريكستان بووينةتةوة، كة دةيةوَيت تةجاوز بكا
ئةةةم  ئَيمة لةناو واقيعي موجتةمةعي خؤمان تةجاوز بكةينة سةر ئةرزو ئاوي خؤمان و ئةرزو ئاوي طشيت، 

مةةة مةعادةلةية ضؤن خوَيندنةوةي بؤ دةكرَيت، ئةطةر كةسَيكي بَي ال خةةةَلكي ئَي مةةاي  سةةيت ئينتي يةَةت ئا يةن ب
سةةتانةوة  لةةة كوَي لةم واَلتة لَية بداتةوة، بةديوَيكي تردا بؤ هةندَية جَيطا كة هةرضةند كوردستان هةمووي 
كةةردة  مةةان  بؤ طةرميان يةكة، بةاَلم لة جوانرتين رؤَلةكاني خؤمان، لة نةزيهرتين و نازدارترين رؤَلةكاني خؤ

دن لةو خاك و لةو ثَي دةشتانة، بةاَلم لة بةرامبةريشدا خةَلكانَية دَين بة مةوقيعي قورباني بؤ بةرطري كر
نةةة  تةةةجاوز دةخة كةةةن و  جياجيا لة جوانرتين باخ و دةوةن و كوَيستانةكاني ئةم كوردستانة تااَلن و داطري دة

 س.سةر، بؤية من رام واية ئَيمة لةو ثرؤسةي تةشريعيةدا  قورسرتين سجا دابنَيني، سوثا
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، كاتةكةت تةواو بوو كاك ساالر، بةِرَيج كاك مةردان خدر فةرموو.
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 مصى  :بةِرَيج مةردان خدر 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
َي كَيشةيَي، بةِراسيت ئةز حكومةتَي ب ئةطةري سةرةكي رَيطري نةكرن، يان كو نةهَياَلن و كؤنرتؤل نةكرنا ظ

جةةددي  كَيشا زَيدةِرؤييا، ئانكو تةجاوز لة هةرَيما كوردستانَي بينم، ضونكو ب حةقيقةت ئةطةر حكومةت يا 
طةةةر  كةةة ئة حةةةتاكو نوو سةةةديش 100با، يا ئةطةر حكومةتَي ئريادةكا بةهَيج هةبا تةئكيدم دا شَيت  سةةةدا   %

مةةةز يةةةكا زؤر زؤر  بةةةس ب رَيذة كةةةت  شةةة نة ظةةَي كَي هةةةرَيما كةةؤنرتؤال  شةةة ل  ظةةَي كَي كةةو  يةةاردَى  ظةةَي د شةةَيت  ن 
سةةيَت  سةةةر ئا بةةااَل ،  سةةيَت  سةةةر ئا طةةةر  مةةةت ئة كةةو حكو كوردستانَي كةم بكات، و ئةز دشَيم ضةند منوونا بينم 
ئةةةز  مةةةت  سةةيَت حكو هةةةموو ئا ئةجنومةني وةزيران ئةو ئريادة هةبوو بةس ل خارَي ئةو ئريادةية نةبووة، ل 

سةرَي كو بةرثرسة ل وَي مةفرةزا كو رَيطري تةجاوز بكات، هةندَية جارا ئةو خؤ دشَيم بَيذم هةتا ئةو ئةف
يةةت،  ثةةارةي ب نةةا  بةةؤ وةرطرت جةةا ض  كةةات، ئين جياوازيَى دكةت دةرفةتَي ددةتة هنديةكان و رَيطري لة هندةكا دة

سةةتا  هةةةموو ئا يةةد يان تةلةفؤنَية ب واستةو واستةكاريَى بيت، هةتا دَيتة مودير ناحيةو قائيمقام  ئةةةز تةئك
نةةة  ضةةةندين منوو لةةة  يةةاوازي  سةةبةت ج يةةا ، بةني دكةمةوة كو ئةظ دياردة دناظا حكومةتا هةرَيما كوردستانَيدا 
بةةةس ل  يةةت،  هةةةذار وةرطر سةةَي  هةةةر كة طةةةل  ئةةات  كةةةت، ئيجرا بةردةسيَت منن كو حكومةت بةَلَي جياوازيَى د

سةةت  بةةةر دة نةةة ل  نةةدةك منوو طةةةر هة نةةاطري، ئة سةةت وةر بةةااَل دة لةةةمانَي كةسَي  يةَةرة ل ثةر هةةةبن ل مةةةتَي  حكو
بةحس بكات، بةس تةئكيدَى دةكةمةوة ئةمة دةيان منوونة ل هندةك جهَين دي يان بَيذم ئةطةر لة هندةك 
جها هاتبَيتة كرن ل هةندَي جهَين دي نةهاتينة كرن، رةنطة دة كةس هةبيت ب هةزارةها ثارضة زةوي، يان 

يةةة كو زةوي كشتوكاَلي كربنة ثارضة زةظي  سةةا نةكر بةةةر وان كة ئةةات بةرام يةةةك ئيجرا مةةةتَي  بةةن حكو فةةرؤت 
هةةةزارةها  كةةو ب  هةةةذاران  بةةةر  بةةةس بةرام كةةةن،  مةةار ب سةةةر تؤ سةةايش لة يةةا ئا عةةوا  هةتا حازر نةبووينة كو دة
طةةرن  سةةة وةر تةةة كة كةسن ئةوي وَي رَيكَى عةلةئةساس كؤنرتؤل بكةن، ديتنا من ئةو ئاسانرت بوو كو ئيجرائا

يةَةت  تةةر ئةةةوَيت زةوي ئةةةوي  سةةانرتة،  نةةا وَي دا ئا كةةونرتؤل كر شةةن  ضةةة زةوي و دةفرؤ نةةة  ثار شةةتوكاَلي كة ك
شةةةيةكا زؤر  بةنيسبةت عةردَيت كةرت هاتينة دابةش كرن، زؤر هةظااَلن بةحس لَي كر، بةس حةقيقةت كَي

كةةا زؤر مةزنا رؤذانة ثةيوةندي مة دَيتة كرن، ئةز تةئكيدَي وةكو ثرسيارَي ل بةِرَيج وةزيرا شارةو اني دكةم 
شةةة  مةةةزن و ئاري شةةةية  لةةةن ئاري ضةةونكة فيع كةةرن،  سةةةر  تةةة ضارة شةةة دةهَي ئةةةو كَي كةةةنطي  ضةةيية  نةةا وان  ثال
سةةان  هةةةي، دي يةَةدا  يةَةت ت كةةورتى ي كةةةمو  كؤمةاَليةتي ئي ل دويحم خؤ ئَيناينة، بةنيسبةت ئيت ا سةرةِرايَي كو 

يةةةكي زؤر رؤتينَيكة مةزن ئيت ا كرنا عةرد هةي منوونةم هةي موعامةلة ئَي سةةنوورَي قةزا ت ا كرنا عةردَي 
ية لةناظ بةينا قةزايا تا موحافةزَي هةتا نووكة نةهاتينة ضارةسةر 2015هةي ئةظة  2012زؤر ثَيتظية ل 

 كرن، خااَل ئةخريَي كو زؤر زؤر طرنطة..............
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/سةرؤكي ثةرلةمان:

 مةردان. زؤر سوثاس، كاتةكةت تةواو بوو كاك
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 مصى  :بةِرَيج مةردان خدر 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ظةةة  هةةؤكَي ئة هةةا د شةةمةرطة ل ثارَيجطا بةةةرو ثَي هةةةزارةها فةرمان مةةن، ب  يةةة  فةةةتَى بدة سةةانييةكم دةر ضةةةند 
سةةَي  بةةة  يةةة  شةةمةرطة هةبوو يةةة ثَي هةةَي داخ هةةةي، ج عةةةردَي  ضةندين ساَلة، سَي ضوار ساَلة موافةقة وةرطرتنا 

 ةندي يا هةي و نووكة شةهيد كرن و عةرد وةرنةطرن، سوثاس.ساَلة رةزام
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/سةرؤكي ثةرلةمان:

 دةستخؤش، كاك برزؤ مةجيد فةرموو.
 بةِرَيج برؤز جميد عبداهلل:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةةةوة لةةة رووي  هةةةم  يةةداري،  لةةة ئةم مةسةلةي تةجاوزة هةم لة رووي ياسايي، هةم لة رووي ئ شةةَية  كةةة بة ي 
شةةي  سةةادي ئيداري يةةداري و فة صةةريي ئ سةةةلةي تةق يةةة مة نةةةكراوة، ثَيمانوا خةَلة ضاوثؤشي كراوة لة بةشَيكي 
مةةار  مةةة تؤ تَيثةِراندووة، ثَيي دةوترَيت كارةسات، سبةي رؤذ لة سريةي زاتي حكومةتي هةرَيمي كوردستان ئة

 بكرَيت، ثَيمانواية زياني زؤر دةطةيةنَيت.
طةةةر  يةةة دوو/ ئة مةةانوا ني مةةة ثَي يةةة، ئَي سةةاي نوَي نةةي يا يةةان دةركرد نةةة،  لةَةة كرد سةةا مامة بةةة يا سةةاو  سةةةلةكة يا مة

شةةةي  نةةي كَي سةةةر كرد بةةؤ ضارة يةةةعين  شةةتووم  شةةم وا تَيطةي بةةؤ خؤ نةةةوة،  لةةةو بارةيا هةةةبَيت  نةقصي ياسامان 
سةةااَل كةةةيت،  بةةردوو ب نةةةي را سةةةر ئةوا سةةة لة جةةا ق طةةرة، ئين كةةة را جةةارَي طةندةَلية تةةؤ  نةةدةَلي،  بةةردوو و طة ني را

كةةة  سةةَلي طةندةَلية خةةؤي ئة بةةةاَلم  ئَيستاش زؤر كةيسي طةندةَلي هةَلدةدةينةوةو باسي دةكةين لة رابردوودا، 
لةةَي  بةةةري  بةةا  جةةارَي  طةةري،  تةةةجاوزة ب سةةةلة  لةةةو مة بةةةر  بؤ ئةمِرؤو سبةيش بةردةوامة، بؤية ئةطةر بتةوَي 

سةةتَيكي بطرين، دوايي هةندَية فايلي رابردوو هةَلبدةينةوة، بؤ لةةة ئا يةةران  مةةةني وةز شةةة ئةجنو ية من ثَيم با
بااَلي خؤيدا ئاطاداري نامةيةكي راستةوخؤ بنَيرَيت بؤ سةرؤكي يةكة ئيدارييةكان، بؤ ثؤليس و هةموو ئةو 
هةةةبووة  سةةتيان  كةةة دة كةةات  لةةَي ب شةةيان  يةَةِراي دةستخؤ دةزطا ثؤليسيانةي با بَلَيني لةو ناوضانة هةنة، يةعين و

يةَةت  لةوةي نةهَيَلن قةةةبول ناكر تةجاوز روو بدات، بةاَلم ئاطاداري نامةيةكيش ئةوةي تَيدا بَيت، كة لة كةس 
يةَةت  كةةرد ب سةةانكاري  قةةاَلَيكيش ئا تةةؤز  و بةثَيي ياسا مامةَلة لةطةَل هةر مةسئوولَيكي حكومي دةكرَيت ئةطةر 

يةَةة  يةَةت، بؤ مةسةلةي تةجاوز، ئَيمة ثَيمانواية ئةو ئاطادارينامة موباشرية بة جؤر نةةجاريش ب كةةان ئي لةةة جؤرة
 ئةطةر خوا نةخواستة كةسانَيكي حكومي هةبوو بن تةسهيالتيان كرد بَيت لةو رادةطريَيت.

هةةةرَيمي  لةةة  سةةكةري  بةةةي عة بةةي و تةركي بةةةي حج سةةي و تةركي بةةةي سيا نةةني تةركي مةةان دةزا مةةة خؤ سةةَي/ ئَي
يةةاخو تةةةجاوزيش،  هةةةر كوردستان ضؤنة، هةندَية جار لةوانةية هَيجي ثؤليسي  سةةي  يةةةتي ثؤلي د بةِرَيوةبةرا

طةةةر  يةةة ئة ناوضةيةك هَيج دةنَيرَيت، بةاَلم كابراي خاوةن ن وز دةسةاَلتي ئةوةندة زؤرة هَيجةكة ناحةقي ني
لةةةنَيوان  شةةة  جةةار كَي نةةدَية  يةةنني هة مةةة دةب نةوَيرَيت، راي بطرَيت، ياخود بة ياسا مامةَلةي لةطةَلدا بكات، ئَي

كةةراو روو هةندَية هؤزو تريةو عةشرية يةةاري  ضةةةيةكي د ت بةداخةوة كة روو دةدات، ياخود كَيشةيةك لة ناو
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نةةة  يةَةجي فاَل دةدات طوَيمان لةوة دةبَيت ثؤليس نةيتوانيوة هيض بكات، ئاسايش نةتوانيوة هيض بكات، بةاَلم ه
كةةةمان  مةةة موجتةمةعة طةةةر ئَي جةةا ئة كةةرد،  حةةةلي  شةةت  كةس رؤيشت، ياخود ليواي تايبةتي فاَلنة كةس رؤي
يةةةعين  بةةن،  سةةةاَلتدار  يةَةت و دة سةةت بكر لةةَي درو بةةةتي  يةةواي تاي يةَةجو ل يةَةت ه كةةة دةتوانر يةةة  سةةاني واي تَيدا كة
كةةي  تةةريش هَيجَي سةةةلةي  ضةةةندين مة تةةةجاوزو  سةةةلةي  بةةؤ مة نةةةتوانَيت  مةةةتيش  يةةة حكو يةَةدا ني مةةةنتيقي ت

مةةة ر ئةةةو ئاطادارينا مةةةني تايبةتي بةهَيج دروست بكات، بؤية من ثَيشنيار دةكةم وَيِراي  لةةة ئةجنو سةةتةوخؤ  ا
يةَةت،  سةةت بكر بةةةهَيج درو سةةي زؤر  بةةةتي ثؤلي كةةي تاي وةزيرانةوة ب َيت بؤ سةرؤكي يةكةي ئيدارييةكان هَيجَي
هةةيض  بةةةوة  نةةدن و تةدري تةةةعني و دامةزرا طةةرتن و  لةةة رووي وةر يةةةعين  ئةو هَيجة  جياواز لة هَيجةكاني تر، 

يةَةت، مةوقيعَيكي حجبي ثَيوة ديار نةبَيت لة بااَلترين  يةَةجة بكر دةسةاَلتةكاني ئةم هةرَيمةش ثشتيواني لةم ه
 كي تةجاوز، بؤ هةر كَيشةيةك ضوو ثشتطريي بكرَيت، سوثاس.بؤ ئةوةي ئةطةر ئةو هَيجة بؤ مةسةلةية

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 دةست خؤش، سوثاس، كاك يروانت فةرموو.
    :بةرَيج يروانت نيسان

 رؤكى ثةرلةمان.بةرَيج سة
خبَيرهاتنا شاندَى حكومةتَى دكةين ثَيشيَى ئةز ثشتطريا راثؤرتا كاك عمر عينايةت دكةم ب 
راستى راثؤرتةكا جهَى خؤدا بوو، ئةز دَى تةجاوزاتا تةصنيحم كةم دوويا، تةجاوزاتَين دهَينة 

هاوآلتى سةر كرن هاوآلتى سةر ملكَى طشتى و تةجاوزاتَين هاوآلتى ل سةر هاوآلتيان، ئةوا 
هاوآلتيان سةر مة كريستيانا دهَيتة تةتبي  كرن ئةظة دةف مة تشتةكَى طةَلةك بجةمحةتة 
بَيتة ضارةسةر كرن ئةم حةس دكةين ضارةسةريا وَى بهَيتة كرن يا دى ئةوا هاوآلتى سةر 
ملكَى طشتى دهَيتة كرن ئةو ذى دهَيتة تةصنيحم كرن سةر بةلةديا ماددى و زيراعة يَى 

يَى سةكةنى و تيجارى موشكيال سةكةنى فةقري و زةنطني يان دةسةآلتن يَى ماليَى ذى يَى بةلةد
هاتية تةصنيحم كرن سةكةنى و تيجارى، سةكةنى ذى كنة و تيجارى و ماىل ذى كنة، 
موجةمعات سةكةنى و موجةمعات تيجارى ضَيكرينة ئةظة وةكى تةصني اية بس 

ةزيرَى بةلةدياتَى ضةند نوقةتةيةكَيت تَيدا بةس ضارةسةركرنا وَى من راثؤرت دا جةانَى و
ئةز هندةكان بَيذم الزم نيجامةكا دةقي  هةبيت سةر ئةو خانيَين دهَينة تةجاوز كرن تةرقيم 

( َى ئةظا 2012بَينة كرن دا زَيدة نةبن، يا دوويَى تةفعيل كرنا قانونا رةقةم دوازدة ئةظا )
موهيمرت تةشريع كرنا قانونةكا نوى ئةظا جهَى هاتية طرَيان ب طوندانظة و يا ذ هةميان 

( َى بةس بو 2002( َى يان تةعديل ل سةر بهَيتة كرن قانونا ثَينج )2002رةقةم ثَينج )
( دَى ئَيتة تاثؤ كرن و دَى 2000( ئةو تةجاوزاتَين دهَينةو كرن بةرى ساآل )2000ساآل )
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ةر كرن هةر ل وَيرَى ذى ( َى ناهَيتة ضارةس2000ئَيتة ضارةسةر كرن ئةوا ثشتى )
( َى ذى موشكيلة ضيية تةغري صونحم 2000موشكيلةكا دى ذى يا هةى ئةظَيت بةريكا )

نةضَيبووية ضوار ساَلة تةثؤ نةكرية، ضونكى صون َى زيراعى نةكرية بةلةدياتا يان صون َى 
ةكاتيبان ماىل نةهاظَيتية سةر بةلةدياتا، يا ذ هةميان موهيمرت ئةم تةئكيدَى ذ خودانَيت م

دكةين كِرين و فرؤتن، ض مةكتةبةك كِرين و فرؤتن تَيدا بهَيتة كرن بَيتة عقوبة دان يا ديرت 
( بةس تابعَى وزراةت داخلية بيت نة تابعَى وزارةت استحلاث مليريه العامة التجاوزات)

بةلةديات بيت نة تابعَى وزارةت زيراعة بيت بةلةديات بيت و سولتة هةبيت و هةر 
 زةيةك ذى مديريةك هةبيت و، سوثاسيا هةوة دكةم.موحافة

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةرَيجتان، خاتوو بةهار فةرموو.
 :بةرَيج بةهار عبدالرمحن
 .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

ثَيش موداخلةكاو ئةو ثرسيارةم هةية جَيطرى سةرؤكى حكومةت بؤ لَيرة نيية  بةرَيجت 
 اماذةت ثَيدا بة ئامادةبوونى ئةو كة دةمسان كردةوة بو جةلةسة.ئ

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ئةو موَلةتى وةرطرت كؤبوونةوةيةكى هةبوو، بةآلم دَيتةوة.
 :بةرَيج بةهار عبدالرمحن
 .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

اماذةيان ثَيدا خاَلى يةكةم لةوةوة دةست ثَى بةَلَى، زؤرَية لة سةرنج و تَيبينييةكاو هاوِريان ئ
ئةكةم وةآلمى نوَينةرانى حكومةت بؤ هةندَية ثرسيارةكان، خاَلى يةكةم ئةطةر هةنطاو هةية 
بؤ ضارةسةر و ئةجنومةنَية دروست كراوة بؤ رؤذ بة رؤذ لة زياد بوون داية  وةك لة راثؤرتى 

ة ئةبواية ئةبَى رؤذ بة رؤذ لة كةم بوون بَى ليذنةى شارةوانيدا هاتووة بةو ثَيودانطة بوواي
نةك لة زياد بوون، دووةم، بؤ هيض ئاماذةيةك بة وةزارةتى ثالندانان نةدرا كة اليةنَيكى 
ثةيوةنديدار بَيت لة كاتَيدا ئةم كَيشةية وةك بةرَيج وةزيرى شارةوانى ئاماذةى ثَيدا 

كَية لة دواى يةكةكاندا هةبووة كَيشةيةكى كونة و سةرجةم حكومةتةكان و كابينةيةك ية
ئايا ئةمة ئةوةمان ثَى ناَلَيت تا ئَيستا لة هةرَيمى كوردستان نةخشة و ثالن نيية و طرنطى ثَى 
نةدارة  خاَلى سَييةم ئةو رةخنةيةى كة ئاراستةيان كرا سةبارةت بة جياوازى ئيجرائات 
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ار ديارة لةوةوة سةرضاوةى بةرامبةر بة فةقري و هةذار و خةَلكى دةوَلةمةند و سةرمايةد
طرتووة ئةو جؤرانةى تةجاوزات كة ئاماذةى ثَيدرا لة راثؤرتى ليذنةى شارةوانى هةشت جؤر 
ئاماذةى ثَيدراوة ثةرلةمانتارانيش دوو بؤ سَى جؤر ئاماذةيان ثَيدا، واتة تةقريبةن دة بؤ 

راثؤرتى ليذنةى دوانجدة جؤر تةجاوزات هةية دوو جؤريان كة خاَلى يةكةم و هةشتةم لة 
شارةوانى ئاماذةى ثَيدراوة فةقري و هةذارن سةرجةمى ئةوانى ترى دةوَلةمةند و خةَلكى 
دةست روويشتوو قياس بةوةى كة ئةو ئيجرائاتانةى كراوة زؤرترين بةرامبةر بة فةقري و 
د هةذار بووة نةك سةرمايةدار و دةوَلةمةند و دةست روويشتوو، كؤتا خاَلم بةرَيج كاك قوبا

ئاماذةى بةوةى دا كة تةجاوزات هةموو اليةنةكان كردوويانة لَيرةوة وةك فراكسيؤنى 
يةكطرتوو ئةتواو ئاماذة بةوة بدةم كة بة خوشحالييةوة يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان 

 بةشدار نةبووة، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 رموو.باشة، سوثاس، بةرَيج كاك تةحسني فة
 :بةرَيج حتسني امساعيل

 .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
لة طةَل داواى لَيبوردن، ديارة كَيشةى زيادةرووى لة سةر زةوييةكان لة كوردستان كَيشةيةكى 
وةكو بةرَيجان باسيان كرد كَيشةيةكى بةرفراوانة، بةآلم تا ئَيستاش لة كوردستان خةَلة خؤى 

ت، يةعنى ئةوةى كة زَيدةرووى لة سةر زةوييةكان بة خاوةنى زةوى دةزانَى نةك حكومة
دةكات هَيى خؤى دادةنَيت ئةوةشيان طرفتَيكة و تةوعيية ثَيويستة حكومةت تا ئَيستا 
نةيتوانى وا بةرطرى لة موَلكى خؤى بكاتن، واتة قاَئمةقام، مودير ناحية، سةرؤكى 

دان ناتوانن بةرطرى بكةن، شارةوانييةكان حةتا ثؤليس و ئاساييشيش لة مةوقوفَيكى موحرجي
لة بةر ئةوةى تا ئَيستاش حكومةت نةيتوانى هَيجَيكى وايان بداتَى يان دةسةآلتَيكى وايان ثَى 
ببةخشَى كة بتوانن بةرطرى لةو زةويانة بكةن، كَيشة تةنها لة بةينى ئةوانة نيية كة 

ا ئةم بابةتة هةية، زَيدرووى دةكةن لة طةَل حكومةت بةَلكو لة نَيوان هاوآلتيان خؤشياند
هةية زةوى خؤى هةية و تاثؤية، بةآلم كةسى تر ضووة تةجاوزى لة سةر كردووة تا ئَيستاش 
ئةمة طرفتة لة بةينى هاوآلتيان كة يةكَيكيان خاوةن زةوية تاثؤى هةية ئةوى تر تةجاوزى 

و وةزيرة لة سةر كردووة من ثَيم واية راثؤرتى بةرَيج جَيطرى سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران 
بةرَيجةكان موذدةى ئةوةيان دةدات كة جدينة لة سةر ضارةسةر كردنى ئةو كَيشةية، بةآلم 
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وةكو بةرَيج جَيطرى سةرؤكى حكومةت ئيشارةتى ثَيدا ثَيويستة ثةرلةمان و دادطاش هاوكار 
بن لة طةَل حكومةت و من اليةنةكى تريش ئيجافة دةكةم راطةياندن دةبَى هاوكار بَيت كة 

ةنَيكى زؤر طرنطة لةم رووةوة و مامؤستا مةال غةريب ئيشارةتى دا مامؤستا بةرَيجةكانى الي
ئاينيش دةبَى هاوكار بن لةو رووةوة، اليةكى تر ئَيمة دةبَى بري لةوة بكةينةوة كة خةَلكى 
ئَيمة لة زياد بوونداية بةردةوام، كةواتة حكومةتى هةرَيمى كوردستان دةبَى بري لةوة بكاتةوة 

زةوى تةرخان بكاتن بؤ نيشتةجَى بوون و هةموو خجمةتطؤزارييةكى بؤ بباتن و وةكو  كة
نةوروز خانى ئيشارةتى ثَيدا بة بِرة ثارةيةك بة هاوآلتى ب رؤشَي) نةك بة بةالش، هةروةها 
دروست كردنى خانوو يةكةى نيشتةجَى بوون لة قةزا و ناحية و طوندةكان زؤر طرنطة بؤ 

وم لة سةر شارة طةورةكان كةم بَيتةوة و هةميش خةَلكى كةم دةرامةت ئةوةى هةم تةزةخو
بتوانن ببنة خاوةن يةكةى نيشتةجَى بوون، بةرَيج وةزيرى كشتوكاَل و حكومةت ئةطةر 

 ثشتطريى لة جؤتياران بكةن.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ةرَيج كاك قادر فةرموو.دةست خؤش كاك تةحسني كاتةكةت تةواو بوو، سوثاس، ب
 :بةرَيج قادر ئؤمتان

 .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
ديارة ئةم بابةتة زؤر قسةى لة سةر كرا تةجاوز و دةست درَيذى بؤ سةر مؤلكى طشتى وةك 
بةشَيكى زؤرى برادةران ئاماذةيان ثَيدا لة راستيدا بؤ بة شتَيكى مةترسيدار و برادةران 

و ئاشكراية ئةوانةى كة تةجاوز دةكةن بةشى زؤريان بةرثرس و ئاماذةيان بةوة دا كة روون 
خةَلكى دةست روويشتووى ئةم وآلتةن تةنانةت خةَلكة هةذار و فةقريةكةش لةثةناى ئةواندا 
دةيكةن من ثَيم واية حكومةت بةر لةوةى كة ليذنة ثَية بَينَيت كة ثَية هَينانى ليذنة 

َيطرى لةو بابةتة بكرَى، بةآلم ثَيويستيشة لة راستيدا كارَيكى باشة بؤ ئةوةى لة ئاستى خوار ر
قةرارَية دةرضَى بؤ ئةوةى بةرثرسة هةرة باآلكانيش كة منارةوا مؤلكى طشتيان داطري كردووة 
بة شَيوازة جؤراجؤرةكان كة لةوانةية دةرفةت نةبَى ئَيمة لة ماوةى سَى دةقيقةدا ئاماذةيان 

شتى لة عةمان وةرطريَيتةوة، ضونكة ئةمة ضةند ثَى بدةين بةر لة هةموويان مؤلكى ط
شَيوةيةك هةية مةسةلةن ئَيمة دةتوانني منوونة بؤ بينينةوة كة زؤرَية لة هةندَى لة 
بةرثرسى ئيدارى و سةرؤكى شارةوانى هةندَية تةنانةت طرَيبةستى شارةوةى نامةشروعيان 

َلة كةسانَية لة ذَيرةوة هةية بؤ ضوونيةتى بة كار هَينانى مؤلكى طشتى لة طةَل كؤمة
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طرَيبةستيان هةية بؤ بة شَيوةيةك لة شَيوةكان رَيكةوتوون لة ئةجنامى ئةوةى بلَيني 
نةخشةى شارةكة فراوان دةكرَيت و من دةتواو منوونة بَينمةوة كة لة هةندَى شوَين زةوى بؤ 

و طؤرانكارى لة  خجمةتطؤزارى طشتى تةرخان كراوة، بةآلم لة هةمان كاتدا لة ئةجنامى تةغري
نةخشةى شارةكة كراوة بة سةكةن ئةمةش بؤ بةرذةوةندى ضةند كةسَية جطة لةوة لة كاتى 
فراوان كردنى نةخشةى شار لة ضةندين شار و شارؤضكة دةتواو منوونة بَينمةوة ئةطةر كات 

دى هةبَى بة شَيوةى نارةوا، يةعنى زؤر شوَين هةية كراوة بة سةكةن بؤ بة خاترى بةرذةوةن
ضةند كةسَية ثَيويستة حكومةت لة راستيدا لةمانة بثَي َيتةوة بة تايبةتى لةوانةى كة 
ئةجناميان داوة بة سةرةراى ئةوةى كة مؤلكى طشتى كة لة اليةن حكومةتةوة، حكومةت 
حةقى تةسةروفى هةية لةو مؤلكة طشتيةدا دةبينني كة ض بة شَيوى موساتةحة بَى يان  ض بة 

رةكان ثاَلثشت بة قانون ئَيمة دةبينني تةنها كؤمةَلَية خةَلة ضةند كةسَيكى شَيوازة  جؤراجؤ
ديارى كراو لة سنوورة جياوازةكان بؤ بةرذةوةندى تايبةتى لة دروست كردنى بةنجينخانة، 
كارطة، يةعنى منوونةى زؤر لة بابةتةدا هةية ثاَلثشت بة قانونة، بةآلم بة شَيوةيةكى نارةوا 

من ثَيم واية ئةم ليذنةيةى كة ئَيستا ثَية هَينراوة ثَيويستى بة كؤمةَلَية  بة كار دةهَينرَى
ئةحكامة بؤ ئةوى ثشت ئةستوو بةو ئةحكامة قانوونياننة بتوانن روبةرووى ئةم دياردةية 
بَيتةوة و ئيجرائات بكات لة اليةك كة هةم ئَيمة ثَيويستمان لة ثةرلةمانى كوردستان ثرؤذة 

شنيار دةكةم كة ئةو ثرؤذة ياساية زوو بكرَيتة بةرنامةى كارةوة بؤ ياسايةك هةية من ثَي
مةبةستى ط توطؤ لة سةر كردنى بؤ ئةوةى ليذنةكة ثشت بةست بةو ناوةرؤكى ئةم ثرؤذة 
ياساية هةَلئةستَى و لة اليةكةشةوة ئةو سةرؤكى شارةوانى يان بةرثرسى يةكة كارطَيِريانة كة 

ن هةَلناسن ئيجرائات و ىَل ثَي ينةوة لةمانيش بكرَيت ئةمة ئيجرائات ناكةن بة ئةركى خؤيا
 سةرةراى ئةوةى كة لة راستيدا كؤمةَلة كَيشةى زؤ هةية.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 دةستخؤش. 
 :بةرَيجقادر ئومتان

 .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
بة منوونة لة سنوورى ثشتدةر و  ئةطةر يةك، دوو سانيةم بدرَى ببورة، زؤر كَيشة هةية كة

بتوَين تا ئَيستا بة هةَلثسَيِراوى ماوةتةوة كو كَيشةى مؤَلكايةتيية، كَيشةى تاثوية لة منوونةى 
 كَيشةى ئةوةى بةستني تةنها ئةوة دةَلَيم.
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَى، ئةوة باس كرا، دةستخؤش.
 بةرَيج قادر ئومتان :

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
تةنها يةك وشة ماية، يةعنى كة وةزيرى شارةوانييةكان دةَلَى فةترةيةكى زؤرة، يةعنى ناكرَى 
ئةم كَيشةية يةك الى نةبَيتةوة، بةرَيج وةزيرى كشتؤكاَليش دةَلَى راثؤرت ئاراستةى 

 سةرثةرشتى ئيدارةى سةرثةرشتمان كرد.
 ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي

 خاتوو نةجات فةرموو.
 :بةرَيج جنات حممد

 .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
يا خؤياية كو رَيذا هةرة زؤر يا زَيدةطاظيا دةرئةجنامَى نةبوونا تةسوية كرنا ئةردى 

( َى كو 2007سةرهةَلددةتن دةمةكيدا كو ل دويحم ياسا ذمارة دوو فةقةرا سَى ياسايا ساآل )
ثَيدظى بوو راببا ب ئامادةكرن و ثَيكشكةش كرنا ديراسةتةكَى بؤ روونكرن وةزارةتا شارةوانيَى 

و ديار كرنا ئةو ئةردَين دكةظنة ناظ نةخشَى بنةرةتيَى هةر شارةوانيةكَى كو مةنولن ب 
حوكمَين ظَى ياسايَى ل ماوةيةكَى كو كَيمرت بيت شةش هةيظا ل رؤذا بةركاربوونا ظَى ياسايَى 

وو كرنا دانَين ئةردى ئاراستةى ئةجنومةنى وةزيران بكةت و سةر ضؤنيةتى و قةرةب
ئةجنومةنى وةزيران ذى سةر رؤشناييا ظَى ديراسةتَى ثرؤذة ياسايةكَى ئامادة بكةت بؤ 
سةرؤكاتيا ثةرلةمانَى كوردستانَى بؤ هندَى بيتة ياسا كو تا نوكة ض نةهاتية كرن كة ضى ل 

( َى 2014( هةيظا شةش )611صةدو يازدة )دويحم فةرمانا ئةجنومةنى وةزيران يا شةش 
سةبارةت تةسوية كرنا وان دةظةرَين كو ئةردَى وان هاتية تةسوية كرن تةنها ب سَى رَيكان دَى 
هَيتة قةرةبوو كرن يان دظَيت طرَيبةستا كشتؤكاَلى هةبي) يان حةقَى تةسةروفَى و يَى 

ئةرد نةهَيتة تةسوية كرن ض ذظان تاثويَى هةبي) يان ذى سةنةدة ثَى هةبيت كة ضى ئةطةر 
بةَلطانة نابي) مةبةستا من ظَيرَى ئةو نابي) كو ناظَى دةظةرةكَى بينن ضَى دبيت تاك تاك 
هةمى دةظةران هةبيت ئةظ حاَلةتة ىَل ثشكا شَيرَى لبةر دةظةرا ئامَيديَى بةر قةزا ئامَيديَى 

ديَى ئةظ كَيشةية هةية و ل ظَيرَى دكةظي) كو هةر هةشت شارةوانيَيت سنوورَيت قةزا ئامَي
ثرسيارا من ئةظة بؤ بةرَيج وةزيرا شارةوانيَى كا ئايا ثالنا حكومةتَى ضيية بؤ تةسوية كرنا 
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ئةردى  هةر ضةندة جةنابَى وَى ئاماذة ثَيدا بةس ئةطةر ل دويحم ظَى ثالنَى بي) ب ديتنا من 
هندَى ئةطةر ضةند تةسوية مينيت  ضَى دبيت دةه ساَلَين دى ذى تةسوية خالس نةبيت، ذبةر

دَى كَيشا زَيدةروويَى زَيدةتر ىَل هَيت، ذبةر هندَى دظَيت هجر ل ميكانيجمةكا دى بهَيتة كرن بؤ 
هندَى ب زويرتين وةخت ئةظ دةظةرة بَينة تةسوية كرن و نةهَينة مةحروم كرن د ثرؤذَين 

كو يا تايبةتة ب تاثؤ كرنا خانياظة ( َى 2012خجمةتطؤزارى، يا دوويَى ياسا ذمارا دوو ساآل )
ئةطةر ئةظ ياساية كو شارةوانيةك كو وةزارةتا مةعنيية رَينمايَين تايبةت دةرئَيخست بان ضَى 
دبيت حةتا نوكة ثرتيا ئةو كَيشَيت بؤ منوونة كؤمةَلطةهَيت زؤرة ملينة يان ئةو طوندَين كو 

ندةك ئةردَين وان هاتبا تاثؤ كرن ئةظ دكةظنة سنوورَيت شارةوانيادا هاتبا ضارةسةر كرن و ه
كَيشة وةكى ثَيدظى نةمابا، سَى، ثَيدظى دزاو بةشةكَى تايبةت ب زَيدةطاظيا هةر باذَيرظانيةكَى 
بهَيتة ظةكرن بؤ هندَى رَيطرى بَيتة كرن، ضار، كارا كرنا رؤَلَى يةكةيَين كارطَيِريَى دا كو 

 طرتنا زَيدةطاظيا، زؤر سوثاس.هةماهةنطيَى بكةن دطةَل باذَيرظانيا بؤ را
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةَيج كاك ئةنوةر فةرموو.
 :بةرَيج انور قادر

 .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
هةر ضةندة من لة طةَل ئةوة نيم قسة كردن كورت بكرَيت سنووردار بكرَيت بؤ سَى دةقيقة، 

مةجامل بدةنَى رةنطة بتواو قسةكانى خؤم بكةم، ضونكة زؤربةى بةآلم ئةطةر دوو دةقيقةش 
جار قسةكاو رَى ىَل طريا و ماف خؤران، ديارة جؤرةكانى زيادةِرةوى بةرَيج كاك عمر عينايةت 
روونى كردووة ثَيويست ناكات من جارَيكى ديكة باسيان بكةمةوة زيادةِروويى يان وَيرانكردنى 

نةكردنى ياسا و خراثى سيستةمى حوكمرانييةوة دروست بووة وآلت لة ئةجنامى جَيبةجَى 
زياتر ئةوانةى كة زيادةِرووى ئةجنام دةدةن بةرثرسانى حكومى و حيجبى و هةندَية 
سةرمايةدارن و هةروةها ئةوانةشن كة كاتى خؤى لة سةر دةمى رذلى بةعسدا فةوجييان 

ياتر مؤلكى وةزارةتى دارايى و ئابورى هةبووية ئةو مؤلكانةى كة زيادةِروويان دةكرَيتة سةر ز
و وةزارةتى كشتؤكاَل و وةزارةتى شارةوانني، بؤية ثَيويست بوو وةزيرى داراييش ئامادة بواية 
هةروةها وةزيرى كارةباش، ضونكة زؤربةى شوَينةكانيش كارةبايان بؤ ضووة، كارةسات لةوداية 

ةن و ئيجرائات بكةن خؤيان بة بِريار كة ئةو بةرثرسانةى كة دةبَى رَيطر لة زيادةِرةوى بك
بؤيان تاثو دةكةن من دوو منوونةتان بؤ دَينمةوة لة ناحيةى بَيتواتة لة سةرضاوةى سةر بة 
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ناحيةى بَيتواتة بة بِريارَيكى نهَينى و تايبةت بة ذمارة هةزار و نؤصةد و ضل و شةش 
مؤلكى ذمارة دوو لة ( بة ئيمجاى ئةم سةرؤك حكومةتى ئَيستا 15/7/2008( لة )1946)

سةر سَى كةرتى سى و ثَينجى سةرضاوة كة ثَى دةوترَى طردى قةسرى مرياوة شوَينَيكى 
سةفةرى و سياحية يانجدة دوو و يانجدة ئولكة كة دةكاتة بيست و هةشت هةزار و هةشت 

( دوو لة سةر عائيةلةيةك تاثو كراوة كة ئةويش يةكَيكة لة مةسئول 28800صةد )
رذلى بةعسى ثَيشووى ديكتاتور، هةروةها خاَلى دووةم هةر بة بٍريارَيكى  فةوجةكامى

سةرؤكى حكومةتى ئيدارى ثَيشووى سلَيمانى شوَينى دادطاى ثَيشووى رانية كة ناو جةرطةى 
( مةترة 1600بازارى رانيةداية كة ئةويش شوَينَيكى تيجارية نَيجيكةى هةزار و شةش صةد )

ئةويش هةر يةكَية بووة لة فةوجةكانى رذلى بةعسى ديكتاتور،  لة سةر كةسَية تاثو كراوة
خاَلَيكى تر هةية كة باسى بكةم كة ئَيستا بووتة جَيطاى نيطةرانى خةَلكى رانية و دةوروبةرى 
ئةوةية كة لة بةينى رانية سةيرى بكةن شوَينَية سياج كراوة لة اليةن هةر ئةو كةسةوة كة 

( دوو 80ى بكةن، بةآلم بؤ منوونة دَينمةوة نَيجيكةى هةشتا )ديارة زؤرن كة شوَينةكان سياج
دةوَى بة ثَيى ثَيداضوونةوةى كة بؤ تاثو و شارةوانى و هؤبةى كشتؤكاَليم كردووة كة 

( مةتر دةبَيت سياجى كردووة تا ئَيستا كوا حكومةت لة 200,000نَيجيكةى دووصةد هةزار )
ا ضوونى بؤ بكات لة كاتَيكدا ئةم شوَينة شوَينَيكى كؤية كة بتوانَى ئيجرائات بكات و بةدواد

 سةفةرى و سياسيية و سةر بة وةزارةتى دارايى و ئابوورية، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، بةرَيج كاك عبد اهلل فةرموو.
 بةرَيج عبد اهلل حممود:

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
عمر عينايةت بؤ راثؤرتةكةى، سةبارةت بة روونكردنةوةى بةرَيج زؤر سوثاس بؤ كاك 

جَيطرى ئةجنومةنى وةزيران، وةزيرة بةرَيجةكان شتى باشيان روون كردةوة بة تايبةت جَيطرى 
سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران تَيِروانينى سةبارةت بة واقعيةتى هةرَيمى كوردستان كة لة 

كم هةية لة بةرَيج وةزيرى زيراعة هةر ضةند باسى جَيى خؤيداية بة بؤضوونى من ثرسيارَي
( بة دواوة ئةو 1991ليذنةى باآلى كرد كة ثَية دةهَينرَيت ثرسيارةكة ئةوةية لة ساَلى )

%( رَيذةى دانيشتووانى زيادى كردووة 50طوندانةى كة ئاوةدان كرانةتةوة لة سةدا ثةجناى )
يان ئةوةية بة شَيوازى قانونى لة سةر جَيطةى نيشتةجَى بوون لة طوندةكان نةماوة داوا
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زةوييةكانى خؤيان يان بة شَيوازَيكى قانونى كة خؤيان ئةطةر ثرؤذةيةكى هةبَى لة 
وةزارةتةوة جيَى نيشتةجَى بوونيان بؤ دةستةبةر بكرَى، ثرسيارَيكشم بؤ بةرَيج وةزيرى 

وا بجاو جةوابةكة شارةوانى هةر ضةند لة اليةن هاوكاراو ثرسيارةكة ئاراستة كرا بةس 
وةرنةطريا، ئةو كةسانةى كة كارتيان وةرطرتووة بؤ مةسةلةى زةوى تا ئَيستا كَيشةكانى يةك 

 الى نةكراوتةوة، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةرَيج دكتؤرة بةهار فةرموو.
 :بةرَيج د. بةهار حممود

 .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
قسةكانى من بةشى زؤرى كرا بة تايبةتى لة راثؤرتةكةى بةرَيج كاك عمر عينايةت و 
ثشتيوانى ىَل ئةكةم، بؤية قسةكان ناكةم بةس تةنها روونكردنةوةيةكم هةية كة دوو، سَى جار 
ئيشارةت بةوة درا كةوا ثرؤذة ياسايةك هةية لَيرة سي ةى ئيستيعجاىل ثَيدراوة ديارة ئةو 

ة ئَيمة دوايى ئةوةى كة ليذنةى شارةوانى راثؤرتيان لة سةر نووسيبوو ئَيمة لة ثرؤذة ياساي
ليذنةى ياسايى ئاطادارى ئةوة بووين سي ةى ئيستيعجاىل ثَيدراوة ويستمان كة راثؤرتى 
هاوبةشى لة سةر بنووسني و بينة هؤىل ثةرلةمان لة اليةن بةرَيج سكرتَيرى ئةجنومةنى 

ة كرا، كةوا ئةوان ئةو ثرؤذةيان هةية زياتر تةتةورى ثَى ئةدةن و وةزيران ثةيوةندلان ثَيو
هةندَية شتى تر هةية ئةيانةوَى جَيى بكةنةوة و ثَييان باشة كة لة رَى مةجليسى شوراوة 
بَيتةوة ئَيمةش لة بةر ئةوةى كة لة وآلتانى تر تةجروبةيةكى لة جؤرة نةبووة ثَيمان باش 

بَيتةوة بؤ الى ئَيمة، بؤية لة ذَير رؤشنايى ئةم بوو كة لة رَى مةجليسى شوراوة 
رونكردنةوةمان داوا لة ليذنة باآلى زيادةروويى لة حكومةت دةكةين كةوا بة زووترين كات 
ثرؤذةكة بطَيِرنةوة بؤ الى ئَيمة بؤ ئةوةى كارى لة سةر بكةين، ضونكة راستة كة ياسا هةبووة 

يانة ثةرش و بآلو بوون ثَيويستمان بة ياسايةكى بؤ رَيطِرتن لة زيادةرووى، بةآلم ئةو ياسا
طشتطريى مووةحةد هةية لةم بوارةيةوة وةكو هةنطاوَيكى يةكةم بؤ ضارةسةر كردنى ئةم 

 كَيشةية، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

  زؤر سوثاس، كاك عمر نوقتةى نيجاميت هةية  فةرموو.
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 :بةرَيج عمر عينايةت
 .ج سةرؤكى ثةرلةمانبةرَي

ميوانة بةرَيجةكان، ئةندامانى ثةرلةمان، لة طةَل حورمةمت بؤ قسةكانى جةنابى دكتؤرة بةهار 
بة ثَيى ثةيِرةوى ناوخؤ، لة ثةيِرةوى ناوخؤدا نيية ئَيمة ضاوةِرَيى مةجلسى شورا بكةين 

ةو راثؤرتةى هةموو قؤناغةكانى بِريوة و دةبواية حكومةت خؤى ثةلةى بكردباية لةوةى ئ
بنار داية، ئةو ثرؤذةى بنار داية و ئةو ثرؤذةى ئَيمةش بة هةماهةنطى ئةجنومةنى وةزيران و 
بةرَيج وةزيرى شارةوانى و جَيطرى وةزيرى شارةوانى هةر دووكيان حوزوريان هةية و 
 هةروةها بو هةماهةنطى لة طةَل داواكارى طشتى، فةرمانطةى طشتى داواكارى سلَيمانى ئامادة
كرا بواية ئةوا تةصةور دةكةم هةموو قؤناغةكانى بٍريوة ئةو ثرؤذةى ئةوانيش هةر ئةوانةى 
ئَيمةية، لة بةر ئةوة من داوا لة بةرَيجت دةكةم ئةكتيخ بكرَيت و خبرَيتةبةرنامةى كارةوة و، 

 زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ك على هالؤ فةرموو.زؤر ضاكة، زؤر سوثاس، بةرَيج كا
  بةرَيج على على هالؤ:

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بةرَيج جَيطرَى سةرؤكَى حكومةتَى كاك قوباد ئيشارة ب هةماهةنطيَى دا كو ثَيويستة 
هةماهةنطى دناظبةرا ثةرلةمانَى كوردستانَى و حكومةتَى و ئةجنومةنى دادوةيدا هةبيت، 

ظى وةآلتى دزظرن بؤ نةبينا ظَى هةماهةنطيَى جارَى جارَى ب ديتنا من ثِرانيا كَيشَين 
ثةرلةمانَى كوردستانَى ثَيويستة هندةك ياسا ثةسةند بكةت هندةك ياسا بؤ تةنجيم كرنا 
ئاكنجى بوونَى هةروةسا رَيطرتنَى ل زيادة ِرةويَى، ىَل ديسان ثرسيار و طازندة ئاراستةى 

ئةطةر ياسايَين ثَيويست نينن بؤ رَيطرتنَى ل  حكومةتا كوردستانَى ية وةزارةتَين ثةيوةنديدار
زَيدةِرةويَى ئةظة نَيجية ساَلةكة وةزيرَين ثةيوةنديدار دةست ب كارن، بؤضى حةتا نووكة ئةو 
ثرؤذة ياسا نةهنارتينة ثةرلةمانَى كوردستانَى  ئةجنومةنى دادوةرى ذى ديسان دظَيتـن 

هةبيت ثةرلةمانَى كوردستانَى ذى ديارة  دناظبةرا ظان هةر سَى موئةسسادا ئةظ هةماهةنطية
ظَيرَى دا خةمسارة وةكو ثَيويست ب كارَى خؤ يَى ضاظدَيريَى نةرابية، ئةطةر ئةظ دانيشتنة ذى 
وةكى هةمى دانيشتنَين دى تنَى ئاخ ) و طوتن بيت بَى بِريار و بَى راسثاردة بَى كو ئةم 

وةزيرَين بةرَيج بؤ ثةرلةمانى ئةو سةنطيا  ئةجنامَين وَى ببينن ئةز باوةر دكةم ئَيدى هاتنا
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خؤ، ئةو طرانيا خؤ نامينيت، ئةز هيظيدارم هةر حةفتى دوو، سَى وةزيران ئةم ل هوآل 
ثةرلةمانى ببينني و ل سةر بابةتَين طرنطَين ظى وةآلتى ئةم ط توطؤ و دان و ستاندنا بكةين و 

ةرلةمانى دا كو بَين ثةسةند كرن، بؤ ئةو ثرؤذة ياسايَين كو ئةو ب طرن  دبينن بَين هؤآل ث
هندَى كو رَية ل زَيدةطاظى بَيت طرتن دظَيت وةزارةتَين ثةيوةنديدار ئةظ ذ خؤ دةست ثَى 
بكةن ثِرانيا ظان وةزارةتا هندةك كةسَين كو تَيدا كار ب دةس)، فةرمانبةرن زَيدةطاظيَين 

طاظيانة ئةو وةزارةت يان ذى طةلةك مةزن ئةجنام داينة و خبؤ ل ثشت طةلةك ذ ظان زَيدة
حكومةتا كوردستانَى كو بظَيت رَيكَى ىَل بطرن دظَيت ئةو خبؤ ثَيشةن  و دةست ثَيشخةر بيت 
دوو جؤر زَيدةطاظى ل كوردستانَى يَيت هةين هندةك ذ ظان ثشتى سةرهَلدانَى ذ ئةجنامَى كو 

ى بوونَى نةضار بوون تةجاوزَى ثِرانيا خةَلكَى طوندا قةستا باذَيرا كرن و نةبينا جهَين ئاكنج
بكةن ئَيدة ئةظانة ثَيويستة  بَينة تةملية كرن نةتةملية كرنا وان يا بؤية سةبةبَى تَيكدانا 
باذَيران هةروةسا سةبةبَى تَيكدانا ذيانا وان، ل ئاليةكَى دى ئةظ كةسَين بةرثرس، كةسَين 

 ئةز منوونةيةكَى بينم. تاجر بؤ بةرذةوةنديَين خؤ طةلةك تةجاوز يَين كرين، ئةطةر
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاتت تةواو بوو كاك على، سوثاس بؤ جةنابت، خاتوو تةالر فةرموو.
 :لىيفبةرَيج تةالر 

 .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
بةشَيكى زؤر لة قسةكان لة اليةن هاوِريانةوة كرا ئةوةى ماوةتةوة حةز دةكةم لة ضةند 

دا كؤى ئةكةمةوة، يةكَية لةو كَيشة طةورانةى كة بؤتة طرفت لة بةر دةمى هةر دوو خاَليك
( دا كة لةو بِريارةدا هةموو ئةو 1975وةزارةتى ثةيوةنديدار بِريارى ذمارة نةوةى ساَلى )

زةوى زارانة كران بة ناوى وةزارةتى ماليةوة كة ئةمةش بؤتة هؤكارَية بؤ ئةوةى كة وةزارةتة 
رةكان نةتوانن لة كاتى تةجاوزاتدا سكاآلى خؤيان تؤمار بكةن بؤ ئةوةى ئةو ثةيوةنديدا

مافانةى كة لَييان زةوت كراوة يا خود بؤتة هؤكارَية بؤ زياد بوونى تةجاوزات لة رَيطةى 
دادطاكانةوة يةك الى بكةنةوة، خاَلَيكى ديكة ئةوةية كة تا كو ئَيستا، تا كو ئةمِرؤش كة ئَيمة 

زيادةِرةوى ئةكةين بة ناوى مؤَلةتدان بة دروست كردنى باخةوة، باخى  ط توطؤ لة سةر
زيراعى مؤَلةت ئةدرَيت بؤ ئةو كةسانة كة كارةباى نشتيمانى راكَيشن كة ئةو كارةبا 
نشتيمانية راكَيشا ئةمة خؤى رَيطة دانة بؤ بةردةوام نةبة تةجاوزة و بَى دةنطى حكومةت 

بةو تةجازوة، بؤية ثَيويستة كة اليةنة ثةيوةنديدارةكان  دةردةخات لةوةى كة رازية زؤمنيةن
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كة هةر دوو وةزارةت ئَيستاش لَيرةدا ئامادةن كار لة سةر ئةو خاَلة بكةن بة تايبةت وةزارةتى 
كشتؤكاَل، سيَيةم شت كة زؤر زؤر طرن  بوو ئةمِرؤ وةزيرى ناوخؤ لَيرة بواية، ضونكة يةكَية 

ى تةجاوزات لة هةرَيمى كوردستاندا ئةوا جَيبةجَى نةكردنى لةو هؤكارانةى بؤتة زياد بوون
ئيجرائاتةكان و بِريارى دادطاية و ئةو جَيبةجَى نةبوونى بِريارةكانى دادطا بة تايبةتى ئةو 
سكاآلنةى كة لة اليةن داواكارة طشتييةكانةوة ثَيشكةش كراون يا خود تةحريكى شةكوا كراوة 

كانى جَيبةجَى نةكراوة لة اليةن وةزارةتى ناوخؤدا كة ئةمةش حةتا كو ئَيستا بِريارة ياسايية
ئةبَيتة هؤكارَية ديسانةوة بؤ بةردةوام بوونى ئةو زيادةِروانة، بؤية ثَيويست بوو لَيرة 
وةزيرى ناوخؤ ئامادة بواية بؤ ئةوةى قسة لة سةر هؤكارى جَيبةجَى نةكردنى بِريارةكانى 

كة ثةيوةنديدارة بة داواكارى طشتييةوة بؤ جَيبةجَى دادطا و ئةو تةحريكى شةكوانة بكات 
نةكراوة  خاَلَيكى ديكة كة زؤر طرنطة ئةو نووسينطانةى كِرين و فرؤش) بة تايبةتى كة لةو 
ناوضانةى كة باخةكانى ىَل دروست ئةكرَى ئايا ئةو مؤَلةتانةى ثَييان ئةدرَيت لة سةر ض 

َيكى ياسايى هةَلئةسَين كِرين و فرؤش) بةو ئةساسَية و ئةو نووسينطانة لة سةر ض ئةساس
زةويانة ئةكةن كة خؤمان ئةزانني زؤبةرى زؤرى ئةو زةويانة كة ئةوةتا قسةيان لة سةر 
ئةكرَيت بة زيادةِرةوى كِرين و فرؤشتنى ثَى ئةكةن و مافى كةسانى ديكةية جارَيكى ديكة 

ديدارة كار لة سةر ئةو خاآلنةش ئةوان بة كارى ئةهَيننةوة كة ثَيويستة ئةو ليذنة ثةيوةن
بكات حةتا كو بتوانن لة ئَيستادا وةكو ضارةسةرَيكى ئانى رَيطر بن لة ئةو زيادةِرةويانة، 
خاَلَيكى ديكة ئةوةية كة ئةو طرَيبةستانة كة ثَيويست ئةكات بة راستى ئةو طرَيبةستانة بة 

وة كة بتوانرَيت ضى تر بة ناوى تايبةتى وةزارةتى كشتؤكاَل بيخاتة ضوارضَيوةيةكى ياسايى وا
كِرين و فرؤشتنةوة بة بيانووى ئةو طرَيبةستانةوة جارَيكى ديكة ئةو مافانة بة كار 
نةهَينرَيتةوة بؤ ئةوةى كة ئةو زيادةِرةويانة كة ئَيمة بة تايبةتى ئةو باخانةى كة ئَيستا 

رَيمى كوردستاندا زياد هةية هةمووى لة رَيطاى ئةو طرَيبةستانةوة ئةو زيادةِرويانة لة هة
بووة،  ثَيويستة كارى جدى لة سةرى بكرَيت، هةروةها حةقى تةسةروفيش كة ئةو مافة دراوة 

 بة خاوةن موَلكةكان لة طةَل اليةنى ثةيوةنديدار.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاتةكةشى تةواو، باشة سوثاس، خاتوو فةيروز فةرموو.
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 :طهز بةرَيج فريو
 .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

ثَيشةكيَى خبَيرهاتنا شاندا حكومةتَى دكةم خبَير بَين سةرضاظا، هةروةسا دةستخؤشيَى ل 
ليذنَى دكةم بؤ ئامادةكرنا راثؤرتَى و، ثشتةظانيا ئاخ تنَيت كاك دكتؤر فرستى دكةم نيسبةت 

سةرؤكى ثةرلةمانى طةلةك وةرطرتنا ئيجرائاتا و رَيطرى ل تةجاوزاتا بَيتة كرن، بةرَيج 
/ 3/7ئاخ ) هاتنة كرن من لَيرةدا دوو ثرسيار هةنة ثرسيارةك بؤ وةزيرا شارةوانيَى كة ل )

/ 22/7( من ثرسيارةك ئاراستةى وةزارةتَى كر ب رَيكا سةرؤكاتيا ثةرلةمانى و ل )2014
نَى يا ذمارة ثَينج ( هاتة ئاراستة كرن بؤ وةزارةتَى ئةو ذى بِريارا ثةرلةمانَى كوردستا2014

، ( كة هةمى ئةو خانى يَيت تةجاوز دروست بووينة كة بَينة تاثو كرن2002بوو ل ساآل )
( وةآلما 18/1/2015بةَلَي هةتا نووكة لة سنووري شاروانييا ئاكرَي ذمارةكا خانيَي تةجاوز ماينة، لة )

ئةو خانيَيت هاتينة ئةوَي تةجاوز  وةزارةتَي طةهشتة دةسيَت من، ئةوي ذي سَي خاَلة، يا ئَيكَي/ هةمي
دروست بوون هاتينة قةرةبوو كرن ب زةظييا، بةَلَي ئةز دبَيذم ل سنوورَي شارةوانيَي ئاكرَي زؤر خاني 
ماينة، بة تايبةتي ئةظَيت دةكةظنة سةر جاددة و جهَيت خجمةتطوزاريي، حةتا نووكة وةكو ثَيدظي ئةو 

باذارَي ئاكرَي، يا دووَي/ ثرسيار دكةم ئةو ثرؤذة ياسا ئةوة خجمةتطوزاريي ناهَينة ثَيشكةش كرن بؤ 
وةزارةت و شارةوانيَي دروست كري، بؤضي هةتا نووكة نةطةهيشتيية ثةرلةماني كوردستانَي  ئةظة 
تةقريبةن هةيظةك و هةشت ِرؤذَيت مانطةكة ببَيتة سَي حةفتة وةخيت ئةمن ئةو ثرسيارة ئاراستةي 

ةر وةسا من ثرسيارةكي ديا هةي ئاراستةي بةِرَيج وةزيري كشتوكاَل دكةم، لة جةنابي وةزيري كري ية، ه
( ضةندين ثرسيار من ئاراستةي وةزارةتَي كربوون، طةلةك جوابي وان ثرسيارا من 2/3/2015)

وةرنةطرتينة، لة ديخ ثةيِرةوي ناوخؤيَي ثةرلةماني كوردستانَي كة دوو حةفتيا ئةو وةآلمَيت ثرسيارا 
 تَيمة، زؤر سوثاس.بطةنة دةس

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 زؤر سوثاس، خاتوو ثةروا علي، فةرموو.

 بةِرَيج ثةروا علي حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ضةةاو. بةةةخَيربَين، سةر كةةةم،  هةةةرَيم دة مةةةتي  شةةاندي حكو بةةةخَيرهاتين  مةةن  سةةةرةتا  سةةةكاني  لةةة ق يةَةة  زؤر
بةةةوةي بةِرَيجان ئيشارةتيان  ثَيدا، ئةوةي كة من دةمةوَي قسةي لةسةر بكةم لة ِراسيت دا ئةوةية خؤشحاَلني 

نةةة  ئةةةو ليذ يةةا  بةةةآلم ئا تةةةجاوزات،  كة ليذنةيةكي ثةيوةنديدار دروست بووة بؤ مةسةلةي تةجاوزات، ثرسي 
هةةةتاوةكو كؤ يةةةوة  ئةةةو ليذنة بةةةكاربوونيان  سةةت  سةةتاي دة لةةة ئَي يةةة  خةةولي بةِرَيجة تا ضةند ثالنيان هة تةةايي 

حةةةدةديان  كةةي مو يةةا ثالنَي بةةدةن  ئا ئةةةجنام  يةةان  يةةةك كارةكان بةةة ض ِرَيذة سةةتَية   نةةة ض ئا كابينةي هةشت بطة
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لةةة  نةةرَي  كةةة دادة نةةةي  ئةةةو ثالنا شةةوو  نةةةكاني ثَي ئةةةو كابي هةةةموو  كةةو  خةةةوة وة يةةان بةدا ئةةةوة   بةةؤ  نةةاوة  دا
سةة كةةاري لة ئةةةوةي  بةةَي  تةةةوة  تةةر دةطوازرَي يةةةكي  بةةؤ كابينة كةةةوة  لةةة كابينةية كةةة  ئةةةوة يةكَي كةةرَي   ةر ب

كةةةن   يةةا ب شةةي ت ضةةةند ئي يةَةذةي  تةةووة  بةِر شةةَيوةية وةرطر بةةةو  كةةةيان  ئةةةوان ثالنة ضةةةند  تةةا  سةةيارةكاو،  ثر
يةةري  بةةةِرَيج وةز يةةة،  سةةكاآل هة سةةةد  حةةةوت  كةةة  حاَلةتَيكي تر كة قسةي لةسةر كرا ئةويش مةسةلةي ئةوةي 

ئةةةو نةةرَي  نةةدةي بجا كةةة ئةوة يةَةدا،  ضةةةكاني  كشتوكاَل ئيشارةتي ث بةةة ناو تةةة  يةةاتر تايبة سةةكاآلية ز سةةةد  حةةةوت 
شةةارةكاني  طةرميان و سلَيماني، ئايا تا ضةند ئةوة ئيجرائات دةكات  هيوادارين ئيجرائاتَيكي جددي بَيت، بؤ 
ضةةة  بةةةي ناو جةةاران زؤر خةةةوة  تريش هةمان ئيجرائات بكرَيتةوة، يةكَيكي تر لةو شتانةي كة زؤرَية لة بةدا

هةةةم  كشتوكاَلييةكان لة شةةتوكاَلي،  بةةواري ك هةةةم  يةَةداني  ِرذَيمي بةعس دا دةكرا بة موجةمةعي سةكةني، بؤ ل
كةةة  ئةةةوةي  مةسةلة سياسييةكة، بةآلم ئَيستاش بةَلَي زؤرجار ثالن يان ماستةر ثالن كاريطةري هةية لةسةر 

بةةةِرَيج كةةة  كةةرَي،  شةةتةجَيبوون دة ثةةرؤذةي ني بةةؤ  شةةتوكاَلييةكان  ضةةة ك لةةة ناو يةَةة  خةةةوة زؤر يةةري  بةدا وةز
لةةة  شارةوانيش ئيشارةتي ثَيدا، بةآلم هةندَية شت هةية لةوانة وةك منوونةيةك ناوضةي بةكرةجؤ يةكَيكة 
لةةة  شةةتةجَيبوون،  ضةةةيةكي ني بةةة ناو بةةووة  كةةراوة،  يةةا  نةةةي ت يةةنني فِرؤكةخا بةةةآلم دةب شةةتوكاَلييةكان،  ناوضة ك

لةَة نةةاوي دؤ بةةة  كةةة  ضةةةيةكة  لةةة ناو شةةار  هةةةواري  ثةةرؤذةي  كةةات دا  كةةة هةةةمان  نةةةي  كةةة لةوا ئةةةوة يةكَي ةِرووت، 
هةةةموومان  بةةةي  كةةة زؤر خةةةوة  يةةة بةدا تةةر هة هيوادارين ماستةر ثالن لة ئاسيت ثَيويست دا بَيت، حاَلةتَيكي 
هةةةموو  لةةةمانتاران،  مةةةش وةك ثةر كةةو ئَي هةةةتا وة تةةةوة  سةةةرؤكي حكومة طةةري  بةةةِرَيج جَي لةةة  هةةةر  مةةة  ئَي

يةةةعين ث كةةةين،  هةةةموومان داوا دة خةةوازين و  هةةةر هيوا هةةةموومان  كةةات   ئةةات ب يةَةت ئيجرا كةةَي ب ئةةةي  يةةة  َيموا
بةةةةري  بةةةةكارهَيناني مين نةةةة/  بةةةةت، لةوا نةةةدَي با بةةةؤ هة سةةةتيم  يةةَةج و خؤشةوي طةةةةَل ِر يةةةة، لة لةةةان هة داواكار

بةةجانني tool(َيكة لة )toolمجطةوتةكان، ئةوة ) كةةة  مةةة  نةةةك ئَي يةةةك،  بةةؤ ثرؤذة شةةياري  (ةكاني هةَلمةتي هؤ
ثةةةنا حكومةت كؤمةَلَي ياسا هةي سةةاكان دا  يةةار و يا نةةي بِر بةةةجَي كرد لةةة زوع ةةي جَي يةةة،  يةةار هة ة، كؤمةَلَي بِر

دةبرَي بؤ كؤمةَلَي بواري تر، كة هةموو ئاوا دةكةين وةك ئةوةي ومت، زؤرَية لة شوَينةكاني تؤ كة ئةوان بؤ 
كةةةم ت ئةةةو  يةةوادارم  كةةةن، ه بةةؤ ب يةةان خؤيان بؤ هةَلمةتي هؤشياري دادةنرَين، ئةوان ئيشةكامنان  يةةة،  ةرخةمي

يةةةك  نةةةوة،  ئةو كةميية لة جَيبةجَي كردني ياساكان لةاليةن حكومةتةوة، ئةوة ب َيتة بواري جَيبةجَي كرد
تةةةنيا  كةةةين،  لةةةمانتاران وا ب هةةةموو ثةر مةةة  بةةِروات ئَي شةةَيوةية  بةةةو  طةةةر  خةةةوة ئة كةةة بةدا يةةة  تةةر ئةوة خاَلي 

 ةو شَيوةية نةبَي، سوثاس.نوشتة و دوعا دةمَييَن كة ثةناي بؤ بةرين، هيوادارم ب
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 زؤر سوثاس، دةست خؤش، بةِرَيج د.شوان قةآلدزةيي، فةرموو.
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 باوةمري )د.شوان قةآلدزةيي(: مصى  بةِرَيج عمر 
 بةناوي خواي بةخشندة و ميهرةبان.

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ثةةَي  لةبةر ئةوةي جَيطري سةرؤكي لةَةةتي  بةةةِرَيجت مؤ بةةوو  سةةت  تةةة، ثَيوي نةةةي تةجاوزا حكومةت سةرؤكي ليذ

ئةةةو  كةةة  يةةة  نةدةي، هةر لة ئَيستاوة خةَلة ِرةشبينة، لةبةر ئةوةي كة هؤَلةكةي ضؤَل كرد، ئةوة ماناي ئةوة
مةةري  حةةاجي كؤبوونةوةية بةرةجنامَيكي وةهاي نابَيت، يةكةم/ من لةطةَل تةواوي ِراثؤرتةكةي بةِرَيج كاك ع

ضةةةند  يةةةن  تةةة لةال ئةةةم وآل كةةةوا  يةةةنَي  ئةةةوة دةطة نةةاي  ئةةةوةش ما كةةةم،  لةةَي دة شةةي  يةةةت دام، دةستخؤ عينا
يةةري  يةَةنن وةز نةةدةكان مب يةةة تةلبة تةةا زةوي نةةدةكان،  بةرثرسَيكةوة بةِراسيت داطري كراوة، سَييةم/ زةويية تةلبة

كةةاتَي مةةةت  سةةةرؤكي حكو مةةةت،  سةةةرؤكي حكو طةةري  شةةارةواني، جَي يةةري  شةةارةكان زراعة، وةز سةةةرداني  كةةةوا   
يةةة، زةوي  خةةي هة فةةةالح نر يةةة،  شةةكؤي هة تةةة  ئةةةو حكومة لةَةَيني  دةكةن و ئةو تةلبةندانة هةية، دةبَي ضؤن ب
خةةاَلَيكي  يةةة   سةةرتاتيجييةتي ئَيمة لةةة  كشتوكاَلي نرخي هةية، دابني كردني ئابووري ناوخؤ لةسةر خؤمان دا 

هةية، وةكو باقي موجةمةعةكاني تر ثَيويستة بةِراسيت  تر/ زةوييةكاني بةستةسَين و تووةسووران كارتيان
ئةو ليذنةي كة ثَية هَينراوة لة وةزيري شارةواني و ليذنةي ناوخؤ، بة زووترين كات كَيشةكةيان ضارةسةر 
بةةة  نةةة،  حةةةقَيكي خؤيا ئةةةوة  بةةووة،  نةةدار  خةةةَلة بري بةةووة،  نةةدار  ثةةؤليس بري يةةداوة،  شةةةِر ِروو ضةةونكة  كةةةن،  ب

حةةةقي سةةبةت زةوي  قةةةرةبوو  ني نةةة  تةةي ئةوا يةَةدا و مةةاذةي ث شةةارةواني ئا يةةري  بةةةِرَيج وةز كةةة  صةةةروفةوة،  تة
يةةة،  كراونةوة، لة سنووري قةآلدزَي خةَلكانَية هةية سةدان ساَلة زةوي بة دةستةوةية، بةآلم نة تةمليكي هة

قةةةرةبووي  نة تاثؤي هةية، بة ناوي ماستةر ثالنةوة زةوييةكان كةوتؤتة ناو ماستةر ثالني شارةكةيةوة، نة 
سةةيت  ئةةةوةش بةِرا تةةريش،  نةةدةكاني  بةةاقي طو سةةةركةثكان و  نةةدي  نةةة طو عةيين، نة ماددي نةكراونةتةوة، لةوا
مةةاني  لةةة زة سةةيارَيكة  كةةة، ثر ئةةةوة خاَلَي يةةةكان،  طةةاي حيجبي نةةةوةي بارة كةةراوة، طةِرا يةةة  لةةةو مةنتيقة كةةة  زوَلمَي

بةةةكان خؤ نةةراوة، حيج يةَةة هَي يةةة ث ئةةةم ليذنة مةةةوة  تةةؤر بةرهة كةةةوا دك ئةةةوةي  بةةةردةم  لةةةن لة يةةان عةرقة
ضةةة  هةةةزاران ثار بةةات  بارةطاكان، شوَينة طشتييةكان ناطةِرَيننةوة بؤ شوَيين خؤيان، لة كاتي حةملةي ئينتيخا
سةةةر  يةةةكانيان لة نةةة زةوي هةةةر ئةوا زةوي دابةش كراوة، زةوي بؤ بازرطاني كردن بةكار هَينراوة، بةآلم دواتر 

يةةة نةةاوي  تاثؤ نةكراوة، كةسي وا هة بةةة  شةةكةوتوو،  كةةاديري ثَي نةةاوي  بةةة  ثةةَي دةدةم،  تةةان  كةةةن ناوةكان حةةةز دة
يةةة ) سةةتاي واش هة تةةووة، مامؤ ضةةة زةوي وةرطر سةةَي ثار يةةر  لةةةو 30ئاوارة، بة ناوي جَيطري وةز سةةاَلة  نةةة  ( دا

يةةري  نةةازاو وةز نةةةكراون،  تةةاثؤ  تةةر  شةةوَينةكاني  لةةة  شةةَيكي زؤر  شةةراوة، بة ثةةَي نةبةخ وآلتة قيتعةيةك ئةرزي 
هةةؤك، ش يةةة، د قةةةآلدزَي، ِران ارةواني ض ضارةسةرَيكي ثَيية بؤ تاثؤ كردني خانووةكاني سةيد سادق، هةَلة ة، 

نةةادرَي ) هةةةوَل  ضةةي  يةةاران، بؤ بةةة جووت يةةدان  طةةةي 23زاخؤ، شوَينةكاني تر  خاَلَيكي تر/ بؤ طرنط سةةاَلة كار  )
 ميوة، كارطةي سركة، ئةو شوَينانةي كةوا كارطةي........
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 د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج
شةةري ي  مةةةت تة سةةةرؤكي حكو طةةري  بةةةِرَيج جَي نةةةكردبوو  تةةةواو  سةةةكانت  بةةوو ق بةةاش  شةةوان،  سةةتخؤش د. دة
نةةداماني  بةةةِرَيجان ئة بةةةآلم  بةةوو،  لةةَي  طةةوَي  جةةةنابيت  سةةةكاني  شةةَيكي ق لةةةمان، بة هةةؤَلي ثةر نةةاو  بةةؤ  يةةةوة  هَينا

بةةةِرَيجتان دة لةةة  سةةيارَية  مةةن ثر نةةداماني ثةرلةمان،  هةةةموو ئة بةةةياني  لةةة  سةةةر  شةةتين  لةةة داني عةةةن  كةةةم، تةب
هةةةموو  لةةة  يةةاتر  ئةةةوان ز ثةرلةمان كة ناويان نووسيبوو لة ليذنة ثةيوةنديدارةكاني ثةرلةمان قسةيان كرد، 
بةةَي  يةةادةِرؤيي  خةةي ز لةةة دؤ ئةنداماني تري ثةرلةمان و لة ئَيمةش دةستةي سةرؤكايةتي ِرةنطة باشرت ئاطايان 

كةةةين لة هةرَيم يةةوةِرؤ دةي لةةة دواي ن مةةة  كةةة ئَي سةةانةي  ي كوردستان، من ثرسيارَية لة ئَيوة دةكةم، ئايا ئةم ق
كةةة  بةةوو  هةر لة قسةكاني بةِرَيج د.شوان كة من بة دةق دةزاو كة هةندَيكي دووبارةي قسةي ئةو برادةرانة 

شةةرت نوَينةري ناوضةكاني ِرانية و قةآلدزَي بوون، ئايا قسةكان زؤربةي هةرة زؤ يةةةعين با يةةة   ري دووبارة ني
ثةةةيام  طةةةيَينرَي،  ئةةةوةي ب بةةؤ  كةةرَي  يةةة دة سةةة بؤ خةةؤ ق تةةةوة،  ئةةيرت نةكرَي كةةراوة  شةةرت  سةةةيةك ثَي واية ئةطةر ق
بطةيَينرَي، ثرسيار بكرَي، بةآلم ئةوة ليذنة دروست بووة بؤ ئةوةي ضارةسةري بكات، ثرؤذة ياسايةك هةية 

نةةداماني  بؤ ئةوةي ئةم دؤخة ضارةسةر بكات، ئةوة هةةةموو ئة كةةة  لةةةوةي  كةةةين، وةك  سةةةر ب باشرتة ئيشي لة
 ثةرلةمان قسة بكةن، بةِرَيج كاك سوهراب ميكائيل، فةرموو.

 هراب ميكائيل حممد أمني:سبةِرَيج 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ةك منوونة ياديارة كو تةجاوزات سةرانسةرَي هةرَيما كوردستانَي طةهيشتة طوثيتكى، ئةظة شة تَيدا نينة، و
سةةرييَي،  شةةيالدزَي،  بةةةرا  يةَةذانَي، ناظ تةةاخي تر شةةةهيدان،  تةةاخي  سةةةرهةَلدان،  تةةاخي  شةةيالدزَي،  دبَيذم بةحسي 
عةةي  ئةةةردي زرا هةردووال جاددةي، شيخ ضناركَى و دةوروبةرَيت وَي، بانة و دةور و بةرَيت وَى ئةظة هةمي 

ئةةةو بوو، خةَلكةكي بؤ خؤ كار تَيدا كر، هةمي بوونة ثارضَيت ئة ثةةرتَي  بةةارا  كةةرن،  بةةةش  هةةاتن دا ردي هةمي 
شةة)  خةَلكي وان ئةوَين كو ب كار دئينا ئةردَى وان ذَى مةحروم بوون و هندةك بةرثرس و ئةو بؤ خؤ طةه
نةةة  ئاماجنَيت خؤ، بينايةت و ئةردَي تةعاونيا شيالدزَي د وةختيدا  يَى بةرفرةه بوو نووكة هةمى يَين بووي

يةةت، ثارضة زةوى يَيت هاتية د ئةةةردا ناب بةةاوةرا ذ  مةةن  ابةش كرن و يَيت دهاتية فرؤتن يا ل شَيالدزَى دبيت 
سةةةدَى ) شةةتَى 100يةعنى تشتةكَى عةجيب و غةريبة هندةك سةد ذ  نةةدةك هة كةةرن ه قةةةرةبوو  نةةة  %( دهَي

بةةةلكو 3( هندةك سَى )12( هندةك دوانجدة )13( هندةك سَيجدة )80) ( حةتا هندةكا ض قةرةبوو بؤ نينة 
تةةة ئةرد هةةةبيت ب ةةوية بهَي سةةتانةك  َى وان ذى ضي) و هندةكَين دى ثرت ثَى خؤش دبن ضَى دبيت ئَيكَى بي

ضةةة  بةةةرى وَى دَى ثار يةةة بةرام يةةَى حكوم يةةان  يةةة  سةةةكَى حيجب سةةةكة، بةرثر ضةةونكة بةرثر كةةرن،  قةةةرةبوو 
مةةة ه سةةتَين  بةةةر دة سةةيارَين زةوييةكَى دةنَى روكن و جهةكَى تيجارى و دويحم ضوون و ناظ و رةقةم ل نةةة، ثر ة

يةةار  نةةة كر من ذ مَيهظانَيت مة يَين بةرَيج ئةظةية، ئةطةر ئيجرائات هةبن ئةرَى ئةو دشَين ظان ئيجرائاتا بكة
كةةةن   تةةةجاوزاتا د سةةَيت  ئةةةو كة كةةار  نةةة هاري ئةةةوَيت دب سةةا  كةةةن و هةروة تةةةجاوزاتا د سةةَين  دةرحةقَى ئةو كة

حةةةتا وان ضونكى نة بةس ئَيكة تةجاوزَى دكةت ئَية رَيكَى ددة يةةت  كةةار دب كةةةت هاري خةةؤش د بةةؤ  كةةَى  تةةَى رَي
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تةجاوزا دكةن، هةروةسا ئاخ ) هاتة طوتن كو طةلةك ئيجرائات وةرطرتينة، بؤضى ل موحافجا دهؤكَى ئةم 
حةةةقَى وان  تةةا درة ظةةان ئيجرائا شةةَين  ئةةةو د يةةة،  مةةن ئةظة سةةيارا  شةةَيالدزَى، ثر بةةةت  نةةابينني  تاي وان ئيجرائاتا 

الدزَى ئةو تةجاوزات كرى  من ثَى خؤشة ئةطةر بةرسظا مة هةبي)، هةورةسا هاتة كةسان بكةن ئةوَين شَي
طوتن كو هندةك تةجاوزات ظَيطاظَى خانينة خةلكةك يَى تَيظة نةشَين عةيالَين وان بثاظَينة سةر شارعى ئةز 

ضةةةندة دبَيذم نووكة ذى وةختَى يَى فةقري بيت الندكا وى ذى دهاظَينة سةر شارعى بةرى ئيسبوعةك ئةةةظ  َى 
سةةةآلت  يةةدارى دة يةةةنَين ئ كةةو ال يةةة  يةَةرَى دا نةةة دو شةةة  ل دهؤكَى رويدا راستة هندةك كةسن خودان هَيجن ئاري
مةةو  يةَةجن  خةةودان ه مةةرؤظَين  ظةةان  كةةارَين  نينة ئةز بَيذم بةروظاذى ظَى ضةندَى اليةنَين ئيدارى بارا ثرتَى هاري

بةةةرَيج ظان تةجاوزاتان بكةن يان ذى ضاظَين خؤ ىَل دنقينن ئ شةةيَى ل  كةةةن، دةستخؤ خةةؤش نة بةةؤ  كةةَى  ةطةر رَي
يةةة و  مةةةكَى نَيج ئةةةوة دة وةزيرى كشتؤكاَل دكةم سةرةدانَين وى يَين مةيدانى بؤ طةلةك دةظةران داخازا مة 
شةةَيت  يةةت ئاري ظةةان ببين شةةَين  كةةةت ئاري شةةَيالدزَى ب ظةةةرا  سةةةرةدانا دة بةةوو  كةةر  خةةازة  جارةكا دى ذى من ئةظ دا

بةةاوةرة تةجاوزاتا ئاريشَيت  مةةة  كشتؤكاَل و ئةو جهةكَى وةسا خمابنة هوسا ب يت و ل دولاهيكَى ئةز دبَيذم 
دةمةكَى بةس ثي ةكَى دوير ئاريشا تةجاوزا دَى ضارةسةر بيت نة ذ هندَى كو دَى ويذدانا هندةكا ساخ بي) 

 سوثاس.يان ذى ذ ترسا ياسايَى و ئيجرائاتا بةلكو ض جه نامينن تةجاوزاتا ل سةر بكةن، زؤر 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، بةِرَيج خاتوو ئاواز محيد، فةرموو.

 بةِرَيج ئاواز محيد حسني:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةةةو  كةةراوة،  هةةةموو  سةةةكان  ئةو قسانةي كة من دةمةوَي بيكةم زؤر ثةيوةندي بة تةجاوزات نيية، ضونكة ق
سةةي كةةةم با مةةةوَي بي سةةةي دة سةةتاش  ق تةةا ئَي هةةةبووة و  يةةان  شةةةي زؤر كةةة كَي هةةةن  ضةةةي زؤر  كةةة ناو يةةة  ئةوة

سةةؤران،  قةةةي  نةةة مةنتي بةةؤ منوو تةةةوة،  لةةَي نةداوة ئةةاوِري  سةةتا  تةةا ئَي مةةةت  يةةة، حكو بةردةوامة و لة زيادبوون دا
 هاوآلتييان ضوار ِرؤذ جارَية بؤ ضةند سةعاتَية ئاويان هةية، سةرداني هةندَي.....

 د صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حمم 
 بةس ئاو ثةيوةندي بة مةسةلةي تةجاوزات نيية كة ئةمِرؤ ط توطؤي لةسةر دةكةين.

 بةِرَيج ئاواز محيد حسني:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

شةةانة  ئةةةو كَي كةةرد،  شةةري  بةَلَي، بةَلَي، سةرداني هةندَية دةوائريي ئةو مةنتيقةم كرد، كَيشةكاو الي خؤم تةئ
يةةر، ثةيوةن دي بة وةزارةتي شارةواني هةبوو، ثةيوةنديم بة مةكتةبي وةزيري شارةواني كرد بؤ بينيين وةز

بةآلم بةداخةوة ئةوة سَي مانطة مةجالي نةبووة كة بيبينم و باسي ئةو كَيشانةي بؤ بكةم، بةآلم ديارة طوَي 
شةةتَيك هةةيض  سةةتا  تةةا ئَي ئةةةوة  بةةةر  نةةاطريَي، لة سةةؤران  قةةةي  شةةةكاني مةنتي كةةو لةةة كَي نةةةكراوة وة بةةؤ  يةةان  ي وا

 هاووآلتياني تر، زؤر سوثاس.
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس، بةِرَيج د.ِرَيواز، فةرموو.

 بةِرَيج د.ِرَيواز فائ  حسني:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 قسةكاني من كرا، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس، بةِرَيج عبداهلل جاسم، فةرموو.

 بةِرَيج عبداهلل جاسم رجب:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةةةظَيت  بةةةتي  يةةل، ب تاي سةةةهراب ميكائ كةةاك  خةةاني و  نةةةجات  كةةرن، الي  نةةة  هةةةمي هات مةةن  نةةا  سةةيت ئاخافت ِرا
 وة دةكةم.موتةعةليقة بة دةظةرا ئامَيدي و شيالدزَي، ئةز ثشتطريي ئةوة دةكةم، سوثاسي ئَي

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس، بةِرَيج كاك حممود، فةرموو.

 بةِرَيج حممود عمر صاحل:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةِرَيجان شاندي حكومةتي هةرَيم.
 بةِرَيجان ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان.

يانييةوة ئةم جةلسةية بؤمان دةركةوت كة لة كوردستان دوو بَيطومان ئةوةي الي من طةآلَلة بوو، هةر لة بة
جؤر زيادةِرؤيي هةية، كة لةاليةن دوو شةر ةي موخاليحم بةيةك ئةجنامدراون و دةدرَين، كة هةردووكيان 
مةةةترَية  ضةةةند  يةةان  سةةةنتيمةتر  بةةة  يةةة  تةةةجاوز ئةوة بة زؤري دةضنة خانةي داطريكارييةوة نةك تةجاوز، 

كةةاري لةبةردةم ماَلي خؤ تةةةنها داطري تةةةنها و  يةَةرة  كةةرَي ل ئةةةوةي دة ت، يان لة شوَينة طشتييةكان بكرَي، بةآلم 
زياتر هيض ثةيوةندي بة تةجاوزاتةوة نيية، ئةو دوو شةر ةيةش يةكَيكيان ئةو خةَلكة باآلدةست و خاوةن 

لي زةوي شارةواني و كؤمثانيا و بةرثرسانةية كة بؤ تيجارةت و دةوَلةمةندبووني ناشةرعييانة كة ئيستيغال
لةةة  طةةة،  شةةوَين و ِرَي بةةَي  بةةةر  كةةة لة كشتوكاَليان كردووة، شةر ةي دووةميش خةَلكة هةذار و بَي سوكنةكةية 
سةةم  كةةة با يةةة  مةةة ئةوة بةةةماناي كةلي تةةةجاوز  ثَيناو ضارةسةري نوايةك بؤ ماَل و مناَليان ثةنايان بؤ بردووة، 

منةةة، كرد لة سةرةتاوة، بة ضةند مةتر و ضةند سةنت هةةةزاران دؤ بةةة  كةةرَي  يةَةرة دة ئةةةوةي ل يمةترَية دةكرَي، 
سةةةي  ئةوةي كة كاك عمر لة ِراثؤرتةكةي ئيشارةي ثَيدا، جةنابي كاك قوباديش تةئكيدي كردةوة، ئَيمةش ق
لةسةر دةكةين، دوو، سَي شتة، واستة و واستة، واستة و ِروودار و بَي ِروويي، ِرةشوة و ضاوثؤشي لَي كردن و 

ئةةةو دةعم كر بةةؤ  نةةة،  ئةةةو موخالةفا بةةؤ  يةةة،  ئةةةو تةجاوزي بةةؤ  سةةةرةكني  كةةاري  دن بة خجمةتطوزاريي، سَي هؤ
طةةرتين زةوي  نةةةش، ِرا لةةةو هؤكارا طةةة  كةةةي دةدا، ج هةةةذار باجة خةةةَلكي  لةَةةتَية دا  داطريكةريانة، لة هةموو حا
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نةةاِرَي كةةراون  بةةةش  كةةة دا ضةةونكة نيشتةجَيبوون بَي ئةوةي بةديل هةبَي، زؤربةي ئةو زةويانةي  يةةابووة،  كي ت
كةةة  نةةةي  ئةةةو زةويا شةةتوكاَلي  سةةةكةن، زةوي ك بةةَي  خةةةَلكي  بةةؤ  سةةةكةن  بةةة  فرؤشراون، لة بري ئةوةي بكرَين 
لةةة  نةةة  بةةؤ منوو سةةةلةن  يةةة، مة مةةةعقول ني نةةاطريَي،  نةةد وةر بةةة هة ضةةونكة  بةةؤ   جووتيار دَلي ثَي خؤش نيية، 

ئةةةوة يةةةعين دواي  نةةةدراوة،  طةةةو  ثةةارةي ثارةوة تاوةكو ئَيستا ثارةي  كةةات  نةةة دة يةةار دروَي سةةاَل جووت يةةةك  ي 
ئةةةمِرؤ  كةةة  طةمنةكةي نادرَي، بؤية ناضار دةبَي ثَيي بكرَي زةوييةكةي بة دؤو ب رؤشَي، بؤ ئةو زةوييانةي 
بةةةطجادةكاني  كةةو  يةةة وة يةةان هة نةةةي تاثؤ يةةان ئةوا نجية لة شارةكان و هاوسنوورن بة شارةواني و خاوةكانيان 

مةةةت جاف لة طةرميان، كة هةم  بةةؤ حكو هةةةميش  يةةة،  لةةَي ني يةةان  شةةاوةرزي كردن قةةةتي ك نةةا و تا بؤ خؤيان توا
نةةدان  سةةان و دةوَلةمة شةةتنةكةش بةرثر شةةن، فرؤ بةةة دؤو بي رؤ بةةاش دةزاو  بةةة  ئةةةوة  دةعميان ناكات، بؤية 

ست دةيكِرن و دةكرَيتة خانوو و ظَيال و تةلبةند دةكرَين، لةوةشيان دا فةرق و جياوازي كراوة، بؤ منوونة دة
نةةاكرَي و  لةةَي  شةةي  هةةةذارَية ضاوثؤ فةةةقريَية و  سةةةري،  ضةةَيتة  نةةة نا كةةرا و ليذ لةةَي دة شةةي  شةةتين ضاوثؤ ِرؤي
كةةراون،  سةةت  كةةةالر درو لةةة  طةةةِرةك  مةةةَلَية  شةةارةواني كؤ سةةةر زةوي  يةَةت، لة سةةةردا دةِرووخَينر خانووةكةي بة

كةةراوة بِرواتان هةبَي ناوي واي لَينراوة، زؤر سةير و سةمةرةية، زياد لة حةوت طة سةةت  كةةةالر دا درو ِرةك لة 
كة سَي هةزار ماَل دةبَي، ئَيستا ئةمري واقيعة كة تؤ دةبَي تازة هيض ضارةسةرَية نيية بةدةر لةوةي تةنها و 
تةنها خجمةتطوزارييان بؤ بكةي، ضونكة بةشَية لةوانة ئَيستا بازاِر و دوكان و سوثةرماركَي)، ئاوي سريوان 

حةةةفارةوة،  كة يةكَية لةو شوَينانةية شةةؤفل و  يةةةن  هةةةمووي لةال هةةةر  ثةةارَيجرَي،  طةةةي ب لةجياتي ئةوةي ذين
 ( كةس لةو شوَينة خنكاون، سوثاس.10زياد لة )

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة، دةستخؤش كاك حممود، بةِرَيج كاك حاجي كاروان، فةرموو.

 :بةِرَيج كنعان جنم الدين أمحد )حاجي كاروان(
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

تةةاراَيكي  يةةةك  بةةوو  لةةةوة دة طةةوَيم  طةةة  مةةةت، خؤز سةةةرؤكي حكو طةةري  بةةةِرَيج جَي لةةة  يةةة  يةةةكم هة مةةن داوا
كةةةوة  ضةةةند داتاية بةةة  تةةة  ئةةةم وةخ سةةاَلَية  تةةا  مةةةمنوو،  دياريكراوي دابناباية ئةطةر ساَلَيكيش بَي من هةر 

يةةة، بهاتاية، كة كؤمةَلَي ئيجرائاتَيكيان بكرداية،  خةةؤش بوا تةةريش  خةةةَلكي  بةوةي دَلي ئَيمةي ثةرلةمانتار و 
ئةةةوةي ) نةةةوةي دواي  طةةةَل هات لةةة 15من دلةنَيكم بيين ثَيشمةرطةيةك كة لة واجيب بوو هاتةوة، لة ( ِرؤذ 

شةةتبوون،  كةةة داني خةةانووة ِرووخاوة نةةاو  لةةة  كةةةي  خةةؤي و ذنة خةةابوو،  كةةةي ِروو تةةةوة خانووة كةةة ها دةوام بوو، 
نةةة يةعين ثَيشمةرط جةةاددة و با هةةةموو  ةيةك ئةوة حاَلي بوو، كةضي ئةم هةموو دلةنة دةبيين لةسةر ئةو 

جةةةنابي  يةةة  سةةيارةكةم لةوة مةةن ثر ئةةات دا،  لةةة ئيجرا كة تةجاوزات كراوة، بةآلم ناعةداَلةتييةكي زؤر دةبييَن 
خةة لةةة  نةةةت  مةةةوة، تةنا نةةابييَن وةزيري شارةواني لةوة دةضَي شةش تةلةفؤمنان بؤي كردبَي بة شةش نا ؤي ِرا

يةةةك  كةةةي  شةةتوونة، نجي يةَةرة ِرؤي جوابي يةك بةَلَي يةكيش بداتةوة بَلَي لة ئيجتيماعيشم، دوو ثةرلةمانتار ل
لةةةمانتار  سةعاتي ِرَية لة ئيستيعالمات دانيشتوونة، وتوويةتي لةبةر ئةوةي مةوعيدتان نةبووة، ئةطةر ثةر
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يةَةرة حة ئةةيرت ل كةةات،  يةَةة ب لةةة نةتوانَي موقابةلةي وةزير كةةة  نةةازاو ِرَيجة مةةن  لةةةمانتار   ضةةيية ثةر بةةؤ  صةةانةي 
ئَيمةوةية يان لةوانةوةية كة دةبَي ِرَيجي لَي بطريَي  باسةكةم لةوةية ئةطةر من وةكو ثةرلةمانتارَية خةمي 
ئةةَي  مةةن ض ئيجرا تةةةوة،  مةةن نةدا خةَلكم بَي و لةطةَل وةزيردا مبةوَي كَيشةكة ضارةسةر بكةم، وةزير جةوابي 

بةةؤ بكةم لةط ضةةَي  ةَل وةزيردا  ئةو تةجاوزاتانةي كة دةكرَي لة دوو شت داية، ئةو ماستةر ثالنةي كة دةردة
خةةةَلكي  نةةة  لةةةو طوندا يةَةة،  كةةرد جار سةةي  يةةر با جةةةنابي وةز نةةدةكان  بةةؤ طو بةةَي،  شارَية، طوندةكاني تَيكةآلو دة

لةةةوَي طوندةكة دةتوانن بؤ خؤيان تةجاوز بكةن، بةآلم لة بةيين طوند و ناو شاردا لة وَي ئيختيالتَية هةية، 
لةةة  سةةيارةكةم  مةةن ثر يةةة،  لةةةوَي  تةةةكان  ئةو سنوورةي طوندة لةطةَل ناو شاردا تَيكةآلو دةبَي، زؤربةي تةجاوزا
تةةةجاوزات  تةةةوةي  لةةةو كا صةةيحم  يةَةي مة لةةة ِر طةةةراجَية  يةةةك  خةةاني  غةةةيري ِروو بةِرَيج وةزيري شارةواني ية، 

يةةةكَية  كةةردووة   يةةان  ضةةةند ئيجرائ يةَةت  سةةةرؤكي دةكر جةةةنابي  بةةةِرَيج  بةةووة،  نةةة  كةةة جل نةةةي  لةةةو بةِرَيجا
سةةكةري  سةةئولَيكي عة ثةرلةمان، ليجنةي ئةمين بووة ضووة بؤ شوَينَية خانوو بِرووخَييَن، خانووةكة هي مة
يةك لةاليةنةكان بووة، يةك مةفرةزةي سَي سةيارةيي بؤ ناردووة، بةس خوا نةيكوشتووة، يةعين بة هةزار 

سةةت قول وةَلال لةب نةةاوة، بي تةةة هَي لةةةو ئيجرائا ةر دةسيت نةجاتي بووة، ئَي كابرا لةو كاتةوة تا ئَيستاكة وازي 
طةةري  يةةة جَي ئةةةمين هة نةةةي  كةةام جل ئةةيرت  كةةوذين،  بةةِرؤي دةت تةلةفؤني بؤ كراوة، وتوويانة بؤ يةك شوَيين تر 

سةةةآلتَيك يةةة دة ئةةةم جلنة ئةةا  يةَةت  هةةيض سةرؤكي حكومةت كة دَلي ئَيمةي ثَي خؤش بكات  بَل يةةة،  ئةةةمين هة ي 
 قوةتَيكي عةسكةري و حيجبي لةبةري ناوةسيَت، من سوثاستان دةكةم.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس، خاتوو مريم صمد، فةرموو.

 بةِرَيج مريم صمد عبدي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةِرَيجان ئةنداماني ثةرلةمان.
 ت.بةِرَيجان وةفدي حكومة

بةةةآلم  تةةة،  ئةةةم ِراثؤر مةةادةكردني  بةةؤ ئا كةةةم  يةةةت دة مةةر عينا كةةاك ع بةةةِرَيج  لةةة  شةةي  يةَةرةوة دةستخؤ ديارة من ل
ئةةةم  ضةةونكة  يةةةوة،  تةةري بطرتبا ضةةكةكاني  شةةار و شارؤ سةةةرجةم  يةةة،  شةةتطريتر بوا يةةاتر ط دةبواية ِراثؤرتةكة ز

ضةةكةيةك، بابةتة زؤر طرنطة، زؤر حةساسة، بابةتي زيادةِرؤيي نةك هةر تةنها لة نا شةةار و شارؤ ضةةةيةك و  و
يةةة  يةةارة دةبوا كةةرد، د سةةيان  هةةةظاآلو با قةةة، وةك  يةةةكي زؤر زة سةةتان دياردة هةةةرَيمي كورد ديارة لةسةر ئاسيت 
نةةاوخؤ  بةِرَيجان وةزيري دارايي و وةزيري ناوخؤش لَيرةبان، ضونكة زؤر بابةت هةية ثةيوةندي بة وةزيري 

مةعنيية بةِراسيت بةو بابةتة، بةتايبةت كؤمةَلَية موَلة هةية هةية، هةروةها جطة لةوةش وةزيري دارايي 
قةةي  موَلكي وةزارةتي دارايي ية، وةك لةوةِرطاكان و بةردةآلنةكان، كة زؤرجار كَيشة و طرفيت زؤر طةورة و زة
بةةةآل نةةن،  شةةكرا و ِروو خةةةَلة ئا هةةةموو  قةةن الي  طةةةورة و زة نةةدة  م لَي دةبَيتةوة، بةِرَيجان ديارة كَيشةكان ئةوة

شةةتنةكاني  لةةة داني نةةة زؤرن،  يةةة، منوو لةةةو دياردة كةةردن  بةةةرطري  بةةؤ  بةداخةوة تاوةكو ئَيستا ثالنَية نةبووة 
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يةَةت،  نةةةي دةكر ئةةةو زيادةِرؤييا سةةةر  كةةرد لة شةةتوكاَل  يةةري ك بةةةِرَيج وةز سةةتةي  سةةيارمان ئارا مةةان ثر ِرابردوو
هةةةموو كةةة  ضةةة بةتايبةتي لة ناوضة طةشتيارييةكان و لة ناوضة زراعييةكان،  لةةة ناو كةةراوة، زؤر  نةةد  ي تةلبة

شةةتيارييةكان  ضةةة طة لةةة ناو يةةة  شةةوَين هة زراعييةكان هةية دةكرَيت بة يةكةي نيشتةجَيبوون، هةروةها زؤر 
طةةري  فةةراوان دا ضةةةيةكي  لةةةوةي ناو طةةة  كةةةن، ج كةةة ِرووي تَيب شةةتياران  بةةؤ طة نةةةماوة  تةلبةند كراوة، شوَينَية 

ت، بة تايبةت سنووري شةقآلوة كة زؤر لة برادةران باسيان كرد، كة دةكرَيت، بة ناقانوني برييشي لَي دةدرَي
بةةة  هةةةر  كةةراوة،  تةةةجاوز  كةةراوة و  شةةَيكي زؤري داطري كةةةوة بة مةةةَلَية خةَل يةةةن كؤ سةةيت لةال ضةةةية بةِرا ئةو ناو

لةةةو لي يةَةرةوة داوا  مةةن ل نةةة ناقانونيش بريي لَي دةدرَي، كاربةدةستاني ئةوَي ناتوانن ِرَيطري لَي بكةن، بؤية  ذ
بةِرَيجة دةكةم كة ليذنةيةك ثَية بَينن سةرداني سنووري شةقآلوة بكةن، بؤ ضارةسةركردني ئةو طرفتانةي 
لةةةوَي  سةةيت  كةةرد، بةِرا تةةوَين  شةةدةر و ب ضةةةي ث لةةة ناو سةةيان  بةةرادةران با تةةةوة،  سةةنوورة بؤ ئةةةم  كة ِرووبةِرووي 

سةةتا تةةاوةكو ئَي سةةنوورة  ئةةةو  بةةةتي  بةةة تاي يةةة،  مةةان هة يةةةكجار زؤر شةةار و  طةةرفيت  ضةةةكاني  شةةَيكي زؤري ناو بة
سةةةر  يةَةرة لة مةةن ل كةةات،  سةةت دة يةةان درو بةةؤ هاووآلت طةةرفيت زؤر  جةةار  ئةةةوةش زؤر يةةة،  تةةاثؤي ني ضةةكةكان  شارؤ
تةةةجاوز  ئةةةوةين  طةةةَل  هةةةموومان لة كةةة  كةةةم،  شةةتطريي دة قسةكاني كاك أنور سةبارةت بة دؤخي دةظةرةكة ث

بةِرَيجتان و هةموو اليةك، ئةو بابةتةي كة ئةو باسي كرد بةو شَيوة ناياسايية نةمَينَيت، بةآلم بؤ بةرضاوي 
هةةةرَيمي  مةةةتي  طةةري حكو بةةةِرَيج جَي هةةةوَلي  بةةة  يةةة  سةةةركةثكان و ِران هةشتا دؤمنةكة، ئةويش ئةوةي نَيوان 
كةةاري  هةةاتوودا  لةةة دا كةةة  بةةةوةي  يةةة،  بةةةو ليذنة كوردستان، ئَيمة دةستخؤشيت لَي دةكةين، ئومَيدَيكمان هةية 

ضةة مةةاوةي )جددي بكةن،  بةةؤ  ئةةةوة  يةةاوة 23ونكة  مةةةَلَية ماف يةةةن كؤ خةةةَلة و لةال مةةةَلَية  يةةةن كؤ سةةاَلة لةال  )
 بةِراسيت دةست دةطريَي بةسةر ما  خةَلة، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ، فةرموو.مصى  زؤر سوثاس، بةِرَيج كاك فائ  

 رسول:مصى   بةِرَيج فائ  
 كي ثةرلةمان.بةِرَيج سةرؤ

كةةة  لةةةوةي  شةةارةواني،  نةةةي  سةةةرؤكي ليذ بةةةِرَيج  كةةةي  سةةةر ِراثؤرتة يةةة لة يةةةكم هة سةةةرةتا تَيبيني مةةن  يةةارة  د
نةةةي  كةةو ليذ هةةةبوو وة مةةة  كةةةي ئَي بةةة ليذنة نةةدي  هةةةبوو، ثةيوة شةةتةجَيبوونةوة  بةةواري ني بةةة  نةةدي  ثةيوة

هةةةردو شةةي  ثةةؤرتَيكي هاوبة طةةةر ِرا خةةؤ ئة شةةتةجَيبوون،  نةةةوة و ني يةةة ئاوةدانكرد يةةة، لةوانة كةةة بوا و ليذنة
مبانتوانياية ِراثؤرتةكة زياتر دةوَلةمةند بكةين، سةرةِراي ئةوةي كة دةستخؤشي لَي دةكةم، ِراثؤرتَيكي باش 
ئةةةو  بوو لةم بارةيةوة، ديارة دياردةي زيادةِرةوي و هؤكارةكاني و ثرؤسةي تةشةنةسةندني ئةم دياردةية تا 

يةةةك ِراددةي كة لة ئَيستادا لة سنوو يةةةعين  كةةةين،  بةةؤ ب تةةةئويلي  سةةري و  ضةةؤنَية تةف هةةةر  ر دةرضووة، ئَيمة 
لةةَي  يةةاري  يةَةِردا بِر يةةةك د لةةة  كةةة  حةفتة لَيرة دابنيشني باس لة هؤكارةكان و ئةوة بكةين، بة قةد ئةوة نيية 

كةةر بةةردوودا  لةةة ِرا كةةة  لةةةوةي  كةةردن  ئةةات  بةةؤ ئيجرا لةةةوة و  طةةةطرتن  اوة، بدةي كة لة ئَيستادا ضي بكرَي بؤ ِرَي
يةَةذي  يةةارة دوو تو ضونكة ئةوة لة شةوي تارية دا ناكرَي، دياردةيةكة بةبةرضاوي هةموو خةَلكةوة دةكرَي، د
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دياريكراو ئةوة دةكةن بؤ دوو مةبةسيت جياواز، توَيذَيكيان توَيذي خاوةن دةسةآلت و دةست ِرؤيشتووةكانن 
كةة يةةداكردني بؤ طريفان ثِركردن و خؤ دةوَلةمةند كردن، توَيذةكةي تريش  بةةؤ ثة هةةةذارة  فةةةقري و  خةةةَلكي  ة 

سةرثةنايةك بؤ بذَيوي خؤيان بؤ ئةوةي تَييدا بذين، كة ئةوةشيان ئةوةي كة خةَلكي فةقري و هةذار ئةوةي 
يةةة  مةةةي هةبوا سةةرتاتيذي و تؤك كةةي  طةةةر ثالنَي كردووة، هؤكارةكةي هةر خودي حكومةت خؤيةتي، ضونكة ئة

يةةةن بؤ دابني كردني يةكةي نيشتةجَيبوو يةةة لةال ئةةةو زيادةِرةوي يةةارة  مةةةت، د ن بؤ كةساني هةذار و كةم دةرا
لةةة  جةةؤرة  لةةةم دوو  يةَةت  يةةاوازي بكر قةةة ج يةةة حة نةةةدةدرا، بؤ ئةةةجنام  تةةةوة  كةةةم دةرامة هةةةذار و  خةةةَلكي 
سةةنوورةكاني  لةةة  بةةةِرَيجان  طةةةر  مةةن ئة يةةة،  ثةةي هة زيادةِرةويدا، كاريطةرييةكاني ديارة كاريطةرييةكي زؤر خرا

كةةاو  خؤيان دا قةةةزاي دو لةةة  كةةة  خةةؤم دا  سةةنوورةكةي  لةةة  مةةن  باسي منوونةي زيادةِرةوي بكةن لةسةر زةوي، 
ثةةَي  تةةةنطي  ضةةؤن  كةةة  بةةييَن  زيادةِرةوي كراوةتة سةر ئاوةكةمان، ديارة ئةوة ِرووباري دوكان هةموو كةس دةي

يةةة هةَل ندراوة بة ِرووبارةكة، هةموو ئةو ظَياليانةي كة لةوَي دروست كراون ئةوة بة كةةة لةوانة رثرسةكانن 
مةةة  يةةارة مةعلو ظةةَيال، د يةةة  بة دوو ساَليش جارَية مةجاليان نةبَي، لةبةر ئةوةي لة شوَيين تريش زؤريان هة
ئةوة، سةبارةت بةوةي كة كَيشة لة ياسادا هةبَي من ثَيمواية حكومةت خؤي هيض ئيجرائاتَيكي نةكردووة تا 

سةةايةك، لةو شوَينةدا بؤي دةركةوَي كة بؤشايي لة ي نةةةبووني يا لةةة  يةةة  اسايةك دا هةية، يان كةم و كوِري هة
شةةَيل  يةةة و ثَي سةةا هة زيادةِرةوي خؤي ناوةكةي بة خؤيةوةية، يةعين سةرثَي ي، سةرثَي ي لة ياسا، كةواتة يا
دةكرَي، كةواتة با حكومةت ئيجرائاتةكاني خؤي دةست ثَي بكات، هةنطاو بيَن، لة كوَي دا كَيشةي بَي ياسايي 

كةةار هة لةةةمان هاو تةةة ثةر ئةةةو كا سةةادا،  لةةة يا هةةةبوو  شةةايي  كةةوَي دا بؤ بوو ئةو كاتة ثةرلةمان هاوكار دةبَي، لة 
هةةةوَل و  ئةةةوة  شةةتووين،  يةَةرة داني ئةةةمِرؤ ل كةةة  ئةةةوةي  هةةةر  يةةة  دةبَي لة هةمواركردني ياسادا، بؤية من ثَيموا

ئةةة ئةةةركي ماندووبووني ثةرلةمانة، بة تةنطةوة ضوونيةتي بؤ كَيشةكة، بةآلم  بةةة  سةةتا  تةةا ئَي كةةة  وة حكومةتَي
سةةتةي  سةةتة ئارا لةةةمان، ثَيوي خؤي هةَلنةستاوة، حكومةت هةرضي شتَية ئةوةي كة دةكةوَيتة سةر شاني ثةر

 ئَيمةي بكات، ئَيمة ئامادةين بؤ ئةوة، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس كاك فائ ، خاتوو كةذاَل، فةرموو.
 ِرَيج كةذاَل هادي فةقَي:بة

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
سةةةرؤكي  طةةري  بةةةِرَيج جَي كةةةي  سةةةر ِراثؤرتة يةةةكم لة تةةةنها تَيبين لةةةمانتاران،  يةةةن ثةر كةةران لةال سةةةكاو  ق
نةةةكان  هةةةموو الية تةةةجاوزات  مةةداني  كةةرد ئةجنا بةةةوة  مةةاذةي  سةةةكاني ئا نةةةي ق لةةة ميا كةةة  هةةةبوو،  مةةةت  حكو

مةةن  نةةةكات دةستيان تَيدا هةبووة،  تةةةعميم  خةةؤي  ضةةوونةي  ئةةةم بؤ مةةةت  سةةةرؤكي حكو طةةري  شةةة جَي ثةةَيم با
 بةسةر هةموو اليةنةكانةوة، سوثاستان دةكةم.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس، بةِرَيج كاك صاحل فةقَي، فةرموو.
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 بةِرَيج صاحل فةقَي حممد أمني:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بةِرَيجانى شاندى حكومةت دةكةم، من ثَيم باشة باس لة واقعى زيادةِرؤيى و داطريكردنى زةوى بةخَيرهاتنى 
نةةةى  ثةةرؤذة زيادةرؤييا ئةةةو  هةةةموو  بةةاخ و  بةةوون و  شةةتةجَى  كةةةى ني هةةةموو ية ئةةةم  يةةا  كةةرَى، ئا سةةتان ب كورد

يةَةر يةةة خ نةةةخَير، بؤ مةةان  نةةرَى  بَيطو بةةربَى و برووخَي كةةة ال تةةوانرَى زيادةِرةوية لةةة كةةةكراوة دة بةةري  سةةتة  ا ثَيوي
ِرَيطةضارةى تر بكرَيتةوة، بؤ ئةم مةبةستة ثَيويستة ثةيوةندى بة سجاوة هةية ثَيمواية بةر لةهةموو كةس 
كةةة  خةةةَلة  لةةة  نةةةكان و  لةةة بازرطا بةةةر  سةةجابدرَى  بةةردوو  كةةةكانى ِرا لةةة دواى يةكة يةةةك  نةةة  سةةتة كابي ثَيوي

يةةةكَية نةيانتوانيوة ياسا و ِرَينمايى بِريارةكانى حكومةت ج ئةةةوان  َى بةجَى بكةن و هةموو ئةو تةجاوزانة 
بةةة  سةةةرةكيةكان  لة خاَلة سةرةكي جَى بةجآ كةرةكانى حكومةت بووة، بة منوونةى ئةطةر تؤ لة سةر ِرَيطا 

لةةة ) يةةاوازة  سةةةرةكيةكان ج طةةا  حةةةرةماتى ِرَي كةةةى مو يةَةى ثانية بةةة ث طةةاى  سةةا ِرَي يةَةى يا يةةان )75ث بةةؤ 55( م  (م 
قةةةيان  (م موحةرةماتى150) جادةية ثةيوةندى بة هةموو وةزارةتةكانةوة هةية، هةموو وةزارةتةكان موافة

كةةةم  سةةيارى ية يةةة بةرثر كةةرَى، بؤ كةةان دا دة يةَةوارى جادة لةةة ل كةةة  نةةةى  ئةةةو ثرؤذا هةةةموو  نةةة و  بةةؤ بةنجينخا
بةةؤ حكومةت بووة لة ِرابردوودا و لةوَيشةوة درَيذةى كَيشاوة بؤ خةَلكى تر، سةبارةت بةوانةى من ثَي شنيارم 

ئةم مةبةستانة، زيادةِرةوى ديارة زؤربةى ِرووةكان دةطرَيتةوة، بةآلم لةبةرئةوةى يةكةى نيشتةجَى بوون و 
باخ و ئةوانة زياتر زيادةِرةوى ىَل كراوة، بؤية زياتر باس دةكرَى، هةموو ئةوانةى كة تؤمار نةكراون لة تاثؤ 

سةةانة مةةةت دي نةةةى بةناوى زيادةِرةويةوةية بةشَيكى حكو لةةة منوو طةةةر  نةةة ئة بةةة منوو بةةووة،  خةةةم  كةةةم تةر وة 
يةةةى  يةةوةى ناح يةةة و ن يةةةى تةك يةةوةى ناح يةةة، ن يةةةى تةك لةةة ناح مةةةوة  مةةة بَين لةةةالى ئَي حةوزةى ضةم ةةةماَل 
شةةوَينة ِرةمسيةةةكامنان  طةةا و  سةةةردانى دامودةز جةةار  يةةان  كةةراوة، دة سةةت  شةةتاكان دا درو سةةاَلى هة شارةكة كة لة 

خةةةَلة كردووة تا ئَيستا نيوةى نا شةةةوة  بةةة ئَيستا حيةكة تاثؤ نةكراوة، كة ئةوة بؤ ضل ساَل دةضَى كة خؤى 
مةةة  ئةةازادى ئة سةةةى  تةةا ثرؤ ثةةةِرين  شةةَيكى دواى ِرا كةةراوة بة سةةت  كةةة درو بة زيادةِرةوى دةزانَى، زيادةِرةويةكان 

شةةَيكى زؤرتر خةَلكى هةذارى طرتووةتةوة و دواى ثرؤسة بةشَيكى ئةوةى كة ثَيى دةَلَين بازرطان و ما فيا، بة
مةةةت  جنةةاو حكو شةةَيوةيةكى طو سةةتةرثالندان بة لةةة ما كةةة  نةةةى  خةَلكى هةذارة من ثَيشنيار دةكةم هةموو ئةوا
بةةةآلم  خةةرَى،  يةَةة دة هةةةم ِر تةةة و  ضةةاوةيةكى داها هةةةم سةر ليذنةيةكى بؤ دابنَى بري لة تاثؤ كردنيان بكاتةوة، 

بةة يةةان هةموو ئةوانةى كة زيادةِرةويان كردووة ئةطةر كةسانَية  خةةانوو  بةةة  مةةةت  لةةة حكو بةة   سةةوودمةند  ن 
ئةةةوةى  شةةتوكاَلى  يةكةى نيشتةجَى بوون با ئةوانة بةنرخَيكى طرانرت بؤيان تاثؤ بكرَى، سةبارةت بة زةوى ك
يةةرى  بةةةِرَيج وةز كة كراوةتة بانة من ثَيشنيار دةكةم بؤ جةنابى بةِرَيج كاك قوباد وةكو سةرؤكى ليذنةكة و 

بةةؤ ثةيوةندار ئةو زةوية كش تةةوانرَى  ئةةةوةى ب بةةؤ  تةةةوة و  يةَةة خبرَي توكاَليانة جارَيكى تر تؤمار بكرَيتةوة و ِر
تةةة و  ضةةاوةى داها هةةةم سةر تةةةوة  و  خةةؤى مبَينَي سل ةى كشتوكاَلى خؤى بؤ ئةوةى كة لة دةستى نةدات وةكو 

بةةة يا يةةى  خةةاَل زؤرة دوا ثةةارَيجَى،  يةةةكانيش دة هةةةم زةو تةةةوةيى و  شةةى نة نةةى ئاساي سةةؤطةر كرد شةةت هةةةم م دا
 تةسليمى دةكةين، زؤر سوثاس.
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 مامؤستا عمر فةرموو.
 بةِرَيج عمر صاحل كؤضةر:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةة  شةةة  شةةة، ئاري مةةن، با يةةة  يةَةدةتر بدة تةةَى ز يةةةكى وةخ كةةةم دقة خةةازا د لةةةمان دا سةةةرؤكى ثةر بةةةِرَيج  بةةةَلَى 
يةة ثةةرت طرَيدا سةةةريا مةةةوزوعَى  كةةةين ضارة سةةةر ب يةَةذ  شةةتنةكا در سةةةكى و ِرؤني ئةةةم كؤن ران تةةَى دا  ة دى وةآل

بةةةردةوامن،  تةةةجاوز  هةةةر  يةَةت  طةةري) و  ناهَيَل ثةةارة وةر طةةةل  قةةةبَى ذى د ئاراستةى كةن، واستة ئةوَى ض مورا
كةةةم  سةةةآلتَيت وى  بةةى و دة سةةئوىَل حيج مةةةوزوعَى مة ضةةةوا  كةةةين ،  كةةم  شةةريةتَى  مةةةوزوعَى عة ضةةةوا  ئةةةدى 
مةةن  عةةةتا  كةين ، ئةظة سةيدا مامؤستا غريب طؤتى كو مةوزوعَى ئةم مجطةفتَى داضني، مينبةرَى دا ب قةنا
ئةظَيت تةجاوزَيت طةورة دكةن، ئيحتمالة مةوزوعَى نظَيذَى نجاو كو ضةوانة دطةل، بةس ئةوَى فةقري هةكا 

سةةتى  ئةةاخريةتَى ِرا يةةا و  ظةةة ل دن نةةةبي)، ئة سةةيار ذ وان قةبيل نةبن، خانيشى  سةةَى ثر مةةن  بةةوون،  سةةارةت  خة
مةةةتر  لةةؤ  هةةةى، دوو كي بةةاطَيِرا  طةةةها  شةةةك ل كؤمةَل شةةارةوانيَى، كَي يةةرَى  بةةؤ وةز كةةَى  ئاراستة دكةم، ثرسيارا ئَي
سةةتة  مةةادام خ هةةةمى  مةةةترَى دا،  ظةةة دوو كيلؤ ضةةى  كةةةم بؤ سةةيارَى د باطَيِرا ظة يا خستية ثالن ماستةرَى دا، ثر

ثةةالن ماستةر ثالنَى دا الزمة ئةو هةر د نةةة  وو كيلؤ مةترَي ذى كربانة دطةل، وةختَى  ذ ديرظةى باطَيرا كري
ظةةةكى  طةةةكى و هةي كةةو مان ماستةرَى دا ئةظة بووة جهَى طومانَى، دبَيذن ئةظة حةقةكَى مةية و وى حيجةتَى 
يةَةذن  مةةانَى و دب هةةَى طو بةةووة ج بةةوو،  يةةار  خةةةَلة ىَل د خةةودان  يةةة  عةةةردَى نةكر ظةةَى  خةةؤ ل سةةَى  قانون هةبي) كة
يةةة  عةةةردَى نةكر حةقةكى مةية و ظَى حجةتَى كو ثَيشى مانطةكى و هةيظةكى قانون بَيذي) كةسَى خؤ لظَي 
ئةةةظ باخ ةةة و  يةةَى  سةةيارا دو خةةوارن، ثر تةةة  يةةان نةي حةةةقى وَى هاووآلت بةةوو  يةةار  خةةةَلة ىَل د تةةَى  خةةودان، وةخ

بةةةرى حةديقة طةلةك جاران دَى بةرثرسةكى بؤ مةشروعةكا تيجارى، باشة ئةو خةَلكة  تةةَى بةرام كةةِرى وةخ
نةةا وَى  ئةةةو خودا جةةارى  سةةةكةنى و تي قةةةكا  يةةا ل مةنتة حةديقة و باخ ةيَى كِرى، قتعا وى طرانة، وةختَى كر
شةةة  بةةي)، با ثارضة عةردَى خةسارةت بوو وَى خانَى، ض تةعويج بؤ نايةتة كرن، ثرسيارا حيكمةت وى قدوة 

نةةة ثرسيار بؤ جَيطرَى سةرؤكى حكومةتَى، كة ئةظ بينا ضةةةند ذ وا يةتَيت اليَى حجبَى ظة هاتينة داطري كرن، 
كةةرَى  يةةة  ضةةةند بينا كةةة  نةةاردى  مةةةتَى  بةةؤ حكو سةةتثاكيَى  يةةذنا دة كةةرى وةك ل سةةيارةكا  مةةة ثر ظةةة،  ظةةران دينة ز

بينايةتا بةنكا و بينايةتَيت حكومةتَى ئيجارن، ذ اليَى حجبى ظة  5طرتينة، بةس وةزارةتا دارايى هاتية ثرت 
طةةري  نةةة دا ئةةةز هاتي طةةوتى  بةةرزؤ  كةةاك  ئةةةوا  كةةَى،  شةةنيارا ئَي سةةةريَى، ثَي بةةؤ ضارة هةةةين  شةةنيار  مةةن دوو ثَي كةةرن، 

ثشطرييةت دكةم، ضونكَى ئةظة مةوزوعةكا طةلةكى مةزنة، باوةِر بكةن نة بةس ناوخؤ، الزمة هَيجةكا قةويا 
ضةةَيت ثَيشمةرطةى لثشت بيت، حةتا وَى ضارةسةر بكات، ضونكي مشكلَيت طةورةنة، ثَيشنيارا  شةةينا ثار دوَى، 

نةةا  بةةازاِرَى زةنطي عةردى، شوقا بداتة خةَلكى، وةختَى شوقا دداتة فةقري و موةزةفَى و فةرمانبةرى، ئةظة دَى 
ظةةة  سةةةكةنى  شةةوقةكا  ضةةتة  كةةاتن، د ظةةا  تةةةجاوز ئا شةةَى  و دةوَلةمةندا كةم كاتن، د بازاِرا وان ئةرزان دكاتن، نة

 حكومةتَى بؤ ثَيشكةش كر، سوثاس.
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 هةندَية لةو قسانةى كة جةنابت بة بادينى وتت بة سؤرانيش كرا، كاك يعقوب فةرموو.
 بةِرَيج يعقوب طورطيس:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 سةرةتا خبَيرهاتن شاندَى حكومةت دكةم، زَيدةِرؤيى بووية كَيشةكَى مةزن لةسةرانسةرى هةرَيمى كورستان،
سةةتني  بةةةآلم ثَيوي نةةة،  بؤ ضارةسةر كرنى ئةو كَيشة ئةز دبينم ئَيمة ثَيويستة بؤ ياسا، ياسا هةية و ناقس ني

سةةاَل، ) شةةت  سةةتا 1991بة ئريادةيةكى سياسى بةهَيج هةبَيت، ضونكة زَيدةِرةوى دةسثَيكريا هة تةةا ئَي بةةةآلم   )
يةةة بةةةهَيج ني سةةى  هةةةر زياد دةبَيت و كةمرت نابَيت، ضونكة ئريادةى سيا يةَةدةِرةوى  خةةودانَى ز بةةةر  ئةةةو ذى ذ   ،

كةةةس ذ وان  بةةةس  كةةر  سةةة  بةةةِرَيج ق لةةةمانَى  ئةون، بةرثرسَى حجبى و حكومى، طةلةك هةظاَلَين ئةندامَى ثةر
خةةؤش  نةةة  شةةتةكى  باسى مةوزوعَى ئَيمة نةكر كة ئاشوورى زَيدةِرةوى لةسةر زةوى وزارَى طوندَى مة ئةظة ت

سةةَى بوو، حةقيقةت بة تايبةت هةظاَلَي سةةروود با كةةاك د. نةةَى  هةةؤكَى، بت طةةةها د ت مة ل مةنتيقا بادينا و ثارَيج
ئةظ مةوزوعَى كر، ئةذى باسى ئةو مةوزوعة دكةم، ئَيمة وةك كلد و ئاشوورى خودان سةدان طوند بووين لة 
يةَةدةِرةوى  ثةةرت ز مةةة  نةةدَى  ئةةةو طو يةةة  هةةَى داخَي بةةةس ج مةةاون،  نةةدمان  هةةان طو سةةتاش دة سةةتان، ئَي هةرَيمى كورد

سةةةر 1991ةجاوز لةسةر هةية، ئةو دؤسيةية تةجاوزى هةشت ساَل )ت هةةيض ضارة هةةا  تةةا ن ( دةست ثَى كرية، 
لةةة ) خةةةَلكَى 45كرن نةهاتية، هة ذمارةكا طوندَى ل قةزا زاخؤ تةجاوز لسةر هةية و ثرت  ئةةَى  هةةةزار دؤو   )
كرَى طوندَى نةهلة و شةقآلوة مة و طوندَى مة هاتية داطري كرن، عةينى شت لة مةنتيقةى قةزا ئامَيدى و ئا

هةةةر  سةةية  ئةةةو دؤ و دةهان جهَيت دى، ئةظرؤ عةنكاوا  بووية منوونةكا طةورة بؤ طؤِرينى دلؤطرافى، ئةطةر 
هةةةرَيمى  لةةة  يةةةك دؤو  خةةاوةنى  نةةة  مةةة نابي سةةاَلَيت دى ئَي ضةةةند  بةةاوةِرم  مةةن  ظةةة ب ةةيت  شةةَيوةية بِرَي بةةةو 

طةةةهَى  يةةاردان، كوردستان، ضونكة طةلةك بِريار ذ داد يةةة بِر مةةة هات نةةدَى  سةةةر طو يةَةدةِرةوى لة مةةةوزوعى ز بةةة 
ئةةةوة  كةةرن،  يةةة  تةةةتبي  نةهات بةةةآلم  يةةة  يةةارى دا طةةة بِر يةةة داد نةةةمان هة نةةةكراوة، زؤر منوو بةةةجَى  جةةَى  بةآلم 
سةةتانَى،  هةةةرَيما كورد مةةةتا  شةةتَى حكو نةةا هة ظةةة كابي كةةرَى، ئة سةةةر ب سةةتة ضارة ثةةة، ثَيوي شةةتةكى زؤر زؤر خرا ت

هةةةر كابي طةةةر  هةةيض ئة سةةتا  كةةرن، ئَي سةةةر  يةةة ضارة نةةدَى هات سةةةر طو يةَةدةِرةوى لة شةةةى ز مةةةت د كَي نةةةكى حوك
كَيشةما نةدةما، ئةظة ديارة وان كابينةى ِرابردووى حكومةت هيض ئيهتمام نةكرية لسةر كَيشةيةت مة، هيض 

يةة بةةووة مةنتيقة ضةةوو  كةةةين  شةةتوكاَل دة يةةرى ك سةةَى وةز ئةةةم سوثا كةةرن،  سةةةر  بةةؤ ضارة سةةى  يةةةت سيا ةت ئريادة
بةةةت  يةةةكا تاي هةةةى ليذنة شةةنيارةكى  زيارةت كر، بةس ثَيويستة جارةكا دى زيارةت لة مةنيقةى بكات، من ثَي
هةةةردوو  بَيتة دروست كرن لةالى حكومةت، نوَينةرَى سةرؤكايةتيا هةرَيما كوردستانَى ىَل هةبت، نوَينةرى ذ 

عةةة ثارَيجطةها دهؤك و ئةربيل و نوَينةرَيت ثةرلةمان كلدو ئاشوورى  ئةةةو مةوزو لةو ليذنةية هةبيت، ب ن 
ظةةة ) ( 23سةير كةن، موتابةعة بكةن و ثَيشنيارى مولجةم بؤ تةن يج تةقديم بكةن بؤ حكومةت، ضونكة ئة

ساَل مةوزوعى كَيشةى تةجاوز لةسةر طوندَى مة هيض نةهاتية حةل كرن، دادطة بِريار داية و بِريارَى دادطة 
 َيظة ضني، سوثاس.جَى بةجَى ناكرَيت نازاو دَى ك
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بةةةِرَيج  كةةة  كةةةن  لةةةوة دة بةةاس  سةةيوة  مةةة نوو بةةؤ ئَي شةةتَيكيان  لةةةمان يادا نةةدامانى ثةر لةةة ئة نةةدَية  بةِرَيجان، هة
لةةةو  سةةةيةك  طةةةر ق يةةة ئة لةةةمان، بؤ نةةدامانى ثةر بةةةِرووى ئة بةةووة  كةةراوة  وةزيرى شارةوانى بةردةوام دةرطاى 

بةةةِرَيج بارةية بةةة  بةةةر  بةةَى بةرام حةةةقى كرا طةةة نا كةةة ِرةن يةةة  يةةان وا لةةةمان ثَي مةةةى ثةر وة كراوة ئةوةندة ئةندا
وةزيرى شارةوانى، ضونكة ئةوان ثَييان واية بةِرَيج وةزيرى شارةوانى دةرطاى كراوة بووة بةِروويان دا كاتَية 

 ِرؤيشتوون بةِرَيجيان ثَيشوازى ىَل كردوون، كاك د.شَيركؤ فةرموو.
 بةِرَيج د.شَيركؤ حةمة امني:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لةِراستى دا من ثشتطريى لة ِراثؤرتةكةى ليذنةى ئاسةوار و خجمةتطوزاريةكانى شارةوانى دةكةم، ِراثؤرتةكة 
ئةةةو ) شةةنيازيش  بةةوو، ثَي سةةةر  هةةةم ضارة ثةةةِرةى )13هةم كَيشة بوو  كةةة لةال لةَةةى  جةةا 7( خا يةةة  بةةةدواوة هة  )

طةةةر بةشكلى ِراس بةةدرَى ئة سةةةر  شةةى لة مةةةت و دةنطي تةةة حكو شةةنيازة بدرَي يةةارو ثَي شةةكَلى بِر بةةة  يةةان  ثاردة بَى 
يةَةة  مةةةت كات شةةة حكو سةةتى دا زؤر طرنطي كةةات، لةِرا ثةةَى ب سةةت  سةةالحةكة دة ئيمكان هةية، لةم ضوارضَيوةية ئي

بةةؤ زةمةن بةنديةك بؤ ئةم ئيشة دابنَى، لةبةر دوو سةبةبى زؤر سةرةكى، سةبةبَيكيان ئةوةي سةةتى دا  ة لةِرا
شةةةى  هةةةر ئي كةةة  سةةتان،  هةةةرَيمى كورد سةةةر  تةةةوة لة سةةاغ نةكا ئةوةى هةميشة ئةو ثةندة ئةوةندى تر خؤى 

سةةاَلى ) لةةة  كةةة  يةةة  تةةر ئةوة خةةاَلَيكى  نةةة،  بةةةر ليذ لةةة دوا )2011نةتويست بيكةى لة نةةى 17(  شةةوبات و ِرؤذا  )
جةةة دوايى سةرؤكايةتى هةرَيم كؤمةَلَية خاَلى دةكرد و كؤمةَلَية  ئيجرائاتيان دةست ثَى كرد، بةآلم بة نةتي

ئةةةو  بةةةتى الى  ئةجنامةكةلان وةكو ثَيويست نةبينى، بؤية لةِراستى دا زؤر طرنطة ئريادةيةكى بةهَيج بة تاي
نةةى  سةةةر كرد بةةؤ ضارة هةةةبَى  نةةةوة  كةةةوتووة الى ئةوا يةةان بةر حجبانةى كة ثشكى زؤرى زيادةِرةوى و داطريكار

يةَةى كَيشةكة، هةروةها ثَيشن بةةة ث يازيش دةكةم زؤر بةخَيرايى ئيش لةسةر ئةو ثرؤذة ياساية بكرَى، ضونكة 
كةةات 5( لةثةيِرةوى ناوخؤ ِرةوشى بة ثةلة ماوةى )4( خاَلى )71ماددةى ) سةةت ب ( ِرؤذ دةبَى و ئةبَى ئيرت دة

بةةةخَيراي لةةة بة ئيش كردن لةسةرى، بؤية زؤر طرنطة ئةوة، خاَلَيكى تر ئةوةية لةِراستى دا زؤر  شةةتطريى  ى ث
قسةكانى كاك حممود حاجى عمر دةكةم لةِراستى دا بة بؤضوونى منيش زيادةِرةوى جياية لة داطريكارى، بة 
كةةة  سةةادة  يةةةكى  يةةةعنى هاووآلت مةةوةزةف،  مةةةتى  بةةة حكو بةةووة  نةتيجة ئةم حكومةتة بةداخةوة بة جؤرَية 

يةةة و موةزةف نةبَى ياخود هيض بةركةوتَيكى نيية لةناو ئةم حكومةتة لة شةةى هة ِراستى دا نةلة داهات دا بة
هةةةوَل  شةةة  خةةةَلة هةمي نة لة بودجة بةشى هةية، نة لة زةوى دا بةشى هةية، هةر ئةمةش واى كردووة كة 
بةةؤ  طةةؤِرَى  بةةةرةوة ب مةةةتى فةرمان لةةة حكو بدات ببَى بة فةرمانبةر، يةعنى من ثَيشنيار دةكةم ئةم حكومةتة 

بةةةرة، حكومةتى هاووآلتى، ضونكة بةِراستى ت مةةةتى فةرمان ا ئَيستا حكومةتى هاووآلتى نيية ئةوةندةى حكو
بةةردوو  يةةةى ِرا لةةةم ماوة خةةؤم  بةةؤ  مةةن  سةةتى دا  شةةتوكاَل، لةِرا يةةرى ك ثرسيارَيكم هةية بةخَيرايى بؤ بةِرَيج وةز
بةةؤ  نةةةى  هةةةموو ئةوا لةَةَيني  بةةا ب شةةى  سةردانى ناوضةى قةيواو كرد لة نجية شارى سلَيمانى ناوى كؤمثانياكة

رم كة كؤمثانياى قةيوانيشة، كؤمةَلَية كانياو وشة كراوة، يةعنى ئةطوجنَى كانى و سةرضاوةكةى وشة ئةنَي
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بةةؤ  هةةةروةها  تةةةوة،  مةةم بدا كةةةم وةآل حةةةز دة بكرَيت و هةوَل بدرَيت تةلبةند كراوة و بكرَى بة ثرؤذة، ئةمة 
( دؤو زةوى تةرخان 500بووة )( قةرار 2011بةِرَيج وةزيرى شارةوانى بة ثرسياريش ناردوومة لة ساَلى )

( 500( هةزار يةكةى نيشتةجَى بوون بؤ فةرمانبةرانى زانكؤى سةآلحةدين، ئَيستا دةَلَين لةو )5كراوة بؤ )
يةةة 271دؤو زةوية ) ئةةةويش ئةوة لةَةَيم،  شةةت دة يةةةك  ( ى ماوة، حةز دةكةم وةآلمى ئةوةشم بداتةوة، تةنها 

مةةاوةى لةِراستى دا جياوازى هةية لة نَيوان ئي لةةة  جرائات كردن، بؤ منوونة من ئاطادارم بة ثَيى زانياريةكاو 
ِرابردوو بةرثرسى بنكةى ثؤليسى مَيرطةثان الدراوة لةسةر ئةوةى ِرَيطرى لة تةجاوزات كردووة و ِرَيطرى لة 

 لَيدانى بري كردووة، كةضى اليان بردووة، لةبرى ئةوةى دةست خؤشى ىَل بكةن.
 صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد 

 خاتوو شكرية فةرموو.
 بةِرَيج شكرية امساعيل:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
يةةةت  مةةر عينا كةةاك ع بةةةِرَيج  كةةةى  لةسةرةتا بةخَيرهاتنى ميوانة بةِرَيجةكان دةكةم، ثاَلثشتى تةواوى ِراثؤرتة

هةة سةةآلوة و  سةةتاش و دةكةم، من ضةند خاَلَيكم هةية لةسةر ِرَيطاى كةسنةزان و بنة هةةةتا ئَي كةةة  ةروةها بةحر
يةةةها  هةتا ئةم ِرؤذانةش دةيةها هاووآلتى ثةيوةندى بة من كردووة بةداخ و خةفةت و مةراقَيكى زؤرةوة دة

( دةفتةر، جا من زؤر بةالمةوة سةيرة كة ئةو 5( دةفتةرةوة تا )3دؤو زةوى ئَيستا لةوَى دةفرؤشرَى و لة )
هةةةموو ليذنة باآلية ئايا ئاطادار نني  ئ ئةةةو  كةةة  كةةةن  سةةة نا ئةةةو كة بةةةر  يةَةة بةرام بةةؤ ئيجرائات ةطةر ئاطادارن 

تةةى  لةةة وةزارة بةةةرم  مةةن فةرمان تةةى  كةةردم و يةَةوة  نةةدى ث يةةةك ثةيوة تةةر هاووآلت خةةاَلَيكى  شةةَيت،  يةةة دةفرؤ زةو
مةةةترى  سةةانيت  ضةةةند  غةةةزَيكى  ضةةة كا سةةَى دَى ثار يةةم، كة فةةةتَيكى زؤر دادةذ شارةوانى، بةردةوام لة داخ و خة

َى بؤ بةِرَيوبةرى طشتى شارةوانى، داواى ضةند دؤو زةويةك دةكات كة لةاليةن بةرثرسَيكةوة ئيمجاى دةهَين
بةةةرةكانيش  لةةة فةرمان مةةة  لةةة ئَي يةةةكَى  بةةةَلكو  بةةَى،  هةةةر ِرازى دة نةةةك  بؤ كراوة، بةِرَيوبةرى طشتى شارةوانى 

بةةةناوى ب مةةة ب ةةني  بةةَى ئَي كةةة دة نةةاردووة  مةةة دةسثَيرَى تةسكةرةو جنسيةكةشى  سةةتى ئة يةةةعنى بةِرا كةةةين، 
كارةساتة، سةبارةت بة زَيدةِرةوى ديارة لة ماوةى ِرابردوو كؤمةَلَى قةرةبوو كراوة بؤ كةسانَية كة طريابوون، 
سةةانَيكى  تةةووة، كة يةةان وةرطر ديارة طةندةَلى زؤر كراوة لةمة، زَيدةِرةوى كراوة كةسانَية دوو زةوى و سَى زةو

يةَةدةِرةوي تر كة ئةسَلةن نةطرياون كةض نةةدَى ز ى ئةم قةرةبوويةيان وةرطرتووة، من ثَيمواية كةسانَية كة هة
كةةة  بةةردوو   سةةاآلنى ِرا لةةة  ئةةةوةى  مةةة، لةبةر دةكةن بةشَيوةيةكى ناِراستةوخؤ وةزارةتى شارةوانى بةرثرسة لة

ئةةةم ثرؤذة كةةة  هةةةموومان  شةةكراية الى  كةةردووة، ئا يةةة يةكةى نيشتةجَى بوون دةستةى وةبةرهَينان دروستى 
سةركةوتوو نةبوو، بةرهةمةكةى بريتى بوو لة دروست كردنى ثارك ظيو، تاوةر و جيهان ستى و ئةمانة كة 

بةةو 80( دةفتةرةوة و بؤ )15هةر شوقةيةك لة ) بةةوون  يةَةى  سةةانَية ث ( دةفتةر فرؤشراوة، كة تةنها ضةند كة
تى ئةطةر كَيشةى نيشتةجَى بوون لة مليؤنَير، بةآلم فةقري و هةذارةكان لَيى سوودمةند نةبوون، بؤية بةِراس

هةةةرَيمى  بةةؤ  طةةةورة  قةةةيرانَيكى زؤر  تةةة  هةةاتوودا دةبَي لةةة دا ئةةةوة  ئَيستاوة دةست نةكرَى بة ضارةسةر كردنى 
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بةةة  سةةت  تةةوانَى دة سةةتاوة دة لةةة ئَي تةةوانَى  مةةة دة كةةى تؤك بةةة ثالنَي شةةارةوانى  تةةى  يةةة وةزارة مةةن ثَيموا كوردستان، 
يةةةك ضارةسةركردنى مةسةلةى نيشتةجَى ب ئةةةوةى  بةةَى  بةةة  كةةات،  وون بؤ هاووآلتيانى كرَى نشني ضارةسةر ب

كةةات،  بةةني ب كةةة زةوى دا ضةةكةيةك  شةةار و شارؤ دؤالرى ب َى، ثالنَية دابنَى تةنها زةويةكة دابني بكات، لةهةر 
ئةةةوة  شةةينة داواى  كةةرَي ن كةةة  يةةةك  هةةةر هاووآلت نةةة  بةةؤ منوو يةةةك  ئينجا بيدات بة كؤمثانيايةك بة موقةدلة

 بكات.
 ةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:ب

سةةتا  تةةةوة، مامؤ بةةة كا بةةن  نةةد  يةةة ثابة يةةة تكا بةةووة، بؤ باوةِر كةن ئةم قسانة هةمووى دووبارةيةو طوَيمان لَيى 
 هةورامان فةرموو.

 بةِرَيج د.هةورامان حةمة شةريحم )طةضَينةيى(:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ن دةكةم.قسةكانى من كرا، داواى ىَل بوورد
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة سوثاس، كاك زانا فةرموو.
 بةِرَيج زانا عبدالرمحن:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
لةةةو  كةةراون، زؤر  سةةت  تةةةجاوز درو بةةة  كةةة  نةةةى  طةةةِرةك و جَيطايا ئةةةو  ضةةى  يةةة، بؤ سةةيارم هة نةةدَية ثر مةةن هة

مةةةت طةِرةكانة باشرتن كة شارةوانيةكان تةمسي كةةة حكو نةةةى  ئةةةو باخا بةةؤ  كةةردووة،  مان كردووة و دروستيان 
سةةاَلَية  بةةة  كةةرَى  سةةت دة تةةةجاوز درو كةةة  ئةةةوةى  بةةؤ  نةةابَى،  سةةةوز  دروستى كردووة، بة ثانجة ساَل دارَيكى تيا 
مةةةت  يةَةرة حكو تةةةوة، خ يةةان بدا مةةةت وةآلم بةةَى حوك سةةيارن دة طةشة دةكات و دةبَى بة باخ  يةعنى ئةوانة ثر

ست كردنى تةجاوزات لة خانوويةك بؤ دة خانوو هيض قسة ناكات، كاتَية كة دةبَى بة هةزار لةسةرةتاى درو
يةةةك، دوو  سةةةرةتاكةى  يةَةة دا  لةةة كات كةةة  نةةَى   خةةانوو بروخَي هةةةزار  يةةةوَى  خانوو هَيج و مةكائني دةبات و دة

هةةةتاوةكو لةَةَيم  خةةؤم دة بةةؤ  مةةن  لةةة  خانووة نايروخَينَى كة ئةوةش بؤ خؤى طرفتَيكى طةورةية،  بةةةرهَينان  وة
 كوردستان ظيالو شوقةى نيو مليؤن دؤالرى هيض هَيجَية لة كوردستان ناتوانَى تةجاوزات ِراطرَى، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

يةةةكانى  سةةةوار و خجمةتطوزار نةةةى ئا سةةةرؤكى ليذ بةةةِرَيج  تةةةى  ئةةةو ِراثؤر لةةةمان  نةةدامانى ثةر بةةةِرَيجان ئة
كةةةى، شارةوانى  لةةة كؤتايية يةةة  سةةثاردةى تيا مةةةَلَية ِرا و طواستنةوة و طةياندن و طةشتوطوزار خوَينديةوة، كؤ

نةةةوة،  يةةة بيخوَين تةةان هة سةةثاردةى تر طةةةر ِرا يةَةة ئة ضةةةند ِرؤذ مةةاوةى  لةةة  تةةوانن  لةةةمان دة ئَيوة ئةندامانى ثةر
ئةةةو بةةؤ  كةةةن  نةةةى ب سةةةرؤكى ليذ بةةةِرَيج  سةةتةى  هةةةبوو ئارا ئةةةو ئةطةر ِراسثاردةى ترتان  ضةةَيوةى  لةةة ضوار ةى 

كةةةين  نةةى دة مةةةنى وةزيرا سةةتةى ئةجنو ِراسثاردانة جَيى بكاتةوة، ئةو كات وةكو ِراسثاردةى ئةم دانيشتنة ئارا
بؤ ئةوةى ثَيى وةربطريَى و لة هةمان كاتيش دا ئةو ثرؤذة ياسايةش ئامادة كراوة لةبوارى زَيدةِرةوى، ليذنة 
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ئةجنومةنى وةزيران بؤ ئةوةى بةزووترين كات ِراثؤرتى حازر ببَى  ثةيوةندارةكان موتابةعةى دةكةن لةطةَل
شةةنيار  سةةثاردة و ثَي كةةة ِرا بةةةِرَيجتان،  و بَيتةوة ناو هؤَلى ثةرلةمان، ئةمة ثةيوةندارة بة بةشَية لة قسةكانى 
يةَة كةةة ج سةةثاردانةى ليذنة ئةةةو ِرا لةةةناو  تةةوانرَى  كةةة دة يةةادةِرؤيى  يةةاردةى ز بةةة د ى بوون بؤ حكومةت سةبارةت 

بكرَيتةوة، ئةوةى كة ثةيوةنديدارة بة ثرسيارةكانتان ئَيستا  بةِرَيج جَيطرى سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران و 
سةةتا وةآلم  لةةةمان ئَي نةةدامانى ثةر سةةيارى ئة بةةؤ ثر يةةة  يةةان هة هةةةر وةآلمَيك تةةوانن  نةةدارةكان دة يةةرة ثةيوة وةز

بةةؤ بدةنةوة و ئةو وةآلمانةشى كة ئَيستا ناتوانن بيدةنةوة بة نووسرا كةةةن،  لةةةمانى ب سةةتةى ثةر يةةى ئارا و دوا
 ئةوةى ئاراستةى ئةندامانى ثةرلةمان بكرَيتةوة، بةِرَيج جَيطرى سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران فةرموو.

 بةِرَيج  قوباد تاَلةبانى )جَيطرى سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران(:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

هةةةر بةِرَيجان، داواى لَي بوردن دةكةم كة بؤ فةت شةةى  بةةووم، هةندَيكي سةةةرقاَل  تةةرةوة  كةةارَيكى  بةةة  كةةة  رةيةك 
كةةة  شةةحاَلم  مةةَى و خؤ تةةةتان دا ئةةةو دةرفة كةةة  كةةةم  يةَةوةش دة سةةى ئ هةةةبوو، سوثا يةةةوة  بةةة زَيدةِرةو نةةدى  ثةيوة
شةةى و  يةَةى خؤ يةةنم ج نةةةدا دةب لةةةم ثةرلةما هامتةوة هَيشا موناقةشة وا طةرم و طوِرة و ئةو حةوسةَلةيةى كة 

وةآلمى ضةند ثرسيارَية دةدةمةوة كة هةندَيكى ئةو ثرسيارانة ئاِراستةى بةندة كرابوون، سةربةرزيية، من 
يةةة،  يةةةكمانى تيا هةةةموو ال مةةة  سةةاس وتوو عةةةال ئة ضةند كةسَية طلةييان لة ئَيمة كردووة كة وتارةكةمان كة 

ئةةةو ِروونكرد مةةن  يةةةو داواى ِروونكردنةوةيان كردووة، لةسةر ئةو بابةتة، من بةخؤشحاَليةوة  يةةة ئةطة نةوة
كة دةَلَيم هةموومانى تيايية، دةَلَيم هةموو نةوعة كةسَيكى تياية، هةموو نةوعة ضني و توَيذَيكيشى تياية، 
ئةةةم  لةةةمانى  نةةدام ثةر يةةوادارم ئة يةةة و ه شةةوو و لةوانة خةةوىل ثَي لةةةمانى  لة حاكمةوة بيطرة تاوةكو ئةندام ثةر

لةةةمان خولةى تَيدا نةبَى، بةآلم ئَيمة بةناو داتاكا سةةةرؤكايةتى ثةر بةةةِرَيج  منان ئةطةِرَيني و ئةطةر تياي بوو 
يةةة،  بةةةرى تيا يةةة، فةرمان سةةةربازى تيا سةةئولينى  يةةة، مة بةةى تيا سةةئولينى حج هةةةروةها مة نةةةوة،  طةةادار دةكةي ئا
مةالى ثريؤزى تياية، بؤية ئةوانةى كة بةشداربوونة لة زَيدةِرةويةكة ئةم هةموو اليةنانة دةطرَيتةوة، بةَلَى 
بةةَى  نةة   سةةتم ِرة نةةةبووة، مةبة سةةى  يةةةنى سيا سةةتم ال تةةةنها مةبة مةبةستم كة دةَلَيم هةموو اليةكى تيابووة، 
تةةة  ئةةةم حاَلة بةةةرى  جةةدى بةرام كةةة بة مةةة  يةَةدةِرةوى و ئَي لةةة ز ئةندامانى اليةنى سياسيش بةشداريش بووبن 

قةةة وةستاوين بة جديش ئجرائات دةكةين، بةرامبةريان، بةِرَيج كاك برزؤ ثَيشنيا رَيكى ثَيشكةش كرد كة حة
يةَةدةِرةوى و  بةِرَيج سةرؤكى حكومةت يان بةندة وةكو سةرؤكى ئةم ليذنةية فةرمان دةربكةين بؤ ِراطرتنى ز

لةةة ) يةةةو  شةةحاَليةوة ِراى دةطة مةةن بةخؤ بةةةوة،  بةةةر  ئةةات بةرام مةةارة 30/4/2015بةةؤ ئيجرا فةةةرمانى ذ ( بة
كةةةردووة35/43) نةةةةمان دةر ئةةةةو فةرما بةةةت  مةةةة بجة ئةةةةم ( ئَي بةةةؤ  يةةَةردراوة  نةةةة ن لةةةةو فةرما سةةةخةيةك  و نو

تةةةواوى  كةةة  نةةة  لةةةم فةرما سةةخةيةك  كةةةم نو لةةةمان دة سةةةرؤكى ثةر بةةةِرَيج  لةةة  سةرؤكايةتية بةِرَيجة، من داوا 
بةةآلو  نةةراو دراون  نةةةى ثَيكهَي لةةة ليذ كةةة  سةةتانى  هةةةرَيمى كورد ئيجرائاتةكانى ئَيمة و فةرمانةكانى حكومةتى 

 َى ئَيمةش دةتوانني. ........لة ئةندام ثةرلةمانة بةِرَيجةكان ئةطةر دةتانةو بكرَيتةوة و بةسةر هةر يةكة
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:
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 ئاراستةى ليذنة ثةيوةندارةكامنان كردووة بة تايبةتى ليذنةى شارةوانى.
 بةِرَيج قوباد تاَلةبانى )جَيطرى سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران(:

 كى ثةرلةمان.بةِرَيج سةرؤ
ئةةات  بةةجانن ئيجرا تةةاوةكو  ثَيم باشة هةموو ئةندام ثةرلةمانَيكى بةِرَيج نوسخةيةكى لةم فةرمانةى ثَى بطات، 

قةةةرةى ) لةةة فة ئةةةوة  تةةى 2ضةةيية،  كةةراوة، وةزارة نةةاوخؤ  تةةى  لةةة وةزارة بةةت داوا  هةةةر بجة نةةة  ئةةةو فةرما (ى 
كى هاوبةش ثَية بهَينن و جَى بةجَى كردنى ثَيشمةرطةش و دةزطاى ئاسايشى هةرَيمى كوردستان وةكو هَيجَي

سةةيم و  نةةاو  ئةةةو بي سةةةرجةم  بِريارى البردن و تَيكدانى زَيدةِرةويةكان لةسةر زةوى و زارى طشتى و البردنى 
بةةةجَى  جةةَى  يةةارة  ئةةةو بِر سةةتا  يةةار دراوة، ئَي تةل بةندانةى كة ئيرت دةتواو هةمووتان بؤ خبوَينمةوة، وةكو بِر

لةةة بكرَى و بةردةوام ب كةةة  لةَةةت  لةَةَيني دوو حا ني لةسةرى، دوو، سَى جار باسى حاَلةتَيكى تايبةت كراوة، يان ب
ئةةةم  بةةةِرَيج  لةةةمانى  دةظةرى ِراثةِرين ئةجنام دراوة، يةكَية لة سةروضاوةو ِرَيى سةر كةثكان بؤ ئاطادارى ثةر

مةةدانى  بةةة ئةجنا كةةراوة  بةةار  كةةة تاوان سةةة  ئةةةو كة طةةةَل  طةةرياوة، لة يةةة ِرا كةةراوة و زَيدةِرةو سةةة  يةةة ق ئةةةم زَيدةِرةو
ئيشةكةى ِراطرياوة و ليذنةيةكى تايبةت ثَيكهَينراوة بؤ ئةوةى بة ديراسةت و بة ثَيى قانون تةئكيد بني كة 
هةةةَلى  نةةايهَيَلني و  مةةة  بةةووبَى ئَي يةَةدةِرةوى  مةةة ز طةةةر ئة مةةةوة ئة تةةان دةكة يةةةو دَلنيا بةةت زَيدةِرةو مةةة بيجة ئة

يةةار و دةوةشَينينةوة، خاوةن مةشروعةكة نان ئاطادار كردووةتةوة، بؤية ئيجرائات كراوة و ئةوة كةسَيكى د
شةةان  سةةت ني كةةةمسان دة خؤشةويستى ئةم دةظةرةشة، بؤية ئةوةش ئةوة دةطةيةنَى كة ئَيمة تةنها يةك، دوو 
نةةة  ئةةةم ئيجرائاتا بةةةر  جةةدى بةرام كةةة بة بةةةوةى  بةةني  مةةولجةم دة يةةةكمان  هةةةموو ال مةةة  بةةةَلكو ئَي نةةةكردووة، 

 ، ئةطةر هاوكاراو لة وةزارةتى شارةوانى يان كشتوكاَل وةآلمى ثرسيارةكانى تريان هةبَى فةرموون.بوةستني
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:

 زؤر سوثاس، بةِرَيج وةزيرى شارةوانى و طةشتوطوزار.
 بةِرَيج نةورؤز مولود )وةزيرى شارةوانى و طةشتوطوزار(:

 لةمان.بةِرَيج سةرؤكى ثةر
بةةةهؤى  كةةةوا  بةةدةم  بةةةِرَيجة  نةةة  نةةدام ثةرلةما ئةةةو دوو ئة نةةى  سةةةر تَيبي ثَيشرت ثَيم باشة ِروونكردنةوةيةك لة
سةرقاَليمانةوة نةمانتوانى جوابى مؤبايلةكانيان بدةينةوة يان هةر كارَية، ثَيم خؤشة جةنابيان ئاطادار بن 

لةةةخؤ دة شةةارةوانى  سةةةد  يةَةت، )كة تةنها وةزارةتةكةى ئَيمة دوو  مةةة 43طر يةةة، ئة بةةةرمان هة هةةةزار فةرمان  )
تةةةوزيعى  ماناى ئةوة نيية حجة بدةين كةوا نةتوانني جوابيان بدةينةوة، بةآلم لة هةمان كاتدا ئةطةر بَيتو 
بةةني،  سةةةرقاَل دة يةةة زؤر  يةةد لةوانة بةةة تةئك بةةدةينَى،  يةةان  نةةدَى كات هةر سةرؤك شارةوانيةك بكةين، ِرؤذى هة

ووسراوةكانى ئةندام ثةرلةمانة بةِرَيجةكان كة لة ِرَيطةى وةزارةتى هةرَيم بؤ كاروبارى لةطةَل ئةوةش ئَيمة ن
لةةةمان و  سةةةرؤكى ثةر ثةرلةمان و ئةجنومةنى وةزيران كة بؤ ئَيمة دَيت، ياخود لةِرَيطةى بةِرَيجتانةوة وةكو 

كةةرَى، سةةائيةك ب سةةراو  لة ئةجنومةنى وةزيرانةوة بؤ وةزارةتةكةمان دَيت، ثَيم خؤشة ئيح ضةةةند نوو بةةجانني 
سةةوئالةكان،  نةةةوةى  جةةواب دا لةةة  نةةة  جةةدى بووي ئاراستةى ئَيمة كراوة و ضةنديش جوامبان داوةتةوة و ضةند 
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نةةةوةكان،  وابجاو وةزارةتةكةى ئَيمة ثشكى شَيرى بة بةركةوتووة لة هةموو سوئالةكان و  لة هةموو وةآلمدا
هةةةر ثَيم خؤشة تةقيم لةسةر ئةوة بَى كة ضةند توانيب نةةة  ئةةةو بةِرَيجا طةةةر  بةةةآلم ئة نةةةوة،  جةةواب بدةي مان 

مةةان  سةةراو بؤ بةةة نوو نةةةوة  سوئالَيكيان هةبووة ياخود هةر كارَيكيان هةبووة خؤ دةيانتوانى لةِرَيطةى بةِرَيجتا
يةَةت،  يةةان ب بةةارى هاووآلت طةةةر كارو يةةان، ئة بةةارَيكى هاووآلت هةةةر كارو بنَيرن تا ئَيمةش كارى ثَيويست بكةين بؤ 

طةةةر  ئةةةوة ئة بةةؤ  يةةانووش  يةةة و ب كةةارى ئَيمة نةةة،  مةةةت داي لةةة خج مةةة  يةةد ئَي بةةة تةئك بةةَى،  شةةتى  سةةَلةحةى ط مة
ئةةةوةَل ِرؤذةوة  لةةة  نابينينةوة كةوا كارمان زؤرة و نةمانتوانيوة، اللهم تا ئَيستا خؤم ذمارةى خؤم نةطؤِريوة، 

يةةة  يةةة لةوانة نةةةطؤِريوة، بؤ كةةةمان  مةةارةى تةلةفؤنة لةةةمان، 111)كة رةقةمى مؤبايلم هةية ذ نةةدامى ثةر ( ئة
 ( ذمارة لةالمان خةزن نةبَى..... .111)

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق)سةرؤكى ثةرلةمان(:
كةةة  كةةانى  كةةرَى، وةزيرة بةةاس دة جةةار  لةةةمان زؤر لةةةناو ثةر يةةة  دياردةيةك هةية خاتوو نةورؤز، دياردةيةك هة

بةة جةةوابي فراة سةةةر  كةةةمرت  يةَةدرابَي  يةةان ث سةةيؤنَيكةوة دةنط جةةوابي هةةةر فراك نةةةوة،  يةةان ئةدة سةةيؤنةكةي خؤ ك
 فراكسيؤنةكاني تر زؤرتر ئةدةنةوة، ئةمة بووة بة دياردة، وةزيرةكان جوابي فراكسيؤنةكاني خؤيان نادةن.

 بةِرَيج نةورؤز مولود/ وةزيري شارةواني و طةشت و طوزار:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

مةةةتي ئيرت ئةمة لةسةر ئَيمة تةتبي  نابَي، داواي لَيبورد لةةة خج مةةة  نةةةمانتوانيَي وتوو هةةةر  ن دةكةم ئةطةر 
يةةد  بةةة تةئك سةةةريانةوة  نةةةت بة مةةة م يةةة، نايكة جةةي ئَيمة يةةة، وا هاووَلاتي و ئةندام ثةرلةمانداين، كاري ئَيمة
كةةاك  كةةة  نةةدام ثةرلةمانة هةةي ئة كةةة وةَلال كةةة برادةرة سةبارةت بة سوئالةكان لة وةزارةتي ئَيمة كراوة، ئةوةي 

بةةةرةكان ساالر بوو وا  بجاو، ئةوةي كةوا لة دهؤك ثالن ضيية بؤ دابةشكردني زةوي بؤ ثَيشمةرطة و فةرمان
يةةان  مةةةني وةزيران نةةدي ئةجنو يةةة و رةزامة يةةان هة كةةة ناو نةةةي  شةةمةرطةو فةرمانبةرا لة دهؤك، ياخود ئةو ثَي

هةةؤك نيما لةةة د تةةةنها  شةةةية  ئةةةم كَي يةةة،  يةةان نةطرت سةةتا وةر هةةةولَير هةية بؤ دابةشكردني زةوي تا ئَي لةةة  نةةة، 
شةةوَينانةي    هةمانة، لة سلَيمانيش هةمانة، لة هةَلة ة هةمانة، لة زؤر شوَينةكاني كوردستان هةمانة، ئةو 

بةةة  نةةةكردن و  هةةؤي ئي ةةراز  بةةة  كةةرَي)،  بةةني ب بة هؤي قةرةباَلغي شوَينةكانةوة نةتوانراية زةوي ثَيويست دا
نةوة نةتوانراوة، بةَلام هةمووي بة ثالن لة وةزارةتة تا هؤي ئيت ا نةكردني زةوي، بةهؤي ب ووكي شوَينةكا

تةةةوة  خةةؤي دةطرَي يةةة  بةةةجَيمان كرد مةةة جَي يةةة، ئَي ئةةةم كابينة سةةةردةمي  لةةة  هةةةبوو  سةةتَية  ضةةةند لي سةةتا  ئَي
بةةؤ  500 – 400لةسةرووي ) مةةةمان  يةةد بةرنا بةةة تةئك كةةراوة،  بةةةش  كةةراوة، دا تةةةن يج  كةةةوا  ( قيتعة زةوي 

ةي ليسيت هةبي، رةزامةندي هةبي، ناهَيَلن دوا بكةوَي) و زةويان بؤ دابني دةكةين داهاتوو ئةوةية كةوا ئةو
نةةةوة  ئةةةوةي زةوي كوذاند بةةةر  كةةردووة، لة بةسةريان دابةش ئةكةين، بةَلام هةندَية جار قةيراني دارايي واي

لةةة  كةةرَي  سةةةر دة كةةاري لة مةةة،  كةةةوتين ئة بةةؤ دوا بةةَي  يةَةة  يةةة هؤي يةةة لةوانة بةةة ميجانية سةةيت  بةةة ثَيوي وةزارةت 
كةةة 2012(ى ساَلي )12جديةوة، سةبارةت بة ياساي ذمارة ) نةةةي  (ي تايبةت بة تةملية كردني ئةو خانووا

بةةةدةل  دةكةونة حةرةمي طوندةكان، ئَيستا دةكةونة سنووري نةخشةي شارو شارؤضكةكان هةندَيكيان بةبَي 
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بةة بةةة  نةةدَيكي  نةةة، هة نةةد بووي خةةانووي طو نةةةمادا  لةةة ب كةةؤنن و  خةةانووي  جةةا 50ةدةلي )كة  مةةةتر دوو هةةةزار   )
خانووي نوَي، هةندَيكيان بة نرخي راستة دراوة، بةَلام تا ئَيستا ئةم ياساية جَيبةجَي نةكراوة لةبةر ئةوةي 
يةةةكان  يةَةت رَينماي بةةؤ دةربكر سةةيت  هةندَية رَينمايي ثَيويستة لة ياساكةدا نوسراوة كة تا ئَيستا رَينمايي ثَيوي

بةةةرَيجةوة ئامادةكراوة لة ئةجنومةن خةةان  ثةةةروا  كةةرَي)،  بةةةجَي ب ي وةزيرانة ضاوةِرَي دةكةين دةرضَيت و جَي
شةةةوَيين  بةةةة  يةةَةت  ثةةةالن دةكر سةةةتةر  بةةةي زؤري ما يةةَةت زؤر يةةَةت و دةوتر ثةةةالن دةكر سةةةتةر  سةةةي ما كةةة زؤر با

بةةي،  يةَةدا  ضةةونكة نيشتةجَيبوون لةوانةية ئةمة تؤزَية ناَلَيم ئيجحا  تَيداية، تؤزَية لةوانةية ناروونيةكي ت
لةةة ) ثةةالن  سةةتةر  بةةةري ما لةةة روو شةةتةجَيبوون  شةةوَيين ني يةَةذةي  يةَةذةي )25ر كةةات ر تةةةجاوز نا بةةؤ %75(   )%

نةةة  نةةاكرَي فِرؤكةخا كةةة  ضاالكيةكاني ترة لةطةَل سةوزاييةكان، مةسةلةن بؤ منوونة باسي فِرؤكةخانةي كرد 
نةةرَي، لة دؤَلة رووت كة ثرؤذةي هةواري شاري لةسةر دروست كراوة بكرَي)، ماس سةةيت دادة بةةة زان ثةةالن  تةر 

ئةةةم  سةةي  سةةةر ئةسا نةةَين، لة نةةة دادة سةةتةر ثالنا ئةةةم ما سةةس  يةةاني و موتةخة يةةاي ب بة عيلمي دادةنرَي، كؤمثان
لةةةرووي  ثةةالن  سةةتةر  كةةةوا ما جةةةنابيان  ماستةر ثالنانة، ئةم ثرؤذانة جَيبةجَي دةكرَي)، وةكو تَيبنيةك بؤ 

مةةاوة زانستييةوة تةوزيعاتي لةسةر دةكرَي)، ت شةةَيكي زؤري  اثؤي سةيد صادق بةشَيكي كةمي تةواو بووة بة
سةةازي  يةَةوكردن و نةخشة بةةؤ روو ث كةةات  كةةار دة شةةةدانان  يةةةتي نةخ سةةتا بةرَيوةبةرا تةةا ئَي ئةةةوةي  هةةؤي  بةةة 
يةةي  قةةةيراني دارا بةةةر  كةةان لة كةةاري زؤرو كارة طةِرةكةكان، كة زؤربةي زيادةِرؤي ثَيويست بة راست كردنةوةو 

قةةادر  بة ثَيي ثَيويست كةةاك  بةةةرَيج  ئةةةوةي  يةةي  نةبووة، بةَلام ئةمةش هؤيةكةي دةطةِرَيتةوة بؤ قةيراني دارا
يةةة  بةةن لةوانة خةةةم  كةةةم تةر نةةاكرَي  وةمتان سةبارةت بة سةرؤك شارةوانيةكان بة ئيجرائات كردن لةطةَليان، 

شةةارة سةةةرؤك  بةةةرَيج سةرؤك شارةوانيةكانيش كَيشةي خؤيان هةبَي)، بؤ منوونة هةفتةي رابردوو  وانيةكي 
هةةةَلطرتووة، 2ثاش ) (ي شةو تةقةي لَيكراوة، تةهديدي ماَل و منداَلي كراوة لةبةر ئةوةي بة رؤذ تةجاوزي 

بةةة ) يةةة  لةةة ال مسةةةكامنان  شةةكَينراوة رة سةةةري  يةَةة  بةةةرَيج موراقيب سةةلَيماني  قةةةل 13ثَيش هةفتةيةك لة  ( تة
هةةة تةةةجاوزَية  ضةةووة  تةةةنها  يةَةدراوة  لةةؤك ل بةةةر دوورايتةوة بة ب يةةة لة يةةان هة شةةةي خؤ ئةةةوانيش كَي لبطرَي)، 

سةةةرؤك  طةةةَل  بةةن لة كةةار  ئةةةمين هاو نةةةي  بةةَي ليذ كةةة دة كةةةين  ئةةةوةي ئة سةةةر  تةةةركيج لة مةةة  يةةة ئة ئةوة
بةةةم  سةةتة  مةةة ثَيوي شارةوانيةكان بؤ هةَلطرتين تةجاوزةكان، ئةمةية كة زؤر برادةران دووبارةيان كردةوة، ئة

تةةةوةقع شَيوازة حةَل بكرَي)، سةبارةت بةو يةةة  ةي رانيية كة دةَلَي زؤر درَيذة دةخايةنَي، درَيذةي نةخايةند
دةكةين لةو دوو هةفتةية تةواو بَي راثؤرتةكةي خبرَيتة بةردةم ئةجنومةن وةزيران بؤ يةكالكردنةوةكةي، 

سةةوية شةةةي تة يةَةدا كَي مةةاذةم ث سةةراحةتة ئا ثةةَيش ئي شةةووةكة  بةةجاو ث يةَةداوة، وا  ية، ئةوةي جنات خان ئاماذةي ث
كةةارو  نةةة  ليجاني تةسوية ثَيويستة بةطةر خبرَين و ئةجنومةني وةزيران بِرياري هةية بة زووترين كات بكةو
كةةةوَيت،  كةةان دة بةةةر ثرؤذة يةةان  كةةة زةو كةةةن  تةسويةي مةنتيقةكان بكةن، بؤ ئةوةي قةرةبووي ئةو خةَلكة ب

شةةم ضةةؤن ئي تةةةكان،  جةةوا  داوة ئةوةي كاك عبداللة حاجي حممود ئاماذةي ثَيدا لة كار يةةة   سةةةر نةكرد ان لة
نةةة  سةةَي ليذ لةةة  بةةةيان  سةةةنةد زؤر بةةة  نةةةكراون  كةةارتن  كةةةوا  نةةةي  ئةةةو كارتا هةةةرة زؤري  ثَيشوو كةوا زؤربةي 

سةةةرووي ) ئةةةوةي  بةةةر  قةةة، لة هةةةولَير زؤر زة ئةةةوةي  بةةةَلام  هةةةزار 100ثَيكهاتووة لة هةر سَي ثارَيجطاكان،   )
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لةةة 2500، )(مان تةوزيع كردية400كارتة، تا ئَيستا ) تةةريش  (يش هةفتةي داهاتوو تةوزيع دةكرَي ئةواني 
بةةة  سةةيت  يةةد و ثَيوي بةةة تةئك سةةتا  زؤرة  بةةة  سةةيت  بةةةَلام ثَيوي يةةدين،  خةةةريكي ئي ةةرازات و تةوح يةةة  بةرنامة
مةةاذةي  بةةةهار ئا ثاَلثشيت تاثؤشة وةزارةتي عةدليش، تةنها ئةركي وةزارةتي شارةواني نيية، ثرؤذة ياساكة د. 

سةةةند ثَيكرد، ئَي لةةةمان ثة لةةة ثةر مةةاوة  نةةدة  تةةةنها ئةوة مة وتوومانة ثرؤذة ياساكة ئامادةية هةمووي تَيداية 
كةةؤني وةزارةت  بكرَي) ئةوةي كة كاك عمريش ئاماذةي ثَيكرد ئةوان ئامادةيان كردووة ياساكة، بةَلام ياساي 

سةةاي )بووة، بةَلام جياوازمان كردةوة لةطةَل ثةرلةمانتاران كردمانة ياساي تةمل يةةاتى يا لةة  ية كردن لة ج ازا
مةةة التجاوزات طةةةر ئة يةةة، ئة لةةةى تةجاوزةكة مةةةنع و ئيجا سةةاي  يةةة يا سةةتا ئامادة ئةةةوةي ئَي كةةة  يةةان  بةةة ج (ش 

ئةةةوةي  يةةة،  نةةةكاني تَيدا هةةةموو الية سةةةرجني  تةةة ِراو  كةةة وا سةةاي تةجاوزة ثةسةند بكرَي، دواتر دَيينة سةر يا
مةةارة )بةرَيج فةيروزخان كةدوو نووسراوي ناردووة  يةةاري ذ سةةاَلي )5جوامبان دايتةوة بِر مةةة 2002(ي  (و ئة

كةةات، داوا  مةةار ب يةةة ب ةةَيت تؤ بةةؤي هة يةةة  تةةةجاوزي كرد سةةَية  هةةةر كة سةةاَلَية  تايبةتة بة يةك ساَل لة ماوةي 
تةسجيل بكاتن بؤ ئةوةي بة ناوي بكرَي هةر لة ثاش ئةوةي تةجاوزةكة كرابَي بة ناوي نةكراية، موتةراكم 

مةةارة مايتةوة، ئَي يةةاري ذ نةةةش بر يةةة ئةما شةةوو كرا هةةةمووي ثَي بةةةَلام  يةةة،  تةةةجاوز هة مة ئيحسائيةمان هةية، 
كةةة 2002(ي ساَلي )5) تةةةوة،  كةةردووة كؤبؤ كةةةي  بةةووة كةَلة نةةة زؤر  يةةة ئةمة ( لة سةريان تةتبي  نةبووة بؤ

بةةةَلام دة تةةةوة،  نةةة دةطرَي نةةدَية لةوا كةةرَي هة بةةةجَي ب هةةاتوو جَي تةةةمليكي دا سةةاي  لةَةَيني يا سةةةق َيكى دة بةةَي 
نةةدَية  كةةرد هة مةةاذةي ثَي بةةةرَيج ئا نةةةي  هةةةبَي، ئةوا شةةي  ئةةاتي زؤر توندي نةةدَي ئيجرا هةةةبَي) و هة موحةدةدي 
نةةة  نةةةوة، ئةوا تةةةعويج نةكراي سةةتا  تةةا ئَي زةوي هةية حةقي تةسةروفيان هةية لة قةَلادزَي و لةو شوَينانة كة 

سةةراوَي بةةة نوو مةةان  نةةرن بؤ طةةةر بنَي لةةة ئة تةةة ئيحتيما يةةان يان ئةوة نةةةوة،  يةةان بدةي ئةةةتوانني جواب مسةةي  كي رة
يةةة  نةةةبوو بؤ نةةةوة  قةةةرةبوو كرد نةةاغي  لةةة قؤ يةةاخود  كةةرَي،  نةةةتوانراوة ئيت ةةا ب يةةة  يةةة بؤ سةةةكيان ني موستةم
قةةةي  بةةدةييَن، مةني سةةتيان  سةةت و درو لةَةامَيكي را تةةوانني وة بةةدةنَي ب مةةان  ثَيويستمان بةوة هةية زانياري زياتر

يةةة، ئة ئةةاوي هة شةةةي  لةةة سةةؤرانيش كَي مةةان  كةةة ئاطا ئةةةوةي  بةةةَلام  يةةة،  سةةةر كرد شةةمان لة طةةادارين ئي مةةةش ئا
نةةةوة  نةةةي لَيكؤلَي سةةَي ليذ نةةاوة،  يةَةة هي نةةةم ث سةةَي ليذ يةةة  لةةةم كابينة تةةةنها  خةةؤم  كَيشةكاني سؤران نةبي هةر 
سةةؤران  بةةةَلام  تةةة،  تةةةحقي  و ئيجرائا لةةةي  لةةة مةرحة هةةةمووي  سةةؤران  يةةةكاني  لةسةر كةيسي كَيشةكاني زةو

 تؤمؤطرا  خؤي ماستةر ثالني نةبوو خةَلكانَيكيش برادةران زؤربةي لة شوَينان تر هاتوونةتة خؤي شوَيين
هةةؤي  بةةة  يةةة  هةةاتووة لةوانة كةةراوة وايلَي ئةةات  سؤران لةسةر شوَيين تةجاوز زؤر خانوو دروست كراو زؤر ئيجرا

ئةةة بةةةَلام  بةةووة،  كةةة  شةةانة كةَلة ئةةةم كَي يةةةكي نةبووني ماستةر ثالن تةجاوزَيكي زؤرةوة  هةةةر  يةةة  سةةَي لَيذنة م 
لةةة  كةةرد  شةةةيةك  بةةة كَي مةةاذةي  ضةةةر ئا مةةر كؤ سةةتا ع نةةراوة، مامؤ بةةؤي دا كةةةوا  ثسثؤرة، تايبةتة بةو كَيشةيةي 
مةةان   شةةةش  بةةةن  كةةرد، تةقري سةةةندمان  سةةتا ثة ثةةَيش ئَي تةةة  ثةةَيش دوو هةف نةةي  سةةتةر ثال بةةاطَيرا ما بةةاطَيرا، 

نةةدَي كةةة هة سةةتةر ثالنة ئةةةوةي ما هةةؤي  نةةةكردبوو رامانطرت ثالنةكة بة  شةةوَينةكة،  نةةاو  لةةي  شةةوَينيان داخي ة 
مةةة  يةةة، ئَي وةزارةتي كشتوكاَل ديار بوو طَلةيي هةبوو، لةبةر ئةوةي حةقي خؤيانة زةوى زيراعي بةبةر كةتي
ئةةاكرَي و  موراعاتي ئةم شوَينانةمان كرد، داواي راو سةرجنمان كرد دواتر بة ئيت اق و رةزامةندي خؤيان لة 
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ئةةةوةي باطَيرا هةمان شت ك بةةؤ  كةةرَي) و  يةةل ب كةةان داخ نةةدَية ثرؤذة بةةؤ هة شةةتوكاَل  ة رازيبوون زةوييةكاني ك
كةةة  ئةةةوةي  كةةرد دواي  سةةةند  كةةةمان ثة سةةتةر ثالنة جةةا ما نةبَيتة  هؤى ئةوةى تةجاوزي لةسةر بكرَيتنن، ئين

يةَةة  سةةتةر ثالن هةةةر ما سةةا  يةَةي يا بةةة ث ئةةةوةي  بةةةر  يةةة لة سةةةر ني يةةاني لة طةةةر هيض طلةيى و طازاندةي هاوَلات ئة
يةةة،  ئةةةو زةو سةةةر  نةةةكاتن لة مةةار  كةةة داوا تؤ كةةرَي هاووَلاتيية هاوَلاتيةك لة خياللي مانطَية كة ئيعالني بؤ دة
سةةتةر  يةةة ما سةةتا بؤ ثةةَيش ئَي يةةة  نةةةمان كرد ئةةةم ئيجرائةتا كةةا،  نةةى ب سةةتةر ثال لةةي ما يةةة داخي حكومةت بؤي هة

شةةَيركؤ  ثالنةكة ثةسةند كراو بة سوثاسةوة اليةني ثةيوةنديداريش هةموويان كةةاك  يةةة،  نةةديان نواند رةزامة
بةةؤ  ثةةارةكي  ئاماذةي بة زةويةكاني زانكؤي صالح الدين كرد، كةمثي زانكؤي صالح الدين لة كابينةي ثَيشوو 
دةركرا لة ئةجنومةني وةزيران، بؤية كةمثي زانكؤي صالح الدين ثةرةي ثَيبدرَي ثرؤذةيةكي طةورة دروست 

سةةلَيماني  لةةة  لةةة بكرَي)، وةكو ئةوةي  طةةةورة  بةةؤردَيكي زؤر  كةةرَي)،  سةةت ب بةةؤي درو ئةةةمريكي  كةةؤي  كةةو زان وة
بةةؤي  ئةجنومةني وةزيران ثَيكهات وةزيري ئاوةدانكردنةوةي ثَيشوو سةرؤكي بؤردةكة بوو ئةو زةويانةي كة 

ئةةةم )500دابني كرابوو ) لةةين  لةةة ز كةةرَي  سةةت دة ئةةةوة درو منةةة )500( دؤو بوو لةسةر  منةةي 200( دؤ ( دؤ
لةةدين  زةويةكةي كة صةةالح ا كةةؤي  بةةةراني زان بةةؤ فةرمان شةةتةجَيبوون  كةةةي ني نةةي ية سةةت كرد دابني كرابَو درو

بةبةر ئةم كةمثة كةتيية، واتة يةعين لة زةويةكاني دابني دةكرَي بؤ دروست كردني يةكةي نيشتةجَيبوون 
ريؤزتر، يةعين بؤ فةرمانبةران بةبةر كةمثي زانكؤ دةكةوَي، يةعين لة غةرةزةكي ثريؤزةوة بؤ غةرةزةكي ث

كةواتة هةردووك غةرةزةطة بؤ ئةوةية خجمةتي زانكؤكة بكاتن، بة خؤشبةختانةوة لة هةفتةي رابردوو لة 
ئةةةو ) سةةةر  ضةةوو لة بةةؤ دةر شةةيان  ئةةةمري ئيستسنا بةةةرهَينان  لةَةاي وة مةةةني با بةةؤ 271ئةجنو كةةة  منةةة  ( دؤ

سةةةر فةرمانبةراني زانكؤي صالح الدين و وةزارةتي تةعليم عالي خانوو بؤ ف ةرمانبةرةكان دروست بكرَي لة
كةةو 271ئةو ) مةةةش وة بةةووة ئَي بةةةرهَينان رازي سةةتةي وة هةةةم دة سةةةري،  نةةة لة شةةيان رازيبووي كةةة خؤ منةةة  ( دؤ

وةزارةت ثاش ئةوةي كةمث ئةم رووبةرةي بردووة ئةويديش بةثَيي ئي رازاتي شوَينةكة كاري لةسةر كراوة 
 بةثَيي ياسا و رَينماييةكان.         

 ج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَي

كةةا  سةةة ب سةةيت ق بةةوبكريش وي كةةاك ا بةةَي  تةةةواو  د. شَيركؤ دةستت دةبينم بةس با تةواو ببَيت خاتوو نةورؤز 
 جةنابيشت ويستت قسة بكةي.

 بةرَيج نةورؤز مولود/ وةزيري شارةواني و طوشت وطوزار:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بةةة بةرَيج شكرية رسول فةرمان كةةةوا  كةةرد  شةةارةوانيةك  يةةةتي  بةةة بةرَيوةبةرا مةةاذةي  نةةازاو ئا بةري شارةواني 
وةرةقةيةك فةرمانبةرَية تةكليحم دةكا بؤي بةدواداضوونيش بكا ئةطةر شوَينةكةم ثَي بَلَي مةمنون دةبووم 

طةةرياوة، كةةردن را بةةةش  يةةة زةوي دا كةةةم ئةوة كةةاتيش وةَلامة هةةةمان  بةةةَلام لة كةةةين،  ضةةؤن  بة دواداضووني بؤ ب
نامةيةك دَي زةوي بةدويدا بِروا  ئيحتيمالة ئةطةر باسي دةكا ثَيشوو كة زةوي هةبووة دابةش كراوة، بةَلام 
سةةةَلاتي  يةةة دة بةةؤي ني تةةوانَي،  يةةةك دة بةةة وةرةقة ضةةؤن  طةةرياوة،  كةةردن را ئَيستا ئةوة ضةند ساَلة زةوي دابةش 
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بةش بكاتن، بؤية ئةطةر ئةمة كؤنَي، ئةطةر بةرَيوةبةري طشيت شارةواني دةسةَلاتي وةزيريش نيية زةوي دا
 ئي تازةشة ناوم بداتَي، شوَينةكةم بؤ دياري بكا سوثاسي دةكةين، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك ابوبكر فةرموو.
 بةرَيج ابوبكر عمر هةَلةدني:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بةةووين  ئةو دوو ثةرلةمانتارةي كة حاجي نةةدة  جةةوَيين و بة غةةةريب ثَين سةةتا  جةةةنابي مامو كةةرد  كاروان باسي 
نةةةوة،  خةةؤي ماي بةةةردةمي  كةةةي  سةةتعالمات ذوورة سةعات و ضارةطَية لة نووسينطةي وةزيري شارةواني لة ئي
يةةةكي  سةةكاَلاي هاوَلات بةةوو  ئَيمة حةقمان بةوة شكا كةوا نةمَينينةوة، بةَلام هؤكاري مانةوةمانةوةكةمان ئةوة 

خةةانووةكي 1991(وة فةرمانبةرة لة ساَلي )1978ش مةينةتي ئةم كوردستانةمان ثَي بوو لة ساَلي )بة (وة 
كةةة  خةةةَلكي  ئةةةوةتا  نةةةداوةتَي،  بةرناثامل كةوتووة تةنها بة ئيجرائاتي حيجبي، بة تةزكييةى حيجبي زةويان 

بةةةَلام هي بةةؤ كةمةندة ناوي امحد عجالدين ناوةكةناندا بة وةزيري شارةواني،  تةةةنها  مةةة  نةةةكرد، ئة بةةؤ   ةةي 
مةةوديري  طةةةَل  شةةي لة خجمةتي ئةو هاووَلاتيية ئةوةندة ضاوةرَيمان كرد، كة ئةوة خؤشي هيض ئيجرائاتي خؤ

 نووسينطةكةي نةكرد ثَيم واية.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 اك د. شَيركؤ فةرموو.ك تكاية زؤر بة كورتي مةجالي ئةوةمان نيية وةَلامي ثرسيار هةبَيت.
 بةرَيج د. شَيركؤ حةمة امني:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
يةةاوازة كةةؤ ج كةةةمثي زان ئةةةوةي  نةةاردووة،  شةةم  سةةراوة فةرميةكاني شةةتةجَيبووني  مةةن نوو كةةةي ني لةةةوةي ية

كةةاك د. دالوةر  بةةةرَيج  سةةراوةكةي  لةةة نوو لةةن  فةرمانبةران  يةةاريكراوي )2011/ 3مةةانطي ) عالءا بةةة د  )2 )
ئةةةةَلَيت )موقات تةةةوو  نةةةدي و دارة بةةةاغمر ئةفة يةةةة  بةةةؤ )500ةعة تةةةةرخانكرا  كةةةةي 5000( دؤو زةوي  ( ية

سةةاي  يةَةي يا بةةة ث يةةة  تةةة  تكا نَيشتةجَيبوون بؤ فةرمانبةران ناردوويةتي بؤ دةستةي وةبةرهَينان، ئةَلَي ئةو كا
مةةارة ) سةةاَلي )4ذ بةةةَلام 2006(ي  كةةا،  ئةةات ب ئةةةوةي ئيجرا بةةؤ  يةةةك  بةةة كؤمثانيا يةةدة ن  مةةانطي )( ب (ي 4لةةة 

لةةةو )2015) نةةدين  منةةة )500( لةطةَل سةرؤكي زانكؤي صالح الدين، ئةلَي ثَييان راطةيا مةةاوة، 271( دؤ (ي 
شةةة  مةةةَلطاي بة خةةةريكن كؤ كةةؤ  كةةةمثي زان سةةتا  ئةةةزاو، ئَي كةةؤ  كةةةمثي زان شةةوَيين  ضةةوومةتة  خةةؤم  يةعين من 

كةةردووة ) سةةت  يةةةكانيان درو تةةةرخانكراوة 25ناوخؤ بةةؤ  يةةؤن دؤالرى  نةةة ( مل هةةةموو ئةما مةةة  يةةجاين، ئة بةةؤ د
 ئاطادارم، بةس ئةوة زؤر جياوازة لة كةمثي زانكؤ ، سوثاس.

 
 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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تةةةوة، وة  سةةة ئةكا هةةةمووي ق نةةةوة  يةةة بكةي ئةةةم دةرطا تةةة،  ئةةةم دةرفة بةةَي  ثةةَيم وا يةةة،  مةةة ني بةةواري ئة ئةةةزاني 
 كاك بةهجاد فةرموو.مة نيية. كة ئةمة ئَيستا بواري ئةجارَيكي تر 

 بةرَيج بةهجاد دةروَيش دةروَيش:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

يةةارا  ئةةةظ بِر كةةر  مةةاذة ثَي خةةؤ ذى دا ئا سةةيارا  مةةن د ثر بةس روونكرنةوةك،  بةرَيج جَيطرى سةرؤك حكومةتَى 
جةةة34(، )43(، )35ئةجنومةنى وةزيران ذمارة ) نةةة  يةةَى ( دظَى بِريارَيدا نوسخةك نة مة و ل  نابَى وة ذى 

هةى بَيذي) ماوةى ضواردة رؤذان هةمى داتا يَيت سةرثَي كارى ئةنواعَيت سةرثَي كاريا بَينة تةسنيحم كرن 
يةةران ) مةةةنى وةز تةةة ئةجنو بةةةآلم )21/4و بطةهي طةةةهيتَى،  ضةةواردة رؤذان ب سةةية  يةةةعنى نظي يةَةن 35(،  ( رؤذ

 سةرظة ضووى ض داتا ئةظرؤكة نةطةهشتنة مة، زؤر سوثاس. 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كاك عبدالستار وةزيري كشتوكاَل فةرموو.
 بةِرَيج عبدالستار جميد/ وةزيري كشتوكاَل ئاودَيري:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
بةةةرَيجةكان هة لةةةمانتارة  بةةؤ ثةر مةةةمت  يةَةجو حور يةةة زؤر سوثاس بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان، دووبارة سةَلاوو ر

سةةتةر  يةةاخود ما شةةارةواني  سةةنووري  يةةارة  عةةةن د هةةؤك، تةب لةةة د كاك بةهجاد باسي كووذاندنةوةي كرد، ئيت ةةا 
يةةاري ) بةةة بِر نةةدي  ئةةةوة ثةيوة شةةتوكاَلي، 22/1977ثالن تةبعةن  شةةتييةكاني ك بةةةرة ط كةةة بةرَيوة يةةة  (وة هة

كةةةن، وا يةةارة جَيبةجَيدة ئةةةم بِر كةةان  مةةةش لةطةَل ثارَيجطاكان و شارةواني ثارَيجطا تةةةوة وةزارةت، ئَي تةةة ناطةرَي
تةةةوة  لةةة حكومة كةةرَي  ثةةَى دةرب سةرجنمان لةسةري هةية، ئَيستا هةندَية خةريكي ئةوةين هةندَية ِرَينمايي 
ئةةةوة  يةةةكرت  سةةةر زةوي  كةةرد لة يةةاني  يةَةدةرؤيي هاوَلات بؤ قةزيةي ئيت ا، واتة كوذاندنةوة كاك حتسني باسي ز

ي تةسوية كردن،  كة تةسوية بة شَيوةيةكي طشيت راطرِياوة لةبةر بَي هؤكارةكةي دةطةرَيتةوة بؤ سةر قةزية
كةةة  تةةةوة  طةةة دَينَي شةةووتريش بةَل ئةةةوةي ثَي هةةةبووة،  كةةردن  بةةةش  بةةووة دا تةةةوزيع  ئيمكانيةتى، ضونكة تةنها 
لةةة  كةةة  كةةرد  ئةةةوةي  سةةي  لةةة با كةةاك عبدال بةَلطةكانيشيان هةموو هةَلوةشَيندراوةتةوة ئةمة كَيشةكة لةوةداية 

نةةدةكان )1991ي )سةةاَل كةةة طو كةةةمي 50(  سةةيت  شةةة بةرا بةةةَلام هة كةةردووة،  يةةادي  يةةة ز كةةردووة هة يةةادي  %( ز
كردووة، خؤي فراوان كردني حةرةمي طوند عايدي شارةواني و كشتوكاَل و تاثؤية هةر كاتَي ئةم سَي اليةنة 

نيشتةجَيبوون دروست  بة زةرووري بجانن بة ثَيويسيت بجانن حةرةمي طوند فراوان بكرَي بؤ ئةوةي يةكةي
يةَةدةرؤيي ) جةةةنابي 80بكرَي ئاسايية ئَيمةش ثةسةندي دةكةين، كاك انور باسي ز نةةازاو  كةةرد  كةةةي  ( دؤمنة

مةةةت  سةةةرؤكي حكو طةةري  بةةجاو جَي مةةةت وا سةرؤكي حكومةت وةَلامي دايةوة يان نة  جَيطري سةرؤكي حكو
شةةرت ضةةةند لةوَي نةبوو جةنابت وةَلامت دايةوة، جوابت داوةتةوة، با كةةة   كةةرد  ئةةةوةي  سةةي  خةةان با فةةةيروز   ،

مةةة 2/3/2015نامةيةكي ناردووة لة مانطي ) لةةةالي ئَي يةةةك  هةةيض نامة تةةةوة،  (، بةَلام تا ئَيستا وةَلام نةدراوة
فةرامؤش نةكراوة، بة بةَلطةي ئةوةي كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة هيض نامةيةك بؤ ئَيمة نةهاتووة 
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ار الي ئَيمة تاخري بووة، دةبيين بة ئَيمة هةر نةطةيشتووة ثةرواخان شتَيكي باس كة نامةي فالن ثةرلةمانت
سةةا  بةةةجَيكردني يا يةةاري جَي بةةؤ بِر كةةا  سةةت نا كةةة ثَيوي كرد زؤر ثةيوةندي بة باتةكاني ئَيمةوة نيية، كة باسي 

يةةا يةةة زانا ثةةَيم وا مةةن  لةَةال  بةةةتي بطةرَيننةوة بؤ ضني وتوَيذَية مامؤستايان و ئةوانة زانايان وة سةةايي تاي ن قور
ئةةةوان  بةةؤ الي  شةةطةرَيينةوة  خؤيانيان هةية، حةقي خؤشيةتي بؤ هَيندَي ثرس و بابةت زؤر ئاسايية ئَيمة ب
هةةةر  مةةةدةني  مةةةَلطاي  نةك هةر ئةوان زؤر جار ئَيمة بة ثَيويست ئةزانني الي حيجبةكانة ِرَيكخراوةكاني كؤ

مةةةي ضني و توَيذَية، يةعين قورسايي هةبَي لةوةي كة ه ئةةةم هةرَي مةةان،  تةةةي خؤ ئةةةم وَلا مةةة  اوكارمان بَي ئَي
بةةة  كةةةين، زؤر  بةةةجيَي ب كةةرد جَي مسةةان  كةةة با سةةازيانةي  كةةاري و ضاك ئةةةو طؤران بةةةين،  شةةرت ب بةةةرةو ثَي خؤمان 
ضةةونكة  تةبيعي و ئاسايي دةزاو ثَيم باشة ئةويش، يةعين ئةم بؤضوونةي ئةمرؤ بةراسيت بطؤرَي، تةبعةن 

ضةةوار كاريطةريان هةية، هة يةةة  حةةةالل هة حةةةرام و بةةة  سةةيت  سةةَلمانة ثَيوي تةةة مو ئةةةم ميللة يةةة  يةةة هة ندَي قةز
مامؤستا،ضوار قسةي لةسةر بكا ئةمن قةناعةمت واية راي خةَلكي بطؤرَي، كاك شوان باسي ئةوةي كرد طوتي 

يةةةك هةةةر بةَلطة مةةن  لةَةال  ئةةةوة، وة سةةادة ئَيوة ضؤن بةو شوَينانة دادةضن تةجاوزي كراوةتة سةرو هةروةكو  ي 
كةةةين  نةةة ب سةةووري، ئةوا بةةريي  نةةي  دَينمةوة ئةمن سةرةتا بةر لةوةي دةست بة البردني زَيدةرؤيي مةنع كرد
تةةا  سةةةر  لةةةم  مسةةاقؤلي  كة بة ِرةهاي بوو بة دؤلي مساقؤليدا ضووم خؤم يازدة دةزطاي بريي سووري لة دؤَلي 

شةةتان ئةم سةر حيساب كردووة، بةَلام ئَيستا بةرَيجتان هاتووضؤ دةكةن  يةةةك دانة طةةةر  تةةةنها ئة شةةة  ثةةَيم خؤ
ئةةةوةي دواي  بيين ، ثَيم خؤشة ئاطادارمان بكةنةوة كةوابَي بةو رَيطايانةدا دادةضم بةو شوَينانةدا دةضم بؤ 
ئةةيش  سةةتا  سةةووري ئَي يةةدي  بةةريي ثا مةنعيشي بكةن بةسةرزيش بةو شوَينةدا دةضم، ضونكة هيض دةزطايةكي 

ئةةةوةي سةةي  سةةوهاد با لةةةوَي،كاك  كةةا  سةةةرداني  نا سةةاوة  ضةةاو  لةو كةةةين بةسةر شةةيالدزَي ب سةةةرداني  كةةة  كةةرد 
يةَةَل،  خةةؤ، مس ئةةاكرَي، زا بةةةردةرةش،  ضةةؤمان،  تةةوَين،  شةةدةر، بي طةةةرميان ، ث سةةتا  تةةا ئَي كةةردووة  مةةان  ثَينجوَين
ئةةةوةي  سةةي  شةةَيركؤ با كةةاك د.  ضةةاو،  كةةةين بةسةر ئةةةوَيش دة سةةةرداني  ثارَيجطاكاني دهؤك و سلَيماني، أنشاهلل 

ثةةرؤذةي قةيواني ك طةةة  كةةةين رةن بةةؤ ب ضةةووني  يةةي بةدوادا رد ئةمن بةراسيت هيض زانياريةكم نيية ئةطةر دوا
مةةةوة،  تةةان بدة يةةي وةَلام يةَةت دوا سةةيت دةكر نةةيم بةرا طةةادار  مةةن ئا نةةدابن  خةةؤي ثَييا كةةاتي  وةبةرهَينان وا بجاو 

يةةا ئةوةي مَيرطة ثان فةرمووي بةرَيوةبةري ثؤَليس البراوة لةسةر ئةم قةزية، ضونكة د ةزطاي بريي سووري 
يةةا  يةةةك دَلن هةةةموو ال يةَةرةوة  بةةةَلام ل ضةةؤنة،  يةةة  ئةةةو قةزية نةةازاو  ئةةةمن  مةسةلةي تةجاوزاتى مةنع كردووة 
كةةو  كةةردووة وة دةكةمةوة كة ئَيمة نةك ياني اليبدةين، ئةمن يةك لة بارة خؤم تةقديري ضةند قالقامَيكم 

طةةر وةزارةتي كشتوكاَل بة نامةي رةمسي، ضةند مودير نا حيةيةك كة بةراسيت زؤر ضاالكانة، زؤر ئازايانة رَي
طةةةكان  مةةةقاليع و ثاالو ضةةي  بةةووبَي  سةةايي  نةةا يا بوون لة بةردةم زَيدةرؤيي ض سةر زةوي بَي ض دةزطاي بريي 
قةةديريان  كةةةين، تة يةةان دة طةةرين وة هاوكاري شةةتيان دة يةةاني ث مةةة  قةةةت ئَي ضةةؤنة حةةقي نةةازاو  يةةة  بةةووبَي، بؤ

يةةان، دةكةين نةك خوا نةخ كةةة ط مةةة كا كةةردووة طوتو طةةةَلي  سةةةم لة هةةةبووة ق يةةة  واستة اليانبةين، مودير ناح
يةعين جةنابت طةرم وطورتربة، تووندتر بة لة مةنع كردني زَيدةرؤيي، ثشتت دةطرم طوتي وةَلال لةوانةية 

سةةاو رَينماي ئةةةم يا كةةةم  طةةةَل دة مةةةرجت لة طةةومت وةرة  بةةةن  يةةة الم ب كةةةم لةوانة سةةبةييَن وا ب كةةة ئةطةر  نةةةي  ا
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قةةاميش،  بةةة قال بةةَي  يةةة دواي دة مةةودير ناح كةةةم  دةركرا بؤ مةنعي زَيدةرؤيي جَيبةجَي بكة ئةمن دَلنيات دة
مةةةنعي  يةةةكان  سةةاو رَينما بةةة يا نةةدي  جةةةنابت ثابة ئةةةوةي  سةةةر  مةةةت لة سةةَية حكو هةةةر كة طةةرين  ثشتيشت دة

نةةا زَيدةرؤيي دةكةي كة لةسةر ئةم قةزيةية الت ببةن وةعد بَي ئةمنيش لةطةَل كةةةم،   جةنابت ئيستقالة دة
خةةةم  كةةةم تةر وا نيية بلَيي ياني ثشتيان ناطرين و هاوكاريان ناكةين بة عةكسةوة رةنطة هةندَيكيان خؤيان 
كةةةم  بةةةجَي ئة سةةا جَي مةةن يا ئةةةوةي  بن، جاري واية كابرا كةم تةرخةمة لة ئيشةكةيةوة دةثَي َي دةَلَي لةبةر 

 رام، سوثاس.دةمةوَي ئاوا   ئاوا   ، بؤية الب
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كاك قوباد جَيطري سةرؤكي وةزيران فةرموو.
 بةرَيج قوباد تاَلةباني / جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
نةةى  بةرَيجان يةك خاَلي تر هةبوو لةبريم ضوو بيَلَيم بةرَيجَية ثرسياري كرد وا بجاو بةرَيجَية بوو لة ليسيت برادةرا

نةةةهَيلَين ،  مةةة  مةةة ئة يةكطرتوو تاكةي ئَيمة بتوانني ئةم دياردةية نةهَيَلني لة كاتَية وةختَية تةحديد بكةين كة ئَي
شةةةيةكة 21ئةمة زؤر ئاسان نيية من ثَيتان بلَيم ) مةةة كَي ضةةونكة ئة (ي فالني ئةوةنةية، ئَيمة ئةم كَيشةية ناهَيلني، 

بةةةَلنيش  يةَةرة،  ئةةةدةين ل كة ضةندين ساَلة دةيان ساَلة تةراكومي كردووة، بةَلام دَلنياتان ئةكةينةوة و بةلَينيشتان ثَي 
سةةاي  يةَةت، يا شةةتيوامنان ب بةةةرَيج ث لةةةماني  طةةةر ثةر هةةةبَي) ئة شةةتيوانيمان  طةةةر ث كةةة ئة مةةان  لةةةتي خؤ بةةة ميل ئةةةدةين 

كةةار ثَيويست ثةسةند بكا، تةواوي اليةنة سياسيةكان ه كةةةوة  سةةي، ثَي يةةةدةي سيا اوكارمان بن، دوور بكةونةوة لة موزا
ضةةونكة  كةةةين،  سةةةري ئة شةةَينينةوة و ضارة هةةةَلي ئةوة بكةين بؤ ضارةسةر كردن و نةهَيشتين ئةم دياردةية نايهَيلَين 

ئةةة ئةةات  بةةة ئةولةويةتَيكي ئةم كابينةية ئةمة بة قسةي طةورةو بة قسةي زل ناكرَي بة ئيش ئةكرَي، بة ئيجرا كرَي، 
كةةراوة  يةَةرةدا  سةةانة ل هةةةموو ق ئةةةم  سةةةرةراي  ئةةةمرؤ   يةةوادارم  مةةن ه ئةةةكرَي  ثةةةرؤش  ياسا ئةكرَي، بة دةزطاي دَلسؤزو 

نةةةى ) لةةة كابي مةةةت  لةةة حكو مةةة  كةةة ئَي نةةةوة  يةةا ب لةةةمان دَلن لةةة ثةر بةةةرَيجان  طةةرن  8هةةةموو  بةةة  فةةةمان  ئةةةم مةلة  )
ئةةةم وةرطرتووةن من حةز ناكةم كةس لَيرة خؤي بكا بة بةتةَل كةةةوة  مةةةت ثَي نةةة حكو لةةةمان  نةةة ثةر فةةة ،  ي ئةم مةلة

كةةار  كَيشةية ضارةسةر دةكةين، كيشةكة ئي هةر هةموومانة، حةلةكةش ئي هةموومانة، ئةطةر بةو نةفةسة ثَيكةوة 
يةَةوةو  سةةي ئ ئةةةبَي، زؤر زؤر سوثا بكةين دَلنيام ضارةسةري ئةكةين ، ئةاةينة سةر رَيو شوَيين خؤي، ياساش سةروةر 

 موو ثةرلةمانتاراني بةرَيج ئةكةين بؤ خةخمؤريتان.هة
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 فةرموو بةِرَيج وةزيري هةرَيم، كاك مولود.
 بةرَيج مولود حمي الدين باوةموراد/ وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 كان ثَيم باش بوو لةم كاتةية ئاماذة بة خاَلَية بدةم:بةرَيج ثةرلةمانتارة خؤشةويستة
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تةةةةواوي  بةةةؤ  شةةةتاندني  بةةةردوودا دوو ط تةةةةي را لةةةة هةف سةةةتان  هةةةةرَيمي كورد مةةةةتي  سةةةةرؤكي حكو كةةةةم/  ية
كةةردن  سةةان  كةةار ئا لةةةمانتارةكان و  فةرمانطةكاني حكومةت سةيتةرةكان كرد دةربارةي بة دةمةوةضووني ثةر

 ا طشتاندَية كرا بؤ هةموو سةيتةرةكان، هةموو فةرمانطةكاني حكومةت.بؤيان، ئةوة لة هةفتةي رابردوود
مةةةوة )87دوو/ واتة لة مانطي مايسا وةَلامي ) سةةينطةي ئَي يةةةن نوو لةةة ال لةةةمان  ( 69( ثرسيار طةيشتؤتة ثةر

ضةةي  خةةؤم بؤ يةةةني  ئةةيش لةال يةةةني  بةةؤ ال لةَةَيم  كةةراوة ، ب ثرسيار لة ثةرلةمانةوة ئاراستةي وةزيرة بةرَيجةكان 
كةةة ب شةةارةوانيية  يةةري  ئةةةكرَي وةز سةةتة  سةةيار ئارا تةةرين ثر كةةة زؤر يةةرةي  سةةَي وةز ئةةةو  مةةين  َلَيم وةحلاسل لة ز

ئةحلةق بؤ ويذداني خؤم بَلَيم تا ئَيستا هيض ثرسيارَي الى دوا نةكةوتووة ، ثرسياريش نيية الى ئةو فةسلى 
 تةشريعى تيا ضووبَي، سوثاس بؤ بةِرَيجتان.

 ق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صاد

سةةى  بةَلَى كاك عمر دةستت بةرز كردووةتةوة، تةنها ويستم ئةوة بَلَيم كة ئةو بابةتةى بةِرَيج كاك ابوبكر با
كةةة  يةةةى  لةةةو ِرَيطا كةةراوة   جةةة  ئةةةوةتا موعالة يةةة  كرد بووة باس و خواست لةنَيوان ثةرلةمان و حكومةت، بؤ

 ن باسى كرد، بةِرَيج كاك عمر دوا شت كة باسى بكةي، فةرموو.بةِرَيج وةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى ثةرلةما
 بةِرَيج عمر عينايةت حةمةسعيد :

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بةةؤ  مةةادةكردووة  يةةةكم ئا لةَةَيم ثرؤذة نةةدة دة تةةةنها ئةوة كةةرد،  سةةةم  ئةةةمِرؤ زؤر ق مةةن  كةةةم،  بةةووردن دة مةةن زؤر داواى لَي
كةةرد و رَيكخستنى ئةو ناوضانةى كة لة دةرةوةى سنوور بةةةِرَيجتاو  سةةتى  كةةراوة، ِرادة سةةةر  يةةان لة ى شاراوانى زيادةِرؤي

مةةةتى  سةةةرؤكى حكو طةةرى  بةةةِرَيج جَي بةةؤ  يةَةنم  سةةخةيةكيش دةه مةةةت، نو سةةةرؤكى حكو بةةؤ  تةةان  بةةةِرَيجتان نارد ئَيوةش 
لةَةى  هةرَيمى كوردستان و وةزيرى كشتوكاَل، ئةوة زؤر طرينطةو بة بةِرَيج وةزيرى كشتوكاَليش دةَلَيم ئةمِرؤ من لة دؤ

بةةة  مساقوَليةوة هامت كةمثَيكى ئاليات لةوَيية، شؤظل، بلدؤزةر، حةفارة، دةقاق  ئةو كةمثة مةهَيَلن، ضونكة من خؤم 
مةةن  ئةةى  بةةة ِرة كةةةن  لةةَي ب طةةرى  نةةة ِرَي كةةرد، ئةوا شةةى دة لةةدؤزةر ئي شةةتةقات و ب نةةيم مو ضاوى خؤم لة ضوار مةوقيعدا بي

 ئةوكاتةى لة ئاخرييدا بتوانني رَيكى خبةين و سوثاس. زيادةِرؤييةكان سنوورى بؤ دابنَيني تا
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةةؤ  بةِرَيجيشتان ِراسثاردةكان ئامادةبكةن بؤئةوةى بةزووترين كات ئاراستةى حكومةتى بكةين، زؤر سوثاس 
يوةنديدار لة كابينةى حكومةت، ئامادةبوونى بةِرَيجان جيطرى سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران و وةزيرانى ثة

ئةةةو  سةةيارةكانتان  نةةى و ثر سةةةرنج و تَيبي بةةة  يةَةذةكانتان و  بةةة وتوو زؤر سوثاس بؤ ئَيوةش ثةرلةمانتاران كة 
مةةان  شةةتنى داهاتوو هةةات، داني ثةةَي  تةةايي  بابةتانةتان زياتر دةوَلةمةند كردبةمشَيوةية دانيشتنى ئةمِرؤمان كؤ

 هةفتةى داهاتووة.
                                                                                                                                                                             

 سحم حممد صادق       د. يو             جع ر ابراهيم ئَيمينكي                           فخرالدين قادر                    
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                        سكرت  

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                              كوردستان – كوردستان
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 (13ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 6/2015/ 2 رَيكةوتي شةممةضوار

عَيراق  -ثةرلةماني كوردستان   2/6/2015رَيكةوتي  شةممةضواررؤذي (ي ثَيش نيوةِرؤي 11كاتذمَير )  
بةِرَيج جع ر ابراهيم ئَيمينكي  بة سةرؤكايةتي يوسحم حممد صادق سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبووني
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، ساَلي ضوارةمي(ي خولي 13جَيطري سةرؤك و، بةِرَيج فخرالدين قادر سكرتَيري ثةرلةمان, دانيشتين ذمارة )
 ( ي خؤي بةست.2015)

 بةرنامةي كار:
ي 1992(ي هةمواركراوي ساَلي 1( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ذمارة )20(ي ماددة )1ي حوكمةكاني بِرطة )بةثَي

(ي خولي 13عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياري دا دانيشتين ذمارةي ) –ثةرلةماني كوردستان 
نيوةِرؤي رؤذي  (ي ثَيش11طرَيداني دووةمي  ساَلي يةكةم لة خولي ضوارةمي هةَلبذاردن لة كات )

 دا بةم شَيوةية بَيت: 2/6/2015شةممة رَيكةوتي ضوار
بةةةثَيي  1 سةةتان  هةةةرَيمي كورد لةةة  كةةردن  قةةةرز  طةةةي  لةةة ِرَي يةةة  شةةاني ما سةةاي ِراكَي ثةةرؤذة يا نةةي  طةةؤ كرد ط تو

كةةاني ) سةةاَلي )75، 74، 72ماددة يةةةكي  مةةارة  سةةتان ذ لةةةماني كورد نةةاوخؤي ثةر ثةةةيِرةوي  لةةة  ( ي 1992( 
 هةموار كراو.

 ةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:ب
 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.

سةةاَلي دووةم،  بةةذاردن،  ضةةوارةمي هةَل خةةولي  كةةةين،  ثةةَي ئة سةةت  سةةتان دة طةةةلي كورد نةةاوي  بةةة  دانيشتنةكةمان 
(ي يةكي 1(، بةرنامةي كار، بةثَيي حوكمةكاني برطة )2/6/2015(، ِرؤذي داينش) )13دانيشتين ذمارة )

مةةارة ) يةَةراق ذ سةةتاني ع سةةاَلي )1ماددةي بيست لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كورد هةةةموار 1992(ي  ( ي 
مةةارة ) شةةتين ذ كةةاتي داني يةةاري دا  لةةةمان بِر سةةةرؤكايةتي ثةر سةةتةي  خةةولي 13كراو دة لةةة  بةةةهارة  خةةولي  ( ي 

بةةةم 2/6/2015ةوتي )( ي ثَيش نيوةِرؤي ِرؤذي ضوارشةممة ِرَيك11هةَلبذاردني ثةرلةمان لة كاتذمَير )  )
 شَيوةية بَيت:

بةةةثَيي  1 سةةتان  هةةةرَيمي كورد لةةة  كةةردن  قةةةرز  طةةةي  لةةة ِرَي يةةة  شةةاني ما سةةاي ِراكَي ثةةرؤذة يا نةةي  طةةؤ كرد ط تو
كةةاني ) سةةاَلي )75، 74، 72ماددة يةةةكي  مةةارة  سةةتان ذ لةةةماني كورد نةةاوخؤي ثةر ثةةةيِرةوي  لةةة  ( ي 1992( 
 هةموار كراو.

يةةري بةخَيرهاتين بةرَيجان جَيطري سةر بةةةرَيج وةز يةةي و  يةةري دارا سةةتان و وةز هةةةرَيمي كورد ؤكي حكومةتي 
هةةؤَلي  بةةؤ  كةةةين  يةَةذكارانيان ئة يةةران و ِراو مةةةني وةز سةةكرتَيري ئةجنو هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان و بةرَيج 
بةةة  ثةرلةمان بؤ بةشداري كردن لة وتوَيذةكاني تايبةمتةند بة بةرنامةي كاري ئةمِرؤ، ثَيش دةست ثَيكردن 
وتوَيذةكان داوا لة بةرَيج سكرتَيري ثةرلةمان ئةكةين ثوختةيةك لة كؤنووسي دانيشتين ثَيشووي ثةرلةمان 

 خبوَينَيتةوة، فةرموو.
 سكرتَيري ثةرلةمان.-بةرَيج فخرالدين قادر

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ( بةم شَيوةي خوارةوة بوو:26/5/2015( لة بةرواري )12ثوختةي دانيشتين ذمارة) 

 دةست ثَيكردني دانيش) لةاليةن بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمانةوة. 1
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نةةةبووي  -2 مةةادة  لةةةماني ئا نةةداماني ثةر نةةاوي ئة نةةةوةي  شةةوو و خوَيند شةةتين ثَي تةةةي داني نةةةوةي ثوخ خوَيند
 كؤبوونةوة و ليذنةكاني ثةرلةمان لةاليةن سكرتَيري ثةرلةمانةوة.

 بؤ خاَلي يةكةم و بة ثَي ةوانةوة.ئاَلوطؤِر كردني بةرنامةي كار خاَلي دووةم  -3
بةةووني  -4 مةةادة  سةةتان و ئا هةةةرَيمي كورد لةةة  يةةادة ِرةووي  ثةسند كردني ط توطؤ كردن سةبارةت بة كَيشةي ز

ئةةاو و  ضةةاوةكاني  شةةتوكاَل و سةر يةةري ك بةةةرَيج وةز يةةران و  مةةةني وةز هةةةرَيم و ئةجنو بةرَيج جَيطري سةرؤكي 
 و بةرَيج وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان. بةرَيج وةزيري شارةواني و طةشت و طوزار

شةةتين  -5 بةةؤ داني ط توطؤ كردني ثرؤذة ياساي ِراكَيشاني ماية لة ِرَيطةي قةرز كردن لة هةرَيمي كوردستان و 
 ئةمِرؤ دواخرا.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

شةةتين  سوثاس، ئَيستا لة داوا لة بةرَيجتان ئةكةين ناوي ئامادة لةةةمان و داني نةبوواني دانيشتين ثَيشووي ثةر
 ليذنةكاني ثةرلةمان خبوَيننةوة.

 سكرتَيري ثةرلةمان.-بةرَيج فخرالدين قادر
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

مةةارة ) شةةتين ذ لةةة داني كةةة  لةةةمان  نةةداماني ثةر بةةةرواري )12نةةاوي ئة لةةة  سةةايي  مةةادة 26/5/2015( ي ئا ( ئا
 بوون ئةمانةن: نةبوون يان مؤَلةت ثَيدراو

 لة كؤبوونةوةي يةكةم:
لةَةة -طططاهربةةةيار  -مةةؤَل  -ئاري حممةةد - مؤَلةت-انةس حممد-1 شةةري -مؤ شةةار م لةَةةت-بة صةةاحل - مؤ مةةادة -ثةةةري  ئا

صةةادق - نةبووة لةَةةت-زؤزان  محةةد - مؤ لةَةةت-سةةراج ا سةةةرحةد - مؤ لةَةةت -سةةةركةوت  شةةة دارا - مؤ لةَةةت -طة  - مؤ
 مؤَلةت -عجت صابر - مؤَلةت -ثمانعمنرية  - مؤَلةت-فرهاد حةمة صاحل
 لة دانيشتين دووةم:

شةةري - مؤَلةت -طاهربةيار  -مؤَلة -ئاري حممد - مؤَلةت-انس حممد 1 لةَةةت -بةشار م صةةاحل - مؤ مةةادة  -ثةةةري  ئا
لةَةةت -طةشة دارا - مؤَلةت -سةركةوت سرحد - مؤَلةت -سراج امحد - ئامادة نةبووة -زؤزان صادق - نةبووة  مؤ

مططانمةةنرية  - مؤَلةت -حةمة صاحلفةرهاد  - لةَةةت -عث صةةابر - مؤ نةةةبووة-عةةجت  مةةادة   نةةي - ئا نةةى  لةَةةت -م  - مؤ
 مؤَلةت -حيات جميد - مؤَلةت -عثمانمجال 

لةةةماني  بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان، ِراثؤرتي بةدواداضووني كؤبوونةوةي هةفتانةي ليذنة هةميشييةكاني ثةر
 ( بةم شَيوةية بوو:2/6/2015و )( تاك26/5/2015كوردستان لة بةرواري )

 ( كؤبوونةوةي كردووة26/5ليذنةي ئاوةدان كردنةوة و نيشتةجَي كردن لة ) 1
 مؤَلةت بووة -بةشار مشري 
 ( كؤبوونةوةي كردووة27/5ليذنةي دارايي و كاروباري ئابووري و وةبةر هَينان لة ) -2
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ئامادة  -سؤران عمر - ئامادة نةبووة –دينة ايوب م - ئامادة نةبووة –شَيركؤ جودت  -مؤَلةت  –هَيظا حاجي 
 ئامادة نةبووة -يروانت نيسان - نةبووة

 ( كؤبوونةوةي كردووة27/5ليذنةي كاروباري كؤمةَلي مةدةني لة ) -3
بةةراهيم  ظةةار ا بةةووة -ئَي لةَةةت  لةةدا  - مؤ مةةال ي نةةةوةي  –ك كةةات كؤبوو هةةةمان  لةةة  ئةةةوةي  بةةةر  نةةةبووة لة مةةادة  ئا

 وةليذنةيةكي تري هةبو
لةةة ) -4 سةةايد  يةةاني جينؤ سةةي و قوربان نةةدانياني سيا شةةةهيدان و زي شةةمةرطة و  بةةاري ثَي نةةةي كارو ( 28/5ليذ

 كؤبوونةوةي كردووة
 مؤَلةت -عبداهلل حممود - مؤَلةت  -هةورامان حةمة شةريحم - مؤَلةت  -مصى  دلَير  
 ةي كردووة( كؤبوونةو1/6ليذنةي دارايي و كاروباري ئابووري و وةبةرهَينان لة )  -5
 مؤَلةت -سؤران عمر - ئامادة نةبووة -صاحل فةقَي   
 ( كؤبوونةوةي كردووة1/6ليذنةي كاروباري تةندروسيت و ذينطة لة ) -6
 مؤَلةت -شَيركؤ حةمة امني - مؤَلةت –مريم صمد   
 ( كؤبوونةوةي كردووة1/6ليذنةي بازرطاني و ما  بةكاربةر لة ) -7
 ئامادة نةبووة -هَيظا حاجي - مؤَلةت -ظااَل فريد - مؤَلةت -ظةمان فيصل-  
 ( كؤبوونةوةي كردووة1/6ليذنةي كشتوكاَل و ئاودَيري و بةنداوةكان لة ) -8
 مؤَلةت -فةرهاد حةمة صاحل - ئاواز جنطي مؤَلةت - مؤَلةت -خلحم امحد  
 ( كؤبوونةوةي كردووة1/6ليذنةي ئاوةدان كردنةوة و نيشتةجَي كرردن لة ) -9
 مؤَلةت -شيالن جع ر - مؤَلةت -باس فتاحع  

 ( كؤبوونةوةي كردووة1/6ليذنةي ثةروةردة و خوَيندني بااَل و توَيذينةوةي زانسيت لة ) -10
 سةرجةم ئةنداماني ئامادة بوون

 ( كؤبوونةوةي كردووة1/6ليذنةي ثيشةسازي و وزة و سةرضاوة سروشتييةكان لة ) -11
 مؤَلةت -عجت صابر - مؤَلةت–ة صاحل علي حةم -مؤَلةت–صاحل بةشار   

لةةة ) -12 سةةي  نةةدانياني سيا سةةايد و زي يةةاني جينؤ شةةمةرطة و قوربان بةةاري ثَي نةةةوةي 1/6ليذنةي كارو ( كؤبوو
 كردووة

نةةةبووة -هةورامان حةمة شةريحم - ئامادة نةبووة –حممد صادق  1 لةَةةت - ئامادة  متةةان مؤ بةةداهلل  - قةةادر ئؤ ع
ئةةةجام بةرَيج سةرؤكي  مؤَلةت–حممود  يةةان  نةةةوي خؤ نةةة كؤبوو شةةَيوةي هةفتا بةةة  ثةرلةمان، ليذنةي ياسايي 
 داوة.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

مةةادةن،  يةَةرة ئا سةةتا ل كةةة ئَي كةةةين  سةةتان ئة ئةةاواي كورد سةةاني ِرؤذ مةةة نوو لةةة ِرؤذنا سوثاس، بةخَيرهاتين تيمَية 
سةةاي ئَيستا ئةضينة سةر بِرطةي يةكةم لة بةرنامةي كا ثةةرؤذة يا نةةي  طةةؤ كرد ري ئةمِرؤ كة بريتيية لة )ط تو
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ثةةةيِرةوي 75، 74، 72ِراكَيشاني ماية لة ِرَيطةي قةرز كردن لة هةرَيمي كوردستان بةثَيي ماددةكاني ) لةةة   )
سةةَي 1992ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة يةكي ساَلي ) هةةةر  سةةةرؤكايةتي  لةةة  كةةراو(، داوا  ( ي هةموار 

بةةار سةةةر ليذنةي كارو نةةة  كةةةين بَي ئةةابووري ئة بةةاري  يةةي و كارو ئةةايين و دارا بةةاري  ئةةةوقاف و كارو سةةايي و  ي يا
بةةةر  كةةةتان لة يةَةوة ِراثؤرتة لةةةمان ئ بةةةرَيجي ثةر نةةداماني  بةةةاَلم ئة طةةؤ،  تةةو  بةةة ط  كةةردن  سةةت ثَي مةنةسة بؤ دة

حةةةف سةةييوة دةستة، ئةطاداري ئةوةن كة بةشَيكي ئةنداماني ثةرلةمان لة ليذنة تايبةمتةندةكان تة وزيان نوو
سةةةر  طةةؤي لة سةةاكة ط تو ثةةرؤذة يا يةةا  كةةة ئا كةةةين  ئةةةوة ئة طةةؤي  سةةةرةتا ط تو يةةة  سةةاية، بؤ لةسةر ئةو ثرؤذة يا
يةةةن  كةةرا لةال بكرَي، يان رةت بكرَيتةوة، ئةوكات ئةضينة سةر بِرطة و ماددةكاني ثرؤذة ياساكة ئةطةر قبوَل 

لةةةمان ئةنداماني ثةرلةمانةوة، ئةكات ئةضينة سةر بِرطة و ماد نةةداماني ثةر دةكان، و ئةطةر بة دةنطداني ئة
بةةؤ  نةةد  خةةةَلكاني تايبةمتة شةةرتين  مةةةش با بةةؤ ئة ئةةةطرين،  كةةان هةَل ئةةةوكات ط توطؤ يةةةوة  ئةو بابةتة ِرةفج كرا
طةةريَي   ط توطؤ كردن لةسةر ئةو بابةتة لةسةر ئةوةي ئايا ط توطؤ لةسةر ئةو بابةتة بكرَي يان ثرؤذةكة ِراب

بةةةوان ئةنداماني ليذنة ت فةةةت  سةةةرةتا دةر سةةيوة،  ايبةمتةندةكاني ثةرلةمانن، خؤيان ِراثؤرتيان لةسةري نوو
( ئةندام ثةرلةمان 3ئةدةين كة ِراي جياوازيشان هةية، تَيبيين خؤيان خبةنة ِروو لةو بارةوة، دوايي ِرَي بة )

كةةات، و ) كةةة ب نةةي ثرؤذة شةةة كرد شةةتطريي موناقة لةةةمانيش موناقة3ئةدةين ث نةةدام ثةر كةةةن ( ئة ئةةةوة ب شةةةي 
بةةة  بؤضي ئةوان دذي ئةوةن ط توطؤي ثرؤذة ياساكة بكرَي، بؤ ئةوةي بة شَيوةيةكي مونتيج ئةو ط توطؤية 
كةةردن  طةةؤ  نةةةوةي ط تو بةةة ِرةتكرد يةةان  سةةاكة،  ثةةرؤذة يا كؤتا بَينني، يان بة ثةسند كردني ط تو كردن لةسةر 

لةةةةو بابة ئةةةةبَي  كةةةةرةوة  يةةةةكاليي  لةةةةمان  يةةةاري ثةر سةةةةري، بِر نةةةة لة سةةةةرؤكي ليذ لةةةة  سةةةتا داوا  تةةةة، ئَي
 ثةيوةنديدارةكان ئةكةين، فةرموو مامؤستا غةريب.

 مصى  :بةرَيج غريب 
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ويستم ئةوة بَلَيم كة خؤم ئةندامَيكي ليذنةي ئةوقافم، ئةو واذووييةي كردوومة لة ذَيرةوة نووسيومة كؤي 
طةةادار ثرؤذةكة ِرةت ئةكةمةوة، لةبةر ئةوة ئَي مةةةوة، ئا كةةةش ِرةت ئةكة بةةةرَيجتان واذووةوة حةةجووري  بةةة  ستا 

 بن.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةرَيجت، بةرَيج دكتؤر عيجةت صابر سةرؤكي ليذنةي ئابووري  و كاروباري دارايي فةرموو.
 بةرَيج عجت صابر:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 جاميية  كاك ئاري نوقتةي ني

 بةرَيج ئاري هةرسني:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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ئةةةوةي ) بةةؤ  ضةةيية  يةةات  كةةة ئال نةةةوة  لةةة 3من لةسةر قسةكاني بةرَيجتان حةز ئةكةم ئةوة ِروون بكة كةةةس   )
طةةةر )3طةةةَلي و ) ضةةونكة ئة كةةات   سةةة ب لةةة دذي ق كةةةس  هةةةَلي 50(  ضةةؤن  تةةةوة  بةةةرز بكا سةةت  كةةةس دة  )

 ئةبذَيري  سوثاس.
 حم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوس

ئةةةوة،  سةةةر  نةةةبني لة تةةةواو  ئةةةمِرؤ  طةةة  سةةَي ِرةن ِرةوشي ثةرلةمان هةر بةو شَيوةية بوو، ئةطةر هةمووي هةَل
بةةةرَيجان  كةةةن،  كةةة ب سةةةر بابةتة سةةة لة كةةة ق كةةةين  بةاَلم لة فراكسيؤنة جياوازةكان ئيختياري ئةو كةسانة ئة

لةةة ح شةةَيوةي  بةةةو  سةةاكة  ثةةرؤذة يا شةةرت  يةةدارةكان ثَي نةةة ثةيوةند شةةي ليذ ثةةؤرتي هاوبة هةةاتووة، و ِرا مةةةت  كو
تةةةي  جةةوان نوق تةةؤرة  فةةةرموو دك كةةرد،  مسةةان  يةةةي با بةةةو ط توطؤ كةةةين  سةةت ئة يةةي دة تةةةوة، دوا ئةخَوندرَي

 نيجاميية 
 بةرَيج د.جوان امساعيل:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 منيش تةحةفوزم لةسةر هةية، واذووةكةم سةحب ئةكةمةوة.

 :عجت صابر بةرَيج
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةةةتوانَي  ئةةةو  تةةة  نةةة، وا واذووي ئةندامي ثةرلةمان لةسةر ِراثؤرتةكان بؤ ِرايي كردني بابةتةكةية لة ناو ليذ
طةةدان  خةةؤي، دةن كةةةي  لةةة ليذنة طةةرَي  كةةة ِراب لَيرة دةن  بؤ ياساكة نةدات، زؤر ئاسايية، بةاَلم ناتوانَي ِراثؤرتة

نةةي دواجار بؤ ئةنداماني  سةةةحب كرد بةةةاَلم  كةةةن،  بةةوَلي ئة يةةان ق سةةاية  ئةةةو يا ثةلةمانة، ئايا ِرةتي ئةكةنةوة 
مةةن  ئةةةَلَي  كةةردووة  كةةة واذووي  بةةةاَلم  نةةةكات،  ئةةةتوانَي واذووي  يةةةن،  واذوو بةو شَيوةية ِرةوان نيية ثةيِرةوي

 لةطةَلي نيمة تةنيا بؤ ئةوةية بابةتةكة لة ناو ليذنةكة بَيتة دةرَي، سوثاس.
 ج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَي

يةةان ِرةت  كةةرَي  سةةة ب طةةؤي لة سةةاكة ط تو ثةةرؤذة يا يةةا  كةةةين ئا ئةةةوة ب طةةؤي  ئةةةبَي ط تو هةةةر  تةةة  سةةوثاس، كةوا
طةةةر  طةةؤوة، ئة نةةة ط تو تةةة ئةاةي كةةرَي ئةوكا شةةة ب كةةرا موناقة بةةوَل  نةةةوة ق يةةةن ئةنداما بكرَيتةوة، ئةطةر لةال

سةةؤران ِرةتيش كرايةوة ئةوكات ِرةت ئةكرَيتة كةةاك  وة، ثَيم وابَي ئةوةندة نوقتةي نيجاميية ثَيويست ناكات، 
 فةرموو.

 
 بةرَيج سؤران عمر:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةةةوقاف  نةةةي  يةةة ليذ يةةة، بؤ بةةاري ني كةةةي ئيعتي نةةةبَي ِراثؤرتة قةةانوني  سةةابي  كةةاني ني يةةةك واذوو هةةةر ليذنة

 تا ِراثؤرتي هاوبةش تَية ئةضَي، سوثاس.ثَيشرتيش بة ِراثؤرت و بة ِرةمسي ِرتي كردؤتةوة، ئَيس
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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يةَةي  ئةةةوقاف ث نةةةي  طةةةر ليذ نةةدامان، ئة سةةندووقي ئة تةةة  كةةراوة، خراوة وةكو بامسان كرد ئَيستا ِراثؤرت ئيمجا 
سةةندووقي ئةندا ضةةؤتة  سةةتا  كةةة ئَي كةةةن،  سةةةر نة سةةةرةتاوة واذووي لة لةةة  هةةةر  ئةةةبوو  بةةؤ باش نةبوو  نةةةوة  ما

سةةتا  فةةةرموو مامؤ نةةا   يةةان  كةةرَي  سةةةر ب طةةؤي لة كةةة ط تو نةةةوة  يةةةكاليي ئةكةي طةةدان  بةةة دةن ط توطؤش، ئَيستا 
 هةورامان.

 بةرَيج د.هةورامان طةضَينةيي:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

هةةةموويان  ئةةةوقاف  نةةةي  فةةة، ليذ نةةةي ئةوقا ثةةؤرتي ليذ ئةةةوة ِرا سةةؤران  كةةاك  سةةةكاني  بؤ زياتر تةوز ةةداني ق
لةةة ل ضةةؤن  نةةازاو  نةةة،  ئةةةوةش ِراثؤرتةكةما تةةةوة و  سةةايةمان ِرةتكردؤ ثةةرؤذة يا ئةةةو  مةةة  مةةا  ئَي بةةة ئيج يةَةرةن، 

ضةةؤن  يةةا  كاتَيكدا كة ليذنةيةك، ثرسيار لة ليذنةي ياسايي ئةكةم، ليذنةيةك لة ليذنةكان ِرةتي ئةكةنةوة، ئا
 ِراثؤرتي هاوبةش ئةنووسرَي  

 رلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثة

 سوثاس، فةرموو دكتؤرة بةهار.
 بةرَيج د.بةهار حممود:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
لة سةرةتا ليذنةي ئةوقاف ئةو ِراثؤرتةيان ناردبوو، ِرةفج كردنةوة نيية، داواي بةديل ئةكةن، بةاَلم لة دواي 

سةةةرؤكي  بةةةرَيج  يةةةن  لةةة ال هةةاتووة  مةةة  بةةؤ ئَي يةةة  ئةةةو ئيمجا نةةةوة  مةةةَلَية كؤبوو ئةةةو كؤ فةةةوة،  نةةةي ئةوقا ليذ
مةةجاي 4( كةس )7ئيمجايانة لة ليذنةي ئةوقافةوة بؤ ئَيمة هاتووة كة نيسابي قانوني تةواوة، لة ) ( كةس ئي
 كردووة، هيض عيالقةي بة ئَيمةوة نيية كة ضؤن ئيمجا كراوة لة ليذنةي خؤيان.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةهار خان فةرموو.
 ج د.بةهار حممود:بةرَي

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
كةةة  تةةرةوة  بةةةتَيكي  بةةة با سةةتة  كةةة ثةيوة كةةةين  شةةتَية ئة سةةةر  طةةؤ لة سةةاييةوة ط تو لةةة ِرووي يا ضةةؤن  نةةازاو 
ضةةية   خةةةرجيمان  ضةةية،  متةةان  ضةةيية  داها جةةة  نةةازانني بود لةةةمان  بودجةية  ئَيمة تا ئَيستا لةم خولةي ثةر

 ضؤن........
 صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد 

 ئةوة نيجامي نيية بةهار خان، فةرموو كاك حاجي.
 بةرَيج كنعان جنم الدين)حاجي كاروان(:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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ئةةةو 80تةقريبةن كؤي واذووي ليذنةكان  كةةؤي  طةةةر  يةةا ئة كةةةم ئا سةةيار ئة يةةة، ثر حةةةفوزي ثَيوة % الي كةم تة
 جةلسة  % تةحةفوز بَيت دَيتة ناو80ئيمجايانة 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كةةةين،  جةةة ئة ئةةةوة موعالة تةةازة  نةةاوخؤي  ثةةةيِرةوي  لةةة  يةةةوة  بةةة دَلنياي نةةاوخؤ،  ئةوة ئيشكالَيكة لة ثةيِرةوي 
نةةةي  نةةةبوو، دوو ليذ سةةايةك  ثةةرؤذة يا شةةةي  طةةةَل موناقة ئةطةر بؤ منوونة ليذنةيةك لة ليذنةكان ئةسَلةن لة

ئةةةمِرؤ تر، يان سَي ليذ يةةةت  شةةرتين ئال يةةة با مةةان وا بةةةاَلم ثَي تةةةوة،  يةةةكاليي بكرَي ضةةؤن  بةةوو  طةةةَلي  نةي تر لة
سةةةر  طةةؤ لة سةةةرةتا ط تو كةةة  يةةة  بيطرينة بةر بؤ ئةوةي ط توطؤ لةسةر ئةو ثرؤذة ياساية بكرَي يان نا  ئةوة

طةةداني ئةوة ئةكةين كة ثرؤذة ياساكة خبرَيتة موناقةشةي ثةرلةمانةوة يان نا  ئةنداماني ثة بةةة دةن رلةمان 
ئةةةدات  يةةار  لةةةمان بِر يةةان ثةر لةةةمان  نةةداماني ثةر طةةداني ئة نةةةوة، دواي دةن يةةةكاليي ئةكة سةةة  ئةةةو ثر يةةان  خؤ
ط توطؤ بكرَي و دةست ئةكةين بة ط توطؤ كردني، يان ئةنداماني ثةرلةمان ِرةتي ئةكةنةوة ط توطؤ ناكرَي، 

 ئَيستا فةرموو دكتؤرة ِرَيواز.
 ائ :بةرَيج د.ِرَيواز ف

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
يةَةراق   ئةوةي قسة لةسةر ثرؤذةكة نيية، قسةية لةسةر جَي بةجَي كردني ثةيِرةوي ناوخؤ، لة ثةرلةماني ع

كةةةين،  ئةوة منوونةية بؤ ئةوةي وازيح بَي كة عةيبَيكي شكلي دروست ئةبَي، هةتا ئةطةر ياساكةش ثةسند ب
حةةادي دةن  درا لةسةر مةسةلةي ياساي خانةنشيين  ثةرلةمانتاران، لةسةر عةيبَيكي شكلي مةحكةمةي ئيتي

سةةيارة  ئةةةو ثر شةةكَلية،  سةةةلةيةكي  ئةةةوة مة ِرةفجي كردووة، عةيبةكة ئةوة بوو ثرس بة حكومةت نةكرابوو، 
بةةة  يةةةكانيان  طةةةر ِرةئ ئةةةوقاف ئة نةةةي  بةةؤ ليذ قةةةرز  سةةاي  ئةكةم، حيكمةت ضيية لة ئاراستة كردني ثرؤذة يا

نةةةي نةزةري ئيعيبار وة بةةؤ ليذ قةةةرز  ثةةرؤذةي  نةةي  سةةتة كرد لةةة ئارا رناطريَي  ئةوة يةك، دوو، حيكمةت ضية 
تةةةوة،  سةةاغي ئةكا دارايي ئةطةر ئيمجاي ئةوان بة نةزةري ئيعيبار وةرناطريَي و دواجار ثةرلةماني كوردستان 

كةة سةةايةك دةر ئة بةةؤ يا منةةان ئَيستا ثرؤذةي هةموار يان داناني ثةيِرةوَيكي نوَيمان لةبةر دةستة،  كةةة طوما ةين 
تةةر  كةةةين، دوا ثةةةيِرةودا ب نةةاو  هةية لة شكَليةت و لة ئيجرائاتي  لةكاتَيكدا ئةكرَي ضارةسةري ئةو بابةتة لة 
قسة لةسةر ئةو حاَلةتانة بكةين، يان ئةو ثرؤذة ياسايانة بكةين كة ئةوجؤرة جةدةلةي تَيداية، لة ئَيستاوة 

لةةةو من وةكو قانونييةك طوماو هةية لةسةر ثرؤذ ة ياساييةك كة لَيرة موناقةشة ئةكرَي، لة كاتَيكدا يةكَي 
يةةان  هةةةبَي ئيمجاكان يةةان  كةةة زةِروورن حجوور نةةاوة  بةةؤ دا تةةان  بةةةرَيجتان ئيعتيبار كةةة  نةةةي  نةةة تايبةمتةندا ليذ
سةةت  تةةة ثَيوي لةةةمان، كةوا نةةاو ثةر تةةة  نةةرَي دَي يةةان داب بةةؤ ئيمجاكان حجووريان هةبَي، بةاَلم بَي ئةوةي ئيعتيبار 

سةةةر نا كات ئةندامي ثةرلةمان لة ليذنةكان قسةي خؤي بكات، هةر لة ثةرلةمان لَيرة هةر شتَية هةبوو يةك
ساغي ئةكةينةوة و قسةي خؤماني لةسةر ئةكةين، لةبةر ئةوة بة تةسةوري من عةيبةكة ئةبَيتة عةيبَيكي 

 شكَلي، هيوادارم ئةوة بة نةزةري ئيعتيبار وةرطريَي.
 صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد 
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تةةة  ئةةةو ِراثؤر كةةةي،  شةةةكة ب تةةة هاوبة سةةةيري ِراثؤر ئةةةتواني  يةَةواز  تةةؤرة ِر بةةةرَيج دك بةةةرَيجتان،  بةةؤ  سةةوثاس 
كةةؤي ) لةةة  سةةةرة،  شةةي لة نةةةي ئةوقافي ثةةؤرتي ليذ لةةةمان، ِرا ( 7هاوبةشةي دابةش كراوة بةسةر ئةنداماني ثةر

خةةاتوو ئةندامي ليذنةكة ثَينج ئةندامي واذووي لةسةر كردو نةةةوة،  سةةةندوقي ئةنداما نةةاو  تةةة  يةةة هاتؤ وة، بؤ
 ئامينة فةرموو.

 بةرَيج امنة زكري:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

يةَةدا  لةَةة ثةرلةمان نةةاظ هؤ تةةة  شةةَي ها كةةات، و موناقة حةةازر ب خةةو  ثةةؤرتَين  يةةدار ِرا يةةذنَين ثةيوةند ددةمَيكيدا كو ل
ظةةَي بديتنا من ثَيويسيت هندَي ناكاتن، و خاَلَيت نيجامينة ئ سةةةر  كةةرن ل  شةةة  ةطةر بَينة وةرطرتن كو موناقة

يةَةدا، ل  لةَةة ثةرلةمان نةةاظ هؤ تةةة  حةةةتا نةهَي كةةرن  شةةة  ثرؤذَي بَيـتة ِراطرتن، ئةظة د دةمةكيدا راستة كو موناقة
لةةةمان  نووكة دبينم خالةكا ثةيِرةويا كو ِراطرتنة ثرؤذَي بَيتة كرن ب حيجةتَي هةندَي هةندةك ئةندام ثةر

نةةا دناظ هؤَلا ثة خةةت طرت رلةمانَي دبَيذن ئةم سةحبا ئيمجايا خو دكةين، ئةظة هةم وةخت طرتنة، هةم ذي وة
 حكومةتَيية، ذبةر هةندَي ب ينة سةر موناقةشَي سةرةكي.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو كاك طؤران.
 بةرَيج طؤران ئازاد:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
كةةردووة، لة خولي ث سةةياغةي  نةةة  نةةة، ليذ نةةاو ليذ َيشوو هيض كات ثرؤذة ياسا ليذنة ِرةتي نةكردؤتةوة، ضؤتة 

طةةي  لةةةمان دةن هةةؤَلي ثةر لةةة  يةةة  جةةة هاتي لةةة نةتي تةةةوة،  جاري وابووة ليذنة بة كاملي ثرؤذة ياساي ِرةت كردؤ
تةةةوة، لةسةر دراوة كة ئةم ثرؤذةية قبوَل بكرَي كة ِرةفجي ليذنةية، ليذنةي ياسايي ثرؤ ذة ياساي ِرةت كردؤ

يةةة  تةةةوة، بؤ سةةياغة كراوة تةةر  جةةارَيكي  تةةةوة،  فةةج كراوة سةةايي رة لة هؤَلي ثةرلةمان ِرةت كردنةوةي ليذنةي يا
لةةةمان  نةةدام ثةر شةةَيكي زؤري ئة كةةة بة تةةووة  يةةان طر بةةةرةكان وةر نةةة موعتة يةةةعين ليذ يةةة،  ئةةةم تَيبيني سةةتا  ئَي

نةةةداوة ب ةةينة تَيبينيان لةسةر ثرؤذةكة هةية لةطةَل ئةوةن، ب يةةارت  ؤية بةرَيجت ئةَلَيي مةبدةئيةن، خؤ بِر
يةةةوة، رَةت  طةةةر ِرةت كرا يةةة  ئة طةةةَل ني كةةَي لة لةَةة   كةةَي لةطة فةةةرموو  ئةةةَلَيي  تةةؤ  سةةتا  شةةةكة، ئَي سةةةر موناقة

 ئةكرَيتةوة، ئةطةر دةنطي هَينا ئةوسا ئةضيية سةر موناقةشة.
 
 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

شةةتني سةةوث كةةةم تَيكةي سةةت ئة بةةةاَلم وا هة تةةةوة،  بةةةرز كردؤ سةةتيان  تةةريش دة سةةَيكي  ضةةةند كة ئةةةزاو  اس، 
ثةةؤرتي  سةةاكة و ِرا ثةةرؤذة يا قةةي  بارودؤخةكة ضؤنة، فةرموو ليذنةي ياسايي و ليذنة ثةيوةنديدارةكاني تر دة

 هاوبةشي ليذنةكان لةسةر ثرؤذة ياساكة خبوَينةوة.
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 بةرَيج د.ظاَلا فريد:
 رؤكي ثةرلةمان.بةرَيج سة

 ثرؤذة ياساي ِراكيشاني ماية لة ِرَيطةي قةرز كردن لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق
 ماددةي يةكةم:

 مةبةسيت ئةم ياساية لةم وشة و دةستةواذانةي دَين ماناكانيان بةرامبةريانة.
 هةرَيمي كوردستاني عَيراق -هةرَيم 1
 َيمئةجنومةني وةزيراني هةر -ئةجنومةني وةزيران -2
 ثةرلةماني كوردستاني عَيراق -ثةرلةمان -3

لةةة  ماددةي دووةم: ثةةاك  سةةايي  ضةةاوةي يا لةةة سةر يةةة  شةةاني ما بةةة ِراكَي ئةةةوكرَي  تةةةخويل  يةةران  ئةجنومةني وةز
يةةةك  بةةة بةها شةةَيوة  تةةري هاو سةةةي  يةةان ثرؤ ِرَيطةي قةرز كردن و قةرز وةطرتن و يان طةرةنيت كردني قةرز 

لةةة ) يةةارد دؤالري5سةةةرجةمي  يةةان  ( مل نةةةكان  قةةةرزة وةرطرت سةةةرجةم  جةةة  نةةةبَي، مةر يةةاتر  ئةةةمريكي ز
ئةةةو  كةةةمي  طةةةي ية لةةة بِر كةةة  كةةةن  بةةِرة نة ئةةةو  ثةةةِري  طةرةنتييةكان يان هةر ثرؤسةيةكي تري هاوشَيوة تَية
ئةةةو  يةةةكان و  سةةوود و خةرجي سةةوومات و  ماددةية باس كراوة، و دانةوةي يان طةرةنيت كردني بة دانةوةي ِر

ئةةةم 5ثَييةوة بةسرتاونةتةوة لة نَيو دةستةاَلتي ئةجنومةني وةزيران داية كة لة ماددةي ) بِرانةي تر كة (ي 
يةةة  ئةةةو ماددة كةةةمي  طةةةي ية لةةة بِر كةةراو  ياسايةدا ِروون كراوةتةوة، و ئةم بِرانةش لة نَيو بةرزة ئاسيت باس 

 هةذمار ناكرَين.
سةةَييةم: قةةة مةةاددةي  ئةةةو  يةةان  شةةرَي  يةةةي ِرائةكَي ئةةةو ما هةةةر ئةةةكرَي  بةةة  ئةةةكرَين  نةةةي دةر طةةرةنيت كراوا رزة 

دراوَيكي بياني بَي لة سنووري ئةو بِرةي لة بِرطةي يةكةمي ماددةي يةكةمي ئةو ياساية باسكراوة، و لةسةر 
كةةة  طةةةرنيت كردنة يةةان  كةةة  قةةةرز كردنة بنةماي نرخةكاني ثارة طؤِرينةوةي كار ثَيكراو لة ِرَيكةوتي بةستين 

نةةي لةسةر بنةماي نرخةكاني ث ثةةَي كرد طةةةرةنيت  يةةان  قةةةرز  ارة طؤِرينةوةي كار ثَيكراو لة ِرَيكةوتي بةستين 
 قةرزةكة بة طوَيرةي حوكمةكاني ئةو ياساية، تةنيا بة نووسني لةسةر ِرَيكةوتَيكي تر ِرَيككةوت .
و لة بازاِرة دووةم: لة شَيوةي قةرزي دةرةكي يان ئاسانكاري هةبووني تر يان ثةِر يان قةواَلةي دارايي دةركرا

 دةرةكييةكان يان هي تر.
لةةةو  سةةرتاو و  يةَةوان نةبة سَييةم: لة ِرَيطةي يةك ثرؤسة يان لة ِرَيطةي زجنرية ثرؤسةي بة يةك بةسرتاو يان ن

 سنوورةي لة بِرطةي يةكةمي ماددةي يةكةمي ئةو ياساية هاتووة.
ضةةوارةم: بةةة مةةاددةي  تةةة  لةةةوةي تايبة نةةةوة  بةةة دا هةةةرَيم  يةةةكاني  قةةةرزة ثابةندي يةةان  شةةراون،  نةةةي ِراكَي و مايا

طةةةَل  سةةانن لة شةةةنطيدانةوة يةك فةةةكاني ثَي لةةة ِرووي ما سةةاية  ئةةةو يا مةةةكاني  يةَةي حوك بةةة ث كةةان  طةرةنيت كراوة
 ثابةندة دارايية نا طةرةنيت كراوةكاني تري هةرَيم.

 ماددةي ثَينجةم:
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جةةةكاني ِرا 1 حةةوكم و مةر شةةوةختة  يةةران ثَي مةةةني وةز طةةةرةنيت بة بِريارَيكي ئةجنو يةةان  يةةة  هةةةر ما شةةاني  كَي
سةةوودي  كةةِراي  يةةان تَي سةةوود  كةةراوي  بةةةرزة ثَي كةةراو  نةةة ثَي كردني قةرز لة نَيوانيشياندا بؤ منوونة دراوي متما
يةةاري  بنةِرةت و بِري بنةرةت و ِرَيكةوتي شايستة بوون، بةو شَيوةي بةرذةوةندي طشيت دةستةبةري ئةكات د

 ئةكرَيت.
بةةؤي -2 يةةران  مةةةني وةز يةةران و  ئةجنو مةةةني وةز سةةةرؤكي ئةجنو لةةة  كةةدَي  كةةة ثَي بةةةت  يةةةكي تاي يةةة ليذنة هة

حةةوكم و  يةةان  سةةتةاَلت  بةةة دة سةةثَيري  يةةا ِراب بةةة ج يةةان  كةةةوة  بةةة ية ئةةابووري  يةةي و  جَيطرةكةيي و وةزيري دارا
سةةتان  قةةةرز، و دانو نةةي  طةةةرةنيت كرد هةةةر  يةةان  يةةة  شةةاني ما سةةةكاني ِراكَي مةرجةكاني هةر ثرؤسةيةك لة ثرؤ

سي ةتي ئةوةي كة نوَينةري ئةجنومةني وةزيرانن، و بةستين سةرجةم ِرَيكةوتن و بةَلطة نامةكان كردن بة 
بةةةجَي  جةةَي  بةةواري  سةةتنة  ئةةةكات و خة بةةةر  سةةتة  شةةيت دة نةةدي ط و هةر هةموار كردنَية بةو شَيوةي بةرذةوة

 ئةبَي.كردنةوة و بةرثرسيةتي ئةم ليذنةيةش لةبةردةم ئةجنومةني وةزيران هاوكاري تةزامووني 
 ماددةي شةشةم:

كةةةن و  1 سةةتةبةر ئة شةةيت د نةةدي ط كةةة بةرذوة ئةةةنَيت  يةةان  نةةةي دا ئةةةو ِرَيكارا سةةةرجةم  يةةران  ئةجنومةني وةز
نةةي دراو و  ئةةاَلوطؤِر كرد سةةةكاني  شةةيان ثرؤ لةةة نَيواني بةةةر،  تةةة  يةةدارة ئةطرَي بةةؤ ئ تةةةوة  سةةي ئةطةِرَي ضارةنوو

يةةان  بةرهةمة ئيدارييةكان و دووبارة ثارة ثَيدان )تةمويل( نةةةوة  سةةازي كرد كةةةر  درَيذكرنةوة و دووبارة ثةي
نةةدي  يةةان ثابة قةةةرزةكان  لةةة  قةةةرزَية  كِرين يان دووبارة كِريين بة ناوي هةرَيم و بة نَيونةرايةتي ئةو، هةر 
سةةاية دا و  ئةةةو يا كةةةمي  مةةاددةي ية طرةنيت كرا و يان هةر يةك لةو طةرةنيت دةركراوانةي نَيو ئةو بِرةي لة 

 كاني دةقي لةسةر كراوة.بة ثَيي حوكمة
يةةران و  -2 مةةةني وةز سةةةرؤكي ئةجنو لةةة  كةةدَي  كةةة ثَي بةةةت  يةةةكي تاي ئةجنومةني وةزيران بؤي هةية لة ليذنة

ئةةةو  بةةةري  سةةتةاَلتي طرتنة بةةة دة جَيطرةكةي و وةزيري دارايي  و ئابووري بة يةكةوة يان بة جيا ِرابسثَيرَي 
بةةاس يةةة  ئةةةو ماددة مةةةكان و  ِرَيكارانةي لة بِرطةي يةكةمي  كةةةوتن و بةَلطةنا سةةةرجةم ِرَي سةةتين  كةةراون، و بة

جةةَي  سةةتنةبواري  ئةةةكات خ سةةتبةر  هةر هةموار كردنَيكي تايبةت ثَييانةوة بةو شَيوةي بةرذةوةندي طشيت دة
تةةةزامووني(  تةةة ) كةةاري وا يةةران هاو مةةةني وةز بةةةردةم ئةجنو يةةة لة ئةةةو ليذنة سةةيةتي  بةجَي كردنةوة و بةرثر

 ئةبَيت.
كةةِراي  م:ماددةي حةوتة يةةان تَي سةةوود  كةةِراي  بةةةرزترين تَي نةةي  يةةاري كرد بةةة د ئةجنومةني وةزيران هةَلئةسيَت 

كةةة  تةةر  هةةاتَيكي  يةةان دا سةةتةكةوتَية  يةةان دة سةةوودَية  هةةةر  يةةان  سةةراوةكان  سةةوومات و نوو سوودي بنةِرةت و ِر
قةةةرزَيكي هةةةر  يةةان  شةةرَي  كةةة ِرائةكَي يةةةك  هةةةر ماية سةةةر  كةةراو  شايستة ئةبَيت يان كةَلةكة بووة لة طةةةرةنيت 

كةةةض  سةةتةاَلتةش مل ئةةةو دة ئةةةكات  سةةتبةر  شةةيت دة نةةدي ط شةةَيوةي بةرذةوة بةثَيي حوكمةكاني ئةو ياساية بةو 
يةةةكي  نابَي بؤ هيض بةرزة تَيكِرايةك، يان هةر كؤتَيكي تري هاتوو لة هةر ياسايةك يان ثةيِرةوَية يان ِرَينما

 .تري بةركار لة هةرَيم يان لة داهاتوو بةركار ئةبَي
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نةةةي  ماددةي هةشتةم: لةةةو مايا يةةةك  هةةةر ماية سةةةر  تةةري  سةةتةكاني  بِري بنةِرةت، واتة ئةسَلي و سوود و شاي
سةةاية  ئةةةو يا بةةةثَيي  سةةرتاو  كةةي بة طةةةرةنيت كردنَي هةةةر  بةةةثَيي  نةةةي  ئةةةو بِرا لةوانةية ِرابكَيشرَين و سةرجةم 

سةةووماتي شايستة ئةبن و طشت ِرَيكةوتن و بةَلطةنامةكاني لةو بوارة هةرَيم طر بةةؤ ر َييان ئةدات ملكةض نابن 
يةةةكي  يةةان ِرَينماي ثةةةيِرةوَية  يةةان  سةةايةك  ثولي دارايي يان لَي بِريين هةر بِرَية يان باجَيكي هاتوو لة هةر يا

 تري بةركار لة هةرَيم يان لة هةركاتَية بةركار ئةبَي.
نةةاك ماددةي نؤيةم: سةةاية كار بة هيض ياسايةك يان بِريارَية يان دةقَيكي تري  ئةةةو يا مةةةكاني  طةةةَل حوك ؤك لة

يةةان  سةةايةك  هةةةر يا سةةاية و  ئةةةو يا مةةةكاني  يةَةوان حوك لةةة ن يةةةك  هةةةر ناتةباي بةةووني  لةَةةتي  لةةة حا نةةاكرَي، و 
ثةيِرةوَية يان ِرَينماييةكي تري دةركراو لةاليةن دةستةاَلتة ئيتيحادييةكان يان دةستةاَلتةكاني هةرَيم ئةوة 

ئةةةط سةةاية وةر ئةةةو يا مةةةكاني  يةةان بةةة حوك ثةةةيِرةو و  لةةة  سةةاكة  لةةة يا نةةةكان دا  جةةةم  الية سةةةر  كةةة لة ريَي 
 ِرَينماييةكاني تر لة ثَيشرتة.

كةةةوتن و  ماددةي دةيةم: ئةةةو ِرَي ئةكرَي ئةو ناكؤكيانةي لة ئةجنامي ثيادة كردني حوكمةكاني ئةو ياساية و 
طةةةي لةةة ِرَي كةةرَين  سةةةر ب سةةرتَين ضارة سةةايةوة ئةبة ئةةةو يا بةةةثَيي  سةةتانةي  بةةة  طرَيبة لةَةةتي  بةةذيواني نَيودةو ناو

 طوَيرةي ئةوةي بةرذةوةندي طشيت ثَيويسيت ئةكات.
جةةَي  ماددةي يانجة: ثَيويستة لةسةر ئةجنومةني وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكاني ئةو ياساية 

شةةةك نةةي و سةةة كرد شةةان، بةجَي بكةن، ثةيِرةو و ِرَينمايي ثَيويست بؤ ئاسان جَي بةجَي كردني و ثَينا اني ِراكَي
 بةرهةمة داراييةكان، طةرةنيت كردني قةرز و وشةي تر كة لةو ياساية هاتوون بةوةي ثَيويستة دةر بكةن.

فةة ماددةي دوانجة: قةةائيعي  مةةةي )وة لةةة ِرؤذنا نةةةوةي  كةةةوتي باَلوكرد لةةة ِرَي جةةَي ئةم ياساية  سةةتان(  ةرمي كورد
 بةجَي ئةكرَي.

 هؤيةكاني دةرضوواندن:
سةة) لة ثَيناو ثاَلث يةَةدان و ثَيشخ شةةة ث سةةةي طة بةةةردةوامي ثرؤ شيت كردني باري دارايي هةرَيمي كوردستان و 

سةةاية  ئةةةو يا ئةةةوا  يةةة  سةةتوور  هاوِرا طةةةَل دة كةةة لة كةةات  سةةتةبةر ب كةةةي دة بةو شَيوةي بةرذةوةندي بااَلي طةلة
 دةرضووَينرا.

َيشاني ماية لة ِرَيطةي قةرز كردن بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان، ِراثؤرتي هاوبةش سةبارةت بة ثرؤذة ياساي ِراك
 لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق.

ئةةابووري(  ِرؤذى      بةةاري  يةةي و كارو ئةةاييين( و ) دارا بةةاري  ئةةةوقاف و كارو لَيذنةكاني )كاروبارى ياسايى( و) 
مةةدا 22/4/2015(ي كوردى بةرامبةر بة ) 2715طواَلني  2)ضوارشةمة  ( ي زايينى كؤبوونةوةيان  ئةجنا

سةةاى )بؤ ت سةةتاناوتوَى كردنى ثِرؤذة يا هةةةرَيمي كورد لةةة  قةةةرزكردن  طةةاي  لةةة رَي يةةة  شةةاني ما يةَةراق(-راكَي كةةة  ع
لةةة ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستانلةاليةن ) كةةةمى  نةةةوةى ية كةةراوة ، دواى خوَيند ( ةوة ثَيشكةش 

بةةةروارى11دانيشتنى ذمارة ) شةةةممة  نةةةكان  2014/  19/11  (ي ئاسايي  لة  ِرؤذى  ضوار نةةةى ليذ ، ِرةوا
 كراوة.دواى ط توطؤكردن و تاوتوَى كردن، لَيذنةكان طةيشتنة ئةم ئةجنامانةى خوارةوة:
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 ناونيشاني ثرؤذةكة:
 هيض تَيبينيةكي لةسةر  نيية

 هيض تَيبينيةكي لةسةر  نيية (:1ماددةى )
 (: بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:2ماددةى )

تةةةخو يةةران  طةةةى يةكةم: ئةجنومةنى وةز لةةة رَي ثةةاك  سةةايي  ضةةاوةى يا لةةة سةر يةةة  شةةانى ما بةةة راكَي يةَةت  يل دةكر
سةةةرجةمي  يةةةك  قةرزكردن و قةرزوةرطرتن و/يان طةرةنتيكردنى قةرز يان ثرؤسةى ترى هاوشَيوة بة بةها

 ( ثَينج مليار دؤالرى ئةمريكى زياتر نةبَيت.5,000,000,000لة )
ثةةةِرى دووةم: مةرجة سةرجةم قةرزوةرطرتنةكان يان طةرة شةةَيوة تَي تةةرى هاو سةةةيةكى  نتيةكان يان هةر ثرؤ

نةةةوةى  طةةةرةنتيكردنى دا يةةان  نةةةوة  سةةكراوة، وة دا يةةةدا با ئةةةم ماددة ئةو بِرة نةكةن كة لة بِرطةى )يةكةم(ى 
مةةةنى  سةةةاَلتى ئةجنو لةةةنَيو دة سةةرتاونةتةوة  يةةةوة بة كةةة ثَي تةةر  رسومات و سوودو خةرجيةكان و ئةو بِرانةى 

طةةةى وةزيران داية كة لة لةةة بِر سةةكراو  سةةتى با بةةةرزة ئا يةَةو  لةةة ن نةةةش  م ياسايةدا روون كراوةتةوة، وة ئةم بِرا
 )يةكةم(ى ئةم ماددةيةدا هةذمار ناكرَين.

 (: بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:3ماددةى )
 دةكرَيت ئةو مايانةى رادةكَيشرَين و/يان ئةو قةرزة طةرةنتيكراوانةى دةردةكرَين:

هةةةر دراوَي ئةةةم يةكةم: بة مةةي   مةةاددةى دووة كةةةم(ى  طةةةى )ية لةةة بِر بةةِرةى  ئةةةو  سةةنوورى  لةةة  يةَةت  يةةانى ب كةةى ب
سةةةتنى  كةةةةوتى بة لةةةة رَي كةةةارثَيكراو  نةةةةوةى  خةةةةكانى ثارةطؤِري نةةةةماى نر سةةةةر ب سةةةكراوة، وة لة سةةةايةدا با يا
سةةني  بةةة نوو طةةةر  تةةةنها ئة سةةاية  ئةةةم يا مةةةكانى  بةةةطوَيرةى حوك كةةة  طةةةرةنتيكردنى قةرزة قةرزكردنةكة يان 

 رَيكةوتنَيكى تر رَيككةوت . لةسةر
لةةة  كةةراو  يةةي دةر دووةم: لة شَيوةى قةرزى دةرةكى يان ئاسانكاري دَلنيابوونى تر، يان كاغةز يان قةواَلةى دارا

 بازاِرة دةرةكيةكاني رَيكخراو يان رَيكنةخراو.
ان نةبةسرتاودا وة سَييةم: لة رَيطةى يةك ثرؤسة يان لة رَيطةى زجنرية ثرؤسةيةكى بةيةك بةسرتاو يان نَيو

 لةو سنوورةى لة بِرطةى )يةكةم(ى ماددةى دووةمي ئةم ياسايةدا باسكراوة.
 (: بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:4ماددةى )

بةةةثَيى  طةةةرةنتيكراوةكان  قةةةرزة  يةةان  شةةراون  نةةةى راكَي ئةةةو مايا نةةةوةى  بةةة دا نةةدة  هةةةرَيم ثابة مةةةتي  حكو
 اوةي دياريكراو لة رَيككةوتن و بةَلطةنامةكان.حوكمةكانى ئةم ياساية، بة ثَي ي مةرج و م

 (: بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:5ماددةى )
يةكةم: ئةجنومةنى وةزيران بؤى هةية لَيذنةيةكى تايبةت كة ثَيكدَيت لة )سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران، و 

يةةا سةةةاَلتى د بةةة دة سةةثَيرَيت  كةةةوة راب بةةة ية ئةةابورى(  يةةي و  يةةرى دارا كةةةى و وةز حةةوكم و جَيطرة ريكردنى 
هةةةروةها  قةةةرز،  طةةةرةنتيكردنَيكى  هةةةر  يةةان  يةةة  شةةانى ما سةةةكانى راكَي لةةة ثرؤ سةةةيةك  هةةةر ثرؤ جةةةكانى  مةر
كةةةوتن  سةةةرجةم رَيك سةةتنى  دانووستان كردن، بة سي ةتى ئةوةى كةوا نوَينةرى ئةجنومةنى وةزيرانن، وة بة
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شةةَيوةيةى بةرذةو سةةتنة و بةَلطةنامةكان و هةر هةموار كردنَيكيان بةو  كةةات، و خ سةةتةبةر دة شةةتى دة نةةدى ط ة
كةةةوةيي  نةةدا ثَي مةةةنى وةزيرا بةةةردةم ئةجنو يةةةش لة ئةةةم لَيذنة سةةَيتى  نةةةوةو، بةرثر بةةةجَي كرد بةةوارى جَي

 ( دةبَيت.تضامين)
يةةان  يةةة  شةةانَيكى ما هةةةر راكَي جةةةكانى  حةةوكم و مةر شةةوةختة  يةةران ثَي مةةةنى وةز يةةارَيكى ئةجنو بةةة بِر دووةم: 

كةةِراى طةرةنتيكردنى قةرز لة نَي يةةان تَي سةةوود  كةةِراى  بةةةرزة تَي نةةةثَيكراو،  نةةة )دراوى متما بةةؤ منوو شةةياندا  واني
سةةتةبةر  شةةتى دة نةةدى ط شةةَيوةيةى بةرذةوة بةةةو  سةةتةبوون(  كةةةوتى شاي نةةةِرةت و رَي بةةِرى ب سوودى بنةِرةت، و 

 دةكات، ديارى دةكرَيت.
 (: بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:6ماددةى )

كةةةن و يةكةم: ئةجنومةنى وةزيران س سةةتةبةر دة شةةتى دة نةةدى ط ةرجةم ئةو رَيكارانة  دادةنَيت كةوا بةرذةوة
يةَةدان  بةةارة ثارةث يةةةكان، دوو مةةة داراي ئةةاَلوطؤِركردنى دراوو بةرهة سةةةكانى  كة ثةيوةستة بة بةرَيوةبردني ثرؤ

هةةة بةةةناوى  نةةى،  بةةارة كرَي يةةان دوو كةةِرين  يةةان  كةةة،  شةةتنةوةي قةرزة رَيم و )متويل(، درَيذكردنةوة، دووبارة دار
يةةة  لةةةو طةرةنت يةةةك  بةنوَينةرايةتى ئةو، هةر قةرزَية لة قةرزةكان يان ثابةنديي طرَيدراوى تر و/يان هةر 

 دةركراوانةى نَيو ئةو بِرةى لة ماددة دووةمي  ئةم ياسايةداو بةثَيى حوكمةكانى دةقي لةسةر كراوة.
يةةران، و دووةم: ئةجنومةنى وةزيران بؤى هةية لَيذنةيةكى تايبةت كة ثَيك دَيت لة )سةرؤكى ئةجنومةنى وةز

لةةة  نةةةى  ئةةةو رَيكارا بةةةرى  جَيطرةكةى و وةزيرى دارايي و ئابورى( بةيةكةوة رابسثَيرَيت بة دةسةاَلتى طرتنة
هةةةر  مةةةكان و  كةةةوتن و بةَلطةنا سةةةرجةم رَيك سةةتنى  سةةكراون، وة بة يةةةدا با ئةةةم ماددة كةةةم(ى  طةةةى )ية بِر

نةةةوة  بةةةت ثَييا بةةوارى هةمواركردنَيكى تاي سةةتنة  كةةات، و خ سةةتةبةر دة شةةتى دة نةةدى ط شةةَيوةيةى بةرذةوة بةةةو 
كةةةوتن و  سةةةر رَيك ئةةابووري لة يةةي و  يةةري دارا بةةة وةز كةةردن  سةةةاَلتي واذؤ يةَةداني دة نةةةوة، وة ث بةةةجَي كرد جَي
 بةَلطةنامةكان و بةرثرسَيتى ئةم لَيذنةيةش لةبةردةم ئةجنومةنى وةزيراندا ثَيكةوةيي  )ت امين( دةبَيت.

يةةةتي سَي ية نةةاوي بةريوةبةرا بةةة  م: هَينانةكايةي بةرَيوةبةرايةتييةكي طشيت لة وةزارةتي دارايي و ئابووري 
 مايةي راكَيشراو بؤ مةبةسيت بةرَيوةبردني كاروباري مايةي راكَيشراو.

 (: بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:7ماددةى )
بةةةرزترين تَي نةةةِرةت و ئةجنومةنى وةزيران هةَلدةستَيت بة دياريكردنى  سةةوودى ب كةةِراى  يةةان تَي سةةوود  كةةِراى 

يةةان  يةَةت  سةةتة دةب كةةةوا شاي تةةر  هةةاتَيكى  يةةان دا سةةكةوتَية  يةةان دة سةةوودَية  هةةةر  يةةان  لةةةكان  سةةومات و عمو ر
ئةةةم  مةةةكانى  بةةةثَيى حوك كةَلةكةبووة لةسةر هةر مايةيةك كة رادةكَيشرَيت يان هةر قةرزَيكى طةرةنتيكراو 

بةةةرزة ياساية بةو شَيوةيةى بةرذةوةندى  هةةيض  بةةؤ  يةَةت  كةةةض ناب سةةةاَلتةش مل طشتى دةستةبةر دةكات، ئةم دة
لةةة  بةةةركار  تةةرى  يةةةكى  يةةان رَينماي يةَةة  يةةان ثَيِرةو سةةايةك  هةةةر يا لةةة  هةةاتوو  تةةرى  تَيكِرايةك يان هةر كؤتَيكى 

  هةرَيمدا يان لة داهاتوودا بةركار دةبَيت. 
 هيض تَيبينيةكي لةسةر نيية (:8ماددةى )
 شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:(: بةم 9ماددةى )
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يةةة  بةةري ما نةةان  ثةةالن دا تةةي  ئةةابووري و وةزارة يةةي و  تةةي دارا يةةران و وةزارة مةةةني وةز سةةةر ئةجنو سةةتة لة ثَيوي
يةةةن  لةةة ال سةةتاندني  كةةةن, دواي را خةةةرج ب بةةةرهَينان  ئةةابووري و وة خةةاني  كةةاني ذَير بةةؤ ثرؤذة شةةراوةكة  راكَي

 ثةرلةمانةوة.
 َيتةوة:(: بةم شَيوةية دةخوَيندر10ماددةى )

سةةتانةى  كةةةوتن و طرَيبة ئةةةو رَيك دةكرَيت ئةو ناكؤكيانةى لة ئةجنامى ثيادةكردنى حوكمةكانى ئةم ياسايةو 
ئةةةوةى  بةةةطوَيرةى  لةَةةتى  بةةذيوانيي نَيودةو طةةةى ناو لةةة رَي كةةرَين  سةةةر ب سةةرتَين ضارة سةةاية دةبة ئةةةم يا بةةةثَيى 

 بةرذةوةندى طشتى ثَيويستى دةكات.
 دةخوَيندرَيتةوة:(: بةم شَيوةية 11ماددةى )

 كار بة هيض ياسايةك يان بِريارَية يان هةر دةقَيكى ترى ناكؤك لةطةَل حوكمةكانى ئةم ياسايةدا ناكرَيت.
 (: بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:12ماددةي )

كةةةن، و  بةةةجَي ب سةةاية جَي ئةةةم يا مةةةكانى  نةةدارةكان حوك نةةة ثةيوة ثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران و الية
 ةوو رَينمايي ثَيويست بؤ ئاسان جَيبةجَيكردنى دةربكةن.ثَيِر

 (: بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:13ماددةى )
 ئةم ياساية لة رَيكةوتى باَلوكردنةوةى لة رؤذنامةى فةرمى )وةقايعى كوردستان( جَيبةجَي دةكرَيت.

 هؤيةكاني دةرضوواندني ئةم ياساية
 بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:

سةة) لة ثَينا شةةةثَيدان و ثَيشخ سةةةى طة بةةةردةوامى ثرؤ سةةتان و  هةةةرَيمى كورد و ثاَلثشيت كردنى بارى دارايي 
 بةو شَيوةيةى بةرذةوةندى بااَلى طةلةكةى دةستةبةر بكات , ئةم ياساية دةرضووَيندرا.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئةةابووري و سوثاس، ئَيستا داوا لة بةرَيج دكتؤر عيجةت صابر  بةةاري  يةةي و كارو نةةةي دارا سةةةرؤكي ليذ ئةكةين 
 كاك سؤران نوقتةي نيجاميية  وةبةرهَينان كة ب ةرموي بؤ ثَيشكةش كردني بابةتةكةي.

 بةرَيج سؤران عمر:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

كةةرَي كةةردن ب طةةؤ  سةةةر ط تو طةةدان لة نةةا دواي خوَيندنةوةي ِراثؤرت و ثرؤذة ياسا ئةسَليةكة ثَيويستة دةن يةةان   
كةةةم دواي  بةةةرَيجت ئة لةةة  يةةة داوا  كةةات، بؤ شةةكةش ب بةةةتَية ثَي هةةةر با يةةجةت  تةةؤر ع بةةةرَيج دك ئةةةوةي  ثةةَيش 

 خوَيندنةوةي ثرؤذةي هاوبةش بيخةيتة دةنطدان ئايا ط توطؤ بكرَي يان نا  سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةةن خؤي ئةو ط توطؤيةش كة ئَيستا دةسيت ثَي ئة شةةن  ضةةاو ِرؤ لةةةمان بةر كةين بؤ ئةوةية كة ئةنداماني ثةر
سةةتا  يةةةي ئَي ئةةةم ط توطؤ تةةةوة   يةةان ِرةت بكرَي لة كاتي دةنطدان كة ئايا ط توطؤ لةسةر ثرؤذةى ياساكة بكرَي 

 ئةكةين بؤ ط توطؤ كردني بِرطة و ماددةكاني نيية، بةَلكو بؤ دةنطدانة، فةرموو.
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 بةرَيج سؤران عمر:
 ي ثةرلةمان.بةرَيج سةرؤك

 بابةتةكةي كاك دكتؤر المانة تةئيدي ئةوة ئةكات، ئةبَي ِراثؤرتَيكي دذيش هةبَي، يان قسة بكرَي.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سةةيؤنة  لةةة فراك لةةةمان  نةةداماني ثةر لةةة ئة قسةش ئةكرَي، ئةوةي دذيةتي ئةوةش ِرَيي ثَي ئةدةين قسة بكات، 
 ر شَيركؤ فةرموو.جياوازةكان، دكتؤ
 بةرَيج د.شَيركؤ عبداهلل:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
كةةردووة  سةةةر  يةةوةي واذووي لة كةةة ن تةةةوة  ئةو ِراثؤرتةي دكتؤر عيجةت كة ِراثؤرتي ليذنةي دارايية ئةاوَينَي
نةةةكراوة طةةدان  شةةتان دةن ضةةونكة هَي ئةةةوةي،  بةةؤ  سةةتا زووة  ئةةةوة ئَي  يان ِرةئي خؤيةتي  ئةطةر ِرةئي خؤيةتي 
تةةةوة  يةةيش ئةخوَينَي نةةةي دارا ئةةي ليذ لةسةر ئةوةي كة ئاِرائةكان دذ و ثةسندن، كَي عةرزي ئةكات، ئةطةر ِرة

 ئةوة مةوزوعَيكي ترة.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةرَيج دكتؤر عيجةت فةرموو.
 بةرَيج د.عجت صابر:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةةابووري لة راستيدا ثرؤذة ياساي ِر بةةاري  يةةي و كارو نةةةي دارا سةةةرةكي ليذ ئةةةركي  قةةةرز  سةةةرمايةي  شةةاني  اكَي

نةةةوة،  طةةةكان و دةنطةكا هةةةموو ِرةن يةةاوازي  ثةرلةمانة، قسةي خؤي هةبَي، ِراثؤرتي لةسةر ئامادة بكات، بة ج
شةةَيوةية بةةة  تةةة  ئةةةم بابة يةةة  ئةةةو ليذنة نةةدامَيكي  كةةو ئة خةةؤم وة كةةو  مةةن وة يةةان  شةةَيركؤ  تةةؤر  مةةي دك كي بؤ وةاَل

بةةةة  بةةةدةن  نةةةي  ضةةةاو ِروو نةةةة بةر نةةةة مةعتييةكا ئةةةةركي ليذ ئةةةةوة  بةةةةرَيجتان،  بةةةؤ  سةةةيت  ئةةةةكادلي و زان
فةةج  بةةة ِرة طةةدان  لةةة دةن ثةرلةمانتارةكان، هةرضةندة ثةرلةمانتار بةرضاويان ِروون بَي ئةوكات ئازاد تر ئةبن 

كةةرد، ( سةعات ثَيش ئَيستاش داواكارييةكم ثَيشكةش ب 48كردن يان بة قبوَل كردن، ) ة سةرؤكي ثةرلةمان 
هةةةموو  بةةة  بةةدرَي  كةةة  كةةرد  وَينةيةكم لةو بةشة ثَيشكةش بة سةرؤكي ثةرلةمان كرد، خؤشبةخاتة قبوَليان 

 ( دةقةم داوا كردووة بؤ ئةوةي باسةكةم ثَيشكةش كةم، سوثاس.10ثةرلةمانتارة بةرَيجةكان، كاتي )
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ةرَيج دكتؤر شوان قةاَلدزةيي فةرموو.سوثاس، ب
 بةرَيج د.شوان قةاَلدزةيي:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

لةةة ) شةةةكان  نةةة هاوبة كةةةس )29ليذ نةةةكردووة، )11(  كةةةس واذووي  يةةة، )13(  حةةةفوزي هة كةةةس تة  )4 )
نةة تةةة  شةةثرزةييةوة هاتبَي بةةةو  سةةتا  هةةؤَلي ئةنداميش لةطةَل كؤي ثرؤذةكة نني، ئةوةش تاكة ثرؤذةية تا ئَي او 
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ثةرلةمان، ئةو بابةتة بابةتَيكي شةرعي و ناشةرعيية، ثَيم واية سةرؤكايةتي حكومةتي هةرَيمي كوردستان 
 ثَيويست بوو ثرس و ِراي بة........

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئةةةدةي ثةةَي  فةةةتت  كةةةي دةر حةةةز ئة هةةةركاتَي  كةةة ئةوة نيجاميية نيية كاك دكتؤر، بةرَيجت  كةةة دذي ثرؤذة  ن، 
سةةي  قسة بكةى و ِرايةكانى خؤتى لةسةر بدةى ئةو كاتة ئةمانةى كة ئَيستا جةنابت باسي دةكةى دةتوانى با

 بكةى، خاتوو جنيبة فةرموو.
 :لىيفبةِرَيج جنيبة 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ثةةؤر كةةات، را كةةة دة سةةةر ثِرؤذة كةةردن لة طةةؤ  تةةو  لةةة ط  عةةجت( لة بةرنامةى كاردا تةنيا باس  تةةؤر ) بةةةِريج دك تي 

 لةبةرنامةى كاردا نيية.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

لةةة  كةةة دي ةةا   يةةن  نةةة دةدة بةةة ئةوا لةةةمان رَي  نةةدامَيكى ثةر كةةو ئة كةةات، وة سةةة دة وةكو ئةندامَيكى ثةرلةمان ق
هةةةر كةةةن  ثِرؤذةكة دةكةن قسةي خؤيان بكةن، رَي بة ئةوانةش دةدةن كة دذى ثِرؤذةكةن،  يةةان ب سةةةي خؤ ق

كةةان  سةةيؤنة جياوازة لةةة فراك لةةةمانيش،  نةةدامانى ثةر لةةة ئة يةةش  يةةدارةكان و، دوا نةةة ثةيوةند بة تايبةتى لة ليذ
طةةةَل  لةةة  مةةن  لةَةَي  يةةةتى ب هةةةقي خؤ لةةةمان  نةةدامَيكى ثةر كةةو ئة ِرَييان ثَي دةدةين كة قسة بكةن، بؤية ئةمة وة

 دواي قسة دةكةى وا نيية ، خاتوو شرين فةرموو. ئةوةم ئةم ثِرؤذةية ط تو طؤى لةسةر بكرَيت، كاك علي
 بةِرَيج شرين حسين:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
سةةتيان  سةةيوة مةبة كةةةى نوو هيوادارم لة ئةندامانى ثةرلةمان ئةو بةِرَيجانةى كة تةحةفوزيان لةسةر راثؤرتة

يةةيم واذ نةةةى دارا نةةدامى ليذ خةةؤم ئة مةةن  كةةراوة،  فةةج  كةةة ِرة كةةؤى ثرؤذة كةةة  يةةة  بةةةآلم ئةةةوة ني كةةردووة،  ووم 
تةحةفوزم نووسيوة مةبةستم ئةوة نيية ثِرؤذةكة ِرةفجم كردووة، بةآلم هةندَية طؤِرانكارى ثَيويستة دوايي 
لةةةماو  سةةةرؤكايةتي ثةر سةةتةى  سةةراويش ئارا بةةة نوو يةةةعنى  يةةة،  شةةم هة شةةنيارَيكى تري كةةةين، ثَي شةةنيار دة ثَي

يةَةت سةةةند بكر نةةاوخؤ ثة ثةةةيِرةوى  لةةة  يةةوادارم  ثةةِرؤذة  كةةردووة، ه هةةةر  كةةة  كةةرَي)،  طةةاى ب نةةة جَي لةةةم ثةرلةما
شةةؤيةك  يةةان داتا يةَةة  تةةةس راثؤرت نةةةى موخ لةةةمان ليذ هةةؤَلي ثةر نةةاو  لةةة  نةةدنى دووةم  ياسايةك بكةوَيتة خوَي

 لةسةرى عةرز بكرَي) بؤ بةِرَيج ئةندامانى ثةرلةمان بؤ بةرضاو ِروونى كردن.
 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 شة، سوثاس، ئيرت ئةمانة ثةيِرةوى نيية، خاتوو بَيطةرد قسةت هةبوو ، باشة، خاتوو شكرية فةرموو.با
 بةِرَيج شكرية امساعيل:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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كةةةى  قةةةرزة راثؤرتة ئةةةم  شةةيت  منيش راثؤرتَيكم ئامادة كردووة، مادام ِرَيطات بة دكتؤر )عجت( دا كة بؤ ثاَلث
 بة منيش بدة بؤئةوةى بة ثَي ةوانةى دكتؤر )عجت( راثؤرتةكةى خؤم خبوَينمةوة. خبوَينَيتةوة رَيطا

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( سةعات ثَيش ئةوة دايةتى بة سةرؤكايةتى ثةرلةمان دابةش كراوة بةسةر 48خؤى ئةوةى دكتؤر )عجت( )
كةةة ِر تةةةى  ئةةةو كا يةَةت  سةةيؤنة ئةندامانى ثةرلةمان، بةآلم دةكر لةةة فراك يةةن  لةةةمان دةدة نةةدامانى ثةر بةةة ئة يةَةي 

ئةةةوان  يةةةتى  بةةة نوَينةرا ئةةةوةى  بةةذَيرن بؤ جياوازةكان بؤ منوونة ئةطةر فراكسيؤنى )كؤمةَل( جةنابت هةَلدة
كةةة  عةةجت( بابةتة تةةؤر ) فةةةرموو دك بةةدةم،  جةةةنابت  بةةة  فةةةت  مةةادةم دةر مةةن ئا ئةةةوة  دذى ثِرؤذةكة قسة بكةى 

 ثَيشكةش بكة.
 جت صابر:بةِرَيج د.ع

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
هةةةموو  بةِرَيجان ئةندامانى ثةرلةمان، خؤش بةختانة وَينةى ئةم باسةى بؤ بةِرَيجتانى باس دةكةم،  لة الي 
نةةاي  قةةةرز( ما ثةةِرؤذةى ) بةةؤ  يةةةك  ضةةاو ِرووني كةةورتى بةر ثةرلةمانتارة بةِرَيجةكان هةية، هةوَل دةدةم زؤر بة 

قةةةرزى )قةرز( طرينطي )قةرز(، يةعين قةةةرز(، ) تةةر، ) تةةانى  طةةةَل وآل يةَةراق، لة  )قةرز( حاَلى خؤمان لة طةَل ع
يةةان  كةةةكان  يةةان بان يةةان  لةةة هاووآلت يةَةت  سةةيت دَين بةةة دة طشتى( بريتيية لة بِرَية دراوى نةختينة كة دةوَلةت 

ِري سوودةكة دامةزراوة دارايي ناوخؤيي و دةرةكييةكانى دةوَلةت، كة بةَلَين دةدات بة دانةوةى قةرزةكة و ب
مةةان  نةةاوخؤيي و دةرةكي قةةةرزى  قةةةرز:  و بة قيمةتى ديارى كراو لة نَيوان قةرزدةر و قةرزدار دا، جؤرةكانى 
يةةةن  كةةورت خا يةةة،  يةةةمنان هة قةةةرزى درَيذخا هةية يان لةسةر ئاسيت ماوة قةرزى كورت خايةن، مام ناوةند، 

( ساَل زياترة 5(ساَلة، قةرزى درَيذخايةن لة )5ؤ )(ساَل ب1( ساَل كةمرتة قةرزى مام ناوةند لة نَيوان )1لة )
طةةةر  سةةَية ئة خةةود كة يةةا  يةَةة  سةةاكار مرؤظ بؤ سةروة، شيكردنةوةى قةرز كردن بة يةك منوونةى زؤر سادة و 

كةةِرى )100بيةوَيت ) كةةةى دةِروات 100( دؤالرى ثَيبَيت ضاكةتَيكى ثَي بكِرَيت، ئةطةر ضاكةتةكةى  ( دؤالرة
%( بَيت لة كؤتايي ساَل 8ةر ضاكةتةكة نةكِرَيت و بةَلَى لة بانة دايبنَيت فائيدةى بانة )و نا طةِرَيتةوة، ئةط

كةةرد، 108) قةةةرزى  بةةوو  نةةة  خةةؤى  كةةِرى و  نةةة  ثةةارةى با بةةة  ( دؤالرى دةست دةكةوَيت، ئةطةر ئةو ضاكةتةى 
سةةاَل )10( دؤالرةكة قةرز بكات ئةطةر فائيدةكة )100) تةةايي  لةةة كؤ يةَةت  يةَةت دةب بةةة ( دؤال110%( ب بةةدات  ر 

كةةِري ) نةةة بي ثةةارةى با بةةة  سةةةر 2بانكةكة جياوازى نَيوان بة ثارةى خؤت ئةو ضاكةتة بكِري يان  مةةة لة %( ئة
لةةة  ئاسيت هةموو وآلتانى جيهان ِراستة، كارَيطةرى ئابوورييةكانى: ئةطةر قةرز بؤ وةبةر هَينان بَيت يةكَية 

ئةةةم سةرضاوةكانى ترى داهاتة بؤ وآلت سوود بة ئابوورى وآل يةةةتى  نةةاوخؤيي كردوو قةةةرزى  يةةةنَيت،  ت دةطة
تةةةوة  كةةةم دةكا كةةان  هةةاووآلتى و كؤمثانيا شةةةكةوتى  يةةا ثا لةةة دون تةةريش  حكومةتةش و هةموو حكومةتةكانى 
نةةةبَيت  نةةان  بةةةر هَي بةةؤ وة طةةةر  كةةى  قةةةرزى دةرة تةةةوة،  كةةةم دةبَي نةةان  ناضَيت بؤ وةبةر هَينان، بؤية وةبةر هَي

بةةؤ خةرجي حكومةت زؤر دةكات دانةو تةةةوة  كةةةم دةهَيَلَي ةى سوودةكةى لة كاتى دانةوةى ئةمةش ثارةيةكى 
بةةةِرَيجان  لةةةمان،  سةةةرؤكى ثةر بةةةِرَيج  سةةتان،  هةةةرَيمى كورد لةةة  يةةي  خةةي دارا مةةةت، دؤ بةةؤ حكو نةةان  بةةةر هَي وة
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ضةةةى  بةةؤ موو مةةةت و  خةةةرجي حكو بةةؤ  ضةةارى و  بةةة نا سةةتان  هةةةرَيمى كورد مةةةتى  لةةةمان، حكو ئةندامانى ثةر
لةةة بةةةراني  بةةِري )2015( و )2014سةةاَلي ) فةرمان تةةووة و، 1(دا  يةةا( وةرطر تةةي )تورك لةةة وآل يةةار دؤالرى  ( مل

قةةةرزى  يةةؤن دؤالر  سةةةدان مل قةرزى كردووة و ِرةزامةندى ثةرلةمانيشي وةرنةطرتووة، حكومةتى هةرَيم بة 
يةةة ) نةةدَيكيان لةوانة سةةوودى هة خةةي  كةةردووة و نر كةةى  نةةةوتى دةرة كةةانى  يةَةت10لةةة كؤمثانيا يةةاتر ب ، %( ز

سةةاَلى ) لةةة  تةةةنيا  لةةة )2014ِرةزامةندى ثةرلةماني وةرنةطرتووة، حكومةتى هةرَيمي كوردستان  يةةاتر  ( 5( ز
تةةووة و  يةةان وةرطر شةةةكةوتى هاووآلت كةةةكان و ثا كةةان و بان لةةة كؤمثانيا نةةاوخؤيي  قةةةرزى  يةةار دؤالرى وةك  مل

خةةاوةن ثارةكاني نةةدى  نةةةت ِرةزامة نةةةطرتووة و تةنا مةةةتى ِرةزامةندى ثةرلةمانى وةر نةةةطرتووة، حكو شةةي وةر
سةةوودى  خةةي  كةةردووة نر بةةا  طةةةكانى كارة بةةؤ وَيج يةةل(  هةرَيمى كوردستان بة قةرز طرَيبةسيت بؤ كِرينى )طازوا

سةةا و 50هةندَية لةو طرَيبةستانة ) بةةة يا طةةة  يةةة طرين نةةةطرتووة، بؤ %( زياترة، ِرةزامةندى ثةرلةمانيشي وةر
خةةؤش لةذَير ضاودَيرى ثةرلةمانى كوردستان ثرؤسةى  يةَةت،  يةَةة خبر سةةتان ِر هةةةرَيمى كورد قةرز وةرطرتن لة 

سةةاَلى  مةةالي  بةةةيانى  يةةة دا  يةةةكى نج لةةة داهاتوو شةةْا  اهلل(  بةختانة بةِرَيج جةنابي وةزيرى دارايي لَيرةية و )ان
نةةة و 2014) ( بؤ بةِرَيجتان ِروون دةكاتةوة و، لة بةيان مالي دا ئيشارةت بةوة دراوة، كة ضةندَية ثارةى با

مةةةش كؤم مةةةت، ئة كةةانى حكو بةةؤ ثِرؤذة ثانياكان وةك قةرزى ناوخؤيي سوودى لَي وةرطرياوة بؤ فةرمانبةران 
يةَةراق 2004هةر قةرزة، وآلتى عَيراق ئةطةر بؤ بةِرَيجتان باس بكةم، )ثؤل برلةر( لة ساَلى ) تةةى ع لةةة وآل  )

يةَةت ) يةَةي دةوتر كةةردووة  ث لططلين اقةةانوونَيكى دةر يططة وا عططرا    قططانون االدارة املال عططايف يف ال سةةاية ل ئةةةو يا بةةةثَيى 
حكومةتى عرياق قةرزدةكات، ئةوانةى بة ِرةنطى سوور ئيشارةتى ثَيدراوة دةسةاَلت دراوة بة وةزيرى دارايي 
تةةةوة و  طةةاى بكا جةةةيا جَي لةةة بود بةةَى  سةةت  قةةةرز ثَيوي ضةةةندى  سةةاَلَية  هةةةموو  يةَةراق  لةةة ع نةةدى  بةةانكى ناوة بةةة 

نةةة قةرزةكة بكات، وةزيرى دارايي بة  قةةةرزة نَيودةوَلةتيا ئةةةو  سةةةر  مةةجا لة يةَةراق ئي نوَينةرايةتى حكومةتى ع
سةةاَلى ) قةةةرزدةكات،  لةَةةتى  سةةندووقى دراوى نَيودةو لةَةةتى و  بةةانكى نَيودةو لةةة  كةةة  كةةات  مةةةتى 2010دة ( حكو

لةَةةتى، 4.5عرياقى مافى هةبووة ) سةةندووقى دراوى نَيودةو لةةة  مةةة  ( مليار و نيو دؤالر قةرزبكا، ضونكة ئةندا
لةَةةتى، )2) بةةانكى نَيودةو لةةة  يةةار دؤالر  كةةو 2(مل يةةاخود وة خةةاس  سةةةحبى  قةةوقى  كةةو ح تةةر وة يةةار دؤالرى  (مل

مةةاددةى )2011سةنةدات ، ساَلى ) لةةة  هةةةمووى  نةةة  قةةدا 2( بة هةمان شَيوة، بةِرَيجان ئةما جةةةى عَيرا (ى بود
كةةةم ضةسثَينراوة بِرطةى دووةمل )ب( عَيراق سااَلنة قةرزدةكات يةك منوونة بؤ بةِرَي بةةابؤى  تةةى زل جتان واَل

يةةة ) تةةى زلبابؤي تةةى 6بةهاترين عوملة لة عالةما واَل قةةةرزارترين وآل قةةة و  قةةةرزى الى عَيرا يةةؤن دؤالرى  (مل
بةةة 2014( و، ساَلى )2013( بةهةمان شَيوة، ساَلى )2012عالةميشة، ساَلى ) سةةتة  (، طرينطة ئةمانة ثةيوة

تةةةنيا ئةوا يةَةراق هةرَيمى كوردستانيش لةراستيدا،  كةةة ع قةةةرزةى  لةةةو  يةةة  سةةوورةكانن بريتي طةةة  كةةة ِرةن نةةةى 
لةسةريةتى لةطةَل ئةو سوودةى كة دةيداتةوة، ئَيمة وةك هةرَيمى كوردستان ساآلنة بةشدارين لة وةرطرتين 
ئةو قةرزة بةشداريشني و لة دانةوةى ئةو قةرزة، يةعين ئةو سوودةى كة عَيراق دةيداتةوة لةسةر هةرَيمى 

نةةادى 17اآلنة )كوردستان س سةةةنةدات،  سةةوودى  %(ى ئةو قةرزة هةرَيمى كوردستانيش بةشدارة لة دانةوةى، 
كةةا  يةَةراق دةي )ثاريس(، سندووقي دراوى نَيودةوَلةتى، بانكى نَيودةوَلةتى، سةرجةم ئةو قةرزانةى كة وآلتى ع
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هةةةرَيمى 2014كة ئةو كاتةى تا ساَلى ) بةةؤ  يةَةت  غةةداوة هاتب لةةة بة هةةات  ئةةةو ( ضي ثارة و دا ضةةي  سةةتان،  كورد
يةةةتى  قةةي كردوو مةةةتى عَيرا كةةة حكو بةةووة،  لةَةةتى  قةةةرزى نَيودةو شةةَيكى زؤرى  يةَةت بة مةةان هاتب ثةةارةى بؤ

بةةِري 2015دانةوةكةشي ئَيمة بةشدار بووين تَيدا، ساَلى ) بةةة  كةةةوَيت  يةةا ب يةَةراق فر كةةات ع سةةاَل دة ئةةةم  كةةة   )
( 500( مليار لة بانكى دةوىل )2نةقدي دةوىل، )( مليار و نيو دؤالر لة 4,5(مليار دؤالر قةرز دةكات، )9.5)

جةةارةت، )2,5مليؤن دؤالر لة بانكى ئيسالمى، ) لةةة تي قةةي  صةةرة  عَيرا يةةار 9.5( مليار و نيو دؤالر لة مة ( مل
قةةةرز 500نيو دؤالر، بؤية هةموو ئةو ) شةةَيكى  يةَةت بة مةةان د غةةداوة بؤ لةةة بة نةةة  كةةة مانطا ( مليؤن دؤالرانةى 

كةةات، كراوة و دةدرَيت بة ئَي لةةةوة دة بةةاس  يةَةراق  لةةةمانى ع مةةالي ثةر نةةةى  مةةة ليذ اةةؤين، ئة مةةةش دة مةةة و، ئَي
شةةةِرى  ئةةةوةى  كةةات، بؤ قةةةرز ب قةةي  مةةةتى عَيرا بةةة حكو طةةةمان داوة  لةةةمان ِرَي لةةة ثةر مةةالي  نةةةى  مةةةى ليذ ئَي

سةة يةَةذكارى  بةةةِرَيج ِراو تةةةى  مةةةش و يةَةراق، ئة بةةؤ ع يةَةت  ثةةَي بكر ةرؤك ئريهامبان ثَي بكرَي، بؤئةوةى ثِرؤذةمان 
بةةانكى  نةةة  خةةؤش بةختا بةةووين،  قةةةرزة و رازى  بةةة  سةةتمان  تةةةوة ثَيوي لةةةوة دةكا وةزيرانى عَيراقة كة جةخت 
كةةؤى  بةةؤ  شةةيت  قةةةرزى ط يةَةذةى  يةةةتى، بةِر سةةيت ثَي مةةان ثَيوي ضةةونكة زؤر بةةداتَي،  دةولي رازى بووة كة قةرزمان 

لةةةمانتار  مةةةى ثةر طةةةر ئَي مسةةان داهاتي ناوخؤى وآلتانى جيهان ئةمة طرينطة، ئة يةَةت تر هةةةبَيت دةب مسةةان  تر
لةمة بَيت لةم ِرَيذانة بَيت كة بؤ بةِرَيجتان باسي بكةم، طرينطة بجانني كؤى داهاتى ناوخؤى وآلت بؤ ئةمِرؤ 
يةَةدةوترَيت  يةةجى ث بةةة ئينطل نةةاوخؤى وآلت  هةةاتى  كةةؤى دا ضةةيية ،  نةةة  ئةةةم دةنطدا بةةؤ  شةةةية،  ئةةةم موناقة و، بؤ 

(Group Domestic Prodect كورت كِر )( اوةكةى ثَيدةوترَيتG.D.P ئةمةى كة ئَيستا طوَيمان لَي ،)
( ساَلدا زائيدةن داهاتي كةرتي 1دةبَيت، كؤى داهاتي ناوخؤى وآلت بريتيية لة داهاتي هةموو حكومةت لة )

 تايبةت لةو ساَلةدا، ئةمة راثؤرتَيكي وةزارةتى ثالندانانى حكومةتى هةرَيمة زائيدةن بانكي نَيودةوَلةتى، كة
بةةرييت 2013من سوودم لةو ذمارانة بينيوة، لة ساَلى ) سةةتان  هةةةرَيمى كورد نةةاوخؤى  شةةيت  (دا كؤى داهاتي ط

هةةةموو 12( مليار دؤالر بودجةى حكومةت زائيدةن )13بووة لة ) بةةة  بةةةت  كةةةرتي تاي ( مليار دؤالر داهاتي 
سةةا ئةةةوةش حي كةةةوَيت  سةةت ب ضةةةندي دة نةةداريش  تةةي ثِرؤذةكانةوة، يةعين مرؤظَيكى دوكا بةةؤ وآل يةَةت،  ب دةكر

هةةاتي 118( مليار دؤالر داهاتي حكومةت بووة، بودجةى حكومةت بووة، )115عَيراق ) يةةش دا ( مليار دؤالر
كةةة ) بةةووة  خةةود 33كةرتي تايبةت  يةةا  شةةارةزاكان  بةةةِرَيجان  لةةة  كةةرد  سةةيارم  مةةن زؤر ثر كةةات،  يةةار دؤالر دة ( مل

بةةؤ )كةساني مةعين لة حكومةتى هةرَيم هةتا لة كةساني شارة كةةرد  لةةةوة  سةةيان  نةةاوة 5زا، با يةةار دؤالر دا ( مل
( مليار دؤالر بَيت 25وةكو ذمارة، ئةطةر داهاتي ئةم حكومةتة داهاتي ناوخؤى هةموو هةرَيمي كوردستان )

شةةي )5( ساَلدا، ئةم )1لة ) تةةة )25( مليارة دابة كةةةى دةكا كةةة 20(ى ب يةةة  ئةةابوورى وآلت ئةوة شةةرتين  %(ى، با
داهاتي وآلتةكةى ِرَيذةيةكى زؤرى ثَية نةهَينابَيت و، حكومةتيش دةست كراوة نةبَيت ِرَيذةى قةرز لة كؤى 

هةةةموو  ضةندى ويست ثارة قةرز بكات، بةِرَيجان ئةمة وآلتةكانن ِرَيذةى قةرزة بؤ هةموو ئابوورى وآلت، بؤ 
سةةرتاليا( ) كةةو )ئؤ كةةى وة هةةاتي وآلت، وآلتَي مةةار30دا قةةةرزة، ذ كةةةى  هةةاتى وآلتة هةةةموو دا بةةؤ %(ى  طةةةورةكان  ة 

يةةة ) لةةَي  هةةةرى  عةةةى ئةز كةةة 85بةِرَيجتان دةخوَينمةوة، وآلتى )ميسر( كة جامي سةةةروةتي وآلتة هةةةموو  %(ى 
سةةا( ) هةةاتي 90قةرزة، قةرزى نَيودةوَلةتيية، هي خؤى نيية، وآلتى )فرةن كةةةى، دا ثةةارةى وآلتة هةةةمووى  %(ى 
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سةةالند( )%(ى ثارةى ئَيران و داه19وآلتةكةى قةرزة، وآلتى )ئَيران( ) %(ى 120اتي ئَيران قةرزة، وآلتى )ئاي
نةةدا( ) طةةةورةكان، )ئَيرلة مةةارة  ئةةةوة ذ قةةةرزة،  كةةةى  يةةا( 120داهاتة قةةةرزة، )ئيتاَل كةةةى  تةةاي وآلتة %(ى داها

هةةةبَيت 126) سةةريى  %(ى داهاتةكةى قةرزة، لة راستيدا ئةمة بؤ ئةوة نيية تةشجيعي ثةرلةمانتار بكةم تةئ
يةَةدةدةم، لةسةرى دةنطى ثَيبدات، راست ة، بةآلم ئةمة حةقيقةتة، ئةمة واقيعة، هيض ترسم لَي نيية، دةنطى ث

بةةؤ  بةآلم ئةم حةقيقةتة بةشَيوةيةكى ئةكادلي بةبَي ئةوةى هيض هينَيكى هةبَيت هةموو ذمارةية و داتاية 
سةةع32بةِرَيجتاني باس دةكةم، وآلتى )قةتةر( ) تةةي ) قةةةرزة، وآل كةةةى  ودية(ى %(ى كؤى داهاتي ناوخؤى وآلتة

يةةةا( )13عةةةرةبي ) تةةى )بريتان قةةةرزة، وآل كةةةةى  هةةاتي وآلتة كةةؤى دا تةةةى 90%(ى  قةةةرزة، وآل كةةةى  %(ى ثارة
ئةةةمريكا( ) يةةة )73) خةةراثرتين دراوى هة كةةة  بةةابؤى(  قةةةرزة، )زل كةةةى  ثةةارةى وآلتة كةةةى 200%(ى  %(ى ثارة

طةةي %(ى داهاتي ناوخؤى وآلتةكةى قةرزة، لة 64قةرزة، لة هةموو وآلتةكاني جيهاندا ) بةةة طرين راستيدا من 
لةةة  ئةةةوةى  يةةام  ئةةةوان دَلن نةةدة وةك  سةةالم وة بة ئةةايين ئي يةةاني  ضةةؤن زانا سةةوود،  يةةةى  ئةةةو ِرَيذة نابينم ِريباية 
كةةة  يةةام  )قورئاني ثريوزدا( هاتووة هةمووى واية )ِريبا( حةرامة، بةآلم ئةكادلييةن، ئيقتيسادييةن لةوة دَلن

سةةا بةةا( يةك طةةةَل )ِري لةةة  نةةة  سةةوودى با خةةي  مةةة نر بةةا حةرا نةةني، ِري سةةان  سةةةرة، يةك سةةوودى لة يةةةك،  نةةني بة ن 
يةَةدةوترَيت )100) يةةة ث سةةتةقينة هة سةةوودى را مةةةوة  بةةةِرَيجتان دَين بةةؤ  نةةة  يططة  %(، يةك منوو ئططلة احلقيق  ال ا

ئططلة االةيططة سوودَيكى تر هةية ثَيدةوترَيت ) يةةةعنى ال ا حةةةقيقي  يةةدةى  مةةة، فائ حةةةقيقى حةرا يةةدةى  ، فائ
دةكاتة ئةو ِرَيذة سوودةى كة لة بانة دا هةية، فائيدةى حةقيقي دةكاتة ئةو فائيدةية  ضي، فائيدةى ئيسمي

نةةة ))التضخم  لة ئابوورى وآلت،  )التضخم ناقس  سةةوودى با خةةي  طةةةر نر %( 10يةعنى هةَلئاوسان، بؤية ئة
مةةاوةى ) لةةة  سةةتان  هةةةرَيمى كورد هةةةموو  لةةة  نةةرخ  سةةانى  يةَةت، هةَلئاو سةةاَلدا )1ب تةة6(  يةَةت، كةوا سةةوودى %( ب ة 

تةةةة ) سةةةتةقينة دةكا سةةةاي )4را لةةةة يا ئةةةةمريكا  يةةةا و  تةةةى بريتان لةةةة وآل يةةةة  بةةةؤ منوونة مةةةة  سةةةاَلى 30%(، ئة  )
( سا ، تةزةخوم 30%( بووة بة تَيكِراي )7ئابووريةكةياندا كردووة، بةندةك هاتووة نرخي سوودى ئاسايي )

كةةةوا لة4%( بووة كةواتة فائيدة حةقيقيةكةى )3) مةةارةى  ئةةةو ذ كةةو  هةةةموو %( وة تةةايي دا  لةةة كؤ سةةتة،  بةردة
خةةؤى  سةةاي  سةةتانيش يا هةةةرَيمي كورد وآلتَية لة جيهاندا ياساي قةرزيان هةية بة وآلتى عَيراقيشةوة، لَيرةدا 
سةةتان و  لةةةماني كورد يةةة ثةر طةةرينطرت ئةوة لةةةوةش  يةَةت،  سةةةند بكر شةةةوة ثة يةةةن ثةرلةماني لةةة ال هةةةبَيت و 

ني ضؤنيةتى خةرج كردنى قةرزةكة، خؤش بةختانة ليذنةى ثةرلةمانتاران سةركةوتؤ بن لة ضاودَيرى كرد
مةةاددةى ) كةةة  سةةاكة،  خةةاتوو 9دارايي ئةو ماددةيةمان ئيجافة كرد بؤ ثِرؤذة يا يةةةوة  شةةَيوةية خوَيند بةةةم  يةةة  )

يةةة  بةةِري ما نةةدانان  تةةى ثال يةةي و وةزارة تةةى دارا يةةران و وةزارة مةةةنى وةز يةَةت ئةجنو كةةة دةب ظةةاآل( )) تةةؤرة ) دك
بةةؤ ث شةةراوةكة  يةةةن راكَي لةةة ال سةةثاردنى  كةةةن دواى را خةةةرج ب بةةةرهَينان  ئةةابوورى و وة خةةاني  كةةانى ذَير ِرؤذة

ثةرلةماني كوردستانةوة((، سوثاس بؤ طوَي طرتنتان، سوثاس بؤ بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان و ثةرلةمانتاراني 
 بةِرَيج.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 صابر، كاك علي فةرموو. زؤر سوثاس، بؤ بةِرَيج دكتؤر عجت
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 بةِرَيج علي حةمة صاحل:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كةةةم،  سةةتان دة بةناوى خواى طةورة، بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان، بةخَيرهاتين وةفدى حكومةتى هةرَيمى كورد
سةى ديارة ئةو خيآلفةى لة ضوارضَيوةي ئةم ثرسة هةية خيآلفَيكى مةعري يية و تةنيا تَيطةيشتنة لة ثرؤ

نةةدا  طةةةَل بانكةكا كةةردووة و لة ئةةةوروثايان  خةةةليجي و  تةةانى  سةةةردانى وآل كةةة  نةةةى  طةةة ئةوا كةةة، ِرةن قةرزة
نةةةوةى  كةةةن و بووذا سةةت ب ئةةابوورى درو خةةانَيكى  ضةةؤن ذَير ئةةةوةدابوون  خةةةمى  لةةة  دانيشتوون بؤ ئةم قةرزة 

ضةة نةةدة  لةةة ئاي يةةة  مسةةان هة كةةةين تر خةةانى ئابوورى ِرووبدات، ثةرلةمانتارانيش كة تةعنى ب شةةي داروو ؤن توو
يةَةي  بةةة ث مةةة،  ئابوورى بني، واتة ئةو خيالفةى كة هةية بةتةواوةتي خيالفَيكى مةعري يية و زياتر نيية لة

كةةةى ) سةةتا نجي قةةةرزى 60لَيكؤَلينةوةكان ذمَيرةى قةرزى جيهاني ئَي يةةان  يةةة  كةةةم وآلت هة يةةؤن دؤالرة،  ( ترل
كةةو نةدابَيت يان قةرزى نةكردبَيت، زؤر دةطمةنة، بةآل مةةة وة يةَةت ئَي قةةةرزى كردب يةَةة  هةةةر وآلت يةةة  م مةرج ني

بةةةرةدا،  سةةةر دوو  بةةووة بة بةةةش  يةةا دا كةةةين، دون لةةَي ب ضةةاوى  ئةةةوةى  طةةرين بؤ جةةوان وةري ب منةةوزةجَيكى 
نةةة  يةةا( ئةما كةةو )بريتان بةةان( وة كةةو )يا ئةةةمريكا( وة كةةو ) تةةووة وة قةةةرزة وةرطر لةةةو  سةةووديان  يةةةكيان  بةرة

بةةوون سةركةوتوو بوون لة قةرزةكة، بةش طةةةورة  خةةانَيكى زؤر  شةةي داروو قةةةرزةوة توو نةةةى  بةةة بوو شةةيان  َيكي
مةةان  عةةي خؤ وةكو )ميسر، يونان، فةنجةويال، زلبابؤى( ئةمانة قةرز...، فيكرةكة ئةوةية ئَيمة ديراسةى وةز
يةةا  لةةان دا ِروودةدات  خةةانى ئابوور لةةة ذَير طةةةورة  نةةةوةى  يةةا بووذا بةةةرةين ، ئا كةةام  بكةين بؤئةوةى بجانني لة 
ثةةاش  نةةان  طةةة خؤ نةةدة ِرةن نةةةوةكانى ئاي نةةةك  نةةدة،  نةةةوةكانى ئاي بةةني و  خود تووشي دارووخانى ئابوورى دة

بةةة دوو 15( ساَل )10) مةةة  سةةةى ئة كةةةين، ديرا مةةة ب سةةةى ئة يةَةت ديرا تةةة دةب بةةدةين، وا ( ساَلى تر باجةكةى 
بةةوو ) خةةراث  شةةاريعي  يةةدارةى مة مةةاىل و ئ يةةدارةى  يةَةة ئ هةةةر وآلت كةةراوة  يةَةوةر  قةة100ث سةةتا %(  كةةات، ئَي ةرز دة

لةةة ) يةةاتر  بةةان( زؤر ز يةَةة دا G.D.P)يا لةةة كات سةةةركةوتووة  مةةالي  يةةدارةى  بةةةآلم ئ كةةردووة،  قةةةرزى  خةةؤى   )
نةةانيش( )70تةمةنى بووذانةوةى )يابان( لة ) كةةو )يؤ كةةى وة يةَةدةكات، وآلتَي سةةت ث نةةةوة دة هةةةزار 2000( كا  )

تةةة ساَلة فةلسةفةى دةوَلةتدارى تَيدا دةخوَينرَيت لة كؤمارةك ةى )ئةفآلتوونةوة( بؤ ئَيستا، بةآلم )يؤنان( بؤ
يةَةذووى  بةةة م نةةدى  يةةة، ثةيوة يةةدارةوة هة بةةة ئ نةةدى  مةةة ثةيوة تةةة ئة بةةووة، وا قةةةيران  شةةي  قةةةرزةوة و توو ذَير 
ئةةةم  بةةؤ  يةةع  مةةى موقن هةةاتو وةآل طةةةر  كةةةم ئة دةوَلةتداريةوة نيية، كؤمةَلَية ثرسيار هةية من لَيرة تةرحي دة

ئةةةوا ثرسيارانةى من بدرَيتة كةةى  نةةاوخؤ و دةرة سةةيت  تةةووة لةئا سةةثؤِرمان وةرطر شةةارةزا و ث خةةةَلكي  وة، كة لة 
سةةيارانة  ئةةةم ثر بةةؤ  تةةةوة  طةةةر وةآلم نةدرَي ئَيمة دَلنيا دةبينةوة لةوةى كة لةم قةرزة سوودمةند دةبني و، ئة

قةةةرزة د ئةةةم  يةةةوة دذى  كةةةمان بةدَلنياي نةةاآلنى وآلتة نةةدةى م بةةةر ئاي هةةةم لة خةةؤم  بةةةر  هةةةم لة مةةة من  ة  ئة
بةةردوو دا  مةةاوةى ِرا لةةة  هةةةرَيم  مةةةتى  مةةة ِروو حكو تةةة دةاة بةةة و تةةة  يةَةرةوة، وا بابةتَية، بابةتَيكى ديكة من ل
يةةا ِراى  لةةةمان، ئا تةةة ثةر سةةة دَي ئةةةم ثر بةةؤ  سةةتا  نةةةكردووة، ئَي لةةةمان  بةةة ثةر سةةي  كةةردووة و ثر قةةةرزى  ضةةةند 

مةةةوَيت ثةرلةمان بةاليةوة طرينطة يا خود بابةتةكة بةشَيوةيةكى ترة  مةةن دة كةةةم،  و دواتر ثرسي لةسةر دة
تةةةوة  ثرسيارة عيلمييةكانى خؤم بكةم و، هيوادارم وةفدي حكومةتى هةرَيمى كوردستان وةآلمى عيلميم بدا
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نةةةماى ) سةةةر ب قةةةرز لة كةةةم،  عةةجت( G.D.Pبؤئةوةى قةناعةت ب تةةؤر ) هةةاوِرَيم دك بةةةِرَيج  بةةةآلم  يةَةت،  ( دةكر
( ئةم قةرزة G.D.P( )2015( ية دةبَيت ئَيمة لةسةر بنةماى )2013ى )ئاماذةى بة بابةتَية دا ئةوة ساَل

طةةؤِرانَيكى 2013بكةين، ضونكة ) كةةة  تةةرة و، طؤِرانة كةةى  سةةتا دؤخَي ( دؤخَية بوو بؤ هةرَيمى كوردستان و ئَي
بةةؤ 3%(، )2جةوهةريية طؤِرانَيكى نيسي نيية ) طةةرةوة  فةةةردةوة ب لةةى  لةةة دةخ يةَةت  سةةةردا هاتب طةةؤِرانى بة  )%

يةةةك، دةخ ضةةي بنةما سةةةر  يةةا لة سةةتان، ئا هةةةرَيمى كورد مةةةتى  َلى كؤمثانيايةكى طةورة دواتر داهاتةكانى حكو
( طرين  G.D.Pهةرضةندة ديسانةوة تةئكيد دةكةمةوة الى من ئةوةندة ئيدارةى قةرز طرينطة ئيدارةى )

كةةرG.D.Pنيية، )يابان( باشرتين بةَلطةية بؤ ئةمة كة زؤر لة ) قةةةرزى  يةةدارةي ( خؤى زياتر  بةةةآلم ئ دووة، 
هةةةرَيمى  لةةة  شةةاريع  يةةدارةى مة دةدات و ئيستيسمارَيكى باش بةم قةرزة دةكات، دووةم ئيدارةى نةختينة و ئ
ضةةيية ،  مةةة  بةةؤ ئة طةةةمان  كوردستاندا بةداخةوة لة ِرابردوو دا زؤر الواز بووة هةمووتان شاهيدى ئةوةن بةَل

دوادا ضوونةى من كردوومة بؤ ئةو ثارانةى كة لة بةغداوة ( يةوة بؤ ئَيستا بة ثَيي ئةو بة2003لة ساَلى )
كةةةى ) نةةةوت نجي هةةاتي  نةةاوخؤ و دا هةةاتى  لةةة دا كةةة  هةةاتووة  مةةان  نةةةى 103بؤ تةةة خةزَي يةةار دؤالر هاتوو ( مل

( مليار دؤالر قةرزار 3( حكومةتى هةرَيم )2013حكومةتى هةرَيمى كوردستانةوة، بةآلم لة كؤتايي ساَلي )
يةةدارةى 3حتياتى نيية بةَلكو )دةبَيت، واتة نةك ئي ( مليار دؤالر قةرزار دةبَيت، ئَيوة بؤمان ِروون بكةنةوة ئ

لةةة  سةةةيةك  طةةةر موئةسة ئَيوة بؤ ئةم قةرزة ضيية ، ئيدارة بؤ ئةوة نيية موئةسةسةيةك دروست دةكةم، ئة
نةةةبوو موئةس سةةرتاتيذى  كةةى  سةةتان ثالنَي سةةةيةك كؤى موئةسةسةكة موئةسةساتي حكومةتى هةرَيمي كورد ة

يةَةوة  كة مودير عامَيكى هةية بة تةئكيد ناتوانَيت ِرؤَل ببينَيت، واتة ئيدارةي ئَيوة بؤ مةشاريع و ئيدارةى ئ
كةةةى ) سةةتان 5000بؤ قةرزةكان ضيية ، ئةمة جطة لةوةى كة نجي لةةة كورد سةةتا  يةةة ئَي مةةان هة هةةةزار ثِرؤذة  )

لةةة  وةستاوة، ثرسيارَيكي ترم ئةوةية حكومةتى هةرَيمى كوردستان بةةةآلم  راستة ئةمة بةناوى جياوازةوةية، 
كةةراوة  مةةار  يةةةوة تؤ تةةى داراي نةتيجة كؤى طشيت قةرزدةكات، قةبارةى كورت هَينان ئةوةى كة لة اليةن وةزارة

تةةا )9.79نجيكةى ) بةةووة  نةةار  يةةار دي نةةؤ مل حةةةفتاو  يةةؤن و  سةةيولةى 1/1/2015( ترل نةةانى  بةةةكار هَي كةةؤى   )
بةةةكار  ( ترليؤن12.761نةقدي بانكةكان ) و حةوت سةد و شةست و يةك مليار دينار بووة كة ئةمة ديارة 

هةةةرَيمى  مةةةتى  نةةةوة، حكو يةةان بكةي يةَةرة كؤ يةَةت ل تةةة ناكر كةةة، كةوا كةةورت هَينانة نةةةوةى  بةةؤ ثِركرد نةةراوة  هَي
ضةةةى ) نةةني موو هةةةموومان دةزا كةةةى )2كوردستان  كةةة نجي قةةةرزارة  سةةتا  بةةةرانى ئَي مةةانطى فةرمان  )1.700 )

تةةرى ترليؤنَية و  شةةَيكى  كةةانن بة شةةَيكي كؤمثانيا كةةة بة سةةيد  حةوت سةد مليار دينارة، ضةكَيكي زؤرى بَي ِرة
هةةةر  مةةةش  يةةة ئة لةةة بازاِرةكاندا دكتؤر )عجت( باسي كرد هي كِريين )طازوايلة( بة سةدان مليؤن دؤالر ئَيستا 

لةةة كةةة  مةةة ج تةةةوة ئة هةةةر بيدا سةةتان  هةةةرَيمى كورد مةةةتى  نةةة حكو ئةةةم قةرزا يةَةت  يةةار 1وةى )قةةةرزة، دةب ( مل
ممةةان  يةةي وةآل يةةرى دارا بةةةِرَيج وةز يةَةت  دؤالرمان لة )توركيا( وةرطرتووة جا قةرزة يان قةرز نيية دواتر دةكر
بداتةوة، بة ثَيي زانياريةكانى من قةرزى كؤمثانيا نةوتييةكان لة طةَل فرؤشتين نةوت بة ثارةى ثَيشوةخت 

تةة كةةةى دةدةي ضةةونكة نةوتة قةةةرزة،  هةةةر  ئةةةوةش  عةةةن  لةةة )تةب تةةةوة  يةةة دةبَي ثةةارةى 5ةوة نج يةةار دؤالر،  ( مل
كةةو  تةةا وة نةةة  ثَيشوةخت و ئةو كؤمثانيانةى كة، جارَى با حكومةت ثَيمان بَلَيت ثالني ضيية بؤ دانةوةى ئةما
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تةةر، )3( ساَلي تر، )4قةرزى تر بكةين ، ثالنَيكمان ثَي بَلَي بَلَيت ئةمة ثالمنانة لة ماوةى ) سةةاَلى 2( ساَلى   )
ساَلى تر ئةمانة بةم شَيوةية ساف دةبَيت، واتة ثرسيارةكةى من ئةوةية كة ثالني ضيية بؤ ئةمة ،  (6تر، )

مةةة  سةةتا ئَي كةةو ئَي تةةا وة نةةةوة،  كةةةين بيدةي مةةة دةي كةةة ئَي قةةةرزةى  بؤئةوةى دواتر لة كاتي خؤيدا بتوانيت ئةو 
مةةوقنيع سةةتا كؤمةَلَية ثرسيارى زؤر طرينطمان هةية من ثَيشووتر كردوومة وةآلمى  كةةةوتووة ئَي سةةت نة م دة

كةةةين،  قةةةرزة ب دةيكةم، هيوادارم دةستم بكةوَيت، ضونكة بةبَي ئةم وةآلمانة دَلنيام ناتوانني ئيستي ادة لةم 
ئةم قةرزة بؤضي دةكرَيت ، ثِرؤذةكان ضني ، واتة ئةم ثِرؤذانة وةكو ناو ضني ، ثَيمان بَلَين )أ، ب، ج، د( لة 

يةةدةى نةةةن، فائ شةةوَين ئةما ئةةةم  فةةآلن  نةةةوةى  كةةانيجمى دا تةةةوة ، مي ضةةؤن دةدرَي ضةةةندة و  قةةةرزة  ئةةةم  سةةةر 
نةةة  يةةةعنى ئةما ضةةني ،  شةةاريعانة  ئةةةم مة سةةادى  جةةةدواى ئيقتي سةةتووة ،  ضةةي بة قةرزانة ضةندة و ثشيت بة 
يةَةة  يةةةك ِر سادةترين ثرسيارن كة تؤ وةكو هاووآلتييةك كة هةرشتَيكيش خانوويةك دةكةى لةطةَل كؤمثانيا

نةةةبَيت، دةكةوى وةآلم ى ئةم ثرسيارانة دةبَيت وةربطريتةوة، ئةطةر بةبَي وةآلمى ئةم ثرسارانة ِرةنطة هني 
كةةةمان  مةةة قةرزة شةةتا ئَي يةَةت هَي سةةتان بَل هةةةرَيمى كورد مةةةتى  ئةةةوةبَيت حكو كةةة  طةةة وةآلمة يةةام ِرةن مةةن دَلن

طةةةَل نةكردووة كةى كردمان وةآلمى ئةم ثرسيارانةتان دةدةينةوة ، نةخَير حكومةتى هةرَيم ى كوردستان لة
لةةةمانى  كةةة ثةر يةَةنن  بانكةكان ضووةتة دانيش)، ضووةتة موفاوةزات، بانكةكان ثَييان وتوون ياسايةكمان بؤ ب
ئةةةوة  سةةتان  كوردستان بِرواى ثَي بكات، بةَلكو ئةو قةرزانةتان ثَي نادةين و، ويسيت حكومةتى هةرَيمى كورد

مةةةت 2015بووة ثَيش هاتين ساَلى ) تةةة حكو كةةة (، وا نةةةى  تةةر ئةوا خةةاَلَيكى  صةةيَلةوة،  ئةةةم تةفا نةةاو  ضةةووةتة 
سةةرتاتيذى  ثةةِرؤذةى  بةةؤ  ئةندازيارن، من ثَيمواية هةرضييةكى سةقافةيةكى بيدائي هةبَيت ئةطةر ئةم ثارانة 

( ساَلى دةوَيت بؤ ديجايين ماستةر ثالن و 2( ساَل، )1بَيت هةموو ثِرؤذةيةكى سرتاتيذى بةاليةنى كةمةوة )
سةةةر و 2ئايا ئَيمة بؤ قةرزةكة بكةين لة قاساتدا داينَين دواى )تا دواتر،  يةةدةى زؤر ب ةةَيتة  كةةة فائ ( ساَلى دي

تةةر  نةةةنَيني دوا نةةة دا ئةةةم ثِرؤذا نةةى  سةةتةر ثال ئينجا مةشاريعةكامنان تةن يجكةين، ئينجا  بؤ نةَيني ديجانى ما
يةَة يةَةت، قةرزةكة بكرَيت، خاَلَيكى تر ئةوةية كة ديارة با الي خةَلة ِروون ب مةةةش روون ب بةةؤ ئَي بةةا  خةةود  يةةا  ت 

بةةةران  ضةةةى فةرمان بةةؤ موو يةةة،  عةةش( ني شةةةِرى دذى )دا يةةة،  تةةريور ني ضونكة ئةم قةرزة ديارة بؤ شةِرى دذة 
ئةةةو ) ئةةةوةى 6(، )5نيية، ئايا بؤ  يةَةدةدةن  بؤ يةَةذةى ث يةَةدةدةن ، در يةةدارةى ث سةةتاوة ئ يةةة كةوة هةةةزار ثِرؤذة  )

دةبَيت ، من ثرسَيكى زؤرى ترم هةية ئةوانةى كة ثةرلةمانتار بوون لة  تةواو بَيت يا خود بؤ ثِرؤذةى نوَى
ثةةِرؤذةى  خوىل ثَيشوودا شاهيدي بؤ ئةمة دةدةن، ساآلنة لة بودجةى كوردستاندا ثارةيةك تةرخان دةكرا بؤ 

بيت ( مليار دؤالر، لة ماددةيةكيش دا تةس4( ترليؤن دينار بوو، واتة نجيكةى )5وةبةر هَينان كة نجيكةى )
سةةاَلى ) مةةن  بةةةآلم  يةَةت،  بةةةكار ب كةةة  بةةةتي دي بةةؤ با يةَةت  ( و 2011دةكرا نابَيت ئةم ثارةية تةنةقوالتي ثَي بكر

ثةةِرؤذة 5( وةك منوونة وةرم طرتووة )2013( و )2012) ( مليار دؤالرى ثارةى ثِرؤذةكانى وةبةر هَينان بؤ 
طةةةى ثَي شةةى ِرَي كةةراوة و، قانوونةكة ثةةَي  نةةةقولي  نةةةكراوةو تة كةةةس دا خةرج  طةةةَل  ئةةاتيش لة نةةةدراوة و ئيجرا

ئةةةم  مةةى  يةةوادارم وةآل لةةرَيةدا ه مةةن  يةةة  يةَةت، بؤ ثةةَي بكر مةةة واى  سةةانةوة ئة يةةة دي سةةم هة مةةن تر تةةة  نةةةكراوة، وا
بابةتانةى كة ديسانةوة تةئكيد دةكةمةوة راستة عَيراق بةردةوام قةرزى كردووة، بةآلم ئايا عَيراق  سوودى 
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بةةردووش لةم  قةرزة بينيوة يان زةرةرى  لةةة ِرا لةم قةرزة كردووة ، يةعنى ئَيستاش عَيراق بة تةماى قةرزة 
ئةةةوةى  بةةؤ  كةةات  تةةةرخان دة يةةةك  خةةؤى ثارة كةةةى  دا بة نيازى قةرز بووة، هةموو ساَلَية ئةم وآلتة لة بودجة

قةةةر2فائيدةى قةرز بداتةوة لةواليةوة ) زى ( ساَلى تر دةِروات قةرزى تر دةكات، واتة قةرز دةكات بؤئةوةى 
مةةةوة  سةةت وةرنةطر نةةةم وةك ثَيوي ئةةةو وةآلما طةةةر  يةةة ئة ثةةة، بؤ ثَيبداتةوة لة نةتيجة، من ثَيمواية ئةمة خرا
مةةةتى  كةةةم حكو سةةيارة دة ئةةةو ثر سةةانةوةش  نةةةوة، دي نةةة وةربطر ئةةةو قةرزا نةةيم  ئةةةوة  طةةةَل  يةةةوة لة بةدَلنياي

كةةةين هةرَيمى كوردستان دةستكارى هةموو ئةو ثارانةى كردووة كة وةريطرتووة، ئَي ستا كة ئَيمة ط تو طؤ دة
يةَةدا  شةةم ت مةةن ئيشي سةةتا  نةةة ئَي بةةؤ منوو نةةيم  قةةةرز  جةةؤرى  نةةدَية  مةةن دذي هة ضةةةندة  من زانياريم هةية، هةر
مةةاوةى  لةةة  كردووة، كة فرؤشتين نةوت بة ثارةى ثَيشوةخت، بةآلم لة فةترةيةكى زةمةنى كةم دا بؤ منوونة 

بةةؤ ) ( مان  دا تؤ كؤى نةوتةكةت بدةيت و ثارةكةى8) تةةةوة  سةةا  و )10وةربطريتةوة نةك درَيذ بَي  )15 )
سةةةرقاَلى  طةةادارم  سةةتان ئا هةةةرَيمى كورد مةةةتى  سةةتا حكو كةةات، ئَي يةةاد دة سا ، ضونكة ئؤتؤماتيكى فائيدةكةى ز
كةةِرن  سةةتان ب مامةَلةيةكة وةك بةِرَيج وةزيرى سامانة سرؤشييةكان وتى ئيستيعداديان دةربِريوة نةوتى كورد

بةةؤ 3%(، )2مليار دؤالر )( 8بة بةهاي ) كةةةن  مسةةان ثَينا مةةة ثر %( بة كةمرت لة سيعري بازارى عالةمى، بؤ ئة
دةستكارى كردنى سيولةى نةقدى بانكةكان ثرس بة ئَيمة و خاوةن ثارةكةش نةكراوة، بؤ ئةمة بؤ ثِرس بة 

كةةة كؤمثاني يةةة  بةةؤ ئةوة تةةة   لةةةم بابة طةةة  مةةة طرين كةةة ِراي ئي يةةة  بةةوونى ئَيمة دةكرَيت  بؤئةوة ني بةةةبَي  كةةة  ا
 قانونَية قةرز نادات بة ئَيمة، سوثاستان دةكةم.

 بةِرَيج جع ر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان:
يةةت  تةةةى نيجام سوثاس بؤ بةِرَيج علي حةمة صاحل، ديارة وا ِرَيككةوتوونة ئةم موناقةشانة بةردةوام بن، نوق

 هةية خاتوو شرين ، فةرموو.
 حسين:بةِرَيج د.شرين 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
لةةةمانتارَية ) هةةةر ثةر كةةة  نةةان  كةةار ئي تةةة ب كةةة بَي بةةةرى نوو قةةة 3هيظيدارم ئةو نةريتَيت ثَيش جةلسَيت  ( دة

زياتر قسة نةكات، ثَيمواية ئةطةر لةم جةلسةيةدا ذى بةكار بهَينرَيت باشرتة، ضونكة ئةطةر كاتةكة مةفتوح 
 نابني، زؤر سوثاس.بَيت ثَيمواية مانطَيكى تر تةواو 

 
 

 بةِرَيج جع ر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكى ثةرلةمان:
يةةان  سةةةى خؤ ئةةةوةى ق سةةيؤنةكان بؤ نةةةرى فراك بةةة نوَي يةةن  طةةة دةدة سةةتا ِرَي سوثاس بؤ خاتوو شرين حسين، ئَي

يةة لةةةمان  نةةاو ثةر نةةا ، بكةن، ئينجا ثِرؤذةكة بيخةينة دةنطدانةوة بؤئةوةى ثِرؤذةكة موناقةشة بكرَيت لة  ان 
 ئَيستا ِرَيطة بة مامؤستا مةال هةورامان دةدةين با قسةى خؤى بكات هةر لة شوَيين خؤت فةرموو.

 بةِرَيج د.هةورامان حةمة شةريحم ))هةورامان طةضَينةيي((:
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
سةة خةةؤى ق سةةى  لةةة ئيختيسا يةةةك  هةةةر  كةةرد، ))بسم اهلل الرمحن الرحيم((، ديارة ئةو بةِرَيجانةى تر  خةةؤى  ةى 

ئةةةم  سةةةر  مةةة  شةةة خبة خةةؤم دا تي سةةةكةى  لةةة ئيختيسا خةةؤم دا  كةةةى  لةةة بوارة منيش بةراسيت ثَيم خؤشة كة 
نةةةى  ئةةةم ثةرلةمانتارا مةةة  مةةان و، ئَي هةةةرة زؤر بابةتة، بةو ثَييةى كة ئَيمة ميللةتَيكى موسوَلمانني زؤرينةى 

ئةةةم سةةوَلمانةين،  كةةة مو شةةةرعيية،  كوردستان كة لَيرةين نوَينةرى ئةو خةَل بةةةتَيكى  بةةا  سةةيت  تةةةش بةرا بةةا بة
ئةةةو  كةةةم:  لةَةَيم، ية يةةةك دة ضةةةند موالحةزة شةةةكى  تةةةوة، ثَي لةةةو بابة سةةةرى  مةةة  شةةة خبة مةةةوَيت تي يةةة دة بؤ
قةرزانةى كة حكومةت كردوويةتى و بةِرَيج دكتؤر )عجت( باسي كرد لةبةر نةبوونى ياسا نةبووة، بةَلكو بة 

يةَة كةةةى ع نةةان( ناضارى كردوويةتى، دووةم:  تةةاني وةك )يؤ سةةي وآل بةةؤ با ئةةةى  قةةةرز  بةةؤ  يةةة  نةةةى ئَيمة راق منوو
بةةؤ  ناكرَيت كة ئي السي كردووة بةهؤى قةرزةوة ، ئايا ضاودَيرى دارايي و دةزطاكانى دذة طةندةَلى زةمانةت 

ا( و بةهةدةر نةدانى ئةم قةرزة دةكات ، خاَلَيكى تر ئةو وآلتانةى كة منوونةيان ثَي هَينايةوة وةكو )فةرةنس
يةةن  شةةةِرَية دا كوَى و كوَى، بةِرَيجان ئةوان دةوَلةتيان هةية و ئةوان ئيستيقراريةتى ئةمنيان هةية، ئَيمة لة 
شةةة  يةَةت ، با تةةةواو دةب بيدايةتةكةى دةسيت ثَي كردووة، بةس نازانني نيهايةتةكةى كةى دَيت ، نازانني كةى 

كةةة 5ؤ ديارة لة كاتى )( ساَل، خ5ئةم قةرزة ئةطةر بكرَيت بَلَيني بؤ ماوةى ) ( ساَلةكة ئةطةر نةتوانى قةرزة
بدةيتةوة ئةم قةرزة زياتر دةبَيت، ئَيمة لةبةرئةوة لة ِرووى ئةمنييةوة ئيستيقراريةمتان نيية سبةييَن ئةم 
كةةة  جةةؤرةى  بةةةو  شةةرا  سةةةر نةفرؤ يةةة  شةِرة نارةحةت تر بؤ لةسةرمان ئةو نةوتةشي كة هةمانة فشارى خرا

لةةَي  خؤمان دةمانةوَيت ضةةي  مةةان  يةةا وةزع كةةة ئا سةةاَلَيكى دي ضةةةند  ثةةاش  بةةؤ  و، نةمانتوانى قةرزةكة بدةينةوة 
بةةوارى  لةةة  كةةة  دَيت ، ئةو قةرزة زياتر دةبَيت و تةراكوم دةبَيت لةسةرمان، لةوانةية وةكو هةندَية لةوانةى 

خةةؤى سةةيت  شةةي بةدة سةةيت سياسي يةةي،  سياسيدا زؤر شارةزان دةَلَين لةوانةية ئينسان هةتا هةَلوَي نةةةمَينَيت دوا
كةةة               نةةةى  ئةةةو دةقا بةةةس  سةةيت  يةَةرة بةرا ثاشان بةِرَيجان بةو ثَييةى كة ومت ئَيمة ميللةتَيكى موسوَلمانني من ل

بةةة  خةةؤى  بةةؤ  خةةودا )د.خ( ((  بةةةرى  سةةت ))ثَيغةم تةةة دة هةةةتا نةيداوة ئةةان(دا  لةةة )قور عةةاَني((  خةةواى ))رب ال
سةةتيدا ضةندين دةستةواذة بة ضةندين عيبارةت لةةة را ضةةونكة  ي جيا جيا باسي حةرام بوونى ِريباى كردووة، 

ئةةيرت )) يةةة،  بةةاوي  يةةةكى ِري يةةة ثِرؤذة سططمون ا ب طط  اة ططا   ئةةةم ثِرؤذة نةةَين، )ي لةةَي دة تةةرى  سططتقىا  نةةاوَيكى  ا
بةةا الالموال   شةةةربةتة  يةةة،  ئةةاو ني خبةةؤرةوة،  ئةةاو  ئةةةوة  هةةا  ئةمة ضيية  من ئةوة شةربةمت داناوة ثَيت دةَلَيم 

يةَةت، ن شةةتةكة ناطؤِر اوى ئاويشي لَي بنَيم، شتَيكة حةقيقةتةكة ضؤنة ناوةكةيت طؤِرى بةناو طؤِرن ناوةِروكى 
ئةم ثِرؤذةية قةرزة، نة دةوَلةتان، نة حكومةتان، نة كؤمثانياكان، نة بانكةكان، هيض كةسَية بةراسيت لةبةر 

ئةةَي  ضاوى كاَلى ئَيمة كة ميللةتَيكى مةزَلومني قةرزمان ناداتَي تةةَي،  مةةان دةدا بةةة ئي ةةادةى عا سةةوو و  بةةة  ئيال 
قةةةرز  كةةة  نةةدووة  ثةةةروةردطار ِرايطةيا خةةواى  هةةاتووة  ئةةان(دا  لةةة )قور كةةة  صةةانةى  ئةةةو نصو سووش ديارة، هةر 
سةةالمة،  غةةةيرى ئي لةةةتانى  لةةة ميل بةةةَلكو  يةةة  سةةوَلمانان ني يةةةمى مو ئةةةخالق و قي شةةييةم و  كردنى ِريبةوى لة 

مبةةذن ضونكة ئةوان هةميشة ويستوويا لةةةتان  نة بة درَيذاي تاري، لة ِرَيطاى قةرزى ِريبةوي يةوة خوَيين ميل
سططبيل و دوايش ثَييان ثَي بكةنن، )) عططن  فبظلم من الذين هادوا حرمنا علي م طيبات أوحيلت هلم وبصلهم 
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طططل     نططا( بالبا مططول ال لطط م أ نططه وأك بةةا داهلل كث ا وأخذهم الربا وقل ن ططوا ع سةةي ِري كةةة با طةةةورة  كةةات خةةواى  ة
ضونكة ِريبا دةبَيتة هؤى ئةوةى كة لةسةر ئةساسَيكى وأكل م أموال النا( بالباطل    يةكسةر دةفةرموَيت ))

طططل   خةةوا و )با بةةةى  بةةا موحارة كةةة ِري ئةةان(دا  لةةة )قور نةةدووة  طةةةورة ِرايطةيا خةةواى  يةةت،  خةةةَلة خبؤ ثةةارةى 
سةةوَلمان     يا أي ا الذين أمنوثَيغةمبةرةكةيةتى، خواى طةورة دةفةرمووَيت: )) خةةةَلكَيكى مو ئَيمة خؤمان بة 

شةةني، )) نططتم دةزانني، نوَينةرى خةَلكى موسوَلماني بططا ان ك مططن الر قططا  مططا ب قططو اهلل وذروا  نططو أت لططذين أم يططا أي ططا ا
يةَةنن، )) مؤمنني    بةةا ب لةةة ِري سةةوَلمانني واز  مةةة مو لةَةَين ئَي لططوا  ئةطةر ئَيوة دة كةةرد  فططان ت ت ع نةةةتان  طةةةر  ئة

حبططر  )) سططوله    ف ذنوا  جةةا مططن اهلل ور كةةات،  طةةةَلتان دة حةةةربتان لة نةةي  طةةةورة ئيعال خةةواى  بةةن  طةةادار  ئةةةوا ئا
فةةةرموَيت: )) حططق اهلل ئيعالني حةربي خوا بؤ ِريبا يةعين ضي ، يةعين نةماني بةرةكةت، خواى طةورة دة مي

يةَةالربا ويربا الصلقات     يةَةدا ناهَيَل كةةةتي ت بةةا خوا ِريبا مةح  دةكات، مةح  يةعنى بةرة سةةَية ِري ت هةركة
يةةنني  كةةة دةب تةةاري، دا  لةةة  نةةة  هةةةموو بانكا ئةةةو  نةةى  ئةةي الس كرد كةةات،  بكات سوودى لَي نابينَيت، ئي الس دة
لةةة  يةَةت  سةةةر ب خةةوا )د.خ( لة بةةةرى  كةةردووة، ثَيغةم سةةي  ثةةةروةردطار با موصداقييةتى ئةم ئايةتةية كة خواى 

خةةؤى ( بابة ئاسا37فةرموودةى صةحيح دا دةفةرموَيت: ))ِريبا ) كةةى  نرتينيان ئةوةية كة ئينسان بِروات داي
لةةةماكانيش  يةَةت، عو سةةةر ب يةةة )د.خ( لة بةةةرى خوا صةةةر ى ثَيغةم مارة بكات((، ئةمة فةرموودةيةكى نةصى 
سةةتيدا  لةةة را ئةةةوة  كةةات، لةبةر بةةاس دة كةةةوة  بةةا ثَي كةةردن و ِري نةةا  بةةةر )د.خ( زي بةةؤ ثَيغةم لةَةَين  كةةرد دة سةةيان  با

بةةوونى  ئةوانةى كة هةميشة ِريبا دةر فةةةقري  يةةةى  تةةة ما بوون و هةوَليان داوة خةَلكى فةقري بكةن، ِريبا دةبَي
فةةةرموَيت )) طةةةورة دة قططويف خةَلة و بةرة و فاحيشة دةِروات، خواى  مططا ي مططون اال ك بططا ال يقو يطط كلون الر لططذين  ا

يةةةتى: ))الذى يتخبىه الشيىان من املس     طةةةورة فةرمو صططلقات  خةةواى  بططا ال بططا وير حططق اهلل الر خةةواى   مي
يةةةتى: )) نططل اهلل    طةةةورة فةرمو بططو ع فططال ير نططا(  مططوال ال بططو يف ا بططا ل  مططن ر يططتم  مططا أت بةةةِرَيجان و ئةةةوة  لةبةر

صةةةحيحي  سةةوونةتي  لةةة  تةةاب و  لةةة كي تةةر  صةةي  يةةان نصو سةةتا دة تةةواو ئَي صةةانة و دة ئةةةم نصو بةراسيت لةبةر 
بةةا تةةةحليلي ِري سةةةر  مةةةوة و لة يةَةت، بَين يةةارة ثَيغةمبةرى خودا )د.خ( لةسةر ب بةةا، د بةةوونى ِري حةةةرام  سةةةر  ، لة

ئةةةوا أينما وجلت املصلحة فثم شرع اهلل    عولةماكان دةفةرموون: )) هةةةبَيت  نةةدى  شةةوَينية بةرذةوة هةةةر  لة
كةةة  يةَةة  يةَةت كات نةةدةكانى دةو بةةؤ بة صةةَلةحةتي  كةةة مة عةةاَني((  خةةواى ))رب ال مةةان  شةرعي خوا لةوَى ية، بَيطو

كةةردووة، يف الربا    وأحل اهلل البيع وحردةفةرمووَيت: )) حةةةرام  بةةاى  بةةةس ِري كةةردووة،  حةةةالل  عةةةى  خةةوا بةي
ئةةةم  لةبةر مةصَلةحةتي عةبدةكانيةتى و ئةو هةموو زةرةرةى كة كاك )علي( برام باسي كرد موصداقيةتى 
ئةةةم  سةةةر  كةةردن لة طةةؤ  تةةو  بةةةتي ط  ضةةينة با صةةَلةن نة مةةة ئة بةةةِرَيجان ئَي كةةةم  لةةَي دة تةةان  ئايةتانةية، بؤية داوا

نةةاوة بابةتةو بةةةديلي هَي كةةردووة  حةةةرام  شةةتَيكى  خةةوا  ة و ِرةت بكرَيتةوة و دةتوانني بةدائيلي تر بَينني، كة 
كةةرد،  ثةةَي  مةةاذةى  لةةى(ش ئا كةةاك )ع كةةردووة و  ثةةَي  مةةان  ئةةةوقافيش ئاماذة نةةةى  كةةو ليذ بةةةديليش وة سةةيت،  بةرا

لةة كةةةيان  نةةة و ثارة بةةةو جيهةتا بةةة دةتوانني  سةلةمي موَلة بكةين ثَيشرت نةوت ب رؤشني  ثةةةى  طةةرى  َي وةرب
يةةة،  مةةن ني سةةى  يةةدا ئيختيسا لةةة خؤ ثةى و ثةيتا بة ثةيتا تؤ نةوتةكةى تةسليم دةكةى كة ديارة ئةوة خؤى 
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نةةةجامتان  شةةةرعييةوة  لةةة ِرووى  هةةةم  تةةة  سةةتة، ئةوكا شةةَيوة درو هةةةمان  بةةة  شةةةوة  لةةة ِرووى شةريعةتي بةةةس 
 َيت، سوثاس بؤ هةموو اليةك.دةبَيت و هةم لة ِرووى واقعيشةوة لة زةرةرةكان نةجامتان دةب

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، ليذنةى ياساي قسةتان هةية ، ئةطةر قسةشتان نةبَيت تةبيعيية.
 بةِرَيج د.ظاآل فريد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 اصيل ببني.داوا لة بةِرَيجتان دةكةين بابةتةكة  خبةنة دةنطدانةوة بؤئةوةى داخَلي تةف

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

نةةةرى  باشة، نااةينة دةنطدانةوة جارَى، ضونكة داوامان لة فراكسيؤنةكان كردووة كة هةر فراكسيؤنة و نوَي
لةةة  سةةاكة  ثةةِرؤذة يا خؤى ديارى بكات بؤئةوةى قسة لةسةر بابةتةكة بكات ضي بة دذ يان بة ط تو طؤ كردنى 

ة، نوقتةى نيجامى دةبينم، بةآلم هةر دةمةوَيت لةوة ئاطادارتان بكةمةوة كة فراكسيؤنى )ثارتى( ثةرلةمانةو
عةةجت(  تةةؤر ) بةِرَيج )دَلشاد شعبان(ى ديارى كردووة كة قسة لةسةر بابةتةكة بكات و، فراكسيؤنى )سةوز( دك

ؤنى )طؤِران( كاك )علي قسةي كرد، فراكسيؤنى )كؤمةَل( كاك )سؤران عمر(ى دةست نيشان كردووة، فراكسي
فراكسيؤنى يةكطرتوو د. شَيركؤ جودت، فراكسيؤنى توركمانى ، حةمة صاحل(ى ديارى كردووة كة قسةى كرد

جةةد  مططانبةةةِرَيج ما نةةت  عث كةةاك يروا مةةةن  سةةريان و ئةر شةةوور و  لةةد و ئا سةةيؤنةكانى ك كةةراوة، فراك شةةان  دةستني
 ات، نوقتةى نيجامى كاكة عمر نيسان دةست نيشان كردووة، د. شوان قةَلادزةيى قسة دةك

 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةةر و 79بؤ  71لة ماددةى ] نةةة  مةةة طرمتا ئةةةمِرؤ ئَي تةةةى  [ باس لة ضؤنيةتى ياسادانان دةكات و ئةو نةري
كةةةى د48بةِرَيجت لة ناو هؤَلى ثةرلةمان جطة لةوةى كة د. عجت ] كةةرد [ سةعات ثَيش ئةوة راثؤرتة اواى 

ثةةؤرت  مةةادام را كةةرا  يةةة و دة يةَةِرةو ني يةَةى ث خبوَينَيتةوة، من تةسةور دةكةم هيض لةوانةى كة قسةيان كرد بة ث
سةةةرؤكى  يةةة  يةَةِرةودا هة لةةة ث نةةة  مةةة  سةةاكة و ئة ثةةرؤذة يا سةةةر  بةةني لة كةةردن  طةةؤ  لةةى ط تو كةةراوة، داخ حةةازر 

كةةا سةةة ب مةةةكان ق يةةة ئةندا ثةةةيِرةو هة لةةة فراكسيؤنةكان قسة بكات و نة لة  تةةوانى  هةةةورامان دةي سةةتا  ت، مامؤ
طةةة  شةةَيوة، ج هةةةمان  لةةى[ بة كةةاك ع ئةةةوةى ] شوَينى خؤى قسة بكات لة كاتى ط توطؤ لةسةر ثرؤذة ياساكة، 

ثةةَيش ] هةةةمووى 48لةوةى د. عجت كة وتى موافةقةى سةرؤكى ثةرلةماو وةرطرتووة  نةةة  سةةةعات، ئةما  ]
 ة كة لةوانةية زيان بة ثةرلةمان و ئةداى بطةيةنَيت.دذى ثةيِرةوى ناوخؤن، دةبواية ئةمة بباية نةريتَي

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
نةةة  نةةدامانى ليذ لةةة ئة نةةدَية  كةةرد، هة مسةةان  نةةةوة با سةةةرةتاى ط توطؤكا لةةة  بةةجاو  مةةر وا كةةاك ع سةةوثاس، 

ئةةةوةي سةةيويانة دذى  نةةدَيكى نوو كةةردووة و هة يةةان  ثةةرؤذة ثةيوةنديدارةكان بة تةحةفوزةوة واذوو ئةةةم  كةةة  ن 
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شةةة  سةةاكة موناقة ثةةرؤذة يا كةةة  كةةردةوة  مةةان  طةةاى ط توطؤ سةةةرةتا دةر ياساية موناقةشةى لةسةر بكرَيت، بؤية 
 بكرَيت يان نا  ئةمة نةريتَية بووة لة ثةرلةمانى كوردستان، كاك برزؤ فةرموو 

 بةِرَيج برزؤ جميد عبداهلل:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةا لةو نامةيةى سكرتَيرى ثة كةةَى دذة  سةةيؤنةكة  كةةة لةفراك شةةتووين  مةةة وا تَيطةي هةةات، ئَي رلةمان كة بؤ ئَيمة 
قسة بكات، ئَيمة ]كاك على[ وةكو دذة، ئةطةر نا ]د. بةهار[ مان داناوة وةك رةئى فراكسيؤنى طؤِران كة 

 ئَيمة ثشتيوانى ياساكة دةكةين.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 در فةرموو،سوثاس، كاك قا
 بةِرَيج قادر ئؤمتان رسول:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةافى  كةةرد  سةةى  ئةةارى[ با كةةاك  ئةةةوةى ]  يةةةتَية  مةةة ب ض ئالي مةةر[، ئَي كةةاك ع سةةةكانى ] طةةةَل ق هةةاوِرام لة
كةةام  بةةة  شةةت  جةةةنابت ث كةةةس   يةةةك  سةةيؤنَية  هةةةر فراك لةةة  بةةؤ  قسةكردمنان ثَينةدرَيت لة اليةن جةنابتان  

نةة يةَةِرةوى  مةةافى مةةاددةى ث شةةني و  يةَةرة دابني يةَةت ل كةةةين و ناب سةةة ب نةةةوَيت ق مةةةش دةما سةةتى  ئَي اوخؤ دةبة
سةةة  سةةَية ق سةةيؤنةك كة هةةةر فراك لةةة  بةةؤ  نةةادةى   سةةةكردمنان ثَي مةةافى ق جةةةنابت  ضةةؤن  قسةكردمنان نةبَيت، 
هةةةر سةةتة  يةَةت، ثَيوي  بكات  داوا لة جةنابت دةكةين بةر لةوةى ثرؤذةكة  موناقةشةى ماددة و بِرطةكانى بكر

 ثةرلةمانتارَية قسةى خؤى بكات و ب ينة ناوةرؤكى ماددة و بِرطةكانى ثرؤذةكة، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

يةَةذ  كةةان زؤر در كةةةين و ط توطؤ سةةةر ب سةةةى لة شةةَيوة ق شةةرتين  بةةة با كةةة  يةةة  سوثاس، ئةمة ثةيوةندى بةوة هة
 دةرةوة، كاك ئارى فةرموو، نةخايةنَيت كة خؤشتان بَيجار دةبن و دةِرؤنة

 بةِرَيج ئارى حممد هةرسني:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةة  تةةةواو  ئةو روونكردنةوةيةى بةِرَيجت كاك ]د. عجت[ داى و ئةوةى ]كاك على[ لةطةَل بةرضاوِروونى 
سةةَية  قةةة شان شةةة  حة نةةةوة ب ةةينة موناقة نةةة ثةرلةمانى داوة، ثَيم واية لة ثَيش ئةوةى بيخةية دةنطدا بدةي

سةةيارةى  ئةةةو ثر لةَةامى  ئةةةوان وة كةةة  يةةى  اليةنى ثةيوةنديدار جَيطرى سةرؤكى حكومةت و بةِرَيج وةزيرى دارا
 ]كاك على[ بدةنةوة و ئةو كاتة زؤر مةنتيقى ترة، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
سةةةكانى  سوثاس، با ئةندامانى ترى ثةرلةمانيش قسة بكةن ئةو كاتة دةرفةت يةةن كةق مةةةتيش دةدة بةةة حكو

 خؤيان بكةن، د. رَيواز فةرموو،
 بةِرَيج د. رَيواز فائ  حسني:
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
يةةة  سةةيؤنَية ني هةةيض فراك كةةة  من بة خؤم لةطةَل تةنجيم كردنى قسة كردو بؤ هةميشة، بةَلام لةم بابةتةدا 

بةةةتى  بةةن بةتاي يةَةة  يةةان ث بةةن  بةةن، كة هةموو ئةندامانى دذ  طةةةَل  نةةدامانى لة هةةةموو ئة سةةيؤنةكة و  سةةَى فراك
لةةة  سةةقان دذم و  سةةةر ئَي تةةا  مةةن  لةَةة و  عةةجت[ لةطة سةةةلةن ]د.  كةةة مة يةةة  هةست دةكةم جؤرَية لة غوبن هة
يةَةنن و  فراكسيؤنةكانى تريش هةية دذة، مةسةلة ئةوةية كة راى طشتى وا نةكةوَيتةوة كة ناوى فراكسيؤن د

كةةاك فراكسيؤنَية بة تةواوةتى لةطة يةةة، ] تةةةواوةتى وا ني بةةة  لةةم  َلة و فراكسيؤنَية بة تةواوةتى دذة، مع الع
ضةةؤنكة  يةةةتى   كةةَى دذ يةةة و  كةةَى لةطةَليدا سةةيؤنَية  هةةةر فراك شةةرتة لة يةةة با تةةةى وت و بؤ برزؤ[ ئةم حةقيقة
لةةة  نةةة  بةةؤ منو كةةردووة،  سةةةى  يةةةدين ق دةرفةت بؤ فراكسيؤنى طؤِران رةخساوة، دةكرَيت دكتؤر بة ناوى موئة

 اكسيؤنى ئَيمة بة ناوى دذةكان ]كاك قادر قسة[ دةكات، سوثاس.فر
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

يةةة  نةةةى كةلةطةَليدا سوثاس، ئةوةى كة نووسراوة بؤ سةرؤكى فراكسيؤنةكان ئةوةية كة ئةوانةى دذن و ئةوا
 كة دذى دةوةستَيت، شرين خان فةرموو،ديارى بكرَيت، ئَيوة لة فراكسيؤنى سةوز يةكَية لةوانة قسة بكات 

 :رمضانبةِرَيج شرين حسنى 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةةَل  سةةيؤنى كؤ لةةة فراك يةةة  ثةةَيم وا بةةةَلام  كةةات،  سةةة ب كةةةس ق يةةةك  سةةيؤنَية  هةةةر فراك جةنابتان بِريارى دا لة 
يةةَةت  كةةةرد دةب سةةةةى  سةةةيؤنة ق لةةةةو فراك تةةةر  يةةةةكَيكى  طةةةةر  كةةةرد، ئة خةةةؤى  سةةةةى  هةةةةورامان[ ق مةةةال  لةةةة ]

لةةةمانتارَية  هةةةر ثةر هةةةبوو  نةةةريتَية  سةةتا  ثةةَيش ئَي فراكسيؤنةكانى تر دوو كةس قسة بكات، ثَيشنيارم كرد 
تةةةواو 3بؤى هةية ] كةةات  سةةة ب يةةةك ق [ خولةك قسة بكات، ثَيمواية ئةطةر لَيرة هةر كةسةك بة موحازةرة

 نابَيت، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سةةَى سوثاس، لةب يةةة لة يةةة لةوانة كةةةين، بؤ ةر ئةوةى رَي بة هةمووو ئةندامان نادةين قسة بكةن، تةنجلى دة
 دةقة زياتر بَيت، د. جوان فةرموو،

 بةِرَيج د. جوان امساعيل عجيج:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

تةةةبلي  نة كةةات و  سةةة دة نةةةرةك ق سةةيؤنَية ض نوَي هةةةموو فراك لةةة  كةةة  مةةن  بةةووم  طةةادار  كةةة لة ئَيستا ئا نةةة  كراي
نوَينةرةك هةبَيت، ئةو ئيختيساسةش ئيختيساسى نَيجيكة لة من، ئةطةر دةرفةمت بدةى قسة بكةم، مةمنون 

 دة ، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، باشة، ئةطةر فراكسيؤنى طؤِران خؤيان يةكاليى بكةن، كاك صاحل فةرموو،
 :بةِرَيج صاحل فةقَى امحد



 134 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
حةةةفوزة  بةةة تة ئةةةوةى  يةةة،  يةَةدا ني يةةةكى ت هةةيض نارووني كةةرا و  سةةة  كةةة زؤر ق بةةة راثؤرتة سةةةبارةت  يةةة  ثةةَيم وا
سةةةر  طةةة لة حةةةفوز رةن يةةة، تة يةَةدا ني نةةاروونى ت هةةيض  يةةة  نةةةكراوة، بؤ كةةة واذوو  يةةة  ئةةةوة ني نةةاى  مةةةش ما ئة

كةةارةوة ماددةيةك بووة، ئةوةى كة لة ماددةيةك بكشَيينةوة لة مةةةى  وانةى كة ئيمجا كرا كة خراية ناو بةرنا
 دةسةَلاتى ئيمجا كَيشانةوةى نابَيت، وةك لة ياساكةدا، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، تكاية با موناقةشةيةكى مونتيج بكةين، كاك بةهجاد فةرموو،

 بةِرَيج بةهجاد دةروَيش دةروَيش:
 كى ثةرلةمان.بةِرَيج سةرؤ

ثةةةيِرةوَى  يةةحم  يةةةعنى دو لةةةمانَى،  نةةة ثةر شةةَيوازةى نةهاتي ظةةى  سةةا ب  ثةةرؤذة يا كةةة ض  كةةر  ثةةَى  جةنابت ئاماذة 
كةةو ] ئةةاخ تنَى  ظةةَى  يةَةذيت و 86ناوخؤ بةحس نةكرية، دووبارة دةكةينةوة  ئةةةو دب هةةةى   يةةا  حةةةفوز  %[ تة

 [ كةسا واذوويا كرى. 4[ كةسا تنَى ]29خاَلة كادى ]
 سحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يو

 سوثاس، ، كاك ابوبكر فةرموو،
 بةِرَيج ابوبكر عمر هةَلةدنى:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 [ كةس بووة بؤ موداخلة، ئايا ئةمة ضى بووة 30ئَيمة هةندَية لة ثةرلةمانتاران بة ناوى خؤمةوة ]
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 مة بؤ موداخةلةى ماددةكانى ثرؤذة ياساكةية، ئَيستا كاك دَلشاد فةرموو،سوثاس، ئة
 بةِرَيج دَلشاد شعبان عبدالغ ار:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
كةةةم،  لةةى[ دة كةةاك ع سةةةكانى ] بة تةواوةتى ثشتطريى قسةكانى ]د. عجت[ دةكةم و لة خاَلَيكدا ثشتطريى ق

جةةةى ]كة دانانى ثرؤذة ياسايةك بة روونى تَيدا ر لةةة بود نةةةى  ئةةةو كورتهَينا [ و 2013وون بَيت كة ضؤن 
ثةةرؤذة 2014بةيانى ماليةى ساَلى ] [ دا هاتووة  هةروةها ئةو قةرزانةى كة دةكرَيت ضؤن بكرَينةوة  كة 

سةةرتاذيةتى ] بةةة ئي سةةايةك  لةةة 10يةةان  5يا مةةة  سةةاَلة ئَي مةةة دوو  لةةةمان، ئة تةةة ثةر يةَةت بَي يةَةت، دةب سةةاَلى ب  ]
كةةردووة ثةرلةمان دةست بةك سةةيارةى  ئةةةو ثر كةةةس  ار بووين تا ئَيستا ياساى بودجة بؤمان نةهاتووة، نازاو 

شةةةكة  بةةةَلكو كَي يةةة،  سةةت ني يان نا  رةنطة هةندَية كةس بَلَين وةزارةتى ماليية كةمتةرخةمة، كة ئةمةش را
يةَة غةةدا د لةةة بة يةةةى  ئةةةو ثارة سةةتان الوازن،  هةةةرَيمى كورد لةةة  هةةات  ضةةاوةكانى دا كةةة سةر يةةة  هةةاتى لةوةدا ت و دا

سةةاَلَية  جةةةى  كةةة بود نةةةدةكرد  ئةةةوةى  شةةى  بةةوو بة هةةةمان  سةةتا  ثةةَيش ئَي كةةة  تةةةى  ئةةةو نةو مةةة و  نةةاوخؤى ئَي
لةةةو  كةةة  قةةةرزيش يةكَي يةَةت و  هةةات بكر تةةرى دا ضةةاوةى  نةةدَية سةر لةةة هة بةةري  دابنرَيت، لةبةر ئةوة ثَيويستة  
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سةةايتى ] داهاتانةى دونيا كة زؤر وَلات ثشتى ثَى دةبةس)، زؤر باسى ترسى ئةو لةةة  يةَةت  [ ciaقةةةرزة دةكر
يةةؤن 15[ وَلات قةرزى كردووة، وَلاتَيكى وةك  ئةمريكا ]201[ وَلات، ]205ئةمريكى لة كؤى ] [ تريل

يةةؤن 15[ ية و ئيتحادى ئةوروثى ]2014[ مليار دؤالر قةرزدارة كة ئةمة داتاى ساَلى ]680و ] [ ترل
ئيسالمى و عةَانى تَيدان، بَيجطة لةمةش هةر هةموو  [ مليار دؤالر قةرزدارة و يةك دونيا وَلاتى950و ]

ئةو كةسانةى كة لةسةر رووى ئةو زةمينةدا دةذين لة حكومةتةوة قةرزدارن و كَيشة ئةوةية ئةو تةجروبة 
ضةةن  يةةة، دة يةةان هة يةَةديت كارت لة هةرَيمى كوردستاندا نةبووة، هةموو وَلاتانى دونيا و خةَلكى ئةو وَلاتانة كر

سةةةيا لةةةو خةةانوو و  قةةةرزدارن و هي ةةى  هةةةموويان  هةةةر  مةةةت  خةةةَلة و حكو كةةرن و  قةةةرز دة بةةة  رة و زةوى 
ثةةرؤذةى  بةةؤ  تةةةنيا  قةةةرزة  ئةةةو  يةةة  مةةةرج ني دونياية نة طؤِريوة، رؤذ لة دواى رؤذ بةرةو ثَيشكةوتن دةِروات، 

بةةؤ  تةةةنيا  كةةةين  ضةةار ب مةةةت نا سةةاية حكو بةةةم يا يةَةرة  يةَةت ل يةَةت، ناكر بةةةكار ب ضةةة  بةةةرهَينان و موو ثةةرؤذةى وة
جةةةى  ئةةةوةى بود بةةؤ  ئسرتاتَيذى و ئيستيسمار، ضونكة حكومةت ئةم سةرضاوةى داهات بؤ خؤى وةردةطرَيت 

كةةو 2016يان  2015ساَلى ] قةةةرز وة يةَةت  يةَةت، دةكر سةةمار ب [ دابنَيت، كة ئةم قةرزة بؤ مووضة يان ئيستي
جةة سةةاكانى بود سةةاَلى ]ئةداتَيكى ئيستيسمارى بةكار بَيت، بؤ منوونة ئةطةر سةيرى يا لةةة  كةةةين  و  2013ة ب

كةةةى ]2011و  2012 سةةتا نَيجي يةةؤن 5[، ثِرة لة قةرزى سيناعى و زيراعى و ئيستيسمارى و تا ئَي [ تريل
خةةةَلة  بةةة  قةةةرز  مةةةت  يةةة و حكو سةةةحي ني يةةةكى  ثارةى حكومةت الى خةَلكة و نةطةِراوةتةوة، ئةمة زاهرية

سةةتةمى  بدات، دةبَيت لة رووى بلؤكى دةوَلى ب ينة ناو بازاِرى تةةوانني سي ئةةةوةى ب بةةؤ  دةوَلى ئابوورى و ماىل 
تةةوانني  قةةةرزةوة دة ئةةةم  يةَةى  لةةة ر تةةى  لةةى[ و كةةاك ع خبةةةين وةك ] يةَةة  مةةان ر يةةى خؤ ئةةابوورى و دارا مةةاىل و 
جةةة  لةةة بود كةةرد  سةةم  سيستةمى ماىل و ئيدارى لة هةرَيمى كوردستان ثةرةى ثَيبدةين، و ئةو قةرزانةى كة با

لةةو يةةةن ب لةةة ال يةَةت و  عةةاتى دةربَينر سةةى دةف مةةةت، زؤر با يةةةن حكو لةةة ال نةةةك  خةةةَلة  تةةة  ئةةةهلى بدرَي كى 
لةةة ] يةةارد دؤالر 5طةِراندنةوةى ئةم قةرزة دةكرَيت، زؤر ثةرلةمانتار و خةَلة وا حسابيان كردووة كة  [ مل

يةةان 7.5[ ساَل دةبَيتة ]10بؤ  5لة ] نةةة  طةةةر مانطا كةةردووة ئة سةةامبان  يةةة، ح يةةار، وا ني يةةو مل [حةوت و ن
سةةَى بةةة ]دوو،  سةةاَلانة  طةةةر  لةَةةت ئة خةةراثرتين حا لةةة  يةةةوة  بةةة هةموو مةةان ،  شةةةش  يةةان  مةةان   عةةة 5،  [ دةف

تةةة ] يةةةوة،  دةبَي يةةار و ]6بطةِرَين نةةةك ]594[ مل يةةؤن دؤالر،   يةةار و ]2[مل يةةؤن دؤالر 500[ مل [ مل
سةةى ] يةَةت، با فةةة دةكر سةةاَلى ]G.D.Pئيجا كةةة  كةةرا  مةةة ]2013[  نةةةوت 100[ ئَي بةةةرميل  هةةةزار   ]

مجةةا سةةاَل ]ئينتا تةةايى  لةةة كؤ سةةتا  هةةةبوو و ئَي كةةة ]1ن  يةَةت  بةةةرميلمان دةب يةةؤن  سةةاَلى G.D.P[ي مل ]
 [ زؤر بةهَيج دةبَيت.2015]

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، كاك سؤران فةرموو،

 بةِرَيج سؤران عمر سعيد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
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يةَةة  يةَةت،  كات سةةتة نووسةرَيكى بةريتانى دةَل كةةرد، را سةةى  شةةاد[ با كةةاك دَل كةةة ] كةةةين  سةةتة دة ئةةةو لي سةةةيرى 
مةةة  قةةةرزدارة  ئي يةةان  يةَةت  كةةَى دةكر لةةة  نةةة  ئةةةم قةرزا هةموو ئةم وَلاتانة قةرزدارن و سةيرة كةس ناثرسَيت 
نةةة  كةةةيان دةبة تةةان ثارة سةةةرمايةدارانى وَلا باش دةزانني سثى كردنةوةى ثارة لةم جؤرة قةرزة خارجيية كة 

سةةتانني، بانقةكان و  بة ناوى قةرزى خارجييةوة دةيهَيننةوة بؤ ميللةتةكةيان، ئَيمة قةرزدارى خةَلكى كورد
لةةة ] ئةةةوةى  ضةةى  نةةةطرتووة، بؤ يةةان وةر حةةةقى خؤ ضةةةى  شةةتا موو بةةة 10هَي يةَةت  يةةة دةب لةةة دا تةةر  سةةاَلى   ]

لةةة ] ثةةةِرَيت و  لةةةمان  تَيدة لةةة ثةر كةةة  ئةةةمِرؤ  سةةايةى  تةةانى 60قةرزدارى لة داية بَيت، ئةطةر لةم يا %[ وَلا
%[ توانيويانة دةخلى فةرد زياد بكةن و لة 3%[ ئيستي ادةيان كردووة، ]23جيهان قةرزيان هةية و لة ]

نةةاوى  بةةة  يةَةت  سةةايةك دَين هةرَيمى كوردستان كةس نازانَيت دةخلى فةرد ضيية  ئةطةر هةرَيمى كوردستان يا
ضةةى 2014تا  2004ئيستريادى ئةموال، باش سياسةتى ئةم ياساية لة ] يةَةت  سةةتان دةتوان هةةةرَيمى كورد  ]

كةةراوة،  يةةة  ثةيِرةو كردووة و بؤضى بووة   كة ئةمةش ماناى ئةوة نيية كة لة ليذنةى هاوبةش ئاماذة بة ما
مةةاددةى ] يةَةى  بةةة ث يةَةت  قةةى دةب مةةةتى عَيرا يةةةك، 110بؤية دةسةَلاتى حةسرى حكو طةةةى  سةةتوور بِر [ ى دة

تةةةعن مةسةلةى قةرز، ئةطةر ئةو ياساية ئةمِرؤ لَي شةةكايةت و  حةةادى  مةةةى ئيت رة تَيبثةِرَيت ئَيمة لة مةحكة
سةةاى ] بةةة يا مةةة  سةةتان مةحكو هةةةرَيمى كورد يةَةراق  سةةتا ع سةةاَلى ]95لةو ياساية دةدةين، ئَي كةةة 2004[   ]

هةةيض  عةةام  نةةى  يةةدارةى دةي سةةتا ئ تةةا ئَي سةةتان  هةةةرَيمى كورد لةةة  ضةةونكة  قةةة،  عةةامى عَيرا نةةى  مةةاىل و دةي ئيدارى 
تةةا  2003، ئةو قةرزة بؤ ثرؤذةى ئيسرتاتيذى، بؤ ذَيرخانى ئابووريية، خَيرة لة ]ياسايةكى بؤ دةرنةضووة

لةَةات 70[ زياتر لة ]2014 ئةةابوورى و خةةانى  نةةةتوانراوة ذَير سةةتان،  هةةةرَيمى كورد تةةة  يةةار دؤالر هاتوو [ مل
كةةة5ضاك بكرَيت ئَيستا لةم قةيرانة دارايية دةتوانن ذَيرخانى ئابوورى بة ] مةةة [ مليار دؤالر ضاك ب ن  كا

سةةتاوة، 3ثرؤذة بة ذَيرخانى ئابوورى ضاك دةكةن  و ] سةةتان وة [ هةزار ثرؤذةى بةردةوامى هةرَيمى كورد
%[ ئةو ثارةيةى بؤ ئيستيسمار دانراةوة كة ذَير خانى ئابوورى ئةم 50[ لة ]2013تا  2007لة ساَلى ]

كةةَى بةر50وَلاتةى ثَيى نةكرا ] تةةَى %[ موناقةلةى ثَيكراوة لة موازةنة و  نةةةتَيكمان دةدا سةةيارة  و ض زةما ثر
نةةازانني ] شةةتا  بةةةِرَيت  هَي بةةةِرَيوة  ثةةَي  مةةاَلى  شةةةفافانةى  سةةةتى  [ 2حكومةت كة ئةو ثارةيةى دةيهَينَى سيا

كةةة ] شةةغيلى  جةةةى تة يةَةت  بود خةةةرج دةكر سةةايةك  نةةةى 80ساَلة ثارة لةم وَلاتة بة ض يا جةةةى موازة %[ بود
يةةار دؤالر طشتى بةرَيت، ضؤن دةتوانَيت ثارة بَي سةةةدان ميل نَيتة ئةو وَلاتة بَلَيت ئيستيسمارى ثَى دةكةم  بة 

ثةةرؤذة  ئةةةم  ئيستيسمار هاتووتة ئةم وَلاتة و بؤضى ئيستيسمارى طةورة نةكراوة  بؤية بة طؤمانةوة سةيرى 
كةةراوة، سةةحم  كةةراوة و وة ثةةَى  مةةاذةى  كةةةمرت ئا تةةةرةكانى  سةةاية موخا ثةةرؤذة يا ئةةةو   ياساية دةكةين، لةبةر ئةوة 
يةةةى  لةةة ميجاني لةةةل  كةةات، خة يةَةران دة تةةر و نةةدةى  سةةتان ئةوة نةةة كورد لةةة بَيني سةةةرفى عوم سةةيعرى  نةةا  طةةةر  ئة
ثةةارةى  يةةة  لةةة ميجاني ئةةةوةى  سةةةر  نةةة  يةةة و دَيي تةةةراكممان هة ساَلانةمان دروست دةكات كة ئَيستا عةججى مو

قةةةرز 5[ ساَل، ]10قةرزةكة دابنَيت و ئةمساَل نةماتوانيوة و فايدةكةى زياد دةكات، لة ماوةى ] يةةار  [ مل
خةةاوةن 13دةكةين دةبَيتة ] [ مليار، رَيطايةكى زؤر زؤر خةتةرة، ياساى قةرزكردنى خارجى بؤ تةدةخوىل 

سةةتان  هةةةرَيمى كورد سةةاية  ثةةرؤذة يا ئةةةو  سةةتان  هةةةرَيمى كورد لةةة  يةةة  نةةة، بؤ ئةةةم وَلاتا سةةةتى  لةةة سيا قةرزةكان 
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مةةان نةيتوانيوة كاتَية كة طؤَلدزمانى هَيناوة، بانكى  بةةؤ ثارة كةةة  كةةات  ثةةَي ب عةةةمتان  نةةةيتوانيوة قةنا نةةاوة،  هَي
 دةداتَى  و زةمانةت ضيية  و سلبياتةكان ئةوةندة زؤرن، بؤية دةنطى ثَينادةين و رةتى دةكةينةوة، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، كاك شَيركؤ فةرموو،

 مصى  :بةِرَيج د. شَيركؤ جودت 
 ج سةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَي

لةةة  هةةةر  كةةة،  نةةاو مةوزوعة ضةةمة  كةةرد دة من لة ضةند رةهةندَيكى ترةوة كة تا ئَيستا لةو بةِرَيجانةى باسيان 
سةةرتاتيذى  يةةةكى ئي كةةةين ثرؤذة سةرةتادا تةراكومى ئةو سوودةى كة دةضَيتة سةر قةرزةكة، ئةطةر حسابى ب

سةةوودةكةى [ ساَل تةواو بَي10بؤ  5لة وةبةرهَينان ئةطةر لة ] كةةة  ت كة ثارة ثةيدا بكات، بة هةمان رَيذة 
لةةة  يةَةت  نةةدة دةب يةَةة دوو ئةوة دةضَيتة سةر ئةو ثارةية دوو ئةوةندة دةبَيت، واتة ئةو قةرزةى كة دةيكةين ر
كةةة  يةَةدةكرَيت،  قةةةرزى ل كةةة  يةةا  هةةةموو دون لةةة  سةةيث  يةةة وةك ثرةن طةةرن  هة كاتى مةترسيدار، ضوار مةرجى 

سةةتةمى ئةمانة ثرسيارن بؤ حكوم قةةةرز و سي ةت و وةةَلامى دةوَيت، ئةجنامدانى ضاكسازى مةرجة  بؤ دانى 
سةةا و  سةةةروةرى يا نةةدةَلى و  يةةةتى طة سةةةى دذا بةةة و ثرؤ ضةةاودَيرى و رةقا جةةة،  سةةةركةوتوو مةر بةةةرهَينانى  وة
سةةة  ضةةةند ري كةةات و  يةةارى دة يةةدة د يةَةت و فا تةةى ثروف سةةني، رةي نةةة ئةسا جةةة، ئةما سةةةربةخؤيى دادوةرى مةر

سةةةر ئ نةةةى لة ئةةةو قةرزا سةةتان و  هةةةرَيمى كورد تةةة  نةةةى دةدرَي لةةةو قةرزا يةَةت  يةةاتر دةب سةةوود ز هةةةبن،  نةةة  ةما
حكومةت كردوويةتى ]د. عجت[ باسى كرد لةبةر نةبوونى ياسا نةبووة و ياسا هةبووة، بةَلام حكومةت بة 

سةةَييةم  لةةةم و  لةةة عا لةةة ناضارى كردووة، عَيراق فاشيل ترين شَيوازى قةرز و ئيدارةى هةية  لةَةة  لةَةاتى طةندة و
هةةات  نةةةوة  لةةة بانقةكا نةةةى  مةةةت و ئةوا عالةم، ناتوانني ئةوان بكةينة منوونة، ئَيمة لةطةَل خؤبةراكانى حكو

كةةة ] سةةةَلماند  [ G.D.Pبوون بؤ موناقةشةمان لةطةَلدا بكةن لة ليذنةى داراييدا و ليذنةكانى تر، بؤمان 
يةة سةةتية ثرؤدَيكت كةةردووة، دومَي سةةاب  لةَةة ح بةةة هة هةةةرَيمى يةةان  لةةة  يةةة  يةَةج ني كةةردووة، ه سةةاب  لةَةة ح بةةة هة ان 

ئةةةوة G.D.Pكوردستان بَلَيت ] يةَةت و  سةةات دةكر بةةة موئةسة كةةة  سةةتى  قةةةتى زان [ ئةوةندةية، لةبةر حةقي
يةَةت  يةَةت بَل نيية لة كة ئيحتيساباتى دارايى هةرَيم و عَيراق بكةن، كة موئةسيسةكة بوونى نةبَيت كَى دةتوان

[G.D.Pضؤن كراوة كة د ][ كةةراوة، 25%[ كة ]20ةرئةجنام لة سةةاب  لةَةة ح بةةة هة هةةةر  [ مليار دؤالرة 
كةةةة] نةةةةوة  مةةةة بدة لةةَةامى ئَي نةةةةيانتوانى وة يةةةةكان  بةةةةرا نَيودةوَلةتي تةةةةوة G.D.Pخؤ تةةةةقريرى نة بةةةؤ   ]

يةَةت ] نةةدة ب لةةة ئةوة لةَةَين ئيحتيما ئةةةوانيش دة يةةة، G.D.Pيةكطرتووةكان كة  طةةةورةى تَيدا لةَةةى  يةةة هة [، بؤ
سةةةيةكى ئَيمة تواناى ق يةةة، ديرا بةةةرهَينامنان ني ثةةرؤذةى وة نةةى  جةةَى كرد ةرزدانةوةمان نيية، توانانى جَى بة 

[ تا ئَيستا كة زياتر لة 2011ثرؤذةى وةبةرهَينان بكةين لة هةرَيمى كوردستان و تةداوىل ثارة لة ماوةى ]
هةةاتووة، ]100] كةةة  هةةةرَيم31[ مليار دؤالر  ئةةابوورى  خةةانى  بةةؤ ذَير سةةتة  يةةار ثَيوي كةةة [ مل سةةتان،  ى كورد

مةةةَلَية  بةةؤ كؤ يةةة و  سةةتان ئيحتيكار هةةةرَيمى كورد لةةة  سةةةرماية  ئةةةوةى  بةةةر  بةةؤ  لة نةةةكراوة  بةةني  مةةة دا ئة
كةةةن و  بةةةرهَينان ب ثةةرؤذةى وة شةةةراكةتى  سةرمايةدار دةِروات و ئةو قةرزةى كة دةكرَيت هةر ئةوان دةبَيت 
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كةةة ] بةةن  طةةةورة دة لةَةةو و  ثةةَي قة ئةةةوانى  هةةةر5هةةةر  شةةتوانى  سةةتم %[ داني كةةات، مةبة سةةتان نا َيمى كورد
ثةةرؤذة  يةَةت و  ئةةةوان دةب بةةؤ  كةةةى  يةَةت و قازاجنة ئةةةوان دةب ملياردَيرةكانى هةرَيمى كوردستانة، ئةم قةرزة بؤ 

يةةةن 42وةبةرهَينةكانيش هةروةكو ] [ مليار دؤالرةكةى كة ئيستيسمار كراوة لة دوو ساَلى رابردوودا لة ال
بةةووة، وةبةرهَينةكانةوة، ثرؤذةى ذَيرخانى  ئةةةوان  ئابوورى نةبوون و ثرؤذةى ئؤتَيل و شتى تر بوون كة بؤ 

سةةةرمايةدارةكانى  تةةاليجم و  نةةى كاثي طةةةورة كرد سةةتةمى  تةةة سي قةةةرزة نةبَي سةةتةمى  ئةةةم سي يةةوادارم  يةةة ه بؤ
هةرَيمى كوردستان و ثرؤذةى تةميجى ئةموال نةبَيت وةك لة وَلاتانى تر كة كراوة و سيستةمى وةبةرهَينان 

سةةةتةمَي سةةةرتَيت و سي بةةةةرهَينان دةبة كةةةؤنطرةى وة يةةةة  سةةةةرة، بؤ نةةةى زؤرى لة يةةةة و تَيبي سةةةةركةوتوو ني كى 
كةةةين،  طةندةَلييةكان ضارةسةر دةكرَيت، لة داهاتوودا بؤ ئةوةى بتوانني ثرؤذةى وةبةرهَينانى سةركةوتوو ب

طةة يةةاتر و  سةةايى ز بةةار و قور يةةةى  تةةة ما قةةةرزة نةبَي ئةةةو  ئةةةوةى  بةةؤ  سةةن،  هةةةموو مةقاي نةةة  نةةى ئةما ةورة كرد
بةةارة  جةةار دوو نةةدة  بةةةقى ئةوة سةةاندنةوةى تة بةةةقى و ضةو فةةةرقى تة سةةتان،  هةةةرَيمى كورد لةةة  سةةةرمايةداران 

 ببَيتةوة، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، بةهار خان فةرموو،
 بةِرَيج د. بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
هةةا ئَيمة لة فراكسيؤن يةةةكى رة بةةة رَيذة لةةةمان  بةةؤ ثةر ى طؤِران لةطةَل هاتنى ئةو ثرؤذةية لة اليةن حكومةت 

هةةةيبَيت،  سةةتان  هةةةرَيمى كورد كةةة  سةةايية  شةةتَيكى ئا قةةةرز  سةةاى  دذى نةبووين، ضونكة ثَيمان وابووة بوونى يا
يةةةدا، طةةةِرَيني لةوثرؤذة شةةةفافييةت ب نةةات و  بةةة دواى زةما بةةووة  ئةةةوة  مةةة  تةةةركيجى ئَي كةةة  بةةةَلام  ئةةةوةى  بةةؤ 

لةةة  يةةابني  كةةة دَلن بةةووة  ئةةةوة  سةةةر  تةةةركيج لة نةةة و  نةةدى ئةوا بةةؤ بةرذةوة هاووَلاتيان دَلنيا ب  كة ئةو قةرزة 
نةةة  نةةاو ليذ ئةساسى قانونى و دةستوورى لةسةر ئةم ثرؤذة ياساية،  بؤية لةو روانطةيةوة كارمان كردووة لة 

سةةتوو سةةايى و دة سةةى يا لةةة رووى ئةسا يةةدارةكان و  مةةاددةى ]ثةيوةند سةةةيرى  طةةةر  لةةة 110رى، ئة كةةةين  [ ب
لةةة  كةةات و  دةستوورى عَيراقى باس لة ئيختيساساتى حةسرى دةكات و لةوَيش باسى سياسةتى قةرز كردن دة
نةةةهاتوة،  سةةريدا  سةةاتى حة لةةة ئيختيسا قةةةرز  سياسةتى قةرزكردن ئيختيساساتى حةسريية، بةَلام وةرطرتنى 

مةةاددةى ] يةَةى  بةةة ث سةةتوور115بؤية  لةةة دة لةةة [  يةةةك  هةةةر ماددة كةةة  قةةى  لةةة 110ى عَيرا ئةةةوة  يةَةت  [ هاتب
يةةران 8[ لة ماددةى ]6دةسةَلاتى هةرَيمةكانة، جطة لةمة بة ثَيى فةقةرى ] مةةةنى وةز سةةاى ئةجنو [ لة يا

قةةةرى ]1992[ ساَلى ]3ذمارة ] لةةة فة كةةات  لةةة 6[ كة باس لة دةسةَلاتةكانى ئةجنومةنى وةزيران دة  ]
مةةاددةى  القروض و منح ا مبوافقة جملس وطن  لكردستان العرا [ عقل [ دةَلَيت، ] 8ماددةى ] يةَةى  بة ث

سةةاَلى ]141] ثةةَيش  كةةة  هةةةرَيم  سةةاكانى  شةةت يا يةَةراق ط سةةتوورى ع لةةة دة يةةان 2005[  ضةةوون كار [ دةر
سةةتوورى و  شةةتَيكى نادة سةةاييانة  نةةةما يا ئةةةم ب يةَةى  بةةة ث يةةة  بةةن، بؤ نةةاكؤك  سةةتووريش  ثَيدةكرَيت ئةطةر لة دة

و ثرؤذة قةرزة، لة رووى زةمانات و شةفافيات لة رووى ئابوورييةوة، ئةوةندةى توانيومانة ناياسايى نيية ئة
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تَيبينييةكانى خؤمان خستووتة ناو ياساكةوة، ئةو قةرزة لة كَى و بؤضى دةكرَيت  و ئيجافة كردنى ماددةى 
كةةانى ذَير9] بةةؤ ثرؤذة يةَةت  خةةةرج دةكر يةةة  ئةةابوورى و [ بةرضاو روونى زؤرة، بؤ ئةوةى كة ئةو ثارة خةةانى 

قةةةرزة  ئةةةوبِرة  كةةة  يةَةة  مةةةت كات تةةة حكو لةةةمان، وا سةةتاندنى ثةر لةةة دواى را ئةةابوورى  خةةانى  كةةانى ذَير ثرؤذة
جةةةداوىل  كةةةين  يةَةنم، داوا دة بةةةكارى د مةةة  بةةؤ ئة وةردةطرَيت ثَيويستة ليستَية بنَيرَيت بؤ ثةرلةمان و بَلَيت 

بةةؤى  ئيقتيساديشمان بؤ بنووسن و ثةرلةمان راستاندنى لةسةر بكات و دةنطى لةسةر بدات، ئينجا حكومةت 
تةةةرةفى  كةةة  يةَةت  هةية خةرجى بكات، تَيبينيمان هةبووة لةسةر سوود، كة باشرت واية لة ياساكةدا ديارى بكر
سةةةق ة  ئةةةو  تةةا  يةَةت  ئةةةو بَل يةةة  كةةات و لةوانة كةةراو ب يةةارى  كةةى د يةةة داواى بِرَي يةةة، لةوانة بةةةر ئةجنةبي بةرام

يةةة  يةةة، بؤ سةةةَلاتتان هة يةةارى دة كةةة د طةةةر بِرة شةةة ئة شةةمان با هةةةر ثَي كةةات و  لةَةدا ب سةةةيان لةطة سةةةق ةدا ق لةةةو 
لةةة  طةةةِراين  يةةدا  مةةة بةدواد نةةى و ئَي ضةةةند تَيبي نةةة  سةةاكةوة، ئةما نةةاو يا تةةة  كةةَى خبرَي شةةةى كَيرِب نةةةكرَيت، و

كةةر جةةَى  شةةَيكى  كةةة بة كةةةين،  اوة و فراكسيؤنى طؤِران، بؤ ئةوةى كة زةمانات و شةفافييةت لة ياساكةدا جَى ب
يةةانن و  شةةتى  هاووَلات نةةدى ط لةةة بةرذةوة هةةةموويان  بةشَيكى ترى لة اليةن ئةندامانى ئَيمةوة عةرز دةكرَين، 
لةةةو  مةةة  ثةةةِرَيت، ئَي شةةَيوة تَي تةةرين  شةةةفاف  سةةاية بة ثةةرؤذة يا ئةةةو  ئةةةوةى  بةةؤ  تةةةوة،  طةةةى بكرَي يةةوادارين جَي ه

كةةة  ئةةةوةى  بةةؤ  نةةى بِروايةداين كة قازاجنةكةى زؤرترة لة زيانةكةى،  بةةؤ دةرج كرد يةَةت  هةةةنطاوَية ب يةَةت  بتوان
سةةتان،  تةةةحتيى كورد يةةةى  نةةةوةى بوون نةةدوو كرد كةةةوتووة، زي يةَةدا  هةرَيمى كوردستان لةو بارة ئابوورييةى ت

 سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك ماجد فةرموو،
 توفي : عثمانبةِرَيج ماجد 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
هةر ضةندة ضةند هاوِرَييةكم راو بؤضوونى جياوازيان هةية لةسةر ماددةكان، بةَلام ئَيمة بة طشتى سةيرى 
كةةة  بةةدات  ئةةةوةمان ثَي نةةةتى  يةَةت زةما مةةةت بتوان طةةةر حكو سةةة، ئة يةةارَيكى حةسا كةةة بِر كةةةين  كةةان دة ثرؤذة

ئةةةو ثرؤذ ضةةارى زةمانةتى بارى ئابوورى هةرَيمى كوردستان بةرةوة ثَيش ببات، ئةطةر  بةةارى نا تةةة  يةةة خبرَي ة
طةةةورة  خةةواى  خةةوَينم  يةةةتَية دة بةةدةن ئا طةةةم ثَي ئةةاينى رَي سةةتايانى  بةةةِرَيجان مامؤ طةةةر  يةةجتريار، ئة لةَةةتى ئ حا

حططيمدةفةرمووَيت ]  بةةة، فمن اضىر يف خممصة غ  متحانف اثم فان اهلل غ ططور ر ئةةةو غال نةةة  طةةةر ببي [، ئة
ضةةوواندنى ئةمة مةوزوعَيكى ديكةية، هةروةها حكومةت زةمانا هةةؤى دةر بةةجانني  كةةة  بةةدات  ثةةَى  تى ئةوةمان 

ئةو ياساية ضيية  و ئايا دةتوانَيت دةرمان ب وَينَيت لةو قةيرانة ئابوورى و دارايية و سوودى زياتر دةبَيت 
 بؤ طةالنى كوردستان ئةو كاتة ئَيمةش راى خؤمان دةبَيت، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ، كاك يروانت فةرموو،سوثاس

 بةِرَيج يروانت نيسان ماركؤس:
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
َخَيرهاتنا شاندَى حكومةتى دكةين، لة دينى ]حالل وحرام[ مة كار بظى بابةتَى نينة و ئةم دطةَل قةرزى 

ضةةةندة  ئ بةةح  سةةاَلاية و رو ضةةةند  بةةؤ  يةةة  ضةةونكى نةطوتي كةةةين،  ئةةةم ئي ةةتريازى ب طةةةر داينة بؤضى  ئةطةر  ة
[ مليار 8%[ بيت ]10[ مليار دؤالرا بدةمة دوماهيكَى ئةطةر ]5ساَل بؤ ] 10حاَلةتى ئي تريازى بؤ ]

طةةةر 68[ مليؤن دؤالر بيت، هةيظانة ]825[ و دةفعامة ساَلانة ]113و ] يةةت و ئة [ مليار دؤالر تنَى ب
سةةاَلانة ]10[ بدةين و ئةطةر روبح ]825دةفعَى ] بةة1%[ بيت دةفعَى  يةةار  نةةة ][ مل [ 83دةين هةيظا

[ يةعنى نابيتة بارةكَى طران سةر ئةقليمى و داهاتَى 583[ مليار و ]2مليؤن دؤالر بيت روحبى دبيتة ]
ضةةونكى ] [ 5طازَى مة يَى هةى و لَيرة جةدوةىَل ئيقتيسادى بةسيت مة ضَى كرية، مليؤن دؤالرا بدةتة مة 

قةةارات [ مليؤن دؤالر 150مليؤن دؤالرا، لَيرة ل سيكَى دا ] سةةا ع كةةرن و هةروة تةةة  تةةةعامول هَي ل سيكَى دا 
سةةةتى و 300سيكَى دا ] يةَةت وة مةةل و كادر [ مليؤن دؤالر ل سيكَى دا دَى ضَيبيت ذ بلى هندَى ذى ضةند عا

كةةى ] كةةو نَيجي كةةةن  كةةةس ل ]68موهةندس تَيدا شؤل  هةةجار  يةةدارةكا 10[  ئةةةظ ئ سةةيارةك،  سةةاَلا دا و ثر  ]
تةةة دروست بهَيتة كرن و نة بؤ راتب سةةادى بَي لةةةكا ئيقتي كةةرن و جةدوة تةةة  سةةيارةك بَي ضةةةند ثر ا بيت، يا دى 

سةةتي ادة  غةةةرةز ئي بةةؤ ض  تةةة دان  و  دانان و تةحديدا نيسبا ئةرباحا بَيتة كرن و كةي يةتَيت دةفع ضةوا هَي
 دهَيتة كرن و مة ض كَيشة ل حالل و حةةرام نينة، سوثاس.

 :بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان
 سوثاس، كاك سوان فةرموو.

 باوةمري]د. شوان قةَلادزةيى[: مصى  بةِرَيج عمر 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةوونى  هةةةم  بةةؤ فةرا يةةن  شةةتَية دا هةةةموو  طةةةَل  تةةا ي[ لة لةةة ]ا  مةةة  كةةةم ئَي سةةة دة سةةادة ق مةةانَيكى  بةةة ز
قةةةرز كوردستانَيكى ئازاد و ذَير خان و سةرخانَيكى بةهَيج، بؤ ئةم وَلاتة مةزلومة ى خؤمان، بةَلام راكَيشانى 

ئةةةهلى و  بةةانقى  هةةيض  يةةايى  بةةة دَلن ضةةونكة  نةةةوة،  تةةر رةت دةكةي لة بانكة نَيودةوَلةتييةكان و هةر شوَينَيكى 
حكومى بة بَى ريبا و سوود قةرز ناداتة كوردستان و ئةمةش بة ثَيى ئايينة ئامسانييةكان وةكو مةسيحى و 

لةةةو ]يةهوودى و فةرموودةى ثَيغةمبةر ]د يةةة و  غةةة  يةَةت و قةدة بةةا دادةنر بةةة ري مةةة  يةةة 7.خ[ ئة [ ماددة
هةذمار كراوة كة مرؤظ و كؤمةَلطا بةرةو بة هيالك ضوون دةبةن و وةكو خواى طةورة دةفةرمووَيت  ]احل 

سةةول اهلل ]،[، ] لططهاهلل بيع وحرم الربا[ ثَيغةمبةرى خوا دةفةرموَيت لعان ر بططا وموك كططل الر هةةةروةها أ  ]
بةةا، ]كل قرض جر ن عه ف و ربادةفةرموَيت  تةةة ر [ واتة هةر قةرزَية بَيتة هؤى راكَيشانى سوود ئةوا دةبَي

فةةةرموَيت ] خةةوا دة كةةة 7ثَيغةمبةرى  بةةةن  هةةيالك دة بةةة  مةةةَلطا  سةةان و كؤ تةةة ئين كةةاتن و وا لةةة موهلي شةةت   ]
نةةةو لةَةة يةكَيكيان ريباية ، ئَيمة خاوةنى ئةو هةموو داهاتةين و رؤذانة دةيان هةزار بةرميل  ت دةِروات و خا

نةةةك  خةةراون  سةةتةم رَيك بةةة سي كانى سنوورى بازرطانى هةية و سةدان كؤمثانياى عيمالق لةم وَلاتة هةية كة 
نةةة  تةةة بوو هةةةموو داها ئةةةو  هةةؤى  بةةة  ئةةةوان  كةةة  تةةر،  سةةانى  بؤ بةرذةوةندى خةَلة، بةَلكو بؤ بةرذةوةندى كة
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بةةدةين ميلياردَير، بؤضى حكومةت لةو ميلياردَيرة خؤماليانة قة قةةةرزيش  رز ناكات  كةواتة ئَيمة دةتوانني 
بةةؤ  قةةةرزة  ئةةةم  نةك قةرز بكةين، ئةطةر شةفافيةت و درونةكانى ضاكسازى جَى بة جَى بكرَين نازاندرَيت 
بةةان   سةةةدان  بةةة  سةةى  بةةا هةرة بةةة ري قةةةرزى  هةةةروةها  ضةةيية   بةةؤ  يةةة و  كةةوَى  ض مةشروعَيكة  و ثرؤذةكة لة 

ئةةةمريكا بةةوو  هَيناوة لة ئةوروثا و  سةةت  تةةر ثَيوي يةةةكى  لةةة ال كةةةين  قةةةرز دة سةةى  مةةة با تةةازة ئَي تةةر،  تةةانى  و وَلا
كةةة  سةةتان  يةةانى كورد يةةةكَيتى زانا يةةان  يةةة  سةةتانى وةربطرتا لةَةاى كورد تةةواى با نةةةى ف ثةةرس و راى ليذ مةةةت  حكو

هةةا توو كؤمةَلَية زاناى بة ئةزموونى تَيداية، بابةتةكة لة ]أ تا ي[ شةرعيية، قةرز وةرطرتن ئاسانة و لة دا
بة طرانى زؤر لةسةر ئابوورى وَلات دادةنرَيت و دةبَيتة مايةى تةدةخوىل وَلاتان لة كاروبارى كوردستان وةكو 

كةةة ] يةةا  تةةةداخوليان كردووة،ئا تةةر  نةةدَية رووى  لةةة هة سةةوودةكة و 5ضةةؤن  يةَةت  كةةة وةردةطر يةةارة ثارة [ ميل
تةةر لةَةاتى  ضةةةند و يةةا و  لةةة تورك طةةرت  قةةةرزتان وةر ضةةى  بةةة  زيادةكة ضةندة  بؤ ثةةرس  هةةةر  تةةر،  قةةةكانى  و بان

نةةدى  طةةةر داواى رةزامة كةةردووة ئة قةةةرزى  كةةة داواى  قةةة  ئةةةو بان طةةةر  يةةة ئة مةةان وا نةةةكراوة، ثَي لةةةمان  ثةر
يةةة  كةةة خرا نةةةوة  قةةةرزة رةت دةكةي ئةةةو  يةةة  لةةةمان، بؤ نةةاو ثةر ثةرلةمانى نةكرداية ئةو ثرسة يان نةدةهَينا 

كةةةين، لةةة دة لةةةم خؤ حةةافيجى  سةةةر خوا سةةازى  دةنطدانةوة يةك شةةتوكاَل و ثيشة بةةة ك طةةى  مةةةت طرن ضةةى حكو بؤ
[ هاتووتة هةرَيمى كوردستان، ثرؤذةكةى وةبةرهَينانة، 2013تا  2003[ مليار دؤالر لة ]80نادات   ]
 سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، كاك قادر فةرموو،

 بةِرَيج قادر ئؤمتان رةسول:
 ان.بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةم

خةةاوةنى  بةةةَلام  نةةني،  لةَةةت  مةةة دةو خةةةوة ئَي كةةةين بةدا سةةايةك دة ثةةرؤذة يا سةةةر  طةةؤ لة ديارة ئَيمة ئةمِرؤ ط تو
نةةني  سةةةربةخؤ  ئةةابوورى  خةةاوةنى  ئةةةوةى  بةةةر  بةةةَلام لة يةةن،  ئةةابوورى زؤر ظةةى و  شةةتى و مرؤ مةةةتى سرو دةرا

لةةة نةمانتوانيوة ئةم دةرامةتة لة هةرَيمى كوردستان بةطةِر خبةين و حكومةتى ه بةةةر  نةةةبووة  نةةى  ةرَيم ثال
تةةةو و  خةةانى ث بةةة ذَير يةَةت  سةةتان بب قةيرانى دارايى، ئةوةى كة بتوانرَيت ذَيرخانى ئابوورى لة هةرَيمى كورد
هةةةرَيمى  لةةة  كةةةين،  قةةةرز ب كةةة  كةةةين  ئةةةوة دة سةةةر  سةةة لة مةةة ق سةةتا ئَي يةةة ئَي نةةةبووة، بؤ سةةرتاتيذى  نةةى ئي ثال

كةةة كوردستان طةندةَلى و تةخشان و ثةخشان و بةهة قةةةرزة  ئةةةو  يةةة  دةردانى زؤر هةبووة، مةترسيمان لةوة
ثةةرؤذةى  دةكرَى لة ضى سةرف دةكرَيت  ئةم قةرزة وةكو زؤربةى هةظاالن باسيان كرد طرةنتى ضيية كة لة 
ئةةةو  مةةة  يةَةت، ئَي شةةتمانييةكان ب نةةاوخؤيى و ني مةةةتى  سةةتنى دةرا يةةان بةطةِرخ يةَةت  سةةةرف بكر سةةرتاتيذى  ئي

سةةتيدا دة لةةة را نةةةوةى طرةنتييةمان  سةة) و بووذاند بةةؤ بةطةِرخ نةةةبَيت و  سةةرتاتيذى  ثةةرؤذةى ئي طةةةر  يةَةت ئة و
ذَيرخانى ئابوورى نةبَيت ئَيمة دةزانني كة بةكار بردن دةرئةجنامى ضيية، ئَيمة لة جةنطداين و ثَيشمةرطة 

يةة ئةةاوى لة جةنطى دذة تريؤرة و رؤذانة تةلةفؤمنان بؤ دةكةن و دةَلَين ئيمة لةذَير سَيبةرى جةمةلؤن دا ن و 
لةةة  سوَير دةخؤين، وَلاتَية ، شوَينَية ئاو و هةوايةكةى زؤر طةرمة، بؤية سةرجنى خؤم لةسةر ئةم ثرؤذةية 
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قةةةرز  نةةى  لةةة وةرطرت كةةة  مةةة  نةةة زؤر كة ئةةةو وَلاتا نةةةى  يةةة منوو مةةان وا مةةة ثَي مةةة روو، ئَي يةَةة دةخة ضةةةند خاَل
ئةةابوورى  بةةارى  نةةاجَيطريى  هةةؤى  بةةة  بةةةتى  كةةة سةركةوتوو بوون بة تاي نةةةى  ئةةةو وَلاتا بةةةت  بةةة تاي هةةان  لةةة جي

مةةى  بةةةزين و نج نةةةوت دا خةةى  كةةة نر طةةادارين  ثشتيان بةيةك سةرضاوةى داهات بةستووة وةك نةوت، ئَيمة ئا
زؤرى بة خؤيةوة بينيوة، ئَيمة لة هةرَيمى كوردستان نةمان توانيوة سةرضاوةى داهات هةمة جؤر بكةين و 

طةةةرة سةةتووة و  نةةةوت بة بةةة  سةةةر و ثشتمان تةنيا  تةةة  يةةاترى نةية سةةوودى ز كةةة  نةةة  ئةةةو قةرزا بةةؤ  ضةةيية  نتى 
قةةةرزيان  كةةة  هةةان  تةةانى جي لةةة وَلا مةةة زؤر  طةةة لة نةةةبَيت  جَي سةةت  قةةةرزةكان درو سةةةر  لةةة  سةةوود  تةةةراكومى 
لةةة  شةةَية  بةةةَلام بة بةةوون،  سةةةروةريش  سةةيادة و  وةرطرتووة بووينةتة ثاشكؤى سياسى هةندَية وَلات خاوةنى 

ئةةةو سيادة و سةروةريان لةدة بةةةر  بةةةكارهَينراوة بةرام شةةار  كةةو ف قةةةرزة وة ئةةةم  كةةة  ست داوة بة هؤى ئةوةى 
طةةةى  كةةةين جَي سةةَى ب تةةانى دراو لةةة وَلا قةةةرزة  ئةةةو  دةوَلةتةى كة قةرزى ىَل وةرطرتووة بةتايبةتى ئَيمة ئةطةر 

خةةاوة سةةتان  هةةةرَيمى كورد لةةة  مةةة  نةةاطرين ئَي سةةى  شةةارى سيا طةةةى طؤ هةةةرَيمَيكني بةر مةةة  سةةيية  و ئَي نى مةتر
يةَة يةةى ر نةةنيسيستةمَية يان نيجامَيكى ماىل و دارا شةةكةوتوو  سةةت و ثَي بةةة ة و تةندرو سةةيت  مةةة ثَيوي ئةةةو نيجا  ،

كةةةين،  قةةةرز ب مةةة  كةةرَي ئَي مةةة دة ئةةةم نيجا يةكخستنةوةية، ثَيويسيت بة رَيكخستنةوةية، دواي يةكخستنةوةي 
يةةةكَية د طةةرياوة،  لةَةَي )ئةوةي كة لة راثؤرتةكاندا هاتووة قةرزَيكي زؤر وةر يةةةك 7ة طةةرياوة،  يةةار دؤالر وةر ( مل

نةةة  5دةَلَي ) ئةةةم قةرزا نةةةوةي  بةةؤ دا ضةةيية  ثةةالن  ضةةةندة   نةةة  ( مليار دؤالر وةرطرياوة، ئايا سووي ئةو قةرزا
طةةادارة، راي  سةةتة، ئا كةةوردة، را يةَةراق  يةةةي ع يةةري مال كةةةين، وةز يةةاتر ب قةةةرزكردني ز سةةةر  سةةة لة بةةَيني ق ئينجا 

بةةةاَلم طشتيي و ئَيمةش هةموومان ئاطا يةَةت،  سةةتانيش نانَير هةةةرَيمي كورد شةةكي  غةةدا ث لةةة بة كةةة  دارين لةوةي 
تةةوانَي  يةَةراق ب كةةة ع مادام بةثَيي قانون و دةسةاَلت و سةاَلحياتي وةزيري ماليةي عَيراقة، باشرتة هةوَلبدرَي 

نةةة  ) لةَةة  طةةةر 20ئةطةر هة كةةة ئة لةَةةتَية  ئةةةوةوة دةو طةةةي  لةةة رَي مةةة  كةةات، ئَي قةةةرز ب يةةار دؤالر  سةةيادةي ( مل
كةةة  مةةةش  بةةؤ ئَي يةةة  قةةةرزة لةوانة ئةةةو  هةبَيت يان ناقس سيادة بَيت بَيطومان ئةو سووةي كة دةخرَيتة سةر 
يةةةني  يةةةعين ال قةةةرزدةر،  يةةةني  كةةة ال سةةووةي  ئةةةو  نةةني،  سةةيادة  خةةاوةني  خةةةوة  نةةني، بةدا لةَةةت  خةةاوةني دةو

طةة كةةة خؤز لةةةوةي  يةَةرة قةرزدةر لةسةرمان بة مةرج دةطريَي زياتر بَيت، ئةمة جطة نةةدانانيش ل يةةري ثال ة وةز
كةةة  يةةةي  بواية، ئايا وةزيري ثالندانان، وةزارةتي ثالندانان ثالني ضيية بؤ ضؤنيةتي سةرف كردني ئةو ثارة
يةةاخود  كةةؤن رانس  كةةة  بةةوو  سةةت  يةةة ثَيوي مةةن ثَيموا مةةة  سةةةرةِراي ئة طةةريَي   قةةةرز وةرب بةةة  يةَةت  ئةطةر بِريار ب

قةةةرز ( ئةجنام بدرَيت لةاليةن خةَلكي شامؤمتر) رةزا و بةتواني بواري ئابووري بؤ ئةوةي كة دةراةن ئَيمة 
كةةةين،  سةةةرف ب ضةةيدا  لةةة  قةةةرزة  ئةةةوة  بكةين ياخود قةرز نةكةين، ئةطةر قةرز بةكةين ضؤن قةرز بكةين، 
فةةةت  طةةةر دةر يةةة ئة شةةم هة بؤية لة راستيدا ئةو تَيبينيانة لةسةر ئةو ثِرؤذة ياساية هةية، من قسةي زياتري

 بَيت....
 ةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:ب

دةست خؤش، لة هةموو ئةنداماني تري ثةرلةمان قسةي زياترت كرد بةِرَيجت، بةِرَيجان ئَيستا ثَيموابَيت 
لةاليةن فراكسيؤنة جياوازةكان، لةاليةن ثةرلةمانتارانةوة ئةوةي كة ثَيويست بوو طوترا لةسةر ئةم بابةتة، 
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ي زياتري لةسةر بكرَيت، حكومةتيش، بةِرَيج وةزيري داريي و ئابووري هةندَية ثَيويست ناكات قةسة
 روونكردنةوةي رةنطة هةبَيت، دوو نوقتةي نيجامي دةبينم، كاك دَلشاد نوقتةي نيجاميت هةية  فةرموو.

 بةِرَيج دَلشاد شعبان عبدالغ ار:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 دا باسي سثي كردنةوةي ثارة بكةم.....ئةطةر دةرفةمت ثَي بدةي لة يةك دةقة
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

باوةِربكة ثَيويست ناكات باسي ئةوة بكةين، ضونكة ئةطةر دةرطاي ط توطؤ بكةينةوة جارَيكي تر ئةنداماني 
 تري ثةرلةمانيش قسة دةكةن، بةِرَيج د.جوان فةرموو.

 بةِرَيج د.جوان امساعيل عجيج:
 ِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.بة

من ثَيش هةفتةيةك ناوم نووسي بوو لةسةر قةرزي دةرةكي قسة بكةم، ئةمِرؤ بةياني لةطةَل كاك 
فخرالدين تةئكيدم لة مةوعيدةكة كرد، دووبارة دةكةمةوة لة ناو فراكسيؤنيشمان باس نةكرا كة لة هةر 

نة، كة دووبارة دةكةمةوة ئةطةر دةرفةمت ثَي فراكسيؤنَية نوَينةرَية قسة دةكات، تكاية لة ئيختيساسي م
 بدةي قسةي لةسةر بكةم.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةِرَيج د.جوان، هةر بةِرَيجت نيية كة داواي قسة كردن بكات، ضةند كةسَيكي تريش داواي ئةوةيان كردووة 
طؤي زياتر مونتيج نيية، ضونكة ئةو ئةندام كة لةسةر ئةم بابةتة قسة بكةن، بةاَلم ثَيمانواية ط تو

ثةرلةمانانةي كة لةطةَل ئةوةن كة ثِرؤذة ياساكة موناقةشة بكرَي، قسةي خؤيانيان كرد، ئةوانةي كة دذي 
موناقةشةكردنن قسةي خؤيانيان كرد، تَيبيين زؤر خرانة روو كة ئَيرت ثَيويست بة قسة كردني زياتر 

اكسيؤنةكةتان كرد كة جارَيكي تر سةرؤكي فراكسيؤنتان هةية لة ثَيشةوة ناكات، هةروةها داوانان لة فر
 دانيشتووة، نوَينةرايةتيتان دةكات ئةوان )د.بةهار(يان دياري كرد.

 بةِرَيج د.جوان امساعيل عجيج:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 .م هةبوو، بةدائيلم هةبوو...(Alternative)لة رووي ئيختيساسةوة من مةمجوعةيةك 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 دةتواني دواتر لة كاتي موناقةشةكردندا باسي بكةي، بةِرَيج د.رَيباز وةزيري دارايي و ئابووري فةرموو.
 

 بةِرَيج د.رَيباز حةمةالن/ وةزيري دارايي و ئابووري:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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ة هةموو دونيادا و لة هةرَيمي كوردستانيش بة هةمان شَيوة ما  ئةنداماني بةِرَيجي ثةرلةمان، حكومةت ل
خؤيةتي بة دواي هةموو سةرضاوةيةكةوة بطةِرَيت بؤ ثةيداكردني سةرضاوةي داهاتي خؤي و بؤ 
بةِرَيكردني كارةكاني، ئينجا هةم تةشغيلي بَيت ياخود لةسةر ثِرؤذةكان بَيت، من حةز دةكةم نوقتةيةك 

)مامؤستا هةورامان و كاك علي حةمة صاحل( ئاماذةيان ثَيدا لةسةر ئةوةي كة طوتيان هةية كة بةِرَيجان 
ئاسايية ئةطةر قةرزةكة ئةوةي بؤ ثَيشينة وةردةطرين دواتر بة نةوت بدرَيتةوة، لةسةر مةسةلةي ئةوةي 

رداخَية كة ريبا دروست نةبَي، ياخود ئةو سووة دروست نةبَي، مامؤستا باسي ئةوةي كرد طوتي ئةطةر ثة
شةربةت دابنَيي بَلَيي ئةوة ثةرداخَية ئاوة، بةاَلم هةر شةربةتة، ئةوةش بة هةمان شَيوة عةيين شت 
دةطرَيتةوة، ضونكة كة تؤ ثَيشينةي ثارة وةردةطري لة كؤمثانياكاني نةوت، دواتر بة نةوت ثَييان 

يان بؤ كراوة، ئةو (Discount)نة دةدةيتةوة، ئةو ثَيشينةية داشكاندن كراوة، يةعين هةموو ئةو شةريكاتا
(disccount) ةش هةمان ئةو فايدةية كة لةوالوة ئةطةر بةرز وةري بطرين دةطرَيتةوة، هةر عةينةن شت

دةطرَيتةوة، ئةطةر بيخةيتة ئةو قاَلبةوة، دَيينة سةر مةسةلةي ئةوةي كة ئةو زةمانةتانة ضني، يةعين 
و حكومةت و وةزارةتي دارايي كة تةئكيدي لَي دةكةينةوة يةكَية لة هةرة مةسةلة طرنطةكان ئَيمة وةك

ئةوةية ئَيمة جاري باسي ئةوة ناكةين لةطةَل كَي تةعامول دةكةين، لةطةَل كَي قةرزةكة دةكةين، ئَيمة 
باسي ئةوة دةكةين ثَيويستة هةموو حكومةتَية، هةموو دةوَلةتَية ياساي قةرزي هةبَيت، ئَيستا ئَيمة 

م ئةم ثةرلةمانة بةِرَيجة و ئةو ثِرؤذة ياسايةي كة حكومةت ناردويةتي بؤ ثةرلةمان هاتووينةتة بةردة
باسي ياساي قةرز دةكةين، ئَيمة جاري نةهاتووينةتة سةر وردةكاري ئةوةي كة ئايا ئةو قةرزة لة كوَي 

تَيداية دةكةين و ضؤن دةيكةين، هةروةها لةم ياساية بة وردي ئةطةر ئةم بةِرَيجانة بيخوَيننةوة كة 
مةسةلةي سثي كردنةوة بة هيض شَيوةيةك قةبول نيية، ضونكة لة ماددةي يةكدا بة وازحي تَيداية كة 
دةَلَي سةرضاوةيةكي قانوني و سةرضاوةيةكي خاوَين، خؤ تؤ ئةمة دواي ئةوة لة ثةرلةماني كوردستان 

ِرؤ ياخود هةر رؤذَيكي تر ثةسةند دةكرَيت، خؤ ئةمة يةكسةر ئةوة نيية تؤ ئةم ياساية كة ئةطةر ئةم
ثةسةند كردَيت يةكسةر حكومةت بتوانَيت، ئةوة كؤمةَلَية زةمانات هةية، يةكةميان: ئةوةية كة ثةرلةمان 
ثةسةندي ئةو ثِرؤذةية دةكات كة حكومةت بؤي هةية ثارةكةي بؤ سةرف بكات، ئةوة بة وازحي لة ماددةي 

، 5نوَينةري هةموو اليةنة سياسييةكاني تَيداية لة ماددةي ) (دا تَيداية، هةروةها ئةجنومةني وةزيران كة9)
( ئةوةي تَيدا روونكراوةتةوة كة ئةوان دةسةاَلت دةدةن بة بة سةرؤك وةزيران، بة جَيطري سةرؤك 7، 6

وةزيران، بة وةزيري دارايي، ئةو دةسةاَلتة لة ئةجنومةني وةزيرانةوة دةدرَي و ئةجنومةنيش نوَينةري 
تَيداية، هةروةها ئَيمة وةكو وةزارةتي دارايي و ئابووري كة ئةوة يةكَيكة لة هةرة واجيبة  هةموو اليةكي

سةرةكيةكامنان ضؤن تؤ قةرز دةكةي، مةفروزة شَيوازي دانةوةكةشي رَيكبخرَي، بؤية ئَيمة بة زووترين 
ِرَيجة بة ثِرؤذةيةك بؤ (ي وةزارةتي دارايي دةنَيرينة ئةم ثةرلةمانة بة2010(ي ساَلي )5كات ياساي ذمارة )

تةعديل كردنةوةي، هةروةها بؤ زياد كردني بِرطةيةكيش كة ئةويش دروست كردني بةِرَيوةبةرايةتي 
ئيدارة كردني قةرزة طشتييةكانة، هةروةها يةكَية لة خاَلة سةرةكةيةكانيشمان لةوَي جَي بةجَي دةكةين 
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ات بةِرَيوة، بؤ ئةوةي بتوانني هةرَيمي كوردستان ئةو خةَلكاني ثسثؤِر لة دةرةوةي ئةم بةِريوةبةرايةتية بب
قةرزانةي كة ئَيستاش لةسةر شانيةتي و ئةوانةي لة داهاتووشدا ئةطةر بيكات لةوَي رَيكبخرَيت، هةروةها 
وةكو باسيشم كرد يةكَية لة زةمانةتةكاني تر ماددةي يةكة كة طواية ثارة سثي كةيتةوة، ئةوة نيية، 

(يش يةكَيكة لةهةرة ماددة طرنطةكان لةم ياساية كة مةسَلةحةتي عامةي تَيداية، بؤية 6هةروةها ماددةي )
%( ثارة بؤ تةشغيلي سةرف 80باس دةكرَيت، بة نيسبةت شتَيكةوة كة باس كرا مةسةلةي تةشغيلي كة )

كة لة مووضة كراوة، بةِرَيجان، يةكَية لةهةرة كَيشة طةورةكاني هةرَيمي كوردستان ئةو هةاَلوسانة طةورةية 
%(ة بؤ 80%(ي ئةو )70%(يةي كة بةِرَيج كاك سؤران عمر باسي كرد بؤ تةشغيلية، لة )80هةية، ئةو لة )

مووضةية كة بؤ تةشغيلي دةِروات، بؤية ثَيويستة هةرَيمي كوردستان لة ثَيش هةموو شتَيكدا ئةم 
ةوَلَيكي زؤر جدي بدات بؤ مةسةلةية لةطةَل حكومةتي هةرَيمي كوردستان و ثةرلةماني كوردستان ه

ضارةسةر كردن و دؤزينةوةي باشرتين رَيطا ضارة بؤ كَيشةي مووضة خؤران، ضونكة بَيجطةلة مووضة ئَيمة 
بةردةوام كؤمةَلَية ثارةي كة هةية دةِروات بة زاية  لة مةسةلةي دةرماَلة و كاري سةرةِرايي، هةروةها ئةو 

ي كة لة ناو ميالكاتدا هةية، مةسةلةيةكي تريش بة نيسبةت ئةم هةموو ئي اد و هةموو ئةو كَيشة طةورانة
ياسايةوة كة هاتؤتة ثةرلةمان ئةمة ثَيمواية طرنطيةكي حةمتية بؤ حكومةتي هةرَيمي كوردستان، ئَيمة بة 
دؤخَيكي زؤر نا هةمواردا دةِرؤين، بةِرَيجان، ئَيمة هيض سةرضاوةيةكي ناخؤييمان نيية ئَيستا لة جَيي ئةوة 

( مليار دينار 109يية كة بتوانني ئةم حكومةتة ثَي ببةين بةِرَيوة، ئَيمة لة مانطي يةكي ئةم ساَل )ن
( مليار دينارمان هةبووة، 150( مليار دينارمان هةبووة، مانطي سَي )145داهامتان هةبووة، مانطي دوو )

نةي كة لة حكومةتي هةرَيمي ئةوة هةرة ئاستة بةرزةكةي بووة لة هةموو ئةو طومر  و زةريبة و رسوماتا
كوردستان وةردةطريَي، مةسةلةية نةوتيش ئةوة ئَيمة تةسليمي سؤمؤمان كردووة، ئةوةش حكومةتي 
عَيراقي بةو شَيوةية تةعامولي لةطةَل كردووة، كاك قادر رةزطةيي باسي ئةوةي كرد كة ثَيويستة بةغدا 

ةكةي ئَيستامان بؤ نانَيرن، جا وةرة ثارةي قةرزمان قةرزةكة بكات و ئةوان بةنان بدةني، ئينجا ئةوان ثار
بؤ بنَيرن، لةبةر ئةوة، ئةوة يةكَيكة لة كَيشة و طرفتة طةورةكامنان، ئةوان سةرةِراي ئةوةي ثارةي حةقي 

%(شيان بِريوة و ضاويان لَيية ئةم مانطةش بة هةمان شَيوة لةو ثارةي كة 10خؤمانيان نةنارد و لة )
دةكةم لَيرة روونكردنةوةيةكيش بدةم لةسةر مةسةلةيةك كة ضةند رؤذَيكة باسَية دةينَيرن، من حةز 

(ةوة ئَيمة مووضةي 11هةية كة عةبادي لةسةر تةلةفجيؤن قسةي كردووة طوتويةتي لة مانطي )
فةرمانبةرامنان ناردووة، حكومةتي هةرَيم نةيداوة، ئةوان كة باسي مووضة خؤران دةكةن تةنها باسي 

( مليارة، لةوة زياتريان حيساب نةكردووة، بةاَلم ئَيمة 540ن دةكةن، حيسابي خؤيان كردووة )فةرمانبةرا
( مليار دينار دةدةين بة مووضةي هةرَيمي كوردستان، ئةوة يةكَيكة لة خاَلةكان كة بةراسيت ئةوة 860)

ي كوردستان رةتي هيض وانيية هةموو ئةو قسانةي كة كردوويةتي ئةم رؤذة، ئَيمة وةكو حكومةتي هةرَيم
( هةزار ثِرؤذةمان هةية كة ساَلَيكة وةستاوة و هيض ثارةيةكي 6دةكةينةوة و بة بةَلطةوة، ئَيمة زياتر لة )

بؤ سةرف نةكراوة، لة هةرَيمي كوردستان دائيمةن كة باسي كَيشةكان دةكرَيت تةنها باسي مووضة خؤران 
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خؤي ئينتيحار كردووة، هةية هةرَيمي كوردستاني بةجي دةكرَيت، بةاَلم زؤر بةَلَيندةر لةم واَلتة هةية 
هَيشتووة، هةية خؤي شاردؤتةوة لةبةر ئةوةي تووشي قةرزَيكي زؤر طةورة بؤتةوة لةسةر ئةم ثِرؤذانةي 
كة وةستاوة، ئَيمة وةكو حكومةت مولجةمني ئةم ثِرؤذانة خبةينةوة طةِر و بتوانني ئةم خاوةن ثِرؤذانةش 

زعةي كة تَيدانة، هةروةها بة هةزارةها كرَيكار و كارمةند لةم ثِرؤذانة كار دةكةن كة نةجات بدةين لةو وة
هةموويان ئةوانيش بة هةمان شَيوة بَي مووضة بوون و بَي دةرامةت بوون، بؤية ئةم ثِرؤذانةش بةشَيكي 

سةرف بكرَيت بؤ لةاليةن ثةرلةماني بةِرَيجةوة ثةسةندكراوة و لة داهاتووشدا هةرضي ثارةيةك لةم قةرزة 
ئةم ثِرؤذانة دةبَيت ثةرلةماني كوردستان ثةسةندي بكات، بؤية زؤر وازح ئةم ياساية هةموو بابةكاني كة 
تَيداية و هةمووي لة ليذنة بةِرَيجةكاندا موناقةشة كراوة و ئةم ياسايةي كة ئةمِرؤ لةبةر دةسيت ئَيوةي 

لة حكومةتةوة ضؤن هاتووة، زؤر تةعديالتي تَيدا كراوة بةِرَيج داية ئةوة ئةو ياساية نيية كة بلجةبت كة 
 لةسةر قسةي ئةندامة بةِرَيجةكاني ثةرلةمان، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةِرَيجان، ئةنداماني ثةرلةمان، ئَيستا دةاةينة دةنطدانةوة، بجانني كَي لةطةَل ئةوةداية كة وتو وَيذ لةسةر 
( كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَل دانيية  53ة ياساكة بكرَيت  تكاية دةست بةرزكاتةوة، )ثِرؤذ

( كةس لةطةَل دانيية، كةواتة بة زؤرينةي دةن  ثةسةندكرا، وتو وَيذي 25تكاية دةست بةرزكاتةوة، )
نةوة، هةر لة لةسةر دةكرَيت، ئَيستا ليذنة ثةيوةنديدارةكان فةرموون ماددة بة ماددة بيخوَين

 ناونيشانةكةوة بؤ ئةوةي وتو وَيذي لةسةر بكةن.
 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ناونيشاني ثِرؤذةكة هيض تَيبينييةكي لةسةر نيية.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د.بةهار فةرموو.
 بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح:

 ةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَيج س

 ناونيشاني ثِرؤذةكة:
 عَيراق. –راكَيشاني ماية لة رَيطاي قةرزكردن لة هةرَيمي كوردستان 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كَي قسةي هةية لةسةر ناونيشاني ثِرؤذةكة  بةِرَيجان، ثَيش ئةوةي وتو وَيذ لةسةر ناونيشان بكةين جارَي 
ةوة دةكةين كة راثؤرت بكرَيتة بنةماي ط توطؤكردن، كَي لةطةَل ئةوةداية كة راثؤرتي دةنطدان لةسةر ئ

( كةس لةطةَلداية، زؤر 46ليذنة هاوبةشةكان بكرَيتة بنةماي ط توطؤكردن  تكاية دةست بةرزكاتةوة، )
ةندكرا، ئةم سوثاس، كَي لةطةَل دانيية  تكاية دةست بةرزكاتةوة، كةس نيية لةطةَلدا نةبَيت، كةواتة ثةس
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بةِرَيجانة ناوي خؤيان نووسيوة )د.رَيواز، كاك ئاري هةرسني، كاك عمر عينايةت، د.شَيركؤ جودت، كاك 
 حاجي كاروان، كاك ساالر حممود(، لةسةر ناونيشان قسة دةكةن، فةرموو د.رَيواز.

 بةِرَيج د.رَيواز فائ  حسني:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بةِرَيجان لة ليذنةي ياسايي هةية، )اموال( جةمعي )مال(ة، )مال( لة قانوني عَيراقدا واللة من ثرسيارَيكم لة 
ضؤن تةعريحم كراوة  ئايا بؤ ئَيرة دةبَيت  ضونكة ئَيمة سَي ياسامان هةية كة تةنجلي مةسائيلي 

ان ذمارة (، ياساي بانكةك2004(ي ساَلي )94مةساريحم و ثارة دةكات، ياساي بةِرَيوةبردني دارايي ذمارة )
(، لة هيض شوَينَية بؤ 2004(ي ساَلي )56(، ياساي بانكي مةركةزي عَيراقي ذمارة )2004(ي ساَلي )94)

مةسةلةي قةرز قةرزي )اموال( بةكار نةهاتووة، ئةم )اموال(ة مةبةست ضيية لَيي لة رووي قانونيةوة  
ة ئةوة موخاليحم نيية بة ماددةي يةعين هةر يةكسةر بطوترَيت قةرزكردن، مادام قسة لةسةر ئةوة كرا ك

استقىا  (ي دةستووري عَيراقي، ضي تَيداية ئةطةر بطوترَيت ياساي قةرز، يةعين بؤ ناو نراوة )110)
ضونكة )مال( بة خؤيان بةِرَيجان لة ليذنةي ياسايي دةزانن تةعري ةكةي ضيية، لةبةر ئةوة بة االموال ؟ 

ية، زؤر استقىا  االموال كة ئةويش ئةو مةسةلةي ) تةسةوري من هةست دةكةم زيادةيةكي تَيداية
 سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ( دةقةكةمان، بةِرَيج كاك ئاري هةرسني فةرموو.3دةطةِرَيينةوة سةر نيجامي )
 بةِرَيج ئاري حممد عبدالرحيم )ئاري هةرسني(:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

كراوة مةجالي بَلَيني تةالعوبي مةنتيقي  (Formula)ةم شَيوةيةي كة ناونيشانةكة ئةوةي من ثرسيارة، ب
لة رووي زمانةوانيةوة تَيداية، بؤ  لةبةر ئةوةي لة ثَيش هةموو شتَيكةوة باس لةوة دةكرَي ياساي 

واتة لة راكَيشاني ماية لة رَيطةي قةرزكردن لة هةرَيمي كوردستان، ئةمة مةجالي ئةوةي تَيداية بَلَيي كة
دةرةوةي هةرَيمي كوردستان قةرز ناكرَيت ئةمة يةك، دووةم: باسي قةرزكردن لة هةرَيمي كوردستانة، 
ئةوةي كة قةرز دةكات و ئةوةي ثِرؤذةكةي ناردووة حكومةتي هةرَيمي كوردستانة، بؤية بة بؤضووني من 

زةكة دةكات حكومةتة، خؤ حةقة حكومةتي هةرَيمي كوردستاني تَيدابَي، ضونكة ئةو اليةنةي كة قةر
 خةَلكي كوردستان يان بَلَيني كؤمثانيايةكي ئةهلي ئةو قةرزة ناكات، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كاك عمر فةرموو.
 

 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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اختصاصات السلىات (ية، كة دةَلَي )110قسةم لةسةر ماددةي ) بةِرَيجان، ئةنداماني ثةرلةمان، من تةنها
رسم السياسة اخلارجية و التمثيل اللبلوماسا والت اوض بش ن املعاهلات و االت اقات كة دةَلَي )االحتادية   

اللولية و السياسات االقرتاض و توقيع ا و ابرام ا والرسم السياسة االقتصادية والتجارية و اخلارجية 
من لة ليذنةي ياسايي بةِرَيج دةثرسم، ئايا ئةم راكَيشاني مال و قةرزكردنة دذ بة ماددةي ادية   السي
 (ي دةستووري عَيراقية يان نا  زؤر سوثاس.110)

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج د.شَيركؤ فةرموو.
 :مصى  بةِرَيج د.شَيركؤ جودت 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ديارة هةر لة ناونيشانةكةدا كة دةَلَي راكَيشاني ماية لة رَيطةي قةرزكردن لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق، 
يةعين ئايا قةرزةكة لة هةرَيمي كوردستان دةكرَيت  واتة جيهةتي )دائن( هةرَيمي كوردستانة، بؤية 

يةن حكومةتي هةرَيمي كوردستانةوة ةكةدا هةية، لةوانةية بطوترَيت كة لةال(Title)ثَيمواية هةَلةيةك لة 
 طوجناو تربَيت، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كاك ساالر فةرموو.
 بةِرَيج ساالر حممود مراد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

كة روون نيية ئةم  بةِرَيجان، ئةنداماني ثةرلةمان، لة راستيدا هةر لة ناونيشانةكةوة ئيشكالَية هةية
)ماية(، ضونكة دراو بةشَيكة لة ماية، ئايا مةبةست لة قةرزكردني دراوة  يان نةكة  ضونكة سةنداتيش 
دةطرَيتةوة، يةعين ئةمة ئةلحم و بَيي مةسةلةي دارايي و ئابوورية، دةكرَيت ئَيمة لة عينوانةكةوة بةرضاو 

ني كوردستان دةيةوَي واجيهةبَيت و بةرضاو رووني رووني بدرَيتة حكومةت، ئةطةر لةم ثرسةدا ثةرلةما
و شوَينانةي لة كابينةكاني  بداتة حكومةت و ضاودَيربَيت لةم ثرسةدا لةسةر حكومةت بة جياواز لةو رَي

ثَيشوو و لة ماوةكاني رابردووشدا لةاليةن حكومةتةوة لةسةر ثرسي دارايي و ئابووري و سياسةتي مالي لة 
طرياوةتةوة بةر، دةبَي لةم ثرسةشدا شةفاف بني، ئايا ثرسةكة بؤ قةرزكردني دراوة  هةرَيمي كوردستاندا 

 يان خؤالدانة لةوةي كة رَيطري دةستووري هةية  ليذنةي مةعين وةاَلمان بداتةوة، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كاك حاجي كاروان فةرموو.
 

 الدين )حاجي كاروان(: جنم بةِرَيج كنعان
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
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تةبعةن ئةو عينوانة ناوةِرؤكي هةموو ماددةكان سةرتاثاي ناوةِرؤكةكة ثَي ةوانةي ئةم عينوانةية، لةسةر 
قسةي بةِرَيج وةزيري دارايي كة باسي ئةوة دةكات كة ئَيمة ثَيويستمان بة ياسايةكة لة ثةرلةمانةوة 

شاني قةرز، ئةم ياساية كة هةمووي سةيري دةكةي هةمووي ئيستيناد كراوةتة كراوةتة دةرضَيت ياساي راكَي
( مليار دؤالر، يةعين كةواتة ئةوة ياساية ياسايةكي طشتيي نيية تاوةكو ثَيويستيمان بة 5سةر راكَيشاني )

ؤكان بة كاملي ياساي تر نةبَيت، بؤية دةبَي يان عينوانةكة بة كاملي بطؤِردرَي، يان دةبَي ئةو ناوةِر
بطؤِردرَي، يةك تَيبيين تر كة ئَيمة ماوينةتةوة وةكو فراكسيؤني يةكطرتوو لَيرة بؤ ئةوةية تةئيدي 
قةرزَيكي بَي ريبا و بَي فائيج بكةين و رةتدانةوةي ئةو حاَلةتانة بكةين كة ثَي ةوانةي شةر  و زةرةري 

 خةَلكة، زؤر سوثاس.
 ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي 

 كاك د.رَيباز قسةت هةية  فةرموو.
 بةِرَيج د.رَيباز حةمةالن/ وةزيري دارايي و ئابووري:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

يةك روون كردنةوةم هةبوو لةسةر ئةوة، ئةو مةسةلةيةي كة دوو، سَي ئةندام ثةرلةماني بةِرَيج باسيان 
(ش باسي كرد بةراسيت حةقيقةتَيكي تةواوة كة لة ئةوة وةكو كاك )د.شَيركؤ (G.T.P)كرد، مةسةلةي 

هةبَي كوردستان تةحديد بكات، هةر  (G.T.P)كوردستان و لة عَيراقيش هَيشتا موئةسةسةيةك نيية 
( 5تَيدانيية، ئَيستا ثارةكة سةق ي مةحدود دانراوة بؤ مةسةلةي ثارةكة كة ) (G.T.P)بؤية لةم قانونة 

ةكة هةبواية تؤ (G.T.P)، لةبةر ئةوة سةق َيكي بؤ دانراوة، ئةطةر مليارة، يةعين لةوة زياتر نيية
 ةكةية، زؤر سوثاس.(G.T.P)%( 30رةقةمةكةت تةحديد نةدةكرد، ئةو كاتة لة )
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ليذنة ثةيوةنديدارةكان، بةِرَيج د.ظااَل فةرموو.
 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيم:

 ج سةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَي

ئةوةي ثةيوةست بوو بة ناونيشاني ياساكة )راكَيشاني ماية لة رَيطاي قةرزكردن لة هةرَيمي 
كوردستان–عَيراق(، بةو شَيوةية دَيت كة باس لة هةرَيمي كوردستان–عَيراق بكات، ضونكة ياساي واَلتانيش 

ناَلَيت لةاليةن حكومةتي   بكةينايف يف العرا   ادارة املالية و اللين العهةر واية، ئةطةر سةيري قانوني )
عَيراقةوة، ضونكة قةرزكردن و موفاوةزات كردن لةسةر قةرزكردن خؤي لة سولي ئيختيساسي حكومةت 
داية، ثةرلةمان ياسا دةردةكات و رَيطا دةدات بة حكومةت، حكومةتيش مةسةلةي تةفاوز و مةسةلةي 

لي ئيختيساسي حكومةت داية، بؤية ناونيشاني ياساكان لة ياساي )ابرام( و مةسةلةي تةوقيع ئةوة لة سو
هةموو واَلتان ئةطةر سةيري بكةين ناوي هةرَيم و ناوَي واَلت دَي)، نةك ناوي حكومةت، لةبةر ئةوة 
ئيختيساسي حكومةتة و ثَيويست بة دياري كردني ناكات، ئةوةي كة ثةيوةنديدار بوو بة ثرسيارةكةي 
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نايةت( ئايا ئةوةيان ثَي ةوانةي دةستووري عَيراقة ياخود نا، دةَلَيني نةخَير، ثَي وانةي بةِرَيج )عمر عي
( لة 6( فةقةرةي )8دةستووري عَيراقي نيية و لة موبةريرة ياسايةكةناندا ئيسناد دةكةينة سةر ماددةي )

ومةني وةزيران ( كة باس لة دةسةاَلتةكاني ئةجن1992(ي ساَلي )3ياساي ئةجنومةني وةزيران ذمارة )
هةروةها بة ثَيي عقل القروض و منح ا مبوافقة اجمللس الوطين لكوردستان العرا    دةكات و تَييدا دةَلَي )

( كاريان 2005( لة دةستووري عَيراقيدا طشت ياساكان كة لة هةرَيم دةرضوون ثَيش ساَلي )141ماددةي )
 زؤر سوثاس. ثَي دةكرَيت هةتا ئةطةر لةطةَل دةستووريش ناكؤك بن،

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةِرَيج د.بةهار فةرموو.
 بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

كل حق بقيمة مالية   ( لة قانوني مةدةني تةعريحم كراوة دةَلَي )65سةبارةت بة وشةي )مال( لة ماددةي )
هيض رَيطريةك نيية كة ئةم كةليمة استقىا  االموال  بةكار هَينراوة واتة ) ئينجا لَيرة كة كةليمةي )ماية(

كل حق بقيمة بةكار نةهَينرَي، ضونكة كةليمة )مال( نةقديش دةطرَيتةوة و غةيري نةقديش دةطرَيتةوة، )
نَيتةوة، زؤر بؤية زؤر طوجناوة هيض نا ياساييةكي تَيدانيية كة لَيرةدا بةكار هَينراوة، وةكو خؤي مبَيمالية   
 سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج د.عجت فةرموو.
 بةِرَيج د.عجت صابر امساعيل:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

( مليار دؤالرة، 5بة نيسبةت ثةرلةمانتاري بةِرَيج )كاك حاجي كاروان( كة ئيشارةتي دا ئةمة بةس بؤ )
ي كوردستان لة ئَيستاوة تا ئةم ياساية كاري ثَي دةكرَيت نابَيت قةرزةكةي لة راستيةكةي ئةمةية هةرَيم

( مليار دؤالر تَي بثةِرَيت، حكومةتي هةرَيم بة يةكجار ئةم قةرزة ناكات، كة كردي، هيض موئةسةسةيةك 5)
( 3اَلي داهاتوو )( مليارَية وةربطرَي، لة س1( مليار دؤالري بداتَي، لةوانةية لةم ساَلدا )5نيية بةيةكةوة )

( مليار دؤالر تَي ناثةِرَيت، بؤية ئةو 5مليار قةرزي هةبَي، لة ساَلي دواي ئةوة و تاوةكو كؤتايي، كةواتة لة )
مان (G.T.P)( مليارة دياري كراوة، بةِرَيجان لة حكومةتي هةرَيم وةاَلمي ئةوةي دايةوة كة ئةطةر 5)

ي رَيذةي قةرز وةكو هةموو واَلتاني جيهان وا دةكةن، رَيذةي مةزبوت بَي باشة بة رَيذة دياري بكةي، بَلَي
قةرزي هةرَيمي كوردستان نابَي لة سةدا ئةوةندةي كؤي داهاتي ناوةخؤي واَلتةكةي لة هةموو كاتَيكدا 

ةكةت مةزبوت نيية، بؤية مةبلةغ دياري كراوة، بة نيسبةت )كاك ساالر حممود( (G.T.P)تَيثةِر بكات، كة 
هار(يش بةشَيكي روون كردةوة، من ئةطةر لة رووي ئابووريةوة شيكارةكةي بكةم )ماية( ناقسة، وةكو )د.بة

شيت تر هةَلدةطرَيت، بةاَلم جاني قانونيةكةي، ضونكة ئةمة ياساية دةردةضَيت، ئةطةر بَلَيي سةرماية 
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ني نقد ئةشباهي نقود مةوجوداتي غةيرة نةقديش دةطرَيتةوة، سلعةش دةطرَيتةوة، ئةوة خراثة، ئةطةر بَلَي
ناطرَيتةوة، سةندات ناطرَيتةوة، بؤية )اموال( يان )ماية( كة هني كراوة جةمعة، بةاَلم لة هيين ئيقتيساديدا 
دةقي  نيية بةرامبةر بةو نةشاتةي كة ئةم ياساية بؤي دةردةضَيت، ئةطةر لة جاني قانونيةوة وةكو 

 كالَيكي نيية، بؤية وةكو خؤي بَيت، زؤر سوثاس.)د.بةهار(يش ئيشارةتي ثَي كرد، مادام هيض ئيش
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ليذنة ثةيوةنديدارةكان ثَيشنياري ئةوة دةكةن كة وةكو خؤي مبَينَيتةوة، بؤية دةقي ناونيشانةكة 
 خبوَيننةوة بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوة.

 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيم:
 سةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَيج 

 ناونيشاني ثِرؤذةكة:
 عَيراق. –راكَيشاني ماية لة رَيطاي قةرزكردن لة هةرَيمي كوردستان 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 نيساب تةواو نيية، كاك ئاري نوقتةي نيجاميت هةية  فةرموو.
 بةِرَيج ئاري حممد عبدالرحيم )ئاري هةرسني(:

 ي ثةرلةمان.بةِرَيج سةرؤك
 نيساب بة ثَيي ئةو كاتةي دةست ثَيكراوة.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( 45ئَيستا نيساب تةواوة، بةِرَيجان، ئَيستا دةاةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية  تكاية دةست بةرزكاتةوة، )
ةرزكاتةوة، كةس نيية لةطةلدا نةبَيت، كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَل دانيية  تكاية دةست ب
 كةواتة ثةسةندكرا، دةضينة سةر ماددةي يةكةم، تكاية بيخوَيننةوة.

 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 مةبةسيت ئةم ياساية لةم وشةو دةستةواذانةي دادَين ماناكاني بةرامبةريانة: ماددةي يةكةم:

 عَيراق. –كوردستان  هةرَيم: هةرَيمي -1
 ئةجنومةني وةزيران: ئةجنومةني وةزيراني هةرَيم. -2
 عَيراق. –ثةرلةمان: ثةرلةماني كوردستان  -3
 
 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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ماددةي يةكةم لة راثؤرتي هاوبةش هيض تَيبينييةكي لةسةر نيية، بةَلَي، كَي قسةي هةية لةسةر ماددةي 
 خاتوو طةشة فةرموو. يةكةم 

 بةِرَيج طةشة دارا جالل:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ببوورة، من وامجاني ئةوةية ماددةي يةك ئةوةي ثةِرةي ئةو ديو، داواي لَيبووردن دةكةم، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كاك قادر فةرموو.
 بةِرَيج قادر ئؤمتان رسول:

 َيج سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر

 لةسةر ثَيناسةكان قسةم نيية، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج خاتوو لينا فةرموو.
 بةِرَيج لينا عجريا بهرام:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
شروعدا بة نيسبةت ماددةي تةعاريحم، بةس سَي كةليمات و تةعابري هاتية تةعريحم كرن، بةس لة مة

يةعين زةروري ضمان ديون  و )مصىلح االستقىا    موستةاَلحاتَيت هةن موحتاج بة تةعري ن، وةكو )
 بوو كة تةعريحم بكةن لة تةعاري ةكاندا، تةعري ي ئةو كةليمات و تعابريانة، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

   فةرموو د.بةهار.ليذنة ثةيوةنديدارةكان وةاَلمتان ضيية
 بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةو وشانةي كة بةِرَيج )لينا خان( باسي كرد ئةوة لة فقهدا هةية و دةتوانرَيت، لة تةعليماتيشدا كة 
ستمان تةعليمات دةردةكرَيت، لة تةعليماتدا روون كردنةوة لةسةر ئةو كةليمانة بدرَيت، ئَيمة زؤرتر مةبة

لة ماددةي تةعاريحم ئةوةية كة دووبارة بوونةوةي كةليمةيةك هةية رووني بكةينةوة، مةبةستمان لةوةية، 
 زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، كةواتة ناتانةوَي طؤِرانكاري تَيدا بكرَي، بيخوَيننةوة دةقةكةي بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوة.
 
 

 َيج د.ظااَل فريد ابراهيم:بةِر
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 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 مةبةسيت ئةم ياساية لةم وشةو دةستةواذانةي دادَين ماناكاني بةرامبةريانة: ماددةي يةكةم:

 عَيراق. –هةرَيم: هةرَيمي كوردستان  -1

 ئةجنومةني وةزيران: ئةجنومةني وةزيراني هةرَيم. -2
 عَيراق. –ثةرلةمان: ثةرلةماني كوردستان  -3

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( كةس لةطةَلداية، زؤر 41بةِرَيجان، ئَيستا دةاةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية  تكاية دةست بةرزكاتةوة، )
( كةس لةطةَل دانيية، كةواتة بة زؤرينةي دةن  2سوثاس، كَي لةطةَل دانيية  تكاية دةست بةرزكاتةوة، )

 كرا، ماددةي دووةم، تكاية بيخوَيننةوة.ثةسةند
 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة: ماددةى دووةم:
يةكةم: ئةجنومةنى وةزيران تةخويل دةكرَيت بة راكَيشانى ماية لة سةرضاوةى ياسايي و دارايي ثاك لة 

رتن و، يان طةرةنتيكردنى قةرز، يان ثِرؤسةى ترى هاوشَيوة بة بةهايةك رَيطةى قةرزكردن و قةرز وةرط
 ( ثَينج مليار دؤالرى ئةمريكى زياتر نةبَيت.5,000,000,000سةرجةمي لة )

دووةم: مةرجة سةرجةم قةرز وةرطرتنةكان، يان طةرةنتيةكان، يان هةر ثرؤسةيةكى ترى هاوشَيوة تَيثةِرى 
ى )يةكةم(ى ئةم ماددةيةدا باسكراوة و، دانةوةيان طةرةنتيكردنى دانةوةى ئةو بِرة نةكةن، كة لة بِرطة

رسومات و سوودو خةرجييةكان و ئةو بِرانةى تر كة ثَييةوة بةسرتاونةتةوة لةنَيو دةسةاَلتى ئةجنومةنى 
ةى وةزيران داية كة لةم ياسايةدا روون كراوةتةوةو، ئةم بِرانةش لة نَيو بةرزة ئاستى باسكراو لة بِرط

 )يةكةم(ى ئةم ماددةيةدا هةذمار ناكرَين.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيجان، كَي قسةي هةية لةسةر ئةم ماددةية با ناوةكانيان بنووسن  
 بةِرَيج فخرالدين قادر عارف/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 توطؤي ماددةكة دةكةن )علي حةمة صاحل، كاك دلَير ماوةتي، خاتوو ئةم ئةندام ثةرلةمانة بةِرَيجانة ط

رضا  تةالر، طةشة دارا، طؤران ئازاد، رَيواز فائ ، ظةمان فيصل، برزؤ جميد، انور قادر، عبدالرمحن علي 
 شَيركؤ جودت، قادر ئؤمتان، مريم صمد، د.سروود سليم، لينا عجريا(.

 
 

 ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي 
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ئةوانةي لة ليذنة ثةيوةندارةكان و ئَيستا لة سةر مةنسةن دواتر دةتوانن قسة بكةن، با ئةنداماني 
 ثةرلةمان قسة بكةن، ئةو كات ئَيوة قسة بكةن، بةِرَيج كاك دلَير ماوةتي فةموو.

 حسن )دلَير ماوةتي(:مصى   بةِرَيج دلَير 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

تين جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران و وةفدي ياوةرةكةي دةكةم، بة راي من لةم سةرةتا بةخَيرها
خاَلةدا سةرضاوةي ياسايي ثاك، )ثاك( زيادة ئةو وشةية، ئةو سةرضاوةي ياسايةش دةكرَي بكرَيتة 

ا ئاشكردةزطايةكي رةمسي موعتةبةر، ضونكة ئةمة مةتاتيةت دةداتة ثِرؤسةكة، بةاَلم ياسا دةبَي روون و 
 بَيت، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس ، بةِرَيج كاك ظةمان فيصل فةرموو.

 :بةِرَيج ظةمان فيصل سليم
 .بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

ثةةرت  يةَةت دَى  يةةح ب سةةاي ِروون و واز ضةةةند يا قةةة  ديارة ئةم هةمى دزانني كو ياسا سيستةمَيكَى مةنتقى موغلة
طةةا خجمةتا وَى ئار شةةة بِر ماجنَى كةتن ئةوا كو لة ثَيناو دَي) دةيناندنَى ، ذبةر هةندَى ئةز دبينم من ثَيم با

طةةا دوو وَى  ذيا حةتا حةدةكى بَيتة موتابةقةكرن لةطةَل بِرطا يةكَى كو ئةو ذى لة ئةخريا فةقةِرا ئَيكَيش بِر
كةةةن  بةةِرة نة ئةةةو  ئةةةظ دبَيذَي) هةر ثِرؤسةيةكى ترى هاوشَيوةى تَيثةِرى  يةةةعنى  سةةةرجةم،  بةةَي)  ئةةةوةش ب

كةةرن ) يةةن  تةةة دة ئةةةظ )5مةمجوعى ئيجمالي ئةوَى دَي بةةي)  جةةارةكَى  بةةؤ  بةةتيَن  بةةن و  يةةار دؤالر  يةةار 5( مل ( مل
طةةا 5دؤالرة نةك دةسيَت حكومةتَي ظةكرى بي) هةر طاظةكا ظيا ) ( مليار دؤالرا دةين بكةتن بيمةعنا ئةظ بِر

كةةرن، دوويَى ذى نةي) ئةو )بِرة( تَيثة شةةان  يةةة دةستني كةةَى هاتي ِرى وى سةرجةمة نةكن ئةوَى كو ل بِرطا ئَي
 سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، كاك برزو فةرموو.

 :بةِرَيج برزؤ جميد عبدهلل
 ن.بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةما

يةةاد ب مةةة ز طةةةر ئة طةةةدا ئة تةةايي بِر نةةةوةى لة بِرطةى يةكةمى ماددةى دووةم لة كؤ بةةارة بوو طةةةَل دوو يةَةت لة كر
لةةة  قةةةرزة  ئةةةو  نةةةوةى  هةرجارَية وةرطرتنى ِرةزامةندى ثةرلةمانى لةسةر وةربطريَيت ، يةعنى دووبارة بوو

 هةر جارَيكدا ديسان ثَيويستى بة ِرةزامةندى ثةرلةمان بَيت.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 م فةرموو.سوثاس ، بةِرَيج دكتؤر سروود سلي
 :بةِرَيج سروود سليم متى
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 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
لةَةى)  كةةة دة يةةة  حةةةزةى ط ةةكةم هة يططة نظي ططةضةةوار موال صططادر قانون يةةةعنى م ثةةاك(  سةةايي  ضةةاوةى يا ( ، )سةر

بةةى  يةةدار دة نةةةى ثةيوةند لةةة ليذ ئةةةوة  يةةة ،  ثةةاك ني هةةان  كةةة و كَي هةةان ثا نةةازانني كَي يةةةعنى  سةةريى دةوَى ،  تةف
ئةةةو) تةفسريمان بداتَى يةةان  لططة، خاَلى دووةم كة دةَلَيت )ثرؤسةى ترى هاوشَيوة(  يططات املماث مططن العمل يططة  ( غار

يةعنى ئةطةر عةمةلييةكى تر  عمليات االقرتاض واالستلانة او ضمان الليون ئَيمة لَيرة نووسيمان يةعنى )
ئةةةو ) يةةة  طةةةر ني جملططال اجت ططاداتهةية بابنووسني ئة لططة ا يططات املماث مططن العمل نةةةدةين ( زغطط    طةةا  بةةا ِرَي ؤردةدا 

يةةةك  بةةؤ  لةةة  ئةةةو تةخوي يةةا  كةةرَى ئا حكومةت ئيجتهاداتى خؤى بكا لةم بابةتة ، خاَلى سَيةم كة دةَلَى ختويل ب
بةةةر  شةةرتة لة سةةاية با جارة ، بؤ ثَينج مليار دؤالرة يان لؤ زياتر لة يةكجارة ئةوة ئةطةر تةحديد بكرَى لةم يا

بةةةس 5يمان بة )ئةوة سبةى ، دووسبةى ئَيستا ثَيويست (مليار دؤالرة ئيحتمالة سبةى ثَيويستيمان ثَينةبَى ، 
لةةؤ  لةةةمان  نةةدى ثةر كةةرَى و ِرةزامة يةةد ب طةةةر تةحد يةةار دؤالر ئة يةَةنج مل حكومةت هةر داواى قةرزى بكات بة ث

 هةرجارةك بى باشرتة و قوةتى دةداتة ئةو قانونة ، زؤر سوثاس.

 ن:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةما
 سوثاس ، بةِرَيج كاك انور قادر فةرموو.

 :مصى  بةِرَيج انور قادر 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةةةم  يةةة ،  لةةةو ماددةيةدا كةةة و  كةةؤى ثِرؤذة سةةةر  سةةةكاو لة مةةن ق ديارة ئةم ماددةية باسى قةرز دةكات ، بؤية 
كةةو  نةةيش وة يةةة م كةةردووة بؤ سةةت  مةةن درو سةةيارى الى  مةةةَلَية ثر نةةة كؤ بةةةتى قةرزكرد نةةةى با نةةدامَيكى ليذ ئة

لةةة  كةةة  نةةةكردووة  تةةة  ئةةةم ِراثؤر سةةةر  مةةجام لة سةةايي ئي شةةتنة  22/4/2015يا لةةةم داني سةةتاش  مةةادةكراو ئَي ئا
نةةدا  هةةةموو بارةكا لةةة  نةةد  ثةةة طةيا خةةة خرا بةةةم بارودؤ هةةةرَيمى  ئةةةوةى  يةةارة  كةةرَى ، د سةةةر دة طةةؤى لة ط تو

شةةَيكى حكومِرانيةكى ميجاجى بَيناو و ناجؤر و طةندةَل بوو ، ئةم عةقلي سةةتا بة تةةا ئَي خةةواردووة  ةتة شكست 
طةورةن لة حكومِرانيدا كة نةيانتوانى لة هةموو داهاتة جؤر بةجؤرةكانى هةرَيم بة بودجة زةبةلةحةكةى 
يةةة  مةةن ثَيموا يةةة  يةَةرةدا ئةوة بةغداشةوة بنمايةكى ئيقتسادى بةهَيج بؤ هةرَيم دروست بكةن ، ثرسيارةكةم ل

 ندة بة سامانة جؤربةجؤرةكانى سةر زةوى و ذَير زةوى و داهاتى تر......باشوورى كوردستان زؤر دةوَلةمة
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك انور لةسةر ماددةى دوو قسة ئةكةين.....
 :مصى   بةِرَيج انور قادر

تةة بةةن و لةسةر ماددةى دووة ، ئةطةر سيستةمَيكى باش هةبَى ، ئةطةر ياسا سةروةر بَيت و داها شةةةفاف  ةكان 
لة دةستى خةَلكى شياو و ئةمني دابن و دادثةروةرانة بؤ خةَلة دابني بكرَيت ثَيويست ناكا هةرَيم قةرز بكا 
سةةتبووة  ثةةة درو سةةةاَلتة خرا ، ثَيشمواية سةِرةراى ئةو هةموو بارودؤخة خراثةى كة لة سايةى سةرى ئةم دة
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نةةةبوو تةةةوة ، جا ماوةتةوة نةوةيةك كة تا ئَيستا لة داية  مةةن ِرةمت كردؤ يةةة  يةَةت ، بؤ قةةةرزدار بكر ئةةةويش  ة 
 دةنطيشم ثَينةداوة و لةطةَلى نيمة ، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو. لىيفباشة ، سوثاس ، خاتوو تةالر 
 :حممد لىيف بةِرَيج تةالر

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
برزؤ ئةكةم ئةوان قسةكانى منيان كرد سةبارةت بةوةى كة ئةو ثَينج  ثشتطريى قسةكانى كاك ظةمان و كاك

شةةةوة  لةةة ِرووى سياغة يةَةت ،  لةةةمانى بو مليارة بؤ يةك جار بَيت ، لة كاتى دووبارة بوونةوةيا موافةقةتى ثةر
طةةةر  نةةة ئة شةةةى تةخويلكرد ئةةةو و يةةة(  شةةانى ما بةةة ِراكَي كةةرَى  تةةةخويل دة يةةران  مةةةنى وةز ئةةةَلَي )ئةجنو كةةة 

 كى تر بكرَيتةوة هةتا لة ِرووى ياساييةوة  ضوارضَيوةيةكى وا بَيت ياسايي تر بَى ، زؤر سوثاس.سياغة
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو.رضا سوثاس ، بةِرَيج كاك عبدالرمحن على 
 :رضابةِرَيج عبدالرمحن على 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بةةؤ  سةرةتا ثَيمخؤشة ئةو هةموو مةةة  ضةةونكة ئة سةةِرَيتةوة ،  كةةؤل ب لةةة ثِرؤتؤ وشةية كة بةكارهَينرا لةم هؤَلة 

لةةةة ذوورةوة  كةةةة  ئةةةةوةى  ضةةةووبَيتةدةرةوة  بةةةرادةر  نةةةدَية  نةةةةدرَيت هة شةةةان  تةةةةوة وا ني يةةَةذوو دةمَينَي م
سةةِرَينةوة كةةؤل ب لةةة ثِرؤتؤ نةةة  كةةارم ئةوا ،  موناقةشةكراوة دذى قورئان و دذى ئايةتن ئةوانة كراوة ، بؤية داوا

مةةاددةى ) بةةة  مةةةنى 2سةةةبارةت  شةةة )ئةجنو كةةرَى زؤر با شةةَيوازةى لَيب بةةةم  مةةن  بةةةِراى  مةةدا  طةةةى يةكة لةةة بِر  )
ثةةارةداركردنى  يةةاخود  قةةةرزوةرطرتن  يةةان  قةةةرزكردن  طةةاى  لةةة ِرَي يةةة  شةةانى ما وةزيران تةخويل ئةكرَى بةِراكَي

يةَةت  (مليار دؤالر زياتر5ثِرؤذة سرتاتيذةكان بة بةهايةك كة سةرجةميان لة ) نةبَيت ، تةنها بؤ جارَيكيش ب
هةةةموو  لةةة  لةةةمانيش  هةةةم ثةر يةَةت و  يةَةة ب بةةؤ جار هةةةم  ثشتيوانى ئةو ِرايةى كاك برزؤ و كاك ظةمان دةكةم 

 حاَلةتةكاندا راستاندن و تةسديقى ئةو قةرزة بكات ، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 موو.زؤر سوثاس ، خاتوو لينا عجريا فةر
 بةِرَيج لينا عجريا بهرام:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
سةةةر) هةةةي لة سةةرودى  تةةؤر  حةةةزةى دك يططة النظي ططةتةبعةن من نةفسى موال صططادر القانون صططود بامل بططارة املق ( ع

يططةيةعنى  يةةةعنى )حتليل املصادر القانونية  )ما ها املصادر القانون يةَةت  لةةؤك ب شةةةريكات ب طةةةر  يةةةعنى ئة  ) 
مططة  يةعنى)النظي ة  ( ، كليمةت عل  سبيل احلصر( نةك )يل املثالعل  سبدياركةن ) )هل من املعقول احلكو

لططة، مالحةزة دوَى لةسةر فةقةرة ) تتعامل مع املصادر القانونية ال   نظي ة؟   يططات املماث ( و غ ها من العمل
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مططان االدييةعنى ئةو خؤ دياركري ) مةةةالعمليات ها اقرتاض استلانة او ز طةةةر عة هةةةبيت الزم ( ئة لياتى دى 
لططن  بة نةصى قانونى وازيح و سةريح بَيت نةك الزم ) يططل يف ا جملططال لالجت ططاد والتصو يططرت  ا هططا وال  يططتم ذكر

يططة    طط   صططون القانون سطط  الن يططة يف ت  سططلىة التن يز القانونا وال ترت  عل  السلىة التقليرية الواسيعة لل
 تكون الواضحة والصرحية .

 صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم حممد
 باشة ، بةِرَيج دكتؤر شَيركؤ جودت فةرموو.

 مصى  :بةِرَيج د.شَيركؤ جودت 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( ئةتوانني ئيشكالييةتى ئةو سةرضاوة ياسايية ثاكة بكةين بة ِرابردووى ثاك ، ئةوة 2سةبارةت بة ماددةى )
ظى( بانقةكان و ئةو اليةنانةى كة قةرز ئةدةن بةكارئةهَينرَى و  موستةلةحَيكة لة بنوكى دةوليا ، لة )سى .

يةةاتر  ئةةةدا ز قةةةرز  كةةة  نةةةى  موتةداوةلة ، ِرابردووى ثاك يةكَيكة لةو مةرجانةى كة سيقةو متمانةى بةو الية
سةةةبار ئةةةبَى ،  ةت ئةكا ، بؤية كة ئةَلَى سةرضاوةى ياسايي ِرابردوو ثاكى بؤ ئيجافةبكةين ثَيمواية طوجناو تر 

ضةةونكة  بةةةرين ،  يةَةرة ال ئةةةم د ضةةني  يةةة دةر لةةةو مةتاتي ئةةةوةى  بةةؤ  شةةَيوة(  تةةرى هاو سةةةى  يةةان )ثِرؤ بةوةى كة 
بةةا  شةةَيوة  تةةرى هاو سةةةى  تةةرة ، ثِرؤ ثِرؤسةى ترى هاوشَيوة ثَيشرت باسكراوة قةرزة يان ئيستيدانةية يان شتى 

بةةة ) سةةةبارةت  يةةار 5مةجالَية نةهَيَلَيتةوة بؤ جوملةيةكى مةتاتى ،  شةةرت (مل كةةرد ثَي عةةةرزم  كةةو  كةةة وة دؤالرة
سةةةابى ) سةةةةر حي قةةةةو g.d.pئةةةةمن لة ئةةةةو دوو بان بةةةةراكانى  كةةةة خو سةةةابكراوة  سةةةتان حي هةةةةرَيمى كورد  )

ئةةةو ) كةةة  سةةةَاندن  مةةان  مةةان بؤ هةةاتن بؤال كةةة  مةةةتيش  سةةاتى g.d.pحكو سةةابكراوة ، موئةسة لةَةة حي بةةة هة  )
سةةةابى) يةةةة ، g.d.pحي سةةةتاندا ني هةةةةرَيمى كورد لةةةة  عةةةرياق و  لةةةة  مةةةة )(  طةةةةر ئَي يةةةة ئة يةةةار دؤالر 20بؤ (مل

تةةة ) 20(مانة ، لة %g.d.pسةرمايةمانة ) كةةةين وا طةةةر )5حيساب ئة يةةار دؤالر ، ئة مةةان 20(مل يةةار دؤالر (مل
( نيية ، لةبةر ئةوة بة تةئكيد 2014( نيية ، )g.d.p( )2015هةية ئةى بؤ مووضةمان ثَينادرَى  ئةمة )

ئةةةبَى هةَلةية ، ِرةقةم ِرةقةم لَيرةدا هةَل كةةة  ةيةكى طةورةية ، ئةبَى اليبةين ، من ثشتيوانى لةو ِراية دةكةم 
كةةة  بةةَى  يةةار  سةةرتاتيذى د بةةةرهَينانى  ثةةِرؤذةى وة بةةؤ  كةةةم  يةةاد ئة بةةؤ ز شةةى  بةةَى ، ئةوة لةةةمان  بة ِرةزامةندى ثةر

 .ثةرلةمان ثةسةندى بكا ، بِرةكةشى هةر ثةرلةمان ثةسةندي بكا ثَيمواية ئاوا ِروونرت ئةبَى ، سوثاس
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ، خاتوو طةشة درارا فةرموو.بةَلَى، سوثاس
 :بةِرَيج طةشة دارا جالل

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان:
لةةةمان ن  بةةةردةم ثةر تةةة  كةةة خبرَي بةةَى  قةةدَية  بةةة عة تةةة  من لةطةَل ئةوةدام كة ئةمة ثَينووس نامةيةك بَى وا

بةةةر ضونكة ئةمة ئةبَيتة بةشَية ل ة بودجة ، ئةبَى ثةرلةمانتاران ئةو بِرة ثارةية ، ضؤنيةتى ئةو عةقدة لة
ئةةةَلَى  يةَةرةدا  كةةة ل سةةمارييةكانةوة  ثةةِرؤذة ئيست سةةةر  ضةةؤن بة جةةةيا  لةةة بود يةةي  بةةجانن دوا تةةا  بةةَى ،  ضاويان ِروون
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نةةووس نامة بةةة ثَي شةةة  بةةَى مةرجة بؤ ثِرؤذةى ئيستيسمارى جارَيكى ديكة دابةشى كاتةوة ، بؤية ثَيم با يةةةك 
لةةةم  كةةةين  يةةدى ب يةَةرة تةحد يةةةعنى ل يةةةكجاربَيت  بةةؤ  كةةةش  سةةندكردن ، قةرزة بةةؤ ثة كة دةخرَيتة ثةرلةمان 
ئةةةم  كةةة  يةةة  سةةت لةوة يةةا مةبة بِرطةدا كة تةنها بؤ يةكجارة ، لة بِرطةى دووةم سةرجةم قةرز وةرطرتنةكان ئا

(مليارة ثِردةكرَيتةوة جارَيكى تر ، 5(مليارة بة ضةند جارَية قةرزةكة ئةكرَى ياخود ضةندجارَية ئةو )5)
يةَةنج  ئةةةو ث يةةا  كةةة ئا يةةة  يةةي ئةوة يةةرى دارا بةةاد و وةز بؤية من وةاَلمم لة بةِرَيجان نوَينةرانى حكومةت كاك قو

ئةةةو ) ضةةَيوةى  لةةة ضوار يةةاخود  ئةةةبَيت  بةةةردةوام  يةةارة  كةةراوة  زؤر 5مل جةةةمع  نةةةكان  قةةةرز وةرطرت يةةارة  (مل
 سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ 
 زؤر سوثاس ، بةِرَيج كاك طؤران ئازاد فةرموو.

 :بةِرَيج طؤران ئازاد حممد
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةةةو ) سةةةق ى  كةةة  يةةة  تةةَي 5قسةكانى من كرا ، هةر ئةوةية ثَيويست بة تةوز َيكى وردتر هة مةةة  يةةارة ئَي (مل
يةةان )2رلان )ئةطةين لةوانةية هةمووى بة جارَية نةكرَى ، بةاَلم ط طةةرت  مةةةت وةر يةةارى 5(مليارى حكو (مل

تةةة 3(مليار بداتةوة ، دةتوانَى جارَيكى تر ب َيتةوة )3وةرطرت ئةطةر توانى ) تةةةوة وا (مليار ديكة خةرج بكا
لةةةوةدا ) مةةةت  قةةةرزى حكو سةةةق ى  ئةةةم 5بةةةردةوام  يةةةكجارة  بةةؤ  تةةةنها  مةةة  نةةةخَير ئة يةةاخود  بةةَى  يةةار  (مل

هةةةر  (مليارة كة زياتر مةبةستى5) مةةةتيش  سةةتى حكو سةةيومانة مةبة قانونةكة ئةوةية ، ئةوةى كة ئَيمة ثر
بةةَى ،  سةةليش  سةةيل حا كةةة تةح كةةةين  فةةة ب سةةةكة ئيجا لةةةناو نة يةةةكجار  ئةوةية ، بؤية ئةطةر وابَى دةتوانى بؤ 

 سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس ، بةِرَيج دكتؤرة ِرَيواز فائ  فةرموو.

 َيج د.ِرَيواز فائ  حسني:بةِر
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةة ،  يةةان بةردةوا يةةة  يةةان كاتي من ضةند تَيبينيةكم هةية لةسةر ئةو مادةية ، بؤخؤتان ئةزانن جؤرى قةرز 
شةةتى  ئةةيرت ث ئةةةكاو  كةةة  مةةةت قةرزة كةةة حكو يةةة  كةةة ئةوة بةةةاَلم بةردةوامة كةةراوة ،  يةةارى  كاتييةكة بة زةمةن د

سةةومات و لَيئةكاتةوة بة بةرد يةةد و ر ةوامى فائيدةكةى ئةدا ، لة بِرطةى دووةمى ماددةكةش هاتووة كة فةوائ
جةةؤرى  بةةوترَى  كةةة  كةةةم  شةةنيار ئة ئةةةوة ثَي بةةةر  نةةاوة لة مةةان  مةةة دا كةةة ئَي سةةةق ةوة  ئةةةو  نةةاو  ضةةَيتة  تةةى نا طرَين

لةَةةتَية مةةة حا كةةة ئة ئةةةوةى  بةةؤ  يةةة ،  ئةةيم ني يةةةعنى دا بةةةردةوام  يةةة  قةرزةكة ، جؤرى كاتيية نةك جؤرى  هة
بةةة  سةةثَيرَى  نةةة ئةي ئةةةم كابي يةةةعنى  زؤربةى حكومةتةكان ئةم ئةركة ئةسثَيرن بة حكومةتى دواي خؤيان ، 
لةةة ِرووى  خةةؤى  كةةة  عةةةتى قةرزة ضةةونكة تةبي نةةابَى ،  سةةت  سةةةر درو كةةى لة هةةيض ئيلتجامَي تةةر ،  كةةةى  كابينة

نةةةدراوة لةةة  زةمةنييةوة واية ، ثرسيارَيكم هةية لة ِرووى سةرضاوةوة هيض ئاماذة  قةةةرز  كةةانى  يةةةعنى جؤرة
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يةَةرة  بةةَى ل هةةةردووكيان  لةةة  ِرووى سةرضاوةوة ناوةكى هةية و دةرةكيش هةية ، تةبعةن موختةَلةتيش هةية 
نةةاوةكيش  قةةةرزى  يةةان  يةةة   قةةةرزى دةرةكي تةةةنها  قةةةرزة  لةةةم  سةةت  يةةا مةبة نةةةدراوة ئا بةةةوة  يةةةك  هةةيض ئاماذة

قةةةرزكردن ، دةطرَيتةوة  ئاماذة لةناو ماددةكةدا بة طرَينتى قةرز بةةؤ  ئةةةدا  دراوة يةعنى حكومةت زةمانةتى 
سةةاتى  قةةةرزى موئةسة مةةانى  ئةةةتوانَى زة تةبعةن حكومةت ئةتوانَى زةمانى قةرزى موئةسةساتى طشتى بكا و 
كةةومى  قةةةرزى ح مةةانى  قةةةرارة زة مةةةت  كةرتى تايبةتيش بكا ، ثرسيارةكة لَيرةدا ئةوةية ئةطةر بةتةنها حكو

بةةَى بكا ثَيشنيار ئةكةم ئةمة ئ كةةومى  يجافة بكرَى كة بةتةنها زةمانى ديونى حكومى بَى يان بَلَيني قةرزى ح
بةةؤ  مةةةتى  يةةةتى حكو شةةة ن طةةةر هةردووال بةةةت ، ئة كةةةرتى تاي نةةةك  بةةَى  شةةتى  كةةةرتى ط سةةاتى  يةةان موئةسة
مةةانى  مةةةت زة كةةة حكو تةةةى  كةةةرتى تايبة ئةةةو  نةةازانني  ضةةونكة  هةردووكيانة ئةمة ثَيويستمان بة تةوز ةةة ، 

سةةةبارةت قةرزةكان كةةةم  بةةرزؤ ئة كةةاك  ظةةةمان و  كةةاك  بةةةِرَيجم  بةةراى  هةةةردوو  يان ئةكا هى كَين ، ثشتطريى لة 
بةةَى  سةةةكردن  شةةَيوة ق هةةةمان  ئةةةوةش بة بةوةى كة تةوزيح بكرَى لةسةر ئةوةى كة ئةمة تةنها بؤ يةكجارة ، 

كةةة  (مليار دؤالرة ئةسَلى قةرزةكةية ضونكة هةر لة بِرطةى دوودا5لةسةر ئةوةش كة ئةم ) باس لةوة كراوة 
كةةةم ،  ئةةةوة داوا ئة بةةةر  سةةةق ةوة لة زيادكردنةكان فةوائيد و رسومات بة هيض شَيوةيةك ناضَيتة زمنى ئةم 
يةةة  سةةةر ئةوة سةةةم لة ئةةاخري ق يةعنى دةقي  بني لةو مةسةلةية بؤ ئةوةى كة دةستى حكومةت كراوةنةبَى ، 

بةةانكى كة لة زؤربةى واَلتانى دنيا تةجروبةى قةرزيان هةية ئة م تةجروبةية يان ئةم عةمةليةية لة ِرَيطاى 
ئةةابوورى  سةةةربةخؤيى  بةةةرةو  مةةادام  كةةة  نةةةوة  ئةةةوة بكةي لةةة  بةةري  مةةة  كةةةم ئَي ئةةةكرَى ، داوا ئة يةةةوة  مةركةزي
يةةة  يةةادا ني لةةة دون ضةةونكة  نةةةوة ،  قةةانونى خؤما سةةتةمى  نةةاو سي نةةة  كةةةزى خبةي بةةانكى مةر سةةةلةى  ئةةةِرؤين مة

كةةا ، تةن خةةؤى بي يةةي  مةةاددةى )وةزيرى دارا لةةة  يةةةعنى  يةَةراقيش ،  قةةانونى ع لةةة  نةةةت  يةةدارةى 10ا سةةاي ئ (ى يا
 ماليشدا بة دةقيقى باس لةوة كراوة كة بانكى مةركةزى عةمةلييةكة بةِرَيوة ئةبا ، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة ، سوثاس ، بةِرَيج كاك قادر ئؤمتان فةرموو.
 :ان رسولبةِرَيج قادر ئؤمت

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
مةةة ض  سةةَية ئة سةةةر ض ئةسا كةةة لة تةةةوة  مةةان ِروونبكا كةةة بؤ كةةةم  بةةاز دة كةةاك ِرَي يةةة  يةةرى مالي لةةة وةز مةةن داوا 

بةةؤ )2(مليار دؤالر ، بؤ )5خةمالندنَية كراوة بؤ ) هةةةرَيم 3(مليار نةبَى   مةةةتى  سةةتة حكو نةةةبَى  ِرا يةةار  (مل
يةة ثةةَيش مل تةةا  يةَةة و  تةةوانَى مليار يةةةوة دة لةةةم بارة كةةةم  حةةةز دة بةةةاَلم  سةةتى ،  يةَةى ثَيوي بةةة ث قةةةرزبكا  ارَيكيش 

شةةَيوةيةكيش 5ِروونكردنةوةمان ثَيدرَى من ثَيشنيار دةكةم كةمرت بَى ئةو بِرة لة ) كةةة بة ئةةةوةى  بةةؤ  يةةار  (مل
ضةةو يةةةكان ،  نكة نةبَى لةسةر ئابوورى نيشتمانى ، ئابوورى نيشتمانى ببَيتة بارمتةى دانةوةى قةرزة دةرةكي

طةةةى ) بةةة بِر سةةةبارةت  كةةراوة ،  قةةةرزى زؤر  كةةرد  مسةةان  شةةرت با كةةو ثَي قةةةرز 2وة سةةةرجةمى  يةةة  مةةن ثَيموا (م 
هةةةر  سةةكرا  يةةةدا با ئةةةم ماددة كةةةمى  طةةةى ية لةةة بِر ئةةةوةى  تةةة  تةةاكو دةطا يةةةكان  يةةان طرَينتي نةةةوةكان  وةرطت



 160 

لةةة )تةئكيدكردنةوةية لةوةى يةكةم ، ضونكة لة بِرطةى يةكةم بة ئاشكرا دةَلَى كة ن بةةَى 5ابَى  يةةاتر  يةةار ز (مل
 بؤ ئةوةية من ئةو دَير و نيوةم ثَي زيادة ، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس ، خاتوو مريم فةرموو.
 :بةِرَيج مريم صمد عبدى
 ان.بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةم

بةةؤ ديارة من ثشتطريى لةو هةموو ئةو هةظااَلنة دةكةم كة لةسة يةَةت ،  يةةارى بكر ر بِرى قةرزةكة ضةندة كة د
ئةةةوةى 5) شةةة وةك  ثةةَيم با مةةن  سةةيانكرد ،  (مليارة  ئةوةى كة هةظااَلن كاك قادر و طةشةخان و كاك طؤران با

ئةةةو ) ثةةارة  بةةِرة  ئةةةو  بةةَى  يةةةكجار  بةةؤ  طةةةر )5كة هةظااَلن باسيان كرد تةنها  يةةارة ئة سةةااَلنة 5(مل بةةَى ،  يةةار  (مل
 نطى لةسةر بدرَى ، سوثاس.بَيتةوة ثةرلةمان دة

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس ، خاتوو سهام عمر فةرموو.
 :بةِرَيج سهام عمر قادر

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
مةةاوةى 1(وَى فةقةرا)2لة ماددا ) كةةو بؤ طةةؤتن  يةةة  يةةا هات ئةةةظ تَيبين كةةو  يةَةى  كةةةم ذ بَل شةةنيار د ئةةةز ثَي يةَةرةدا  ( ل
شةةانى  يةكجار كةةرَى بةِراكَي تةةةخويل دة يةةران  بَي) سةرضاوةى دياركريبي) بؤمنوونة بَيذين )ئةجنومةنى وةز

ماية لة سةرضاوةى ديارى كراو( يةعنى هةتاكو ثةرلةمانيش ديار بي) كانَى ئةظ دَى ض سةرضاوة هةنَى دَى 
يةَةذي) ئ مةةةت ب نةةة حكو كةةة ، كى بَي) هةتا )وشةى ثاك( ِرابردووى ثاك بي) يةعنى  ضةةاوةيةكى ثا ظةةة سةر ة

بةَلكو بؤ ِراى طشتيش دياربي) يان بؤ ثةرلةمان دياربي) كو ئةظة ِرابردووةكى ثاكى هةي ئةظ سةرضاوةية 
شةةنيار  ئةةةزيش  ثَي نةةدَى  بةةةر هة نةةةبَى ، ذ  ثةةارة  كو دَي قةرزى دَي) ، ئةوَى ذى طومانَى ِرادبي) كو سثى كرا 

بةةؤ  دكةم وشةى سةرضاوةى ديارى كراو يةعنى كةةةتن  ضةةاودَيرى ب شةة)  نةةدَى  بةةؤ هة لةةةمانى  بةةؤ ثةر دياربي) 
 ثةيدابوونا هةر خةلةلَية ، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس ، بةِرَيج كاك على حةمة صاحل فةرموو.
 :بةِرَيج على حةمة صاحل

 َيج سةرؤكى ثةرلةمان.بةِر
سةةايي من ثَيشنيارى زؤربةى بؤضوونةكان دةكة ضةةاوةى يا كةةة ومت سةر شةةتؤتةوة  م ، بؤ ضوونةكةى خؤشم داِر

ثةةيس  جةةا  بةةردوودا  لةةة ِرا يةةة ،  ثةةاك ني تةةدا  لةةة بنةِرة خةةؤى  مةةة  يةَةت ئة نةةةوة ب ئةبَيت ثاك بَيت ئةطةر سثى كرد
ضةةاوةى  مةةة سةر يةَةت ئة ثةةيس بووب سةةتكةوتنةكةى  سةةدةرى دة يةةاخود مة يةَةت  ثةةيس بووب سةةتا  بووبَيت ياخود ئَي

يةةة ، دووةمل طةةةر) ياسايي ني مةةةوة ئة يةةد دةكة سةةان تةئك كةةة دي يةةة  مةةن ئةوة سةةاس g.d.pسةةةرجنى  كةةو ئة ( وة
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لةةة ) ئةةةكرَى  يةَةت  لةةة %g.d.pوةرطرياب ئةةةو  يةَةة  يةةة ِر مةةةرج ني يةَةت  كةةةمرت ب يةةاخود % 20(  يةَةت  يةةةعنى  25ب
ى شتَيكمان بؤ كةم بكةنةوة بيكةنة ضوار يا سَى ، بؤية ثَيشنيار دةكةم بةم شَيوةية دائةِرَيذمةوة )ئةجنومةن

نةةى  وةزيران ِرادةسثَيرَى بة ِراكَيشانى ماية لة سةرضاوةى ياسايي لة ِرَيطةى قةرز وةرطرتن يان طةرَينتى كرد
بةةؤ 4قةرز( ضونكة سةرضاوةى هاوشَيوةكة البربَيت )بة بةهايةك سةرجةمى لة ) نةةةبَيت  يةةاتر  (مليار دؤالر ز

يةَة كةةة ب نةةى قةرزة كةةةوتنى وةرطرت طةةادارى ِرَي لةةةمان ئا يةَةت ، يةكجار و ثةر كةةة ب طةةادارى عةقدة لةةةمان ئا ت( ، ثةر
 سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

يةةة سوثاس سةةةيةكى هة مةةةتيش ق سةةةرؤكى حكو طةةرى  ، ليذنةكان تَيبينى خؤيان بدةن ، بةِرَيج كاك قوباد جَي
 فةرموو.

 بةِرَيج قوباد تاَلةبانى/ جَيطرى سةرؤكى حكومةتى هةرَيمى كوردستان:
 َيج سةرؤكى ثةرلةمان.بةِر

بةةةردةم 5من يةك تَيبينيم هةية لةسةر مةسةلةى ) (مليار دؤالرةكة ، حةزدةكةم بةرضاو ِروونييةك خبةمة 
يةةةكى  سةةةر تةمخينة مةةة لة سةةتة ئَي نةةاوة  ِرا مةةةمان دا ئةةةم ِرةقة بةةؤ  مةةة  جةنابتان و ثةرلةمانتارانى بةِرَيج ، ئَي

(g.d.pطةيشتووينةتة ئةم ِرةقةمة ، بةاَلم )  بة بانان زانى سةق َية بؤخؤمان دانَيني ، بة باشى دىجانني
مةةة  تةةة ئَي نةةةبَى ئةوكا يةَةدا  قةةةمَيكى ت طةةةر ِرة يةةةعنى ئة نةةَى ،  مةةةت دا بةةؤ حكو ئةم ثةرلةمانة بةِرَيجة سةق َية 
دةستمان كراوة دةبَى بؤخؤمان ب ني تا ئَيرة خؤمان قةرزار بكةين ، ئةوة زةرةر لة خؤمان ئةدةين و زةرةر 

ئةةةوةى  لة بةةؤ  حكومةتةكةمان ئةدةين و لة ئايندة خؤنان ئةدةين ، ئَيمة وامانجانيوة شتَيكى باش ئةكةين 
شةةتَيكى  كةةةى ،  كةةةمى  كةةةى ،  يةةادى  كةةةين ز كة ِرةقةمَية تةحديد دةكةين ئينجا ئةتوانى موناقةشةى ئةوة ب

ئةة كةةة  بةةجانني ، رةقةمَي مةةةعقوىل  قةةةمَيكى  بةةة ِرة مةةة  مةةة ئة بةةةاَلم ئَي مةةة ب ةةني لَيبكةى ،  يةةة ئَي نةةيش ني ةوة هي
قةةةرزَيكى ) تةةدا ب ةةني  نةةة 5هةموومان لة يةك وةخ نةةةوة و بطةي ثةةِرى بكةي سةةةر  يةَةنني و يةك يةةار دؤالرى ب (مل

بةةةةثَيى  بةةةوارة ،  ئةةةةم  سةةةثؤِرانى  طةةةةَل ث مةةةان لة بةةةةثَيى ط توطؤ كةةةة  سةةةةق َيكة  مةةةة  مةةةان ، ئة سةةةق ةكةى خؤ
جنةةاوةg.d.pتةمخينةكةى ) قةةةمَيكى طو سةةةر  ( ئَيمةى ئَيستا ِرة تةةة  يةةةكى زؤر ناخا كةةة بارطراني كةةة  ، ِرةقةمَي

سةةةيةكني  يةةةتى ثِرؤ لةةة بيدا كةةة  مةةة  يةةةتى ئَي بةةؤ بيدا كةةة  هةةاتووش ، ِرةقةمَي هةةى دا ئةستؤى ئةم كابينةية يان 
تةةوانني  ئةةةوةى ب بةةؤ  كةةةمان  ئةةةتى حكومةتة لةةة كةفا يةةة  مةةاو ني بةةدةين ، طو يةةدارةى  ئةةةتوانني ئ يةةة  مةةان وا ثَي

نةةةوة ئيدارةى ئةم قةرزة بدةين ،  يةةةن ثةرلةما كةةة لةال نةةةى  كةةةين ئةوا سةةةرفى ب بتوانني بة ثِرؤذةى طوجناو 
شةةى  نةةةوةى تري يةةش ِروونكرد يةةرى دارا ثةسندكرا بَيت لة نةسى قانونةكةدا نووسراوة و ثَيموابَيت بةِرَيج وةز

 هةية ، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 دارايي فةرموو. ، بةِرَيج كاك ِرَيباز وةزيرىسوثاس
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 :بةِرَيج ِرَيباز حةمةالن/ وةزيرى دارايي حكومةتى هةرَيمى كوردستان
 سةرؤكى ثةرلةمان. بةِرَيج

سةةةةلةى ) سةةةةر مة شةةةرتيش 5لة مةةةن ثَي بةةةةاَلم  يةةةدا ،  بةةةاد ِروونكردنةوة كةةةاك قو بةةةةِرَيج  كةةةة  يةةةار دؤالرة (مل
هةةةر لةةة  يةةة  سةةةيةك ني هةةيض موئةسة ئةةةوةى  بةةةر  قةةيش ِروونكردنةوةيةكمدا ومت لة لةةة عريا سةةتان و  َيمى كورد

شةةى  ئةةةو سةق ة سةةاكةوة ،  نةةاو يا بتوانَيت ئةو تةمخينة وةكو خؤى دةرخات ، بؤية ئةمة كرا بة ِرةقةم بَيتة 
(مليارة زياتر نةبَيت ئةوةش هةر وةكو وةاَلمَية بؤ بةِرَيج قادر ، بةنيسبةت خاتوو طةشة 5بؤ دانراوة لةو )

ئةةةَلَى 3( بِرطةى )3ةبوو لةسةر ثِرؤسةكة ، ضؤنة  ئةوة لة ماددةى )دارا باسى ئةوةى كرد ثرسيارَيكى ه (م 
لةةةو  سةةرتاو ،  يةَةوان نةبة يةةان ن سةةرتاو  لة ِرَيطةى يةك ثِرؤسة يان ئةَلَى لة ِرَيطاى زجنرية ثِرؤسةيةكى بةيةك بة

يةَة1سنوورى لة بِرطةى ) كةةةوة ب ضةةةندجارَية بةية يةةاخود بة يةةان ( يةعنى واتة تؤ ئةوةى بة يةكجار بَيت  ت 
تةةؤرة 5بةيةكةوة نةبَيت زمنى ) بةةةِرَيج دك ئةةةوةى  سةةبةت  بةةة ني (مليارةكة ئةبَيت يةعنى لةوة زياتر نابَيت ، 

مةةاددةى) لةةة  ئةةةوةى  بةةةر  يةةة ، لة (م 3ِرَيوازيش كة ئةَلَى حكومةت ئةتوانَى قةرزي ناوةوةش بكا ، نةخَير واني
شةةَي2لة بِرطةى ) هةةيض  بةةة  كةةى  قةةةرزى دةرة شةةَيوةى  نةةةكردووة ، (م ئةَلَيت لة  نةةاوةوةى  قةةةرزى  سةةى  وةيةك با

مةةاددةى  يةَةى  بةةة ث بةنيسبةت بانة ، باسى بانكى مةركةزيشى كرد ، بانكى مةركةزى مةسةلةيةكى فيدِراَليية 
مةةة 110) بةةةاَلم ئَي كةةات ،  سةةت ب سةةتا درو كةةةزى ئَي بةةانكى مةر يةَةت  (ى دةستوور ، بؤية حكومةتى هةرَيم ناتوان

حكومةتى هةرَيميش ، سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران ثِرؤذةيةكمان هةية وةكو وةزارةتى دارايي ، لةطةَل 
شةةى  تةةةورَيكى با يةةة تة سةةتان هة هةةةرَيمى كورد لةةة  كةةةى  ئةةةو دوو بان كةةةين  بةةةجَيى ئة كةةات جَي تةةرين  و بة زوو
سةةتان  هةةةرَيمى كورد ثَيدةدةين ، هةروةها يةكي دةخةين بؤ ئةوةى بتوانني وةكو فةرعَيكى ئةكتيخ بَيت لة 

 اس. ن سوث
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس ، ليذنة ثةيوةنديدارةكان بةِرَيج دكتؤر عجت فةرموو.
 :بةِرَيج د.عجت صابر امساعيل
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ك بَيت من تَيبينييةكان كؤدةكةمةوة ، ثةرلةمانتارَيكى بةِرَيج باسى لةوة كرد كة ثاك بَيت يان ِرابردووى ثا
نةةةدابوو  تةةةواوةتى  بةةاجى بة بةةردوو  سةةاَلةى ِرا لةةةو دوو  هةةان  طةةةكانى جي لةو ِرؤذانةدا يةكَية لة بانكة بةناوبان
تةةؤ  ئةةةوِرؤ  ثةةارةى  ئةةةم  بةةةاَلم  بةةَى ،  ثةةاك  شةةى  يةةةعنى ِرابردوو ثةةيس ،  بةةة  بةةوو  كةةةوة  لةةة ثا كةةة  نةةاوى بانكة

يةةا كةةَين د ثةةارة  لَييوةردةطرى لةو بانكة ئةطةر ثاك نةبَى ئةوا خراثة ،  بةةةكارهَينانى  ضةةاوةى  كةةةن سةر رى دة
تةةؤ  ئةةةتوانَى  ئةم ثارةية شةرعيية يان ناشةرعيية ، ثاكة يان ثاك نيية مؤئةسةساتى ماىل دةوىل بانكى دةوىل 
سةةة ،  يةةان ثي كةةة  كةةة ثا ئةةةو بان ثةةارةى  لةَةَى  يةَةت ب يةَةة ث كةةو ئيقليم لة هةر بانكَية ثارة قةرز بكةى وةكو واَلت وة

اوى نَيودةوَلةتى لةبةر ئةوة وشةى ثاكيش لَيرة هيض كَيشةيةك دروست ناكا ، بةاَلم بانكى دةوىل سندوقى در
هةةةموو  كةةرا  لةةةوة  بةةاس  ثةةة ،  هةةةر خرا ئةةةوةش  ئةةةوا  ئةطةر بَلَى ِرابردووى ثاك و خؤى ئةمِرؤى باش نةبَيت 
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مةة سةةةر ئا متةةان لة تةةةوة ِراثؤر تةةا جارَية ِرةزامةندى بكرَيت ئةم ياساية ئةوةى ئَيمة خوَيندوومانة كةةردووة  ادة 
(مليار دؤالرى قةرز البَى 5(مليار لة هةر كاتَيكدا دارايي هةرَيمى كوردستان ديراسة بكةين ئةبَى )5ئاستى )

بةةؤ  نةةة  يةةةك منوو سةةتا  نابَى لةوة زياتر بَى ، لةبةر ئةوة ئةم ياساية وةكو بودجة نيية تؤ تةحديدى بكةى ئَي
سةةاَلَية )(تَييدا د16بةِرَيجتان باس بكةم لةو ساليدى ) هةةةموو  يةةة  مةةافى هة عةةرياق  كةةراوة  تةةا 4يةةارى  يةةار  (مل

سةةندوقى دراوى  ئاستى ضوار مليار و نيو دؤالر قةرز لة بانكى نَيودةوَلةتى بكا ، ديارى كراوة ، بؤى هةية لة 
لةةة ) ئةةةوةى 2009نَيودةوَلةتى دوو مليار دؤالر قةرز بكا تا ئةو ئاستة  شةةتؤتة  عةةرياق نةطة سةةاَلَية  هةةيض  (وة 

سةةاَلَية ضوار  هةةةموو  تةةؤ  نةةاكرَى  يةَةدراوة  يةَةي ث يةةةكجار ر لةَةةتى ،  بةةانكى نَيودةو لةةة  قةةةرزبكا  يةةو دؤالر  مليار و ن
بةةة  تةةةوة ن  نةةدى بووَي تةةر ِرةزامة جةةارَيكى  ئةةةوةى  بةةؤ  كةةةى  سةةةندى ب سةةان ثة ئةةةوةى دي بةةؤ  كةةةى  ياسايةك دةر

كةةة g.d.p( ديسان زؤر بةكورتى )g.d.pنيسبةت ) ثةةارةى واَلت ،  لةةة  سةةَية ( برييت نيية  هةةات كة ئةةةَلَيني دا
ضةةةندة  200زةوييةك  مةترة ئةمِرؤ ساَلَيكى ديكة ببَى بة خانوو لةماوةى ئةم ساَلةدا قيمةتى ئةو خانووة 

لةةة  عةةرياق و  لةةة  سةةة  يةةام قور مةةن دَلن ئةةةوة  بةةةر  ئةةةكرَيت ، لة سةةاب  كةةة حي ئةةابوورى واَلتة بةةؤ  هةةات  بةةة دا ئةةةبَى 
ئةةةَلَيم قور كةةة  بةةةاَلم  نةةى ،  طةةةر كوردستان حيساب كرد نةةة ئة سةةاتى دةوىل كردوويا يةةة موئةسة مةةةعناى ني سةةة 

سةةبةت  بةةة ني هةةةبَى ،  هةةةر  قةةةمَية  رةقةمةكةشيان ِراست نةبَى نجيكة لة ِراستيةوة ، لة هيض باشرتة ئةبَى ِرة
تةةة  تةةةوة كةوا سةةاَلَية نادرَي لةةة  كةةةمرت  مةةاوةى  لةةة  يةةةوة  بةةة دَلنياي قةةةرزة  ئةةةم  طةةةر  شةةةيي ئة موئةقةت و هةمي

هةةاتوو كورختايةن نيية   لةةة دا كةةة  تةةةكانى  هةةةرَيم م اوةزة مةةةتى  ئةةةوةى حكو سةةةر  تةةة  يةةة ماوة ، موئةقةت ني
لةةة )5ئةيكات ئايا لة ) بةةة 5( ساَل ئةيدةنةوة ثَيى ئةوترَيت قةرزى مامناوةند ، ئةطةر  ئةةةبَى  ثةةةِرى  سةةاَل تَي )

بةةؤ قةرزى هةميشةيي ، كةواتة ئةو ماددة وةكو خؤى ئةمَينَيتةوة ئَيمة هيض تَيبينيةكمان ن يية لة سةرى و 
 ئةوةى هيض طؤِرانكارييةكى تَيدابكةين ، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس ، بةِرَيج دكتؤرة ظااَل فةرموو.
 :بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيم
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةايي منيش ثشتطريى لة قسةكانى بةِرَيج دكتؤر عجت دةكةم ئةوةى كة ثة يوةنديداربوو بةسةرضاوةيةكى يا
لةةة  بةةاس  نةةة  تةةةوة  لةَةةقى مبَينَي بةةة موت هةةةر  ثاك ، دةبَى بةو شَيوةيةى كة بة موتَلةقى هاتووة لةناو ياساكةدا 
شةةى  ِرابردوو بكا ، نة باس داهاتووش بكا ، لةبةر ئةوةى ئةو سةرضاوةية دةبَى لة ِرابردوو لةو كاتةى عةقدي

كةةة داواى لةطةَل دةكرَى سةرضاوةية كى ياسايي بَى وة ثاكيش بَي) ، ئةوةشى ثةيوةنديدار بوو بة يةكَيكيان 
ئةةةودا  لةةة دواى  كةةة  مةةةتَية  سةةةر حكو تةةة  مةةات نةخا ئةةةوةى ئيلتيجا بةةةر  كرد قةرزةكة قةرزَيكى كاتى بَي) لة

ئةةةويش ئةوة كةةاتن  كةةة دَي) ئةوا ئيلتيجاماتى حكومةت خؤتان دةزانن كة مةبدةئَيكى ياسايي حكومى دة يةةة 
تةةة  مةةاتيش ، وا لةةة ئيلتيجا هةةةم  فةةةكان و  لةةة ما هةر حكومةتَيكى تازة دَى مرياتطرى حكومةتى ثَيشووة ، هةم 
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شةةوودابووة ،  كةةةى ثَي سةةتؤى حكومةتة لةةة ئة كةةة  تةةةى  ئةةةو ئيلتيجاما سةةةر  تةةة  هةةيض كارناكا مةةةت  طةةؤِرينى حكو
 سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 دكتؤرة بةهار فةرموو.سوثاس ، بةِرَيج 
 :بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةارة  كةةاتى دوو لةةة  ئةةةوةى  حةةى  كةةة ئيقتريا نةةةبَيت  ئةةةوة  تةةةنها  يةةان ،  بةةةِرَيجان وت كةةة  ئيجافةم نيية بؤ ئةوةى 
شةةَي ئةةةوة بة يةةةكجاربَيت  بةةؤ  يةَةت  لةةة بوونةوةى ئةو قةرزة ِرةزامةندى ثةرلةمان وةربطريَيت يان بوتر كى زؤر 

شةةَيكى  شةةنيازةى بة بةةةو ثَي سةةةبارةت  شةةة ،  ئةندامانى بةِرَيجى ثةرلةمان ئيقترياحيان كرد خبرَيتة دةنطدان با
كةةاتى  لةةة  يةةان  يةةةكجاربَيت و  بةةؤ  زؤر لة ئةندامانى بةِرَيجى ثةرلةمان كرديان سةبارةت بةوةى كة ئةم قةرزة 

بةةدةن دووبارةبوونةوةيا ِرةزامةندى ثةرلةمان وةربطريَيتةوة  يةةةك  مةةةت ِروونكردنةوة شةةاندى حكو ثَيم باشة 
نةةا  طةةةر  نةةةكرَى ، ئة فةةة  ئةةةتوانرَى ئيجا طةةرت  يةةان وةر بؤ زياتر دَلنيا بوونى ئةندامانى ثةرلةمان ئةطةر دَلنياي

 ثَيم باشة ئةوة خبرَيتة دةنطدانةوة ، ئايا ئةو فةقةرةية ئيجافة بكرَيت يان نا  سوثاس.
 ؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةر

يةةة  بةَلَى ، خؤى ئةو ثَيشنيارةى ئةندامانى ثةرلةمان لةوةوة هات كة ئةندامانى ثةرلةمان طومانيان لةوة هة
تةةةريش )5) جةةةارَيكى  تةةةر ،  جةةةارَيكى  ئةةةةكرَى  قةةةةرز  يةةةار دؤالر  يةةةة 5(مل يةةةة تكا ئةةةةكرَيت ، بؤ قةةةةرز  يةةةار  (مل

نةةةكان ِروونكردنةوة بدةن بةِرَيج كاك قوباد تا ئةم ياساية بةركا قةةةرز وةرطرت هةةةموو  كةةات  ربَيت ثَيويست دة
 (مليار دؤالر زياتر نةبَى ، بةَلَى فةرموو.5(ساَليش بَيت لة )20تا )

 :بةِرَيج قوباد تاَلةبانى/جَيطرى سةرؤكى حكومةتى هةرَيمى كوردستان
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةةق َي يةةة  بةةت ئةوة ئةةةوة بيجة كةةرد  شةةةرحت  كةةة جةنابت زؤر لة من باشرت  مةةة  يةةة ئَي يةةار دؤالري يةَةنج مل كى ث
جةةا ) ثةةةِرين  سةةةق ة تَي يةَةت )10طةيشتينة ئةو سةق ة ئيرت بؤمان نيية لةو  تةةر ب سةةاَلى  تةةريش 100( سةةاَلي  )

يةَةى  تةةؤ بَل يةةة  ئةةةوة ني يةةة ،  مةةان ني بَيت ئَيمة تاكو ئةوة هةموار نةكرَيتةوة ، ئةو سةق ة زياد نةكرَى ئَيمة بؤ
سةةةق َيكة 5دوايى ئةتوانى بِرؤى قةرزَيكى ) (مليارى وةردةطرى و5قةرزَيكى ) ئةةةوة  طةةرى ،  (مليارى تر وةرب

 (مليار تَيثةِرَيت.5ئيرت ئَيمة ناتوانني قةرزى دةرةكى وةربطرين لة )
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 رى دارايي فةرموو.كةواتة ئةبَيت لة ِرووى ياساييةوة لة ثِرؤذةكةدا ئةمة تةسبيت بكرَيت ، بةِرَيج وةزي
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 :بةِرَيج ِرَيباز حةمةالن/وةزيرى دارايي و ئابوورى
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةةةَلَيت ) كةةة  سةةةلةن  كةةرد مة سةةى  بةةةهار با تةةؤرة  بةةةِرَيج دك ئةةةوةى  سةةةر  كةةةم لة شةةنيار دة يةةار دؤالرى 5ثَي (مل
يةَةت ، ئةمريكى زياتر نةبَيت ، ئةطةر ئةوةى بؤ زياد بكرَيت جارَيكى ديكة كرا ِر لةةةمان وةرطري نةةدى ثةر ةزامة

 سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئاخر ئةوة ِرةنطة ثَيويست نةكات ، بةس ئةوة ِروونكرَيتةوة لة ياساكةدا سةق ةكة ناتوانرَيت تةجاوز بكرَى 
 ، بةِرَيج كاك على حةمة صاحل فةرموو.

 :بةِرَيج على حةمة صاحل
 رلةمان.بةِرَيج سةرؤكى ثة

سةةةر  سةةةربار لة قةةةرزى  كةةدا  هةةيض كاتَي لةةة  يةةا  لةَةةتَية  هةةيض حا لةةة  يةَةت  نةةا ب بة يةك ِرستة ئةمة حةل دةبَيت ، 
يةةة )5حكومةتى هةرَيمى كوردستان ) ضةةونكة لةوانة بةةَى ،  يةةاتر  يةةار دؤالر ز بةةاد 20(مل كةةاك قو نةةة  تةةر  سةةاَلى  )

 ة ِرا بَيت دةبَى دةقي  بَيت ، سوثاس.جَيطرى سةرؤكى حكومةتة و نة ئَيمة لة ثةرلةمانني ، بؤية نابَى ب
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ، دكتؤر فرست فةرموو.(مليار وةربطريَى5ر )مةرج نيية بة يةكجا
 بةِرَيج د.فرست صؤفى على:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يةَةت ) مةةةت دةتوان كةةات حكو يةَةت وادة يةةار 5ئةطةر ئةو نةسة وةكو خؤى مبَين تةةريش (مل جةةارَيكى  يةَةت ،  وةربطر
يةةرى 5دةتوانَيت ) بةةةِرَيج وةز كةةة  كةةةيت  يةةاد ب (مليار وةربطرَيت لَيرة وادةكات ، ئةطةر تةنها ئةو نةسةى بؤ ز

يةَةة ) تةةوانى جار يةةةوة دة سةةةى خبوَيني ئةةةو نة تةةى  مةةان  5ماليية و شةةةش  ثةةاش  تةةوانى  يةَةت ، دة يةةار وةربطر (مل
 قة يةعنى.(مليار دؤالرى تريش وةربطرى نةسةكة موتَلة5)

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

خؤى بِرطةى دووةم ئةَلَى مةرجة سةرجةم قةرز وةرطرتنةكان يان طةرةنتييةكان يان هةر ثِرؤسةيةكى ترى 
طةةؤران  كةةاك  بةةةِرَيج  سةةكراوة ،  يةةةدا با ئةةةم ماددة كةةةمى  طةةةى ية لةةة بِر كةةة  كةةةن  بةةِرة نة ئةةةو  ثةةةِرى  شةةَيوة تَي هاو

 فةرموو.
 ج طؤران ئازاد حممد:بةِرَي

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
نةةني  مةةة دةزا لةةى ئَي يةعنى نييةتى حكومةت بؤ ئَيمة واز ة ، نييةتى ئَيمةى ثةرلةمانتاريش واز ة بة فيع

يةةارة ) سةةةق ةكةش د بةةةاَلم 5ئةم ثِرؤسةية بة يةكجار نيية لةوانةية بة دوو ، سَى جار بَي ،  يةةار دؤالرة ،  (مل
ئةةةم )ثرسيارةكةى هاو لةةةماوة  يةةة  ئةةةو )5ِرَييامنان ئةوة يةةةعنى  سةةاَلة  كةةدا 5( لةةة مودةية طةةريا  كةةة وةر يةةارة  (مل
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كةةرد  قةةةرز  جةةى  بةةةردةوام ثَين بةةة  لةوانةية بدرَيتةوة ، ئايا ديسان حكومةت لةبةر ئةوةى سةق ةكةى ثَينجة 
ئةةة بةةةر  كةةا لة قةةةرز دة كةةة  سةةَيى دي ضةةَى  سةةةق ةكةى بجةبيت بةم شَيوةية سَيى داوة دووى ماوة ديسان دة وةى 

سةةاَلى  ثَينجة  ثرسيارةكة ئةوةية ، ئةطةر ئةوةية ئةمة شتَيكة ئةطةر نا هةر نا نةخَير بة جيا بوو بؤ سةد 
تةةرة ، 5ديكةش بَى هةر ثَينج مليارةو تةواو جارةكى ديكة دايةوة ، نةيداوة هةر ) سةةَيكى  مةةة ثر (مليارة ، ئة

 فةرقى هةية ، سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ 

 سوثاس ، بةِرَيج وةزيرى دارايي فةرموو.
 بةِرَيج ِرَيباز حةمةالن/ وةزيرى دارايي و ئابوورى:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
مةةاددةى ) سةةةر  طةةاى 3ئةوة من جارَيكى ديكة دةضمةوة  لةةة ِرَي يةةان  سةةة  يةةةك ثِرؤ طةةاى  لةةة ِرَي سةةَييةم  طةةةى  ( بِر

سةةرتاو يةةةك بة طةةةى  زجنرية ثِرؤسةيةكى بة يةةةعنى بِر كةةةم  طةةةى ية سةةنوورى بِر لةةة  سةةرتاو وة  يةَةوان نةبة يةةان ن
ئةةةوة  جةةةنابت  طةةةر  كةةة ئة يةَةنج مليارة سةةنوورى ث لةةة  يةةدكراوة  يةَةة تةحد تةةؤ ِر يةةةعنى  يةكةمى ماددةى دووةم 

 تةركيج بكةى هةر ئةوةية....
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَى ، كاك قوباد فةرموو.
 :قوباد تاَلةبانى/جَيطرى سةرؤكى حكومةتى هةرَيمى كوردستانبةِرَيج 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 نةخَير ، تةواوة.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَى ، كاك عمر فةرموو.
 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة

كةةة  بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان تةنها يةك ثةرةطراف ، يةك جوملةى بؤ ئيجافة قةةةرزة كةَلة بكرَى بة مةرجَى 
 (مليار لة هيض حاَلةتَيكدا تَيثةِر نةكات ، سوثاس.5بووة دةرةكييةكانى حكومةتى هةرَيم لة )
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس ، كاك برزؤ فةرموو.
 :عبدهلل بةِرَيج برزؤ جميد

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
مةةة 5مر نةبوو سةق ة بةرزةكةى )ئةطةر قةرزةكة موستة لةةؤ ئَي (مليارة ئةطةر بةم جؤرة دةبَى لةم ماددةية 

كة لة ياساكةءة زياد كراوة تةقريبةن حةىل ئةمةى تَيداية كة دةَلَى )ثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران و 
كانى ذَيرخانى ئابوورى و وةزارةتى دارايي و ئابوورى و وةزارةتى ثالندانان بِرى ماية ِراكَيشراوةكة بؤ ثِرؤذة
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عةةة  كةةة جور سةةتةمرِية  قةةةرزة مو وةبةرهَينان خةرج بكةن دواى ِراسثاردنى لةاليةن ثةرلةمانةوة يةعنى ئةم 
بةةؤ 5جورعة قةرزدةكرَى ، بةاَلم لة ذَير سةق ى ) نةةوَى  عةةةى  كةةرَى دةف قةةةرز دة نةةوَى  عةةةى  (مليارةكة كة جور

ش دةبَى ديسان بَينةوة ثةرلةمان تةسدي  بكرَينةوة ، يةعنى ثِرؤذةى نوَى خةرج دةكرَى ئةم ثِرؤذة نوَييانة
 ئةمة لةوَى تؤزَى ضارةسةركراوة ن سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة ، سوثاس ، بةِرَيج كاك ئارى هةرسني فةرموو.
 :بةِرَيج ئارى حممد عبدالرحيم )ئارى هةرسني(

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
حةةاَلى من  بةةاش  مةةن  طةةةر  ثشتيوانى لة قسةكانى بةِرَيج كاك طؤران ئازاد دةكةم و يةك تةوز يش دةدةم ، ئة

هةةةموو  ئةةةوروثا  تةةانى  لةةة واَل نةةةوة  طةةةر زؤر ب ةةووكى بكةي مةةة ئة ببم مةبةستى لة سةق ى كريديت بوو ، ئة
هةةةموو  كةةا  نةةة ب لةةة با يةةة داوا  ئةةةوةى هة حةةةقى  يةةؤرؤ 1000مةةانطَى )هاوواَلتييةك كة ئيشى سابيتى هةبَى  )

بوةستَيت ، هةموو جارَية ثِريبكاتةوة جارَيكى ديكة بؤى هةية ب َيتةوة سةر هةزارةكة ، ئينجا بؤية ديارى 
 كردنى ئةوة بةِرةئى من زؤر زةرورةو ، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة ، سوثاس ، خاتوو ثةروا على فةرموو.
 :روا على حةمةبةِرَيج ثة

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
يةَةت  شةةَيوةية ب بةةةم  كةةة  يةَةدا  شةةارةتيان ث تةةريش ئي بةةةِرَيجانى  لةةة  يةَةة  شةةَيوة زؤر هةةةمان  ئةةةوةدام بة طةةةَل  مةةن لة
ثةةارة  يةةاخود  ئةجنومةنى وةزيران تةخويل بكرَيت بةِراكَيشانى ماية لة ِرَيطاى قةرزكردن يان قةرز وةرطرتن 

يةةةكجار 5يةكان بة بةهايةك سةرجةمى لة )داركردنى ثِرؤذة سرتاتيذي بةةؤ  تةةةنها  نةةةبَى و  (مليار دؤالر زياتر 
 بَى ، كة سةرجةمةكةى تةحديد كرا ، ئيرت ئةكرَى بؤ يةكجار بَى....

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

هةةةبوو ، ث تةةان  كةةة ئيقترياح لةةةمانيش  بةةةِرَيجى ثةر تةةرى  نةةدامانى  بةةةِرَيجتان ، ئة يةةة  هةةةبوو تكا شةةنيارتان  َي
 ئاِراستةى ليذنة ثةيوةنديدارةكانى بكةن بؤ ئةوةى ثَيى وةربطريَى ، كاك يراونت نيسان فةرموو.

 :بةِرَيج يراونت نيسان ماركؤس
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 (مليارَيت ماين ب يت2(مليار بدات )3ئةز ثشتطريى كاك طؤران دكةم ِراستة خيالىل حةوت ساَل ئيحتيمالة )
 (مليارى بكات ....3قةرزَيكى ديكة خيالىل ئةو )

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة ، سوثاس ، خاتوو طةشة دارا فةرموو.



 168 

 :بةِرَيج طةشة دارا جالل
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 منيش قسةكاو كرا ئةوةى كاك طؤران وتى ثشتيوانى دةكةم ، سوثاس.
 د صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حمم

 سوثاس ، ثَيم باشة ليذنة ثةيوةنديدارةكان ئيعادةى سياغةى بكةنةوة ، ثشوويةك وةرئةطرين.
 

 دانيشتين دووةم
   بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

  .بةناوى خواى طةورة و ميهرةبان
سةةاَلى دووةم دانيشتنةكةمان بة ناوى طةىل كوردستانةوة دةست ثَى ئةكةينة بةةذاردن  ضةةوارةمى هةَل خةةؤَلى  وة، 

شةة) ) سةةةر 2015/ 2/6دانيشتنى ذمارة سيانجدة كؤبوونةوةى ذمارة دوو رؤذى داني لةةة  ئةةةبني  بةةةردةوام   )
يةَةى  بةةة ث سةةتان  هةةةرَيمى كورد لةةة  كةةردن  قةةةرز  طةةةى  لةةة رَي ط توطؤ كردن لة سةر ثرؤذة ياساى راكَيشانى ماية 

سةةاَلى )( ل75( و )74( و )72ماددةكانى ) هةةةموار 1992ة ثةيِرةوةى ناوخؤى ثةرلةمان ذمارةى يةكى  ( ى 
نةةة  ئةةةوةى بيخةي بةةؤ  نةةةوة  كةةردووة بيخوي تةةان  كةةة ئامادة قةةةى  ئةةةو دة يةةة  بةةووين تكا مةةاددةى دوو  لةةة  كةةراو، 

 دةنطةوة. 
 : بةرَيج د. ظاآل فريد

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
مةةاددةى  دواى وةرطرتنى را و ثَيشنيارةكان بةو شَيوةية سياغة يةةدارةكان،  كراوةتةوة لة اليةن ليذنة ثةيوةند

لةةة  يةةة  شةةانى ما بةةة ِراكَي كةةرَى  تةةةخويل دة يةةران  مةةةنى وةز كةةةم ئةجنو تةةةوة، ية شةةَيوةية دةخوَيندرَي بةةةم  دوو 
يةةان  قةةةرز  نةةى  طةةةرةنتى كرد يةةان  طةةرتن  قةةةرز وةر كةةردن و  قةةةرز  طةةاى  سةرضاوةى ياسايى و دارايى ثاك لة رَي

يةةاتر  ثرؤسةى ترى هاوشَيوة بة ئةةةمريكى ز بةهايةك كة لة هيض كاتَيكدا سةرجةمى لة ثَينج مليارد دؤالرى 
تةةرى  سةةةيةكى  هةةةر ثرؤ يةةان  يةةةكانيان  يةةان طةرةنت نةةةكانى  قةةةرز وةرطرت سةةةرجةم  جةةة  نةةةبَيت، دووةم مةر
طةةةرةنتى  نةةةوةيان  كةةراوة و دا بةةاس  يةةةدا  ئةةةم ماددة كةةةمى  هاوشَيوة تَيثةِرى ئةو بِرة نةكةن كة لة بِرطةى ية
لةةة  سةةرتاونةتةوة  يةَةوة بة كردنى دانةوةيان و رسوم و رسومات و سوود و خةرجييةكان و ئةو بِرانةى تر كة ث
سةةتى  نةةاو ئا لةةة  نةةةش  ئةةةم بِرا تةةةوة و  سةةايةدا روون كراوة نَيوان دةسةآلتى ئةجنومةنى وةزيران داية كة لةم يا

 بةرز كراو لة بِرطةى يةكةمى ئةم ماددةيةدا هةذمار ناكرَين. 
   ج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَي

مةةاددةى  40كَى لة طةَلييةتى   كةةرا،  سةةةند  تةةة ثة كةس لة طةَلييةتى، كَى دذييةتى  سَى كةس دذييةتى، كةوا
 سَى، فةرموو. 
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 : بةرَيج د. ظاآل فريد
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

نةةةةى ر ئةةةةم مايا يةةَةت  تةةةةوة، دةكر شةةةَيوةية دةخوَيندرَي بةةةةم  سةةةَى  قةةةةرزة مةةةاددةى  ئةةةةو  يةةةان  شةةةرَين  ادةكَي
طةةةى  لةةة بِر طةةةى  بةةِرةى بِر طةرةنتةكراوانةى دةردةكرَين يةكةم، بة هةر دراوَيكى بيانى بَيت لة سنوورى ئةو 
كةةةوتى  لةةة رَي كةةارثَيكراو  نةةةوةى  ثةةارة طؤري خةةةكانى  نةةةماى نر سةةةر ب لةةة  كةةراوة و  بةةاس  يةكةمى ئةم ياسايةدا 

بةةة بةستنى قةرز كردنةكة يان طةرةنتى كردنى ق طةةةر  تةةةنها ئة سةةاية  ةرزةكة بة طؤيرةى حوكمةكانى ئةم يا
يةةابوونى  كةةارى دَلن سةةان  نووسينى لة سةر رَيكةوتنَيكى تر رَيكةوت ، دووةم، لة شَيوةى قةرزى دةرةكى يان ئا
لةةة  سةةَييةم  نةةةخراو،  يةَةة  يةةان ر خةةراو  يةةةكانى رَيك تر يان كاغةز يان قةواَلةى دارايى دةركراو لة بازارة دةرةكي

اى يةك ثرؤسة يان لة رَيطةى زجنرية ثرؤسةيةكى بة يةك بةسرتاو يان نَيوان نةبةسرتاو و لةو سنوورةى رَيط
 لة بِرطةى يةكةمى ماددةى دووةمى ئةم ياسايةدا باس كراوة. 

   بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كَى قسة هةية لة سةر ئةم ماددةية  كاك ظةمان فةرموو. 
 : مان فيصلبةرَيج ظة

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
خةةؤ  ئَية ذ وان طري و طرفتَيت كو مةشارعَيت كورد خو تَيدا دئَيخيتَى دائيمةن ئةوة د مةسائيلَيت مةتاتيدا 
ئةةةم  نةةابي)  هةةةبي)  يةَةدا  يةةةت ت ثةةرت مةتات ئةةةوَيت  كةةةتن  شةةتان د ئةةاَلودةى وان ت ثةةرت  خةةؤ  يةةةعنى  نةةي)،  دبي

يةةة ياسايةكَى بدةين ئةم خبؤ دطةل ي سةةيغةتى  ظةةى  كةةو  كةةةين  شةةةرح ب كةةةما  خةةةَلكى و مةح بةةؤ  اسا خؤ ب ةةني 
ئةوَى ئنيةتا مة يان ذ ظَى ياسايَى ئةظةية كو تَيبينى يا من سةر بِرطا ئَيكَى ئةوة دبَيذي)  بة هةر دراوَيكى 

يةَةذي قةةةرَى دب تةةةنها بيانى بَيت لة سنوورةكةدا، سنوورةكة طةَلةك طةَلةك يا مةتاتية و ل دوماهيكا وَى فة  (
ئةطةر بة نووسني نةبَيت لة سةر رَيكةوتنةكة، كةواتة ئيبتاَل كرنا ظى نةصى هةمى ية و بتنَى حوجة دانة 

 ب ئةظَى فةقةرَى و، زؤر سوثاس. 
   بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةرَيج دكتؤرة رَيواز فةرموو. 
 بةرَيج د. رَيواز فائ : 

 رؤكى ثةرلةمان.بةرَيج سة
لةةة  كةةة و  مةةةى كوردية يةَةوان تةرجة لةةة ن يةةة  من موآلحةزةكةم شكلية هةست دةكةم جياوازييةكى زؤر زؤر هة
ئةةةوة  عةةةن  شةةة، تةب مةةةت زؤر زؤر با ئةةةوةى حكو يةةةتى  عةةةرةبى ناردووي بةةة  نَيوان ئةو نةصةى كة حكومةت 

كةةة  موجامةلةى حكومةت نيية، بةآلم لة رووى سياغةوة ئةوةى كة كاك ظةمان كةةة  لةةة ئةخرية ئةةةكات  سةةى  با
مةةةت  كةةة حكو كةةةى  لةةة عةرةبية بةةةآلم  كةةةوت ،  تةةر رَي كةةةوتنَيكى  سةةةر رَي لةةة  سةةني  بةةة نوو طةةةر  سةةراوة ئة نوو
سةةتيةتى  مةةةت مةبة ئةةةوةى حكو تةةة  يةةرا(، كةوا خةةر حتر تةةاري، أ لةةى  يةةتم ات ةةاق ع مةةا مل  ناردوويةتى ئةَلَييت )
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نةةةما رَيكةوتن لة سةر تةئراَيكى جياواز بكرَى، بةآلم ئة كةةة ئة هةةاتووة  كةةةدا  صةةة كوردية نةةاو نة لةةة  وةى كة 
ئةةةكرَيت و،  ضةةاك  شةةا اهلل  يةةة ان  لةَةةتى تةرجةمة هةموو يةك دةطرَيتةوة يان غةَلةتى ئيمالئية يان ئةطةر غة

 زؤر سوثاس. 
   بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك بَيستوون فائ  فةرموو.  سوثاس، ئةوة ديارة ئةبَى رَيكةوت بَى، بةَلَى، باشة سوثاس،
 بةرَيج بَيستون فائ : 

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ئةةةوة  طةةةر  يةةةعنى ئة سةةةيةكةوة،  جنةةرية ثرؤ بِرطةى سَييةم كة ئةَلَيت لة رَيطةى يةك ثرؤسة يان لة رَيطةى ز

 روونرت بكرَيت يان نازاو طؤماو لةو مادةية هةية، زؤر سوثاس. 
   سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/

 زؤر سوثاس، بةرَيج كاك ئايدن فةرموو. 
 بةرَيج ئايدن معروف: 

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
هةةةر  بةةة  كةةات  قةةةرز ب ثةةارةى  لة ماددة سَييةم لة بِرطةى يةكةمدا ئةم بِرطةية رَيطة دةداتة حكومةتى هةرَيم 

كةةة دراوَيكى بيانى لة سنوور بِرى ثَينج ميليار دؤالردا باشرت و يةَةت  يةةارى بكر اية لةم مادةيةدا جؤرى دراوى د
قةةةرزى  سةةاكانى  بةةةى يا سةةة زؤر شةةايةنى با يةَةـ)  يةةد بكر دراوى دةرةكيية يان دراوى ناوةكيية كة لَيرةدا تةحد
كةةةن  يةةارى دة شةةتيمانى د يةَةت و دراوى ن كةةى ب كةةة دةرة طةةةر قةرزة كةةةن، ئة يةةار دة حكومى وآلتان دراوى بيانى د

قةةةرز  ئةطةر قةرزةكة ناوخؤى بَيت سةةةآلتى  نةةانى دة كةةار هَي بةةة  تةةةكانى  سةةايةدا حاَلة لَيرةدا و هةروةها لةم يا
وةرطرتن ديارى نةكردووة بؤ حكومةت، بؤية ثَيشنيار دةكةين بِرطةيةكى زيات بكرَيت لةو مادةيةدا كة بةم 

بةةةم بارود سةةنووردار  سةةتان  نةةةى شَيوةى خوارةوة بَيت وةرطرتنى قةرز لة اليةن حكومةتى هةرَيمى كورد ؤخا
نةةى  بةةني كرد شةةتى، دا جةةةى ط لةةة بود جةةج  نةةانى ح كةةورت هَي بةةؤ  تةةةمويل  ثةةارة  نةةى  بةةني كرد كةةةم، دا خوارةوة، ية

 تةمويل ثرؤذة ئيسرتاتيجيةكانى هاتوو لة بودجةى طشتى دا. 
   بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ جةنابت، كاك قادر فةرموو.  لة ماددةكانى تردا باسى كرد كاك ئايدن بة تايبةتى بة ماددةى نؤ،
 : ةرَيج قادر ئومتانب

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
بةةة  يةَةت  سةبارةت بة بِرطةى يةكةم من ثَيم باشة كة جؤرى دراوةكة ديارى بكرَيت و دراوَيكى نَيو دةوَلةتى ب

يةَةت منوونة دؤالر، ضونكة ئَيمة بانكى مةركةزلان نيية بؤ ئالؤطؤرى دراو خا، لةوانة ئةةةوة ب ية وآلمةكةى 
يةَةو  كةةى ن بةةوو دراوَي كةةراو  يةةار  كةةة د طةةةر دراوة مةةن ئة ئَيمة قةرزى دةكةين و مةرجيشمان هةبَى، بةآلم بة راى 

 دةوَلةتى بوو دؤالر بؤ باشرتة بؤ ئةوةى كة طرفت و كَيشةمان بؤ دروست نةبَيت، زؤر سوثاس. 
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   بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 اس، بةرَيج كاك سعيد  بةرَيج خاتوو ثةروا فةرموو. زؤر سوث
 : بةرَيج ثةروا على

 .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
لةةة  ئةةةوة  بةةوو  يةةانى  بةةة دراوى ب كةةة  طةةةر قةرزة يةَةت، ئة يةةاد بكر بةةؤ ز مةةةى  كةةةم ئة طةةةى ية يةَةت بِر طةةةر بكر ئة

يةَةوان  لةةة ن هةةةرَيمى طؤِرينةوةى دراوةكةدا بؤ دينارى عَيراق ِرةضاوى كَى بِر كَى بكرَيت  يةةةكانى  كةةة ناوخؤ بان
 كوردستاندا، ئةمةى بؤ زياد بكرَيت، سوثاستان ئةكةم و، بةشى دووةميش ال بربَيت، سوثاس. 

   بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 باشة، بةرَيج كاك رَيباز وةزيرى دارايى فةرموو. 
 : وةزيرى دارايى /بةرَيج رَيباز حممد 
 رلةمان.بةرَيج سةرؤكى ثة

بةةة  يةَةت  من ثَيشنيارَيكم هةية ئةطةر رازى بن ئةندامانى بةرَيجى ثةرلةمان با هةر ئةوة قسةى تةحديد بكر
 دؤالر و بؤ ئةوةى كَيشة لة سةر نةبَيت. 

   بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، ليذنة ثةيوةنديدارةكان  دكتؤر عجت فةرموو. 
 بةرَيج عجت صابر: 

 رَيج سةرؤكى ثةرلةمان. بة
يةةورو  بةةة  ثةةارة  كةةةى  قةةةرز ب ثةةارة  ئةةةروثى  بةةانكى  لةةة  تةةدةنَى  لة بانكى ئةمريكى ثارة قةرز بكةى بة دؤالر ئة
بةةَى  سةةةآلتة دة ئةةةم دة يةةة  ئةةةم ثارة نةةاكرَى  نةةار  بةةة دي قةةةد  يةةة  يةةة بؤ ئةتدةنَى ئةم ياساية بؤ قةرزى نَيودةَلةتي

بةةؤ بدرَيتة ئةجنومةنى وةزيران و وةزارةتى دارا كةةة  نةةةوةى ثارة سةةةى طؤِري سةةة، ثرؤ يى و ئةوان بكةن بة ثرؤ
بةةة  كةةةى  نةةاتوانى ب سةةةر  شةةى يةك يةةة يوروكة جةةارَى وا هة نةةار  بةةة دي دراو يورويان وةرطرت، يورويان بطؤرنةوة 
كةةار  بةةة  ضةةى  نةةار  يةةى دي كةةة دوا دينار، ضونكة عوملةى دووةم لة هةَيمى كوردستاندا تا ئَيستا ساغ نةبووتةوة 

لةةةم بهَينرَيت، ضو نكة هةر دووكى وةكو يةك بة كار ئةهَينن، لة بةر ئةوةى بة بؤضوونى من ئَيمة ناتوانني 
يةةى  ياسايةدا عومةلةكة ديارى بكةين هةر ضؤن حكومةتى عَيراقى ئيعالنى كردووة هةموو مامةَلةيةكى دارا

ثةةار بةةة  هةةةمووى  بةةَى  شةةةريكة دة تةةةنها  ئةةةو لة ناو عَيراقداية تةنها كِرينى كارتى موبايل،  يةَةت  كةةة ب ةى وآلتة
كةةاك  بةةةرَيج  سةةة  بةةة ثرؤ سةةةبارةت  يةَةت  لةةة ب كةةةميان عوم بانكانةش كة لةو وآلتانة كار دةكةن ئةبَى دراوى ية
بَيستون باسى كرد لةم ياسايةدا ئيشارةت بةوة دراوة حكومةتى هةرَيم مافى هةبَيت لة يةك بانة لة ماوةى 

سةةاَلى ضوار ساَلدا هةموو جارَية نيو مليار دينار وةرب طرَيت و جةدوةلةى بؤ بكرَيت ساَلى يةكةم نيو ميليار 
بةةانكَيكى  لةةة  يةةة  تةةريش هة مةةافَيكى  يةَةدراوة  كةةة طر دووةم نيو مليار ئةمة ثرؤسةيةكى بةردةوامة ضةند جارَي
تريش بَى لةو بانكة ئةو ثرؤسةية ئةوة طرَيدراوة نابَيت بؤ ثرؤسةى ترةوة ئةو تةوز ة كة لةوَيوة هاتووة 
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قةةةرزى بةةؤ روون بةةؤ  سةةاية  ئةةةم يا كةةرد  نةةاوخؤيى  بةةانكى  سةةى  تةةر با بةةةرَيجَيكى  بةةوو،  شةةَيوةية  بةةةو  نةةةوة  كرد
لةةة  نةةابينني  يةةةك  هةةيض تَيبين ئةةةوةى  بةةةر  لةةة  نَيودةَلةتية بؤ قةرزى ناوخؤيى نيية لة راستيدا، زؤر سوثاس، 

 سياغةكاندا وةكو راى ليذنةى دارايى و خؤى خبرَيتة دةنطدانةوة. 
   مد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حم

 باشة، سوثاس، بةرَيج كاك عةىل حةمة صاحل فةرموو. 
 بةرَيج على حةمة صاحل: 
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يةَةرةوة  يةةة ل نةةى، بؤ نةةةيان بي بةةوو  يةةار  بةةةآلم د بةةوو،  هةةةلرِبى  سةةتمان  شةةم دة سةةةرجنى خؤ سةةينى  من هةر بو نوو
واز دةكةم، بةآلم يةكةم وشة ثَيم واية جيوز لة عةرةبيةكة تةئكيد دةكةم ثشتيوانى سةرةجنةكةى دكتؤرة رَي

ئةةةهَينَين  كةةار  بةةة  بة ماناى دةكرَيت نيية دةكرَيت بة شَيوةيةك لة شَيوةكان لةفجَيكى ئيختيارية لة كورديدا 
لةَةَيني  يةةة ب ئةَلَيني دةكرَيت ئةم ئيشة بكةم  يةعنى دةشكرَيت نةيكةم، بؤية ئةو وشةى دةقي  كة من ثَيم وا

 دةبَيت. 
   بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 جيوزيش هةر دةكرَيتة. 
 بةرَيج على حةمة صاحل: 
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

 دةكرَيت لة كورديدا بة ئيختيارى بة كار دَيت. 
   بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بت باس دةكات. ئَى، جيوزيش هةر ئيختيارية ئةوا جيب كة جةنا
 بةرَيج على حةمة صاحل: 

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 
ئةةةوا  يةَةت  يةةارى ب طةةةر ئيخت طةةةر ئة جيب، بؤية ثَيشنيار دةكةم بَلَيني دةبَيت ئةو ئيختياريتان نيية، ضونكة ئة
ئةةةوا  يةَةت  كةةةزى ب بةةانطى مةر طةةةر  كةةرا، ئة دواتر دةستكارى ئةكرَيت نرخةكانى ثارة طؤِرينةوة قسةى لة سةر 
صةةةد  بانطى مةركةزى خؤى تةعديلى ئةكات نة بة موزايةدةية نة بة موناقةسةية تةعديل ئةكات دؤالر بة 

هةةةزار )120و بيست هةزار ) هةةةذدة  بةةانكى 118( بة صةد و  طةةةر  يةَةت، ئة بةةازارى رةش ناب يةَةى  بةةة ث تةةة  (، وا
بةةدرَيت  تةةةوز ات  هةةةم  يةةةعنى  تةةرة،  بةةةتَيكى  ئةةةوا با تةةة  ئةةةو كا نةةةبَيت  كةةةزلان  سةةتةكةى مةر لةةة مةبة مةةن 

نةةازاو  نةةةخراو  يةَةة  خةةراو و ر بةةانكى رَيك يةَةوان  لةةة ن بةةدات  تةةةوز ات  خةةؤى  مةةةت  بةةَى حكو بةةةآلم دة دةزاو، 
ئةةةو  سةةتيان  نةةةخراويش مةبة يةَةة  بةةانكى ر يةةة  سةةةندوقى دةول مةبةستييان لة بانكى رَيكخراو بانكى دةوىل و 

بةةةآل نةةة،  سةةاكج و ئةوا لةةة بانكانةى ترة وةكو بوضة بانة و طوَةن  خةةةَلة  بةةؤ  نةةةوة  ئةةةم روونكرد مةةةفروزة  م 
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سةةانةية  ئةةةو موئةسة زمانى خؤيانةوة بَيت بؤ ئةوةى وا تةفسري نةكرَيت بانكى كة رَية نةخراو مةبةستيان 
 كة ناضنة ذَير بارى ئةو موراقةبة دةولية كة بؤ بانكةكان هةية لة جيهاندا. 

   بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ، بةرَيج دكتؤرة بةهار فةرموو. بةَلَى
 بةرَيج د. بةهار عبدالرمحن: 
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 

لةةة  يةةةتى  كةةردووة مةتات يةةدى  عةةةكس تةحد سةبارةت بةوةى كة ئةم مادةية مةتاتى بَيت كةليمةى سنوور بيل
مةةاددةى دوو كةةةمى  طةةةى ية لةةة بِر سةةنوورى  سةر ئةم مادةية الداوة، ضونكة ئةَلَى سنوورى ئةو بِرطةية  لةةة  دا 

سةةةر  لةةة  سةةني  طةةةر نوو يةةدا، ئة لةةة دواي لةَةَيني  طةةةر ب مةةة ئة كةةة ئَي ئةةةوةى  بةةة  سةةةبارةت  كةةة  ثَينج ميليؤن دؤالرة
يةةة و  صةةَل هة يةةدا ئة يةةدةى قانوون لةةة قاع نةةةخَير  رَيكةوتَيكى تر رَيكةوت  ئةمة ئةوةى ثَيشوو بةتال ئةكات 

سةةةبارةت ئيستيسنْا  هةية ئةصَل ئةوةية كة رَيكةون لة سةرى ئيست جةةا  ئةةةوة، ئين بةةة  طةةة دراوة  يسنائةكة رَي
يةةة  بةوةى كة ديباجةى مادةكة بكرَيت دةكرَيت بكةين بة دةبَيت ئةوة لة بةر ئةوةى لة ناو مةتنى مادةكةدا
يةةة  ئةةةوة، بؤ يةةان  غةةةز  ئَيمة يان مان هةية كةليمةى يان، بؤ منوونة لة فةقةرةى دووةم يان ئاسانكارى يان كا

 َينَيتةوة باشرتة، ضونكة يةكَية لةم يانانة هةَلئةبذَيردرَيت. كةليمةى دةكرَيت مب
   بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 باشة، بةرَيج وةزيرى دارايى فةرموو. 
 : وةزيرى دارايىبةرَيج رَيباز حممد / 

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
سةةتة  هةر يةك روونكردنةوةم هةبوو لة سةر قسةكانى كاك عةىل حةمة صاحل لة سةر بانكى رَية نةخراو را

تةةةمويلى  يةةةعنى  ناوةكةى بانكة، بةآلم بانة ئيشةكةى ئيشى بانة نيية وةكو سةندوقَيكى ئيستيسمار واية، 
 ئةكات، بةآلم ئةوا ئيشةكةى ئةوة نيية وةكو بانة بَيت ناوةكةى واية هةر بؤ روونكردنةوة. 

   ةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ث

ظةةاآل  تةةؤرة  بةةةَلَى، دك طةةةوة   تةةة دةن خةةؤى خبرَي كةةو  كةةة وة يةةة  تةةان وا يةةدارةكان را نةةة ثةيوةند تةةة ليذ شةةة، كةوا با
 فةرموو. 

 : بةرَيج د. ظاآل فريد
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

مةةان تةنها ئةو وشةية كة بة رَيكةوتنَية هاتية رَيكةوتة كة هةَلةى ضاثة تةنها ئةوةمان ضاك كردووتةوة ثَي
 باشة وةكو خؤى بدرَيتة دةنطدان. 

   بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 جا بيخوَينةوة، فةرموو. 
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 : بةرَيج د. ظاآل فريد
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

تةةى  قةةةرزة طرةن ئةةةو  يةةان  شةةرَين  نةةةى رادةكَي ئةةةو مايا يةَةت  تةةةوة : دةكر شةةَيوةية دةخويندرَي بةةةم  سةةَى  ماددةى 
مةةاددةى كراوانةى د كةةةمى  طةةةى ية لةةة بِر ةردةكرَين يةكةم بة هةر دراوَية بيانى بَيت لة سنوورى ئةو بِرةى 

كةةةوتى  لةةة رَي كةةراو  كةةار ثَي نةةةوةى  ثةةارة طؤري خةةةكانى  نةةةماى نر سةةةر ب دووةمى ئةم ياسايةدا باس كراوة و لة 
بةةة بةستنى قةرز كردنةكةى يان طةرةنتى كردنى قةرزةكة بة طوَيرةى حوكمةكانى ئةم ياسا ية تةنها ئةطةر 

تةةر  يةةابوونى  سةةانكارى دَلن يةةان ئا نووسني لة سةر رَيكةوتَيكى تر رَيكةوت ، دووةم، لة شَيوةى قةرزى دةرةكى 
لةةة  سةةَييةم  نةةةخِراو،  يةَةة  يةةان ر خةةِراو  يةةةكانى رَيك بةةازارة دةرةكي لةةة  كةةراو  يةةى دةر لةةةى دارا يان كاغةز يان  قةوا

جنةةرية ثر طةةةى ز لةةة رَي يةةان  سةةة  لةةةو رَيطةى يةك ثرؤ سةةرتاودا و  يةَةوان نةبة يةةان ن سةةرتاو  يةةةك بة بةةة  سةةةيةكى  ؤ
 سنوورةى لة بِرطةى يةكةمى ماددةى دووةمى ئةم ياسايةدا باس كراوة. 

   بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك عمر فةرموو. 
 : بةرَيج عمر عينايةت

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
كةن بة طوذمة، بِر يةعنى كةمية و طوذمةش يةعنى مةبلةغ تةنها ئةو وشةى بِر هاتووة ومت وشةى بِرةكة ب

 وشةيةم سةرنج هةبوو لة سةرى بِر يعنى )الكمية( كةميةش بة ثارة نابَى طوذمة يةعنى مةبلةغ، سوثاس. 
   بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَى، سوثاس بؤ جةنابت، بةرَيج دكتؤر عجت فةرموو. 
 ج د. عجت صابر: بةرَي

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 
كةةةى ثَي ةةةوانة  تةةةواو مةعنا كةةوردى  بةةة  كةةةى  كةةة ئةي يةةة  سةةادى هة سةةتةحلى ئيقتي نةةدَية مو سةةتيدا هة لةةة را
ثةةَى  عةةةرةبى  لةةة  لةةةغ  بةةو مةب يةَةت  كةةار د بةةة  كةةة  سةةتاندا  لةةة كورد سةةتاش  تةةا ئَي نةةا  طةةةر  دةبَيتةوة لة ئةخريى، ئة

كةةةين amountثَى وترَيت )ئةوترَيت بة كوردى بِرى ئينطليجيش  ثةةَى ئة (، بؤ ئةوةى موستةحلةكة هةستى 
بةةة  مةةة  يةَةت طوذ كةةار دةهَينر بةةة  نةةة  نةةدةر و لةوا لةةة تة يةةةوة  نةةى حكوم لةةة هي لة ماوةى هةشت ساَلى رابردوودا 
يةةةوة  بةةة عةرةب كةةةى  كةةة ب ضةةوو  تةةَى  كةةة  كةةة ثرؤذة طةةوذمى ثرؤذة يةةةعنى  مةةة  ماناى ثرؤذةكة بة كار دَيت طوذ

كةةار Costو بة ئينطليجيشةوة دةبَيت بة  )دةبَيت بة كول ة  بةةة  ئةةةوا  يةةةعنى  كةةة،  نةةراوة بِرة (، بؤية باشرت دا
يةَةت،  مةةة دادةنر شةةةى كول ةةة طؤذ بةةة و بةةةر  سةةراوةكاندا بةرام لةةة نوو دَيت لة كيتاباتى حكومى لة كوردةواريدا 

 بؤية بِرةكة بة باشرت دةزانني. 
   بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كةس لة طةَلييةتى، كَى دذيةتى  دوو كةس دذيةتى، كةواتة ثةسةند كرا.  47ة، كَى لة طةَليةتى  باش



 175 

 بةرَيج د. ظاآل فريد: 
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 

شةةراوان  نةةةى راكَي مادةى ضوار بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة : حكومةتى هةرَيم ثابةندة بة دانةوةى ئةو مايا
ةكان بة ثَيى حوكمةكانى ئةم ياساية بة ثَيى مةرج و ماوةى ديارى كراو لة رَيكةوتن يان قةرزة طرةنتى كراو

 و بةَلطةنامةكان. 
   بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

يةةةتى   لةةة طةَلي لةةة  45كَى قسة هةية لة سةر ئةم مادةية  كةس نيية، كةواتة ئةاةينة دةنطةوة كَى  كةةةس 
   يةك كةس دذيةتى، كةواتة ثةسةند كرا. طةَلييةتى، كَى دذيةتى

 بةرَيج د. ظاآل فريد: 
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كةةة  بةةةت  ماددةى ثَينج بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة : يةكةم، ئةجنومةنى وةزيران بؤى هةية ليذنةيةكى تاي
سةةثَيرَيت ثَية دَيت لة سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران و جَيطرةكةى وةزيرى دارايى و ئابوورى ب كةةةوة راب ة ية

هةةةر  يةةان  يةةة  شةةانى ما سةةةكانى راكَي لةةة ثرؤ بة دةسةآلتى ديارى كردنى حوكم و مةرجةكانى هةر ثرؤسةيةك 
يةةرانن و  مةةةنى وةز نةةةرى ئةجنو طةرةنتى كردنَيكى قةرز وةها دانوستاندن كردن بة سي ةتى ئةوةى كةوا نوَي

هةةةموار شةةتى  بةستنى سةرجةم رَيكةوتن و بةَلطةنامةكان و هةر  نةةدى ط شةةَيوةى بةرذةوة بةةةو  يةةان  كةةى  كردنَي
مةةةنى  بةةةردةم ئةجنو دةستةبةر دةكات خستنة بوارى جَيبةجَى كردنةوة و بةرثرسيارةتى ئةم ليذنةيةش لة 
حةةوكم و  تةةة  ثةةَيش وةخ يةةران  مةةةنى وةز يةةارَيكى ئةجنو وةزيراندا ثَيكةوةيى و تةزامونى دةبَيت، دووةم، بة بِر

شةةانَيكى هةةةر ِراكَي نةةة  مةرجةكانى  نةةة دراوى متما بةةؤ منوو شةةياندا  قةةةرز نَيواني كةةى  طةةةرةنتى كردنَي يةةان  يةةة  ما
بةةةم  بةةوون  سةةتة  كةةةوتى شاي نةةةرةت و رَي بةةِرى ب نةةةرةت و  سةةوودى ب كةةِراى  يةةان تَي سةةوود  ثَيكراو بةرزة تَيكِراى 

 شَيوةى بةرذةوةندى طشتى دةستةبةر دةكات ديارى دةكرَيت. 
   مان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلة

 كَى قسة هةية لة سةر ئةم مادةية  بةَلَى، بةرَيج كاك دلَير فةرموو. 
 : مصى  بةرَيج دلَير 

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
كةةات،  شةةى  يةَةت نة تةةة دةتوان ماددةى ثَينج، يةكةم، ئةجنومةنى وةزيران بؤى هةية ليذنةيةك دروست بكات، وا

كةةانى زؤر بؤية دةبَى بَلَيني ئةجنومةنى وةزيران دةبَى  ليذنةيةكى تايبةت ثَية بَينَيت، دووةم سةرجنم ماددة
نةةدى  شةةَيوةية بةرذةوة بةةةو  دوبارةى تَيداية، يةعنى دةتوانرَيت كورت بكرَيتةوة لة سةرجةم ثرؤذة ياساكةدا 
بةةةر دةم  لةةة  يةةةش  ئةةةم ليذنة سةةيارةتى  تةةةوة بةرثر بةةارة بوو ضةةوار  جةةار  ضةةوار  كةةات  سةةتةبةر دة شةةتى دة ط

مةةةكان  ئةجنومةنى وةزيران تةزامونى دةبَيت دوو جار دوبارة بووتةوة بةستنى سةرجةم رَيكةوتن و بةَلطةنا
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يةَةت،  كةةةمرتى دةب تةةةوة  خةةةس بكرَي كةةورترت و موَلة يةَةت  يةةةعنى دةتوانر جةةار،  كةةى دوو  هةةةموار كردنَي هةةةر  و 
 سوثاس. 

   بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 وو. باشة، سوثاس، بةرَيج كاك قادر فةرم
 : بةرَيج قادر ئومتان

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
هاو رام لة طةَل قسةكانى كاك دلَير ئةجنومةنى وةزيران بؤى هةية، واتة دةتوانَيت نةش كات، بؤية ثَيشنيار 
هةةاتووة  يةةان  كةةة ناو نةةةى  طةةة لةوا يةَةت ج يةَةة بهَين بةةةت ث يةةةكى تاي يةةران ليذنة مةةةنى وةز بةةوترَى ئةجنو كةةةم  دة

كةةةم، سةرؤكى ئةجنومة نةةانيش دة ثةةالن دا يةةرى  شةةنيارى وةز يةةى و  ثَي يةةرى دارا كةةةى وةز يةةران و جَيطرة نى وةز
يةةارى  سةةوود د سةةتى  بةةةرزترين ئا بةةؤ  بةةدرَيت  ثةةَى  يةةةكمان  ضةةاو روون سةبارةت بة بِرطةى دووةميش ئةطةر بةر
سةةتةكانيش  مةةةنى طرَيبة مةةاوةى زة يةَةت و  خةةةوةل ب بةةَى و مو تةةةخويل  تةةةواوى  بكةين نةك هةر حكومةت بة 

 ارى بكةين، زؤر سوثاس. دي
   بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

خةةؤى  يةةران  مةةةنى وةز يةةةعنى ئةجنو يةةة،  بةةؤى هة هةةاتووة  يةَةدا  كةةة لةو ئةةةوةى  يةَةت  زؤر سوثاس، بةَلَى ثَيم وا ب
بةةةرَي يةَةت،  يةَةة بَين ج ئةتوانَى مومارةسةى هةموو ئةو سةالحيةتة بكات يان خؤى بِريار بدات كة ليذنةيةك ث

 كاك عبدالرمحن فةرموو. 
 : بةرَيج عبدالرمحن على

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
هةةةر  مةةةكان و  كةةةوتن و بةَلطةنا سةةةرجةم رَي سةةتة  من ثَيم باشة يةك بِرطةيةك زياد بكرَيت بةم شَيوازة ثَيوي

 هةموار كردنةوةيةك لة اليةن ثةرلةمانى كوردستانةوة ثةسةند بكرَيت، زؤر سوثاس. 
   وسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.ي

 زؤر سوثاس، بةرَيج برزو فةرموو. 
 بةرَيج برزو جميد: 

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
كةةةةوتن و  نةةةى رَي سةةةدي  كرد طةةةةر تة كةةةردى ئة بةةةدالرمحن  كةةةاك ع بةةةةرَيج  كةةةة  سةةةةى  بةةةةو ق سةةةةبارةت  هةةةةر 

تةة بةةؤ  شةةة  تةةة كَي نةةةوة بَي تةةةرةفى ثرؤتؤكؤلةكان و هةموار كردنيان لة اليةن ثةرلةما ضةةونكة  خةةارجى،  ةرةفى 
خارجى لةوانةية بة تيمى حكومةتى هةرَيم بَلَييت ئةطةر من بجاو هةنطاوَيكى تر ماوة ثةسةند بكرَيت لة 
نةةة  سةةايى و ليذ نةةةى يا كةةرَى ليذ بةةةآلم دة كوردستان ئةوا دةبَيتة كَيشة بؤ من ئةمة لة وانةية بَيتة بةر باس، 

كةة نةةةوة  سةةيغةيةك بدوز لةةةمانى ثةيوةنديدارةكان  نةةدا ثةر قةةد و بوندةكا كةةؤل و عة كةةانى ثرؤتؤ لةةة وردةكارة ة 
 كوردستان ئاطادار بَيت. 
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   بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، بةرَيج كاك عةىل حةمة صاحل فةرموو. 
 بةرَيج على حةمة صاحل: 

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.  
لةةوزرْا  ئةجنومةنى لة عةرةبيةكةى بيخوَينَيتةوة ئة لةةس ا ئةةةَلَييت )ر بةةت  نةةادات بجة مةةةعنا  و بؤى هةية ئةو 

يةةدا  لةةة كورد بةةووين  مةةى وا فَير يةةة ئَي جلنة خاصة اَول ة من ... (، ئةوا يةعنى لة كورديةكة ئةَلَييت بؤى هة
بؤى هةية يةعنى ئةلَيى بيكات دةسةآلتة و لة رووى مةنتقيشةوة بةرَيجت وةآلمى دايةوة، بةآلم ئةجنومةنى 

( وةزير ثَية دَيت خؤ هةموويان ناضن بؤ موفاوزات بَلَيني ئةجنومةنى وةزيران 29زيران لة بيست و نؤ )وة
ئةةةوة  سةةةر  دةبَيت يان دةبَيتةكةشى نةنووسَيت ئةجنومةنى وةزيران ليذنةيةكى تايبةت ثَية دَيت تةواو يةك

كةةةوتن و سةةةرجةم رَي سةةتة  كةةة ثَيوي طةةادارى  بنووسَيت و ئةو خاَلةش ئيجافة بكرَيت  سةةتان ئا لةةةمانى كورد ثةر
تةةا  يةَةت  يةَةرة ناكر نةةة ل كةةةوتن و بةَلطةناما ئةةةم رَي طةةة  ضةةونكة رةن يةَةت،  مةةةكان ب كةةةوتن و بةَلطةنا سةةةرجةم رَي
تةةةوة،  ثةرلةمان تةسديقي بكات ئةضنة وآلتَيكى تر لةوَى ئةكرَيت هةم بطةِرَيتةوة هةم تةسديقى بكات و بَي

 ر بكرَيت. بةآلم ثةرلةمان لة وردة كارى ئاطادا
   بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَى، خاتوو رؤزا فةرموو.
 : بةرَيج رؤزا حممود

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
لةةة  ئةةةَلَييت  كةةة  يةةدا  لَيرة كة باسى حوكم و مةرجةكان ئةكات نازاو مةرجةكان ضيية و من ثَيم باشة كؤتاي

حةةوكم بةردةم ئةجنومةنى وةزيراندا ثَيكةو ةى تةزامونى بَيت دوايى ئةوةى بة مةرجَية ثةرلةمان ئاطادارى 
 و مةرجةكان بَيت. سوثاس. 

   بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَى، بةرَيج كاك رَيباز وةزيرى دارايى فةرموو. 
 : وةزيرى دارايى /بةرَيج رَيباز حممد 

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
لةةةمانى لة سةر مةسةل يةَةت ثةر لةةةمان بكر لةةة ثةر سةةيار  خةةؤد ثر ةى ئةوةى كة ئةو بِرطةية بؤ زياد بكرَيت يا 

ئةةةتوانَيت  يةةران  مةةةنى وةز لةةة ئةجنو يةةةوَيت  يةَةة ب يةةة ض كات ضةةاودَيرى هة شةةريعى و  كوردستان دةسةآلتَيكى تة
يةَةرَين و دواى  مةةان بن هةةةموويان بؤ ضةةينةكراوة  كةةراوة،  ضةةؤن  قةةدة  ئةةةو عة يةةت  كةةات بَلَي ئةةةم تةلةب ب ئةةةوةش 

لةةةمانى  سةةةندى ثةر بةةة ثة كةةة  كةةراوة  مةةاذة ثَي بةةة ئا ئةةةطرَى  تةةؤلَيى وةر كةةة  جةةارَيكى دي سةةانةوة  يةةةش دي ثارة
 كوردستان بَيت، يةعنى هيض بِرطةيةكى تَيدا نيية ثةرلةمان نةتوانَيت ئاطادار نةبَيت، سوثاس. 
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   بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 يوةنديدارةكان بةرَيج دكتؤر عجت فةرموو. باشة، سوثاس، ليذنة ثة
 : بةرَيج د. عجت صابر

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ئةةةوا  طةةةر  يةةى، ئة هةةةتا دوا لةةة و  يةَةت  يةَةة د كةةة ث يةَةت  يةَةة دَين يةكةم ئةجنومةنى وةزيران ليذنةيةكى تايبةت ث

كةةة كةةة  كةةوردى  حكومةت هيض ئيعتريازى نةبَيت لة سةرى ثَيشنيار ئةكةين بؤ ئةو دةقة عةرةبية بةةة  كةةراوة 
 هينةكى نةبَيت هيض ئيشكالَيكى لوغةويشمان بؤ نةكات.  

   بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

لةةس(،  ئةةةَلَييت )ر ئةو هيض ئيشكالَيكى تةرجومةى تَيدا نيية، بةآلم ئةطةر ئةوةتان ثَى باشرتة واية ئةوا كة 
 يةعنى بؤى هةية. 

 بةرَيج د. عجت صابر: 
  .َيج سةرؤكى ثةرلةمانبةر

مةةان  ظةةاآل بؤ تةةؤرة  يةةوادارام دك لةةة، ه يةَةت  يةَةة د كةةة ث يةَةت  يةَةة دةهَين بةةةت ث يةةةكى تاي يةةران ليذنة ئةجنومةنى وةز
بةةار  نةةةزةر ئيعتي بةةة  سياغةى بكات ئةطةر حكومةت ئيعتريازى نةبوو بةو شَيوةية بؤ هةوينةى كاك عةليش 

 ات لة طةَل خؤيدا. وةربطرَيت لة مةسةلةى تةفريه و ئةوةش ضارةسةر ئةك
   بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 باشة، ليذنةى ياسايى فةرموو. 
 : بةرَيج د. ظاآل فريد

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
مةةةنى  كةةةم، ئةجنو تةةةوة، ية شةةَيوةية دةخوَيندرَي بةةةم  يةَةنج  مةةادةى ث شةةتووتةوة :  كةةةمان دار شةةَيوةية مادة بةةةم 

يةةى و وةزيران ليذنةيةكى تاي بةت ثَية دَينَيت لة سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران و جَيطرةكةى و وةزيرى دارا
لةةة  سةةةيةك  هةةةر ثرؤ جةةةكانى  ئابوورى كة بة يةكةوة رادةسثَيدرَين بة دةسةآلتى ديارى كردنى حوكم و مةر

ئةة سةةي ةتى  بةةة  ةوةى ثرؤسةكانى راكَيشانى ماية يان هةر طةرةنتى كردنَيكى قةرز هةروةها دانوستاند كردن 
هةةةةموار  هةةةةر  مةةةكان و  كةةةةوتن و بةَلطةنا سةةةرجةم رَي سةةةتنى  يةةةرانن و بة مةةةنى وةز نةةةةرى ئةجنو كةةةوا نوَي
نةةةوة و  بةةةجَى كرد بةةوارى جَي سةةتنة  كةةات خ سةةتةبةر دة شةةتى دة نةةدى ط شةةَيوةية بةرذةوة بةةةو  يةةان  كردنَيك

يةَة تةةةزامونى دةب كةةةوةيى  نةةدا ثَي مةةةنى وةزيرا مةةى ئةجنو بةةة بةرثرسياريةتى ئةم ليذنةيةش بةر دة ت، دووةم، 
طةةةرةنتى  يةةان  يةةة  شةةانَيكى ما هةةةر ِراكَي جةةةكانى  حةةوكم و مةر تةةة  ثةةَيش وةخ يةةران  مةةةنى وةز يةةارَيكى ئةجنو بِر
سةةوودى  يةةى  يةةان تَيكِرا سةةوودى  يةةى  بةةةرز تَيكِرا كردنى قةرز لة نَيوانيشياندا بؤ منوونة دراوى متمانة ثَيكراو 

شةة يةةارى بنةِرةت و بِرى بنةرةت و رَيكةوتى شايستة بوون بةو  كةةات د سةةتةبةر ب شةةتى دة نةةدى ط َيوةية بةرذةوة
 دةكرَيت. 
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   بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةرَيج كاك قوباد تالةبانى جَيطرى سةرؤكى حكومةت فةرموو. 
 : ى حكومةتبةرَيج قوباد تالةبانى / جَيطرى سةرؤك

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
ئةةةوا ئَيمة وةكو حكومةت هيض مةناعةمت يةَةنني  يةَةة به يةةةك ث كةةة ليذنة سةةةرمان  بةةة  ان نيية كة فةرز بكرَيت 

يةةة  بةةؤى هة سةةراوة  يةةة وا نوو جةةا بؤ يةَةت، ئين يةةة ب ئةةةو ليذنة نةةدامى  كةةة ئة بةس رةنطة ئيختيار الى ئَيمة بَيت 
يةَة ى ليذنةيةك ثَية بهَينَيت لةم سَى بةرَيجة وةكو منوونة هَيناويةتييةوة، بؤية رةنطة ئةجنومةنى وةزيران ث

بةةةر راى  يةةة  تةةةوة، بؤ ثةةؤخرتى بكا يةةان  باش بَيت وةزيرَيكى ترى بؤ ئيجافة بكات يان ليذنةكة فراوانرت بكات 
سةةت  بةةةآلم دة يةَةنني،  يةَةة به كةةة ث كةةة ليذنة كةةات  ممةةان ب يةَةت ئيلجا سةةةند ب بةةةرَيج الى ثة لةةةمانى  طةةةر ثةر من ئة

نةةدامَيتى  نيشانى نةكات كَى ئةندامى ئةو ليذنةيةية يان دةرطايةك بكرَيتةوة بؤ يةةةوَى ئة حكومةت ئةطةر ب
 ليذنةكة زياد بكات المان ثةسةندة وةكو حكومةت. 

   بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، بةرَيج كاك رَيباز وةزيرى دارايى فةرموو. 
 : حممد / وةزيرى دارايى بةرَيج رَيباز

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
يةَةة وةك ئيجافة بؤ قسة بةةةت ث يةةةكى تاي يةةران ليذنة مةةةنى وةز كانى بةرَيج كاك قوباد ئةتوانن بنووسن ئةجنو

سةةةرؤكى  كةةة  نةةةبَيت  يةةد  يةةران تةحد مةةةنى وةز نةةدامانى ئةجنو لةةة ئة نةةةبَيت  كةةةمرت  كةةةس  سةةَى  لةةة  كةةة  يةَةنن  ب
 وةزيران و جَيطرةكةى وةزيرى دارايى. 

   بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 س، بةرَيج كاك طؤران فةرموو. باشة، سوثا
 : بةرَيج طؤران ئازاد

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
فةةراوانرتة  كةةةى  يةةاتر بوارة يةةةعنى ز تةوز ةكةى جةنابت كةمَية وازيح بوو، يةعنى ئةو نةصةى كة هةية، 
يةةت  شةةةفافرت ب حةةةتا  نةةةوَى  طةةةر مبا نةةةوة ئة صةةةكة ب ةةووكرت دةكةي كةةةين نة شةةنيارى دة كةةة ثَي صةةةى  بةةةو نة

ضةةارى دةس يةَةنن  يةَةة ب جةةى ث ةآلتةكة بؤ هةموو ئةجنومةنى وةزيرانة جا ئةوان ليذنةيةكى سَى ثَية بَينن ثَين
يةةةك  بةةة ليذنة مةةان  يةةى دا تةةةوة دوا منةةان وةرطر مةةةنى وةزيرا لةةة ئةجنو مةةان  مةةة خؤ بةةةآلم ئَي يةَةنن،  يةَةة ب ث

كةةة كةةرد  شةةان  سةةت ني كةةدا  ليذنةكةنان تةحديد كرد بة سَى كةس سَى كةسةكةش شةخصةكامنان دة لةةة كاتَي
عةةةكس  بةةةآلم بيل كةةةين،  فةةراوانرت ب سةةئوليةتةكة  بةةوو مة ئةةةوة  لةةةمان  نةةدامانى ثةر كةةةى ئة بةةوو نييةتة ثَيم وا 

 مةسئوليةتةكةمان مةحدودتر و ك كةتر كردةوة، سوثاس. 
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   بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، بةرَيج كاك عةىل حةمة صاحل فةرموو. 
 : على حةمة صاحل بةرَيج

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
يةَةت  لة بةر ئةوةى حكومةت داوايى دةست كراوةيى دةكات دةكرَى بةم شَيوةية بَيت ئةجنومةنى وةزيران دةب
ليذنةيةكى تايبةمتةند ثَية بَينَيت بة مةرجَية سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران و جَيطرةكةى وةزيرى دارايى 

بةةة و وةزيرى ثالن دانان تَي سةةني  ضةةوارة ئةسا دا ئةندام بن، واتة ئةكرَى خةَلكى تريش تَيدا بَيت، بةآلم ئةم 
مةةةت  طةةةر حكو نةةانيش ئة تايبةتى ئةطةر ثالن دانان بيت ئةطةر مةشاريع بَيت مورتةبتة ئةوةوة يان ثالن دا

سةةةد ) لةةة  سةةةد  تةةةواوةتى  بةةة  تةةر  سةةةى  سةةَى كة ئةةةو  يةَةت  يةَة100خؤى بة زةرورى نازان يةَةدا ب نةةدام ت ت و %( ئة
 دةستكارى بَيت بؤ ئةانى تريش، واتة ئةو سَى كةسة و كةسَيكى تريش ثَى بات. 

   بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَى، بةرَيج كاك طؤران فةرموو. 
 : بةرَيج طؤران ئازاد

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
قةةدى سةبارةت بةو ثرسيارةى صةالحيةتى ثةرلةمان لة ثَيدانى زان لةَةَيني عة بةةا ب يارى و بةَلطةنامةكان ئَيستا 

نةةدامَيكى  هةةةموو ئة نةفت هةية خؤ ئةويش عةقدى بكات و كراية و بة ستاندةرَية ثةرلةمانى كوردستان و 
لةةة  كةةراوة  يةةة داواش  هةةةبوو، بؤ سةةخةكانى  نةةى نو سةةةآلتى داوا كرد مةةةعنى دة يةةةكى  ثةرلةمان و هةموو ليذنة

يةةا و وآلت و  خؤىل ثَيشوو نوسخةكانيش هاتووة هةةةر كؤمثان طةةةَل  لةةة  كةةرا  كةةةى  بةيانيش ئةو عةقدةى قةرزة
نةةدامانى  بةةة ئة يةةدات  هةةةموو ب مةةةعنى  شةريكةيةكة ثةرلةمانى كوردستان صةالحيةتى هةية لة رَى لَيذنةى 
بةةة  سةةتان  لةةةمانى كورد بةةةردةم ثةر تةةة  هةةةمووى بيخا قةةةرزةكارى  كةةومَينتى  كةةارى  نةةةى وردة لةةةمان وَي ثةر

طةة مةةة ثَي ةوانةوة ئة ئةةةوة ئة بةةةر  لةةة  يةَةت،  سةةى دةب سةةاعةلة و مةتر شةةى مو سةةتَى توو بةةةوة هةَلنا مةةةت  ةر حكو
 شتَيكة لة سةالحيةتى ثةرلةمان خؤيةتى. 
   بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، بةرَيج دكتؤرة ظاآل فةرموو. 
 : بةرَيج د. ظاآل فريد

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
ةكان ثَيشنيار دةكةن نةصةكة وةكو خؤى بدرَيتة دةنطدان، دوايى ئةو روونكردنةوةى كة ليذنة ثةيوةنديدار

يةةران  مةةةنى وةز لة اليةن بةرَيج حكومةتةوة درا، ماددةى ثَينج بةم شَيوةية دةخوَيدندرَيتةوة، يةكةم، ئةجنو
وةزيرى دارايى و  بؤى هةية ليذنةيةكى تايبةت كة ثَية دَيت لة سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران و جَيطرةكةى

لةةة  سةةةيةك  هةةةر ثرؤ جةةةكانى  حةةوكم و مةر نةةى  يةةارى كرد سةةةآلتى د بةةة دة سةةثَيدرَين  كةةةوة راب بةةة ية ئابوورى 
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ئةةةوةى  سةةي ةتى  بةةة  ثرؤسةكانى راكَيشانى ماية يان هةر طةرةنتى كردنَيكى قةرز هةروةها دانوستاند كردن 
و لَةطةنامةكان و هةر هةموار كردنَيكيان  كةوا نوَينةرى ئةجنومةنى وةزيرانن و بةستنى سةرجةم رَيكةوتن

ئةةةم  سةةيارَيتى  نةةةوة بةرثر بةةةجَى كرد بةةوارى جَي بةو شَيوةية بةرذةوةندى طشتى دةستةبةر دةكات و خستنة 
مةةةنى  يةةارَيكى ئةجنو بةةة بَر يةَةت، دووةم  تةةةزامونى دةب كةةةوةى  يةةران ثَي مةةةنى وةز بةةةردةم ئةجنو لةةة  ليذنةيةش 

جةةة حةةوكم و مةر تةةة  ثةةَيش وةخ يةةران  لةةة وةز قةةةرز  نةةى  طةةةرةنتى كرد يةةان  يةةة  شةةانَيكى ما هةةةر راكَي كانى 
نةةةِرةت و  بةةِرى ب نةةةِرةت و  سةةوودى ب يةةى  يةةان تَيكِرا سةةوود  يةةى  كةةراو و تَيكِرا نةةة ثَي شةةياندا دراوى متما نَيواني

 رَيكةوتنى شايستة بوون بةو شَيوةية بةرذةوةندى طشتى دةستةبةر دةكات ديارى دةكرَيت. 
   سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/

 قسةتان هةية بةرَيج دكتؤر عجت  فةرموو. 
 : بةرَيج د. عجت صابر

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
لةةة  تةةةوة  ظةةاآل خويندوو تةةؤرة  كةةى دك دوايى ئةوةى ط توطؤيةكان زياتر بوو سيغةيةكى باشرتمان هةية ئةوةى 

شةةت ) نةةةوةد و هة لةَةَيني  يةةةك طؤر98سةدا با ب تةةةنها  يةةة  كةةو خؤ مةةان %( وة يةةوادارم لَي يةةة ه كةةارى ب ةةووك هة ان
 وةرطرن با كاك عةىل حةمة صاحل ئَيستا سياغةكةى دةخوَينَيتةوة بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 

 بةرَيج على حةمة صاحل: 
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 

يةةران مةةةنى وةز يةَةت ئةجنو يةَةت : دةب شةةَيوةية ب بةةةم  سةةياغة  ئةةةم  شةةة  مةةان با يةةى ثَي نةةةى دارا كةةو ليذ مةةة وة  ئَي
ليذنةيةكى تايبةمتةند ثَية بَينَيت لة سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران، جَيطرى سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران، 
يةةران  مةةةنى وةز طةةةر ئةجنو طةةة ئة ضةةونكة رةن بةةوو،  بةةاش  ثةةَى  خةةؤى  كةةة  تةةر  كةةى  هةةةر وةزيرَي يةةى  يةةرى دارا وةز

تةةة كةةةين  وا سةةةبةى ب ضةةؤن موحا نةةةبوو  يةَةدا  يةةرى ت خةةةَلكى وةز نةةا  يةَةة  ليذنةيةكى ثَية هَي عةةام ث مةةودير  لةةة 
يةةرى  طةةةَل وةز لةةة  يةَةت  هَيناوة يان لةمة سةرؤكى حكومةت و جَيطرةكةى ناضار ئةكةين هةر لةو ليذنةيةدا ب

 دارايى بؤى بةرثرسياريةتةكةى هةَلطرن. 
 بةرَيج د. ظاآل فريد: 

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 
 لة بةر ئةوةى نةفسى ماناى هةية، بؤية وةرى دةطرين. 

   د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج 

 كاك عمر قسةيةكت هةبوو  فةرموو. 
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 بةرَيج عمر عينايةت: 
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لةةة  كةةرَى  هةر ثشتطريى كاك عةىل دةكةم وشةى بؤى هةية جايج نيية لة ناو قانوندا هةبَيت ثَيويستة فةرز ب
 سةرياندا ثَيويستة يان دةبَيت. سوثاس. 

   ج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَي

 بةَلَى، سوثاس، بةرَيج كاك تةحسني فةرموو. 
 بةرَيج حتسني امساعيل: 

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 
 ئةو بةستنى سةرجةم رَيكةوتن بةس) لَيرة دةكرَى بة ئيغالقيش بَي) رةنطة نةطوجنَيت. 

   بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

جةةارى وا  يةةانى  مةةانى ب هةةةموو ز بةَلَى، خؤى كاك تةحسني ثَيم وا بَيت ئاسايية لة هةموو زمانَيكى تريش لة 
تةةؤرة  بةةِرة، دك يةةةعنى  سةةايية،  شةةتَيكى ئا كةةةوتن  هةية وشةيةك ضةند مانايةكى هةية ئَيستا ئةوة بةستنى رَي

 ظاآل فةرموو. 
 : بةرَيج د. ظاآل فريد

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
ى ثَينج بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة، يةكةم ئةجنومةنى وةزيران ليذنةيةكى تايبةت ثَية دةهَينَيت لة مادة

كةةةوة  بةةة ية كةةة  تةةر  سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران و جَيطرةكةى و وةزيرى دارايى و ئابوورى هةر وةزيرَيكى 
سةةةيةك هةةةر ثرؤ جةةةكانى  شةةانى  رادةسثَيدرَين بة دةسةآلتى ديارى كردنى حوكم و مةر سةةةكانى راكَي لةةة ثرؤ

نةةةرى  كةةة نوَي ئةةةوةى  سةةي ةتى  بةةة  كةةردن  سةةتاندن  هةةةروةها دانو قةةةرز  كةةى  تةةى كردنَي هةةةر طرةن يةةان  يةةة  ما
شةةَيوةية  بةةةو  ئةجنومةنى وةزيرانن و بةستنى سةرجةم رَيكةوتن و بةَلطةنامةكان و هةر هةموار كردنَيكيان 

بةةوارى جَي سةةتنةوةى  كةةات و خ سةةتةبةر دة شةةتى دة نةةدى ط ئةةةم بةرذةوة سةةيارةتى  نةةةوةى بةرثر بةةةجَى كرد
مةةةنى  يةةارَيكى ئةجنو ليذنةيةش لة بةر دةم ئةجنومةنى وةزيراندا ثَيكةوةيى تةزامونى دةبَيت، دووةم، بة بِر
لةةة  قةةةرز  نةةى  طةةةرةنتى كرد يةةان  يةةة  شةةانَيكى ما هةةةر ِراكَي جةةةكانى  حةةوكم و مةر تةةة  ثةةَيش وةخ يةةران  وةز

بةةِرى نَيوانيشياندا بؤ منوونة دراوى متمانة ثَي نةةةِرةت و  سةةوودى ب يةةى  يةةان تَيكِرا كراو بةرزة تَيكِرايى سوودى 
 بنةِرةت و رَيكةوتى شايستة بوون بةم شَيوةية بةرذةوةندى طشتى دةستةبةر دةكات ديارى دةكرَيت. 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
( كةس دذيةتي، دواي 1ي، كَي دذيةتي  )( كةس لةطةَليةت45كَي لةطةَليةتي بةو شَيوةي كة خوَيندرايةوة  )

 ئةوة ماددةي شةش، فةرموون.
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 بةِرَيج د.ظاآل فريد إبراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 (: بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:6ماددةى )

كةةةن و  سةةتةبةر دة شةةتى دة نةةدى ط يةكةم: ئةجنومةنى وةزيران سةرجةم ئةو ِرَيكارانة  دادةنَيت كةوا بةرذةوة
يةَةدان ك بةةارة ثارةث يةةةكان، دوو مةةة داراي ة ثةيوةستة بة بةِرَيوةبردني ثرؤسةكانى ئاَلوطؤِركردنى دراو و بةرهة

هةةةرَيم و  بةةةناوى  نةةى  بةةارة كرَي يةةان دوو كةةِرين،  يةةان  كةةة،  شةةتنةوةي قةرزة )متويل(، درَيذكردنةوة، دووبارة داِر
يةةة بةنوَينةرايةتى ئةو، هةر قةرزَية لة قةرزةكان، يان ثابةنديي ط لةةةو طةرةنت رَيدراوى تر و، يان هةر يةك 

 دةركراوانةى نَيو ئةو بِرةى لة ماددةي دووةمي ئةم ياسايةدا بةثَيى حوكمةكانى دةقي لةسةر كراوة.
يةةران و  دووةم: ئةجنومةنى وةزيران بؤي هةية ليذنةيةكى تايبةت ثَية بهَينَيت لة سةرؤكى ئةجنومةنى وةز

لةةة جَيطرةكةى و وةزيرى دارايي و ئ نةةةى  ئةةةو ِرَيكارا بةةةرى  سةةةاَلتى طرتنة بةةة دة ابوورى بةيةكةوة ِرابسثَيرن 
هةةةر  مةةةكان و  كةةةوتن و بةَلطةنا سةةةرجةم رَيك سةةتنى  سةةكراون و، بة يةةةدا با ئةةةو ماددة كةةةم(ى  طةةةى )ية بِر
بةةوارى  سةةتنة  كةةات و، خ سةةتةبةر دة شةةتى دة نةةدى ط شةةَيوةيةى بةرذةوة بةةةو  نةةةوة  بةةةت ثَييا هةمواركردنَيكى تاي

بةةةجَي كةةةوتن و  جَي سةةةر رَيك ئةةابووري لة يةةي و  يةةري دارا بةةة وةز كةةردن  سةةةاَلتي واذؤ يةَةداني دة نةةةوة و، ث كرد
كةةةوةيي  ) نةةدا ثَي مةةةنى وةزيرا بةةةردةم ئةجنو يةةةش لة ئةةةم ليذنة سةةيارَيتى  مةةةكان و بةرثر ضططامينبةَلطةنا ( ت

 دةبَيت.
ئةةابو يةةي و  يةةةتي سَييةم: هَينانةكايةي بةِرَيوةبةرايةتييةكي طشيت لة وةزارةتي دارا نةةاوي بةِرَيوةبةرا بةةة  وري 

 مايةي راكَيشراو، بؤ مةبةسيت بةِرَيوةبةردني كاروباري مايةي ِراكَيشراو.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كَي قسةي هةية لةسةر ئةم ماددةية  بةَلَي، فةرموو.

 بةِرَيج د.ظاآل فريد إبراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

يوةنديدارة بةو ليذنةيةي كة ثَية دَيت و وةكو ئةو نةصةي سةرةوةي لَي دةكرَي، بةو شَيوةية ئةوةي كة ثة
 صياغة دةكرَيتةوة، بؤ ئةوةي ئةندامان ِروونكردنةوة لةسةر ئةو بابةتة نةدةن، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر ضاكة، سوثاس، خاتوو شيالن جع ر، فةرموو.

 بةِرَيج شيالن جع ر علي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةةةم  يةةا  كةةة ئا يةةة  سةةيارةكة ئةوة بةةوو، ثر سةةت  لةةةال درو سةةيارَيكم  مةةن ثر سةةَييةم  طةةةي  شةةةم بِر مةةاددةي شة لةةة 
يةَةت  يةةة  دةب سةةانَية هة جةةؤرة كة بةةة ض  سةةتمان  مةةة ثَيوي يةَةت، ئَي بةِرَيوةبةرايةتي ية طشيت ية كة دروست دةكر

يةةاخود د يةَةت  نةةاس ب بةةؤ ئابووري يةةة  شةةاني ما بةةة ِراكَي سةةتة  ئةةةوة ثةيوة ضةةونكة  هةةةروةها  يةَةت   نةةاس ب يةةي  ارا
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مةةة  كةةة ئَي نةةة  ئةةةوة ِروو يةةة،  ئةةابووري  بةةواري  سةةتين  سةةتان، ثَيشخ وةبةرهَينان، بؤ بووذاندنةوةي ئابووري كورد
سةةَييةم  ثَيويستمان بة خةَلكاني ثسثؤِر و شارةزا لة بواري ئابووري هةية، بؤية ثَيشنيار دةكةم كة لة بِرطةي

يةةةي  نةةة كا يةَةت )هَينا لةةَي ب جةةؤرةي  بةةةم  تةةا  كةةرَي، وا يةةاد ب بةةؤ ز ئةةابووري  بةةواري  سةةثؤِري  شةةارةزا و ث خةةةَلكي  دا 
لةةة  كةةة  شةةراو،  بةِرَيوةبةرايةتيةكي طشيت لة وةزارةتي دارايي و ئابووري بة ناوي بةِرَيوةبةرايةتي مايةي ِراكَي

بؤ مةبةسيت بةِرَيوةبردني كاروباري مايةي ِراكَيشراو(، كةساني شارةزا و ثسثؤِر لة بواري ئابووري ثَية بَيت 
 زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس، بةِرَيج كاك برزؤ جميد، فةرموو.

 بةِرَيج برزؤ جميد عبداهلل:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

يةةي و لة بِرطةي دووةمي ماددةي شةشةم لةو شوَينةي كة دةَلَي ثَي يةةري دارا بةةة وةز داني دةسةآلتي واذؤكردن 
ئةةةم  ئابووري لةسةر ِرَيككةوتن و بةَلطةنامةكان، لةبةر ئةوةي ثَي دةضَي لة بِرطة و ماددةكاني تري با بَلَيني 
سةةي ةتَيكي  يةةي  يةةري دارا كةةةي و وةز ياسايةش دةسةآلتةكان لة بةيين سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران و جَيطرة

تةةووة،  يةةران و جةةةماعي وةرطر مةةةني وةز سةةةرؤكي ئةجنو بةةة  كةةردن  سةةةآلتي واذؤ شةةة دة ثةةَيم با مةةن  يةةة  بؤ
طةةةي  لةةة بِر هةةةم  جةةةماعي،  سةةئوليةتَيكي  تةةة مة جَيطرةكةي و وةزيري دارايي ببةخشَي، مةسئوليةتةكة بكرَي
لةةة  كةةة  هةةاتووة جؤرَي مةةةت وا  سَييةمي ئةم ماددةية بةِرَيوةبةرايةتي طشيت يةعين هةر لة موئةسةساتي حكو

راني و كول ةي ئيداري و مالي، بؤية با هةر بوترَي بةِرَيوةبةرايةتيةك، يةعين سي ةتة طشتييةكةي لَي بارط
مةةالي  يةةداري و  تةةةوراتي ئ سةةتان تة لةةة كورد طةةةر  شةةاَلال ئة بسةنينةوة هةيكةلة ئيداريةكةي وا طةورة نةبَي، ئي

تةةةوة، ِروويدا، ئةو كاتة دةبَيتة موئةسةسةي ئيدارةداني قةرز، بؤية هيض نةب لةةَي بكرَي شةةتييةكةي  َي جارَي ط
 بةس بةِرَيوةبةرايةتي بَي، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
  : زؤر سوثاس، خاتوو امنة زكري، فةرموو

 بةِرَيج امنة زكري سعيد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

طةةا ) سةةةر بِر هةةةين  يةَةت  هةةةمان تَيبيني يةةي 3مةةن ذي  تةةا دارا سةةَين (، وةزارة نةةدة ب ثر كةةو تايبةمتة كةةة  وةزارةتة
هةةةين،  يةةَين  ئةةابووري دا  بةةواري  شةةارةزا ل  سةةَين  بةةةت، و كة شةةَين تاي شةةيت بة بةةةريَين ط لةةةك ِرَيظة دارايي، كؤمة
يةةنم  هةلبةت ئيحداس كرنا ِرَيظةبةريةكا يا طشيت كو تايبةت بي) دةربارةى قةرز و ِراكَيشانا قةرزي، ئةز دب

ري ياسايَي وةزارةتا بَيتة كرن، دوو، ثَيويستيا وةزارةتَي دَى ب هندَى ض بيت  كو كو ئةظة هةم دظَي) دةستكا
تةةي  بةةؤ وةزارة يةةةك ذي  هةةيض ثارة ظةةى زروو  دا  خةةيت دا  ظةةى وة بةةا، و د ثةةارةي  يةَةداي  يةةة طر وةزارةتةكا مةعين 

 ناضي، ذبةرهةندَي ئةز دبينم فةقةرة، فةقةرةكا زَيدةية.  
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 كي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤ
 باشة، كاك بَيستوون فائ ، فةرموو.

 بةِرَيج بَيستوون فائ  حممد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

طةةة  نةةازاو ِرةن يةةة  جةةارَي هَينانةكا شةةيت(  يةةةكي ط يةةةي بةِرَيوةبةري منيش هةر لةسةر بِرطةي سَييةم )هَينانةكا
تةةر  الي من بة دروسيت نازاو، دروست كردني يان ثَيكهَينان، لةطةَل يةةةكي  كةةرَي بةِرَيوةبةرايةتي ئةوةم كة دة

لةةة  كةةرَي  جةةة دة شةةيت بود يةةةتي ط سةةةلةن بةِرَيوةبةرا طةةرَي، مة سةةتؤ ب لةةة ئة كةةة  لة ناو وةزارةتي دارايي ئةو ئةر
بةةؤ  بةةيَن  نةةيش دا ئةةةوةي ثال طةةةَل  كةةات، لة شةةراو ب يةةةي ِراكَي بةةارةي ما ئةةةو كارو شةةيت  سةةاآلنةدا سةرثةر نةةي  ثال

 آلنة لة بودجةدا و لة داهات دا، زؤر سوثاس.ضؤنيةتي دانةوةي ئةو قةرزة سا
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيج د. سرود، فةرموو.

 بةِرَيج سرود سليم ميت:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

سةةةر ح بةةارطرانيش لة يةةادة و  شةةتيية ز يةةةتي ط مةةةت ثشتطريي قسةكاني خاتوو امنة دةكةم، ئةو بةِرَيوةبةرا كو
 دروست دةكات، بة تةصةورم البدرَي باشرتة، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة، سوثاس، بةِرَيج كاك علي حةمة صاحل، فةرموو.

 بةِرَيج علي حةمة صاحل:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

مةةةني  يةةة ئةجنو كةةةميان ئةوة يةةة، ية يةةةكم هة ضةةةند موالحةزة مةةن  لةَةال  نةةة وة ئةةةو ِرَيكارا سةةةرجةم  يةةران  وةز
مةةن  ئةةاَلوطؤِر،  سةةةي  بةةةِرَيوةبردني ثرؤ بةةة  سةةتة  دادةنَيت كةوا بةرذةوةندي طشيت دةستةبةري دةكةن و ثةيوة
بةةةنكي  عةةةي  ئةةةو فةر نةةي  طةةةر دةزا يةَةت، ئة لةةةالم ب تةةةركيجي  يةةي  يةةري دارا بةةةِرَيج وةز طةةةر  ئةةةوة ئة يةةة  ثَيموا

ئةةةو مةركةزي زوو دروست دةبَيت، ئةوة لة دنيا  ئيشي بةنكي مةركةزيية، ئيشي ئةجنومةني وةزيران نيية، 
بةةة  يةةة  صةةةالحييةتي هة ِرَي و شوَين دانانة، ئةطةر ئةو فةرعةش زوو دروست دةبَي، ئةو فةرعة دةسةآلت و 
لةةة  شةةَية  يةةران و بة مةةةني وةز ضةةونكة ئةجنو نةةة،  شةةي ئةوا نةةن، ئي شةةرت دةزا يةةةكان با كةةة قانوني قةةانون،  يةَةي  ث

يةةة وةزيرةكان هيض مور نةةة، بؤ شةةتوكاَل، ئةوا يةةري ك ئةةةوقاف، وةز يةةري  يةةةعين وةز تةةةوة،  بةةةو بابة تةبيت نني 
يةةري  كةةة وةز كةةةم،  ئةطةر ئةوة دةزاني زوو تةواو دةبَيت، ئةوة بابةتَية، تةئيدي ئةو سةرجنةي كاك برزؤ دة
كةةةن،  كةةة ب كةةةوة ئيتي اقيية مةةةت بةية سةةةرؤكي حكو مةةةت و   سةةةرؤكي حكو طةةري  ئةةابووري و جَي يةةي و  دارا
بةةة  سةةيت  كةةات، ثَيوي هةةني دة سةةةتةكة  ديسانةوة تةئكيد دةكةمةوة ئةطةر بانكي مةركةزلان هةبَيت ئةوة سيا
موديريةتي عامة نيية، بةآلم تاوةكو بانكي مةركةزي دروست دةبَيت ئةطةر بةِرَيوةبةرايةتييةك هةبَي هيض 
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ضةةةَيوةي وةز سةةةةآلتي ضوار لةةةة دة هةةةةر  نةةةاوَي،  قةةةانوني  عةةةديلي  يةةةة، تة شةةةكالي ني يةةةة، زةروورة ئي ارةت خؤيدا
نةةاوخؤدا  سةةيت  لةةة ئا كةةة  كةةةش  نةةةي دي ئةةةو قةرزا قةةةرزة،  ئةةةم  يةةدارةداني  بةةؤ ئ هةةةبَي  يةةةك  بةِرَيوةبةرايةتي

 لةسةرمانة، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيج كاك قوباد تاَلةباني، فةرموو.

 ؤكي حكومةت:بةِرَيج قوباد تاَلةباني/ جَيطري سةر
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

كةةةم  بةةاس ب يةةةك  هةةةر كورتة كةةةم  لةسةر مةسةلةي بةِرَيوةبةرايةتي يان بةِرَيوةبةرايةتييةكي طشيت، حةز دة
يةةدارةداني  لةةة ئ بةةوون  سةةةركةوتوو  يةةان  بةةوون  نةةاجيح  لةسةر مةبدةئةكة لة كوَيوة هاتووة  ئةو وآلتانةي كة 

يةةة، دائري سةةينطةيةكيان هة مةةة قةةةرز، نوو كةةة ئَي نةةةي  ئةةةو وآلتا بةةةي  قةةةرز، زؤر يةةدارةي  بةةؤ ئ يةةة  يةةةكيان هة ة
كةةة  لةةةوةي  يةةة،  كةةارَيكي ئيداري يةةاتر  ئةةةوة ز يةةة،  يةةي  تةةي دارا بةةة وةزارة سةةةر  ديراسةمان كردووة، ئةم دائريةية 
مةةةت  قةةةرزةكاني حكو جةةؤرة  هةةةموو  يةةدارةي  تةةوانَي ئ ثَيويسيت بة ئابووريناسَية بَيت، زياتر بؤ ئةوةية كة ب

كةةات، طةةة  ب هةةاتوو ِرةن سةةاآلني دا طةةرين،  قةةةرزَية وةرب سةةاَل  يةَةت ئةو نةة  ب مةةة ِرة كةةات ئَي بةةَي وا ب نةة   ضةةونكة ِرة
بةةؤ  نةةةبَي،  سةةت  فةةةوزا درو ئةةةوةي  بةةؤ  تةةة  ئةةةو كا بةةن،  جةةؤر  كةةةن و جؤراو يةةاد ب قةرزةكان و جؤري قةرزةكان ز

بةة كةةةي دة تةةةوة   بةةَي بدرَي ضةةةند دة ضةةؤن ئةوةي لَيمان تَية نةضَيت، ضةندمان قةرز كردووة   تةةةوة   َي بدرَي
داخيلي بودجة دةكرَيتةوة، ثَيويستمان بة هةيئةتَية هةية،  جا زؤر موهيم نيية ئاسيت هةيئةتةكة ضيية  
يةةة  مةةوهيم ئةوة بةةةآلم  سةةينطةية،  يةةان نوو يةةة،  يةةان فةرمانطة بةةةرة،  يةةان بةِروة يةةة،  شةةيت  يةةةتي ط بةِرَيوةبةرا

يةةة موئةسةسةيةك هةبَي، بؤ ئةوةي ئيدارةي قةرزةكاني حكو مةتي هةرَيمي كوردستان بكات، جا ئةوة ثَيموا
بةةةةدةئو  ئةةةةوة مة بةةةةآلم  يةةةي،  تةةةي دارا لةةةةي وةزارة هةةةةمواري هةيكة بةةةؤ  يةةةة  قةةةانوني هة جةةةانبَيكي  سةةةتة  ِرا

 مةبةستةكةمان لَيرةدا ئةوةبوو بةِراسيت.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةةةوة سوثاس، بةِرَيج كاك ِرَيبازيش قسةي هةية، بةآل مةةاذة  تةةر ئا سةةايةكي  لةةة يا مةةادام  م لة ِرووي ياساييشةوة 
بةةَي،  سةةت  شةةةيةك درو يةةة كَي بكرَي بةِرَيوبةرايةتييةكي تازة بؤ وةزارةتي دارايي ئيستيحداس بكرَي، ثَيمواني
بةةؤ  يةَةرن  شةةيان دةن سةةاي وةزارةتةكة كةةة يا كةةرد  ئةةةوةي  سةةي  بةةاز با هةَلبةت ثَيموابَي ثَيشرتيش جةنابي كاك ِرَي

 كردنةوة، فةرموو، بةِرَيج كاك رَيباز.هةموار

 بةِرَيج ِرَيباز حممد حةمالن/ وةزيري دارايي و ئابووري:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

خةةؤي  يةةر  ئيستيحداس كردني هةر ض دائريةيةك كة بةِرَيوةبةرايةتي بَي لة دةسةآلتي وةزيرداية، يةعين وةز
تةةة دةتوانَي ئيستيحداسي بكات، بةآلم كة بوو بة بةِر كةةرَي و بَي عةةديل ب سةةاكة تة بةةَي يا شةةيت، دة َيوةبةرايةتي ط

جةةةنابتان  ثةرلةمان، لة ثةرلةمان قةراري لَي بدرَي، ئةوة خاَلَية، خاَلَيكي تر/ من ثَيشنيارَيكم هةية ئةطةر 
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شةةيت  يةةةتي ط تةةةن بةِرَيوةبةرا يةةةك، عادة يةةاخود ِروونكردنةوة هةةةبوو،  شةةم  بةةيين تري يةةةك تَي بةةَي،  بةةاش  ثَيتان 
بةةةآلم  برييت فةةراوانرتة،  شةةةكةي  يةةةعين ئي تةةريش،  ية لةوةي كة فةرعي بةِرَيوةبةرايةتي هةية لة شارةكاني 

طةةري،  تةةؤ وةري دة كةةة  يةةة  ئةةةو قةرزة يةةدارةكردني  بةةةس ئ شةةةكةي  كةةةي، ئي ئةوة تؤ تةحديدي يةك دائرية دة
وري بة ناوي فةرمانطةي لةبةر ئةوة ثَيشنيارَيكم هةية هَينانةكايي فةرمانطةيةك لة وةزارةتي دارايي و ئابو

نةةةبَيت،  يةةاتر  بةِرَيوةبردني قةرزي طشيت، كة فةرمانبةرَية بةِرَيوةي دةبات، ثلةكةي لة بةِرَيوةبةري طشيت ز
مةةوهيم  نةةةبَي،  شةةتيش  بةةةري ط بةةَي، بةِرَيوة بةةةر  طةةةر بةِرَيوة يةةادي ئة يةعين تؤ لةو كاتةش دا بؤت هةية ئيعت

 تان باش بَي، سوثاس.ئةوةية لةو ثلةية زياتر نةبَي، ئةطةر ثَي
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَي، باشة، سوثاس، كاك عمر عينايةت، فةرموو.

 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ئةجنومةني وةزيران بؤية هةية  ، ئةو )بؤي هةية( لة قانون دا جائيج نيية.
 سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/

 ئةوة الدةبرَي.

 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:
 الدةبرَي  جا مببوورة، دةستكاري ليذنةكةمان كردووة لةسةر ئةوة، لة بةندي ثَينج دا.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باسيان كرد طوتيان وةكو ئةوةي لَي دةكرَي.

 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:
يةةةي( وةكو ئة تةةةوة، )هَينانةكا يةةةك بكرَي كةةةم، فةرمانطة بةةازيش دة كةةاك ِرَي وةي لَي بكرَي، ثشتطريي قسةكاني 

 بكرَي بة )ثَيكهَيناني فةرمانطةيةك(، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةَلَي، باشة، سوثاس، بةِرَيج د.ظاآل، فةرموو.

 بةِرَيج د.ظاآل فريد إبراهيم:
 ج سةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَي

نةةةكان،  لةةة ليذ طةةؤكردن  كةةاتي ط تو لةةة  كةةراوة  يةةاد  بِرطةي سَييةم لةسةر ثَيشنياري نوَينةري حكومةت خؤي ز
كةةة  ئةةةوةي  لةسةر ثَيشنياري ئةوانيش هةمواري دةكةينةوة، كة بةِرَيج وةزيري دارايي ثَيشنياري كرد، بةآلم 

تةةةواقيع زؤر تةئكيدي لةسةر كراوة مةسةلةي تةوقيع كردن و  مةسةلةي مةسئوليةت بوو لَيرانة، عادةتةن 
سةةئولة،  ئةةةو مة تةةةنها  كةةات  تةةةوقيع دة كةةة  لةاليةن يةك كةسةوة دةكرَي، بةآلم ماناي ئةوة نيية ئةو كةسةي 
هةةةمووي  هةةةر  يةةة  ئةةةو ليذنة يةةة،  سةةيارَيتييةكي تةزاموني سةةيارَيتييةكة بةرثر نةةة بةرثر ضونكة ئَيمة طوتووما
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كةةات بةرثرس دةبَي، ثةيوةندي يةكي ِراستةوخؤ لة نَيوان تةوقيع و لة نَيوان مةسئوليةت دا نيية، تةوقيع دة
بةةةآلم  يةةة،  سةةييةكي ني هةةيض مةتر ئةةةوة  بةآلم مةعناي ئةوة نيية تةنها ئةو مةسئوليةتةكة هةَلدةطرَي، بؤية 

تةةةخو كةةةس  يةةةك  مةةةن  كةةرَي، دائي تةةةوقيع ب سةةةوة  ضةةوار كة سةةَي،  يةةةن  قةةدَية لةال يةةةعين عة يل ِرةواش نيية 
 دةكرَي كة تةوقيعي عةقدةكان بكات.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةَلَي، زؤر سوثاس، بةِرَيج د.عجت صابر، فةرموو.

 بةِرَيج د.عجت صابر إمساعيل:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

رز لة موئةسةساتي بةنكي ناوةندي عرياقي صةالحييةتي داوة بة وةزارةتي دارايي بؤ وةرطرتين ثرؤسةي قة
لةةةو  يةةةك  هةةةموو ماددة كةةة  لةةةوةي  عالةمي، يةك موالحةزةيةكي طشيت بؤ ثةرلةمانتارة بةِرَيجةكان، دَلنيابن 
مةةةت  كةةةي حكو طةةةر قانونة يةةةعين ئة بةةردووة،  سةةةر  يةةان بة كةةاتَيكي زؤر زؤر ماددانة ليذنة ثةيوةنديدارةكان 

هةةةر لةطةَل ئةو ِراثؤرتةي كة لة دةسيت بةِرَيجتانة، ئةنوا يةةةك    طؤِرانكاري تياكراوة، لةبةر ئةوة هيض ماددة
يةةةتي  ئاوا وةك ئةوةي كة حكومةت ناردويةتي، موالحةزات و تَيبيين ليذنةكاني ثَيوة ديارة، ئةم بةِرَيوةبةرا
يةةي  طةةةر دوا نةةة ئة بةةؤ منوو بةةَي،  يةةةك  يةةة فةرمانةطة بةةَي، لةوانة ية طشتيية مةرج نيية بةِرَيوةبةرايةتي طشيت 

لةةة بةةةِرَيج و بةةَي  جةةة  شةةيت بود يةةةتي ط بةةة بةِريوةبةرا سةةةر  بةةَي  يةةةك  بةةوو، فةرمانطة بةةاش  يةَةي  يةةي ث يةةري دارا ةز
تةةةقريري  جةةة  مةةادةكردني بود ثةةَيش ئا تةةايي  لةةة كؤ يةةة  حكومةتي هةرَيم، لة زؤر وآلتي دونيادا ئةو فةرمانطة

يةةة، ئة عةةي مالي ئةةةوة وةز لةَةَي  يةةي، دة تةةي دارا قةةةرزةمان خؤي دةدات بة مودير عامي بودجة، بة وةزارة نةةدة  وة
ئةةةوة  بةةةر  تةةةوة، لة طةةةي دةكرَي جةةةدا جَي نةةاو بود لةةة  هةية، ئةوةندة ثَيويستة بدةينةوة، جةدوةلَية دةكات و 
لةةة  تةةي،  يةةي و يةةري دارا بةةةِرَيج وةز ئيلحاح ناكةين كة ئةوة بةِرَيوةبةرايةتي طشيت بَي، فةرمانطةيةك بَي وةكو 

شةةيالن ناو وةزارةتي دارايي دا بَي، سةرثةرشيت ثرؤسةي  بةةةِرَيج  ئةةةوةي  ياخود ئيدارةداني ئةو قةرزة بكات، 
خان وتي، ئاسايية، هةر ئةوةي بؤ ئيجافة بكةين كة كةساني شارةزا بن لةو بوارةدا، بواري كارطَيريش بَي بة 
شةةتَية  هةةيض  لةةة  هةمان شَيوة ئةوة كاريطةري خؤي دةبَي لة ِراسيت دا، ضونكة ئةو بةِرَيوةبةرايةتي ية بِريار 

 ات تةنيا ئيدارةداني ئةو قةرزة بِريار دةدات، زؤر سوثاس.ناد
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 زؤر سوثاس، كاك ِرَيباز، فةرموو.

 بةِرَيج ِرَيباز حممد حةمالن/ وةزيري دارايي و ئابووري:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

كةةاك بةةةِرَيج  سةةةكاني  بةةانقي  من يةك تةوز م هةبوو لةسةر ق كةةةزي،  بةةانقي مةر سةةةر  صةةاحل، لة مةةة  لةةي حة ع
نةة   يةةان درة بةةَي،  سةةت  طةةةر زوو درو يةةاخود ئة كةةات،  يةةن(ة ب ئةةةم )د يةةدارةي  مةركةزي حةقي ئةوةي نيية كة ئ
هةةي  سةةةآلتة  دروست بَي، ضونكة ئةوة بة ثَيي قانوني قةرزي حكومةتي عرياقيش هةر عةينةن شتة، ئةو دة
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هةةةتا ئيدارةكر يةةة،  يةةي  تةةي دارا نةةاو وةزارة لةةة  بةةةآلم  يةةة،  قةةةوة ني بةةة بان نةةدي  ئةةةوة ثةيوة بةةةر  شةةي، لة دنةكة
قةةةرز  بانقةكاني كة ئَيستا لة حكومةتي هةرَيمي كوردستان دا هةية، كاتَي كة بان  خؤي قةرزي دابَيت، يان 

 نةكات، ئةوة خؤي بة ثَيي عةمةلييةيةكي بانقي رةبيت بة بانقي مةركةزييةوة نيية، زؤر سوثاس.
 سحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يو

 زؤر سوثاس، صياغةي بكةنةوة بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدان، بةَلَي، كاك علي، فةرموو.

 بةِرَيج علي حةمة صاحل:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةةةوة  كةةةم وت،  ئةةاَلوطؤِري دراوة سةةةي  من ِرَي وشوَينةكةم نةوت بةِرَيج وةزيري دارايي، من بةِرَيوةبردني ثرؤ
سةةتؤتة  ئةةةوةم خ ضةةونكة  يةَةري دا،  بةةة ذ نةةاوة  خةةةمت هَي يةَةِر و دؤَل  عايدي بانقة، يةعين من وام وت، ئةوة لة د

 عايدي ئةجنومةني وةزيران.
 بةِرَيج ِرَيباز حممد حةمالن/ وةزيري دارايي و ئابووري:

 قسةكاو لة ثرؤتؤكؤل بسِرنةوة.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو.بةَلَي، 

 بةِرَيج د.ظاآل فريد إبراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 (: بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:6ماددةى )
كةةةن و  سةةتةبةر دة شةةتى دة نةةدى ط كةةةوا بةرذةوة يةكةم: ئةجنومةنى وةزيران سةرجةم ئةو ِرَيكارانة دادةنَيت 

يةَةدان كة ثةيوةستة بة بةِرَيوةبردني ثرؤسةكانى ئاَلوطؤِركردنى دراو  بةةارة ثارةث يةةةكان، دوو مةةة داراي و بةرهة
هةةةرَيم و  بةةةناوى  نةةى  بةةارة كِري يةةان دوو كةةِرين،  يةةان  كةةة،  شةةتنةوةي قةرزة )متويل(، درَيذكردنةوة، دووبارة داِر
بةنوَينةرايةتى ئةو، هةر قةرزَية لة قةرزةكان، يان ثابةنديي طرَيدراوى تر و، يان هةر يةك لةو طةرةنتيية 

 ئةو بِرةى لة ماددة دووةمي ئةم ياساية و بةثَيى حوكمةكانى دةقي لةسةر كراوة.دةركراوانةى نَيو 
يةةران و  مةةةنى وةز سةةةرؤكى ئةجنو لةةة  يةَةت  يةَةة دةهَين بةةةت ث يةةةكى تاي يةةران ليذنة مةةةنى وةز دووةم: ئةجنو
سةةةاَلتى بةةة دة سةةثَيردرَين  كةةةوة ِرادة كةةة بةية تةةر  كةةي  هةةةر وةزيرَي  جَيطرةكةى و وةزيرى دارايي و ئابوورى و 
كةةةوتن و  سةةةرجةم ِرَيك طرتنةبةرى ئةو ِرَيكارانةى لة بِرطةى )يةكةم(ى ئةو ماددةيةدا باسكراون و، بةستنى 
كةةات  سةةتةبةر دة بةَلطةنامةكان و هةر هةمواركردنَيكى تايبةت ثَييانةوة بةو شَيوةيةى بةرذةوةندى طشتى دة

كةةردن سةةةاَلتي واذؤ سةةةر  و، خستنة بوارى جَيبةجَي كردنةوة و، ثَيداني دة ئةةابووري لة يةةي و  يةةري دارا بةةة وةز
كةةةوةيي   نةةدا ثَي مةةةنى وةزيرا بةةةردةم ئةجنو يةةةش لة ئةةةم ليذنة سةةيارَيتى  مةةةكان و بةرثر كةةةوتن و بةَلطةنا ِرَيك

 ( دةبَيت.تضامين)
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سَييةم: هَينانةكايةي فةرمانطةيةك لة وةزارةتي دارايي و ئابووري بة ناوي فةرمانطةي بةِرَيوةبردني مايةي 
 و، كة فةرمانبةرَية بةِرَيوةي دةبات، كة ثلةي لة بةِرَيوةبةري طشيت زياتر نابَيت.ِراكَيشرا

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
كةةَي  شةةة،  يةةةوة  با يةةةك(، هَينانةكا نةةاني فةرمانطة شةةرتة، )ثَيكهَي بةةَي با نةةان  طةةة ثَيكهَي يةةة( ِرةن ئةةةو )هَينانةكا

( كةس لةطةَليةتي، كَي دذيةتي  كةس نيية دذي بَي  كةواتة 44ةوة  )لةطةَليةتي بةو شَيوةي كة خوَيندراي
 ثةسند كرا.

 بةِرَيج د.ظاآل فريد إبراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 (: بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:7ماددةي )
سةةوودى  كةةِراى  يةةان تَي سةةوود،  كةةِراى  نةةةِرةت و ئةجنومةنى وةزيران هةَلدةستَيت بة دياريكردنى بةرزترين تَي ب

يةةان  يةَةت،  سةةتة دةب كةةةوا شاي تةةر  هةةاتَيكى  يةةان دا سةةكةوتَية،  يةةان دة سةةوودَية،  هةةةر  يةةان  لةةةكان  سةةومات و عمو ر
ئةةةم  مةةةكانى  كةَلةكةبووة لةسةر هةر مايةيةك كة ِرادةكَيشرَيت، يان هةر قةرزَيكى طةرةنتيكراو بةثَيى حوك

بةةةرزة ياساية بةو شَيوةيةى بةرذةوةندى طشتى دةستةبةر دةكات، ئةم  هةةيض  بةةؤ  يةَةت  كةةةض ناب سةةةاَلتةش مل دة
لةةة  بةةةركار  تةةرى  يةةةكى  يةةان ِرَينماي ثةةةيِرةوَية،  تَيكِرايةك، يان هةر كؤتَيكى ترى هاتوو لة هةر ياسايةك، يان 

 هةرَيمدا يان لة داهاتوودا بةركار دةبَيت.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج د.ِريواز، فةرموو.

 د.ِرَيواز فائ  حسني:بةِرَيج 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بةةة  كةةة  وةَلالهي من ديسان بةراوردَيكم كرد لة بةيين دةقة عةرةبييةكة و دةقة كوردييةكةدا، حوكمي ماددة
سةةعري  صةةةالحييةتي  تةواوي دةطؤِرَي ئةو بةراوردة، لة دةقة عةرةبييةكةدا باس لةوة دةكات كة تةحديدي 

تةة نةةةماي  سةةةر ب يةةدة لة ممةةة، دووةم/ فائ صةةَلةحةتي عا عةةاتي مة كةةةميان مورا مةةةرج، ية بةةة دوو  بةةَي،  ةفاووز دة
مططة أو ) شرط أال تتجاوز هذ  الصالحية أي معلل أقص  أو أي قيود قل تكون واردة يف أي من القوانني أو األنظ

يةةدةي (، كةواتة مةرجة ئةو موعةالتعليمات األخرى السارية امل عول أو اليت ستصبح نافذة يف اإلقليم دةلي فائ
ئةةةم  لةَةَي ) سةةراوة، دة سةةةكةي نوو كةةة عةك قةةة كورديية لةةة دة لةسةري ِرَية دةكةون تةنها تةجاوز نةكات، بةآلم 
يةةان  سةةايةك،  هةةةر يا لةةة  هةةاتوو  تةةري  كةةؤتَيكي  هةةةر  يةةان  يةةةك  بةةةرزة تَيكِرا هةةيض  بةةؤ  نةةابَي  كةةةض  سةةةآلتة مل دة

كةةة  يةةان  هةةةرَيم  لةةة  بةةةركار  تةةري  يةةةكي  يةةان ِرَينماي قةةة ثةةةيِرةوَية،  يةةةعين دة بةةَي(،  بةةةركار دة هةةاتوودا  لةةة دا
بةةةو  بةةَي  نةةد دة لةَةَي ثابة عةرةبييةكة و دةقة كوردييةكة حوكمي ماددةكةيان طؤِريوة، لة دةقة عةرةبييةكة دة
بةةؤ  نةةابَي  كةةةض  لةَةَين مل كةةردووة، دة صةةياغةيان  نةةدةكان  نةةة تايبةمتة كةةة ليذ كةةةي  قةةة كورديية لةةة دة قةوانينانة، 

 قةوانني، سوثاس.
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 .يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د
 باشة، سوثاس، خاتوو مريم صمد، فةرموو.

 بةِرَيج مريم صمد عبدي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

لةَةَين  لة ماددةي حةوت بةِراي من ثَيويستة بةرزترين ئاسيت سوود، فايج لة ياساكة دياري بكرَي، بؤ منوونة ب
 رَيبةسيت قةرزيش دياري بكرَيت لة ياساكةدا، سوثاس.%( زياتر نةبَيت، ماوةي ط3ِرَيذةي لة )

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس، بةِرَيج كاك ظةمان، فةرموو.

 بةِرَيج ظةمان فيصل سليم:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

هةةاتي ث يةةا  نةةد  نةةةكا تايبةمتة ئةةةم بتنَى ئَية ثَيشنيار مة يا هةي سةر ماددا ثَينجَى ليذ طةةةر  كةةو ئة نةةان  يةَةة ئي
كةةةت،  سةةتةبةر ب شةةيت دة نةةدييا ط بتيَن ظَى عيبارةي يةعين وةربطرين، بَيذي) ب ظى شَيوةى بي) كو بةرذةوة
نةةديا  يةةةي بةرذةوة شةةانا ما تةةا و ِراكَي ظةةان موفاوزا بةةؤ  كةةرن  تةةةخويل  يةةة  كةةو هات مةعقول نينة كو ئةو ليذنةية 

شةةنيار طشيت دةستةبةر نةكاتن، دةستنيشان كرنا ئةقةلرت كةةو ثَي بةةةر، وة يةةةني بةرام بةةؤ ال يةةدة  يةةةعنى فائ ين، 
فةةة  ضيية  ثَيشنيار ئةوة كو تةحديد كرنا فائيدة ذي بَي) راسثاردنا ب ظَى ليذنَى ئةم شني تشتةكي بؤ ئيجا
حةةةزا  ئةةاخري موال كةةةن،  شةةان د بكةين كو بتنَى ئةجنومةني وةزيران ثةسةند بكةتن ئةو فائيدةي ئةو دةستني

يةةَى من ئةوة كو ه بةةجانن ذةوا ذ ال كةةو  يةةةعين  يةَةت،  بةةةركار دةب ةروةكي د.ِرَيوازي طؤتي دبَيذي) لة داهاتوودا 
يةةان  تةةةوقيحم  يةَةـن  قانوني ظة ضةند كةسن و ضةند دروستة كو ذ اليَى ثةرلةماني كوردستانَي قانونةكي دةين

ح  يقيد الساب (، يان هةر تةعليقا هةندةك قاعيدَيت عام دةكات ئةو ذى ل دةمَى )اخلا، يقيد العام(، )الال
 قاعيدةكا ديرت بي)، مبن وةرة ئةو بَيتة الدان دَى ثرت خجمةتا قانوني بكات، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس، بةِرَيج كاك برزؤ جميد، فةرموو.

 بةِرَيج برزؤ جميد عبداهلل:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
مةةاددةي حةو يةَةوان لةةة  يةَةي ن ضةةاوكردني كَيرِبك كةةرَي )ِرة فةةة ب ئةةةوة ئيجا كةةرَي  سةةوود دة سةةةلةي  سةةةر مة تةةةم لة

بةةدات،  كةةةم  سةةوودي  بانكةكان لةسةر كةمرتين سوود(، ئةطةر بيانوويةكيش هةية كة ئةطةر بانكَية قةرز بة
بةةة ِر سةةرَي  ضةةَي بنوو يةَةي تَيدة ضةةةند ِر نةةازاو  بةةةزَي،  كةةة دادة جةةةدواي قةرزة يةةان  كةةواَلييت  ضةةاوكردني ئةةةوا  ة
 كَيرَبكيي نَيوان بانكةكان لةسةر كةمرتين سوود، بة مةرجي لة دةست نةداني كواَلييت قةرزةكة.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ، فةرموو.رضابةَلَي، بةِرَيج مامؤستا عبدالرمحن علي 
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 :رضابةِرَيج عبدالرمحن علي 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ةو قسةيةي كاك برزؤ دةكةم، كة ئةجنامداني كَيرِبكَيي نَيوان بانكةكان لةسةر كةمرتين سوود بؤ ثشتيواني ئ
سةةتانداردة  ضةةاوكردني  مةةةرجي ِرة بةةة  لةَةَيني ) كةةة ب تةةايي ماددة كةةة كؤ كةةةم  شةةنيار دة هةةةروةها ثَي قةةةرزة،  ئةةةو 

 نَيودةوَلةتييةكان(، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ؤر سوثاس، بةِرَيج كاك علي حةمة صاحل، فةرموو.ز

 بةِرَيج علي حةمة صاحل:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

لةةَةَي  كةةةمسان، دة شةةتين  بةةؤ تَيطةي جةةة  نةةة نةتي عةةجتيش ناطةي طةةةَل د. يةةة، لة يةةةكم هة مةةن موالحةزة لةَةال  وة
مةةن ثَي سةةوود(،  كةةِراي  بةةةرزترين تَي كةةِراي )ئةجنومةني وةزيران هةَلدةسيَت بة دياريكردني  نةةجمرتين تَي يةةة  موا

سوودة، تؤ دةتةوَي سوود كةم بَيت، موناقةصة و موزايةدة ئةوة نووسراوة، بةرزترين تَيكِراي سوود، بؤ كَي  
بةةؤ  كةةةين،  ئةةةوة نة طةةةر  يةةاخود ئة سةةةرةية،  بةةةتَيكي دوو  ئةةةوة با ضةةونكة  كةةة   بةةؤ كؤمثانيا بؤ حكومةت  يان 

مةةن ئةوةي لةسةر ئةساسي كَيرِبكَي حكومةت بة كةم طةةرَي،  قةةةرزة وةر ئةةةم  سةةوود  كةةةمرتين  بةةة  رتين فائيدة، 
نةةجمرتين  يةةان  سةةوودة،  كةةِراي  بةةةرزترين تَي ئةةةو  بةةةآلم  ثةةة،  ضةةونكة زؤر خرا نةةيم،  نةةجم دا  يةةاريكردني  لةطةَل د
لةَةَي  يةة  دة قةةة، زؤر دةق كةةة زؤر دةقي بةةةآلم عةرةبيية كةةات،  سةةت ب خةةيالف درو كةةةم  صةةةور دة سةةوود، تة تَيكِراي 

 .  معلل ال ائلة األقص)
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَي، بةِرَيج د.بةهار، فةرموو.

 بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

حةةةفوزم  ئةةةوةم، تة طةةةَل  نةةيش لة كةةرا، م صةةاحل  مةةة  لةةي حة كةةاك ع بةةرزؤ و  قسةكةي من لةاليةن بةِرَيجان كاك 
مةةةرج نووسيوة لةسةر ئةو ماددةية، )بةِرة هةةةمان  بةةة  كةةة  يةةة  ضةةاوةكاني ما يةَةوان سةر لةةة ن ضاوكردني كَيرِبكَي 

 قةرز دةدةن(، ئةوةي بؤ ئيجافة بكرَي.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَي، حكومةت ِراتان هةية  د.ظاآل، فةرموو.

 بةِرَيج د.ظاآل فريد إبراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

يةَةواز تةنها ئةو ِروونك ردنةوةي كة درا لة نَيوان نةصي عةرةبي و نةصي كوردييةكة، ثَيمواية ئةوةي الي د.ِر
لةةةالي  كةةوردي  ئةو نةصة عةرةبيية نيية كة لةاليةن حكومةتةوة نَيردراوة، لةبةر ئةوةي نةصي عةرةبي و 
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لةةن  لةَةَي ) نةةابَي( دة كةةةض  بةةَي )مل كةةة دة مةةة ضططعختمن كة لةالي حكومةتةوة نَيردراوة، موستةَلةحي  لةةةالي ئَي  ،)
 نةفسي ئةو موستةَلةحةية، نةفسي شتة، هيض تةناقوزَية نيية لة هينةكة.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
مططة  ) قططوانني و األنظ مططن ال كططون واردة يف أي  قططل ت يططود  صطط  أو أي ق عططلل أق صططالحية ألي م هططذ  ال  و لن ختضع 

 بةَلَي، بةِرَيج كاك ِرَيباز، فةرموو.

 بةِرَيج ِرَيباز حممد حةمالن / وةزيري دارايي و ئابووري:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

يةةدي  مةةة تةحد طةةةر ئَي كةةةين، ئة سةةي ب بةةا با يةةة  نةةةوة هة لةسةر مةسةلةي سوودةكة حةز دةكةم يةك ِروونكرد
بةةداتَي  قةةةرزي  سةةتان  هةةةرَيمي كورد طةةةَل  يةَةت لة سةةَية د هةةةر ض كة تةةة  ئةةةو كا ئةةةو سةق ةكةي بكةين ضةندة، 

كةةة،  لةةة قانونة نةةةبوو  يةةاري  كةةة د بةةةآلم  كةةات،  سةةة دة ئةةةوة ق يةَةي  بةةة ث يةكسةر خؤي دةزانَي سةق ةكة ضةندة، 
مةجالي موفاوةزاتي تَيداية بؤ ئةوةي كة دايبةزَينني، ئةوة يةك، دووةم/ هةر ِروونكردنةوةيةك بؤ ئةندامة 

سةةوودةكة،  بةِرَيجةكاني ثةرلةمان، ئةو سوودة كة دياري دةكرَيت هةموو شتَية سةةةلةي  سةةةر مة بؤي هةية لة
صةةوري  شةةرتين عون يةةة با ئةةةوة ثَيموا تةةةوة   يةكةم/ سيقةي ئةو وآلتةي كة ئايا ئةو قةرزة دةداتةوة  يان نادا
سةةيقةيةكي  ئةساسي لة هةرَيمي كوردستان ئةوةية، هةرَيمي كوردستان ساحَيي نةوتي خؤيةتي، ئةوة جَيي 

هةةةر يةةاخود  يةَةة  سةةتان، دووةم/  طةورةية كة هةر ض وآلت هةةةرَيمي كورد بةةة  بةةدات  قةةةرز  يةَةت  شةةةريكةيةك ب ض 
مةةي  بةةةرزي و نج سةةةر  يةةة لة لةسةر مةسةلةي وةزعي ئةمين، وةزعي ئيقتيصادي، ئةوانة هةمووي دةوري هة

لةةة ) مةةة  طةةةر ئَي يةةة ئة كةةة، ثَيموا هةةةبوو 2013ِرَيذةي فائيدة فةةةرقي  يةةة،  قةةةرزي بكردا سةةتان  هةةةرَيمي كورد  )
ز دةكات، لةبةر ئةوة ئةو فائيدةية لةسةر ئةو ئةساسةية، هةر وةكو ِروونكردنةوةيةك، لةوةي كة ئَيستا قةر

 زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيج د.ظاآل، فةرموو.

 بةِرَيج د.ظاآل فريد إبراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

تةةري ئةوةي كة ثةيوةست بَي بة دَيِري ئةخ يةةةكي  يةةان ِرَينمايي ثةةةيِرةوَية  يةةان  ري كة دةَلَي )لة هةر ياسايةك 
كةةرا و  تةةة  ئةةةو بابة شةةةي  سةةايي موناقة بةركار لة هةرَيم دا يان لة داهاتوودا بةركار دةبَي، ئةوة لة ليذنةي يا

طةةوترَي تةةةنها ب بةةَي  يةَةرة دة كةةة ل كةةرد،  سةةيارةنان  ئةةةو ثر هةةةر  دركي ثَي كرا، لة كاتي ئامادةبووني حكومةت 
هةةاتوودا  لةةة دا بةةاس  نةةابَي  ياسايةك يان ثةيِرةوَية يان ِرَينماييةيةكي تري بةركار لة هةرَيم دا، لةبةر ئةوةي 
شةةةرتي  جةةة  ئةةةو مةر بكرَي كة بةركار دةبَي، بةآلم ئةوةيان ِروونكردنةوةمان دةوَي لة حكومةت، ئايا داناني 

اديان دةربِريوة قةرز بدةن، يان لة هةموو ياسايةك ئةو كؤمثانيانة يان شةرتي ئةو بانقانةبووة كة ئيستيعد
لةةة  لةَةَي  كةةراوة، دة فةةة  هةةاتووة ئيجا مةةةت دا  لةةة حكو كةةة  دا هةية كة تايبةتة بة قةرزي وآلتان  بؤ ئةو بِرطةية 
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نةةاو  لةةة  عةةة  ئةةةوةي موتةبة سةةتا  سةةايةك، ئَي هةةةر يا ثةةةيِرةوَية،  هةةةر  هةرَيم دا يان لة داهاتوودا بةركار دةبَي، 
لةةة ياساكان دا  بةةاس  هةةةرَيم دا.(،  لةةة  بةةةركار  تةةري  دةَلَيني )لة هةر ياسايةك، يان ثةيِرةوَية، يان ِرَينماييةكي 

 داهاتوودا ناكرَي، بؤ لَيرة باس لةوة كراوة 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج د.بةهار، فةرموو.

 بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

يةَةرة،  نةةَيني ل يةَةت( داب بةةةركار دةب هةةاتوودا ) لةةة دا مةةة  طةةةر ئَي هةر بؤ زياتر ثشتطريي كردني قسةكاني د.ظاآل، ئة
 ثَي ةوانةي مةبدةئَيكي قانونيية )الالح  ينس، الساب (، يةعين نابَي لَيرة ئةو داهاتووة مبَينَيت.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
كةةاك بةَلَي، هيض ِروونك بةةةِرَيج  يةةي،  يةةري دارا مةةةت و وةز سةةةرؤكي حكو طةةري  بةةةِرَيج جَي يةةة   ردنةوةيةكتان هة

 قوباد تاَلةباني، فةرموو.

 بةِرَيج قوباد تاَلةباني/ جَيطري سةرؤكي حكومةت:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

كةةةم ِر حةةةز دة كةةات،  مةةادة دة سةةايي ئا جنةةاو و يا كةةي طو مةةةن وةآلمَي مةةةت تاكو بةِرَيج سكرتَيري ئةجنو ئةةي حكو ة
يةةة  دةربِرم، مةسةلةي كَيرِبكَيكة شتَيكي ئاسايي ية الي ئَيمة، ئةطةر داخيلي ماددةكة بكرَيت شتَيكي ئاسايي 

 و ثَيمان باشة.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَي، زؤر ضاكة.

 بةِرَيج ِرَيباز حممد حةمالن/ وةزيري دارايي و ئابووري:
 كي ثةرلةمان.بةِرَيج سةرؤ

لةةة  نةةوكيش،  قةةانوني ب لةةة  مةةةدةني و  كةةو 7لة قانوني  مةةة وة يةةة ئَي لةةةم بِرطة ئةةةوة  بةةةر  كةةراوة، لة يةةدد  % تةحد
قةةةرز  سةةوودي  حكومةت داوامان كردووة كة ئةوة ئيستيسنا بكرَيت، سةق ي حةددي ئةعالكة كة دانراوة بؤ 

ئةةةو  ئةوة وةكو ثَيشرتيش باسم كرد مةجالي موفاوةزةي تَيدا نامَييَن طةةةَل  يةةاخود لة لةطةَل ئةو شةريكاتانة، 
هةةةمان  بةةة  قةةةرز  بةةؤ  قةةيش  قةةانوني عريا لةةة  كةةراوة،  بانكانةي كة دةكرَيت، لةبةر ئةوة داواي ئةو ئيستيسناية 

 شَيوة هةر ئةو ئيستيسنائة كراوة.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

نةةة ئةوة كَيشة نيية، ئيستيسنائةكة كَيشة نيية، ئةو بةةةتي ليذ بةةوو، بةتاي لةةةمان  نةةداماني ثةر ةي ثرسياري ئة
بةةةركار  هةةاتوودا  لةةة دا يةةان  هةةةرَيم دا  لةةة  بةةةركار  تةةري  يةةةكي  هةةةر ِرَينماي لةَةَي ) ثةيوةنديدارةكان ئةوةية كة دة
 دةبَي(، لة داهاتوودا بةكار دةبَيت ناكرَي، يةعين دةبَيت ئةو ياسا و ثةيِرةو و ِرَينماييانةي كة بةركارن، ئيرت
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كةةةي ) لةةة عةرةبيية مططات ثَيويست ناكات،  مططة أو التعلي قططوانني أو األنظ مططن ال كططون واردة يف أي  قططل ت يططود  أو أي ق
 (، بةَلَي، فةرموو كاك قوباد.األخرى السارية امل عول أو اليت ستصبح نافذة يف اإلقليم

 بةِرَيج قوباد تاَلةباني/ جَيطري سةرؤكي حكومةت:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

مةةةني ئةةةو نةةاو ئةجنو لةةة  هةةةر  بةةا  طةةةَل  كةةةوتين لة مةةة ِرَيك طةةةر ئَي سةةتا ئة تةةاكو ئَي كةةراوة  يةةل  ئةةةوة داخ بةةةر  ة لة
تةةر  سةةايةكي  يةةي يا كةةرد، دوا سةةتَيكمان واذوو  يةةةك و طرَيبة سةةةر فائيدة كةةةوتني لة سةةا ِرَيك بةةة يا وةزيران، ثشت 

قةةد بةةة عة لةةجامني  مةةان ئي مةةة خؤ ضةةونكة ئَي تةةةوة،  كةةةم بكا كةةة  كةةة فائيدة نةةةكرَي  مةةان دةر شةةرت واذوو كةةة ثَي َية 
سةةةر  كردووة، زةمةنَيكي هةية، بؤ ئةوةي ياسايةكي تر كة دةرنةضَيت لة موستةقبةل دا، كاريطةري نةبَي لة

 ئةم كارةي كة كراوة.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

مةةا سةةا و ِرَين بةةةو يا تةةةزلي  كةةةي مول لةةة ئةوة تةحصيل حاصلة، تؤ ئةو كاتةي عةقدَية دة نةةةي  يي و ثةيِرةوا
بةةة  تةةةزلي  كةةةي مول تةةر دة قةةدَيكي  هةةةر عة كاتي عةقدةكةدا كة جةنابت عةقدةكة دةكةي، بةآلم دواي ئةوة 
يةةة   يةةت هة تةةةي نيجام ظةةةمان نوق كةةاك  هةةةبَي،  شةةكالَية  هةةيض ئي يةةة  بةةةركارة، ثَيمواني ياساكةي كة لةو كاتةدا 

 فةرموو.

 بةِرَيج ظةمان فيصل :
 ن.بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةما

قةةةرارة  تةةة،  سةةا و، تةعليما نوقتا نيجاميية، تةنَي خالةكي بؤ بري هينان، كو سولةمي قانوني دا دةستوورة و يا
تةةؤ ل  طةةةر  بةةن، ئة نازاو ضيية، يةعين تةحصيل حاصلة، نابَيت ثةيِرةو ِرَينمايية و قةرارات موخالي ي ياسا 

 ظَيرة نظيسي ذي هيض ئةسةرةك نابي) يةعين.
 حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم

سةةةر  هةةةبَى لة كةةة  يةَةة  هةةةر كؤت بةةة  نةةةبَى  نةةد  ثَيموابَى ناِروونيةك الى بةِرَيجت هةية، حكومةت دةيةوَى ثابة
كةةرَين  سةةنا ب بةرزترين ئاستى سوود لة ياسا و ثةيِرةو وِرَينمايى، ئةوان داواى ئةوة دةكةن كة بربذرَين وئيست

سةةوود، د ئةةةعالى  حةةةدَيكى  هةةةر  ئةةةوة لة  كةةان،  طةةةَل كؤمثانيا كةةةن لة كةةة م ةةاوةزة دة لةةةوةى  بةةن  كةةراوة  سةةت  ة
 ثةيوةندى بةوةوة هةية، كاك ظةمان فةرموو.

 بةِرَيج ظةمان فيصل:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةؤ  سةةظةكى  نةةة بةر نةةة،  لةةةك ِروو لةةةك طة مةةن طة ضةةاظَيت  عةةةكس بةر يةةل  نةةةبن، ب مةةن ِروون  ضةةاظَيت  نةةةك بةر
تةةة جةنابَى تة، بةس ئةوة ناب مةةةتَى بَي ي) يةعنى ب ِرَينماييةكى موخال ى ياسايى تةقيبَى دةسةآلتَيت حكو

 كرنآ، ضونكة ياسا ئةعال بَلندترَيية ذ ِرَينمايي.
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة بجانني د.ظاآل ضى دةَلَى  فةرموو.

 بةِرَيج د.ظاآل فريد ابراهيم:
 .بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

 موالحةزةكة وةرطرياوة و بةو شَيوةية سياغة كراوةتةوة، ماددةى حةوت بةو شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة.
 بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة: (:7ماددةى )

نةةةِرةت و  سةةوودى ب كةةِراى  يةةان تَي سةةوود،  كةةِراى  ئةجنومةنى وةزيران هةَلدةستَيت بة دياريكردنى بةرزترين تَي
ةضاو كردني كَيرِبكَي لةنَيوان سةرضاوةكاني راكَيشاني ماية، يان هةر سوودَية، يان رسومات و عمولةكان بة ِر

شةةرَيت،  كةةة رادةكَي دةسكةوتَية، يان داهاتَيكى تر كةوا شايستة دةبَيت، يان كةَلةكةبووة لةسةر هةر مايةيةك 
سةةتةبةر يان هةر قةرزَيكى طةرةنتيكراو بةثَيى حوكمةكانى ئةم ياساية بةو شَيوةيةى بةرذةوة ندى طشتى دة

هةةةر  لةةة  هةةاتوو  تةةرى  كةةؤتَيكى  هةةةر  يةةان  يةةةك،  بةةةرزة تَيكِرا هةةيض  بةةؤ  يةَةت  كةةةض ناب سةةةاَلتةش مل دةكات، ئةم دة
 ياسايةك، يان ثَيِرةوَية، يان رَينماييةكى ترى بةركار لة هةرَيمدا لةكاتي بةستين رَيككةوتننامةكة.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

يةةةوة  )كَى لةط كةةة خوَينرا يةةةتى  )40ةَليةتى بةو شَيوةيةى  كةةَى دذ يةةةتى،  كةةةس لةطةَل يةةةتى، 2(  كةةةس دذ  )
 ( فةرموو.8كةواتة ثةسةند كرا، د.ظاآل ماددةى دواتر ماددةى )

 بةِرَيج د.ظاآل فريد ابراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يةةة بِري بنةِرةت ئةسَلي و سوود و بِرة شايستةكاني تر(:8ماددةى ) ي سةر هةر مايةيةك لةو مايانةي لةوانة
بةةن  رابكَيشرَين و سةرجةم ئةو بِرانةي بةثَيي هةر طةرةنيت كردنيكي بةسرتاو بةثَيي ئةم ياساية شايستة دة
ثةةولي  سةةوماتي  بةةؤ ر نةةابن  كةةةض  يةةان دةدات مل هةةةرَيم طرَي بةةوارةدا  و طشت رَيككةوتن و بةَلطةنامةكاني كة لةم 

يةةةكى دارايي، يان لَي بِريين  يةةان رَينماي يةَةة،  هةر بِرَية، يان باجَيكي تري هاتوو لة هةر ياسايةك، يان ثَيِرةو
ئةةةوةى  كةةو  لةَةدةطريَى وة ئةةةخري هة بةةارةى  ئةةةو عي بةةةركاردةبَيت،  يةَةة  هةةةر كات ترى بةركار لة هةرَيمدا، يان لة 

 لةسةرةوة ئيشارةمتان ثَييدا.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

شةةَيوةية بةَلَى بةةةو  لةَةدةطريَى،  تةةة هة ئةةةو عيبارة تةةة  يةةة، كةوا كةةةس ني يةةة   ئةةةم ماددة ، كَى قسةى هةية لةسةر 
 سياغةى بكةنةوة كة لة ماددةى ثَيشوو، بيخوَيننةوة بؤ ئةوةى بيخةينة دةنطةوة، د.ظاآل فةرموو.

 بةِرَيج د.ظاآل فريد ابراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ت ئةسَلي و سوود و بِرة شايستةكاني تري سةر هةر مايةيةك لةو مايانةي لةوانةية بِري بنةِرة (:8ماددةى )

بةةن  رابكَيشرَين و سةرجةم ئةو بِرانةي بةثَيي هةر طةرةنيت كردنيكي بةسرتاو بةثَيي ئةم ياساية شايستة دة
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بةةؤ  نةةابن  كةةةض  يةةان دةدات مل هةةةرَيم طرَي بةةوارةدا  ثةةولي و طشت رَيككةوتن و بةَلطةنامةكاني كة لةم  سةةوماتي  ر
يةةةكى  يةةان رَينماي يةَةة،  دارايي، يان لَي بِريين هةر بِرَية، يان باجَيكي تري هاتوو لة هةر ياسايةك، يان ثَيِرةو

 ترى بةركار لة هةرَيمدا.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 نؤ د.ظاآل فةرموو.(كةس دذيةتى، ماددةى 1( كةس لةطةَليةتى  كَى دذيةتى  )41كَى لةطةَليةتى  )

 بةِرَيج د.ظاآل فريد ابراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 ( بؤ ثرؤذةكة زياد دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:9ماددةى )

يةةة  بةةِري ما نةةان  ثةةالن دا تةةي  ئةةابووري و وةزارة يةةي و  تةةي دارا يةةران و وةزارة مةةةني وةز سةةةر ئةجنو سةةتة لة ثَيوي
كةةان بةةؤ ثرؤذة شةةراوةكة  يةةةن ِراكَي لةةة ال سةةتاندني  كةةةن, دواي را خةةةرج ب بةةةرهَينان  ئةةابووري و وة خةةاني  ي ذَير

 ثةرلةمانةوة.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كَى قسةى هةية لةسةر ئةم ماددةية  كاك دَلشاد فةرموو.
 بةِرَيج دَلشاد شعبان:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
سةةةرةتاوة بةةةآلم لة نةةةدةكرد،  سةةةم  هةةةبوو،  مةةن ق يةةة  ئةةةو ماددة سةةةر  حةةةفوزم لة نةةدةك تة نةةةش هة لةةة ليذ

لةةة  تةةةنيا  كةةة  كةةةين  ضةةار ب مةةةت نا مةةة حكو كةةة ئَي نةةازاو  بةةةِرةواى  يةةةوة  لةبةرئةوة قسة دةكةم، لةِرووى عيلم
ضةةاوةى  قةةةرز سةر يةَةت،  يةَةة د خةةةرجيات ث لةةة  بابَية دا ئةم ثارةية خةرج بكات، بودجة لةداهات ثَية دَيت و 

عةةاتى  تةةة، دةف جةةا داها جةةةدا،  لةةةناو بود فةةةقات  خةةاَلى كول ةةةو نة ضةةَيتة  سةةوودةكانى دة طةةةَل  قةةةرزة لة ئةةةم 
يةةران،  مةةةنى وةز سةةةر ئةجنو سةةتة لة تةةةوة، )ثَيوي شةةَيوةية خبوَينرَي لةبةرئةوة من ثَيشنيار دةكةم دةقةكة بةم 

ضةةاوةية كةةو سةر شةةراوةكة وة يةةة ِراكَي بةةِرى ما نةةدانان  تةةى ثال بةةؤ وةزارةتى دارايى و ئابوورى و وةزارة هةةات  كى دا
كةةةين،  فةةة ب تةةوانني ئيجا تةةريش دا يةةةكى  بةةَى فةقةرة بةةاش  تةةان  طةةةر ثَي بةةةكاربهَينَى(، ئة جةةة  نةةى بود بةةني كرد دا
صةةيناعى و  عةةى و  قةةةرزى زيرا ِرَيذةيةك لةم قةرزة لةِرَيطةى موئةسةساتى ماىل كةرتى تايبةتةوة بؤ ثَيدانى 

نةةدر جةةة بةكاربهَي لةةة بود بةةةدةر  مةةةرجَية  بةةةآلم بة سةةمارى،  طةةةَل ئيست شةةَيوةيةك لة بةةةهَيض  مةةن  يةةةعنى  َيت، 
يةَةت  بةةدرَين، دةب تةةةوة  يةةةن حكومة جةةةدا لةال لةةةناو بود شةةينةكان  صةةيناعى و ثَي عةةى و  قةةةزرى زيرا ئةوةدانيم 
ئةةةوة  كةةرَى،  يةةارى ب يةةةك د طةةةر ِرَيذة كةةرَين، ئة تةةةنجيم ب تةةةوة  كةةةرتى تايبة سةةاتى  يةةةن موئةسة مةةة لةال ئة

 قةرزة وةكو خؤى بؤ حكومةت بطةِرَيتةوة و زؤر سوثاس.طرةنتيةكيشة بؤ ئةوةى كة ِرَيذةيةك لةو 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 شرين خان فةرموو.
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 بةِرَيج شرين حسنى:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةةرهَينان  لةةةبوارى وة طةةةر  ضةةونكة ئة يةَةت،  بةةةرهَينان ب ئةةابوورى و وة خةةانى  بةةؤ ذَير شةةة  ثةةَيم با مةةن  عةةةن  تةب
ئةةةويش بةكارهَين يةةة،  ئةةةم ماددة سةةةر  كةةرَى لة يةةاد ب بةةؤ ز تةةرى  سةةتةيةكى  شةةة ِر ثةةَيم با را قازاجنى دَيتةسةرى، 

كةةرَى  يةةاد ب مةةة ز بةةةكاربهَينرَى، ئة بةشَيوةيةكى دادثةروةرانة ئةم ثرؤذانة لةسةر هةموو ثارَيجطاكانى هةرَيم 
 لةناو ماددةكة، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ك شوان فةرموو.كا

 بةِرَيج شوان شَي، امحد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةةابوورى  خةةانى  كةةانى ذَير بةةؤ ثرؤذة سةةتة  كةةة ثَيوي كةةرَى  يةةة واى ىَل ب ئةةةو ماددة بةةارةى  شةةة دةر ثةةَيم با نةةيش  م
يةةة  كةةة لةوانة هةةةبوو،  نةةة  بةةةو ثرؤذا سةةتمان  بةةردوو زؤر ثَيوي سةةاَلى ِرا ضةةةند  سرتاتيجى بَيت، ضونكة لةماوةى 

نةةةوة وةكو  مةةةنى وةزيرا خةةودى ئةجنو لةةةِرَيطاى  نةةة  ثَيويست نةتوانرَى جَى بةجآ بكرَى، ثَيويستة ئةو ثرؤذا
يةَةت،  بةةةت ب كةةةرتى تاي مةةة و  يةةةعنى تؤك تةةةليحم  يةةاى موخ لةةةِرَيطاى كؤمثان طةةةر  سةةَييةم/ ئة جَى بةجَى بكرَى، 

نةةى، ضوارةم/ ثَيويستة ثَيش واذوو كردن لةسةر ثرؤذةكان كؤى ثرؤذةكة بدرَيتة ثةرل سةةةند كرد بةةؤ ثة ةمان 
 زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك حممود فةرموو.

 بةِرَيج حممود حاجى عمر:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةةنى  سةةةر ئةجنو سةةتة لة يةةادبكرجن، ثَيوي بةةؤ ز مةةةى  مةةن ئة بةةةِراى  بةةةآلم  شةةة،  يةةةكى با يةةة فةقةرة ئةةةم فةقةرة
يى و ئابوورى و وةزارةتى ثالندانان بِرى ماية ِراكَيشراوةكة بؤ ثرؤذةكانى ذَيرخانى وةزيران و وةزارةتى دارا

هةةةدةردراو و تَي ةةووةكانى  ئابوورى و وةبةرهَينان خةرج بكرَى، بةكارنةهَينرَى بؤ سثى كردنةوةى ثارةى بة
 ِرابردوو و ئَيستا، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ر فةرموو.كاك عم

 بةِرَيج عمر عينايةت:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةةرهَينان  تةةةوة و وة شةةى بكرَي سةةتمة  يةَةرة مةبة مةةن ل بةةةرهَينان  شةةةى وة لةةةمان، و نةةدامانى ثةر بةةةِرَيجان ئة
لةةة  نةةدا  لةةة وةبةرهَينا سةةة  عةةجت موختة بةةةَيج د. يةةة و  يةةى لَيرة يةةرى دارا لةموازةنةى عامة، بةِرَيج جةنابى وةز



 199 

ئةةاوةِرؤ و باخ ةةة و موازةنةى عام ئةةاوو  جةةادة و  نةةة  بةةؤ منوو سةةمارى  شةةاريعى ئيست ة و وةبةرهَينان يةعنى مة
ئةةةوةى  بةةؤ  سةةةرماية  ثارك و ئةمانة هةمووى وةربةهَينانن، لةكاتَية دا وةبةرهَينان بريتية لة بةكارهَينانى 

مةة طةةةَل حكو يةةة سوود وةربطرى، ئةم ثرؤذانةى كة لة دَير زةمانةوة ئةم موناقةشةيةمان لة غةةداش هة ةتى بة
ثةةارة  بةةِرَى  ئةم وشةى وةبةرهَينانة و لة ثرؤذةى وةبةرهَينان خةدةمني، وةبةرهَينان ئةوةية سةرمايةدارَية 
كةةات،  شةةى ىَل دة تةةةوة و قازاجني دَينَى دةااتةطةِرو لة ئةخريدا قازاجنى ىَل دةكات، سةرمايةكةشى دةست دةكةَي

ضةةؤن  بةآلم ثرؤذةكانى جادةوبان، بؤ منوونة ئاوو يةةا  خةةةدةمني، ئا ثةةرؤذةى  نةةة  كةةرد، ئةوا مسةةان  كةةة با ئاوةِرؤ 
يةَةة  يةةة ِر كةةة ميجان نةةةى  لَيرة تةعري ى وةبةرهَينان دةكةى  من هةتا لة موازةنةش دا لةطةَل برادةرانى ئةوا
لةةة  دةخةن وشةى وةبةرهَينان تا ئَيستا لةخودى عرياقيشدا بةم شَيوة سةقةتة هاتووة، جادة دروست دةكرَى 

ئةةاوةِرؤ بةةةينى  لةةة  كةةات،  قةةازانج نا لةةس  يةةةك ف مةةةت  بةةةآلم حكو ضةةَى،  تةةَى ئة نةةارى  يةةار دي يةةان مل شةةاردا، دة دوو 
قةةازانج  مةةةت  كةةةى حكو سةةت دة ثةةارك درو شةةاردا و  حكومةت يةك فلس قازانج ناكات، جادة دروست دةكةى لة

شةةةى بةةىَ و ئةةةوة دة ئةةةِروات، لةبةر يةَةت و  بةةةرهَينان  ناكات، كةواتة ئةمة مةشاريعى خةدةمني و ثارةيةك د وة
 لَيرة بةتةواوى ِروونبكرَيتةوة، مةبةست لة وةبةرهَينان ضيية و  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك بَيستوون فةرموو.

 بةِرَيج بَيستوون فائ :
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةتووم ئةةةوةى كةبي كةةةم،  شةةوان دة كةةاك  مةةر و  يةةاتر من ثشتطريى قسةكةى كاك ع لةَةَين ز سةةاد دةي يةةة ئيقت انة ما
قةرز بؤ مةسةلةى ذَيرخانى ئابوورى و ثرؤذةى طرنطى سرتاتيجية نةك بابةتى تر، بؤية من تةركيج لةسةر 
ئةوة دةكةمةوة كة لَيرة وشةيةكى بؤ زياد بكرَى، ثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران و وةزارةتى دارايى و 

بةةؤ ئابوورى و وةزارةتى ثالندانان ِر يةةةكى  َينمايى ِراكَيشراوةكة تةنها بؤ ثرؤذةى ذَيرخانى ئابوورى و )تةنها(
 زياد بكرَى و، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو ثةروا فةرموو.

 بةِرَيج ثةروا على:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

شةةوا كةةاك  مةةر و  كةةاك ع لةةة دواى منيش بةهةمان شَيوة ثشتطريى قسةكانى  كةةرَى  تةةدا دة هةةةمان كا كةةةم، لة ن دة
هةةةموو  بةةؤ  كةةرَى،  يةةاد ب مةةةى بؤز طةةةر ئة بةةةرهَينان ئة ئةةابوورى و وة خةةانى  كةةان ذَير بةةؤ ثرؤذة ئةوةى كةدةَلَين 

 شارةكانى كوردستان بة ثَيى ذمارةى دانيشتوان خةرج بكرَى، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك يروانت فةرموو.
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 بةِرَيج يروانت نيسان:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةةةمن  كةةى  نةةةك وة كةةات،  سةةت ادة ب بِرةئى من وشةى وةبةرهَينان لَيرة تَيت هةر تشتةك حيكمةت و خةَلة ئي
جةةةى  كةةةن وبود ظةةا د تةةَى ئا خبةةانَى وةخ بةةووم، قوتا مةةةبانى  مةةديرى  مةةن  كةةةم،  ضةةَى  يةةةك  سةةتةمسرم عيمارة مو

 ذَى كر ، خةَلكةكَى ئيست ادة ذَى كر، ض تاجرة، ض هاووآلتية، زؤر سوثاس.وةبةرهَينان بوو كَى ئيست ادةى 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك طؤران فةرموو.

 بةِرَيج طؤران ئازاد حممد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

شةةة  من لة ِراثؤرتةكةش دا تةحةفوزم لةسةر ئةو ماددةية نووسيوة، تةبيعى ئةم ماددةية يةةةكى با زؤر ماددة
بةةدةين،  كةةة  سةةةلةى قةرزة بةةة مة نةة   ئةةةوةى دة بةةؤ  بةةدات  منةةان  يةةة ها ئةةةم ماددة بةمن، ئةوةى زياتر واى كرد 
بةةاس  نةةة  يةةةك منوو مةةن  طةةةر  نةةة ئة سةةتاوة، بةمنوو سةةى ِراوة ثةةرؤذةى ئةسا يةةةها  سةةتان دة ضونكة ئَيستا لة كورد

سةةتا بكةم، بؤ منوونة ِرَيطةى كؤية هةولَير بابَلَيني ئةو دوو  سايدة نيجكةى ئةطةر سةد مليارى تَى ضووبَى ئَي
سةةةرف  يةَةى  يةةةى ل ئةةةو ثارة وةستاوة، ئةطةر حكومةت دةست بةئيش نةكاتةوة تا ضوار ثَينج ساَلى ديكة كؤى 
سةةةكة  بةةةآلم نة شةةة،  قةةازاجنَيكى با نةةةما  كراوة س ر دةبَيتةوة، لةبةرئةوة ثَيمواية خؤى لةخؤيدا ئةمة وةك ب

يةةة الى من يةك، دوو تَي ئةةةو ثارة بةةةت  سةةابَيكى تاي لةةة ح لةَةَيني  طةةةر ب بينيم لةسةرى هةية، يةكةميان ئَيمة ئة
سةةت  ضةةةند ثَيوي دادةندرَى بؤ ئةوةى لةبوارى ثرؤذةكاندا سةرف بكرَى، يةعنى وةآلمم دةوَى لة حكومةت تا 

كةةرا سةةتاون و دةكات ئَيمة ئةمةيان بؤ دانَيني ئةولةويةت بدرَى بةو ثرؤذانةى كة ئَيستا تةندةرين  ون و ِراوة
مةةادةى  كةةة ئا سةةتةى  لةةةو دة لةةى  بةةة فيع يةةان  يةةاخود خؤ يةةة  ثةةارة ني ئةةةوةى  ئيش كردنيان تَيدا ِراوةستاوة لةبةر
ثةةارة  نةةةبوونى  سةةةر  هةةةروةها لة سةةرتا ني و  بةةةتى  بةةة تاي كةةة  نةةةى  بةةةو ثرؤذا يةةن  يةةةت دةدة كةةةين ئةولةو دة

ية كة ِرايان كَيشا ئةوان سةرفى ناكةن بة ثَيى ِراوةستاون، سَييةم/ كة من موالحةزةم هةية تةبيعى ئةو ثارة
جةةا  نةةة  ئةةةو ثرؤذا بةةؤ  تةةة  نةةةكرَى، وا سةةادةقة  سةةتانةوة مو لةةةمانى كورد يةةةن ثةر هةةةتاوةكو لةال سةةة،  ئةةةو نة
سةةةر  قةةةى لة لةةةمان موافة هةةةتاوةكو ثةر كةةات  سةةةرفى نا يةةة،  نةةاوَيكى تيا هةةةر  يةةان  نةةة،  سةةرتاتيجية، وةبةرهَينا

بةةؤ نةكات، بةآلم لةدواى ضةند يةعن يةةة  ئةةةم ثارة بةةةت  سةةتَيكى تاي شةةا و لي يةةان كَي ئةةةوان ِرا كةةة  ى ئةم ذمارةية 
بةةؤ  يةةةت  كةةان نة سةةتى ثرؤذة كةةرَى و لي ثةةَى ب ثةرلةمانى دةنَيرن  ئةترسم ثارةكة ِراكَيشن و ساَلَيكيش تةداوىل 
نةةدةى دوا مةةودةى ئةوة لةةة  كةةة  نةةَيني  يةةةك دا مةةة مودة ضةةةند زةرورة ئَي ئةةةوة تا سةةتان، لةبةر ى ثةرلةمانى كورد

كةةردن و  تةةةحويل  كةةردن و  سةةادةقة  بةةؤ مو سةةتان  ِراكَيشانى ثارةكة ليستى ئةم ثرؤذانة بطاتة ثةرلةمانى كورد
 سةرف كردنى ثارةكة و سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كاك قوباد  فةرموو.
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 بةِرَيج قوباد تاَلةبانى )جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان(:
 ى ثةرلةمان.بةِرَيج سةرؤك

يةَةى  مةةة ج سةةتى ئة لةَةَيم، بةِرا سةةؤزيةوة دةي كةةةم، بةدَل سةةتا دةي كةةة ئَي سةةةيةى  بةةةم ق نةةةبَى  هيوادارم كةس عاجج 
سةةةيةكى  لةةة ثرؤ بةةني  نيطةرانية كة ئةو طومانة هةبَى، كة ئَيمة هةنطاوَية بنَيني يان كارَية بكةين، بةشدار 

سةةث طةةوترَى  يةَةى دة كةةة ث ئةةةوةى  بةةؤ  سةةايى  نةةا يا قةةانونى و  بةةؤ نةةا  كةةةم  شةةنيارَية دة مةةن ثَي ثةةارة،  نةةةوةى  ى كرد
هةةةبَى  يةةةتَية  بةةَى ن ثةرلةمانى بةِرَيج كة مادام ئةم طومانة هةية كة ِرةن  بَى نيةتَية هةبَى، دووربَى ،دوور

مةةارة ) نةةةوةى 2004( ى )93بؤ سثى كردنةوةى ثارة، لة عرياق ياساى ذ سةةثى كرد شةةتنى  قةةانونى نةهَي كةةة   )
لةةة ثارةية، ئةو ياساية ياسا كةةةين  يةَةرة ئين ةةازى ب بةةا ل هةةةر  يةةة  نةةة هة ئةةةم طوما مةةادام  لةةةرة،  يةكى زةمانى بر

يةَةرة  نةةةش ل ئةةةو طوما شةةْا هلل  قةةانونى، وان شةةتَيكى نا بةةة  بةةَى  يةَةرة و دة فةةةرمى ل بةةة  ئةةةبَى  تةةة  ئةةةو كا سةةتان  كورد
 نةهيَلرَيت و نةمَينَيتةوة، من ثَيمواية دةتوانني ئةمة تَيثةِرَينني، سوثاس.

 حم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوس

 بةِرَيج كاك ِرَيباز فةرموو.
 بةِرَيج ِرَيباز حممد حةمالن )وةزيرى دارايى و ئابوورى(:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
مةةاددةى ) بةةؤ  كةةةميان  هةةةبوو، ية شةةتم  طةةةر 9مةةن دوو  ئةةةوة ئة سةةتاندنى،  لةَةَى دواى ِرا كةةة دة ئةةةخري  ئةةةوةى   )

يةةاد ب يةةةك، دووةم/ كةليمةى ثرؤذةكانى بؤ ز ئةةةوة  نةةةوة،  يةةةن ثةرلةما كةةان لةال سةةتاندنى ثرؤذة كةةةن، دواى ِرا
وةكو وةآلمَية بؤ قسةكانى كاك طؤران ئازاد، بةنيسبةت ثرؤذةكان ئةوةى ئَيمة هةمانة لة حكومةتى هةرَيم 

سةةاَلى ) تةةا  نةةدانان  تةةى ثال ثةةؤرتى وةزارة بةةةثَيى ِرا لةةةمانى 2017و  كةةة ثةر يةةة  مةةان هة هةةةزار ثرؤذة شةةةش   )
ئةةةو ك كةةة  سةةةلةيةكة  ئةةةوة  مة وردستان ثةسةندى كردووة، هةروةها بايي حةوت ترليؤن دينارة، لةبةرئةوة 

يةةةكى  هةةةر ثرؤذة نةةَيني،  نةةة دادة بةةؤ ئةوا يةةةت  مةةة ئةولةو ثرؤذانةى زؤر طرن  و سرتاتيجني بة دَلنييايةوة ئَي
ثرؤذةكة لَيرة ثةسةند دةكرَى و تازةش هةبَى بة تةئكيد دَيتة ثةرلةمانى كوردستان و بة ثَيى ئةم ماددةية 

 دواتر ئةو ثارةيةى بؤ تةرخان دةكرَيت، زؤر سوثاس.
   بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك د.عجت فةرموو.
 بةِرَيج د.عجت صابر امساعيل:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
خةةت،  دوو موستةَلةح ياخود موستةَلةحَية كاك عمر ئيشارةتى ثَييدا طرنطة كةةورت و ثو ثَيناسةى بكةين بة 

خةةةرجى  مةةةت  يةةةك حكو هةةةر ثارة كةةةى،  بةةؤ ناوة يةةاتر،  بةةن ز ضةةاو ِروون  بةةةِرَيجةكان بةر بؤئةوة ثةرلةمانتارة 
تةةةةةرَى ) يةةةةَةى دةو يةةةةةةك ث هةةةةةةر ثرؤذة بةةةةةؤ  كةةةةةات،  كطططططوم ب سطططططتثمار احل تةةةةةرَى)ا يةةةةَةى دةو  public(، ث

investmentبةة مةةةت  كةةة حكو يةةةك  هةةةر خةرجي كةةومى(،  بةةةرهَينانى ح فةةةقاتى (،)وة بةةؤ نة ضةةة و  ؤ مووذ
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لةةة  بةةةرهَينان  نةةة، وة كةةات وةبةرهَينا خةةةرجى ب مةةةت  تةشغيلى جياية لةوة بةدةر بَى، هةر ثارةيةكى تر حكو
كةةةات،  قةةازانج ب يةَةى  ئةةةةوةى ل بةةؤ  كةةات  خةةةةرج دة ثةةارة  مةةةت  تةةةدارى حكو سةةةفةى دةوَلة شةةتى، فةل كةةةرتى ط

لةةةفى  تةةرَى مة يةَةى دةو مةةةت خؤشطوزةرانى بؤ دانيشتوان دابني بكات، ث بةةح، حكو نةةةك ر يةةد،  نةةةك فوائ مةةة،  عا
بةةةدةر  لةةةوة  جسر دروست دةكات، هةر خةرجيةك كة حكومةت بؤ مووضة و بؤ نةفةقاتى تةشغيلى جياية، 
سةةةفةى  شةةتى، فةل كةةةرتى ط لةةة  بةةةرهَينان  نةةة، وة كةةات وةبةرهَينا خةةةرجى ب مةةةت  يةةةكى حكو هةةةر ثارة بةةَى، 

شةةطوزةرانى دةوَلةتدارى حكومةت ثارة خةرج دةكات، بؤ ئةوةى لَي ئةةةوةى خؤ بةةؤ  يةةة  ى قازانج بكات، بؤ ئةوة
سةةت  سةةر درو مةةةت ج بةةح، حكو نةةةك ر يةةد،  نةةةك فةوائ مةةة(  نةةافع عا بؤ دانيشتوان دابني بكات، ثَيى دةوترَى )م
هةةةمووى  نةةة،  دةكات، سايلؤ دروست دةكات، خةستةخانة دروست دةكات و... هتد، هةموو ئةمانة وةربةرهَينا

يةَةى وةربةهَينانة، دروست كردنى س بةةةآلم ث نةةة،  هةةةمووى وةبةرهَينا مةةةتار،  ثةةرد،  سةةر،  ايلؤ، مةكتةب، ِرَيطا، ج
يةَةى  دةوترَى ئيستسمارى حكومى، وةبةرهَينانى حكومةتى، وةبةرهَينانى حكومةتى بة دَلنييايةوة مةبةست ل

هةةةر كؤمثانيي كةةة  يةةةكى بةدةسهَينانى قازانج نيية، ئةوةندة و دةست كةوَى كة زياتر لة سوودةكةى، ئةوةى  ا
تةةةرَى ) يةةَةى دةو كةةةات، ث بةةةةت دةي صطططةكةةةةرتى تاي نطططافع اخلا ىطططاع امل سطططتثمار ق ( privet investment() ا

كةةةوةو  يةةةن وةبةرهَينَي يةةةك لةال شةةوقة و ظَيال يةةةك و  نةةى خانوو سةةت كرد بةةةت(، درو )وةبةرهَينانى كةرتى تاي
سةةتةخا تةةةب و خة نةةى مةك سةةت كرد يةَةت درو يةَةى دةب ثةةرد و فرؤشتنةوةى بة دةستهَينانى قازانج ل جةةادة و نة و 

لةَةَيني  كةةة دة بةةةآلم  بةةَى،  يةةةك  كةةة ثرؤذة بةةةوةى  يةةدةن  بةةةآلم تةئ تةةة،  كةةةرتى حكومة بةةةرهَينانى  ِرَيطاوبان و وة
يةةة،  قةةازانج ني حكومةت مةبةستى قازانج نيية، مةبةست لةوة نيية ثارةى لَي دةست نةكةوَى، فةلسةفةكةى 

ثةةانجة ئةطةر نا لة زؤربةى وآلتانى دنيا جسرَية دروست كراوة بةةةرؤذ  يةةدةى  كةةاش ب بةةة  ، بةثَينج يؤرؤ دةبَى 
قةةازانج  مةةةت  سةةتى حكو جةةة، مةبة بةةة نةتي كةةات  قةةازانج دة سةةرة  يؤرؤ دةدةى بةشةو ثَينج يؤرؤ ئةدةى ئةو ج
بةةةِرَيج  سةةايى  نةةةى  يا طةةةَل ليذ نيية لةِراستى دا، بؤ نةفعى عامة،بة نيسبةت ئةم ماددةيةشةوة لةِراستى دا لة

يةةةن موناقةشةمان كرد يةك و نةةة لةال ئةةةو ثرؤذا سةةتاندنى  كةةةن دواى ِرا شة زياد بكةين، وةبةرهَينان خةرج ب
ثةرلةمانةوة ئةطةر ئةوة دوايى ليذنةى داراييش ثَيى باش بَى، خاَلَيكى تر ماوة باسى بكةم ئةويش ئةمةية 

هةةيض ما سةةتاون،  كةةة وة نةةة  ئةةةم ثرؤذا بةةةِرَيجان،  يةةة تةئيدةن بؤ كاك طؤران، ثرؤذة زؤر زؤر وةستاوة  يةَةة ني نع
بةةؤ  كةةة  نةةةى  بةشَية لةم ثارةية سبةى قةرز دةكرَى بؤ بةطةِرخستنةوةى ئةو ثرؤذانة بن، هةموو ئةو ثرؤذا
يةةة  جةةادةى ِران شةةاِرَيى  تةةةوة،  سةةايةش دةيطرَي ئةةةو يا نةةة و  حكومةت دروست دةكرَين ناوةكةى ناوى وةبةرهَينا

تةةوان ضةةؤن دة بةةا ئةطةر ثَيويستى بة ثارة بَى حومةت لةم دةقةيةدا  يةةة  ئةةةم ثرؤذة بةةؤ  كةةات  تةةةرخان ب ثةةارة  َى 
كةةات  بةةةرهَينان ب بةةداتَى وة يةةان  لةمة ثارةى بؤ تةرخان بكرَى، هةَلة ة ئةمِرؤ داوايان كردووة حكومةت ثارة
لةةةم  يةَةة  كةةةالر بِر بةةؤ ك ةةرى و  لة ذَيرخانة ئابووريةكةيان با بؤهةَلة ة بِرَية لةم ثارةية تةرخان بكرَى، با 

كةةرَى تةةةرخان ب يةةة  هةةةولَير و ثارة كةةرَى  سةةت دة سةةرَية درو كةةرَى، ج تةةةرخان ب خةةؤ  بةةؤ زا نةةة  مةةادام وةبةرهَينا  ،
كةةرَى،  بادينان هةولَير و رؤظيا بةيةكةوة دةبةستَيتةوة سةدا نةوةدى تةواو بووة با لةمة ثارةى بؤ تةرخان ب

نةةجيكرت لةةة  سةةتان  هةةةرَيمى كورد مةةةتى  سةةاية حكو ثةةرؤذة يا ئةةةم  نةةى  تةةدا بؤية هيوادارين بة ثةسةند كرد ين كا



 203 

بةةةو  لةَةَيني  كةةرد ب تةةاح  يةةةكيان ئي ت هةةةر ثرؤذة بةةدات،  بةرهةمى ثةسةند كردنى ئةم ثرؤذة ياسايةمان نيشان 
 قةرزة كردمان بؤ ئةوةى دَلنيابن ثةرلةمانتارةكان.

   بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

شنيارى ئةوةيان كرد ثرؤذةكان بةثَيى بةَلَى سةرجنيش بدةن لةسةر ئةوةى كة ضةند ئةندام ثةرلةمانَية ثَي
سةةتان،  هةةةرَيمى كورد كةةانى  شةةارة جياوازة سةةةر  كةةرَى بة بةةةش ب شةةتوان دا مةةارةى داني يةَةى ذ بةةة ث ثارَيجطاكان يان 

 ئةطةر وةآلمَيكيشتان هةبوو بؤ ئةمة بيَلَين، د.بةهار فةرموو.
 بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
شةةَيوةيةكى ضةند موستةلةحَي يةَةـت، بة يةةاد بكر كةةة ز نةةةوة  بةةةِرَيجى ثةرلةما ة ناوى هَينرا لةاليةن ئةندامانى 

نةةة  خةةؤى ئةوا سةةتيدا  ثةةارة، لةِرا سةةثيكردنةوةى  بةةؤ  نةةةهَينريََت  شةةتوان بةكار مةةارةى داني دادثةروةرانة بةثَيى ذ
نةةةبَيت  طةةةر وا يةَةت، ئة بةةَي واب سةةاية، دةبَي وابَي، يةعنى ئةطةر لة قانونيشدا نةيَلَيي دة يةةةعنى ثَي ةةةوانةى يا

شةةوان  مةةارةى داني بةةةثَيى ذ نةةة و  شةةَيوةيةكى دادثةروةرا كةةةم و دووةم بة سةةتةَلةحى ية بةةة مو سةةةبارةت  يةةة  بؤ
يةَةـت  سةةتاندا دةتوانر لةةةكاتى ِرا سةةتاندنيان،  بةةؤ ِرا لةةةمان  تةةة ثةر نةةة دَي ئةةةم ماددا بةةةثَيى  يةكةمني ئةو ثرؤذانة 

لةةة موناقةشةى ئةوة بكرَيت جطة لةوة ثةرلةمان  يةَةت  جطة لة دةورى تةشريعى، دةورى رةقابى هةية، دةتوان
ثةةارة،  سةةثيكردنةوةى  بةةؤ  دةورى رةقابيةكةدا ئةندامانى ثةرلةمان موتابةعةى ئةوة بكةن، بةكارنةهَيندرَيت 
ئةو ياسايةى كة هةية لة بةغدا بؤ سثيكردنةوةى ثارة، ئَيمة هةوَلدةدةين كة ئين ازى بكةين يان ياسايةكى 

نةةابَي ترمان هة خةةؤى  هةةةر  بَي بؤ مةنع كردنى سثيكردنةوةى ثارة ، لَيرة ناوى نةهَينني باشة، ضونكة ئةوة 
 وابَي شتَيكى ناياسايية ئةطةر وابَيت، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك على فةرموو.
 بةِرَيج على حةمة صاحل:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان:

سةةةرئةوةى خيالفَى هةبوو لةس كةةؤكم لة خةةؤم  مةةن  كةةة  ةر ئةوةى كة ئةم ثارانة بؤ كام جؤرة ثرؤذانة بَيت ، 
عةةجت  تةةؤر  دةكرَيـت بؤ ثرؤذة دواكةوتوو بةردةوامانة بَي، كة زؤر زؤرن ذمارةيان، بؤ ئةو شوَينانة بَي كة دك

سةةةر ئ كةةة لة بةةةاَلم خيالفة كةةةم،  فةةة ب تةةر ئيجا شةةوَينى  تةةؤ باسى كرد نامةوَى منيش هةندَي ناوى  يةةا  يةةة ئا ةمة
كةةةى،  شةةاريعةكة ب سةةديقى مة نةةاتواني تة تةةؤ  كةةةى  ،  شةةاريعةكة دة سةةديقى مة تةسديقى ثارةكة دةكةى يان تة

نةةة ) بةةؤ منوو لةةةمان  بةةةاَلم ثةر كةةردووة،  سةةةندى  لةةةمان ثة كةةراوة، ثةر سةةدي   شةةووتر تة ( 100لةبةرئةوةى ثَي
طةةةرميان، ) سةةلَيمانى و  كةةراوة، ) (50مليؤن دؤالرى تةرخان كردووة بؤ ِرَيطاى  سةةةرف  يةةؤن دؤالرى  (ى 50مل

كةةةى،  شةةاريعةكة ب سةةديقى مة طةةةر تة كةةةى، ئة كةةة ب سةةديقى ثارة نةةدا تة لةةة ثةرلةما ترى ماوة، كةواتة تؤ دةبَي 
سةةتاندن  يةةة ِرا كةةةم، بؤ يةَةـتة ية ئةةاخري برب سةةتةى  جةةارَي ِر كةةةم  كةواتة نايةتةوة ثةرلةمان، بؤية من ثَيشنيار دة
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هةةةمووى لةاليةن ثةرلةمانةوة ضونكة ئَيستا  مةةةت  كةةةين حكو يةَةت وا ب تةفسريةكةى وا دةكرَيت، يةعنى دةكر
سةةةر  سةةتة لة نةةةوة ثَيوي يةةةن ثةرلةما سةةتاندنى لةال نةةا، دواى ِرا لةةةمان،  بةةؤ ثةر يةةةتى  يةةي ناردوو كةةرد دوا تةةةواو 
كةةانى  ئةجنومةنى وةزيران، وةزارةتى دارايي و ئابوورى، وةزارةتى ثالندانان بِرى ماية ِراكَيشراوةكة بؤ ثرؤذة
بةةةرهَينامنان  بةةةت، وة ذَيرخانى ئابوورى و وةبةرهَينان لة كةرتى طشتيدا، وةبةرهَينامنان هةية لة كةرتى تاي

يةَةت ،) كةةة د كةةؤى خةرجية تةةة  كةةةن  وا شةةتيدا ض ب كةةةرتى ط مةةة 3هةية لة كةرتى حكومى، لة  يةةار دؤالر ئَي ( مل
يةةة ثةةرؤذةى نوَي بةةؤ  شةةى  نةةة، بةشَيكي ثةةرؤذةى كؤ كةةات، خةرجى دةكةين، بةشَيكى بؤ  سةةديقى دة لةةةمان تة ، ثةر

 حكومةت دواجار خةرجى دةكات.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كةةةين،  سةةى ب يةَةرة با لةةةمان ل نةةدامَيكى ثةر كةةو ِراى ئة مةةن وة طةةةر ِراى  ثَيم واية ئةوة باش نيية بةمشَيوةية، ئة
يةةةوة ثة ئةةةم ما طةةاى  لةةة ِرَي يةةةك  هةةيض ثرؤذة ئةةيرت  تةةة  يةةة، كةوا يةَةـتة بةةةَلَي وا كةةات ب سةةت نا يةَةت ثَيوي سةةةند دةكر

 ثةرلةمان، ضونكة لة رابردوودا ثةسةند كراوة، با كاك قوباد قسة بكات، فةرموو.
 بةِرَيج قوباد تاَلةبانى/ جَيطرى سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 
كةةةم ِرةئى حكومةت لةسةر ئةم بابةتة ئةوةية، تةبعةن ئةمة يةكَية لةو ماد لةةة ية كةةرا  خةةل  كةةة دا دانة بوو، 

نةةة، دواى  رةشنووس نةبوو، لةبةرئةوةى كة ثرسيارَيكى زؤر هةبوو لةسةر ضؤنيةتى بةكارهَينانى ئةم قةرزا
يةةا  ك توةطؤيةكى زؤر ئةم ماددةية داخل كرا بؤ دوو مةبةست، يةكَية بؤ ئةوة بوو كة ثةرلةمانى بةِرَيج دَلن

ناضَيت، بة عةكسةوة بؤ مةشرو  بةكاريدةهَينني، ئَيستا دوو جؤرة ثرؤذة  بكةينةوة، كة ئةو ثارةية بةفرِيؤ
يةةةكى  ضةةةند هؤ هةية، ثرؤذة هةية كة ثةسةند كراوة لةاليةن ثةرلةمانةوة، بةاَلم بةهؤى قةيرانى دارايي و 

ة لةاليةن تر ثرؤذةكان وةستاون، كة بةِرَيج وةزيرى دارايي ئاماذةى ثَيدا و، ئةو بِرة ثارةيةشى ثةسةند كراو
يةةان دةدةن 6( دةوروبةرى )2017ثةرلةمانةوة، كة تاكو ) نةةة خؤ ئةةةو ثرؤذا ( هةزار ثرؤذ هةية كة كول ةةةى 

تةةةوة 7لةةة ) لةةَي نةكا لةةةمان داواى  كةةةين ثةر نةةةو داوا دة بةةاوةِرة داي لةةةو  مةةة  يةةة ئَي نةةار دةدةن، بؤ يةةؤن دي ( تريل
ثةسةند كراو، بَيينةوة دووبارة موافةقةتى بؤ بَيينةوة دووبارة ضؤنيةتى بةكارهَينانى قةرزةكة بؤ ثرؤذةى 

شةةَيكة  قةةةرزة بة ئةةةم  يةَةدا  وةرطرينةوة، ضونكة ثَيشرت موافةقةتى بؤ وةرطرياوة، وةكو بةِرَيجَيكى تر ئاماذةى ث
تةةةمويل  بةةؤ  نةةدرَيت  تةةةش بةكاردةهَي ئةةةو داها سةةتان،  هةةاتى كورد لةةة دا لة داهاتى كوردستان، دةبَي بة بةشَية 

نةةى ، كردنى ثرؤذة، ئةطة طةةى زا ر ثرؤذةيةك ثةسةند نةكرا بَو بَي لةاليةن ثةرلةمانةوة و حكومةت بة طرين
لةةة  لةةةمان، داوا  نةةةوة ثةر سةةايية بَيي تةةة زؤر ئا ثارةى قةرزةكةى بؤ تةرخان بكات، يان بؤي سةرف بكات ئةوكا

سةةةرئةو بةةدةن لة تةةر  يةةة ثةرلةمانى بةِرَيج بكةينةوة لةبةر ئةم تايبةمتةنديانة ِرةزامةنديةكى  بةةِرة ثارة ةندة 
كةةة  شةةروعانةى  ئةةةو مة يةةةكرتى،  يةَةـتةوة لة يةةا بكر شةةتة ج ئةةةو دوو طةةةر  مةةن ئة ئةةى  بةةة ِرة يةةة،  ئةةةم ثرؤذة بةةؤ 
لةةة  كةةة  قةةةرزَية  هةةةر  بةةةكارهَينانى  لةةة  بةةني  سةةتكراوة  مةةة دة كةةردووة ئَي سةةةندى  شةةرت ثة بةةةِرَيج ثَي لةةةمانى  ثةر
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كةةة ث نةةوَي،  ثةةرؤذةى  لةةة  يةَةـتةوة  طةةرين، جيابكر سةةتةقبةلدا وةريب نةةةوة، مو يةةةن ثةرلةما سةةةند نةكراوةلةال ة
 سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
تةةةى  سةةتة، ئةوكا يةَةرة ثَيوي يةةةك ل بةةَي ِروونكردنةوة ثةةَيم وا كاك ِرَيباز ئَيستا دةرفةت بة جةنابت دةدةم، بةاَلم 

رياقةوة هاتووة بؤ هةرَيمى ثةرلةمان ئةو ثرؤذانةى ثةسةند كردووة دؤخَيكى ئاسايي هةبووة ، بودجة لة ع
شةةرتة  كوردستان، بةاَلم ئَيستا تؤ قةرز دةكةى، ثَيويست دةكات ئةم قةرزة بدةيتةوة، ثَيم وابَي زةمانةتَيكى با
يةَةت  تةةةرخان دةكر بةةؤ  ثةةارةى  يةَةت،  يةَةدا دةكر كةةارى ت كة ئةو ثرؤذانةى بةثَيى ئةم قةرزة ئيشى تَيدا دةكرَيت، 

يةةان  جارَيكى تر لةاليةن ثةرلةمانةوة نةةدَيكيان ثَي لةةةمان هة ثةسةند بكرَيتةوة، ضونكة ِرةنطة ئةندامانى ثةر
 وابَي كة هةندَية ثرؤذة ِرةنطة ثَيويسيت بة ثارة بؤ تةرخان كردن نةبَي، كاك رَيباز فةرموو.

 بةِرَيج رَيباز حممد حةمالن/ وةزيرى دارايي و ئابوورى:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةَل لةطةَل ِرَيجم بؤ قسةك سةةيل حا مةةة تةح بةةاد ئَي كةةاك قو سةةةكانى  بةةؤ ق ةى جةنابيشت و وةكو ئيجافةيةكيش 
ثةةرؤذةى  شةةيان  كةةراوة، هةندَيكي طةةةَل  قةةديان لة كةةردووة عة سةةةندى  بةةةِرَيج ثة لةةةمانى  كةةة ثةر نةةةى  ئةةةو ثرؤذا
سةةتَينَى قةةدة بوة ئةةةو عة سةةتَينَى،  ثةةرؤذة بوة ئةةةو  تةةؤ  بةةَي  بةةَي، دة شةةتة  طةةةر بةو تةةازة ئة خةةؤ  سةةتا   بةردةوامن ئَي

لةةة ) نةةة  لةةةو ثرؤذا يةةش  بةةةعجَيكى زؤر كةةةين،  سةةةر دة سةةةى لة لةةةمان ق لةةة ثةر ضةةني  تةةر دة لةةة 90جةةارَيكى   ،)%
ضةةاوةِرَيى 70%(، لة )80) شةةى  سةةتَينى، هةندَيكي نةةاتوانى بيوة تةةؤ  خةةؤ  مةةة  طةةةر ئَي سةةتا ئة بةةووة، ئَي تةةةواو  %(ى 

سةةةر ئة سةةان ثارةى حكومةتى نةكردووة هةر بةردةوامة، لةبةرئةوة ِروونكردنةوةكةم لة بةةردوو دي يةةة، را وانة
 بطةِرَيتةوة، ثَيم واية هةندَية كَيشةمان بؤ دروست دةكات، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د. فرست فةرموو.
 بةِرَيج د. فرست صؤفى على:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

وارضَيوةى خاَلى ثةيِرةويش، تةبعةن ئةطةر ئةو تَيبينيةى دةيَلَيم تَيبينيةكى شكلية لةوانةية هةر ب َيتة ض
سةيرى بكةى هةتا لة ماددةكةى ثَيشوو، ثَيشووتريش ئةوة دووبارة بووة، ئَيستاش بؤ منوونة هاتووة دةَلَيت 
سةةةلةية   ئةةةو مة عةةةن  نةةدانان، تةب ئةةابوورى و ثال يةةي و  تةةى دارا يةةران و وةزارة ثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةز

لةةة ثة نةةةوة مادام ِراستاندنى  مةةةنى وةزيرا لةةة ئةجنو يةَةت،  نةةةوة د مةةةنى وةزيرا لةةة ئةجنو يةَةت،  بةةؤ دةكر لةةةمان  ر
سةةةلةن  هةةةتا مة يةةة،  ئةةةوة زيادة ئةةابوورى  تةةى  نةةدانان، وةزارة تةةى ثال نةةى وةزارة ئةةيرت ِريجكرد ثةسةند دةكرَيت، 
ضةةَيوةى  يةَةت لةضوار ئةةةويش دةكر مةةن  سةةةورى  بةةة تة شةةت  كةةة ِرؤي كةةةى  شةةرتيش ب ئةةةوةى ثَي سةةةيرى  طةةةر  ئة

تنةوة بكرَيت، بؤ منوونة دةَلَيـت هةر باجَيكى تر لة ياسايةك يان ثةيِرةوَية، باج لة ياسايةك دةكرَيت، داِرش
مةةةنى  تةةت ئةجنو كةةة و باج لة ثةيِرةو ِرَينمايي ناكرَيت، يةعنى تةحسيل حاسَلة كة وتت ياسا تةواوة، لَيرةش 
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لةةة وةزيران يةعنى ثَيويست ناكات وةزارةتةكان بذمَيرين، ضونكة تةخ تةةةى  بةةةو زةخامة ثةةارة  نةةى  سيس كرد
كةةو  شةةكليانة وة حةةةزة  ئةةةو موال ئةجنومةى وةزيران دةكرَيت، دَيت لة ثةرلةمان ِراستاندنى بؤ دةكرَيت، بؤية 
مةةان  سةةى خؤ لةةة حر لةةةمان،  لةةة ثةر باسم كرد لة ماددةكانى ثَيشووتريش هةندَيكجار دةبينني ئَيمة لة حرس 

نةةة بةةؤ منوو سةةيل  كةةة  ضووينة ناوهةندَية تةفا مةةوال(،  سةةيل اال كةةرد )غ سةةى  بةةةهاريش با تةةؤرة  تةةازة دك ئةةةوةى 
يةةةك  هةةةروةكو  سةةى  يةةان نةينوو سةةى  يةَةرة بينوو ئةةةتو ل بةشَيكى طةورةى لةناو قانونى عقوبات هةية، يةعنى 
لةةة  كةةة،  جةةوانى قانونة لةةة  يةةة  بةةارة لةوانة شةةتى دوو بةةة  جةةار  نةةةكامنان زؤر يةةةعنى قانو ئةةةوةى زؤر  واية، لةبةر

 ئيشكاَان بؤ دروست بكات، سوثاس. سةالمةتى قانونةكة
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك يروانت فةرموو.
 بةِرَيج يروانت نيسان ماركؤس:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

تةةؤ  تةوز َية هةر ثرؤذةيةك تةوقيعى بيت دضيتة مةشاريعَيت موستةمرادا ئةو ئةطةر موقاوةلة ضَى بوو 
سةةتيمرار ذى تةعويجا نادةيَي تةةو ئ طةةةر  نةةَى، ئة ثةةارةى دا يةةان دَى  ضةةَيكةى  نةةدا  عةةَى وا ، بةس دَى تةسبيت د وةز

هةةةر 90بكةى دَى هةر تةعويجاتا دةيَى، ضونكة تةوةقوف لة ) ثةةرؤذة ،  هةةةمى  يةةةعنى  هةةاتووة،  يةةاتر  ( رؤذ ز
يةةان  طةةرتن  ضةةاظ وةر تةةة بةر تةةة بَي ئةةةو بابة كةةةن، الزم  سةةةرف ب نةةة  بةةؤ ئةوا ثةةارة  ثةةرؤذة دَى  يةَةـة شةةةش  ذى ه

 ثةرلةمانيدا يان نة ، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو ثةروا فةرموو.
 بةِرَيج ثةروا على حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

وةَلال من تةنها ِروونكردنةوةيةكم دةوَيت، لة بةِرَيجانى جَيطرى سةرؤكى حكومةت و بةِرَيج وةزيرى دارايى، 
هةةى ئةوةى  طةةةر  كةةراوة، ئة سةةةند  شةةرت ثة بةِرَيجيان ئيشارةتى ثَيدا ئةوةية كة بؤ زؤرَية لةو ثرؤذانةى كة ثَي

كةةانى  بةةؤ ثرؤذة بةةةاَلم  هةةةبووة،  قةةةيران  سةةاَلة  ئةةةم دوو  بةةَي  سةةتةمرِي  ئةم دوو ساَلة بَي ماناى واية ثرؤذةى مو
قةةةرزةى  ثَيشرت بَي، خؤى بودجةى بؤ داندراوة، ئةى ئةو بودجةية ضي لَيهاتووة  كةواتة زؤرترين بِرى ئةو 

 كة ئَيمة قةرزى دةكةين بؤ رابردووة نةك بؤ داهاتوو، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو امنة فةرموو.
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 بةِرَيج امنة زكرى سعيد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كةةو وةك بةِرَيج جَيطرى سةرؤكى حكومةتَى ذ ئاماذةى ثَيكر، ئ يةةةى  ةو ثارةيةى تةرخان كرى بؤ ئةو ثرؤةذة
قةةةرار و  لةةةمان  بةةي) ثةر ضةةَي د  يةةا  يةةة ئا سةةيار ئةوة سةةةرداي، ثر يةةار لة سةةتانَي بِر لةةةمانَى كورد نةةة ثةر بةر
سةةتانَي  لةةةمانَى كورد ثةةرؤذةى ثةر نةةا  سةةةند كر يةةدا ثة بةةداتن، وةختةك جةةار  ثةسةندكرنَى سةر ثرؤذةيةكى دوو

و بؤ  ئيستمراريةتى وان ثرؤذة، ل نها ئةظ ثارةية دَيـتة وةرطرتن بؤ دوو هاتة كرن، لَي بودجة نةهاتة كرن 
بةشة، بةشَية دةضَي) بؤ ئيستمرارة يا ثرؤذةيةت وةبةرهَينانَى، بةشَيكى تر دةضَيـ) بؤ ثرؤذةيةت دانانى 

كةةة د سةةرتاتيذية نوو يةةةن ئي تةةة ئيسرتاتيذى، ئةم شى بَيذينة حكومةتة هةرَيمى كوردستانَي، ئةو ثرؤذة ةكةوَي
بةةةردةوامى  كةةو  يةةةن  سةةوةدةيةك ثرؤذة سةةا مة نةةَي، هةلوة سةةةند كر بةةؤ ثة كارى بةرنامةى وان دَيـة ثةرلةمانَى 
سةةايي  لةةةىل يا ئةةةوة خة ضةةونكة  نةةَى،  سةةةند كر بةةؤ ثة داتَي بؤ بةردةوامى ثةرلةمانَى موحلةق بكات، بةس نةك 

 وثاس.دةضَيت ثةرلةمان دووجار لةسةر ثرؤذةيةكى دووجارا دةنطى نادات، س
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك طؤران فةرموو.
 بةِرَيج طؤران ئازاد حممد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

نةةاوى  سةةتا  كةةة ئَي نةةة  ئةةةو ثرؤذا مةةةت  لةةةالى حكو كةةةوا  شةةتني  مةةةت، تَيطةي نةةى حكو شةةةرح كرد لةةة دواى  مةةة  ئَي
ثةةرؤذةي وى ثرؤذةى بةردةوامة، ئةوانةى ئيلتيجامَيكة يةعنى حكوم بةةؤ  لةةة  سةةت  ةت ثَيم وانيية بتوانَيت دة

لةَةَيني  بةةا ب شةةارةكةى  نةةاو  يةةة،  شةةارى ِران نةةة  بباتن، هةتاوةكو ئةو ئيلتيجامةى جَيبةجَي نةكات، يةعنى بؤ منوو
نةةاو  كةةةي   لةةَي ب يةةةكى  جةةارَى قوتاخبانة يةةة ب ةةى  سةةتت بةوة تةةؤ ض ثَيوي ثةةارة،  سةةةر  سةةتاوة لة يةةة وة ثةةرؤذةى ني

سةةتى ب كةةةى ثَيوي سةةتان، بازاِرة لةةةمانى كورد لةةة ثةر كةةراوة  سةةةند  بةةردوو ثة لةةة را نةةة  ئةةةو ثرؤذا مةةادام  يةةة،  ةوة
كةةةين  لةةَي دة شةةتيوانى  مةةة ث يةةة، ئَي ثةةرؤذة كؤنانة ئةةةم  مةةة  يةةةت الى ئَي يةَةت ئةفجةل خةةؤى دةَل مةةةتيش  حكو
يةةةى  ئةةةو موالحةزة يةةة،  نةةدانان كرا تةةى ثال ئةةابوورى، وةزارة يةةي و  تةةى دارا سةةى وةزارة يةةة با لةخؤبوونةتةوة، بؤ

تةة شةةَيوةى دك كةةةين هاو نةةوَي دة ثةةرؤذةى  سةةى  كةةة با مةةةن  مةةة دائي بةةةاَلم ئَي يةةة،  يةةةتي تَيدا سةةت مةنتيق ؤر فر
كةةان  جةةا دواى ثرؤذة موناقةشةى ميجانية، وةزيرى مالية، وةزيرى ثالندانان لة هؤَلى ثةرلةمان ئامادة دةبن، 

 ،ئابوورى ثرؤذةكان ِروون دةكةنةوة، سوثاس.
 ي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤك

 كاك عمر فةرموو.
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 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

وةَلالهى من ئيجاحَية بدةم لةسةر قسةكانى بةِرَيج جةنابى جَيطرى سةرؤكى حكومةت ئينجا قسةكانى كاك 
يةةةك ب يةةان فةقةرة يةَةت  فةةة بكر لةةةم رَيبازيش، ئةطةر بكرَيت يان وشةى ثرؤذة بةردةوامةكان ئيجا يةةةك  ةِرَيذة

لةةة ) سةةةلةن  يةةاواز، مة يةةةكى ج بةةة فةقةرة مةةةكان  ثةةرؤذة بةردةوا بةةؤ  ثةةرؤذة 20قةةةرزة  بةةؤ  قةةةرزة  ئةةةم  %(ى 
لةةة ) بةةَي،  مةةةكان  يةةي و 10بةردةوا يةةرى دارا لةَةَي، وةز مةةان ب مةةةت ثَي بةةَي حكو كةةة دة عةةةن رةقةمَي ئةةةوة تةب (ى 

ثةةرؤ بةةؤ  سةةتة  ضةةةندتان ثَيوي يةةا  لةَةَى، ئا مةةةى ب بةةة ئَي ضةةةندى ئةجنومةى وةزيران  بةةةنيازن  مةةةكان ،  ذة بةردةوا
ثةةرؤذة  شةةةى  بةةة و يةةان  بةةَي ،  مةةةكان  ثةةرؤذة بةردةوا بةةؤ  شةةى  بةةةنيازن ضةندي تةةازة   ثةةرؤذةى  بةةؤ  بةةةكاربَينن 
بةةة  يةةان  يةَةت،  فةةة بكر مةةةكان ئيجا ثةةرؤذة بةردةوا بةردةوامةكان ئابوورى و ذَيرخانى ئابوورى و وةبةرهَينان و 

 ةرزة بؤ ثرؤذة بةردةوامةكان بةكاردَيت.فةقةرةيةك بَلَي ِرَيذةى ئةوةندةى ئةو ق
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

تةةازة  ثةةرؤذةى  يةَةت وةك  ئةةةوة ناتوانر بةةَي  مةةةكان  ثةةرؤذة بةردةوا بةةؤ  طةةةر  كةةرا، ئة ئةةةوة  شةةةى  سةةتا موناقة ئَي
 تةسةروف بكرَيت، ئةوة كَيشةكة لةوةداية، دوا سياغةى خبوَيننةوة، فةرموو.

  فريد ابراهيم:بةِرَيج د. ظااَل
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 (: بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:9ماددةى )
يةةة  بةةري ما نةةان  ثةةالن دا تةةي  ئةةابووري و وةزارة يةةي و  تةةي دارا يةةران و وةزارة مةةةني وةز سةةةر ئةجنو سةةتة لة ثَيوي

كةةةن, دواي  راكَيشراوةكة بؤ ثرؤذةكاني ذَيرخاني ئابووري و وةبةرهَينان بةشَيوةيةكي دادثةروةرانة خةرج ب
 راستاندني لة اليةن ثةرلةمانةوة.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو امنة فةرموو.
 بةِرَيج امنة زكرى:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

نةةةكَى دةم  ئةةةز دَى روونكر طةةةها  ئةةاكنجيَين ثارَيج طةةؤر  ثَيشنيارا هندَى كو ب شَيوةكَى كو ل طؤر ثارَيجطةها ل 
يةةةعنى  شةةة،  ثةةَى خؤ مةةة  هةةؤكَى ذى  طةةةها د ئةةةم وةك ثارَيج نةةةبيت  شةةة  ئةةةو كَي سةةلَيمانى  ئيحتيمالة هةولَير و 
مةةدان  تةةة ئةجنا سةةتةكَى بهَي هةةةمى ئا سةةتانَى ب  بووذاندنةوة و طةشةسةندَين هةمى ثارَيجطةهَين هةرَيما كورد

كةةةين خةةاز د هةةةذاريا  سةبارةت ثارَيجطةها دهؤكَى ئةو ترس مة يا هةى، ذبةر هندَى دا ئةةاكنجى و  طةةؤر  كةةو ل 
 مةنتةقَى ئةوثرؤذة بهَينة دابةش كرن. 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك دَلشاد فةرموو.
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 بةِرَيج دَلشاد شعبان عبدالغ ار:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةةجَي ئةطةر ئةم دةقة وةكو خؤى مبَينَيـتةوة حكومةت ناتوانَيت ئةو ثرؤذانةى كة هةب خةةؤى جَي ووة وةكو 
تةةريش  كةةو  يةَةت وة سةةةر دةكر ثةةَي ضارة شةةةكانى  بكات، ئةو ثَيشنيارةى كة من كردم ئةطةر بيخوَينن هةموو كَي

 بِريار لةالى ئَيوةية، سوثاس.  
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَي سوثاس، خاتوو شرين فةرموو.
 :رمضانبةِرَيج شرين حسين 

 ةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَيج س
ئةو ثَيشنارةش الي من هاتة كرن، حةز دكةم بَيتة دةنطدانَي و ثشتطرييا ئاخافتيَن ئامينة خان دكةم هةمان 

 فيكرمان هةي لة بارةي ثارَيجطاي دهؤك، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو دكتؤرة ظااَل.
 يم:بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراه

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 (: بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:9ماددةى )

يةةة  بةةِري ما نةةان  ثةةالن دا تةةي  ئةةابووري و وةزارة يةةي و  تةةي دارا يةةران و وةزارة مةةةني وةز سةةةر ئةجنو سةةتة لة ثَيوي
كةةةن,  دواي راكَيشراوةكة بؤ ثرؤذةكاني ذَيرخاني ئابووري و وةبةرهَينان بةشَيوةيةكي دادثةروةرانة خةرج ب

 راستاندني لة اليةن ثةرلةمانةوة.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك طؤران فةرموو.
 بةِرَيج طؤران ئازاد حممد:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
لةَةَي  يةةة دة سةةتان هة لةةةماني كورد نةةدامي ثةر ئامينة خان لة خولي ثَيشوو لَيرة بووة لة موناقةشةدا، يةعين ئة

لةَةَي لةسةر رَيذ قةةة دة ةي دانيشتوان كة بجانَيت قازاجنيةتي، ئةندامي ثةرلةماني كوردستان لة هةندَية مةنتي
نةةدَيكيان  بةةاران، هة سةة) و كيميا سةةي راطوا سةةةر ئةسا لةسةر ئةساسي زيان لَيكةوتن و كاولكاري، هةندَيكيان لة

كةةةو يةةاني لَي يةةةك ز تةةؤ مةنتيقة هةةةذارة، دةَلَين لةسةر ئةوة، وشةي دادثةروةري دةكرَيت  يةةةك  تووة، مةنتيقة
يةةة  شةةاري وا هة يةةةعين  كةةةوتووة،  يةةةك  لةةة ثةنا سةةتة  يةةةعين دوورة دة يةةة،  مةنتيقةيةك ئيستيسماري تَيدا ني
بةس بة ئيستيسمار ذياني طوزةراني تَيداية، شاري وا هةية ئةطةر حكومةت ثرؤذةي لَي نةكات وَيران دةبَي، 

كةةا هةةةذارى و كاول يةةة،  ئةةةم وردةكاري ئةةةوة  بةةةر  ثةةِر لة يةةة  ثةةةروةرى ثَيموا شةةةى داد نةةة و ثةةةروةري و ئةوا رى داد
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يةةة  مةةوا ني مةةن ثَي يةةةعين  كةةان،  سةةتان و وةزيرة لةةةماني كورد نةةة ثةر ئةةةم ثرؤذا جةةةي  ثَيستيةتي، دوايي لة نةتي
لةةة  تةةةعبري  كةةات و  سةةتان دة هةةةموو كورد حكومةت تةعبري بَيت لة شارو طةِرةكَية، هةر وةزيرَية تةعبري لة 

سةةة هةموو دَييةك دةكا هةةةر كة مةةة  ت و مةسئوولة لة بةرامبةر هةموو ناوضةيةك، ئةطةر ئةو وةزيرانةي ئَي
 دي ا  لة شارو دَييةكةي خؤي بكات، بةِراسيت حكومةتداريةكي عةيبةمان هةية و، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ثةِرين دةسيت ثَيكردووة، فةرموو.ئَيستا من دَلنيام بَيطةرد خانيش دةَلَيت لةو شوَينةي كة را
 بةِرَيج بَيطةر دَلشاد تاَلةباني:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

سةةتان و  هةةةرَيمي كورد من باسي ئةوة ناكةم لةكوَيوة راثةِرين دةسيت ثَيكردووة، بةاَلم ئَيمة باسي حكومةتي 
هةةةم  ثارَيجطاكاني سنووري هةرَيمي كوردستان دةكةين، بةس من ثَيمواية ئَيستا غةةيت  تةةرين زة كةركووك زؤر

ضةةانة  ئةةةو ناو يةةة  يةةار وا طةةةر بِر سةةتان ئة هةةةرَيمي كورد مةةةتي  كةةو حكو مةةةش وة هةةةم ئَي سةةةرة،  لة عَيراقةوة لة
لةَةَيم  سةةيت دةي يةةة بةِرا يةةدة ني بةةؤ موزا سةةتان  بةشَيكني لة هةرَيمي كوردستان و دةطةِرَينةوة سةر هةرَيمي كورد

كةةةرك طةةاي  سةةتادا ثارَيج لةةة ئَي يةةةتي  ئةةةم حةةةقي خؤ لةةةناو  سةةتان  هةةةرَيمي كورد تةةري  كةةاني  كةةو ثارَيجطا ووك وة
 وثاس.ثرؤذةية جَيطاي بكرَيتةوةو، س

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك صاحل رةئي جةنابيشت واية، وانيية  فةرموو.
 بةِرَيج صاحل فقَي حممد:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
يةةة من ويستم ئةم قسةية بكةم ب يةَةنني بؤ بةةةكار د كةةةركووك  َيطةرد خان كردي، من دَلنيام كة ئَيمة ئابووري 

 ثَيويستيشة لةو قةرزة، لةو ثرؤذانة دابنرَيت.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك فرسةت فةرموو.
 بةِرَيج د.فرست صؤ  علي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بةةووةو ئةوةي من خاَلي ثةيِرةوي شةةة وا  يةَةت، هةمي سةةت دةب يةَةرة درو شةةةكة ل مةةن كَي سةةةوري  بةةة تة يةةةعين  يةةة، 
كةةرَين،  ئَيمةش كة ثةيِرةومان داِرشتؤتةوة وامانكردووةو لة رابردووش وا بووة، كاتَية كة رةئيةكان تةرح دة

لةَة طةةرن، دة تةةووة، وةريب سةةتان وةرطر يةةةك كة طةةةر  طةةرن، ئة تةةووة، وةريب سةةتان وةرطر َين ئةطةر بة عور  سَي كة
نةةةوة،  مةةان دةخوَين كةةةن و بؤ لةسةر ئةو ماددةية ئةوةندة رةئية هةبووة، نةك برادةران لةوَي صياغةيةك دة
ضةةؤن  ضةةوونة  لةةةمان دةر لةةة ثةر ئةو دةَلَي مين تَيدا بَيت، ئَيستا منيش ثرسيار دةكةم هةموو ئةو ياسايانةي 

بةةةي ئة لةةةمان موخاتة كةةات  ثةر تةةةكان دة بةةةي وةزارة لةةةمان موخاتة مةةن ثةر كةةات،  يةةران دة مةةةني وةز جنو
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نةةةكرا،  ثَيشنيارم كرد ثَيويست ناكات وةزارةتي ئابووري و وةزارةتي ثالندانان، ثَيشنيارةكة هةر حيسابي بؤ 
ضةةةند  سةةتة  كةةةين ثَيوي سةةة دة مةةة ق يةَةة ئَي يةةن، كات نةة  دةدة يةَةذن و دة باشة ئةطةر واية بة كةي ي خؤتان دايِر

مةةة دة سةةتَيت رةئي هةية بيخةنة دةنطدانةوة، كا يةةة هةَلب يةةةك لةوال نةةةك  نةةةهَينا   طةةي  مةةة دةن نةةا  كا طةةي هَي ن
شةةارَي نةةاوي  مةةةش  بةةةين ئةوةش زياد بكرَيت، با ئةو شارةشي لةطةَل بَيت، ئَيمةش خةَلكي شوَينَيكني، ئَي ة دة

 ئةطةر وا بَيت، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، دكتؤر حمةمةد عةلي فةرموو.
 ِرَيج د.حممد علي ياسني:بة

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
هةةؤك  طةةاي د خةةؤي ثارَيج كةةاتي  طةةةر  يةةة، ئة كةةاتي ئةوة ضةةونكة  يةَةت،  سةةةت ب طةةةر روخ يةةة ئة يةةةكم هة موزايةدة
هةةةرَيمي  طةةاي  طةةةورةترين ثارَيج سةةتا  ب ووكرتين ثارَيجطاي هةرَيمي كوردستان بوو لة رووي دانيشتوانةوة، ئَي

نةةت كوردستانة لة رووي دانيش لةةة )وةن ثؤي يةةاتر  كةةةي ز سةةة نجي هةةةموو كة ئةةةو  ئةةاوارةو  توانةوة، ئةو هةموو 
نةةة  ثططرى  ئةةةو قةيرا لةةةدواي  هةةؤك  طةةاي د لةةة ثارَيج لةَةةتي  سةةي نَيودةو سةةةتي سيك ئةةةوةي  بةةةثَيي  كةةةس  يةةؤن  مل

يةةة،  مةةن ني بةةةدَلي  كةةة  كةةةن  ضةةكة ب شةةارو شارؤ يةةةدةي  يةةة موزا قةةةرار وا سةةاية  لةةةم يا طةةةر  نةةة، ئة نيشتةجَي بوو
 با ئةو موزايةدةية بكةين، سوثاس.ئَيمةش 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، خاتوو زؤزان صادق فةرموو.
 بةِرَيج زؤزان صادق:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
حةقة سكرتَيري ثةرلةمانَي ناظَي من بري نةكات، ئةوة سَي جارة من دةستا خؤ را كريية، بري كرية ناظَي من 

يةَةذن  ضيية  ئةةةوة ب عةةةتَية  بةةؤ جةما كةةةم،  عةةةلي د مةةةد  تةةؤر حمة خةةان و دك نةةة  نةةا ئامي ئةز ثشتيظانيا ئاخافت
بةةةس  كةةرَي  ثةةةروةري دة سةةَي داد دادثةروةري مة دهؤكَي موشكيلة هةي طةل وشة دادثةروةري، هةر جار بةح

مةةةتطوزاريَين طةةةهَين  دهؤك يا بَيذم ثرت هةميا يا زةرةرمةندو زيامنةندة كو ئةو ثرؤذةو ئةو خج هةةةر ثارَيج
جةةَي  تةةة  سةةتايي بَي بةةة درو طةةةر  ثةةةروةري ئة ئةةةو داد يةَةذا  كةةرن، ب تةةة  هةةؤكَي ناية سةةلَيماني د دَينة كرن هةولَيرو 
ئةةةم  هةةةبي)  كةةة  بةجَي كرن ئةم دطةلني، بةس ئةطةر بة دروستايي نةهَيتة كرن هةروةكو ثَيشرت بةري نوو

 ان دوو قةوسدا دهؤكَي بكةنة ناظ.حةز دكةين لةنَيو
 ةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:ب

تةةةي  تةةةوةو نوق بةةةرز كراوة سةةت  ئةةةوة زؤر دة يةةة  كةةةين، تكا بةةةجَيي دة جةةَي  ئينشائةلاَل ئةجمارة بةرَيكوثَيكي 
كةةة  كةةةم،  نةةاوخؤ دة نيجامي، ئَيوة دةزانن و خؤشتان دةزانن نوقتةي نيجامي نيية، من موخالةفةي ثةيِرةوي 

يةةةة ئة بةةةةوة دةدةم، تكا نةةةة رَي  يةةَةت و دةاةي بةةةةدَليان دةب نةةةدامان  بةةةةَلكو ئة نةةةةوة،  صةةةياغة خبوَين طةةةةر دوا 



 212 

نةةة  نةةة خبةي ئةةةو تَيبينيا يةةةكي  بةةة  يةةةك  سةةتة  سةةةت درو تةةؤر فر شةةنيارةي دك ئةةةو ثَي طةةةرنا  نةةةوة، ئة دةنطدا
 دةنطدانةوة، ئينجا دوايي، بةِرَيج كاك قوباد تاَلةباني فةرموو.

 ئةجنومةني وةزيران: بةِرَيج قوباد تاَلةباني/ جَيطري سةرؤكي
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

نةةةمان  مةةةتَيكي دادثةروةرا مةةة حكو كةةة ئَي نةةةوة  يةةا بكةي حةز دةكةين ئَيمة هةموو ثةرلةمانتارَيكي بةِرَيج دَلن
شةةتمان  ئةةيرت زؤر  فةةراوانَيكني و  هةةةموو دَل  نةةةري  بةةةَلكو نوَي نةةة،  كةةة فراوا هةةةر بن نةةةك  كةةةمان  يةةة، كابينة هة

نةةة  فراوانة، ئةمة سةر ثةةرؤذة دادثةروةرا سةةةر  يةةن لة ئَيشة بؤ هةموومان دروست دةكات، ئَيمة كة بِريار دةدة
ضةةة  بِريار دةدةين، رةضاوي ناوضة جياجياكاني كوردستان دةكةين، ثارةيةكي زؤريش سةرف دةكةين لةو ناو

بةةني، كوردستانيانةي دةرةوةي ئيدارةي هةرَيمي كوردستان، ثَيمواية دَلنياش دةبني لة داهاتووشد ا هةر وا دة
 بؤية ثَيمواية سيقةتان هةبَيت بة حكومةتةكةي خؤتان دادثةروةرانة مامةَلة بةم قةرزةش دةكات، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

فةةةت  سةةتا دةر يةةة ئَي كةةردووة، بؤ سةةةت  يةةاتر ق هةةةمووان ز لةةة  سوثاس، ئينجا كاك عومةر ئةوة ئةمِرؤ جةنابت 
 ابت ئةوة ئةنداماني تري ثةرلةمانيش قسةيان هةية، تكاية دوا صياغة خبوَيننةوة.بدةم بة جةن

 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 (: بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:9ماددةى )

بةةِر نةةان  ثةةالن دا تةةي  ئةةابووري و وةزارة يةةي و  تةةي دارا يةةران و وةزارة مةةةني وةز سةةةر ئةجنو سةةتة لة يةةة ثَيوي ي ما
كةةةن, دواي  راكَيشراوةكة بؤ ثرؤذةكاني ذَيرخاني ئابووري و وةبةرهَينان بةشَيوةيةكي دادثةروةرانة خةرج ب

 راستاندني لة اليةن ثةرلةمانةوة.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة ثَيشنيارةكةي ئَيوة ضي بوو  مامؤستا عبدالرمحن فةرموو.
 رضا:علي  بةِرَيج عبدالرمحن

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
سةةت  نةةةو )ثَيوي شةةَيوةيةكي دادثةروةرا سةةراوة بة كةةات، نوو تةةة ب ئةةةو بابة سةةةري  طةةة ضارة ثَيشنيارَية دةكةم رةن

 بوونَيكي( بؤ زياد بكرَيت، ضونكة رةنطة شوَين هةبَيت ثَيويسيت بة ثرؤذةي تر هةبَيت، زؤر سوثاس.
 رلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثة

 فةرموو كاك طؤران.
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 بةِرَيج طؤران ئازاد حممد:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

يةَةة  يةةة ض ثَيوةر سةةةكة ئةمة بةةةاَلم ق هةةؤك،  قةةةي د بةةؤ مةنتي يةَةوة  سةةؤزييةي ئ لةةةو دَل طةةةين  تةةَي دة يةعين ئَيمة 
يةَةذةي يةةة ر شةةتوان، كامة يةَةذةي داني ضةةيية  ر سةةتان  لةةة كورد هةةةذاري  يةَةوةري  هةةةذاري، ث شةةتوان   دادةنَييت  داني

سةةتني،  ثةةَي ببة شةةيت  سةةتان ث لةةة كورد يةةة  سةةتانداردمان ني سةةي  يةعين هةر جوملةيةك دةطري جوملةيةكي قيا
كةةات،  تةةةوزيع دة نةةة  ئةةةم ثرؤذا كةةة  يةعين ئةوة بريتيية لة ئةركي ثةرلةمانتارةكان خؤمان لةسةر حكومةت 

يةَةت قةةةبول بكر سةةتانداردَية يةعين ضي غةدر لة شارَيكي وةكو دهؤك بكرَيت، ضؤن لَيي  هةةةر  تةةؤ  طةةةرنا    ئة
لةةةنَيوان  نةةة  شةةَيوةيةكي دادثةروةرا سةةني بة سةةتا دةنوو كةةةن ئَي حةةةز دة يةةيَن،  يةَةي دا شةةتَية دادةن هةةةر  يةَةي،  دادةن
مةةة  سةةني، ئة ثارَيجطاكاندا بة لةبةرضاو طرتين هةذاري و كاولكاري وثَيويسيت دوو، سَي جوملةي تريش دةنوو

 ض لة وةز  دةطؤِرَيت، سوثاس.
 ج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَي

 فةرموو.
 :رمضان بةِرَيج شرين حسين

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
كةةاني  سةةةر ثارَيجطا نةةة لة شةةَيوةيةكي دادثةروةرا طةةومت بة مةةن  كةةرد،  شةةنيارةم  ئةةةم ثَي بةةووم  مةةن  سةرةتا وابجاو 

هةةةرَيمي كو هةةةذارلان هةرَيمي كوردستان، ضونكة هيض ثَيوةرَيكي دروستمان نيية لة  يةَةوةري  كةةام ث سةةتان،  رد
 هةية وةكو كاك طؤران ئازاد ئيشارةتي ثَيدا.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، ئَيستا ئةوة زؤر باشة، بةشَيوةيةكي دادثةروةرانة بةسةر ثارَيجطاكان، فةرموو خاتوو مريةم.
 بةِرَيج مريم صمد عبدي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

طةةةر ئ سةةةربةخؤية، ئة يةةدارةي  سةةةربةخؤ، دوو ئ يةةدارةي  يةةة، ئ يةةدارةنان هة كةةان ئ لةةة ثارَيجطا طةةة  مةةة ج َي
كةةاك  ثارَيجطاكان ئيجافة كران ئةوانةش ئيجافة بكرَين، ضونكة بةرٍَاسيت هةميشة ئةوان ثةراوَيج خراون وةك 

خةةةَلة طؤران باسي كرد، دوو ساَل زياترة يةك ثرؤذةي ناو بازاِر وةستاوة، دوو ساَل سةةابةتي  ة ئيش و كارو كة
 وةستاوة، لةبةر ئةوةي ئةو ثرؤذةية ئةو جَييةي بؤ دابني نةكراوة.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

قةةةزا  تةةةوة،  يةةدارة دةطرَي خاتوو مريةم ئيدارةكان، قةزاكان، بةشَيكن لة ثارَيجطاكان، كة باسي ثارَيجطات كرد ئ
 طرَيتةوة، هةمووي دةطرَيتةوة، كاك مةردان فةرموو.دةطرَيتةوة، ناحية دة
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 مصى  :بةِرَيج مردان خدر 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

نةةة  نةةدة طوما سةةتة ئةوة طةةةر را شةةي، ئة سةةيلة رادةكَي ئةةةو تةفا بةةؤ  ئةو هةموو طومان كردنة لة حكومةتة، ئَيمة 
بةةاش ن يةةة  نةةدة هةية، واهلل لة قةزاكانيش طومامنان لة موحافةزة هةية، بؤ نةةة، ئةوة مةةان كرد نةةدة طو يةةة ئةوة ي

كةةة  هةةةبَيت،  مةةةت  بةةة حكو سةةيقةمان  يةةةو  تةفاسيلة، ئةو نةصةي كة خوَيندرايةوة بة تةنيا دادثةروةري كاف
 دادثةروةريانة تةعامول لةطةَل ئةو قةرزة دةكات، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

نةةةوة ئَيستا دةاوَيننةوة، هي تان بؤ ئيجا كةةة دةاوَين هةةةر  لةَةَيم  فة كردووة  يان هةر ئةوةية، خؤ با ثَيتان ب
سةةيت  يةةةوة دة كةةة خوَيندرا شةةَيوةيةي  بةةةو  يةةة  كةةَي لةطةَلدا هةر ئةوةي ترة، لةبةر ئةوة دةاةمة دةنطدانةوة، 

تةةةوة  ) تةةةوة  )34بةرز بكا بةةةرز بكا سةةيت  يةةة دة لةَةدا ني كةةَي لةطة سةةوثاس،  يةةة، زؤر  كةةةس لةطةَلدا كةةةس 9(   )
 ةطةَلدا نيية، كةواتة ماددةكة ثةسند كرا، ماددةي دواي ئةو تكاية.ل

 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ماددةي دةيةم: بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:

سةةتانةي كةةةوتن و طرَيبة ئةةةو رَيك  دةكرَيت ئةو ناكؤكيانةي لة ئةجنامي ثيادة كردني حوكمةكاني ئةم ياساية 
ئةةةوةي  بةةةطوَيرةي  لةَةةتي  بةةذيواني نَيودةو طةةاي ناو لةةة رَي كةةرَين  سةةةر ب سةةرتَين ضارة سةةاية دةبة ئةةةم يا بةةةثَيي 

 بةرذةوةندي طشيت ثَيويست دةكات.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كَي قسةي هةية لةسةر ئةم ماددةية  كاك شوان نوقتةي نيجاميت هةية  فةرموو.
 ، امحد:بةِرَيج شوان شَي

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
سةةةي  سةةيت ق يةةة، بةِرا كةةةم زيادة سةةةيةك ب هةةةر ق يةةة  سةةةر درا، بؤ طةةي لة من زؤر دةستم بةرز كردةوة، تازة دةن
زؤري لةسةر كرا، كاك فرسةت قسةيةكي زؤر جواني هَينا، بةِراسيت ئةو رةئيانةي ئَيستا هةست ثَي دةكةين 

 ..........َل ئةوةدام دادثةروةريةكةش وةكو كاك قوباد ئيشارةتي ثَيداهيض ئيعتيباري بؤ دانانرَيت، من لةطة
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سةةتة  سةةايي درو نةةةي يا تازة دةنطي لةسةر درا، كَي قسةي هةية لةسةر ماددةي دةيةم  كةس نيية، ئةوةي ليذ
لةة شةةكَية  بةةةاَلم بة كةةةس،  سةةَي  تةةة  نةةةبووة بطا شةةنيارَية  تةةةوة، هيض ثَي جةةَي كراوة صةةةكة  لةةة نة شةةنيارةكان  ة ثَي

بةةةرز  سةةيت  كةواتة كةس نيية قسةي هةبَيت لةسةر ماددةي دة، بؤية دةاةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دة
لةَةدا 35بكاتةوة  ) ( كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة  )كةس نيية( لةطة

 ثةسند كرا، ماددةي يازدة تكاية. نةبَي، كةواتة ماددةكة



 215 

 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ماددةي يازدةم: بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:

 كار بة هيض ياسايةك، يان بِريارَية، يان هةر دةقَيكي تري ناكؤك لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياسايةدا ناكرَيت.
 سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/

بةةةرز  سةةيت  يةةة دة كَي قسةي هةية لةسةر ئةم ماددةية  كةس نيية، كةواتة دةاةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلدا
لةَةدا 35بكاتةوة  ) ( كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة  )كةس نيية( لةطة

 تر تكاية.نةبَي، كةواتة ماددةكة ثةسند كرا، ماددةي دوا
 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ماددةي دوازدةيةم: بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:

كةةةن و  ثَيويستة لةسةر ئةجنومةني وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكاني ئةم ياساية جَي بةجَي ب
 دني دةربكةن.ئاسان جَي بةجَي كر ثةيِرةو و رَينمايي ثَيويست بؤ

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةةةرز  سةةيت  يةةة دة كَي قسةي هةية لةسةر ئةم ماددةية  كةس نيية، كةواتة دةاةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلدا
لةَةدا 34بكاتةوة  ) ( كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة  )كةس نيية( لةطة

 ، كةواتة ماددةكة ثةسند كرا،  ماددةي دواتر تكاية.نةبَي
 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ماددةي سَيجدةيةم: بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:
 ئةم ياساية لة رَيكةوتي باَلوكردنةوةي لة رؤذنامةي فةرمي )وةقائيعي كوردستان( جَي بةجَي دةكرَيت.

 وسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.ي

بةةةرز  سةةيت  يةةة دة كَي قسةي هةية لةسةر ئةم ماددةية  كةس نيية، كةواتة دةاةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلدا
لةَةدا 38بكاتةوة  ) ( كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة  )كةس نيية( لةطة

 را، هؤيةكاني دةرضوواندني ئةم ياساية.نةبَي، كةواتة ماددةكة ثةسند ك
 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 هؤيةكاني دةرضوواندني ئةم ياساية بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:
سةة)  يةَةدان و ثَيشخ شةةة ث سةةةي طة بةةةردةوامي ثرؤ سةةتان و  لةثَيناو ثاَلثشيت كردني باري دارايي هةرَيمي كورد

 ةيةي بةرذةوةندي بااَلي طةلةكةي دةستةبةر بكات، ئةم ياساية دةرضووَيندرا.بةو شَيو
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كَي قسةي هةية لةسةر هؤيةكاني دةرضوواندن  بةس كاك عباس غةزالي فةرموو.
 بةِرَيج عباس غجالي مريخان:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ت بنووسني طةلةكةمان، ئَيمة بؤ ميللةتةكةمان بِريار دةردةكةين، نةك بؤ ميللةتَيكي طةلةكةي وابجاو دةبَي
 تر، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، ئةوة ضاك بكرَيت، فةرموو.
 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ة بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:هؤيةكاني دةرضوواندني ئةم ياساي

سةة)  يةَةدان و ثَيشخ شةةة ث سةةةي طة بةةةردةوامي ثرؤ سةةتان و  لةثَيناو ثاَلثشيت كردني باري دارايي هةرَيمي كورد
 بةو شَيوةيةي بةرذةوةندي طةلةكةمان دةستةبةر بكات، ئةم ياساية دةرضووَيندرا.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

لةَةدا 36انةوة، كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوة  )دةاةمة دةنطد ( كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطة
مةةة  سةةاكة دةخة كةةؤي يا كةةرا،  سةةند  تةةة ثة نةةةبَي، كةوا لةَةدا  يةةة( لةطة كةةةس ني تةةةوة  ) بةةةرز بكا سةةيت  يةةة دة ني

تةةةوة بةةةرز بكا سةةيت  يةةة دة كةةَي لةطةَلدا كةةرا،  سةةند  كةةاني ثة كةةة ماددة شةةَيوةيةي  بةةةو  كةةةس 39  )دةنطدانةوة   )
سةةند 6لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة  ) سةةاكة ثة تةةة يا يةةة، كةوا لةَةدا ني ( لةطة

بةةةرٍََيجان  سةةوثاس،  سةةايةوة، زؤر  ئةةةم يا ضةةووني  نةةةي دةر بةةة بؤ كةةةين  سةةتان دة كرا، ثريؤزبايي لة خةَلكي كورد
 شتين ئةمِرؤمان.ئةنداماني ثةرلةمان، بةم شَيوةية هاتينة كؤتايي داني

 
 

 
 

 
 
 فخرالدين قادر                               جع ر ابراهيم ئَيمينكي                        د. يوسحم حممد صادق            
 سكرتَيري ثةرلةماني                        جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني  

 عَيراق  -عَيراق                           كوردستان  –عَيراق                              كوردستان  –كوردستان 
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 (ي14ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 2015–6–9رَيكةوتي  شةممةضوار

 خولي ضوارةمي هةَلبذاردن
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 (14) ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة
 6/2015/ 9 رَيكةوتي شةممةضوار

عَيراق  -ثةرلةماني كوردستان   9/6/2015رَيكةوتي  شةممةضواررؤذي (ي ثَيش نيوةِرؤي 10كاتذمَير )  
بةِرَيج جع ر ابراهيم ئَيمينكي  بة سةرؤكايةتي يوسحم حممد صادق سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبووني

، ساَلي ضوارةمي(ي خولي 14ر سكرتَيري ثةرلةمان, دانيشتين ذمارة )جَيطري سةرؤك و، بةِرَيج فخرالدين قاد
 ( ي خؤي بةست.2015)

 بةرنامةي كار:
ي 1992(ي هةمواركراوي ساَلي 1( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ذمارة )20(ي ماددة )1بةثَيي حوكمةكاني بِرطة )

(ي خولي 14انيشتين ذمارةي )عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياري دا د –ثةرلةماني كوردستان 
ضوار (ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي 10طرَيداني دووةمي  ساَلي يةكةم لة خولي ضوارةمي هةَلبذاردن لة كات )

 دا بةم شَيوةية بَيت: 9/6/2015شةممة رَيكةوتي 
مةةاددةي ) 1 بةةةثَيي  خةةوارةوة  سةةايانةي  ثةةرؤذة يا ئةةةو  بةةؤ  كةةةم  نةةةوةي ية نةةاوخؤي 71خوَيند ثةةةيِرةوي  لةةة   )

 ( ي هةموار كراو:1992(ي ساَلي )1لةماني كوردستان ذمارة )ثةر
 ثرؤذة ياساي تاقانةكاني كيمياباران و ئةن ال و جينؤسايد كراوةكان. -أ

 (2014( ساَلي )6ثرؤذة ياساي هةمواري يةكةمي ياساي زمانة فةرمييةكان ذمارة )  -ب

يذنةي كاتي بؤ ثَيداضوونةوةي ط توطؤ كردني ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان كة لةاليةن ل -2
( و بِرطةي هةشت لة ماددةي 2014( ي ساَلي )26ثةيِرةوي ناوخؤ ئامادة كراوة بةثَيي برياري ذمارة )

شةةت 1992( ي ساَلي )1( لة ياساي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان ذمارة )56) ( هةموار كراو و ثاَلث
مةةاددةي ) لةةةماني ك94بة  نةةاوخؤي ثةر ثةةةيِرةوي  مةةارة )( ي  سةةتان ذ سةةاَلي )1ورد هةةةموار 1992(ي  ( ي 

 كراو.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
سةةاَلي دووةم،  بةةذاردن،  ضةةوارةمي هةَل خةةولي  كةةةين،  ثةةَي ئة سةةت  سةةتان دة طةةةلي كورد نةةاوي  بةةة  دانيشتنةكةمان 

(ي يةكي 1، بةرنامةي كار، بةثَيي حوكمةكاني برطة )(9/6/2015(، ِرؤذي دانيش) )14دانيشتين ذمارة )
مةةارة ) يةَةراق ذ سةةتاني ع سةةاَلي )1ماددةي بيست لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كورد هةةةموار 1992(ي  ( ي 
مةةارة ) شةةتين ذ كةةاتي داني يةةاري دا  لةةةمان بِر سةةةرؤكايةتي ثةر سةةتةي  خةةولي 14كراو دة لةةة  بةةةهارة  خةةولي  ( ي 

لةةةةما ضةةةوارةمي ثةر بةةةذاردني  تةةةذمَير )هةَل لةةةة كا كةةةةوتي 10ن  شةةةةممة ِرَي يةةةوةِرؤي ِرؤذي ضوار ثةةةَيش ن ( ي 
 ( بةم شَيوةية بَيت:9/6/2015)



 220 

مةةاددةي ) 1 بةةةثَيي  خةةوارةوة  سةةايانةي  ثةةرؤذة يا ئةةةو  بةةؤ  كةةةم  نةةةوةي ية نةةاوخؤي 71خوَيند ثةةةيِرةوي  لةةة   )
 ( ي هةموار كراو:1992(ي ساَلي )1ثةرلةماني كوردستان ذمارة )

 اني كيمياباران و ئةن ال و جينؤسايد كراوةكان.ثرؤذة ياساي تاقانةك -ت

 (2014( ساَلي )6ثرؤذة ياساي هةمواري يةكةمي ياساي زمانة فةرمييةكان ذمارة )  -ث

ط توطؤ كردني ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان كة لةاليةن ليذنةي كاتي بؤ ثَيداضوونةوةي  -2
( و بِرطةي هةشت لة ماددةي 2014( ي ساَلي )26ة )ثةيِرةوي ناوخؤ ئامادة كراوة بةثَيي برياري ذمار

شةةت 1992( ي ساَلي )1( لة ياساي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان ذمارة )56) ( هةموار كراو و ثاَلث
مةةاددةي ) مةةارة )94بة  سةةتان ذ لةةةماني كورد نةةاوخؤي ثةر ثةةةيِرةوي  سةةاَلي )1( ي  هةةةموار 1992(ي  ( ي 

 كراو.
يةةةك ثَيش ئةوة دةست بة بةرنامةي  كةةة ثوختة كةةةين  لةةةمان ئة سةةكرتَيري ثةر كار بكةين داوا لة بةرَيج 

 لة كؤنووسي دانيشتين ثَيشووي ثةرلةماني كوردستان خبوَينَيتةوة.
 سكرتَيري ثةرلةمان.-بةرَيج فخرالدين قادر

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 وو:( بةم شَيوةي خوارةوة ب2/6/2015( لة بةرواري )13ثوختةي دانيشتين ذمارة) 

 دةست ثَيكردني دانيش) لةاليةن بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمانةوة. 1
نةةةبوو و  -2 مةةادة  لةةةماني ئا نةةداماني ثةر نةةاوي ئة نةةةوةي  شةةوو و خوَيند شةةتين ثَي تةةةي داني خوَيندنةوةي ثوخ

 ئامادة بووي كؤبوونةوةي ليذنةكاني ثةرلةمان لةاليةن سكرتَيري ثةرلةمانةوة.
 رؤذة ياساي ِراكَيشاني ماية لة ِرَيطةي قةرز كردن لة هةرَيمي كوردستان.ثةسند كردني ط توطؤ كردني ث -3

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

شةةتين  لةةةمان و داني شةةووي ثةر شةةتين ثَي نةةةبوواني داني مةةادة  نةةاوي ئا كةةةين  سوثاس، ئَيستا داوا لة بةرَيجتان ئة
 ليذنةكاني ثةرلةمان خبوَيننةوة.

 سكرتَيري ثةرلةمان: -قادرفخرالدين بةرَيج 
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

( ئامادة نةبوون 2/6/2015( ي ئاسايي لة بةرواري )13ناوي ئةنداماني ثةرلةمان كة لة دانيشتين ذمارة )
 يان مؤَلةت ثَيدراو بوون ئةمانةن:

 لة كؤبوونةوةي يةكةم:
بةةر - مؤَلةت -ئومَيد حةمة علي - مؤَلةت -ئاواز جةنطي لةَةةت -اهيمئَيظار ا مةةةال - مؤ لةَةةت -بةةاثري كا ثةةةري  - مؤ

نةةةبووة -عثمان مؤرتكةمجال  - مؤَلةت -صاحل مةةادة  يةةد - ئا لةَةةت -حةةةيات جم محةةد - مؤ لةةحم ا لةَةةت -خ نةةا  - مؤ زا
بةةدالرمحن لةَةةت -ع محةةد - مؤ لةَةةت -سةةراج ا سةةةرحةد - مؤ نةةةبووة -سةةةركةوت  مةةادة  مةةني - ئا مةةة ا  -شةةَيركؤ حة

كةةاروان( - مؤَلةت -عادل عجيج - مؤَلةت -ظيان عباس - مؤَلةت -صاحل بةشار - مؤَلةت فةةارس)ابو  بةةدالرمحن   -ع
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لةَةةت مةةود - مؤ بةةداهلل حم لةَةةت -ع صةةاحل - مؤ مةةر  لةَةةت -ع صةةاحل - مؤ مةةة  نةةةبووة -فةةةرهاد حة مةةادة  فةةةرحان  - ئا
 مؤَلةت -عثمانمنرية  - مؤَلةت -جةوهر

 لة كؤبوونةوةي دووةم:
لةةي -ةت مؤَل -ئاواز جةنطي  ئاواز جنطي مؤَلةت  مةةة ع لةَةةت  -ئومَيد حة كةةامال -4 -مؤ لةَةةت -بةةاثري  ثةةةري  - مؤ

نةةةبووة -مؤرتكةعثمان مجال  - مؤَلةت -صاحل مةةادة  يةةد - ئا لةَةةت -حةةةيات جم محةةد - مؤ لةةحم ا لةَةةت -خ نةةا  - مؤ زا
بةةدالرمحن لةَةةت -ع محةةد - مؤ لةَةةت -سةةراج ا سةةةرحةد - مؤ نةةةبووة -سةةةركةوت  مةةادة  مةةني - ئا مةةة ا  -شةةَيركؤ حة

بةةاس - مؤَلةت -صاحل بةشار - مؤَلةت يةةان ع لةَةةت -ظ يةةج - مؤ لةَةةت -عةةادل عج فةةارس - مؤ بةةدالرمحن  لةَةةت -ع  - مؤ
 مؤَلةت -فةرحان جةوهر - ئامادة نةبووة -فةرهاد حةمة صاحل - مؤَلةت -عمر صاحل - مؤَلةت -عبداهلل حممود

 مؤَلةت -انور قادر - مؤَلةت -حسن صاحل - مؤَلةت -عثمانمنرية  -
سةةةةرؤ شةةةةييةكاني بةةةةرَيج  نةةةة هةمي نةةةةي ليذ نةةةةوةي هةفتا ضةةةووني كؤبوو ثةةةؤرتي بةدوادا لةةةةمان، ِرا كي ثةر

 ( بةم شَيوةية بوو:9/6/2015( تا )3/6/2015ثةرلةماني كوردستان لة بةرواري )
 ( كؤبوونةوةي كردووة:3/6ليذنةي ناوضة كوردستانييةكاني دةرةوةي ئيدارةي هةرَيم لة ) 1
 مؤَلةت -منى ني 1
نةةةي -2 لةةة ) ليذ طةةوزار  شةةت و  نةةدن و طة سةةتنةوة و طةيا شةةارةواني و طوا مةةةتطوزاري  سةةةوار و خج ( 3/6ئا

 كؤبوونةوةي كردووة
 علي هالؤ مؤَلةت - ايوب عبداهلل مؤَلةت - بَيطةرد دَلشاد مؤَلةت - سراج امحد مؤَلةت -صاحل بةشار مؤَلةت

 وة( كؤبوونةوةي كردو7/6ليذنةي كاروباري كؤمةَلطةي مةدةني لة ) -3
 ( كؤبوونةوةي كردووة8/6ليذنةي بازرطاني و ثاراستين ما  بةكاربةر لة ) -4

 سةرجةميان ئامادة بوون
 ( كؤبوونةوةي كردووة8/6ليذنةي ناوضة كوردستانييةكاني دةرةوةي ئيدارةي هةرَيم لة ) 5

 سةرجةميان ئامادة بوون
( 8/6و زيندانياني سيساسي لة ) ليذنةي كاروباري ثَيشمةرطة و شةهيدان و قوربانياني جينؤسايد -1

 كؤبوونةوةي كردووة

 عبداهلل حممود مؤَلةت- حممود عمر مؤَلةت      

 ( كؤبوونةوةي كردووة8/6ليذنةي اوقاف و كاروباري ئايين لة ) -2

 ادريس علي مؤلةت - سراج امحد مؤَلةت

 ( كؤبوونةوةي كردووة8/6ليذنةي دةستثاكي لة ) -3

 مؤَلةتخلحم امحد  - ادريس علي مؤَلةت

 ( كؤبوونةوةي كردووة8/6ليذنةي ثةروةردة و خوَيندني بااَل و توَيذينةوةي زاسنيت لة ) -4

 زؤزان صادق مؤَلةت - مةردان خدر مؤَلةت - د.ِرَيواز فائ  مؤَلةت - د.جوان امساعيل مؤَلةت
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 ( كؤبوونةوةي كردووة8/6ليذنةي ثيشةسازي و سةرضاوة سروشتيةكان لة ) -5

 ِرَيواز فائ  مؤَلةت - عجت صابر مؤَلةت - ِرؤزا حممود مؤَلةت

 ( كؤبوونةوةي كردووة8/6ليذنةي كشتوكاَل و ئاذةَلداري و ئاودَيري و بةنداوةكان لة ) -6

 فةرهاد حةمة صاحل مؤَلةت - عباس غجالي مؤَلةت - ئاواز جةنطي مؤَلةت
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 جاميية سوثاس، كاك فةرهاد نوقتةي ني
 بةرَيج فةرهاد حةمة صاحل:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ضةةم  نوقتةي نيجامي نيية، بةاَلم من مؤَلةت بووم لة هةموو حاَلةتةكان، بة بةرَيجت و برادةرنيشم وتووة ئة

 بؤ باكوور تا ئةو دةقةي دَيمةوة ثَيم وتوون، يةك ِرؤذ بَي مؤَلةت نةِرؤشتووم.
 سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ 

ئةةةم  سوثاس، ئةضينة سةر بةرنامةي كاري ئةمرؤمان كة بِرطةي يةكةم بريتيية لة خوَيندنةوةي يةكةم بؤ 
مةةارة )71ثرؤذة ياسايانةي خوارةوة بةثَيي ماددةي ) سةةتان ذ لةةةماني كورد نةةاوخؤي ثةر ثةةةيِرةوي  لةةة  ( ي 1( 

 ( ي هةموار كراو:1992ساَلي )
 ميا باران و جينؤسايد و ئةن الكراوةكان.ثرؤذة ياساي تاقانةكاني كي -1

 (.2014( ي ساَلي )6ثرؤذة ياساي هةمواري يةكةمي ياسا فةرمييةكان ذمارة ) -2

كةةةمي  -3 خةةاَلي ية داوا لة سةرؤكايةتي ليذنةي ياسايي ئةكةين بَينة سةر مةنةسة بؤ دةست كردن بة 
 بةرنامةي كار.

 بةرَيج ظةمان فيصل:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

مةةارة  ثرؤذة ياسايةك بناظَي تاقانةكاني كَيمياباران و ئةن ال و جينؤسايد كري هاتية ثَيشكةش كرن ب ذ
ئةةاري حممةةد  كةةةت ب  ثةةَي د سةةت  نةةَي، دة كةةارَي دةركر طةةةل هؤ مةةاددة د سةةَي  كةةي  ياسايية ئةندامة ظة، كؤثَي 
سةةعي كةةري،  نةةة ز بةةدالرمحن، ام يةَةد ع صةةل، ئوم ظةةةمان في محةةد،  شةةَي، ا شةةوان  صةةادق،  مةةد  سةةني، حم د هةر

سةةا مصى    مةسي ي، ئَيظار ابراهيم، ئومَيد حةمة علي، فائ   شَيركؤ جودت، علي حةمة صاحل، هةروة
يةَةر  كةةةتن ب )دل ثةةَي د ضةند بةرَيجكي تر ذي واذوو خؤ ثَيشكةشي سكرتَيري ثةرلةماني كري، كو دةست 

طةةةيي،  باثري كامال، عبداهلل حاجي حممود، يعقوب طورطيس،مصى    عبلالرمحن  ابو كاروان   قةةادر رةز
يةةي  جةةةنَي وة خةةازَي ذ  ضةةَينةيي( دا بةهار عبدالرمحن، حسني امساعيل، مةروان طةاَلَلةيي، هةورامان طة

 دكةين كو ثَيشكةشَي ليذنةي ثةيوةنديدار بكةن بؤ دروست كرنا ِراثؤرتة ل سةر.
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

خةة ثةةَيش وة يةةة  مةةي هة تةةةي نيجا تةةة دوو نوق يةةي نوق كةةةين، دوا يةةداري ب نةةةي ثةيوةند لةةةي ليذ بةةا ئيحا ت، 
بةةاري  نةةةي كارو سةةايي و ليذ بةةاري يا نةةةي كارو سةةتةي ليذ سةةاية ئارا ثةةرؤذة يا ئةةةم  ئةةةطرين،  يةةةكانتان وةر نيجامي
سةةتا  ئةةةكرَي، مامؤ لةةةمان  نةةداماني ثةر شةةت ئة سةةي و ط نةةدانياني سيا سةةايد و زي يةةاني جينؤ ثَيشمةرطة و قوربان

 هةمورامان فةرموو.
 بةرَيج د.هةورامان طةضَينةيي:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
بةةة  سةةةبارةت  ضةةونكة  كةةرَي،  سةةةر ب من ثَيم واية نوقتةي نيجاميية، و داوا ئةكةم ئةو بابةتة لَيكؤَلينةوةي لة
يةةا  ئةةةن ال و كيم نةةةكاني  سةةتا تاقانا كةةراوة، ئَي قةةديم  سةةاية تة ثةةرؤذة يا ئةةةو  ثرؤذة ياساي تاقانةكان تةقريبةن 

سةةةر باران ضا سةةوييت لة كةةةين و تة سةةاية ب ثةةرؤذة يا وةِرواني ئةوة ئةكةن ئةمِرؤ خوَيندنةوةي دووةم بؤ ئةو 
يةَةردراوة  كةةراوة، ن بكةين، ضةند مانطة لةطةَليان دانيشتووين، وةعدمان ثَي داوان، ئةم ثرؤذة ياساية تةقديم 

تةةا سةةيوة،  سةةةر نةنوو ثةةؤرتي لة كةةةس ِرا قةةديم بؤ ليذنةي موختةس، بةداخةوة تا ئَيستا  ثةةرؤذة تة نةةدَي  زة هة
تةةة  ئةةةو بابة بةةؤ  جةةدي  ضةةوونَيكي  كةةةم بةدوادا ئةكرَي و خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ ئةكرَي، داوا لة بةرَيجت ئة
كةةةمي  نةةةوةي ية ئةةةمِرؤ خوَيند نةةةك  بكةي، ضونكة تاقانةكان ضاوةِرَي ئةكةن ئةمِرؤ ياساكةيان بؤ دةرب َي، 

 رَي بؤ بكرَي و كةي خوَيندنةوةي دووةميشي بؤ ئةك
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو كاك ئاري هةرسني.
 بةرَيج ئاري هةرسني:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
مةةةوة   جةةواب نادة مةةن  يةةة  تةةةوة، بؤ لةبةر ئةوةي لة عور  ثةرلةمان نيية ثةرلةمانتارَية جوابي يةكي تر بدا

كةةةين تا بةرَيجت روخسةت نةدةي، دوو شت هةية ثَيويست يةةةك ئة ة باس بكرَي، يةكَي لةوانة راست كردنةوة
سةةةيري ) كةةان  لةةة ماددة طةةةر  نةةة، ئة ثةةرؤذة قانو مةةد 3، 2، 1لةةةو  ئةةاري حم سةةراوة ) خةةوارةوة نوو لةةة  كةةةين  (ب

يةةاني  شةةةهيدان و قوربان شةةمةرطة و  نةةةي ثَي سةةرَي ليذ ئةةةبوو بنوو خةةؤي  هةرسني( بة ناوي منةوة نووسراوة، 
يةةة جينؤسايد و زيندانياني سياسي  سةةت كردنةوة ئةةةو ِرا كةةةم  بةةةرَيجتان ئة لةةة  سةةتان، داوا  لة ثةرلةماني كورد

ئةةةو  سةةي  سةةةر ئةسا كةةة لة عةةة  ئةةةو مةوزو طةةي  بةةةر طرن كةةةم لة بةةةرَيجتان ئة بكةن، دوو، لة هةمان كات داوا لة 
لةة يةةةتي، داوا  ة كؤبوونةوةيةي ليذنةي ثَيشمةرطة مؤنؤمَيين هةَلة ة لةطةَل نوَينةري ئةو قوربانيانة كردوو

 بةرَيجتان ئةكةم سي ةتي بةثةلة بدةن بةو ثرؤذة قانونة، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو دكتؤر شوان.
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 ( د. شوان قةاَلدزةيي:مصى  بةرَيج)عمر 
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

كةةرد12ئةو ثرؤذة ياساية بة ذمارةي ياسايي ئةندامان ) لةةة )( كةس ئيمجاي  شةةكةش 18/5/2014ووة،  ( ثَي
نةةةوةي  ضةةي خوَيند كةةراوة، بؤ بةةؤ  شةةي  نةةةوةي يةكةمي كةةة خوَيند طةةة  كراوة، بةالمانةوة سةيرة ئةو بابةتة طرن

سةةاَلي ) ئةةةوةي لة تةةة  تةةا ئةطا سةةاَلَية 2015دووةمي بؤ نةكراوة  بؤ ِراثؤرتي لةسةر ئةمادة نةكراوة   ثةةاش   )
 ثرؤذةيةكي تر ثَيشكةش بكرَي.

 سحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يو

ئةةةوانيش  يةةدارةكان،  نةةةي ثةيوةند تةةة الي ليذ كةةرا ئةِروا سةةايةك  سوثاس، كة خوَيندنةوةي يةكةم بؤ ثرؤذة يا
ثةةرؤذة  هةةةر  لةةةمان  ثَيوست ئةكات ِراثؤرتي لةسةر ئامادة بكةن، بةاَلم تا ئَيستا بةثَيي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةر

بةةَي،  بةةؤ كرا نةةةوةي  سةةايةك خوَيند نةةة يا سةةتةي ليذ ئةةةكرَي، ئارا بةةؤ  نةةةوةي  شةةَيوة خوَيند تةةري هاو ثةةرؤذةي 
يةةةك  يةةان  سةةايةك  ثةةرؤذة يا ضةةةند  كةةة  يةةة  شةةمان هة لةَةةتي تري يةةة، حا تةةة ني ثةيوةنديداركان ئةكرَي، ئةو حاَلة
نةةداماني  يةةةن ئة نةةاوةِرؤكي لَيك ةةووش لةال بةةة  جةةار  نةةدَي  يةةان هة يةةةن،  يةةاواز لةال نةةاوةِرؤكي ج بةةة  سةةا  ثرؤذة يا

هةةةموو ثةرلةمان وا كةةةن، و  سةةةر ب ثةةؤرتي لة ذوو كراوة، ئاراستةي ليذنة ثةيوةنديدارةكان كراوة بؤ ئةوةي ِرا
مةةان  لةةةمان ط توطؤ نةةاو ثةر لةةة  سةةتا  تةةا ئَي سةةا  ثةةرؤذة يا ضةةةند  ئةو ثرؤذة ياسايانة بكةن بة ِراثؤرتي هاوبةش، 

ضةةةند لةسةر كردوون، خوَيندنةوةي دووةممان بؤ كردووة، لةاليةن ذمارةي ياسايي ئةندام اني ثةرلةمان بة 
كةةراوة  سةةايانة  طرووثَية ثَيشكةش كراوة، و دوايي لة خوَيندنةوةي دووةميش ئاماذة بة هةموو ئةو ثرؤذة يا

 كة لةاليةن ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة، كاك ِرابوون فةرموو.
 بةرَيج ِرابوون توفي :

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
كةةرَي، تَيبيين بةرَيج مامؤستا هة حةةةل ب ورامان لةجَيي خؤيةتي، بةاَلم ثيشنيار ئةكةم بؤ ئةوةي ئةو  كَيشة 

ئةةةوةي  بةةؤ  نةةةوة  ئةطةر سي ةي ئيستيعجال بكرَي بؤ ئةو ثرؤذةية، هةردوو ثرؤذةكة ثَيكةوة خبرَيتة دةنطدا
 سوثاس.سي ةي ئيستيعجاليان بدرَييَت، بؤ ئةوةي ليذنةي ياسايي بةيةكةوة ِراثؤرتيان لةسةر بنووسَي، 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةةارن  سةةايد و كيميا ئةوةش ئةكرَي، ئةكرَي هةموو ئةو ثرؤذة ياسايانةي لة بواري تاقانةكاني ئةن ال و جينؤ
تةةؤرة  فةةةرموو دك بةةدرَين،  سةةةر  سةةتيعجاليان لة سةةي ةي ئي ئامادة كراون ئةطةر دةنطي لةسةر بدرَي هةموويان 

 ظااَل.
 ظااَل فريد:بةرَيج د.

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
بةةدرَي  سةةتيعجال  سةةي ةتي ئي كةةةم  مةةةعروف ئة بةةوون  بةةةرَيج ِرا ثشتطريي لة ثَيشنياري بةرَيج ئاري هةرسني و 

 بةو ثرؤذة ياسايانة بؤ ئةوةي بة زووترين كات ِراثؤرتي لةسةر بدرَي.
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 دةنطدانةوة، كَي لةطةَل، كاك طؤران فةرموو. هةر ئَيستا ئةاةينة
 بةرَيج طؤران ئازاد:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةةةو  بةةةاَلم  ئةةةثارَيجرَي،  يةةان  وَيراي ثشتيواني زؤر بؤ هةموو كةسَية كة ثرؤذة ياسا ثَيشكةش ئةكةن، و مافي

بةةةاَلم  ئةةةدةم،  طةةةَل  طةةي لة يةةة، سي ةي ئيستيعجالة ئةطةر ئَيستا بيخةيتة دةن  دةن تةةريش هة سةةاي  ثةةرؤذة يا
شةةي  نةةةريتَية و دةنطي بةةة  كةةةين  يةةةعين ئةي ئةوةي شارةوانييةكان، دةنطمان داو سي ةي ئيستيعجاَان ثَييدا، 
كةةو  شةةكَيتةوة وة مةةان ئة بةةؤ خؤ يةةةك  بةةة عةيبة تةةر  نةةابَي، دوا سةةةركةوتووش  شةةجانني  كةةة ئة ئةةةدةين و  سةةةر  لة

ئةةةو وةرزة تةةة  كةةدا دوو هةف لةةة كاتَي سةةي ةي ئةندامي ثةرلةمان،  عةةة  ئةةةو مةوزو طةةةر  مةةاوة، ئة شةةتنمان  ي داني
 ئيستيعجاليشي ثَي نةدةي ئةتوانني بيخةيينة دةنطيشةوة، دةنطي ثَي ئةدةم، بةاَلم وةكو حةزةِرَية، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

تةة سةةاكاني  ثةةرؤذة يا بةةؤ  سةةتيعجال  سةةي ةي ئي طةةداني  سةةتنة دةن لةةة خ بةةَي  ثةةَيم وا هةةةمان سةةوثاس،  نةةيش  ريش م
خةةؤي  كةةاتي  لةةة  يةَةداون  سةةتيعجاَان ث سةةي ةي ئي كةةة  تةةريش  سةةايانةي  ثةةرؤذة يا تَيبينيم داوة، و بةداخةوة ئةو 
نةمانتوانيةوة بيهَينينةوة هؤَلي ثةرلةمان و موناقةشةي لةسةر بكةين، بةاَلم كة ذمارةي ياسايي ئةنداماني 

 توانرَي ئامادة بكرَي، بةرَيج بةهار خان.ثةرلةمانيش داواي ئةكةن ئةاينة دةنطةوة، بةَلكو ب
 بةرَيج بةهار عبدالرمحن:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةةةمِرؤ  كةةةين   جةةةي ب ضةةؤن موعالة بةةةاَلم  بةةدرَي،  ثةةَي  سةةتيعجالي  سةةي ةي ئي لةطةَل ئةوةم ئةو ثرؤذة ياساية 
يةةةنَي، ئةكةوينة سةروبةندي ط توطؤ كردن لة ثةيرةوي ناوخؤ كة ثَيم واية كاتَيكي زؤر دو يةَةذ ئةخا ور و در

بةةدةَييَن  سةةتيعجالي  سةةي ةي ئي ئةةةتوانني  بؤية ئةبَي ِرةضاوي ئةوة بكةين، وةاَلمي ئةوةمان بدةنةوة كة ضؤن 
 لة كاتَيدا ئةوة ثَيويسيت بة موعالةجة هةية  نازاو ضؤن ضارةسةر ئةكرَي.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةة كةةردن  سةةت  كةةاتي دة ثةةةيِرةوي ئةوة لة  نةةي  مةةادة كرد نةةةي ئا نةةاوخؤ، ليذ ثةةةيِرةوي  سةةةر  كةةردن لة طةةؤ  ة ط تو
ناوخؤي هةندَي ثَيشنياريان ئامادة كردووة، بؤ ضؤنيةتي موناقةشة كردني ثةيِرةوي ناوخؤ، بؤ ئةوةي هةر 
نةةاوخؤ  ثةةةيِرةوي  نةةي  شةةة كرد ثرؤذة ياسايةك طرنطي تايبةتي هةبوو بَيتةوة هؤَلي ثةرلةمان لة كاتي موناقة
نةةاوخؤ  ثةةةيِرةوي  سةةةر  كةةردن لة يةَةذ  بةةَي وتوو ثةةَيم وا ضةةونكة  كةةةين،  شةةة ب سةةايانة موناقة بتوانني ئةو ثرؤذة يا

 كاتَيكي زياتري ئةوَي، فةرموو كاك عومةر.
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 بةرَيج عمر عينايةت:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

لةةة ) مةةن  كةةرا،  يةةادة ِرةوي  سةةاي ز سةةي يا كةةة با سةةتيعجال  سةةي ةي ئي مةةةش و ( ةوة ِر8/4بة نيسبةت  ثةةؤرتي ئَي ا
بةةة  كةةةوتووة  ثةةةكي  سةةايي  نةةةي يا سةةتا الي ليذ تةةا ئَي خةةةوة  بةةةاَلم بةدا كةةراوة،  شةةكةش  شةةتوكاَليش ثَي نةةةي ك ليذ
ثةةةيِرةوي  لةةة  نةةةهاتووة،  مةةةتيش  ئةةةوةي حكو سةةتا  تةةا ئَي يةَةت،  يةةةك د تةةةوة ثرؤذة ئةةةوةي الي حكومة يةةانووي  ب

 َيت.ناوخؤ نيية ثرؤذة ِرابطرين تا ئةوكاتي لة حكومةتةوة ثرؤذة د
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كةةة  يةةة  مةةةتيش هة بةةة حكو راستة ئةوة كَيشةيةكة، بةاَلم جةنابيشت ئةزاني كَيشةي زيادةِرةويش ثةيوةندي 
ثَيويستة ِراي ئةوانيش وةربطريَي، بة تايبةتي وةزارةتي شارةواني كة كَيشةكة لَيرةية كة وةزارةتي شارةواني 

 ردووة ضاوةِرَيي ليذنةي ثةيوةنديدارةكان، ضاوةِرَي ئةوانيش بكةن، فةرموو.داواي ئةوةي ك
 بةرَيج عمر عينايةت:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
بةس ِرووخةستم بدةي باية حجووري بةرَيج وةزيري شارةواني و ستافةكةي ضوار جار لةطةَلي كؤبووينةوة، 

سةةت ئةم ثرؤذةية لةطةَل ئةوان ئامادة كراوة، تةنيا ثر ؤذةيةك نيية، زؤر بة داخةوة سووئي تةفاهومَية درو
 بووة لة مةسةلةكة، داوا ئةكةم بةرَيجت هةوَلي ضارةسةرَيكي ئةو مةلةية بدةي.

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

ئةة نةةةكاني  بةةة تاقا يةةدار  ةن ال و سوثاس، ئةوة ئةخةينة دةنطةوة، كَي لةطةَل ئةوةية ثرؤذة ياساكاني ثةيوةند
نةةة  ثةةؤرتي ليذ نةةي ِرا مةةادة كرد لةةة ئا بةةدرَي  ثةةَي  سةةتيعجالي  سةةي ةي ئي بةةاران  يةةان و كيميا سةةايد و قوربان جيؤن

 كاك عمر فةرموو.ثةيوةنديدارةكان  
 بةِرَيج عمر عينايةت:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
سةةتافةكةى ) شةةارةواني و  يةةرى  بةةةِرَيج وةز حةةجورى  بةةة  بةةدةى  سةةةمت  طةةةَلى4بةةةس روخ لةةة  جةةار  كةةؤ     ( 

سةةؤئي  خةةةوة  يةةة، زؤر بةدا مةةة ني ثةةِرؤذةى ئَي نةةا  كةةراوة، دة مةةادة  نةةدا ئا طةةةَل ئةوا يةةة لة ئةةةم ثِرؤذة بووينةتةوة، 
 تةفاهوم دروست بووة لة مةسةلةكة.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 راستة دةبَي هةوَلى ضارةسةر كردنى ئةوةش بدةين.

 بةِرَيج عمر عينايةت: 
 ةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَيج س

خةةةَلكى  بةةؤ  طةةة  ئةةةوةش زؤر طرين بةةدةن،  سةةةلةية  ئةةةو مة نةةى  سةةةر كرد من داوا دةكةم بةِرَيجتان هةوَلى ضارة
 كوردستان.
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
نةةةكانى ك يةةا سوثاس، ئَيستا ئةوة دةخةينة دةنطةوة، كَي لةطةَل ئةوةية كة ثِرؤذةكانى ثةيوةنديدار بة تاقا َيم

نةةة  ثةةؤرتي ليذ مةةادةكردنى را لةةة ئا بةةدرَيت  لةةةييان ثَي سةةي ةي ثة كةةان  سةةايد كراوة ئةةةن ال و جَينو بةةاران و 
تةةة 71ثةيوةنديدارةكان ، كَى لة طةَليةتي ، ) يةَةت ، كةوا ( كةس لة طةَليةتي، كَي دذيةتي ، كةس نيية دذي ب

 (م خبوَينةرةوة.2ثةسةند كرا، فةرموو كاك ظةمان ثِرؤذة ياساى )
 ِرَيج ظةمان فيصل:بة

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
هةةةموارا 2ثِرؤذة ياسايا ) نةةاظَي  كةةرن ب شةةكةش  (م كو ذاليَي ذمارا ياسايي يا ئةندامَيت ثةرلةماني ظة هاتية ثَي

كةةو  ئةةةوا  ضةةةندة  ياساي زمانَى فةرمى، بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمانى، بةس ئاماذة ثَي نةداية ئةو ياساية ذمارة 
فةةةرهاد 2كرنَي، كو ذ )بَي) هةموار  نةةاظَى ) كةةةتن ذى  سةةت ثَيد يةَة)، دة يةَةة د ضةةؤنَي ث كةةارَين دةر ( ماددا و هؤ

تةةاخ، لىيف  سةنطاوى، صاحل فةقَي، ئاواز شَي، جةنطى، خلحم امحد، ظةمان فيصل، رَيواز فائ ، تةالر  عباس ف
شةةرين سةركةوت سةرحةد، ساالر حممود، مريم صمد، قادر ئؤمتان، سعيد مةصي ي، طةشة دارا ، زياد حسني، 

ثةةةرى طاهر  بيار طه   حسين، حيات جميد، مدينة ايوب، فريوز حةةاجي،  ظةةا  سةةني، هي ئةةارى هةر دَلشاد شعبان، 
لةةي،  هةةالؤ، حممةةد ع لةةي  لةةي ع بةةراهيم، ع صاحل، كةذاَل هادى، حممود حاجي، حسن صاحل، زوَل ا حممود، جع ةةر ا

شةةاد، دل طةةةر دَل صةةابر، بَي عةةجت  ئةةازاد،  طةةؤران  غةةر،  بةةراهيم، شةةيالن جع ظةةار ا يةةل،  ئَي سةةني امساع مةةاوةتي، ح يةَةر 
نةةا براهيم امحد، عبدالرمحن علي، ئؤمَيد عبدالرمحن، سراج شَي، امحد، ا يةةاقؤ، زا يةةدة  سةةم، وح د.عبداهلل جا

يةَةش، عثمان  عبدالرمحن، ماجد  بةةةهجاد دةرو جةةودت،  شةةَيركؤ  كةةاروان،  حةةاجي  طةةورطيس،  قةةوب  كمال يَلدا، يع
بةةوون سةهراب ميكائيل، سهام عمر،  يةةةت، را مةةر عينا لينا عجريا، عادل عجيج، سؤران عمر، جوان امساعيل، ع

جنةةات  يةةل،  شةةري، حتسةةني امساع شةةار م محةةد، ب شةةَي، ا شةةوان  سةةليم،  سةةرود  معروف، منى ني، جودت جرجيس، 
مجةةال  قةةادر،  مةةان  مةةني، قارة مةةة ا شةةَيركؤ حة صةةادق،  شةةار، حممةةد  صةةاحل ب حممد، فرحان جوهر، عباس غجالي، 

كططب    حاجي، عبدالرمحن فارس، ئاواز محيد، ئؤمَيد حةمة علي، بةهار عبدالرمحن، مؤرتكة، عبداهلل ناظم 
شَي، شامؤ، بَيستؤن فائ ، امنة زكرى، ابو بكر هةَلةدني، مدينة ايوب، انس حممد شريحم، عمر صاحل، جنيبة 

يططف   مةةنرية لى قةةادر،  لةةدين  صةةاحل، فخرا مةةة  لةةي حة مططان  ع ضةةعث هةةةورامان طة جةةويين،  يةةب ثَين َينةيي، رؤزا غر
لةةةمان، مصى    حممود، انور قادر، فرست صؤفى، شكرية شَيخاني، فائ   سةةةرؤكى ثةر بةةةِرَيج  بةةاس(،  ظيان ع

 داخوازَي دكةين ئةظَي ذى ِرةوانةى ليذنةى ثةيوةنديدار بكةن.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

شةةت ئةم ثِرؤذة ياساية ئاراستةى ليذنةى كار و بارى ياسا نةةةر و ط نةةدن و هؤ شةةنبريى و ِراطةيا ي و، ليذنةى ِرؤ
بةةاثري  كةةاك  سةةايي،  نةةةى يا نةةدامي ليذ صةةل( ئة ظةةةمان في بةةةِرَيج ) ئةندامانى ثةرلةمان دةكةين، زؤر سوثاس بؤ 
مةةي،  يةَةت، نيجا مةةي ب يةَةت نيجا نةةا، دةب نوقتةى نيجامى ، ئاخر دةبَيت نيجامي بَيت، نا، ثةيوةندى بة خةَلكةوة، 

بةةةِرَيجان ئةوةى لةبةرنام بةةووة،  كةةاردا  مةةةى  لةةة بةرنا يةَةداوة  سةةتيعجاَان ث ةى كاردا بَيت، ئةوةى كة سي ةى ئي
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لةةةماني 2دةضينة سةر بِرطةى ) نةةاوخؤى ثةر ثةةةيِرةوى  نةةى  طةةؤ كرد تةةو  لةةة ط  (م لة بةرنامةى كار كة بريتية 
كةةراوة مةةادة  نةةاوخؤ ئا ثةةةيِرةوى  ضةةوونةوةى  يةَةدا  بةةؤ ث يةةارى  كوردستان، كة لة اليةن ليذنةى كاتي  يةَةي بِر بةةة ث

سةةتان 56( لة ماددةى )8( و بِرطةى )2014(ي ساَلى )26ذمارة ) لةةةمانى كورد بةةذاردنى ثةر سةةاي هةَل لةةة يا  )
مةةارة ) سةةاَلى )1ذ مةةاددةى )1992(ي  بةةة  شةةت  كةةراو ثاَلث هةةةموار  لةةةمانى  94(ى  نةةاوخؤى ثةر ثةةةيِرةوى  (ي 

بةةةت  (ى هةموار كراو، ئَيستا داوا1992(ي ساَلى )1كوردستان ذمارة ) سةةتان تاي لةةةمانى كورد نةةةى ثةر لة ليذ
سةةتان  لةةةماني كورد نةةاوخؤى ثةر ثةةةيِرةوى  بةةة  سةةةر  –بة ثَيدا ضوونةوة  بةةؤ  كةةة ب ةةةرموون  كةةةين  يةَةراق دة ع

مةةةارة ) سةةةايي ذ شةةةتين ئا لةةةة داني كةةةة  نةةةن  يةةَةوة دةزا لةةةةمان ئ بةةةةِرَيجى ثةر نةةةدامانى  صةةةة، ئة (ى ِرؤذى 6مةنة
ثةةةيِرةوى ( ثةرلةماني كوردستان بِريارى د21/10/2014) ا ليذنةيةك دروست بكات بؤ ثَيدا ضوونةوة بة 

لةةة  كةةار  ئةةيش و  ضةةؤنيةتى  ناوخؤى ثةرلةمان و، ئامادة كردنى ثةيِرةوَيكى نوَي بؤ سةر لة نوَى داِرشتنةوةى 
سةةةآلتةكانى  لةةةمان و دة ناو ثةرلةمان و ِرَيكخستنةوةى ثةيوةندى نَيوان حكومةتى هةرَيمى كوردستان و ثةر

ضةةؤنيةت لةةةمانى تةةر و،  نةةاو ثةر لةةة  كةةار  ضةةؤنى  بةةةِرَيوة  شةةَيوازى  سةةاكان،  ثةةِرؤذة يا سةةةر  كةةردن لة يةَةذ  تةةو و ى و
يةةةتى،  فةةةكانى ئةندام لةةة ما كوردستان و سةرجةم ئةو بابةتانةى ترى كة ثةيوةنديدارن بة ثةيِرةوى ناوخؤ 

بةةة  تةةوانني  ئةةةوةى ب سةةاكان بؤ ثةةِرؤذة يا نةةى  نةةوَي ما  ثرساندنى ئةندامان، ضؤنيةتى وتو وَيذ كرد شةةَيوازَيكى 
كةةردن و،  ضةةاودَيرى  نةةان و  سةةا دا كةةانى يا بةةةتى كارة سةةتان بةتاي لةةةمانى كورد كةةاني ثةر سةةةردةميانة كارة نةةةو  يا
لةةةم ِرووةوة  بةةةين،  بةةةِرَيوة ب لةةةمان  لةةة ثةر سةةتان  هةةةرَيمى كورد جةةةى  سةةةر بود كةةردن لة يةَةذ  تةةو و هةةةروةها و

كةةةن، ليذنةيةك دروست بوو كة خؤش بةختانة ئةم ليذنةية دواى ئةو مةةادة ب نةةاوخؤ ئا ةى توانيان ثةيِرةوى 
ئةةةمِرؤ  نةةة،  نةةدامانى ثةرلةما بةةةِرَيجى ئة يةَةوةى  كة سثارديان بة دةستةى سةرؤكايةتى و ئَيستا لةبةر دةسيت ئ
نةةةوة و،  ئةو ليذنةية سةرةتا راثؤرتى كار و ضاالكيةكانى خؤيان و ضؤنيةتى ئامادة كردنى ثِرؤذةكة دةخوَين

سةةثارد نةةدَية را تةةر هة لةةةماني دوا نةةاوخؤى ثةر ثةةةيِرةوى  سةةةر  كةةردن لة يةَةذ  تةةو و ضةةؤنييةتى و بةةؤ  يةةة  ةيان هة
يةَةذ  تةةو و بةةة و كةةةين  سةةت دة تةةر دة يةَةت و دوا سةةةر دةكر طةةدانى لة كوردستان ئةوانةش دةخةينة دةنطةوة و، دةن

 كردن لةسةر ثةيِرةوى ناوخؤ، كاك باثري فةرموو.
 بةِرَيج باثري كامةال:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
جةةة  ديارة لةةة بود شةةتَية  هةةيض  يةةة  بةةةآلم ثَيموا يةةة،  طةةرين  هة شةةيت  كةةرد زؤر  بامسان لة سي ةتي ئيستيعجال 

سةةتان 2طرينطرت نيية، كة ماوةى ) لةةةمانى كورد يةةةوة ثةر قةةةيراني ئابووري هةةؤى  ( ساَلة مةسةلةى بودجة بة 
بةةجانني سةةتان و  كةةراوة و،  تةصدي  نةكراوة، بةآلم بةيانى ماىل خؤ دةبَيت بَيتة ثةرلةمانى كورد خةةةرج  ضةةي 

 ضي هةية و ضي قةرزدارين ، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سةةةكاني  شةةة ق نةةةبوو، با يةةجاميش  مةةة ن نةةةبوو، ئة ئةةةمِرؤة  كةةارى  مةةةى  تةبعةن ئةمة هيض ثةيوةندي بة بةرنا
بةةارى خؤتت كرد، تكاية لةسةر خؤ، هَيور بةروةوة، قسةى خؤتت كرد، بةيانى مالي ئاراس تةي ليذنةى كار و 
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لةةة  لةَةةى  ضةةؤن مامة سةةتان  لةةةماني كورد داراييمان كردووة و ضاوةِرَيي ِراي ئةوان دةكةين بؤئةوةى بجانني ثةر
نةةاوخؤش دا  ثةةةيِرةوى  لةةة  يةةة،  تةةامي ني طةَلدا بكات، ضونكة بودجة ثةسةند نةكراوة و ئةوةش حيساباتي خي

كةةةين، ضؤنييةتى موناقةشة كردنى ئةمة ِرَية نةخراوة، ض لةةةمان دة يةةدارى ثةر اوةِرَيي ِراي ليذنةى ثةيوةند
سةةةر  يةَةذى لة تةةو و سةةةرؤكايةتى و سةةتةى  لةةة دة بؤئةوةى ئةوان هةر ِرايةكيان هةبوو ئةوا بة دَليناييةوة ئَيمة 
كةةاتى  نةةةى  دةكةين و ئةو كات بِريارى لةسةر دةدةين، ئَيستا داوا لة بةِرَيج دكتؤر فرست صؤفى سةرؤكى ليذ

نةةى بؤ ثَيدا ضو شةةكةش كرد بةةؤ ثَي كةةة ب ةةةرموَيت  كةةةين  ونةوة بة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان دة
 راثؤرتةكةى.

 بةِرَيج د.فةرست صؤفى:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كةةةوتى  لةةةمان، لةِرَي نةةدامانى ثةر بةةةِرَيجان ئة لةةةمان،  سةةةرؤكى ثةر بةةةِرَيج  بةةان،  طةةةورةو ميهرة خةةواي  بةةةناوى 
هةةةموار ( ثةرلةمان16/6/2014) ضةةوونةوة و  يةَةدا  بةةؤ ث ى كوردستان بِريارى ثَيكهَيناني ليذنةيةكى كاتي دا 

بةةةم 13كردنةوةى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان، ليذنةكة ثَية هاتبوو لة ) لةةةمان  نةةدامى ثةر ( ئة
 شَيوةيةى خوارةوة:

 د.فرست صؤفى علي/ سةرؤكى ليذنة. -1
 ليذنة. قارةمان قادر فتاح/ جَيطرى سةرؤكى -2
 طةشة دارا جالل/ بِرياردةرى ليذنة. -3
 امنة زكرى سعيد/ ئةندامى ليذنة. -4
 ابو بكر عمر عبداهلل/ ئةندامي ليذنة. -5
 سؤران عمر سعيد/ ئةندامي ليذنة. -6
 د.بةهار حممود فتاح/ ئةندامى ليذنة. -7
 د.رَيواز فائ  حسني/ ئةندامى ليذنة. -8
 .ظةمان فيصل/ ئةندامى ليذنة -9

 عبدالرمحن فارس عبدالرمحن/ ئةندامى ليذنة. -10
 منى ني نادر/ ئةندامى ليذنة. -11
 باوةمري/ ئةندامي ليذنة.مصى   عمر  -12
 وحيدة ياقؤ هرمج/ ئةندامى ليذنة. -14

مةةاددة  بةةة  مةةاددة  نةةةما،  ليذنة سةرةتا ميكانيجمى كار كردنى خؤى ثةسةند كرد و ثةيِرةوى بةركارى كردة ب
ئةةةم ط تو طؤم لةةةوةى  بةةةر  جةةةنابتان  سةةيت  بةةةر دة نةةة  نةةةوَيت بيخةي يةةةك دةما ان لةسةرى دةكرد، وةك تَيبين

كةةة 16/6ليذنةية لة ) ( لة ثةرلةمانى كوردستان وةكو ليذنةيةكى كاتى دةنطى لةسةر بدرَيت، لةو ماوةيةى 
لةةةمان ليذن سةةيؤنةكانى ثةر يةةةن فراك لةةة ال تةةةوة،  يةةدةتوانى كؤببَي سةةتان نة لةةةمانى كورد كةةة ثةر كةةة  يةةةكى دي ة
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يةةان  ثةةةيِرةوى ناوخؤ كةةانى  لةةة ماددة يةةةكى زؤر  كةةرد و ذمارة يةةان  يةةة كار لةةةو ماوة بةةوو  فةةةرمى  نةةا  يةةةكى  ليذنة
ئةةةو  نةةاوى  تةةر  شةةتني، دوا سةةةرى ِرؤي لةةةمان لة لةةة ثةر هةةات  كةةة ثَيك نةةة فةرميية كةةة ليذ مةةة  كةةرد، ئَي هةةةموار 

كةةةى )بةِرَيجانةش ئاماذة ثَيدةدةين كة لةو ليذنةية دةور و ماندوو بوو سةةاَل 1نيان ثيشاندابوو، ماوةى نجي  )
ثةةةيِرةوةى  ئةةةم  نةةة  خةةؤش بةختا مةةان  كار كردن و ئةجنامدانى ضةندين كؤبوونةوةى يةك لةدواى يةك تواني
نةةة  ئَيستا كة لةبةر دةستانة ئامادةى بكةين، سوثاس و ثشوو درَيذى و ماندى بوونى جَيطر و بِرياردةرى ليذ

نةةة  نةةدامانى ليذ كةةةى ئة كةةة ية طةةرووث و ية بةةة  ئةةةوةى  بةةةآلم لةبةر بةةوو،  قةةورس  ئةةةركَيكى  سةةيت  كةةةين بةرا دة
ثةةةيِرةوى  كةةاتي  نةةةى  نةةى ليذ كةةار كرد شةةَيوازى  يةَةت  لةَةَيم دةكر تةةواو ب سةةةركةوين، دة مةةان  كةةرد تواني مةةان دة كار
بةةوَل  يةةةكرت ق هةةةنطى و  هةةةما  لةةة  لةةةمان  هةةاتووى ثةر ناوخؤى ثةرلةمان بكرَيتة منوونةيةكى باش بؤ كارى دا

كةةةمرتين كردن، ئَي بةةةآلم  بةةووين،  لةةةمانى  سةةيؤنَيكى ثةر مة تيمَية بووين راستة هةر يةكةمان نوَينةرى فراك
سةةتانة  بةةةر دة سةةتا لة حيجبايةتى و حةساسييةتى حيجبي لةكارى ليذنةكةمان بةدى دةكرا، ئةو ثةيِرةوةى ئَي

ئةةةو ) هةةودى  تةةةنيا ج سةةؤز13بة كةةةى دَل خةةةَلكانَيكى دي بةةةَلكو  يةةة،  نةةة ني مةةةى ليذ يةةانى  ( ئةندا ثةةةِرى ط بةةةو 
سةةةر  نةةى لة خؤبةخشي و ماندوو نةناسي لة طةَلمان بةشداربوون و بريو ثَيشنيارو جَي ثةجنةيان زؤر بة ِروو
ئةم ثةيِرةوة ديارة، هةر بؤية لَيرة بة ثَيويسيت دةزاو سوثاسي يةكة يةكةى ئةو اليةن و جيهةت و كةسانة 

ايبةت بؤ بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان، بةِرَيج جَيطري سةرؤكى بكةين كة لة طةَلمان هاوكار بوون، سوثاسَيكى ت
بةةةردةوام  ثةرلةمان، بةِرَيج سكرتَيرى ثةرلةمان، كة بةردةوام هاوكارمان بوون، بةردةوام ثاَلثشتمان بوون و، 
يةَةوة  طةةةر ئ لةةةمان، ئة بةدوادا ضوونى كارةكانى ئَيمةيان دةكرد، سوثاسي زؤر بؤ سةرجةم فراكسيؤنةكانى ثةر

بةةؤ نة بةةةت  سةةَيكى تاي شةةتني، سوثا بان و كار ئاساني ئَيوة نةباية نةماندةتواني بطةينة ئةوةى كة ئَيستا ثَيطةي
كةةةم ِرؤذةوة  لةةة ية نةةة  ئةم ِراوَيذكارة بةِرَيجانةى ثةرلةمان كة لة خوارةوة ناويان دةهَينني وةكو ئةندامي ليذ

بةةةت كةةةين، بةتاي سةةيان دة تةةؤر تا دوارؤذ لةطةَلمان بوون، زؤر سوثا بةةةِرَيج دك بةةؤ  سةةوثاس  مططان ى زؤر  لةةي )عث ع
طةةةَلمان،  لةةة  بةةوو  وةيس( كة زؤر ماندوو بوو لة طةَلمان، زؤر سوثاس بؤ بةِرَيج    )كاردؤ حممد( زؤر ماندوو 
يةَةذكارى  نةةا( ِراو بةِرَيج كاك )هيوا حامد( يةكَية بؤ لةوانةى لة سةرةتاوة تا كؤتايي لة طةَلمان بوو، بةِرَيج )دا

بةةةِرَيجان ثةرلةمان  بةةوو،  نةةدوو  لة طةَلمان هيالك بوو، بةِرَيج )الوةند( ِراوَيذكارى ثةرلةمان لة طةَلمان زؤر ما
بةةةِرَيج     بةةؤ  كاك )ديلمان( و كاك )صالح( ِراوَيذكارانى ثةرلةمان لة طةَلمان بوون، هةروةها سوثاسَيكى تايبةت 

لةةةو بةةةتى  بةةة تاي بةةوو  بةةؤ  )جبار امني( كة زؤر لة طةَلمان هيالك  نةةاوخؤ  ثةةةيِرةوى  كةةاتى  نةةةى  سةةةفةرةى ليذ
بةةوو،  هةةيالك  طةةةَلمان  لةةة  كةةة  صةةؤفى(  سةةعيد  نةةا  تةةؤر )دا بةةةِرَيج دك بةةؤ  سةةوثاس  ثةرلةمانى )سويد( كردى، زؤر 
بةةؤ  بةةةت  سةةي تاي بةةوو، سوثا نةةدوو  طةةةَلمان ما لةةة  بةةةروارى( زؤر  سةةالم  بةةةِرَيج )عبدال سوثاسَيكى زؤر تايبةت بؤ 

شةةايةوة،  بةِرَيج دكتؤرة )ظاآل فريد( كة لة بةشَيكى كارةكانى ليذنة ئةندام بوو، دواتريش كة لة ليذنةكةش ك
مةةر  بةةةِرَيجان )ع لةةة  يةةةك  هةةةر  بةةؤ  سةةوثاس  بةةوو،  طةةةَلمان  لةةة  يةةةكانى  سةةةرنج و تَيبين بةةةردةوامى بة بةةة  بةآلم 

مةة بةةاثري كا لةةدين( و ) شةةَي، فخرا ةال( و عينايةت( و )طؤران ئازاد( و )رابوون معروف( و )مولود باوة مراد( و )
نةةة  لةةة ليذ هةةةم  نةةة  كةةة ئةوا مةةةرى(،  )مةردان خدر( و )ئايدن معروف( و كاك )يروانت( و كاك )حتسةةني دؤَلة
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لةةة  يةةةك  هةةةر  بةةؤ  سةةوثاس  يةَةداين، زؤر  فةرمييةكةى ثَيشوو تر لة طةَلمان بوون هةم سةرنج و تَيبينيشيان ث
لةةدينى(، )د.ِرؤذان دزةيي( و )زانعثمان  و بةِرَيجان )فرست امحد( و )عدنان  ا ِرؤستايي( و       )د.عمر نورا

كة ئةوانيش بةو راثؤرتةى نوسخةى كؤتايي ئامادةمان كردو ثَيمان دان و ثَيداضوونةوة و بة سةرجنةكانيان 
يةَةج و  شةةايةنى ِر دةوَلةمةنديان كرد، سوثاسي بةِرَيج )ديالن( دةكةين كة سكرتَيرى ليذنةكةمان بوو بةراسيت 

شةةكرتةقديرة، زؤر هيالك بو بةةدالقادر( و ) هةةدى حممةةد ع سططن  و  يو لة طةَلمان، سوثاس بؤ كاك )م مططان ح عث
طةةةَل )عثمان حممل  و  لةةة  يةةان  كةةار طؤزار ئةةةركى  هةر يةك لة )مقصود( و )امحد( و )مام زةردو(، كة ئةوانة 

طةةة ثةةةيِرةوة ج ئةةةم  نةةى  مةةادة كرد بةةؤ ئا لةةةوةى  ئَيمة كَيشا و لةماوةى كؤبوونةوةكانى ليذنة لة طةَلمان بوون، 
سوودمان وةرطرت لة ثةيِرةوى ثةرلةمان كة ئَيستا كارى ثَيدةكةين، سوودمان وةرطرت لة ثةيِرةوى ناوخؤى 

( وآلتى دونيا بؤ منوونة ثةيِرةوى ناوخؤى )ئةَلمانيا، ميسر، سويد، مةغريب، ئوردن، جةزائري، 21نجيكةى )
شةةرت كوَيت، عَيراق( تا كؤتايي، هةروةها سوودمان وةرطرت لةو ثِر كةةة ثَي ؤذانةى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمان 

كةةة  يةةةى  لةةةو ثِرؤذة طةةرت  سةةوودمان وةر بةةوون،  كةةرا  مةةادة  سةةتان ئا لة خؤىل دووةم و سَييةمى ثةرلةمانى كورد
(N.D.I( مةةاوةى بةةؤ  هةةةروةها  بةةوو،  مةةادةى كرد بةةة 4( ئا كةةردو  سةةويد(مان  لةةةمانى ) سةةةردانى ثةر ( ِرؤذ 

مةةادة شَيوةيةكي مةيدانى كؤبوونةوةكانى ثةر طةةةَليان ئا لةةة  لةمانى )سويد( و كارى ليذنةكامنان بيين و لةوَى 
لةةة  نةةدانَيكيش  بةةة ها نةةةت  شةةةش تةنا يةةةك و بةةة  طةةةر  كةةةين ئة تةةر دة يةةةنَيكى  بووين، سوثاسي هةر كةس و ال

لةةة ) هةةاتووة  سةةتانة ثَيك بةةةر دة ثةةةيِرةوةى لة ئةةةم  بةةةِرَيجان  هةةةمووتان،  بةةؤ  سةةوثاس  ( 12طةَلماندا بووبَي، زؤر 
ضةةونكة 54( ماددة، بةم ثَييةش بةبةِراورد لةطةَل ثةيِرةوى ثَيشوو )149)بةش و  كةةردووة،  يةةادى  مةةاددة ز  )

لةةة ) بةةةركار  ئةةةم 95ثةةةيِرةوى  كةةردووة،  مةةان  كةةة ئامادة ثةةةيِرةوةى  ئةةةم  كةةةم  شةةي ية هةةاتووة، بة مةةاددة ثَيك  )
لةةة  ثِرؤذةية ثَيناسةى ضةمكةكان كراوة، بةشي دووةم ثَيكهاتةو كؤبوونةوةى ثةرلةمانى كةةراوة،  يةةارى  يةَةدا د ت

سةةتةى  بةشي سَييةم هةَلبذاردنى دةستةى سةرؤكايةتى ئاماذةى ثَيدراوة بة شَيوةيةكى ورد دةسةآلتةكانى دة
كةةة  كةةات  يةةةتى دة لةةة ئةندام بةةاس  سةرؤكايةتي و سةرؤك و جَيطر و سكرتَير داِريذراونةتةوة، بةشي ضوارةم 

نةة كةةةكانى ئة يةةةتى و ئةر سةةيت ئةندام لةةة درو يةةةك  نةةةمانى هةةةر  نةةدى و  ثةةارَيج بة نةةدام و  فةةةكانى ئة دام و ما
ئةنداميةتى ديارى كراوة، بةشي ثَينجةم ليذنة هةميشةيي و تايبةتيةكان بةشَيوةيةكى نوَي دارَيذراونةتةوة 
هةةةموو  و هةوَلدراوة لةم ثِرؤذةى لةبةر دةستتانة ليذنةى هةميشةيي ببَيتة ضةقي كار كردنى ثةرلةمان و، 

كةة كةةةين، نا ِروونيةكان  شةةين ب نةةداوة ِرؤ نةةةكان هةوَلما كةةارى ليذ نةةةكان و  نةةةوةكانى ليذ بةةة كؤبوو سةة)  ة ثةيوة
لةةة  بةةةِرَيج  يةَةوةى  بةةةردةمى ئ بةةؤ  كةةةين  شةةنيارى دة مةةة ثَي ئةةةوةى ئَي ذمارةى ليذنةكان كةم كراونةتةوة بة ثَيي 

شةةي )17) كةةةات، بة ثةةةِر نا يةةاتر تَي نةةة ز مةة6( ليذ يةَةدا بةرنا كةةة ت لةةةةمان  كةةارى ثةر سةةتةمى  كةةةارى (م سي ةى 
مةةةو دوا  لةةة  نةةاوة،  لةةةمامنان دا نةةةى ثةر مةةةى هةفتا كةةراوة، كارنا بةةاس  نةةى  دانيشتنةكانى ثةرلةمان زؤر بة ِروو
نةةةى  ئةندامى ثةرلةمان دةزانَى ِرؤذى )يةك شةممة( لةناو هاووآلتيانة، ِرؤذى )دووشةممة( كؤبوونةوةى ليذ

شةةةمم ضةةوار  شةةةممة( و ) يةةة، ِرؤذى )سَي شةةةيي هة نةةةوهةمي نةةة ة( كؤبوو شةةةممة(  ةى ثةرلةما يةَةنج  رِؤذى )ث
يةَةة  ثةةةيِرةوة  ِر ئةةةم  تايبةتة بة كؤبوونةوة لةطةَل حكومةت، هةموو ِرؤذةكانى هةفتةمان بة تةنجيم لة نَيو 



 232 

لةةةم  كةةردن  طةةؤ  تةةو  خستووة، هةروةها دانيشتنةكانى ثةرلةمان و ئامادة بوون لة دانيشتنةكان وسيستةمى ط 
مةة نةةة لة بةةؤ منوو خةةراوة،  تةةةنيا )بةشة ِرَيك لةةةمان  نةةدامَيكى ثةر هةةةر ئة كةةردووة  لةةان  لةةةك 3ةو دووا ديار ( خو

لةةة  كةةات  كةةة  شةةانةى  لةةةو كَي كةةة  كةةة يةكَي ثةةةيِرةويش  دةتوانَى لةسةر هةر بابةتَية قسة بكات، تةنانةت خاَلى 
بةةة رو دةسيت ئَيمة دةدات و كامتان بة فرِيؤ دةدات، سةةتمانداية زؤر  نةةى ئَيمة لة ناو ئةو ثرؤذةيةى لةبةر دة و

لةةةمانى،  كةةارى ثةر طةةةكانى  كةةة طرن لةةة كؤَلة كةةة  ثَيناسةمان كردووة، بةشى حةوتةم، ضاودَيرى كردنة كة يةكَي
نةةة،  سةةةندنةوةى متما ثرسيارى زارةكى و نووسراو، تةرح كردنى بابةتى طشتى بؤ ط توطؤ و ئيستيجواب و لَي

شةةتةم زؤر بة روونى مةرجةكانى هةر يةكةمان لة ناو ئةم ثةيِرةوة نوَى ية  شةةى هة بةةاس، بة بةةةر  سةةتووتة  خ
يةةا  يةَةة ج سةةا ل ثةةرؤذةى يا سةةا و  شةةنيارى يا هةةةوَلمان داوة ثَي طةةرنطرتة،  تةةر  شةةةكانى  هةةةموو بةس لةةة  كة ياسادانة 

شةةَيوازَية 10بكةينةوة، ثَيشنيازى ياسا ئةوةية كة لة ] بةةة  [ ئةندام ثةرلةمان بةسةرةوة ثَيشكةشى بكةن، 
كةةردووة، كة كؤمةَلَية خاَلمان ديارى كردووة دة لةةان  هةةةبن ديار سةةادا  شةةنيازى يا لةةة ثَي نةةةى  ئةةةو مةرجا يةَةت  ب

ثرؤذة ياساش ئةوةية كة حكومةت يان دةسةَلاتى جَى بة جَى كردن و ئةو ثرؤذانةى ثةيوةس) بة دسةَلاتى 
طةةةكانى  دادوةرى، ئَيمة لة ياسادانان خوَيندنةوةى سَييةممان ئيجافة كردووة، واتة لةمة دوا كاتَية لةسةر بِر
طةةةَل  يةةى لة ياسايةك ط توطؤ دةكرَيت لةو جةلةسةية دةنطدان ناكرَيت لةسةر ئةم ياساية و لة جةلةسةى دوا
كةةة  بةةةت  سةةةيةكى تاي لةةة جةلة جةةا  يةَةت و ئَين يةةةكان دةكر سةةياغةى را سةةايى،  نةةةى يا نةةد و ليذ نةةةى تايبةمتة ليذ

بةة جةةة و لة بةةة بود تةةة  سةةتيحداس جةلةسةى دةنطدانة، دةخرَيتة دةنطدان، بةشى نؤيةم تايبة يةةةم ئي شةةى دة ة 
سةةيؤن  كردنى كؤمةَلَية دةستةو ماددةى طرنطة كة لة ثةيِرةوى ئَيستاى بةركار دا نني، بؤ منوونة باسى فراك
سةةتةى  كةةردووة، دة سةةتيحداس  شةةتيمان ئي و ثَيناسة و دةسوَلات و مافةكانى فراكسيؤمنان كردووة و دةستةى ط

سةة لةةةمان و  سةةةرؤكايةتى ثةر لةةة  يةَةت  شةةتيمان طشتى كة ثَية د سةةتةى ط سةةةَلاتةكانى دة سةةيؤن و دة ةرؤكى فراك
سةةةيؤنى  فةةةةكانى ئؤثؤز كةةةردووة و ما سةةةة  لةةةةمانيمان ثَينا سةةةيؤنى ثةر هةةةةروةها ئؤثؤز كةةةردووة و  يةةةارى  د
سةةان  يةةةم دي شةةى يازدة سةةى، بة سةةتةمى دلؤكرا لةةة سي طةةرن   يةةةكى  كةةو كؤَلة كةةردووة وة بةةاس  لةةةمانيمان  ثةر

كةةة ئيسحتيداسى كؤمةَلَية ماددةى طرنطة، ديوان لةةةمان  سةةينطةكانى ثةر ى ثةرلةمامنان ثَيناسة كردووة و نوو
لةةةمانى  بةةارى ثةر بةةؤ كارو هةةةرَيم  ئَيستا هةن، بةَلام لة ثَيِرةوى بةركاردا باسيان نةكراوة و هةروةها وةزيرى 
ئةركةكانى ديارى كرداوة، لة بةشى دوانجادةيةم حوكمةكانى كؤتالان تَيدا باس كردووة، دابةش كردنى ئةو 

شةةى بة ثةةَيش و ثا تةةوانن  يةةة و دة سةةابت ني شةةتَيكى  سةةولة  شانة كة لة بةردةستدانداية لةم ثرؤذةية بةم تةسةل
سةةتتان،  هةةاتووة بةردة بةةة دوو را كةةانى  كةةةمرتين ماددة سةةتان و  سةةتوومانة بةردة ثةةرؤذة خ ضةةونكة وةك  كةةةن،  ب

كةةة نةةاو ليذنة لةةة  سةةيؤنةكانة  لةةة فراك نةةة  يةةة ]ئةمةش ئةجنامى لة خؤبووردةيى نوَينةرةكانتا ثةةَيم وا [ 9دا ، 
يةَةرة  نةةةى ل ئةةةو ئةنداما بةةووردةيى  لةةة خؤ بةةةَلام  هةةةبووة،  يةةاواز  نةةا زؤر راى ج ماددة بة دوو را هاتووة، ئةطةر 
بةةؤ  شةةة  كةةةمرتين سةرئَي بةةةردةمتان و  نةةة  مةةاددةى دوو را بَيي كةةةمرتين  بةةة  مةةة  دانيشتوون واى كردووة كة ئَي

طةةةر ثةرلةمان دروست بكرَيت، ميكانيجمى ثةسةندكردنى  نةةة روو ئة شةةنيار دةاةي كةةة وةك ثَي ئةم ثةيِرةوة 
هةةةبَيت ] بةةؤى  يةةةك  هةةةر ماددة سةةةر  لةةةمان لة نةةدامَيكى ثةر هةةةر ئة كةةةين  شةةنيار دة [ 2ثةسةندى بكةن، ثَي
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سةةة  نةةى ق يةةد كرد بةةؤ تةق نةةةك  مةةةش  كةةات، ئة سةةة ب مةةاددة ق يةةةك  سةةةر  خولةك قسة بكات و بؤ يةك جار و لة
بةةة كردن، تةنيا بؤ ئةوةى لة ئايندةيةكى  سةةتى  لةةةمان ثَيوي نَيجية ببينة خاونى ثَيِرةوى ناوخؤ، ضونكة ثةر

مةةان  يةةةك  سةةةر دةدرا و مادة طةةى لة ثةةةيِرةو دةن كةةة  يةَةة  هةةةر كات هةةةبوو  يةَةة  شةةرت عورف يةةة ، ثَي ثةيِرةوى نوَى 
سةةتة  شةةنيارةى خ ئةةةو ثَي ظةةةمان[  كةةاك  كةةردن، ] جةةَى  بةةة  جةةَى  بةةوارى  يةةة  سةةةر دةخرا كةةرد يةك عةةديل دة تة

لةةة بةردةستمان كة لة  نةةةوةى  ثةةةيِرةوة دواى بَلاوكرد ئةةةو  لةَةَيني  كةةةين، ب سةةةند ب سةةتا ثة لةةة ئَي ماددةى كؤتايى 
ئةةةوةى  بةةةر  رؤذنامةى وةقايعى كوردستانى ثةسةند دةكرَيت، كةواتة ئَيستا ثةسةندى بكةين، لةبةر ضى  لة

قةةاي مةةةى وة لةةة رؤذنا ئةةاخري،  مةةاددةى  تةةا  يةَةت و  بةةةركار ناب سةةتانى ئَيستا يةك، دوو ثةسةندى دةكةين  عى كورد
بةةة  طةةةر  لةَةني، ئة جةةَى دَي بةةة  بَلاودةكرَيت و هةر مادةيةك ثةسةند دةكرا بةركار دةبوو ئةمة بؤ ئَيوةى بةِرَيج 
لةةةم  نةةاوة و  مةةان  ثةةةيِرةوى دا خةةاَلى  لةةة  مةةة  سةةتةمةى ئَي ئةةةو سي كةةات،  طؤجناوى دةزانني بؤ سوود وةرطرتن لة 

بةةؤ ثرؤذةيةى لةبةر دةستمانة، بةركارى بكةين و جَى بة  ثةةةيِرةوى،  خةةاَلى  جَى بكةين، بؤ ئةوةى لة رَيطةى 
كةةة ] خبةةوَينني  بةةةش  ثةةةيِرةوى 12ئةوةى كامتان بة فرِيؤ نةِروات، ثَيمان باشة بةش بة  هةةةموو  شةةة و  [ بة

هةةةوَل  كةةة  بةةوو  يةةار وا طةةؤ، بِر بةةةر ط تو نةةة  ناخوَينني و بةشى يةكةم دةخوَينني و ئينجا ماددة، ماددة دةاةي
يةةة ثَي ةةةوانةية، بدةين هةمووى تةوا و ببَيت ئينجا خبةينة دةنطدان، بةَلام لة كؤبوونةوةى ثةيِرةو ثَيمان وا

هةةةموو  نةةةبيت كة شةةة  قةةانونى كَي لةةة رووى  طةةةر  طةةدان ئة نةةة دةن مةةاددة بيخةي بةةة  مةةاددة  بةةني  ضةةار دة يةةة نا بؤ
بةةةجَى يةَةوة  بةةؤ راى ئ مةةة  كةةةين، ئة كةةان ب قةةانونى ماددة هةةَيَلني،  بةشةكة موناقةشة بكةين و ئينجا سياغةى  دة

بةةةَلام  يةةة،  كةةوِرى تَيدا كةةةم و  يةةة  سةةتى ئَيوة بةةةر دة ئةةةوةى لة نةةني  يةةة، دةزا كةةؤِرى ني كةةةم و  بةةَى  يةَةة  هيض جهود
بةةة  كةةةين،  يةَةوة ب شةةانازى ث هةةةمومان  ضاوةِروانني دةوَلةمةندى بكةن، بؤ ئةوةى بَيتة ثةيِرةوى منوونةيى كة 

بَيت، ثَيشنيارى تر دةخةينة بةردةستتان كة هةر لة توانا و بةشدارى و رةخنةى ئَيوة دةوَلةمةند وباشرت دة
يةَةت،  يةَةة بهَينر لةةةمان ث نةةدامى ثةر كةةارى ئة كةةانى رةفتار نةةانى رَيكارة بةةؤ دا كةةاتى  كةةةى  يةةةكى دي سةةتاوة ليذنة ئَي
نةةدامانى  كةةارى ئة كةةانى رةفتار لةةةمان رَيكارة لةةةناو ثةر مةةة  كةةرا ئَي جةةَيش  بةةة  جةةَى  طةةةر  ضونكة ئةم ثةيِرةوة ئة

ت، كَيشةمان بؤ دروست دةبَيت، دوو ثرؤذة مان هةية كة يةكَيكيان ]د. عبداهلل جاسم[ و ثةرلةمامنان نةبَي
تةةر ]د.  مططانئةةةوةى  تةةة  عث سةةة خبرَي ئةةةو  رةشنوو يةةةوَى  سةةَية دة هةةةر كة كةةردووة،  مةةادةى  يةةس[ ئا لةةى وة ع

سةةايةى رة ئةةةم رَي سةةتان  تةةارى بةردةستى سةرؤكايةتى ثةرلةمان، ئَيمة بة زةروورى دةزانني ثةرلةمانى كورد ف
طةةةر  بةةوورن ئة يةةة، ب يةةا هة نةةةكانى دون هةةةموو ثةرلةما لةةة  كةةة  هةةةبَيت  لةةةمانى  نةةدامانى ثةر سةةلوكى ئة كةةارى 
شةةنيارانة  ئةةةم ثَي نةةاوخؤ  يةَةِرةوى  سةةةر ث طةةؤ لة كةةةم ط تو لةةة ية نةةني  سةةت دةزا بةةة ثَيوي بةةةَلام  درَيذمان كردبَيت، 

كؤتايى طةيش) بة فةسلى تةشريعى  خبةينة بةردةستتان و هيوادارين لةو ماوة ى لةبةر دةستمانداية، ثَيش
كةةاتى  نةةةى  بةةةِرَيجى ليذ نةةدامانى  هةةةموو ئة بةةؤ  سةةوثاس  كةةةين و  تةةةواو ب ثةةةيِرةوة  ئةةةم  مةةدا  مةةاوةى كة لةةة  و 

 ثةيِرةوى ناوخؤ، سوثاس.
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
نةة يةَةِرةوى  بةةة ث سةةتانى سوثاس بؤ د. فرست سةرؤكى ليذنةى كاتى  بؤ ثَيداضوونةوة  لةةةمانى كورد اوخؤى ثةر

يةَةت  نةةى بتوان طةةى زا بةةة طرن لةةةمان  عَيرق، ثَيم واية بابةتَية لة بريت ضوو، ئةطةر هةر ثرؤذةية ياسايةك ثةر
تةةايى  لةةة كؤ مةةة  ضةةونكة ئَي نةةاوخؤى ثةرلةمان، يةَةِرةوى  لةةة ث بهَينرَيتةوة بةرنامةى كار لة كاتى ط توطؤ كردنى 

[ حةفتةمان ماوة جطة لةم حةفتةية، بؤية ثَيويستة 3ئَيستا ] هاتنى فةسلى تةشريعى كاتى كةممان ماوة
ثةةَيش  هةندَية ثرؤذة ياسا كة سي ةى ئيستيعجالتان ثَيداوة و دوو ثرؤذةية ياساى تر كة طرنطن و ثَيويستة 
لةةة  كةةرَى دان  بةةة  سةةاى  ثةةرؤذة يا بةةة  يةةدارة  يةةةكَيكيان ثةيوةند كةةة  بةةدرَيت  طةةى ثَي شةةريعى دةن كؤتايى فةسلى تة

كةةة مانطى حةف هةةةن  ئةةانى  سةةى  بةةةتى سيا نةةدَية با يةَةت و هة سةةتة رابطري تى ئةمساَل دةكةوَيتة بةركار كة ثَيوي
سةةتة  سةةان ثَيوي مةةةش دي هةةةبَيت و ئة نةةى  سةةةند كرد يةةان ثة سةةا  ثةةرؤذة يا نةةةوةى  بةةة خوَيند سةةت  طةةة ثَيوي رةن

داوا دةكةن  ثةرلةمانى كوردستان خةمى لَيبخوات، بؤية ثشتطريى رايةكانى ليذنةى ثةيوةنديدار دةكةين كة
يةةان  كةةة كرد شةةنيارانةى  ئةةةو ثَي كةةةن و  نةةاوخؤى  ب يةَةِرةوى  ئةندامان بة ثؤختى و كورتى و ضِرى ط توطؤ ى ث
ضةةاو  بةةةر  مةةة لة سةةتة ئة سةبارةت بة كاتى قسةكردن و خاَلى ثةيِرةوى دةخةينة دةنطدان، لةهةمان كات ثَيوي

خةةةين بطرن كة ئةطةر ثرؤذة ياساكانى تر كة ثةرلةمان وتووَيذى لةسة مةةان رَيكب ر دةكات، ثَيويستة كاتى خؤ
كةةةين 20و بةداخةوة ئةندامان درةن  ئامادةى كؤبوونةوة دةبن و جارى وا هةية ] ضةةاوةِرَى دة لةةةك  [ خو

نيساب تةواو بَيت بؤ دةستثَيكردنى دانيش)، هةندَية جار لة دانيشتنةكان وا دةبَيت ئةندامان لة ذوور نني 
تةةةواو و نيساب تةواو نيية بؤ دةنط بةةؤ  بةةني  ضةةار دة نةةا نا طةةةر  خبةةةين، ئة يةَةة  دان، ثَيويستة شَيوازى ط توطؤ ر

يةةة  كةةةين، بؤ يةَةذ ب خةةول در نةةى  طةةرَى دا مةةاوةى  لةةةمان  طةةدانى ثةر بةةة دةن كةةة زةروورة  نةةةى  ئةةةو بةرناما كردنى 
 ثَيويستة ط توطؤ كردن و دانيشتنةكامنان رَية خبةين، كاك ابوبكر فةرموو،

  هةَلةدنى:بةِرَيج ابوبكر عمر عبداهلل
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بة ناوى خواى طةورة و ميهرةيان، من وةك ئةندامى ليذنة سوثاسى ]د. فرست[ دةكةم بة راستى ئيدارةى 
يةةةوة و  تةةةى خوَيندي ئةةةو راثؤر سةةةر  كةةةم لة شةةى لَيدة يةةة، دةستخؤ لةةةم ماوة كةةرد  نةةةوةكانى  جةةوانى كؤبوو

طةةةَل تَيبينيةكم هةية كة راوَيذكارةكان لة يةكة نةةن لة م كؤبوونةوةى ليذنةكان بةشدار بوون، هاوِرَيكاو دةزا
نةةةوة  كةةةم كؤبوو لةةة ية بةةوون  خةةَل  ئةةاخرية دا لةةةم  ئةوةى كة جَى ثةجنةى راوَيذكاران لةم ثَيِرةوة ديارة، بةَلام 
جةةةنابت  ئةةةوةى  مةةةوة،  سةةت بكة تةةة را ئةةةم بابة كةةرد  حةةةزم  كةةؤل  كةةو ثرؤتؤ ئةةةوة وة بةةةر  حجووريان نةبوو، لة

نةةد يةَةن و وروذا نةة  د يةةة درة جةةارى وا هة سةةةرؤكايةتى  سةةتةى  كةةو دة يةَةوة وة لةةةمان، ئ شةةتنةكانى ثةر لةةة داني ت 
يةةدا  ئةمةش وادةكات كة ئةندامان ثةرش و بَلاو بن كة دةزانن ئَيوة درةن  دَين و ئَيوةش ئةطةر لة كاتى خؤ

 ئامادة بن خجمةت بة كؤبوونةوةكانى ثةرلةمان دةكات، سوثاس.
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 مد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حم
بةةةَلام   كةةات،  نةةدامان ب ضةةاوةِرَيى ئة شةةَيت  يةَةت دابني سةةةرؤكايةتى ب سةةتةى  نةةةبووة دة زؤر جار هةية كة عورف 

ضةةاوةِرَيى  يةةةكى زؤرة  جارى واش هةية ئةوةمان كردووة، بؤ ئةوةى ئةندامانى ثةرلةمان بَينة ذوورةوة، ماوة
راسثاردووة، بؤ ئةوةى كةى نيساب تةواو دةبَيت بَيينة ناو هوَلى  نيساب دةكةين و يةكَية لة فةرمانبةرامنان

يةَةدرا  ثةرلةمانةوة دةست بة دانيشتنةكانى ثةرلةمان بكةين، بؤية داوا دةكةين ئةو كاتةى زةنطى ثةرلةمان ل
نةةدامان  شةةتى ئة كةةاتى بانطهَي نةةةدرا  نةة  لَي طةةةر زة شةةتنةكان و ئة نةةاو داني تةةة  دةستةى سةرؤكايةتى ئامادةية بَي
نةةاو  نةةة  شةة) بَي كةةاتى داني ديارى كراوة و بة هةمان شَيوة لة بةرنامةى كاريش ئةمة تةسبيت كراوة، بؤية لة 

 هؤَلى ثةرلةمان، بؤ ئةوةى دةست بة كؤبوونةوةكان بكةين، امنة خان فةرموو،
 بةِرَيج امنة زكرى سعيد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

[ بِرطا ثَينجَى، ئاماذة 54يِرةوَى نيية، ئةطةر زظريية ماددَى ]جةنابَى تة بةحسَى ماددةيةكَى كر، كو ل ثة
بظَى ضةندَى ددةت ئةطةر ط توطؤ لسةر ماددةيةكَى بهَيتة كرن ناضَيبيت تاكو ط توطؤ كرن لسةر ظى بابةتى 
هةةةر  بةةؤ  طةةرين  خةةؤ راب نةةا  شةةة كر طةةةر موناق يةَةت ئة ثةةةيِرةوى ناب تةواو نةبيت ثاش بَيخى، مةبةستا من ئةوة 

جةةةتا سةةَيت هة كةةةت و جةلة سةةَيت زةروورى ب شةةَيت جةلة لةةةمان دَي هةةةبوو، ثةر ضةةوويش  خةةوال  هةةةبَيت، ل  كا 
مةةةى  بةةةَلَى ل بةرنا نةةةى،  طةةَى زؤري ئيستيسنايى و راوستاندنا ط توطؤيَى نابي)، ئةو بةندَين مة خستيية دةن

ط توطؤ كرن لسةر بةندا  كارَيدا دةنطَى زؤرينةى ناو هوال ثةرلةمانَى دشَيت رَيجبةندييا ط توطؤى بطؤريت و
 ئةم نةشَيني بطؤرين، سوثاس.

 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك رابوون فةرموو،
 بةِرَيج رابوون توفي  معروف:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
كةةة ثة كةةةمان  لةةة وَلاتة يةةة  طةةرن  هة سةةى  بةةةتى سيا نةةدَية با سةةتا هة يةَةدا ئَي مةةاذةت ث سةةةكانت ئا لةةةمانى لةةة ق ر

ئةةةو  كةةةم  شةةنيار دة يةةة ثَي يةةة، بؤ كةةةمان هة لةةة وَلاتة نةةةى  ئةةةو قةيرا بةةةر  كوردستان ناضارة بيخاتة ط توطؤ، لة
لةةة  يةةا  كةةة ئا بابةتة خبرَيتة دةنطدان لة ثةرلةمانى كوردستان و ياساناسةكامنان موعالةجةيةكمان بؤ دابنَين، 

ئةةةو  كاتى ثَيويست ئةطةر ثرؤذةيةك هاتة ناو ثةرلةمان بتوانني طةةرين و  نةةاوخؤ راب يةَةِرةوى  ط توطؤ لةسةر ث
 ثرؤذة ياسايانةى ثَيويستة باس بكةين، ئةطةر نا رووبةِرووى قةيران دةبني، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
يةَةت،  تةةةئجيل بكر كةةة  كةةةين  سوثاس، بة راستى ئةطةر موعالةجة نةكرَيت وةك دةستةى سةرؤكايةتى داوا دة

 نكة بابةتى طرن  هةية ثَيويستة ثةرلةمان كارى لةسةر بكات، كاك طؤِران فةرموو،ضو
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 بةِرَيج طؤِران ئازاد حممد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

شةةى  هةةةم ئي لةةةمان  ئةةةوى وةك ثةر بةةؤ  كةةةى،  تةةةوفيقى ب حةةةلَيكى  لة قسةكانى بةرَيجت دةركةوت كة دةتةوَى 
سةةتى  ثةيِرةو بكةين هةم دةستمان بةسرتاو نةبَى بةةة را شةةةوة،  تةةة ثَي يةَةت بَي بؤ ئةو ثرسانةى ئةطةر زةروور ب

يةكَية لةو ئةطةرانةى بةثَيى ثَيِرةو حةقى ئَيمةية درَيذكردنةوى خولةكةية، بؤ ئةوةى بةردةوام بني، وةك 
يةَةت،  ئةندامَيكى ليذنةى ئامادةكردنى ثرؤذةى دةستوورى هةرَيمى كوردستان نامانةوَيت ئةم خولة درَيذ بكر

نةةدامى ضةةو يةةةك ئة نةةراوة و ذمارة بةةؤ دا سةةنووردارمان  كةةاتى  ضةةونكة  مةةة،  شةةةكانى ئَي سةةةر ئي تةةة  كةةار دةكا نكة 
نةةةوةدا  لةةة كؤبوو تةةة  ئةةةو كا ئةوليذنةية ئةندامى ثةرلةمانى كوردستانن و ئةطةر ئةمِرؤ جةلسة نةبا دوَينَى 

مةةة ] بةةووين، ئَي ثةةَيم وا2دةبووين و بةردةوام دة يةةة،  سةةت دا بةةةر دة تةةةمان لة يةَةِرةوى  [ حةف تةةوانني ث يةةة ب ني
سةةةر  يةةارى لة يةَةت بِر ثةةَيش، دةب تةةة  طةةرن  ها سةةى  طةةةر ثر ناوخؤى ثةرلةمان لةم دوو حةفتةية تةواو بَيت، ئة
جةةا  كةةراوة، ئين بدرَيت كة ئةم خاَلةى ]امنة خان[ وتى خاَلَيكى ثَيِرةويي ية كة لة ثَيِرةوى ناوخؤ وا ديارى 

بةةاش لَيرة ضؤن هةموار دةكرَيت  دةبَيت دوو ئةط ةر لةبةر ضاو بطرى، نابَيت و باش نيية درَيذ بكرَيتةوة و 
بةةةِرَيجت  طةةةَل  يةةةم لة ئةةةم رةئ نيية موناقةشةى ثَيِرةو بكةين و كارةكانيشى تةواو نةكةين و  ث رَينينةوة و 

 موناقةشة كرد لة دةرةوةى هؤَلى ثةرلةمان.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 .اد فةرمووسوثاس، كاك فةره
 بةِرَيج فةرهاد سةنطاوى:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
سةةةى  كةةةم ثَينا مةةان ية دَلسؤزى و ماندوبوونى ئةو برادةرانة بةرز دةنرخَينني و من قسةم لةسةر عينوانة، ز
يةةة  ثةةةيِرةو هةَلة بةةروات،  لةَةةدا  بةةة هة كةةةى  حةةةرفى زمانة نةتةوةية و هيض نةتةوةيةكيش قةبوَل ناكات يةك 

 بَلَين ثَيِرةو.دةبَيت 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كة ضووينة سةر موناقةشة قسة دةكةين، بةهار خان فةرموو، 
 بةِرَيج د. بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةةى بةةة جةل هةةةبَيت و  مةةان  كةةةيى  سةةى هةنوو يةةة ثر  ئاراستة كردنى ئةم نوقتةية زؤر طرنطة، ضونكة لةوانة
شةةريعى  سةةتانى وةرزى تة مةةاوةى وة لةةة  سةةنايى  ئيستيسنايى ضارةسةر ناكرَيت، ضونكة دةزانن جةلسةى ئيستي

يةَةى  بةةة ث يةَةت  يةةة دةكر كةةرَى 94مةةاددةى )داية ، بؤ يةَةت )دة كةةة دةَل سةةتا  هةةةر ئَي يةةا  يةَةة  ثةةِرؤذة بِريار نةةة  ( بيكةي
يةةا سةةةرؤك  شةةنيارى  سةةةر ثَي نةةدَيكى لة يةةان هة هةةةمووى  ثةةةيِرةوة  ئةةةم  مةةةكانى  بةةة 10ن )حكو نةةدام و  (ئة

بةةؤ 54ِرةزامةندى زؤرينةى ئامادةبوان هةمواربكرَيت ، ئةو بِرطةى ماددةى ) كةةةين  (ة ئةو بِرطةية هةموار ب
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هةةةبوو ،  كةةةى  سةةَيكى هةنوو يةَةة ثر لةةةوةى كات ئةوةى نة كارةكانى ثةيِرةو بوةستَيت ، نة دةستيشمان بطرَيت 
 سوثاس.

 ان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةم
 باشة ، سوثاس ، كاك دكتؤر عجت فةرموو.

 :بةِرَيج د.عجت صابر امساعيل
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كةةانى 3ثَيشنيار ئةكةم كؤبوونةوةى ئةو ) بةةن ، ِرؤذة (حةفتةى ثةرلةمان ضِرو ثِرتر بَى ، سةعاتةكانى زياتر 
 زياتر بن ، بؤ ئةوةى زؤرترين بةرهةمى هةبَيت ، زؤر سوثاس.

 د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج 
 سوثاس ، خاتوو ثةروا فةرموو.

 :بةِرَيج ثةروا على حةمة
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يةَةت  بةةةردةوام ب نةةاوخؤ  ثةةةيِرةوى  بةةؤ من هاوِرام لةطةَل بةِرَيج كاك ِرابوون معروف ، ئةكرَيت بابةتى  بةةةاَلم   ،
نةةةوة، بؤ ثِرؤذة هةنووكةييةكاثرسة هةنووكةييةكان تةةة دةنطدا كةةرَى ن خبرَي يةةدا ب لةةةكاتى خؤ سةةتة  ، كةةة ثَيوي

 ، سوثاس.ةيةكى زؤرتريش خبايةنَيت ئاساييةبةاَلم قسةكردن لةسةر ثةيِرةوى ناوخؤ ئةطةر ماو
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة ، سوثاس ، بةِرَيج دكتؤر فرسةت فةرموو.
 بةِرَيج د.فرست صؤفى على:

 سةرؤكى ثةرلةمان. بةِرَيج
يةةان  يةةة  ئَيمة هَيشتان دةستمان بة قسةكردن نةكردووة ، بؤ ثَيشوةختة بِرياربدةين حاَلةتى ئيستيسنائى هة
يةَةرةن ،  لةةةمان ل بةةةِرَيجى ثةر نةةدامانى  ئةةةوا ئة زروفى سياسى هةية ، كةى ِرووبةِرووى حاَلةتَيكى وا بووينةوة 

ئةةةوة بةةةر  سةةاييةكان من لةبةر ئةوةش ئةوةم باس نةكرد لة نةةدَية يا طةةةَل هة نةةةو لة نةةدامانى ليذ طةةةَل ئة ى لة
لةَةةتَيكى وا  هةةةر حا بةةةِرووى  يةَةة ِروو هةةةر كات بةةوو  سةةةر  يةةاوازى لة قسةمان لةم بارةيةوة كرد خيالف و ِراى ج
تةةوانني  لةةةمان دة لةةة ثةر شةةني  يةَةني دادةني مةةة د بةةِروات ، ئَي كةةانى  ثةةةيِرةو كارة يةةة  مةةان وا مةةن ثَي نةةةوة  بووي

بةةةوة  موعالةجةى بكةين سةةاس  ، بةاَلم ثةيِرةو ئايا طرن  نيية بؤ ئةم ثةرلةمانة  ئايا ئَيمة هةموومان ئيح
سةةتى  يةةة ثَيوي شةةةى تَيدا كةةوِرى و كَي كةةةم و  مةةةَلية  سةةتمانة كؤ بةةةر دة سةةتا لة كةةة ئَي ثةةةيِرةوةى  ناكةين كة ئةو 

سةةةوِر مةةن تة يةةة  لةةةمان ، بؤ كةةانى ثةر نةةى كارة يةةي كرد شةةرت ِرا بةةؤ با كةةرَى  سةةةر ب يةةة ضارة مةةة بةوة كةةة ئَي دةكةم 
فةةرِيؤ  بةةة  كةةات  شةةَيوةيةك  هةةيض  بةةة  سةةتانداية  بةةةر دة وةرةقةيةكمان ئامادةكردووة دواي ماندوبوونَيكى زؤر لة
سةةتى  نةدةين ، دةست بكةين بة ط توطؤكردن لةسةرى ، ئةطةر ِرووبةِرووى هةر حاَلةتَية بووينةوة كة ثَيوي

نةةدامانى ثة هةةةر ئة سةةا كرد بةثةلة بوو ئةوا دَينةوة لَيرة  تةةوانن يا شةةيان دة نةةَين خؤ سةةا دادة يةةان يا لةةةمان خؤ ر
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هةةيض  جةةارَى  بةةةاَلم  سةةةركردنى ،  تةعديل بكةن ، دةتوانن رَيطا ضارة و ميكانيجمى طوجناو بدؤزنةوة بؤ ضارة
 شتَية لة ئارادا نيية بؤضى دةبَى ئَيمة قةرارى ثَيشوةختة بدةين  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
وثاس ، تةبعةن من ثشتيوانى ِراكةى بةِرَيج كاك ابوبكر هةَلةدنى ئةكةم كة زؤر سوثاسى سةرؤك و جَيطر س

و بِرياردةرى ليذنةكة و سةرجةم ئةندامانى ليذنةى كاتى بؤ ثَيداضوونةوة بة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى 
بةةةاَلم هَينا كةةةن ،  مةةادة ب مةةةى كوردستان ئةكةين كة توانيان ثةيِرةوةكة ئا ثةةةيِرةو ، بةرنا بةةةتى  يةةةى با نةةة كا

ئةةةتوانني  كةةة  مةةةى داوة  بةةة ئَي كةةة  سةةةرؤكى ليذنة كةةة  بةةوو  ئةةةوة  شةةتَية  بةةةر يادا نةةة  كارى ثةرلةمان ثةنا بةر
طةةةَل  سةةةرؤكايةتى ، لة سةةتةى  لةةة دة بةةوو  شةةة  مةةة موناقة ضةةونكة ئة كةةةين ن  تةةة ب ئةةةو بابة جةةةى  موعالة

ثةةةي لةةة  ضةةوونةوة  بةةؤ ثَيدا كةةاتى  نةةةى  بةةةتى سةةةرؤكايةتى ليذ بةةة با سةةتثَيكردن  ثةةَيش دة ئةةةمِرؤ  نةةاوخؤ  ِرةوى 
سةةةرؤكايةتى  سةةتةى  لةةة دة مةةة  سةةتى ئَي نةةا بةِرا طةةةر  ثةيِرةو ثَيويست دةكات ئةم بابةتة موعالةجة بكةين ، ئة
ثةةةيِرةوى  ِرةنطة ِرايةكى ترمان هةبَيت سةبارةت بةم بابةتة ، ضونكة ناتوانني دةست بكةين بة موناقةشةى 

شةةةوة  ناوخؤ بة بَى ئةوةى نةةة ثَي بةرضاو ِروون بني كة ضؤن موناقةشةى ئةكةين ، بابةتةكانى تريش كة دَي
 ئةوان ضؤن مامةَلةيان لةطةَل ئةكةين ، بةِرَيج كاك بهجاد فةرموو.

  :بةِرَيج بهجاد دةروَيش
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ضةةِر  شةة)  بةةَين ، داني تةةر لَي طةةؤ زؤر مةةاددة )ئةز ذ وَى ِرةئيمة كو ظَى فةترَى ط تو لةَةةكا دى  ثةةِربن ، خا (َى 54و 
بةةةس 5يةكةم خااَل ) بةةى  سةةةت  طةةةر ِروخ سةةةرؤكايةتى ، ئة (َى ئةز بَيذم هةندةك سةاَلحيات دةداتة دةستةى 

نةةدى  تةةةنها بةِرةزامة خبةةرَى  ثةةَيش  ثةةاش و  كةةة  نةةدةكانى بةرنامة نةةاكرَى بة يةَةذي)  نةةة دب خبينةوة ئةظ دَيرة هة
ئةةةوا زؤرينةى ئامادةبوان نةبيت ، ئةطةر ن يةةت  كةةةوة ب هةةةر هؤية بةةةر  نةةدَيكيان لة بةةارةى بة طةةؤ دةر ةكرا ط تو

دةستةى سةرؤكايةتى بؤى هةية تَيروانينى بؤ دانيشتنى داهاتوو دواخبات ، ئةو بةندانةى لة دواي ئةو دَين 
 ط توطؤ بكات يانيش ناكرَى مةسةلةن باسى بابةتةك ، لَيرة ضارةك بدؤزينةوة ، سوثاس.

 صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم حممد
طةةا  طةةة ِرَي كةةرد ، ِرةن سةةى  بةةةهار با تةةؤرة  كةةة دك ئةةةوةى  تةةةوة  بةةؤ بدؤزرَي ضةةارةيةكى  ئةةةبَيت  سةةتة ،  سةةوثاس ، ِرا

 ضارةيةك بَيت بة ثِرؤذة بِريارَية ضارةسةرى بكةين ، بةِرَيج كاك على فةرموو.
 :بةِرَيج على حةمة صاحل

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
شةةناي يةَةر ِرؤ مةةاددةى )لةةة ذ مةةاددةى )94ي  كةةة  يةةة  شةةنيارةم هة ئةةةم ثَي مةةن  ئةةةم 94(دا  مةةةكانى  يةَةت )حكو (دةَل

يةةان ) سةةةرؤك  شةةنيارى  سةةةر ثَي نةةدَيكى لة يةةان هة هةةةمووى  نةةةى 10ثةةةيِرةوة  نةةدى زؤري بةةة ِرةزامة نةةدام  ( ئة
لةةةم ئةندامان هةموار بكرَيت( ثَيشنيارةكةى من ئةوةية بةم شَيوةية ئةطةر ثَيويست بكا بيكةين بة بِري ار ، 

سةةت  طةةرن  ثَيوي ماوةيةدا كة ط توطؤ لةسةر ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان دةكرَيت ئةطةر ثِرؤذة ياسايةكى 
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تةةاوةكو  يةَةت  بوو بَيتة هؤَلى ثةرلةمان دةسةاَليةتى سةرؤكى ثةرلةمانة ط توطؤ لةسةر ثةيِرةوى ناوخؤ ِرابطر
 ثةسةند دةكرَيت ، سوثاس.ئةو ثِرؤذة ياساية خوَيندنةوةى يةكةمى بؤ دةكرَيت ياخود 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
بةةةِرَيج  كةةرَى ،  سةةةر ب طةةؤى لة ئةةةوةى ط تو سوثاس ، دةتوانى ئةوةى نووسيوتة ئاِراستةى ليذنةكةى بكةين بؤ 

 كاك ئارى فةرموو.
 بةِرَيج ئارى حممد عبدالرحيم )ئارى هةرسني(:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
طةةؤران ، دوو شت جط كةةاك  ة لةوةى ثشتيوانى لة قسةكانى هى بةِرَيج ئامينة خان دةكةم  كة ثةيِرةوى بوو ، 

مةةة  يةَةت ، ئة ثةةةِرؤ ناكر نةةةو  بةةة ثي مةةة  يةةدا ، ئة طةةةَل يةكرت كاك ِرابوون يةعنى دووشت هةية با ِراستطؤ بني لة
ضةةوونيان موناقةشة هةَل ئةطرَيت كات ئةبات ، ئةمة حةقيقةتَيكة ئةوةى كة موهيم ترة هة بةةرادةر بؤ ندَى 

تةةؤ  سةةيت ،  هةةؤى زؤر بة بةةةر دوو  شةةةوة لة تةةة ثَي لةةةناكاو بَي شةةتى  كةةة  كةةةين  واية بؤضى ئةبَى ضاوةِرَيى ئَيوة ب
(سةعات هةموو حكومةتةكةت لة ئينجارداية ، داخيلى قةيرانى دارايش بوويت 24واَلتةكةت لة شةِرداية ، )

شةةم ئيرت حاَلةتى تايبةتى لةوة زياتر ضى  لةبةر ئ كةةةم و ثَي نةةة دة ةوة من ثشتيوانى لة قسةكانى ئةو بةِرَيجا
 وانيية ئةمة ثينة بكرَى ، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس ، بةِرَيج كاك ئومَيد فةرموو.

 بةِرَيج ئومَيد حةمة على:
 كى ثةرلةمان.بةِرَيج سةرؤ

اوخؤ ئةمن ثَيشنيار دةكةم كة بةِرَيجتان سةرؤكى ثةرلةمان (ى ثةيِرةوى ن94هةر لةسةر ئةساسى ماددةى )
يةَةة  كةةرَى ، دةق شةةكةش ب سةةةرة ثَي ئةةةو ضارة كةةات  تةةرين  بةةة زوو ثَيشنيارى هةموارةكة بكةن بؤ ئةوةى بتوانى 
سةةايي و  كةةةى يا طةةرن  و هةنوو سةةَيكى  هةةةر ثر طةةةر  يةَةذرَى ئة ئةةةوةى دابِر بةةؤ  مةةةتى دةر  هةروةكو دةقَيكى يار

لةة ثةةَيش  تةةة  سةةى ها لةةةمان سيا سةةةرؤكايةتى ثةر ئةةةوا  نةةاوخؤدا  ثةةةيِرةوى  هةةةموارى  طةةؤكردنى  نةةةى ط تو ة ميا
 دةتوانَى ئةو ط توطؤيانة ِرابطرَى ، ثرسة نوَيية ياسايي و سياسييةكة خباتة بةرنامةى كارةوة ،  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس ، خاتوو سهام فةرموو.

 :قادربةِرَيج سهام عمر 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

طةةؤ  بةةوون و ط تو بةةةردةوام  بةةؤ  ئةز ثشتطرييا ثَيشنيارا دكتؤرة بةهار دةكةم ، بةاَلم تَيبينييةكا دى من هةية 
مةةاوةى  طةةةر ل  ضةةنكى ئة ثةةِرؤذة  لسةر ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى ثَيتظية هةر ِرؤذانة زَيدةتر بدةنة ئةظى 

ثةةِرؤذة  (حةفتةدا هةر تةمام نابي) ،3) يةةة  هةةةنَى ثَيتظ ظةةة  كةةةين ئة لةةةناكاو ب لةةةتَى  هةةجرا حا ئةةةم  كةةو  لةةى  ذ ب
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كةةةن 10بهَيتة ئامادةكردن و يا ئامادة كرى بي) و ) شةةكةش ب لةةةمانى ثَي سةةةرؤكايةتيا ثةر ( ثةرلةمانتار يان 
سةة ثةةِرؤذة يا ئةةةوى  خةةؤ  نةةاظ  ثةةةيِرةوَى  يةةخ  شةةَين ل د يةةدا ب ا بؤ هندَى حازربيت ذبةر ئةطةر هةر حالةتةك ِروو

 سي ةتى ئيستعجال ثَيدراى يان ذى ئةو بابةتةى كو طرن  بي) موناقةشة سةر بهَيتة كرن ، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس ، بةِرَيج كاك خلحم فةرموو.
 :بةِرَيج خلحم امحد معروف

 ثةرلةمان.بةِرَيج سةرؤكى 
طةةة  ئةو بابةتة هةندَية لة برايانى ثةرلةمانتار نةةاوخؤ زؤر زؤر طرن ثةةةيِرةوى  بة باشى باسيان لةسةر كرد ، 

هةمواركردنةوة و قسة لةسةر كردنى ، بةاَلم طرنطرت لةوة ئةوةية كة دةستمان ثَيكرد هيض هؤكارَية نةبَيتة 
يةةارى 94هؤى ث ِراندنى ئةم ط توطؤكردنة لةسةر ئةم ثةيِرةوة ، بؤية ئةوةى ئةو ضارةسةرةى ماددةى ) ( د

بةِرَيجان كاك على حةمة صاحل و كاك ئومَيد بة باشى باسيان كرد ، ئةطةر ئةو ثِرؤذة ياساية ئامادة  كردووة
ثةةةيِرةو ،  سةةةر  طةةرين لة طةةؤ ِراب مةةة ط تو شةةةوة ئَي تةةة ثَي كةةة بَي سةةاز  طةةرن  و ضارةنوو بةةةتَيكى  ناكرَي لة هةر با

طةةة  يةةي و ج شةةة ثيشنيار دةكةم لةبةر ئةوة لة ئَيستادا جطة لة قةيرانى دارا كةةة هةمي ئةةةمنى  بةةارودؤخى  لةةة 
ئةةةم  كةةرَى و  سةةةر ب يةةان لة يةةة ط توطؤ هةةى ئةوة تةةةوة  ئةةةم ميلة سةةةر  طةةةورةن بة كةةةى زؤر  مةةة دوو مؤتة ئة
يةةة  ثةرلةمانة ثِرؤذةى هةبَى بؤ ضارةسةركردن و دةربازبوون لةم قةيرانانة ، بابةتى طرنطرت لةبةر دةست دا

مةةةنى وة مةةةكانى ئةجنو تةةاوةكو كة هةَلدةطرَيت ئَيمة ئةندا نةةة  ئةةةم ثةرلةما بةةؤ  كةةةين  بةةان  ب سةةةر  نةةى لة زيرا
نةةة زؤر زؤر  ئةةةم بابةتا ئةةةوة  بةةةر  كةةةين ، لة سةةةر ب طةةؤى لة ئةةةطرَى ط تو هةةةَل  نةةة  سةةةندنةوةى متما سةةتى لَي ئا
ثةةةيِرةوى  طرنطن ثَيشنيار ئةكةم ئةطةر ئةو ضارةسةرة ياساييةى بؤ نادؤزرَيتةوة تةئجيلى موناقةشةكردنى 

 دستان بكرَى بؤ دواي دةستثَيكردنةوةى خوىل تةشريعى نوَى ، سوثاس.ناوخؤى ثةرلةمانى كور
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

طةةةَل  ئةةةطرين لة شةةوويةك وةر ئةةةوة ث سةةةبكةن دواي  سةةيوة ق يةةان نوو لةةةمانتار ناو سةةَى ثةر سةةوثاس ،  شةةة ،  با
سةةةرَيكى  سةرؤكى فِراكسيؤنةكان دا ئةنيشني لةطةَل ليذنةى ياسايي و ليذنةى ئةةةوةى ضارة بةةؤ  كاتى ثةيِرةو 

شةةةوة ،  نةةة كَي يةةي نةكةوي ئةةةوةى دوا بةةؤ  يةَةت  سةةاييانة ب سةةةرَيكى يا كةةات ضارة سةةت دة كةةةين ، ثَيوي ئةو بابةتة ب
 بةِرَيج كاك ابو كاروان فةرموو.

 :بةِرَيج عبدالرمحن على فارس )ابو كاروان(
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ثةة نةةني  يةةةكمان دةزا هةةةموو ال مةةة  تةةة ئَي سةةة خراوة بةةَى ديرا بةةة  يةةة  بةةِروام وا ئةةةوَى ،  كةةاتَيكى  ثةةةيِرةو  ِرؤذةى 
بةةدرَى  يةةةك  سةةةر ماددة نةة  لة يةةةوة دة بةةة يةكرتي يةةدارن  كةةة ثةيوةند بةرنامةى كارةوة ، ناكرَيتيش ماددةكان 
طةةؤكردن  يةَةت ط تو سةةتة دوا خبر يةةة ثَيوي مةةن ثَيموا يةةة  نةةةهَينَى ، بؤ طةةيش  ثةةةيِرةوة دةن ئةةةو  ِرةنطة لة كؤتايدا 

 ةسةر ثةيِرةو بؤ دواى خولةكة ، سوثاس.ل
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
مةةاوةى ) مةةادةكراوة ،  كةةة ئا ثةةؤرتى ليذنة كةةاروان ِرا بةةو  كةةاك ا بةةةِرَيج  سةةندوقى 10سةةوثاس ،  تةةة  (رؤذة خراوة

كةةارةوة ئةندامانةوة ، سةرؤكى ليذنةكة ياداشتَيكيشى بؤ ئَيمة نووسيوة دواي ئةوة خستوومانةتة بةر نامةى 
 ، بةِرَيج كاك باثري فةرموو.

 :بةِرَيج باثري كامال سليمان
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةةر  كةةةين ، لة سةةندى ب من ثَيمواية ناتوانني لةم ماوة كورتةدا ثةيِرةوى ناوخؤ هةموار بكةينةوة ، ياخود ثة
شةةرت وا يةةة با كةةرد بؤ شةةتان  نةةةى باسي ئةةةو طرفتا نةةى  ضةةاو طرت بةةةر  كةةات لة لةةة كةةةمى  بةةاس  خبةةةين ،  يةةة دواي 

بةةةر 94هةمواركردنةوةى بِرطةى ماددةى ) بةةؤ  لة ضةةونكة  يةةة ،  سةةةر ني ئةةةوةش ضارة يةةة  ( دةكرَيت من ثَيموا
كةةةس 10( ِراستى ضارةسةرة دةبَيت بة ثِرؤذة بِريارَية بَيت ، ثِررؤذة بِريارةكة دةبَى )94ئةوةى ماددةى ) )

كةةةةن ، دواى ) ئةةةةوة ب ثةةةِرؤذة  ئةةةةو  كةةةةم  يةةةةنى  يةةَةت دواي 48ال بةةةؤ بكر كةةةةمى  نةةةةوةى ية تةةةذمَير خوَيند (كا
(كاتذمَير ئينجا بَيى ط توطؤى لةسةر بكةين كة لة بِريار و لة واقيعيش تؤمار بكرَى ماناى واية كاتةكة 48)

نةةدا  هةةؤَلى ثةرلةما لةةةناو  سةةتةوخؤ  خةةؤ ِرا كةةةين ،  هةةةموار دة دةضَى ، دوو هةفتةمان دةضَى تاكو ئةو بِرطةية 
 َيتةوة.....ئةوة هةموار ناكر

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةاَلم ئَيستا ئةكرَى ماددةيةكى ثةيِرةوة هةمواربكرَيتةوة...

 بةِرَيج باثري كامال سليمان:
ئةةةو  خبةةةين  يةةة دوا  ماددةيةكى ثةيِرةويش بَيت دةبَيت ثَيشرت ئةوة بكرَيت ، بؤية من ثَيم باشة ئةو ط توطؤ

نةةة ياسايانةى يان ئة ئةةةوة دةخةي تةةَى  سةةتيعاجاَان داوة و ثِرؤذة ياسايانةى ، ئةو ثِرؤذة بِريارانةى سي ةتى ئي
 بةرنامةى كارةوة و لةطةَل ئةوانةى كة هةنووكةيي دةبن ، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة ، سوثاس ، كاك بَيستون فةرموو.

 :بةِرَيج بَيستون فائ  حممد
 ج سةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَي

قةةةد  بةةِروا  طةةةر وا  سةةتى ئة جةةا بةِرا ئةوة ئَيمة سةعات و نيوَيكة موناقةشة ئةكةين هيض ئينتاجَيكمان نيية ، 
مةةانن ،  سةةيؤنةكانى خؤ نابينة خاوةنى ثةيِرةو ، ئةو ثةيِرةوة كؤمةَلَية خةَلة ئَيمة دةنطمان ثَيداون لة فِراك

شةةمواية ِرؤذانة ِرةئى ئَيمةيان وةرطرتووة براد ثةةةيِرةوة ، ثَي ئةةةو  كةةانى  ةرةكامنان لة سةر وردوو درشتى ماددة
سةةةرى  نةةةمان لة شةةكلى و ئةوا نةةى زؤر  نةةدَى تَيبي طةةة هة تةةةوة ِرةن بةةة وردى داِرَيذراوة كةةانى  شةةى زؤرى ماددة بة
يةةةنى  كةةدا بةال لةةة هةفتةية مةةة  بةةَى ئَي قةةةرار وا طةةةر  كةةةم ئة هةبَى ، بؤية من ثشطريى ئةو قسةى كاك عجت ئة

ثةةةيِرةوة ، ضوار  ئةةةم  بةةوَي  كةةةم زؤرى  سةةةعات بِروانا رؤذ بؤ ثَينج رؤذ دابنيشني هةر رؤذى هةشت ، حةوت 
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بةةِروا  سةةتا  كةةو ئَي طةةةر وة بةةةس ئة يةعنى ئةطةر بِريارة ئَيمة ئةمانةوَيت ببينة خاوةنى ثةيِرة و لة ِراستيدا ، 
 ستس ادةى نابَى ، زؤر سوثاس. بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان ئةوة سةعات و نيوَيكة هةر موناقةشة بكةين ئي

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة ، سوثاس ، بةِرَيج دكتؤر فرست فةرموو.

 بةِرَيج د. فرست صؤفى على: 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةةةوة تةئك نةةةوة هةر شتَية لَيرة بِريارى لةسةر بدرَيت ئةوة بِريارى كؤتايية ، بةاَلم با جارَيكى تر  يةةد بكةي
ئةةةورؤ  مةةة  ئةطةر ثاساو ئةوةية كة دةيانةوَى متمانة لة وةزير وةربطرنةوة و ياساى ئيستيعجال هةية خؤ ئَي
كةةةمرت  ئةةةوةش هي ةةى  سةةاو  تةةة ثا ئةةةوة بكرَي نةةاكرَى  سةةتى  ئةوةمان هينا بؤ ثَيشرت نةتان دةكرد ، يةعنى بةِرا

طةةة نيية لةو ياسايانةي كة سي ةتى ئيستيعجالتان ثَيداوة يا سةةةلةيةكى زؤر طرن مةةة مة سةةايةك ئة هةةةر يا ن لة
بةةة  ئةةةوة  بةةةر  كةةات ، لة يةَةوة دة شةةانازى ث لةةةمان  لةةةى ثةر ئةةةم خو كةةة  نةةةى  وة دةبَيتة يةكَية لةو دةست كةوتا
يةةد  لةةةمان تةئك سةةةرؤكى ثةر بةةةِرَيج  جةةةنابتان  مةةةت  نةةة خج شةةتةى دايتما لةةةو يادا تةسةورى من جارَيكى تر  

لةةة دةكةينةوة ئَيمة ثَيموان واية ط طةةرتنيش  كةةو ِرَيج طةةة ، وة  توطؤكردن لةسةر ثةيِرةوى ناوخؤ زةرورة ، طرن
بةةا  كةةةن  نةةدامى ليذنة جوهود و مانديبوون ز شةو خنونى ئةو هاورَى بةِرَيجانةى كة ئَيوة دةنطتان ثَيدان ، ئة

يةةة ،  لةةة ئارادا قةةةيرانَية  كةةة  يةةارى ط توطؤكردن بةردةوام بَى ، خؤ ئَيمة بِريارمان نةداية ثَيشوةختة  خةةؤ بِر
عةةديلى  نةةةوَى وا تة ضةةؤن بتا يةةة  سةةتى ئَيوة لةةة دة ثةةةيِرةوة  ثةةَيش  تةةة  شةةتَيكيش ها كةةةى  ثَيشوةختةمان نيية ، 
طةةؤكردن  نةةةوة زةرورة ط تو يةةد دةكةي هةةةَلبطرن تةئك نةةةوة  دةكةين ، بؤية ئَيمة جارَيكى تر بةر لةوةى كؤبوو

لةةةم خو مةةاوة لةسةر ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمان ، ئةطةر نةنان توانى  تةةةمان  سةةَى هةف كةةة  شةةريعى  لةةةى تة
سةةتى 31(ماددةمان تةواو كرد كة خوىل نوَي دةستى ثَيكردةوة لة )30تةواوى بكةين ئةطةر ) (مني ماددة دة

 ثَيدةكةينةوة ، يةعنى ئةمة هيض كَيشةيةكى قانونيمان بؤ دروست ناكات ، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 بةِرَيج كاك قارةمان فةرموو. زؤر سوثاس ،
 :قادر فتاح بةِرَيج قارةمان

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
شةةةية 94بة ثَيى ماددةى ) ئةةةم كَي نةةى  سةةةر كرد بةةؤ ضارة لةةةمان داوة  سةةةرؤكى ثةر بةةةِرَيجتان  بةةة  ( دةسةاَلتى 

مةةاددةى ) تةةوانني  مةةاددةى )45دة بةةة  كةةاركرد94(  تةةوانني  سةةت دة كةةاتى ثَيوي لةةة  كةةةين  سةةةر ب سةةةر ( ضارة ن لة
 ثةيِرةوى ناوخؤ ِرابطرين و ئةو ثِرؤذانةى كة طرنطة بيهينينة ناو بةرنامةى كار ، زؤر سوثاس.   

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة ، سوثاس ، بةِرَيج كاك ابوبكر فةرموو.
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 :بةِرَيج ابوبكر عمر عبدهلل )ابوبكر هةَلةدنى(
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ثةةةيِرةو م بةةةردةوامى  ن ثَيم باشة ثةيِرةوى ناوخؤ خبةينة ناو ط توطؤكانى ثةرلةمان و ئةم سَى هةفتةية بة
تةةة دواى  طةةةر بكةوَي نةةة ئة كةةة ئةوا مةةادةن  تةواو بكةين ، ضونكة لة ئَيستادا  ثَيمواية دوو ، سَى ثِرؤذة ياسا ئا

سةةاي خوىل ياسادانانى نوَيشةوة هيض طرن  نيية ، تاقة ياساية كة ئَي كةةةين يا سةةةر ب مة بةِراشكاوانة قسةى لة
سةةتاندى  سةرؤكايةتى هةرَيمة ئةو بابةتةش يةعنى دةكرَى ئَيمة لة كؤبوونةوةيةكى ئيستيسنائى لة كاتى وة
يةةة  سةةاوَية ني هةةيض ثا خوىل تةشريعى لةويََشدا بَى ئَيمة ئةتوانني ئةو كَيشةية ضارةسةر بكةين ، لةبةر ئةوة 

 لةسةر ثةيِرةو ، سوثاس. بؤ دواخستنى ط توطؤكردن
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس ، خاتوو زؤزان فةرموو ، دوا ثةرلةمانتار.
 :بةِرَيج زؤزان صادق سعيد
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةة شةةَينَى ل ئةةةم د كةةو  هةةةي  يةةةكى  ر دةست خؤش بؤ ليذنا كاتيا بةرهةظكرنا ثةيِرةوى ، ئةز بَيذم مة ثةيِرةو
يةَةذة  يةةةكى در ئةةةوة ماوة ضةةنكى  كةةا ،  ب ني ، ظة تةئجيل كرنا وَى يانى بؤ وةرزا نى ض ئيشكاىَل بؤما دروست نا
ئةمني ضاظة ِرَينة حةتا بةرهةظكرى ، ديسا ئةز ثَيشنيار دكةم كو ل حةفتيادا ِرؤذةك بَيتة تةخسيس كرنَى 

نةةَى سَى حةفتايا مةي ماين يةعنى سَى حةفتى سَى رؤذ يةعنى سَيدةى  ئةةةم ت ظةةارى  دةست ثَيبكةين حةتا ئَي
مةةةى  بةةةر بةرنا نةةة  يةةرت خبةي ثةةرؤذةى د بةةؤ  ئةةان  بؤ وَى رؤذَى بؤ ثةيِرةوى بي) ، يةعنى نة بؤ بةرناجمَى دى 
كةةى  كةةةين وة خةةةاَلس  ئةةةم دَى  حةةةد  حةةةتا ض  كةةا  نةةَى ،  كارى دا ، تنَى موناقةشةكرن لسةر ثةيرةوى بهَيتة كر

 ب يتة خوال نيدا ، سوثاس. دكتؤر فرست طؤتى بةردةواميا وَى
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة ، سوثاس ، خاتوو طةشة فةرموو.
 بةِرَيج طةشة دارا جالل:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
نةةةى  تةةةكانى ليذ يةةا ِراثؤر كةةةين  ئا ضةةى ئة ئةةةطرين   يةةة ِرا ئةةةو ط توطؤ مةةة  يةةا ئَي من نازاو ، ثرسيار ئةوةية ئا

ضةةاوةِرَيى ياسايي  طةةةر  بةةَى ، ئة بة هةند وةردةطريَى  ئةوةى كة ئامادةية ناكرَى ثةرلةمانيش دانيشَى بَى كار 
لةةةو  هةةةر  يةةة  نةةة ثَيموا سةةةاَلتى بةِرَيجتا لةةة دة يةةة  بةةَى ، بؤ ضةةى  يةةا  بةةَى  سةةايي  بةةارَيكى نائا يةةان  بةةَى  يةةةك  ثِرؤذة

شةةنيارى كؤبوونةوة ئةتوانن ئةوة ضارةسةر بكةن ئةويش وةكو كاك قارةمان وتى ث شتيوانى ئةكةم لةسةر ثَي
ئةةةو  هةةةمواركردنى  بةةة  كةةةى  سةةةر ب جةنابت كة سةرؤكى ثةرلةمانى دةسةاَلتت دراوةتَى كة ئةم بابةتة ضارة
ماددةية ، ئَيمة بةردةوامبني هةر كاتَية ثَيويستى بةوة بوو ئةو ناوبِرةى تَيبكةين و كؤتايي بةمة ئةهَينني 



 244 

كةةة ث كةةةين  يةةان )و ئةو بابةتة دةست ثَيئة يةَةت  شةةة ب بةةة موناقة سةةتى  ئةةةمِرؤ 10َيوي هةةةر  لةةةمان  نةةدام ثةر (ئة
 ئةتوانن ثَيشنيارة بكةن و بؤ ئةوةى ئَيمة بَى كار نةبني سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
كةةرد ، زؤرباشة ، سوثاس بؤ بةِرَيجتان ، هةر بؤ ئامادةكردنى ثِرؤذة بِريارَيكى لةو شَيوةية جةنابتان با ستان 

بةةؤ نةةةوة  نةةدامانى ثةرلةما يةةةن ئة لةةة ال يةةان  كةةرَى  شةةكةش ب مةةةوة ثَي شةةوو  ض لة اليةن ئَي سةةةعات ث يةةو  مةةاوةى ن
سةةيؤنةكان، كاتذمَير دوانجة دةست ئةكةين بة كؤبوونةوة ، ئَيسوةرئةطرين بةةةِرَيجان تا داوا لة سةرؤكى فِراك  ،

نةةة نةةدامانى ليذ ثةةةيِرةوئة ضةةوونةوةى  بةةؤ ثَيدا كةةاتى  نةةى  بةةؤ ، ليذ سةةةرؤكايةتى  نةةة  كةةة بَي كةةةين  سةةايي ئة ةى يا
 وتوَيذكردن لةسةر ئةم بابةتة.

 
 دانيشتين دووةم

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بة ناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان.
سةاَلى دووةم بةذاردن  ضةوارةمى هةَل خةؤىل  نةةوة،  ثةَى ئةكةي مةارة  دانيشتنةكةمان بة ناوى طةىل كوردستانةوة دةست  شةتنى ذ داني

لةة 9/6/2015ضواردة، كؤبوونةوةى ذمارة دوو رؤذى دانيش) ) طةةى دووةم  سةةر بِر لةة  كةردن  طةؤ  لةة ط تو ئةةبني  ( بةردةوام 
نةةى  يةةن ليذ لةة ال كةة  سةتان  لةةمانى كورد نةاوخؤى ثةر ثةةيِرةوةى  نةى  طةؤ كرد بةرنامةى كارى ئةمِرؤمان كة بريتى ية لة ط تو

ثةةيِر ضةوونةوةى  شةى )كاتى بؤ ثَيدا سةت و شة مةارة بي يةارى ذ يَةى بِر بةة ث كةراوة  مةادة  نةاوخؤ ئا سةاَلى )26ةوةى  ( و 2014( ى 
ضةوارى )56بِرطةى هةشتى مادةى ثةجنا و شةشةم ) نةةوةد و  مةادةى  بةة  شةت  كةراو ثاَلث مةادة  سةاى ئا لةة يا ثةةيِرةوةى 94(  ( ى 

بةةر1992ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ذمارةى يةكى ساَلى ) كةراو،  نةةى ( ى هةموار  طةةَل ليذ لةة  كةة  نةةوةدا  لةةو كؤبوو َيجان 
بةؤ  بةوو  سةت  يةةك درو بةرِي و را نةدا  كاتى ثَيداضوونةوةى بة ثةَيِرةو هةروةها سةرؤكى فراكسيؤنةكان و ليذنةى ياسايى ئةجناما
نةةاوخؤى  ثةةةيِرةوى  نةةى  مةةادة كرد سةةةر ئا لةةة  نةةة  ثةةةيِرةو كردوويا نةةى  مةةادة كرد كةةاتى ئا نةةةى  كةةة ليذ نةةةى  ئةةةو هةوآل نةةدنى  نرخا
لةة  يَةت  طةؤ بكر شةةكة ط تو كةة موناقة تةةواوى ثةيِرةوة ئةةوةى  بةؤ  سةت  ثةرلةمان و لة بةر ئةوةى كاتى كةممان ماوة لة بةر دة

( مادةية رايةك 149اليةن ئةندامانى ثةرلةمانةوة ثةسةند بكرَيت و لة بةر زؤرى مادةكانى ثةيِرةوةكة كة سةد و ضل و نؤ )
كةرد طةؤ  تةة ط تو تةة، وا ئةةم بابة كةة  لةة هةبوو  هةاتوو و  نةانى دا سةا دا يَةدان و يا بةؤ وةرزى طر خبةةين  كةة دوا  سةةر ثةيِرةوة لةة  ن 

يةة  لةةمان هة نةدامانى ثةر طةدانى ئة بةة دةن سةرةتاى ئةو وةرزة دةست بة ط توطؤ كردنى ئةم بابةتة بكرَيتةوة ئةمة ثَيويستى 
طةؤ ئةاةينة دةنطةوة كَى لة طةَل ئةوةية كة ط توطؤ كردن لة سةر ثةيِرةوى ناوخؤ كةردن و ط تو ى ثةرلةمان لة سةر هةموار 

كةَى 60كردنى ئةو ثةيِرةوة تازة دوا بيخةين بؤ سةرةتاى وةرزى طرَيدانى داهاتوو، كَى لة طةَلييةتى  شةست ) يةةتى،  ( لة طةَلي
 ( كةس دذييةتى، كةواتة ثةسةند كرا، بةَلَى كاك ئومَيد فةرموو. 10دذييةتى  دة )

 : بةرَيج ئومَيد عبدالرمحن
 ان.بةرَيج سةرؤكى ثةرلةم

نةةة  سةةة كرد لةةةمان و ق لةةة ثةر مةةة  كةةارى ئَي ببورة ئةطةر بابةتةكة نوقتة نيجامى نةبيت، بةآلم بابةتَيكة ثةيوةستة بة 
ئةةةو 25/3دةربارةى رووداوَية، بة داخةوة لة رؤذى ) مةةة  بةةوو ئَي سةةتان  لةةةمانى كورد لةةة ثةر نةةةخوازراو  كةةى  ( رووداوَي

بةةة كاتيش وةكو فراكسيؤنى ثارت يةةة  ى دلوكراتى كوردستان رامان طةياند ئةو بابةتة بة هيض شَيوةيةك ثةيوةست ني
ئةةةوةى  بةةةر  سياسةت و تَى فكرينى فراكسيؤنى ثارتى دلوكراتى كوردستان، بةَلكو ئةو بابةتة بابةتَيكى كةسيية، لة 
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ئةةةم رووداوةكة دوو لة بةرَيجان ئةندام ثةرلةمانةكةى فراكسيؤنةكةى ئَيمةى تَيدا بو بةةارةى  مةةة دةر وة، بؤية ئَيستا ئَي
سةةةت  بةةة سيا يةةة  بابةتة قسة دةكةين ئةو كاتيش رامان طةياند كة ئةو بابةتة ديسان تةئكيد دةكةينةوة ثةيوةست ني
لةةةمان  و تَيطةيش) و تَى فكرينى فراكسيؤنى ثارتى دلوكراتى كوردستان، بؤية جارَيكى ديكة تةواوى ئةندامانى ثةر

سةةةتى و بة تايبةت فرا ئةةةوة سيا نةةةوة  كسيؤنى طؤران و بة تايبةتر بةرَيج ثةرلةمانتار عةىل حةمة صاحل دَلنيا دةكةي
بةةةتَية  سةةةر با لةةة  كةةة  كةةدا  كةةاتى ط توطؤية لةةة  بةةووة  مةةة  هةةةظاَلى ئَي رةمسى فراكسيؤنى ئَيمة نةبووة ئين يعالَيكى دوو 

مةةة  كراوة، بؤية دَلنيايى دةدةينة ثةرلةمانى كوردستان و لَيرةشةوة بة طةةةينني ئَي ضةةؤن رادة كةةة  راشكاوى رادةطةينني 
ئةةةو رووداوة  كةةة  كةةةين  صةةاحل دة مةةة  عةةةىل حة كةةاك  بةةةرَيج  ئةم بابةتةمان نةكردووة داواي لَيبوردن لة ثةرلةمانتارى 
ئةةةوة  سةةةر  لةةة  يةةد  كةةة تةئك جةةارَيكى دي بةةوو  ئةةةو رووداوة  كةةة  كةةةين  طةةؤران دة سةةيؤنى  لةةة فراك بةةوردن  بةةووة و داواى لَي

ة تايبةت بؤ بةرَيجان لة فراكسيؤنى طؤران ئَيمة ثابةندين بة هةموو ئةو تَيطةيشتنةك كة لة نَيوامناندا دةكةينةوة ب
كةةة  تةةة  ئةةةو وآل بةةؤ  لةةة  هةية لة بةرَيوةبردنى وآلتَية و لة بةيةكةوة كار كردن و تةواف  و لة تَيطةيشتنى هاوبةنان 

ئةةةوةى بةرذةوةندى طشتى دةخوازَي) هةر ئةو بابةتة نةخوازراوة كةةةين  ئةةةوة ب بةةارةى  سةةة دةر ش دةكةينة فرسةت ق
كةةة  سةةتان  لةةةمانى كورد لةةة ثةر خةةوازين  مةةةش دة يةةة ئَي كةةدا، بؤ لةةة ط تارَي بةةووة  يةَةة  بةةؤ ئن يعال يةَةة  ضةةة كردار بةةووة ثةر
بةةةها و  لةةة  يةَةج  يةةةكانى ر لةةة ثريوز يةَةج  كةةة ر لةةةوةى  خةةةلَية  نةةة مةد تةةة بيكةي ئةةةو بابة سةةتانني  نوَينةرانى خةَلكى كورد

مةةةكان كةةة بنة جةةارَيكى دي شةةدا  لةةة كؤتاي تةةةوة و  بةةارة نةبَي شةةَيوةية دو لةةةو  بةةةتى  تةةا با كةةة  طةةرين  يةةةكرت ب شةةتنى  ى تَيطةي
شةةةكة و  نةةى كَي سةةةر كرد بةةؤ ضارة بةةوون  ثةةةرؤش  كةةة  سةةتان  لةةةمانى كورد سوثاس بؤ ئَيوة لة دةستةى سةرؤكايةتى ثةر

هةةة كةةرا  ئةةةوة  سةةةر  لةةة  بةةاس  سةةتانيش  لةةةمانى كورد نةةةى ثةر كةةة ليذ بةةة تايبةت بةوةى  نةةة  نةةد نةبوو مةةة ثابة ظاآلنى ئَي
نةةة،  ليذنةكة ئَيمة جارَيكى ديكة دَلنيايى دةدةينةوة كة ئةوة بابةتَيكى كةسى نةبووة بة تايبةت لة طةَل سةرؤكى ليذ
تةةة  ئةةةو بابة يةَةة  كةةة كات بةةةآلم  بةةووة،  سةةايى  بةةووة يا ثةةَيم وا  كةةة  بةَلكو ئةو بابةتة موالحةزةمان هةبووة لة سةر ليذنة

يةَةجى ضووة دادطا ث بةةَى ر ئةةةوا  لةةةمان  سةةكرتَيرى ثةر بةةةرَيج  نةةة  يةةايى دةدةي تةةةوة دَلن يةةى دةبَي َيم وا بوو لة دادطا يةك ال
تةةةواوة  سةةى  نةةةكرابَيت، سوثا يةَةوة  مةةى ث خةةود ئيلتيجا يةةا  نةةةكرابَيت  ثةةَى  فةةى  يةةةى ئيعتريا نةبوو بةرامبةر بة ئةو ليذنة

لةةةو با كةةة  كةةةين  لةةةمان دة نةةدامانى ثةر تةةةواوى ئة سةةيؤنةكان و  نةةدا فراك بةةوون و هةوَليا ثةةةرؤش  سةةتى  بةةة را تةةةدا  بة
 ضارةسةر بَيت هيوادارين ئةوة دوا بابةتى نةخوازراوى لةو ضةشنة بي) لة ثةرلةمانى كوردستاندا  و، زؤر سوثاس. 

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سةةكرتَيرى ث كةةة زؤر سوثاس بؤ بةرَيجتان، منيش بة نووبةى خؤم سوثاسى بةرَيج  كةةةين  يةةة ئة ئةةةو ليذنة لةةةمان و  ةر
ئةةةو  سةةةر  لةةة  يةةار  سةةتان بِر لةةةمانى كورد ئةةةوةى ثةر بةةؤ  كةةةن  تةةة ب لةةةو بابة نةةةوة  ئةةةوةى لَيكؤلي دةست بة كار بوون بؤ 
كةةانى  يةةان كارة كةةورت توان كةةاتى زؤر  يةةةكى  لةةة ماوة كةةة  كةةةين  سةةيان ئة كةةةين سوثا شةةيان ىَل ئة سةةت خؤ بةةدات، دة بابةتة 

ئةةةجنام بةةدةن و  ئةةةجنام  يةةان  شةةَيوية خؤ بةةةم  بةةةرَيجان  كةةةن،  سةةةرؤكايةتى ب سةةتةى  سةةتةى دة كةةةش ئارا ى لَيكؤلينةوة
 دانيشتنى ئةمِرؤمان كؤتايى ثَى هات، دانيشتنى داهاتوو ئاطادارتان دةكةينةوة، سوثاس. 

 
 مد صادق       فخرالدين قادر                               جع ر ابراهيم ئَيمينكي                        د. يوسحم حم     
 سكرتَيري ثةرلةماني                        جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني  

 عَيراق  -عَيراق                           كوردستان  –عَيراق                              كوردستان  –كوردستان 
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 (15ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 6/2015/ 16 رَيكةوتي شةممةسَي 

 -ثةرلةماني كوردستان   16/6/2015رَيكةوتي  شةممةسَي رؤذي (ي ثَيش نيوةِرؤي 11كاتذمَير )  
بةِرَيج جع ر ابراهيم  عَيراق بة سةرؤكايةتي يوسحم حممد صادق سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبووني

(ي خولي 15ئَيمينكي جَيطري سةرؤك و، بةِرَيج فخرالدين قادر سكرتَيري ثةرلةمان, دانيشتين ذمارة )
 ( ي خؤي بةست.2015، ساَلي )ضوارةمي
 ر:بةرنامةي كا

ي 1992(ي هةمواركراوي ساَلي 1( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ذمارة )20(ي ماددة )1بةثَيي حوكمةكاني بِرطة )
(ي خولي 15عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياري دا دانيشتين ذمارةي ) –ثةرلةماني كوردستان 

سَي (ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي 11طرَيداني دووةمي  ساَلي يةكةم لة خولي ضوارةمي هةَلبذاردن لة كات )
 دا بةم شَيوةية بَيت: 16/6/2015شةممة رَيكةوتي 

لةةة 13، 12، 11، 10دةنطدان لةسةر ماددةكاني ) 1 يةةة  شةةاني ما سةةاي ِراكَي ( و هؤكارةكاني دةرضوواندن لة يا
، 75، 74( بةثَيي ماددةكاني )2015( ي ساَلي )7ِرَيطةي قةرز كردن لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق ذمارة )

 ( ي هةموار كراو.1992( ي ساَلي )1( ي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستاني عَيراق ذمارة )77
مةةارة ) -2 بةةةرة ذ يةَةداني خانوو سةةاي بةكر بةةة يا كةةردن  كةةار  طةةرتين  سةةاَلي 9ط توطؤ كردني ثرؤذة ياساي ِرا ( ي 
كةةاني )2008) بةةةثَيي ماددة سةةتان  هةةةرَيمي كورد لةةة  ثةةةيِر75، 74، 72(  لةةة  لةةةماني (  نةةاوخؤي ثةر ةوي 

 ( ي هةموار كراو.1992( ي ساَلي )1كوردستان ذمارة )
ط توطؤ كردن لةسةر كار و ضاالكييةكان و كَيشة و طرفتةكاني ئةجنومةني كؤميسياران لة كؤميسيؤني  -3

اددةي بةثيَيي م بااَلي سةربةخؤيي هةَلبذاردن و ِراثرسي لةسةر داواي ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان،
 (.2014( ي ساَلي )4( لة ياساي كؤميسيؤني بااَلي هةَلبذاردن و ِراثرسي ذمارة )3)

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.

سةةاَلي دووةم،  بةةذاردن،  ضةةوارةمي هةَل خةةولي  كةةةين،  ثةةَي ئة سةةت  سةةتان دة طةةةلي كورد نةةاوي  بةةة  دانيشتنةكةمان 
شةةتين  مةةارة )داني شةة) )15ذ طةةة )16/6/2015(، ِرؤذي داني مةةةكاني بر بةةةثَيي حوك كةةار،  مةةةي  (ي 1(، بةرنا
مةةارة )20ماددةي ) يةَةراق ذ سةةتاني ع لةةةماني كورد سةةاَلي )1( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةر هةةةموار 1992(ي  ( ي 

مةةارة ) شةةتين ذ كةةاتي داني يةةاري دا  لةة15كراو،  دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِر بةةةهارة  خةةولي  خةةولي ( ي  ة 
تةةةذمَير ) لةةةة كا لةةةةمان  ضةةةوارةمي ثةر بةةةذاردني  كةةةةوتي 11هةَل شةةةةممة ِرَي سةةةَي  يةةةوةِرؤي ِرؤذي  ثةةةَيش ن ( ي 

 ( بةم شَيوةية بَيت:16/6/2015)
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لةةة 13، 12، 11، 10دةنطدان لةسةر ماددةكاني ) 1 يةةة  شةةاني ما سةةاي ِراكَي ( و هؤكارةكاني دةرضوواندن لة يا
، 75، 74( بةثَيي ماددةكاني )2015( ي ساَلي )7ني عَيراق ذمارة )ِرَيطةي قةرز كردن لة هةرَيمي كوردستا

 ( ي هةموار كراو.1992( ي ساَلي )1( ي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستاني عَيراق ذمارة )77
مةةارة ) -2 بةةةرة ذ يةَةداني خانوو سةةاي بةكر بةةة يا كةةردن  كةةار  طةةرتين  سةةاَلي 9ط توطؤ كردني ثرؤذة ياساي ِرا ( ي 
هةةة2008) لةةة  كةةاني )(  بةةةثَيي ماددة سةةتان  لةةةماني 75، 74، 72رَيمي كورد نةةاوخؤي ثةر ثةةةيِرةوي  لةةة   )

 ( ي هةموار كراو.1992( ي ساَلي )1كوردستان ذمارة )
ط توطؤ كردن لةسةر كار و ضاالكييةكان و كَيشة و طرفتةكاني ئةجنومةني كؤميسياران لة كؤميسيؤني  -3

سةر داواي ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان، بةثيَيي ماددةي بااَلي سةربةخؤيي هةَلبذاردن و ِراثرسي لة
 (.2014( ي ساَلي )4( لة ياساي كؤميسيؤني بااَلي هةَلبذاردن و ِراثرسي ذمارة )3)

لة دةست ثَية داوا لة بةرَيج سكرتَيري ثةرلةمان ئةكةين ثوختةيةك لة كؤنووسي دانيشتين ثَيشوو 
 خبوَينَيتةوة.
 سكرتَيري ثةرلةمان.-ادربةرَيج فخرالدين ق

  بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ( بةم شَيوةي خوارةوة بوو:9/6/2015( لة بةرواري )14ثوختةي دانيشتين ذمارة) 

 دةست ثَيكردني دانيش) لةاليةن بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمانةوة. 1
لةةةماني -2 نةةداماني ثةر نةةاوي ئة نةةةوةي  شةةوو و خوَيند شةةتين ثَي تةةةي داني نةةةبوو و  خوَيندنةوةي ثوخ مةةادة  ئا

 ئامادة نةبووي كؤبوونةوةي ليذنةكاني ثةرلةمان لةاليةن سكرتَيري ثةرلةمانةوة.
 خوَيندنةوةي يةكةم بؤ دوو ثرؤذة ياسا لةاليةن ليذنةي ياسايي ثةرلةمانةوة. -3
 ط توطؤ كردني ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان دواخرا بؤ خولي ثايجة. -4

 صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم حممد
 سوثاس، داوا لة بةرَيجتان ئةكةين ناوي ئامادة نةبوواني دانيشتين ثَيشووي ليذنةكان خبوَيننةوة.

 سكرتَيري ثةرلةمان.-بةرَيج فخرالدين قادر
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

( ئامادة نةبوون 9/6/2015( ي ئاسايي لة بةرواري )14ناوي ئةنداماني ثةرلةمان كة لة دانيشتين ذمارة )
 يان مؤَلةت ثَيدراو بوون ئةمانةن

ئامادة  -ِرَيواز فائ  - مؤَلةت -ِرؤزا حممود - مؤَلةت -لىيفتةالر  - مؤَلةت -ئاواز محيد - مؤَلةت -ئاواز جةنطي
 - مؤَلةت -سؤران عمر - مؤَلةت -سرود سليم - مؤَلةت -سهراب ميكائيل - مؤَلةت -زول ا حممود - نةبووة
 - مؤَلةت -شرين حسين - مؤَلةت -شَيركؤ حةمة امني - مؤَلةت -شَيركؤ جودت - مؤَلةت -ة امساعيلشكري

 -عمر حممود - مؤَلةت -فرحان جوهر - مؤَلةت -عبداهلل جاسم - مؤَلةت -عباس غجالي - مؤَلةت -ظيان عباس
 مؤَلةت -عثمانمنرية  - مؤَلةت -مريم صمد - مؤَلةت
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ِراثؤرتي بةدواداضووني كؤبوونةوةي هةفتانةي ليذنة هةميشةييةكاني ثةرلةمان  بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان،
 ( بةم شَيوةية بوو:16/6( تا )9/6لة بةرواري )

 ( كؤبوونةوةي كردووة.9/6ليذنةي دارايي و كاروباري ئابووري وةبةرهَينان لة ) 1
  ِرؤزا حممود  - ينة ايوب مؤَلةتمد - شرين حسين مؤَلةت - شَيركؤ جودت مؤَلةت - هَيظا حاجي مؤَلةت   

 سؤران عمر مؤَلةت - ئامادة نةبووة
 ( كؤبوونةوةي كردووة:10/6ليذنةي كاروباري ثةرلةمان لة ) -2
 مؤَلةتعثمان منرية  - مؤَلةت -قةالدزةيي(مصى  )شوان عمر  - سؤران عمر مؤَلةت   
 وةي كردووة:( كؤبوونة15/6ليذنةي دارايي و كاروباري وةبةرهَينان لة ) -3
 سؤران عمر مؤَلةت - ِرؤزا حممود مؤَلةت - مدينة ايوب مؤَلةت  - علي حةمة صاحل ئامادة نةبووة   
 ( كؤبوونةوةي كردووة:15/6ليذنةي ئةوقاف و كاروباري ئايين لة ) -4
 امساعيل مؤَلةت بووة نجوا  
 وونةوةي كردووة:( كؤب15/6ليذنةي ثَيشةسازي و وزة و سةرضاوة سروشتييةكان لة )  -5
 ِرَيواز فائ  مؤَلةت - علي حةمة صاحل ئامادة نةبووة - ِرؤزا حممود مؤَلةت   
( 15/6ليذنةي كاروباري ثَيشمةرطة و شةهيدان و قوربانياني جينؤسايد و زيندانياني سياسي لة ) -6

 كؤبوونةوةي كردووة
 ب طورطيس مؤَلةتيعقو - عبداهلل حاجي حممود مؤَلةت - عبدالرمحن فارس مؤَلةت  
 ( كؤبوونةوةي كردووة15/6ليذنةي كشتوكاَل  و ئاودَيري و ئاذةَلداري و بةنداوةكان لة ) -7

 سةرجةم ئةندامان ئامادة بوون
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سةةةر  طةةدان لة لةةة )دةن يةةة  كةةاني سوثاس، ئَيستا ئةضينة سةر بةرنامةي كاري دانيشتين ئةمِرؤ كة بريتي ماددة
هةةةرَيمي 13، 12، 11، 10) ( و هؤكارةكاني دةرضوواندن لة ياساي ِراكَيشاني ماية لة ِرَيطةي قةرز كردن لة 

سةةاَلي )7كوردستاني عَيراق ذمارة ) كةةاني ) 2015( ي  بةةةثَيي ماددة نةةاوخؤي 77، 75،  74(  ثةةةيِرةوي  ( ي 
مةةةارة ) يةةَةراق ذ سةةةتاني ع لةةةةماني كورد سةةةاَلي )1ثةر هةةةة1992( ي  لةةةة ( ي  مةةةة  بةةةةرَيجان ئَي كةةةراو،  موار 

( ِراثؤرتَيكمان لةاليةن يةكَي لة ِرَيكخراوةكانةوة بة دةست طةيشت، كة ِرَيكخراوي )ئينوستييت 7/6/2015)
كةةردووة،  لةةةمان  طةةةَل ثةر سةةتَيكي لة ثةةارةوة طرَيبة سةةاَلي  لةةة  خةةراوة  ئةةةو ِرَيك يةةارة  يةَةدان، د شةةة ث بةةؤ طة ثةةةي( ة 

بةةاَلو ِرَيكةوتنَيكي كردووة كة بةدوادا شةةيان  كةةةن، و ِراثؤرتَيكي لةةةمان ئة كةةاني ثةر ضةةاودَيري كاروبارة ضوون و 
كةةة  يةَةدابوو  طةةةي ت نةةدَي بر بةةاش و هة طةةةي  كردؤتةوة لةو بارةوة، هةرضةندة ِراثؤرتي ثَيشووشيان هةندَي بِر
سةةةرجنيا بةةوو  مةةةيان كرد سةةتةي ئَي تةةةي ئارا ئةةةو ِراثؤر سةةةوة  بةةة سوثا بةةةاَلم  نةةةبَي،  سةةت  كةةو ثَيوي طةةة وة ن ِرةن

طةةؤي 2/6/2015ِراكَيشاوين بؤ كةموكورتييةك كة لة دانيشتين ) لةةةكاتي ط تو يةةة  ئةةةويش ئةوة ( ِروويداوة، 
طةةدان  ثرؤذةي ِراكيشاني ماية لة ِرَيطةي قةرز كردن لة هةرَيمي كوردستان، لةو ِرؤذة لة ط توطؤ كردن لة دةن
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نةةةبووة، ( و هؤكارةكاني دةرضوواندن نيسا13، 12، 11، 10لةسةر ماددةكاني ) لةةةمان  هةةؤَلي ثةر نةةاو  لةةة  ب 
مةةاددةي ) ضةةونكة  بةةووة،  لةةةمان  نةةداماني ثةر شةةتومِري ئة طةةةي م لةةة 4ئةم بابةتة لة دانيشتين ثَيشووش جَي  )

كةةة  قةةة عةرةبية ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةمان لة دةقة كوردييةكة و دةقي عةرةبي لَية نةضوون هةية، لة دة
لةةةمان  تةئكيد لةسةر ئةوة ئةكاتةوة كة ئينعيقادي شةةتين ثةر دانيشتين ثةرلةمان، واتة دةست ثَيكردني داني

نةةةي  بةةة زؤري لةةةمان  كةةاني ثةر ئةةةكات بِريارة ثةةَي  سةةت  شةة) دة ثَيويسيت بة نيساب هةية، دواي ئةوةي كة داني
مةةاددةي ) تةةةوة  كةةةي ئةاوَيني قةةة كورديية لةةة دة بةةةاَلم  ئةةةدرَي،  بةةووان  مةةادة  كةةة 4ئا ئةةةكات  لةةةوة  بةةاس   )

مةةان كؤبوونةوةي ثةرلة مان ثَيويسيت بة نيسابي قانوني هةية، لة خولي ثَيشوو و ئةم خولةش ئَيمة عورفَيك
نةةد  يةةة ثابة ثةيِرةو كردووة كة ئةويش ئةوةية بؤ تَيثةِرين لةو لةبسة كة لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةمان هة

لةةةمان وا هةةؤَلي ثةر نةةاو  لةةة  طةةدان  لةةةمان، و دةن شةةتين ثةر نةةي داني سةةت ثَيكرد بةةةوةي دة كةةردووة بةةووين  مةةان 
كةةراوة،  ثَيويسيت بة نيساب هةبَي، لة خولي ثَيشووش ئةوة ثةيِرةو كراوة، لة خولةكاني تريش ئةوة ثةيِرةو 

( يش ئةوةمان ثةيِرةو كردووة، لة هةندَي لة 2/6و لةم خولةش ثةيِرةو كراوة، و تةنانةت لةو دانيشتنةي )
نةةةكرد سةةةري  طةةدامنان لة نةةةبووبَي دةن سةةاب  كةةة ني كةةان  تةةازةي ماددة نةةاوخؤي  ثةةةيِرةوي  لةةة  تةةة  ئةةةم بابة ووة، 

سةةت  بةةؤ دة تةةةنيا  سةةايي  سةةابي يا كةةة ني كةةراوة  لةةةوة  بةةاس  شةةكرايي  ثةرلةمان موعالةجة كراوة، و بة ِروون و ئا
لةةة  سةةة  ئةةةو لةب ثَيكردني دانيش) و دةنطدان لة هؤَلي ثةرلةمان ثَيويستة، و ئَيمةش بة شَيوةيةكي عور  تا 

بةةؤ نَيوان دةقة كوردي و عةر تةةةنيا  كةةة  كةةراوة  ةبييةكة ضاك ئةكرَيتةوة ثابةند ئةبني بةو عورفةي ثةيِرةو 
سةةايي  حةةةزةكي يا هةةيض موال دةست ثَيكردني دانيشتين ثةرلةمان و دةنطدان نيساب ثَيويستة، بؤية بؤ ئةوةي 

لةَةةي  نةةةت هة كةةة تةنا نةةةي  ب ةةووكيش لةو ثرؤذة ياسايانةي لة ثةرلةمان تَيئةثةِرَي  دروست نةبَي، ئةو هةاَل
ئةةةو  سةةةر  طةةدان لة بةةؤ دةن تةةةنيا  ئةةةمِرؤ،  شةةتين  كةةاري داني مةةةي  لةةة بةرنا يةةةوة  مةةان نا تةةةوة، دا سةةت بكرَي بَي ِرا
شةةوكرية  ماددانةي نيساب نةبووة نيسابي لةسةر ئةكرَي، دواتر ئةضينة سةر بِرطةي دواتري بةرنامةي كار، 

 خان فةرموو.
 بةرَيج شكرية امساعيل:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 داوا ئةكةم ئةو بِرطةية خبرَيتة برطةي كؤتايي، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ئةةةوكات ب ةةينة  كةةرَي،  تةةةواو ب ئةةةبَي  يةةة  شةةووة، بؤ شةةتين ثَي سوثاس، تةبعةن ئةوة هي بةرنامةكاني كاري داني

 سةر خاَلةكاني تر، فةرموو كاك عومةر.
 بةرَيج عمر عينايةت:

 كي ثةرلةمان.بةرَيج سةرؤ
من نوقتةي نيجامم وةرطالت بؤ كاتي خوَيندنةوةي ناوي ئامةدة نةبووان، خةَلة هةية بة ئةركي ثةرلةمان 
ضؤتة دةرةوة، بة مؤَلةت ناو ئةبرَي، ئةوة لة ِرووي ئيدارييةوة هةَلةية، بة ِرةئي من ئةو كةسانة ئةبَي جيا 
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ئةة خةةؤي وةر سةةايي بؤ لةَةةتَيكي ئا سةةَية مؤ نةةةوة، كة بةةة بكرَي سةةثاردووة ب ةةَي  لةةةمان ِراي سةةَيكيش ثةر ةطرَي، كة
فةةاَلن  بةةؤ  ضةةووة  لةةةمان  ئةةةركي ثةر بةةة  ئةركَيكـ، لةسةر ئةوة ئةطةر بكرَي داوا لة بةرَيجتان ئةكةم بنووسرَي 
شةةي  بةةَي، ئي لةَةةت  نةةاكرَي مؤ شوَين، يان ثةرلةمان ِرايسثاردووة بؤ كارَية، ناكرَي ئي اد بووة، يان ِرايسثاردووة، 

 سوثاس. كردووة،
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سةةكرتَيري  بةةةرَيج  بةةؤ  سةةةرؤكايةتي و  بةةؤ  سوثاس، تةبعةن ئةوة وةكو ئةوةي لة ليذنةكانةوة ِراثؤرت دَيتةوة 
ثةرلةمان ئةخوَيندرَيتةوة، ئةتوانرَي لة كاتي نووسين ئامادة نةبووان و ئامادة بووان لة دانيشتين ليذنةكان 

 جنةي بةرَيجت ِرةضاو بكرَي، خاتوو ئامينة فةرموو.ئةو سةر
 بةرَيج امنة زكري:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
مةةاددة ) سةة) ب  شةةت بة هةةةوة ب ث ضةةنكي 75، 74دةست ثَيكي ل سةر ياداشتا  يةةة،  نةةا ثةيِرةو مةةن  نةةا  ( َي ديت

يةة75، 74ماددَي ) يةَةدا هاتي ظةةني ت ئةةةوة ج كةةةت  شةةتيَن د سةةَي وَي داني نةةي بةح لةةةك ِروو حةةةال وي ( طة كةةرن،  ة 
كةةرن  يةةة  سةةةر هات شةةيت ل  نةةة ط بةةوو دةنطدا بابةتي ناكات ئةطةر هاتو ئةو جظني خةالس بوو، ئةو ياسا تةمام 
لةةةمانَي  سةةايَي ثةر طةةةر يا يةةة، ئة سةةيار ئةظة كةةةت  ثر طةةةل د تةةةعامل د ضةةةوا  لةةةماني  سةةةرؤكايةتيا ثةر دَي، 

ضةةَيت هةةةي  كوردستانَي دةنطدان ل سةر هاتيية كرن و تةمام بوو، ئايا  سةةايي  سةةةرؤكاتييا يا سةةتا  بةةؤ دة بةةي) 
مةةاددا  نةةا  طةةةر بجظري خؤت بجظرينيتا ناو هؤَلَي ثةرلةمانَي  هيض ماددةكا ثةيِرةوي ئاماذة ب هندَي ناداات، ئة

( بةحسَي هةندَي دكةت كو دَلنيا بوون ل ذمارا ياسايي ب هاظكاريا هةردوو ئةندامةكاني تريا 9( برطا )17)
طةةادا، دةسيَت سةرؤكايةتيا،  نةةا دةن سةةتيا ذمارد كةةة درا حةةةتا نوو بةةني  بةراسيت ئةم وةك ثةرلةمانتار ضاوا دَلنيا 

ئةةةو  راستيا يان حجورا ئةندامَين ثةرلةماني طومان بؤما دروست بووي ئايا حةتا نووكة مة ض طرةنيت هةية 
يةةة، سةةت بوو طةةان  ياساية بةر نوكة دةرضووينة كو ذمارا ياساييا ثةرلةمانتارا حجوراوان يا درو هةةةذماردنا دةن

سةةادةترين  ظةةة  كةةو ئة طةةرم  سةةةرؤكايةتيا دة سةةتةيا  نةةة ذ دة لةةةمانتار رةخ دروست بووية  براسيت ئةز وةك ثةر
جةةارا  ظةةة  طةةدان ئة نةةا دةن هةةةذمار كر طةةدان و  طةةةل دةن لةةةمانَي د نةةدام ثةر ئةركَي دةستا سةرؤكايةتيا، حجورا ئة

شةةَي دويَي ية دةنطدان ب شَيوازة خةلةتَيدا كرن، جاراكي دي  طةةا شا نةةا دةن كةةو ذمارد دةنطدان ذ بؤ كابينة بوو 
يةةة،  بةةةتا ثةرلةماني هاتبووية ل ئةجنامدان، ئةظ ظي جاري براسيت ئةز دبينم خةلةلةكا ياسايني شكاندنا هةي
ظةةة،  سةةان بجظرينة كةةرن و دي تةةة  نابي) ئةظ بابةتة دووبارة ببيتةظة، ياسايةك دةرب يت و دةنطدان ل سةر بَي

)، ض باوةري هةبي) كو دةستا سةرؤكايةتيَي هةذماردنا ئامادة بوونا ئةندام ثةرلةمانَي مة ض طرةنيت هةبي
 دا دةنطانةكا دروست بي).

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
نةةداماني 75، 74سوثاس، تةبعةن ئةوةي ثةيوةنديدارة بة ماددةي ) ( ئةوة دواي ئةوة كة ذمارةي ياسايي ئة

نةةةي 4وريان هةبَي، بؤية ئَيمة ئاماذةمان بة ماددةي )ثةرلةمان حج ئةةةو ماددا مةةةبناي  يةةي بةر كةةردووة، دوا  )
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لةةة دواي 77، 75، 74تر كة لة ثةيِرةو هةن، ماددةكاني ) كةةان  سةةةر ماددة طةةدان لة ( كة ثةيوةنديدارة بة دةن
سةةةر ماد تةةةوة لة نةة  ئةدرَي تةةةنيا دة خةةراوة  كةةردن دا طةةؤ  ئةةةو ط توطؤ كردن، واتة دةرطاي ط تو جةةا  كةةان، ئَين دة

شةةي  تةةةوة، ئةوة ماددانةي كة خةلةليان تيا هةية، ئةطةرنا لةو ماددانةي نيساب هةية دةنطداني لةسةر ناكرَي
ئةةةوة  ئةةةبَي  شةةتووة،  سةةيت ِرؤي بةةة درو تةةر  نةةةكاني  ئةةةويرتي دةنطدا بةةةي،  سةةيت زؤر مةةاردن ِرا ثةيوةنديدارة بة ذ

نةةدوو  لةبةر ضاو بطرن كة بة دروسيت ِرؤيشتووة، بةرَيجان جةةار ما سةةةرؤكايةتي زؤر ئةنداماني تري دةستةي 
ئةةةوةي  بةةؤ  بةةةاَلم  تةةة،  ئةةةم بابة سةةةر  هةةةبَي لة بوون بةوة، ئَيستا ِرةنطة بةرَيج سكرتَيري ثةرلةمانيش قسةي 
نةةاو  لةةة  طةةدان  يةةة دةن يةةةكي نج لةةة داهاتوو بةةَي،  بةةة دوور  هةةاتوو  مةةاوةي دا لةةة  يةةةك  ئةو بابةتة لة هةموو هةَلة

يةةةوة ثةرلةمان ئةبَيتة د ةنطداني ئةليكرتؤني، ئةو تايتنانةي كة لةبةر دةستانداية لة ِرَيطةي تيمَيكي هونةر
ئةةةو  هةموو كارةكاني تةواو ئةكرَي، لةمةوال دةنطدان بة ئةليكرتؤني ئةكرَي لة ناو هؤَلي ثةرلةمان، ئةوكات 

لةةةكاني لةةة خو تةةر و  لةةةكاتي   شةةة  كَيشة و طرفتانة بة تةواوي كؤتايي ثَي دَي، ِرةنطة  جةةار كَي نةةدَي  تةةريش هة
نةةةك  كةةرَي  سةةةر ب هةبووبَي، بةاَلم تَيثةِريوة، نامانةوَي ِراستة كَيشة هةبووة، بةاَلم باشرت واية كَيشةكان ضارة

 هةر وا مبَينَيتةوة، فةرموو بةرَيج سكرتَيري ثةرلةمان.
 سكرتَيري ثةرلةمان:-بةرَيج فخرالدين قادر

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
تةةة سةبارةت بة  ئةةةو بابة بةةجاو  سةةايةك، وا يةةار و يا ثةةرؤذة بِر هةةةر  بةةؤ  سةةويت  كةةاتي تة لةةة  طةةةكان  بذاردني دةن

كةةة  بةةوو  شةةتَية  تةةةنيا  نةةةبوو،  يةَةدا  طةةةري ت خةةان تازة نةةة  سةةةكةي ئامي ضةندين جار ط توطؤي لةسةر كراوة، ق
كةةة بةةوَل ئة نةةةكان ق هةةةموو ِرةخ لةَةةوة  يةَةرة ئةنداماني ثَيشووي خؤي ئاماذةيان ثَي كردووة، من بة د مةةة ل م، ئَي

كةةاك  كةةةرتي )ا، ب(  بةةني،  يةة   ئةةةوةي زؤر دةق بةةؤ  كةةةرت  بةةة دوو  كةةردووة  بةةةنان  بةةذَيرين دا دةنطةكان كة ئة
مةةادة  بةةوون و ئا مةةادة  دكتؤر جةع ةر ئةيبذَيرَي، منيش كةرتي دووةم ، بؤ ئةوةي دةقي  بني، بة نيسبةت ئا

وطؤ ئةكةين واتة دانيش) دةست ثَي ئةكةين، نةبووني ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان، كاتَي دةست بة ط ت
شةةوَينةكاني  لةةة  كةةة  نيساب ئَيمة تةئكيدي لَي ئةكةين كة هةية، بةاَلم  بة داخةوة ئةوة ئةندامي ثةرلةمانن 
لةَةةكان  لةةة هؤ يةةان  كةةةن،  سةةارحةت ئة ضةةن ئي خؤيان نامَينةوة، دواي ئةوة كة واذووي ئامادة بوونيان ئةكةن ئة

ئاطادارن لةو ثرؤذة ياسا و بِريارانةي ثةيوةس) بة كاروباري ئافرةتانةوة كة يةكَيكة  نامَيننةوة، بة تايبةتي
بةةةو  كةةةمن  نةةدة  لةةةمان هَي نةةداماني ثةر سةةتان، ئة لةةةماني كورد لةةة ثةر تةةان  لة مةعاناتي طةورةي ليذنةي ئافرة

يةةة بةةة دَليناي كةةة،  سةةاي قةرزة ثةةرؤذة يا ثةةةِري،  كةةة تَي شةةوو  نةةاو شَيوةية،  ئةو ثرؤذة ياسايةي ثَي نةةة  كةةة هاتي وة 
شةةتنةوة ) شةةي 59داني لةةة بة ئةةةوة  لةةة دواي  بةةةاَلم  هةةةبوون،  كةةة  لةةة ذووري كؤبوونةوة لةةةمان  نةةدامي ثةر ( ئة

بةةةرَيج  كؤبوونةوةي دووةم لة هؤَلي ثةرلةمان نةماون بةو شَيوةي لة ماددةكان هةبوون، و بابةتَيكي تريش، 
ئةةةِرؤين كةةة  هةةةرَيمَيكني  لةةة  مةةة  يةةاي  ئةنداماني ثةرلةمان، ئَي لةةة دون طةةةورة  سةةوودَيكي  شةةكةوتن و  بةةةرة و ثَي

سةةتان ) لةةةماني كورد بةةة 2ئةليكرتؤني وةردةطرين، بة داخةوة تا ئَيستاش سةرؤكايةتي ثةر ئةةاوا  نةةداميان  ( ئة
لةةةماني  سةةَييةمي ثةر خةةولي  لةةة  كةةة  لةةةمانن،  نةةداماني ثةر طةةي ئة بةةذاردني دةن خةةةريكي  ضةةاو  بةةة  سةةت و  دة
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كةةارةي كوردستان ئةو هؤَلة تازة كراوةتة وة، ئةو ئةجهيجانةي لةبةر دةسيت بةرَيجتانة تا ئةو دةقيقةش ئةو 
سةةةمان  بؤي كراوة تةنيا طةةيش ق بةةة دةن طةةةر  لةةةوةى ئة يةةام  بةس صةوت طةياندنة كة دةطاتة الى ئَيمة و، دَلن

نةةدامانى  يةةة، ئة خةةاَلَيكى ديكة مةةة  ئةةةوة ئة نةةةهَينراوة لةبةر بةةةكار  خةةةوة  سةةتني، بةدا كةةةن دةيبي لةَةدا ب لةطة
ضةةونكة ثة نةةدا،  بةةذاردنى دةنطةكا لةةة  بةةني  نةةدوو دة قةةةمت داوة زؤر ما مةةن دي كةةة  رلةماني كوردستانيش ئةوةى 

سةةيت  تةةةوة و دة بةةةرز دةكا سةةيت  بةةَي و دة يةةةك كرد كةةة ئؤكة هةيانة دةست بةرز دةكات و يةكجار وةكو ئةوةى 
خةةةوة، دادةطرَيتةوة، ضةند جار ئةندامى ثةرلةمان دةسيت بةرز كردؤتةوة و ديسانةوة دايطر ئةةةوة بةدا تووة 

ئةةاوا  مةةة  سةةتان ئَي لةةةمانى كورد نةةدامانى ثةر بةةةِرَيج ئة كةةةن  يان دةسيت ئةوةندة هَيواش دادةطرَيت تةوةقو  دة
يةةةك   كةةةم و كوِري هةةةر  يةةة  تةةةوة، بؤ نةةة كردؤ بةةةرزى  يةةان  تةةةوة  دةطةِرَيني تا وةكو بجانني دةسيت بةرز كردوو

سةةكرتَيري دروست ببَيت ثةيوةستة بةو ئةجهيجةوة و دَلنيات لةةةمان و  سةةةرؤكى ثةر طةةرى  ان دةكةم بةِرَيج جَي
 ثةرلةمان زؤر ماندوو بووة و ئةوةش تةئكيدى دةكةمةوة كة تةنيا كارى خؤى وا بهَيَلَي.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 دةست خؤش، سوثاس، دكتؤر عجت فةرموو.

 بةِرَيج د.عجت صابر:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ؤ ثشتيوانى كاك )عمر عينايةت( خةلةلَيكى ئيدارى هةية لة ثةرلةمان كاتَية بةِرَيجَيكى ئةندام ثةرلةمان ب
لةسةر فراكسيؤنةكةى يان لةسةر دةعوةت نامةيةكى شةخسي يان بة هةر هؤكارَية سةفةرى دةرةوةى وآلت 

تةةة طةةادار بكا خةةؤى ئا حةةةزة دةكات موومكينة فرياي ئةوة ناكةوَيت سةرؤك ليذنةكةى  طةةةر موال يةةةعين ئة وة، 
بةةةِرَيجتان ) كةةةى  كةةراوة )6ب نةةةوة  لةةةم )3(  كؤبوو يةةةتى  يةةي كردوو نةةةى دارا ئةةةوة 8(ى ليذ ( ِرؤذةدا، لةبةر

بةةةآلم  ضةةووة،  لةةةمان  سةةةرؤكايةتى ثةر ئةةةمرى  بةةة  بةةة ئي ةةاد  سةةةفةرَية  بةةة  كةةة  نةةدامَيكى ليذنة موومكينة ئة
سةةةفةر  سةرؤكايةتى ليذنةكةى ئاطادار نيية، بؤية داواكارم، كةةة  بةةةِرَيج  لةةةمانتارَيكى  ثَيشنيار دةكةم هةر ثةر

خةةؤى  دةكات بة موافةقةتى سةرؤكايةتى ثةرلةمان وَينةيةك لةو رةزامةندية بنَيرَيت بؤ ليذنة تايبةتةكةى 
شةةةية،  ئةةةو كَي سةةةرى  بةةؤ ضارة طةةرن و  بةةار وةرب نةةةزةرى ئيعتي بةةة  ئةةةوة  شةةي  سةةةرؤكايةتى ليذنةكة ئةةةوةى  بؤ

 سوثاس.
 سحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يو

 باشة، سوثاس، كاك ابو بكر هةَلةدنى فةرموو.
 بةِرَيج ابوبكر عمر عبداهلل ))ابو بكر هةَلةدنى((:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
تةةةوة  سةةاكةمان   ِرةتكردؤ ثةةِرؤذة يا كةةؤى  كةةة  ئَيمة وةك فراكسيؤنةكانى )كؤمةَل( و )يةكطرتوو( لةبةرئةوةى 

بةةةروكى ياساي قةرز، ب ؤئةوةى كة بةشدار نةبني لة شةرعيةت دان بة كارةساتَيكى ئابوورى كة لة داهاتوودا 
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كةةةين،  نةةةوة دة هةةؤَلي كؤبوو بةةايكؤتي  طةةدان  هةرَيمةكةمان و نةوةكانى ئايندة دةطرَيت، بؤية ئَيمة لةكاتى دةن
 بةآلم لة بِرطةكانى تردا ئامادة دةبني.

 
 رلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثة

يةةدارةكان  نةةة ثةيوةند لةةة ليذ سةةتا داوا  هةةةبَيت، ئَي سةةتَيكتان  هةةةر هةَلوي كةةة  لةةةوةى  باشة، سوثاس، ئَيوة ئازادن 
سةةت  دةكةين ليذنةى ياسايي، ليذنةى دارايي و، ليذنةى ئةوقاف كة بَينة سةر مةنةصة بؤئةوةى دةنطدان دة

 ثَي بكةينةوة، كاك ئؤمَيد فةرموو.
 بةِرَيج ئؤمَيد خؤشناو:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
كةةة  شةةةى  لةةةو بة يةَةت  كةةؤَل دةر بكر لةةة ثِرِؤتؤ لةةةمان  سةةكرتَيري ثةر بةةةِرَيج  سةةةكانى  من داواكارم ئةو بةشةى ق
نةةدامانى  مةةامى ئة طةةةى ئيهتي تةةان جَي نةةان و ئافرة سةةي ذ بةةة ثر يةَةت  سةةت ب بةةةتَية ثةيوة هةةةر با كةةرد  باسي لةوة 

كةةة سةةتان  ثةرلةمان نيية، ئَيمةش دةثرسني ضي بابةتَية  لةةةمانى كورد لةةة ثةر تةةان  نةةان و ئافرة نةةةى ذ لةةة ليذ
كةةارم  يةةة داوا نةةةبَيت، بؤ هاتبَيت ط تو طؤى لةسةر كرابَي) لة الى ئَيمةى ئةندامانى ثةرلةمان جَيي طرينطى 

بةةؤ قةز سةةتان  لةةةمانى كورد كةةة ثةر يةةةى ئةوة لة ثِرؤتؤكؤَل دةربهَينرَيت لةبةرئةوةى دةضَيتة خانةى ئةوةى 
 زؤر سوثاس.ى نيية، ذنان ئيهتيمام

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة، سوثاس، خاتوو امنة فةرموو.

 بةِرَيج امنة زكرى:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

هيظيدارم دةستا سةرؤكايةتيَي تةحةموال رةخيَن هةبي)، تازةطةرى بؤ ثةرلةمانتارا ثَيويست ناكات، ضونكة 
كةةو ثةرلةمانتارَين كوردس يةَةت كووة تانَي مولجةمن بة ثةيرةوَى ناظخؤ َيي ثةرلةمانى و ئةم كار دكةين بة دةق

كةةا  خةةراوةك، ِرَيكخراوة بةةؤ ِرَيك يةةة  دةستوورةكَي ية بؤ ثةرلةمانتارا و ثةرلةمانَي كوردستانَى، ثرسيارامن ئةظة
سةةةرؤكاي سةةتةيا  بةةةس دة كةةةت،  لةةةمانى ب عةةا ثةر كةةؤنرتؤآل قا شةةَيت  كةةو كؤمةَلطاى مةدةنى دَي  لةةةمانى  ةتيا ثةر

يةةةعنى  كةةةت،  لةةةمانى ب هةةؤآل ثةر نةةاظ  كةةونرتوآل  شةةَيت  لةةةمانى نة سةةكرتَيري ثةر بةةةِرَيج  ئةركَي وَيية بتايبةتى 
 دظَي) تةحةموال مةسئؤليةتَي بَيتة كرن دظى بوارى دا.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
سةةةرؤكايةتى سةةتةى  نةةدامانى دة عةةةن ئة سةةوثاس، تةب شةةةن  سةةكرتَيرى با بةةةِرَيج  سةةةرؤك و  طةةرى  بةةةِرَيج جَي  ،

بةةووة  يةَةدا  يةةة ت ئةةةم هةَلة كةةة  نةةةكراوة  نةةةوة  يةةةك كؤبوو تةةةنيا  يةةةعنى  ثةرلةمان كونرتوَلى قاعةيان كردووة، 
شةةيانة،  كةةردووة و بذاردوو شةةيان  كةةونرتوَلى قاعة ئةةةجنام دراوة و  نةةدا  لةةة ثةرلةما نةةةوة  يةةان كؤبوو بةةةَلكو دة

ئةةةوةى دةنطةكانيان بذاردووة تا ئ تةةة  مةةة ناكا يةةداوة ئة َيستا ئةوةى كة جةنابت باست كرد دوو جار هةَلة ِروو
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سةةةرؤكايةتى  سةةتةى  كة وا وَينا بكةين كة بةِرَيجيان نةيانتوانيوة كونرتوَلى  بكةن يان ئَيمة هةرسَيكمان لةدة
 قاعة بكةين، خاتوو منرية فةرموو. نةمانتوانيوة كونرتوَلى

 :عثمانبةِرَيج منرية 
 ج سةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَي

سةةانةى  ثةةِرؤذة يا ئةةةو  بةةةَلَى  كةةةم،  سةةتان دة لةةةمانى كورد سةةكرتَيرى ثةر بةةةِرَيج  من ثشتطريى تةواوى قسةكانى 
نةةدامانى  بةةةَلَي ئة ثةيوةنديان بة ثرسي ذنانةوة هةبَيت و ثةيوةنديان بة كار و بارى كؤمةآليةتيةوة هةبَيت 

 ثةرلةمان زؤر جار قاعةكة ضؤَل دةكةن.
 ج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَي

 باشة، سوثاس، خاتوو كةذاَل فةرموو.
 بةِرَيج كةذاَل هادى:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
تةةووة  نةةةمان طر من ثشتطريى قسةكةى بةِرَيج سكرتَيرى ثةرلةمان و )منرية( خان دةكةم، ئَيمة خؤنان رةخ

سةةة2كةةةوا ) بةةة ثر بةةةت  طةةى تاي بةةةتى طرين جةةار دوو با هةةؤَلي  (  هةةةبووة  نةةةوة  سةةي ذنا يةةةكان و ثر كؤمةآليةت
 ثةرلةمان ضؤَل بووة.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
مةةاددةى ) لةةة  يةةةك  بةةة  يةةةك  نةةةوة  كةةان خبوَين فةةةرموون ماددة سةةوثاس،  نةةة 10باشة،  ئةةةوةى خبةي مةةةوة بؤ (ية

يةةة ) صةةاب هة نةةةوة، ني فةةةرموو77دةنطدا لةةةذوورةوةن  لةةةمان  نةةدام ثةر مةةاددةى ( ئة نةةةوة  كةةان خبوَين ن ماددة
(10.) 

 بةِرَيج ظاآل ابراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةةكانى 10ماددةى ) نةةى حوك ( بةم شَيوةية دةخوَينرَيتةوة )دةكرَيت ئةو ناكؤكيانةى لة ئةجنامى ثيادة كرد
نةةاو ئةم ياساية و ئةو ِرَيككةوتن و طرَيبةستانةى بة ثَي ئةم ياساية دةبةسرتَين ضارةسة طةةةى  لةةة ِرَي ر بكرَين 

 بذيوانى نَيودةوَلةتى بةطوَيرةى ئةوةى بةرذةوةندى طشيت ثَيويست دةكات(. 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

مةةاددةى 6( كةس لةطةَليةتى، كَي دذيةتى ، )56كَى لةطةَل يةتى ، ) كةةرا،  سةةةند  تةةة ثة يةةةتى، كةوا ( كةس دذ
 (م.11)

 يم:بةِرَيج ظاآل ابراه
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

(م بةم شَيوةية دةخوَينرَيتةوة )كار بةهيض ياسايةك يان بِريارَية يان هةر دةقَيكى ترى ناكؤك 11ماددةى )
 لةطةَل حوكمةكانى ئةم ياسايةدا ناكرَيت(. 
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ( كةس دذيةتى، كةواتة ثةسةند كرا.7يةتى ، )( كةس لةطةَليةتى، كَى دذ56كَى لةطةَليةتى ، )

 بةِرَيج ظاآل ابراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( بةم شَيوةية دةخوَينرَيتةوة )ثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان 12ماددةى )
بةةؤ  سةةت  مةةاي ثَيوي ثةةةيِرةو  و ِرَين كةةةن و  جةةَي ب نةةى دةر حوكمةكانى ئةم ياساية جَيبة  جةةَي كرد بةةة  سةةان جَي ئا

 بكةن(.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ثةسةند كرا. ، كةواتة( كةس دذيةتي7( كةس لةطةَليةتى، كَى دذيةتى ، )57كَى لةطةَليةتى ، )
 بةِرَيج ظاآل ابراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
سةة13ماددةى ) قةةائعي ( بةم شَيوةية دةخوَينرَيتةوة )ئةم يا مةةةى وة لةةة رووذنا نةةةوة  كةةةوتى بآلوكرد لةةة ِرَي اية 

 كوردستان جَيبة جَي دةكرَيت(.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

يةةةتى ، ) يةةةت57كةةَي لةطةَل كةةَى دذ يةةةتى ،  كةةةس لةطةَل تةةة 10ى ، )(  يةةةتى، كةوا كةةةس دذ كةةرا،  (  سةةةند  ثة
 هؤيةكانى دةرضواندن.

 بةِرَيج ظاآل ابراهيم:
 َيج سةرؤكى ثةرلةمان.بةِر

يةةي  بةةارى دارا نةةى  شةةيت كرد نةةاو ثاَلث لةةة ثَي تةةةوة ) شةةَيوةية دةخوَينرَي بةةةم  سةةاية  ئةةةم يا ضةةواندنى  هؤيةكانى دةر
كةةةمان  نةةدى طةلة شةةَيوةى بةرذةوة ئةةةو  سةة)  يةَةدان و ثَيشخ هةرَيمى كوردستان و بةردةوامى ثروسةى طةشة ث

 دةستةبةر بكات ئةم ياساية دةرضوَينرا.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.

يةةةتى ، ) يةةةتى ، )56كَى لةطةَل كةةَى دذ يةةةتى،  كةةةس لةطةَل كةةؤى 10(  كةةرا،  سةةةند  تةةة ثة يةةةتى، كةوا كةةةس دذ  )
يةةةتى ، )57ياساكة كَي لةطةَليةتى ، ) كةةرا، 15( كةس لةطةَليةتى، كَى دذ سةةةند  تةةة ثة يةةةتى، كةوا كةةةس دذ  )

ِرَينةوة شوَينى خؤتان، ليذنةى ياسايي لةسةر مةنةصة مبَيننةوة زؤر سوثاس بؤ ليذنةى دارايي دةتوانن بطة
طةةةى )2بؤئةوةى بِرطةى ) طةةؤ 2(م لةبةرنامةى كار بةِرَيوةببةين، بِر تةةو  لةةة ط  يةةة  كةةار بريتي مةةةى  (م لةبةرنا

مةةارة ) بةةةرة ذ يةَةدانى خانو سةةاي بةكر بةةة يا كةةردن  كةةار  نةةى  سةةاَلى )9كردنى ثِرؤذة ياساي ِراطرت لةةة 2008(ى   )
كةةانى ) هةرَيمى سةةتان 75( و )74( و )72كوردستان بة ثَيي ماددة لةةةمانى كورد نةةاوخؤى ثةر ثةةةيِرةوى  لةةة   )
 (ى     هةموار كراو، فةرموون ليذنةى ياسايي ئةصَلى ثِرؤذةكة و راثؤرتى خؤتان1992(ى ساَلى )1ذمارة )

 لةسةر ثِرؤذة ياساكة خبوَيننةوة.
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 بةِرَيج د.بةهار حممود:
 مان.بةِرَيج سةرؤكى ثةرلة

سةةتان 2008(ى ساَلى )9ثِرؤذة ياساي كار كردنى ِراطرتنى بة كِرَيدانى خانوبةرة ذمارة ) هةةةرَيمى كورد ( لة 
 عَيراق. –

مةةارة )1ماددةى ) بةةةرة ذ يةَةدانى خانو سةةاي بةكر مةةةكانى يا بةةة حوك نةةةكردن  كةةار  سةةاَلى )9(  يةَةذ 2008(ى  ( دِر
 (.15/7/2017( ساَل تا )2دةكرَيتةوة بؤ ماوةى )

 (.2001(ى ساَلى )220(م كار نةكردن بة بِريارى ذمارة )2) ماددةى
(م ثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانى ئةم ياساية جَيبة 3ماددةى )
 جَي بكةن.
بةةوارى 4ماددةى ) ضةةَيتة  سةةتان دة قةةائعي كورد فةةةرمى وة مةةةى  لةةة ِرؤذنا (م ئةم ياساية لةِرؤذى بآلوكردنةوةى 

لةةةنَيوان  يةةةتى  شةةةى كؤمةآل سةةاية كَي ئةةةم يا بةةةهؤى  سةةاية:  ئةةةم يا ضةةوونى  يةةةكانى دةر جَيبة جَي كردنةوة، هؤ
سةةاية  ئةةةم يا مةةةكانى  بةةة حوك كرَي ي و خاوةن موَلة دروست دةبَيت تا كاتَية هةموار دةكرَيت كة كار كردن 

 ِرادةطريَيت.
 بةِرَيج ظاآل ابراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
مةةارة )بابةت/ ر بةةةرة ذ يةَةدانى خانو سةةاَلى 9اثؤرتى ليذنة سةبارةت بة ثِرؤذة ياساي ِراطرتنى ياساي بة كر (ى 

(ى جؤزةردانى كوردى 20( لة هةرَيمى كوردستان، ليذنةى كار و بارى ياسايي ِرؤذى )ضوارشةممة( )2008)
ثةةِرؤذ10/6/2015بةرامبةر بة ) كةةار (ى زاينى كؤبوونةوةى ئةجنامدا بؤ تاوتوَي كردنى  نةةى  سةةاي ِراطرت ة يا

مةةارة ) بةةةرة ذ يةَةدانى خانو سةةاي بةكر بةةة يا سةةاَلى )9كردن  يةةةن 2008(ى  لةةة ال كةةة  سةةتان،  هةةةرَيمى كورد لةةة   )
شةةتين  لةةة داني ذمارةى ياسايي ئةندامانى ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة، دواى خوَيندنةوةى يةكةمى ثِرؤذةكة 

بةةةروارى )10ئاساي ذمارة ) لةةة  كةةراوة، دواى 29/4/2015(ى ِرؤذى )ضوارشةممة(  كةةةمان  نةةةى ليذنة ( ِرةوا
 ط تو طؤ كردن و تاوتوَي كردنى طةيشتة ئةم ئةجنامانةى خوارةوة:

( 2008(ى ساَلى )9( ِراطرتنى كار كردن بة ياساي بةكرَيدانى خانوبةرة ذمارة )2015(ى )2ياساي ذمارة )
 لة هةرَيمى كوردستان.

مةةارة )(م كار نةكردن بة حوكمةكانى ي1ماددةى ) بةةةرة ذ يةَةدانى خانو بةةة كر سةةالََى )9اساي  يةَةذ 2008(ى  ( در
 (.2016/ 15/7( ساَل تا ِرؤذى )1دةكرَيتةوة بؤ ماوةى )

 ( هةَلدةوةشَيتةوة.2001(ى ساَلى )220(م بِريارى ذمارة )2ماددةى )
بةةة (م ثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةنديارةكان حوكمةكانى ئةم ي3ماددةى ) سةةاية جَي ا
 جَي بكةن.
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بةةاَلو  سةةتان(  قةةايعي كورد فةةةرمي )وة مةةةي  لةةة رؤذنا يةَةدةكرَي و  كةةاري ث ضةةوونيةوة  لةةة رؤذي دةر سةةاية  ئةةةم يا
 دةكرَيتةوة.

لةَةة و  خةةاوةن مؤ يةَةوان  لةةة ن هؤيةكانى دةرضواندنى ئةم ياساية، لةبةر ئةوةى ئةم ياساية كَيشةى كؤمةَلايةتى 
خةةؤ  كرَي ى لَيدةكةوَيتةوة تا دةركردنى لةةة  بةةوارة  ئةةةم  كةةانى  سةةا و بِريارة سةةةرجةم يا كةةة  شةةتطري  سةةايةكى ط يا

نةةةى  ثةةؤرتى ليذ كةةة را كةةةم  بةةةِرَيجتان دة لةةة  لةةةمان داوا  بطرَيت ئةم ياساية دةرضووَيندرا، بةِرَيج سةرؤكى ثةر
 ياسايى بكرَيت بة ئةساس بؤ دةنطدان لةسةرى. 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةهار فةرموو،باشة، د. 

 بةِرَيج د. بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ئةو فراكسيؤن و ئةندامة بةِرَيجانةى ثةرلةمان كة ضوونة دةرةوة داوايان كرد لة بِرطةكانى تر بةشدار بن.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كةةاك ضاوةِرَي دةكةين كة بَينة ناو هؤَلى ثةرلةمان و  لةةةمان،  هةةؤَلى ثةر بةةؤ  رامان  سثاردووة كة بان  بكرَين 
 عمر نوقتةى نيجامى 
 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 لة ثةيِرةودا نيية ضاوةِرَيى خةَلة بني بَيتة ذوور.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
يةةة  ]بةَلَى راستة، ليذنةى ياسايى داواى ئةوةي كةةَى لةطةَليدا [ 52ان كرد كة راثؤرتةكةيان ببَيت بة بنةما، 

شةةرت  سةةايى ثَي نةةةى يا بةةةِرَيجان ليذ كةةرا،  سةةةند  تةةة ثة يةةة، كةوا كةةةس ني يةةة   كةس لةطةَليدا ية، كَى لةطةَليدا ني
يةَةذةكان  تةوز تان ثَي دةدةن لةسةر راثؤرتةكة و لةسةر ثرؤذة ياساكة بؤية ئةمة ئاسانكارى دةكات بؤ وتوو

 لةسةر بِرطة وماددةكانى ياساكة، فةرموو،
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، د. بةهار فةرموو.
 بةِرَيج د. بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يةةارى  شةةانةوةى بِر كةةةين  و داواى هةَلوة سةةاية دة ئةةةو يا نةةى  ضةةى داواى راطرت يةَةت بؤ يةةاتر روون ب ئةةةوةى ز بةةؤ 
كةةة 220] جةةار عةقدَي قةةدى ئي كةةة عة نةةن  جةةةنابتان دةزا [ دةكةين  بؤ ئةوةى بجانني ئةمة لة ضى هاتووة  

مةةارة  قةةار ذ جةةارى ع بةةة ئي ضةةَيت  خةةا، دةردة قةةانونَيكى  قانونى مةدةنى تةنجلى كردووة، بةَلام لة دوايدا كة 
بةة1979[ ساَلى ]87] يةَةت  خةةاز  دةب عةةةقار  جةةارى  قةةدى ئي تةةة عة عةةام، وا يةةد ال خلةةاز يق كةةة [، ا كةةة  ؤ قانونة
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ئةةةوةى 1979[ ساَلى ]87بريتيية لة قانونى ئيجار عقارة ذمارة ] بةةؤ  هةةاتووة،  كةةة  سةةاية  ئةةةم يا [، بةَلام 
تةةر  هةةاتووة زؤر جةةارن،  قةةدى ئي يةةةنى عة هةةةر دوو ال كةةة  سةةتةئجري  ئةةةجري و مو باَلانسَية رابطرَيت لة نَيوان مو

شةةَيوةيةك  باَلانسةكةى و هاوسةنطيةكةى بةالى موستةئجري دا شكاندووة هةةيض  بةةة  ئةةةجري  كةةة مو بة جؤرَية 
ضةةوىل  خةةؤى  ئةةريادةى  بةةة  خةةؤى  بؤى نيية موستةئجري دةر بكات لة ئةو شوَينةى كة داوةتى بة كرَى، هةتاكو 
سةةةنطى  لةةة تَيك ةةوونى هاو يةَةة  كةةة جؤر كةةردووة  مةةة واى  كةةةى، ئة يةَةدانى كرَي لةةة ث سةةتةمرة  مةةادام مو نةةةكات، 

ضةةووة نَيوانيان دروست دةكرَيت و لة رةد فة سةةا دةر يةةار و يا ضةةةند بِر على ئةمة لة تةتبيقاتى مةحاكمةكان، 
بةةةالى  جةةارة  بؤ ضاككردنةوةى ئةم باَلانسة، بةَلام لة ئةم بِريارانة لة جياتى هاوسةنطيةكةى ضاك بكات ئةم 

[ كة ئَيستا داواى راطرتنى كار ثَيكردنى دةكةين، 2008[ ساَلى ]9موئةجري دا شكاندووة، ياساى ذمارة ]
قةةدى ع قةةدى ئططذعانةدالةتةكةى وا تَية داوة كة عةقدى ئيجارى كردووة بة عة لةةة  ئططذعان، عة يةةةكَية  تةةة  وا

قةةانونى  بةةؤ  تةةةوة  سةةاية طةِراوة ئةةةم يا اليةنةكانى ئريادةى نيية و ئريادةى تةسليمى بةرامبةر دةبَيت، بة ثَيى 
ةواو بَيت دةتوانَيت موستةئجري مةدةنى و بة ثَيى قانونى مةدةنى هةر كاتَية موئةجري موددةى عةقدةكة ت

بةةؤ  بةةن  خةةاز   كةةة  كةةردووة  يةةة واى  دةربكات كة ئةمةش واى كردووة ئةم بِريارة لة ساحلى كرَى نشينةكان ني
سةةاَلى ]220ئريادةى ساحب مولكةكان، ئةم بِريارة بةم شَيوةية باَلانسةكةى تَيكداوة، بِريارى ]  ]2001 ]

مةةارة ]كة داواى هةَلوةشانةوةى دةكةين، لة ئيد قةةانونى ذ كةةة  ضةةووة 9ارةى سلَيمانى دةرضووة، كاتَية  [ دةر
بةةوو  مةةةفروز  لة يةكَية لة بِرطةكانى دةَلَيت كار بة هيض ياسا و بِريارَية ناكرَيت ثَي ةوانةى ئةمة بَيت، كة 

مةةارة ] سةةاى ذ سةةاَلى ]220يا شةةى 2001[  مةةةحاكم ئي لةةة  سةةلَيمانى  يةةدارةى  كةةة ئ بةةةَلام  شةةَيتةوة،  [ هةَلبوة
تةةةمان ثَيكرا ئةةةم بابة سةةةى  خةةان[ ديرا تةةةالر  بةةوبكر و  كةةاك ا طةةةَل ] نةةةكراوة و لة شةةى ثَي هةةةولَير ئي وة و لة 

قةةةانونى  سةةى  كةةة ئةسا كةةرد  ئةةةوةمان  سةةيارى  تةةةوة و ثر سةةلَيمانى كؤبووينة مةةةحاكمى  طةةةل  كةةردووة و لة
مةةارة ] يةةارى ذ بةةة بِر تةةان  لةةة220كاركردن شةةووى ثةر خةةوىل ثَي سةةايى  نةةةى يا لةةة ليذ لةَةَين،  ضةةيية  دة مان [ 

يةةارة  بةةةم بِر كةةار  يةَةت  كةةات بَل سةةراو ب يةةة نوو بةةؤى ني سةةايى  نووسراوان بؤ هاتووة كة كار بةمة بكةين، ليذنى يا
يةةة داواى  يةةة، بؤ تةةةواو ني كةةةى  قةةانونى ية سةةة  يةةة، ئةسا سةةيماى دوو ئيداري مةةة  سةةةرةراى ئة يةةة  كةةةن، بؤ ب

كةةر مةةان  مةةة داوا كةةات، هةَلوةشانةوةى ئةم بِريارةمان كردووة، بةَلام ئةمانةى ئَي شةةةكة نا حةةةىل كَي دووة هي ةةى 
كةةاك]ابوبكر  و  يةةة  ئَيمة كَيشةيةكمان هةية ثَيويستة هاوسةنطى و عةدالةت بؤ هةردوو ال بطةِرَينينةوة، بؤ
يةةةكمان  لةةةى ثرؤذة بةةةِرَيجةكان، طةَلا تةالر خان[ بةردةوام لةسةر خةتني لةطةَل خةَلكى موختةس و حاكمة 

سةةاحلى  كردووة كة ياسايةكى تايبةت دةركةين بة ئيجارى ئةقار، هةتا ئةوكاتة حةىل كاتى وةكو ثاراستنى مة
سةةاَلى ] 9كرَينشينةكان داواى كار كردن بة ياساى ذمارة ] يةةارى ]2008[ شةةانةوةى بِر [ 220[ و هةَلوة

 دةكةين، ضونكة ئةمة كارى ثَيناكرَيت لة رووى ياسايى، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو تةالر خان. ونكردنةوةى ترتان نةمان ليذنةى ياسايى رو
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 حممد: لىيف بةِرَيج تةالر
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

[، بؤيتة طرفتى تةواو بؤ دادطاكان لة رووى 9من وَيراى ثشتطريى لة قسةكانى ]د. بةهار[ ياساى ذمارة ]
ئةةةم جَى بة جَى كردنةوة، ضونكة كاتَية ضةند طرنطة ياسا دةرب  يةَةت،  َيت طرنطرت ئةوة كة جَى بة جَى بكر

تةناقو ز تةعاروزة لة بةينى ياساكان واى كردووة كة نة مافى خاوةن موَلة و نة مافى كرَي ى بثارَيجرَيت و 
نةةة  ئةةةم راطرت طرفتى تةواوى دروست كردووة بؤ دادطاكان لة رووى جَى بة جَى كردنةوة، بؤية ئةطةر هاتوو 

ضةةونكة وةك  15/7/2016لة ساَل كةمرت نةبَيت، نةك تا بة شَيوازَي بَيت و  نةةةبَيت،  كةةةمرت  سةةاَل  لةةة  بةس 
بةةؤ  مةةجاى  يةَةت و ئي مةةادة بكر نةةةماوة ئا لةةة و هي ةةى  يةةة طةاَل ئةةةو ثرؤذة كةةة  كةةرد  مةةاذةى ثَي بةةةهار[ ئا ]د. 
سةةةر  بةةةرى لة سةةلَيمانى و دةورو مةةةحاكمى  نةةى  ئةةيش كرد ضةةونكة  كةةةين،  سةةت ب كؤبكرَيتةوة و هاوسةنطى درو

لةةة رووى 220ى ]مةةاددة هةةؤك  هةةةولَير و د طةةةَل  يةَةت لة يةةاواز ب كةةاركردنى ج شةةَيوازى  كةةة  كةةردووة  [ واى 
مةةارة ]220كاركردن، لة كاتى وةستانى ياسا ] يةةة 9[ و ذ يةَةت، بؤ سةةت دةب سةةايى درو تةةى يا مةةةَلَية طرف [ كؤ

 ئةطةر لة ساَل كةمرت نةبَيت باشرتة هةتا بتوانني هاوسةنطى دلروست بكةين، سوثاس.
 د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج 

 سوثاس، د. ظاَلا فةرموو،
 بةِرَيج د. ظاَلا ابراهيم فريد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةيان  كةةةن و سوثا تةةة ب ئةةةم بابة بةةؤ  ضةةوون  كةةة بةدوادا كةةراون  تةةةخويل  نةةة  تةةةالرخان[ لةليذ بةةةهار و  ]د. 
سةةاى دةكةين بؤ ئةو روونكردنةوانةى كة دواى بةدواداضون بؤ ئة سةةةر يا ندامانى ثةرلةمان، بةَلام تَيبينى لة

شةةتا  سةةاكان هَي شةةتى يا بةةة ط مةةة  كةةة ئة نةةةوة  بة كرَيدان بة شَيوةى طشتى بؤ ئةندامانى ثةرلةمان روون دةكةي
كةةة نةفةسى  شةةرتاكي  ئيشرتاكيان ثَيوة ديارة، كة كاتي خؤي ياساكة ثشيت ثَي بةستووة، واتة بة فةلسةفةي ئي

بينكردني ما  نيشتةجَي بوون بؤ هاوواَلتيان تةحويل كراوة، بؤ ئةستؤي دةوَلةمةند و تَييدا قورسايي بؤ دا
يةةةيان  ئةةةو روانةطة شةةي  تةةةنها توو كةةراون  كةةة  نةةةكان  يةةة هةمواركرد كةةان، بؤ خةةاوةن خانووة لةَةة و  خةةاوةن مو

ابوورييةكان كردووة بة ثَيي ئةوةي كة توند بووني كَيشةي كرَي ي و قووَل بوونةوةي كَيشة كؤمةاَليةتي و ئ
يةةاخود  طةةرين  سةةاية رادة ئةةةم يا كةةة  يةَةرة  مةةة ل كة لةم دةروازةيةوة سةرضاوةي طرتووة كةمي بكةنةوة، بؤية ئَي
نةةةي  كةةة ليذ مةةان  نةةةي خؤ بةةة ليذ سةةاَلَيكمان داوة  مةةاوةي  تةةةنها  بةةةاَلم  طةةرين،  سةةاية رادة ئةةةو يا هةةةموارةي  ئةو 

كةةات ياسايية، لة ماوةي ئةو ساَلة لةطةَل كةساني ثسثؤِر تاوتو تةةرين  بةةة زوو تةةوانني  َيي ئةو بابةتة بكةين و ب
هةةةردووال،  نةةدي  يةَةوان بةرذةوة لةةة ن هةمواري ئةم ياساية بكةينةوة بة شَيوةيةك كة بتوانني تةوازن رابطرين 

 هةم بةرذةوةندي كرَي ي، هةم بةرذةوةندي خاوةن موَلة، زؤر سوثاس.
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

جان، ئَيستا دةست بة ط توطؤ دةكةين، تكاية ناونيشاني ثِرؤذة ياساكة خبوَيننةوة بؤ ئةوةي بيخةينة بةِرَي
 ط توطؤوة.

 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 لة هةرَيمي كوردستان 2008(ي ساَلي 9راطرتين كار كردن بة ياساي بة كرَيداني خانوو بةرة ذمارة )
 د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج

 بةِرَيجان، كَي قسةي هةية لةسةر ماددةية  باشة، د.فرست فةرموو.
 بةِرَيج د.فرست صؤ  علي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

( راثؤرتَيكم لة ثةرلةمان ثَيشكةش كرد وةكو بريؤكة، باسي ئةو كَيشةم كرد كة 9/2014/ 21لة رؤذي )
ر هةَلدةداتةوة، ئَيستاش دةمةوَي لة عينواني ئةو قانونةي كة ئَيستا راي دةطرين دةست ئةمة كَيشةيةكة سة

(ي ساَلي 9ثَي بكةم، كة هةفتةي داهاتووة راطرتين كاركردن بة ياساي بة كرَيداني خانووبةرة ذمارة )
ةية، كة ماددةي ( لة هةرَيمي كوردستان، ئَيمة لةم ياساية كَيشةمان بة تةواوي لةطةَل يةك ماددة ه2008)

(ي ساَلي 87( ماددةى سَييةمي ياساي ذمارة )2009(ي ساَلي )8يةكةمة، لة ماددةي يةكةمي ذمارة )
( هاتووة كة ئةطةر 1979(ي ساَلي )87(ي راطرتووة، كة لةوَي لة ماددةي سَييةميدا ياساي ذمارة )1979)

( 16( ياساي ذمارة )2010بؤية لة سالَي ) كرَي ي كرَي بدات و مبَينَيتةوة لة خانووةكة بةردةوام دةبَيت،
لة ثةرلةمان دةرضوو، تةنها كاركردني بةو ماددةية راطرت، نةك هةموو ياساكة، لةبةر ضي  لةبةر ئةوةي 

( تةنها ئةمةي تَيدا نيية، نيسبةشي دياري كردووة، ئةطةر ئةو خانووة 2008( ساَلي )9ئةو ياساي ذمارة )
د نابَي لة قيمةتي طشتيي خانووةكة و عةقارةكة زياتر بَي، ئةطةر هي سةكةني بَيت ئةوةندة لةسة

خانووةكة هي تيجاري بَي نابَي زياتر بَي، بؤية ئةمة كَيشةي بؤ باجي خانووبةرةش دروست كردووة، 
(ي مةدةني كراون، لةو ماوةية، ضونكة لة ساَلي 1951ضونكة هةندَية لة عةقدةكان بة ثَيي ياساي ساَلي )

( كراوة، بؤية بة 2010(ي ساَلي )16( كار بة ياساي ذمارة )2015و باسم كرد تاوةكو ساَلي )( وةك2002)
تةسةوري من لةبةردةم دوو ئةطةرداين، ئَيمة لة عينواني ياساكة، ئةطةري يةكةم: ئةوةية ئةطةر ئَيمة 

ةتة بكات و، لة سلَيمانيش ثَيمانواية لة هةموو ساَلَية ئَيمة ئةو دةردة دةدةينة كرَي ي و ضاوةِرَيي ئةو حاَل
بة قةرارَية كار كراوة كة ئَيستا تةعليقَيكيش لةسةر ئةوة دةدةم، من ثَيمواية ئَيمة يان دةبَي بة دوايي 

( ئةطةر واية هةموو ساَلية ثَيويست 1979(ي ساَلي )87( لة ساَلي ذمارة )3بطةِرَيينةوة بؤ ماددةي ذمارة )
ئَيمة بة تةواوي وةكو بةِرَيجان لة ليذنةي ياسايي باسيان كرد، بة تةواوي بةو راطرتنة ناكاتةوة، يان ئةوةية 

ئَيمة بةو ياساية داب ينةوة، بةراسيت ئةمة جةنطَيكي دةروونيية لةطةَل كرَي ي و لةطةَل خاوةن خانووش 
يةكجار دةيكةين، بة دةيان خةَلة ثةيوةندي دةكات، بة تايبةتي لة شاري سلَيماني ئةم بِريارة كَيشةيةكي 
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طةورةي دروست كردبوو، من دةست خؤشي لة هاورَيكاو لة ليذنةي ياسايي دةكةم كة بة تةواوي هةَليان 
وةشاندؤتةوة، هةروةها لةو دةرفةتةش دةمةوَي ئةمة بقؤزمةوة، بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان، تةنها ئةو 

ةية لةوَي كاري ثَي دةكرَيت، لةبةر قةرارة نيية، قةراري ديكةش هةية لة مةحاكمي سلَيماني، لَيرة قانون ه
ئةوة من ثَيشنيار دةكةم ئَيمة لةم قؤناغةدا تاوةكو تةعديلي دةكةين، ضونكة دةَلَي دةرفةتي تةعديل كردن 

 دةدةين......
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ديارة كاتت تةواو بووة، زؤر سوثاس، بةِرَيج د.سراج فةرموو.
 راج شَي، امحد:بةِرَيج د.س

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

من ئةوةندة داوا دةكةم لة ليذنةي ياسايي روونكردنةوةيةكمان بدةنَي، ئايا خياللي ئةم ساَلة بةديل ضيية  
( بةديل ضيية  بةض ياسايةك كار دةكرَيت  زؤر 2016/ 7/ 15يةعين باس لةوة دةكةم كة تاوةكو )

 سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان: /بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق

 بةِرَيج تةالر خان فةرموو.
 حممد: لىيفبةِرَيج تةالر 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

(ية كة ئةطةر لة ساَلَية زياتر نةبَي، لة ئَيستادا طةاَلَلةي ثِرؤذةيةك 9ئَيمة دواي راطرتين ئةم ياساي ذمارة )
دادوةرة بةِرَيجةكان، هةروةها ئةو ليذنةيةي كة  كراوة لةطةَل ليذنةي ياسايي، هةروةها لةطةَل كؤمةَلَية لة

دروست بووة لة نَيوان ثةرلةمان و ئةجنومةني دادوةري، كار لةسةر ئةوة كراوة ئَيستا ضةند ماددةيةك 
قسةي لةسةر كراوة و ضةند ماددةيةكي تر ماوة كة كاري لةسةر بكرَيت، بؤ ئةوةي ئَيمة بتوانني لة ماوةي 

ئةو ثِرؤذةية كاري لةسةر دةكرَي كة هاوسةنطي لة نَيوان خاوةن موَلة و كرَي يش لة ساَل كةمرت نابَيت 
(يش رادةطريَيت، هةروةها بةشَيكي 220دةستةبةر دةكات ئةمة بةشَيكي، لةم حاَلةتةشدا كة ئَيستا )

و  دةضَيتةوة سةر ياساي ئيجاري عةقاري كؤن، بةشةكةي تريشي بة ياساي قانوني مةدةني كاري ثَي دةكرَي
 طرفت لة ئَيستادا دروست نابَيت لة رووي جَي بةجي كردني ياساكة، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د.بةهار فةرموو.
 بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ن ئاماذةي ثَيدا، زؤر سوثاس.هةر ويستم ئةوة بَلَيم دةطةِرَيينةوة سةر ياسا كؤنةكة، بةِرَيج تةالر خا
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كاك طؤران فةرموو.
 بةِرَيج طؤران ئازاد حممد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

من تةواو ثشتطريي قسةكاني براي بةِرَيجم )د.فرست( دةكةم، بة فيعلي ئَيمة حاَلةتَيكي ناخؤشة هةموو 
انونة تةئجيل دةكةينةوة، بةالًَم رةخنةيةكيش لة خؤمان دةطرين وةكو ثةرلةمانتار، ئَيمة لة ساَلَية ئةو ق

خولي ثَيشوو و لةم خولةيةش بةراسيت ثِرؤذةي جدي تةواو ثَيشكةش نةكراوة، يا بؤ هةَلوةشاندنةوةي 
ية، هةورةها ئةو ياخود بؤ ثِرؤذةيةكي نوَي كة بةراسيت باشرتين حةل ئامادةكردني ثرؤذة ياسايةكي تازة

ثرؤذةيةي كة لةبةر دةسيت ئَيمةش بوو كارمان لةسةر كرد، ئةطةر ئةو ثِرؤذةيةش نةبوواية وةكو ئةمري 
واقيع بريتيية لة مةسةلةي راطرتن، بؤية بةراسيت ئومَيدةوارم هةموومان هاوكاربني كةوا بتوانني ثِرؤذة 

د، بةرذةوةندي هةردووالي تَيدا ثارَيجراو بَي و لةسةر ياسايةكي نوَي طةاَلَلة بكةين كة وةك دكتؤرة باسي كر
مةبناي ئةم حاَلةتةش ئَيمة ئةجمارة درَيذكردنةوةكةمان تةنها بؤ يةك ساَل كرد، نةك بؤ دوو ساَل، ضونكة 
ثَيشووتر هةموو جار بؤ دوو ساَل دةكرا، بؤ ئةوةي زياتر بكةوينة ذَير زةغتَيكي كاتةوة، بتوانني ئةجمارة 

 ذة ياسايةكي نوَي ئةم مةوزوعة كؤتايي ثَي بَينني، زؤر سوثاس.بة ثِرؤ
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كةواتة بيخوَيننةوة بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوة.
 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( لة هةرَيمي كوردستان.2008(ي ساَلي )9ارة )راطرتين كار كردن بة ياساي بة كرَيداني خانوو بةرة ذم
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( كةس لةطةَلداية، زؤر 48بةِرَيجان، ئَيستا دةاةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية  تكاية دةست بةرزكاتةوة، )
ةبَيت، كةواتة ثةسةندكرا، سوثاس، كَي لةطةَل دانيية  تكاية دةست بةرزكاتةوة، كةس نيية لةطةَلي ن

 ماددةي يةكةم خبوَيننةوة تكاية.
 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:1ماددةي )

( درَيذ دةكرَيتةوة 2008(ي ساَلي )9كار نةكردن بة حوكمةكاني ياساي بة كرَيداني خانووبةرةي ذمارة )
 .15/7/2016بؤ ماوةي يةك ساَل تا رؤذي 

 ِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بة

 بةِرَيجان، كَي قسةي هةية لةسةر ئةم ماددةية  بةِرَيج كاك قادر فةرموو.
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 بةِرَيج قادر ئؤمتان رسول:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ردني لة راستيدا من لةطةَل كار نةكردن بةو ياساية دام، بةاَلم بةر لةوةي كة لة ثةرلةمان ط توطؤي كار نةك
بةو ياساية كرابا، دةبواية ئَيمة اليةني جَي بةجَي كارمان بان  كردباية لةسةر جَي بةجَي كردني ياساي 
دابينكردني خانووي نيشتةجَي بوون بؤ دانيشتووان كة بة شَيوةيةك ئةو قانونة جَي بةجَي كراوة كة لة 

بةرثرس، بة مةبةسيت تيجاري بةكار  راستيدا تةنها ئامرازَية بووة بؤ خؤ دةوَلةمةندكردني كؤمةَلَية
هَينراوة، ئةطةر جةنابيشتان بَلَين هيض ذمارةيةكي ياسايي داواي ئةوةي نةكردووة كة بؤ ئةم مةبةستة 
اليةني جَي بةجَي كار بَيتة ثةرلةماني كوردستان تاوةكو بجانرَي بؤضي بةو شَيوةية كراوة، لة كاتَيكدا بؤ 

ياساية دةركراوة، كة خةَلكي كةم دةرامةت و هةذار نةيتوانيوة سوودي  ضارةسةركردني كَيشةي سةكةن ئةم
 لَي ببييَن.....

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك قادر ئةوة ياساي دادطاكانة.
 بةِرَيج قادر ئؤمتان رسول:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

اساكةي لة ثَيناو بةرذةوةندي كؤمةَلَية بةرثرس بة بةَلَي، بةاَلم هؤكاري ئةوةي كة بؤضي حكومةت تةنها ي
نا راستةوخؤ، خةَلكَية بةَلَيندةرة راستةوخؤ، بةاَلم لة ئةساسدا بةَلَيندةري راستةقينة نيية، ئةوةتا ئَيمة 
دةبينني كة ضؤن ثِرؤذةكان فةشةليان هَيناوة، قسةكةي من لةسةر ئةوةية كة ئةم ياساية بةَلَي جَي بةجَي 

ةالًَم لةبةرذةوةندي خةَلكي هةذار و كةم دةرامةت جَي بةجَي نةكراوة، بؤية حكومةتي هةرَيمي كراوة، ب
 كوردستانيش نةيتوانيوة كَيشةي سةكةن ضارةسةر بكات، من مةبةستم لةوةية، من لةطةَل راطرتين....

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ية جَي بةجَي نةكراوة تاوةكو ئَيستا.كاك قادر، نوقتةيةكي نيجامي، ئةم ياسا
 بةِرَيج قادر ئؤمتان رسول:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةي حوكمةكاني بة كام ياسا زةوي تةرخان دةكات بؤ ئةو ثِرؤذانةي كة موَلكي طشتيية و لة هةمان كاتدا 
اساية، لةبةر ئةوة كة ساماني طشتيشي بؤ تةرخان دةكات  بةَلَي، من لةطةَل راطرتين كار نةكردو بةو ي

كَيشةي كؤمةاَليةتي زؤر دروست بووة بة تايبةتي لة دواي قةيراي دارايي، ضةندين ثَيشمةرطة رؤذانة 
تةلةفؤن دةكات كة خاوةن خانووةكان دةريان دةكةن، دوا قسةم ئةوةية ئةوة باَلةكة نة كرَي يية و نة 

حكومةتة، هةموومان ئةم راستية دةزانني، بةاَلم  خاوةن خانوو و خاوةن موَلكة، ئةوة باَلةكة لة ئةستؤي
لةطةَل ئةوةشدا ئةم ياساية كار كردن بة راطرتين هةر وةكو باسي لَيوة كرا دادثةروةري تَيدا نيية، بةَلكو 
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دادثةروةريةكة ئةوةية كة ئَيمة بتوانني ياسايةكي كامل لة ثةرلةماني كوردستان دةر بكةين، بؤ ئةوةي 
 و طرفت و كَيشانةدا زاَلبني، زؤر سوثاس.بتوانني بةسةر ئة

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةِرَيج د.فرست فةرموو.

 بةِرَيج د.فرست صؤ  علي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

لة عينوانةكةش طومت ئَيستاش لة ماددةي يةك ئةوة تةئكيد دةكةمةوة، ثَيمواية ئَيمة كَيشةمان لةطةَل 
( نيية، ئَيمة تةنها كَيشةمان لةطةَل ماددةي يةكةمي ياساي 2008(ي ساَلي )9ني تري ياساي ذمارة )ماددةكا
( وايان كردووة، يةعين تةنها ماددةي يةكةمي 2010( هةية، بؤية لة ساَلي )2008(ي ساَلي )9ذمارة )
م رابطرين، ئةمة باشرتة، (يان راطرتووة، بؤية ثَيشنيار دةكةم تةنها ماددةي يةكة2008(ي ساَلي )9ياساي )

وةكو باسم كرد كَيشةي تريشي بؤ زؤر اليةني تر و بة تايبةتي باج و خانووبةرة دروست كردووة، ضونكة 
 ئيجدواجيةتَية دروست دةبَيت، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كاك صاحل فةرموو.
 بةِرَيج صاجل فةقَي:

 كي ثةرلةمان.بةِرَيج سةرؤ

من لةطةَل ئةوةم كة ئةم ياساية سااَلنة بةردةوام هةموار بكرَيتةوة، بةِرَيجاني ليذنةي ياسايي ئةطةر لةم 
ماوة دياري كراوة بؤيان جَي بةجَي دةكرَي ئةوة كارَيكي باشة، ئةطةر ثِرؤذةيةكي باشيان طةاَلَلة نةكردووة 

ها من لةطةَل ئةوةم ماوةكةش نةكةوَيتة كاتي ثشوودا، شةرت ثَيويست بةوة دةكات ماوةكة زياتر بَي، هةروة
 ( مان  بَي، لة كاتي ثشووةكة نةبَي، زؤر سوثاس.10( مان  بَي، يان )14نيية ساَلَية، )

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو زؤزان فةرموو.
 بةِرَيج زؤزان صادق سعيد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ا من لة ليذنةيا ياسايي ئةوة كو سةبةب ضيية هةتا ساَلةكي بدةنة دريًَذكرنا ظي ياسايَي  ئةوة يةك، ثرسيار
يا دووَي: لة خولي ضوويشدا ئيحتيمالة ئةظ ماددةية خستية بةرنامةي كاريدا كو بَيتة تةعديل كرنَي، 

لةبةر هةندَي ثرسيار و  هةتاكو نووكة تةنَي ماية بةرنامةيدا، يةعين ض ضارةكرن بؤ نةهاتية كرنَي،
ثَيشنيارا من ئةوة، ئةز ثَيشنيار دكةم كو شةش هةيخ بَينة دانانَي، نةك ساَلةكَي، ئةطةر بشهَيين ئةو ليذنة 
ثَيكهيناي يان ئةو كةس و ثسثؤِر و تايبةمتةندَين وان ذ بةحس لَي كري كو شوَيين بةداو داضوونَي لةسةر 
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ئةطةر بشَيت ماوةي شةش هةيظا دا ثرؤذةيةكي ثَيشكةش بكةن ل سةر  ظي بابةتي بكةن بؤ هاريكاريا واندا،
 ظَي ماددةي دَي باشرت بي) ل ساَلةكَي، ضونكة لة فائيدةي خةَلكيدا بي)، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كاك بةيار فةرموو.
 سعيد: طاهربةِرَيج بةيار 

 مان.بةِرَيج سةرؤكي ثةرلة

ئةز بة خؤ لةطةَل هةندَي نيمة ئةظ ياساية بَيتة راطرتن، ضونكة ضةندين جارا ئةظ ياساية هاتية راطرتن، 
بة ديتنا من دةبواية ب يتة بواري جَي بةجَي كرنَيدا، بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان، لة دادطةهامة يا دييت 

ي ئةو حاَلةتَيت سةر ق لي، حاَلةتَيت ضةندين كيشة و دةعاوي سةر ظَي حاَلةتَي يا هةي و بة  تايبةت
بة ديتنا داكو ئةظ دادطةها سةرَي وا رةحةت كةين ذ ظان ئاريشةيا ثَيتظيا ئةظ ياساية اال ار من الباطن   )

حاَلةتَيت هاتينة ( سااَلدا ضةندين 20بَيتة جَي بةجَي كرن وةكي ياساي مةدةني، هةروةسا ذي خياللي ظان )
بطةهنة تةفاهومةكى ، ديتنا من ئةطةر ل خودانَي موَلكا ضارةسةر كرن، خةَلكَيت دوكاندار يَيت شياين دطة

ئةم ظَى ياسايَي جَيبةجَى بكةين دةمَيكى طةلةك كورتدا دَى ضارةسةريا هةمى ئاريشةيا دَيتة كرن ، ديسا 
ةاَلنسةكَى لناظ بةينا بةرذةوةندا هةمى اليةنا وةربطرين ديتنا من تظيابا ئةم ل ثةرلةمانَى كوردستانَى ب

تايبةتى خاوةن ملكا ذى ديسا كرَي يا ذى ، ديتنا من ل حاالتَى مةحكةما مة ديتى طةلةك حالةتا دوكاندار 
ثرتيَى موستةفيد بوو ذ خودان مولكى خيالىل كارَى وَى دوكانَيدا ، ئيحتيماال هةى جارةكا دى بَيذم طةلةك 

سةرق لى ، ذبةر هةندَى ديتنا من ئةظ ياساية تظيا بَيتة جَيبةجَى كرن و ئةظ تةعديلة نةيةتة  جارادا
 ثةسةند كرن ذ اليَى ثةرلةمانَى كوردستانَى ، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ، بةِرَيج دكتؤر عبدهلل فةرموو.باشة، سوثاس
 :بةِرَيج د.عبدهلل جاسم رجب

 ج سةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَي
مة طؤتيية ئةز ثَيشنياركةم ماددةكا دى ئيجافةكةين ، ئةطةر ئةظ ياسا هاتة ثةسةندكرنيش ، ئةظ تةعديلة ، 
كةةات  تةةرين  بةةي) ب زوو نةةد  لةةةمان ثابة كةةو ثةر كةةةين  كةةادى ئيجافة ظةةة ماددة سةةتانَى  لةةةمانَى كورد يةةَى ثةر ذ ال

فةةةترةكاياسايةكى بةديلى كوجناو دةربَيخي) نةكو بَيلني م خةةيالىل  يةةان  بةةي)  ةسةلةن كةمرت ساَلةكا  كةةةمرت 
حةةةتئةظ ئاريشة حةل ببَى بةةةرباَلوبووى  مةةةَلكاى زؤر زؤر  نةةاظ كؤ بةةةن ل طةةاظَى ض ، ضونكى ئاريشة تةقري ظةةَى  ا 

 ، زؤر سوثاس.ئاريشا بؤ نةديتيا
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 رموو.باشة ، سوثاس ، بةِرَيج دكتؤر سراج فة
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 بةِرَيج د. سراج امحد محدامني:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

تةةا  مةةة  بةةى ، ئة بةةةديلت ثَي بةةى ،  تةةةرناتيظت ثَي ئةةةتو ئةل من داوا ئةكةم لة حاَلةتَية ياسايةك ِرابطرين ئةطةر 
نةةدَي شةةى هة مةةن توو بةةةِراى  شةةى ،  مةةة توو سةةتى ئَي كةةةين بةِرا ة ساَلَية ِرابوةستني تاوةكو ياسايةكى نوَى دةرئة

ثةةِرؤذة  كَيشة بني سبةينَيكة نةتوانني خؤمانى لَي خةاَلس بكةين ، جا من ثَيشنيار دةكةم ساَلَية بؤ حازرى 
نةةةى  ئةةةوةى ليذ تةةوانى  مةةان  ب سةةَى  بةةة دوو ،  قةةةل  لةةةل ئة نةةةوةى زؤرة عة بةةؤ هةمواركرد يةةان  ياسايةك زؤرة 

ابةتَية بي) بة دوو مان  ، بة سَى ياسايي باس دةكرَي) خؤمانى لَي خةاَلس بكةين ، تةسةور دةكةم هةر ب
ئةةةوةش  شةةان  سةةاَلَية زؤرة ، ثا مةةن  مان  ئةطةر هةوَلةكان ضِربكةينةوة خؤمانى لَي خةاَلس دةكةين ، بةِراى 
ِرانةطريَيت هةتاوةكو ئةو ثِرؤذة ياسايةى ئةوان وا خةريكن تةعديلى ئةكةن ئةو كاتة ِراطرتنةكة دةستثَيبكا 

كةةةين و لةبةر ئةوةى من وا تةسة خةةةاَلس ب ور دةكةم تووشى كَيشةيةك دةبني لةوانةية نةتوانني خؤمانى لَي
 ، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس ، بةِرَيج دكتؤر شَيركؤ فةرموو.
 بةِرَيج د. شَيركؤ حةمةامني:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

تةةةنجيم فةلسةفةى دةركردنى ياسا ئةوةية كة زؤرتري يةَةة  بةةة جؤر ن خةَلة سوودمةند بَيت لَيى ، الئيحةكة 
طةةاى  لةةة ثارَيج بكا كة لة قازاجنى زؤرينةى خةَلكا بشكَيتةوة ، بة ثَيى ئةوةى  بة ئَيمة طةيشتووة بة تايبةتى 
مةةة  بةةةجَيكردنى ئة لةةةكاتى جيًََ طةةرياوة ،  شةةوو ِرا لةةةكانى ثَي سلَيمانى ، ِرةنطة هةر لةسةر ئةو بنةمايةش لة خو
مةةن  سةةتيدا  لةةة ِرا يةةة  يةَةت ، بؤ نةةد دةب سةةوود مة بةشَيكى زؤرى خةَلة لَيى زةرةرمةند دةبَيت كةمينةيةك لَيى 
لةطةَل ِراطرتنةكةم ، بةاَلم لةهةمان كاتدا بؤ ئةوةى تؤ بابَلَيني ئةوةى كة باس دةكرَيت خاوةن موَلكةكانيش 

يةة سةةايش وت نةةةى يا لةةة ليذ شةةى لَيى سوودمةندبن ، بؤية وةكى بةِرَيجان  هةةدى با يةةان جو كةةة خؤ مةةاوةى  لةةةو  ان 
طةةرتنيم ،  طةةةَل ِرا مةةن لة يةةة  يةَةت ، بؤ لةسةر بكةن بتوانرَيت هةموارَيكى باش ، ياسايةكى طوجناو ثَيشكةش كر
كةةاركردن  خةةؤى  سةةتا  هيض بؤشاييةكى ياسايي ، هيض خةلةلَيكيش دروست ناكات ، لةبةر ئةوةى لة بنةمادا ئَي

طةةرين بةم ياساية ِراطرياوة ، يةعنى وات قةةةرارمان دا ِراي مةةة  طةةةر ئَي تةةا ئة ا ئَيستا دادكاكان خؤ كار بةمة ناكةن 
ئيرت بؤشايي ياسايي دروست بَيت و كَيشةى طةورة دروست بَيت لةبةر ئةوةى خؤى ئَيستا كارى ثَيناكرَيت لة 

ئةةة كةةو  بةةةاَلم وة كةةةدام ،  طةةةَل ِراطرتنة مةةن لة نةةةش شوَينةكاندا ، بؤية هيض كَيشةيةك دروست نابَى ،  و بةِرَيجا
 خؤيان وتيان بتوانن ياسايةكى باش لةو ماوة ئامادةبكةن بؤ ئةوةى دةنطى لةسةر بدرَيت ، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ، بةِرَيج كاك ساالر فةرموو.سوثاس
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 بةِرَيج ساالر حممود مراد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لةةة لة ئةساسا دةركردنى ئةم يا بةةووة ،  سةةت  بةةؤ درو نةةدا  لةةةِرَيطاى دادطاكا تةةى  يةةدا طرف طةةةَل بةركاربوون سةةاية لة
سةةايةمان  ئةةةم يا مةةة  نةةةنرا ، ئَي بةةؤ دا جةةةزرى  بةةةديلى  بنةماش وةكو طؤران ئاماذةى ثَيكرد ِرَيوشوَينى ياسايي 

كةةان و ةوة جارَيكى تر بةركار ئةبَيت ، جارَيكى تر كَي15/7ِراطرتووة بؤ ساَلَية ِرامانطرتووة لة  بةةؤ دادطا شةةة 
تةةاوةكو  سةةراوة  كةةة نوو مةةدا  مةةاددةى يةكة لةةة  يةةة  ئةةةبَى ، بؤ سةةت  تةةريش درو طةةريَى  15/7/2016خةةةَلكى  ِراب

فةقةرةيةك ئاماذة ثَيبكرَى لةو ماوةيةدا ياسايةكى طشتطري لةثةرلةمانى كوردستانةوة دةربكرَى تةواوى ئةو 
هةةاتوو ياساو بِريارانةى كة لةو بوارة دةركردوون ثِربكاتةوة ب سةةاَلى دا ؤ ئةوةى ئَيمة طرَينتى ئةوة بكةين بؤ 

مةةارة ) سةةاي ذ بةةة يا كةةاركردن  نةةى  سةةايةو ِراطرت ثةةِرؤذة يا ئةةةم  نةةاو 9جارَيكى تر لة بةرنامةى كاردا  تةةةوة  ( ناية
مةةة  بةةووم ئة سةةتان  لةةةمانى كورد لةةة ثةر عةةومرةى  بةةةو  مةةن  ضةةونكة  كةةةين ،  شةةة ب لةةةمان و موناقة هةةؤَلى ثةر

ئةةةم ضوارةمني جارة ئةم بابةت يةةة  ئةةةوة هة كةةانى  كةةدا ئيم ة درَيذ ئةكرَيتةوة لة ثةرلةمانى كوردستان لة كاتَي
سةةاية  ئةةةو يا كةةا و  نةةوَى دةرب ياساية كة خةلةىل هةية ثةرلةمانى كوردستان هةموارَيكى طشتطري يان ياسايةكى 

 ئيلغا بكاتةوة ، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

  فةرموو.سوثاس ، دكتؤرة ظااَل
 :بةِرَيج ظااَل فريد ابراهيم

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
سةةاَلى  2010ئيشارةت درا بةوةى كة لة ساَلى  لةةة  سةةتة  بةةةَلَى ِرا  2010تةنها ماددةيةك لة ياساكة ِراطرياوة ، 

سةةاَل لةةة  بةةةاَلم  نةةةطريابوو ،  سةةاكة ِرا ئةةةوةى يا كةةو  بةةوو وة سةةاكة ِراطريا  2012ى تةنها يةك ماددة لة هةموارى يا
سةةةر  سةةناد لة بةةة ئي ياساى ِراطرتنى كاركردنة بة ياسايي بةكرَيدانى خانووبةرة واتا هةموو ياساكة ِراطرياوة ، 
كةةة  ئةةةوةى  ئةةةوة  بةةؤ  طةةرَي)  سةةاكة ِراب كةةؤى يا كةةة  يةةدا  سةةايي بِريار مةبدةئى ئيستقرارى موعامةالت ليذنةى يا

سةةاَلى  لةةة  شةةتووة  سةةةرى ِرؤي سةةاَلى  2012مةةةحاكم لة لةةة  كةةة  2013،  سةةاَلةش  لةةةو  ثةةةيِرةوبَي)  هةةةمان 
خةةةَلة و  لةةة  نةةةدةين  يةَةة  مةةةالت ت ِرايدةطرين بؤية تةججيئةى ياساكةمان نةكرد بؤ ئةوةى ئيستقرارى موعا
سةةتة ،  ئةةةوةيان ِرا بةةةَلَى  كةةة  لةةة تةعديلة بةةوو  مةةاددة ِراطريا يةةةك  تةةةنها  شةةرت  نةةا ثَي هةروةها لة مةحاكميش ، دة

كةةة ئةوةشى كة  ثةيوةندي بةوةوة هةية  كة فةقةرةيةك زيادبكةين خؤمان ثابةندبكةين بةِرَيجان باسكراوة 
كةةةمان  15/7/2016تا رؤذى  نةةةوةى ية لةةة ِروونكرد نةةةش  تةةووة ، لَيرا ئةةةمن ِرامطر سةةاَلَيكة  تةةةنها  كة دةَلَيى 

نةةداما ضةةاوةِرَيى ئة مةةة  بةةةاَلم ئَي تةةة ،  ئةةةو بابة سةةةر  كةةةين لة كةةة كارب بةةةَلَينمان داوة  سةةايي  نى ومتان ليذنةى يا
بةةؤ  ثةرلةمانيش دةكةين كة ئةو بابةتة ببَيتة خةمى ئةوانيش ، بة زووترين كات ثِرؤذةيةكى ِرَية و ثَيكى 
كةةارى  كةةات  تةةرين  بةةة زوو سةةايي  نةةةى يا ئامادة بكةن و ثَيشكةش بة ثةرلةمانى بكةن بؤ ئةوةى ئَيمةش لة ليذ

نةةد كةةردووة وةك و ئة مةةان  نةةان كار كةةة خؤ لةةةوةى  طةةة  ئةةةوة ج كةةةين ،  سةةةر ب سةةةر لة كةةار لة نةةة ،  امانى ليذ
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كةةاريش  كةةة  يةةارة  لةةةوَيش د نةةةوة  بةةةش خبوَين سةةباب موجي طةةةر ئة يةةة ئة كةةةين ، بؤ ثةةِرؤذةش دة مةةادةكردنى  ئا
يةةةكى  كةةة فةقةرة نةةني  ئةةةوة  طةةةَل  شةةَيوةيةك لة دةكةين بؤ دةركردنى ياسايةكى طشتطري ، بؤية ئَيمة بة هيض 

ئةةة بةةؤ  كةةةين  لةةجام ب مةةان ئي يةةةدا خؤ لةةةو فةقةرة يةَةت  يةَةدا ب مةةةفهومى ت ئةةةوةى  بةةةر  كةةةين لة سةةاكة دةرب وةى يا
 موخالحم وازحة لةناو ياساكةدا ، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس ، ببورة تةالرخان ناوت نووسيبوو فةرموو.
 حممد: لىيفبةِرَيج تةالر 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
فةةت منيش هةر لةسةر ئةوةى كة كاركردن ياخود ِرا سةةاية طر لةةةو يا مةةاددة  يةةةك  طرتنى تةنها يةك بِرطة يان 

جةةارَيكى  لةَةة و كرَي ةةى ، ئي ةةحافة  خةةاوةن مو يةَةوان  لةةة ن ثةةارَيجَى  دروست دةكات ، جارَيكى ديكة هاوسةنطى نا
لةةة  ئةةةونان  نةةةكرَى ،  كةةارى ثَي سةةايةكة  كةةؤى يا ديكة بؤ مافةكانى كرَي ى ، بؤية زؤر زؤر طرنطة ئةم ياساية 

بةةة ياد نةضَى ئ سةةلَيمانى  لةةة  سةةايةك  َيستا كؤمةَلَية طرَيبةستكراوة ، طرَيبةستكراوة لة هةولَير و دهؤك بة يا
بةةةى  كةةةين زؤر سةةةير ئة يةةنني  طةةةر بب سةةتادا ئة لةةة ئَي ئةةةكا ،  سةةت  ياسايةكى ديكة ئةمةش طرفتَيكى ديكة درو

بة مةبةستى نيشتةجَيبوون  زؤرى خاوةن موَلكةكان واى لَيهاتووة بة ثَيى ئةم ياسايانةى ئَيستا خانوو نادةن
هةةةرَيمى  لةةة  تةةى كرَي ةةى  سةةان طرف ، بةَلكو خانووةكان ئةدةن بة كرَى بؤ كؤمثانيا و دةوائريةكان ة ئةمةش دي
لةةة  كةةة  سةةتى  ئةةةوةدام بةِرا طةةةَل  نةةيش لة نةةةكرَى ، م كةةارى ثَي كوردستان زياد دةكات ، بؤية طرنطة كؤى ياساكة 

كةةو خؤ هةةةم وة مةةة  بةةؤى ئَي نةةةبَى  يةةاتر  تةةة ، سةةاَل ز بةةةو كا نةةدين  لةةةمان ثابة سةةايي و ثةر نةةةى يا كةةو ليذ مةةان وة
كةةةين و  سةةةر ب كةةارى لة كةةات  تةةرين  بةةة زوو ئةةةوةى  بةةؤ  يةةة  تةةةواو بووندا لةةة  سةةتا ثِرؤذةكة شةةدا ئَي هةةةمان كاتي لة

 خبرَيتة بةرنامةى كارةوة ، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 فةرموو.سوثاس ، بةِرَيج دكتؤرة بةهار 
 بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان:

سةةايي  2010ئةطةر ئَيمة هةرضةندة لة ساَلى  لةةةلَيكى يا ئةةةوا خة طةةرين  يةةةك ِراب تةةةنيا ماددة واكرابَيت ئَيمة 
ئةةةَلَى )  2008(ى ساَلى 9دروست دةبَى ، ضونكة ئةطةر سةيرى ياسايي ذمارة ) بكةين لة ماددةى يةكةميدا 

بةةة 87نى ئيجارى ، عةقارى ِرةقةم )قانو ئةةةكرَى  سةةتيمرار  مةةدا ئي مةةاددةى دووة لةةة  ئةةةىَل  يةةي  ئةةةطريَى( دوا ( ِرا
ئةةةغرازى  غةةةيرى  بةةؤ  نةةةى  سةةةكةنة و ئةوا ئةةةغرازى  ئيشكردن ثَيى هةتاوةكو ضوار ساَل بؤ ئةو ئيجارارنةى 

نةةةطرين سةكةنة بؤ دوو ساَل باقى ئةطةِرَيتةوة بؤ قانونى مةدةنى ، كةواتة لَيرة ئة سةةايةكة ِرا هةةةموو يا طةر 
مةةارة ) سةةاَلى 9ئَيمة تَيكةاَلويةك دروست ئةكةين لة نَيوان ياسايي مةدةنى ياساى ذ سةةاى  2008(ى  طةةةَل يا لة

سةةاَلى  1979(ى ساَلى 87ذمارة ) هةةةموو  2010، بؤية ئةطةر هةرضةندة لة  كةةة  يةةة  سةةرت ئةوة يةَةت ِرا واكراب
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ن ثابةندبكةين بةماوةيةكى كةمةوة ئَيمة با ساَلةكة تةسبيت بكةين ياساكة ِرابطريَى ، ئةوةى كة ئَيمة خؤما
سةةاَلةكة  هيض ِرَيطريةك نيية ئةطةر لة ثَيش ساَلةكة ثِرؤذةكة حازر بوو ئَيمة ياساكة ثةسند دةكةين ، بةاَلم 

يةة لةةة هؤ سةةاية  بةةةوةى يا كةةةين  ةكانى تةسبيت دةكرَى و ناشبَى ئَيمة لة مةتين ياسادا بَلَيني خؤمان ثابةند دة
 دةرضوواندن وتوومانة ، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة ، سوثاس ، بةِرَيج كاطؤران فةرموو.
 :بةِرَيج طؤران ئازاد حممد

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بةةا سةةتا دوو شةةةى ئَي تةةةوة قسةكانى من بةِرَيجان ئةندامانى ليذنة كرديان لةسةر ئةوة ، بةاَلم ئةم نيقا رة دةبي

سةةايةك  بةةةوةى يا نةةني  مةةولجةم  سةةايي  نةةةى يا مةةة وةك ليذ تةةةوة ئَي بةةارة دةبَي قةةاش دوو هةةةمان ني جةةار  هةةةموو 
لةةةمان  لةةة ثةر ثَيشكةش بكةين بؤ حةىل ئةم مةوزوعة وةك ليذنةى ياسايي ، وةك ئةوةى هيض ليذنةيةكيش 

هةةةمو يةةة  نةةةوة مولجةم نيية ، ئةوة فِراكسيؤن هةية ، ئةندامانى ثةرلةمان هة سةةةر درَيذكرد تةةة  سةةاَل كةدَي و 
دةطوترَى بؤ قانونَية نيية  بةاَلم من دةَلَيم من دةثرسم ئةى بؤ ئةو قانونة ئامادة نةكراوة  ِرؤذانة دةيةها 
سةةةر  شةةيان لة ثِرؤذة ياسا ئامادة دةكرَى ، خوَيندنةوةى يةكةمى بؤ دةكرَى لةوانةية بؤ ئَيمة قورس بَى ئيشي

بةةة بكةين لة هةندَية الية يةةةو   ئةةةوها جةوهةري عةةة  ئةةةو مةوزو طةةةر  بةةةاَلم ئة يةةة ،  يةةان تَيدا نةوة كةم و كوِر
كةةة  نةةةوةى قانونة سةةةر درَيذكرد شةةةكردن لة لةةة ِرؤذى موناقة نةةاكرَى  مةةة  طةةاى ئيهتيما هةةةموومان جَي نيسبةت 

كةةا هةةةموومان هاو ربني ، هةموو جارَى تووشى ئةو نيقاشة بني ، ئةطةر بة فيعلى واية ثِرؤذة ياسايةك دةبَى 
 ئامادةى بكةين ، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

مةةر  كةةاك ع بةةةِرَيج  سةةى  يةةان نوو يةةي ناو لةةةمان دوا نةةدام ثةر بةةةاَلم دوو ئة يةةة ،  نةةا نيجامي باشة ، سوثاس ، خؤى 
 عينايةت و كاك بهجاد دةروَيش ، فةرموو كاك عمر.

 :بةِرَيج عمر عينايةت حةمة
 ةرلةمان.بةِرَيج سةرؤكى ث

سةةة  سةةة ق ئةةةَلَى ق نةةدا  سةةةكردنى هاورَيكا ئةةةجنامى ق لةةة  بةةةاَلم  سةةيبوو ،  نةةاوم نةنوو تةةةواوة  فيعلةن ئةوةى من 
شةةكةش  سةةاكة ثَي ئةةةتوانن يا ئةةةوان  سةةتة  نةةة ِرا كةةة حةقيا سةةايي  نةةةى يا بةةةِرَيج ليذ لةةة  سةةم  ئةهَينَيت ، من ئةثر

هةةةر ) شةةى10نةكةن ، لةسةر  ئةةةتوانَى ثَيشكة لةةةمانَية  نةةدام ثةر كةةة  (ئة ئةةةوةى  نةةاوخؤ  ثةةةيِرةوى  لةةةم  كةةا ،  ب
هةمواريان كردؤتةوة ئةو حةقةشيان لة ئةندام ثةرلةمانتارةكان وةرطرتؤتةوة كة دةسةاَلتى جَيبةجَيكردنى 
طةةةَل  ثرؤذة ياساكان بنَيرنةوة ، بؤضى دةسةاَلتى دادوةرى ئةم ثِرؤذة ياساية ئةطةر ئةوةندة كَيشةى هةية لة

لةةة مةسةلةى ئيجار و موئةجري  كةةةم  مةةن داوا ئة نةةانَيرَى   مةةة  بةةؤ ئَي سةةايةك  سةةتا يا و موستةئجريا بؤضى تا ئَي
سةةتوور  بةةؤ دة كةةةين  لةةة ب مةةة ثة بةةا ئَي كةةة  لةةةمان  نةةدامانى ثةر سةةةرجةم ئة سةةايي ،  نةةةى يا نةةدامانى ليذ ئة
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يةةة )90) مةةةنتيقيى تَيدا نةةاوة ،  مةةان دا تةةة 13(ِرؤذ سةةتاندا ، بؤ لةةة كورد جةةار  سةةاي ئي بةةؤ يا نةةَيني  مةةان  داب )
سةةةلة لةةة )مة ئةةةوة  سةةتاندا  هةةةموو كورد لةةة  مةةوزمني  مةةةش 3يةكى  نةةةكراوة ئَي جةةة  شةةوو موعالة خةةوىل ثَي  )

بيطةينينة خوىل دواي خؤمان ، لةبةر ئةوة من داوا لة هةموو ئةندامانى ثةرلةمان دةكةم كَى زانيارى هةية 
بةةؤ ، كَى تواناى هةية لة ئةمِرؤوة كار بكا ، داوا لة دةسةاَلتى دادوةريش بكةين ئةوان سةةايةكمان  يش ثِرؤذة يا

 بنَيرن ئَيمةش كارى لةسةر بكةين ، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس ، بةِرَيج كاك بهجاد فةرموو.
 :بةِرَيج بهجاد دروَيش

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
سةةني ،  تةةة نظي طةةةر نةهاتبي نةةازاو ئة جةةا  بةةوو  سةةى  خةةؤ نظي نةةاوى  لةةة من دوَينَى  بةةى ، ئيحتيما سةةكرتَير بريكرد

ئةةةظ  سةةتى  ئةةةظَيت كرَي ةةى ِرا هةةةذار  هةةاواَلتى  خةةةلكَيت  كةةو  يةعنى ئةندام ثةرلةمان بةحس كردبيت هةندَى 
يةةانيش  كةةةين  فةةة بة مةةاددةك ئيجا كةةا  جةةا  نةهَينة ئيستيغالل كردن ، ئةظ ثرسة بَيتة ضارةكرن من ثَيم باشة 

نةةني ، بكةينة بِريارةك يانيش هةر سَى ليذنة ثةرلة مةةولجةم  كةةر  بةةةحس  طةةؤران  كةةاك  كةةى  يةةة وة مانَى تةبيعي
كةةى  نةةةوة ثِرؤذة شةةارةوانى و ئاوةدانكرد يةةي و  نةةةى دارا سةةَى ليذ طةةة هةر لةةةكى طرن بةاَلم ضونكى ئةظ بابةتة طة
تةةة  ديراسة بكةن طةل اليةنى ثةيوةنديدار تةبعةن لةطةَل حكومةت و رَيكخراوى ثةيوةنديدار ثِرؤذةيةك بَي

سةةةد ثَيشكةش كردن ك كةةى  كةةرن نجي تةةة  سةةَى  و بشَيني ضارةسةريا ظَى كَيشة بكةين ، ضونكى ِراستى وكى بةح
 هةزار كرَي يا لة هةرَيمَى كوردستانَى هةنة با ئةظ ثرسة بَيتة ضارةكرن ، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة ، سوثاس، بةِرَيج دكتؤرة بةهار فةرموو.

 :حممود فتاح بةِرَيج د.بةهار
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةؤ  سةةةاَلتى دادوةرى  طةةةَل دة مةةداين لة نةةدى بةردةوا سةبارةت بةوةى كة ئَيمة ئيشارةمتان ثَيدا ئَيمة لة ثةيوة
سةةتةوخؤ  يةةة ِرا يةةان ني ئةةةوان بؤ نةةاوخؤ  ثةةةيِرةوى  يةَةى  بةةة ث ئامادةكردنى ئةو ثِرؤذة ياساية ، بةاَلم لة ئَيستادا 

شةةى ثة بةةةهاوكارى ثةةِرؤذة ثَيشكة نةةداو ،  سةةتةوخؤداين لةطةَليا نةةدى ِرا لةةة ثةيوة مةةة  بةةةاَلم ئَي كةةةن ،  لةةةمان ب ر
كةةة  نةةةتَى  يةةان داوي ئةةةوا ِراثؤرتَيك شةةدا  نةةى ئةوانة لةةة زم تةواوى ئةوان ئَيمة ئةو ثِرؤذةية حازردةكةين ، هةر 

 تةوسياتى ثِرؤذةكةى تَيداية ئةمة هى دةسةاَلتى دادوةريية ، سوثاس.
 حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم 

 باشة ، سوثاس ، بةِرَيج كاك طؤران فةرموو.
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 بةِرَيج طؤران ئازاد حممد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يةةة  ئةةةوان لةوانة سةةَلةن  يةةة ، ئة نةةة ني ئةةةم قانو تةةةتبيقى  مةحاكم و دةسةاَلتى دادوةرى هيض كَيشةيان لةسةر 
بةةَى ،  هةندَيكيان بةشى زؤرى ثَييان باشة تةتبي  سةةت دة تةةر درو خةةةَلكى  بةةؤ  بكرَى ، بةاَلم لة تةتبيقا كَيشة 

كةةو  يةَةوة وة ئةةةَلَين ئ ئةةةوان  ضةةيية ،  شةةاكيلتان  يةَةوة مة لةَةَيم وةرن ئ شةةم ب ئةةةوان دابني طةةةَل  مةةن ض ب ةةم لة يةةة  بؤ
ئةةةوةى  لةَةَى ،  شةةَيركؤ دةي كةةاك  ئةةةوةى  نةةةوة  شةةاكيل ئةبيني مةةة مة تةةةتبيقا ئَي لةةة  مةةادام  سةةتان  لةةةمانى كورد ثةر

كةةةن رةفيقة نةةةكان دة نةةدام ثةرلةما لةةة ئة خةةت  مةةةت زة كةةةم دةرا خةةةَلكى  كامنان وتيان ئةَلَين خةَلكى هةذار ، 
ئَيمة ِرامانطرتووة ئةم قانونة ئةطةرنا مةحاكم كَيشةى نيية لة تةتبيقا ، ئةوةى دكتؤرة بةهار وتى دةقيقة 

ئةةةوة بةةؤ  كةةةين  شةةتان دة مةةة هاوكاري يةةان ئَي كةةةن ، وت مةةةش دة طةةرن ، ئةوان هاوكارى ئَي تةةةوازن ِراب شةةتَيكى م ى 
بةةة  نةةابى  شةةة  بةةة  مةةان  مةةان خؤ بةِراستى ئَيمة وةك ئةندامى ثةرلةمان مببوورن ئةم قسة ئةكةم زؤرجار خؤ
لةةة  لةةةمانني  نةةدامى ثةر مةةان ئة يةةةعنى خؤ سةةتيعجاليش  سةةي ةى ئي سةةةر  هةةةتا لة قانون ثابةند بكةين يةعنى 

يةةةتَية ليذنةكانني هيض مانعَيكى قانونى نيية بةيانى سَى سةر نةةَيني ئالي بةةةش دا يةةدَيكى هاو ؤك ليذنة مةوع
بةةؤ  كةةةين ،  شةةؤث ب ئةةةوةى وؤرك  بةةؤ  نةةةوة ،  ئةةةوةى كؤببي دانَيني بؤ ئةوةى ثِرؤذة ياسايةك حازربكةين ، بؤ 
مةةان  نةةَيني ، خؤ مةةان داب ئةوةى سيمينار بكةين ، بؤية ناكرَى ئَيمة لةناو هؤَلى ثةرلةمان بِرطة و ماددة بؤخؤ

ئةةةركى خؤمان ثابةند بكة جةةب و  تةةر وا كةةةى  كةةةين ئةوة نةةد دة تةةر ثابة يةةةنى  مةةةت ال ين ، ئَيمة دائيمةن حكو
 خؤمانة كة كارةكان جَيبةجَى بكةين ، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس ، ماددةكة خبوَيننةوة بؤ ئةوةى بيخةينة دةنطةوة.

 :بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيم
 ى ثةرلةمان.بةِرَيج سةرؤك

 (:1ماددةي )
بةةؤ  2008(ي ساَلي 9كار نةكردن بة حوكمةكاني ياساي بة كرَيداني خانووبةرةي ذمارة ) تةةةوة  يةَةذ دةكرَي در

 .15/7/2016ماوةي يةك ساَل تا رؤذي 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

يةةة ، )( كةسي لةطةَلد51كَيي لةطةَلداية بادةسيت بَلند بكات تكاية ، ) لةَةدا 4اية، كَيي لةطةَلدا ني سةةي لةطة (كة
 نيية ، بةزؤرينةي دةن  وةرطريا، بؤ ماددةي دووةم، تكاية.

 بةِرَيج د. ظاآل فريد ابراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:2ماددةي )
 هةَلدةوةشَيتةوة. 2001(ي ساَلي 220بِرياري ذمارة )
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كَي قسةي هةية لةسةر ئةم ماددةية، با ناوي بنووسني، كاك ظةمان فيصل، فةرموو.
 سليم: بةِرَيج ظةمان فيصل

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
يةةةكرتي  ديارة هةَلوةشان و ِراطرتين دوو بابةتي لةيةك جوودان، بةهيض شَيوةيةك لةِرووي ياساييةوة لةطةَل 

تةةةوة، تةكيحم ناكرَين، ضونكة هةَلوةشان ك سةةرتاوة بةكا ؤتايي بةذياني ياسا يان بِريار دَينَيت، بةآلم ِراطرتن بة
يةةارَيكي  كةةة بِر نةةةدراوة  بةةةوة  نةةدا  لةةة عينوا مةةاذة  ئةمة لةحاَلةتَيكدا، لةحاَلةتَيكي تريشدا بةهيض شَيوةيةك ئا

ضةةونكة  تريش لةطةَل خؤيدا هةَلدةوةشَينَيتةوة، ئالَيرةدا ثرسيارَية دروست دةبَيت، ئةطةر هاتوو مةةاوة  ئةو 
تةةايي  كةةة كؤ سةةاَلةي  ئةةةو  مةةاوةي  يةَةت و  ياسا لةسةر فةرةزيات دادةندرَيت، موشةريع ثَيشبيين دةكات، ئةطةر ب
هةةيض  شةةانةش  ئةةةو هةَلوة تةةة  بةةوو، كةوا فةةةعال  تةةر  مةةةي  ثَيهاتووة، هيض ياسايةكي تريش دةسيت بؤ نةبراو ئة

ةخؤيةو دةبَيت بِريارَيكي تر دةرب َيت بؤ ئةوة ئةمة قيمةتَيكي نامَينَيت، لةبةر ئةوة ئةمة بِريارَيكي سةرب
 هةَلبوةشَينَيتةوة، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج قادر ئؤمتان، فةرموو.
 بةِرَيج قادر ئؤمتان رسول:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

يةَة يةةان ث سةةايي ئاماذة نةةةي يا يةةةك لةِراستيدا هةروةكو بةِرَيجان لةليذ سةةنووري ثارَيجطا تةةةنها لة يةةارة  ئةةةو بِر دا، 
نةةة  بةةؤ منوو يةةة،  ئةةةو بِريارة ضةةووني  ئةةةجنامي دةر كةةة دةر طةةان،  جَيبةجَي كراوة، كؤمةَلَية كةيس ئَيستا لة داد
ئةةةو  شةةانةوةي  طةةةَل هةَلوة شةةةو لة ثةةَيم با مةةن  بةةةآلم  يةك لةو كةيسانة ئةوةي ِرانيةية، لة قةيسةري هاوذين، 

شةةَينينةوة، بِريارةداين، بةآلم  كةةة هةَلبوة با ئةو بِريارة بة بِريارَيكي تر هةَلبوةشَينينةوة، نةك بةياسا بِريارة
كةةة،  حةزيش دةكةم لةو بارةيةوة بةِرَيجان لة ليذنةي ياسايي ِروونكردنةوة بدةن، هةم لةسةر بةديلي بِريارة

 رد، زؤر سوثاس.كة ئةمة طرفيت بةرزي و نجمي كرَيية، هةم لةسةر ئةوةي كة ئاِراستةياو ك
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، دكتؤر شَيركؤ، فةرموو.
 بةِرَيج د. شَيركؤ محة امني:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

سةةةر  بةةةتي لة كةةردووة، بةتاي ضةةوونيان  ئةةةوةي بةدوادا بةةةحوكمي  كةةة  نةةة  ئةةةو بةِرَيجا لةِراستيدا من حةزةكةم 
تةةةنها 2001(ي ساَلي 220بِريار) هةةةر  بةةدةنَي،  ، ضونكة ئةمة بِريارةكةية، يةعين ِروونكردنةوةي زياترمان 

سةةت  خةةةَلة درو بةةؤ  شةةةي  يةةاخود كَي كةةراوة،  مةةة دةر سةةلَيماني، ئة طةةاي  لةةة ثارَيج خةةؤي  هؤكةي ئةوةية كة كاتي 
خةةانووي  سةةةلةي  تةةة بةمة تةةةنها تايبة ضةةونكة  شةةتبَيت،  مةةة طة بةةة ئَي شةةي  يةةوي تري طةةة د ضةةونكة ِرةن كةةردووة، 
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بةةدةن،  يةةاتر  نةةةوةي ز شةةة ِروونكرد بازرطاني، موَلكي بازرطاني، تايبةت نية بةموَلكةكاني ترةوة، بؤية ثَيم خؤ
 لةسةر ئةوةي كة بةهانةيان ضية، كة ئةم بِريارة هةَلبوةشَيتةوة، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيج انور قادر، فةرموو.
 :مصى  انور قادر بةِرَيج 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
يةةةك  2001(ي ساَلي 220منيش لةطةَل ئةوةدام كة بِرياري) يةةارة لةثارَيجطا ئةةةم بِر ضةةونكة  هةَلبوةشَيتةوة، 

جَيبةجَي دةبَيت و لة ثارَيجطايةكي تر جَيبةجَي نابَيت، لةو ثارَيجطايةش كَيشةيةكي زؤري دروست كردووة، 
خةة لةةة لةنَيوان كرَي ي و  لةَةة  خةةاوةن مو لةةةنَيوان كرَي ةةي و  طةةادارم  كةةةوة ئا مةةن لةنجي نةةة  بةةؤ منوو لةَةة،  اوةن مو

 بازاِرَيكي شاري ِرانية كَيشةي طةورة هةية، بؤية من لةطةَل ئةوةدام كة هةَلبوةشَيتةوة، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ، دكتؤرة بةهار فةرموو.زؤر سوثاس، ليذنةي ياسايي ِروونكردنةوةتان ضيية
 بةِرَيج د. بهار حممود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

مةةةارة ) يةةةاري ذ كةةةة بِر بةةةةوةداوة،  شةةةارةمتان  شةةةةوة ئي مةةةة لةسةرةتا سةةةاَلي 220ئَي ضةةةووة،  2001(ي  كةةةة دةر
شةةدا، سةةاي مةدةني مةةةدةني، لةيا سةةاي  بةةة يا كةةاركردن  بةةؤ  تةةةوة  يةةةعين طةِراوة مةةةدةني،  سةةاي   طةِراوةتةوة بؤ يا
مةةة  هةركاتَية ماوةي عةقدةكة كؤتايي هات خاوةن موَلة بةبَي سةبةب ئةتوانَيت كرَي ي دةر بكات، بؤية ئة
لةةة  يةَةة  يةَةت بِريار يةةة، ناب تَيك ووني بةآلنسةكةية، ئةمة لةاليةك، لةاليةكي تريشةوة ئةم سيماي دوو ئيدارةي

سةةاي ثارَيجطايةك جَيبةجَي بكرَيت و لةيةكَيكي تريش جَيبةجَي نةكرَي كةةة يا سةةَييةم:  ت، ئةمة دووةم، خاَلي 
سةةاو  2008(ي ساَلي 9ذمارة) بةةةهيض يا كةةار  ئةةةَلَيت  يةةة  يةةةك هة ضةةووة، بِرطة ئةةةودا دةر بةةةدواي  دةرضوو، كة 

مةةارة ) يةةاري ذ يةةدا بِر خةةؤي لةخؤ مةةة  تةةة ئة يةَةت، كةوا مةةة ب كةةة ثَي ةةةوانةي ئة يةَةت  يةَةة ناكر (ي 220بِريار
كةةة ئة يةةة كارثَيكردنة شةةاندؤتةوة، بؤ نةةة داواي هةَلوة ئةةةم هؤكارا بةةةر  نةةةبووة، لة تةةةواوي  سةةايي  سةةَيكي يا سا

مةةارة) يةةاري ذ بةةة بِر سةةةبارةت  كةةةين،  شةةانةوة دة يةَةت 220هةَلوة نةةةكراوة، دةب ثةةَي  شةةارةتي  نةةدا ئي لةةة عينوا  )
(، بةآلم موتةعةليقة 9بِريارَيكي سةربةخؤ بَيت، ئةوة ِراستة، ئةمة جياوازة لة كار نةكردن بة ياساي ذمارة)

كةةةومت بة مةسةل نةةةي  ئةةةو هؤكارا بةةةر  شةةَينينةوة لة يةةارة هةَلنةوة ئةةةو بِر ةي ئيجاري عةقارةوة، ئةطةر ئَيمة 
يةةَةرةدا  لةةةةوةي ل يةةةة  يةةةةك ن هةةةيض ِرَيطر عةةةةوة،  هةةةةمان مةوزو بةةةة  سةةةتة  مةةةادام ثةيوة يةةةةك روودةدات،  تَيكةَل

بةةةةآل ئةةةةطريَيت،  يةةَةي ِرا كةةةاركردن ث ئةةةةوةيان  نةةةة  صةةةد وتووما بةةةةَلَي بةقة شةةةَينينةوة،  مةةةةيان هةَليبوة م ئة
 ( بةيةكجاري مبرَينني، سوثاس.220هةَلئةوةشَيتةوة، ئةمانةوَيت بِرياري ذمارة)
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، خاتوو تةالر لةتيحم، فةرموو.
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 حممد: لىيفبةِرَيج تةالر 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةةةو ب220بِرياري ) كةةراوة،  كةةة دةر خةةؤي  شةةة، وة ( كاتي  شةةتَيكي با نةةةوةوة  لةةةِرووي ئاوةدانكرد سةةتة  يةةارة ِرا ِر
لةةةِرووي  يةَةت،  بةةاش بكر كةةارَيكي  كةةة  نةةدا  نةةة تيجارييةكا نةةي باَلةخا سةةت كرد لةةة درو هةةةبوو،  شةةي  سةةيمايةكي با
خةةانووي  بةةؤ  كةةةدا  لةةة بِريارة سةةتة  مةةة ِرا بةةةتي ئَي نةةةطرتووة، بةتاي سةةةي ِرا ئةةةو باآلن مةةا  كرَي ةةي  سةةتين  ثارا

بةةؤ نيشتةجَيبوون و  نةةةكرا،  ثةةَي  كةةاري  شةةتةجَيبوون  ئةةةوةي ني بةةةآلم دواي  هةروةها بؤ تيجارييةكانيش بوو، 
بةةةدوو  كةةة كرَي ةةني  كةةردووة  سةةت  سةةانة درو ئةةةو كة تيجارييةكان كاري ثَيكرا، لة تيجاريشدا طرفيت زؤري بؤ 

سةةةرقوفَلي،  شةةَيوازي  سةةةرقوفَلي شَيواز، يةكَيكيان هةر كرَي يةو مانطانة كرَي دةدات، ئةوي تريان بة  سةةتة  ِرا
لةةةغَيكي زؤر دةدات،  يةةةكي زؤر، مةب سةةة ثارة ئةةةو كة بةةةآلم  يةةة،  لةِرووي ياساييةوة ضوارضَيوةيةكي ياسايي ني
ئةمةش طرفت دروست دةكات لةنَيوان ئةو كةسةي كة سةرقوفَلةكةي داوة، لةطةَل خاوةن موَلة، بةو شَيوةي 

سةةانةوة كة خاوةن موَلة وائةزانَيت كة ئةو سةرقوفَلةي دا،  ئةبَيت بةخاوةني ئةو موَلكة، خاوةن موَلكيش دي
كةةات  يةَةوة ب تةةري ث كرَيي لَي دةسةنَيت بةشَيوازَيكي تر، لةكاتَيكدا ئةو بيداتةوة بةكرَي، يان هةر مامةَلةيةكي 
يةةد  تةةدا تةئك هةةةمان كا سةةايي لة ضةةَيوةيةكي يا تةةوانني ضوار مةةة ب ئةةةوةي ئَي بةةؤ  سةةايية،  سةةاييةوة نايا لةةةِرووي يا

نةةة، ض  دةكةمةوة شةةتةجَي بوو نةةةي ني لة باآلنسي هاوسةنطي لةنَيوان خاوةن موَلة و كرَي ي ِرابطرين، ض ئةوا
بةةةَلَي  مةةةوة،  بةةةهاريش دةكة تةةؤرة  سةةةكةي دك ئةوانةشي بازرطانني، ئةبَيت ئةم بِريارة ِرابطريَيت، تةئكيد لةق

بةةةجَي د سةةلَيماني جَي لةةة  تةةةنها  كةةة  كةةردووة  يةةة، واي  سةةيماي دوو ئيدارةي مةةة  هةةؤك ئة هةةةولَيرو د يةَةت و لة ةكر
يةةة  تةةةوة، بؤ لةةَي كةوتووة شةةي  سةةايي و كؤمةآليةتي شةةةي يا فةةت و كَي مةةةَلَية طر مةةةش كؤ يةَةت، ئة بةةةجَي ناكر جَي
مةةةي  لةةة مةحكة مةةةني دادوةري، و  بةةؤ ئةجنو بةةةِرَيجت  ثةرلةمان بةرثرسة لةوة، ئَيمة لةسةردانَيكمان لةطةَل 

يةةارةي تةميج كة ئةو ثرسيارةمان كرد، ِرووبةِروي خؤم انيان كردةوة، كة ئةوة ثةرلةماني كوردستانة ئةو بِر
ئةةةو  ئةةةوةى  بةةؤ  كةةةين  جةةدي ب كةةاري  سةةاَلةدا  ئةةةو  لةةةماوةي  ِرانةطرتووة، بؤية ثَيويستة ئةم بِريارة ِرابطريَيت، 

 ياساية دةرب َيت هةتا بتوانني ثاراستين ما  خاوةن موَلة و كرَي يش دياري بكرَيت، سوثاس.
 مد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حم

 زؤر سوثاس، دكتؤر فرست، نوقتةي نيجامي هةية، فةرموو.
 بةِرَيج د. فرست صؤ :

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةةةوة  نةةازاو  مةةن  يةةةعين  سةةايي،  نةةدي يا لةةة بة سةةيثي ث يةةة، ثرةن سةةا هة لةةة يا كةةةوا  سةةيثةي  ئةةةو ثرةن بةةةثَيي 

لةةةماوةي ثرسيارَيكة تا ئَيستا كة دةيكةم، ئةمة لةثةرل ضةةووة،  شةةريعي دةرنة ةمان دةرنةضووة، لة سوَلتةي تة
هةةيض  2008 يةةة  نةةاي وا ضةةووة، ما شةةريعي دةر سةةوَلتةي تة لةةة  مةةة  بةةةت بة سةةاي تاي ضةةةندجارَية يا سةةتا،  تةةا ئَي

سةةا  سةةا، يا طةةةل يا نةةةكات لة تةةةعاروز  عورفَيكي نية ثةرلةمان قةرارَيكي تةن يجي هةَلبوةشَينَيتةوة بؤ ئةوةي 
نةةاي مادةيةكي ِراطرت  يان ياسايةكي ِراطرت، يةعين تةواو ئةوةي لةخوار ياساوةية تؤماتيكيةن ِرادةطريَيت، ما
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سةةتكردنةوةي  شةةت ِرا يةَةِراي ث كةةراوة، و يةةارة  واية كة تا ئَيستا كار بةو قةرارة كراوة موخالي ي ياسا كار بةو بِر
لةةةِرووي يا يةَةت  يةةا دةكر يةةة ئا سةةيارةكةم ئةوة قةةةرارَية قسةكاني كاك ظةمان، بةآلم من ثر بةةة  مةةاذة  سةةاييةوة ئا

بدرَيت كة لة ثةرلةمان دةرنةضووة ِرايبطرَيت، ئايا قانون كة دةرضوو بةخؤي قةرارةكة ِراناوةستَيت، ئةوةي 
 تا ئَيستا مةحاكم لة سلَيماني كردوويةتي موخال ي ياسا نةبووة، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو.سوثاس، خاتوو تةالر 
 حممد:لىيف بةِرَيج تةالر 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةةةو  هةةةبووة،  شةةريعي  سةةوَلتةي تة تةةة  ئةةةو كا بةةووة،  يةةدارةيي  لةةةكاتي دوو ئ ضةةووة  يةةارة دةر ئةةةم بِر كةةة  كاتَية 

كةةراوة، 220بِريارانة هةمووي تةنها بِرياري ) كةةاري ثَي تةةةدا  ( نةبووة، ضةندين بِرياري تر هةبووة كة لةو كا
بةةة كؤمةَل بةةووة،  قةةي  سةةجاداني عَيرا سةةاي  َية برَِيار دةرضووة كة تايبةت بةياساكاني باري كةسَييت بووة، بة يا

سةةاي  سةةَيتيةوةو يا بةةاري كة بةةة  بةةوون  بةةةت  كةةة تاي نةةةي  ئةةةو بِريارا يةةة  ياساي ئيجاريش ئةمة بووة، بةآلم ئةوة
بةةةآلم سجاداني عَيراقي، بةياسا لةثةرلةماني كوردستان لةكاتي تةوحيدي دوو ئيدا يةةار،  رةييدا ِراطرياوة بة بِر

لةَةةدني،  كةةر هة بةةو ب كةةاك ا بةةةهار و  تةةؤرة  طةةةَل دك سةةةردانةكةماندا لة لةةة  مةةةش  نةةةكراوة، ئَي ثةةَي  ئةمة ئاماذةي 
ئةةةو  بةةوو  سةةت  كةةةم: ثَيوي كةةة ية ئةةةوةي  بةةؤ  تةةةوة  كةةة ئةطةِرَي بةةةآلم هةَلة تةةةوة،  نةةة كردؤ لةةةو خاآل يةةدمان  تةئك

كةةة بِريارانةي كة لةخولي ثَيشووي ثةرلة تةةةوة  لةةَي بكرداية ماندا، لةكاتي درَيذكردنةوةدا ئةبواية تةئكيديان 
كةةة  كةةراوة  نةةة  كار بةهيض نةصَيكي تر ناكرَيت، كة ئةوة ئاماذةي ثَي نةكراوة، لةبةر ئةوةي ئاماذة بةو بِريارا

كةةة ) نةةةكراوة  يةةارة  بةةةو بِر مةةاذة  بةةةآلم ئا ضةةووة،  هةةةولَير دةر يةةدا لة سةةلَي220لةةةكاتي دوو ئيدارةي لةةة  ماني ( 
سةةي ةي  بةةة  ئةةةو  سةةتة  كةةة ِرا كةةدا  تةةةميج لةكاتَي مةةةي  كةةة مةحكة ئةةةوةي  بةةؤ  تةةةوة  ضةةووة، دووةم: ئةطةِرَي دةر
قةةديرةوة،  عةةادةي تة بةةة ئي تةةةعويجات و  بةةة  تةةة  كةةة تايبة طةةةي  ئةةةو بِر بةةةآلم  تةةةوة،  تةةةميج كراونة سةةتيئنا   ئي

نةةي جارَيكي تر ئةطةِرَيتةوة مةحكةمةي تةميج لة هةولَير ئةوان هةموويان تة صدي  كردووة، تةصدي  كرد
سةةةر  بةةووة لة سةةلَيماني  مةةةي  بةةووني مةحكة بةةةردةوام  تةةر  جةةارَيكي  سةةاييةوة  لةةةِرووي يا ئةةةوة  نةةة  ئةةةو بِريارا
كةةار  سةةا  بةةة يا تةةةوة  يةةد بكرَي سةةتا تةئك كةةة ئَي يةةة  بةةةوة هة سةةتيان  جَيبةجَيكردني ئةو ياساية، بؤية ئةوان ثَيوي

يةةة لةسةر هةَلوةشانةوةي ئةو بِريارة بكرَيت، ت ا ئةوانيش بتوانن كار بةوة نةكةن و ئةو سيماي دوو ئيدارةي
 نةمَينَيت، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، كاك ابوبكر هةَلةدني داواي ئةوةي كردووة، ضةند خولةكَيكي بدةييَن، فةرموو.
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 بةِرَيج ابوبكر عمر عبداهلل)هةَلةدني(:
 ي ثةرلةمان.بةِرَيج سةرؤك

بةةايكؤتي  شةةووتر  جةةاري ثَي مةةة  نةةةوةش، ئَي سةةيؤني بجووت شةةَيوة فراك هةةةمان  ضةةوو، بة بةةريم  مةةن  بةةوو  ئةةةوة  هةر
نةةةوةش  سةةيؤني بجووت مةةةدا، فراك طةةي ئَي هؤَلةكةمان كرد لةسةر ياساي قةرز، بؤية دةنطي ئةوانيش لةثاَل دةن

 ئةمِرؤ بايكؤتي هؤَلةكةيان كردووة لةسةر ياساي قةرز، سوثاس.
 ِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بة

 زؤر سوثاس، تكاية دةقي ماددةكة خبوَيننةوة، تا بيخةينة دةنطةوة.
 بةِرَيج د. ظاآل فريد ابراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 (:2ماددةي )

 هةَلدةوةشَيتةوة. 2001(ي ساَلي 220بِرياري ذمارة )
  ةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرل

شةةت ) ضةةل و هة يةةةتى   لةةة طةَلي تةةة 48كةةَى  يةةةتى، كةوا كةةةس دذي يةةةتى  دوو  كةةَى دذي يةةةتى،  لةةة طةَلي كةةةس   )
سةةتا  بةةةآلم ئَي سةةةت،  تةةؤر فر بةةةرَيج دك ظةةةمان،  كةةاك  بةةةرَيج  بةةوون  سةةت  يةَةوة درو سةةةرةجنةكانى ئ كةةرا،  سةةةند  ثة

ئةةةكرَى بؤ لةةة كَيشةيةكى ياسايى هةية بة داخةوة لة دادطاكان كار بةو بِريارة  يةةارة  ئةةةو بِر بةةوو  سةةت  يةةة ثَيوي
 اليةن ثةرلةمانى كوردستانةوة بووةستَينرَيت يان هةَلبواشَيتةوة، فةرموون مادة سَى بيخوَينةوة. 

 : بةرَيج د. ظاآل فريد
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

سةة ئةةةم يا مةةةكانى  يةةدارةكان حوك نةةة ثةيوةند يةةران و الية مةةةنى وةز سةةةر ئةجنو لةةة  سةةتة  سةةَى، ثَيوي اية مةةادةى 
 جَيبةجَى بكةن. 

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ضةةل و  يةةةتى   لةةة طةَلي كةةَى  طةةةوة،  نةةة دةن تةةة ئةاةي يةةة، كةوا كةةةس ني يةةة   ئةةةم مادة سةةةر  كَى قسةى هةية لة 
 ( كةس لة طةَلييةتى، كَى دذييةتى  كةس نيية، كةواتة ثةسةند كرا، مادةى ضوار فةرموو.47حةوت )

 : آل فريدبةرَيج د. ظا
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

سةةتان  مادةى ضوار، ئةم ياساية لة رؤذى دةرضوونيةوة كارى ثَى دةكرَى و لة رؤذنامةى فةرمى وةقايعى كورد
 بآلو دةكرَيتةوة. 

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كَى قسة هةية لة سةر ئةم مادةية  بةرَيج كاك صاحل فةقى فةرموو. 
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  بةرَيج صاحل فةقَى:
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 

شةةرتة  سةةياغةوة با لةةة رووى  كةةرَى  ثةةَى ب ئَيمة ياساييةكى نؤلان دةرنةكردووة تا لة رؤذى دةرضوونيةوة كارى 
 بَلَيني كار نةكردن بة راطراتنى ئةم ياساية بةردةوام دةبَيت لة برى ئةو ياساية. 

  ةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرل

 ياسايةكى تازةية، ياساية تةواو. 
 : بةرَيج صاحل فةقى

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
 كار نةكردن ثَيوة بةردةوام بَيت، كار نةكردن بة راطرتنى ئةم ياساية ثَيوة بةردةوام بَيت. 

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خؤيان هةبَيت، بةرَيج كاك ظةمان فةرموو. بةَلَى، باشة ئةوة دواى ليذنةى ياسايى قسةى 
 : بةرَيج ظةمان فيصل

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
نةةةكرَيت ثَي ةةةوانةى  يةَةة  هةةيض دةق بةةة  كةةار  كةةة  يةةة  ئةةةويش ئةوة يةةة  شةةنيارم هة يةةةك ثَي مةةادةى  ئةةةو  ثةةَيش 

ئةةةو مةخر سةةةلةن  نةةةبني مة شةةةى  شةةى كَي نةةدا توو لةةة دادطاكا ئةةةوةى  بةةؤ  يةَةت  سةةاية ب ئةةةم يا جةةة حوكمةكانى  ة
 بهَيلَيت، يةعنى كار بة دةقَية يان ياسا و شتَية بكرَيت ثَي ةوانة بَي) و، زؤر سوثاس. 

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة، سوثاس، ليذنةى ياسايى روونكردنةوةتان ضيية  

 : بةرَيج د. ظاآل فريد
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

نةةةوة ثَيشنيارةكة وةردةطرَيت ليذن يةَةى بةرَيجتا لةةة ر نةةةوة  نةةة دةنطدا نةةةوة و دةخةي ةى ياسايى سياغةى دةكةي
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة. 

 بةرَيج د. ظاآل فريد : 
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

مةةان ( دي2013(  و ساَلى )2012دوايى ديراسة كردنى ياساى راطرتن ساَلى ) ارة ئةو ياسا و بِريارانةى كة را
بةةة  كةةار  كةةة  طرتووة بة روونى ئاماذةمان ثَيداوة بؤية ثَيمان واية رَيطا نةطرين يان ئةو دةقة ئيجافة نةكةين 
بةةؤ  هةةاتووة،  سةةايةدا  لةةةم يا كةةة  ئةةةوةى  هيض ياسايَية و دةقَية و بِريارَية نةكرَى دذى و ناكوك بَي) لة طةَل 

نةةةوة و ئةوةى رَيطرى نةكرَي) بةةةركار دةب سةةانة  ئةةةو يا نةةى  بةةة راطرت كةةة  سةةانةى  ئةةةو يا  لة جَيبةجَى كردنى 
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بةةةرة،  خةةانوو  دةخرَينة بةركار و جَيبةجَى كردن بة تايبةتى ياساى مةدةنى و هةروةها ياساى بة كرَى دانى 
 سوثاس. 

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو. باشة، سوثاس، بةرَيج دكتؤرة بةهار 

 : بةرَيج د. بةهار حممود
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

تةبيعةتى ئةم ياساية جياوازة لة ياساكانى تر بؤية ئةو بِرطةية ثَيويست ناكات بؤ ئيجافة بكرَيت تةبيعةتى 
مةةةكانى  بةةة ثَي ةةةوانةى حو كةةةى  سةةايةك نا هةةيض يا بةةة  كةةار  ياساكانى تر تؤ كؤمةَلَية تَيدا ريج ئةكةى ئةَلَيى 

يةةة ئة شةةاندووتةوة بؤ مةةان هةَلوة تةةووة بِريارَيك سةةايةكمان راطر نةةةوتووة يا مة بَيت، بةآلم لَيرة ئَيمة حوكممان 
 ثَيويست ناكات ئةو بِرطةية. 

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة، سوثاس، كةواتة ماددةكة بيخوَينةوة بؤ ئةوةى بيخةينة دةنطةوة. 

  :بةرَيج د. ظاآل فريد
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

بةةآلو  سةةتان  قةةايعى كورد فةةةرمى وة مةةةى  لةةة رؤذنا يةَةت و  ثةةَى دةكر ماددةى ضوار، لة رؤذى دةضوونييةوة كارى 
 دةكرَيتةوة. 

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
يةةة دذى ب56كَى لة طةَلييةتى  ثةجنا و شةش ) كةةةس ني يةةةتى   كةةَى دذي يةةةتى،  لةةة طةَلي كةةةس  تةةة (  يةَةت، كةوا

 ثةسةند كرا. 
 : بةرَيج د. ظاآل فريد

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
لةةة و  خةةاوةن مؤ يةَةوان  لةةة ن هؤيةكانى دةرضوواندنى ئةم ياساية لة بةر ئةوة ئةم ياساية كَيشةى كؤمةآليةتى 

بةة ئةةةم  كةةانى  سةةا و بِريارة خةةؤ كرَي ى ىَل دةكةوَيتةوة و تا دةركردنى ياسايَيكى طشتطري كة سةرجةم يا لةةة  وارة 
 بطرَيت ئةم ياساية دةرضووَيندرا. 

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كَى قسةى هةية لة سةر هؤيةكانى دةرضوواندن  بةرَيج دكتؤر فرست فةرموو. 

 : بةرَيج د. فرست صؤفى
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

هةةاتوو كةةةم  طةةةى ية بةةةس بِر شةةة  سةةباب زؤر با مةةى ئة طةةةى دووة شةةةى بِر سةةاية كَي ئةةةم يا ئةةةوةى  بةةةر  لةةة  ة 
سةةايةكانى  كؤمةآليةتى، ئةطةر قبوليان بَيت ئةم سياغةى دةخوَينمةوة : تا ضارةسةر كردنى تةواوى كَيشة يا
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بةةوارة  ثةيوةست بة كرَيدانى خانوو بةرة و دةركردنى ياسايَيكى طشتطري كة سةرجةم ياسا و بِريارةكانى ئةم 
 ووَيندرا. لة خؤ بطرَيت ئةم ياساية دةرض

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة، تكاية بينَيرة بؤ ليذنةى ياسايى. 

 : بةرَيج د. ظاآل فريد
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

شةةَيوةية  بةةةو  نةةة  كةةرا و ليذ سةةةند  ضةةووندان ثة يةةةكانى دةر شةةتنةوةى هؤ بةةؤ درا سةةةت  ثَيشنيارةكةى دكتؤر فر
ضةةو يةَةدان و داِرشتةوة، هؤيةكانى دةر بةةة كر سةةت  شةةةكانى ثةيوة نةةى كَي سةةةر كرد تةةا ضارة سةةاية :  ئةةةم يا واندنى 

سةةاية  ئةةةم يا يةَةت  خةةؤ بطر لةةة  بةةوارة  ئةةةم  كةةانى  سةةا و بِريارة سةةةرجةم و يا كةةة  شةةتطري  سةةايَيكى ط نةةى يا دةركرد
 دةرضووَيندرا. 

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
يةةةك 63ايةوة  شةست و سَى )كَى لة طةَلييةتى بةو شَيوةية كة خوَينر يةةةتى   ( كةس لة طةَلييةتى، كَى دذي

يةةةك ) سةةت و  يةةةتى  شة ( 61كةس، كةواتة ثةسةند كرا، هؤى ثرؤذة ياساكة ئةاةينة دةنطةوة، كَى لة طةَلي
ئةةةم  كةس لة طةَلييةتى، كةواتة ثةسةند كرا، ثريؤزبايى لة خةَلكى كوردستان ئةكةين بة بؤنةى دةرضوونى 

تةةان ياساية، كَى نةةة راى خؤ  دذييةتى  ثةسةند كرا ئيرت بةس بجانني ضةند كةس دذييةتى، واية حةقى خؤتا
تةةذمَير دة،  سةةبةينَى كا بةةؤ  ئةةةطرين  كةةةمان هةَل كةةرا، كؤبوونةوة سةةةند  تةةة ثة بَلَيني، ضوار كةس دذييةتى، كةوا

 بةرَيجان كؤبوونةوةى سبةلان كاتذمَير دة ئةبَيت، زؤر سوثاس.        
 

 
 

 
 
 

 
 
 فخرالدين قادر                               جع ر ابراهيم ئَيمينكي                        د. يوسحم حممد صادق            
 سكرتَيري ثةرلةماني                        جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني  

 عَيراق  -عَيراق                           كوردستان  –كوردستان               عَيراق                 –كوردستان 
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 (16ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 2015/ 17/6 كةوتيرَي شةممةضوار

 -ثةرلةماني كوردستان   17/6/2015رَيكةوتي  شةممةضوار رؤذي (ي ثَيش نيوةِرؤي 11كاتذمَير )  
بةِرَيج جع ر ابراهيم  عَيراق بة سةرؤكايةتي يوسحم حممد صادق سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبووني

(ي خولي 16مان, دانيشتين ذمارة )ئَيمينكي جَيطري سةرؤك و، بةِرَيج فخرالدين قادر سكرتَيري ثةرلة
 ( ي خؤي بةست.2015، ساَلي )ضوارةمي
 بةرنامةي كار:

ي 1992(ي هةمواركراوي ساَلي 1( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ذمارة )20(ي ماددة )1بةثَيي حوكمةكاني بِرطة )
(ي خولي 16عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياري دا دانيشتين ذمارةي ) –ثةرلةماني كوردستان 

ضوار (ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي 11طرَيداني دووةمي  ساَلي يةكةم لة خولي ضوارةمي هةَلبذاردن لة كات )
 دا بةم شَيوةية بَيت: 17/6/2015شةممة رَيكةوتي 

ط توطؤ كردن لةسةر كاروضاالكييةكان و كَيشة و طرفتةكاني ئةجنومةني كؤميسياران لة كؤميسؤني بااَلي  1
مةةاددةي )هةَلبذاردن  بةةةثَيي  لةةةمان،  نةةداماني ثةر سةةايي ئة مةةارةي يا سةةةر داواي ذ سةةي لة سةةاي 3و ِراثؤر لةةة يا  )

 (.2014( ي ساَلي )4كؤميسيؤني بااَلي سةربةخؤيي هةَلبذاردن و ِراثرسي ذمارة )
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
طةةةل نةةاوي  بةةة  سةةاَلي دووةم، دانيشتنةكةمان  بةةذاردن،  ضةةوارةمي هةَل خةةولي  كةةةين،  ثةةَي ئة سةةت  سةةتان دة ي كورد

مةةارة ) شةةتين ذ شةة) )16داني طةةة )17/6/2015(، ِرؤذي داني مةةةكاني بر بةةةثَيي حوك كةةار،  مةةةي  (ي 1(، بةرنا
مةةارة ) يةَةراق ذ سةةتاني ع سةةاَلي )1ماددةي بيست لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كورد هةةةموار 1992(ي  ( ي 

سةةتة مةةارة )كراو دة شةةتين ذ كةةاتي داني يةةاري دا  لةةةمان بِر سةةةرؤكايةتي ثةر خةةولي 16ي  لةةة  بةةةهارة  خةةولي  ( ي 
تةةةذمَير ) لةةةة كا لةةةةمان  ضةةةوارةمي ثةر بةةةذاردني  يةةةوةِرؤي ِرؤذي 10هةَل ثةةةَيش ن كةةةةوتي ضوار( ي  شةةةةممة ِرَي

 ( بةم شَيوةية بَيت:17/6/2015)
جنومةني كؤميسياران لة كؤميسؤني بااَلي ط توطؤ كردن لةسةر كاروضاالكييةكان و كَيشة و طرفتةكاني ئة 1

مةةاددةي ) بةةةثَيي  لةةةمان،  نةةداماني ثةر سةةايي ئة مةةارةي يا سةةةر داواي ذ سةةي لة سةةاي 3هةَلبذاردن و ِراثؤر لةةة يا  )
 (.2014( ي ساَلي )4كؤميسيؤني بااَلي سةربةخؤيي هةَلبذاردن و ِراثرسي ذمارة )
نةةداما سةةةرك و ئة سةةياران و  نةةداماني كؤمي بةةااَلي بةةةخَيرهاتين ئة سةةيؤني  سةةياراني كؤمي مةةةني كؤمي ني ئةجنو

 سةربةخؤيي هةَلبذاردن و ِراثؤرسي ئةكةين بؤ ثةرلةماني كوردستان، نوقتةي نيجاميية كاك كةمال  
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 بةرَيج كةمال يةَلدا:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ئَيمة وةكو نوَينةري ثَيكهاتةي كلداني..........
 كي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤ

لةةةمان  سةةكرتَيري ثةر كاك كةمال بة ب ينة سةر بةرنامةي كار جارَي، با خاَلي يةكةم خبوَيينينةوة، فةرموو 
 ب ةرموون ثوختةي دانيشتين ثَيشوو خبوَينةوة.

 سكرتَيري ثةرلةمان.-بةرَيج فخرالدين قادر
  بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( بةم شَيوةي خوارةوة بوو:16/6/2015)( لة بةرواري 15ثوختةي دانيشتين ذمارة) 
 دةست ثَيكردني دانيش) لةاليةن بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمانةوة. 1
نةةةبووي  -2 مةةادة  لةةةماني ئا نةةداماني ثةر نةةاوي ئة نةةةوةي  شةةوو و خوَيند شةةتين ثَي تةةةي داني نةةةوةي ثوخ خوَيند

 نةوة.كؤبوونةوة  و ئامادة نةبووي ليذنةكاني ثةرلةمان لةاليةن سكرتَيري ثةرلةما
كةةاني ) -3 سةةةر ماددة طةةدان لة نةةي دةن سةةاي 13، 12، 11، 10ثةسند كرد لةةة يا ضةةوواندن  كةةاني دةر ( و هؤكارة

 ِراكَيشاني ماية لة ِرَيطةي قةرز كردن لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق.
مةةارة  -4 بةةةرة ذ يةَةداني خانوو سةةاي بةكر بةةة يا كةةاركردن  طةةرتين  ثةسند كردني ط توطؤ كردني ثرؤذة ياساي ِرا
 ( لة هةرَيمي كوردستان.2008( ي ساَلي )9)
سةةيؤني  -5 لةةة كؤمي سةةياران  مةةةني كؤمي تةةةكاني ئةجنو شةةة و طرف ط توطؤ كردن لةسةر كار و ضاالكيةكان و كَي

 بااَلي سةربةخؤيي هةَلبذارن و ِراثؤرسي لة كوردستاني عَيراق و دواخرا بؤ دانيشتين ئةمِرؤ.
 ان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةم

 سوثاس، داوا لة بةرَيجتان ئةكةين ناوي ئامادة نةبوواني دانيشتين ثَيشوو خبوَيننةوة.
 سكرتَيري ثةرلةمان:-فخرالدين قادربةرَيج 

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
مةةارة ) شةةتين ذ لةةة داني كةةة  لةةةمان  نةةداماني ثةر بةةةرواري )15نةةاوي ئة لةةة  سةةايي  مةةادة 16/6/2015( ي ئا ( ئا

 ثَيدراو بوون ئةمانةن:نةبوون يان مؤَلةت 
لةَةةت-ئاري حممةةد - مؤَلةت -انس حممد - مؤَلةت -ابراهيم امحد  بةةراهيم - مؤ ظةةار ا لةَةةت -ئَي شةةري - مؤ شةةار م  -بة

 -سؤران عمر - مؤَلةت -سهام عمر - مؤَلةت -زول ا حممود -  مؤَلةت-ِرَيواز فائ  - مؤَلةت -ِرؤزا حممود - مؤَلةت
-وحيدة ياقو - مؤَلةت -عمر صاحل - مؤَلةت-عبداهلل حممود - مؤَلةت-طةشة دارا - مؤَلةت -شامؤ شَيخؤ - مؤَلةت
 .مؤَلةت
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس، بةرَيجان وةكو بامسان كرد تةوةري يةكةمي دانيشتين ئةمِرؤمان كة هةر ئةو تةوةرةنان هةية كة 

ضةة سةةةر كارو كةةردن لة طةةؤ  لةةة )ط تو يةةة  لةةة بريتي سةةياران  مةةةني كؤمي تةةةكاني ئةجنو شةةة و طرف االكييةكان و كَي
مةةاددةي  بةةةثَيي  لةةةمان،  نةةداماني ثةر سةةايي ئة كؤميسؤني بااَلي هةَلبذاردن و ِراثؤرسي لةسةر داواي ذمارةي يا

مةةارة )3) سةةي ذ بةةذاردن و ِراثر سةةةربةخؤيي هةَل بةةااَلي  سةةيؤني  سةةاي كؤمي سةةاَلي )4( لة يا يةَةوة 2014( ي  ((، ئ
كةةة سةةاَلي ) ئةةةزانن  كةةةمي  كةةانوني ية مةةانطي  لةةةماني 2014لةةة  بةةةردةم ثةر لةةة  سةةياران  مةةةني كؤمي ( ئةجنو

لةةة ) تةةر  طةةرت، دوا نةةةيان وةر سةةتان متما سةةوَيندي 23/12/2014كورد مةةةني دادوةري  بةةةردةم ئةجنو لةةة   )
لةةة ) بةةردوو  مةةاوةي ِرا ( 1/6/2015ياساييان خوارد و لةو ِرؤذةوة دةست بةكار بوون، بةرَيجيان كؤمييؤن لة 

كةةار و  سةةةر  يةَةة لة يةَةوةي راثؤرت سةةةر ئ كةةراوة بة بةةةش  كةةة دا كةةردووة  لةةةمان  سةةتةي ثةر يةةان ئارا ضةةاالكي خؤ
ئةنداماني ثةرلةمان، ئةمِرؤ لةسةرةتا سةرؤكي كؤميسيؤني بااَل و ِراثرسي باسي كاروضاالكيةكاني ِرابردووي 

كةةاك خؤيان و كَيشة و طرفتةكاني خؤيان ئةكات، دواتر دةرطاي ط توطؤ ئةكةين لةةةمان،  ةوة بؤ ئةنداماني ثةر
 كةمال فةرموو ئةطةر قسةيةكت هةية.

 بةرَيج كةمال يةَلدا:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ثةةات  مةةان دوو طةةةراني خؤ مةةةن ني شةةووري و ئةر سةةرياني و ئا لةةداني و  تةةةي ك نةةةراني ثَيكها كةةو نوَي مةةة وة ئَي
َلذاردن، بة ثةراوَيج خستين ئريادةي ئَيمة ئةكةينةوة لةسةر شَيوازي هةَلبذاردني ئةجنومةني كؤميسيؤني هة

 بؤية بايكؤتي ئةو دانيشتنة ئةكةين، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك باثري نوقتةي نيجاميية  فةرموو.
 بةرَيج باثري كامةال:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
بةةووة، لةبةر ئةوةي ئةو كؤميسيؤنة بةرَيجتان ئةزانن ض ؤنيةتي دياري كردني كانديدةكان لة ِرَيطةي حيجب 

 منيش وَيراي برايان لة ثَيكهاتةكاني تر بايكؤتي ئةكةم، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

نةةةوةي  بةةؤ خوَيند سةةتان ب ةةةرمووَي  هةةةرَيمي كورد لةةة  كةةةين  سةةيؤن ئة سةةةرؤكي كؤمي بةةةرَيج  لةةة  سةةتا داوا  ئَي
 ي.ِراثؤرتي خؤ

 سةرؤكي كؤميسيؤني بااَلي هةَلبذاردن و ِراثرسي:هندرَين حممد/  بةرَيج 
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

لةةة  سةةي  بةةذاردن و ِراثر بةةااَلي هةَل زؤر سوثاس بؤ ِرةخساندني ئةو فرسةتة بؤ ميوانداري كردني كؤميسيؤني 
كةةة ه سةةيؤن، هةرَيمي كوردستان، بؤ خستنةِرووي كاروضاالكيةكان و ئةو طرفتانةي  بةةةردةم كؤميس تةةة  اتوونة
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تةةة  هةَلبةتة كؤميسيؤن بةثَيي ياساي ِراثؤرتَيكي ئامادة كرد، ِراثؤرتي يةكةم ِرةوانةي ثةرلةمان كرا و خراوة
بةةةردةم  مةةة  مةةةوة و بيخة تةةة خبوَين لةةةو ِراثؤر يةةةك  بةةدةن كورت فةةةمت  طةةةر دةر بةةةرَيج، ئة يةَةوةي  سةةيت ئ بةردة

لةةة )بةرَيجتان، تةبعةن كؤميسيؤن لة دواي ئ يةةةكاليي 1/3ةوةي  هةةاتبوون  سةةاكة  نةةاو يا لةةة  سةةتانةي  ئةةةو ثؤ  )
كرانةوة بة هةَلبذاردني سةرؤكي كؤميسيؤن و جَيطري سةرؤكي كؤميسيؤن و بِرياردةر و سةرؤكي كارطَيري 
سةةا  بةةةثَيي يا ثةةةيِرةوةكان،  يةةار دراوة، دووةم،  يةةدا بِر هةَلبذاردن دةسيت كرد بة ضةندين كؤِر و كؤبوونةوة، تَي

كةةارطَيري تةك بةةؤ  نةةاوخؤ  ثةةةيِرةوي  سةةياران و  مةةةني كؤمي ليحم لة كؤميسيؤن كراوة ثةيِرةوي ناوخؤ بؤ ئةجنو
نةةداماني  هةَلبذاردن دابنرَي، بؤية بة ئامادة كردني دوو ِرةشنووسي ثةيِرةوي ناوخؤي ئةجنومةن لةاليةن ئة

ضةةة ثةةاش  ثةةةيِرةو  سةةة ئةجنوومةنةوة وةكو ثَيشةكييةك بؤ كار ئاساني نووسينةوةي  نةةةوة و ديرا ندين كؤبوو
ثةةرؤذة و  سةةةرجةم  يةَةراق و  نةةاوخؤي ع سةةيؤن  مةةةني كؤمي نةةاوخؤي ئةجنو ثةةةيِرةوي  سةةة  ئةةةو ِرةشنوو نةةي  كرد
مةةارة  لةةة ذ ثةيِرةوةكان بة كؤي دةنطي ئةنداماني ئةجنومةن ثةسند كرا، و وةطَيدراية سةر زماني عةرةبي، و 

بةةةرواري )187) لةةة  سةةتان  مةةادة 14/5( ي ِرؤذنامةي وةقائيعي كورد يةةةوة، دووةم، ئا ثةةةيِرةوة بالوكرا ئةةةو   )
كةةو  نةةةوة وة نةةداماي ئةجنومة يةةةن ئة بةةذاردن لةال كةةارطَيري هةَل نةةاوخؤي  ثةةةيِرةوي  شةةنووس و  سةةَي ِرة نةةي  كرد
سةةةرجةم  كةةردن  سةةة  نةةةوة و ديرا ضةةةندين كؤبوو ثةةاش  ثةةةيِرةوةكان  سةةينةوةي  بةةؤ نوو سةةاني  شةةةكي و كارئا ثَي

نةةداماني ئة طةةي ئة بةةةكؤي دةن لةةة ثرؤذةكة  عةةةرةبي، و  مةةاني  سةةةر ز يةَةدرا  سةةتان وةط كةةرا، و دي سةةند  مةةةن ثة جن
(، سَييةم، هاوبةشةكاني كؤميسيؤن، 14/5( بالوكرايةوة لة )187ِرؤذنامةي وةقائيعي كوردستان بة ذمارة )

بةةة ِرووي  طةةا  نةةةوةي دةر سةةيؤن و كرد كةةاني كؤمي نةةي كارة ثةةَيش برد بةةةرةو  يةَةدان و  شةةة ث نةةاو طة لةةة ثَي تةبعةن
ودةوَلةتيةكان و دروست كردني ثردي ثةيوةندي ئةو ضاالكيانة ئةجنام دراوة لةو ماوةي ِرابردوو رَيخراوة نَي

 (:1/6تا )
تةةةفاهومي 14/1كؤبوونةوة لةطةَل ِرَيخراوي )كرانةوة بةرةو دلوكراسي( لة بةرواري ) 1 كةةةرةكي  ( و موزة

خةةةريكي ئ سةةتا  كةةةن، ئَي لةةان ب ئةةةوةي هاوكار بةةؤ  كةةراوة  تةةةوقيع  يةَةوان مةبدةئي  لةةة ن ثةةرؤذةين  نةةي  مةةادة كرد ا
 هةردووال، دواي ئةوةي ثةسند ئةكرَي لة كؤميسيؤن.

 (25/3كؤبوونةوة لةطةَل نوَينةراني يؤنامي لة هةرَيمي كوردستان لة بةرواري ) -2
بةةةرواري ) -3 لةةة  ئةةةمريكا  يةةةكطرتووةكاني  تةةة  يةَةدراوي ويالية مةةي ن طةةةَل تي نةةةوة لة مةةةي 26كؤبوو ئةةةو تي  ،)

لةةةو ئةمريكا لة  يةةة  سةةيت، بؤ هَيرتثارتةري يؤنامي هاتبوو بؤ تةقيم كردني ئيحتياجاتي كؤميسيؤن و ثَيداوي
نةةةوةي  ضةةؤنيةتي كرا سةةيؤنة و  ئةةةو كؤمي نةةاني  سةةايي ثَيكهَي نةةدي يا سةةةر ِرةهة يةةةوة لة كؤبوونةوة جةخت كرا

سةةاند سةةيت نا بةةة مةبة يةةةكان  سةةيؤن و كؤميسيؤني كوردستان بةرووي ِرَيكخراو و ناوةندة نَيودةوَلةتي ني كؤمي
ئةةةو  كردنةوةي خولي ِراهَينان بؤ فةرمانبةراني كؤميسيؤن لة داهاتوو، تةنانةت كار لةسةر ئةوةش ئةكةين 
ئةةةوروثا و  لةةة  يةةة، و  ئةةةقليمي هة تةةاني  لةةة وال كةةة  سةةيؤنانةي  ئةةةو كؤمي تةةؤِري  لةةة  نةةدام  تةةة ئة سةةيؤنة ببَي كؤمي

 ئةوروثاي شةرقي هةية.
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يةةة، دامةزراوةكاني هةرَيم: لةو ماو -4 سةةةردانيان كردي ضةةةندين  سةةياران  مةةةني كؤمي نةةداماني ئةجنو يةةةدا ئة ة
بةةةرَيج  طةةةَل  نةةةوة لة ضةةوار كؤبوو يةَةداني  لةةةمان، طر سةةةرؤكي ثةر بةةةرَيج  طةةةَل  سةةةردان لة شةةةش  نةةة  يةةةك لةوا

 وةزيري دارايي بؤ بةدواداضووني ئيشةكاني كؤميسيؤن، و سةرداني ثارَيجطاي هةولَير كراوة.
بةةة ِراطةياندن وةك ه -5 سةةيؤن  ثةةةيامي كؤمي نةةدني  بةةؤ طةيا ةر دةزطايةك كؤميسيؤن وتةبَيذَيكي فةرمي دانا 

 شَيوةكي يةكسان و شةفافانة بؤ هةموو دةزطاكاني ِراطةياندن و باَلو كردنةوةي ِراطةياندني ِرؤذنامةواني.
سةةاَلي ) بةةؤ  خةةةمَلَينراو  جةةةي  نةةي بود مةةادة كرد يةةةكان ئا كةةارطَيري و داراي بةةة  بةةةت  بةةؤ ( و 2015تاي نةةاردني 

بةةةرواري ) لةةة  ئةةابووري  يةةي و  تةةي دارا هةةاتووة 6/4/2015وةزارة سةةاكة  لةةة يا كةةو  كةةردن وة يةَةذ  سةةيت ِراو ( بةمة
لةةةمان  لةةة ثةر يةةي  يةةي و دوا تةةي دارا طةةةَل وةزارة يةَةذكاري لة لةةة ِراو كةةات  حةةازر ب يةةة  سةةيؤن ميجاني سةةتة كؤمي ثَيوي

 ( هاتووة.2014( ي ساَلي )4( لة ياساي ذمارة )15ثةسند بكرَي، و لة خاَلي يةكةمي ماددةي )
نةةاردني  -2 مةةةن و  ئامادة كردني ميالكي سةرجةم فةرمانطةكاني كؤميسيؤن و ثةسند كردني لةاليةن ئةجنة

لةةة 6/4/2015بؤ وةزارةتي دارايي و ئابووري لة ) كةةةمي  خةةاَلي ية لةةة  كةةو  نةةي وة سةةند كرد سةةيت ثة ( بة مةبة
 (.2014)( ي ساَلي 4( دا هاتووة لة ياساي ذمارة )15ماددةي )

ئةةةو  بةةذاردنن و  كةةارطَيِري هةَل نةةاو  لةةة  نةةةي  ئةو فةرمانطانةي لة ناو ئةجنومةني كؤميسيارانن و ئةو فةرمانطا
فةرمانطانةي لة ثارَيجطاكاني كة دةكرَيتةوة وئةمةوَي لَيرة ئةوة بَلَيم ئةطةر سةيري ئةو هةيكةلة بكةي كة 

بةةةراورد ضةةةندين  كؤميسيؤن ثَيشكةشي كردووة زؤر نوَيية ئةطةر  يةةة،  يةَةراق هة لةةة ع ئةةةوةي  طةةةَل  كةةةين لة ب
شيت تَيدا طؤِردراوة، نيشاني ضةندين شارةزامان دا، بة تايبةتي ئةوانيش دةست خؤيشان لَي كرردين كة ئةو 
ستايلة نيَيية لة هةيكةليةت هةية، ضونكة لة طةِرانةوة بؤ ئةو تةجروبةي هةية لة عَيراق لة ناو ضؤنيةتي 

ةرمانطةكان تونار ستايلَيكي نوَي ثَيشكةش كرَي، لةو بروايةم كاري كؤميسيؤن شةفاف تر دامةزراو و كاري ف
 و ئاسانرت ئةكات.

سةةةرجةم  لةةة  سةةت  ثةةؤرتي ثَيوي نةةي ِرا ليذنةكاني كؤميسيؤن: بؤ خَيرا كردني كارةكاني كؤمسيؤن و ئامادة كرد
كاتي لة ئةنداماني ئةجنومةن  بوارةكان ئةجنومةني كؤميسيؤن هةستاوة بة دروست كردني ضةندين ليذنةي

سةةةرداني  يةةارة  سةةيت بِر بؤ ثَيشكةش كردني ِراثؤرت و خستنةِرووي ديد و بؤضوونيان بؤ ئةجنومةن بة مةبة
كةةة  نةةة  نةةةوةي بالةخا كردن، ليذنةكانيش داراي، ليذنةي ئةذمار و كردنةوةي حيساب لة بةنة، ليذنةي دؤزي

ةت كردن داين، دواي ئةوة ِرةزامةندي وةرئةطرَي لة وةزارةتي ئَيستا دةست نيشان كراوة و لة قؤناغي طرَيبس
بةةؤ  سةةيؤن  سةةةردانانةي كؤمي دارايي بؤ ئةو ئيجرائاتةي ئةيةوَي، ليذنةي ثةيوةندييةكان، ليذنةيةكة بؤ ئةو 
كةةردووة،  سةةند  نةةدني ثة سةةةي دامةزرا سةةيلي ثرؤ بةةة تةفا ئةةةوة  عةةةن  مةةةزرادن، تةب نةةةي دا سةةاندن، ليذ خةةؤ نا

تةةةقيم ميكانيجمي ِراطةي نةةةوة،  اندني ضةند ِرادةطةينرَي  ئةو فؤرمانةي باَلو ئةكرَينةوة، لة كَي باَلو ئةكرَي
لةةة  يةةة  سةةيؤن هة نةةاو كؤمي لةةة  كةةةي  ئةةةو ميال نةةد و  ئةةةو كارمة هةةةموو  كردن، جطة لةوةي بة وةس ي دةقيقي 

سةة  كةةرا، وة سةةند  سةةبةييَن ثة كةةة  ئةةةوة  نةةدني  طةةةَل ِراطةيا هةةاتووة، و لة يةةة  كةةةش ِراثؤرتي ئةو ليذنة ة وةزي ية
نةةي  مةةادة كرد نةةةي ئا ِرادةطةيةنني لةطةَل فؤرمَيكي تايبةت، ليذنةي كردارةكان بؤ ئامادة كردني ِراثرسي، ليذ
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بةةوو،  تةةةواو  كةةاني  طةةؤ كارة فؤرم و ثَيداويستيةكاني ثؤسةي ِراثرسي، و ليذنةي ماَلثةر و لؤطؤ، ئةو ليذنةي لؤ
كةةات لةبةر ئةوةي لؤطؤي كؤميسيؤن دروست بوو، ِرةوانة شةةتاندني ب ئةةةوةي ط بةةؤ  كةةرا  ي وةزارةتي ِرؤشنبريي 

ئةةةو  ئةةةوةي  بةةؤ  سةةي ؤ دي(  خةةراوي ) بةةة ِرَيك كةةرا  سةةت  بةةةت درو يةةةك تاي طةةةكان، ليذنة هةةةموو فةرمان سةةةر  بة
ئةةةو  عةةةن  غةةدا، تةب ثرؤذةي تةقدليان كردية ديراسةتي بكرَي، و ليذنةي هةماهةنطي لةطةَل كؤميسيؤني بة

ئةةةوان ليذنةية بة دانيشتنَية لةطةَل مةةة و  يةَةوان ئَي لةةة ن يةةةك  كةةة ليذنة  ثةرلةمان كؤميسيؤن بِريار لةوة درا 
هةةي  يةةارة و  مةةة د هةةي ئَي سةةتةاَلت،  دروست بَي بؤ ئةوةي بتوانني ئةو خااَلنةي كة ثَيكةوة شةريكني، ناَلَيني دة

كةةةي سةةةر ئةوان ديارة بةثَيي ياسا، بةاَلم كؤمةَلَية خاَل هةية ثَيويستة ثَيكةوة ئيشي لةسةر ب يةةة لة ن، لةوانة
تةةةي  لةةة هةف كةةةين  ضةةاوةِرَي ئة بةةَي،  يةةةك  هةةةر موراقةبة لةةة  تؤماري دةنطدةران بَي، يان لة شارةزايي بَي، يان 
داهاتوو ئةو ليذنانة دابنيشن، تةبعةن سَي كةس بة سةرثةرشيت ثةرلةمان ئةبَي، جَيطري سةرؤك ثةرلةمان 

 سَي ئةندام لة ئةجنومةني كؤميسياراني بةغدا. و سَي ئةندام لة ئةجنومةني كؤميسياراني هةرَيم و
ثةةرؤذة  -8 بةةؤ  يةةؤري  بةةواري ت لةةة  خةةت  ثةةَيش وة سةةازييةكي  مةةادة  سةةي: وةك ئا سةةةي ِراثر بةةؤ ثرؤ نةةي  ئامادة كرد

نةةي  مةةادة كرد بةةؤ ئا نةةة  نةةاني دوو ليذ سةةايي، ثَيكهَي يةةةني يا ئةةةجنام دروان، ال ِراثرسي دةستوور ئةو ضاالكييكانة 
نةةةي  ثرؤذة ثةيِرةوةكان بؤ جَي نةةاني ليذ كةةرداري، ثَيكهَي يةةةني  سةةتوور، لةال نةةي دة سةةند كرد نةةي ثة بةجَي كرد

شةةتانة  ئةةةو خ سةةتوور،  سةةي دة سةةةي ِراثر سةةت و ثرؤ كةةاري ثَيوي بةةؤ  كةةرداري  كرداري بؤ ئامادة كردني خشتةي 
نةةةي  ئةةةو كاتا طةةةَل  سةةي لة بةةؤ ِراثر يةةان  بةةذاردن  بةةؤ هةَل كةةة  كرداري ئةبن، سةرجةم ئةو نةشات و ضاالكيانةي 

مةةادة ثَي بةةة ئا ويستة و لةطةَل ئةو كةلوثةالنةي ثَيويستة تَييدا دياري ئةكرَي، ثَيكهَيناني ليذنةيةكي تايبةت 
يةةة  طةةرنطن، بؤ بةةذاردن  لةةة هةَل بةةةكاردَين  نةةةي  ئةةةو فؤرما بةةةت  سةةةكان، هةَل بةةة ثرؤ سةةت  فةةؤرمي ثةيوة كردني 

لةةة ليذنةيةكي تايبةتي بؤ دروست بووة، ئةوة كاروضاالكييةكان بوو، ئَيستا  نةةة  نةةةي هة ئةةةو طرفتا دَيمة سةر 
 كؤميسيؤني بااَلي سةربةخؤيي هةَلبذاردن و ِراثرسي:

سةةاَلي ) 1 بةةؤ  خةةةملَينراوي  جةةةي  سةةيارن بود مةةةني كؤمي بةةؤ 2015ئةجنو يةةةتي  كةةردووة و ناردوو مةةادة  ( ئا
لةةة6/4وةزارةتي دارايي و ئابووري لة بةرواري ) كةةةمي  مةةاددةي  ( بة مةبةسيت ِراوَيذكردن وةكو لة خاَلي ية

سةةيؤني 4( لة ياساي ذمارة )15) طةةةكاني كؤمي كةةي فةرمان ( ي كؤميسيؤن هاتووة، و بؤ هةمان مةبةست ميال
( بة مةبةسيت ثةسند كردني 6/4ئامادة كردووة و ناردوويةتي بؤ وةزارةتي دارايي و ئابووري لة بةرواري )

بةةة15وةكو لة خاَلي يةكةمي ماددةي ) هةةاتووة،  سةةيؤن  هةةةرَيمي ( لة ياساي كؤمي جةةةي  ئةةةوةي بود بةةةر  اَلم لة
مةةةن  كةةردووة ئةجنو ئةةةوةش واي  تةةةوة،  فةةةرميمان نةدراوة كةةي  كوردستان ِرةوانةي ثةرلةمان نةكراوة، وةاَلمَي
جةةة و  نةةي بود نةتوانَي هةنطاوي تر بنَيت لةو بوارة، بؤية بؤ دؤزينةوةي دةرضةيةكي ياسايي بؤ ثةسند كرد

بةةة ميالكاتي كؤميسيؤن بة كارَيكي ثَيوي كةةرَي  سةةت ب ست و لة ثَيشينةي دةبينني بؤ كؤميسيؤن بؤ ئةوةي دة
سةةةر  نةةةرَيين لة طةةةري  بةةة ثَي ةةةوانةوة كاري طةةةرَية،  هةةةر ئة بةةؤ  دامةزراندني كارمةندان و ئامادةكاري بكرَي 
طةةة  هةةةوَلمان داوة ِرَي سةةتان  هةةةرَيمي كورد سةةتا  لةَةةتي ئَي طةةرتين حا ضةةاو  يةَةت،  بةلةبةر سةةيؤن دةب كارةكاني كؤمي

سةةةرداني ضار بةةوارةش  لةةةو  جةةة،  طةةرفيت بود ة بدؤزينةوة بؤ خستنة سةرثَيي كؤميسيؤن و ضارةسةر كردني 
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سةةتاش دا  لةةة ئَي كةةردووة،  سةةتامنان  هةةةرَيمي كورد بةرَيج سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان بةرَيج وةزيري دارايي 
ينةوةي ِرَيطة ضارةيةكي ضاوةِرَيي ديداري بةرَيج سةرؤكي حكومةتي ئةجنومةني وةزيرانني، بة ئومَيدي دؤز
 ياسايي بؤ ئةو طرفتة، دوو ثَيشنياريشمان لةو ِراثؤرتة هاتووة ئةمةوَي بيخوَينمةوة.

سةةي ِراي  1 بةةذاردن و ِراثر بةةة هةَل بةةةت  شةةهاتَيكي تاي هةةةر ثَي بةةة  سةةةبارةت  بةةةرَيجتان  بةةؤ  كةةةين  شةةنيار ئة ثَي
بةةةرَيكردني ئةجنومةني كؤميسياران وةرطريَي وةكو دةزطايةكي ئيختيساسي و مو ضةةونكة  بةةوارة،  لةةةو  ختةس 

مةةةن  غةةة ئةجنو لةةةو قؤنا يةةة، و  شةةوةخت هة كةةاري ثَي مةةادة  بةةة ئا سةةيت  سةةي ثَيوي بةةذاردن و ِراثر ثرؤسةكاني هةَل
 ثَيويسيت بة كات هةية بؤ ئةوةي فةرمانطةكاني كؤميسيؤن ساز و ئامادة بكرَي.

طةةدةران تايبةتة بة سةرضاوةي داتاكاني ليسيت تؤماري دةنطدةران، لَي -2 مةةاري دةن رة ئةو ثَيشنيارة كراوة تؤ
كةةات،  مةةادة ب يةةرةك ئا كةةارتي ز تةةا  يةةة  بؤ ئةو قؤناغة طرنطة، ضونكة ئةجنومةن كاتي ثَيويسيت لةبةر دةست ني
سةةةيةكي  هةر وةكو ئةوةي ئَيستا لة كؤميسيؤن بةغدا ئيشيان لةسةري ئةكرد، ئةوةش وا ئةكات بؤ هةر ثرؤ

ري دةنطدةراني عَيراق ببةستني كة كؤميسيؤني بةغدا دوا هةَلبذاردني ثَي ِراثرسي ناضار بني ثشت بة تؤما
نةةةكاني ) فةةةرمي 30/4/2014ئةةةجنام داوة، هةَلبذارد سةةراوي  كةةةين نوو شةةنيار ئة سةةتة ثَي ئةةةو مةبة بةةؤ   ،)

ئةةةو  يةَةي  لةةة ِر ئةةةكرَي  ئةةةوة  تةةة  مةةان، هةَلبة يةَةري بؤ نةةة بن ئةةةو داتايا تةةا  كةةرَي  غةةدا ب سةةيؤني بة سةةتةي كؤمي ئارا
 شةوة كة لة هةفتةي داهاتوو لة بةغدا ئةبةسرتَي، باسي لَيوة بكرَي، سوثاس.ليذنة

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
كةةةن  تةةان ب كةةاري خؤ سةةي ئامادة يةَةةوة، با سوثاس بؤ بةرَيج سةرؤكي ئةجنومةني كؤميسياران، بةاَلم تكاية مبَين

ئةةةبَيت، بؤ هةَلبذاردني سةرؤكايةتي هةرَيم، ضونكة دَلني لةةةمانيش  نةةداماني ثةر ام ئةوة باس و خواسَيكي ئة
 ئَيوة ض ئامادةكاريتان كردووة، ِرَيطري لةبةردةمتان ضيية  ض بِريارَيكتان داوة لةو بارةوة 

 سةرؤكي ئةجنومةني كؤميسياران:بةرَيج هندرَين حممد/ 
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بةةؤ سوثاس، بةَلي سةرؤكايةتي هةرَيم بة نووسراوَي كي ِرةمسي كؤميسيؤني ئاطادار كردةوة بؤ خؤئامادةكاري 
نةةةي  كةةةمان ِرةوا كةةردووة، وةاَلمة مةةادة  مةةان ئا هةَلبذاردنةكاني سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان، ئَيمة وةاَلمَيك
 سةرؤكايةتي هةرَيم كردووة، ِرَيم بدةن با بيخوَينمةوة، لة وةاَلمةكة هاتووة )ئةجنومةني كؤميسياران لةبةر

يةةةي ِرؤذي ) نةةة هةرَيمي ئةةةو فةرما شةةنايي  تةةاوتوَي 14/6/2015ِرؤ بةةؤ  ئةةةجنام دا  سةةايي  نةةةوةي نائا ( كؤبوو
نةةةري و  نةةة هو نةةي الية كردني ئةو داواكاريية و خستنةِرووي بةرنامةي كاري ئةجنومةن، دواي ديراسةت كرد

 ي خوارةوة(:لؤجستييةكان و ِرةضاو كردني ثَيوةرة نَيودةوَلةتيةكان طةشيتة دةرئةجنامي ال
هةةةرَيمي  سةةةرؤكي  بةةذاردني  بةةؤ هةَل شةةيت  بةةذاردني ط مةةداني هةَل بةةؤ ئةجنا مةةادة  سةةياران ئا مةةةني كؤمي ئةجنو
كوردستان دواي دةستةبةر كردني بودجة و ثَيداويستييةكان بؤ ئةوةي بتوانَي فةرمانطةكاني ئامادة بكات و 

بةة كةةات  ثةةَي ب سةةتيان  نةةاني ثَيوي مبةةةزرَييَن و ِراهَي يةةة دواي كارمةندان دا سةةةكة، بؤ سةةتين ثرؤ سةةيت سةرخ ة مةبة
بةةة  سةةريان  مةةةني كؤمي سةةتان ئةجنو سةةيؤني كورد ِرةضاو كردني اليةنة هونةري و لؤجيسيت و بارودؤخي كؤمي
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بةةذاردني 20/8/2015كؤي دةن  هاوِرا بوون لة ) ( كؤميسيؤن لة تواناي دا نيية هةَلبذاردني طشيت بؤ هةَل
 بةر ئةو هؤكارانةي خوارةوة:سةرؤكايةتي هةرَيمي ئةجنام بدات لة

 كؤميسيؤني كوردستان ثَيداويستييةكاني دابني نةكراوة كة بريتني لة: 1
مةةارة ) سةةراوي ذ بةةة نوو كةةة  نةةةكراوة  سةةند  لةةة )15أ كؤميسيؤني كوردستان بودجةي خةمَلَينراوي ثة  )6/4 )

خةةاَلي ية لةةة  كةةو  كةةراوة، وة هةةةرَيم  مةةةتي  ئةةابووري حكو يةةي و  تةةي دارا سةةتةي وةزارة مةةاددةي )ئارا ( 15كةةةمي 
نةةاني  مةةداني ِراهَي كةةراو و ئةجنا هاتووة، تا دةست بكات بة دامةزراندني كارمةنداني بة ثَيي ميالكاتي ثةسند 

 ثَيويست بؤ كارمةنداني.
كؤمسيؤن دةست كراوة نةبووة لة طرتين باَلةخانة بؤ ئةجنومةني فةرمانطةي كارطَيري و فةرمانةطةكاني  -2

 كردني ثَيداويسيت و كةرةستةكاني.ثارَيجطا لةطةَل دابين
طةةادار  -3 سةةتاني ئا لةةةماني كورد سةةةرؤكي ثةر بةةةِرَيج  سةةياران  مةةةني كؤم تةةة ئةجنو ئةةةم طرف نةةدني  بةةؤ تَيثةِرا

نةةي  مةةةني وةزيرا سةةةرؤكايةتي ئةجنو سةةتان و  هةةةرَيمي كورد سةةةرؤكايةتي  بةةةِرَيجان  كردؤتةوة هةوَلي بينيين 
 سايي.هةرَيمي داوة، بؤ دؤزينةوةي دةرضةيةكي يا

 دووةم/ ثَيوةرة نَيودةوَلةتييةكان:
سةةتة  كةةة ثَيوي يةةة  لةَةةتي هة نةةةماي نَيودةو مةةةَلَية ب سةةي كؤ بةةذاردن ِراثر سةةةيةكي هةَل هةةةر ثرؤ مةةداني  بؤ ئةجنا

كةةةم ) ( 180ِرةضاو بكرَين، بؤ ئةم مةبةستة ئةجنومةن بؤ ئةجنامداني هةر ثرؤسةيةكي هةَلبذاردن اليةني 
ثةةةيِرةوي لةةة  نةةاوة  بةةؤ دا سةةايي و  ِرؤذي  لةةة ِرووي  يا يةةةكان  بةةؤ ئامادةكاري نةةةكان  كةةارطَيري هةَلبذارد نةةاوخؤي 

مةةاركردني  طةةدةران، تؤ مةةاري دةن سةةندكردني تؤ لؤجيسيت و هونةري، لةوانة ئامادةكردن و نوَيكردنةوةي و ثة
سةةاني  كةةردن و يةك مةةار  يةةدان، تؤ نةةاوي كاند سةةندكردني  مةةاركردن و ثة يةةدةكان، تؤ سةةييةكان و كاند قةةةوارة سيا

يةةةكاني كر طةةدان، ئامادةكاري تةةةكاني دةن نةةي كار ضةةاث كرد سةةييةكان،  قةةةوارة سيا كةةاري  سةةتةكاني بري نةةي لي د
كةةة  سةةةنتةر  لؤجيسيت، اليةنة هونةرييةكان، ئامادةكردني ناوةندةكاني دةنطدان، هةروةها ئامادةكردني تالي 

يةَةدراو، مةةاذة ث سةةةرةوة ئا نةةةي  ئةةةو هؤكارا بةةةر  نةةة، لة نةةةوةي دةنطةكا كةةةزي كؤكرد بةةاآلي  مةر سةةيؤني  كؤم
عةةرياق  سةربةخؤي هةَلبذاردن ِراثرسي لة تواناي دا نيية لةو وادةي كة بةِرَيج سةرؤكي هةرَيمي كوردستاني 
بةةةر  كةةراوة لة مةةة داوا  لةةة ئَي كةةة  ئةةةوةي  داواي كردووة ئةم هةَلبذاردنة ئةجنام بدات، كةواتة ئةم هةَلبذاردنة 

ئةةةو ئةو هؤكارانةي كة تةماشا دةكةين بةشي زؤري ل ة دةرةوةي دةسةآلتي كؤمسيؤنة، لةبةر ئةوة بودجة و 
كةةراوة،  ئةةابووري  يةةي و  ميالكةي كة ئَيمة داوامان كردووة ئاراستةي حكومةت كراوة، ئاراستةي وةزارةتي دارا
كةةةين،  تةبعةن لة دةسةآلتي ئَيمةدا نيية ب ني ئةو ميالكةي خؤمان ثةسند بكةين و بودجةكةمان ثةسند ب

 ةمان داوة و ومتان ئَيمة ناتوانني لةو ماوةية ئةو هةَلبذاردنة بكرَي.بؤية ئةو وةآلم
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

تةةوانن  لةةةمانيش دة بةةةِرَيجي ثةر نةةداماني  خةةؤت، ئة شةةوَيين  تةةةوة  تةةواني بطةِرَيي جةةةنابت، دة باشة، سوثاس بؤ 
خةةت،  ئَيستا ناوي خؤيان بنووسن بؤ ط توطؤكردن، تةبعةن ثَينج ثةةَيش وة سةةيوة  يةةان نوو بةِرَيج ناوةكاني خؤ
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سةةَي  تةةةنها  هةةةبَي  بةةؤي  لةةةمان  نةةدامَيكي ثةر هةةةر ئة ناضارين ثابةندبني بة بِرياري ثَيشووتري خؤمانةوة كة 
 دةقة قسة بكات، ضونكة ذمارةي ئةو بةِرَيجانةي كة دةيانةوَي قسة بكةن زؤرة.

 بةِرَيج فخرالدين قادر عارف/ سكرتَيري ثةرلةمان:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

يةةان  نةةة ناو ئةةةو بةِرَيجا شةةرت  طةةؤكردن، ثَي ناوي ئةو ئةندام ثةرلةمانة بةِرَيجانة كة ناويان تؤمار كراوة بؤ ط تو
 الي ئَيمة تؤمار بوو: طؤران ئازاد، بَيستوون فائ ، بةهجاد درويش، شَيركؤ حةمة أمني، ثةروا علي. 

صةةمد،  ئَيستاش: ساالر حممود، قادر وةمتان، مةةريم  سةةةنطاوي،  فةةةرهاد  بةةاس،  كةةاك ع فةةةقَي،  صةةاحل  طةشة دارا، 
سةةتا  ناظمفرحان جوهر،  طةةةآلَلي، مامؤ مةةروان  سةةتا  صةةل، مامؤ ظةةةمان في لةةي،  بةةاس غجا شةةيالن جع ةةر، ع كبري، 

أبوبكر هةَلةدني، هةورامان طةضَينةيي، بةهار حممود، أنور قادر، حممود عمر، حسن صاحل، شوان قةآلدزةيي، 
 ، شكرية إمساعيل، كاك شوان، حيات جميد، كاك عمر، د.سراج.عثمانوان، منرية حاجي كار

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةِرَيج كاك طؤران ئازاد، فةرموو.

 بةِرَيج طؤران ئازاد حممد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةِرَيجان ئةنداماني ثةرلةمان.
كةةةمَية بةخَيرهاتين ئةجنومةني كؤمسيا سةةةرجنةكاو  ضةةارم  ران دةكةم، لةبةر ئةوةي كات تةحديد كراوة نا

كةةرد،  سةةت  بة سةريع بَلَيم، ئَيمة كاتَية كؤمسيؤني سةربةخؤي هةَلبذاردنةكامنان لة هةرَيمي كوردستان درو
مةةاددة لةةة  كةةةم  طةةةي ية ي كؤمسيؤمنان هةبوو، تا ئَيستاش بةردةوامة كؤمسيؤني عرياقي، بةآلم بة طوَيرةي بِر

ئةةةةةوةي  بةةةةؤ  هةةةةةرَيم،  نةةةةةكاني  سةةةةةربةخؤي هةَلبذارد سةةةةيؤني  بةةةةة كؤم صةةةةرلان دا  سةةةةةآلتي حة دووةم دة
بةةؤ  مةةان  سةةتين خؤ ثةةَي بة سةةت و  هةَلبذاردنةكاني هةرَيمي كوردستان ئةجنام بدات، واتا ئةوة برييت بوو لة دة

سةةيمان ئةجنامداني هةَلبذاردن، ئةو كاتةي كؤمسيؤمنان دروست كرد، ئَيمة لَيرةدا متووحي ئ مةةداني ِراثر ةجنا
هةةةرَيمي  سةةةر  بةةؤ  سةةتانييةكان  ضةةة كورد نةةةوةي ناو بةةؤ طةِرا سةةي  مةةداني ِراثر سةةةربةخؤيي و ئةجنا بةةؤ  هةةةبوو 
كوردستان، بةآلم دواي حةوت مان  لة متمانة ثَيدان بة كؤمسيؤني سةربؤخؤي هةَلبذاردنةكان و دواي دوو 

سةةيؤن هاتؤ سةةيؤنَية مان  و حةظدة ِرؤذ لة كؤبوونةوة دةبيين كؤم خةةاَلي، كؤم سةةتَيكي  بةةة دة بةةةردةممان  تةةة 
فةةةرعي  هاتووة دينارَية بودجةي لةبةر دةست دا نيية، كؤمسيؤنَية هاتووة بارةطاي سةرةكي نيية، بارةطاي 
كةةاتي  لةةة  نةةني  هةةةموومان دةزا يةَةة دا  لةةة كات يةةة،  نيية، فةرمانبةرَيكي بؤ دانةمةزراوة، تؤماري دةنطدةراني ني

سةةيؤن  سةةتكردني كؤم هةةةموومان 19/8لةةة )درو بةةوو،  تةةةواو دة سةةتان  هةةةرَيمي كورد سةةةرؤكي  يةةةتي  ( ويال
دةمانجاني لةبةردةم ئةجنامداني هةَلبذاردنداين، هةموومان دةمانجاني ثةرلةماني كوردستان لة سةروبةندي 
ان ئامادةكردني ثرؤذةي دةستوورة لة ماوةي سَي مان  دا و دةبَي ِراثرسي لةسةر دا بكرَي، هةموومان قسةم
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بةةؤ  ضةةةكان  نةةةوةي ناو سةةةربةخؤيي و طةِرا سةةي  مةةداني ِراثر لةسةر دروستكردني ذووري عةمةليياتة بؤ ئةجنا
 سةر هةرَيمي كوردستان، بةآلم ئةوة حاَلي كؤمسيؤنةكةية، كَي مةسئولة  

مةةاددة ) -1 طةةوَيرةي  بةةةردةم 3بةةة  سةةئولة لة كةةةم مة سةةتان ية لةةةماني كورد سةةيؤن ثةر سةةاي كؤم لةةة يا  )
سةةةربةخ سةةيؤني  لةةةماني كؤم لةةة ثةر مةةةعين  يةةةكي  سةةتا ليذنة تةةاوةكو ئَي كةةة  نةةةكان،  ؤي هةَلبذارد

مةةة وةك  تةةة ئَي شةةةكان، كةوا ضةةووني كَي بةةؤ بةدوادا يةةة  يةةار ني يةةاخود د خةةؤي،  ئةةةركي  بةةة  سةةتان  كورد
كةةةم و  لةةةم  سةةئولني  هةةةموومان مة هةةةر  دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان، وةك ئةنداماني ثةرلةمان 

 ؤن.كورييانةي كة هةية لة كؤمسي

بةةني 6/4حكومةتي هةرَيمي كوردستان، كؤمسيؤن لة ) -2 بةةؤ دا جةةةي  ( داواي لة حكومةت كردووة بود
تةةي  مةةة وةزارة ضةةووني ئَي طةةوَيرةي بةدوادا بةةة  بةةةآلم  كةةرَي،  تةةةعني ب بكات، داواي كردووة موةزة  بؤ 

هةةيض وةآلم سةةاتة  ئةةةم  تةةا  بةةةآلم  تةةةوة،  بةةةرز كردؤ يةةران  يةَةة مالية نووسراوةكاني بؤ ئةجنومةني وةز
سةةاَلدا  مةةاوةي ئةم لةةة  بةةةري  هةةةزار فةرمان سةةتان دوو  هةةةرَيمي كورد مةةةتي  يةَةة دا حكو نةبووة، لة كات
سةةة  كةةة ق يةَةة دا  لةةة كات تةعني كرددوة، بةآلم ثَينج سةد موةزة  بة حاَلي كؤمسيؤن ِرةوا نةبينيوة، 

سةةول ة ميجا بةةة  سةةتان  هةةةرَيمي كورد مةةةتي  كةةرا حكو كةةرَي، دة بةةؤ لةسةر نةبووني ميجانيية دة يةةة  ني
يةةدار و  سةةيؤنة داواي د ئةةةم كؤم يةةان  كةةةي خؤ يةَةي ِراثؤرتة بةةة ث كؤمسيؤن تةرخان بكات، لة كاتَية دا 
بةةؤ  نةةةبينيوة  مةةةتيان  شةةتوونة و حكو ضةةاوةِرواني داني ديتين سةرؤكي حكومةت دةكةن، تا ئَيستا لة 

 ئةوةي طوَييان لَي بطرَي و هاوكار و ثاَلثشتييان بكات.

سةةيا -3 ئةةةجنام دا، كؤمسيؤن خؤيان بةرثر شةةتيتان  بةةؤ ِراي ط سةةراوانةي  ئةةةو نوو كةةوا  سةةم/  مةةن دةثر رن، 
لةَةَين  كةةة ب تةةان  بآلوكردةوة، كة بَلَين ناتوانني ئينتيخابات بكةين  كوا ئةو ثرَيس كؤن رانسانةي كرد

 ئَيمة طرفيت طةورةمان هةية و ثَيويستة هاوكار و ثشتيوانيمان لَي بكةن  

 لةوة دةكةن ثَيويستة.....ئَيوة لة ِراثؤرتةكةتاندا كة باس 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

تةبعةن سيستةمي سَي دةقةكة ئيش دةكات ئَيستا بؤ مايكرؤفؤنةكان، لةبةر ئةوة كاتةكةت تةواو بوو، ئاخر 
كةةاك  شةةت،  لةَةةكانت طةي كةةي خا بةةَي، زؤرَي خةةؤش  سةةتت  تةةر، دة نةةداماني  بةةة ئة يةةدةم  بةةَي ب جةةةنابت، دة بيدةم بة 

 ستوون فائ ، فةرموو.بَي
 بةِرَيج بَيستوون فائ  حممد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

لةةة  سةةيت دا  لةةة ِرا بةةةآلم  مةةةوة،  بةةارة ناكة طةةؤران دوو كةةاك  سةةةكاني  كةةةم، ق كةةة ب لةةة كاتة سةةتي ادة  ئةةةوةي ئي بةةؤ 
لةة23/12) كةةرد و  شةةةرةيان  سةةيؤنة موبا ئةةةم كؤم سةةياراني  مةةةني كؤم بةةةِرَيجةكاني ئةجنو مةةة  يةَةة ئةندا ة ( كات

يةةةي  لةةة عةمةلي يةةان وة  لةةة كارةكان نةةة  ئةةةوتؤ  نةةةتائيجَيكي  هةةيض  سةةتا  تةةا ئَي خةةوارد،  سةةوَينديان  نةةةوة  ثةرلةما
بةةَي  سةةت كرا ئةةةوة درو بةةؤ  سةةةرةتادا  لةةة  ئينتيخابي لة كوردستان دا نابينني، ثَيدةضَي ئةو موئةسةسةية هةر 
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بةةةر لةةة بةرام بةةَي  سةةتمانةوة  بةةة دة يةَةة  كةةو كارت يةةان وة شةةار  كةةارتَيكي ف كةةو  يةةةعين  وة نةةا  طةةةر  نةةةيارةكان دا، ئة
مةعقولة دواي ئةوةندة مان  تا ئَيستا ئةم كؤمسيؤنة، يةعين ثَيدةضَي ئةندامةكاني خؤشيان بِروايان بةوة 
يةَةي  بةةة ث سةةياران  مةةةني كؤم سةةةرؤكي ئةجنو ئةةةوةتا  كةةات،  كةةان ب ئةةيش و كارة تةةوانَي  سةةيؤنة ب نةبَي كة ئةم كؤم

سيؤنةكةي بةغدا دةسيت لة كار نةكَيشاوةتةوة، ئةندامة لةوَي، مووضة مةعلوماتةكاني ئَيمة تا ئَيستا لة كؤم
طةةؤران  كةةاك  ئةةةوةي  يةةة   و ئيمتيازاتي هةية، هيوادارم ئةوة ِراست بكاتةوة، بجاو ئةو قسةية واية  يان وا ني
نةةي  نةةد كرد مةةةكردن و دةوَلةمة وتي يةكَيكي تر لة فةرامؤش كردني ئةو كؤمسيؤنة و نييةت نةبوون بؤ تؤك

مةةةعلومامتان ئ مةةة  كةةة ئَي بةةييَن،  سةةيؤنة ب ئةةةو كؤم يةةة  ةو كؤمسيؤنة ئةوةية كة حكومةت بةداخةوة ئامادة ني
كةةاك  بةةةِرَيج  يةةانبييَن،  يةةة ب مةةادة ني مةةةت، ئا سةةةرؤكي حكو لةةة  كةةردووة  يةةداريان  يةَةة داواي د ضةةةند جار يةةة  هة

ضةةاوةِرَيي بي مةةة  لةَةَي/ ئَي كةةات دة لةةةوة دة بةةاس  كةةةدا  لةةة ِراثؤرتة مةةةت و هةندرَين خؤيشي  سةةةرؤكي حكو نةةيين 
نةةةكرَي  سةرؤكي هةرَيمي كوردستانني، خاَلَيكي تر/ دةبوو ئةم كؤمسيؤنة خؤ ِراستة ِرةنطة ئينتيخاباتي ثَي 
شةةةش  وةكو خؤيان دةَلَين، خؤ دةيانتواني تؤمارَيكي نوَي بؤ تؤماري دةنطدةران دروست بكةن لة ماوةي ئةم 

تيخاباتةكاني ِرابردوو سةدان هةزار دةنطدةري دووبارة و مردوو لة مانطةدا، كة بة ثَيي هةندَية زانياري ئين
طةةدةران  نةةوَيي دةن مةةارَيكي  تةةوانن تؤ تؤماري دةنطدةران دا هةية، بؤية ئةطةر ئينتيخاباتيان ثَي ناكرَي، خؤ دة
ثةةاك  كةةة  مةةارة كؤنة كةةةن و تؤ سةةت ب تةةازة درو مةةارَيكي  كةةةن، تؤ مةةادة ب سةةتان ئا هةةةرَيمي كورد بةةاتي  بةةؤ ئينتيخا

 نةوة، زؤر سوثاس.بكة
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيج كاك بةهجاد دةروَيش، فةرموو.
 بةِرَيج بةهجاد دةروَيش دةروَيش:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ظةةة )23/7( لة )2014( )4تةبعةن ديخ ئةظ ياسا ذمارة ) لةةةمانا، ئة لةةةالي ثةر كةةردن  سةةند  يةةة ثة ( 11( هات

سةةيؤني 6( هةيخ ثَي وون هةتا بةس سوَيندا ياسايي خوارد، )5ةيظة، )ه حةةالي كؤم كةةة  ( هةيظيش حةتا نوو
كةةةم  سةةةر دة يةةدي لة ئةةةز تةئك كةةة  ئةوةية، هةتا نووكة جَي نيية تَيدا كؤبوونةوَيت خؤ ئةجنام بدةن، خاَلَية 

ضةةو سةةيؤن   يةةة كؤم جنةةاو دانا لةةةمان )ئايا ئةجنامدانا ِراثرسيا دةستووري ض وةختةكي طو هةةةيظَيت 3نكة ثةر  )
هةةةرَيم  سةةةرؤكايةتيا  ظةةةكي  هةةةنطي هةي شةةيت  كةةات، ث تةةةواو ب خةةؤي  داناي، كو ئةظ ليذنة بيست و ئَيكي كاري 
ئةةةظي  نةةة  بةةؤ منوو هةةةيظا دة  شةةَيت  يةةة دة سةةيارم ئةوة يةةا ثر نةةَين، ئا مةةودةكي دا لةةةماني  لةطةَل سةرؤكايةتي ثةر

بةةؤ حكو بةةَي ِراثرسي ئةجنام بدةن ثرسيار  يا دي ئايا  يةةة دة تةةةرخان نةكر جةةة  سةةتانَي بود هةةةرَيما كورد مةةةتا 
ئةةةظ  بةةؤ  جةةةكيش  سةةايي، بود وةزارةتي دارايي دوو نةوعة بودجة هةناردبانة ثةرلةماني، بودجةكَي يةعين ئا
يةةا  سةةيؤنةكَي، ئا هةةةر كؤم سةةتةك،  هةةةر دة تةةةك،  هةةةر وةزارة بةةؤ  نةةابن،  لةةةويات دا نةةني ئةو ئةةةظ زا كةةو  لةَةةتَيت  حا

ثةةارةي ثرسيارَي من ئةظةية/  تةةا  هةةةمي وةزارة سةةتة،  هةةةمي دة بةةؤ  خةةيَت  بةةؤ وة سةةتانَي  هةةةرَيما كورد حكومةتا 
بةةؤ  تةرخان كردبوو  بؤ كؤمسيؤنَي كة كؤمسيؤن وةكي طوتي هةيئةكة طةلةكا باآلية لة هةرَيما كوردستاني، 
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تةة بةةةرا دهَي مةةارة فةرمان ئةةةظ ذ كةةو  كةةةين  بةةةحس  ئةةةم  لةَةةكا دي  كةةة  خا هةةةتا نوو يةةة  تةةةرخان نةكر بةةؤ  ة ثةةارة 
حةةةز 552دامةزراندن كو لة ِراطةياندنادا دَيتة بةحس كرن ) مةةن  بةةةس  كةةرد   نةةةما  سةةي ب ( كةسن، ئايا بةح

بةةا دوور ل  ضةةاظدَيري كرد بةةا  نةةة دة يةةاري هةبا كرد وةك ثةرلةمانيش ئاطادار بني، ئةظة ض وةكي طوتي ئةظ زان
ضةةاود مةةةش  نةةدن، بة نةةا دامةزرا يةةة دةستَيوةردانا تةزكيَيت حيجبي ئةظ كةسة هاتبا خةةاآلديش ما بةةا،  َيريَي كرد

سةةي 3/12ئةظةية كو ئةم بَيذين ل ) كةةة بةح هةةةتا نوو يةةاترة  هةةةيخ ز ( تا نووكة ئاماذة ثَي كرد ئةظة شةش 
مةةة  تؤمارا دةنطدةران لة كؤمسيؤنَي نيية، ئةوان ض ئامادةكاري نةكرنة، كو  ثةرلةمان ئةظ ياسا ثةسند كرد، 

 ترين وةخت بَيتة ثاطذ كرن ل دةنطَيت نادروست، زؤر سوثاس.طةلةك كةس وةكو تؤمارا دةنطدةران بة زوو
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيج د.شَيركؤ حةمة أمني، فةرموو.
 بةِرَيج د.شَيركؤ حةمة أمني:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةخَيرهاتين ئةو بةِرَيجانة دةكةم.
سةةيارةكة بةِراسيت من ثشتيواني تةو او لة قسةكاني كاك طؤران و كاك بَيستوون و كاك بةهجاد دةكةم، من ثر

مةةةني  سةةةرؤكي ئةجنو بةةةِرَيج  ئةوةية سةرجنَية لةالي من دروست بووة، هيوادارم ئةو بةِرَيجانة، بة تايبةتي 
ضةةةك بةةؤ  سةةيؤنة  سةةتين  كؤمسياران وةآلم بداتةوة، من بِروام واية هةر لة بنةماوة دروست كردني ئةم كؤم خ

مةةةني  هةةةرَيم و ئةجنو سةةةرؤكايةتي  كةةة  نةةني  هةةةموومان دةزا هةَلبذاردن بووة لة هةرَيمي كوردستان، يةعين 
سةةيؤنة  ئةةةم كؤم بةةوو  لةةةيان  لةَةةوة زؤر ثة وةزيران و بة دياريكراوي سةرؤكايةتي هةرَيم كة هاتنة ناو ئةم هؤ

سةربةخؤيي هةرَيمي كوردستان دةكةن، دروست بكرَي، زؤر ثةلةيان دةكرد لةوةي كة ِراثرسي دةكةن، باسي 
بةةةجَي  بةةة جَي يةةة  كةةة زؤر مةعني شةةوَينةي  ئةةةو  يةةان  كةةةي خؤ يةَةي ِراثؤرتة بةةة ث ئةةةوةتا  زؤر شيت تريش، بةآلم 
كردني ئيش و كارةكانيان و بة ِرايي كردني ئيش و كارةكانيان، ئةسَلةن ئامادة نيية بيانبييَن، بة بِرواي من 

سةة لةةةماي كورد ثةةَيش لَيرةوة ئةركي ثةر يةةان  بةةَي خؤ مةةةوة دة شةةت ئَي لةةة تةني مةةان  كةةات، بَيطو ثةةَي دة سةةت  تان دة
كةةة  يةةة  سةةتيعدادي ني بةةؤ ئي ئةةةوةي  سةةةر  كةةرَي لة هةموو كةسَية فشار بكةن، دةبَي لَيثي ينةوة لة حكومةت ب
سةةي  بةةةن، ضارةنوو نةةةكان بةِرَيوةدة سةةي هةَلبذارد كةةة ضارةنوو نةةةن  سةةيت دا ئةوا لةةة ِرا كةةة  يةَةت   نةةة ببين ئةوا

طةةة و زؤر هةَلبذا سةةيت دا طرن لةةة ِرا يةةة  ردنَيكي نةزيه لة هةرَيمي كوردستان دا ئةطةر بكرَي دياري دةكةن، بؤ
تةةةرخان  بةةؤ  جةةةيان  هةةةم بود مةةادةنني  كةةة ئا كةةات  نةةة ب طرنطة ثةرلةماني هةرَيمي كوردستان لَيثي ينةوة لةوا

بةةةرز  بةةدةن بكةن، هةم بيانبينن، خؤشيان دةبَي تةنها بةوة ِرازي نةبن نووسراوَية  هةةةوَل  بةةةَلكو  نةةةوة،  بكة
سةةيويانة  فشار دروست بكةن، ِراي طشيت  وولَينن لة بةرامبةري دا، ناكرَي لة ِراسيت دا كة ئةو بةِرَيجانة نوو
شةةي زؤر  يةةة ئي ئةةةوة دةبوا بةةري  لةةة  زياتر شيت تةشري اتيية، كؤبوونةوة لةطةَل فآلن ِرَيكخراو، بة بِرواي من 

بةةة جدييان بكرداية لةسةر ئةوةي ك سةةتان دا  هةةةرَيمي كورد لةةة  مةةةعنني  كةةة  ة ئةو كةسانةي، ئةو اليةنانةي 
كةةاك  كةةة  ئةةةوةي  هةةةروةها  كةةةن،  بةةؤ ب يةةان  ئةةيش و كارةكان ئةةةوةي  بةةؤ  يةةان،  ئةةيش و كارةكان نةةي  بةةةجَي كرد جَي
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سةةيؤن دا  لةةة دوو كؤم تةةؤ  كةةات دا  يةةةك  لةةة  لةةةن  يةةة فيع يةةا وا يةةة و ئا سةةايي  بَيستوون بة دياريكراوي وتي ئايا يا
ئةةةو فةرمان كةةةن  شةةنياز دة بةر بيت  هةروةها لةسةر مةسةلةي تؤماري دةنطدةران، من ثَيم سةيرة ئةوان ثَي

كةةة  يةَةت،  ثةةَي بكر سةةتان دا  هةةةرَيمي كورد لةةة  تؤمارةي دةنطدةراني بةغدا بَيت ديسان جارَيكي تر هةَلبذاردني 
ضةةةندة ت تةةة،  مةةارَيكي ناثوخ ضةةةندة تؤ نةةة  مةةاري دةنطدةرا كةةة هةموومان دةزانني ئةو تؤ سةةتة  مةةارَيكي نادرو ؤ

بةةؤ  نةةةي  شةةوو ليذ خةةولي ثَي لةةة  نةةةوة  لةةةم ثةرلةما سةةةري،  هةةةبووة لة طةةةورةمان  بةةيين  هةموومان سةرنج و تَي
تةةر  دروست كراوة بؤ ثاككردنةوةي تؤماري دةنطدةران، كةضي هةمان تؤماري دةنطدةران بهَيننةوة، جارَيكي 

سةةتان دا طةةاي هةَلبذاردني ثَي ئةجنام بدةن لة هةرَيمي كورد سةةيت جَي كةةة بةِرا ئةةةوة دؤخَي سةةيت دا  لةةة ِرا يةةة  ، بؤ
كةةرَي،  ئةوةية زؤر بة جددي هةَلوَيستةي لةسةر بكرَي، ئةم ثرسيارة بةدياريكراوي لة سةرؤكايةتي هةرَيم ب

 بؤ ئةوةندة ثةلةيان بوو لة دروست كردني ئةم كؤمسيؤنة  ئةي ئَيستا بؤ بةم دةردةيان..........
 ادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد ص

 باشة سوثاس، خاتوو ثةروا علي، فةرموو.
 بةِرَيج ثةروا علي حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةِرَيجان ئةنداماني ثةرلةمان.
كةةةم،  سةةتوون دة كةةاك بَي طةةؤران و  كةةاك  سةةةكاني  بة خَيرهاتين ئةو بةِرَيجانة دةكةم، سةرةتا من ثشتطريي لة ق

بةةةراودرَية بةِرَيجيان ئيشارةتيان  بة زؤرَية لةو خاآلنةدا كة من نامةوَي دووبارةي بكةمةوة، بةآلم دةمةوَي 
ثةةرؤذة 2010بكةم لة نَيوان ئةوةي كة ئَيمة لة ) ئةةةو  (دا ئةم ثرؤذةية لة خولي ثَيشووةوة ثَيشكةش كراوة، 

سةةايي 2010ياساية، واتا لة ) خةةواردني يا بةةةراوردَية (وة هةتا وةكو ئَيستا ئةوة شةش مانطة سوَيند  كةةراوة، 
ضةةؤني  ضةةؤن  ضةةةند و  تةةا  يةةا  بةةجانني ئا يةةة،  سةةيؤنيان هة ئةةةوانيش كؤم كةةة  كةةةم  جةةةزيرة ب كةةانتؤني  طةةةَل  لة

لةةة ) جةةةزيرة  كةةانتؤني  كةةردووة   يةةان  لةةة )22/2/2014كارةكان نةةرا،  يةَةة هَي بةةة 25/2/2014( ث سةةيت  ( دة
لةةة ) نةةةكردووة،  ثةةَي  سةةتمان  سةةتا دة تةةا ئَي مةةة  كةةرد، ئَي كةةان  بةةذاردن ( 13/3/2015كارة لةةة هةَل سةةاَلَية  دواي 

يةَةة دا 3هةَلبذاردني شارةكاني جةزيرةي بةِرَيوةبرد، لة ثاش ) لةةة كانتؤن ئةةةوة  ( ِرؤذ ئةجنامةكاني ِراطةياند، 
ئةةةو  هةةةموو  طةةةَل  خةةةوة لة يةةة بةدا سةةيؤنَيكمان هة مةةة كؤم بةةةآلم ئَي يةةجانني،  هةةةموومان دة كةةةي  كةةة تةمةنة

بةةوو طةةةَل  نةةدني لة بةةؤ دامةزرا كةةة  نةةةي  ئةةةو هؤكارا كةةة  شةةتانةي  لةةةو  مةةةَلَية  طةةةَل كؤ تةةر، لة سةةيؤنَيكي  ني كؤم
طةةدةران،  مةةاري دةن بةةة تؤ سةةةبارةت  مةةةوة،  ثةةَي بدة شةةارةتي  مةةن ئي كةةات  سةةت نا بةِرَيجانة ئيشارةتيان ثَيدا، ثَيوي
هةةةتا  بةةوو،  يةةا  بةةةِرَيجةكاني ت تؤماري دةنطدةران ئَيمة دةزانني كة ذمارةيةكي زؤر لة ناوي دووبارة و مردووة 

بةةةي وةكو  نةةةوة  زؤر بةةةكاري بهَيني شةةَيوةية  بةةةو  ئَيستا ئَيمة هةر ضاوةِرَي دةكةين، بةِرَيجيان بَينةوة ديسان 
ئيش و كارةكاني ئةو بةِرَيجانة تةشري اتي بووة وةكو كاك د.شَيركؤ ئيشارةتي ثَيدا، لةطةَل ئةوةي كة ِرةنطة 

بةةو يةةةتي  لةةة ئةهمي نةةدة هةموومان ئَيمة نةمانتوانيَي وةكو ثَيويست  ئةةةطينا ئةوة بةةجانني،  سةةيؤنَية  وني كؤم
تةةازة  ضةةَي،  مةةان  دة حةةةوت  بةةؤ  خةم ساردي لة دروست بووني، لة دواي سوَيند خواردنةوة كة ماوةي نجيكي 
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هةةةزاران  شةةاوَية  كةةة لَي ئةةةوةي  طةةةَل  نةةاكرَي، لة هاتووين داواي ئةوة دةكةين ئَيمة فةرمانبةرَيكمان بؤ تةعني 
بةةؤ يةةة،  مةةان هة بةةةري زيادة كةةة  فةرمان كةةةين  ئةةةوة نا بةةؤ داواي  كةةرَي   تةةةعني ب مةةان  كةةةين بؤ ضةةاوةِرَي دة

سةةارديية  خةةةم  ئةةةو  تةةة  كةةرَي  كةوا يةةي ب شةةةكان ِرا ئةةةوةي ئي بةةؤ  تةةر  بطوازرَينةوة لة شوَينَيكةوة بؤ شوَينَيكي 
سةةيؤنة  ئةةةم كؤم طةةة  خةةةوة خؤز بةةة دا كةةة  هةميشةيي ية، بؤية من ثَيم خؤشة بةِراسيت ئةوة بة باش دةزاو 

ثةةَيش كاتي بوا مةةان   شةةةش  تةةة  ئةةةو كا بةةوو،  بةةذاردن دة بةةة هةَل سةةتمان  كةةاتَي ثَيوي هةةةر  شةةةيي،  نةةةك هةمي يةةة 
بةةؤ  مةةانتواني  بةةةكان، دة نةةداماني حيج هةةةموو ئة شةةداري  بةةة بة نةةا،  هةَلبذاردنةكة كؤمسيؤنَيكمان بة ثةلة دادة

سةةت هةةةرَيمي كورد جةةةي  سةةةر بود سةةتة  شةةي نةدةخ ئةةةو ئةركة كةةةين،  يةةي ب شةةةكان ِرا كةةان ئي ان، زؤر كاروبارة
 سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس، بةِرَيج كاك ساالر حممود، فةرموو.

 بةِرَيج ساالر حممود مراد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةخَيرهاتين سةرؤك و ئةنداماني دةستةي هةَلبذاردني هةرَيمي كوردستان دةكةين.
هةةةموو لة ِراسيت دا ئةم كؤمسيؤنة بة  بةةَي  سةةتان دا، دة لةةةماني كورد بةةةردةم ثةر سةةيارة لة سةةاكة بةرثر يةَةي يا ث

لةةةمِرؤوة  سةةتان،  لةةةماني كورد طةةةَل ثةر هةنطاوةكاني تايبةت بة هةَلبذاردن و ِراثرسي بة هةماهةنطي بَيت لة
نةةدَي سةةياران هة سةةةرؤكي كؤم ثةةارَيجَي،  ئةةةوة ب ة دةبَي ِرةضاوي سةربةخؤييشيان بكرَي، ثةرلةماني كوردستان 

مةةاددة ) هةةةنطاوَيكي 4مةسةلةي ِروونكردةوة، بةآلم هةر دةبَي ثرسيار بكةين ئايا بة ثَيي  هةةيض  سةةاكة  لةةة يا  )
يةةة  مةةةتان هة نةةدةدا بةرنا لةةة ئاي يةةا  نةةةكراوة، ئا طةةةر  عةمةلي نراوة بؤ نوَي كردنةوةي تؤماري دةنطدةران  ئة

نةةَي هةةةنطاوة ب ئةةةم  نةةةوة  سةةةيةكي هةَلبذارد هةةةر ثرؤ نةةاو  ضةةوونة  بةةةر ثةةَيش  سةةايةي لة ئةةةو يا يةَةي  بةةة ث ن 
مةةاددة ) يةَةي  بةةة ث يةةا  سةةتتانداية  ئا لةةة 5دة سةةينطةكان  نةةةوةي نوو بةةؤ كرد كةةراوة  هةةيض  طةةةي دووةم  (ي بِر

بةةؤ  ثارَيجطاكان  كة جةنابتان فةرمووتان نةكراوة، ئايا لة ئايندةي نجية دا هيض هةنطاوَيكي عةمةلي دةنَين 
تؤماري دةنطدةران  ئةو ئريادةية لة هةيئةي كؤمسياران دا هةية  ئةوة  ئايا ئَيوة ئامادةن بؤ نوَيكردنةوةي 

هةةةر 15بة ثَيي ماددة ) بةةؤ  سةةياران و  ئةةةي كؤم بةةؤ هةي كةةرَي  سةةند ب بةةَي ثة نةةةوة دة يةةةن ثةرلةما ( بودجة لةال
لةةةو  سةةتان  لةةةماني كورد بةةَي ثةر بةةةآلم دة ئيجرائاتَيكي تر، ِراستة هةماهةنطي لةطةَل وةزارةتي دارايي دةكةن، 

بةةة ئيجرا بةةةآلم  نةةةكرَي  ئةةةوة  طةةةر  شةةتييةوة، ئة جةةةي ط ئاتة ئاطادار بَي ثةسندي بكات، دواتر خبرَيتة ناو بود
سةةياران و  بةةؤ كؤم يةةي  ضةةاوةيةكي دارا هةةةر سةر طةةرتين  لةةة وةر سةةتان  لةةةماني كورد شَيوةيةكي قانوني دةبَي ثةر

يةةري دار بةةةِرَيج وةز نةةني  مةةة دةزا نةةدةي ئَي طةةادار بَي،ئةوة سةةيؤن ئا ئةةةي كؤم يةةي هةي تةةةرخان ا نةةارى  يةَةة دي مليار
تةةى  لةةة وةزارة كردووة بؤ ئةو داخوازييانةى ئَيوة، ئاراستةى بان  كراوة، بةَلام بةِرَيج بةِرَيوةبةرى ذمَيركارى 
طةةةَل  هةةةنطيتان لة هةةيض هةما يةةوة  يةةا ئ سةةتة  ئا مةةة را يةةا ئة كةةات ئا سةةةرف ب سةةيؤن  بةةؤ كؤمي يةةة  دارايى ئامادة ني

وةكو ناوةندَيكى ضاالك و مةدةنى بؤ كار ئاسانى كردن لةطةَل ئَيوة  رَيكخراوةكانى كؤمةَلطاى مةدةنى هةية 
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ئةوةى لةطةَل راثؤرتةكةى ئَيوةى بةِرَيج ئاطامان ىَل بوو هيض هةماهةنطى تان نةكردووة لةطةَل رَيكخراوةكان 
ئةةة يةةى  وةى داوا بةتايبةتى ئةوةى ناوخؤيى، لة راستيدا ثَيويستة ثيش هةر ثَيشنيارَية لةطةَل وةزارةتى دارا

شةةَيت  يةَةوة دابني طةةةَل ئ يةةة لة دةكةن، ثةرلةمانى كوردستان ئاطادارى بَيت و حكومةتى هةرَيم ئةطةر ئامادة ني
سةةن  مةةةت بةرثر لةةة حكو نةةةى  ئةةةو ناوةندا بةةدات  يةةار  سةةتان بِر لةةةمانى كورد شةةتنةدا ثةر لةةةم داني سةةتة  ثَيوي

 .بانطهَيشت بكرَين بؤ لَيثَي ينةوة لة ثةرلةمانى كوردستان، سوثاس
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك فرحان فةرموو،
 بةِرَيج فرحان جةوهر قادر:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كةةةين  سةةتان دة بةةذاردنى كورد سةةةربةخؤى هةَل سةرةتا بةخريهاتنى سةرؤك و جَيطر و ئةندامانى كؤميسؤنى 
ضةةةند  سةةتان،  سةةيارة بؤ ئامادةبوونيان لة ثةرلةمانى كورد سةةيؤن بةرثر يةةة كؤمي يةةة، ثَيمانوا سةةيارَيكمان هة ثر

سةةةؤمنان  يةةةةكانى كؤمي لةةةة داواكاري ضةةةى  لةةةةمان بؤ مةةةة وةك ثةر يةةةا ئَي سةةةتان ، ئا لةةةةمانى كورد بةةةةر ثةر بةرام
نةثَي يتةوة  ثَيويست بوو، دةمانجانى هةَلبذاردمنان و راثرسيمان لة ثَيشة، بؤضى كةمتةرخةميمان كردووة 

ئةةةو و ئَيمة بةرثرسيارين  يةَةى  بةةة ث سةةتا  تةةاكو ئَي كةةة  كةةردووة  يةةى  و جطة لةمة ئةوان داوايان لة وةزارةتى دارا
تةةةرخان  بةةؤ  جةةةى  كةةة بود كةةة  كةةردووة  يةةى  تةةى دارا لةةة وةزارة يةةةوة داوا  راثؤرتةى سةرؤكى كؤميسؤن خوَيندي
نةةى  جةةَى كرد بةةة  جةةَى  بةةؤ  نةةةطرتووة  نةةد وةر مةةةى بةهة لةةةمان ئة ضةةى ثةر نةةةهاتووة بؤ جةةة  كةةة بود يةَةت و  بكر

حةةةموىل اح مةةة تة تةةةوة و ئَي لةَةامى بدا ئةةةمِرؤ وة سةةتة  سةةيؤن ثَيوي هةةةمووى كؤمي نةةة   تةةةكانيان  ئةما تياجا
نةةة و  بةرثرسيارةتى خؤمان بكةين، ئةجنومةنى كؤميسياران لةبةردةم ثةرلةمان و بةرثرسى يةكةم ثةرلةما

نةةةى  مةةةت بةها يةةة حكو كةةات و لةوانة جةةَى ب ئةةةم ثَيويستة حكومةت داواكارييةكانيان جَى بة  هةةةبَيت،  خةةؤى 
بةةةَلام  سةةتان،  لةةة كورد تةةر  ئةةةركى  ضةةةند  كؤميسؤنة بةر لة شةِرى داعش ثَيكهات و راستة ئَيمة بؤ راثرسى و 
ضةةةندة  سةةتان و هةر سةةةر كورد تةةة  سةةنايى بَي فةةى ئيستي هةةات زرو خؤتان دةزانن شةِرى داعش دواى ئةوةى كة 

 ت هةية، سوثاس.ئةمة موبةِرةر نيية، بةَلام ئةوانيش هؤكارى خؤيان لةبةردةس
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك مروان فةرموو،
 بةِرَيج حسني امساعيل حسني]مروان طةَلاىل[:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
هةةةموو  خةةؤم  كةةو  كةةةم وة سةةت ثَيدة بةةةوة دة ثاش بةخَيرهاتنى خؤشة و براياو لة ئةجنومةنى كؤميسياران، 

يةةة سيقة و متمانةيةك م بةو ئةجنومةنة و تواناكانيان هةية و خةَلكى كارامة و بة توانان، بةَلام قةناعةمت وا
شةةَيوازة  بةةةو  يةَةت و  لةَةات ب شةةكةوتووترين و يةَةت ثَي سةةيؤن ب يةَةى، كؤمي ئةةةوان دان يةَةى  لةةة ج هةر كؤميسيؤن بَينى 

بةةاوَين ثةةَيش  بةةةرةو  هةةةنطاو  نةةاتوانن  يةَةت  سةةت بكر كةةو هةَلسوكةوت و مامةَلة و بةربةست درو مةةة وة يةةة ئَي ، بؤ
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لةةة  منةةان  ثةرلةمانى كوردستان ئةو كةمتةرخةمى قسةكان ئؤباَلةكةى نةخةينة سةر ئةستؤى خوشة و برايا
كةةةم  ئةجنومةن، ئةطةر لة شوَينى ئةوان باين روبعى ئةوانيشمان ثَينةدةكرا، دةستخؤشى  ئةو راثؤرتةيان دة

نةةة كة كار و ضاالكييةكيان كردووة ئةوةى لة توانايان دا  ئةةةو ئةجنومة بَيت، خاَلى تر، ئؤباَلى بَي تواناكردنى 
شةةةوة،  بةةا ثَي سةةيارانةتر هات بةةة بةرثر مةةةت زؤر  يةةة حكو هةةةريم، دةبوا بة راستى دةخةمة ئةستؤى حكومةتى 
خةةؤى،  كةةانى  ئيش و كارةكانى ئةجنومةنى كؤميسيؤنى باَلاى سةربةخؤى هةَلبذاردنى كردبا ئةولةويةتى كارة

ةكو هةموو اليةك ئاطادارين هةرَيمى كوردستان ثَيويستى بة راثرسيية بؤ سةربةخؤيى لةبةر ئةوةى ئَيمة و
كةةةن  يةةان دة هةرَيم و ئةو راثرسيية تاكة جيهةتة ثشتى ثَي دةبةستني ئةو ئةجنومةنةية كة باسى حاَلى خؤ

خةةاَل نةةةبَيت،  يةةدا  بةةة دوا مةةةىل  هةةةنطاوى عة يةَةت و  سةةة ب بةةةس ق لةَةَين  كةةة قةناعةمتان واية كة ئةوةى دة َيكى دي
ثةةَيم  مةةةن  بةةؤ ئةجنو يةَةت  خةةةَلة دةكر نةةى  تةةةعني كرد ئةةؤفيس و  نةةةوةى  يةةى و كرد جةةة و دارا كاتَية باسى بود
نةةة  سةيرة لة هةرَيم كة دةوَلةمةندة بة نةوت و رؤذ بة رؤذ زيادكردنى بةرهةمى نةوتى زياد دةبَيت و رؤذا

بةةةَلام شةةرَيت،  يةَةت و دةبةخ سةةةرف دةكر ثةةارة  يةَةت و  تةةةعني دةكر شةةَيوةية  خةةةَلة  بةةةم  كةةة  سةةؤن  بةةؤ كؤمي
مةةةت  هةَلسوكةوتى لةطةَل بكةين جَيى هةَلوةستةكردنة، خاَلى ديكة ئَيمة ئةجنومةنَية كة بةم شَيوةية حكو
بةةؤ  خةةؤى  نةةاى  يةَةت ها ضةةؤن دةتوان هةةةذار  لةَةاتى  هةَلسوكةوتى لةطةَل بكات و ئامادة نةبَيت ببينَيت ئةدى هاوو

 ثاس.حكومةت ببات ئةطةر ئيشَيكى هةبَيت، سو
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو. سوثاس، كاك شوان
 باوةمري]شوان قةَلادزةيى[:مصى   بةِرَيج عمر 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
يةةة،  لةةةىل تَيدا مةةةن خة بةخَيرهاتنى ئةو بةِرَيجانة دةكةين و لة سةرةتاوة ثَيم واية شَيوازى ثَيكهَينانى ئةجنو

هةةةمووو هةم لة رَيذة نةةةك  كةةات  سةةةرةكى دة بةةى  يةَةنج حج يةةةتى ث نةةة نوَينةرا ئةةةو ئةجنومة ى ئافرةتان و هةم 
سةةتتا  بةةةَلام ئَي نةة ،  تةةة دة كةةةوتووة بؤي سةةلبياتى لَي اليةك، خاَلَيكى تر، تؤمارى دةنطدةران كة ثَيشرت ضةندين 

سةةلب ئةةةو  تةةة  سةةتني، وا يةَةراق دةبة طةةدةرانى ع مةةارى دةن بةةة تؤ شةةت  يةةت ث سةةيؤن دةَل لةةة سةةةرؤكى كؤمي ياتانةى 
شةةةرؤذ  لةةة ثا سةةيؤنة  ئةةةم كؤمي ضةةةترى  يةَةر  هةَلبذاردنةكانى رابردوو ئةجنام دراوة دةبَيت ضاوةِروان بني لة ذ

لةةة ] سةةتا  حةةجبن، 5دووبارة و سَيبارة ببَيت، خاَلَيكى تر ئةو كؤبوونةوانةى باس كرا زؤر سةحتني و تا ئَي  ]
طةةةَل سةردانى اليةنة سياسييةكانيان نةكردووة، بؤ ئةوةى هة شةةن و لة نةةةرى ئةواني كةةة نوَي كةةةن  بةةةوة ب ست 

نوَينةرى رَيكخراوى كؤمةَلانى مةدةنى كؤ نةبوونةتةوة، تا هةموو خةَلة ئةم كؤميسيؤنة بة نوَينةرى خؤى 
كةةؤنرتؤل  مةةةن  كةةو ئةجنو بجانَيت، خاَلى تر بؤ ثَيكهَينانى نوسينطةكانى ئةم كؤميسيؤنة لة ثارَيجطاكانى تر وة

ثةةةرين، 5] دةكرَيت لة اليةن هةةةولَير، هةَلة ةةة، را سةةلَيمانى،  هةةؤك،  [ حجبةكة، بةِرَيوةبةرى نووسينطةى د
كةةةى  نةةةنراون، ثَيكهاتة ظةةى دا سةةى  بةةة  يةةان  ضةةؤن خؤ هةةةروةك  يةَةت  ظةةى دةب سةةي  شةةَيوازى  بةةة  يةةان  طةةةرميان، 
خةةؤ نةةةرانى  بةةة نوَي سةةيؤنة  ئةةةم كؤمي تةةةن  كةةة دوو ثَيكها سةةتان  هةةةرَيمى كورد لةةة  سةةتيان  ى توركمانةكان و كري
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نةةدووة  يةَةت، واي راطةيا لةَةة ب نازانن، بؤية دةبَيت ضارةسةر بكرَيت، وتة بَيذى ئةم كؤميسيؤنة هيوادارم بة هة
لةةة  يةةة  يةةة هة لةةة تواناياندا يةةا  بةةارةى ئا نةةةوة، دة بةةةِرَيجيان دةدة لةَةامى  هةةةرَيم وة سةةةرؤكى  نةةى  كةةة دواى بيني

جةةدى20/8/2015] يةةة و  خةةةميان هة شةةيان كةمتةر كةةةن  خؤ بةةذاردن ب يةةةك  [ هةَل نةةةبوون و نارةزايةتي
بةةة  لَييان بةرزنةبووة كة حكومةت و ثةرلةمان و سةرؤكايةتى هةرَيم هةست بكةن كة داواكارييةكةيان جَى 
يةَةت و  جةةَى ناكر بةةة  جةةَى  جَى نةكراوة، ئةمِرؤ فشار رؤَلى هةية و فشار نةبينراوة بؤ ئةوةى بَلَين داواكارلان 

 دةستة وةستان راوستاين، سوثاس.
 جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان: /ئَيمينكيج جع ر ابراهيم بةِرَي

 سوثاس، كاك قادر فةرموو،
 بةِرَيج قادر ئؤمتان رسول:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لةراستيدا من دةمةوَى بَلَيم ثَيمان باشة بة روون و راشكاوى ثَيمان بَلَين ئاستةن  و لةمثةرةكانى بةرامبةر 
ئةةةو دامةزراوة نةةةبوونى  جةةةيان تةةةفعيل  كةةردووة، بود سةةيييان  ئةةةوةى با يةةى و  قةةةيرانى و دارا لةةة  طةةة  يةةة ج

تةةر  كةةارى  يةةا هؤ كةةردووة ئا نةةدنيان  كةةردووة و داواى دامةزرا نةةديان  يةةةنى تايبةمتة سةةتةى ال نةةدووة و ئارا خةمال
ضةةةى  بةةةدواى دةر يةَةت  لةةةوة دةكر بةةاس  كةةردووة  سةةيان  يةةا با يةةة  ئا ئةةةم دامةزراوة نةةةبوونى  تةةةفعيل  بةةؤ  هةية 

جةةةى ياسايى دةطة رَين، لةبةر ئةوةى بودجةى طشتى نةهاتووتة ثةرلةمان كة ئةوان وةك قانون خاوةنى بود
طةةةَل  هةةةرَيم لة مةةةتى  نةةني حكو هةةةموومان دةزا شةةتى و  جةةةى ط ضةةَيوةى بود سةربةخؤى خؤيان دةبن لة ضوار

تةةة ث كةةة نةهاتوو مةةةى  بةةةديلى ئة يةَةت،  فةةت ب مةةة طر تةةا ئة لةةةمان داهاتى ئةم وَلاتة ثابةند نةبووة بة قانون  ةر
كةةة  مةةة  يةةارى ئَي يةَةى زان بةةة ث هةةةن   ئةمةش روونة، ثرسيارى من ئةوةية جطة لة قةيرانى دارايى هؤكارى تر 
لةةةمان  شةةتى ثةر بةةؤ راى ط سةةيؤن  سةةتا كؤمي تةةا ئَي بةةةَلام  هةةةن،  تةةر  كةةارى  نامةوَيت لَيرة باس بكةم كؤمةَلَية هؤ

مةةدانى  ئةةةركى ئةجنا تةةر  خةةاَلى  نةةةكردووة،  شةةكراى  نةةدووة و ئا قةةانونى نةدِركا يةَةى  بةةة ث سةةى  بةةذاردن و راثر هةَل
لةةَةاى  سةةةيؤنى با لةةةة كؤمي سةةةيار  نةةةدن ثر لةةةة راطةيا يةةَةة  سةةةيؤنةية، و كات ئةةةةم كؤمي ئةةةةركى  لةةَةا  سةةةيؤنى با كؤمي
هةةةرَيم   سةةةرؤكى  بةةذاردنى  بةةؤ هةَل مةةادةن  يةةان ئا كةةةن  كةةارى دة يةَةوة ئامادة هةَلبذاردنةكانى عَيراق كراوة كة ئ

يةَةت دي مةةة بكر نةةةبووة وتيان ئةطةر ئاراستةى ئَي نةةةوةى  هةةيض روونكرد سةةؤن  سةةتا كؤمي تةةا ئَي كةةةين،  سةةةى دة را
لةَةة  لةةةم خا طةةة  سةةى، ج بةةذاردن و راثر نةةى هةَل ئةةةجنام دا نةةة  سةةةَلاتى ئةوا كةةة دة كةةراوة  ئةمة حةسرييةن ديارى 
كةةار  قةةةرارى داوة  سةةيؤن  مةةان و كؤمي كةةةدا بيني لةةة راثؤرتة ئةوةى ضةند ثةرلةمانتارى بةِرَيج ئاماذةى ثَيدا و 

يةةان بةو داتاي كةةردووة و خؤ كةةارى ثَي نةةةكان  مةةدانى هةَلبذارد انة دةكات كة ثَيشرت كؤميسيؤنى عَيراق بؤ ئةجنا
[ ناتوانن هةَلبذاردن ئةجنام بدةن و بؤ ئةجنامدانى هةَلبذاردنى طشتى كاتى زؤر 20/8/2015دةَلَين لة ]

نةةةوةى  نةةوَى كرد بةةؤ  ضةةيية  يةةان  قةةةرارةيان داوة، ثالن ئةةةم  بةةوو  لةةة لةبةر دةست داية،  نةةةوةى  مةةار و ثاككرد تؤ
 كاتَية لة دواى ثرؤسةكانى هةَلبذاردن بةردةوام سةرجنى زؤر لةسةر تؤمارى دةنطدةران هةبووة، سوثاس.
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 جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان: / ئَيمينكيبةِرَيج جع ر ابراهيم 
 فةرموو، ناظمسوثاس، كاك 

 كبري حممد: ناظمبةِرَيج 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةة بةخَيرهات كةةةم  حةةان[ دة كةةاك فر سةةةى ] لةةة ق شةةتطريى  سةةتثَية ث كةةةين، دة نى ئةجنومةنى كؤميسياران دة
كةةو  مةةةش وة سةةتان و ئَي لةةةمانى كورد بةةةر ثةر سةةة بةرام سةةيارانى بةرثةر مةةةنى كؤمي نيسبةت ئةوةى كة ئةجنو

كةةةم و ثةرلةمانى كوردستان بةرثرسني لةوةى دةبَيـت تا ئَيستا ثَيداضوونةوةمان كردبا بؤ ضارةسةر كردن ى 
يةةا  كاسيانة، ليذنة ثَية بهَينرابا لة رووى ئيش و كارةكانيان  و دابني كردنى ثَيداويستييةكانيان، خاَلى تر ئا
سةةةر  نةةة  مةةاد دةكة يةةان اعت كةةةن  ئةةيش ب طةةدةران  مةةارى دةن سةةةر تؤ يةةة لة يةةان هة سةةياران نياز مةةةنى كؤمي ئةجنو

سةةيارا مةةةنى كؤمي ضةةةند تؤمارى دةنطدةرانى عَيراق  خاَليكى تر ئةجنو نةةةك  سةةى و هةَلبذارد هةةةر راثر بةةؤ  ن 
نةةدامانى  بةةارةى ئة كاتيان ثَيويستة ضةند كاتيان ثَيويستة بؤ دابني كردنى ثَيداويستييةكان  خاَلَيكى تر دةر
يةةان  نةةدامَية  هةةةر ئة يةةا  ئةجنومةن و برادةرَية ثرسيارى كرد لة دةست لةكار كَيشانةوةى ئةركى ثَيشووى، ئا

 يان هةبووة و دةستى لةكار كَيشاوةتةوة  سوثاس.ئةندامانى تر كارى ثَيشوو
 جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان: / ئَيمينكيبةِرَيج جع ر ابراهيم 

 ، كاك ابوبكر فةرموو.سوثاس
 ] ابوبكر هةَلةدنى[:ةبةِرَيج ابوبكر عمر عبدالل
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةن سةةياران  نةةدامانى كؤمي سةةةرجةم ئة سةةةرؤك و  مةةة روو،  وَيِراى بةخَيرهاتنى  كةةورتى دةخة بةةة  خةةاَل  ضةةوار 
ضةةةة  لةةةة ناو بةةةوو  سةةةى  مةةةدانى راثر بةةةؤ ئةجنا كةةةةم  نةةةة و ية سةةةيؤنة روو ئةةةةو كؤمي سةةةتكردنى  سةةةةفةى درو فةل

كةةة ] جةةةم  خةةوىل ثَين بةةذاردنى  سةةتوور وهةَل مةةاوة 2كوردستانييةكان و لة داهاتوو راثرسى لة سةر دة سةةاَل   ]
سةة ئةةةم كؤمي طةةةر  سةةتؤيان، ئة سةةةر ئة طةةةورةن لة ئةةةركى  مةةاوةى ئةمة  لةةة  تةةةنيا  خةةؤى  2يؤنة  هةةاتوو  سةةاَلى دا

بةةارة و  نةةاوى دوو لةةة  نةةةوة  خةةاوَين بكة تةرخان بكات بؤ خاوَين كردنةوةى تؤمارى دةنطدةران كة ئةو تؤمارة 
كةةو  سةةيؤنة وة ئةةةو كؤمي يةةة،  ئةمة ئيشى طةورةية و تَي ووى ئةم ثرؤسةية ئةطةر بدةنة حكومةت ئةمة كافي

طةةةَل وةزارةت و دةستةى ناوضة كوردستا حةةة لة يةةةكان، واز خةةراوة ناحكومي هةةة و رَيك سةةتةى نةزا نييةكان و دة
بةةةر  هةةةموويان فةرمان خةةةن و  ئةو قةيرانة ئابووريية دةست لة مليان بووة، ئةوانةى لَيرةن قوربانى ئةو دؤ
لةةةمانى  يةَةت ثةر يةةة دةب بةةووة، بؤ شةةرت  شةةووتريان با شةةوَينى  ثَي يةةةوة  لةةة زؤر روو بةةوون،  كةةؤ  سةةتاى زان و مامؤ

سةةيؤنة كوردس ئةةةم كؤمي سةةتييةكانى  نةةى ثَيداوي بةةني كرد بةةؤ دا تان فشارةكان خؤى ضِر بكات لةسةر حكومةت 
نةةة  ئةةةم بةِرَيجا كةةة  سةةايةية  ئةةةو يا شةةانازية،  طةةةى  كةةة جَي هةموومان ثَيمان واية يةكَية لةهةرة ياسا باشةكان 

جةةةما نةةةى  نةةى متما سةةت كرد لةةة درو سةةى  كةةة با يةةةم  خةةاَلى دة كةةةن و  سةةةر دة كةةارى لة لةةة ئةةةمِرؤ  كةةات  وةر دة
هةةةنطى  طةةةَل هةما كةةةن، لة سةةةر ب شةةى لة تةةوانن ئي ضةةَيت دة ثةةارةى تَينا يةةة  ثةةَيم وا كةةة  بةةذاردن،  ثرؤسةكانى هةَل
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شةةى  لةطةَل رَيكخراوةكانى تايبةت بة ثرؤسةكانى هةَلبذاردن و ئةمةش ئيشَيكى ترة كؤميسيؤن دةتوانَيت ئي
 لةسةر بكات، سوثاس.

 طرى سةرؤكي ثةرلةمان:جَي / ئَيمينكيبةِرَيج جع ر ابراهيم 
 سوثاس، بةهارخان فةرموو،
 بةِرَيج بةهار عبدالرمحن حممد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ضةةةندين  نةةة و  كةةاتى ثةرلةما بةةةِرَيكردنى  بةةؤ  ئةطةر ضى ثَيم واية بانطهَيشتكردنى كؤميسؤن زوو بوو، تةنيا 

ةماوةر، دةبواية ئةوان بان  بكةين و وةزير و دامةزراوة هةية كة كةمتةرخةمن لة ئاست داخوازييةكانى ج
لةةة  يةةة،  سةةةرجنانةم هة ئةةةم  كارى طرنطرت هةية كة كَيشةى هاوَلاتيانة، بةَلام بةهةر حاَل كة بانطهَيشت كراون 
كةةة  بةةةتى  بةةة تاي يةةة  تةةةكان هة لةةة و كةةةم دذ  سةةت دة سةةتة روو، هة سةةؤن خ سةةةرؤكى كؤمي روانطةى ئةو وتانةى 

تةةةوة هةةةرَيم داوة مةةاوةى ] وةَلامى سةرؤكايةتى  لةةة  لةَةَين  بةةذاردن دة سةةةلةى هةَل تةةوانني 180بةةؤ مة [ رؤذ دة
لةَةَيم ] مةةن دة بةةةَلام  بةةدةن،  نةةة 360ئةةةجنامى  نةةا و  نةةة بي ضةةونكة  نةةاتوانن،  هةةةبَيت  بةةةردةميان  يةةش لة [ رؤذ

يةةان  ضةةوونى كارةكان تومارةى دةنطدةران و نة كارمةنديان هةية و هةتا دوةايى، ثرسيارى تر ئايا خاو بةِرَيوة
سةةؤن دةستَيو سةةاى كؤمي لةةة يا تةةر  ةردانى حجبى يان هؤكارى لؤجستى يان شتى ترة  بؤمان خبةنة روو، خاَلى 

لةةةمان  3سةربةخؤى هةَلبذاردن و راثرسى ماددةى ] بةةةردةم ثةر سةةن لة [ ئةوةمان ضةسثاندووة كة بةرثر
 ئايا ض ليذنةيةكى ثةرلةمان بةدواداضوون بؤ كاروبارةكانى ئةوان دةكات  سوثاس.

 جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان: / ئَيمينكيجع ر ابراهيم  بةِرَيج
 سوثاس، طةشة خان فةرموو.

 بةِرَيج طةشة دارا جالل:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةاددةى ] بةةة  سةةةبارةت  كةةةين و  سةةيؤن دة نةةدامانى كؤمي هةةاتنى ئة سةةةى 4بةةةخَير  بةةةِرَيوةبردنى ثرؤ  ]
لةةةةةة كةةةةةان  نةةةةةةوةى تؤمارة نةةةةةوَى كرد سةةةةة) و  طةةةةةدةران و  رَيكخ سةةةةةةربةخؤى  دةن سةةةةةؤنى  سةةةةةتؤى كؤمي ئة

مةةان  طةةادارين و كار مةةة ئا ئةةةوةى ئَي هةَلباذدنةكانىكوردستانة بؤ دروست بوونى متمانة الى هاووَلاتيان، بةَلام 
يةَةة  بةةة راثؤرت بةةوو  نةةدام  خةةان[ ئة لةسةر كردووة، من لة خوىل ثَيشوو ئةندامى ئةو ليذنةية بووم و ]امنة 

كةةة   دواى ضةندين كؤبوونةوة و طؤرينى نامة و نامةكارى لة نَيوان اليةنة ثةيوةنديارةكان طةيشتنة ئةوةى 
نةةةن، ] مةةةكانى ئةما كةةة ئةجنا سةةني  سةةاَلى ]95بة كؤى دةن  راثؤرتَية بنوو تةةا  مةةردوو  هةةةزار   ]2013 ]

سةةتةى  تةةةوة ئارا كةةة كؤكراوة نةسرابوونةوة و بة دةيان هةزار ناو دووبارة و سَى بارة و بطرة ئةم دؤكؤمَينتة 
سةةت بةِرَيجت نةةاوى بي ان كراوة كة ئاراستةى كؤميسيؤن بكةن و هيوادارم ب َيتة بةردةم ئةندامانى ثةرلةمان، 

بةةذاردن  مةةة هةَل كةةة ئَي شةةَيوةيةية  بةةةم  يةَةراق  طةةدةرانى ع مةةارى دةن نةةازاو تؤ يةةد،  هةةةمان موال بارةش تَيداية بة 
نةةةم بةةوون و  هةةؤى الواز  بةةووة  يةةانى دةكةين  راستة جارانيش بةم شَيوةية كرا، بؤية  نةةة الى هاووَلات انى متما
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سةةيؤن و  نةةةناوة كؤمي هةةةنطاويان  يةةة و  كوردستان، بة داخةوة ئَيستا باسى ئةمة دةكرَيت هيض توانايةكيان ني
سةةةَلاتى  لةةةوةى دة بةةَى  مةةة،  سةةةبارةت بة كةةات  مةةةت ب لةةة حكو لةةةمان لَيثَي ةةينةوة  سةةتة ثةر هةةةروةها ثَيوي

َى بة جَى نةكراوة بة هؤى نةبوونى بودجةوة، ثرسيارم لة دامةزراندن و كردنةوةى نوسينطة كة تا ئَيستا ج
مةةدير  كةةةى  قةةةبوول دة ضةةؤن  تةةراوة  كاك ]هةندرَين[ة كة لة كةناَلَيكى عةرةبى لةطةَل ]مقداد شري ى[ و
جةةةنابت  طةةادارين  ئةةةوةى ئا يةَةت و  سةةتان ب نةةةكانى كورد سةةةربةخؤى هةَلبذارد سةةيؤنى  عامى تؤ سةرؤكى كؤمي

كةةة مؤَلةتى و ئَيستا داواى ن كةةةين  بةةةوة دة شةةانازى  قل خدماتت كردووة و ئةمة ثَيشَيل كردنى ياساية، ئَيمة 
سةةيؤنى  لةةة كؤمي يةَةت  عةةام ب مةةدير  سةةيؤمنان  سةةةرؤكى كؤمي يةَةت  ضةةؤن دةب يةةة و  سةةةربةخؤمان هة سةةيؤنى  كؤمي
هةةةروةك  بةةذاردن   نةةى وادةى هةَل عَيراق  سةرؤكى هةرَيم ئيستينادى كردووة سةر ض ياسايةك بؤ ديارى كرد

بةةذاردنى ئَيم جةةاردانى وادةى هةَل مةةافى  سةةيؤن  كةةة كؤمي سةةيؤن  سةةاى كؤمي ة لة ثةرلةمان دةرمان كردووة لة يا
 هةية ئَيوة ئيستينادتان كردووة سةر ض ماددةيةك كة وةَلامى بةِرَيج سةرؤكى هةرَيمتان داوةتةوة  سوثاس.

 جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان: / ئَيمينكيبةِرَيج جع ر ابراهيم 
 ورامان فةرموو.سوثاس، كاك هة

 بةِرَيج هةورامان حةمة شريحم طةضَينةيى:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةان  سةةةرجنى زؤر مةةة  يةةارة ئَي وَيراى بةخَيرهَينان و دةستخؤشى لة مَيوانة بةِرَيجةكان بؤ ضاالكييةكانيان و د
مةةارى هةبوو، ديارة لة اليةن خؤشكان و برايانى بةِرَيج باس كرا، ئةوةى دةمةوَيت بؤ تةئك نةةاو و تؤ يد كردن 

نةةةكان  سةةةرجةم هةَلبذارد لةةة  دةنطدةران لة مردوان و ناوة دووبارة بووةكان، ضونكة لة راستيدا لةمةو ثَيش 
نةةاوة  لةةةم  تةةةوة  ثةةاك دةكرَي كةةةى  تةةاكو  ئةمة س رةيةكى ضةور بووة بؤ تةزوير كردن، ئايا ئةم س رة ضةورة 

يةةدين مةةردوو و د ضةةونكة تةئك نةةة   ئةةووبارةبووا طةةةر  سةةازي ئة سةةازي و ضاك نةةةدرَيت ثاك ئةةةجنام  يةةة  ةو عةمةل
سةةتي هامي نزيه  نةكرَيت هةر هةَلبذاردن و هةر راثرسييةك ئةجنامةكةي ) مةةةتي ئي يةةان عةال بةةة دة يةَةت،  ناب

 دةكةوَيتة سةر، زؤر سوثاس.
 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج جع ر ابراهيم ئَي

 بةِرَيج خاتوو شيالن فةرموو.
 يالن جع ر علي:بةِرَيج ش

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بةِرَيجان، ئةنداماني ثةرلةمان، سةرةتا بةخَيرهاتين دةستةي كؤمسيؤني بااَلي هةَلبذاردنةكان دةكةم، من 
سةرةتا لةوةوة دةست ثَي دةكةم بة حةقيقةت ثَيويستة ئَيمةش وةكو ثةرلةماني كوردستان و سةرؤكايةتي 

متةرخةميةكان بةرثرسيار بجانني، تةنها كؤمسيؤني بااَل بةرثرسيار نني لة ثةرلةمان خؤمان لة ئاست كة
كةمتةرخةميةكان، من بة دوو ثرسيار دةست ثَي دةكةم كة لة راثؤرتةكةي بةِرَيج )كاك هندرَين(ةوة واتا 
سةرؤكي دةستة دةسيت ثَي كرد، من سةرةتا دةست خؤشيش لة خوَيندنةوةي راثؤرتةكةيان دةكةم، 
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يةكةم: ئةوةية كة كؤمسيؤن بودجةي خةملَينراوي بة ثَيي خوَيندنةوةي راثؤرتةكة لة ثرسياري 
( رةوانةي وةزارةتي دارايي كردووة، بةاَلم تاوةكو ئَيستا وةاَلمي نةبووة بة ثَيي راثؤرتةكةي 6/4/2015)

ةَل وةزارةتي خؤيان، بةاَلم ئايا من ئةو ثرسيارة ئاراستة دةكةم كة تا ضةند ثةرلةماني كوردستان لةط
داراييدا ط توطؤي كردووة بؤ ضارةسةر كردني كَيشةكة  ثرسياري دووةم: ئةوةية كة زؤر لة بةِرَيجان 
ثرسياري ئةوةيان كرد كة سةرؤكي دةستة تاوةكو ئَيستا دةسيت لةكار نةكَيشاوةتةوة، بةردةوامة لة كاري 

ي تر، ئايا ئةنداماني دةستة بة طشتيي هةر ثَيشووتري، من ثرسيارةكةم ئةوةية بؤ هةموو ئةنداماني دةستة
 هةموويان دةستيان لة كار كَيشاوةتةوة ياخود نا  زؤر سوثاس.

 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج جع ر ابراهيم ئَي

 بةِرَيج حاجي كاروان فةرموو.
 بةِرَيج كنعان جنم الدين )حاجي كاروان(:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

كيد لةسةر ئةو موقابةلةيةي تةلةفجيؤني دةكةمةوة كة بينراوة لة كةناَلي )الرشيد(ي منيش هةر تةئ
عَيراقي هةمان ثرسياري كرد تةبعةن سةرؤكي دةستة يان دائريةي هةَلبذاردن هيض وةاَلمَيكي ثَي نةبوو كة 

ة نةك هةر ئةجنومةني نةيطوت واية، يان وانيية، ئةوة بةِرَيج جةنابيان دةتوانن وةاَلميان بداتةوة، من لَير
وةزيران، ئَيمةش وةكو ثةرلةمان بة تايبةتي سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةوَيتة ذَير ثرسيارةوة، مةعقولة لة 
ماوةي ئةو حةوت مانطةدا خؤي بة بةرثرسيار نةزانيوة لةبةرامبةر ئةم ئةجنومةنة كة 

، تاوةكو ئَيستا بانطياني نةكردووة كةمتةرخةميةكاني، كة كةم كووِريةكاني عيالج بكات و ضارةسةر بكات
لة ثةرلةمان بؤ ئةوةي نةك لة جةلسةي ثةرلةمان، بةَلكو لة ناو دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةماندا دابنيشن 
لةطةَليان بؤ ئةوةي ئةوة ضارةسةر بكةن، بؤية من ثَيشنيار دةكةم ئةطةر تاوةكو ثةيِرةوي ناوخؤي 

ليذنةيةكي كاتي لة ثةرلةماندا دروست بكرَي كة سةرثةرشيت ئةم  ثةرلةمان دادةنرَيت و دروست دةبَيتةوة
َيكي موباشةرةمان لةطةَليان هةبَيت، تا بتوانني وةكو (contact)ئةجنومةنة بكات، بؤ ئةوةي ئَيمة 

ثةرلةمان بة ئةركي خؤمان هةستني، بؤ ئةوةي تةنها طلةييةكان لةوان نةكةين، خاَلَيكي تر ئةوةية كة 
من هيوادارم ب ةسثَي، بةس خوشكَيكي بةِرَيج )ثةروا خان( بوو ئةو ثَيشنيارةي كرد، من داوا ثَيشنيارةكةي 

دةكةم بة جدي بؤ ئةوةي طرفتيان ضارةسةر بَيت، دونيايةك كارمةند لة وةزارةتةكان هةية بَي كارن، ئةو 
ةنة موشكيلةيان ( كارمةند بداتة ئةم ئةجنوم10وةزارةتانةي كة كارمةندي فائيجة هةر وةزارةتَية )

ضارةسةر دةبَيت لة رووي دامةزراندنةوة، بؤية من داوا دةكةم لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان كة بة كيتابَيكي 
رةمسي داواكاري ئةجنومةني ئةم دةستةية داوا بكات لة وةزارةتةكان ض كارمةندَيكي فائيج هةية بؤ ئةم 

 دةستةية بَيت، زؤر سوثاس.
 نكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ميبةِرَيج جع ر ابراهيم ئَي

 بةِرَيج كاك انور فةرموو.
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 مصى  :بةِرَيج انور قادر 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ديارة كؤمسيؤني بااَلي سةربةخؤي هةَلبذاردنةكان و راثرسي بة راثؤرتَية كار و ضاالكيةكانيان تاوةكو 
راثؤرتةكةشيان طرفت و ثَيشنيارةكانة، ( خستؤتة بةردةم سةرؤكايةتي ثةرلةمان، دوا بابةتي 1/6/2015)

كؤمسيؤن بودجةي لةبةر دةستدا نيية، بارةطاي سةرةكي و فةرعي نيية، كارةمةنديان نيية، تؤماري 
دةنطدةرانيان لةبةر دةستدا نيية، يان تؤماري دةنطدةرانيان ثاك نةكردؤتةوة، هةنطاويان ضيية بؤ ئةمة  

ذ ثَيويستة بؤ هةَلبذاردن، واتا تاوةكو ئَيستا هيض ئامادةكاريةكان ( رؤ180هةروةها ئةم كؤمسيؤنة دةَلَي )
نيية بؤ هةَلبذاردن، ثرسيار ئةوةية ئةطةر ئةو بِريارةي سةرؤكايةتي هةرَيم سيناريؤ نيية  ئايا نةيدةزاني 

 كة كؤمسيؤن ئامادةي هةَلبذاردن نيية  زؤر سوثاس.
 ةرلةمان:بةِرَيج جع ر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ث

 ئةو وشةي سيناريؤ طوجناو نيية، يةعين ثَيويستة ئةو لة ثؤرتؤكؤل بسِردرَيتةوة، بةِرَيج كاك صاحل فةرموو.
 بةِرَيج صاحل فقَي:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

من بةشَيكي زؤري كَيشةكان وا دةبينم وةكو بةِرَيجانيش باسيان كرد ثةيوةندي بة بودجةوة هةية، بؤية 
ةرَيم كةمتةرخةم بووة لةوةي كة نةك بودجةي بؤ ئةم كؤمسيؤنة هةر ثِرؤذة ياساي بودجةي حكومةتي ه

تاوةكو ئَيستا نةبووة، لة كاتَيكدا عَيراق سةرةِراي هةموو ئةو كَيشانةي كة عَيراق طرتؤتةوة ياساي 
ِرياريان لَي داوة، %(ي ئةو داهاتةيان هةبَي كة ب70بودجةيان ثةسةندكردووة بة ثَيي رَيذة، بؤ منوونة لة )

%(ي وان و تا بؤ كوردستان بة ئَيستاشةوة ناكرَي ئةو ثارةية بةبَي ثِرؤذة ياساي بودجة 70لةو مانطة لة )
%(ي ئةو داهاتةيان 20سةرف بكرَي، دةبوو ياساي بودجة بَيتة ثةرلةمان و ثةسةند بكرَي، ئةطةر لة )

ارةتَية و هةر دةستةيةك سةرف بكرَي، بؤية كَيشةي %(ي هةر وةز20هةبوو كة بِرياري لَي دةدرَي با لة )
هةرة سةرةكي لةوَي لة بودجةي دةيبينةوة، سةبارةت بة تؤماري دةنطدةران ئايا تؤماري دةنطدةران ضي بؤ 
كراوة  هةم ثَيويستيشة ثةيوةنديان لةطةَل هةندَية وةزارةت، بؤ منوونة وةزارةتي تةندروسيت دةبَي بؤ 

كي نؤي لة راستيدا كة ئةوةي ثَيشوو و ناكرَي كاري لةسةر بكرَي، ئَيمة مةترسيمان سِرينةوةيان تؤمارَي
هةية لة تؤماري نوَيشدا هةموو ئةو ئاوارة بة لَيشاوةي كة هةرَيمي كوردستاني طرتؤتةوة ديسانةوة 

ة من بة طؤماو ناوةكانيان تؤمار بكةن، كة بةشَيكي زؤر لةو ئاوارانة كة ئَيستا كارتي زانياريشي بؤ كراوة، ك
ئةو كارتانة بؤ دوا جار بؤ ناو تؤماري دةنطدان بة كاري بَينَيت، بؤية باشرتين سيستةم ئةو ئةليكرتؤنيةي 
ثةجنة مؤرةكةية بؤ ئةوةي نةتوانرَي كةس دووبارة بَيت، ثَيويستيشة لةسةر كؤمسيؤن هةوَلبدات و كةم و 

لةطةَل سةرؤكايةتي حكومةت بة هةردووال سيستةمَيكي  كووِريةكان خباتة روو، بؤ ئةوةي ثةرلةمان بتوانَي
ئةليكرتؤني طوجناو بهَينرَيتة ثَيشةوة، سةبارةت بةوةي كة بؤ ثسثؤِراني دةرةوة، ئايا هةر لة ئَيستاوة هةوَلي 
 ئةوةيان داوة كة راوَيذ بكةن بؤ ئةوةي بتوانن ثسثؤِراني دةرةوة بهَينن، بؤ ئةو تؤمارة بتوانني زياتر تَييدا
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بةكاري بهَينني، سةبارةت بة ناوضة كوردستانيةكان، ئايا جطةلةوةي كة لة تؤماري هةرَيمي كوردستاندا ئةم 
ضوار ثارَيجطايةي كة هةية بؤ ناوضة كوردستانيةكاني دةرةوةي ئيدارةي هةرَيمي كوردستان كة ئومَيد 

هةماهةنطي و رَيكةوتن لةسةري  دةكةين بتوانَي ئةو ثِرؤذةي رةشنووسي دةستوور ثةسةند بكرَي، هةروةها
بكرَي، ئايا ضي كراوة بؤ ناوضة كوردستانيةكان و ضؤن بتوانن ئةو كَيشة و طرفتة يةكاليي بكةنةوة  
منيش ديسانةوة تَيبنييةكم لةسةر ئةوة هةبوة ئةوةي كة جةنابي سةرؤكي هةرَيم ئةو نووسراوةي كردووة 

بةرثرسيارة لةبةرامبةر كؤمسيؤن و، سةرؤكي هةرَيم بؤي  بة ض ياسايةك بووة  بة ثَيي ياساكة ثةرلةمان
 هةية وادةي هةَلبذاردني ثةرلةمان دةست نيشان بكات، نةك وادةي هةَلبذاردني خؤي، زؤر سوثاس.

 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج جع ر ابراهيم ئَي

 امنة نوقتةي نيجاميت هةية  فةرموو.
 بةِرَيج امنة زكري سعيد:

 َيج سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر

ئةطةر بةرنامةي كاري سةح بكةين بةحسَي هةندَي دكةت كو ط توطؤ كرن ل سةر كار و ضاالكي و كَيشة و 
طرفتَين كؤمسيؤنا سةربةخؤيا هةَلبذاردنان دكةت، تةنها بؤ بريئينانة جؤرَي ثرسيار كرنا ثةرلةمانتاران، لة 

ناظخؤ، ئةطةر هةر اليةنَية بَيهتة بان  كرن بؤ ئامادة بوون و لَي ثرسييَن دةضَي)، كو نة ل طؤر ثةيِرةوي 
ط توطؤ كرن بي)، نة ل طؤر ياساي ماددةي سَي كو ط توطؤ كرن ل سةر كَيشة و طرفتان نابي) شَيوازي لَي 

 ثرسييَن بي)، زؤر سوثاس.
 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج جع ر ابراهيم ئَي

نيية، ئةوةي دَينة بةحس كرن تَيبيين و سةرةجنن، ثةرلةمانتاريش لَيرةدا ئازادن، بة تةئكيد لَي ثرسني 
 بةِرَيج كاك عباس فةرموو.

 بةِرَيج عباس غجالي مريخان:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بةخَيرهاتين كؤمسيؤني هةَلبذاردني هةرَيمي كوردستاني عَيراق دةكةم، بةراسيت لة رؤذي دامةزرانديةوة 
ةك هةبووة ئةويش ثَيكهاتةكاني هةرَيمي كوردستان بوون كة بة ثِرؤذةيةك داوامان لة نيطةراني

سةرؤكايةتي ثةرلةمان كردووة كة ضارةسةرَيكي طوجناو و ئةو ثَيكةوة ذيانة لة كوردستان بِرةوَينَيتةوة، 
اي بةِرَيجم هيوادارين بةداو داضووني بؤ بكةن و ضارةسةري طوجناويشي بؤ بكةن، ثشتطريي طوتةكاني بر

حاجي كاروان دةكةم، ئةطةر كؤمسيؤني هةَلبذاردن لةبةرامبةري ثةرلةمان بةرثرسيار بَيت ئَيمة بةدوا 
داضوون بؤ هةموو كَيشةكان دةكةين، بةاَلم بؤ كَيشةي ئةوان كردووة ثَيشرت دةبَي ئَيمة ئةو 

لةطةَل حكومةت و لةطةَل  كةمتةرخةميةي خؤمان قةبول بكةين و بةدوا داضوون بؤ كارةكانيان بكةين
دامةزاندني هةموو كارةكاني، سةبارةت بة ثَيشنيارةكةشي بؤ ثَيكهَيناني ليذنةيةك بؤ بةدوا داضووني 
كاروباري كؤمسيؤن سةد لة سةد ثشتطريي لَي دةكةم نابَي كةم بؤ ئةوةي كةمتةرخةمي روو نةدات، بةاَلم 
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ياوازيم هةبَيت، ضونكة هةَلبذاردن كارَيكي تةخةسوسة سةبارةت بة نةقل كردني كارمةندان بؤيان رةنطة ج
دةبَي رةضاوي ئامار و ئاييت و قانون و ئيداري بكرَيت، داوا لة كؤمسيؤن دةكةم ئةو شتانةي ثَيويستة و 
تةخةسوسني بؤ هةَلبذاردنَيكي بَيطةرد هةمان رةضاوي دامةزراندن لة ئَيستاوة بكةن، هةورةها بة نيسبةت 

انةوة هةميشة ئةو طرفتةمان هةبووة كة ناوَيكي زؤر لة ناودان نةسرِةاونةتةوة، داواش لة تؤماري دةنطدةر
كؤمسيؤني هةَلبذاردن دةكةين كة لةطةَل ثةرلةمان هاوكاربن لةطةَل ئةجنومةني ثارَيجطارئةو تؤماري 

لة ناوة زيادة و مردووانة دةنطدةرانةي كة لة بةغداوة دَين لة رَيطاي ئةجنومةني ثارَيجطاكانةوة بثاَلَيورَين و 
ثاك بكرَينةوة، تاوةكو ئامارَيكي ثاك و بَيطةردمان هةبَيت و هةَلبذاردنَيكي بَيطةرد لة كوردستاندا بةِرَيوة 

 ب َيت، زؤر سوثاس.
 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج جع ر ابراهيم ئَي

 بةِرَيج كاك حممود فةرموو.
 بةِرَيج حممود عمر صاحل:

 َيج سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر

بَيطومان هةر ناوةندَية كة مةهامَيكي لة ثَيشة كةرةستةي بةردةسيت ثَيويستة، بة ثَيي راثؤرتةكةي بةِرَيج 
سةرؤكي كؤمسيؤن دةركةوت لة فةمانبةر لة بينا، لة بودجة، لة داتا و ئامار هيض شتَيكي لةبةر دةستدا 

، تا بتوانَي هةَلبذاردنَيكي ثاك و بَيطةردَي تَيدا فةراهةم بكات، نيية وةكو ثَيويست كة بؤ ئةمِرؤذة بطوجنَيت
( هةزار فةرمانبةري ثَيويستة، تاوةكو ئَيستا ئةوةي باسي 5000بةس تةنها بؤ رؤذي هةَلبذاردن زياد لة )

  لَيوة كرد ثَيوةرة نَيودةوَلةتيةكان نةك الوازة، هةر نيشة، ئيرت من تَيناطةم ئةم بان  كردنة بؤ ضيية
دةبوو سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران هةر ضوار مان  ثَيش ئَيستا ثَيداويستييةكاني بؤ ثِر بكردنايةتةوة 
و بة ديقةتةوة خةمي بؤ خبواردناية، بؤية بةم ئاليةتة ناتوانرَي هةَلبذاردن بكرَي و فةراغي ياسايي و 

، بةداخةوة لة كوردستاندا ثالن و تةنطةذة زؤر زياتر دةبَيت، هةموونان دةزانني هةَلبذاردن ناكرَي
سرتاتيذي درَيذ خايةن نيية و زؤر كورتة، مةعقولة لةم ماوة كةمة هةَلبذاردن بكرَي، لة كاتَيكدا واَلت بار 
طراني بة كؤمةَلَية قةيران و تةنطةذي مالي و شةِر هةموو ئةوانة كارَيطةري تةواويان هةية لةسةر باري 

َلة داناوة، رَيجم هةية ئةو وةزعة تةنها سةرقاَل كردني خةَلكة، ضونكة كؤمةاَليةتي و كؤمةاَلني خة
بةراسيت لةم ئةزمةية خةَلة ثَيويسيت بة بذَيوي ذيان هةية، بة كارة هةية، بة كةسابةت هةية، بة مووضة 

لة  هةية، بةوانة هةية، رةنطة تا ئةوةي بؤ دابني نةكرَي نةتوانَي ب َيتة سةندوقي هةَلبذارن و بةشداري
هةَلبذاردنةكاندا بكات، ثةرلةمانيش بةراسيت دةبوو هةر لة سةرةتاي دةست بةكاربووني ئةم خولةوة بة 
جدي خةمي كؤمةَلَي ثرسي طرنطي خبوارداية، ئةو ثرسانةي راستةخؤ ثةيوةنديان بة رةهةندي 

سةرؤكايةتي  نيشتيمانييةوة هةية، لةوانة ثرسي راثرسي، هةَلبذاردن، ثرسي هةمواركردنةوةي ياساي
هةرَيم، هةروةها ئةو ثرسة قوالنةي كة ئةمِرؤ بةرؤكي واَلتي طرتؤتةوة، بؤية بةراسيت بةم ئاليةتةوة 
هةَلبذاردن ناكرَيت و هةم كؤمسيؤني بااَل بؤ خؤيان مةسئوليةتيةكي بةشَيكي لةو تةنطةذيانة هةَلدةطرن و 
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ماني كوردستان، بؤية جارَيكي تر تةئكيد هةم سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران و ئَيمةش وةكو ثةرلة
لةسةر ئةوة دةكةمةوة ئةم تةنطةذة قولة بةم وةزعة ئاَلؤزةوة و ئَيمة لة كةمرت لة دوو مانطي تر تووشي 
تةنطةذةيةكي قولرت دةبني، هيوادارم بتوانني هةموومان بة طياني مةسئوليةتي و يةك خيتابي سياسييةوة 

 سوثاس. ئةو ثرسة ضارةسةر بكرَيت، زؤر
 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج جع ر ابراهيم ئَي

 بةِرَيج كاك حسن فةرموو.
 بةِرَيج حسن صاحل حممد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

هةَلبةتة قسةكاني من زؤربةيان كران، بةاَلم بة كورتي ئةو سَي، ضوار خاَلة دةَلَيم، يةكةم: ئةو بودجةيةي 
سةرثَيي خؤيان بؤ رايي كردني كارةكانيان ضةندة كة داوايان لة وةزارةتي دارايي  ئةوان بؤ ئةوةي بكةونة

كردووة و وةزارةتي داراييش بؤ حكومةتي هةرَيمي كوردستاني ناردووة  دووةم: لة سةرةدانةكاندا بةر 
يت طوَيم كةوت كة ضوون بؤ زؤر شوَين، بةاَلم وةزارةتي بازرطانيمانبةر طوَي نةكةوت، ضونكة بةراس

وةزارةتي بازرطانيش زؤر ثةيوةستة بة مةسةلةي ثاك كردنةوةي تؤماري دةنطدةران، هةر وةك ضؤن 
وةزارةتي تةندروستيش ثَيويستة، هةورةها ئةوةي كة طوَيشمان لَي بووبَي بَي ئومَيديةكي زؤر طةورةي دا بة 

وة لةو ماوةيةدا و كار بةو ئَيمةش و بة خةَلكي كوردستانيش كة نةتوانَي تؤماري دةنطدةران ثاك بكاتة
تؤماري دةنطدةرانة بكات كة لة وةزارةتي بازرطاني عَيراقةوة دَيت، ئةوة ئةطةةر هةَلبذاردن نةشي كات 
باشرتة لةوةي كة بةو تؤماري دةنطدةرانةوة بَيكات، بؤية من ثَيشنيار دةكةم ثةلة بكرَي لةوةي كة ئةو بَي 

اتوودا هةوَل بدات بَلَي ئَيمة بة تؤماري دةنطدةراني تازة كار ئومَيدية و ئةو قسةيةي كة كردي لة داه
دةكةين، لة كاتَيكدا كة ئةم تؤمارة ثاك كراوةتةوة، سَييةم: سةرةدان كردني حكومةت بؤ كؤمسيؤن ئةوةندة 
قورس بَيت بةراسيت ئةمةشيان تؤزَية بَي ئومَيدي دةدات بة خةَلكي كوردستان، ئةو كؤمسيؤنةي كة 

رد هةموومان ئومَيدَيكي طةورةمان لةسةر هةَل ين بوو بؤ ئةوةي راثرسي بكات، بؤ ئةوةي دروستمان ك
راثرسي بؤ ناوضة دابِرَينراوةكان بكات، راثرسي بؤ دةوَلةتي كوردي بكات، راثرسي لةمةو دوا بؤ 

ةعين ئةم هةَلبذاردنةكاني ثةرلةمان و حكومةت و سةرؤكايةتي هةرَيم و دةستوور و كؤمةَلَية شت بكات، ي
ضاو ثَيكةوتين حكومةت ئةوةندة قورس بَي ئومَيدمان كةمرت دةبَيتةوة بةم كؤمسيؤنة، ضوارةميان: شةش 
مان  زياترة سوَينديان خواردووة ئةم بةِرَيجانة و داوايان لة حكومةت كردووة بودجةيةكيان بؤ دابني 

سةرؤكي هةرَيم نةيدةزاني بَي بودجة و بَي  بكرَي، ئايا بةِرَيجان لة سةرؤكايةتي هةرَيم، يان راسرت بةرَيج
فةرمانبةر و بَي هةموو ئةو موستةلجةماتانةي هةَلبذاردني ثَي ئةجنام دةدرَي وةك بااَلترين دامةزراوةي 
جَي بةجَي كردن ض هاوكاريةكي ئةم كؤمسيؤنةي كردووة  ض هاوكاريةكي ئةم كؤمسيؤنةي كردووة و داواي 

دةزانَيت ناكرَيت  من جارَيكي تر لةطةَل هيواي سةركةوتنم بؤ ئةم  شتَيكيان لَي دةكات كة سوور
 كؤمسيؤنة، بؤ ئةم دةستة بةِرَيجة، بةاَلم بؤ خؤشيان هةست دةكةم زؤر بَي فشاربوون، زؤر سوثاس.
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 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج جع ر ابراهيم ئَي

 بةِرَيج عباس فتاح فةرموو.
 :بةِرَيج عباس فتاح صاحل

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

من نامةوَي قسةي هاوِرَيكاو دووبارة بكةمةوة، ضةند ثرسيارَية زياتر ئاراستة دةكةم، بةاَلم ئَيستا طوَيمان 
لة بةِرَيج سةرؤكي هةَلبذاردنةكان بوو كة هةَلبذاردن لة ماوةي ئةو دوو مانطة ناكرَيت، كة ناكرَيت ثَيويستة 

و رَيطةيةكي تر بؤ هةَلبذاردني سةرؤكي هةرَيم لة ثةرلةمان بة تةواف  رَيطا بؤ دؤزينةوةي شَيوازَية 
ضارةيةك دياري بكرَيت، هةموو اليةكمان زؤر ثةلةمان كرد لة دروست كردني كؤمسيؤن، بةاَلم تاوةكو 

ن  ثَيش ئَيستا نةتوانراوة فةرمانبةرةكاني دياري بكرَي، نة بارةطايةكةي بؤ دابنرَيت، بةاَلم ثَيش ضوار ما
ئَيستا كة ئةوان بَيطومان دةيان زاني كة هةَلبذاردن لة ثَيشةوةية و هيض ئاطاداريةكيان نةكردووة كة ئةم 
ثَيداويستيانةمان بؤ دابني ناكرَي، ئايا بة ضةند دةتوانن ناوي دةنطدةران تؤمار بكةنةوة و بَي دووبارة و بة 

ئايا ئَيوة نازانن كاتي هةَلبذاردنةكان ض كاتة و خؤتان بؤ راست دروسيت  هيض هةنطاوَيكيان بؤ ناوة يان نا  
ئامادة نةكردووة  يةعين دةبَي ثَيويستة ئيال كة ئاطاداري بكرَينةوة ئَينجا بَلَين ئَيمة كامتان زياتر دةوَيت، 
 ئةوان كاتي هةَلبذاردنةكان دةزانن، ثَيويستة ثَيش ئةو كاتانة هةموو ئامادةكاريةكاني خؤيان بكةن بؤ
ئةوةي ئةطةر بارودؤخَية هاتة ثَيشةوة، ئةو كاتة لةبةر هؤي بارودؤخةكان دةتوانني بكةين، ئايا 
ثةرلةمانيان ئاطاردار كردؤتةوة  ئةطةر ئاطاداريان كردؤتةوة بؤ تاوةكو ئَيستا ثةرلةمان بَي دةن  بووة 

ةمانيان كردؤتةوة كة اليةني ثةيوةنديدارةكاني بان  هَيشت نةكرووة  ئةطةر ئةوان بة رةمسي ثةرل
حكومةت ناتوانَي بيان بييَن كة ثَيداويستيةكانيان بؤ دابني ناكات، ئةطةر ئاطاداريان كردؤتةوة ئايا 
ثةرلةمان لةو حاَلةتةدا بةرثرسة لةوةي بؤ ئةواني بان  هَيش نةكردووة  لة قسةكاني جةنابي سةرؤكي 

ابي سةرؤكي هةرَيم ئةطةر بة دةنطدةراني كؤمسيؤن دةَلَي ثشت بةس) لةوةي كة نووسراوةكةي جةن
هةَلبذاردني ثَيشوو بَيت، جةنابي سةرؤكي هةرَيم لة نووسينةكةي دةَلَي بة شَيوةي ثَيوةرَيكي نَيودةوَلةتي 
هةَلبذاردنةكان بكرَي، واتا كارتي زيرةك دروست بكرَي، هةر كارتي زيرةك خؤي بةراسيت دوو مان  و سَي 

شةش مانطي دةوَي بؤ دروست كردني ئةوةي هةَلبذاردنَيكي راست و دروست بَيت،  مان ، ثَيمواية هةر خؤي
بؤية ثَيمواية هةموو ئةم خااَلنة ثَيويستة بؤ هةَلبذاردن كؤمسيؤن وةاَلمان بداتةوة كة بؤ نةيتوانيوة 

 هةموو ئةم ثَيداويستيانة دابني بكات، زؤر سوثاس.
 رؤكي ثةرلةمان:مينكي/ جَيطري سةبةِرَيج جع ر ابراهيم ئَي

 بةِرَيج كاك ظةمان فةرموو.
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 بةِرَيج ظةمان فيصل سليم:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ديارة ئةم هةمي دزانني كو سةر بة ثةرلةماني ظةبوونا كؤمسيؤنَي بة هةندَي دووماهية نايةت، تةنَي 
ا مونتيج ثاظَيذي) بؤ كؤمسيؤن ل بةرامبةري ثةرلةماني بةرثرسيار بيت، كو ثةرلةمان هيض ثَينطاظةك

هةندَي كو ئةظ كؤمسيؤنة بشَي) بة شَيوازةكي سةركةفتيانة كارَين خؤ ئةجنام بداتن، يةكيش وان 
كَيماسيَين كو ثةرلةماني ئةجنام داي ئةوة ئةظِرؤطة بية كؤمبينا ئةظِرؤكة دا مةفروز بَيت ثةرلةماني بة 

يان يةكيش ل نوَينةرَين ئةجنومةنَي وةزيران ئةظ كؤمبينا ئاطاهداري يان ذي ئامادة بوونا وةزيرَي دارايي و 
ببةستيبا بؤ هةندَي كو ئةظ بةرثرسياريةتية ئةم هةمي بَي كو بجاني ئةجنام ضيية ئةم دَيخينة ئةستؤي 
حكومةتَي دا، بةَلكو وان ذي موبالةغةيَيت خؤ هةبان بؤ هةندَي كو دي اعَي ل هةندَي بكةن بجانني كة 

ئةو بودجةيا ثَيتظية و ئةو موستلةزةماتَيت ثَيتظي بؤ ئةجنامدانة هةر هةَلبذاردنةكي  بؤضي هةتا نوكة
نةداينة كؤميسؤنَي يان نةخستنة بةردةسيَت واندا، ظَيرَي من دظَيت ئاخافتنَيت خؤ بة دوو ثرسيارا بة 

يش وان ثَيظةرا دووماهي بينم، راستة بؤ ئةجنامدانا هةر هةَلبذاردنةكي كؤمةَلةكا ثَيظةرات هةين، يةك
رةنطة ل هةميا طرنطرت كات بي) كو كؤمسيؤن ثَيتظي بة هةبينا شةش مان  هةبي) و ئةظة ذي ل ناظ 
ثةيِرةوي ناظخؤدا يا تةسبيت يان ثةسةند كري، باشة، تةسبيت كرنا وان شةش هةيظا بؤئةجنامدانا هةر 

ي سةرؤكايةتيا هةرَيمي ئاماذة بة هةبينا بة هةَلبذارنةكي، ئايا موراعاتا وان ياساي بةركار كرية كو ل ياسا
دوو هةيظا داية، دوو: دطةل هةندَي دا كو كؤمسيؤنَي ئةو ئامادة نيشانداية كو نةشَي) هةَلبذاردنا ئةجنام 
بدات  ئةرَي باشة بؤضي كؤمسيؤن ثَيشنيارا هةندَي نةكرية كو ثةرلةمان ئةظِرؤكة ل ظَي كؤمبينَيدا يان 

دةسةاَلتَي ذي وةربطري) ئةوة كو ئةو دَي رابينم ئةجنامدانة هةَلبذاردنان ل هةرَيما  كؤمبينةكا ديدا وَي
كوردستانَي، يان ذي كؤمسيؤن ثَينطاظةكا هوسا هاظَيتية كو هةماهةنطيةك كردبي) كو ل طؤري ياسايا وان 

بؤ هةندَي كو بشَين  ( ذي ئةو تَيدا هاتية ثَيتظية هةماهةنطيةكي دطةل كؤمسيؤنا بةغدا بكةن،4يا ذمارة )
ئيستي ادةش وان مةكاتبَيت كؤمسيؤنا بةغدا ل هةرَيما كوردستانَي هةي بكات بؤ ئةجنامدانا ظي 

 هةَلبذاردني يان بؤ هةر هةَلبذاردنةكا دي، زؤرسوثاس.
 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج جع ر ابراهيم ئَي

 بةِرَيج منرية خان فةموو.
 علي: نعثمابةِرَيج منرية 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
بةةؤ  سةةاي  نةةة يا ئةةةم ئةجنومة كةةة  سةةةرةتاوة  بةخَيرهاتنى بةِرَيج ئةجنومةنى كؤمسياران دةكةم ، ديارة ئَيمة لة
يةَةدَيكى زؤر  لةةةمانتاران ئوم هةةةموو ثةر مةةة  خةةوارد ئَي سةةاييان  سةةوَيندى يا نةةة  ئةةةم بةِرَيجا تةةر  كةةةوت ، دوا دةر

ئةةةو طةورةمان هةبوو كة ئةم ئةجنومةنة  بةةةَثَيى  دةتوانَيت كارَيكى زؤر طةورة ئةجنام بدا ، بةاَلم بةداخةوة 
ِراثؤرتةى بةِرَيج سةرؤكى ئةجنومةن خوَيندييةوة هةموومانى بَى ئومَيد كردووة ، ئَيمةى ثةرلةمانتارى بَى 
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كةةة  نةةةى  لةةةم ثةرا ئةةةو  هةةةموو  بةةة  بةةةر  كةةرد بةرام يةَةد  بةةَى ئوم شةةى  تةةة ئومَيد كردووة ، خةَلكى كوردستاني دَي
سةةتان  لةةةمانى كورد كةةة ثةر كةةةم  بةردةميان بؤ ِراى كردنى كارةكانيان ، بؤية وةكو ثةرلةمانتارَية ثَيشنيار دة
كةةار و  بةةةِرَيجة هاو نةةة  ئةةةم ئةجنومة ضةةاودَيريكردنى  كةةردن و  شةةتى  كة بةرثرسيارى يةكةم دةبَيت لة سةرثةر

نةةة ثشتيوانيان بَى بؤ ئةوةى بتوانن ئةو لةمثةرانة لةبةر دةميان  دروست بووة البربَين ، بؤية ثَيويستة الية
لةةة  ثةيوةنديدارةكانى تايبةت بة ِراى كردنى كارى ئةم ئةجنومةنة بنطهَيشتى ثةرلةمانى كوردستان بكرَين ، 
خةةاَلى  هةةةبوو  نةةة  بةةةو ئةجنومة طةةةورةمان  كةمتةرخةمييةكانيان بكؤَلدرَيتةوة ، ضونكة ئَيمة هيوايةكى زؤر 

يةةان يةكةم ، خاَلى دووةمي مةةن ثَي كةةرد  طةةدةرانى  مةةارى دةن سةةةلةى تؤ سةةى مة انل بةِرَيج سةرؤكى ئةجنومةن با
نةةدى  ئةَلَيم ئَيوة لةناو ثؤىل ثةرلةمانى كوردستان سوَيندتان خواردووة كة بةرثرسيارن لة ثاراستنى بةرذةوة

ئةةةم شةةينةى  نةةة  ميلةتةكةتان ، هةر بؤيةش ثاككردنةوةى تؤمارى دةنطدةران ثَيويستة ئةركى لة ثَي ئةجنومة
يةَةت ،  طةةدةران ب مةةارى دةن نةةةوةى تؤ نةةدا ثاككرد يةةةتى كارةكانيا لةةة ئةول طةةةكانيان ،  كةةارة طرن لةةة  بَى ، يةكَي بَى 
سةةَيكى  نةةى حةما ئةةةمان بي خاَلَيكى تر ئةمةوَيت قسةى لةسةر بكةم ئَيمة لةم ثةرلةمانى كوردستانة ، ئةوةى 

سةةة هةةةرَيم و  سةةةرؤكايةتى  يةةةن  ئةةةبينى لةال طةةةورةمان  ئةةةم زؤر  سةةتكردنى  بةةؤ درو تةةةوة  رؤكايةتى حكومة
سةةتاندا  لةةة كورد نةةةكان  ئةجنومةنة ، ئةم دةستةية ثَيمان وابوو ئةطةر كؤمسيؤنى بااَلى سةربةخؤى هةَلبذارد
نةةة  ئةةةم ئةجنومة طةةةورةى  شةةتييةكى  هةةةرَيم ثاَلث سةةةرؤكايةتى  هةةةروةها  تةةة ،  دروست ببَى ، ئةوا ئةم حكومة

تةةة ئةكةن من ثَيشمواية خؤشيانئةندا سةةةرةتادا بوونة كةةة لة مانى ئةجنومةن ئةم ِروئيايةيان ال دروست بووة 
هةةةةم  هةةةةرَيم  سةةةةرؤكايةتى  لةةةة  بةةةووين  يةةةوا  بةةةَى ه هةةةةموومان  سةةةتا  بةةةةاَلم ئَي نةةةةدا ،  لةةةةم ئةجنومة نةةةدام  ئة
سةةةرؤكايةتى  سةةتة  يةةة ثَيوي نةةة ، ب ئةةةم ئةجنومة شةةتيوانيكردنى  شةةتطريى و ث بةةؤ ث مةةةت  سةةةرؤكايةتى حكو لة

تةةايي حكومةت ، سةرؤكا نةةة كؤ كةةة نواندوويا نةةةى  ئةةةو كةمتةرخةميا يةتى هةرَيمى كورديستان لَيرة بةدواوة 
يةَةنني ،  نةةة به لةةةم ثةرا بةةةم  تةةايي  بةةدةين كؤ شةةةوة هةوَل لةةةمانى كوردستاني بةةة ثةر هةةةموومان  يةَةنن ،  ثةةَي به

 دةستخؤشيتان لَيدةكةم.  
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/سةرؤكى ثةرلةمان:

 شوان فةرموو. سوثاس ، بةِرَيج كاك
 :بةِرَيج شوان امحد نعمان

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بةخَيرهاتنَيكى طةرمى ميوانة خؤشةويستةكان دةكةين ، ئَيمة ضاوةِروانى زؤرمان لةو كؤمسيؤنة هةبوو بؤ 
بةةة  هةةةرَيم زؤر  سةةةرؤكى  بةةةِرَيج  سةةى ،  مةةدانى ِراثر بةةؤ ئةجنا مةةادةكردن  خةةؤ ئا نةةةكان و  كةةارى هةَلبذارد ئامادة

يةةة ث سةةيؤنة ، دةبوا ئةةةم كؤم سةةتكردنى  بةةؤ درو يةةة  لةةةمان كردي لةةة ثةر ةرؤش بووة كة هاتؤتة ثةرلةمان داواى 
يةةة ،  ضةةاودَيرى وردى بكردبا نةةة  ئةةةركى ثةرلةما ئَيمةش وةك ثةرلةمانى كوردستان موتابةعةمان بكردباية ، 

مةةةاددةى ) يةةَةى  بةةةة ث مةةةة  سةةةيارى يةكة لةةةةمان بةرثر مةةةارة )3ضةةةونكة ثةر سةةةاي ذ سةةةا4( يا ( ، 2014َلى )(ى 
طةةةَل  يةةةكيان لة هةةيض ثةيوةندي يةةا  كةةةم ئا سةةياران دة ئةوةىرتيشيان دةربارةى ئةو ثرسيارة لة ئةجنومةنى كؤم
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(UN( ئةجنامداوة  ضونكة بةِراستى بَى هاوكارى )UN واَلتانى ئةوروثى و بةتايبةتى واَلتى ئةمريكا زؤر )
شةةتيوانييةكى زةمحةتة هةندَى ئيش و كار كة بؤ ئايندةمان تةمةناي دةك طةةةر ث طةةا ئة ةين زةمحةتَى بة جَيب

ئةةةوةى  لةةة  شةةتطريى  مةةةش ث تةواومان ىَل نةكرَيت ، ئةوةى تريش زؤر قسةو باس لةسةر ئةوة دةركَى بةَلَى ئَي
دةكةين كة هةوَلبدرَى تؤمارى دةنطدةران ثخت و خاوَين بكرَيتةوة لة مردووان ئةوانى كة وجوديان نةماوة 

ئةوةى لة هةَلبذاردنى داهاتوو هيض تانة و تةشةنةك لة هةَلبذاردنةكان نةدرَى ، بؤ بةهةر شَيوةيةك بى بؤ 
 هةموو اليةكيش ساغ بَيتةوة كة ئةم تؤمارة ضؤن بةشَيوةيةك ثاككراوةتةوة ، سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/سةرؤكى ثةرلةمان:
 سوثاس ، بةِرَيج كاك فةرهاد فةرموو.

  )فةرهاد سةنطاوى(بةِرَيج فةرهاد حةمة صاحل
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان:

ئةةةيوبى  لةةدين  صةةالح ا يةةة ،  بةةى ني جارَيكى تريش ثَيويستة سوَيندَية خبؤين كة مةبةستمان شةخصى و حيج
كةةة  تةةى كا بةةِروا و بةةاش  ضةند سةد ساَلَية لةمةو ثَيش بؤ ئةوةى ئيش و كار بة ِرَية و ثَيكى بِروا ، ئيشةكان 

مةةةكان ب لةةة نا يةةة )بسم اهلل(  مةةن ثَيموا سةةتيدا  لةةة ِرا بةةةن ،  طةةةورة ب مةةةى  نةةاتوانن نا كةةان  ضةةونكة كؤترة كةةةن و 
سةةت  بةةة مةبة تةةة  ئةةةم واَل كةةانى  هةةةموو دامودةزطا دةزطاى كؤمسيؤنى هةَلبذاردن بة مةبةست ئي ليج كراوة ، 
سةةنا  بةةَى ئيست بةةة  بةةةكان  هةةةموو حيج لةةة  يةةارى داوة  كةةورد بِر سةةةركردايةتى  ئةةةوةى  بةةةر  كةةرَى لة لةةيج دة ئي 

طةةا و 60( ساَل ، )50ياريانداوة كة مبَيننةوة )بِر سةةتة دام و دةز تةةةوة ثَيوي كةةة مبَيني ئةةةوةى  بةةؤ  تةةؤش  سةةاَل   )
سةةةتةمَيكى  شةةةكةوتوو ، سي طةةةةلَيكى ثَي بةةةة  نةةةدى  سةةةات ثةيوة طةةةا و موئةسة نةةةةبَى ، دام و دةز سةةةاتت  موئةسة

ئةةةبَى بةةةكان  هةةةموو حيج ئةةةوة ثَيشكةوتوو هةية ، سةركردايةتى كورد بةبَى ئيستيسنا لة  بةةةر  نةةةوة لة  مبَين
بةةة الك  بةةَى دةورى  يةَةة  ئةةةبَى داَل مةةري  بةةَى ،  بةةة داَل طريا بةةَى دةورى  يةَةة  نةةابَى الك مةةري  وةكو )مةكياظيلى دةىَل : 
طريابَى( لَيرة مةسةلةكان زؤر ِروون و ئاشكراية ئةم واَلتةى ئَيمة بةرةو ثَيشةوة ناضَى ، دام و دةزطا دروست 

لةةة نابَى لةبةر ئةوة سةركرداي نةةةبَى ،  ةتى كورد بة هةموويانةوة ثَيويستيان بةوةية كة دام و دةزطا دروست 
بةةَى  سةةت  بةةةبَى مةبة يةةة  كؤتايشدا هةموو مةسةلةكان بةرةو كوَى دةضَى  سةركردايةتى كورد هيض شتَيكى ني

بةةِر وات تةنانةت هةَلةو كةم و كورتى و ئةوانةش هةمووى بةمةبةستة بؤ ئةوةى ئيش و كارةكان بةم جؤرة 
خةةةكانى  لةةة مةتبة يةةان  ئةةةدا ،  يةةدِراَليش بِريار طةةاى ف بةةدا داد ئةةةكرَى بِريار ، لة كؤتايدا داوا لة دادطاى فيدِراَلى 
نةةاكبري و  لةةةمان و ِروو نةةدام ثةر يةةة ئة تةةر ني ثشتةوةى حيجب ِرَيكةوتنَية دةكرَى لةسةر مةسةلةكان ، هي ةةى 

تةةر سوحوفيش نة خؤيان شني و مؤر بكةنةوة ، نة ِرةخنةى توند و تيذ بطرن ، نة حيجبةكانيش ئةوةندةى 
يةةان  سةةى  بكةن بة دوذمنى يةك ، نة ميللةتةكةنان ثِر نةبَى لة كَيشةو ِرق و كينةو ئةوانة ، ِرَيكةوتنى سيا

 دادطاى فيدِراَلى مةسةلةكة يةكالى دةكاتةوة ، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/سةرؤكى ثةرلةمان:

 وو حةيات فةرموو.سوثاس ، بةِرَيج خات
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 بةِرَيج حيات جميد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ضةةةند  ثشتطريى لة قسةكانى هةريةك لة بةِرَيجان كاك فةرحان جةوهةر و كاك ظةمان فيصل ئةكةم ، ديارة 
مةةةوة  بةةارةى ناكة مةةن دوو كةةرد  يةةان  سةةةكانى من كةةردوو ق يةةان ثَي ئةةةوان ئاماذة شةةرت  بةةةاَلم ثَي هةةةبوو ،  خةةاَلَيكم 

يةةةكانى  جارَيكى تةةؤِرى ثةيوةندي سةةيؤن  يةةا كؤم سةةيؤن ئا تر ، بةس ثرسيارَيكم هةية بؤ بةِرَيج ئةندامانى كؤم
سةةةلةى NGOخؤى لةطةَل ِرَيكخراوةكانى ) سةةةر مة شةةى لة بةةةت ئي نةةة بةتاي لةةةو ِرَيكخراوا نةةدَية  كةةة هة (كان 

يةةان فراوانكردو تةةؤِرةى خؤ ئةةةو  يةةا  كةةردووة ، ئا بةةذاردن  سةةةلةى هةَل سةةةر مة سةةى و لة شةةيان ِراثر طةةةر نة وة ئة
شةةتَيكى  كردووة لة ئَيستادا دةتوانن ئةو تؤِرةى خؤيان فراوان بكةن و ئيستي ادة لة تةجروبةى ئةوان بكةن 
كةةة  يةَةدا  يةةان ث تةةريش ئاماذة نةةى  لةةة برادةرا نةةدَية  سةةيؤن هة كةةةى كؤم سةةةلةى ِراثؤرتة سةةةر مة خراث نيية ، لة

يةةة ، ِر يةةةك ثِرؤتؤكؤلي ثةةؤرتَيكى تاِرادة كةةة ِرا تةةريش ِراثؤرتة نةةى  لةةة برادةرا نةةدَية  يةةنم هة كةةةيان وا دةب اثؤرتة
خةةؤى 1نةفسى ئاما سةةةاَلتى  ةيان ثَيدا ، ثَيويستة لةسةر كؤمسيؤن ثَيطةى خؤى بةهَيج بكات و ئةوةندة بَيدة

مةةاددى  شةةة  نيشان نةدات ئةوان ئةتوانن بة عةمةىل ئيشى خؤيان بكةن و ثَيداطريبن لة موعالةجة كردنى كَي
يةةةكانيان يةةةدا ،  و تةكنيك سةةةلة  لةةةم مة هةةةبَيت  خةةؤى  لةَةى  لةةةمان ِرؤ سةةتة ثةر مةةةش ثَيوي بةةؤ ئة تةةة  ، هةَلةبة

 سوثاس.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/سةرؤكى ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس ، خاتوو شكرية فةرموو.
 :مصى  بةِرَيج شكرية امساعيل 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
سةةةياران د مةةةةنى كؤم بةةةةخَيرهاتنى ئةجنو سةةةةرةتادا  كةةةار و لة بةةةؤ  كةةةةين  شةةةيان لَيدة كةةةةين ، دةستخؤشي ة

بةةةِرَيج  سةةةكانى  شةةتى ق سةةةرةتا ثاَلث نةةة ، لة سةةرتاو بووي سةةتى دةستبة يةةنني ِرا ضةةةندة دةب ضةةاالكييةكانيان هةر
بةةةاَلم  يةةان ،  يةةان كرد سةةةكان هاوِرَي لةةة ق يةَةة  مةةةوة زؤر بةةارةى كة مةةةوَى دوو كةةةم نا طةةةاَلىل دة مةةةِروان  سةةتا  مامؤ

بةةؤ دةمةوَى جةخت لةسةر ئةوة  نةةديان  بكةمةوة كة ثَيشنياريان كردووة تؤمارى دةنطدةرانى حكومةتى ناوة
سةةازى و  سةةتة ضاك سةةتاوة ثَيوي لةةة ئَي سةةتى  نةةدرَيت بةِرا بةةؤ بهَي شةةيان  ئةةةو تؤمارة طةةةر  لةَةَيم ئة بهَيندرَيت ، من دة

بةةةر لةةةمانتاران ، لة سةةةرجةم ثةر لةةةمان و  سةةتى ثةر تةةة بةردة ئةةةوةى  ثاكسازى لةو تؤمارة كرَي ، ثاشان خبرَي
لةةةوةى  ئَيمة نوَينةرى خةَلكى هةرَيمى كوردستانني ، هةموو حيجبةكانيشى تَيدا هةية ، بؤ ئةوةى دَلنيابني 
نةةاوى  بةةارة و  نةةاوى دوو سةةةر  يةةابني لة بةةدرَى دلن سةةةر ئةجنام كة ئةو تؤمارة هةر هةَلبذاردن و ِراثرسييةكى لة

 اس.مردووةكانى تَيدا نيية ثَيمواية ئةمة حةلَيكى باشة ، سوث
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/سةرؤكى ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس ، بةِرَيج كاك عمر فةرموو.
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 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةيمان  نةةةكان و ِراثر سةةةربةخؤى هةَلبذارد سةةيؤنى  سةةاي كؤم يةَةة يا مةةة كات بةخَيرهاتنى ميوانةكان دةكةم ، ئَي
بةةوو  يةةةكَية  مةةن  بةةة ِراى  سةةتان ، زؤر كةةرد  لةةةمانى كورد لةةةى ثةر ئةةةم خو شةةةكانى  هةةةرة با سةةتكةوتة  لةةة دة

كةةة  نةةةى  ئةةةم بةِرَيجا سةةت  تةةة دة سةةيؤنة دةدرَي شانازلان ثَيوةى كرد ، بةاَلم بةداخةوة كاتَية قيادةى ئةم كؤم
بةةةتى بةةوون بةتاي يةةدةر  ئةةةوان ل كةةردووة ،  تةةةواو  يةةةكى  نةةا ئومَيدي شةةى  مةةةى توو مةةة ، ئَي يةةوانن الى ئَي  ئَيستا م
سةةت  يةةة ، دة سةةتان نةبوا سةةتة وة كةةردووة زؤر دة سةةتى ثَي سةة رةوة دة خةةاَلى  سةرؤكى كؤمسيؤنةكة ئةبوواية لة 
بةةؤ  ثةةةناى  نةةَى  بةةةِرَيجبان ببي يةةةوَى  مةةةت نا سةةةرؤكى حكو يةَةة  يةةة كات سثى نةبواية زؤر زؤر بةداخةوة ، ئةبوا

كةةةمى ئةوا ضةةاودَيرى ية لةةةمان  سةةةرؤكى ثةر ضةةونكة  يةةة سةرؤكى ثةرلةمان برب داية ،  مةةةكى بكردبان نةةة ، كؤ
ئةةةم  هةةةمووى  كةةؤى  هةةؤك ،  سةةلَيمانى و هةَلة ةةة و د هةةةولَير و  كاتَية ناتوانَى بينايةك بطرَى بة كرَى لةناو 

بةةؤ )20بينايانة ناكاتة ) نةةار ، 20( مليؤن دينار ، مةنتقى تَيدا نيية تؤ دةزطايةك شةلةل بكةى  يةةؤن دي ( مل
هةةةر كاتَية فةرمانبةرت نيية وةكو ئةو هاوِرَى  بةِرَيجانةم كة باسيان كرد تؤ بة ثةرلةمانى كوردستانيشةوة 

بنديوارةكان نةقل بكراباية بؤ ئةو دائريةية بةس بوو هةتا ئةوان بتوانن لةسةر ثَيى خؤيان بوةس) ، بةاَلم 
ى بَى بةداخةوة قيادةكردن ، قائيد ئةبَى قائيد بَى لة س رةوة دةست ثَيبكات بةداخةوة ئةم كؤمسيؤنة ئَيمة

خةةيالىل  لةةة  ئةةةوان  كةةاتَى  يةةة  ئومَيد كردووة ، ئةبواية نةك ئةندامانى ثةرلةمان داواى هاتنى ئةوانيان بكردبا
بةةة  لةةةمان  نةةة ثةر يةةة بَي يةةان بكردبا يةةان داوا يةةة خؤ شةةةوة ئةوبوا ضةةَيتة ثَي ضةند مانطَيكدا ئةزانن كارةكةيان نا

مةةة وةزعة يةةة ئة لةةةمانيان بطؤتبا لةةةمان و ثةر نةةةوة ، سةرؤكايةتى ثةر بةةؤ بدؤز سةةةرَيكمان  يةةة ضارة كةةةى ئَيمة
مةةةى زؤر  نةك ئَيستا كاتَية داواى هةَلبذاردنَيكيان لَي ئةكرَى ئةوان دَين ثةنا بؤ ثةرلةمان ئةبةن ، ئةمة ئَي
يةةان  كةةة داوا ضةةةندة  كةةةيان  كةةةم بودجة نةةة ئة ئةةةو بةِرَيجا سةةتةى  سةةَية ئاِرا ضةةةند ثر مةةن  كةةردووة ،  بَى ئومَيد 

نةةى (  2015كردووة بؤ ) ضةةَيتة زم بؤ بة ِرةقةم بة ئَيمةيان نةوتووة بَلَين ئةوة بودجةكةمانة  ئايا ئةمة نا
ئةةةم  غةةدا  مةةةتى بة سةةتة حكو نةفةقاتى سيادى لة بودجةى عرياق  ضونكة هةَلبذاردن نةفةقاتى سيادية ثَيوي

نةةةيان دا يةةان  بةةذاردن ثارةية سةرفبكات نةك حكومةتى هةرَيمى كوردستان ، ئايا ئةم هةوَلةيان داوة  وة  هةَل
نةةةكانى  سةةةربةخؤى هةَلبذارد بةةااَلى  سةةيؤنى  سةةتةى كؤم ئةةةم دة يةَةوان  نةةدى ن سةةيادية ، ثةيوة يةةةكى  نةفةقة
لةةةوان  سةةوود  نةةةيانتوانيوة  يةةا  ضةةيية  ئا عةةرياق  بةةذاردنى  سةةيؤنى هةَل نةةةى كؤم كوردستان لةطةَل ئةو فةرمانطا

لةةة  يةةة  ئةةةو كارمةند60وةربطرن  ئةشوانتوانى هةر كارمةنديان ني تةةدا %  كةةانى حكومة لةةةناو دةزطا كةةة  نةةةى  ا
نةةةيانتوانيوة 8هةية بة بيناي ثةرلةمانيشةوة  يةةا  طةةرن ، ئا نةةة وةر لةةةو كارمةندا سةةوود  % زيادةية ئةيانتوانى 

كةةةيان  هةةةروةكو بودجة يةةان  يةةازاتى خؤ ضةةةو ئيمت يةةا مو كارمةندةكانيان دامبةزرَينن ، بينايان دامبةزرَينن ، ئا
 م وةاَلمى ئةم ثرسيارانةمان بدةنةوة ، زؤر سوثاس.ديارة يان ديار نيية  هيوادار

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/سةرؤكى ثةرلةمان:
 سوثاس ، بةِرَيج دكتؤر سراج فةرموو.
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 :بةِرَيج سراج امحد محدامني
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ا لةم مينبةرة رَ استييةكان وَيِراي بةخَيرهاتنم بؤ شاندى ميوان كؤمسيؤنى بااَل ، من داوا ئةكةم ئَيمة لَيرةد
سةةرية   سةةيؤن موقة بةةؤ كؤم يةةا  سةةم ئا مةةن دةثر خبةةةين ،  سةةةكامنان دةر نةةة ق كةةةين و بابةتيا بةةاس ب خةةؤى  وةك 
بةةة  سةةتان زؤر  لةةةمانى كورد ئةةةمِرؤ ثةر يةةة  يةةة ، دةبوا مةةادة نةكرا بةةؤ ئا سةةتيةكانى  هةةيض ثَيداوي كةةة  لةةةكاتَية 

يةةدارى  يةةةنى ثةيوةند يةةة ال كةةةم دةبوا بةةاس دة شةةكاوانة  كةةة ِرا بةةااَل  سةةيؤنى  بةةةر كؤم سةةرية بةرام كةةةوا موقة
ئةةةو  نةةدانان  تةةى ثال يةةي ، وةزارة تةةى دارا كةةو وةزارة نةةة وة ئةةةوان لَيرةبا يةةة  مةةادة نةكرد بةةؤ ئا سةةتييةكانى  ثَيداوي
بةةؤ  يةةا  مسةةةوة ئا بةةااَل ، دةثر سةةيؤنى  سةةتيةكانى كؤم نةةةكردنى ثَيداوي بةةةر ئامادة اليةنانةى كة موقةسرين بةرام

لةةةمان بانطهَي هةةةرَيمى ئةةةمِرؤ ثةر سةةةرؤكى  جةةةنابى  شةةتى  بةةةتى دواى بانطهَي كةةات بةتاي سةةيؤن دة شةةتى كؤم
نةةةدةهات   كوردستان بؤ هةَلبذاردن ، ئايا بؤ تازة ثةرلةمان لة كؤمسيؤن بةخةبةر دَيت بؤ ثَيشرت بةخةبةر 

طةةة نج يةةة من ئةوة دةثرسم جَيطاى سةيرو سةمةرةية ضما ثةرلةمان نةيدةزانى ئَيمة ِرؤذانة لةم ثرسة طرن
ئةةةكرد و  سةةيؤنى نة شةةتى كؤم بةةؤ بانطهَي نةةد   تةةةى نةئةروذا بةةا بة ئةةةم  سةةتا  ثةةَيش ئَي مةةان   سةةَى  ئةبينةوة ، بؤ 
لةةة  كةةة  نةةةى ئيمرؤ ئةةةو طلةييا كةةؤى  تةةة  ضارةى كَيشةكانى نةئةكرد و هةَلى نةستاندةوة سةر ثاي خؤى  كةوا

ئةةةدرى  شةةان  سةةيؤن ني بةةةر كؤم كةةةوا بةرام سةةارديانةى  ئةةةو خةم لةةة كؤمسيؤن ئةكرَى ،  يةةة   لةَةَيم دةبوا مةةن دة  َ
كةةة  سةةةرؤركايةتى ئةوِرؤ سةةتةى  يةةة دة نةةة دةبوا ئةةةو طلةييا سةةارديية ،  ثةرلةمان بكراباية ئةمِرؤكة ، ئةو خةم
ئةو شتانة وةاَلم بدةنةوة ، ضونكة  ئةوانن نةيانتوانيوة كارةكانى كؤمسيؤن وةكو ثَيويست ضاودَيرى بكةن ، 

لةةة جا لَيرة با هةموو خةَلكى كوردستان بج نةةةك  نةةة  سةةاحةى ثةرلةما لةةة  سةةريى  انَى تؤثى تةقسري تؤثى موقة
ئةةةوان  بةةةرطى  جةةل و  بةةة  مةةان  ضةةةورى خؤ ساحةى كؤمسيَؤن كةواتة هيض ئيجاب ناكرَى ئيمِرؤ ئَيمة دةستى 

 بسرينةوة ، سوثاس.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/سةرؤكى ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس ، بةِرَيج خاتوو مريم فةرموو.

 :ريم صمد عبدىبةِرَيج م
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةةاَلم  كةةرد ،  بةخَيرهاتنى ئةندامانى ئةجنومةنى كؤمسياران دةكةم ، ديارة زؤر لة هةظااَلو قسةكانى منيان 
طةةةَل  يةةة لة سةةتى دةبوا كةةرد ِرا سةةيان  من هةندَى خاَلم هةية بة كورتى باسيان دةكةم ، وةك ئةوةى هةظااَلو با

ضةةاودَيرى دروست بوونى ئةو كؤم ئةةةوةى  بةةؤ  سةةثارداية  بةةةتى ِرا يةةةكى تاي سةةتان ليذنة سيؤنة ثةرلةمانى كورد
ئةةةو  يةةارة  يةَةت ، د سةةيؤنة ب ئةةةو كؤم كةةارى  طةةادارى و هاو كةةةوة ئا لةةة نجي ئةةةوةى  بةةؤ  كةةات و  سةةيؤنة ب ئةةةو كؤم
هةةؤى تةةة  بةةؤ بؤ كةةة  يةةة  يةةان هة مةةةَلَية طرفت كةةردووة كؤ يةةان ثَي كةةة ئاماذة لةةة ِراثؤرتة بةةةِرَيجة وةك  نةةة   ئةجنومة
سةةةر  تةةةنها لة نةةة  كةةة هةيا نةةةى  كةةةم و كوِريا ئةةةو  يةةان  نةةة  ئةةةو طرفتا يةةا  سةةيؤنة ، ئا ئةكتيخ نةبوونى ئةو كؤم
لةةة  نةبوونى بودجةو ميالكة  يان لةمثةر و بةربةستى ديكة هةية لةبةردةم هةنطاوةكانيان ، لة خالَيكى تر 
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بةةذار بةةؤ هةَل سةةتة  يةةان ثَيوي كةةةن كات لةةةوة دة بةةؤ ثَيشنيارى ِراثؤرتةكةدا باس  بةةَى  يةةة دة يةةة بؤ يةةان هة دن ، طرفت
كةةدا  لةةة كاتَي كةةةن  بةةذاردن ب كةةردوون هةَل هةةةرَيم داواى لَي سةةةرؤكايةتى  بةةةاَلم  هةَلبذاردن ثرسيان ثَي بكرَيت ، 

لةةة  1/6ِراثؤرتةكةى ئةوان لة  هةةةرَيم  سةةةرؤكى  طةةوَيرةى  14/6نَيردراوة ، لة نووسراوى بةِرَيج  بةةة  يةَةت  دةَل
يةةاربَى ثَيوةرة نَيودةوَلةتييةكان  طةةةر بِر كةةردووة  ئة ضةةيتان  يةةة  يةَةوةرة نَيودةوَلةتي ئةةةم ث هةَلبذاردن بكةن بؤ 

مةةردوو و  بةثَيى بايؤمةترى بَيت وةك هةظااَلو باسيان كرد ئةو تؤمارةى دةنطدةرانى عرياق كة ثِرة لةناوى 
يةةدا ث لةةة كؤتاي نةةاوة   هةةةنطاوَيكيان  مةةارة  ض  تةةةواوى دووبارة ئايا ئةوان ثالنيان ضيية بؤ ئةم تؤ لةةة  شةةتطريى 

شةةت  مةةةعنى بانطهَي يةةةنى  كةةةم ال شةةنيار دة قسةكانى خاتوو طةشة و كاك طؤران و بةِرَيج كاك قادر دةكةم و ثَي
 بكرَيت بؤ ئةوةى لَيثرسينةوة بكرَيت كة بؤضى تا ئَيستا هاوكار نةبوون ، سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/سةرؤكى ثةرلةمان:
 ِرابوون فةرموو.زؤر سوثاس ، بةِرَيج كاك 

  :بةِرَيج ِرابوون تؤفي  معروف
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةة  سةةتا  يةةة ئَي سةةةبارةت بةوة من قسةكاو دوو تةوةرةية هةوَلدةدةم بة كورتى ثَيشكةشيان بكةم ، يةكَيكيان 
لةةة بةةةِرَيجان  بةةؤ  سةةى  سةةةرؤكايةتى  ثَيى وةاَلمةكةى بةِرَيجان لة كؤمسيؤنى بااَلى سةربةخؤى هةَلبذاردن ِراثر

هةةةرَيم  سةةةرؤكى  بةةذاردنى  يةةة هةَل نةةاى ني سةةيؤنة توا ئةةةو كؤم كةةة  كةةةوتووة  ئةةةوة دةر سةةتان  هةةةرَيمى كورد
بةةؤ  سةةى  كةةارى سيا شةةرتيش ئامادة بةِرَيوةبةرَى ، بة شَيكى زؤرى لة فِراكسيؤنةكانى ثةرلةمانى كوردستان و ثَي

يةَة سةةتان ل هةةةرَيمى كورد سةةةرؤكايةتى  كةةة  يةةة  ضةةوونيان وا كةةة بؤ لةةة كرابوو  مةةة  سةةتانى ئَي لةةة كورد بةةة دواوة  رة 
سةةتان  لةةةمانى كورد نةةاو ثةر لةةة  يةَةة ئيتي ةةاق  مةةة جؤر طةةةر ئَي يةةة ئة بةةذَيردرَى ، بؤ سةةتان هةَل لةةةمانى كورد ثةر
بةةة  بةةبني  شةةةيةدا زاَل  دروست بكةين فِراكسيؤنةكان بطةنة سازان و لة يةك طةيش) دةتوانني بةسةر ئةو كَي

مةةة هةَلبذاردنى بةِرَيج سةرؤكى داهاتو يةةوادارم ئة يةةة ه سةةتان ، بؤ لةةةمانى كورد لةةة ثةر وى هةرَيمى كوردستان 
بةةةتى  بةةبني ، با شةةدا زاَل ئةةةم تةطةرةية سةةةر  كةةةمان و بة لةةة واَلتة سةةيش  هةةةم سيا ببَيتة دةرضةيةكى ياسايي و 

، ِراثةرينمان كردووةو بة شَيكى طرن  لة واَلتةكةمان ِرزطار كردووة  1991دووةم ئةوةية كة ئَيمة لة ساَلى 
كةةرد  سةةتمان  بةةةاَلم دة دةستمان كرد بةشَيوةيةك لة شَيوةكان هةرضةندة من تَيبيين زؤرم هةية لةو بارةوة ، 
كةةردووة  بةةذاردمنان  ضةةةندين هةَل مةةة  سةةاوة ئَي لةةةو  سةةتان  هةةةرَيمى كورد لةةة  كةةان  سةةتكردنى دام و دةزطا بةةة درو

سةةتا  هةةةتاوةكو ئَي شةةم  مةةة سةرجنى ئةم ثةرلةمانة بةِرَيجة بؤ ئةوة ِرادةكَي تةةةى ئَي لةةةم واَل بةةذاردنية  هةةيض هةَل
تةةةةوة  خةةةراوى نة ئةةةةوةى ِرَيك بةةةؤ  بةةةةجَيبكات  لةةَةةتى جَي سةةةتانداردى نَيودةو سةةةيث و  نةةةةيتوانيوة دوو ثِرةن
يةكطرتووةكان و ِرَيكخراوة موعتةبةرة نَيودةوَلةتييةكان وةك هةَلبذاردنَيكى ئازاد و ِرةوا واتة دوو ستاندارة 

كةةة طةةة نَيودةوَلةتيية بةةذاردنَيكى  بةناوبان يةَةت ، هةَل ئةةازاد ب بةةذاردنَيكى  تةةة هةَل نةةةِرةتى ، وا سةةتانداردى ب ، دوو 
ئةةةو  لةةة دواى  تةةونس  بةةةاَلم  ضةةى ،  يةةةعنى  مةةةوة  هةةةردووكى وردبكة ِرةوابَيت كة بةداخةوة كات فرسةت نادا 

كةةردووة ، دوو هةَل بةةذاردنى  عةةةرةبى دوو هةَل بةةةهارى  كةةانى  بةةة ِرووداوة نةةاودةبرَين  كةةة  بةةذاردنى ِرووداوانةى 
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بةةةجَي  يةةدا جَي لةةة خؤ ثةرلةمانى هةردوو هةَلبذاردنةكة توانيتى ستانداردة نَيو دةوَلةتييةكان )ئازاد و ِرةوا( 
كةةةى  تةةة ديكتاتؤريية نةةدنى حكومة لةةة دواى ِرووخا سةةر  نةةدا ، مي سةةةر هةَلبذاردنةكانيا سةةةركةوتووبن بة كةةاو  ب

يةةةكانى ) سةةتانداردة نَيودةوَلةتي كةةةى  بةةارةك هةَلبذاردنة كةةة مو يةَةة  بةةةاَلم كات بةةةجَيكرد ،  ئةةازاد و ِرةوا( جَي
سةةةتانداردة  ئةةةةو دوو  نةةةةيتوانى  كةةةةى دووةم  كةةةرد هةَلبذاردنة يةةةان  يةةةةكان ئينقيالب سةةةكةريية ديكتاتؤري عة
بةةةردةم  كةةةمان لة يةةا ِرَي دةدةن واَلتة يةةة ئا سةةيؤن ئةوة لةةة كؤم مةةن  سةةيارى  كةةات ، ثر بةةةجي ب نَيودةوَلةتيية جَي

لةَةةتىِرَيكخراوة نَيودةوَلةتيية بةةةردةم  enter national) (community  كان و دونياي نَيودةو جةةا لة ئين
يةةَةوةرى  هةةةةمان ث سةةةان بة نةةةةكامنان دي تةةةة هةَلبذارد بةةةني وا بةةةةردةوام  شةةةرينة  تةةةة نا لةةةةم بابة نةةةدا  طةلةكةما

ةن كة هةَلبذاردنةكانى ثَيشوو بةِرَيوة ب ن يان لةبةردةم ئةم ثةرلةمانةدا بةَلَين بة ئَيمةو بة طةلةكةماندةد
كةةرَين  بةةةجَى ب هةَلبذاردنى داهاتوو ئةم دوو ثَيوةرة نَيودةوَلةتييةى )ئازاد و ِرةوا( لة هةَلبذاردنةكامناندا جَي

( بةرزبكةنةوة ، Enter national community، سةرمان لةبةردةم هةم طةلةكةمان و هةم لةبةردةم )
 زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/سةرؤكى ثةرلةمان:
 ؤر سوثاس ، بةِرَيج كاك زانا فةرموو.ز

 :بةِرَيج زانا عبدالرمحن عبدهلل
 ةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَيج س

يةَةى  سةةةرة ، ملمالن يةةان لة سةةتان زؤر طومان هةةةرَيمى كورد لةةة  كةةة  سةةيؤن دوو زاراوةن  بةةذاردن و كؤم يةةارة هةَل د
بةةردوو سياسى تونديان لةسةر بووة لة ِرابردوو ، لة ئَيستادا كة ئَيمة هةنطاو نةن لةةة ِرا كةةة  َيني ئةو طومانةى 

شةةَيكى  بةةة  يةةة  ئةةةمن ثَيموا دروست بووة برِيةوَينينةوة بؤ ئةوةى لة ئايندة ئةو كؤمسيَؤنة بتوانَى كار بكا كة 
طةةة  يةةة طرن تةةر ، بؤ تةةةكانى  جةةة و بابة شةةان بود يةةة ثا نةةةبوونى متمانة طةورةى ثةكخستنى كارى كؤمسيؤنةكة 

سةةةلةى اليةنة سياسييةكان يةكةم كار كة ئة سةةةر مة يكةن ِرةوانةى بَى متمانةيي ئةو طومانةى زؤرةى كة لة
هةةةموو  بةةةو  سةةيؤنة  ئةةةو كؤم طةةةر  ضةةونكة ئة ثِرؤسةى هةَلبذاردن و كؤمسيؤن هةية لة هةرَيمى كوردستان ، 
طةةةر  كةةا ، ئة بةةذاردن ب طومانةى ئَيستاوة مبَينَيتةوة ضارةسةرى كَيشةكانى نةكرَى ضؤن لة ئايندة ئةتوانَى هةلََ

ئةةةيكا ه سةةيؤنَية  كةةة كؤم كةةا  بةةوَل ب ةَلبذاردنى كرد ئةوة كَيية ئةتوانَى دةرئةجنام و نةتيجةى هةَلبذاردنَية ق
نةةة ،  يةَةوان اليةنةكا نةةةى ن سةةتكردنى متما كة دنيايةك طومان و ِرةخنةى لةسةرة ، بؤية طرنطة يةكةم كار درو

  بطَيِرَيت لةو بارةيةوة ، ثرسيارَيكى تر ئةندامانى ئةو ئةجنومةنةى كؤمسيارانة ثةرلةمان ئةبَى ِرؤَلى طرن
لةةة  سةةوود  نةةةوَى  كةةة ئةيا نةةةى  كةةرد ئةوا سةةيان  كةةة با لةةة ِراثؤرتة كةةة  ئةةةوةى  مةةةزرا ك  بةةؤ دا سةةيؤن  يةةة كؤم ئةوة
طةةةَل  هةةةر لة ئةزموونى بةغداد وةربطرن ، سوود تؤمارى دةنطدةرانى بةغدا وةرطرن جا بؤ ئَيمة مامةَلةمان 

مةةة بةغداد نةكرد ، ئةطةر تؤمارى  بةةَى ئَي غةةداد  هةةى بة كةةةى  دةنطدةرانى بةغداد هى بةغداد بَى و ئةزموونة
نةةى  بةةة وةرطرت يةَةوة ،  كؤمسيؤنى كوردستامنان بؤ دامةزراند  بؤية طرنطة ئةم كؤمسيؤنة بة ِروحييةتَيكى نو

شةةَي سةةيؤنَية هاو وةى ئةزموون لة واَلتانى ثَيشكةوتوو كؤمسيؤنَيكى كوردستانى بؤ ئَيمة بنيات بنَى نةك كؤم
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لةةة  نةةدَية  نةةدامبوونى هة بةةة ئة سةةةبارةت  يةةة ،  كؤمسيؤنةكةى بةغداد كة ئَيمة كَيشةى طةورةمان لةطةَلى هة
لةةة  بةةةربن  نةةدام  ، فةرمان ئةةةكرَى ئة ئةندامانى كؤمسيؤن لة كؤمسيؤنى بةغدا لة ِراستيدا ئةوة كارةساتة ، 

تةةر درو جةةارَيكى  بةةةاَلم  تةةر ،  يةةةكى  هةةةر دامةزراوة لةةة  هةةةرَيم  مةةةتى  طةةةَل حكو نةةدى لة سةةتكردنةوةى ثةيوة
شةةتى وا  طةةةر  كةةةم ئة نةةت ئة سةةيارةوة كؤمَي يةَةر ثر تةةة ذ سةةيؤنة ئةخا ئةةةم كؤم سةةةربةخؤيي  كؤمسيؤنى بةغداد 
سةةى ،  يةَةدانى دلوكرا بةةؤ ثةرةث بةةةتى  طةةة بةتاي يةةةكى طرن سةةيؤن دةزطا سةةةربكرَيت ، كؤم بةةةزوويي ضارة هةةةبَى 

لةةةم  مةةةت  ئةةةبَى حكو بةةةِرَيوة ،  ئةةةبا  بةةذاردن  قةةةيرانى ضونكة هةَل بةةةناوى  نةةاكرَى  نةةدرَي ،  سةةةلةية تَيبطةَي مة
ضةةونكة  نةةةكرَيت ،  سةةيؤنة  ئةةةو كؤم كةةارى  كةةةين ، هاو سةةي ب سةةةلةى دلوكرا لةةة مة شةةَى  مةةة ثاشةك يةةةوة ئَي داراي
نةةة  سةةى و ئةوا بةةذاردن و ِراثر سةةةلةى هةَل ئةةةزانن مة تةةان  يةَةت خؤ ئةطةر ئةو كؤمسيؤنة وةكو ئَيستا ثةكى خبر

لوكراسى لة كوردستان زؤر ثاشةكشَى ئةكا كة ئةركى ثةرلةمانة فشارى طةورة ثةكى ئةكةوَي و مةسةلةى د
نةةدنى  سةةيؤن و دامةزرا لةسةر حكومةت دروست بكا ، ثةرلةمان تةنها بة ئةركى دةنطدان و دامةزراندنى كؤم

مةةة  يةَةت ، ئَي طةةرن  ب ئةةةركَيكى  شةةيان  كةةة دامةزراوةكان نةبَى ، مةسةلةى ضاودَيرى و بةدواداضوون كَيشةكاني
كةةة  يةةة  طةةرن  ئةوة ئةةةركى  ئةركةكةمان ئةوةبوو كة ئةو كؤمسيؤنةمان دامةزراند ياسايةكيشمان بؤ دةركرد 
ئةةةم  طةةةَل  نةةةكان لة تةةى الية لة ئايندة ثشتيوانيان بكةين سةثؤرتيان بكةين ، لة كؤتايي بؤ ِرةواندنةوةى طرف

 كؤمسيؤنة ئةبَى تؤمارَيكى دةنطدةرانى ثاك هةبَى ، سوثاس.
 د. يوسحم حممد صادق/سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيج 

 سوثاس ، فةرموو كاك على.
 بةِرَيج علي محة صاحل:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان:
بةةوون  كةةاك ِرا ضةةوونةكانى  شةةيوانى بؤ كةةةين ، ث نةةةكان دة سةةةربةخؤى هةَلبذارد بةخَيرهاتنى كؤمسيؤنى بااَلى 

لةةة ئةكةم بة تةواوةتى هةموومان دَلنيابووينةوة لةوةى كة ئةم كؤ طةةة  نةةة ِرةن طةةدا و  مسيؤنة نة لة شةش مان
بةةاتى  سةةتةلجةماتى ئينتيخا كةةؤى مو جةةةو  بةةةر و بود طةةدةران و فةرمان مةةارَيكى دةن كةةة تؤ تةةردا  مةةانطي  شةةت  هة

نةةةوةدان، نةبَيت ناتوانَى هةَلبذاردن  لةةة كؤبوو سةةيةكانيش  نةةة سيا يةةةن الية سةةتا حال بكات، حةليش ئةوةية، ئَي
هةةةرَيم بري لةوة بكرَيتةوة لةِرَيطةي ئة سةةةرؤكايةتي  طةةرفيت  نةةاونراوة  يةةة  م ثةرلةمانةوة ئةو طرفتةي كة هة

ضارةسةر بكرَيت، بة هةَلبذاردن لة ثةرلةماني كوردستاندا، خاَلَيكي تر هةية، ئةمةوَيت تةركيجي برادةراني 
هةرَيمي  كؤميسيؤني بؤ ِرابكَيشم، ضونكة تا ئَيستا قسةي لةسةر نةكراوة، ئَيستا لة فةرمانطةكاني حكومةتي

سةةيؤنةية  سةةاي كؤمي ئةةةم يا كوردستاندا، خةريكي تةسجيلي )بايؤ مةتري(ن، ئةم تةسجيلي بايؤمةترية، دذي 
لةةة  كةةةي  ئةةةَلَين نجي كةةردووة،  ضةةاودَيردا  نةةدَية  طةةةَل هة سةةةم لة مةةن ق كةةةين،  سةةةر ئة سةةةي لة مةةة ق كةةة ئَي

لةةة )(هةزار دةن  دةكات300%( نجيكةي )8%(ثةجنةمؤرةكان ناخوَينَيتةوة، لة )8) يةةة، 8، يةعين  كةةةم ني )%
هةةةرَيمي  نةةةكاني  بةةاآلي هةَلبذارد سةةيؤني  ئةةةركي كؤمي سةةا  بةةةثَيي يا دووةم، نوَيكردنةوةي تؤماري دةنطدةران، 

لةةة ) ئةةةَلَيت  كةةةوةك ومت  يةةةي،  بةةةتَيكي 8كوردستانة، نةك ئةو تةسجيلة بايؤمةتري مةةة با تةةةوة، ئة %(ناخوَينَي
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نةةاوي خراثة، من ثَيم واية ئةطةر ئريادةيةكي بة نةةي  طةةدةران، دةركرد مةةاري دةن نةةةوةي تؤ هَيج هةبَيت نوَيكرد
شةةيان  كةةاري با مةةة  لةةةماني ئَي شةةووي ثةر خةةولي ثَي نةةةت  مردووةكان كارَيكي ئةستةم نيية، كارَيكي ئاسانة، تةنا
يةةةعين  مةةابوو،  لةةةييت  لةسةر كرد، تةنانةت سيدييةكانيشيان وةدةست خست، ناوةكانيشيان دةركرد، بةس دي

مةةا ئةةةوة  تةةي بةةةس  ئةةةوة وةزارة تةةر  خةةاَلَيكي  تةةةوة،  نةةوَي بهَيرَي طةةدةراني  مةةارَيكي دةن يةَةت و تؤ لةةةيت بكر بوو دي
يةةةكي  تةندروستيمان هةية، بةتةئكيد هةركةس ئةمرَيت ناوةكةي ئةدرَيتة وةزارةتي بازرطاني، ئةطةر ئريادة

خةةاَلَي يةَةة بةهَيج هةبَيت من دَلنيام لةماوةيةكي كورت و كةمدا ئةتواندرَيت بكرَيت،  هةةيض وةزارةت تةةريش  كي 
لةةةِرَيطاي  يةَةت،  نةةة وةربطري سةةوود لةما نةةدرَيت  يةةةعين ئةتوا نةةةبَيت،  نيية لةكوردستاندا لة فةرمانبةردا زيادي 
يةةة،  يةةان هة كةةةميالكي زياد وةزارةتةكانةوة با كؤميسيؤن ثَيمان بَلَيت نووسراوتان كردووة بؤ ضةند وةزارةت 

اردبن، خاَلَيكي تريش من تةئكيد دةكةمةوة خةريكة شتَية بةتةم و لة ثَيداويسيت خؤيان زيادةو بؤيان نةن
نةةةوة يةةا بكرَي يةةان دَلن هةةةموو هاوِرَي تةةةوة،  ئةةةوةش ِروون بكرَي تةةةوة،  كةةةو ،مةةذاويي ئةمَينَي مةةجا بريؤ نةةي ئي  كرد

سةةتان هةرَيمي سةرؤكي بةِرَيج بِريارةكةي ثَيش كؤميسيؤن بانطهَيشيت مةةداني بةةؤ بةةوو، كورد بةةذارد ئةجنا  ن،هةَل
تةةةدا لةةةم كرد ئيمجايان ئةوانةي طةةة كا يةةان ِرةن مةةة بري تةةةوة لة يةَةي عةةةقَليان كردبَي سةةيؤنة ئةةةم شةةكابَيت، ث  كؤمي

سةةتا ثةةَيش مةةان  سَي مان ، دوو يةكَية ئةوة ثَيش ئةطةر بَيت، ثَيويستة سةةيت بةةة ئَي نةةني ثَيوي سةةيؤن دةزا  كؤمي

سةةيؤنةكة ةوةيئةة بةةؤ بنَيرَيت، نووسراو و بكات ئيمجا ياداشت ئةيتواني بَيت تةةة كؤمي يةَةرة، بَي طةةؤ تةةا ئ  لةةةو ط تو

  سوثاس. زؤر بكةين، بابةتةوة
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 زؤر سوثاس، بةِرَيج مامؤستا عبدالرمحن علي، فةرموو.
 :رضابةِرَيج عبدالرمحن علي 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ثةةَي كةةةين،  نةةة دة ئةةةو هاوِرَييا لةةةوةزارةتي بةةةخَيرهاتين  نةةة،  ئةةةو برادةرا يةةاري  بةةؤ زان هةةةر  شةةتَية  هةةةموو  ش 

سةةيت  تةةةوة بةمةبة يةةةك كراوة سةةتادا فةرمانطة لةةة ئَي سةةتان  هةةةرَيمي كورد مةةةتي  سةةازي حكو طةةاني و ثيشة بازر
سةةتي ادة  ثاكتاوكردني ئةو كةسانةي كة بةثَيي فؤِرمي بايعي ديارة ثةيوةندي بةمانيشةوة هةية، ئةتوانن ئي

سةةري لةمانيش بكةن،  سةةةآلتي حة سةةاكة دة بةةةثَيي يا نةةةكردووة، دووةم:  ئةةةوانيان  بةآلم ثَيم وابَيت سةرداني 
سةةيؤني  سةةةرؤكي كؤمي كةةة  داوةتة كؤميسيؤني باآلي هةَلبذاردن لة هةرَيمي كوردستان، ئايا تا ضةند ئاسايية 

سةةتانني هةَلبذاردني عَيراق، تةئكيد لةوة ئةكاتةوة ئَيمة ئامادةي هاوكاري كردني كؤميسيؤني  هةرَيمي كورد
بؤ ئةوةي هةَلبذاردني سةرؤكايةتي هةرَيم لة كوردستاندا ئةجنام بدرَيت، خاَلَيكي تر باسي بينيين سةرؤكي 

شةةرتيش بوو، ِر 1/6حكومةت زؤر كرا، ئةم ِراثؤرتةي كة ئةو بةِرَيجانة تةقدلي ئَيمةيان كردوة لة  طةةة ثَي ةن
هةةةر  كةةةم  سةةةور ئة يةَةت، ئةوان داوايان كردبَيت تة مةةةتيان كردب سةةةرؤكي حكو نةةيين  يةَةت، داواي بي يةَةة بب مانط

سةةةتان  لةةةماني كورد مةةة لةثةر نةةةمَينَيت، ئَي لةةةخؤيان دا يةةان  هةةيض دَل سةةتيدا  لةَةَيم لةِرا بةةةوان دة مةةن  بةةةآلم 
لةةة 22/12/2014ليذنةيةكمان هةية بةناوي ليذنةي كشتوكاَل و سةرضاوةكاني ئاو، لة  ، بةفةرمي داوامان 
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سةةةرؤكايةتي سةرؤكايةتي ثةرلة كةةةم،  مان كردووة ديدارَية لةطةَل سةرؤكي حكومةتدا بكةين بؤ ماوةيةكي 
سةةةرؤكي  5/1لةةة  خةةةوة  يةَةت، بةدا لةَةدا ب شةةي لةطة كةةردووة، ئَيستا يةةران  مةةةني وةز سةةةرؤكايةتي ئةجنو داواي لة

كةةة  شةةَيت،  شةةتوكاَلدا دابني نةةةي ك طةةةَل ليذ ضةةارةكَية، لة نةةةبووة  مةةادة  مةةةت ئا نةةدام ثةرلةما 10حكو نةةة ئة
ضةةَيندرا،  ليذنةكةش ئةوةندة طرنطة ئاسايشي خؤراكي ثَيوة بةندة، ئةمة بؤ كَيشةكاني كشتوكاَل بووة، طةو 

 دوورايةوة، لةسايلؤكاندا دانرا، ئةو دانيشتنة هةر نةبةسرتا، سوثاس.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.
 سةةةرؤكي بةِرَيج بة دةدةين دةرفةت بةدَلنياييةوة بوو، واوتة ثةرلةمان بةِرَيجي ئةنداماني قسةي سوثاس، زؤر

مةةةني سةةياراني ئةجنو سةةيؤني كؤمي بةةذاردن سةةةربةخؤي بةةاآلي كؤمي سةةي و هةَل سةةتان، هةةةرَيمي لةةة ِراثر  بةةؤ كورد
سةةةو هةندَية بةآلم ِروو، خباتة ئةجنومةنةكةيان تَيبينيةكاني و سةرنج ئةوةي سةةةكان لةق بةةةِروي با مةةة ِروو  ئَي

يةةة ثةرلةمان لةسةرؤكايةتي كرايةوة، مةةةوَيت مةةن بؤ نةةدَية ئة شةةتانةوة لةةةِرَيطاي بةةدةم، تةةةوزيح هة  بةةؤ بةِرَيجي
يةةامدَل من كردووة، كؤميسياران ئةجنومةني لةطةَل مامةَلةمان ضؤن ئَيمة كة كوردستان، هةرَيمي هاووآلتياني  ن

شةةيان كةةة سةةةرةتاي هةةةر بةةةِرَيجان ئةةةوةن، شةةاهيدي خؤ سةةت لة نةةة، ةمئةة بةةووني بةةةكار دة مةةةني ئةجنومة  ئةجنو

يةةان سووَيند لة كؤميسياران مةةة خواردن سةةةر بةةةردةوام ئَي شةةيان بةةووين، خةةةت لة كةةةيان لةةة خؤ سةةيان ِراثؤرتة  با

مةةةة كةةةة كةةةردووة نةةةةوةمان شةةةةش ئَي لةةَةدا كؤبوو سةةةةر بةةةةردةواميش داون، ئةةةةجنام لةطة  بةةةؤ بةةةووين خةةةةت لة
سةةةركردني شةةةكانيان، ضارة شةةَيوةيةكي كَي يةةةكما كةةاتي بة بةةني بةةؤ نبينا شةةووكاري ئةةةوةي بةةؤ كةةردوون، دا  ئي

كةةةن، دابني بينايةك خؤيان بودجةي بة ئةتوانن كاتةي ئةو تا ببةن، بةِرَيوة ئةجنومةنةكةيان يةةةوة ب  بةدَلنياي

سةةت ئةةةوان بةةةَلكو نيية، بةس كؤميسياران ئةجنومةني بؤ بةتةنها بينا يةةان ئةةةكات ثَيوي هةةةموو هةةةبَيت بينا  لة

سةةتان، هةرَيمي ثارَيجطاكاني طةةةكاني ئةةةوةي بةةؤ كورد يةةاني فةرمان يةَةدا خؤ سةةت ت كةةةن، درو مةةة ب سةةيت ئة  بةةة ثَيوي

طةةةي كردووة داوايان ئةوان هةية، بودجة نةةةوة لةِرَي يةةان سةةةربةخؤن، ئةةةوان ضةةونكة خؤيا  لةةةِرَيي كةةردووة داوا

شةةانةيان ئةةةو ئةوةي بؤ وةزيران، ئةجنومةني لة و دارايي وةزارةتي لة خؤيانةوة سةة بةةؤ كَي كةةةن، ةرضارة مةةة ب  ئَي

شةةوكارةكاني ئةةةوةي بةةؤ كردوون، تةنسيب بؤ كاتي بةشَيوةي فةرمانبةرمان هةندَية يةةان ئي  بةةةرن، بةةةِرَيوة خؤ

مةةة بةةةآلم طةةاداري ئَي سةةتيان ئةةةوان كةةة ئةةةوةين ئا يةةة بةةةوة ثَيوي بةةةري كةةة هة مبةةةزرَينن، تةةازة فةرمان  بةةةثَيي دا

بةةةري لةةة سوود ندرائةتوا تةنانةت نا ئةطةر بةخؤيان، تايبةت مواسةفاتي تةةةكاني فةرمان طةةرن، تةةر وةزارة  وةرب

مةةةوَيت هةةةبَيت، ديوار بن فةرمانبةري ثةرلةمان لةناو كة بكرَيت، بةوة ئاماذة ِرةنطة جارَية ضةند يةَةوةي ئة  ئ

نةةداماني و بةةةِرَيج لةةةمان ئة يةةا لةةةوة ثةر مةةةوة، دَلن سةةةرةتاي بكة سةةت لة نةةةوة بةةةكار دة شةةتووة نةةةمان بوومنا  هَي

نةةةت تةةة ئةةةو كةةة ئةةةوةي َيشثةة تةنا صةةَلةن بابة تةةةكانيش ئة نةةدرَيت، لةوةزارة شةةتووة نةةةمان بهوذَي كةةة هَي  ية

 كوردستانن، ثةرلةماني ميالكي لةسةر فةرمانبةرانةي ئةو هةموو مبَينَيت، لةثةرلةمان ديوار بن فةرمانبةري

بةةةرَيكي لةةة سةةاييةوة فةرمان لةةةي بةةؤ ئا يةَةذكار ث سةةتا ِراو لةةةماني لةةةدةوامن ئَي سةةتان،ك لةثةر بةةةري ورد  بةةن فةرمان

مةةان يةةة، ديوار سةةتة ن بةةةري ِرا مةةان فةرمان يةةة، زياد نةةدَي هة بةةةرمان هة يةةة فةرمان طةةة كةةة هة  ئةةةو بةةةثَيي ِرةن

يةةان ثةرلةمان لة ئَيمة ناتوانني ئَيستا و دامةزراون بةآلم نةيةن، ثةرلةمان بةكاري ثةرلةمان ئيشوكارانةي  دةر
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سةةت كؤميسياران ئةجنومةني سةرؤكي و ارانكؤميسي ئةجنومةني بؤ ثةيوةندلان بكةين، طةةةَل كةةردووة، درو  لة

طةةةَل يؤنامي، طةةةَل نةةام، لة خةةراوة لة نةةدةكاني ِرَيك يةةدار تايبةمتة مةةداني بةةة ثةيوةند بةةذاردن ئةجنا سةةي و هةَل  ِراثر

يةةان نةةة ئةةةو هةةةموو كةةة ئةةةوةن شةةاهيدي خؤ مةةة ثةيوةندييا سةةةرؤكايةتي ئَي لةةةمان لة  بةةةِرَيجيامنان بةةؤ ثةر

نةةامي لةطةَل دانيشتنَيكمان هيض وة،ِرَيكخستو سةةةر يؤ سةةيت لة سةةتان، هةةةرَيمي ئا سةةةر وة كورد سةةيت لة يةَةراق، ئا  ع

نةةةت كةةي تةنا يةةو، تيمَي كةةةوة كةةة نةةام، بةةةناوي ئةةَين( ) شةةتنَيكمان هةةيض هةةاتبوون لةنيؤر طةةةَل داني نةةةدا لة  ئةما

سةةةي ئةةةةوةي بةةةةبَي نةةةةكردووة، سةةةيؤن با يةةَةت يةةةةكَية كؤمي سةةةة لةةةة ب  ئةةةةو كيةكانيسةةةةرة و طةةةرن  هةةةةرة با

خةةراوة ئةةةم نَيودةوَلةتيانة، ِرَيكخراوة ئةم لةطةَل ئَيمة ثةيوةندييانةي نةةةي ِرَيك  بةةوارةدان، لةةةم كةةة تايبةمتةندا

نةةةوة ِرَيكخراوةي ئةو كردووة، باسيان لةِراثؤرتةكةياندا كة ئةوةي هةتا سةةي بةةةرةو كرا سةةي، دلوكرا  دي( ئةةؤ، )

 بؤ ثةيوةندلان هةروةها دابنيشن، كؤميسياران ئةجنومةني لةطةَل كة كردوون لَي داوامان ئَيمة ديسانةوة هةر
 ِراثرسي و هةَلبذاردن سةربةخؤي باآلي كؤميسيؤني لة كؤميسياران باآلي ئةجنومةني لةطةَل كردوون، دروست

 بةةة تسةبارة دةبَيت، دروست لةنَيوانياندا هاوبةش كؤبوونةوةي يةكةم داهاتوو هةفتةي وابَيت ثَيم عَيراق، لة

يةةةكي دةكات ثَيويست كوردستان، لةهةرَيمي سةربةخؤن دةزطايةكي ئةوان بودجة يةةان سةةةربةخؤي بودجة  خؤ

يةةةكي ئةطةر تةنانةت بةآلم ثةرلةمان، لةدةرةوةي وة حكومةت، لةدةرةوةي هةبَيت، سةةايي ِرَيطا يةَةت، هةةة يا  بةةؤ ب
مةةة ئةةةوةي لةةةمان ئَي جةةةيان لةثةر بةةني بةةؤ بود كةةةين، دا يةةةكي يةةان ب سةةايي ِرَيطا مةةة ئةةةوةي بةةؤ هةةةبَيت، يا  ئَي

بةةةرةكانيان مبةةةزرَينني، بةةؤ فةرمان بةةةري دا سةةيؤن فةرمان مبةةةزرَينني، كؤمي مةةة دا سةةةرؤكايةتي ئَي لةةةمان لة  ثةر

نةةدي بةةؤ نةةةكردووة خؤش ِرَيطامان ئَيمة بؤضي كرا، باس زؤر كة بةوةي سةبارةت نيية، الرلان بةِراسيت  ثةيوة

يةةران، جنومةنيئة لةطةَل حكومةت، لةطةَل ئةوان سةةتيدا وةز نةةةوة لةةةِرَيطاي سةةةربةخؤن ئةةةوان لةِرا  داواي خؤيا

يةةدارةكان، اليةنة هةموو لةطةَل دةكةن ثةيوةندي سةةتا تةةا بةةةآلم ثةيوةند  كةةة نةةةكردووين لةةَي ئةةةوةيان داواي ئَي

يةةةيان ئةم ئَيمة سةةت بةةؤ ثةيوةندي كةةةين، درو طةةةر بةةدةين ئةةةوةش هةةةوَلي ئةةةتوانني ب يةةان ئة نةةةوَيت خؤ  وة ،بيا
نةةةوَيت ئةطةر بةآلم بكةن، ثةيوةنديانة ئةو ئةتوانن سةربةخؤ بةشَيوةيةكي خؤيان ئةوان مةةة بيا تةةوانني ئَي  دة

 كةةاتي جةةا هةةةبَيت، ليذنة كة كرا ثَيشنياريش بطرَيت، سةر ثةيوةنديانةش ئةو كة ئةوةي بؤ بكةين خؤش ِرَيطا

ضةةووني هةم و كردن ضاودَيري بؤ هةميشةيي، يان بَيت شةةةو بةدوادا يةةةكاني كَي سةةيؤني كةموكورتي  بةةاآلي كؤمي

سةةتان، لةهةرَيمي ِراثرسي و هةَلبذاردن سةربةخؤي شةةنيارَيكي كورد جنةةاوي بةثَي نةةني، طو هةةةمواري هةةةم دةزا  لة

نةةي بةةةطوجناوتان ئَيوة ئةطةر نجيكدا داهاتوويةكي لة هةم ناوخؤ، ثةيِرةوي يةةة ئةةةو ئةةةتوانني زا سةةت ليذنة  درو

مةةةني سةرؤكي بةِرَيج لة داوا ئَيستا بكةين، سةةياراني ئةجنو سةةيؤني كؤمي بةةذاردن سةةةربةخؤي بةةاآلي كؤمي  و هةَل
سةةي كةةةين، ِراثر يةةةةكاني و سةةةرنج كةةةة دة يةةان تَيبين سةةةر خؤ نةةةداماني ِراي لة لةةةمان، ئة يةةةةكانيان، ثةر  تَيبين

 فةرموو. ِروو، خبةنة ثَيشنيارةكانيان ِرةخنةكانيان،
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 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

سةةت بةةةوة سةرةتا ميوانداريية، ئةو بؤ دةكةين سوثاستان دووبارة ثةرلةمان، سةرؤكي جةنابي سوثاس، زؤر  دة

ضةةةم ئيمتياز وةك ئَيستا تا من كة دةكةم، ثَي يةةة مو سةةيؤني لةةة هة غةةداد، كؤمي يةةة، وا شةةيت نةةةخَير بة  لةةة مةةن ن

 كةةارطَيِريم و دارايي ثةيوةندييةكي هيض هةرَيم كؤميسيؤني لة بوومنة بةكار ةستد ِرؤذي كة وة 1/3/2015

بةةةر كرد ِراذةم طواستنةوةي داواي من خؤم، مافَيكي وةك نةماوة يةةة لةةةو سةةاَلة (10مةةن) ئةةةوةي لة  ئةةيش دةزطا

 و بةةووم طشيت وةبةريبةِرَي من ئةوةي لةبةر بطوازرَيتةوة، ِراذة دةزطادا  دوو لةنَيوان تةبيعيشة شتَيكي ئةكةم،
 ئةةةو داواكردني لةكاتي بطوازرَيتةوة، كة تايبةتة ثلة ثؤستَيكي ثؤستة، ئةو ئَيستاش هةبووة، ديوانيشم ئةمري

سةةتنةوةيةدا عةةةن طوا سةةةلةي تةب سةةتنةوة مة مةةةَلَية طوا فةةةقاتي كؤ يةَةت، موا بةةةتيش دةو يةةاتر مةةن كةةة بةتاي  لةةة ز

سةةاَل7) مةةةمت ( يةةةكي لةةة خج سةةاب ئةةةويش هةةةبووة، سةةتانكورد هةةةرَيمي فةرمانطة يةَةت، حي يةةة بكر  لةةةكاتي بؤ

نةةي سةةتنةوةي داواكرد كةةةم، طوا سةةةم ِراذة  ئةةةةو بةةووني تةةةواو تةةا 1/3/2015 دواي لةةةة كةةة كةةردووة لةةةوة با

سةةتنةوةية، ضةةاني مةةن طوا ضةةة بةةَي بةو سةةا ، موو بةةةر ح لةةةل ئةةةوةي لة يةَةت كةةة نةةةدات، ِروو خة سةةتيقالة ناكر  ئي

سةةيؤني لةةة داوا بةةةِرةمسي دةشكرَيت نقَلكردن، ةطةَلل جياوازة ئيستيقالة ضونكة بدةيت، غةةداد كؤمي يةَةت بة  بكر

بةةةر هةةةبَيت، خةلةلَية لَيرةدا لةوانةية بكاتةوة، ِروون ئةوة سةةتم 1/3 لةةة مةةن بةةؤ ئةةةوةي لة كةةرد، دة سةةتة ثَي  ِرا

مةةة 23/12/2014 لة داوة، ئَيمة بة متمانةي 3/12 لة بةِرَيج ثةرلةماني كة ئةوةي سةة سةةووَيندي ئَي  اييمانيا

تةةةي  بةةةثَيي بةآلم خوارد، دادوةريدا ئةجنومةني لةبةردةم مةةة كةةة ئةوكا شةةتين ئَي كةةةممان داني  بةةةثَيي كةةرد، ية

 حساب بوون بةكار دةست بةرِةؤذي ئةوكاتة سةرؤك، جَيطري و كؤميسيؤن سةرؤكي بؤ يةكةم دانيشتين ياساش

سةةت بةةةِرؤذي كرد، بؤ ياندمنانِراطة لَيرةش بوو، ثةرلةمانةش لةم هةر 1/3 من بؤية دةكرَيت،  بةةةكاربووني دة

نةةا، خةةؤم تةةر دا سةةيؤن لةةةناو دوا يةةةك كؤمي سةةرا كةةة هةةةبوو ِرةئ يةَةت نوو لةةةماني بةةؤ بكر  ئةةةوةي بةةؤ بةةةِرَيج ثةر

كةةات هةةةرَيم سةةةرؤكايةتي موفاتةحةي صةةوم ئةةةوةي بةةؤ ب كةةات مةر مةةة، بةةؤ دةرب سةةراوي لةةةوةآلمي بةةةآلم ئَي  نوو

سةةتبةكار بةةةَلكو ناكات، ثَيويست تدةَلَي هاتووة، كوردستان ثةرلةماني تةةان دة سةةابة،23/12 لةةة بوون عةةةن ح  تةب

نةةةوة، هةةاتووة ئَيمة بؤ كيتابةي ئةو شةةتؤتة 22/4 لةةة لةثةرلةما مةةة، طةي تةةة ئَي مةةة وا شةةةرةمان 1/3 لةةة ئَي  موبا

كةةةن، بؤ مةرصوممان ئةوةي بؤ كردووة، نووسراومان ئةوة دواي ِرؤذ، 20 و مانطَية ماوةي كردووة،  وايد دةرب

مةةارة بةةةكيتابي 22/4 لةةة بووة ثةرلةمان وةَلآلمي ئةوة كةةة2062) ذ يةَةوة نةةةخَير ( سةةت ئ  لةةة بةةةكاربوونتان دة

عةةة لةةةو يةةة، 23/12 يةةةي مةقتة غةةدا هةةةر مةةن زةمةن بةةةري و بةةووم لةبة شةةيت بةِرَيوة سةةيؤني لةةة بةةووم ط  كؤمي

بةةةت  ( وازم هَيناوة، لة بةر ئةوةى دانيش) ئةو كاتة بة دةستم1/3) لة بةغداد، غةةدا تاي لة كارم بةردا لة بة
بةةؤ  مةةة  نةةةوةى ئَي مةةة و جوابدا ثةةؤرتى ئَي كةةة را بةةةوةى  كةةةميان  بةةدةى ية فةةةت  طةةةر دةر بةو ثرسيارانةى تر ئة
يةةةعنى  هةةةبوو،  يةةةك  ضةةةند را سةةيونَية  نةةاو وةك كؤم لةةة  سةةةراحةتةن  هةةةرَيم  هةَلبذاردنةكانى سةرؤكايةتى 

اية بؤ راثرسني بة ئاستى هةَلبذاردنى سةرؤكايةتى نةكراية، حةتا لة راثؤرتةكةى ئَيمة تةنها ئامادةكارى كر
لةةة  يةةةعنى  يةةة و  يةةةعنى خول سةةةرؤكايةتى،  بةةذاردنى  كةةة هةَل هةةةبوو  يةةةك  سةةيون را نةةاو كؤم لةةة  ئةةةوة  بةةةر  لة 
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كةةات 92ثةرلةمان دةكرَيت حةتا ئةطةر بطةرَينةوة سةر ياسايى ذمارةى دوويى ساىَل ) ئةةةوة دة سةةى  كةةة با ( ى 
سةةةرؤ بةةذاردنى  لةةة هةَل يةةة  نةةةكرد، بؤ تةةةوةقوعمان  سةةتى  بةةة را يةَةت  لةةةمان دةكر خةةؤى ثةر لةةة  هةةةرَيم  كى 

بةةةى  نةةةبوو، زؤر عةةدا  لةةة تةوةقو راثؤرتةكةشدا باسى ئامادةكارلان نةكرد تةنها باسى راثرسينمان كرد بؤية 
مةةة سةةةردانانةى ئَي ئةةةو  نةةةكردبيت  جةةدلان  كةةارى  مةةة  يةةة ئَي كةةة لةوانة بةةوو  ئةةةوة   زؤرى ثرسيارةكان لة سةر 
سةةةردان  كرددومانة بؤ ئةو شوَينانة ئةَلبةتة تةشري ى نةبووة، بةَلكو خةخمور بووين لؤ ئيشةكامنان بِروات 
سةةراوةكانى  بةةة دوو نوو كةةة  بةةووة  ئةةةوة  تةةةنها  يةةى  تةةى دارا بةةؤ وةزارة منةةان  سةةةردان كرد كردمنان بؤ ثةرلةمان، 

بةة كةةة خؤماندا ب ني بة كارةكانى خؤماندا ب ني، بؤ ئةوةى رايثةِرَينني  سةةيارةى  لةَةة ثر ئةةةو كؤمة سةةبةت  ة ني
تةةة  هةةةرة بابة لةةة  يةةةك  طةةدةران  مةةارى دةن نةةني تو مةةةش دةزا طةةدةران ئَي مةةارى دةن سةةةلةى تو سةةةر مة لةةة  كةةرا 
لةةة  سةةتمى  لةةة سي لةةةل  طةةةر خة ضةةونكة ئة طةةدانَية،  هةةةر دةن سةةتمة  كةةةم سي يةةةكانيش ية حةساسةكانة و طرنطي

كةةة  يةةة خةلةلة هةةةبوو لةوانة طةةدةران  مةةارى دةن كةةانى تو تةةةرمحان داتا مةةة  ئةةةوةى ئَي يةةة  سةةةيةدا هةبوو لةةة ثرؤ
لةةةمانى  سةةتةى ثةر شةةنيارةنان ئارا ئةةةو ثَي طةةرين  نةةة وةر ئةةةو داتا كردووة تةنها ثَيشنيارة وةك سةرضاوةيةك 

بةةةَلكو 100كوردستان كردووة، واتة ئَيمة نةمان وت سةد لة سةد ) نةةة،  ئةةةو داتايا %( ئيعتيماد دةكةينة سةر 
ئةةةو طوتيتمان وةك سةرضاوةيةك  يةةةعنى  كةةةين،  نةةة ب ئةةةو داتايا سةةت  يةةةعنى زوو دة شةةتَيكى،  لةةو  بةةةتى  و تاي

ضةةاوة  كةةة وةك سةر بةةووة  شةةنيار  داتايانةى كة ئَيمة لة باسى تومارى دةنطدةران دةكةين تةنها مةبةستمان ثَي
لةةة  طةةدةران  مةةارى دةن سةةتةكانى تو نةةة لي بةةةزين و بيكةي كةةاملى دا بةةة  نةةةبوو  ئةةةوة  سةةتمان  طةةرين مةبة وةرى 

لةةة ئَيستط يةَةت  شةة) بكر كةةة داني ةكانى دةنطدان دةكرَى ئيشى تَيدا بكرَى تةنانةت ئةمة بامسان لةوةى كردية 
بةةارة  لةةة دو مةةردووة  لةةة  نةةةوة  طةَل هةموو اليةنةكان و لة طةَل هةموو شةريكةكان، بؤ ئةوة ثرؤذةى ثاك كرد

مةةة كردنة لةو داتايانة دةربَين تاقة سةرضاوة ئَيمة بؤ سةرضاوةى ئَيست خَيرا  يةةت ئَي نةةة ب ئةةةو داتا لةوانةية 
تةنها ئةوة ثَيشنيارمان كردووة و دةشكرَى ثرؤذة هةبي) و ئَيمة كؤمسيون ئامادةينة لة هةموو اليةك هةر 
بةةة  كةةرَى  يةَةة ب يةَةة و ث طةةدةران ر ثرؤذةيةك هةر شتَية كة خجمةت بةوةى دةكات كة ويستةكانى تومارى دةن

طةةدةران مةرجَية لة ذَير ياسادا بيت بةَلَى ئَي ثةةرؤذةى دةن نةةةوةى  مة ثَيشوازى ىَل دةكةين و لة بؤ خاوَين كرد
نةةةوةى  نةةويَى كرد بةةؤ  كةةرَى  دواى وةرطرتنى ئةو داتايانة بةَلَى دةكرَى ثةيوةندى لة طةَل وةزارةتى بازرطانى ب

ئةةةو تةةة  كةةان، كةوا نةةاوى وردة نةةى  ةى ئاخر داتاكان ثةيوةندى لة طةَل وةزارةتى تةندروستى بكرَيت بؤ وةرطرت
سةةةر  لةةة  شةةى  تةةر ئي مةبةستمان بوو لةو راثؤرتة تةنها وةرطرتنى داتايَيكة كة وةك سةرضاوةيةكى ئةوةىل دوا
بكةين بة كؤمةَلَية ثرؤذة و بؤ موشاركة كردنى، يةعنى بةشدارى كردنى هةموو اليةك و ئةوة تايبةت بةو 

كةةة مةسةلةية، مةسةلةى ئةوةى كة هةنطاوى عةمةىل كردن بؤ نوَيكردنةوةى  تومارى دةنطدةران ئةوة بووة 
ئةةةوجا  يةةت  سةةتدا ب بةةةر دة ئَيمة بةَلَى لة ئَيستاوة فكرمان كردةوة كة يةكةم هةنطاو دةبَيت سةرضاوةيةك لة 
ئيش بكةين وةرطرتنى داتاكان بة خاوى ئَيستا بة كؤمثانياى خؤراك ئةطةر هةشت بيت دابةشكردنةوةى بة 

صةةةد ) يةَةنج  شةةتيارمان ( وَي6500سةر شةش هةزار و ث ئةةةوةى ثَي تةةةنها  مةةة  تةةة ئة كةةارَيكى زؤر زةمحة سةةتطة 
كردووة ئةو داتايانة، لة بةر ئةوةى لني كراية هةر دةنطدةرَية بة ثَيى وَيستطةكانى خؤى دةكرَيت ئيشى لة 
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هةةاتووة  مةةةدا  تةةةكانى ئَي لةةة راثؤر مةةة وةك  سةةةردانةكانى ئَي نةةةوة،  شةةى بكةي كةةرَى ثؤختي نةةةوة و دة سةةةر بكةي
سةةةردانى بامسان لةوة يةةة  لةةة بةرنامةدا بةةةَلَى  يةةةكان  بةةؤ ثةيوةندي كةةردووة  ى كردووة كة ليذنةيةكمان ئامادة 

بةةة  ئةةةوةى  بةةةر  لةةة  كةةةين،  بةةةكامنان ب هةةةموو حيج كةةةين  شةةةريكةكامنان ب هةةةموو  كةةةين  يةةةكان ب هةةةموو ال
كةةة كةةراو  خةةةم لَي يةةةى  ئةةةو بودجة مةةة  تايبةتيش حيجبةكانى يةك لة شةريكة هةرة سياسييةكانى ئَيمةية  ئَي

لةةةمانى  نةةة ثةر يةةةك دةدةي سةةراوةكانى كؤث دامانناوة بة راستى ئاراستةى وةزارةتى دارايى كراوة و هةموو نوو
كةةة  شةةتانةى  ئةةةو  هةةةموو  يةةة  سةةيون بؤ سةةةر كؤم كوردستان وةكو دةزطايةكى سةرثةرشتكارَية و رةقابةى  لة 

شةةتا لةةةو  تةةةكامنان ض  لةةة راثؤر سةةراوةكامنان ض  لةةة نوو نةةةض  مةةة كردووما كةةانى ئَي نةةةى دام و دةزظا كةةة رةوا نةى 
كةةراوة  نةةةى  دةوَلةت كراوة هةمووة رةوانةى ثةرلةمان كرا ئةوة بؤ ئاطادراى بوونيان ئةو بودجةيةش كة روا

كةةرَى 16تةمخني دةكرَيت بة نَيجيكةى شانجدة ) يةةةك دة هةةةموو ال بةةة  شةةى دراوة  بةةوو و نوسخة ( مليار دينار 
يةةةكامن كةةةين، ثةيوةندي طةةةَل )ئيتيالعى لة سةر ب لةةة  شةةارينةوة   (unان  شةةتا نة نةةة هَي لةةة داي لةةة موحاو مةةة  ئَي

كةةة  كةةرا  ئةةةخريى وا  شةةتنى  ضةةةندين داني ئةةةو  لةةة رَى  بةةةآلم  تؤزَية نيطةرانى هةبوو كة الى ئَيمة دانيشي)، 
لةةة   (unئةوة ) كةةة  بكاتة قةناعةتة كة هاوكارلان بكات سةرةتا بة راستى تؤزَية تةحةفوزى هةبوو ئةوةى 
بةةة طةَل ئة عةةترياف  تةةة ئي شةةن، كةوا و كؤمسيونة دانيشن، لة بةر ئةوةى دةيان طوت ئةطةر لة طةَل ئَيمةدا داني

هةةةبوو  شةةة  شةةى كَي نةةة دةستووريةكة هةةةبوون و الية سةةةالنة  لةةةو مة مةةةَلَية  كوردستانى سةربةخؤ دةكةين كؤ
سةةةال خةةةَلكى دةيان طوت ئةو كؤمسيونة لةوانةية دةستوورى نةبيت و لةوانةية، يةعنى ئةو مة يةةة  نة لةوانة

نةةةخَير  كةةة  بةةةر روو  سةةتنة  شةةتانة خ ديكة جَييان ىَل بيت، بةآلم لة رَى ئةو دانيشتنانةوة ئَيمة هةموو ئةمو 
( يةوة لة ثةرلةمانى كوردستان ياساى دةركرد باسى 92ئةو كؤمسيونة فيكرةى ئَيستا نيية، بةَلكو لة ساَلى )

نةةةوة و لةوةى كرد كة دةبَيت كؤمسيونةك هةبَيت هةَل بةةارة بوو بذاردن بكات و لة هةموو ياساكانى تريش دو
بةةة  هةةةبي)،  خةةؤى  سةةيونى  كةةة كؤم سةةتاندا  هةةةرَيمى كورد بةةة  سةةتوورييةكى  هةةةموو دة يةةان  لةةةوةى رَي طةةة  بَيج
نةةةى  نيسبةت كة ئةوان ئيهتيمام دةكرَين دةست وةستان نةبووينة وةك باسيشم كرد ئَيمة هةموو ئةو ئةركا

سةةث سةةا را بةةوو كة لة ناو يا سةةيون  لةةة دةرةوةى كؤم هةةةموو  نةةةى  ئةةةو تةحةديا ئةةةوةى دى  نةةة  َيردراوة كردووما
يةةةك  يةةةعنى  سةةةآلتَيكمان،  هةةيض دة هةموو لة دةرةوةى دةسةآلتى خؤمان بوو تةحةدياتى خارجة بووة ئَيمة 
لةةة  سةةتى دوورة  بةةة را سةةةربةخؤ  سةةيونةكانى  تةةة كؤمي لة طرفتةكانى دةسةآلتةكانى هةَلبذاردنى سةربةخؤ، وا
كةةةى  كةةومى ب سةةةيةكى ح مةركةزى قةرار كة دووريش بَيت لة مةركةزى قةرار تؤ ناتوانى زةخت لة موئةسة
عةةةتى  ئةةةوة تةبي كةةات  بةةؤ ب كة بودجةت بؤ دابني بكات تؤ ناتوانى زةخت لة وةزارةت  دارايى بكةى ميلكاتت 

ئةةةةوة  لةةةة  نةةةةبيت ئيحتيما بةةةاش  شةةةتَيكى  يةةةة  نةةةةوة لةوانة يةةةة بوو سةةةةكةية زؤر نَيج سةةةيونَيكى موئةسة كؤم
سةةةربةخؤ  بةةذاردنى  سةةةآلتةكانى هةَل يةةة دة سةربةخؤية بؤية يةك لة طرفتةكانى دائيمةش لة دونيادا هةر وا
لةةة  يةَةت  ئةةةوةى دةيو يةةة  نةةاى ني نةةدة توا قةةةرارةكان ئةوة ضةةاوة  لةةة سةر كةةة دوورة  يةةة  تةةةكانى ئةوة لةةة طرف يةك 

نةة يةةةعنى تةنا نةةي)،  سةةتى بي بةةة دة تةةر  يةةةكانى  يةَةنج حكومةت و لة دةزطا حكوم منةةان ث كةةار كرد سةةةرةتاى  ةت 
ئةنداممان لة دةرةوةى شار دَين لة سةر ئةركى خؤيان دةهاتن هاتو و ضوو و مانةوةيان هةر لة سةر ئةركى 
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يةةت  هةةةروا ب سةةتاش  خؤيان بوو تا ماوةيةكى دوور و درَيذيش بة راستى هيض ئةركَيكى ئةوةيان نةدراوة و ئَي
هةةانى ئَيمة بةَلَيني دةدةين و ثَيويستيشة ب كةةانى جي يةَةى ثَيوةرة بةةة ث بةةذاردن  سةةيونى هةَل كةةة كؤم ةَلَيني بدةين 

ثةةةيرةو  لةةة رَى  يةةت  يةةه ب يةَةت و نةز سةةةربةخؤ ب كةةة  ئةةةويش  ئيش ئةكات كة خؤى ىَل دوور ثَيوةر دةطرَيتةوة 
مةةاددةى  هةةاتووة  هةةانى  مةةةى جي لةةة بةرنا يةةارة  ئةةةو مَيع كردنى هةموو ئةو موعايريانة دةوليانة بة تايبةتيش 

سةةت و خةةؤى  بي نةةةرى  سةةتةقينة نوَي حةةةقيقى را كةةى  بةةة ئريادة كةةةس  هةةةموو  بةةى  كةةات دة ئةةةوة دة سةةى  يةةةك با
بةةة  يةةةكى  هةةيض ثةيوةندي سةةجيلى  سةةِرى، تة شةةَيوةيةكى  بةةة  فةةت و  بةةَى طر بةةة  نةةةكان و  لةةة ثةرلةما هةَلبذَيريت 

يةَةت حة هةةاتوو ئَيمةدا نيية، بةآلم لةوانةية لةو دانيشتنةى ئَيمة لة طةَل ئةو ليذنةى كة لة بةغدا د نةةةى دا ف
لةةة الى  باس لةو مةسةلةى بكةين بجانني ضةند بة كةلة دَيت و ضةند بة كةلة نائَي)، بةآلم ئةو ثرؤذةية 
كةةة  سةةيارانةى  ئةةةو ثر كؤمسيونى هةرَيمةوة بةرَيوة ناضي) و ثةيوةندى بة ئَيمةوة نيية، ئةوة وابجاو كؤى 

 خؤى دةطرتةوة، سوثاس. 
 ةرؤكي ثةرلةمان: سحم حممد صادق/ سبةِرَيج د. يو

 زؤر سوثاس بؤ بةرَيجتان، كاك عمر قسةت هةية  فةرموو. 
 : بةرَيج عمر عينايةت

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بةةة  بةةؤ  تا ئةو كاتةى كة جةنابت ثَيشنيارت كرد ثةيِرةوى ناوخؤ هةموار بكرَيت و ليذنةيةك ديارى بكرَيت 

م يةكَية لةم ليذنانة يان ليذنة كاروبارى ثةرلةمان يان دوا داضوونى كارةكانى كؤميسيون من ثَيشنيار ئةكة
مةةةدةنى  مةةةَلى  مةةةَلطاى كؤ بةةارى كؤ نةةةى كارو يةةان ليذ يةةةكان  نةةة خؤجَي سةةايش و ئةجنومة نةةاوخؤ و ئا نةةةى  ليذ
يةكَية لةم ليذنانة ثةرلةمان رابسثَيِرَى بؤ ئةوةى تا ئةو كاتة ثةَيِرةوى ناوخؤ، يةعنى ئةمان بَى ضاودَير و 

 رشتيارى ثةرلةمان نةبن، سوثاس. بَى سةرثة
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:  بةِرَيج د.

 ثَيشنيارَيكى طؤجناوة، بةَلَى كاك طؤران فةرموو. 
 : بةرَيج طؤران ئازاد

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
سةةيونى  كةةانى كؤم لةةة كارة بةةوو  سةةئوول  سةةايى مة نةةةى يا شةةوو ليذ خةةوىل ثَي لةةة  لةةةمانى  عةةورفيكى ثةر وةك 

نةةدا سةةة لةةة طةَليا مةةة  هةةةبوو ئَي هةةةرَيميان  سةةينطةكانى  لةَةَيني نوو بةةا ب ئةةةوة  سةةتان  بةةذاردنى كورد ربةخؤى هةَل
سةةثَيردرَين  كةةةش رادة يةةةكى دي بةةة ليذنة طةةةر  كةةردن ئة شةةة دة يةةةكامنان موناقة شةةة و داواكاري شةة) و كَي دادةني

 ئاسايية. 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 تو وَيذ بكةين لة سةر ئةم بابةتة  خاتوو امنة فةرموو. زؤر باشة، ئةبَى و
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 : بةرَيج امنة زكرى
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

جةةةنابى  ظةةديتنا  مةةاذة ب هة سةةيونَى ذى ئا تةةا كؤم كةةرن و راثؤر هةةاتنو  لةةةمانتاراوة  يةةَى ثةر سةةيار ذ ال لةةةك ثر طة
لةةةمانَى سةةيونَى  سةرؤكَى حكومةتَى كر من دظَيت بجاو بؤ هندَى كو ئةم وةك ثةر هةةةظكاريا كؤم سةةتانَى  كورد

مةةةتَى  ئةجنومةنَى كؤمسياران بني ب ض نظيسنةكا رمسى و كيشة تاراَى ئةظ داخازا هةظديتنا سةرؤكى حكو
 كرية بؤ هندَى كو ئةم ذى هاريكاريا وان بكةين. 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 بةَلَى، كاك ئةبوبةكر فةرموو. 

 : هةَلةدنى( كر عبد اهلل )ابوبكربةرَيج ابوب
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

من ثشتطريى لة رايةكةى كاك عمر ئةكةم، بةآلم ثَيم واية ليذنةى ياسايى ضوار ئةنداميان ئةندامى ليذنةى 
تةةر  دةستوورن بَيجطة لة كاروبارةكانى ترى ياسايى باشرتين ليذنة كة ئةركى كةمرتة ثَيم واية لة ليذنةكانى 

 نة كاروبارى ثةرلةمانة ثَيم واية ئةركةكانى ثَى بسثَيِرَيت. ليذ
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

باشة، هةموو بوونةى نةكرَى بة ثرؤذةيةك بؤ ئةوةى لة دانيشتنى داهاتووى ثةرلةمان ئةصةلةن بِريارى لة 
سةةةيةكت سةر بدةين ئةتوانني بِريارى لة سةر بدةين و ئَية الى بكةين  بةةةهجاد ق كةةاك  يةَةت،  ثةةَى ب تةةايى  و كؤ

 هةية  فةرموو. 
 بةرَيج بةهجاد دةروَيش: 
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

هةةةبى  سةةيون  ئةةةزانيش كؤم لةةةمانى  فةةدَى ثةر ثَيشنيارةكا طرن  ب راستى وةختَى ئةم ضووينة سكوتلةندا وة
ظةةَى كةةةم  شةةنيار د ئةةةز ثَي جةةا  كةةر ظَي تةةةرخان د يةةارةكَى  ساآلنة ثةرلةمانى بودجة بؤ  لةةةمان بِر شةةتنَيدا ثةر روين

شةةان  سةةت ني سةةيونَى دة بةةؤ كؤم تةةدا  دةربَيخيت بؤ بودجةى ثَيويست حكومةتَى مولجةم بكةت ب زويرتين وةخ
 بكةت و ئةو فةرمانبةرَيت ثَيويستيش بؤ دامبةزرينت ئةظ هةر دوو بِريارة ب طرن  دزاو، سوثاس. 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
جةةاجى  كةةاك  باشة، ئةتوانرَى ئةوةش سياغة بكرَى بؤ ئةوةى لة دانيشتنى ثةرلةمان بِريارى لة سةر بدرَيت، 

 كاروان فةرموو. 
 بةرَيج كنعان جنم الدين )حاجى كاروان(: 

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ةس وةكو ثَيشنيارَية ئَيمة وةكة ليذنةى كاروبارى ثةرلةمان لةوة ئةضَيت باشرتين ليذنة بَيت بؤ ئةو كارة ب

بةةة  يةةةك  يةةةك موآلحةزة بةةةس  يةةة  تةةةكانيش هة يةةة و ثَيكها كةةة هة سةةيؤنةكانى دي ئةَلَيم، ضونكة زؤربةى فراك
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لةةة  قةةةرارة  كةةة  نةةةى  ئةةةو ناوا نةةةوةى  راستى ئَيمة جوابةكى موقنيعمان بة دةست نةكةوت دةربارةى ثاك كرد
بةةة حكومةتى عَيراقييةوة جارَيكى تر ئةم دةستةية ئيعتيماد بك نةةةبوو  يةةع  جةةوابَيكى موقن اتة سةر، يةعنى 

 راستى. 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 وابجاو وآلم درايةوة كاك حاجى كاروان. 

 بةرَيج كنعان جنم الدين )حاجى كاروان(: 
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 

 وآلم درايةوة، بةآلم بة راستى وآلمةكان موقنيع نةبووة. 
 د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:  بةِرَيج

سةةيارانةوة، زؤر  مةةةنى كؤم يةةةن ئةجنو لةةة ال تةةةوة  ثةةاك بكا ئةةةكات  سةةت  يةةى ثَيوي طةةرِيَى دوا سةةاس وةردة كةةو ئة وة
 سوثاس بةرَيجان ئةندامانى ثةرلةمان بةم شَيوةية دانيشتنى ئةمِرؤمان كؤتايى ثَى هات.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 جع ر ابراهيم ئَيمينكي                        د. يوسحم حممد صادق                    فخرالدين قادر                       
 سكرتَيري ثةرلةماني                        جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني  

 عَيراق  -كوردستان                         عَيراق    –عَيراق                              كوردستان  –كوردستان 
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 (17ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 6/2015/ 23 رَيكةوتي شةممةسَي 

 -ثةرلةماني كوردستان   23/6/2015رَيكةوتي  شةممةسَي رؤذي ثَيش نيوةِرؤي (ي 11كاتذمَير )  
بةِرَيج جع ر ابراهيم  عَيراق بة سةرؤكايةتي يوسحم حممد صادق سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبووني

(ي خولي 2ئَيمينكي جَيطري سةرؤك و، بةِرَيج فخرالدين قادر سكرتَيري ثةرلةمان, دانيشتين ذمارة )
 ( ي خؤي بةست.2015، ساَلي )ةميضوار

 بةرنامةي كار:
ي 1992(ي هةمواركراوي ساَلي 1( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ذمارة )20(ي ماددة )1بةثَيي حوكمةكاني بِرطة )

(ي خولي 2عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياري دا دانيشتين ذمارةي ) –ثةرلةماني كوردستان 
سَي (ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي 11ةم لة خولي ضوارةمي هةَلبذاردن لة كات )طرَيداني دووةمي  ساَلي يةك

 دا بةم شَيوةية بَيت: 23/6/2015شةممة رَيكةوتي 
مةةاددةي ) 1 بةةةثَيي  خةةوارةوة  سةةايانةي  ثةةرؤذة يا ئةةةو  بةةؤ  كةةةم  نةةةوةي ية نةةاوخؤي 71خوَيند ثةةةيِرةوي  لةةة   )

 او:( ي هةموار كر1992( ي ساَلي )1ثةرلةماني كوردستان ذمارة )
شةةة  1 بةةؤ ثي شةةة  شةةتةكاني ثي مةةؤِراَل و ِرةو بةةؤ  ثرؤذة ياساي قةدةغة كردني ثيادة كردن و ِرةفتاري ثَيشَيلكار 

 ثجيشكي و تةندروستييةكان لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق.
 (.2005( ي ساَلي )1ثرؤذة ياساي هةمواري ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستاني عَيراق ذمارة ) -2
مةةارة )ثرؤذة ي -3 يةَةراق ذ سةةتاني ع هةةةرَيمي كورد سةةةرؤكايةتي  سةةاي  سةةَييةمي يا سةةاي  هةةةمواري يا ( ي 1اساي 

 (.2005ساَلي )
مةةارة ) -4 يةَةراق ذ سةةتاني ع هةةةرَيمي كورد سةةةرؤكايةتي  سةةاي  ضةةوارةمي يا هةةةمواري  سةةاَلي 1ثرؤذة ياساي  ( ي 
(2005.) 
سةةت -5 هةةةرَيمي كورد سةةةرؤكايةتي  سةةاي  ضةةوارةمي يا هةةةمواري  مةةارة )ثرؤذة ياساي  يةَةراق ذ سةةاَلي 1اني ع ( ي 
(2005.) 
هةةةموار 1972( ي ساَلي )65ثرؤذة ياساي هةمواري ثيادة كردني ياساي بارة مةدةنييةكاني ذمارة ) -6 ( ي 

 كراو.
بةةاران و  -2 نةةةكاني كيميا نةةة و تاقانةكا ضةةةي تاقا نةةةبِريين موو سةةاي  ثةةرؤذة يا هةةةردوو  سةةةر  ط توطؤ كردن لة

مةةارة )75، 74، 72اددةي )جينؤسياد و ئةن ال بةثَيي م سةةتان ذ لةةةماني كورد ( 1( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةر
 ( ي هةموار كراو.1992ي ساَلي )



 332 

مةةرؤظ  -3 سةةتةي  مةةةكاني جة سةةتنةوةي ئةندا ضةةاندن و طوا سةة) و  سةةاي ِرَيكخ ثةةرؤذة يا سةةةر  كةةردن لة ط توطؤ 
مةةا75، 74، 72بةثَيي ماددةكاني ) سةةاَلي )1رة )( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذ ( 1992( ي 

 ي هةموار كراو.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
سةةاَلي دووةم،  بةةذاردن،  ضةةوارةمي هةَل خةةولي  كةةةين،  ثةةَي ئة سةةت  سةةتان دة طةةةلي كورد نةةاوي  بةةة  دانيشتنةكةمان 

مةةارة ) شةةتين ذ شةة) )17داني مةةة23/6/2015(، ِرؤذي داني طةةة )(، بةرنا مةةةكاني بر بةةةثَيي حوك كةةار،  (ي 1ي 
مةةارة ) يةَةراق ذ سةةتاني ع سةةاَلي )1ماددةي بيست لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كورد هةةةموار 1992(ي  ( ي 
مةةارة ) شةةتين ذ كةةاتي داني يةةاري دا  لةةةمان بِر سةةةرؤكايةتي ثةر سةةتةي  خةةولي 17كراو دة لةةة  بةةةهارة  خةةولي  ( ي 

تةةةذمَير  لةةةة كا لةةةةمان  ضةةةوارةمي ثةر بةةةذاردني  كةةةةوتي 11)هةَل شةةةةممة ِرَي سةةةَي  يةةةوةِرؤي ِرؤذي  ثةةةَيش ن ( ي 
 ( بةم شَيوةية بَيت:23/6/2015)
مةةاددةي ) 1 بةةةثَيي  خةةوارةوة  سةةايانةي  ثةةرؤذة يا ئةةةو  بةةؤ  كةةةم  نةةةوةي ية نةةاوخؤي 71خوَيند ثةةةيِرةوي  لةةة   )

 ( ي هةموار كراو:1992( ي ساَلي )1ثةرلةماني كوردستان ذمارة )
شةةة ثرؤذة ياساي قةدةغة كردني ثياد 1 بةةؤ ثي شةةة  شةةتةكاني ثي مةةؤِراَل و ِرةو بةةؤ  ة كردن و ِرةفتاري ثَيشَيلكار 

 ثجيشكي و تةندروستييةكان لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق.
 (.2005( ي ساَلي )1ثرؤذة ياساي هةمواري ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستاني عَيراق ذمارة ) -2
سةةة -3 سةةاي  سةةَييةمي يا سةةاي  هةةةمواري يا مةةارة )ثرؤذة ياساي  يةَةراق ذ سةةتاني ع هةةةرَيمي كورد ( ي 1رؤكايةتي 

 (.2005ساَلي )
مةةارة ) -4 يةَةراق ذ سةةتاني ع هةةةرَيمي كورد سةةةرؤكايةتي  سةةاي  ضةةوارةمي يا هةةةمواري  سةةاَلي 1ثرؤذة ياساي  ( ي 
(2005.) 
مةةارة ) -5 يةَةراق ذ سةةتاني ع هةةةرَيمي كورد سةةةرؤكايةتي  سةةاي  ضةةوارةمي يا هةةةمواري  سةةاَلي 1ثرؤذة ياساي  ( ي 
(2005). 
هةةةموار 1972( ي ساَلي )65ثرؤذة ياساي هةمواري ثيادة كردني ياساي بارة مةدةنييةكاني ذمارة ) -6 ( ي 

 كراو.
بةةاران و  -2 نةةةكاني كيميا نةةة و تاقانةكا ضةةةي تاقا نةةةبِريين موو سةةاي  ثةةرؤذة يا هةةةردوو  سةةةر  ط توطؤ كردن لة

مةةارة )( لة ثةيِرةوي ناوخ75، 74، 72جينؤسياد و ئةن ال بةثَيي ماددةي ) سةةتان ذ لةةةماني كورد ( 1ؤي ثةر
 ( ي هةموار كراو.1992ي ساَلي )

مةةرؤظ  -3 سةةتةي  مةةةكاني جة سةةتنةوةي ئةندا ضةةاندن و طوا سةة) و  سةةاي ِرَيكخ ثةةرؤذة يا سةةةر  كةةردن لة ط توطؤ 
مةةارة )75، 74، 72بةثَيي ماددةكاني ) سةةاَلي )1( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذ ( 1992( ي 

 .ي هةموار كراو
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سةةوَلخانة و  لة دةستثَيكي دانيش) بةخَيرهاتين طةرمي ميواناني ثةرلةمان ئةكةين، بةتايبةتي نوَينةري قون
طةةةي  سةةةر بِر ضةةينة  سةةتا ئة مةةةدةني، ئَي طةةةي  كةةاني كؤمةَل سةةتان و ِرَيكخراوة هةةةرَيمي كورد لةةة  ديبلؤماسيةكان 

سةةايانةي يةكةمي بةرنامةي كاري دانيشتين ئةمِرؤمان كة بريتيية لة خوَيندنة ثةةرؤذة يا وةي يةكةم بؤ ئةو 
مةةارة )71خوارةوة بةثَيي ماددةي ) سةةتان ذ لةةةماني كورد سةةاَلي )1( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةر ( ي 1992( ي 

بةةة  كةةردن  سةةت ثَي بةةؤ دة سةةة  سةةةر مةنة نةةة  كةةةين بَي سةةايي ئة نةةةي يا سةةةرؤكايةتي ليذ لةةة  كةةراو، داوا  هةةةموار 
 بةرنامةي كار، فةرموو.

 بةرَيج ابو كاروان:
 ةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.ب

بةرَيجان، بةداخةوة ئةوةي ئَيستا ِروودةدات لة ثةرلةمان لةسةر ياساي هةمواري سةرؤكايةتي هةرَيمي 
كوردستان لة نَيوان هَيج و اليةنة بااَل دةستةكان دا ثَي ةوانةي ِرَيكةوتن و سازانة، ثَي ةوانةي ئةو 

ةسةري ِرَيكةوتوون، تةنانةت ثَيةوانةي ِرَيسا و ياساكاني بنةمايانةية كة ثَينج حيجبةكة خؤيان ثَيشرت ل
ثةرلةماني كوردستانة، بةداخةوة دؤخةكةيان طةياندة ئةم ئاستة خراثة و نةخوازراوة و ئةكراو ئةيانتواني 
ثَيشووتر ِرَيكةوتن و سازان بكةن لةسةر ئةو بابةتة، ئةوكات بيهَينة ثةرلةمان و ط توطؤي لةسةر بكةن، 

َيناني بؤ نَيو ثةرلةمان و لَيكةوتنةوةي ئةو ئاَلؤزيية ثَينج حيجبةكة بَي جياوازي بةرثرسياريةتي بةاَلم ه
هةَلئةطرن، ئةبَي طةل شاهيد بَي ئةوةي ئةو حيجبانة ئةمِرؤ لة ثةرلةمان ئةيكةن هي ي بؤ خةَلة و لة 

ة، هةرلةبةر ئةوةش هاتينة ثَيناوي خةَلة نيية، بةَلكو بؤ بةرذةوةندي سياسي حيجبي و تايبةت بةخؤيان
كؤبوونةوةي ئةمِرؤ، بةاَلم بة هةموو شَيوةية دذي خوَلقاندني ئةم دؤخة نةخوازراوةين و ِرةتي 
ئةكةينةوة، ثَيمان وانيية هيض ثرس و ثرؤذة ياسايةك، هيض هةموار كردنةوةيةك بةاَلم شَيوةية ضارةسةر 

َيميشةوة، بؤية داوا ئةكةم بة عةقل و مةنت  بكرَي، بة ثرسي هةموار كردني ياساي سةرؤكايةتي هةر
مامةَلة لةطةَل ئةو ثرسة بكرَي، ئةم كؤبوونةوة دواخبرَي، بؤ ئةوةي جارَيكي تر ط توطؤي لةسةر بكرَي، 

 سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( لة ثةيِرةوي ناوخؤي 71ماددةي )سوثاس، بةرَيج كاك ئةبو كاروان، هيض كارَيكي ناياسايي نةكراوة، بةثَيي 
لةةةمان ) سةةتان، 10ثةر لةةةماني كورد بةةة ثةر كةةةن  شةةكةش ب سةةاي ثَي ثةةرؤذة يا يةةة  يةةان هة لةةةمان بؤ نةةدام ثةر ( ئة

ئةركي سةرؤكايةتي ثةرلةمانة بيخاتة بةرنامةي كار، و ئةوةش بة شَيوةيةكي ئسوَلي ِرؤيشتووة، هيض كَيشة 
شةةتنةكة  يةةة داني سةةت و طرفتَيكي تَيدا نيية، بؤ سةةايي دة نةةةي يا فةةةرموو ليذ ئةةةِروات،  خةةؤي  كةةو  نةةاخرَي، وة دوا

 بكةن بة خوَيندنةوةي ثرؤذة ياساكان.
 بةرَيج د.بةهار حممود:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ثرؤذة ياساي يةكةم:
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شةةة  بةةؤ ثي شةةة  شةةتةكاني ثي مةةؤِراَل و ِرةو بةةؤ  شةةَيلكار  تةةاري ثَي كةةردن و ِرةف يةةادة  نةةي ث ثرؤذة ياساي قةدةغة كرد
 ي و تةندروستييةكان لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق.ثجيشك

لةةة ) سةةاية  ثةةرؤذة يا لةةة 18ئةةةم  سةةايي  يةَةذةي يا يةةةن ِر ضةةوون، لةال كةةاني دةر طةةةَل هؤكارة هةةاتووة، لة مةةاددة ثَيك  )
 ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة، ئةوةش ناوةكانيانة:

شةةار - خدرمةردان  - د.فرست صؤ  - دكتؤر شرين حسين - دكتؤر عبدللة جاسم صةةل - صةةاحل بة  - ظةةةمان في
كةةري - بةشار مشري - شوان شَي، امحد - انس حممد - نازم كبري مةةد - امنة ز يةةد  - جنةةات حممةةد - ئةةاواز حي اوم

شةةعبان - كنعان جنم الدين - زول ا حممود - مريم صمد - عجت صابر - عبدالرمحن يةةةت - دَلشاد  مةةر عينا  - ع
هةةالؤ لةةي  سةةان - ع نةةت ني يةةدن م - يراو سةةليم - عةةروفئا سةةرود  سةةاية ، د. ثةةرؤذة يا ئةةةو  بةةةرَيجتان  لةةة  كةةارين  داوا

 ئاراستةي ليذنة ثةيوةنديدارةكاني بكةن.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سةةيت و  نةةةي تةندرو ئةم ثرؤذة ياساية ئاراستةي طشت ئةنداماني ثةرلةمان و ليذنةي كاروباري ياسايي و ليذ
 ذينطة ئةكرَي.

 د.بةهار حممود: بةرَيج
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

(، ئةو 2005( ي ساَلي )1ثرؤذة ياساي هةمواري ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستاني عَيراق ذمارة ) -2
نةةداماني 23ثرؤذة ياساية لة ) سةةايي ئة مةةارةي يا يةةةن ذ هةةاتووة، لةال ضةةوواندني ثَيك كةةاني دةر ( ماددة و هؤكارة

 ، ئةوةش ناوةكانيانة:ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة
مةةني - لىيفتةالر  - طةشة دارا - طؤران ئازاد - د. ِرَيواز فائ  مةةة ا بةةاس  - سةةاالر حممةةود - دكتؤر شَيركؤ حة ع

صةةابر - مريم صمد - خلحم امحد - سةركةوت سةرحةد - سؤران عمر - صاحل فةقَي - فتاح هةةةورامان  - عجت 
متةةان،  - طةضَينةيي بةةةرَيقادر ئؤ لةةة  كةةارين  يةةدارةكاني داوا نةةة ثةيوةند سةةتةي ليذ سةةاية ئارا ثةةرؤذة يا ئةةةو  جتان 

 بكةن.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 .ئةو ثرؤذة ياساية ئاراستةي ئةنداماني ثةرلةمان و ليذنةي كاروباري ياسايي ثةرلةمان ئةكرَي
 بةرَيج د.بةهار حممود:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
مةةارة )ثرؤذة ياساي هةموا -3 يةَةراق ذ سةةتاني ع هةةةرَيمي كورد سةةةرؤكايةتي  سةةاي  ضةةوارةمي يا ( ي 1ري ياساي 

مةةارةي 17(، ئةم ثرؤذة ياساية لة )2005ساَلي ) يةةةن ذ هةةاتووة، لةال ( ماددة و هؤكارةكاني دةرضوواندني ثَيك
 ياسايي ئةندامانةوة ثَيشكةش كراوة، ئةوة ناوةكانيانة:

لةةي - ةمة علياومَيد ح - علي حةمة صاحل - برزؤ جميد صططى  فةةائ   - ثةروا ع قةةادر - م مةةان  سةةتون  - قارة بَي
بةةراهيم - ِرؤزا حممةةود - حممود حاجي عمر - فائ  ظةةار ا يةةةت - ئَي مةةر عينا صةةاحل - ع سةةن   - بةةةهار حممةةود - ح
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يةةل - شَيركؤ حةمة امني - د.ثةري صاحل يةةج - دكتؤرة جوان امساع بةةداهلل - زول ةةا حممةةود  عةةادل عج يةةوب ع  - ا
قةةادر - عبدالرمحن علي - ِرابوون معروف - انعثممنرية  سةةاية ، انوةر  ثةةرؤذة يا ئةةةو  بةةةرَيجتان  لةةة  كةةارين  داوا

 ئاراستةي ليذنةي ثةيوةنديدار بكرَي.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ئةو ثرؤذة ياساية ئاراستةي ئةنداماني ثةرلةمان و ليذنةي كاروباري ياسايي ئةكرَي.
 ن ئازاد:بةرَيج طؤرا

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
مةةارة ) يةَةراق ذ سةةتاني ع هةةةرَيمي كورد سةةةرؤكايةتي  سةةاي  ضةةوارةمي يا هةةةمواري  سةةاي  سةةاَلي 1ثةةرؤذة يا ( ي 

نةةة واذوو 18(، ئةم ثرؤذة ياساية لة )2005) ئةةةو بةرَيجا ( ماددة و هؤكارة ثَيويستةكان ثَيكهاتووة، لةاليةن 
 كراوة:

يةَةواز  - سططاالر حممططود - سعيل مصي ا - خلف امحل - لىيفتةالر  - طةشة دارا - طؤران ئازاد - بَيطةرد دلشاد ِر
صةةابر - دلَير ماوةتي - قارد ِرةزطي - فائ  يةةجت  تةةاح - ع بةةاس ف جةةةنطي - ع فةةةقَي - ئةةاواز  سةةةركةوت  - صةةاحل 

صةةمد - سةرحةد سةةةنطاوي - مريةم  بةةدالرمحن -  فةةةرهاد  نةةا ع يةة، زا نةةةي ثةيوةند سةةتةي ليذ كةةارم ئارا دار داوا
 بكرَي.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ئةم ثرؤذة ياساي ئاراستةي طشت ئةنداماني ثةرلةمان و ليذنةي كاروباري ياسايي ثةرلةمان ئةكرَي.

 بةرَيج طؤران ئازاد:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

يةَةرا سةةتاني ع هةةةرَيمي كورد سةةةرؤكايةتي  سةةاي  ضةةوارةمي يا هةةةمواري  سةةاي  مةةارة )ثةةرؤذة يا سةةاَلي 1ق ذ ( ي 
لةةة )2005) سةةاية  ثةةرؤذة يا نةةة 9(، ئةو  ئةةةم بةرَيجا هةةاتووة،  ضةةوواندن ثَيك كةةاني دةر طةةةَل هؤكارة مةةاددة و لة  )

 واذوويان كردووة.
مةةر - لىيفجنيبة  - هةورامان حةمة شةريحم -مةروان طةاَلَلي  يةةل - سؤران ع بةةداهلل - شةةكرية امساع مةةر ع  - ع
يةَةش - مصى  غريب  - حاجي كاروان - بها عبدالرمحن صةةاحل - بةةةهجاد دةرو مةةر  هةةادي - ع سةةهراب  - كةةةذاَل 

علي حةمة  - قادر شكر - اومَيد حةمة علي - فخرالدين قادر -سهام عمر  - دكتؤر شوان قةاَلدزةيي - ميكائيل
 .داواكارم ئاراستةي ليذنةي ثةيوةنديدار بكرَيشَيركؤ جةودةت،  - حممود حاجي عمر - قارةمان قادر - صاحل

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ئةو ثرؤذة ياساية ئاراستةي ليذنةي كاروباري ياسايي و طشت ئةنداماني ثةرلةمان ئةكرَي.
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 بةرَيج طؤران ئازاد:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

هةةةموار 1972( ي ساَلي )65ثرؤذة ياساي هةمواري ثيادة كردني ياساي بارة مةدةنييةكاني ذمارة ) -6 ( ي 
 ( ماددة ثَيكهاتووة لةطةَل هؤكارةكاني دةرضوواندني، لةاليةن ئةو بةرَيجانة واذوو كراوة.3كراو، لة )

لةةدا - دكتؤر سرود سليم مةةال ي جةةرجيس - ك يةةا - جةةةودت  نةةا عجر لةةي - لي سةةان - حممةةد ع نةةت ني قةةوب  - يروا يع
كةةري - طةةورطيس يةةة ز يةةاقؤ - امن يةةدة  سةةةنطاوي - وح هةةاد  سةة - فر يةةاد ح صةةابر - نيز سةةي ي - عةةجت   - سةةعيد م

 بةشار مشري - ئاري هةرسني - ابو كاروان - باثري كامال - زانا عبدالرمحن - صاحل فةقي - سةركةوت سةرحةد
خةةدار - حتسن امساعيل - حيات جميد -طه فريؤز  - ظيان عباس - مدينة ايوب - طاهربةيار  - شةةامؤ  - مردان 

 ساالر حممود - اجدكتؤر سري - ئيظار ابراهيم - شَيخؤ
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

نةةةي  بةةؤ ليذ سةةوثاس  ئةةةكرَي،  نةةدامان  شةةت ئة سةةايي و ط بةةاري يا نةةةي كارو سةةتةي ليذ سةةايةش ئارا ثةةرؤذة يا ئةم 
ياسايي، فةرموو با ب ينة بِرطةي دووةم، بةاَلم بةرَيجان بريمان ضوو لة دةست ثَيكي دانيش) ثوختةيةك لة 

سةةي  تةةةي كؤنوو لةةةمان ثوخ سةةكرتَيري ثةر بةةةرَيج  سةةتا  نةةةوة، ئَي نةةةبووان خبوَيني مةةادة  نةةاوي ئا شةةتين و  داني
 دانيشتين ثَيشوو ئةخوَينَيتةوة.

 سكرتَيري ثةرلةمان:-فخرالدين قادربةرَيج 
  بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( بةم شَيوةي خوارةوة بوو:17/6/2015( لة بةرواري )16ثوختةي دانيشتين ذمارة) 
 ةست ثَيكردني دانيش) لةاليةن بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمانةوة.د 1
نةةةبووي  -2 مةةادة  لةةةماني ئا نةةداماني ثةر نةةاوي ئة نةةةوةي  شةةوو و خوَيند شةةتين ثَي تةةةي داني نةةةوةي ثوخ خوَيند

 كؤبوونةوة  و ئامادة نةبووي ليذنةكاني ثةرلةمان لةاليةن سكرتَيري ثةرلةمانةوة.
لةةة ثةسند كردني ط توطؤ كردن لةسةر  -3 سةةياران  مةةةني كؤمي تةةةكاني ئةجنو شةةة و طرف كاروضاالكيةكان و كَي

 كؤميسيؤن بااَلي هةَلبذاردن و ِراثرسي لة كوردستاني عَيراق
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، داوا لة بةرَيجتان ئةكةين ناوي ئامادة نةبوواني دانيشتين ثَيشوو خبوَيننةوة.
 سكرتَيري ثةرلةمان:-قادرفخرالدين بةرَيج 

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
مةةارة ) شةةتين ذ لةةة داني كةةة  لةةةمان  نةةداماني ثةر بةةةرواري )16نةةاوي ئة لةةة  سةةايي  مةةادة 17/6/2015( ي ئا ( ئا

 نةبوون يان مؤَلةت ثَيدراو بوون ئةمانةن:
نةةس حممةةد -مؤَلةت -ادريس علي لةَةةت  -ا بةةداهلل -مؤ يةةوب ع لةَةةت  -ا لةَةةت -ئةةاري حممةةد -مؤ بةةراهيم - مؤ ظةةار ا  -ئَي

محةةد - مؤَلةت -عثمانمجال  - مؤَلةت -لىيفتةالر  - مؤَلةت لةَةةت -خلحم ا يةَةر  - مؤ صططى  دل لةَةةت -م ِرؤزا  - مؤ
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لةَةةت -سؤران عمر - مؤَلةت -ِرَيواز فائ  - مؤَلةت –حممود  سةةين - مؤ لةَةةت -شةةرين ح فةةارس - مؤ بةةدالرمحن   -ع
بةةداهلل حممةةود - لةَةةتمؤ -وحيدة ياقؤ - مؤَلةت -مصى  غريب  - مؤَلةت نةةةبووة -ع مةةادة  مةةر  - ئا صططى  ع  -م

 ئامادة نةبووة -ابراهيم امحد مسؤ - ئامادة نةبووة
لةةةةماني  شةةةةييةكاني ثةر نةةةة هةمي نةةةةوةي ليذ ضةةةووني كؤبوو ثةةةؤرتي بةدوادا لةةةةمان، ِرا سةةةةرؤكي ثةر بةةةةرَيج 

 ( بةم شَيوةي خوارةوةية:23/6/2015( تا )17/6/2015كوردستان لة بةرواري )
 ( كؤبوونةوةي كردووة17/6يذنةي ثيشةسازي و وزة و سةرضاوة سروشتيةكان لة )ل 1
 مؤَلةت -ِرؤزا حممود 1
 مؤَلةت -ِرَيواز فائ  -2
 ( كؤبوونةوةي كردووة22/6ليذنةي بازرطاني و ثاراستين مافةكاني بةكاربةر لة ) -2

 سةرجةم ئةنداماني ئامادة بوون
 ( كؤبوونةوةي كردووة22/6اودَيري و بةنداوةكان لة )ليذنةي كشتوكاَل و ئاذةَلداري و ئ -3

 مؤَلةت -ئاواز جةنطي -1

 مؤَلةت -فةرهاد حةمة صاحل -2

 ( كؤبوونةوةي كردووة22/6ليذنةي مافةكاني مرؤظ لة ) 4
 مؤَلةت -مصى  عمر  1
 مؤَلةت -فرست صؤ  2
 مؤَلةت -بَيستون فائ  3
 مؤَلةت -زؤزان صادق 4
 ( كؤبوونةوةي كردووة22/6ياندن و هونةر لة )ليذنةي ِرؤشنبريي و ِراطة -5
 مؤَلةت -ظيان عباس 1

 ئامادة نةبووة -عمر كؤضةر 2
 ( كؤبوونةوةي كردووة22/6ليذنةي كاروباري تةندروسيت و ذينطة لة ) -6

 سةرجةم ئةنداماني ئامادة بوون
 ( كؤبوونةوةي كردووة22/6ليذنةي كاروباري كؤمةَلي مةدةني لة ) -7
 مؤَلةت – حممود علي 1
 مؤَلةت -بةهار عبدالرمحن 2
 مؤَلةت -لىيفجنيبة  3
 مؤَلةت -كمال يلدا 4
 ( كؤبوونةوةي كردووة22/6ليذنةي دارايي و كاروباري ئابوري و وةبةرهَينان لة ) -8
 مؤَلةت -شَيركؤ جودت 1
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 مدينة ايوب مؤَلةت 2
 مؤَلةت -ِرؤزا حممود 3

 سؤران عمر ئامادة نةبووة 4
 ئامادة نةبووة -دَلشاد شعبان 5
لةةة ) -9 ( 22/6ليذنةي ئاسةوار و خجمةتطوزارييةكاني شارةواني و طواستنةوة و طةياندن و طةشت و طوزار 

 كؤبوونةوةي كردووة
 كمال يلدا مؤَلةت 1
 مؤَلةت -علي هالؤ 2

 ( كؤبوونةوةي كردووة22/6ليذنةي داكؤكي كردن لة مافةكاني ئافرةت لة ) -10
 ظيان عباس مؤَلةت 1

 ةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:ب
 سوثاس، كاك بةهجاد نوقتةي نيجاميية 

 بةرَيج بهجاد دةروَيش:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

غةةةكا  سةةتانَي ب قؤنا هةةةرَيما كورد يةَةذين  ئةةةم ب سةةيت  نةةةبيت، را يةةجاميش  تةةة ن طةةةر نوق كةةةم ئة داوا لَيبوردنَي د
شةةةرَي سةةةرةِراي  كةةو  ثةةةِري)،  سةةتار دا تَي سةةا، ب هة يةةي هةروا نةةة دارا مةةة، قةيرا يةةا بةردةوا عةةش  سةةيت دا  تريؤري

سةةا  كةةو ثر طةةرن   يةةا  تةةةكي زؤر بةةؤ بابة قةناعةتا مة هةرَيما كوردستانَي ثَيويسيت ب سازان هةية، ب تايبةتي 
مةةن  عةةةتا  بةةةس ب قةنا بةةةتَي،  ظةةَي با سةرؤكايةتيا هةرَيمي كوردستانَيية، ِراستة خؤندنا ئَيكَي هاتية كرن بؤ 

خةةازم ل  دةبوا نةةدَي دا بةةةر هة كةةرن، ذ  بةةا  اليةنا سياسي حةتا ظَي حةدَي ئيحراج نةكربا، ل دةرةظَي سازان هات
كةةةن، دا  نةةة ب سةرؤكايةتيا ثةرلةمانَي دكني داكؤكي ل ئةظة بكات، سازانةكي ل سةر ظَي ثرسا نيشتيمانيا طر

 بطةينة ِرَيكةفتنةكا باش و ئةظ دؤخة زياتر ئاَلؤز نةبيت، سوثاس.
 َيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِر

لةةةةو  ئةةةةجناممان داوة،  سةةةيةكان  نةةةة سيا يةةةجب و الية بةةةؤ الي ح سةةةةردانةي  لةةةةو  مةةةة  بةةةةرَيجان ئَي سةةةوثاس، 
ئةةةجناممان داوة،  نةةة  بةةةن حةفتا بةةردوو، تةقري مةةاوةي ِرا لةةة  سةةيؤنةكان  سةةةرؤكي فراك طةةةَل  نةةةي لة كؤبوونةوا

سةةةرؤكايةتي سةةي  سةةةر ثر كةةردوون لة مةةان لَي سةةازانَيكي  داوا بةةة  طةةةن  بةةدةن ب ئةةةوة  هةةةوَلي  هةةةمووان  هةةةرَيم 
لةةة ) ئةةةزانن  بةةةاَلم  كةةةن،  شةةكةش ب لةةةو ِروةوة ثَي سةةةرؤكي 19/8نيشتيماني، و ثرؤذةي هاوبةش  يةةةتي  ( ويال

لةةةماني  بةةةردةم ثةر لةةة  كةةة  سةةتان، تةنطذةية هةرَيم تةواو ئةبَي، ئةوةش تةنطذةيةكة لةبةردةم هةرَيمي كورد
لةةة كوردستان كة ثَيويس ئةةةزانن  يةَةوة  تة هةموو ِرَيكارةكاني بطريَيتةبةر، بؤ ضارةسةر كردني ئةو تةنطذةية، ئ

مةةةبناي  سةةتان، و بةر هةةةرَيمي كورد سةةتووري  هةةةمواري دة بةةؤ  كةةرد  ماوةي ِرابردوو ثرؤذة ياسايةكمان ثةسند 
يةةان ئةو ثرؤذة ياسايةي لة ثةرلةمان ثةسند كرا، ليذنةيةكي دةستووريش ثَيكهاتووة كة ئَيستا  كاروباري خؤ
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لةةة  بةةوو  يةةةكَي  لةَةَيني،  ئةةةبَي واب ئةكةن، ئةوة يةكَيكة لة ِرَيطاكان، يان يةكَي بوو لة ِرَيطاكان، بة داخةوة ئَيستا 
سةةاكة و  ثةةرؤذة يا نةةي  سةةند كرد نةة  ثة بةةةهؤي درة ِرَيطاكاني ضارةسةر كردني ئةو تةنطذةية، بةاَلم بةداخةوة 

كةةة سةةت ئة كةةة وا هة بةةة بةهؤي دروست كردني ليذنة تةةوانَي  نةةةبَي ب يةةةكي وا ئةةيرت ِرَيطا يةةة  ئةةةو ِرَيطا طةةة  ين ِرةن
سةةةاي  مةةةةبناي يا هةةةةرَيم، بةر سةةةةرؤكايةتي  بةةةذاردني  تةةةة هةَل كةةةات، هةَلبة سةةةةر ب سةةةة ضارة ئةةةةو ثر تةةةةواوي 
نةةةكان  سةرؤكايةتي ئَيستاش يةكَيكي تر بوو لة ِرَيطاكان، ئةزانن هةفتةي ثَيشوو كؤميسيؤني بااَلي هةَلبذارد

كةةراوة لة هةرَيمي  يةةاري  مةةان د مةةاوةي بؤ لةةةو  كوردستان لَيرة لةبةردةم ثةرلةماني كوردستان وتيان ناتوانني 
نةةةوة  سةةَييةم بكةي طةةاي  ئةةةبني دةر ضةةار  سةةاى هةَلبذاردني سةرؤكايةتي ئةجنام بدةين، بؤية نا هةةةموارى يا كةةة 

سةةان  سةرؤكايةتيية، ئةمِرؤ خوَيندنةوة بؤ ئةو ثرؤذة ياسايانة كراوة، ئاراستةى ليذنةى يةَةت، دي ياسايى دةكر
مةةان  تةةةنيا دةرطا دةرفةت هةية لة نَيوان اليةنة سياسييةكان بؤ ئةوةى سازانى نيشتمانى لةسةر بكةن، ئَيمة 
لةةة  كةةة  نةةةدةهَينا  مةةةى  سةةاكان ئة ثةةرؤذة يا بؤ هَينانةكايةى سازان كردووة، بة راستى خوَيندنةوةى يةكةم بؤ 

سةةرتا دوَينَى وة ئةو هةموو هةال ئيعالمية طةور لةةةمان وي سةةةر ثةر شةةارة لة هةةةمو ف ئةةةم  كةةراوة،  سةةةر  ةيةى لة
لةةةمان  ئةةريادةى ثةر لةةةمان  دروست بكرَيت، ئةمة كارَيكى هةَلةية، ناتوانرَيت هيض ئريادةيةك لة دةرةوةى ثةر
سةةتةقينةى  طةةى را خةةاوةنى دةن سةةتانة و  خةةةَلكى كورد سةةتةقينةى  شةةةرعيةتى را خةةاوةنى  ثةكبخات، ثةرلةمان 

لةةة خةَلكى كوردستان شةةةرعييةت  سةةةَلاتةكان  سةةيارةتييةكان و دة سةةت و بةرثر هةةةموو ثؤ كةةان  هةةةموو هَيجة ة، 
لةةةم  كةةات  خةةؤ ب كةةارى  يةَةت و  بةةةردةوام ب لةةةمان  شةةةرعييةتى ثةر بةةوو  سةةت  يةةة ثَيوي طةةرن، بؤ لةةةمان وةردة ثةر
ضةة سةةييةكان هةر نةةة سيا ئةةةوةى الية بةةؤ  كةةة  مةةة دةرطاية بةةةَلام ئة كةةرا،  ى روانطةيةوة ئةمِرؤ ئةم كؤبوونةوةية 

طةةةَل  كةةةن لة طةةؤ ب خةةةت و ط تو سةةةر  نةةة  كةةةن و بَي قةةةرةبووى ب يةةان داوة  فةةرِيؤ  بةةة  تةةةى  ئةةةو كا تةةر  زوو
سةةتا  يةةةوة، ئَي تةةة كا تةةة بَي ئةةةم بابة سةةةر  سةةازان لة فراكسيؤنةكان و لةرَيطاى فراكسيؤن يان ليذنةى دانووستان 

هةةةر دةضينة سةر بِرطةى دووةم لة بةرنامةى كارى دانيشتنى ئةمِرؤ كة بريتيية لة  سةةةر  كةةردن لة طةةؤ  ط تو
يةَةى  دوو ثرؤذة ياساى نةبِرينى مووضةى تاقانةو تاقانةكانى كيمياباران و ئةنافال و جينوسايدكراوةكان بة ث

كةةةةانى ] مةةةةارة ]75و  74و  72و  71و  70ماددة لةةةةةمان ذ نةةةةاوخؤى ثةر يةةةَةِرةوى  لةةةةة ث سةةةةاَلى 1[  [ى 
كةةة ل1992] نةةةى [ي هةموار كراو، داوا لة ليذنة ثةيوةنديدارةكان  يةَةرةن و ليذ سةةايى ل بةةارى يا نةةةى كارو يذ

سةةايد و  يةةان و جينؤ شةةةهيدان و قوربان شةةمةرطة و  نةةةى ثَي بةةةرهَينان و ليذ ئةةابوورى و وة بةةارى  يةةى و كارو دارا
تةةةى  طةةؤران نوق كةةاك  كةةةين،  ثةةَى ب زيندانيانى سياسى دةكةين كة بَينة سةر منصة، بؤ ئةوةى ط توطؤ دةست 

 نيجامى هةية 
 حممد: بةِرَيج طؤِران ئجاد

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
نةةد  يةَةت ثابة طةةةر بكر لةةةمان ئة داوا دةكةم ضونكة دةضينة سةر ط توطؤ و ثةسةندكردنى ياسا ئةندامانى ثةر
سةةاكان  ثةةرؤذة يا طةةدانى  سةةةر دةن قةةانوونى لة سةةابى  شةةةى ني ئةةةوةى كَي بةةؤ  لةةةمان،  بن بة دانيش) لة هؤَلى ثةر

 دروست نةبَيت، سوثاس.
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 مد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حم
سةةت  تَيبينييةكى زؤر دروستة، داوا دةكةين لة هؤَلى ثةرلةمان مبَيننةوة، بؤ ئةوةى كَيشةى نيسامبان بؤ درو

 نةبَيت لة كاتى دةنطدان لةسةر ثرؤذة ياساكة، نوقتةى نيجامى د. شوان 
 باوةمري ] د. شوان قةَلادزةيى[: مصى  بةِرَيج عمر 

 ةرلةمان.بةِرَيج سةرؤكى ث
ثةةرؤذة  كةةة  ئةةةمِرؤ  بة ناوى خواى طةورة و ميهرةبان، هيوادارم ئةطةر نوقتةى نيجاميش نةبَيت ثَيم نةبِرن، 
تةةة  شةةتانةى دَي ئةةةو  هةةةموو  بةةةر  نةةاتوانَى لةبةرام ياسا خوَيندنةوةى بؤ كرا نيشانةى ئةوةية كة ئريادة هةية 

[ مان  لةمةوبةر بؤ بابةتى وا 6ان دةيتوانى ]ثَيشةوة دةستةوةستان بوةستني، بةَلام سةرؤكايةتى ثةرلةم
يةةة و  سةةييةكان بكردا نةةة سيا سةةةردانى الية بةةا و  نيشتمانى زؤر طرن  كؤبوونةوةى لةطةَل فراكسيؤنةكان بكرا
تةةرة،  شةةتَيكى  نةةة  قةةة و  نةةة تةوافو ئةو اليةنانةى كة حسابى س ر بؤى نةكراوة، ئةوة ماناى واية نة سازانة و 

مةةةو بة راستى دةبَيت ثةرلةم مةةان  لة ضةةةند  طةةةر  سةةتا ئة ان ببَيتة مايةى ئارامى دةروونى بؤ هاووَلاتيان، ئَي
سةةةيرى  بةر بكرداية ئةم حاَلةتة تةشةنوجة ونا سةقامطريى دةروونى دروست نةدةبوو، خةَلة بة شَيوازَية 

ئةةةوة بةةةر  تةةةوة ، لة شةةوَينكةوتوانى دةبينَي مةةةدئاغا و  سةةتة  ئاراستةى ئَيمة دةكات سةردةمى كؤشكى حة ثَيوي
بةةةم  لةةةمان  هةةؤَلى ثةر نةةاو  لةةة  يةَةت  يةَةت، ناكر ثةرلةمان مةسئوالنة و ئةزموونانة هةنطاو بنَيت و هةَلوَيست بن
مةةة  بةةةِرَيوة، ئَي شَيوازة بة ماناى دةست شكانةوةى ئةوانى تر بَيت، ئةم وَلاتة بة تةوافوقى هةموووان دةبِرَي 

كةةرا خؤنان خاوةن رةئى و بريوبؤضوونى خؤمانني، بةَل مةةة  نةةةى ئَي سةةةر ليذ سةةازان لة ام بةداخةوة بة ناوى 
لةةة ] مةةة  يةَةت ئَي بةةؤ دةكر نةةةوى  ئةةةمِرؤ خوَيند ئةةةوةى  نةةن  بةةاش دةزا شةةتان  شةةكةنان 18/5/2014خؤ [ ثَي

ئةةةوةى  بةةؤ  طةةدانى دووةم،  سةةتة دةن مةةة، نةياخ ثةةرؤذةى ئَي بةةةر  نةةةكرا لةبةرام كردووة هةتا ثرؤذة ياسا ئامادة 
يةَةت ثةسةند بكرَيت، هيوادارم وةك تةةةوة دةب بةةةم وَلا نةةدوو  بةةردوو ما ئةةةزموون و را خةةاوةن  و ضؤن ئينسانَيكى 
 بةرثرسانة قسة بكات، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، كاك طوران نوقتةى نيجامى 

 بةِرَيج طؤِران ئازاد حممد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةة من ثَيم باشة ب ينة سةر تةوةرةكة، ب ةَلام لةبةر ئةوةى رَيطةت دا بة هةندَى ثةرلةمانتار لةسةر ئةم ثر
جةةةمعى  قسة بكةن، بؤ ئةوةى خةَلة بة شَيوةيةك خوا نةخاستة كارى ناياسايى كرا بَيت يان هةوَلى دةستة 
نةةى  جةةَى كرد بةةة  جةةَى  سةةايةكةية،  ثةةرؤذة يا بةةؤ  سةةايى  لة دذى هَيجى سياسى، ئةوةى ئةمِرؤ كرا خوَيندنةوى ئا

مةةة واج كةةة ئَي شةةةيةك  حةةةىل كَي بةةؤ  سةةتانة  لةةةمانى كورد نةةاو ثةر سةةيؤنةكانى  شةةانى فراك بى قانونى واقعى سةر
لةةة ] يةةة  كةةة بريت كةةات  بةةة  يةةة و 19/8/2015مةةةحكومني  سةةازان ني لةةةدةرةوةى  يةَةة  هةةيض هَيج سةةتا  تةةا ئَي  ]

 ةتى.ثابةندن و ثةرلةمانى كوردستان دةبَيتة هؤى ئاشتةوايى نةك تَيكدانى ئاشتةوايى كؤمةَلاي
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرمون دةقى ثرؤذة ياساكان كة ثَيشكةش كراوة و راثؤرتى هاوبةش خبوَيننةوة، بؤ ئةوى خبةينة ط توطؤ.

 بةِرَيج بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ثةةرؤذة دوو ثرؤذة ياسا ثَيشكة كراوة، لةبةر يةكَيتى بابةتةكة يةك راثؤرمت كةةةم:  ان لةسةر ئامادة كردووة ية
لةةة  كةةة  شةةةِرةية  ياساى نةبِرينى مووضةى تاقانة، ماددةى يةكةم، مةبةست لة زاراوةى تاقانة ئةو كةسة تَيكؤ

سةةايدى ] سةةاتى جينؤ شةةمةرطايةتى دا و كارة سةةتان و ]182خةةةباتى ثَي ظةةى كورد هةةةزار مرؤ هةةةزار 8[   ]
سةةةرجةم بارزانى و كيميابارانى هةَلة ة و ناوضة نةةةوة  كانى ترى كوردستان يان بة هؤى بوردوومان و تةقي

 كةس و كارى شةهيد بوون و تةنيا خؤى ماوةتةوة و خاوةن مووضةية.
ئةةةوةى  بةةؤ  ماددةى دووةم: وةكو رَيجلَينان لة قوربانيدان يان تاقانةكان مووضةيةكى شايستةيان ثَي بدرَيت،  

نةةةوي و ثَيداويستييةكانى سةردةميان بؤ دابني بكر نةةى و مةع بةةارى دةروو َيت كة ناضارى كارى قورس نةبن 
 مادديان جَيطري بَيت.

سةةةرى  يةَةت و لة ماددةى سَييةم: هةر كةسَيكى تاقانة كة خانووى نيية يةكةى نيشتةجَى بوونى بؤ دابني بكر
 تاثؤ بكرَيت.

يةةان و دي سةةانةيةك بؤ هةةةبَيت وةك حة يةةان  بةةة خؤ بةةةت  شةةوَينة ماددةى ضوارةم: ثَيناسَيكى تاي لةةة  يةةان  اربوون
 تايبةت و طشتى و فةرمى و نافةرمييةكان تا رَيجى شايستةيان لَيبطرَيت.

كةةاتى  لةةة  سةةول ة  نةةى  لةةة وةرطرت تةةةوة  يةَةة بيانطرَي بةةةران ئيمتيازات سةةةرجةم فةرمان كةةو  جةةةم:  وة مةةاددةى ثَين
كةةة يةةةى  ئةةةو ماوة لةةة روى  شةةتى  بةةة ط بةةةران  طةةةَل فةرمان يةَةت لة بةةة  دانةوةى قةرز جياوازى بكر نةةةوة  دةيطَيِر

 طشتى لة فةرمانبةران كةمرت بَيت.
شةةةوَينةكانى  بةةةؤ  سةةةةردانكردنيان  شةةةتةرطةرى و  يةةةةن و نة شةةةى درَيذخا كةةةاتى نةخؤ لةةةة  شةةةةم:   مةةةاددةى شة

 تةندروستى حكومةت بَى بةرامبةر حسابيان لةطةَل بكرَيت و حكومةت ب َيتة ذَيربارى خةرج كردنيان.
نةةى تاق كةةاتى مرد مةةةتيان ماددةى حةفتةم: لة  نةةةى خج بةةؤ ئةوا يةَةت  بةةةردةوام ب نةةةبِرَيت و  ضةةةكةيان  نةةة موو ا

 كردووة يان بة ثَيى شةر  و ياسا لَيى نَيجيكن.
مةةايى  يةةةتى رَين بةةارى كؤمةَلا شةةةهيدان و كارو يةةى و  تةةى دارا لةةة وةزارة يةةدار  يةةةنى ثةيوةند ماددةى هةشتةم: ال

 ثَيويست دةردةكات بؤ جَى بة جَى كردنى ئةو ياساية.
يةَةدةكرَيت و ماددةى  كةةارى ث سةةتان  قةةايعى كورد مةةةى وة لةةة رؤذنا سةةاية  ئةةةم يا نةةةوةى  نؤيةم: بةروارى بَلاو كرد

 هؤيةكانى دةرضوونى ئةم ياساية:
كةةةكانى   لةةة دواى ية يةةةك  مةةة  نةةةى رذَي سةةتةمة دِرندا ئةةةو  بة هؤى شؤِرشى رزطارى خوازى طةىل كوردستان و 

مةرطايةتى و كيميابارانى هةَلة ة و شوَينة كانى تر و بَى عَيراق ضةندين بنةماَلة لة كاتى بؤردومان و ثَيش
تةةة 182[ هةزار بارزانى و ]8سةر وشوَينكردنى ] سةةتان بووينة لةَةاتى كورد كةةورد و هاوو ظةةى  هةةةزار مرؤ  ]
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مةةةةَلى  بةةةة كؤ يةةةدانى  شةةةةهيدان و قوربان لةةةة  طةةةرتن  سةةةتى رَيج بةةةة مةبة مةةةاوة  سةةةَيكيان  تةةةةنيا كة بةةةانى و  قور
نةةة ئةةةو تاقا نةةةوادةكان و  بةةريةوةرى  خا يةةادى  نةةةوةى  بةةةردةواميان و ما مةةةتكردنى  سةةووتاوانة و خج جةةةر  

تَيكؤشانيان لة بريوهةستى نةوةكانيان و دةبِرينى وةفا و ئامةد بةرامبةر خؤيان و مَيذووى ثِر سةروةرييان 
 ئةم ياساية دةرضووة.
 بةِرَيج بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 ن و ئةن اَل و جينوؤسايدكراوةكانثرؤذة ياساى تاقانةكا

نةةان   شةةى دوذم لةةة هَير ماددةى يةكةم، تاقانةكانى كيمياباران و ئةن ال و جينؤسايدكراوان، ئةو كةسانةن كة 
بةةوو  شةةةهيد  هةةةمان رؤذ  لةةة  كةس و كارةكةى واتة داية و باب و خؤشة و برايانى ببنة قوربانى  واتة هةر 

تةةة بن بة هؤى بوردوومانى كيميايى و ئةن  ال كردن و تريؤر و لة سَيدارةدان و بؤمبارانكردن و ئةمةش ببَي
 هؤى ئةوةى يةك ئةندامى خَيجانةكةى رزطارى بَيت و خؤى بة تةنيا مابَيتةوة.

 ماددةى دووةم: ئامانج لة ثَيشكةشكردنى ئةم ثرؤذ ياساية
بةةؤ داوا لة هةموو دام و دةزطاكانى حكومةتى هةرَيمى كوردستان بكرَيت رَيجى ت -1 ايبةت و كار ئاسانيان 

 بكرَيت.

تةةة  -2  -2 كةةار نةكات كةةة  كةةراو  يةةارى  يةَةذةى د يةَةى ر بةةة ث يةَةت  ضةةةكانيان وةربطر بتوانرَيت سول ة لةسةر موو
 بذَيوى كةسى تاقانة.

لةةَي  -3 يةَةجى  سةةانة ر يةَةت  و وةك حة بةةؤ بكر بةةةتى  سةةةى تاي يةَةت و ثَينا وةك بنةمالةى شةهيد مامةَلةى بكر
 بطريَيت.

كةةار هةموو ساَلَية رَيذ -4 شةةةهيدان هاو ةيةكى ئةم تاقانة سةفةرى دةرةوةى وَلاتيان بؤ بكرَيت، وةزارةتى 
 بَيت لة تَي وونى ئةم طةشتانة بؤ دةرةوةى وَلات بؤ باشرت كردنى بارى دةروونيان.

 مناَلى تاقانةكان بتوانن سوودمةند بن لة سول ة و ثَيشينةكانى خانوو بةرة.  -5
 سايد كراوةكان لة دادطاكان و كار ئاسانيان بؤ بكرَيت.ضارةسةر كردنى طرفتى ئةن ال جينو -6

 ماددةى سَييةم
 ضؤنيةتى رَيطرى كردن لةو كةسانةى كة تاقانة نني و ناوى خؤيان وةك تاقانة ناونووس دةكةن:

سةةجاى  -1 نةةة  كةةردووة وةك تاقا مةةار  يةةان تؤ نةةاوى خؤ تةةةزوير  بةةة  سةةانةى  ئةةةو كة شةةكربوونى  كةةاتى ئا لةةة 
لةةة يةَةت و  بةةؤ دابنر نةةديان  لةةةم  تو كةةة  يةَةت  نةةةى ىَل وةربطري ضةةة و ئيمتيازاتا ئةةةو موو تةةدا  هةةةمان كا
 رَيطةيةوة بة دةستى هَيناوة.

شةةةى  -2 لةةة و سةةت  سجاى ئةوانة بدرَيت كة دادطاكان شاهيدى بة درو دةدةن لةسةر كةسى تاقانة، مةبة
نةةى سةةوكايةتى كرد لةةة  يةَةت  طةةرى بكر سةةا رَي بةةة  حةسانة واتة حةسانةى تاقانة بؤ ئةوةى لة رَيطةى يا

 تاقانة.
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ئةةةن ال و  هؤكارى دةرضوواندن ، بة مةبةستى رَيجلَينانى زياتر و دابني كردنى ذيانى شايستة بؤ تاقانةكانى 
 كيمياباران ئةم ياساية دةرضووَيندرا.

بةةارن و  نةةةكانى كيميا نةةة و تاقا ضةةةى تاقا نةةةبِرينى موو سةةاى  ثةةرؤذة يا راثؤرتى هاوبةش سةبارةت بة هةردوو 
كةةراوان، سةةياد  نةةةى  جينؤ بةةةرهَينان و ليذ ئةةابوورى و وة بةةارى  يةةى و كارو سةةايى و دارا بةةارى يا نةةةى كارو ليذ

شةةةممة ] سةةى رؤذى  يةك نةةدانيانى سيا جةةؤزةردانى  31ثَيشمةرطة و شةهيدان و قوربانيانى جينوسايد و زي
سةةاى 21/6/2015كوردى بةرامبةر بة  هةةةر دو يا نةةى  تةةاوتوَى كرد بةةؤ  ئةةةجنام دا  نةةةوةى  [ ى زايينى كؤبوو

بِرينى مووضةى تاقانة كة لة اليةن ذمارة ياسايى ئةندامانى ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة دواى خَوَيندنى نة
مةةارة ] سةةايى ذ شةةتنى ئا لةةة داني كةةة  بةةةوروارى ]16يةكةمى ثرؤذة شةةةممة  سةةَي  [ 16/12/2014[ رؤذى 

نةة سةةايى ئة مةةارة يا يةةةن ذ لةةة ال كةةة  كةةراوان  سةةايد  ئةةةن ال و جينؤ بةةاران و  نةةةكانى كيميا لةةةمان تاقا دامانى ثةر
مةةارة ] سةةايى ذ شةةتنى ئا لةةة داني كةةة  كةةةمى ثرؤذة نةةةوةى ية كةةراوة، دواى خوَيند شةةكةش  لةةة رؤذى 14ثَي  ]

شةةةممة  كةةراوة، دواى 6/2015]/9سَي نةةدةكان  نةةةى تايبةمتة نةةةى ليذ يةَةدرا و رةوا لةةةيى ث سةةلةتى بةثة [ خة
ناونيشانى ثرؤذةكة بةم شَيوةية ط توطؤ كردنى تاوتوَى كردن ليذنةكان طةيشتنة ئةو ئةجنامانةى خوارةوة، 

شةةَيوةية  بةةةم  كةةةم  مةةاددةى ية سةةايد،  نةةةكانى جينو يةةازاتى تاقا مةةاف و ئيمت سةةاى  ثةةرؤذة يا تةةةوة،  دةخوَينرَي
 (:1دةخوَيندرَيتةوة، ماددةي )

 بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:
طةةة ثةةاش تاقانةي جينؤسايد: ئةو كةسةية كة لة كاتي رووداني تاوانةكاني جينؤسايدي دذ بة  سةةتان،  لي كورد

 شةهيد كردني سةرجةم ئةنداماني خَيجانةكةي، بة تةنها رزطاري بوبَيت.
 (:2ماددةي )

يةكةم: تاقانةي جينؤسايد سةرجةم ماف و ئيمتيازاتةكاني كض و كوِري شةهيدي جينؤسايدي دةبَيت، كة لة 
 ي هةموار كراو دةقنووس كراوة.2007(ي ساَلي 9ياساي ذمارة )
ي كؤضي دوايي تاقانةدا، بة شةهيدي جينؤسايد ئةذمار دةكرَيت و سةرجةم ماف و ئيمتيازاتي دووةم: لةكات

سةةةكاني  بةةؤ وار هةةاتووة،  يةةة  ئةةةم ماددة كةةةم(ي  خةةاَلي )ية كةةراوي  بةةؤ  مةةاذة  شةهيدي جينؤسايد كة لة ياساي ئا
 دةستةبةر دةكرَيت.

 مةداليايةكي تايبةتي ثَي دةبةخشرَيت. سَييةم: وةكو رَيجلَينان، ناسنامةيةكي تايبةتي بؤ دروست دةكرَيت و
تةةةة  لةةةة وةزارة سةةةثؤر  يةةةةكي ث يةةَةي ليذنة لةةةة ر سةةةاد  نةةةةي جينؤ سةةةتكردنةوةي تاقا سةةةَييةم: ثشرِتا مةةةاددةى 

 ثةيوةنديدارةكان بة سةرؤكايةتي دادوةرَيكي ثلة يةك دةبَيت.
 بةجَى بكةن.ماددةى ضوارةم: ثَيويستة لةسةر اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانى ئةم ياساية جَى 

 ماددةى ثَينجةم: كار بة هيض ياسا يان بِريارَية ناكرَيت ناكؤك بَيت لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياساية.
جةةَي  سةةتان(  قةةائيعي كورد فةةةرمي )وة مةةةي  لةةة رؤذنا نةةةوةي  بةةاَلو كرد لةةة رؤذي  سةةاية  ئةةةم يا شةةةم:  ماددةى شة

 بةجَي دةكرَيت.
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جلَيناني زياترو دابينكردني ذيانَيكي شايستة بؤيان، ئةم هؤيةكاني دةرضوواندني ئةم ياساية بة مةبةسيت رَي
 ياسايية دةرضووَيندرا.

طةةرياوة  يةةدار وةر لةبةر ئةوةى دوو ثرؤذة ياسا هةبووة موناقةشةى زؤرى لةسةر كراوة و راى اليةنى ثةيوةند
 دواكارين لة بةِريجتان راثؤرتى هاوبةش بكرَيتة بنةما بؤ ط توطؤكردن.

 مد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حم
بةِرَيجان، ئَيستا دةاةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةوةداية كة راثؤرتي با بجانني نيساب تةواوة بؤ دةنطدان، 

تةةةوة، ) سةةت بةرزكا يةةة دة كةةردن  تكا طةةؤ  كةةةس 54هاوبةشي ليذنة ثةيوةنديدارةكان بكرَيتة بنةما بؤ ط تو  )
سةةةندكرا، لةطةَلداية، كَي لةطةَل دانيية  تك تةةة ثة نةةةبَيت، كةوا طةةةَل دا  يةةة لة كةةةس ني اية دةست بةرزكاتةوة، 

 فةرموون لة ناونيشاني ثِرؤذةكةوة دةست ثَي بكةن.
 بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ناونيشاني ثِرؤذةكة بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:
 نؤسايد.ثرؤذة ياساي ماف و ئيمتيازاتي تاقانةكاني جي

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةِرَيجان، كَي قسةي هةية لةسةر ناونيشان  كةس نيية، كةواتة دةاةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل 
( كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي 54ناونيشانةكةية بةو شَيوةيةي كة هاتووة  تكاية دةست بةرزكاتةوة، )

ية دةست بةرزكاتةوة، كةس نيية لةطةَلدا نةبَيت، كةواتة ثةسةندكرا، ماددةي يةك لةطةَل دانيية  تكا
 خبوَيننةوة.

 بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:1ماددةي )

 بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:
طةلي كوردستان، ثاش تاقانةي جينؤسايد: ئةو كةسةية كة لة كاتي رووداني تاوانةكاني جينؤسايدي دذ بة 

 شةهيد كردني سةرجةم ئةنداماني خَيجانةكةي، بة تةنها رزطاري بوبَيت.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كَي قسةي هةية لةسةر ماددةي يةك با ناوةكان بنووسرَين 
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 بةِرَيج فخرالدين قادر عارف/ سكرتَيري ثةرلةمان:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بؤ ط توطؤ كردن لةسةر ماددةي يةك ئةم ئةندام ثةرلةمانة بةِرَيجانة ناويان نووسيوة )صاحل فقَي، 
بَيستون فائ ، شكرية امساعيل، لىيف  سةركةوت سةرحةد، سعيد مةسي ي، عباس فتاح، قادر ئؤمتان، تةالر 

 حممود عمر، عادل عجيج، فةرهاد سةنطاوي، ابوبكر هةَلةدني(.
 حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم 

 بةِرَيج كاك صاحل فةرموو.
 بةِرَيج صاحل فقَي:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

هةندَية تاقةنة هةية من بة منوونة كةسَية لة سنووري خؤمان دةناسم دواي تياضووني خَيجانةكةي تةنها 
لةوانة كة ضوار كةسن لة دواي  دايكي مابؤوة دواي ضةند مانطَيكي كةم ديكيشي تياضووة، بؤية ذمارةيةك

ضةند مانطَية لةو تاوانانةي كة دةرحةق بة طةلي كورد روويداية داواي ئةوة دةكةن كة جَيطةيةكيان بؤ 
بكرَيتةوة، رةنطة ئافرةتَية بة تةنها لة ماَلَيكدا ئةطةر حةوت كةس بؤ منوونة لة خَيجانَية بووبَي شةشي 

واي دوو، سَي مانطَية رةنطة بة خةفةت و مةراقي ئةوانةوة ئةويش تَيداضووة، تةنها دايكي ماوةتةوة، د
تَيداضووبَيت، بؤية ئةوان ثةياميان ئةوة بووة داواي ئةوةيان دةكرد كة جَيطةي ئةوانيش بكرَيتةوة، زؤر 

 سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كاك بَيستون فةرموو.
 حممد:بةِرَيج بَيستون فائ  

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

قسةكةي من وةكو قسةكةي )كاك صاحل(ة، لة راستيدا تاقانةكان ئةوانةن كة دةبَي هةموو كةس و 
كارةكانيان لة عةمةليةي جينوسايدا ببوونة قورباني، بةاَلم خةَلكي وامان هةية كةسَية لة خَيجانةكةي 

ي، تاواني ئةمة ضيية ئةو كةسةي لة ئةن ال رزطاري بووة، دةرضووة، دواي ئةوة لة رووداوَيكدا بؤتة قوربان
مةسةلةن دواتر لة رووداوَيكي تر طياني لة دةست داوة، خؤ ئةمة ديسان ئةميش تاقانةية، ئةطةر مةبةست 
لة تاقانة ئةو كةسة بَيت تةنها برا و داية و باوك و خوشكي نةبَيت ئَيستا ئةميش هةمان شتة، بةاَلم 

ة لة خَيجانةكةي لة عةمليةي ئةن الدا يان لة كيمياباراندا بؤ منوونة شةهيد نةبووة ئةوةية ئةم كةسَي
دواتر لة دواي ئةوة لة رووداوَيكي تر تَيداضووة، بةاَلم لة ئَيستادا ئةويش هةر تاقانةية، يةعين تةنها هةر 

 خؤي ماوةتةوة، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ج كاك سةركةوت فةرموو.بةِرَي
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 بةِرَيج سةركةوت سةرحةد خلي ة:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ديارة بؤ رَيكخستين ئةو جوملةية وا ثَيويست دةكات ئةو كةسةي كة لة كاتي رووداني تاوانةكاني جينوسايد 
كةس نَير  دذ بة طةلي كوردستان ثاش شةهيد كردني سةرجةم ئةنداماني خَيجانةكةي، ثَيويست دةكات ئةو

 بَيت يان مَي بَيت ئةوة بنووسرَيت باشرتة، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج خاتوو شكرية فةرموو.
 :مصى  بةِرَيج شكرية امساعيل 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

لَيرة )واو(َية زيادة لة رووي ثاَلثشيت ئةم بؤضوونةي )كاك صاحل( دةكةم، سةبارةت بة يةكةم من ثَيمواية 
لوغةويةوة، يةك )واو( بَيت تةواو، سةبارةت بة خاَلي دووةم من ثَيمواية لَيرة كَيشةيةك دروست دةكات بؤ 
وارسةكان، وارس رةنطة ئةطةر لة رووي شةرعيةوة سةيري بكةين كوِري كوِري ثلكيشي هةر دةبَيت، بةاَلم 

ت باشة، مةسةلةن وارسةكان كَي و كَين، مام بَي، خاَل بَي، ثلة بَي، من ثَيمواية لة ناو كةوانةيةك دابنرَي
 يةعين كةسة نجيكةكان، من ثَيم باشة ئةوهاي لَي بكرَيت، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كاك سعيد مةسي ي فةرموو.
 بةِرَيج سعيد حممد )سعيد مةسي ي(:

 ن.بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةما

تاقانةي جينوسايد هةر كةسَية لة كاتي ئةجنامداني تاوانةكاني جينوسايد يان لة كاتي كؤِرةوة مليؤنيةكةي 
طةلي كوردستان سةرجةم خَيجانةكةي ذيانيان لة دةست دابَيت، تةنها يةك كةس رزطار بَيت، ثَيويستة 

 ئةوةي لةطةَلدابنرَيت كؤِرةوةكةش، زؤر سوثاس.
 صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد 

 بةِرَيج كاك حممود فةرموو.
 بةِرَيج حممود عمر عمر صاحل:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

( و لة شوَينةكاني تر زينداني كران نقرة السلمانوةك ئاطادارن لة تاواني ئةن الدا بةشَيكي زؤر لةوانةي كة )
بة تايبةتي ثري و ثةككةوتةكان و منداَلةكان، دواي شةش، حةوت مانطَية لة زيندان بوونيان طةِرانةوة، 

بةشَية لةو مندااَلنة لةطةَل داية و باوكيان طةِرانةوة، داية و باوكيان دواي ئةوةي كة طةِرانةوة دواي شةش 
مانطَية كؤضي دواييان كرد و ئَيستا خؤيان ماونةتةوة، داواكارم و ثَيويستيش دةكات ئةوانةش كة 
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ن بؤ منوونة لة ناحيةي رزطاري و قةزاي كةالر و ئةو شوَينانة هةمانة لةو رَيذةيةكي كةمن، مةسةلة
 بابةتانة ضةند كةسَية ئةوانةش هةَلبةتة تاقانةي جينوسايد هةذمار بكرَين، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كاك عباس فةرموو.
 بةِرَيج عباس فتاح صاحل:

 ثةرلةمان. بةِرَيج سةرؤكي

كردةوةي ئةن ال كردةوةيةكي زؤر ئاَلؤز بووة، بَيطومان زؤر قسة هةَلدةطرَي، )كاك حممود( بةشَية لة 
قسةكاني مين كرد، ئَيمة خةَلكمان هةبووة بة تاقانةيي بةجَي ماوة، داية و باوكيشي ئةن ال كراوة، بةاَلم 

انةية دايكي يان باوكي بة هؤي بة هؤي ثةككةوتين ثاش ماوةيةك، ثاش شةش مان  زياتر لةو
ثةككةوتنيانةوة طةِرابَيتةوة لةوانةية ضةند مانطَيكيش بَيت، ثَيويستة ئةمةشيان خبةينة ئةم ضوارضَيوةية، 
لةوانةية لة حاَلةتي كيميابارانيش حاَلةتي لةو بابةتةمان بؤ دروست بَيت، بؤية بة ثَيويسيت دةزاو 

(يان ديوة جارَيكيان يان ثاش نقرة السلمانَين كة داية و باوكيان )ئةمانةش كة وةكو تاقانة هةذمار بكر
 ماوةيةك، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كاك عادل فةرموو.
 بةِرَيج عادل عجيج شكور:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 قسةكاني من )كاك حممود و كاك سعيد مةسي ي( كرديان، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كاك قادر فةرموو.
 بةرََِيج قادر ئؤمتان رسول:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

منيش ثشتطريي ئةو راية دةكةم كة مةرج نيية ئةوةي كة تاقانةية هةموو ئةندامةكان لة كارةساتةكاندا 
رووداوي كارةساتي جينوسايد ئةندامَيكي خَيجانةكةي شةهيد بووبن، بؤ منوونة ئةطةر كةسَية بةر لة 

شةهيد سةنطةربَيت، دواتر ئةواني تر شةهيد بووبَي، يةعين ثَيي ئةم دةقةبَيت ئةمة ناطرَيتةوة، بؤية 
سياغةيةكي قانوني بؤي بكةين بؤ ئةوةي بتوانني ئةوانةي كة دواي كارةساتةكةش كةسَية كة ئةندامَيكي 

اقي تر ئةوانةي كة شةهيد بوون ئةطةر لة دةرئةجنامي كيمياباراني ئةن اليش خَيجانةكةي دةرضووة، ب
 نةبَيت بة هؤكاري ئةمةي هؤكارةكةي نةخؤشي بَيت ئةميش مةنول بكات، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كاك ابوبكر هةَلةدني فةموو.
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 ني(:بةِرَيج ابوبكر عمر )ابوبكر هةَلةد
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

منيش ثشتطريي لة رايةكةي )كاك بَيستون فائ ( دةكةم، بة يةك وشة ئةم كَيشةية حةل دةبَيت بةوةي 
تاقانةكان دواتريش بطرَيتةوة، ثَيش بة تةنها رزطاري بووبَيت، ئةم وشةيةي بؤ زياد بكرَي يان دواتر بة 

َيتةوة كة دواتر ئةندامَيكي تري خَيجانةكةيان لة دةست داوة تةنها رزطاري بووبَيت، واتة ئةوانةش دةطر
 ئَيستا تاقانةية بة راي من، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو تةالر فةرموو.
 حممد: لىيفبةِرَيج تةالر 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ي لة قسةكاني دةكةم، بةاَلم يةك خاَلي تر هةية منيش بةشَية لة قسةكاو )كاك بَيستون( كردي، ثشتطري

ئَيمة كة ثَيناسةي تاقانة دةكةين زؤرجار هةية لة دةرئةجنامي ئةو زةواجانةي كة كراوة ئيرت ئايا دايكةكة 
زةواجَيكي كردؤتةوة يان زةواج دةكات، لةو كاتةدا دوو تاقانة دروست دةبَي لة خَيجانةكةدا، دواتر داية و 

لة دةست داوة، لةو كاتةدا ضؤن مامةَلة لةطةَل ئةو حاَلةتةدا دةكرَي ئةطةر بةو شَيوازةي باوكةكانيان 
ثَيناسةكة بَيت، ئةوة جياكاري دةكرَي، بؤية ثَيناسةكة بة شَيوازَية بَيت كة حةلي ئةو كَيشةيةي تاقانةي 

 خَيجانةكانيش بكات، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كاك فةرهاد سةنطاوي فةرموو.
 بةِرَيج فةرهاد حةمة صاحل )فةرهاد سةنطاوي(:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

قسةكاني من زؤربةي كرا، بةاَلم من طلةيةكي ب ووكم هةية لة مةسةلةي كةس وكاري شةهيدان و ئةن ال و 
َي، ئةوة بَيطومان، بةاَلم ئةطةر ثِرؤذةي تاقانة هةمووي لة جَيطاي خؤيةتي، ثَيويستة زؤر رَيجيان لَي بطري

سوشيالةكة جَي بةجَي بكرَي ئَيمة ثَيويستمان بة زؤر شت نابَيت، هةموو كؤمةَلطا لة ناو ئةو ثِرؤذةية 
جَيطاي دةبَيتةوة، ثَيويستة ئةو سوشيالة بكرَي بة ثِرؤذةي هةموو فراكسيؤنةكان بؤ ئةوةي جَي بةجَي 

 بكرَيت، زؤر سوثاس.
 ج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَي

 ليذنة ثةيوةنديدارةكان، د.بةهار فةرموو.
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 بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
سةبارةت بةوةي كة تةنها تاقانةي جينوسايد ئةو كةسانة نةطرَيتةوة لة كاتي تاوانةكاندا تاقانة بوون، 

ةوة، ثَيمواية ئةوة لةاليةن بةشَيكي زؤر لة ئةنداماني بةِرَيجةوة باسكرا، بةَلكو ئةوانةي دواتريش بطرَيت
ئَيمة لة ليذنة هاوبةشةكان موناقةشةي زؤرمان لةسةر ئةو بابةتة كردووة و بامسان كردووة، هةروةها 
 لةطةَل اليةني ثةيوةنديداريش بامسان كردووة، بةاَلم ئَيمة لة ليذنةكان و اليةني ثةيوةنديداريش لة
حكومةت ثَيي وابوو ئةم مةسةلةية حةسم نابَيت، بؤ منوونة ئةطةر ئَيمة بَلَيني ئةوةي كة شةش مانطيش 
بَي دواي ئةوة دةبَيتة تاقانة، ئةي ئةوةي كة شةش مان  و يةك رؤذة، )كاك طؤران( لة ليذنةكةدا بلجةبت 

ساَلَية، ئةي ئةوةي ساَلَية و ئةو قسةيةي كرد، يةعين ئةوةي كة شةش مان  و يةك رؤذة، ئةطةر طومتان 
يةك رؤذة، بؤية ئَيمة بؤ حةسم كردني مةوزوعةكة بؤ ئةوةي ئيستيقرار دروست ببَيت لة قانونةكةدا 
ثَيمان باش بوو تةنها ئةوانة بطرَيتةوة كة لة كاتي جينوساديد، ئةمة راي ثةيوةنديداريش بوو لة حكومةت 

ار بَيت ماددةكة، سةبارةت بةوةي كة بطوترَي ئةو كةسة نَير بؤ ئةوةي حةسم ببَيت، ئيستيقراري ثَيوة دي
بَي يان مَي، ثَيمواية كة طومتان ئةو )كةس(ة بة موتلةقي هاتووة، هةمووي دةطرَيتةوة و ثَيويست ناكات، 

 وشةي كؤِرةوةكة ئةوة مانيع نيية ئةطةر لةاليةن ليذنةكانةوة دةتوانني ئيجافةي بكةين، سوثاس.
 حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم 

 بةِرَيج كاك طؤران فةرموو.
 بةِرَيج طؤران ئازاد حممد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

وَيِراي ثشتطرييم بؤ قسةكاني )د.بةهار(، ئَيمة لة ليذنة ئةو قسانةي كة ئةنداماني ثةرلةمان كرديان بؤ 
داوة، ئَيمة زؤر بة جدي ئةم تةرحةمان كرد، ثشتيواني كردني ئةو كةسانةي كة دواتر كةسَيكيان لة دةست 

ئةم داواكارية لةاليةن كؤمةَلَية لةم كةسانةي كة دواتر دايكيان ماوة يان باوكيان ماوة، بةاَلم بة هةر 
هؤكارَية بَي ثاش ماوةيةك لة دةستيان داوة، دي اعمان لةوانة كرد، بةاَلم لةبةرامبةريشدا قسة لةسةر ئةوة 

بة خودي تاقانةكانة، ئةوانة رةمجَيكي تايبةتن و ئيمتيازي تايبةتيان هةية، بة جؤرَية  بوو كة ئةم ياساية
لة جؤرةكان فراوانطردني سنوورةكةي ئةم ئيمتيازاتانة بة شَية لة ديوةكةي ئةوان بةر تةسة دةكرَيتةوة، 

َيمةي دةطوت ض غةدرَية دةكرَي، دووةم شت تةحديدكردني سنوورةكة وةكو )د.بةهار( طوتي وةزارةت بة ئ
كاتَية، ثاش ضةند، هةية ثاش شةش مان  مردووة يان ثاش ساَلَية مردووة، يان ثاش دوو ساَل مردووة، 
تةحديدكردني كةمَية قورس بوو، هةروةها جطةلةوة لةوانةية بةهؤي كة بةداخةوة زؤرجار ئةم حاَلةتانة 

است دةدرَيت، لةوانةية سنوورةكةي فراوانرت بة الِرَي دةبرَيت، بةَلطةي ناراست دَيتة دةرَي، شاهيدي نار
بكرَي، بة داخةوة لةاليةن هةندَي كةسةوة، لةطةَل رَيجمدا، بؤية ئةمة بؤضووني وةزارةتي شةهيدان بوو، 

 ئةطةر نا ئَيمةش بة ثةرؤش بووين بؤ ئةوةي ئةو كةسانة بطرَيتةوة، زؤر سوثاس.
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 َيج د.شوان ناوت نةنووسي بوو، بةاَلم فةرموو قسة بكة.بةِر
 )شوان قةاَلدزةيي(: مصى   بةِرَيج عمر

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

واللة من ثَيم باشة لة كؤي ئةو ثِرؤذةية لة شوَيين وشةي ئةن ال جينؤسايد بةكاربهَينرَيت، ياخود بة ناو 
َيران كرد بة ناوي )فرس اروس(، بةاَلم رؤذَية لة رؤذان ئةن ال، حيجبي بةعس هةشت ساَل شةِري دذ بة ئ

لة ئةدةبياتي ئَيرانيةكاندا نةيان طوت ئَيمة )فرس اروس(ين، ئَيستا ئةن اليش دذي شةعبَية دةدرَي كة 
ئةو شةعبة لة ئيسالم هةَلطةِرابَيتةوة، وةكو ئةوة واية خؤمان ئيعترياف بةوة بكةين، يانيش وشةي 

 ربَينني، ياخود بةناو ئةن ال، وشةي ئةن ال نةمَينَيت، سوثاس.جينوسايد بةكا
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ئةن الي تَيدا نيية، جينوسايدة، بةِرَيج مامؤستا مةِروان فةرموو.
 بةِرَيج حسني امساعيل حسني )مةِروان طةاَلَلي(:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

وة ثرسيارةكة وةجيهة ثَيم خؤشة ئةطةر ئاِراستةي ليذنةي ثةيوةنديداري بكةين، واللة ثرسيارَية هاتو
ئافرةتَية كة ك َيكي ب ووكي هةبووبَي) بة ب ووكي ئةو ك ةي بةجَي هَيشتبَيت شووي كردؤتةوة، 

ةوةش حاَلةتي ئةوهامان زؤرة، ئةو ك ة بة تةنها ماوةتةوة دايكةكة لة ذيانة، بةاَلم شووي كردؤتةوة، ئايا ئ
 بة تاقانة حيساب دةكرَيت يان نا  زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ليذنةي ياسايي دواتر وةاَلمتان دةدةنةوة، كاك حممود فةرموو.
 بةِرَيج حممود عمر صاحل:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

قانةكاني ئةن ال سةرجةم كوردستان ناطاتة ئةوةي كة برادةراني ليذنةي ياسايي باسيان كرد بَيطومان بؤ تا
( كةس تاقانة تَيثةِر نابَيت، ثَيموابَيت ئةمة رَيذةيةكي زؤر نيية بؤ 150( تاقانة، يةعين لة )150)

حكومةت ئةطةر لَيرة و لةوَي ئةوةشي بؤ زياد بكرَي ئةمة لةاليةك، لةاليةكي تر لة ماددةكاني دواي ئةوة 
بة سةرؤكايةتى دادوةرَية دانراوة بؤ لَيكؤَلينةوة و تةحقيقى ورد لةوةى كة  ثؤِرهاتووة كة ليذنةيةكي ثس

بجانى كَى تاقانةية ، كَى تاقانة نيية ، بؤية ثَيشنيار دةكةم ئةو جؤرة تاقانةش كة بامسان كردووة دوي 
 داية و باوكيان ماونةتةوة ئةوانةش ئةذما بكرَى ، زؤر سوثاس.

 ؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةر

 باشة ، سوثاس ، بةِرَيج كاك قادر فةرموو.
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 :بةِرَيج قادر وةمتان رسول
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئَيمة داواى تىحديدكردنى كامتان نةكردووة ، دةَلَين طرلان كةسَية رزطارى بوو خؤى و براكةى ، دووكةس 
يةةةعنى لة خَيجانَية رزطاريان بوو ئةى ئةطةر براكةى هةر لة ئةجن امى دةرةجنامى كيميا بارانةكة تياضوو ، 

سةةاَل ،  ضةةةند  يةةان  مةةان   شةةةش  كةةات  كةةات نا نةةى  يةةد كرد بةةة تةحد سةةت  لَيرةدا لةو ثَيناسةية نايطرَيتةوة ثَيوي
يةةانى  كةةة ط بةةةهؤى كيميابارانكردنة هةةةر  كةةةى  تةةر برا ضةةووة دوا كةسَية تاقانةية خؤى و برايةكى طرلان دةر

نةةةابَى ، مةةةةنول  سةةةت داوة  مةةةاف و  لةدة سةةةةية  ئةةةةم ثَينا بةةةةثَيى  قةةةة ،  ئةةةةم دة يةةَةة  نةةةابَى بةث سةةةتةفيد  مو
ئيمتيازاتةكانى شَيوةي دى جينؤسايد ، بؤية داوا دةكةين كة ئةمة ِراستة لةوانةية ئيشكاىل تَيبكةوَى ، بةاَلم 

كةةة ز كةةرد ِرَيذة سةةى  كةةاك حممةةوديش با كةةو  بةةةتن ، وة ؤر لة سنوورَية تةحديدى بكةين يانى ئةم حاَلةتانة تاي
 نيية ، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة ، سوثاس ، كاك حاجى كاروان فةرموو.
 بةِرَيج كةنعان جنم الدين امحد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بةةن  يةةة دووان  ئةةةبَى لةوانة ضةةونكة  من دوا موالحةزةم ثَي باشة ، مةسةلةن تاقانةية و يان ئةبَى بة تاقانة ، 

 كَيكيان مبرَى و ئةو بة تاقانة حيساب ئةبَى ، ئةبَى بة تاقانة ، سوثاس.ية
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس ، با بجانني ليذنةى ياسايي ِرايان ضيية ، فةرموو بةِرَيج كاك طؤران.
 :بةِرَيج طؤران ئازاد حممد

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 ارةتى شةهيدان لةم دانيشتنة لَيرة بوواية....بةداخةوة ئةبوواية وةز

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خؤيان وتيان ِرَيككةوتووين لةطةَل ليذنةكة.....
 بةِرَيج طؤران ئازاد حممد:

بةةو يةةة ، زةرور  شةةيان هة تةةازة و با ئةةى  تةةةرةحات و ِرة لةةةمان موخ نةةدامانى ثةر بةةةاَلم ئة و بةَلَى ِرَيككةوتووين ، 
بةةة  نةةة  كةةو ليذ مةةةش وة شةةةهيدان و ئَي تةةى  طةةةَليان ، وةزارة خةةةتني لة مةةة وا لة بةةةاَلم ئَي ئةزان وةاَلم بدةنةوة ، 
ئةةةبَى  بةةةاَلم  نةةةوة ،  بةةوون بيطر نةةة  كةةة تاقا نةةةى  لةةةدواتر ئةوا كةةةوا  لةةةوةى  نةةني  مةةانيع  كةةةوة  سةةَى ليذنة هةر

سةةةق َيكى سةق ةكى زةمةنى دابنرَيت ، يةعنى ئةوة ئةركَيكى قانونى و يةعنى م كةةةين ،  سةةى دة َيذوويية با
شةةةش  زةمةنى دانةنرَى يةعنى هيض سوودَية بؤ ئيمتيازاتةكانيان نابَى ، جا سةق ةكة سَى مان  دادةنَين ، 
يةةة  مةةةن هةروا قةةانونيش دائي هةةةبَى ،  سةةةق َية  بةةَى  جةةة دة لةةة نةتي بةةةاَلم  نةةَين ،  سةةاَلَية دادة نةةَين ،  مةةان  دادة
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طةةةر بةشَية تَيدا بَيبةش دةبَى ، ب يةةة ئة نةةدا ، بؤ لةةة قانة سةةوودمةندبَي)  يةَةدا  كةةةس ت ةاَلم موهيمة زؤرترين 
هةةةردووكى  سةةاَلَية  يةةان  مةةان   شةةةش  شةةة  ئةمة بؤ ئةوةى زؤر موناقةشةى نةكةين سةق َية ئةطةر ثَيتان با
كةةةوتني  ضةةةند ِرَي سةةةر  بةةدةى لة سةةةمتان  طةةةر روخ كةةةين ئة خبةيةنة دةنطةوة ، ئَيمة وةكو ليذنة ِراوَيذةك دة

 يخةينة بةردةم ئةندامانى ثةرلةمان بؤ ئةوةى دةنطى لةسةر بدةن ، سوثاس.ب
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس ، بةِرَيج دكتؤرة بةهار فةرموو.
 :بةِرَيج د. بةهار حممود فتاح
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةة ح ئةةةو كة كةةردى ،  نةةةخَير سةبارةت بةو ثرسيارةى مامؤستا مةِروان  سةةاية ،  ئةةةم يا يةَةى  بةةة ث يةةة  سةةاب ني ي
نةةةماوة ،  بةةةوةوة  نةةدى  نةةةماوة و ثةيوة نةةدا  ضونكة ئةطةر دايكى شووى كردبَيتةوة مةعناى ئةوة نيية لة ذيا

مةةارة ) سةةاي ذ لةةة يا كةةؤِرةويش  هةةاواَلتى 9سةبارةت بة  شةةةهيدى  بةةة  كةةؤِرة و  ئةةةوةى  سةةةيرمانكرد  شةةةهيدان  )
كةةةين ، حيسابة ، ئَيمة باسى شةهيدى جينؤسا فةةة ب يةَةرة ئيجا كةةؤِرةو ل سةةةلةى  نةةاتوانني مة يةةة  يد دةكةين ، بؤ

 سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة ، سوثاس ، ئَيوة مشاوةرةى خؤتان بكةن ، كاك ابوبكر فةرموو.
 :بةِرَيج ابوبكر عمر عبدهلل )ابوبكر هةَلةدنى(

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
تةحديدكردنى كات هيض عةدالةتَيكى تَيدانيية ، من دواى شةش مان  باوكم ئةمرَى ، دواى دة من ثَيمواية 

نةةة  كةةة ئةب ساَل ئةمرَى هيض عةدالةت لة تةحديد كردنى كاتدا نيية يان ئةبَى ئَيستا جَيى ئةوانة بكةينةوة 
هةةةنطى  هةةاتوودا بةهةمةئا لةةة دا بةةِروا  سةةاية  شةةةهيداندا تاقانة لة داهاتوودا يان ئةبَى ئةم يا تةةى  طةةةَل وةزارة لة

ئةةى  بةةة ِرة يةةة  ثِرؤذة ياسايةكى تر بؤ هةمووان ثَيشكةش بكةين كة ئةوانيش بطرَيتةوة ، ئةو دوو حةلةى هة
 من ، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة ، سوثاس ، ئاوازخان فةرموو.
 بةِرَيج ئاواز جةنطى بورهان:

 مان.بةِرَيج سةرؤكى ثةرلة
سةةت  بةةةر دة يةةةكيان لة مةةةعنى داتا تةةى  طةةةَل وةزارة لة ِراستيدا من بة باشم دةزانى ليذنة ثةيوةنديدارةكان لة
لةةة  نةةةى  ئةةةو تاقانا مةةارةى  بةةجانني ذ بوواية بؤ ئةوةى ئَيمةى ئةندامانى ثةرلةمان بةرضاو ِروونيمان هةبواية 

كةةرَى هةرَيمى كوردستان هةية كة ئةو ياساية دةيانطرَيتةوة ضةند كة شةةنيار دة سةةتاش ثَي كةةة ئَي بةةةوةى  سةةن ، 
 ئيجافة بكرَى يةعنى بة ئةوانيشةوة بؤ ئةوةى بةرضاومان ِروون بَى ، سوثاس.
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس ، خاتوو مريم فةرموو.
 بةِرَيج مريم صمد عبدى:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةةةو بةثَيى دةقى ئةو ياسايةى وا دي يةةة  يةةة ثَيموا تةةةوة ، بؤ ارة ئةو ماددةيةى ناوضة دابِرَينراوةكانيش دةطرَي
بةةة  يةةة   ِرَيذةى كة باسى دةكةن دةبَى زياتربَى لةوة ، ضونكة ئَيمة هةموومان دةزانني ناوضةى شنطال لةوانة

كةة ضةةاو ب ئةةةوةش ِرة يةةوادارم  يةةة ه بةةاوكى ، بؤ يةةة و  بةةَى دا سةةت دا لةةة دة كةةارى  كةةةس و  هةةةبَى  كةةةس  ةن ، دةيان 
 سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة ، سوثاس ، بةِرَيج كاك دلَير فةرموو.

 :حسن )دلَير ماوةتى( مصى  بةِرَيج دلَير 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

تةةوانَى ) لةةةمانَية ب نةةدام ثةر هةةيض ئة قةةة5تاقانةكان توَيذَيكى زؤر زؤر مةغدورن ، يةعنى زؤر زةمحةتة   ( دة
بةةةن ) شةةتني تةقري ( 105طوَى لة مةعاناتى تاقانةكان بطرَى كة ئَيمة وةكو ليذنةى ثَيشمةرطة لةطةَليان داني

نةةة  يةةةك ِرؤذدا بَي لةةة  سةةرَيتةوة  يةَةذوويان بنوو يةةةك م بةةة  يةةةك  نةةة  قةةة ئةما يةةةعنى حة لةةة هةَلة ةةة ،  سةةن  كة
بةةاثريى  سةةوت ة بةرضاوى خؤت داية و باوك ، خوشة و برا ، مام و خاَل ، نةنة و  بةةة  خةةؤى  بةةوون  شةةةهيد 

مةةةعاناتيان زؤرة  يةةةعنى  تةةةوة ،  نةةةبووة و هتؤ شةةةهيد  دةرضووة يان لة ماَلةوة نةبووة يان بة سوت ة لةوَى 
كةةةس 30(ساَلة لة مااَلن ئةذين ، )30(ساَلة بةتةنيا ئةذين ، )30ئةمانة ) كةةا ،  يةةان دة بةةة خَيو خةةةَلة  سةةاَلة  )

بةةةر  نازى نةكَيشاون ، منداَلةكانيان ئَيستا يةةةكَيكيان فةرمان كةةة  نةةَين  وةكو قسةى خؤيان كةس نيية اليان داب
بةةؤى  يةةةكَيكيان  يةةة ،  نةةةنكى هة بَى ، نة ثورى هةية ، نة مامى هةية ، نة خاَلى هةية ، نة باثريى هةية ، نة 
ئةةةبَى  تةةةوة  ئةةةم وةبةرخؤدَي تةةا  يةةةعنى  يةةة  نةةداَلى ب ةةووكى هة سةةَى م بةةووة دوو ،  صةةةر   شةةى  نةةةوة توو طَيراي

اَلةكانى لة ض مةئساتَيكدابن  بؤية واجبة لةسةر ثةرلةمان و حكومةتى هةرَيمى كوردستان ذيانَيكى زؤر مند
تةةةخت  لةةة ثاي مةةة  قةةة ئة نةةام ، حة خةةةَلكى ظَيت كةةو  بةةداتَى وة سةةامَيكيان  نةةَين ، وي نةةة داب بةةؤ ئةما سةةتة  زؤر شاي

سةةةحافةيةك طةِرةكَيكى زؤر زؤر تايبةتيان بؤ بكرَيتةوة هةر ملةتَيكى مةزلوم كة هات هةةةر  سةةنوورة ،  ة ئةو 
نةةةكانى  بةةةناوى تاقا يةةة  طةةةورةن بؤ سةةاتى زؤر  ضةةوار كارة هاتة ئةو سنوورة ئةمانةيان ثيشان بدةى بةرهةمى 
مةةةو دوا  شةةةنطاليش لة جينؤسايدةوةية ، ضونكة دادطاى بااَلى تاوانةكانى عرياق ئيعرتافى ثَيكردووة ، ئةطةر 

غةةةدا ئيعرتافى ثَي بكرَيت دةضَيتة زمنى ئة لةةةم قؤنا يةةة  يةةاد ني مةةة ز كةةرَى كة يةةان ب هةةةرذى بؤ يةةة  نةةةوة ، بؤ ما
شةةتَيكى  مةةةعنى  تةةى  شةةةهيدان و وةزارة تةةي  طةةةَل وةزارة نةةةبني ، لة ئةمة بؤ ئةوةى تووشى ئيشكاالتى ياسايي 

 تاِرادةيةك باش ئةطةر دةوَلةمةندى بكةين داِرَيذراوة ، سوثاستان دةكةم.
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 ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي 
 سوثاس ، خاتوو بةهار فةرموو.

 :بةِرَيج بةهار عبدالرمحن حممد
 سةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَيج 

سةةاتةوةختة ) ئةةةم  هةةةتا  عةةةدةدةوة  لةةة ِرووى  نةةدة  هةةةر ئةوة كةةردى ،  سةةن ، 105قسةكانى من كاك دلَير  ( كة
بةةة كةةو  بةةةاَلم وة كةةا ،  حةةةكوم دة تةةر تة كةةرد ئةوةى كة دَيتة سةرى تاوانةكانى شةنطال دوا يةةان  ِرَيجان داواى داتا

 (ن ئةوةى كة لةبةر دةستداية ، سوثاس.105هةتاوةكو ئَيستا )
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس ، كاك ئومَيد قسةيةكت هةبوو فةرموو.
  :بةِرَيج ئومَيد حةمة على
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

هةةةذماركردنى من سةرجنَيكم لةسةر ديارى كردنى كات هةبو بةةؤ  و ، لةطةَل ئةو قسةيةم سةربارى ثشتيوانى 
ئةو تاقانانةى ئةو برادةرانة باسيان كرد ، بةاَلم ئيشكالَيكى ترمان دَيتة ثَيش دواى ساَلَية ، دواى دوو ساَل ، 
ضةةؤن  يةةا  كةةةن ، ئا يةةي ب ضةةى دوا تةةةوة كؤ سةةانةى كةماونة لةةةو كة يةةةكَية  سةةاَل  ثةةانجة  دواى دة ساَل ِرةنطة دواى 

يةةي ئ ضةةى دوا سةةة كؤ ةوانة ئةذمار دةكرَين ، ضونكة دواى دة ساَليش دوو كةس ماونةتةوة يةكَية لةو دوو كة
ئةةةبَى  كةةةي  شةةاي ب نةةة تةمة بةةة عاديال ئةكات بة هةر ِرووداوَية ئةطةر دواي دة ساَل يان ثانجة ساَل بَى ئةطةر 

نةةةكرَى ، ئةةةذمار  ئةةةبَى  كةةةى  يةةارى ب بةةة  ئةذمار بكرَى ، بةاَلم ئةطةر كات د كةةردةوة  شةةت  ئةةةم دةرطاية طةةةر  ئة
كةةا ، 50دَلنيايي يةعنى سنوورةكةى ديارى نةكةى دةِروا و ِرةنطة تا ماوةى ) يةةاد ب نةةة ز (ساَليش بةردةوام تاقا

 بؤية ئةبَى ئةم ئيشكالييةتة لة ياساكة ضارةسةر بكرَى ، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 وو.سوثاس ، كاك طؤران فةرم
 :بةِرَيج طؤران ئازاد حممد

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ئةةةم  يةةة ،  مسةةان كردي جةةديش با بةةة  كةةردووة  ئةو جةدةىل ئَيوة لَيرة بةِرَيجتان باسى دةكةن ئَيمة هةستمان ثَي
نةةةوةى  بةةؤ تةعويجكرد يةةاتر  سةةاندنة ، ز بةةؤ نا يةةاتر  نةةة ، ز يةَةج لَينا بةةؤ ِر يةةاتر  يةةة ، ز يةةاز ني قانونة زياتر بؤ ئيمت

كةةرد )مةعن سةةيان  يةَةروان با تةةرا )105ةويية ، ئةو عةدةدةى كى كاك دل مةةةش و بةةة ئَي سةةن  سةةن 158( كة ( كة
( كةسةكة تَيثةِر ناكا ، بةاَلم عةدةدةكةى تةحديد ناكرَى ، لةوانةية زؤر زؤر 150لة ) ف  كل احواليةعنى 

ضةة بةةةر  يةةة لة يةةار ني نةةةش د بةةَى ، ِرؤذا كةةةين زياتر بَى يةعنى شتَية نيية لةبةر دةستمان  شةةنيار دة اومان ، ثَي
بةةةم  شةةروعةكة  سةةَلى مة شةةت ئة كةةةم  وةك ليذنةى مةعنييةكان ئةم نيقاشة بة دةن  دان يةكال ببيتةوة ، ية
ئةةةوا وةك  نةةةهَينا  طةةى  ئةةةوة دةن طةةةر  شَيوةيةية ئةمة ِراى ليذنةكانة ، ِراى لةطةَل وةزارةتة بيخة دةنطةوة ئة
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تةةة سةةاَلَية  خؤى دةمَينَيتةوة ئةطةر ِرةفج كرا ئةو كا مةةان  ،  شةةةش  مةةودةى  ئةةةوةى  بةةؤ  نةةدامان  شةةنيارى ئة ثَي
 ضةنديان ثَي طوجناوة بؤياساكة ئيجافة بكةين ، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة ، دةرفةتان ثَيدةدةم ، كاك زانا قسةيةكت هةبوو فةرموو.

 :بةِرَيج زانا عبدالرمحن عبدهلل
 ةمان.بةِرَيج سةرؤكى ثةرل

ديارة من لةطةَل ِرايةكةى كاك طؤراو ، مةسةلةى تاقانةكان ئةوان دةستكةوتَيكى مةعنةويان هةية بوونةتة 
ئةةةو  ئةةةوا  سةةةر ،  خةةةَلكى ب ةةَيتة  بةةةردةوام  كةةةيان  كةةرَى و كارَيجماية يةةاد ب سةةومولة ز سومبولَية ، ناكرَى ئةم 

ئةةةمِرؤ 30ى هةيانة )كارَيجمايةى كة هةيانة نايان مَينَى ، ئَيمة ئةمانة نجيكة ئةةةوةى  (ساَلة تاقانةية ناكرَى 
كةةة ) بةةَي  ئةةةوة  قةةةد  يةةازى بة يةةة 30دةكرَيتة تاقانة ئيمت يةةا وا هةةةموو دون لةةة  مةةة  ئةةةذى ، ئَي تةةةنيا  بةةة  سةةاَلة   )

يةةاد  بةةؤ ز يةةان  خةةةَلكى تر نةةاكرَى  يةةة  سةةيمبوليان هة لةةة  يةَةة  ئةوانةى كة لةدواى جينؤسايد ئةبووة تاقانة جؤر
سةةتكةوتَيكى بكرَى ، ئةوةى كة ه نةةة دة بةةةاَلم ئةما كةةرَين ،  كةةارى ب تةةر هاو شةةَيوازى  بةةة  تةةر  سةةاي  ةية بة ثَيي يا

يةةة  تةةةوة ، بؤ مةةة ماونة بةةؤ ئَي سةةايد  لةةةدواى جينؤ بةةانى ،  مةعنةوين ، سةروةتَيكى مةعنةوين كة لة دواى قور
اموىل لةطةَلدا زياد كردنى ئةمة بة بِرواى من لة طةورةيي ئةوان كةمدةكاتةوة ، بؤية طرنطة وةكو خؤى تةع
 بكةين كة ئَيستا هةية دةبَى لة ئايندة بة ثِرؤذة ياساي تر ئةم مةسةلةية ِرَية خبةين ، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ضةةةند  ضةةةندَيكن ،  بةةجانني  كةةرَى  سوثاس ، بجةبت ئةكرَى ، ئةبَى بة ديراسةكراوى بَى ئةو بابةتة ، ديارسة ب

تةة نةةدامانى كةةةس ئةطرَي طةةدانى ئة بةةؤ دةن تةةةوة  ئةةةوة ئةمَينَي تةةة  بةةدةين ، هةَلبة سةةةر  يةةارى لة كةةات بِر ئةةةو  ةوة 
 ثةرلةمان خؤيان ، خاتوو بةهار فةرموو.

 بةِرَيج بةهار عبدالرمحن حممد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةة حةز ئةكةم لة ِرووى ثِرؤتؤكؤلييةوانَى ئاماذة بة ِروونكردنةوةيةك بدةم لة ِرووى عةد  ةدةكةوانَى كة ئَي
يةَةدةكا )105كؤبوونةوةمان لةطةَل خؤياندا كرد لة هةَلة ة وتيان ) سةةى ل ئةةةو 158( ، ئَيستا با بةةةثَيى  بةةن  )

نةةدَية  كةةةوتووة ، هة نةةدَيكى تَي نةةةكان هة ِرَيكخراوةى كة هةيانة ، ديارة قسةو باس لةسةر ئةوة هةية كة تاقا
بةةة بة ئةوةي كة بةياساكةشدا ئاماذةى ثَيدراو ض خةةؤى  سةةايي  نةةا يا يةةةكى  بةةة ِرَيطا ارةسةرى ئةوة كراوة كةس 

سةةةرجةم دام و  مةةارةوة  لةةة ِرووى ئا سةةتا  تةةا ئَي ئةةةزانني  شةةدا  هةةةرَيمى كوردستاني لةةة  يةَةوة  نةةةزارنَيت ، ئ نةةة  تاقا
(ة تاكو ئَيستا يةكال نةبؤتةوة 158( و )105دةزطاكامنان بة شَيوازَيكى طوجناو نيية ئامارةكانى ، بؤية ئةو )

 سوثاس.، 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة ، سوثاس ، دكتؤر عجت قسةيةكت هةبوو فةرموو ، دوا موداخةلة.
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 بةِرَيج د. عجت صابر امساعيل:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان:

نةةةهَين طةةى  طةةةر دةن نةةةوة ، ئة تةةة دةنطدا خةةؤى خبرَي كةةو  كةةةين وة شةةنيار دة يةةي ثَي نةةةى دارا كةةو ليذ مةةةش وة ا ئَي
مةةةتى  يةَةت خج كةةراو ب يةةارى  ثَيشنيارةكانى تر خبرَيتة دةنطةوة ، لةبةر ئةوةى بة هةموو ثَيوةرَية ذمارةكان د

 زياتر دةكرَين ، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

شةةنيارى دووةم  يةةي ثَي نةةةهَينا دوا طةةى  طةةةر دةن طةةةوة ئة نةةة دةن خةةؤى ئةخةي كةةو  كةةة وة سةةوثاس ، ماددة شةةة ،  با
سةةاَلَية  لةةة  مةةةرجَية  نةةة بة نةةة تاقا ئةوةية كة داواى ئةوة كراوة ئةوانةى كاتى ِروودانى تاوانةكة و دواتر دةب
لةةة  طةةةوة ،  نةةة دةن يةةة ئةاةي يةةة هة زياتر تَيثةِر نةبَيت لة كاتى ِروودانى تاوانةكانى جينؤسايد ن ئةم دوو ِرا

 طةوة تكاية بيخوَيننةوة ليذنةى ياسايي.ثَيشان ئةسَلى ماددةكة ئةخوَينينةوة بؤ ئةوةى خبرَيتة دةن
 بةِرَيج د. بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 (:1ماددةي )
 بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:

ثةةاش  سةةتان،  طةةةلي كورد تاقانةي جينؤسايد: ئةو كةسةية كة لة كاتي رووداني تاوانةكاني جينؤسايدي دذ بة 
 خَيجانةكةي، بة تةنها رزطاري بوبَيت.شةهيد كردني سةرجةم ئةنداماني 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ( دذيةتى ، كةواتة ثةسةنكرا.12( كةس لةطةَليةتى ، كَى دذيةتى  )39كَى لةطةَليةتى  )
 :بةِرَيج بةهار حممود فتاح

 (:2ماددةي )
وِري شةهيدي جينؤسايدي دةبَيت، كة لة يةكةم: تاقانةي جينؤسايد سةرجةم ماف و ئيمتيازاتةكاني كض و ك

 ي هةموار كراو دةقنووس كراوة.2007(ي ساَلي 9ياساي ذمارة )
دووةم: لةكاتي كؤضي دوايي تاقانةدا، بة شةهيدي جينؤسايد ئةذمار دةكرَيت و سةرجةم ماف و ئيمتيازاتي 

يةة ئةةةم ماددة كةةةم(ي  خةةاَلي )ية كةةراوي  بةةؤ  مةةاذة  سةةةكاني شةهيدي جينؤسايد كة لة ياساي ئا بةةؤ وار هةةاتووة،  ة 
 دةستةبةر دةكرَيت.

 سَييةم: وةكو رَيجلَينان، ناسنامةيةكي تايبةتي بؤ دروست دةكرَيت و مةداليايةكي تايبةتي ثَي دةبةخشرَيت.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة ، با ناوةكان بنووسرَى ئَيوة ِروونكردنةوة بدةن.
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 ادرعارف:بةِرَيج فخرالدين ق
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةاددةى ) طةةؤى  نةةة ط تو نةةة بةِرَيجا نةةدام ثةرلةما فةةةرهاد 2ئةم ئة فةةةقَى ،  صةةاحل  سةةي ى ،  سةةعيد مة كةةةن :  ( دة
قةةادر  محةةد ،  لةةحم ا قةةادر ، خ نةةور  مةةني ، ا سةنطاوى ، بَيستون فائ  ، حسن صاحل ، حممود عمر ، شَيركؤ حةمة ا

 وةمتان.
 سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ 

طةةؤران  كةةاك  بةةةِريََج  ئةةةدةن  نةةةوة  يةةدارةكان ِروونكرد نةةة ثةيوةند كةةةين ليذ طةةؤ ب بةةة ط تو سةةت  ئةةةوةى دة ثةةَيش 
 فةرموو.

 بةِرَيج طؤران ئازاد حممد:
 يةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةاف ئةةةم  بةةَى  ضةةاوتان ِروون  بةةةِرَيجتان بةر ئةةةوةى  بةةؤ  يةةازات ،  مةةاف و ئيمت بةةة  تةةة  يةةة تايبة و  ئةةةم ماددة
كةةةوا 7ئيمتيازاتانة لة ياساي وةزارةتى شةهيدان لة ماددةى ) سةةراوة ،  حةةى نوو بةةة واز طةةةدا  شةةت بِر (دا لة هة

لةةة  كةةةوتن  نةةةخؤش  لةةةكاتى  نةةدن ،  يةَةى خوَي لةةة كر بةةَى  تةةى دة شةةتةجَيبوون ، بري كةةةى ني لةةة ية بةةَى  بةةرييت دة
نةةدن ، مةسةلةى تةندروستى و ضارةسةركردن ، بةخشني يان لة سول ةى زةواج ، دامةز سةةى خوَي راندن ، كور

كةةةس و  ئةةةو  بةةؤ  نةةةى  ئةةةو ئيميازاتا متةةان  لةبةر ئةوة ثَيويست ناكا ئَيمة ئةو خااَلنة هةموو دةرج كةين كة و
لةَةَين  بةةا ب يةةةن  كةةة لةال سةةايةكةش  ثةةِرؤذة يا خةةودى  شةةتة ،  هةةةمان  شةةةهيدان  كارانة هاتووة لة ياساي وةزارةتى 

كردبوو ، بةاَلم ئَيمة لة ِرووى قانونى زةمانةتى ئةوة هةية كة  تاقانةكانةوة ثَيشكةش كرابوو ئةوان درجيان
تةةةنها  يةةة  كةةرار ني بةةة تي هةموو مافةكانيان لة ناو ياساي وةزارةتى شةهيدان ئاماذة ثَيكراوة ، بؤية ثَيويستى 

 ئاماذةمان بة بوونى ئةو مافانة كردووة كة ئةوانيش نوىل دةكةن بؤ زانيارى بةِرَيجتان ، سوثاس.

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

 بةِرَيج بةهار عبدالرمحن حممد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

لةِروانطةي ئَيمةوة وةكو ليذنةي ثَيشمةرطةو شةهيدان، كة كؤبوونةوةيةكمان لةطةَل نوَينةري تاقانةكاندا 
ؤبوونةوةي لةطةَل ئةو بةِرَيجانة، ئةوان سَي كَيشةي زؤر سةرةكيان هةبوو، كة كرد، لةِروانطةي ئةو ك

ثَيويست دةكات ئَيمة ِرةضاوي بكةين لةم ياسايةدا، يةكةم: مةسةلةي مووضةكانيان كة بطةِرَيتةوة بؤ 
ةت بة يةكةي منداَلةكانيان، دووةم: مةسةلةي نيشتةجَيبوون، سَييةم: ِرَيجلَينانيان لةدامودةزطاكاندا، سةبار

نيشتةجَيبوون ِرةنطة وةكو نةصَيكي وازح نةهاتبَيت، بةآلم ئَيمة لةوةي كة وتوومانة كة لةياساي ذمارة 
نووسراوة، وةك كاك طؤران ئاماذةي ثَيكرد، يةكةي نيشتةجَيبووني تَيداية، تَي ووي  2007( ساَلي 9)
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ةي هاوسةرطريي، سوودمةند بوون لة خوَيندن، تةندروسيت تَيداية، هةموو ئةو ئيمتيازانةي تَيداية، ثَيشين
 هةروةها مةسةلةي ِرَيج لَينانيش كة لة ماددةي سَييةم، جَيطاي كراوةتةوة، زؤر سوثاس.

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 زؤر سوثاس، دكتؤر عجت صابر، فةرموو.
 بةِرَيج د. عجت صابر امساعيل:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ةكَيكي تر لة ئاماجنةكاني ثَيشكةشكردني ئةم ثِرؤذةية ياساية ئةوةية، ئةوانةي كة تاقانةي جينؤسايدن، ي

ئةوةي كة مانطانة وةري دةطرن مينحةية، كةخؤي نةما لةذياندا، بةثَيي ئةوياسا بةركارانةي كة هةية لة 
ضةسثَيندراوة، ئةطةر تاقانة  2ددةي هةرَيمدا ناضَيت بؤ كةسوكارةكةي، ئةبَيت لَيرةدا وةكو بِرطةيةك لةما

نةما لةذياندا ئةو مووضةيةي كةهةيةتي ئةضَيت بؤ كةسوكارةكةي، ئةوة يةكَيكة لة ئاماجنةكاني داناني 
ئةم ياساية، لةوة زياتر ئةو بةِرَيجانة كةباسيان كرد، ياساي ماف و ئيمتيازاتي شةهيدان زؤر ماددةي 

ة، وة ئةكرَيت ماددةي تري بؤ زياد بكرَيت يان بةتةحديد باسي طرنطي تَيداية كة ئةمانيش دةطرَيتةو
 يةكةي نيشتةجَيبوون بكرَيت، سوثاس.

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 زؤر سوثاس، بةِرَيج كاك سةعيد مةصي ي، فةرموو.
 بةِرَيج سعيد حممد سعيد)مةصي ي(:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
دووةم بِرطةيةكي بؤ زياد بكرَيت، تاقانة ئةطةر مووضةخؤر بَيت لةهةر دامودةزطايةكي ثَيويستة لةماددةي 

حكومةت، مووضةي كةسوكاري شةهيدةكةي نةبَيتة ِرَيطر، يةعين ئةوة لةناو ماف و ئيمتيازاتةكان هةبَيت، 
ة لةياساي ئةوةي كةمووضةخؤر بَيت لةهةر دامودةزطايةكي حكومةت ثَيويستة ئةو ماف وئيمتيازاتانةي ك

 كة هةية، بؤ ئةو كةسة نةبَيتة ِرَيطر، سوثاس. 2007(ي ساَلي 9ذمارة )
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 زؤر سوثاس، بةرِةَيج بيستوون فائ ، فةرموو.
 بةِرَيج بيستوون فائ  حممد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بةآلم بةِراي من ثَيويست ناكات كة تاقانةي جينؤسايد خؤي ماددةي دووةم، فةقةرةي يةكةم خؤي واية، 
سةرجةم ماف وئيمتيازاتةكان دةطرَيتةوة، ئةوة بةِراي من زيادةية، لةفةقةرةي دووةم، ئةصَلي ئةم 
ياسايانةي كة ثَيشكةشكراون، بؤ كةسَية ثَيشكةشكرا كة خؤي تاقانةيةو ئَيستا منداَلةكاني مووضة 

ئةو تاقانةيةش خؤي ئةو جؤرة تاقانةية كة من باسم كرد، تاقانةكان تازة وةرناطرن، بةآلم ثَيم واية 
( لةوانة ليذنة لةطةَلي 105( كةسن، )158رَِةؤشت تَيثةِري لةماددةية يةكةم، بةآلم دوو جؤرن، )
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(يةي تريشي ئةوانةي ترن، 50كؤبووةتةوة، ئةو تاقانانةن كة هةموو كةسوكاري تَيداضووة، ئةو )
م دواييةدا طياني لةدةست داوة، بةآلم ئةو تاقانةي كة لةئةصَلدا ئةم ثِرؤذةي بؤ نةفةرَيكيان لة

ثَيشكةشكراوة، بةثَيي ئةم ياساية نولي ناكات بةداخةوة، فةقةرةيةكي تر بؤ ئةم ماددةية، بةِراي من زياد 
تي شةهيدان كرد، بكرَيت، من لةسةرةتاي شةِري داعشدا لةِرَيطةي جةنابتةوة ياداشتَيكم ئاِراستةي وةزارة

(تاقانةمان لةبةرةكاني جةنطداية، 50لةِرَيطاي ئةوانيشةوة بؤ وةزارةتي ناوخؤو ثَيشمةرطة، كة زياتر لة )
ئةمانة وةك ئةوةي كاك دلَير جوان وةس ي كردن، ئةمانة تاقانةن سومبولن، تةنها خؤيان ماون، يةعين 

ةي شةهيد بن، ئةي دواتر منداَلةكانيان ضي بكةن، ناكرَيت لةثَيشي ثَيشةوةي بةرةكاني شةِردا بن بؤ ئةو
تائَيستا وةزارةتة ثةيوةنديدارةكاني ثَيشمةرطةو ناوخؤ، ئةوانيان لةبةرةكاني ثَيشةوةي جةن  
نةطةِراندؤتةوة، بؤية طرنطة بة فةقةرةيةك باسي ئةوة بكةين، يةعين لَيرةدا جَيطاي بكرَيتةوة، ئةوانةي 

جةكاني ناوخؤو هَيجة ضةكدارةكانن، ببةخشرَين لةبةرةكاني جةن ، يان كة ثَيشمةرطةية، يان لة هَي
 بهَيندرَينة مةرحةلةيةك دواتر و لةثَيشةوة نةبن، زؤر سوثاس.

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 زؤر سوثاس، بةِرَيج صاحل فةقَي، فةرموو.
 بةِرَيج صاحل فقي حممد:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
دةي دووةم خاَلي يةكةم، خؤيان لَيرة بةبَي ئةوةي ئاماذةي ثَي بدرَيت، يان ثَيي نةدرَيت دةيانطرَيتةوة، ماد

بةآلم طرنطة لَيرةدا ئَيمة ئاماذة بةوة بدةين كة ئايا حكومةت ئيلجام بكةين بةجَيبةجَي كردني ئةم 
بيةوَيت خبوَينَيت بةهةمان شَيوةي  ماددةية بؤيان ، بؤ منوونة هةلي خوَيند، ئةطةر كةسَية لةو تاقانانة

ئةو تةعليماتانةي وةزارةتي شةهيدان هةيةتي ِرةنطة نةطوجنَيت، ِرةنطة كاتَيكي زؤري بووَيت، ِرةنطة 
نةتواندرَيت و جَيطاي نةبَيتةوة، يان جَيطاي ضةند كةسَيكي كةم ببَيتةوة، يان يةكةي نيشتةجَيبوون، 

يان كاتي دَيت، بؤية ئةوةي كة طرنطة، ئَيمة بةم ياساية حكومةت  بةهةمان شَيوة ِرةنطة تا سةرةي دَيت
مولجةم بكةين لةماوةيةكي دياركراودا هةموو ئةو ماف و ئيمتيازاتانةي كةهةية لةو ماوة ياساييةدا بؤيان 

 جَيبةجَي بكات، زؤر سوثاس.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 فةرموو. زؤر سوثاس، بةِرَيج حسن صاحل،
 بةِرَيج حسن صاحل حممد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

من لةماددةي دووةم، خاَلي دووةم، ثَيم واية لةكاتي كؤضي دوايي تاقانةدا، ئةم تاقانةية بة شةهيدي 
جينؤسايد حساب دةكرَيت لةوَي باس كراوة، سةرجةم ماف وئيمتيازاتي شةهيدي جينؤسايد كة لةياساي 

َلي يةكةم، ئةم ماددةية هاتووة، من ثَيم واية وارسةكة دةستنيشان بكرَيت كة كَيية ، ئاماذة ثَيكراو خا
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ضونكة بةِراسيت ِرةنطة هةموومان بينيبَيتمان زؤرَية لةوارسةكاني شةهيدان جاري وا هةية، مامي بووة 
هةموو ماف  ئةصَلةن هةر الي لَي نةكردؤتةوة لةو تاقانةية، بةآلم ئَيستا بة وارس بؤي حساب دةكرَيت

وئيمتيازاتةكان دةدرَيت بةو، بؤية وةرةسة ماَل و منداَلي بَيت، يان هةر شتَية بَيت دياري بكرَيت 
لةشوَينَية كة وةرةسة كَيية، بةتةسةوري من ساَلَيكيش دياري بكرَيت كة ئةم تاقانةية نةوة لةدواي نةوة 

اكوَي ئةم تاقانانة دةِرؤن، ئةطينا وةختَية دَيت هةر دةِروات و زياد دةبَيت، لةشوَينَية ستؤب بكرَيت، كة ت
 مةملةكةتَيكمان لة تاقانة بؤ دروست دةبَيت، سوثاس.

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 زؤر سوثاس، كاك فةرهاد سةنطاوي، فةرموو.
 بةِرَيج فةرهاد حةمة صاحل)سةنطاوي(:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
انةكان ذمارةيةكي كةمن، هي سةردةمَيكي دياريكراون، هي ِرووداوَيكي دياريكراون، ئَيمة دةزانني تاق

لةئةجنامي شةِرو كارةسات كَيشةيةكي زؤريان بؤ دروست بووة، كة باري دةروونيان زؤر خراثة، لةبةر 
زطاية ئةوةي كة زؤريش نني، يةعين ذمارةيان زؤر نية، ئةكرَيت دةزطايةكيان بؤ دروست بكرَيت كة ئةو دة

تايبةت بَيت بةخؤيان، مةسةلةن دكتؤري نةفسي تَيدا بَيت، توَيذةري كؤمةآليةتي تَيدا بَيت، خةَلكي 
شارةزاي تَيدا بَيت، بؤ ئةوةي ئيشوكاريان بؤ ِرايي بكات، بةتايبةتي ئيشي دائريةكان، كة زةالمَيكي بَي ئيش 

رودرَيذ، لة ئَيران مةداليايان بؤ دروست و ساغيش بَيت ئيشةكةي بؤ جَيبةجَي نابَيت تا ماوةيةكي دوو
كردوون بؤ منداَلي شةهيدةكاني شةِري عَيراق و ئَيران، لةهةر شوَينَية ئيشوكاريان ثةكي بكةوَيت لة 
دائريةكاندا ئيشةكانيان بؤ جَيبةجَي دةكةن، بؤية من ثَيم واية ئةو مةدالياية هيض نرخَيكي نامَينَيت 

َيت كة لةشووَينان بةكاري بهَينن، مةداليايةك بةس بؤ جواني ض نرخَيكي يةعين ئةطةر ئةو قيمةتةي نةب
هةية، ِرةنطة ئةو سةعاتة خؤش بَيت كة ثَييان دةدرَيت يان بةكار دَيت، بؤية لةبةر ئةوةي كة ذمارةيان 

(كةسة خبوات، لةهةموو مةجالةكاني كَيشةكانيان 150زؤر نية، ثَيويستيان بة دةزطايةكة كة خةمي ئةو )
كة دةيان بَيت، بةتايبةتي مةسةلةي نةفسي، خؤمان دةزانني كة مةسةلةي دكتؤري نةفسي الي خؤمان 
طرنطي ثَي نادرَيت، ئةوانيش كَيشةي دةروونيان زؤرة، بؤية ثَيم واية ثَيويستيان بةدةزطايةك هةية، زؤر 

 سوثاس.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 حاجي عمر، فةرموو. سوثاس، بةِرَيج حممود
 بةِرَيج حممود حاجي عمر:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

من خاَلي يةكةمم داوايةكي تاقانةكانة كة ِراستةوخؤ ئةيطوَيجمةوة بؤ ئَيرة، ئةويش ئةوةية ثرسياريان 
كردووة لة ِرابردوودا حكومةت جطة لة مووضة فةرميةكة، مينحةيةكي ب ووكي بؤ داناون، كة بةداخةوة 
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وةيةكي زؤرة ئةو مينحةية بِراوة، داوا دةكةن ئةو مينحةيان بؤ بطةِرَيتةوة، ئةمة جطة لة مووضةكةيان، ما
وةكو جؤرَية لة ئيمتيازات، خاَلي دووةم: سةبارةت بةناسنامةي باري كةسَييت و مةسةلةي ن وس، وةك 

ةن ال هةبوو دوو ساَل سجن كرا، بينيمان و بيستمان لةِرابردوودا لةيةك، دوو ساَلي ِرابردوودا، تاقانةي ئ
لةبةر ن وسَيكي كة لةسةر خجمَيكي دةري كردبوو، ضونكة كةسي نةمابوو، نةباوك، نة داية، وةرةسةي 
هيض نةمابوو، بؤية ناضار ثةناي ئةبرد بؤ كةسَية تا كارتي بايع و ئةو شتانة دروست بكات، ئةضوو 

طريا تاضةند حماوةلة كرا، ئيعالم تةداخولي كرد، ن وسي تةزوويري دةركرد، لةنةتيجةي ئةم تةزوويرة 
ئينجا لةِرَيطاي سةرؤكايةتي هةرَيمةوة ئةم كةسة نةجاتي بوو، بؤية ئةبَيت ئةوة لةبةرضاو بطريَيت، 
سةبارةت بة ياساي باري كةسَييت، شتَيكيان بؤ تةدبري بكرَيت تا ئةمانة بتوانن ن وس دةربكةن، جنسية 

ن، تا ئةمانة بَيبةش نةبن لةو شتانة، خاَلَيكي تر ثشتيطري قسةكاني كاك دةربكةن، ثاسثؤرت دةربكة
بَيستوون ئةكةم، لةِرابردوودا زؤر قسةمان لةسةر تاقانة كرد، تاقانة ض لة سلَيماني، ض لة طةرميان، ض لة 

 تاكو ةدةرضوو بِريارة ئةو ،بادينان و دهؤك و شوَينةكاني تر، بةداخةوة لةم شةوانة تاقانة شةهيد بووة

 سوثاس. بكرَيت، جَيبةجَي بِريارة ئةو ثَيويستة بةجَي دةست بؤية نةكراوة، جَيبةجَي ئَيستا
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د. 

 زؤر سوثاس، كاك خةَلةف ئةمحةد، فةرموو.
 بةِرَيج خلحم امحد شاتواني:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 كردي، زؤر سوثاس.قسةكاني من كاك بَيستوون فائ  
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 زؤر سوثاس، دكتؤر شَيركؤ محة امني، فةرموو.
 بةِرَيج د. شَيركؤ محة امني:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

منيش ثشتيواني لةقسةكاني كاك بَيستوون ئةكةم، لةِراستيدا ئةوةي كاك فةرهاديش وتي نازاو، ئةطةر 
ةوةي كة دةَلَيت اليةنة ثةيوةنديدارةكان، مةسةلةن وةزارةتي شةهيدان ناضار بكرَيت كة ئةوة بكرَيت ئ

بكات، ئةوةي وارسيش حةز ئةكةم ئةوةش ِروون بكةمةوة، ئةوةي كة تا ضةند نةوة ئةطرَيتةوة، خاَلي 
هةم لةطةَل ئةخريم، تَيبينيةكي زمانةوانية، دووجار وشةي تايبةت هاتووة، هةم لةطةَل ناسنامةكة، 

 ميدالياكة، بةتايبةتي ئةوةي ميدالياكة ثَيم واية زيادةية، سوثاس.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 زؤر سوثاس، كاك قادر ئؤمتان، فةرموو.
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 بةِرَيج قادر ئؤمتان رسول:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

تاقانة لةدواي كؤضي دوايي كردني بةشةهيدي  بةشَية لة قسةكاو كران، بةس لةسةر بِرطةي دووةم كة
جينؤسايد لةقةَلةم دةدرَيت، ئةمة جياوازة لةو ثَيناسةيةي كة لةياساكةدا هاتووة، لةوانةية تةناقوز 
دروست نةكات، ضونكة ئةو كاتة ئةتوانني ئَيمة بَلَيني ئيستيسناية، ياخود ئةم ياساية بةثَيي كاتي 

(بؤية كار بةوة دةكرَيت، بةآلم ئةطةر بكرَيت بؤ ئةوةي 9اي ذمارة )دةرضووني تازةتر دةبَيت لة ياس
ثَي ةوانةي ناوةرَِؤكي ئةو ثَيناسةية نةبَيت كة بؤ شةهيدي جينؤسايد كراوة، ئةطةر هيض ضارةسةرَية 
هةبَيت دواي ديراسةكردن، بةشَيوةيةكي تر دابِرَيذرَيتةوة باشرتة، بؤ ئةوةي ثَي ةوانةي ئةو دةقة نةبَيت، 

 سوثاس.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 زؤر سوثاس، كاك انور قادر، فةرموو.
 بةِرَيج انور قادر:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
تاقانةي جينؤسايد سةرجةم ماف وئيمتيازاتي كوِر وك ي شةهيدي ثَي دةدرَيت، ئةمة زؤر لةجَيطاي 

ة، كةتاقانة كَيية ، بةآلم من وا تَيدةطةم كة ماددةي دوو، خؤيةتي كة لةماددةي يةكةم ئةمة بِراوةتةو
بِرطةي دوو ئةمة مةفهومة كة ئةو مافة هةية، كةواتة شيت تازة هةية لة بِرطةي دووةمدا، خؤي شةهيد 
الي من كةسَيكة كة بةهؤي كيمياباران و جينؤسايد و ئةن الةوة شةهيد بووبَيت، يان لةسةنطةري 

ني كوردستان لةثَيناو طةل و نيشتمان شةهيد بووبَيت، يان هةر حاَلةتَيكي تر كة بةرطريدا دذي بةدوذمنا
 بةدةسيت داطريكةرو دوذمناني كوردستان شةهيد بووبَيت، سوثاس.

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 سوثاس، خاتوو تةالر لةتيحم، فةرموو.
 :لىيفبةِرَيج تةالر 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
من ثشتطريي قسةكاني كاك بَيستوون و كاك سةعيد مةصي ي ئةكةم، لةبةر ئةوةي ئةو ياسايانةي كة 
دةردةضَيت لة ثةرلةماني كوردستان، ثَيويستة بةشَيوازَية بن كة مافةكان ثارَيجراو بن، لةهةمان كاتدا 

ة طرنطة ئةو خاآلنة دواي جَيبةجَي كردني خوَيندنةوةي جياوازي بؤ نةكرَيت، وة مةتاتي نةبَيت، بؤي
تةسبيت ببَيت لةياساكةدا لة ئَيستادا، ثشتطريي تةواوي قسةكةي كاك فةرهاديش دةكةم، لةكردنةوةي ئةو 
سةنتةرة، ضونكة طرنطة بؤ اليةني دةرووني، هةروةها تةندروسيت و اليةنةكاني تريش، بةتايبةتي وةكو 

 سةنتةرة زؤر زؤر طرنطة، سوثاس.ئاماذةي ثَيكرا كة ذمارةيةكي كةمن بؤية كردنةوةي ئةو 
 



 363 

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 زؤر سوثاس، ِراي ليذنة ثةيوةنديدارةكان ضية لةسةر قسةي ئةنداماني بةِرَيج ، فةرموو دكتؤرة بةهار.
 بةِرَيج د. بهار حممود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

َيـت، لةهةر دامودةزطايةك مووضةي تاقانةكةي نةبَيتة ِرَيطر، سةبارةت بةوةي كة ئةطةر مووضة خؤر ب
ئةوة ئةطةر هةردووكيان مووضة بن ئَيمة ناتوانني بةياسايي بكةين لَيرةدا، سةبارةت بةوةرةسةكان كة 
دياري بكرَيت، بةِرَيجان وارس لة ياساي ئةحوالي شةخصي دياري كراوة، دةرةجةي قةرابة هةية، هةركاتَية 

ةرابة هةبوو حةجي دةرةجةي قةرابةي دواي خؤي ئةكات، بؤ منوونة دةرةجةي قةرابةي دةرةجةي ق
يةك هةية دوو هةية سَي هةية، ذن، منال، داية، باوك ئةمانة دةرةجةيان يةكة، هةركاتَية ئةم دةرةجة لة 
 حةيات هةبوون، حةجي دوو ئةكةن، كة بريتية لة خوشة و برا، هةركاتَية دوو هةبوو حةجي سَي
يةكات، كة بريتية لةمام و خاَل و ثور، بؤية كة ئَيمة ئةَلَيني وارس قانوون خؤي دياري كردووة، كة يةك 
هةبوو هةجي ئةواني تر ئةكات، واتة ناهَيَلَيت ئةواني تر بةريان بكةوَيت، بؤية ثَيويست ناكات ئَيمة 

وةم بِرطةي دووةمي كة هةمان لَيرةدا وردي بكةينةوة، ياسا دياري كردووة، سةبارةت بةماددةي دو
مةفهومة، ببورن نةخَير هةمان مةفهوم نيية ، ضونكة خؤي داواكاري تاقانةكان بؤ بِرطةي دووةم بوو 
بةتايبةتي، تؤ ئةَلَييت لةيةكةمدا تاقانةي جينؤسايد ماوة تؤ ئيمتيازاتي كوِر وك ي شةهيدي جينؤسايدي 

بؤ وارسةكاني حساب دةكرَيت كة ئةمة شةهيدي  دةدةييَت، لةدووةمدا مردووة، خؤي كة ئةمرَيت
جينؤسايدة، بؤية دوو شيت جياوازن، وةكو يةك نني، سةبارةت بةو ثَيشنيارةي كة تاقانةكان لة بةرةكاني 

سةبارةت بةوة ثرؤذة ن واية كة بِريارَية هةية ثَيشةوةي جةن  بةشداري ثَي نةكرَيت، ئَيمة ثيما
ة سةبارةت بةوة، بةآلم ثَيمان خؤشة ئةوة خبرَيتة دةنطدانةوة بؤ ياسايةكى تريش ثَيشكةش كراوةتةو

ئةوةى خبرَيتة دةنطدانةوة ئايا ئةو بِرطةية زياد بكرَيت يا نا  ئةطةر دةنطى هَينا ئَيمة سياغةمان بؤ 
 ئامادة كردووة، سوثاس. 

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ر( فةرموو. باشة، سوثاس، بةرَيج خاتوو )بةها
 : بةرَيج بةهار عبدالرمحن
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

بةةة  بةةةآلم  هةةةرَيم(،  سةةةرؤكايةتى ) يةةارى  ئةةةوة بِر جةةةن   بةةةرةكانى  نةةة  نةةةكان نةبة كةةة تاقا بةةةوةى  سةةةبارةت 
يةةان  بةةةهار ئاماذة تةةؤرة  يةةس دك داخةوة ئةوة حاَلةتة لة هةندَية حاَلةتدا جَيبةجَى نةكراوة، سةبارةت بة وار

وة كة ئةوة ديارى كراوة، سةبارةت بة ماددةى يةكةم و دووةم، ماددةى يةكةم : ماف و ئيمتيازةكةية بؤ ثَيدا
كةةة  نةةةوةكان  شةةةى  يةةةعنى كَي كةةات،  نةةةوةكانيان دة سةةةرى  مةةاددةى دووةم : ضارة بةةةآلم  خةةؤى،  سةةةكةى  كة

تةةة لةَةةيان ناطوازرَي يةَةداوة دةرما يةةان ث كةةو ئاماذة ضةةةكانيان وة كةةة مو بةةة كَيشةيةكى خؤيانة  يةةة  ئةةةوان بؤ بةةؤ  وة 
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ئةةةو  يةةة  كةةة هة ضةةةى  ئةةةو موو ئةةةوةى  بةةؤ  يةَةت،  هةةةذمار دةكر شةةةهيد  كةةو  كةةة وة شةةتووة  مةةان ِر شةةَيوازية دا
 هاوكارييةى كة هةية كَيشةى نةوةكانيان ضارةسةر بكرَيت و بؤ نةوةكانيان بَيت، زؤر سوثاس.     

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 و. خاتوو شكرية فةرمو
 : امساعيل بةرَيج )شكرية(

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
سةةةكان،  لةةة واري سةةت  لةَةَيني مةبة مةةة دة كةةة ئَي وا ثَى دةضَيت دكتؤرة بةهار لة مةبةستى ئَيمة تَينةطةيشتبَيت 
جةةة  ئَيمة دةزانني قةرابة ضةند ثلةيةكى هةية دةرةجة )يةك، دوو، سَى( بةآلم ئَيمة دةَلَيني بؤ منوونة دةرة

جةةة )يةك كةةة دةرة ئةةةوةى  ثةةاش  يةَةت  ضةةةى وةرطر يةَةت مو سةةَى( دةكر ( نةما دةرةجة )دوو( نةما ئايا دةرةجة )
يةةةعنى  تةةةوة،  مةةة دةطرَي يةةةك و دوو كا كةةةى  )يةك( و )دوو( نيية  ئَيمة مةبةستمان ئةوةية كة ئايا دةرةجة

 تةكة لَيمان وةرطرَيت. ئَيمة دةزانني شَيوازةكة بةو شَيوةية هيودارين روونكردنةوةى زياتر بدةين و بابة
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، دكتؤرة )بةهار( وةآلمت هةية  فةرموو. 
 :  بةرَيج د. بةهار حممود

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بةةةتى كةةة تاي تةةرة  سةةةلةيةكى  مةةة مة يةَةت ئة كةةَى وةرى بطر كةةَى و  كةةة  كةةةين  يةةارى ب  سةبارةت بةوةى كة ئَيمة د
يةةة و  نةةداَل و دا بةةةس ذن و م تةةة  ئةةةو كا كةةةكانى  بكةين ئةتوانني بَلَيني بةس ثلة يةكةكان بو واريسة ثَلة ية
جةةاتى  طةةومت دةرة ئةةةوة  كةةةين  شةةان ب سةةت ني سةةةكان دة مةةة واري كةةة ئَي باوك ئةطرَيتةوة، بةآلم سةبارةت بةوةى 

يةَةة  جةةة هةية لة قانونى ناوخؤى ديارى كراو، ئَيمة وازى ىَل بينني هةر كات بةةا دةرة نةةةما  يةةةكى  جةةة  كةةة دةرة
نةةةما  يةةةك(  جةةة ) يةةا دةرة كةةة ئا يةةة  يةةةمتان ئةوة مةةة ني ئةةةبينَيت ئَي يةةة دةورى  دوو وةردةطرين ئةوة نييةتةكة
سةةة  لةَةَيني واري دةرةجة )دوو(ش وةرى بطرين  يان هيض حةصرى بكةين لة دةرةجة )يةك(دا ئةوا ئةتوانني ب

 ثَلة يةكةكان. 
  سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/

 بةرَيج كاك طؤران فةرموو. 
 : ئازاد بةرَيج )طؤران(

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
يةةان  يةَةت  بةةجانني وةردةطر سةةتة  راى ئةندامان ئةوانةى كة طوتى زةروورة و روونكردنةوةى لة سةر هةية ثَيوي

يان لَيكرد كة تاقانةكان بةشدارى نا ئةوة راى كاك )بَيستون( زؤر دةقيقة و كة بةشَية لة ئةندامان ثشتيوان
بةةةآلم  نةةا   يةةان  يةَةت  يةةاد دةكر يةةا ز كةةة ئا طةةةوة  تةةة دةن يةَةت خبرَي يةةة دةب ئةةةو را بةةةآلم  كةةةن،  جةةةن  نة شةةةوةى  ثَي
يةةارَيكى  يةةة و بِر سةةتان هة هةةةرَيمى كورد سةةةرؤكايةتى  يةةارى  ثرسيارى ئةساسى ئةوةية كة لة رووى قانونى بِر
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لةةةمانتار مولجةمة، ئةطةر ئةم بِريارة جَيبةجَى  يةةارة ثةر ئةةةم بِر طةةةر  يةَةت، ئة بةةةجَى ناب قةةانونيش جَي نةةةبَيت 
بةةةجَى  ضةةى جَي لةَةَيني بؤ مةةةوة دة بةةة الى كة كةةات  يةةدار ب نةةة ثةيوةند مةةةت و الية سةةةبةى حكو نةةةيتوانى موحا
مةةة وةك  بةةةآلم ئَي تةةة،  شةةتَيكى تايبة مةةة  يةةة و ئة بةةةى هة هةةةمان مةرتة سةةاكةش  شةةَيوةش يا هةةةمان  ناكةن  بة 

بةةةآلم ليذنة ثةيوةنديد يةَةت،  يةةاد بكر طةةةر ز يةةة ئة مةةان ني طةةةوة مانيع نةةة دةن يةةةعنى بيخةي يةةد،  ارةكان بو تةئك
بةةرادةرانيش  فةةةرهاد( و  كةةاك ) كةةرا الى  كةةةى  شةةنيارَيكى دي قسةش لة سةر ئةوة هةية كة بِريارَية هةية و ثَي

طةةة لةةة  يةَةذ  يةةى راو مةةة دوا يةةارة ئَي نةةى د بةةارى دةروو نةةى  سةةةر كرد بةةؤ ضارة كةةردوون  شةةتيوانيان ىَل  نةةة ث َل ليذ
سةةيان  كةةى نةف يةةة زةختَي لةةة وانة يةةان  ثةيوةنديدارةكان طةيشتنة ئةو ئةجنامةى كة ئةوانة بة هؤى تةنيا بوون
ثةةَى  تةةر  كةةرَى دوا بةةوو دة جنةةاو  سةةياغة طؤ لة سةر بَيت ئةم نةسةمان نووسيوة، ئةطةر ئةو هةدةفة بثَلكَى و لة 

نةةةوةى وةربطرَى و ثَلةى ضاودَيرى كردنى بارى دةروونى تاقانةكان  يةةةكى كرد لةةة رَيطة يةةان  سةةةر كردن و ضارة
 سةنتةرى تايبةت، سوثاس. 

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةرَيج دكتؤر عجت صابر فةرموو. 
 : بةرَيج د. عجت صابر

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
يةةة( و سةبارةت بة موناقةشةى واريس تؤى ئةوت تاقانة، تاقانة، يةعنى )د كةةة )دا نةةةماون  اية( و )باوك(ى 

لةةة  لةةةمانتاران  طةةدانى ثةر بةةة دةن كةةة  يةةةتى  )باوك(ى نةما بَى واريسى ثَى ية و هاوسةرةكةيةتى و منداَلةكاني
بةةةوة  ئةةةتوانني  نةةا   يةةان  سةر ئةوة بَى دوايى منداَل و هاوسةرةكةى بدرَى بة مام و خاَل و كةس و كارةكةى 

 اريسى دةرةجة يةك. ضارةسةرى كةين و بَلَيني بة و
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، بةرَيج كاك )حممود حاجى عمر( فةرموو. 
 : بةرَيج حممود حاجى عمر
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةة  يةةة ئة لةةة ن ةةوس، بؤ يةةة  تا وةكو ئَيستا )كور( و )كض(ي ئةن ال هةية بة ناوى )باوك( و )داية(ى خؤى ني
نةةاوي ث بةةة  يةةة  ئةةةن ال هة كةةارى  رسَيكى طرنطة و زؤريش خةتةرة، بؤية دةبَى ئةوة بكةين، منداَل و كةس و 

حةةةقى  سةةة و  نةةى واري يةةد كرد لةةة تةحد تةةر  خةةاَلَيكى  يةَةة،  كةسَيكى تر بة ناوى داية و باوكَيكى ترة ئةمة خاَل
تةةر ئَيمة دةقي  بني ئايا نةوةى خؤى بَلَيني )كور( و )كض(ى خؤى، نةك سبةينى  سةةَيكى  )مام( و )خاَل( و كة

 بَيت، بؤية كَيشة دروست دةبَيت، بؤية ثَيويستة دةبَى واريس تةحديد بكرَيت، زؤر سوثاس. 
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةرَيج ساالر حممود فةرموو. باشة، سوثاس، 
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 : بةرَيج ساالر حممود
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

شدارى كردنى تاقانةكان لة شةِرةكاندا لة راستيدا راستة بِريارى سةرؤكى هةرَيمى كوردستان سةبارةت بة بة
هةية، بةآلم بِريار و قانون يةك مةرتبةيان نيةة، بةَلكو سيلةمى قانونى وا ثَيشان دةدات كة قانون بةرزترة، 

سةةتون( بةآلم لة حوكمى جَيبةجَى كردندا يةك قووةتيان هةية من ثَيشنيار ئةكةم ئة كةةاك )بَي و بؤضوونةى 
لةةة  يةةة  ضةةونكة دوور ني يةَةت،  يةةارى بكر كةةة د لةةة قانونة يةةاواز  يةةةكى ج بةةة ماددة كةةرد  يةةان ثَي و كاك طؤران ئاماذة

 ئايندة تووشى شةرى تر ب َيتة  هةرَيمى كوردستان، شةرى ناجورى تر. 
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو.  باشة، سوثاس، بةرَيج )بَيستون(
 : بةرَيج بَيستون فاي 

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
يةةة  تةنها روونكردنةوةى لة سةر واريسى تاقانةكان خؤى، مةبةستى ئةم ثرؤذةية ياساية بؤ ئةوةى تاقانة ني
كةةى  بةةابي و داي ئةوةى كة هاوآلتيان ثَيناسةيان كردووية ئةوةية كة كةسييان نيية براى نيية خؤيشكى نيية 

ة كة شوو كردووة و ذنى هَيناوة كؤمةَلَية منداَلى هةية كة خؤى لةم ماوانة مةسةلةن كة طيان لة نيية ئةم
نةةاتوانن  سةةا  يةَةى يا بةةة ث لةَةةكان  يةةة مندا لةَةةكانيان هة طةةةَل مندا دةست ئةدات و لة ذياندا نامينَى ئَيمة كَيشة لة 

يةَةرة مووضةى باوكيان وةربطرن يان دايكيان وةربطرن كة ئةويش واريسى  كةس  و كارةكةى خؤيةتى، بؤية ل
ئَيمة تةنها مةبةستمان منداَلةكانة تاقانة كةسى ترى نيية واريسى نيية ئةصَل بؤ منداَل و خَيجانةكةيةتى، 

 زؤر سوثاس. 
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةرَيج مامؤستا )حسن صاَلح( فةرموو. 
 : بةرَيج حسن صاَلح

 ج سةرؤكى ثةرلةمان.بةرَي
 قسةكانى من كاك )بَيستون( كردى، زؤر سوثاس. 

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةرَيج دكتؤرة )بةهار( فةرموو. 
 : حممود بةرَيج د. بةهار

 مان.بةرَيج سةرؤكى ثةرلة
يةةدا تةةةوة، سةبارةت بة واريسةكان ثَيمان باشة ئَيمة وةكو ليذنة ثةيوةند خةةؤى مبَينَي كةةو  سةةةكان وة رةكان واري

كةةَى  كةةَى و  شةةةهيد  سةةى  كةةة واري كةةراوة  شةةان  سةةت ني شةةدا دة يةةازانى شةهيداني مةةاف و ئيمت قةةانوونى  لةةة  ضونكة 
ئةةةوة  ئةطرَيتةوة و ثَيمان باشة ئةم ماددةية بة هةر سَى بِرطةكةى خؤى خبرَيتة دةنطدانةوة بؤ زياد كردنى 
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ئةوة بدرَيت ئايا ئةم ماددةية زياد بكرَيت يان زياد نةكرَيت كة نةبرَينة بيخةينة ماددةيةكى دةن  لة سةر 
 بةرةكانى جةنطةوة  

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

يةةةكى 53باشة، سوثاس، كةمَية ضاوةرَى ئةكةين تا ئينصات تةواو بَيت ) لةةةمانن، ماددة ( كةس لة هؤَلى ثةر
مةةاددةى تر موناقةشةى ئةكةين، ئةطةر د كةةةين و  سةةةر ئة لةةة  وايى ئينصات هةبوو ئةم ماددةيةش دةنطدانى 

 سَييةم، فةرموو. 
 : بةرَيج د. بةهار عبدالرمحن
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةارى  تةةى كارو لةةة وةزارة سةةثؤر  يةةةكى ث يةَةى ليذنة ماددةى سَى : ثشت راست كردنةوةى تاقانةى جينؤسايد لة ر
 ايةتى دادوةرَيكى ثلة )يةك( دةبَيت. شةهيد و ئةن الكراوةكان بة سةرؤك

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كَى قسة هةية لة سةر ئةم ماددةية  

 : ي ثةرلةمانبةرَيج فخرالدين قادر/ سكرتَير

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
حةةاجى ئةم ئةندام ثةرلةمانة بةرَيجانة ط توطؤ لة سةر ماددةى )سَى( دةكةن، )بَيستون فا مةةر،  ي ، حممةةود ع

 كاروان(.   
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةرَيج كاك )بَيستون( فةرموو. 
 : بةرَيج بَيستون فاي 

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بةةةةارى  شةةةةةهيدان و كارو تةةةةى  مةةةةةى وةزارة لةةةةة قائي كةةةةرد و  نةةةةةمان  سةةةةةى تاقا مةةةةدا ثَينا مةةةةاددةى يةكة لةةةةة 

نةةى و  ئةن الكراوةكانيش هةموو مةةارةى خَيجا خةةؤى ذ سةةايدى  يةةان جينؤ شةةةهيد  يةةان  ئةةةن ال  كةةارَيكى  كةس و 
 ذمارةى قوربانييةكانى نووسراوة، واتة واز ة لة وَى كَى تاقانةية كَى تاقانة نيية، زؤر سوثاس. 

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة، سوثاس، بةرَيج كاك حممود فةرموو. 

 : اجى عمربةرَيج حممود ح
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةةر  لةةة  كةةة  سةةانَية  كةةة كة يةَةت  ئةةةوة ب بةةؤ  نةةةوة  سةةت كرد شةةت را من ثَيم باشة ئةمةى بؤ زياد بكرَيت : ئةم ث
 هؤيةكى ترةوة تاقانة بؤ بَيت ئةم ياسانة نةيانطرَيتةوة، زؤر سوثاس. 
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  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كاك )حاجي كاروان( فةرموو. باشة، سوثاس، بةرَيج

 : ج كنعان جنم الدين )حاجي كاروان(بةرَي
بةةارى  تةةى كارو هةةةر دوو وةزارة لةةة  سةةثؤر  يةةةكى ث يةَةى ليذنة لةةة ر يةَةت  يةَةدا ب شةةى ت ثَيم باشة وةزارتى تةندروستي

ةى )شةهيدان، تةندروستى(، ضونكة ئَيستا خةَلكَيكى زؤر هةية وا وردة وردة ئةدوزرَينةوة بة تايبةتى ئةوان
يةَةدا  سةةتى ت تةةى تةندرو طةةةر وةزارة تةةة ئة ئةةةو كا بةةَى  نةةة  يةةة تاقا بةةوون لةوانة لةةة هةَلة ةةة  لة كاتى كيميا باران 

 نةبَيت ئيشكاليات دروست دةبَيت، سوثاس. 
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 رموو. زؤر سوثاس، ليذنة ثةيوةنديدارةكان قسةيةكتان هةية  بةرَيج دكتؤرة )بةهار( فة
 : بةرَيج د. بةهار حممود

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
يةةة  بةةؤ ئةوة مةبةستى دانانى ئةم ماددةية تةواو وةك ئةو مةبةستةية كة كاك )حممود( طوتى، يةعنى تةنها 
بةةؤ  هةةةبَى  يةةةك  نةةةتوانرَى ليذنة سةةَينن  نةةة بنا بةةة تاقا يةةان  نةةةوَيت خؤ تةةر ئةيا يةةةكى  بةةة رَيطة كةةة  كة ئةوانةى 

 و كارة. كؤنرتؤَلى ئة
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس، بةرَيج كاك )ابوبكر( فةرموو. 

 : بةرَيج ابوبكر هةَلةدنى
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

من ثَيم واية لةم ماددةية يان بة ماددةيةكى تر ئةم ياساية ثَيويستى بة رَينمايى هةية، يةعنى ئةبَى بَلَيني 
 ةنديدارةكان رَينمايى ثَيويست بؤ جَيبةجى كردنى ئةم ياساية دةركةن. اليةنة ثةيو

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 وةك ئةَلَيني وةزارةت. 

 : بةرَيج ابوبكر هةَلةدنى
يةةان  يةةارى ال كةةة زان عةةةدل  تةةب  لةةة الى كا سةةةلةن  سةةة مة ئةةةو كة بةةَى  عةةةود  ئةةةبَى تة بةَلَى وةزارةت، بؤ منوونة 

 ة، لة بةر ئةوة رَينمايى ثَيويستة بؤ ئةم ياساية. راست
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، ئةوة دةبَيت بة ماددةيةك كة زياد بكرَيت، بةرَيج دكتؤر )عجت( فةرموو. 
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 : ابربةرَيج عجت ص
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

كةةو سةبارةت بة وتةكانى كاك )بَيستون( راس تة وةزراةتى )شةهيدان( سةرجةم ئامارييان الية، بةآلم ئَيمة وة
شةةتى  بةةة سةرثةر نةةراوة  كةةة دا مةةاددةى  ئةةةو  طةةة  يةةة طرن بةةووة، بؤ سةةت  كةسَيكى ئةندام حةدةسةيةكى تازة درو

 دادوةرَيكى ثلة )يةك( دَلنيايى بكرَيتةوة كَى تاقانةية، سوثاس. 
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، ماددةى دوو موناقةشة ئةكةين، ماددةى ضوار. 
 : بةرَيج د. بةهار عبدالرمحن
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

صةةات  طةةدان ئين ئةةةوةى دةن بةةةر  لةةة  ئةةةوَى  ضةةينة  ئةةةوةى نا بةةؤ  نةةة،  ضونكة لة دوايى ئةمة ئةحكامة كؤتاييةكا
طةةةر نيية، ثَيمان باشة ئةمة خبرَيتة دةنطدانةوة كة ئةوة زياد بكرَيت  يان نا  ضونكة شوَينةكةى ئَيرةية، ئة

 زياد بكرَيت. 
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سةةتا ب ةةينة  يةةة ئَي بةةاش ني يةَةت،  فةةة بكر يةةى ئيجا ئةوةش دوايى ئةخةينة دةنطةوة، ئةخةينة ئَيرة ئةوة كة دوا
 ماددةى ضوار. 
 : بةرَيج د. بةهار حممود

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
 ددةى ضوار : ثَيويستة لة سةر اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانى ئةم ياساية جَيبةجَى بكةن. ما

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كةس قسةى هةية لة سةر ئةم ماددةية  فةرموو بةرَيج )كاك ساالر(.

 بةرَيج ساالر حممود: 
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان. 
سةةاى بة حوكمى ئةوةى ثر لةةة يا نةةةكراوة و  سى تاقانةكان لة ياساى ماف و ئيمتيازاتى شةهيداندا موعالةجة 

بةةؤ  مةةايى  ئةةةبَى رَين تةةة  ئةةةم بابة نةةةكراوة  جةةة  شةةى موعالة وةزارةتى شةهيدان و كاروبارى ئةن الكراوةكان خؤ
سةةاية ثَيو بةةة دةرب َيت، بؤية ثَيش ئةم ماددةية ئةوةى كاك )حممود حاجى عمر( فةرمووى كة ئةم يا سةةتى  ي

يةةة  ئةةةو ماددة يةةةوة  نةةةى قانوني طةةةى ليذ رَينمايى دةركردنة بةَلَى ثَيش ئةم ماددةية ئةوة عةرز بكةين لة رَي
 سياغةى بكةين كة رَينمايى بؤ ياسايةكة بؤ ئاسانكردنى جَيبةجَى كردنى دةربكرَى. 
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  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
شةةة، باشة، سوثاس، ثَيم وا بَيت  كةةرَى، با مةةج ب شةةكرَى دة كةةرَى و ئة ئةكرَيتة دوايى ئةمةوة ئةكرَى جَيبةجَى ب

تةةر  سةةى  شةةة، كة كةةات، با ئةكرَى وةزارةتى شةهيدان جَيبةجَى بكةن و وةزارةتى شةهيدانيش رَينمايى بؤ دةرب
 قسة نيية لة سةر ئةم ماددةية  ب ينة سةر ماددةى ثَينج. 

 : بةرَيج د. بةهار حممود
  .ى ثةرلةمانبةرَيج سةرؤك

 ماددةى ثَينج : كار بة هيض ياسا يان بِريارَية ناكرَيت يان كؤ بَيت لة طةَل حوكمةكانى ئةم ياساية. 
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

نةةة  يةةى ئةاةي تةةة دوا يةةة، كةوا ئةةةم ماددة سةةةر  لةةة  سةةة  يةةة ق كةةةس ني يةةة   ئةةةم ماددة سةةةر  لةةة  يةةة  سةةة هة كةةَى ق
 شةش.  دةنطةوة، ماددةى
 : بةرَيج د. بةهار حممود

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
بةةةجَى  سةةتان جَي ئةةةلوةقايعى كورد فةةةرمى  مةةةى  ماددةى شةش : ئةم ياساية لة رؤذى بآلوكردنةوةى لة رؤذنا

 دةكرَيت. 
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ى ئةاةينة دةنطةوة، هؤيةكانى دةرضوواندن. كَى قسة هةية لة سةر ئةم ماددةية  كةس نيية، كةواتة دواي
 : بةرَيج د. بةهار حممود

 رَيج سةرؤكى ثةرلةمان.بة
بةةؤ  سةةتة  يةةانَيكى شاي هؤيةكانى دةرضوواندنى ئةم ياساية كة بة مةبةستى رَيج لَينانى زياتر و دابني كردنى ذ

 تاقانةكانى جينؤسايد ئةم ياساية دةرضووَينرا. 
  ق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صاد

 كَى قسة هةية لة سةر هؤيةكانى دةرضوواندن  بةس كاك )صاحل فةقَى( ية فةرموو. 
 : بةرَيج صاحل فةقَى

  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
ئةوةى كة تايبةت بوو بة ماف و ئيمتيازات كة ئَيمة قسةمان لة سةر كرد وترا جَيطر نةكرا تةنها ئةوةى كة 

بةةة 2007ى ساَلى )لة ياساى ذمارةى نؤ نةةةداوة  بةةةمتان  حةةاَلتَيكى تاي ( داية خؤشيان ئةوانة ئةطرَيتةوة هيض 
نةةةوى  مانا لةم ياسايةدا، كةواتة ثَيويستة هؤيةكانى دةرضوواندنى ئةم ياساية تةنها رَيج لَينان و اليةنى مةع

 ر سوثاس. بيت، بؤية هيض شتَيكمان بؤ دابني كردنى ذيانَيكى شايستةمان بؤيان نةكردوون، زؤ
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، ليذنة ثةيوةنديدارةكان  خاتوو )شوكرية( ببورة، فةرموو. 
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 : بةرَيج شوكرية امساعيل
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

مةةا لةةة رووى  نةةةوةى  قةةةرةبوو كرد ضةةوواندن و  يةةةكانى دةر لةةة هؤ ددى و من ثَيم باشة ئةمةى بؤ زياد بكرَيت 
 مةعنةوى، سوثاس. 

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة، سوثاس. بةَلَى دكتؤرة )بةهار( فةرموو.                                                       

 بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

مبةةَييَن بةةَي  سةةتة دة يةةانَيكي شاي نةةي ذ يةةة، دابينكرد مةةاددةي و مةعنةوي ضةةونكة  ضةةوواندن،  كةةاني دةر لةةة هؤكارة  
كةةة  كةةاتَي  بةةةتي  بةةة تاي قةةةرةي دووةم  ضونكة جاران مةنول نةبوون بةو مةعاشة، جطة لةوة كة لة كاتي فة
سةةةكاني  بةةؤ واري يةَةت،  ئةةةذمار بكر سةةايد  شةةةهيدي جينؤ كؤضي دوايي دةكات ئةم ياساية واي لَي دةكات كة بة 

مةةاددي و مةعاش هةبَي، بؤي سةةتة،  يةةانَيكي شاي نةةي ذ ة اليةني ماددي و مةعنةوي تياية، كة دةَلَيني دابني كرد
 مةعنةويشة.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

نةةةوة،  مةةاددةي دووةوة بيخوَين لةةة  تةةةواوة،  سةةاب  سةةتا ني بةةَي، ئَي تةةةواو دة سةةاب  تةةا ني كةةةين  ضةةاوةِرَي دة كةةةمَية 
يةةي نةةةوة، دوا كةةة خبوَين نةةةوة،  ماددة نةةةش دةخوَيني كةةرَين، ئةوا يةةاد ب كةةات ز سةةت دة كةةة ثَيوي شةةي  ئةةةو ماددانة
 ( خبوَيننةوة، با بيخةينة دةنطةوة.2دةاةينة دةنطةوة، ماددةي )

 بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

طةةةر ( زيادي بكةين، بؤية ئَيستا ئةو بِرطة2بِرطةيةك هةية دةمانةوَي لةسةر ماددةي ) نةةةوة، ئة ية دةخوَيني
 (:2دةنطي هَينا دةبَيتة بِرطةي ضوارةم لة ماددةي )

 ضاودَيري كردني باري دةرووني تاقانةكان و ضارةسةر كردنيان لة ِرَيطةي كردنةوةي سةنتةري تايبةت.
 (، خبرَيتة دةنطدان.2ئةوة بة بِرطةي ضوارةم زياد بكرَي بؤ ماددةي )

 ةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ س

كةةؤي 54باشة، كَي لةطةَليةتي  ) كةةرا،  سةةند  تةةة ثة بةةَي، كةوا ( كةس لةطةَليةتي، كَي دذيةتي  كةس نيية دذي 
 ماددةكة خبوَيننةوة.
 بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:2ماددةي )
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اف و ئيمتيازاتةكاني كض و كوِري شةهيدي جينؤسايدي دةبَيت، كة لة يةكةم: تاقانةي جينؤسايد سةرجةم م
 ي هةموار كراو دةقنووس كراوة.2007(ي ساَلي 9ياساي ذمارة )

دووةم: لةكاتي كؤضي دوايي تاقانةدا، بة شةهيدي جينؤسايد ئةذمار دةكرَيت و سةرجةم ماف و ئيمتيازاتي 
كةةراوي سةةةكاني  شةهيدي جينؤسايد كة لة ياساي ئاماذة بؤ  بةةؤ واري هةةاتووة،  يةةة  ئةةةم ماددة كةةةم(ي  خةةاَلي )ية

 دةستةبةر دةكرَيت.
 سَييةم: وةكو ِرَيجلَينان، ناسنامةيةكي تايبةتي بؤ دروست دةكرَيت و مةداليايةكي تايبةتي ثَي دةبةخشرَيت.

سةةةنت نةةةوةي  طةةةي كرد لةةة رَي يةةان  سةةةر كردن نةةةكان و ضارة نةةي تاقا ةري ضوارةم: ضاودَيري كردني باري دةروو
 تايبةت.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

يةةة 54باشة، كَي لةطةَل ماددةكةية بةو شَيوةي كة خوَيندرايةوة  ) ( كةس لةطةَليةتي، كَي دذيةتي  كةس ني
 دذي بَي، كةواتة ثةسند كرا.

 بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( بةو شَيوةيةية:3بَي ببَيتة ماددةي )ئةو ثَيشنيارةي كة كرا دة
 (:3ماددةي )

 ئةو تاقانانةي كة كارمةندي هَيجة ضةكدارةكانن لة كاتي شةِردا نابَيت بنَيردرَينة ثَيشةوةي بةرةكاني شةِر.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

مةةاددةي ) بةةة  يةةة  ئةةةو ماددةية طةةةَل  يةةة 3كَي لة تةةازة خرا كةةرَي   يةةاد ب يةةي ( ز شةةة، دوا بةةوبكر، با كةةاك أ طةةةوة  دةن
بةةاش، ) تةةة 52دةيكةين بة هَيجة ضةكدارةكان،  بةةَي، كةوا يةةة دذي  كةةةس ني يةةةتي   كةةَي دذ يةةةتي،  كةةةس لةطةَل  )

 (، مامؤستا رابون، نوقتةي نيجاميت هةية  فةرموو.4ثةسند كرا، ماددةي )
 بةِرَيج رابون توفي  معروف:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

سةةابي  كاك سوهراب لة ذوورةوة نةبوو، حةز دةكةم تةئكيد بكةمةوة ئةو ماددةي كة ئَيستا دةنطمان بؤ دا ني
 قانوني هةبوو يان نةبوو 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 نيسابي قانوني هةبوو، بَي كاك سوهرابيش نيسابي قانوني هةبوو، باشة سوثاس. 
 بةِرَيج رابون توفي  معروف:

 .دةستخؤش
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس.
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 بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ئةو دةنطدانةي كة كرا بؤ قبوَلكردني ماددةكة بوو، جارَيكي تر صياغةكة دةخوَينمةوة.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

  كرا، ئَيستا دةخرَيتة دةنطدان.باشة، كةواتة ئةوة قبوَل
بةةةرةكاني  (:3ماددةي ) نةةة  يةَةت بنَيردرَي شةةةِردا ناب كةةاتي  ئةو تاقانانةي كة كارمةندي هَيجة ضةكدارةكانن لة 

 شةِر.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

يةةة دذي ( كةس لةطةَليةتي، كَي دذ53كَي لةطةَل ماددةكةية بةو شَيوةي كة خوَيندرايةوة  ) كةةةس ني يةةةتي  
 بَي، كةواتة ثةسند كرا.
 بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح:

شةةةهيد  (:4ماددةي ) بةةاري  ثشرِتاستكردنةوةي تاقانةي جينؤساد لة ِرَيي ليذنةيةكي ثسثؤر لة وةزارةتة كارو
 و ئةن الكرلوةكان بة سةرؤكايةتي دادوةرَيكي ثلة يةك دةبَيت.

 ي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤك

 بةِرَيج كاك حاجي كاروان، قسةيةكت هةية  فةرموو.
 بةِرَيج كنعان جنم الدين أمحد )حاجي كاروان(:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
سةةي ) بةةة فةح سةةيت  كةةةس ثَيوي ضةةونكة زؤر  كةةرد،  تةةي DNAثَيشنياري تةندروستيمان  خةةؤ وةزارة يةةة،  (ي هة

 ثَيشمةرطة نايكات.
 سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/

 بةَلَي، بةِرَيج د. بةهار حممود، فةرموو.
 بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

هةةاتووة  شةةةهيد دا  تةةةكاني  ئةوةي باري دةروونيمان ئيجافة كرد، سةبارةت بة تَي ووني نةخؤشي لة ئيمتيازا
 و ئيمتيازاتةكان دةطرَيتةوة.( وتوومانة هةمو2كة ئَيمة لة بِرطةي يةكةمي ماددةي )

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، كاك ساالر حممود، فةرموو.
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 بةِرَيج ساالر حممود مراد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

لةةة ض DNAداخيل كردني وةزارةتي تةندروسيت بؤ ئةوةية لة ِرَيطةي ) يةةة  ئةةةو تاقانة بةةدرَي  شةةان  يةةةوة ثي )
تةةةي خَيجانَي بةةةة وةزارة سةةةةر  مةةةةش  ئةةةةو تي كةةةرَي،  سةةةيت دة تةةةي تةندرو طةةةةي وةزارة لةةةة ِرَي شةةةكنينةكة  كةةةة  ث

طةةرنطرت  شةةةهيدان  تةةي  ئةةةوة وةزارة قةةةت  بةةة  طةةرنطرتة،  سةةيت  تةندروستيية، بؤية ئةوةندةي وةزارةتي تةندرو
 نيية، كة ثَيويستة لة ناو ئةو ماددةيةدا هةبَي.

 :بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان

 باشة، سوثاس، بةِرَيج كاك أبوبكر هةَلةدني ، فةرموو.
 بةِرَيج أبوبكر عمر عبداهلل )أبوبكر هةَلةدني(:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
مةةايي  بةةة ِرَين بؤ ئةوةي لةم ئيشكالة دةرب ني، بَلَيني )ليذنةيةكي تايبةمتةند لة وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان( 

 بةِراي من.ناوي هةموو وةزارةتةكان بَينني 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كة ِرَينماييةكةش دةركرا دوايي دةتوانرَي ئةوةي تيابَي، ثَيشنيارَيكي دروستة، ئةو دوو وةزارةتة، بةِرَيج كاك 
 فةرهاد سةنطاوي، فةرموو.

 بةِرَيج فرهاد حةمة صاحل )فةرهاد سةنطاوي(:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةةةو  من يةك طةةةر  يةَةرة ئة مةةة، ل لةةة دةرةوة ديو ئةةةوة  مةةن  ضةةونكة  سةةةنتةرة،  ئةةةو  سةةةر  شيت ب ووك دةَلَيم لة
يةَةذةري  سةنتةرة دروست كرا، دةكرَي حقوقي تيابَي، دكتؤري نةفسي تيابَي، ِرووناكبري و نووسةري تيابَي، تو

يةَة هةةةر وةزارةت طةةةَل  ئةةةوان لة بةةؤ  كةةة  سةةةنتةرة ثةيوةنديية ئةةةو  يةةابَي،  يةةةتي ت سةةةنتةرة كؤمةآل ئةةةو  بةةَي  ة 
 ثةيوةندييةكة دروست بكات، ئةو سةنتةرة زؤر فرةِرةهةندة، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، ِراتان ضيية  ليذنة ثةيوةنديدارةكان  بةِرَيج د.بةهار حممود، فةرموو.
 بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ثَيشنيارةكةمان وةرطرتووة، بؤ ئةوةي بؤ دوايي بة ِرَينمايي تةحديد بكرَي، 
بةةة  يةةدارةكان  تةةة ثةيوةند لةةة وةزارة سةةثؤر  يةةةكي ث يةَةي ليذنة لةةة ِر سةةاد  نةةةي جينؤ سةةتكردنةوةي تاقا )ثشرِتا

 سةرؤكايةتي دادوةرَيكي ثلة يةك دةبَيت(.
يةةة دذي ( ك53كَي لةطةَل ماددةكةية بةو شَيوةي كة خوَيندرايةوة  ) كةةةس ني يةةةتي   ةس لةطةَليةتي، كَي دذ
 (.5بَي، كةواتة ثةسند كرا، ماددةي دواي ئةو، ماددةي )
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 بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح:
شةةةَيوةية 5مةةةاددةي ) بةةةةو  نةةةةوة  نةةةداماني ثةرلةما بةةةةِرَيجان ئة يةةةةن  شةةةنيارةكان لةال طةةةرتين ثَي ( دواي وةر

 دامانِرشتؤتةوة.
ارةتة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكاني ئةو ياساية جَيبةجَي بكةن و ِرَينمايي ثَيويستة لةسةر وةز (:5ماددةي )

 ثَيويست بؤ ئاسان جَي بةجَي كردني دةربكةن.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج د.بةهار حممود، فةرموو.
 بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 لة يةك جيا كردةوة، كردمانة دوو ماددة،  ئةو دوو بِرطةيةمان

بةةةجَي  (5ماددةي ) سةةان جَي بةةؤ ئا سةةت  مةةايي ثَيوي ئةةةن الكراوةكان ِرَين شةةةهيدان و  ثَيويستة لةسةر وةزارةتي 
 كردني ئةم ياساية دةربكات.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

يةةة دذي 54كَي لةطةَل ماددةكةية بةو شَيوةي كة خوَيندرايةوة  ) كةةةس ني يةةةتي   ( كةس لةطةَليةتي، كَي دذ
 بَي، كةواتة ثةسند كرا، بةِرَيج كاك عمر عينايةت، نوقتةي نيجاميت هةية  فةرموو.

 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 تر خبرَيتة دةنطدان.ئةو ماددةية ئيجافة كرا، ثَيويست بوو ِرةزامةندي ئةندامان وةربطريَي بؤ ئيجافةكردن، دوا
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 دروستة، ئَيستا ِرةزامةند بوون كة ئيجافة بكرَي  
 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:

 نازاو دةنطةكة بؤ كاميانة 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

هةةيض خوَيندراشةوة، حةز دةكةي دةاوَينينةوة جارَيكي تر  دةنطي لةسةر دةدةين، فةرموو بيخوَينةرةوة، با 
 ئيشكالَيكي ياسايي لةسةر ئةم  ماددةية دروست نةبَي.

 بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح:
بةةةجَي : (5ماددةي ) سةةان جَي بةةؤ ئا سةةت  مةةايي ثَيوي ئةةةن الكراوةكان ِرَين ثَيويستة لةسةر وةزارةتي شةهيدان و 

 كردني ئةم ياساية دةربكات.
 د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج

يةةة دذي 53كَي لةطةَل ماددةكةية بةو شَيوةي كة خوَيندرايةوة  ) كةةةس ني يةةةتي   ( كةس لةطةَليةتي، كَي دذ
 (.6بَي، كةواتة ثةسند كرا، ماددةي )
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 بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح:
 م ياساية جَي بةجَي بكةن.ثَيويستة لةسةر اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكاني ئة (:6ماددةي )

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 (.7( كةس لةطةَليةتي، كَي دذيةتي  كةس نيية دذي بَي، كةواتة ثةسند كرا، ماددةي )53كَي لةطةَليةتي  )
 بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح:

 طةَل حوكمةكاني ئةم ياساية.كار بة هيض ياسا يان بِريارَية ناكرَيت ناكؤك بَيت لة (:7ماددةي )
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 (.8( كةس لةطةَليةتي، كَي دذيةتي  كةس نيية دذي بَي، كةواتة ثةسند كرا، ماددةي )54كَي لةطةَليةتي  )
 بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح:

فةةة (:8ماددةي ) مةةةي  لةةة ِرؤذنا نةةةوةي  لةةة ِرؤذي باَلوكرد سةةاية  بةةةجَي ئةةةم يا سةةتان( جَي قةةائيعي كورد رمي )وة
 دةكرَيت.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

يةةةكاني 54كَي لةطةَليةتي  ) كةةرا، هؤ سةةند  تةةة ثة بةةَي، كةوا يةةة دذي  كةةةس ني ( كةس لةطةَليةتي، كَي دذيةتي  
 دةرضوواندن.

 بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح:
 ندن، ئَيمة وةك ليذنة ثَيمان مةعقولة، ئةوة دةخةينة دةنطدانةوة:ثَيشنيارَية هاتوو بؤ هؤيةكاني دةرضووا

 هؤيةكاني دةرضوواندني ئةم ياساية
تاقانةكاني كوردستان بةشَيكي طرنطن لة ناسنامةي قورباني داني طةلي كوردستان و بة مةبةسيت ِرَيجلَيناني 

 را.زياتر و دابينكردني ذيانَيكي شايستة بؤيان، ئةم ياساية دةرضووَيند
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

يةةةوة  ) بةةَي، 54كَي لةطةَليةتي بةو شَيوةي كة خوَيندرا يةةة دذي  كةةةس ني يةةةتي   كةةَي دذ يةةةتي،  كةةةس لةطةَل  )
يةةةتي  ) كةةَي لةطةَل طةةةوة،  نةةة دةن سةةاكة دةخةي كةةؤي يا سةةتا  كةةرا، ئَي كةةَي 55كةواتة ثةسند  يةةةتي،  كةةةس لةطةَل  )

يةةة دذي  كةةةس ني يةةةتي   نةةةي دذ بةةة بؤ كةةةين  سةةتان دة خةةةَلكي كورد لةةة  بةةايي  كةةرا، ثريؤز سةةند  تةةة ثة بةةَي، كةوا
دةرضووني ئةم ياساية، بة تايبةتي تاقانةكاني جينؤسايد، ثريؤزباييان لَي دةكةين بة بؤنةي دةرضووني ئةم 

 ياساية، بةِرَيجان دانيشتين ئةمِرؤمان كؤتايي ثَي هات، ئةم دانيشتنة هةَل دةطرين، زؤر سوثاس.
 

 
 فخرالدين قادر                               جع ر ابراهيم ئَيمينكي                        د. يوسحم حممد صادق            
 سكرتَيري ثةرلةماني                        جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني  

 عَيراق  -عَيراق                           كوردستان  –كوردستان                   عَيراق             –كوردستان 
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 (18ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 6/2015/ 29 كةوتيرَي شةممةسَي 

عَيراق بة  -ثةرلةماني كوردستان   29/6/2015رَيكةوتي  رؤذي شةممة(ي ثَيش نيوةِرؤي 10كاتذمَير )  
بةِرَيج جع ر ابراهيم ئَيمينكي  سةرؤكايةتي يوسحم حممد صادق سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبووني

، ساَلي ضوارةمي(ي خولي 18دانيشتين ذمارة )جَيطري سةرؤك و، بةِرَيج فخرالدين قادر سكرتَيري ثةرلةمان, 
 ( ي خؤي بةست.2015)

 بةرنامةي كار:
ي 1992(ي هةمواركراوي ساَلي 1( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ذمارة )20(ي ماددة )1بةثَيي حوكمةكاني بِرطة )

خولي (ي 18عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياري دا دانيشتين ذمارةي ) –ثةرلةماني كوردستان 
سَي (ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي 10طرَيداني دووةمي  ساَلي يةكةم لة خولي ضوارةمي هةَلبذاردن لة كات )

 دا بةم شَيوةية بَيت: 29/6/2015شةممة رَيكةوتي 
مةةرؤظ  1 سةةتةي  مةةةكاني جة سةةتنةوةي ئةندا ضةةاندن و طوا سةةخ) و  سةةاي ِرَيك ثةةرؤذة يا سةةةر  كةةردن لة طةةؤ  ط تو

(ي 1992( ي ساَلي )1( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )74، 74، 72بةثَيي ماددةكاني )
 هةموار كراو.

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.

سةةاَلي دووةم،  بةةذاردن،  ضةةوارةمي هةَل خةةولي  كةةةين،  ثةةَي ئة سةةت  سةةتان دة طةةةلي كورد نةةاوي  بةةة  دانيشتنةكةمان 
مةة شةةتين ذ شةة) )18ارة )داني طةةة )29/6/2015(، ِرؤذي داني مةةةكاني بر بةةةثَيي حوك كةةار،  مةةةي  (ي 1(، بةرنا

مةةارة ) يةَةراق ذ سةةتاني ع سةةاَلي )1ماددةي بيست لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كورد هةةةموار 1992(ي  ( ي 
مةةارة ) شةةتين ذ كةةاتي داني يةةاري دا  لةةةمان بِر سةةةرؤكايةتي ثةر سةةتةي  خةةو18كراو دة لةةة  بةةةهارة  خةةولي  لي ( ي 

تةةةذمَير ) لةةةة كا لةةةةمان  ضةةةوارةمي ثةر بةةةذاردني  كةةةةوتي 10هةَل شةةةةممة ِرَي سةةةَي  يةةةوةِرؤي ِرؤذي  ثةةةَيش ن ( ي 
 ( بةم شَيوةية بَيت:29/6/2015)
مةةرؤظ  1 سةةتةي  مةةةكاني جة سةةتنةوةي ئةندا ضةةاندن و طوا سةةخ) و  سةةاي ِرَيك ثةةرؤذة يا سةةةر  كةةردن لة طةةؤ  ط تو

(ي 1992( ي ساَلي )1ثةرلةماني كوردستان ذمارة ) ( لة ثةيِرةوي ناوخؤي74، 74، 72بةثَيي ماددةكاني )
 هةموار كراو.

شةةداري  بةةؤ بة لةةةمان   هةةؤَلي ثةر بةةؤ  كةةةين  لة دةستثَيكي دانيش) بةخَيرهاتين بةرَيج وةزيري تةندروسيت ئة
تةةر  جةةارَيكي  خةةةوة  بةةردوو بةدا ضةةةند ِرؤذي ِرا لةةة  ئةةةزانن  بةةةرَيجان  سةةاية،  ثةةرؤذة يا ئةةةو  طةةؤي  لةةة ط تو كردن 

هةةاوواَلتي تريؤريستان يةةةك  خةةةوة ذمارة سةةتانيان دا، بةدا ي داعش ثةالماري يةكَي لة شارةكاني ِرؤذئاواي كورد
بةةانَي و  شةةةهيداني كؤ ثةةاكي  يةةاني  كورد بوونة قورباني، لة دةست ثَية داوا ئةكةين دةقيقةيةك وةستان بؤ ط
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سةةتا طةةاري كورد سةةيت ِرز شةةةهيداني دة سةةتيةكان و  ثةةة تريؤري سةةيت طرو شةةةهيداني دة بةةةرَيج هةموو  لةةة  ن، داوا 
 سكرتَيري ثةرلةمان ئةكةين ثوختةيةك لة دانيشتين كؤنووسي ثَيشوو خبوَيننةوة.

 سكرتَيري ثةرلةمان:-فخرالدين قادربةرَيج 
  بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( بةم شَيوةي خوارةوة بوو:23/6/2015( لة بةرواري )17ثوختةي دانيشتين ذمارة) 
 اليةن بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمانةوة.دةست ثَيكردني دانيش) لة 1
نةةةبووي  -2 مةةادة  لةةةماني ئا نةةداماني ثةر نةةاوي ئة نةةةوةي  شةةوو و خوَيند شةةتين ثَي تةةةي داني نةةةوةي ثوخ خوَيند

 كؤبوونةوة  و ئامادة نةبووي ليذنةكاني ثةرلةمان لةاليةن سكرتَيري ثةرلةمانةوة.
 ساييةوة.خوَيندنةوةي يةكةم بؤ شةش ثرؤذة ياسا لةاليةن ليذنةي يا -3
ثةسند كردني ط توطؤ كردن لةسةر هةردوو ثرؤذة ياساي نةبِريين مووضةي تاقانة و تاقانةكاني ئةن ال  -4

 و جينؤسايد كراوةكان.
شةةتين  -5 بةةؤ داني ط توطؤ كردن لةسةر ثرؤذة ياساي ِرَيكخس) و طواستنةوة و ضاندني ئةندامةكاني مرؤظ و 

 ئةمِرؤ دواخرا.
 ادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد ص

سةةةر  كةةردن لة طةةؤ  لةةة )ط تو يةةة  كةةة بريتي ئةةةمِرؤمان  سوثاس، ئَيستا ئةضينة سةر تةوةري يةكةمي دانيشتين 
كةةاني ) بةةةثَيي ماددة ، 74، 72ثرؤذة ياساي ِرَيكسخ) و ضاندن و طواستنةوةي ئةندامةكاني جةستةي مرؤظ 

مةةارة )75 سةةتان ذ لةةةماني كورد نةةاوخؤي ثةر ثةةةيِرةوي  لةةة  سةةاَلي )1(  تةةةي 1992( ي  كةةراو(، نوق هةةةموار  (ي 
 نيجامي هةية، فةرموو دكتؤر فرسةت.

 بةرَيج فرست صؤ :
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

( ثاش ئةوةي سةرؤكايةتي كردنةوةي دانيشتنةكة ِرائةطةيةنَي ناوي ئامادة 4( بِرطةي )54بةثَيي ماددةي )
 دانيشتين كؤنووسي ثوختةي دواتر نةبوون، ئامادة و اثاس بَي ئةوانةي ئينجا ،نةبووان ئةخوَيندرَيتةوة

 لة يةكَي داواي لةسةر يان ِراستةوخؤ سةرؤكايةتي كردنةوانةي ِراست ئةو ئةجنامداني ثاشان ثَيشوو،

 سكرتَيري بةرَيج ئةوةي برطة، بةثَيي كار بةرنامةي بةندةكاني ئينجا ئةكرَي، ثةسند ئةدات بِريار ئةندامةكان

 بةرَيج تازة و نةهاتبوو، تةسةلسولة بةم ِرابردوو كؤبوونةوةي لة كرد سةيرلان ئَيمة نديةوة،خوَي ثةرلةمان

 نةبووان ئامادة ناوي و خوَيندراوةتةوة كؤنووس يةكةم خاَلي كة كرد عةرزي شَيوة بةو ثةرلةمان سكرتَيري

 ناوخؤي ثةيِرةوي بِرطةي ئةو انةيثَي ةو كردنةوة ِراست بؤ ِرابردوو كؤبوونةوةي كاتَيكدا لة خوَيندراوةتةوة،

 دةرفةتة لةو هةر كار، بةرنامةي سةر ضووينة ئينجا كرا، ياساكان بؤ يةكةم خوَيندنةوةي سةرةتا ثةرلةمان

 ئايا سياسي، مةسةلةي لة دوور ثةرلةمان ئةندامَيكي وةكو بكةين، ئَيوة ئاراستةي ثرسيارة ئةو ئةمانةوَي

 ثةيِرةوي ي (54) ماددةي لة كة كار بةرنامةي ثَيشةي و ثاش بةو بارةتسة ِرابردوو جةلسةي لة كة ئةوةي
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 بؤ ثةرلةمان سةرؤكايةتي ئةلَيم كة بةداخةوة ئةوة يان ِروويدا   بوو تةكنيكي هةَلةيةكي هاتووة ثةرلةمان
 و اشث ئةو ِرووياندا ثةرلةمان هؤَلي ناو لة خيالفاتانةي لةو بةشَية بؤ و سياسي بةرنامةيةكي سةرخستين

 ثَيمان بَيت شَيوةية بةو ئةطةر بَي، تةكنيكي هةَلةي ئةكةين تةمةنا كة بَيت شَيوةية بةو ئةطةر كرد، ثَيشةي

 قانوني تةتبيقي ثةرلةمان سةرؤكي هاتووة تَيدا كة (1) بِرطةي (17) ماددةى لةطةَل ناكؤكة ئةوة واية

 ئَيمةش ئةوةي ساتةكان، و ئان هةموو لة ةوةثةيِر ئةو ثارَيجطاري بةرَيجتان واتة ئةكات، داخيلي نيجامي

 ثةيرةو بؤ شكلي خةركي وةكو ئةوة بكةين حيساب شكلي بة ئةوةش ئةطةر ئةبَي ثةيرةو واية ثَيمان بينيمان

 لة داواكارين بؤية بكرَي، بةجَي جَي خؤي وةكو ئةبَي يا تا ئةل ةوة لة ثةيرةو واية ثَيمان بكةي حيسابي

 و بَي جةنابتان نةبووني بياليةن وةكو ئةوةش ئةطةر و بدةن، بؤ ئةوة لةسةر ةوةمانكردن ِروون بةرَيجتان
 بة زؤر كة جةنابتان ئةوةية شايةني واية ثَيمان تر، تةرةفَيكي حيسابي لةسةر بَي تر تةرةفَيكي كردني الطريي

 بِرطةيةكي كة ئةوةي ةرلةس بكةن ثَيشكةش لَيبوردن ئَيوة كة بكةين داوا بكةن قبوَل لَيشمان و ِراشكاوانة

 سياسي، تري هَيجَيكي حيسابي لةسةر سياسي تَيروانينَيكي سةرخستين ثَيناوي لة كرد ثَيشيل ثةيرةوتان

 سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، نوقتةي نيجامي تريشمان هةية، دكتؤرة ظاال فةرموو.
 

 بةرَيج د. ظاال فريد:
 ثةرلةمان. بةرَيج سةرؤكي
طةةةي )53ماددةي ) لةةةمان بر نةةاوخؤي ثةر ثةةةيِرةوي  لةةة  بةةواري 2(  لةةة  نةةةي  يةةةك و ئةوا هةةةر هاوواَلت ئةةةَلَي،   )

لةَةةتي  بةةة مؤ سةةةرؤكايةتي و  سةةتةي  ِراطةياندن كار ئةكةن مافيان هةية لة دانيشتين ثةرلةمان بة ئاطاداري دة
ثةةةيِرةوي لةةة ) سةرؤكةوة ئامادة بن، ئةوةش يةكَيكة لة ماددةكاني  شةةوو  شةةتين ثَي لةةة داني كةةة  ( ي 23نةةاوخؤ 

بةةواري  لةةة  سةةانةن  ئةةةو كة يةةة و  تةةةنيا هاوواَلت كةةة  بةةَي واز ةةة  حوزةيران ثَيشَيل كرا، ئةوةي بؤي هةيةئامادة 
سةةةيةكي  لةةةمان جةل كةةة ثةر بةةةوةي  لةةةمان  هةةؤَلي ثةر ِراطةياندن كار ئةكةين، ئامادة بووني كةساني بياني لة 

سةةةر زؤر ئاسايي ئةجنام داوة تَي طةةؤي لة كةةردووة، و ط تو يدا خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ ضةند ثرؤذة ياسايةك 
سةةايةك  ثةةرؤذة يا سةةةر  طةةؤ لة سةةتان، ط تو هةةةرَيمي كورد يةةاني  ثرؤذةي ياسايةك كردووة كة تايبةتة بة هاوواَلت

تةةا طةةةَل واَل سةةتان لة هةةةرَيمي كورد نةةدي  بةةة ثةيوة بةةَي  بةةةت  ني نةكراوة كة تايبةت بَي بة حوسين جيوار و تاي
سةةاوةكةي  نةةاوخؤ ثا ثةةةيِرةوي  دةوروبةر، ئايا ئامادة بووني ئةو كةسانة لة ثةرلةماني كوردستان ثَي ةةةوانةي 
لةةة  تةةري  بةةةتَيكي  يةةان با بةةووة،  تةةةكنيكي  يةةةكي  تةةةنيا هةَلة تةةي  سةةت و تةةؤر فر كةةاك دك ضية  و بةرَيجتان وةكو 

ئةةةو كةةرَي  سةةةرؤكي  ثشتة  جطة لةوةي بة ئاطاداري دةستةي سةرؤكايةتي ثَيويستة ب طةةري  بةةةرَيج جَي نةةة  كارا
ثةرلةمان لةو كارة ئاطادار نةبووة، جطة لة خةرقي يةكةم كة خةَلكانَيكي بياني ئامادة بوون، تةنيا ماددةكة 
بةةووة، و  كةةار  نةةدن  نةةة ِراطةيا بةةووة،  هةةاوواَلتي  نةةة  ئةَلَي هاوواَلتي كؤ ِراطةياندن كار، ئةو خةَلكةي ئامادة بووة 
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طةةةر جةلسةكةش جةلسةيةكي زؤ تةةر ئة يةةةكي  هةةةرَيم، لةال خةةةَلكي  بةةة  بةةووة  يةةدار  ر ئيعيتادي بووة، ثةيوةند
 لةوةاَلم و لة ِروون كردنةوة ثَيم ئةلَيي ئةوة يان........

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، ثةلاكةت طةيشت......
 بةرَيج د. ظااَل فريد:

ثَيم ئةَلَيي ثَي ةوانةي ثةيِرةوة، بةاَلم عورفَيكي ثةرلةمانية، ثَيت ئةَلَيم ....... ئةوةي كة ئةطةر لة وةاَلم دا 
سةةيمةكاني  نةةة و مةرا لةةة بؤ لة عور  ثةرلةمانيش ئةوة نةكراوة، ضونكة ئامادة بووني خةَلكاني بياني تةنيا 

كةةة ثةرلةمان بووة، وةكو سوَيند خواردني ئةنداماني ثةرلةمان، هيض كةسَية ئامادة نةبووة لة ج سةةةيةك  ةل
 بة شَيوةكي ئاسايي ئامادة بَي، ئةوة بؤ خةَلكي كوردستان ِروون بكةنةوة.

 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، ثَيم وابَي نوقتةي نيجامي نةما، كاك عومةر فةرموو نوقتةي نيجامي.
 بةرَيج عمر عينايةت:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
لةةة د بةةةةرَيجت  بةةورن  مةةارة )ب شةةةتين ذ كةةةة 25/6/2015( ي ِرؤذي )12اني سةةةثارد  شةةارةوانيت ِرا نةةةةي  ( ليذ

سةةتةي  شةةتَية ئارا بةةة يادا يةَةين  يةةادة ِرةوي، دو شةةةي ز بةةارةي كيََ مةةةت دةر بةةؤ حكو كةةةين  حةةازر ب ِراسثاردةكامنان 
نةةة كةةار  مةةةي  لةةة بةرنا يةةة،  مةةة ئامادة سةةثاردةكان الي ئَي كةةارةوة، ِرا مةةةي  تةةة بةرنا مبيين، بةرَيجمت كرد كة خبرَي

 تةنيا ويستم سةرجني بةرَيجت بؤ ئةوة ِرابكَيشم.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةةاري  لةةة كارو كةةردووة  مةةان  نةةة داوا بةةةرَيجت نادرووتا سةةثاردةكاني  كةةةين ِرا ثةةَي ئة سةةت  لةةةوة دة هةةةر  سةةوثاس، 
ئةة بةةةر  لةةةمان، لة نةةداماني ثةر كةةاري ثةرلةمان كة هةر ئةمِرؤ دابةشي بكةن بةسةر ئة مةةةكاني  لةةة بةرنا ةوةي 

بةةةو  سةةةبارةت  بةةدرَي،  دانيشتين ثَيشوو بووة، هةر سبةييَن ئةاةينة بةرنامةي كار بؤ ئةوةي دةنطي لةسةر 
ضةةونكة  لةةةمان،  بةةردووي ثةر شةةتين ِرا كةةاري داني تَيبينيانةي هةبوون لة راستيدا حةزناكةم زؤر بِرؤينة وردة 

شةةتنةكة دانيشتين ِرابردوو كؤمةَلَية حةدةس لة ثَي ثةةَيش داني لةةة  بةةةت  مةةةَلَية با يةةدا، كؤ ش دانيشتنةكة ِروو
ِروويدا، لة دواي دانيشتنةكةش هةندَي شت ِروويدا، ئَيمة نامانةوَي بِرؤينة ناو وردة كاري كؤي ئةو شتانةي 

بةةة مةةةَليًَة با بةةوو، كؤ سةةايي  طةةار ئا شةةتنَيكي ئَيج شةةوو داني شةةتين ثَي بةةة لة ماوةي ِرابردوو ِروويدا، ِراستة داني ت 
طةةةَل  لةَةةي لة سةةايي مامة شةةَيوةكي ئا بةةة  شَيوةيةكي ياسايي و ئاسايي هاتبوونة بةرنامةي كار، بةاَلم بةداخةوة 
هةةةر  بةةؤ  سةةتان  لةةةماني كورد سةةيؤنةكاني ثةر لةةة فراك سةةكيؤنَية  هةةةر فرا نةةي  بةةايكؤت كرد تةةة  نةةةكرا، هاَلبة

اوةي ِرابردووش فراكسيؤني تريش بايكؤتي دانيشتنَية لة دانيشتنةكان زؤر ئاسايية، و ِرَيج لَيطرياويشة، لة م
جةةاؤ  نةةدَي  يةةةكَييت هة سةةيؤني  سةةالمييةكان، فراك سةةيؤنة ئي تةةةكان، فراك كةةردووة، ثَيكها لةةةمانيان  دانيشتين ثةر
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شةةتؤتة  سةةايي ِرؤي سةةووَلي و ئا شةةَيوةيةكي ئ بةةة  لةةةمانيش  بايكؤتي دانيشتين ثةرلةماني كردووة، دانيشتين ثةر
ووبارةي ئةكةمةوة نامةوَي ب ينة ناو وردةكاري ئةوةي لة جةلسةي ثَيشوو ضي ثَيشةوة، بةاَلم جارَيكي تر د

بةةةتَية  تةةة با ئةةةوةش ببَي ئةةةكرَي  بةةوو   ضةةي  شةة)  شةة) و دواي داني ثةةَيش داني يةةدا،  بووة  ضؤن بوو  ضي ِروو
لةَةةتَي هةةةموو حا لةةة  بةةةاَلم  نةةةوة،  بةةارة نةب نةةة دوو ة ط توطؤي لةسةر بكةين، بؤ ئةوةي جارَيكي تر ئةو بابةتا

ضةةوو،  بةةةِرَيوة  شةة)  ئةةةوكات داني بةةوو،  سةةت  شَيوازي دانيشتين ِرابردوو و سةرةراي ئةوةي نيسابي ياسايي درو
تةةةي  تةةةوة، ثوخ بةةووان نةخوَيندراوة مةةادة  نةةاوي ئا شةةوو  هةندَي شيت شكلي كة باس كرا، ئةسَلةن لة خولي ثَي

يةةةن دانيش) نةخوَيندراوةتةوة، بةاَلم ئةو ِرؤذةش كة لة بريمان ضوو ئا تةةة لةال ماذةمان ثَيدا ومتان ئةم بابة
تةةةوة،  بةةووان نةخوَيندراوة مةةادة  نةةاوي ئا ئةةةوةي  بةةؤ  شةةرابوو  مةةة ِراكَي سةةةرجني ئَي نةةةوة  نةةدامي ثةرلةما دوو ئة
نةةاوي  شةة) و  تةةةي داني كةةة ثوخ كةةرد  لةةةمان  سةةكرتَيري ثةر ناوةكانيان المانة، لة دواي ئةوة داوامان لة بةرَيج 

مةةةر ئامادة نةبووان خبوَينَيتة كةةاك عو ئةةةوة  بةةةر  نةةدةوة لة نةةةبووامنان نةخوَي وة، ئةمرؤش بؤية ناوي ئامادة 
بةةايكؤتي  عينايةت لة يةكَي لة دانيشتةكاني ثَيشووي تري ثةرلةمان سةرجني بؤ ئةوة ِراكَيشاين كة ئةوانةي 

بةةايكؤتي دا يةَةة  هةةةر هؤكار يةةان بة ئةةةبن،  مةةادة  نةةةوة ئا سةةةرةتاي كؤبوو كةةةن لة لةةةمان ئة شةة) دانيشتين ثةر ني
بةةة  كةةةن  بةةايكؤت ئة نةةةي  كةةة ئةوا يةَةدرابَي  مةةاذةي ث ئةكةن، راستة لة ثةيرةو هيض خاَلَية نيية بةو شَيوةية ئا
بةةةمان  بةةة غيا ئةةةكات  بةةايكؤت  ئةةةوةي  كةةردووة،  لةَةةمان  غياب نةنووسرَين، بةاَلم بة شَيوةيةكي عور  وا مامة

طةةري بةةة ال نةةدي  ئةةةوةي ثةيوة كةةردووة،  ثةةةيرةو  ئةةةوةمان  سةةيووة،  بةةةهيض نةنوو مةةةوة  تةةان ئةكة يةةة، دَلنيا ي هة
سةةايي  شةةَيوةيةكي ئا بةةة  كةةات و  لةةةمان ب شَيوةيةك وا نيية، ئةطةر فراسكيؤنَيكي تريش بايكؤتي دانيشتين ثةر
سةةكرتَيري  بةةةرَيج  يةةةعين  يةةة،  طةةةنان هة كةةةين، بةَل طةةريي نا يةةةوة ال بةةة دَلنياي يةَةذرابَي،  كةةار داِر مةةةي  بةرنا

سةةةر سةةتةي  نةةدامي دة كةةة ئة لةةةماني ثةرلةماني  بةةايكؤتي ثةر خةةؤي  سةةيؤني  هةةةبووة فراك جةةاري وا  ؤكايةتيية 
سةةت  ئةةةوة ِرا كردووة، بةاَلم لَيرة ماوةتةوة، بةهةمان شَيوة  بؤ بةرَيج جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان و بةندةش 
بةةووني  مةةادة  سةةرتَي، ئا شةة) ئةبة كةةاري داني مةةةي  سةةوَلي بةرنا سةةايي و ئ شةةَيوةيةكي ئا ئةةةوكاتي بة ضةةَي،  دةرئة

لةةة كةساني ب لةةةمان  سةةاييةكاني ثةر شةةتنة ئا يانيش لة هؤَلي ثةرلةمان لة راستيدا تازة نيية، تةنانةت بؤ داني
يةةة  ماوةي ِرابردوو دةرفةمتان بة نوَينةري هةندَي لة قونسوَلطةريةكان داوا، ضونكة ئةوان موتابيعن بؤ قةزي

سةةم ثةرلةمانييةكاني هةرَيمي كوردستان كة بة بةردةوامي ئامادة ئةبن لة دا كةةو با نيشتنةكاني ثةرلةمان، وة
سةةايي و  شةةَيوةيةكي ئا بةةة  لةةةمان  شةةتين ثةر كةةة داني بةةن  ئةةةوة  ضةةاودَيري  هةةةموان  ئةةةوةي  كرد ئةو ِرؤذةش بؤ 
لةةةو  يةةةوة  سةةوَلخانةكانيان كردبوو طةةاداري قون لةةةمان ئا نةةدي ثةر ئةةةوةي ثةيوة سةةةرةِراي  ياسايي ئةِروات، بؤية 

بةةؤ بارودؤخةي كة ئةطوزةرَي، و ئَيمة لة كؤن كةةردن  نةةان لَي يةةة داوا تاكتَيكي بةردةوام داين لةطةَل ئةوانة، بؤ
سةةةر  نةةة  سةةتا ئةِرؤي بةةوون، ئَي مةةادة  شةةَيكيان ئا يةَةرة بة ئةةةوان ل سةةةكةوة،  كةةؤي ثرؤ سةةةر  بةةن بة ضةةاودَير  ئةةةوةي 
ضةةاندن و  سةةخ) و  سةةاي ِرَيك ثةةرؤذة يا سةةةر  كةةردن لة طةةؤ  لةةة )ط تو يةةة  كةةة بريتي شةة)  كةةاري داني مةةةي  بةرنا

سةةةتنةوةي ئة كةةةاني )طوا بةةةةثَيي ماددة مةةةرؤظ  سةةةتةي  مةةةةكاني جة نةةةاوخؤي 75، 74، 72ندا ثةةةةيِرةوي  لةةةة   )
سةةايي و 1992( ي ساَلي )1ثةرلةماني كوردستان ذمارة ) بةةاري يا نةةةكاني كارو لةةة ليذ كةةراو(، داوا  (ي هةموار 
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ةكةين ليذنةي كاروباري تةندروسيت و ذينطة، ليذنةي ئةوقاف و كاروباري ئايين، ليذنةي مافةكاني مرؤظ  ئ
شةةتَية  بةةة يادا ئةةةتواني  يةةة  تةةرت هة شةةتَيكي  كةةرد، هةر تةةت  سةةةي خؤ ظةةااَل ق بَينة سةر مةنةسة، بةرَيج دكتؤرة 

 ثَيشكةشي بكةي، دواتان لَي ئةكةين ليذنة ثةيوةنديدارةكان بَينة سةر مةنةسة، كاك شوان فةرموو.
 بةرَيج شوان شَي، امحد:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
نةةةوةي سةةت كرد بةةؤ را شةةداري  هةةةر  سةةيؤني زةرد بة كةةو فراك مةةة وة نةةا، ئَي بةةةكارت هَي كةةة  بةةةرَيجت  شةةةي  ئةةةو و

كؤبوونةوةمان نةكردووة نةك بايكؤت، ئةوةش  بؤ ئةوة بووة درز نةكةوَيتة نَيوان سازان و تةوافوق، ئومَيد 
 ئةكةين ئةو سازانةي دةمانةويست بة هةموومان بةقوةتري بكةين، سوثاس.

 ق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صاد

 باشة سوثاس، حةيات خان فةرموو.
 بةرَيج حيات جميد:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
شةةني و  سةةاي بةخ ثةةرؤذة يا من نوقتةي نيجاميم هةية كة تايبةتة بة كؤبوونةوةي ئةمِرؤي ثةرلةمان لةسةر 

بةةوو تا سةةت  سةةةية ثَيوي لةةةو جةل سةةتان،  هةةةرَيمي كورد لةةة  يةةةكان  مةةة مرؤي كةةة ضةةاندني ئةندا يةَةة  كةةة ِرَيكخراو
خةةراوي  ئةةةويش ِرَيك كةةردووة،  يةةة  ئةةةو ثرؤذة سةةةر  يةةديان لة شةةي ج خاوةني ئةو فكرةي ثرؤذةي ئةمِرؤية و ئي
سةةةر  شةةي لة خةةراوة ئي كةةة ِرَيك جةستةبةخشاني كوردستانة كة ئةتواو بَلَيم لة هةرَيمي كوردستان و عَيراق تا

لةةةماني  يةةةن ثةر بةةوو لةال كةةردووة، زةروور  سةةةلةية  يةةان ئةةةو مة شةةتنةكة وجود لةةة داني ئةةةمِرؤ  سةةتان  كورد
ئةةةو  بةةؤ  نةةةكراون  طةةادار  هةةيض ئا كةةة  كةةرد  لةةةفؤنيان  شةةةو تة طةةادار    مةةن ئا ئةةةوةي  بةةةثَيي  بةةةاَلم  يةةة،  هةبووا

 جةلسةي ئةمِرؤ، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

لةةة خؤزطة ثَيش دانيش) ئَيمةش لةوة ئاطادار بكردبايةوة، بة دَلنيا شةةداريان  ئةةةوان بة يةةةوة  ييةوة نةمانجاني
ئةةةكردن  شةةتمان  ئةةةوكات بانطهَي طةةادارن،  يةةدارةكان ئا نةةة ثةيوةند داِرشتين ئةو ثرؤذة ياساية كردووة، ئةوة ليذ

 لةسةرةوةي هؤَلةكة، فةرموو دكتؤر ئيرباهيم.
 بةرَيج د.ابراهيم مسؤ:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ناتَي روداو سةرؤكي ِرَيكخراوَي طوتي سةظ ثرؤذة ثرؤذَي مةية، و ثشيت من ذي ثَي سةير بوو ئةظرؤكة ل قة

يةَةت  ظةةَي ِرَيكخراو يةَةت  بةةةدي ثرؤذ يةةر ئة يةةان د يةةة  شةةَيت نج كةةةن  نة ثرسيار كري ل هةظالَيت مة ثَيكةظة كارد
 نينة، بةَلكو ثرؤذَين كارمةندَين تةندروستيية.
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

لةةةمان و خؤي ِر نةةداماني ثةر كةةات، ئة لةةةمان ب شةةي ثةر ثةةرؤذة ثَيشكة نةةاتوانَي  نةةاوخؤ  َيكخراو بةثَيي ثةيرةوي 
 ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ئةتوانن ثرؤذة ثَيشكةش بكةن، فةرموو دكتؤرة شرين حوسين.

 بةرَيج شرين حسين:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان. 

بةةةرَي خةةافتيَن  يةةة بؤ زَيدةتر ثةسند كردنا ئا يةةة، ذ ال يةَةت ثةرلةماني ثةةرؤذة ثرؤذ ئةةةظ  مسةةؤ،  بةةراهيم  تةةؤر ا ج دك
 اليةنا ثارتيية هاتيية ثَيشكةش كرن، بؤ ثاراستنا مافَيت ثرؤذةية، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو دةقي ثرؤذة ياساكة و ِراثؤرتي ليذنة ثةيوةنديدارةكان خبوَينةوة.
 د. ظااَل فةريد:بةرَيج 

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 عرِياق-ثرؤذة ياساي ِرَيكختسن و ضاندني ئةندامة مرؤييةكان لة هةرَيمي كوردستان

 بةشي يةكةم حوكمي طشيت:
 ماددةي يةك:

يةةان  شةةانةكاننابَيت نةشتةرطةرى ضاندنى ئةندامةكان يان بةشةكانى يان  نةةدامَية  هةةةر ئة سةةتنةوةى  بةةة طوا
سةةتى بةشَيكى ئةند بةةة مةبة مةةردوو  كةةى  ام يان شانةيةك لة جةستةى مرؤظَيكى زيندوو يان لة الشةى مرؤظَي

حةةةي  سةةايةو الئي ئةةةم يا مةةةكانى  بةةةطوَيرةى حوك تةةةنها  بةةدرَيت  ئةةةجنام  كةةة  ضاندنى لة جةستةى مرؤظَيكى دي
 جَيبةجَي كردني و بِريارةكاني ئةم ياساية نةبَيت.

 (:2ماددةى )
نةةدام هةةةر ئة يةَةت  كةةةم: ناكر تةةر ية كةةى  سةةتةى مرؤظَي لةةة جة شةةانةيةك  يةةان  نةةدامَية  لةةة ئة شةةَية  يةةان بة َية 

كةةة  نةةةبَيت  لةَةةتى زةرورةت  لةةة حا تةةةنها  كةةة  كةةى دي سةةتةى مرؤظَي لةةة جة ضةةاندنى  سةةتى  بةةة مةبة تةةةوة  بطوازرَي
شةةندةو،  شةةيَيكى كو لةةة نةخؤ سةةةركردنى  يةةان ضارة طةةر  ثَيويست بكات بؤ ثارَيجطارى كردن لة ذيانى كةسى وةر

تةةة بةو مةرجةى ط سةةتنةوةكةش نةبَي واستنةوةكة تاكة ئامراز بَيت بؤ بةرةنطاربوونةوةى ئةم زةرورةتةو طوا
سةةتى، و  سةةةر تةندرو يةةان لة يةةانى  سةةةر ذ يةَةت لة شةةندة ب سةةيَيكى كو شةةى مةتر شةةةر توو هؤى ئةوةى كةسى بةخ

كةةةَل  هةةؤي تَي تةةة  بةةةجؤرَية ببَي نةةةي زاوزَي  يةةان خا شةةانةكان  يةةان  شةةةكان  بةةووني ضاندني ئةندامةكان يان بة
 وةضةكان قةدةغةية.

 (:3ماددةي )
هةةةر  سةةتنةوةي  نةةاكرَي طوا سةةاية  ئةةةم يا يةةةك و دووي  مةةاددةي  هةةةردوو  مةةةكاني  نةةي حوك ضةةاو كرد طةةةَل ِرة لة
سةةتةي  لةةة جة ضةةاندني  بةةؤ  نةةدوو  كةةي زي سةةتةي مرؤظَي لةةة جة شةةانةية  يةةان  نةةدام  لةةة ئة ئةندامَية يان بةشَية 

 ي بةخشني و لة نَيوان خجمةكاندا نةبَيت.مرؤظَيكي تر ئةجنام بدرَي تةنيا ئةطةر بةشَيوة
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 (:4ماددةي )
ضةةاوةى  سةةراوي سةر بةةة نوو كةةراو  ئةةازادو جَيطري سةةتَيكى  لةةة وي شةةينةكة  سةةتة بةخ تةةةكان ثَيوي هةةةموو حاَلة لةةة 

 طرتبَيت ئةويش بةو شَيوةيةى كة ثَيِرةوو رَينماييةكانى ئةم ياساية ديارى دةكةن.
يةةةتى بةخشني لة منداَل قةبول ناكرَيت هةتا ئة سةةاوة نوَينةرا لةةة رووى يا ئةةةوةى  يةةان  شةةى  طةر داية و باوكي

 دةكات رةزامةندى لةسةر بدةن.
يةةةتي  سةةاوة نوَينةرا بةخشني لة كةسي نالَيهاتوو  قبوَل ناكرَي ِرةزامةندي جَيطريةوةي يان ئةوةي لة ِرووي يا

يةةان  ئةكات وةرناطريَي، و ئةكرَي طواستنةوة و ضاناندني خانةي داية لة منداَل و بَي لَيهاتة بؤ داية و باوك 
بةةووني  نةةة  طةةة لةوا تةةر ج شةةةرَيكي  مةةةرجَي بةخ منداَلةكان يان لة نَيوان خوشة و برايةكان ئةجنام بدرَي بة 
هةةةردووكيان  نةبَيت، و بةمةرجَية ِرةزامةندي نووسراو لة هةردوو داية و باوكي منداَلةكة دةرب َي ئةطةر 

ةتي مردني ئةوةي تر يان لةو كةسةي باوانة يان وسايةتي لةسةري هةية، لة ذيان بن يان يةكَيككيان لة حاَل
يةةان  شةةةر  سةةى بةخ لةَةةتَية كة هةةةموو حا لةةة  تةةة،  كةةةم لَيها يةةان  تةةة  و لة جَيطرةوة يان نوَينةري ياسايي بَي لَيها
ة ئةوةى ياسا ثَيويستى بة رةزامةندى دانى كردووة لةسةر بةخشني بؤى هةية لة بةخشينةكة ثاشطةزبَيتةو

ئةةةو  نةةي  بةةةجَي كرد جةةَي  حةةةي  سةةتنةوةكة، و الئي شةةتةرطةرى طوا مةةدانى نة بةةة ئةجنا سةةكردن  ثةةَيش دة تةةاوةكو 
 ياساية، مةرجةكاني بةخشني و ِرَيكارةكاني تؤمار كردن دياري ئةكات.

 (:5ماددةي )
شةةانةكانى لةةة  يةةةكَية  يةةان  شةةَيكى  يةةان بة مةةرؤظ  سةةتةى  مةةةكانى جة لةةة ئةندا نةةدامَية  هةةةر ئة  مامةَلةكردن بة 
لةةة  يةَةت،  غةةة دةكر يةَةت قةدة ضةةيةك ب هةةةر  شةةتةكةى  بةةةرو سرو يةةان بةبةرام لةسةر شَيوةى فرؤش) يان كِرين 
سةةى  ئةةةوةى كة هةةؤى  تةةة  شةةانةكانى ببَي لةةة  يةةةكَية  هةموو حاَلةتَيكدا نابَيت ضاندنى ئةندام يان بةشَيكى يان 

لةةة  عةةةينى  يةةان  مةةاددى  سةةوودَيكى  هةةيض  كةةانى  لةةة مرياتطرة يةةةكَية  هةةةر  يةةان  لةةة بةخشةر  يةةان  طةةر  سةةى وةر كة
نةةد  شةةكى تايبةمتة سةةةر ثجي يةةة لة يةَةنن، قةدةغة كةسوكارى بةهؤى طواستنةوة بَيت يان بة بؤنةى، بةدةست به
لةةة  يةَةة  هةةةر حوكم بةةة سةرثَي ةةيكردنى  نةةى  كةةاتى زاني لةةة  ضةةاندن  شةةتةرطةرى  مةةدانى نة دةست بكات بة ئةجنا

 حوكمةكانى هةردوو بِرطةيةى سةرةوةو.
 (:6ماددةي )

سةةى  نابَيت دةست هةةةردوو كة نةةى  ثةةاش ثَيجاني تةةةنها  بكرَيت بة نةشتةطةرى طواستنةوة بة مةبةستى ضاندن 
يةَةت  –بةخشةرو وةرطر نةبَيت  مةةدركَا(  ب شةةتوو ) طةةةر تَيطةي لةةة  –ئة كةةراو  سةةَييانةى دةق نةةةى  طةةةى لَيذ لةةة رَي

طةةةرةكانى (ى ئةم ياسايةدا بة سروشتى هةردوو نةشتةرطةرى طواستنةوةو ضاندن و مةترسية ئ12ماددة ) ة
نةةدى  يةةان رةزامة طةةر،  شةةةرو وةر سةةى بةخ نةةدى كة نةةى رةزامة هةردووكيان لة مةوداى نجية يان دوورو وةرطرت
جَيطرةوة يان نوَينةرى ياسايى ئةطةر لة كةسانى نالَيهاتة يان كةملَيهاتة يان وةسيةتكراو بَيت ئةطةر مردوو 

سةةَيي –بَيت بةنيسبةت خانةكانى داية  طةةةى ) مةةاددةى )بةثَيى ئةوةى بِر كةةردووة. و 4ةم(ى  سةةةر  قةةى لة ( دة
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يةةةان  هةةةؤش  بةةةَى  طةةةةر  كةةةةن ئة طةةةر واذووي دة شةةةةرو وةر كةةةات و بةخ مةةةادة دة مةةةة ئا سةةةَية بة كةةةة كؤنوو لَيذنة
 تَينةطةيشتوو نةبَيت يان لة اليةن جَيطرةوةى يان نوَينةرة ياساييةكةى.

 (:7ماددةى )
كةةةرد طةةةارى  بةةةؤ ثارَيج سةةةت  كةةةى ثَيوي بةةةؤ زةرورةتَي يةةَةت  كةةةةم: دةكر يةةةان ية نةةةدوو  كةةةى زي يةةةانى مرؤظَي لةةةة ذ ن 

نةةدامَية  ضارةسةركردنى لة نةخوشيَيكى كوشندة يان تةواوكردنى كةمبوونَيكى ذينةوةرى لة جةستةيدا، ئة
لةةة  بةةةر  يان بةشَية لة ئةندام يان شانةيةكى الشةى مرؤظَيكى مردووى تيايدا ب َيندرَيت، ئةطةر مردووةكة 

يةَةت بةو كةةارةى كردب ئةةةم  ثةةةِرَيكى مردنى وةسيةتى  هةةةر  سةةةر  كةةراو لة يةةان جَيطري طةةةدار  سةةيةتنامةيةكى بةَل ة
سةةاية  ئةةةم يا فةرمى، يان دانى ثَينا بَيت بةثَيى ئةو رَيكارانةى كة ثَيِرةوو رَينمايية دةركراوةكانى بةطوَيرةى 

 ديار دةكرَين.
 بةشى سَييةم

 ثِرؤطرامى بةخشينى ئةندامة مرؤييةكان و ضاندنيان
بةةا يةةةكى  كةةةم: لَيذنة تةةة ية كةةدةهَينرَيت و دةبَي يةةةكان( ثَي مةةة مرؤي ضةةاندنى ئةندا بةةااَلى  نةةةى  بةةةناوى )لَيذ اَل 

نةةان و  يةةر، و ثَيكهَي خاوةنى كةسايةتى مةعنةوى و سةر بة وةزارةتى تةندروستى دةبَيت بة سةرؤكايةتى وةز
سةةةر د يةَةت لة ئةةةو دةب يةةاري  بةةة بِر مةةةكاني  شةةيت ئةندا نةةي ثادا يةةاري كرد كةةاني و د سةةتين كارة نةةي ِرَيكخ اوا كرد

ئةةةنَيت و  بةةؤ دا نةةةري  نةةةتَيكي هو كةةة و ئةما وةزيري تةندروسيت، وةزيري تةندروسيت ئةبَيتة سةرؤكي ليذنة
يةةاري  ليذنةكة بةِرَيوةبردن و ِرَيكخستين نةشتةرطةرييةكاني ضاندني ئةندامةكان و بةشةكان و شانةكان و د

شةة لةةة كردني ئةو دامةزراوانةي مؤَلةت ئةدرَين بة ضاندن و سةرثةر سةةةريان  كةةردن لة ضةةاودَيري  كةةردن و  يت 
ئةةةو  ئةستؤ ئةطرَيت بةثَيي حوكمةكاني  ئةو ياساية و الئيحةي جَي بةجَي كردن و بِريارةكارة بةركارةكاني 

 ياساية.
تةةةيي  سةةي ةتي بةرزةف شةةيين  وةزيري داد بة ثَيكهاتن لةطةَل وةزيري تةندروسيت بِريارَية دةرئةكات بة بةخ

ئةةةو كارم بةةؤ  طةةةري  سةةتؤ داد لةةة ئة كةةان  بةةؤ كراوة مةةاذة  مةةةزراوة ئا سةةةر دا ضةةاودَيري  شةةيت و  نةةةي سةرثةر ةندا
ئةطرن، ئةويش لة سنووري ئةو دةستةَلاتانةي لةم ياساية و الئيحةي جَي بةجَي كردن و بِريارة بةركارةكان 

 ثَييان ِراسثَيدراوة.
 (:9ماددةى )

ضةةاندن لَيذنةى بااَلى ضاندنى ئةندامة مرؤييةكان ضةند ليستَية ب بةةة  سةةتيان  شةةانةى ثَيوي ئةةةو نةخؤ ةناوى 
يةةان  سةةتة ئامادة ئةةةم مةبة بةةؤ  مةةارةى  هةية لة الشةى مرؤظَيكى مردوو بةطوَيرى ثَيشةنطى تؤماركردن لةو تؤ
هةةةبَيت  لةةةى  سةةتيَيكى زؤرو بةثة شةةةكة ثَيداوي دةكات، و ناكرَيت ئةم ثَيشةنطية هةموار بكرَيت مةطةر نةخؤ

بةةةثَيى  ضةةاندن  شةةتةرطةرى  ئةةةم بةةؤ نة كةةات، و  يةةان دة بةةااَل ديار نةةةى  نةةةى لَيذ ئةةةو رَيكارا شةةكيةكان و  سةةا ثجي رَي
لةةةو  ليستانة لةسةر ضاندن لة نَيوان زيندووةكاندا ثيادة ناكرَيت. و لة هيض حاَلةتَية لة حاَلةتةكاندا نابيََت 



 388 

نةة نةةاى  نةةةبوونى توا بةةةهؤى  هةةاتووة  نةةدا  مةةاذة ثَيكراوةكا سةةتة ئا لةةة لي سةةةر ريجبةنديية البدرَيت كة  ةخؤش لة
 ثَيدانى تَي وونةكانى نةشتةرطةرى ضاندن.

بةةارودؤخي  بةةةثَيي  كةةراو  بةةؤ  مةةاذة  شةةةنطي ئا الئيحةي تَي ووي ئةو ياساية ِرَيساي تايبةت بة دياري كردني ثَي
نةةي  لةةة دا نةةايي  بةةَي توا تةةةكاني  بةةة حاَلة تةةة  كةةاني تايبة كةةان و ِرَيكارة سةةتين تؤمارة ضةةؤنيةتي ثارا شةةي و  نةخؤ

شةةتةر شةةتةرطةريان تَي ووني نة نةةاي تَي ةةوونةكاني نة شةةانة توا ئةةةو نةخؤ سةةةر  بةةؤ  نةةةوة  ضةةاندن و طةِرا طةري 
 هةية دياري ئةكات.

 (:10ماددةى )
مةةةزراوة  لةةة دا بةةةخؤرايي  مةةةكان  ضةةاندنى ئةندا شةةتةرطةرييةكانى  مةةدانى نة لةَةةت تَي ةةوونةكانى ئةجنا دةو

نةةؤرةي سةةةي  ئةةةو كة بةةؤ  ئةةةويش  نةةاي تَي ةةوونةكاني  ثجيشكية حكوميةكان لة ئةستؤ دةطرَيت،  يةَةت و توا هاتب
بةةؤ  سةةندوقَية  سةةتيةوة، و  يةةري تةندرو يةةةن وةز ضةةَي لةال ثةةَي دةردة يةةاري  سةةايانةي بِر ئةةةو ِرَي بةةةثَيي  نةةةبَيت 
يةةة  يةةان ني سةةانةي توانا ئةةةو كة بةةؤ  شةةانةكان  نةةدام و  ضةةاندني ئة سةةتنةوة و  بةشداري كرن لة تيََ وونةكاني طوا

 ئةبَيت و داهاتةكانيشي ثَية دَي لة:دادةمةزرَيت و سةربة وةزيري تةندورسيت 
 ئةوةي دةوَلةت لة بودجةي طشيت بؤي تةرخان ئةكات 1
 كؤي ئةو غةرامانةي ئةخرَينة سةر سةرثَي ي كاراني حوكمةكاني ئةو ياساية -2
 ئةو رسووماتةي بةثَيي ئةو ياساية وةرئةطرَي -3
 بةخشينةكان -4

 (:11ماددةى )
لةَةةت بة بِريارى وةزيرى تةندروستى و  ثاَلثشت بة رةزامةندى لَيذنةى بااَلى ضاندنى ئةندامة مرؤييةكان مؤ

شةةانةكان،  شةةةكانى و  مةةةكان و بة ضةةاندنى ئةندا شةةتةرطةرييةكانى  مةةدانى نة بةةؤ ئةجنا مةةةزراو  بةةة دا يةَةت  دةدر
شةةتى  ضةةاودَيري و سةرثةر بةةةر  تةةة  كةةة دةكةوَي يةةدا دامةزراوة يةَةت تيا سةةاَل دةب يةةةك  مةةاوةى  بةةؤ  كةةةش  مؤَلةتة

يةَةن و بةردةوا ئةةةجنام دةدر شةةانةكان  شةةةكانيان و  مةةةكان و بة م لةبارةى ئةو نةشتةرطةرييانةى ضاندنى ئةندا
سةةتة  شةةةفافيةتةى ثَيوي ئةةةو  طةةةَل  ئاستى ثابةندبوون بة ستاندةرةكانى باشيى كة لةم بوارةدا بِريار دراون لة

سةةةََيندر بةةة رَيكخستنى نةشتةرطةرييةكانى بةخشني و ضاندن هةيانبَيت، و ئةطةر  يةةة  نةةديى هة كةةةوا ثابة ا 
يةَةت، و  يةَةة دةب سةةاَل جار سةةَى  هةةةر  كةةة  نةةةوةى مؤَلةتة ئةةةوا نوَيكرد كةةان  مةةاذة ثَيكراوة سةةتاندةرة ئا مةةةرج و 
سةةاية  ئةةةم يا دةركردني مؤَلةت و نوَي كردنةوةي بةرامبةر بة ِرةمسَية ئةبَي كة الئيحةي جَي بةجَي كردني 

هةةةزا لةَةةتَية بةشةكاني دياري ئةكات بةوةي لة ئةوةندة  نةةةوةي مؤ نةةوَي كرد يةةان  لةَةةتَية  هةةةر مؤ بةةؤ  نةةار  ر دي
شةةةفافيةتي  ضةةاندني  شةةني و  ضةةااَلكيةكاني بةخ نةةي  بةةةجَي كرد جةةَي  سةة) و  سةةتة ِرَيكخ نةةةكات، ثَيوي ثةةةِر  تَي

 تَيدابَيت بةو شَيوةي الئيحةي جَي بةجَي كردني ئةو ياساية دياري ئةكات.
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 رَيكارةكانى ضاندنى ئةندامة مرؤييةكان
 (: 12ةى )مادد

هةةةر  لةةة  سةةيانة  شةةكى  يةةةكى ثجي يةةةكان لَيذنة مةةة مرؤي ضةةاندنى ئةندا بةةااَلى  نةةةى  يةةارى لَيذ بةةة بِر كةةةم:  ية
نةةةي  سةةثؤِرةكان،جطة لةوا شةةكة ث دامةزراوَيكى ثجيشكى مؤَلةتدراو بة ضاندن، ثَيكدةهَيندرَيت، ئةويش لة ثجي

يةةة، خاوةنن يان بةشدارن لةو دامةزراوة و هيض ثةيوةندي كاريان يان ث مةةةزراوة ني بةةةم دا ةيوةندي وةزي ةةي 
مةةة  ضةةاندنى ئةندا شةةتةرطةرييةكانى  مةةدانى نة سةةةر ئةجنا نةةدى دان لة بةةة رةزامة نةةدن  ئةةةوان تايبةمتة تةةةنها 
يةةان  كةةةن، دةق مرؤييةكان بةثَيى ئةو حوكمانةى لةم ياساو ئةو ثَيِرةوو رَينماييانةى ئةم ياساية جَيبةجَي دة

لةةة لةسةر كراوة، و ئةنداماني ليذنة  يةةان  ضةةاندن  بؤيان نيية بةضدار بن لة ئةجنامداني نةشتةرطةرييةكاني 
 ئةستؤ طرتين ضاودَيري دوايي بؤ هةر وةرطرَية لة دامةزراوةكة.

 (:13ماددةى )
ثةةاش  تةةةنها  تةةةوة  يةَةة بطوازرَي شةةةى مردوو لةةة ال شةةانةيةك  يةةان  نةةدام  شةةَيكى ئة يةةان بة نةةدامَية  هةةيض ئة نابَيت 

يةةان، و سةَاندنى مردنةكة بة سةَا بةةؤ ذ تةةةوة  يةَةت بطةرَي سةةتةم ب يةةدا ئة ندَيكى دَلنياييدةر نةبَيت، كة لة دواي
شةةكانى  لةةة ثجي سةةَييانى  يةةةكى  ضةةوونى لَيذنة كةةؤدةنطى بريوبؤ بةةة  يةَةت  يةَةة دةب بةةةثَيى بِريار سةَاندنى ئةمةش 
شةةتةرطةريي دَل يةةان نة شةةييةكانى  كةةان، نةخؤ مةةؤخ و دةمارة شةةتةرطةريي  يةةان نة  و ثسثؤِر لة نةخؤشييةكانى 

سةةتَيت  كةةة هةَلدة ئةةةوةى لَيذنة دةمارة خوَيناوييةكان، و سِركردن يان ضاودَيرى ضِر، دةرب َيت، ئةويش ثاش 
كةةة،  سةةةَاندنى مردنة لةةة  يةةابوون  بةةؤ دَلن سةةت  نةةةوةى ثَيوي كةةى و جةختكرد شةةكنينى ئيكليني مةةدانى ث بةئةجنا

سةةتيةوة بةثَيى ئةو ستاندةرة ثجيشكيانةى لَيذنةى بااَل دياريان دةكات و بِري يةةرى تةندرو ارَيكى لة اليةن وةز
شةةى  بةةةوةى بةبا سةةتَيت  شةةت ببة ثَي دةردةضَيت، لَيذنةكةش لة ثَيناو بةجَيطةياندنى ئةركةكانى بؤى هةية ث
بةةة  هةةةبَيت  بجانَيت لة ثجيشكانى ثسثؤِر. و نابَيت ئةندامانى ئةم لَيذنةى ثشكنينة ثةيوةندى راستةوخؤيان 

كةةان  نةشتةرطةرى ضاندنى ئةندامةكان لةةة وةرطرة يةةةك  هةةةر  ضةةاودَيري  سةةياريةتي  يةةان بةرثر شةةانةكان،  يةةان 
 هةبَيت.

 (:14ماددةى )
شةةكى  كةةى ثجي يةةةكان تيمَي يةكةم: لة هةر دامةزراوَية لة دامةزراوة مؤَلةتدراوةكان بة ضاندنى ئةندامة مرؤي

لةةةو ث مةةةكان  ضةةاندني ئةندا مةةي  بةةةري ثرؤطرا كةةدةهَينرَيت، بةِرَيو ضةةاندن ثَي لةةة  خةةاوةن بةرثرس  شةةكانةي  جي
شارةزايي و كارطَيرين سةرؤكايةتيةكةي لة ئةستؤ ئةطرَي،  و الئيحةي جَيبةجَيكردنى ئةم ياساية رَيساكانى 
بةةةريش  كةةات. و بةِرَيوة يةةار دة سةةةاَلتةكانى د ثَيكهَينانى ئةم تيمةو مةرجةكانى ثَيويست لة ئةندامةكانى و دة

بةةةباش بةرثرس دةبَيت لة بةِرَيوةبردنى ثرؤطرامى ضان دن لة دامةزراوةكةو هةَلسةنطاندنى كارى تيمةكةو، 
نةةةوةي  شةةةرةكان و، كةمكرد نةةةخؤش و بةخ بةةؤ  يةةةتى  شةةكى و كؤمةاَل مةةةتطوزارى ثجي بةئةجنام طةياندنى خج
بةةةردةم  كةةة لة ئاستةنطةكاني بةردةم ثرؤطرامي ضاندنةكة بة باشرتين شَيوة ونوَينةرايةتى كردنى ثرؤطرامة

 م اليةنة ثجيشكى و كارطَيِريية ثةيوةندارةكان.لَيذنةى بااَلو سةرجة
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 بةشى ضوارةم
 سجاكان

 (: 15ماددةى )
سةةةر  قةةى لة كةةة دة سةةايةكى دي هةةةر يا يةةان  سةةجاكان  سةةاى  كةةة يا نةةدتر  سةةجايةكى تو لةطةَل ثَيشَيل نةكردنى هةر 

لةةة  كةةة  يةَةت  سةةجايانةيان دةب ئةةةو  كةةراوة  سةةةر  يةةان لة نةةدا دةكات ئةو تاوانانةى لةو ماددانةى دادَين دةق ماددةكا
 بؤيان ديارى كراوة.

 (:16ماددةى )
لةةة  يةَةة  بةةة ثَي ةةةوانةى حوكم ضةةاندن  سةةتى  شةةَيكى بةمةبة يةةان بة يةةي  نةةدامَيكى مرؤ سةةَية ئة هةةةر كة كةةةم:  ية

لةةة دة 7، 5، 3، 2، 1حوكمةكانى ماددةكانى ) يةةةك  بةةة  غةرامة (ى ئةم ياساية بطوازَيتةوة ئةوا سجا دةدرَيت 
نةة كةةةمرت  شةةانةيةكي مليؤن دينارى عَيراقى  سةةةر  طةةةر لة نةةةبَيت، و ئة يةةاتر  نةةار ز يةةؤن دي ثةةةجنا مل لةةة  ةبَيت و 

مرؤيي زيندو بَيت ئةوة سجا دةدرَين  وبةزيندانيكردن بؤ ماوةيةك لة حةوت ساَل زياتر نةبَيت، ئةطةر ئةم 
تةةة  سةةجايةكة دةبَي ئةةةوا  شةةةر  سةةى بةخ نةةى كة هةةؤى مرد تةةة  كةةراوة ببَي مةةاذةى ثَي شةةوو ئا طةةةى ثَي لةةة بِر كةةارةى 

يةةؤن 15ندانيكردنى بؤ ماوةي )زي سةةةد مل لةةة  نةةةبَيت و  كةةةمرت  نةةار  يةةؤن دي ثةةةجنا مل ( ساَل و غةرامةيةك لة 
 دينار زياتر نةبَيت.

 (:17ماددةى )
مةةاددة ) لةةةة  سةةجايانةى  ئةةةةو  نةةةكردنى  شةةةَيل  طةةةَل ثَي سةةةَية 16لة هةةةر كة يةةةار دراون،  سةةايةدا بِر ئةةةةم يا (ى 

سةةتنةوة شةةتةرطةرييةكانى طوا لةةة نة شةةتةرطةريَية  مةةةزراوة  نة لةةةو دا طةةة  يةةةك ج لةةة دامةزراوة ضةةاندن  يةةان 
بةةة  نةةدانيكردن و  بةةة زي ثجيشكييانةى مؤَلةتدراون ئةجنام بدات لةطةَل ثَيجانينى بةم كارة، ئةوا سجا دةدرَيت 
طةةةر  نةةةبَيت، و ئة يةةاتر  نةةار ز يةةؤن دي ثةةةجنا مل سةةةدو  لةةة  نةةةبَيت و  كةةةمرت  نةةار  يةةؤن دي سةةةد مل غةرامةيةك لة 

هةةةتايى، و كارةكةى بووة هؤى مر نةةدانيى هةتا تةةة زي سةةجايةكةى دةبَي ئةةةوا  طةةر  يةةان وةر شةةةر  سةةى بةخ دنى كة
نةةةدراوةو  لةَةةتيان  نةةةى مؤ لةةةو جَيطا شةةكيةكة  مةةةزراوة ثجي يةةى دا كةةارطَيِرى كردارةك لةةة  بةةةرثرس  بةةةرى  بةِرَيوة
يةةان  شةةَيكى  يةةان بة يةةةكان  مةةة مرؤي سةةتنةوةى ئةندا شةةتةرطةرييةكانى طوا لةةة نة شةةتةرطةريَية  هةةةر نة يةةدا  تيا
طةةةى  لةةة بِر كةةراو  سةةجاى دةق هةةةمان  بةةة  ئةةةوا  كةةارة،  بةةةم  نةةى  طةةةَل ثَيجاني بةةدرَيت لة ئةةةجنام  يةةي  شانةيةكى مرؤ

 ثَيشوودا سجا دةدرَيت.
 (:18ماددةى )

هةر كةسَية بة مةبةستى ضاندن لة رَيطةى فَيَل لَيكردن يان زؤرةكى هةَلسا بة طواستنةوةى هةر ئةندامَية 
كةةةمرت  يان بةشَية لة ئةندامى مرؤظَيكى نةةار  يةةؤن دي زيندوو، ئةوا سجا دةدرَيت  بة غةرامةيةك لة ثةجنا مل

ئةةةوة  بةةدرَي  نةبَيت و لة سةد مليؤن دينار زياتر نةبَيت، و ئةطةر ئةو كارة لةسةر شانةيةكي مرؤيي ئةجنام 
بةةة ( ساَل زياتر نةبَي، و هةر كةسَية هةس7سجاي زينداني كردنة توند كراوةكةي بؤ ماوةيةك ئةبَي لة ) يَت 

سةةجا  ئةةةوة  كةةارة  بةةةم  يةَةجانيين  طةةةَل ث سةةرتاوة لة كةةي طو يةةان زؤرة كةةردن  ئةجنامداني ئةو كارة لة ِرَيطةي فَيَل لَي
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يةةان  شةةوو ئاماذة طةةةى ثَي ئةدرَي بةو سجايةي لة بِرطةي ثَيشوودا بِريار دراوة، ئةطةر ئةم كارةى لة هةردوو بِر
هةةةتايى و ثَيكراوة ببَيتة هؤى مردنى ئةو كةسةى لَيى دةطوازر نةةدانيى هةتا تةةة زي سةةجايةكة دةبَي ئةةةوا  َيتةوة 

 غةرامةيةك لة سةد مليؤن دينار كةمرت نةبَيت و لة دوو سةد مليؤن دينار زياتر نةبَيت.
 (:19ماددةى )

بةةة 5هةر كةسَية سةرثَي ى هةر حوكمَية لة حوكمةكانى ماددةى ) يةَةت  (ى ئةم ياساية بكات، ئةوا سجا دةدر
نةةةبَيت، زيندانيكردن و بة غ يةةاتر  نةةار ز يةةؤن دي سةةةد مل لةةة  ةرامةيةك لة ثةجنا مليؤن دينار كةمرت نةبَيت و 

حةةوكم دان  يةةان  ئةمة سةربارى دةسبةسةرداطرتنى ماية يان سوودى ماددى يان عةينى وةرطرياو لة تاوانةكة 
ضةةاندنى يةةان  شةةانةيةك  بة بةهاكةى لةكاتى دةست بةسةر دانةطرتنى. وة هةر كةسَية هةَلسا بة طواستنةوة 

 (ى ئةم ياساية ئةوا سجاى زيندانيكردنةكة لة حةوت ساَل زياتر نابَيت.5بة ثَي ةوانةى حوكمى ماددةى )
 (:20ماددةى )

سةةتةى  لةةة جة شةةانةيةك  يةةان  نةةدام  شةةَيكى ئة يةةان بة نةةدامَية  هةةةر ئة هةر كةسَية هةَلبستَيت بة طواستنةوةى 
مةةاددة )مرؤظَية بةبَى ئةوةى مردنى بة سةَاندنَيكى دَلنيا لةةة  ئةةةوةى  ئةةةم 13ييدةر سةََيندرابَيت وةك  (ى 

بةةة  يةَةت  سةةجا دةدر ئةةةوا  ياسايةدا دةقى لةسةر كراوةو ببَيتة هؤى مردنى كةسةكة لةطةَل ثَيجانينى بةم كارة، 
مةةاددة )  لةةة  كةةراو  سةةجاكان  406سجاى كوشتنى بة ئةنقةست لةطةَل ثَيشوةختة سووربوونى دةق سةةاى  لةةة يا  )

مةةارة ) سةةاَلي111ذ شةةدارى 1969 (  سةةَية بة هةةةر كة بةةؤ  يةةان  نةةدكراو  نةةدانيكردنى تو تةةة زي سةةجاكة دةبَي . وة 
مةةاددة ) لةةة  شةةكنينانةى  (ى 13كردبَيت لة دةركردنى بِريارى دَلنيايى بوون لة مردن بةبَى ئةجنامدانى ئةو ث

 ئةم ياسايةدا دةقيان لةسةر كراوة.
 (:21ماددةى )

سةةايةدا دة لةةةم يا سةةجا نَيوانطرييى لةو تاوانانةى  كةةة  بةةؤ تاوانة يةةاردراو  سةةجاى بِر هةةةمان  كةةراوة بة سةةةر  يةةان لة ق
لةةة  دةدرَيت. لةطةَل ئةمةشدا نَيوانطري لة سجاكة دةبوردرَيت ئةطةر هةواَلى تاوانةكةى داية دةسةاَلتةكان بةر 

 تةواوبوونى و ئةمةش بووة هؤى بةشدارى كردن لة طرتنى تاوانباراندا.
 (:22ماددةى )

يةةار دراون، دادطا بؤى هةية، سةر كةةراوة بِر سةةةر  يةةان لة بارى ئةو سجايانةى بؤ ئةو تاوانانةى لةم ياسايةدا دةق
 حوكم بكات بة سةرجةم يان هةندَية لةم رَيوشوَينانةى خوارةوة بةطوَيرةى حاَلةتةكان:

 َيت.بَيبةشكردن لة ثيادةكردنى ثيشة بؤ ماوةيةك لة يةك ساَل كةمرت نةبَيت و لة ثَينج ساَل زياتر نةب - 1
كةةة  -2 داخستنى دامةزراوةى ثجيشكي مؤَلةتنةدراو بة ئةجنامدانى نةشتةرطةرييةكانى ضاندنى ئةندامةكان 

تيايدا تاوانةكة ئةجنام دراوة، بؤ ماوةيةك لة دوو مان  كةمرت نةبَيت و لة يةك ساَل زياتر نةبَيت، و ئةطةر 
 ت بة داخستنى هةتاهةتايى.شوَينةكة لة دامةزراوة ثجيشكيةكان نةبَيت ئةوا حوكم دةدرَي
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شةةكي  -3 مةةةزراوةى ثجي لةةة دا شةةانةكان  يةةان  شةةةكانيان  يةةان بة مةةةكان  راطرتنى مؤَلةتى ضاالكيى ضاندنى ئةندا
يةَةنج  لةةة ث نةةةبَيت و  كةةةمرت  سةةاَل  سةةَى  مؤَلةتدراو بة نةشتةرطةرييةكانى ضاندنى ئةندامةكان بؤ ماوةيةك لة 

 ساَليش زياتر نةبَيت.
 مةكة لة دوو رؤذنامةى رؤذانةى زؤرباو لةسةر تَي وونى كةسى حوكم لةسةر دراو.باَلوكردنةوةى حوك -4

 (:23ماددةي )
سةةتنة ِرووي  سةةةر خ كةةرَي لة يةةران دةردة مةةةني وةز يةةاري ئةجنو بةةة بِر سةةاية  الئيحةي جَي بةجَي كردني ئةم يا

 وةزيري تةندروسيت لة ماوةي سَي مان  لة ِرَيكةوتي كار ثَيكردني.
 (:24ماددةي )

ثةةَي  ئةم كةةاري  نةةةوةي  بةةاَلو كرد كةةةوتي  لةةة ِرَي مةةان   ياساية لة ِرؤذنامةي فةرمي باَلو دةكرَيتةوة و ثاش سَي 
 ئةكرَي.

 :فرست صؤ   بةرَيج
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

سةةاى   بابةت/  ثةةرؤذة يا بةةة  سةةةبارةت   مةةةكاني )ِراثؤرتى هاوبةش  سةةتنةوةي ئةندا ضةةاندن و طوا سةة) و  رَيكخ
 جةستةي مرؤظـ(

ظةةـ لَي فةةةكاني مرو ئةةاييين و ما بةةاري  ذنةى كاروبارى ياسايى و كاروباري تةندروسيت و ذينطة و ئةوقاف و كارو
شةةةمة  بةةة )16)ضوار كةةوردى بةرامبةر طةةواَلن(ى  شةةيان  6/5/2015ي  يةةةكي هاوبة نةةى كؤبوونةوة ( ي زايي

مةةة سةةتنةوةي ئةندا ضةةاندن و طوا سةة) و  سةةاى  )رَيكخ ثةةِرؤذة يا تةةاوتوجنكردنى   بةةؤ  مةةدا  سةةتةي ئةجنا كاني جة
مرؤظـ(  كة لةاليةن  )ذمارةي ياسايي ئةندامانى ثةرلةمان( ةوة ثَيشكةش كراوة ، دواى ئةوةي خوَيندنةوةى 

مةةارة ) بةةةروارى 6يةكةمى بؤ كراوة لة دانيشتنى ئاسايي ذ شةةةمة(  لةةة  ِرؤذى )دوو سةةايي  و  26/5/2014(ئا
 ِرةوانةى لَيذنة تايبةمتةندةكان كراوة.

 تاوتوَى كردن، لَيذنةكان طةيشتنة ئةم ئةجنامانةى خوارةوة: دواى ط توطؤكردن و
 بةشى يةكةم
 ثَيناسةكان

 (: 1ماددةى )
كةةةانى  خةةةوارةوة مانا سةةةتةواذانةى  شةةةةو دة لةةةةم وو سةةةت  سةةةاية، مةبة ئةةةةم يا مةةةةكانى  يةةةادةكردنى حوك لةةةة ث

 بةرامبةريانة:
 عَيراق. –يةكةم: وةزير: وةزيرى تةندروستى حكومةتى هةرَيمى كوردستان 

 عَيراق. –ووةم: وةزارةت: وةزارةتى تةندروستى حكومةتى هةرَيمى كوردستان د
بةةؤ  يةَةت  طةةرن  ب نةةةوةرو  كةةة ذي سَييةم: ئةندام: هةر ئةندامَية لة ئةندامةكانى جةستةى مرؤظ يان بةشَيكى 

 دةربازكردنى نةخؤش.
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ةوة كةسى وةرطر يةكَية ضوارةم: طواستنةوةى ئةندام: بةكارهَينانى ضارةسةريي نةشتةرطةريي كة لة رَيطةي
 لة ئةندامةكان يان شانةكان لة كةسى بةخشةرةوة، ض زيندوو بَيت يان مردوو، وةردةطرَيت.

لةةة  نةةدامَية  لةةة ئة كةةات  تةةةنازول دة كةةة  يةةة(  مةةل االهل سةةاييةوة )كا لةةة رووي يا شةةياو  ثَينجةم: بةخشةر: كةسى 
 ن لةدواى مردنى.ئةندامةكانى بؤ كةسَيكى ديكة بةبَى بةرامبةر ض زيندوو بَيت يا

سةةتةيدا  شةشةم: وةرطر: ئةو كةسةى ثَيويستيةكى زؤرى بة ضاندنى ئةندامَيكى مرؤيي يان شانةيةك لة جة
 دةبَيت.

مةةردوو  يةةان  نةةدوو  كةةى زي لةةة مرؤظَي كةةةوا  يةةي  نةةدامَيكى مرؤ هةةةر ئة لةةة  شةةَية  يةةي: بة شةةانةى مرؤ تةةةم:  حةو
 وةردةطريَيت, بَيجطة لة خؤين.
لةةة هةشتةم: وةسيةتنامة: رةفتا شةةني  طةةةى بةخ لةةة رَي ركردن بة ئةندامَية يان زياترى ئةندامةكانى جةستة 

 دواى مردن و ئامانج لَيى بريتية لة بةخاوةنكردن بةبَى بةرامبةر.
يةةان  نةةدامَية  نؤيةم: وةسيةتكار: ئةو كةسةى لة كاتى ذيانيدا بةثَيى ياسا وةسيةتى كردووة بة بةخشينى ئة

 نى.زياترى ئةندامةكانى لة دواى مرد
شةةة  كةةةوتنى وةزي ةةةكانى مَي يةةان لةكار شةةةيي،  دةيةم: مردن: راوةستانى دَل و هةناسةدان راوةستانَيكى هةمي

 بة لةكاركةوتنَيكى تةواوى نةطةِراوة )مردنى مَيشة(.
ضةةاندنى  شةةتةرطةرييةكانى  مةةدانى نة بةةؤ ئةجنا هةةا(  َةةرخ  ب يةَةدراو )ا طةةا ث يازدةم: دامةزراو: هةر شوَينَيكي رَي

 ؤييةكان ض ئةهلى بَيت يان حكومى.ئةندامة مر
 بةشى ضوارةم بةشى دووةم

 حوكمى طشتى
 (: 2ماددةى )

يةةان  شةةانةكاننابَيت نةشتةرطةرى ضاندنى ئةندامةكان يان بةشةكانى يان  نةةدامَية  هةةةر ئة سةةتنةوةى  بةةة طوا
بةةة  مةةردوو  كةةى  سةةتى بةشَيكى ئةندام يان شانةيةك لة جةستةى مرؤظَيكى زيندوو يان لة الشةى مرؤظَي مةبة

يةَةِرةوو  سةةايةو ث ئةةةم يا مةةةكانى  بةةةطوَيرةى حوك تةةةنها  بةةدرَيت  ئةةةجنام  كةةة  كةةى دي سةةتةى مرؤظَي ضاندنى لة جة
 رَينماييةكانةوة نةبَيت.

 (:3ماددةى )
 (:3ماددةى )

نةةدوو  كةةى زي سةةتةى مرؤظَي لةةة جة شةةانةيةك  يةةان  نةةدامَية  لةةة ئة شةةَية  يةةان بة نةةدامَية  يةكةم: ناكرَيت هةر ئة
بةةة م تةةةوة  كةةة بطوازرَي نةةةبَيت  لةَةةتى زةرورةت  لةةة حا تةةةنها  كةةة  كةةى دي سةةتةى مرؤظَي لةةة جة ضةةاندنى  سةةتى  ةبة

شةةندةو،  شةةيَيكى كو لةةة نةخؤ سةةةركردنى  يةةان ضارة طةةر  ثَيويست بكات بؤ ثارَيجطارى كردن لة ذيانى كةسى وةر
سةةتنةوةكةش نةبَي تةةة بةو مةرجةى طواستنةوةكة تاكة ئامراز بَيت بؤ بةرةنطاربوونةوةى ئةم زةرورةتةو طوا

 هؤى ئةوةى كةسى بةخشةر تووشى مةترسيةَيكى كوشندة بَيت لةسةر ذيانى يان لةسةر تةندروستى.
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 دووةم: ضاندنى )لووةكانى زاوزَيى و بةشةكانى و شانةكانى و خانةكانى( قةدةغة دةكرَيت.
 (:4ماددةى )

سةةتة لةةة جة بةةؤ نابَيت طواستنةوةى هةر ئةندامَية يان بةشَية لة ئةندام يان شانةيةك  نةةدوو  كةةى زي ى مرؤظَي
 ضاندنى لة جةستةى مرؤظَيكى ديكة ئةجنام بدرَيت تةنها بة بةخشني نةبَيت.

 (:5ماددةى )
يةكةم: ثَيويستة بةخشينةكة لة ويستَيكى ئازادو جَيطريكراو بة نووسراوي سةرضاوةى طرتبَيت ئةويش بةو 

 شَيوةيةى كة ثَيِرةوو رَينماييةكانى ئةم ياساية ديارى دةكةن.
عةةديم  تةةة ) تةةةو كةملَيها سةةانى نالَيها لةةة كة شةةني  سةةة، بةخ مةةؤخى ئَي ضةةاندنى  شةةتةرطةرى  لةةة نة طةةة  دووةم: ج
يةةةتى  سةةاوة نوَينةرا لةةة رووى يا ئةةةوةى  يةةان  شةةى  يةةة و باوكي طةةةر دا االهلية و ناقصها( قةبول ناكرَيت هةتا ئة

 دةكات رةزامةندى لةسةر بدةن.
يةة نةةةى دا ضةةاندنى خا سةةتنةوةو  يةَةت طوا تةةةو سةةَييةم: دةكر سةةانى ناليََها لةةة كة نةةداَل و  لةةة م يةةي(  نةةةى رةط ة )خا

ئةةةجنام  يةةةكان  كةملَيهاتة )عدلي االهلية و ناقصها( بؤ داية و باوك يان منداَلةكان يان لة نَيوان خوشة برا
لةةة  بدرَيت بة مةرجَية رةزامةندى نووسراو لة هةردوو داية و باوكى منداَلةكة بدرَيت ئةطةر هةردووكيان 

سةةةرى ذياندا ما سةةايةتى لة يةةان وي نةةة  سةةةى باوا لةةةو كة يةةان  كةةة  بن يان يةكَيكيان لة حاَلةتى مردنى ئةوةى دي
 هةيةو، لة جَيطرةوة يان نوَينةرى ياسايى كةسى نالَيهاتة يان كةملَيهاتة.

ئةطةر ِرةزامةندي ب ةرمووي بة ثَيويسيت ئةزاو دكتؤر عةبدوال ِرَيكاني كة ئةندامي ليذنةي تةندروستيية 
 خؤي خاوةني ثرؤذةكةية و نووسيويةتيةوة بَيتة سةر مةنةسة لة كاتي موناقةشة كردني.و 

 (:6ماددةى )
لةةة  يةةة  بةةؤى هة شةةني  سةةةر بةخ كةةردووة لة نةةى  نةةدى دا بةةة رةزامة سةةتى  سةةا ثَيوي ئةةةوةى يا يةةان  شةةةر  كةسى بةخ

 ة.بةخشينةكة ثاشطةزبَيتةوة تاوةكو ثَيش دةستكردن بة ئةجنامدانى نةشتةرطةرى طواستنةوةك
 (:7ماددةى )

لةةة  يةةةكَية  يةةان  شةةَيكى  يةةان بة مةةرؤظ  سةةتةى  مةةةكانى جة لةةة ئةندا نةةدامَية  هةةةر ئة بةةة  لةَةةكردن  كةةةم: مامة ية
غةةة  يةَةت قةدة ضةةيةك ب هةةةر  شةةتةكةى  بةةةرو سرو يةةان بةبةرام كةةِرين  يةةان  شةة)  شةةَيوةى فرؤ سةةةر  شةةانةكانى لة

 دةكرَيت.
يةةان دووةم: نابَيت ضاندنى ئةندام يان بةشَيكى يان يةكَية لة شان شةةةر  ةكانى ببَيتة هؤى ئةوةى كةسى بةخ

بةةةهؤى  سةةوكارى  لةةة كة يةةان  طةةر  هةر يةكَية لة مرياتطرةكانى هيض سوودَيكى ماددى يان عةينى لة كةسى وةر
 طواستنةوة بَيت يان بة بؤنةى، بةدةست بهَينن.

ضةةاندن شةةتةرطةرى  مةةدانى نة بةةة ئةجنا كةةات  كةةاتى  سَييةم: قةدةغةية لةسةر ثجيشكى تايبةمتةند دةست ب لةةة 
تةةةواوكردنى  لةةة  بةةةر  سةةةرةوةو  يةةةى  هةةةردوو بِرطة زانينى بة سةرثَي يكردنى هةر حوكمَية لة حوكمةكانى 

 رَيكارة ياساييةكان.
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 (:8ماددةى )
سةةى  هةةةردوو كة نةةى  ثةةاش ثَيجاني تةةةنها  نابَيت دةست بكرَيت بة نةشتةطةرى طواستنةوة بة مةبةستى ضاندن 

طةةةر تَيط –بةخشةرو وةرطر نةبَيت  يةَةت ئة مةةدركَا(  ب شةةتوو ) لةةة  –ةي كةةراو  سةةَييانةى دةق نةةةى  طةةةى لَيذ لةةة رَي
طةةةرةكانى 14ماددة ) (ى ئةم ياسايةدا بة سروشتى هةردوو نةشتةرطةرى طواستنةوةو ضاندن و مةترسية ئة

نةةدى  يةةان رةزامة طةةر،  شةةةرو وةر سةةى بةخ نةةدى كة نةةى رةزامة هةردووكيان لة مةوداى نجية يان دوورو وةرطرت
وَينةرى ياسايى ئةطةر لة كةسانى نالَيهاتة يان كةملَيهاتة يان وةسيةتكراو بَيت ئةطةر مردوو جَيطرةوة يان ن

مةةاددةى ) سةةَييةم(ى  طةةةى ) ئةةةوةى بِر بةةةثَيى  يةةة   نةةةكانى دا كةةردووة. و 5بَيت بةنيسبةت خا سةةةر  قةةى لة ( دة
هةةة بةةةَى  طةةةةر  كةةةةن ئة طةةةر واذووي دة شةةةةرو وةر كةةةات و بةخ مةةةادة دة مةةةة ئا سةةةَية بة كةةةة كؤنوو يةةةان لَيذنة ؤش 

 تَينةطةيشتوو نةبَيت يان لة اليةن جَيطرةوةى يان نوَينةرة ياساييةكةى.
 (:9ماددةى )

يةةةان  نةةةدوو  كةةةى زي يةةةانى مرؤظَي لةةةة ذ كةةةردن  طةةةارى  بةةةؤ ثارَيج سةةةت  كةةةى ثَيوي بةةةؤ زةرورةتَي يةةَةت  كةةةةم: دةكر ية
نةةدامَية ضارةسةركردنى لة نةخوشيَيكى كوشندة يان تةواوكردنى كةمبوونَيكى ذينةوةرى لة جةستةيدا،  ئة

لةةة  بةةةر  يان بةشَية لة ئةندام يان شانةيةكى الشةى مرؤظَيكى مردووى تيايدا ب َيندرَيت، ئةطةر مردووةكة 
ثةةةِرَيكى  هةةةر  سةةةر  كةةراو لة يةةان جَيطري طةةةدار  سةةيةتنامةيةكى بةَل يةَةت بةوة كةةارةى كردب ئةةةم  مردنى وةسيةتى 

سةةاية فةرمى، يان دانى ثَينا بَيت بةثَيى ئةو رَيكارانةى كة ثَيِر ئةةةم يا ةوو رَينمايية دةركراوةكانى بةطوَيرةى 
 ديار دةكرَين.

بةةة  يةةان  كةةردن  سةةةر  سةةيت جارة بةةة مةبة مةةردو  سةةتةي  نةةداماني جة لةةة  ئة كةةرَي  سةةتنةوة ب كةةرَي طوا دووةم: دة
بةةةثيَى  ضةةوار)  لةةة  تةةا ث سةةةكاني  نةةجيكرتين كة نةةدي  نةةاني رةزامة سةةت هَي بةةة دة مةةةرجي  سةةيت بة سةةيت زان مةبة

بةةرا و  رَيجبةندي خورارةوة: تةةر   بةةاوك دوا لةةة الي  بةةاثري  تةةر  كورةكان و ك ةكان دواتر كورةكاني كورةكان, دوا
كةةةكان  سةةة نجية طةةةر كة مةةةكان, ئة كةةاني ما تةةر كورة مةةةكان, دوا تةةر ما كةةان, دوا خوشكةكان, دواتر كورةكاني برا

سةةراو زياتر بوون ثَيويستة رةزامةندي زياتريان بَيت. وة لة هةموو حاَلةتةكان دةبَيت رةزامةندي ةكة بة نوو
 بَيت بةثَي ي ئةو مةرجانةي خوارةوة.

سةةتةي  -أ نةةدامَيكي جة نابَي كةسي مردوو لة ذياني خؤي  وةسيةتي كردبآ كة لةدواي مردني هيض ئة
شةةاهَيديان  سةةاييةوة   لةةة رووي يا شةةياو  خؤي ببةخشآ ، ئةمةش دةبآ بة ثَيي نووسراوَية بآ كة دوو كةسي 

 لةسةر دابآ.

ئةةةم  لَيكؤَلينةوة بكرَيت -ب بؤ مردنةكةي بةشَيوةيةكي يةكالكةرةوة و بةثَيي ليذنةيةكي ثَيكهاتوو بؤ 
 مةبةستة.

نةةةوةى  لةَةةتى دادوةرى لَيكؤَلي بةةة مؤ طةةةر  بةةدرَيت مة ئةةةجنام  مةةردوو  شةةةى  لةةة ال سَييةم: نابَيت ريشةكَيشكردن 
 تايبةمتةندةوة بَيت ئةطةر مردنةكة بابةت بَيت بؤ لَيكؤَلينةوةى تاوانكارى.

 : وةسيةتكار بةيةكَية لة ئةندامةكانى بؤى هةية لة وةسيةتنامةكةى ثاشطةزبَيتةوةضوارةم
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 بةشى سَييةم
 ثِرؤطرامى بةخشينى ئةندامة مرؤييةكان و ضاندنيان

 (: 10ماددةى )
تةةة  كةةدةهَينرَيت و دةبَي يةةةكان( ثَي مةةة مرؤي ضةةاندنى ئةندا بةةااَلى  نةةةى  بةةةناوى )لَيذ بةةااَل  يةةةكى  كةةةم: لَيذنة ية

 سايةتى مةعنةوى و سةر بة وةزارةتى تةندروستى دةبَيت بة سةرؤكايةتى وةزير.خاوةنى كة
 

شةةانةكان  شةةةكانى و  مةةةكان و بة دووةم: لَيذنةكة بةِرَيوةبردن و رَيكخستنى نةشتةرطةييةكانى ضاندنى ئةندا
كةةردن ضةةاودَيري  شةةتى و  هةةةروةها سةرثةر ضةةاندن،   بةةة  يةَةن  لةَةةت دةدر نةةةى مؤ ئةةةو دامةزراوا يةةاركردنى   و د

 لةسةريان بةثَيى حوكمةكانى ئةم ياساية و ثَيِرةو و رَينماييةكان ، لة ئةستؤ دةطرَيت. 
 (:11ماددةى )

ضةةاندن  بةةة  سةةتيان  شةةانةى ثَيوي ئةةةو نةخؤ لَيذنةى بااَلى ضاندنى ئةندامة مرؤييةكان ضةند ليستَية بةناوى 
مةةا يةةان هةية لة الشةى مرؤظَيكى مردوو بةطوَيرى ثَيشةنطى تؤماركردن لةو تؤ سةةتة ئامادة ئةةةم مةبة بةةؤ  رةى 

هةةةبَيت  لةةةى  سةةتيَيكى زؤرو بةثة شةةةكة ثَيداوي دةكات، و ناكرَيت ئةم ثَيشةنطية هةموار بكرَيت مةطةر نةخؤ
ئةةةم  كةةات، و  يةةان دة بةةااَل ديار نةةةى  نةةةى لَيذ ئةةةو رَيكارا شةةكيةكان و  سةةا ثجي بةةةثَيى رَي ضةةاندن  شةةتةرطةرى  بةةؤ نة

لةةةو ليستانة لةسةر ضاندن لة نَيوان زيندوو ةكاندا ثيادة ناكرَيت. و لة هيض حاَلةتَية لة حاَلةتةكاندا نابيََت 
سةةةر  نةةةخؤش لة نةةاى  نةةةبوونى توا بةةةهؤى  هةةاتووة  نةةدا  مةةاذة ثَيكراوةكا سةةتة ئا لةةة لي ريجبةنديية البدرَيت كة 

 ثَيدانى تَي وونةكانى نةشتةرطةرى ضاندن.
 (:12ماددةى )

شةةتةرطةري مةةدانى نة لةَةةت تَي ةةوونةكانى ئةجنا مةةةزراوة دةو لةةة دا بةةةخؤرايي  مةةةكان  ضةةاندنى ئةندا يةكانى 
سةةتيةوة  يةةرى تةندرو يةةةن وةز لةةة ال سةةازييانةى  ئةةةو رَيك بةةةثَيى  يةَةت،  سةةتؤ دةطر لةةة ئة يةةةكان  شةةكية حكوم ثجي

 بِرياريان ثَي دةردةضَيت.
 (:13ماددةى )

لةَةةت بة بِريارى وةزيرى تةندروستى و ثاَلثشت بة رةزامةندى لَيذنةى بااَلى ضاندنى ئةندامة  مرؤييةكان مؤ
شةةانةكان،  شةةةكانى و  مةةةكان و بة ضةةاندنى ئةندا شةةتةرطةرييةكانى  مةةدانى نة بةةؤ ئةجنا مةةةزراو  بةةة دا يةَةت  دةدر
شةةتى  ضةةاودَيري و سةرثةر بةةةر  تةةة  كةةة دةكةوَي يةةدا دامةزراوة يةَةت تيا سةةاَل دةب يةةةك  مةةاوةى  بةةؤ  كةةةش  مؤَلةتة

مةةةكان و ب يةَةن و بةردةوام لةبارةى ئةو نةشتةرطةرييانةى ضاندنى ئةندا ئةةةجنام دةدر شةةانةكان  شةةةكانيان و  ة
سةةتة  شةةةفافيةتةى ثَيوي ئةةةو  طةةةَل  يةةار دراون لة بةةوارةدا بِر ئاستى ثابةندبوون بة ستاندةرةكانى باشى كة لةم 
بةةة  يةةة  نةةديى هة كةةةوا ثابة سةةةََيندرا  رَيكخستنى نةشتةرطةرييةكانى بةخشني و ضاندن هةيانبَيت، و ئةطةر 

 اوةكان ئةوا نوَيكردنةوةى مؤَلةتةكة هةر سَى ساَل جارَية دةبَيت.مةرج و ستاندةرة ئاماذة ثَيكر
 رَيكارةكانى ضاندنى ئةندامة مرؤييةكان
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 (: 14ماددةى )
مةةةزراوَيكى  هةةةر دا لةةة  شةةكى  يةةةكى ثجي يةةةكان لَيذنة مةةة مرؤي ضةةاندنى ئةندا بةةااَلى  يةكةم: بة بِريارى لَيذنةى 

ئةة نةةدرَيت،  ضةةاندن، ثَيكدةهَي بةةة  تةةدراو  شةةكى مؤَلة يةةة ثجي ئةةةم لَيذنة تةةةنها  سةةثؤِرةكان،  شةةكة ث لةةة ثجي ةويش 
يةةةكان  مةةة مرؤي ضةةاندنى ئةندا تايبةمتةند دةبَيت بة رةزامةندى دان لةسةر ئةجنامدانى نةشتةرطةرييةكانى 
سةةةر  يةةان لة كةةةن، دةق بةةةجَي دة سةةاية جَي ئةةةم يا نةةةى  يةَةِرةوو رَينماييا ئةةةو ث سةةاو  لةةةم يا بةثَيى ئةو حوكمانةى 

 كراوة.
 (:15ماددةى )

ثةةاش  تةةةنها  تةةةوة  يةَةة بطوازرَي شةةةى مردوو لةةة ال شةةانةيةك  يةةان  نةةدام  شةةَيكى ئة يةةان بة نةةدامَية  هةةيض ئة نابَيت 
يةةان، و  بةةؤ ذ تةةةوة  يةَةت بطةرَي سةةتةم ب يةةدا ئة سةَاندنى مردنةكة بة سةَاندَيكى دَلنياييدةر نةبَيت، كة لة دواي

ضةةوونى كةةؤدةنطى بريوبؤ بةةة  يةَةت  يةَةة دةب بةةةثَيى بِريار شةةكانى  سةَاندنى ئةمةش  لةةة ثجي سةةَييانى  يةةةكى  لَيذنة
شةةتةرطةريي دَل و  يةةان نة شةةييةكانى  كةةان، نةخؤ مةةؤخ و دةمارة شةةتةرطةريي  يةةان نة ثسثؤِر لة نةخؤشييةكانى 
سةةتَيت  كةةة هةَلدة ئةةةوةى لَيذنة دةمارة خوَيناوييةكان، و سِركردن يان ضاودَيرى ضِر، دةرب َيت، ئةويش ثاش 

كةةى و جةخ شةةكنينى ئيكليني مةةدانى ث كةةة، بةئةجنا سةةةَاندنى مردنة لةةة  يةةابوون  بةةؤ دَلن سةةت  نةةةوةى ثَيوي تكرد
سةةتيةوة  يةةرى تةندرو بةثَيى ئةو ستاندةرة ثجيشكيانةى لَيذنةى بااَل دياريان دةكات و بِريارَيكى لة اليةن وةز
شةةى  بةةةوةى بةبا سةةتَيت  شةةت ببة ثَي دةردةضَيت، لَيذنةكةش لة ثَيناو بةجَيطةياندنى ئةركةكانى بؤى هةية ث

بةةة  بجانَيت هةةةبَيت  لة ثجيشكانى ثسثؤِر. و نابَيت ئةندامانى ئةم لَيذنةى ثشكنينة ثةيوةندى راستةوخؤيان 
 نةشتةرطةرى ضاندنى ئةندامةكان يان شانةكان.

 (:16ماددةى )
شةةكى  كةةى ثجي يةةةكان تيمَي يةكةم: لة هةر دامةزراوَية لة دامةزراوة مؤَلةتدراوةكان بة ضاندنى ئةندامة مرؤي

مةةةو بةرثرس لة ضان ئةةةم تي نةةانى  سةةاكانى ثَيكهَي سةةاية رَي دن ثَيكدةهَينرَيت، و ثَيِرةوى جَيبةجَيكردنى ئةم يا
بةةةرثرس  يةةةش  ئةةةم لَيذنة سةةةرؤكى  كةةات. و  يةةار دة سةةةاَلتةكانى د مةةةكانى و دة لةةة ئةندا مةرجةكانى ثَيويست 

ئةةةجنام دةبَيت لة بةِرَيوةبردنى ثرؤطرامى ضاندن لة دامةزراوةكةو هةَلسةنطاندنى كارى تيمة كةو، بةباش بة
نةةى  يةةةتى كرد شةةةرةكان و، نوَينةرا نةةةخؤش و بةخ بةةؤ  يةةةتى  شةةكى و كؤمةاَل مةةةتطوزارى ثجي نةةدنى خج طةيا

 ثرؤطرامةكة لةبةردةم لَيذنةى بااَلو سةرجةم اليةنة ثجيشكى و كارطَيِريية ثةيوةندارةكان.
يةةةكان مةةة مرؤي ضةةاندنى ئةندا شةةني و  بةةااَلى بةخ نةةةى  بةةةبِريارى لَيذ لةةةو  دووةم:  هةةاتوو  شةةكى لَي كةةى ثجي تيمَي

كةةدةهَينرَيت  يةَةت، ثَي ثارَيجطايانةى كوردستان كة نةشتةرطةرييةكانى ضاندنى ئةندامةكانى تيادا ئةجنام دةدر
 بة ئاماجنى وةرطرتنى ئةندامةكان لةوانةى كؤضى دواييان كردووة بةمةبةستى ضاندن.
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 بةشى ثَينجةم
 سجاكان

 (: 17ماددةى )
سةةةر لةطةَل ثَيشَيل  قةةى لة كةةة دة سةةايةكى دي هةةةر يا يةةان  سةةجاكان  سةةاى  كةةة يا نةةدتر  سةةجايةكى تو نةكردنى هةر 

نةةدا  لةةة ماددةكا كةةة  يةَةت  سةةجايانةيان دةب ئةةةو  كةةراوة  سةةةر  يةةان لة دةكات ئةو تاوانانةى لةو ماددانةى دادَين دةق
 بؤيان ديارى كراوة.

 (:18ماددةى )
شةةَيكى بةم يةةان بة يةةي  نةةدامَيكى مرؤ سةةَية ئة هةةةر كة كةةةم:  لةةة ية يةَةة  بةةة ثَي ةةةوانةى حوكم ضةةاندن  سةةتى  ةبة

كةةانى ) لةةة 9، 7، 5، 4، 3حوكمةكانى ماددة يةةةك   بةةة زيندان يةَةت  سةةجا دةدر ئةةةوا  تةةةوة  سةةاية بطوازَي ئةةةم يا (ى 
نةةار 10) يةةؤن دي ثةةةجنا مل ( ساَل زياتر نةبَيت و غةرامةيةك لة دة مليؤن دينارى عَيراقى كةمرت نةبَيت و لة 

 ردن بؤ ماوةيةك لة حةوت ساَل زياتر نةبَيت.زياتر نةبَيت، و بةزيندانيك
ئةةةوا  شةةةر  سةةى بةخ نةةى كة هةةؤى مرد تةةة  كةةراوة ببَي مةةاذةى ثَي شةةوو ئا طةةةى ثَي لةةة بِر كةةارةى  ئةةةم  طةةةر  دووةم: ئة

نةةةبَيت و 15سجايةكة دةبَيتة زيندانيكردنى بؤ ماوةي ) كةةةمرت  نةةار  يةةؤن دي ( ساَل و غةرامةيةك لة ثةجنا مل
 بَيت.لة سةد مليؤن دينار زياتر نة

 (:19ماددةى )
مةةاددة ) لةةة  سةةجايانةى  ئةةةو  سةةَية 18يةكةم: لةطةَل ثَيشَيل نةكردنى  هةةةر كة يةةار دراون،  سةةايةدا بِر ئةةةم يا (ى 

مةةةزراوة  لةةةو دا طةةة  يةةةك ج لةةة دامةزراوة ضةةاندن  يةةان  سةةتنةوة  شةةتةرطةرييةكانى طوا لةةة نة شةةتةرطةريةك  نة
بةةة ثجيشكييانةى مؤَلةتدراون ئةجنام بدات لةطةَل ثَيجانينى ب نةةدانيكردن و  بةةة زي ةم كارة، ئةوا سجا دةدرَيت 

طةةةر  نةةةبَيت، و ئة يةةاتر  نةةار ز يةةؤن دي ثةةةجنا مل سةةةدو  لةةة  نةةةبَيت و  كةةةمرت  نةةار  يةةؤن دي سةةةد مل غةرامةيةك لة 
 كارةكةى بؤ هؤى مردنى كةسى بةخشةر يان وةرطر ئةوا سجايةكةى دةبَيتة زيندانيى هةتاهةتايى.

كةةا لةةة  بةةةرثرس  بةةةرى  لةَةةتيان دووةم: بةِرَيوة نةةةى مؤ لةةةو جَيطا شةةكيةكة  مةةةزراوة ثجي كةةى دا رطَيِرى كردارة
شةةَيكى  يةةان بة نةدراوةو تيايدا هةر نةشتةرطةريَية لة نةشتةرطةرييةكانى طواستنةوةى ئةندامة مرؤييةكان 
طةةةى  لةةة بِر كةةراو  سةةجاى دةق هةةةمان  بةةة  يان شانةيةكى مرؤيي ئةجنام بدرَيت لةطةَل ثَيجانينى بةم كارة، ئةوا 

 وودا سجا دةدرَيت.ثَيش
 (:20ماددةى )

هةةةر  سةةتنةوةى  بةةة طوا سةةا  كةةى هةَل يةةان زؤرة يةكةم: هةر كةسَية بة مةبةستى ضاندن لة رَيطةى فَيَل لَيكردن 
يةةةك  بةةؤ ماوة كةةاتي  نةةدانيي  بةةة زي يةَةت  سةةجا دةدر ئةةةوا  نةةدوو،  كةةى زي ئةندامَية يان بةشَية لة ئةندامى مرؤظَي

يةةاتر ( ساَل  بة غةرامةي7زياتر نةبَيت لة ) ةك لة ثةجنا مليؤن دينار كةمرت نةبَيت و لة سةد مليؤن دينار ز
 نةبَيت.



 399 

يةَةى  سةةةى ل ئةةةو كة دووةم: ئةطةر ئةم كارةى لة هةردوو بِرطةى ثَيشوو ئاماذةيان ثَيكراوة ببَيتة هؤى مردنى 
كةمرت نةبَيت دةطوازرَيتةوة ئةوا سجايةكة دةبَيتة زيندانيى هةتاهةتايى و غةرامةيةك لة سةد مليؤن دينار 

 و لة دوو سةد مليؤن دينار زياتر نةبَيت.
 (:21ماددةى )

بةةة 7هةر كةسَية سةرثَي ى هةر حوكمَية لة حوكمةكانى ماددةى ) يةَةت  (ى ئةم ياساية بكات، ئةوا سجا دةدر
نةةةبَيت،  يةةاتر  نةةار ز يةةؤن دي سةةةد مل لةةة  زيندانيكردن و بة غةرامةيةك لة ثةجنا مليؤن دينار كةمرت نةبَيت و 

حةةوكم دان ئ يةةان  ةمة سةربارى دةسبةسةرداطرتنى ماية يان سوودى ماددى يان عةينى وةرطرياو لة تاوانةكة 
شةةانةيةك  ضةةاندنى  يةةان  بة بةهاكةى لةكاتى دةست بةسةر دانةطرتنى. وة هةر كةسَية هةَلسا بة طواستنةوة 

 حةوت ساَل زياتر نابَيت. (ى ئةم ياساية ئةوا سجاى زيندانيكردنةكة لة7بة ثَي ةوانةى حوكمى ماددةى )
 

 (:22ماددةى )
سةةتةى  لةةة جة شةةانةيةك  يةةان  نةةدام  شةةَيكى ئة يةةان بة نةةدامَية  هةةةر ئة هةر كةسَية هةَلبستَيت بة طواستنةوةى 

مةةاددة ) لةةة  ئةةةوةى  ئةةةم 15مرؤظَية بةبَى ئةوةى مردنى بة سةَاندنَيكى دَلنياييدةر سةََيندرابَيت وةك  (ى 
بةةة ياسايةدا دةقى لةسةر كراوةو ب يةَةت  سةةجا دةدر ئةةةوا  بَيتة هؤى مردنى كةسةكة لةطةَل ثَيجانينى بةم كارة، 

مةةاددة )  لةةة  كةةراو  سةةجاكان  406سجاى كوشتنى بة ئةنقةست لةطةَل ثَيشوةختة سووربوونى دةق سةةاى  لةةة يا  )
 ( حةوت ساَل زياتر7. وة سجاكة دةبَيتة زيندانيكردنى كاتي بؤ ماوةيةك كة لة )1969( ساَلي 111ذمارة )

مةةدانى  بةةةبَى ئةجنا مةةردن  لةةة  بةةوون  نةبَيت بؤ هةر كةسَية بةشدارى كردبَيت لة دةركردنى بِريارى دَلنيايى 
 (ى ئةم ياسايةدا دةقيان لةسةر كراوة.15ئةو ثشكنينانةى لة ماددة )

 (:23ماددةى )
بةة يةةاردراو  سةةجاى بِر هةةةمان  كةةراوة بة سةةةر  يةةان لة سةةايةدا دةق لةةةم يا سةةجا نَيوانطرييى لةو تاوانانةى  كةةة  ؤ تاوانة

لةةة  دةدرَيت. لةطةَل ئةمةشدا نَيوانطري لة سجاكة دةبوردرَيت ئةطةر هةواَلى تاوانةكةى داية دةسةاَلتةكان بةر 
 تةواوبوونى و ئةمةش بووة هؤى بةشدارى كردن لة طرتنى تاوانباراندا.

 (:24ماددةى )
يةةار دراون، دادطا بؤى هةية، سةربارى ئةو سجايانةى بؤ ئةو تاوانانةى لةم ياس كةةراوة بِر سةةةر  يةةان لة ايةدا دةق

 حوكم بكات بة سةرجةم يان هةندَية لةم رَيوشوَينانةى خوارةوة بةطوَيرةى حاَلةتةكان:
 بَيبةشكردن لة ثيادةكردنى ثيشة بؤ ماوةيةك لة يةك ساَل كةمرت نةبَيت و لة ثَينج ساَل زياتر نةبَيت. -1
كةةة داخستنى دامةزراوةى ثجيشكي مؤَلةتنةد -2 راو بة ئةجنامدانى نةشتةرطةرييةكانى ضاندنى ئةندامةكان 

تيايدا تاوانةكة ئةجنام دراوة، بؤ ماوةيةك لة دوو مان  كةمرت نةبَيت و لة يةك ساَل زياتر نةبَيت، و ئةطةر 
 شوَينةكة لة دامةزراوة ثجيشكيةكان نةبَيت ئةوا حوكم دةدرَيت بة داخستنى هةتاهةتايى.
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شةةكي راطرتنى مؤَلةت -3 مةةةزراوةى ثجي لةةة دا شةةانةكان  يةةان  شةةةكانيان  يةةان بة مةةةكان  ى ضاالكيى ضاندنى ئةندا
يةَةنج  لةةة ث نةةةبَيت و  كةةةمرت  سةةاَل  سةةَى  مؤَلةتدراو بة نةشتةرطةرييةكانى ضاندنى ئةندامةكان بؤ ماوةيةك لة 

 ساَليش زياتر نةبَيت.
 َي وونى كةسى حوكم لةسةر دراو.باَلوكردنةوةى حوكمةكة لة دوو رؤذنامةى رؤذانةى زؤرباو لةسةر ت -4

 بةشى شةشةم
 حوكمة كؤتاييةكان

 (:25ماددةى )
قةدةغةية بةشَيوةيةكى بنرِب بانطةشةكردن بؤ كةسى بةخشةرو كةسى ثَي بةخشراو )وةرطر( بة سي ةتَيكى 

 كةسَيتى لة سةرجةم دةزطاكانى راطةياندندا.
 (:26ماددةى )

يةَةت يةكةم: ثَيشةنطى لة طواستنةوةى ئةندامةك يةَةت، و دةكر ان لة زيندووة عَيراقييةكان بؤ عَيراقييةكان دةب
 ئةندامةكان بؤ جطة لة كةسى عَيراقى بطوازرَيتةوة ئةطةر نجيكى كةسى بةخشةر بَيت.

دووةم: وةزيرى تةندروستى ثَيِرةوى تايبةت بة رَيكخستنى نةشتةرطةرييةكانى طواستنةوةى ئةندامةكان لة 
 ردةكات.كةسانى بةخشةرى بيانى دة

 (:27ماددةى )
هةةةر  لةةة  يةةةكان  شةةانة مرؤي نةةدام و  بةةانكى ئة نةةدنى  سةةةر دامةزرا يةكةم: وةزير بؤى هةية رةزامةندى بدات لة
نةةةو  ضةةاندنى طلَي شةةانةكانى  نةةى  نةخؤشخانةيةك يان بنكةيةكى ثجيشكى بؤ كؤكردنةوةو ثاراس) و دابينكرد

لةةةم د جةةةى  بةةةو مةر سةةتةكان شانةكانى ديكة بؤ مةبةستةكانى ضاندن  يةةة ثَيوي نةةا هونةري شةةت توا مةةةزراوة ط ا
 هةبَيت.

شةةانةكان  يةةان  مةةةكان  دووةم: وةزير بؤى هةية رَينمايي بؤ دياركردنى رَيطةكانى كؤكردنةوةو ثاراستنى ئةندا
 لةو دامةزراوانةى لة بةندى )يةكةم(ى ئةم ماددةية دةقيان لةسةر كراوة، دةربكات.

 (:28ماددةى )
سةةةر دامةزراوةى مؤَلةتدراو  ثابةند دةبَيت بة ئةجنامدانى ثشكنينة ئيكلينيكي و تاقيطةييةكانى ثَيويست لة

يةةان  شةةرَين  سةةرتَيت ببةخ شةةانانةى دةوي كةسى بةخشةر يان وةسيةتكار بةر لة مردنى لةسةر ئةو ئةندام يان 
خةة سةةةالمةتييان و  نةةى  سةةؤطةر كرد بةةؤ م سةةتةكةى  لةةة جة اىل وةسيةتيان ثَي بكرَيت لةدواى ريشةكَيشكردنيان 

 بوونيان لة نةخؤشيية طوَيجراوةكان.
 (:29ماددةى )

شةةت  ئةطةر ئاَلوطؤِر لةطةَل بانكة جيهانية تايبةمتةندةكان لة ئةندامة مرؤييةكان ئةجنامدرا ئةوا ثَيويستة ط
سةةةالمةتيي  سةةةَاندنى  بةةؤ  رَيكارة ياسايي و تةندروستية ثةيِرةوكراوةكان لةم جؤرة حاَلةتانة بطرترَينةبةر 

 مة مرؤييةكة لة نةخؤشية طوَيجراوةكان.ئةندا
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 (:30ماددةى )
 كار بةهيض ياسايةك يان بِريارَيكى ناكؤك لةطةَل حوكمةكانى ئةم ياساية ناكرَيت.

 (:31ماددةى )
 يةكةم: ثَيويستة لةسةر وةزير رَينمايي ثَيويست بؤ ئاسان جَيبةجَيكردنى حوكمةكانى ئةم ياساية دةربكات.

سةة سةةتة لة سةةياريةتي و دووةم: ثَيوي كةةار و بةرثر بةةة  بةةةت  مةةايي تاي بةةااَل رَين نةةةي  طةةاي ليذ لةةة رَي يةةر  ةر وةز
 هةيكةليةتي ثرؤطرامي بةخشني و ضاندني ئةندامةكان دةربكات.

 (:32ماددةى )
 ئةم ياساية لة رَيكةوتى باَلوكردنةوةى لة رؤذنامةى وةقايعى كوردستان جَيبةجَي دةكرَيت.

 
 

 هؤية ثَيويستكارةكان
يةةةتى  لةثَيناو كةةانى مرؤظا بةةةهاو مانا ثشتيوانيكردنى هاريكارى و بةخشني لة كؤمةَلطةداو بةرجةستةكردنى 

كةةةو  سةةانى دي يةةدانى كة مةةةتطوزارى يارمةت شةةكردنى خج نةةةوةو ثَيشكة يةةةكرتى هات بةةةزةيي بة يةةدان و  و قوربان
 دةربازكردنى ذيانيان ئةوا ئةم ياساية دةرضوَيندرا.

بوونى ثرؤذة ياسا و وةرطرتنى راى اليةنى ثةيوةنديدار و علميةت و وردى بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان لةبةر 
 ئيختيساسى بابةتةكة داوا لة بةِرَيجتان دةكةم ئةو ثرؤذة ياساية بكةن بة ئةساس بؤ دةنطدان لةسةرى. 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ئةةةم ئَيستا دةاةينة دةنطدانةوة، كَى لةطةَل ئةوةداية كة  سةةةر  راثؤرتى هاوبةشى ليذنة ثةيوةنديدارةكان لة

يةةة  ] كةةَى لةطةَليدا كةةردن،  طةةؤ  بةةؤ ط تو يةةةتى  56ثرؤذة ياساية بكرَيتة بنةما  كةةَى دذ يةةة،  كةةةس لةطةَليدا  ]
 كةس نيية، كةواتة ثةسةند كرا، نوقتةى نيجامى ئَيظار خان 

 بةِرَيج ئَيظار ابراهيم حسني:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يةة بةةة ماوة طةةرتن  ئةةةوةى رَي كةةرا،  لةةةمان  سةةةرؤكايةتى ثةر سةةتةى  سةةايةك ئارا ثةةرؤذة يا سةةتا  لةةة ئَي بةةةر  ةك 
ثةةؤرتى  بةةؤ را يةَةت  لةةةو بكر سةةتي ادة  بازرطانيكردن بة مرؤظ، ئةويش خوَيندنةوى يةكةمى بؤ كرا، دةكرَيت ئي

يةةة، سةةةرى نةكرابا شةة) لة تةةر داني جةةارَيكى  ئةةةوةى  ئةةةوةى  ئةوان بة هاوبةشى لةسةر راثؤرتى تر، بؤ  بةةةر  لة
بةشَيكى زؤرى ثةيوةندى بةم ثرسةوة هةية، كةسَية طورجيلة دةفرؤشَيت و دةيداتة كةسَيكى تر، ثَيم واية 

 ثةيوةندنى بةم بابةتةوة هةية دةكرا حسابى بؤ كراباية،
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئةةةم  سةةةر  طةةؤ لة كةةراوة و ط تو حةةازر  ثةةؤرت  ئةةةوة را تةةازة  لةةة ئةةيرت  بةةةِرَيجتان،  بةةؤ  سةةوثاس  كةةةين،  تةةة دة راثؤر
 ناونيشانةوة دةست ثَيبكةن، خبوَيننةوة بؤ ئةوةى ط توطؤى لةسةر بكرَيت.
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 بةِرَيج د. ظاَلا فريد ابراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةتان  لةةة كورد يةةةكان  مةةة مرؤي ضةةاندنى ئةندا شةةني و  سةةاي بةخ تةةةوة، يا شةةَيوةية دةخوَيندرَي  –ناونيشان بةم 
 عَيراق.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كةس قسةى هةية لةسةر ناونيشان  كاك سعيد مةسي ى فةرموو،

 بةِرَيج سعيد حممد سعيد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ياساى بةخشني و طواستنةوةى ضاندنى ئةندامة مرؤييةكان لة كوردستان.
 

 ةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرل
 سوثاس، خاتوو زؤزان فةرموو،

 بةِرَيج زؤزان صادق سعيد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يةةةكان و  مةةة مرؤي ضةةاندنى ئةندا شةةني و  سةةاى بةخ كةةرن، يا يةَةدة  تةةة ز سةةةر بَي سةةتةواذة ل ئةةةظ دة كةةةم  حةةةز د
 نةبازرطانى ثَيكردن ]يةعنى منع اال ار بها[، دَى دروست تر بيت.

 سةرؤكي ثةرلةمان: /بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق
 سوثاس، كاك سهراب فةرموو،

 بةِرَيج سهراب ميكائيل حممد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ضةةاندنى  سةةتنة و  شةةني و طوا سةةتنى بةخ سةةا رَيكخ يةةت، يا يةَةة ب يةَةة و ث يةةا ر ثةةرت  يةةت دَى  شةةَيوةى ب ئةطةر ب ظى 
 ئةندامةكانى جةستةى مرؤظ.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، خاتوو شكرية فةرموو،

 مصى  :بةِرَيج شكرية امساعيل 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لةةة  يةةةكان  مةةة مرؤي شةةينى ئةندا ضةةاندن و بةخ ئةطةر بةم شَيوازة بَيت باشة، ياساى رَيكخستنى طواستنةوة و 
 عَيراق.-هةرَيمى كوردستان

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ن فةرموو،سوثاس، د. شري
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 بةِرَيج د. شرين حسنى رم ان:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لةةة  يةةةكان  مةةة مرؤي نةةى ئةندا طةةانى كرد بةةة بازر طةةةطرتن  ضةةاندن و رَي شةةني و  سةةاى بةخ يةَةت، يا شةةة وا ب ثةةَيم با
 عَيراق.–كوردستان 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، وةزيرى تةندروستى فةرموو،

 . رَيكةوت حةمة رةشيد/وةزيرى تةندروستى:بةِرَيج د
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ياساى بةخشني و ضاندنى بةشةكانى لةش لة هةرَيمى كوردستان، كة تؤ ياسات دانا رَيكى دةخةى.
 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، ليذنة ثةيوةنديدارةكان.

 بةِرَيج د. ظاَلا فريد ابراهيم:
 ةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.ب

 لةسةر ئةو ثَيشنيارانةى كة كرا ط توطؤيةك لة نَيوان خؤمان دةكةين و ئاطادارتان دةكةين.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، جوان خان فةرموو.
 بةِرَيج د. جوان امساعيل عجيج:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
يةةة بةخشني و ضاندن خؤى تةحسيل  ئةةةو ثرؤذة مةةاجنى  ضةةونكة ئا نةةةبَيت،  يةَةدا  حاسلة، كةليمةى موتاجرى ت

سةةة،  يةةة بة ثةةَيم وا ضةةاندنةكة  شةةني و  نةةَيني، بةخ جةةةرةى دا مةنعى موتاجةرةية و نابَيت لة عينوانةكةى موتا
 سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، بةهار خان فةرموو،

 اح:بةِرَيج د. بةهار حممود فت
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كةةة  كةةة  لةةة بورارة سةةة  وةكو ليذنة ثةيوةنديدارةكان ثرسيار لة وةزيرى تةندروستى كة جةنابى وةكو موختة
كةةات  كةةة داوا دة شةةتة  لةةة ث مةةى  يةةةتى عيل ئةةةوة خةل  لةةةش و  شةةةكانى  بةةة بة ئيقرتاحى كرد ئةندامةكان ببَيت 

 ئةندام ببَيت بة بةش. 
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 دق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صا
 سوثاس، خاتوو جوان فةرموو،

 بةِرَيج د. جوان امساعيل عجيج:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةم، ] يةةةعنى ق بةةةش  ضططولة ناحيةى لوغةوى بة زمانى عربى  كططون ع جططح ان ا مةةة االر نةةدام، ئة يةةةعنى ئة ]
 باشرتة.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو. سوثاس، كاك عبداهلل

 بةِرَيج د. عبداهلل جاسم رجب:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

عةةةرةبى  تةةةعري ا  مةةة و ل  عططلى ئةز دطةَل ثَيشنيارا ]د. جوان[ى  سططجة ت عططة ان مططن اجملمو كططون  ضططو يت ]الع
نططة عططلى وظي ططة معي يططا ت عططة خال مططن جممو ضططو[، وظي ة معينة و نسيجة تكون  لةةة  ع تةةرة  شةةامل  نةةدام  و ئة

 تةعري ى دا، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، خاتوو زؤَل ا فةرموو،
 بةِرَيج زؤَل ا حممود عبداهلل:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 من ثَيم باشة، ياساى بةخشني و ضاندنى ئةندامةكانى لةشى مرؤظ لة هةرَيمى كوردستان، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 وثاس، د. ظاَلا فةرموو.س
 بةِرَيج د. ظاَلا فريد ابراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يةةةك  ئةةةوةى  بةةةر  نةةةكرد، لة فةةة  منةةان ئيجا نةةى بازرطانيكرد مةةةنع كرد شةةتةوة،  بةم شَيوةية عينوانةكةمان داِرَي
بةةة كةةة  شةةانى ثرؤذة شةةَيوةيةية، فةسل بؤ سجاكانة و ئةمة خؤى ئاماذةية كة بازرطانيكردن قةدةغةية، ناوني و 

 عَيراق.-ياساى بةخشني و ضاندنى ئةندامةكانى لةشى مرؤظ لة كوردستان
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

يةةةوة  ] شةةَيوةية خوَيندرا بةةةم  كةةة  يةةة  طةةةَل ئةوةدا كةةَى لة يةةةتى  46سةةوثاس،  كةةَى دذ يةةة،  كةةةس لةطةَليدا  ]
 .كةواتة ثةسةند كرا، ماددةى يةكةم[كةس دذيةتى، 1]
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 بةِرَيج د. ظاَلا فريد ابراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 بةشى يةكةم
 ثَيناسةكان

 (: 1ماددةى )
كةةةانى  خةةةوارةوة مانا سةةةتةواذانةى  شةةةةو دة لةةةةم وو سةةةت  سةةةاية، مةبة ئةةةةم يا مةةةةكانى  يةةةادةكردنى حوك لةةةة ث

 بةرامبةريانة:
 .عَيراق –يةكةم: وةزير: وةزيرى تةندروستى حكومةتى هةرَيمى كوردستان 

 عَيراق. –دووةم: وةزارةت: وةزارةتى تةندروستى حكومةتى هةرَيمى كوردستان 
بةةؤ  يةَةت  طةةرن  ب نةةةوةرو  كةةة ذي سَييةم: ئةندام: هةر ئةندامَية لة ئةندامةكانى جةستةى مرؤظ يان بةشَيكى 

 دةربازكردنى نةخؤش.
طةيةوة كةسى وةرطر يةكَية ضوارةم: طواستنةوةى ئةندام: بةكارهَينانى ضارةسةريي نةشتةرطةريي كة لة رَي

 لة ئةندامةكان يان شانةكان لة كةسى بةخشةرةوة، ض زيندوو بَيت يان مردوو، وةردةطرَيت.
لةةة  نةةدامَية  لةةة ئة كةةات  تةةةنازول دة كةةة  يةةة(  مةةل االهل سةةاييةوة )كا لةةة رووي يا شةةياو  ثَينجةم: بةخشةر: كةسى 

 يان لةدواى مردنى. ئةندامةكانى بؤ كةسَيكى ديكة بةبَى بةرامبةر ض زيندوو بَيت
سةةتةيدا  شةشةم: وةرطر: ئةو كةسةى ثَيويستيةكى زؤرى بة ضاندنى ئةندامَيكى مرؤيي يان شانةيةك لة جة

 دةبَيت.
مةةردوو  يةةان  نةةدوو  كةةى زي لةةة مرؤظَي كةةةوا  يةةي  نةةدامَيكى مرؤ هةةةر ئة لةةة  شةةَية  يةةي: بة شةةانةى مرؤ تةةةم:  حةو

 وةردةطريَيت, بَيجطة لة خؤين.
لةةة هةشتةم: وةسيةتنامة: رة شةةني  طةةةى بةخ لةةة رَي فتاركردن بة ئةندامَية يان زياترى ئةندامةكانى جةستة 

 دواى مردن و ئامانج لَيى بريتية لة بةخاوةنكردن بةبَى بةرامبةر.
يةةان  نةةدامَية  نؤيةم: وةسيةتكار: ئةو كةسةى لة كاتى ذيانيدا بةثَيى ياسا وةسيةتى كردووة بة بةخشينى ئة

 مردنى.زياترى ئةندامةكانى لة دواى 
شةةة  كةةةوتنى وةزي ةةةكانى مَي يةةان لةكار شةةةيي،  دةيةم: مردن: راوةستانى دَل و هةناسةدان راوةستانَيكى هةمي

 بة لةكاركةوتنَيكى تةواوى نةطةِراوة )مردنى مَيشة(.
ضةةاندنى  شةةتةرطةرييةكانى  مةةدانى نة بةةؤ ئةجنا هةةا(  َةةرخ  ب يةَةدراو )ا طةةا ث يازدةم: دامةزراو: هةر شوَينَيكي رَي

 مرؤييةكان ض ئةهلى بَيت يان حكومى. ئةندامة
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بنووسن، كاك سهراب فةرموو.سوثاس، با ناوةكان بنووسرَيت، ئةندامانى ليذنة لة ئاخريةوة ناوى خؤتان 
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 بةِرَيج سهراب ميكائيل حممد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

نةةةديت، هةرضةندة من وةك روونكردنةوة هة مةةن  سةةتَى  تةةة دة بوو بؤ ماددَى ئَيكَى، بةَلَى خستة دةنطدانَى و 
هندى من ياسا خويندى يَيت هةمى دةولةتا، ياسا تَيكةَلى و طواستنةوة ل طةَل بَيت، يةعنى نقل، ضَى دبيت 
قةةانون  نةةا،  ضةةاندن دا بةةةس  مةةة  سةةتنةوة و  سةةت طوا مةةة نةرَيكخ طةةى  ظةةى رةن طواستنةوة بةس نةهَيتة ضاندن و 

يةةة، تةن ضةةاندنَى كر سةةَى  بةةةس بةح جيم نةقل و زيراعةت، هةمى ياسا نةقل تَيداية ثاشان ضاندن و لَيرة مة 
 سوباس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، دوايى بجانني ليذنة ثةيوةنديدارةكان وةَلاميان هةية بؤ ئةم بابةتةى باست كرد.

 
 َيرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيج فخرالدين قادر عارف/ سكرت

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
صةةاحل  ئةو ئةندام ثةرلةمانانةى ط توطؤى ماددةى يةكةم دةكةن، ]قادر ئؤمتان، عباس غجاىل، شيالن جع ر، 

يةةب  يةةل، غر شةةكرية امساع صططى  فةقَى، سعيد مةسي ى،  مةةر م محةةد، ع سةةراج ا سةةليم،  سةةروود  صةةمد،  مةةريم   ،
 عينايةت[ 

 صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد 
نةةدامان  ئةةةوةى ئة ثةةَيش  كةةات،  طةةؤ دة بةةة ط تو مةةةت  سوثاس، ليذنة ثةيوةنديدارةكان ئةطةر قسةتان هةية خج

 دةست بة ط توطؤ بكةن، مريم خان فةرموو،
 بةِرَيج مريم صمد عبدى:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

رَيتة يةكةم، وةزارةت بَيتة سةرةوة و وةزير من ثَيشنيارم هةية، ثَيم باش، ماددةى يةكةم، بِرطةى دووةم خب
 بَيتة دووةم.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، د. بةهار فةرموو،

 بةِرَيج د. بةهار حممود فتاح :
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كةة كةةة ب بةةة ماددة مةةةت  شةةنيارةكةم خج طةةة ثَي بةةةَلام رةن سةةيوة،  حةةةفوزم نةنوو مةةن تة ضةةةندة  لةةة هةر  مةةة  ات ئَي
يةةى 14و  13و  11و  10ماددةى ] شةةى مرؤ [ دا ناوى ليذنةى باَلاى طواستنةوة و ضاندنى ئةندامةكانى لة

 مان زؤر دووبارة كردووة، بؤية لَيرة ثَينشيار دةكةم كة ليذنة ثَيناسة بكةين و بَلَيني ليذنة.
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو،سوثاس، كاك عبداهلل 
 بةِرَيج عبداهلل جاسم رجب :
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يةَةذين  لةةة بب قةةة و ئيحتيما سةة) فةر ضةةاندن و ظةطوها سةةتى  مةةة، را سةةهراب[ دا كةةاك  شةةنيارا ] ئةز ذى دطةل ثَي
شةةَيني  ئةةةم  هةةةى،  طةةةل  سةةتنا  ئةةيلال ظةطوها ضةةاندن  ظةطوهاستنا خوينَى ذ ئَيكَى بؤ ئَيكى و نةك تنَى ضاندن، 

يةةا خةةةاليا و  ضةةاندنَى  سةةيجام و  كةةة ذ ئةن خةةوين ذى ئَي لةةم  مةةع الع نةةابَينَى زر  دم،  قةةل دم  نةةَى و ن هةةةى ب ت
 ئةندامَيت لةشَى مرؤظَى، بةرهندَى ذى ماددا حةفتَى بَيجطة لة خوين ئةسلةكة لة ماددةى ضوارةم بيت .

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، كاك سراج فةرموو.

 
 سراج امحد محدامني: بةِرَيج د.

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
مةةاددةى ] لةةة  يةَةرة 11و  10ثاَلثشتى قسةى ]د. بةهار[ دةكةم، باسى ليذنة  يةَةت ل يةةة، دةب تةةر كرا [ي و دوا

يةةة  مةةل ئةهلي تةعريحم بكرَيت، ثاشان باسى بةخشةر دةكات، بِرطةى ثَينج كةسى شياو لة رووى ياساييةوة كا
يةةان كة تةنازول دةكات، بةَلام  لةةة ذ يةةة  لَيرة باشة باسى ئةوة بكرَيت كة لة ذياندا مابَيت و زؤر جار كةس هة

لةةة  هةةةردووكى  يةةة  نةةدا ني لةةة ذيا يةةة و  لةةة ذياندا ئةةةوةى  يةَةت،  سةةتةى دةكر لةةة جة سةةتي ادة  جةةا ئي يةَةت ئين نامَين
 تةعري دا هةبَيت، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو، سوثاس، وةزيرى تةدروستى

 بةِرَيج د. رَيكةوت حةمة رةشيد/وةزيرى تةندروستى :
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةةلة  بؤ مةسةلةى طواستنةوة مةبةست طواستنةوةى خوَينمان هةية كة دةَلَيى كَيشةى ياساى ئةم ياساية مة
شةةةى  كَيشة لة بةخشينةكة و تيجارةية، بةخشينةكة دوو جؤرة، هةية لة خجم و كةس و كارة كة ئةويش كَي

يةَةت،  لةةة ذن دةكر شةةينةكان  جةةار بةخ كةةةن و زؤر  يةةان لَيدة كةةة زةخت نةةان  طةةةورةيى ذ هةةؤى دَل  بةةة  يةةة  خؤى هة
مةةةكانى  ضةةاندنى ئةندا شةةني و  يةةة بةخ يةَةدةكرَيت، بؤ جةةارةتى ث نةةني، تي كةةار  ئةوةى بةخشينى خجم و كةس و 

مةةة تةةة ئَي سةةتنيةتى، كةوا تةةة رَيكخ سةةا وا تةةت يا كةةة و كةةةين،  لةش هةموو دةطرَيتةوة  سةةنا دة مةةان ىَل ئيستي خوَين
 كةواتة ياساى بةخشني و ضاندنى ئةندامانى لةش.
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
يةةاى  ئةةةوةى فر بةةؤ  سةةاية زؤرة  ثةةرؤذة يا ئةةةم  سوثاس، تكاية سةرجنةكانتان بة كورتى بَلَين، ضونكة بِرطةكانى 

 بكةوين، و تةواوى بكةين، كاك قادر فةرموو،
 بةِرَيج قادر ئؤمتان رةسول:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

تةةى و  خةةان[ و مةةريم  ئةةةوةى ] يةةر  شةةى وةز يةَةت و وةزارةت ثَي سةةة بكر مةةةت ثَينا ثَيشنيار دةكةم ضةمكى حكو
يةَةت و  تةةةنازول البرب شةةةى  يةةة و ثةةَيم وا جةةةم  بةةة ثَين سةةةبارةت  كةةةم،  شةةتطريى دة تةةى ث خةةان[ و ئةوةى ]بةهار 

كةةة  ثَيناسة بكرَيت، كةسى شياو سةةَيكى دي شةةَيتة كة مةةةكانى دةبةخ لة رووى ياساييةوة كة ئةندامَية لة ئةندا
يةَةدا  كةةة ت سةةايى  يةةان يا فةةةرمى  مةةةى  يةَةت بةَلطةنا بَى بةرامبةر تةواو بكرَيت، خاَلى هةشتةم وةسيةتنامة بوتر

مةة يةَةت و ئة مةةار دةكر مةةردن تؤ لةةة دواى  شةةينةوة  طةةةى بةخ لةةة رَي يةةاتر  يةةان ز نةةدامَيكى  بةةة ئة ةش رةفتار كردن 
 بريتيية لة بةخاوةن كردن و يازدةيةم بوترَيت دامةزراوةى ثجيشكى.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ةرموو.سوثاس، كاك عباس ف
 :بةِرَيج عباس غجاىل ميخان
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

َيراقة و لة ناو ثَيناسةكاندا بةخَير هاتنى وةزير دةكةين، بة راستى ياساكة لة ناونيشان دا لة كوردستانى ع 
هةةةموو  لةةة  ئةةةوةى  بةةؤ  حكومةتى هةرَيمى كوردستان هاتووة، ئَيمة ناوضةى دابِراومان هةية، ثَيشنيار دةكةم 
تةةة  سةةيةتنامة ببَي كةةة وة كةةةم  قةةادر[ دة كةةاك  شةةتطريى ] يةَةت، ث هةةةرَيم البرب يةَةت،  جةةَى بكر بةةة  جةةَى  سةةتان  كورد

 نى طؤِرانكارى تَيدا بكةيت، سوثاس.بةَلطةنامة، ضونكة وةسيةت بة شةفاهى دةتوا
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، شكرية خان فةرموو،
 :مصى  بةِرَيج شكرية امساعيل 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
يةَةت  ئةةةو واوة بكر يةَةت، زؤر زةروورة  طةةرن  ب تَيبينيم لةسةر خاَلى سَييةم هةية، ئةو وشةية دةَلَيت ذينةر و 

تةةةوة ب ة يا، ضونكة ذينةر و طرن  بَيت، رؤذ لة دواى رؤذ بةرةو ثَيشكةوتن دةضَيت و لة ئَيستا ضاو بطوازرَي
هةةةم  نةةةر و  هةةةم ذي يةَةت و  يةَةدا ب هةةةردووكى ت مةةاى  يان ئةندامى تر و ئةمانة ذينةر نني، بةَلام طرنطن تؤ كة 

هةةةم لةةة  يةَةت و  حةةةل دةب شةةةكة  بةةة ]ى[كَي كةةةى  كةةة ب طةةةر واوة يةَةت ئة بةةازكردن طرن  ب شةةةى دةر لةَةدا و ان خا
 بكرَيت بة رزطاركردن، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، كاك سروود فةرموو،
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 :ةِرَيج سروود سليم متىب
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سةة بةةة ثَيوي يةةا  كةةة ثَيشةكى بةخَيرهاتنى وةزير دةكةم، دوو خاَلم هةية، يةكةم لة بةشى سَييةم، ئا نةةن  ت دةزا
خةةاَلى  سةةةر  يةَةت  دووةم لة يةةة مبَين بةةة كراوة نةةا  يةةان  يةةة  ئةةةو ثرؤذة دةَلَين ئةندامةكان تةحديد بكرَيت لة ناو 
لةةة  طةةة  سةةيومانة بَيج سةةثؤرن، نو ئةةةوةى ث بةةةر  شةةم، لة حةوتةم كة سةرجنى ]د. عبداهلل و د. رَيكةوت[ رابكَي

سةةاية ث ئةةةو يا خةةيالىل  نةةةوَيت  قةةل دم ، دةما تةةةنيا ن قةةل خةةوَين و  سةةةى ن ضططاءرؤ يةةاتر  اع نةةةك ز خبةةةين  يةَةة  ر
نةةة  بةةؤ منوو تةةةوة  سةةانى دةكرَي بةةة ئا يةةة زؤر  سةةيجةمان هة نةةةقلى ئةن نةةدَية  نةةة هة بةةؤ منوو كةةةين،  يةةدى ب تةئق

سةةووتانى  عضمبؤنطرافت، نقل انسجة  جةةةى  سةةووتاوة دةرة نةةداَل  يةةة م جةةار هة يان سينة طرافت نةقل جلد، 
ة لة نةخؤشخانةكانى خؤمان بة ئاسانى دةكرَيت يان ئَيسكةك زؤرة ثَيويستة لة دايكى خؤى وةربطرين، ئةم

نةةةَلَيني  مةةن  لة دايكى وةربطرَيت بؤ مندالةكةى، بةَلام بةم ياساية ئةم ئيشة زؤر تةحكيم دةكرَيت و بة راى 
 بَيجطة لة خوَين و ثَيست و ئَيسة، ئيستيسناء بكرَينةوة، زؤر سوثاس.

 لةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةر
 سوثاس، غريب فةرموو.

 حةمة :مصى   بةِرَيج غريب 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لةةة  ضةةونكة  جةةةم،  تةةة ثَين لة دةواى خاَلى سَييةم، خاَلى حةفتةم بَيتة شوَينى خاَلى ضوارةم و خاَلى ضوارةم بَي
ىل ثَينجةم، كة دةوترَيت دواى ثَيناسةى ئةندام، ثَيناسةى شانة بكرَيت، ضونكة لة خاىل ضوارةم دةبَيت بة خا

كةةة  تةةايى دَيرة تةةا كؤ سةةيةتنامةكة  خةةاَل وة شةةتةم  لةةة هة هةةةروةها  هةةاتووة  شةةانةش  سةةى  سةةتنةوةىئةندام، با طوا
سةةتانى دَل  يةةة راوة لةدواى مردن كؤتايى بَيت، ئةو بِرطةى دوايى زيادة، خاَلى دةيةم ثَيناسةى مردن روون ني

يةةا و هةناسةدان واى لَيبكرَيت، راوستانى هةميشةي ى دَل و هةناسةدان، هةروةها خاَلى دةيةم روون بكرَيت ئا
يةَةدانى دَل  سةةةدان و ل وةستانى مَيشة بة وةستانى هةميشةيى كة ئاماذة ثَيكراةوة ماناى مردنة  ضونكة هةنا

 10[ رؤذ بةردةوام بَيت، دوا سةرجنى من ثَيناسةى ليذنةش بكرَيت، ضونكة لة ماددةى ]14بؤى هةية ]
ياساية هاتووة، ليذنةى باَلاى ضاندنى ئةندامة مروييةكان دوو جار دووبارة بووة لة هةردوو [ ى ئةم 11و 

 ماددة، لةبةر ئةمة ثَيويستة ثَيناسةى ليذنةش بكرَيت، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، شيالن خان فةرموو.
 :بةِرَيج شيالن جع ر على
 ان.بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةم

كةةة  تةةة  سةةَييةم، وا لةةة  سةةةكان،  شةةى ثَينا بةةؤ بة يةةة  بةخَيرهاتنى وةزير دةكةم، ضةند تَيبينى و ثَيشنيارَيكم هة
ضةةوارةم  لةةة  جنةةاوترة،  شةةةكة واطؤ ضةةونكة و طةةاركردن،  بةةة رز يةَةت  كةةردن بكر بةةاز  يةَةت دةر نةةدام دةكر ثَيناسةى ئة



 410 

جةةةم لةةة ثَين يةَةت،  يةةاد بكر بةةؤ ز ضةةاندى  يةَةت  ضاندن و طواستنةوةى ئةندام واتة  كةةة دةَل شةةةر  سةةةى بةخ لةةة ثَينا
تةنازول دةكات خؤ شتَيكى نةكردووة كة تةنازول بكات ئةمة بةخشينة و ثَيويستة ببَيتة دةستبةردارى يان 

شةةنيارةكةم 11دةبةخشَيت و وشةى تةنازول طؤجناو نيية، لة ] شةةكى، ثَي مةةةزراوى ثجي تةةة دا مةةةزراو ببَي [ دا
كةين، ضونكة بة حوكمى ئةوةى ثةيوةندى بة ثَيدان يان بةخشينى ئةوةية مادام لة بةخشني ثَيناسةى بؤ ب

شةةانةكةش  لةةة ناوني جةستةى مرؤظ هةية و لة زؤر شوَين ناوى بةخشني هاتووة بة هؤكارى دةرضوون، مادام 
شةةتةرطةرى  كةةة نة كةةةين،  جةةؤرة ب بةةةم  شةةني  سةةةى بةخ سةةتة ثَينا كةةرد، ثَيوي يةةاد  شةةينمان ز هةةاتووة بةخ دا 

بةةة طواستنةوةى ئةندامى مر مةةردووة  سةةى  يةةان كة خةةؤى  نةةدى  بةةة رةزامة شةةةر  سةةى بةخ لةةة كة شةةانة  يةةان  ؤيى 
 رةزامةندى خجمةكانى بؤ وةرطر، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك صاحل فةرموو.
 

 بةِرَيج صاحل فةقَى امحد :
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يةةانى ه لةةة ذ سةةى  كةةة مةتر سةةةية  ئةةةو كة شةةةم  مةةردن شة يةةةم  خةةاَلى دة يةَةت،  تةةةواو بكر تةةر  ئةةةوةى  تةةر  يةةة دوا ة
سةةياغة  شةةَيوةية  بةةةم  يةَةت،  تةةايى البرب لةةة كؤ مةةردنيش  يةَةت  راوةستانى، ثَيم باشة لَيرة وةزي ةكانى مَيشة البرب
تةةةةواوى  كةةةةوتنى  يةةةان لةكار شةةةةيى  سةةةتانى هةمي سةةةةدان راوة شةةةة و دَل و هةنا سةةةتانى مَي تةةةةوة، راوة بكرَي

 ؤظ.ئةندامةكانى جةستةى مر
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك عمر فةرموو،
 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة :

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
يةَةت  شةةَيوةية ب بةةةم  سةةتة  شةةةيةكة ناتةندرو شةةتةرطةرى و سةةةرى نة بةةةكارهَينانى ضارة ضةةوارةم،  سةةةكان  ثَينا

يةةان  امةكانئةندنةشتةرطةرى وةرطرتوو و طواستنةوة و ضاندنى  يان شانةكان لة كةسى بةخشةر ض زيندوو 
شةةياو  مردوو بةم شَيوةية تةعريحم بكرَيت، وشةى بةكارهَينانى ضارةسةر ال بربَيت، ثَينجةم بةخشةر كةسى 
يةةان  نةةدامَيكى  سةةةى ئة ئةةةو كة بةةة  يةَةت  يةةان بكر يةَةت و  لة رووى ياساييةوة كامل ئةهليية، وشةى تةنازول البرب

ئةةةو شانةيةكى لةشى دةبةخ طةةر  شةةةم، وةر شةةني، شة بةةة بةخ يةَةت  تةةةنازول بطؤِر شةةةى  كةةة، و سةةَيكى دي شَيتة كة
ضةةاندنى  بةةة  يةةة  سةةتى حةياتي جةةائيجة، ثَيوي كةةة نا يةةارى،  و زؤرة سةةتى ذ كةسةى ثَيويستى زؤر، بكرَيت بة ثَيوي
شةةَيوةية  بةةةم  سةةيةتنامة،  شةةتةم، وة يةَةت، هة نةةدوو دةب يةةان زي مةةردوو  سةةَيكى  يةةى كة شةةانةيةكى مرؤ يةةان  ئةندام 

لةةة ت ةعريحم بكرَيت، بةخشينى ئةندامَية يان ضةند ئةندامَية لة شانةيةك يان ضةند شانةيةكى جةستةى 
 دواى مردنى، سوثاس.
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس،  كاك سعيد فةرموو،

 بةِرَيج سعيد حممد سعيد :
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

تةةة قسةكةى من لة ماددةى يةكةم خاَل كةةردن ببَي بةةاز  يةةان دةر شةةوكريةخان[ كرد خةةان و  شةةيالن  سةةَييةم، ] ى 
لةةة  شةةانةكان  يةةان  رزطاركردن، خاَلى ضوارةم، بةكارهَينانى نةشتةرطةرى كةسى وةرطر يةكَية لة ئةندامةكان 
يةَةت  يةَةدا ب يةَةت ت كةسى بةخشةر ض زيندوو يان مردوو، كةواتة هةر ئةوةى ترة ئةندامةكة يان طواستنةوة دةب

كةةراوة  طواس بةةاس  يةَةرة  تنةوة يان ضاندنى ئةندام، ئةطةر لة ماددةكانى باس كراوة باسى ضاندنيش كراوة بؤ ل
سةةى  بةةؤ كة نةةدامَيكى  لةةة ئة كةةات  بؤ لةوَى باس نةكراوة  بةخشةر كةسى شياو لة رووى ياسايى كة تةنازول دة

كةةؤض  كةةةمى  سةةى ية لةةة رَيطاىوار سةةتة  سةةى تر بَى بةرامبةر ض زيندوو يان مردوو ثَيوي يةَةت، وار كةةردوو وةربطري
كةةاك  لةةةوةى ] يةَةت  ضةةار دةب بةةذَيت نا يةةة  سةةةرى ني ئةةةوةى ضارة طةةر،  شةةةم، وةر يةَةت شة يةكةم لةوةى لةطةَليدا ب
لةةة  ضةةاندنى  يةةان  يةةى  نةةدامى مرؤ عمر[ باسى كرد ئةو كةسةى ضارةسةرى نيية ناضار دةبَيت بة ضاندنى ئة

 شانةيةك.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، وةزيرى تةندروستى تَيبينيت هةية  فةرموو،
 :وت حةمة رةشيد/ وةزيرى تةندروستىبةِرَيج د. رَيكة

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
سةةييةم،  لةةة  كةةةوَيت و  يةةر ب ثةةَيش وةز تةةى وةزارةت  خةةان[ و مةةريم  كةةة ] نةةة  ئةةةو بةِرَيجا منيش هاوِرام لةطةَل 

طةةة ئةندام بةم شَيوةي ثَيناسة بكرَيت هةر ئةندام َية لة ئةندامةكانى جةستةى مرؤظ زيندوو يان مردوو ج
سةةت  نةةةخؤش مةبة بةةازكردنى  نةةةخؤش، دةر بةةازكردنى  بةةؤ دةر يةَةت  طةةرن  ب نةةةوةر و  لة خوَين كة بةشَيكى ذي

عةةى  هةةةموو زةر يةةة  مةةةرج ني ضةةونكة  طةةران،  شةةى  لةةة نةخؤ طةةاركردنى  ضططاءدةربازكردنى ذيانة، هةروةها رز  اع
يةةا هة نةةة كورن بةةؤ منوو يةَةت  بةةةس مةةردن ب يةَةت،  شةةةكة نامر كةةةى نةخؤ طةةةر زةر  نة ضةةاو، ئة لةةةى  يةةة بيلبي

ضةةوارةم  قةةورس،  نةخؤشةكة نابينَيت ئةمة نةخؤشى قورسة بةس مردن نيية يان رزطاركردنى لة نةخؤشى 
ضةةى  جةةةم  جةةةم، ثَين يةَةى ثَين تةةة ج تةةةم بَي نةةدام، حةو تةةة دواى ئة شةةانةش بَي طواستنةوةى ئةندام من ثَيم باشة 

لةةة لَيبكرَيت  كةسى شي سةةايية،  شةةتَيكى يا شةةَيت  او لة رووى ياساييةوة كامل االهلية، تةنازول دةكات و دةبةخ
مةةوخ  ئةندامَية لة ئةندامةكان بَى بةرامبةر ض زيندوو يان لة دواى مردنى جَيطة لة ضاندنى موخ، ضاندنى 

سةةيمياى هة نةةداَلت تةال كةةداى دوو م لةةة ماَلَي تةةؤ  ضةةونكة  يةةة،  نةةداَلت ثَيويستى بة كاملى ئةهليية ني يةةة و دوو م
سةةيمياى  كةةة تةال طةةرى  لةَةة وةرب لةةةو دوو مندا يةَةت  هةةةبَيت دةب كةةة  كةةةس  ساخن، نَيجيكرتين كةس و شياوترين 
مةةوخ ال  ضةةاندنى  بةةؤ  مةةة  هةةةبَيت، ئة يةةة  مةةل اهل تةةت كا كةةة و كةةةى،  طةةارى ب كةةة رز لةَةة  ئةةةو دوو مندا هةية بدةى 

تةةةماى نةبرَيت، مةعناى عةمةلييةى ضةندان منداَل ناردووة بؤ هيند و  بةةة  سةةتان  لةةة كورد ئوردن و خؤمان 
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بةةؤ  يةَةت  يةةة، دةب مةةوخ ني ئةةةَانيا  قةةةكانى  لةةة بان سةةتا  بكةينةوة ئةمة ماناى واية ئةم ئيشة كؤتايى ثَيبينني، ئَي
كةةرد،  سةةيارى  لةةةمان ثر نةةدامى ثةر يةةةكمان ئة تةةر هاورَي ئةةةوةى  يةَةت،  تةةة البرب مةسةلةى ضاندنى موخ ئةم بابة

بةةؤ  سةةةدان  سةةتانى دَل و هةنا لةةةكار راوة بةةة  شةةة  كةةةوتنى وةزي ةةةكانى مَي لةةة كار يةةان  شةةةيى  سةةتانى هةمي راوة
شةةم  نةةةكانى لة مةةن خا يةةةعنى  يةَةس،  كةةال ز يةَةدةَلَين كليني يةةة ث شةةتَية هة تةةوب  كةوتنى تةواوى نةطةِرانةوة، لة 
يةةة،  هةموو ئيش دةكات و طورجيلةكاو ئيش دةكات تؤ زةرعى ئةعجات هةية طورجيلةية، جطةرة، دَلة، سي 

سةةيةتنامةم ئيحتيمال شةةرت وة شةةم و ثَي كةةات و بَيهو ئةةيش نا شةةكم  بةةةَلام مَي يةَةت،  ضةةاو ب لةةةى  ة ثةنكرياس و بيلبي
يةةان  مةةرد  تةةةواوى  بةةة  كةةة  خةةؤد  يةةا  شةةة  ئةةةم نةخؤ كردووة دةبَيت لة وةسيةتنامة تةحديد بكرَيت، كة ثَيشرت 

شةةى كلينيكال دَيس بوو دةتوانى بة ثَيى وةسيةتنامة و رةزامةندى وةىل ئةمرةكانى ضاندن ى ئةندامةكانى لة
طةةةر د.  بةكار بَينى، بابةتيكى تر نووسيومانة بَيجطة لة خوَين سةبارةت بةوةى د. سروود تا ئَيستا نازاو ئة
نةةةطرياوة،  تةةر وةر شةةى  لةةة نةخؤ فةةت  سةةكني طرا عبداهلل هاوِرام بَيت بونطرافت يةعنى ثينةى ئَيسقان لةطةَل ئي

كةةة  سةةروود  كةةاك د.  سةةيجةيةك  هةةةموو ئةن بةةة نةةازاو  سةةتى  يةَةت ثَيوي شةةَية وةردةطر بةةؤ نةخو شةةَية  لةةة نةخؤ
سةةقان و  بةةؤ ئَي فةحسى ئَيض ئَيل تايثين  و دى ئَين ئةى تايثينطة، ئةمة نازاو ئةوةى بيستوومة طرافت كة 
يةَةت  نةةداَل وةربطري بةةؤ م يةةة  لةةة دا ئةةةوةى  يةَةت،  ثَيست بؤ سووتاوى دةكرَيت هةر لة نةخؤش خؤيةوة وةردةطري

شةةتةرطةرييانة نازاو دةبَيت رةئى  تر وةربطرَين تا ئَيستا نةمبينيوة لة نةخؤشخانةكانى هةرَيم ئةجمؤرة نة
 بكرَيت.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، زؤَل ا خان فةرموو.

 بةِرَيج زوَل ا حممود عبداهلل:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يي(، لةبةر ئةوةي مرؤييمان البرد، بكرَيت بة بةشَية لة من ثَيشنيار دةكةم بؤ خاَلي حةوتةم )شانةي مرؤ
شانةي هةر ئةندامَيكي لةش كةوا لة مرؤظَيكي زيندوو يان مردوو وةردةطريَيت بَيجطةلة خوَين، بةم 

( دةمةزراوة بكرَيت بة دةزطا، ثَيناسةكةشي بةم شَيوةية بَيت هةر 11شَيوةيةي لَي بكرَيت، هةروةها خاَلي )
ندروسيت ض نةخؤشخانة بَيت يان سةنتةرَيكي رَيطا ثَيدراو بؤ ئةجنامداني نةشتةرطةريةكاني دةزطايةكي تة

 ضارةسةركردني ئةندامة مرؤييةكان، ضة ئةهلي بَيت يان حكومي، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ردني راثؤرت  خؤزطة ئةو سةرةجنانة ئةو خاتوو زوَل ا ئَيوة ئةندام نةبوون لة ليذنةكان لة كاتي ئامادة ك
 كاتانة جَيتان بكردايةتةوة، بةِرَيج د.عبداللة فةرموو.
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 بةِرَيج د.عبداللة حاسم رجب:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بة نيسبةت ئةو ثرسيارةي )د.رَيكةوت( وةزيري تةندروسيت، ئةظة قاعيدةيةكة كو كةسَيكي شَيت تةبةرو  
العظم  قرنية العني  قل    بؤ تةبةروعَي ثَي بكةتن، يةك: هةستينة، ئةو ذي )نقا  يةعين بؤ ضاندنَي 

( ئةندامن ئةوة تةبعةن ستاندةرَيكي عالةمية، 10طورضيلةية، جطةرة، ريئةية، بةنكرياسة، جلد، ئةمعائة، )
ير، بة نيسبةتي دةتواني زةر  و تةبةر  بةو ئةندامانة بكةن، يةعين هةستيش لةطةَلة، بةِرَيج جةنابي وةز

جزء من اي عضو بشري يوزع من انسان حا أو حةوتةم ئَيمة لة دةقي عةرةبي )د.سروود( نووسيومانة )
واتة خوَين و ثَيست و قذ ئةوة بةخؤي خؤي نوَيدةكاتةوة، ميت ماعلا الليف و االنسجة دائمة التجلد   

ئةوة خوَين و هةموو ئةو ئمة التجلد   االنسجة داثَيويست نيية، ئةطةر بةس ئةو وشةية بنووسني )ماعدا 
موالحةزاتي جةنابتان لةخؤ دةطرَيت، بة نيسبةت )موت الدماغ(، يةعين وةفات، ئةز ثَيشنيار دكةم ئةظ 
دةقَي عةرةبي بَيتة نووسني، ضونكة ئةوة شامل و كاملة تةقريبةن، ئةوة زؤر موهيمة بؤ ئةو ياساية، 

وية اهلامة الواقعة يف جذع املخ واليت تتحكم يف نبض القل  و التن س  )املوت اللماغا: هو موت املراكز احلي
عل  الرغم من استمرار تن سه بواسىة ج از ئةوة زؤر طرنطة، )ف ن ماتت هذ  املراكز يعل االنسان ميتًا   

ة يةعين موتي دةماغي ئةطةر كةسَيالتن يز أو التن س واستمرار نبض القل  بواسىة االج زة والعقاق    
ذي هةموو ئةو دةرمان و ئةجهيجانة كو دَل كاري   يان لة عيانةية مورةكةزة بَي) و ئةو جيهازَي تةن يجبن

( رؤذ، هةيظَية ذي قةلب و تةنةفوس كار بكةن، 20( رؤذ، )10ثَي دكةتن، يةعين ئيحتيمالة حةفةيةك، )
اكز احليوية يف جذع املخ ها اليت تتحكم يف طبيًا  ميكانيكيًا  بصريًا يعل ميتًا  الن املربةس ئةسَل ئةوة بة )

هةر كاتَية لةسةر ئةو جيهازانة دةري بَيين دواي سَي دةقة، ضوار دةقة، ثَينج دةقة نبض القل  و التن س   
     دةمرَيت، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج د.شرين فةرموو.
 رمضان:بةِرَيج حسين 

 ج سةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَي
زرع ذاتا  زرع غ  من هاوِرام لةطةَل رةئي جةنابي وةزيري تةندروسيت، خؤي دوو شَيوةي زةر  هةية )

هةية، ئةوانةي كة براي بةِرَيجم )د.سروود( باسي كرد نةخؤش خؤي لة خؤي وةري دةطرَيت بؤ ذاتا  
لةبةر ئةوة ئةمة جَيطاي ناكرَيتةوة لةم ثَيست و ئةوانة، ثَيويست ناكات لة كةسَيكي تر وةري بطرَي، 

ياساية، ضونكة ناكرَيت جةنابت لة ذَير ضاندن و طواستنةوةي ئةندامي مرؤيي ئةمة تةنها بؤ ئةم ياساية 
تةنها بؤ كةسَيكي تر بطواسرتَيتةوة، ئةوةش دةضَيتة ذَير خانةي زةرعي زاتي كة نةخؤشةكة خؤي لة خؤي 

ندام هةر براي بةِرَيجم )د.سروود( باسي كرد دةكرَيت ثَيناسة بكرَيت يان وةر دةطرَيتةوة، سةبارةت بة ئة
تةسني ي بكرَيت، يان دةست نيشان بكرَيت، ثَيمواية ثَيشرت ئيشارةمتان ثَيدا ئةندام نوليةتي خؤي هةية، 
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ة ئةندام كؤمةَلَية خانة، كؤمةَلَية شانة دةبَيتة ئةنسيجة، كؤمةَلَية ئةنسيجة دةبَيتة ئةندام، كؤمةَلَي
دةَبيتة الشةي مرؤظ، لةبةر ئةوة ئةندام نوليةتي خؤي هةية هةمووي دةطرَيتةوة، سةبارةت بةوةي 
بَيجطةلة خوَين، دةست نيشامنان كردووة، ضونكة تةنها خوَين بة طواستنةوة دةكرَيت، ئةندام و ئةواني تر 

ةر ثَيش خبرَي بكرَيت بة خاَلي هةمووي بة زةر  و ضاندن دةكرَيت، سةبارةت  بة خاَلي حةوتةم ئةط
ضوارةم، ضونكة لة دواي ئةندام ئةطةر شانةي مرؤيي ثَيناسة بكرَيت باشرتة، سةبارةت بة دةرباز كردن 
ئةطةر بكرَيتة رزطار كردني نةخؤش، ثَيمواية لة رووي قواعديةوة جوانرتة، سةبارةت بة وةسيةت نامة و 

ادر( بوو طوتي ئةطةر بةَلطةنامة بَيت، دةتوانني ئَيمة جَيطاي وةسةت كار، براي بةِرَيجم وابجاو )كاك ق
بكةينةوة لة وةسيةت نامة بَلَيني لةوَي جَيطاي بكةينةوة، يةعين بة بةَلطة بَيت، بة نووسني بَيت، زؤر 

 سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كاك عمر فةرموو.
 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

من بةخَيرهاتين )كاك د.رَيكةوت( دةكةم، نامةوَيش بةراسيت لة تواناي بةِرَيجي بهَينمة خوارةوة، بةاَلم 
هةموو مرؤظَية ئيختيساسي لة يةك بواردا هةية، لةوانةية بةِرَيجيان ئيختيساسي لة بوارَيكدا هةبَيت، ثَيم 

ذكاري لة بوارة جيا جياكان كؤمةَلة ياسايةكي زؤر هةية ئَيمة ئيشكالي باش بوو بةِرَيجيان ستافَيكي راوَي
لةسةر دةكةين، لة بواري نةشتةرطةري بؤ ئَيسة، لة بواري طورضيلة، لة بواري ضاو، لة هةموو بوارةكاني 
ان سووتاندن، لةطةَل خؤت بهَيناية و ئَيمةش كةمرتين ئةندامان لةم ثةرلةمانة دكتؤرن، ثَيمواية سَي كةمس

دكتؤرن، لةبةر ئةوة وا باشرت بوو جةنابي )د.رَيكةوت( ستافَيكي راوَيذكاري لةطةَل خؤي بيهَيناية بؤ ئةوةي 
زياتر هاوكاري بةِرَيجيان بكرداية، مةبةستم ئةوة نيية خوا نةخواستة لة تواناي بةِرَيجيان كةم بكةمةوة، 

كةكاني ئَيمة كةم بكاتةوة، زياتر ئَيمة بةرضاومان  بةاَلم واباشرت بوو خةَلكي ثسثؤِر بهاتاية بؤ ئةوةي ئةر
 روون دةبؤوة، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج وةزيري تةندروسيت فةرموو.
 بةِرَيج د.رَيكةوت حةمة رشيد/ وةزيري تةندروسيت

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ئَيمة ثَيشرت ئةم ياسايةمان بؤ نَيردراوة و ثَيشرت لةطةَل )كاك  من ئةوشتانةي كة ئَيستا باسيان دةكةم،
د.عبداللة(دا موناقةشةمان كردووة، ئَيمة ليذنةيةكمان هةية ثَيي دةطوترَيت ليذنةي بااَلي ضاندني 

( لة 7105طورضيلة لة هةرَيمي كوردستان، كؤبوونةوةمان كردووة و بة نووسراوي ذمارة )
ئةو ليذنةية بة ئيمجاي خؤم دراوة بة سةرؤكايةتي ثةرلةمان و  ( راو سةرةجني22/4/2015)
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بةِرَيوةبةرايةتي كاروباري ثةرلةمان، ئَيستا ئةو شتانةي كة من باسي دةكةم هةر ئةو ماددانة كة من باسي 
دةكةم فةقةرة بة فةقةرة لَيرة تةدوين كراوة، ئةوةي ضاندني مؤخ، جطةلة ضاندني مؤخ لة نَيوان 

ةك بؤ بةخشني، بؤ بةخشني دةبَيت ئةوة موافةقة بكات، بةس لة نَيو خجةكاندا ئةمةي ناوَي، خجمةكاندا، ن
 ئةمة ياسايةي ناوَيت، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

وةي بةِرَيج د.عبداللة ئةطةر شتَيكي وا نةماوة تكاية رَيكي خبةنةوة ئَيوة لة ليذنة ثةيوةنديدارةكان بؤ ئة
 خبوَينرَيتةوة و بيخةينة دةنطدانةوة، خاتوو كةذاَل فةرموو.

 بةِرَيج كةذاَل هادي فةقَي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

داوا لة بةِرَيجتان دةكةم بؤ ماوةيةك ئةم كؤبوونةوةية دوا خبةن، تاوةكو بةِرَيج وةزيري تةندروسيت بتوانَي 
ناو هؤَلي ثةرلةمان، هةروةها ئةو ثةِري رَيجيشم بؤ ليذنةكاني ستافَيكي عيلمي راوَيذكار بان  بكات بَيتة 

ثةرلةمان بة تايبةتي ليذنةي تةندروسيت رايةكانيان يةك خبةن، ضونكة مةفروزة ليذنة ثَيش وةختة 
كؤبوونةوةي كردبَي، قةناعةتيان بة يةكرتي هَينابَيت كة يةك رايان هةبَيت، ئَيمة وةكو ثةرلةمانتار، وةكو 

دةكةم كةوا لَيرة راي جياواز هةية لة ناو ليذنةكة، بؤية ثَيشنيار دةكةم بؤ ماوةيةك  خؤم هةست
 كؤبوونةوةكة دوا خبرَيت، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

زؤر سوثاس بؤ بةِرَيجت، هيض دةرفةتَية نةماوة بؤ دواخستين كؤبوونةوةكة، ضونكة بةياني دوا رؤذة بؤ 
 ايي هاتين خولي طرَيدان.كؤت

 بةِرَيج كةذاَل هادي فةقَي:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 بؤ ماوةي يةك كاتذمَير.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 با بجانني راي ليذنة ثةيوةنديدارةكان ضيية، د.شرين فةرموو.
 بةِرَيج د.شرين حسين رم ان:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
او زؤر نؤرمالة ئةطةر ئةنداماني ليذنةي مةعنيش رةئي جياوازيان هةبَيت، ضونكة لة ناو ليذنةش وا بج

رةئي جياوازمان هةبوو، نةمان تواني بكةينة يةك رةئي لة ناو راثؤرت بنووسني، بة دةنطدان يةكالييمان 
 .كرد، زؤر ئاسايية ئةطةر ئةنداماني ليذنةش رةئي جياوازيان هةبَيت، زؤر سوثاس

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو زوَل ا فةرموو.
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 بةِرَيج زوَل ا حممود عبداللة:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

من دي ا  لة وةزيري تةندروسيت ناكةم، بةاَلم مةسةلةي ياسايي هةية، نةخؤشي نيية كة ثسثؤِري تايبةتي 
تةندروستيةوة هةموومان ثَيشنيارمان نووسيوة لةسةر  لَي بَيت ئةمة يةك، دوو: بة نيسبةت ليذنةي

هةندَي خاَل ناكؤك بووين بة دةنكدان يةكالييمان كردةوة، بةاَلم ئةم راثؤرتةي ئَيستاكة لةبةر دةستمانداية 
راثؤرتي هاوبةشي ضوار ليذنةية، يةعين لة هةندَي خاَل كة ليذنةي تةندروسيت رةزامةنديش نةبوو، بةاَلم 

رةزامةند بوو، ئَيستا ئَيمة كة ثَيشنيار دةكةين بؤ ئةوةي جَيطاي ثَيشنيارةكاني ئةو كاتةي سَي ليذنة 
 خؤمان بكةينةوة لَيرةدا، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج د.عبداللة فةرموو.
 

 بةِرَيج د.عبداللة جاسم رجب:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ت هةموو بؤ ئةندامَيت بةِرَيج ديار بكةم، ضونكة زؤربةي ئةظ تةعري انة ستاندةرن، يةعين بةس ئةز دظَي
ض تشتةكي مة تةئةليحم نةكرية، يةعين تشتةكي لة طريفاني خؤ مة دةرنةكرية، هةمووي ستاندةرن، ئَيمة 

يةعين زؤربةيان ( ياساي دةوَلةتاني عةرةبيمان خوَيندووة، لة ليذنةش موناقةشةمان كردووة، 9تةقريبةن )
 سةد، لة سةد ئةو تةعري انة دةستةواذةنة، ستاندةرن، تةبعةن قابلي طؤِرانكارين، بةس زؤربةيان ستاندةرن

 ئةندام، طواستنةوةي العضو   نقل) ئةوة هةية بةس اجلراحا   العالجا االستخلايف) هةية عةربيةكة دةقي لة

 اجلراحية   غ  العظم نقاع )زرع اجلراحية   غري الدم )نقل واية  )د.رَيكةوت(، جرياحي غةيري هةية

 بة تايبةتة هةية ماددةيةكمان ئَيمة بةس موخ، ضاندني جطةلة طوتي )د.رَيكةوت( جةنابي بةخشةر ثَينجةم:

 موخ، ضاندني و ئةهلية كاملي مةسةلةي لة )د.رَيكةوت( بةِرَيج هةية موشكيلةش هةية، بةَلَي، موخ، ضاندني

 ناقس كةسَيكي لة موخيش ضاندني خؤ هيض ناكات قةبول فةرةنسي موشةريعي ياساي ةثِرؤذ ئَيستا بةس

 ئةوةي عةرةبي واَلتاني زؤربةي لة بةس نيية، ئريادةي ئةو ئةوةي ئةساسي لةسةر ضونكة دةبَيت، ئةهلي

 ةئةهلي ناقس ئةطةر ئةهلية، كاملي شةخسي ياساييةوة رووي لة قةسدم نيية، موشكيلة كردووة ئيستيسنا
 هةبَيت، وةسي هةبَيت، قانوني موافةقةي دةبَيت ئةوة يةعين االرادة   مسلو  الشخ ) دةَلَين ثَيي بَي)

 هيض ئةوة هةبَيت، باوكي و داية موافةقةي بَيت منداَل ئةطةر تةبعةن هةبَيت، قانوني مومةسيلي موافةقةي

 ماسائيلي بة تايبةتة ئةوة  سَييةم خاَلي ثَينجةم ماددةي هةية ماددةيةك لَيرة ئَيمة بةس نيية، موشكيلةي

 سوثاس. زؤر لةوة، موفةسةلة تةبعةن العظم   النخاع و املخ اخلاليا و اجلذعية اخلاليا)
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو. تةندروسيت وةزيري بةِرَيج
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 بةِرَيج د.رَيكةوت حةمة رشيد/ وةزيري تةندروسيت:
 كي ثةرلةمان.بةِرَيج سةرؤ

 ثِرؤطرامي و ثةيِرةو لة قانونيةكان، بكةنةوة راستم هةَلةم لةوةي من موختةس ليذنةي بة سةبارةت

 خؤم لةطةَل خةَلكم تر ياساي دوو يةك، بؤ من ضونكة بَينم، ليذنةكةش ئةطةر دةبَي من وابجاو ثةرلةمان

 ئةندام ئةو بؤ تةوز ة ئةو بكةن، ثَي ستيشارةمئي دةبَي هةر ئةوان بكةم، قسة من دةبَي هةر بةاَلم هَيناوة،

 ئيمجاي ئةوة وابجاو نووسيوة، لةسةرت جةنابيشت و ثَيدا ئاماذةم وةكو من هةروةها بةِرَيجة، ثةرلةمانة

 ئةم و ناردووة فةرمي بة ياساية ثِرؤذة ئةم لةسةر خؤم وةزارةتةكةي سةرةجني راو من (22/4) لة بةِرَيجتانة

 فةقةرةي بة فةقةرة خؤيان موخ ضاندني بااَلي ليذنةي كؤبوونةوةيةكي ضةند ئةجنامي ةل سةرةجنةش راو

 بؤ قانون بةراسيت ئَيمة ئَيستا موخ ضاندني بة سةبارةت رشتووة، دايان خؤيان و خوَيندووة قانونةكةيان

 هةية، تةلةسيمايان كة خاَلكانةي ئةو بؤ هةية طةورةمان كَيشةيةكي ئَيمة ئَيستا بكرَيت، بةجَي جَي ئةوةية

 بؤ بؤية ناكةوَيت، دةستيان ئةوةي لةبةر نةكراوة، بؤيان ئَيستا نابَيت، بؤيان براكانيان و خؤشة ناتوانن
 فةرةنسا مستةواي دةطةينة ئَيمة تاوةكو بكرَيت، ئيستيسنا دةبَيت بكرَيت، هني دةبَيت موخ ضاندني مةسةلةي

 يش(CONCERN) كة وةرطرين، (CONCERN) بَلَيني كة و تدةبَي بانكَيكمان كة ئةوانة، و بةريتانيا و

 باوكةكة و داية هةر ئَيستاش وةرطرَي، باوك و داية لة دةبَي هةر ساَل (18) منداَلَيكي كة تؤ خؤ وةرطريت

 بَيت، نةي تريان ئةوةي و هةبَيت تةلةسيماي يةكَيكيان هةبَيت منداَلم دوو كة من مةسةلةن دةبذَيرن، هةَليان

 سوثاس. زؤر بَيت، نةي هي يان  كة وةردةطرم وةلة من
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 شوان د. بةِرَيج كردووة، موداخةلةيان داواي ئةندام دوو كؤتايي سياغةي دةطةنة ثةيوةنديدارةكان ليذنة تا

 فةرموو. قةاَلدزةيي
 باوةمري )د.شوان قةاَلدزةيي(: مصى  بةِرَيج عمر 

 َيج سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر

 ئةندامَيكي طواستنةوةي بكرَيت تَيدا طؤِرانكاري ئةوها ئةطةر رةكيكة، هةندَية ضوارةم بِرطةي يةكةم ماددةي

 بِرطةي يةك ماددةي لة هةر نةشتةرطةرييةوة، ضارةسةري رَيي لة وةرطر بؤ بةخشةرةوة لة مرؤظة جستةي

 ثةستؤوة، ثاَلة و فشار هةندَية رَيي لة جَي دَيت تةنازوالت رزؤرجا كراوة، تةنازوالت باسي بةخشةر ثَينجةم

 جةستةي ئةندامَيكي كة ياساييةوة رووي لة شياوة كةسي بةخشةر بكرَيت، تَيدا طؤِرانكاري ئةوها دةكرَي بؤية

 باسي نؤيةم و هةشتةم بِرطةي بةرامبةر، بةبَي تر كةسَيكي بؤ دةبةخشَيت مردن دواي لة يان بَيت زيندوو

 فةرمي شوَينَيكي لة وةسيةتة ئةو دابِرَيذرَيتةوة شَيوازَية بة ئةوة ئةطةر دةكات، وةسيةتكاري و ةسيةتو

 سوثاس. زؤر شةرعي، هةيئةيةكي لة ياخود عةدل كاتب لة منوونة بؤ بكرَيت،
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو. خلحم كاك بةِرَيج



 418 

 بةِرَيج خلحم امحد معروف:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 تَيداية زؤري وردةكاري كة هاتووة رابردوو لة تةندروسيت وةزارةتي سةرةجني و را ياساية ثِرؤذة بةم سةبارةت

 كراوة ديراسة دروستةوة بة زؤر ياساية ثِرؤذة ئةم كة  ئةوةي بؤ بةَلطةية سةرةجنانة و را ئةم هةر راستيدا، لة

 قسة ناتوانَي بَيت لةطةَل راوَيذكاريشي كردةوة رووني خؤي وةك تةندروسيت يريوةز بةِرَيج دوو: يةك، ئةوة

 موختةس خةَلكي رةئي تر رَيطايةكي بة بنبةست بطاتة كة ثَيشَي هاتة بشكرَيت ئةطةر دةتوانَي بةاَلم بكات،

 كة ئةوةي بكةين، تةواوي دةبَي زؤرة ماددةكان ئةوةي لةبةر ناكات، دواخس) بة ثَيويست نا ئةطةر وةربطرَي،

 ثةرلةمانتاران، وةكو و ياسايي ليذنةي هةم وةكو ئَيمة ئةركي ئةوة هةبَيت، ياساكةدا لة قانونية ئيشكالي

 سوثاس. زؤر كرابَيت، ضارةسةر دةكةم تةسةور توبيةكان و عيلمي ئيشكالة
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو. د.عبداللة بةِرَيج
 د.عبداللة جاسم رجب: بةِرَيج

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

  وز) (:3) ثَينجةم ماددةي دووةم فةسلي تةندروسيت وةزيري )د.رَيكةوت( بةِرَيج كردنةوة  دَلنيا بؤ بةس

 الى ل )من هةموويانة، ية،موللة ) خةاليةي يةعين )مصل(، سَي يةعين األيف  )خاليا األيف   اخلاليا زرع و نقل

  شروتَيكن و شةرت ضةند بةس ش،االهلية  عديم )من يةعين ئةهلية، كامل بةس نةك الهلية  ا عليم من و

 سوثاس. زؤر دةكةين، ئيجافة تةبيعية، ئةويش
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو. د.جوان بةِرَيج ياساكة، نابَيت تةواو بةراسيت بَيت شَيوةية بةم ئةطةر جا
 ان امساعيل عجيج:بةِرَيج د.جو

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 هاوبةشيش ليذنةكاني لةطةَل كرد، ط توطؤ ياسايةمان ثِرؤذة ئةو تةسةلي و تَير بة ئةوقاف ليذنةي لة ئَيمة

 ئَيمة راستة دةكةم، د.رَيكةوت( و )د.عبداللة رةئي ثشتطريي من كراوة، لةسةري زؤر ط توطؤيةكي

 كردووة، عةرةبي دةوَلةتاني تةجاروبي لة ئيستي ادةمان زؤر ستاندةرة، ناسانةثَي ئةو كردووة، ئيستي ادةمان

 لي رةئيمان دةكرد موختةمسان دكتؤري لةطةَل تةلةفؤمنان زوو زوو، كردووة، لةسةر زؤريشمان ط توطؤيةكي

 ذةكةمانثِرؤ حةقي يةعين خبةين، دواي كة نيم ئةوة لةطةَل راوةستاباين جَيطايةكي لة ئةطةر وةردةطرتن،

 سوثاس. زؤر داوة،
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو. د.ظااَل
 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيم:
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 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ليذنة شَيوةية بةو وةزير، جةنابي بةِرَيج ثَيشنيارةكاني تايبةتي بة وةرطريان، هةند بة ثَيشنيارةكان زؤربةي

 رشتةوة. داي نثةيوةنديدارةكا
 يةكةم بةشي

 ثَيناسةكان
 ماناكانيان خوارةوة دةستةواذانةي و وشة لةو مةبةسةت ياساية ئةم حوكمةكاني كردني ثيادة لة (:1) ماددةي

 بةرامبةريانة:
 كوردستان–عَيراق. هةرَيمي حكومةتي تةندروسيت وةزارةتي وةزارةت: -1

 ن–عَيراق.كوردستا هةرَيمي حكومةتي تةندروسيت وةزيري وةزير: -2

 بؤ بَيت طرن  و ذينةوةر كة بةشَيكي يان مرؤظ جةستةي ئةندامةكاني لة ئةندامَية هةر ئةندام: -3
 قورس. نةخؤشي و مردن لة نةخؤش كردني رزطار

 ئةندامةكان لة يةكَية وةرطر كةسي رَيطةيةوة لة كة نةشتةرطةري ئةجنامداني ئةندام: طواستنةوةي -4

 وةردةطرَيت. مردوو يان بَيت، زيندوو ض بةخشةرةوة كةسي لة شانةكان يان

 لة ئةندامَية دةستبةرداري كة االهلية  كامل) ياساييةوة رووي لة شياو كةسي بةخشةر: -5

 جطةلة مردني دواي لة يان بَيت، زيندوو ض بةرامبةر بةبَي تر كةسَيكي بؤ دةبَيت لةشي ئةندامةكاني

 ئَيسة. موخي ضاندني

 لة شانةيةك يان مرؤيي ئةندامَيكي ضاندني بة زؤري ةكيثَيويستي كة كةسةي ئةو وةرطر: -6

 دةبَيت. جةستةيدا

 وةردةطريَي مردوو يان زيندوو مرؤظَيكي لة كةوا مرؤيي ئةندامَيكي هةر لة بةشَية مرؤيي: شانةي -7

 دةكةنةوة. تازة خؤيان كة خانانةي ئةو و، خوَين بَيجطةلة

 لة بةخشني رَيطاي لة جةستة ئةندامةكاني ريزيات يان ئةندامَية بة كردن رفتار نامة: وةسيةت -8

 بةرامبةر. بةبَي كردن بةخاوةن لة بريتيية لَيي ئةمانج و، مردن دواي

 ئةندامَية بةخشيين بة كردووة وةسيةتي ياسا ثَيي بة ذيانيدا كاتي لة كة كةسةي ئةو كار: وةسيةت -9

 مردني. دواي لة ئةندامةكاني زياتري يان

 لة بة مَيشة وةزي ةكاني كةوتين كار لة يان هةناسةدان و دَل ييهةميشة راوةستاني مردن: -10

 مَيشة. مردني نةطةِراوة تةواوي كةوتنَيكي كار

 .................... ئةجنامداني بؤ ثَيدراو رَيطا شوَينَيكي هةر دامةزراوة: -11

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةِرَيج وةزيري تةندروسيت فةرموو.
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 ةِرَيج د.رَيكةوت حةمة رشيد:ب
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

سةبارةت بة خاَلَيكيان ئَيمة تووشي شتَيكي قانوني دةبني، شانةي مرؤيي بةشَية لة هةر ئةندامَيكي مرؤيي 
كةوا لة مرؤظَيكي زيندوو يان مردوو وةردةطريَيت بَيجطةلة خوَين، ئةو فةقةرةيةي كة يان خؤي تازة 

ة البةين باشة، دةزاني بؤ  ضونكة جطةريش خؤي تازة دةكاتةوة، ئةوة تووشي ئيشكالَيكي دةكاتةوة، ئةو
، زةر  ناكرَيت لة بةيين دوو كةسدا، لةبةر (Skin)، نة (Bone)قانوني دةبني، دوو رةئيم بؤ هاتووة، نة 

ن تازة دةكةنةوة ئةوة ثَيويست ناكات، بَيجطةلة خوَينةكة دةي ثَيكَيت، بَيجطةلة خوَين و ئةوانةي خؤيا
 ئةوة البةن، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج حاجي كاروان فةرموو.
 بةِرَيج كنعان جنم الدين )حاجي كاروان(:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

من داواكاريةكةي )كاك عمر و خوشكة كةذاَل( دووثات دةكةمةوة، جةنابي وةزير دةَلَي ئةوة بة 
(Message)  بؤم هاتووة، رجائةن با جةلسة نةوستَيت، بةس با سَي، ضوار راوَيذكاري بَين، ئةو ياساية

 زؤر طرنطة بؤ ماددةكاني تر.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج د.ظااَل فةرموو.
 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ي: بةشَية لة هةر ئةندامَيكي مرؤيي كةوا لة مرؤظَيكي زيندوو يان مردوو وةردةطريَيت شانةي مرؤي  -7
 بَيجطةلة خوَين.

 دواي لة بةخشني رَيطاي لة جةستة ئةندامةكاني زياتري يان ئةندامَية بة كردن رفتار نامة: وةسيةت  -8

 بةرامبةر. بةبَي كردن بةخاوةن لة بريتيية لَيي ئةمانج و، مردن

 يان ئةندامَية بةخشيين بة كردووة وةسيةتي ياسا ثَيي بة ذيانيدا كاتي لة كة كةسةي ئةو كار: سيةتوة -9

 مردني. دواي لة ئةندامةكاني زياتري

 كار لة بة مَيشة وةزي ةكاني كةوتين كار لة يان هةناسةدان و دَل هةميشةيي راوةستاني مردن:  -10

 مَيشة. مردني نةطةِراوة تةواوي كةوتنَيكي
دامةزراوة: هةر دةمةزراوةيةكي تةندروسيت رَيطا ثَيدارو )اَرخ  بها( بؤ ئةجنامداني   -11

 نةشتةرطةريةكاني ضاندني ئةندامة مرؤييةكان ض ئةهلي بَيت و ض حكومي بَيت.
 ليذنة: ليذنةي بااَلي طواستنةوة و ضاندني ئةندامة مرؤييةكان لة كوردستان–عَيراق.   -12
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 مد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حم

 بةَلَي، د.شرين فةرموو.
 :رمضانبةِرَيج د.شرين حسين 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ثَيمواية رةئي حكومةتيش وةك رةئي هةندَية لة ئةندامة بةِرَيجةكاني ثةرلةمان بووة خاَلي حةوتةم بَيتة 

 ثَيش خاَلي ثَينجةم، سوثاس.
 كي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤ

باشة، ئةوة دوايي لة سياغةشدا دةتوانني ضاكي بكةينةوة، باشة، كَي لةطةَل ماددةكةية كة بةو شَيوةيةي 
( كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَل دانيية  تكاية 55خوَيندرايةوة  تكاية دةست بةرزكاتةوة، )

 سةندكرا، ماددةي دووةم خبوَيننةوة.دةست بةرزكاتةوة، كةس نيية لةطةَل دا نةبَيت، كةواتة ثة
 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةشي دووةم
 حوكمي طشتيي

 
نابَي نةشتةرطةري ضاندني ئةندامةكانيان، يان بةشةكاني، يان شانةكان بة طواستنةوةي هةر (: 2ماددةي )

تةي مرؤظَيكي زيندوو يان لة الشةي مرؤظَيكي مردوو ئةندامَية يان بةشَيكي ئةندام، يان شانةيةك لة جةس
بة مةبةسيت ضاندني لة جةستةي مرؤظَيكي تر ئةجنام بدرَيت، تةنها بة طوَيرةي حوكمةكاني ئةم ياساية و 

 ثةيِرةو و رَينماييةكانيةوة نةبَيت.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ماددةية  كةس نيية، بؤية دةاةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية كة بةِرَيجان، كَي قسةي هةية لةسةر ئةم 
( كةس لةطةَل داية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَل 62بةو شَيوةيةي خوَيندرايةوة  تكاية دةست بةرزكاتةوة، )

دانيية  تكاية دةست بةرزكاتةوة، كةس نيية لةطةَل دا نةبَيت، كةواتة ثةسةندكرا، ماددةي سَييةم 
 ة.خبوَيننةو

 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 (: 3ماددةي )
ناكرَيت ئةندامَيكي يان بةشَية لة ئةندامَية يان شانةيةك لة جةستةي مرؤظَيكي زيندوو  -1

بطوازَيتةوة بة مةبةسيت ضاندني لة جةستةي مرؤظَيكي تر، تةنها لة حاَلةتي زةرورةت نةبَيت، كة 
ثارَيجطاري كردن لة ذياني كةسي وةرطر، يان ضارةسةركردني لة نةخؤشيةكي  ثَيويست بكات بؤ
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كوشندة، بةو مةرجةي طواستنةوةكة تاكة ئاماراز بَيت بؤ بةرةنطاربوونةوةي ئةم زةرورةتة و، 
طواستنةوةش نةبَيتة هؤي ئةوةي كةسي بةخشةر تووشي مةترسيةكي كوشندة بَيت لةسةر ذياني، 

 يان لةسةر تةندروسيت.

 ضاندني لوةكاني زاوزَيي و بةشةكاني و شانةكاني و خانةكاني قةدةغة دةكرَيت. -2

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة، كَي قسةي هةية لةسةر ئةم ماددةية 

 بةِرَيج فخرالدين قادر عارف:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

مانة بةِرَيجانة ناوي خؤيان تؤمار كردووة )قادر بؤ ط توطؤ كردن لةسةر ماددةي سَي، ئةم ئةندام ثةرلة
 ئؤمتان، خاتوو منرية، عباس غجالي، حاجي كاروان، مامؤستا غريب، شوان قةاَلدزةيي(.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كاك قادر فةرموو.
 بةِرَيج قادر ئؤمتان رسول:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ددةي سَي برطةي يةكةم ثَيشنيار دةكةم بة ثَيي ئامراز، ضونكة طواستنةوةي ثِرؤسةي ضاندن سةبارةت بة ما
يان هَيناني لةشي مرؤظ يان شانةيةك، يان بةشَيكي ضاندني لة جةستةي مرؤظَيكي تردا ثِرؤسةيةكة، نةك 

طةي دووةم من ئامراز بة راي من، بؤية ثَيشنيار دةكةم بطوترَيت رَيطا، يان هؤكار، سةبارةت بة بِر
ثرسيارَيكم لة ليذنةي تةندروسيت يان بةِرَيج وةزيري تةندروسيت هةية، ئايا هؤكاري قةدةغةكردني ئةمة 
هؤكارةكة دينية يان اليةني كؤمةاَليةتية  بؤ منوونة كة دايكَية منداَل دروست ناكات هَيلكةي ثيرتاو 

ة دايكَيكي تردا كة دةهَينرَيت ئةمة قةدةغة دةضَيندرَيت، ياخود رةمحي دايكَية منداَل دروست ناكات ل
دةكرَيت، ئةمة هؤكارةكة دينة يان اليةني كؤمةاَليةتية يان اليةني تةندروستية  راستة ئَيمة موسلمانني، 
بةاَلم دينةكاني تر كة ئةمان نوَينةريشيان لَيرةية حةز دةكةم لةو بارةيةوة روون كردنةوةيةك بدرَيت بؤ 

 ، زؤر سوثاس.بةرضاو رووني ئَيمة
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كاك عباس غجالي فةرموو.
 بةِرَيج عباس غجالي مريخان:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةم بابةتانة تةخةسوسي و ياسايني، ثَيم باشة ليذنةكاني تةخةسوسي لةطةَل جةنابي وةزير بطةنة 
 ئَيمة كؤتايي بةم بِرؤذةية بَينني، سوثاس.رَيكةوتنَية وةكو ماددةي دوو، 
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ثَيموابَيت ثَيشرتيش كؤبوونةوةيان كردووة، طةيشتوونةتة رَيكةوتن لةسةر ئةم بابةتة، ئةو رايةي بةِرَيجان 
ة ناو هؤَلي ثةرلةمان، بةِرَيج ئةنداماني تري ثةرلةمانيش كة باسيان كرد، بةِرَيج وةزير راوَيذكار بَينَيت

وةزير باس لةوة دةكات كة هةموو راوَيذكارةكان راي خؤيان نووسيوة لةبةر دةستيةتي و ئةو راكاني 
 ئةوانيش باس دةكات، بةِرَيج د.ظااَل فةرموو.

 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

يبةتي ليذنةي ياسايي هةموو ثَيشنيارةكامنان لة وةزارةت و جةنابي ئَيمة وةكو ليذنة ثةيوةنديدارةكان بة تا
وةزير وةرطرتووة، بؤية هيض كَيشةيةك لة نَيوان ليذنةكان و لة نَيوان وةزير نيية، يةعين روون 

 كردنةوةكان وازحة، ئَيمة كة دةاوَينينةوة تةنها راي ئةنداماني ثةرلةمامنان دةوَيت، سوثاس.
 

 مد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حم

 بةِرَيج د.بةهار فةرموو.
 بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 د.ظااَل قسةكامني كرد، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج خاتوو منرية فةرموو.
 علي: عثمانبةِرَيج منرية 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
قسةم لةسةر ماددةكة نيية، بةاَلم تَيبينيةكةم ئةوةية كة بةِرَيجان لة ليذنة ثةيوةنديدارةكان ئةو  من

سةرةنج و تَيبينيانةي لةاليةن وةزارةتي تةندروستيةوة كة بةِرَيج وةزيري تةندروسيت ئاماذةي بةوةداوة 
ة، بؤية دةكرَي ليذنة كة ئةم تَيبيين و سةرةجنانة لةاليةن ليذنةيةكي موختةسةوة ئامادة كراو

ثةيوةنديدارةكان ئةو تَيبينيانة بة هةند وةربطرن، ثَيمواية كار ئاسانيةكي تةواو بؤ ثةرلةمانتاران و هةتا 
 بةرضاو روونيش دةدات بة ئَيمةش، بة تايبةتي ئةوانةي كة تةخسومسان نيية لة بوارةكةدا، زؤر سوثاس.

 :بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان

دةمةوَي باس لةوة بكةم كة ليذنة ثةيوةنديدارةكان وةريان طرتووة، ئةو رايانةيان وةرطرتووة، ثَيشرت بة 
دةستيان طةيشتووة لة كاتي ئامادة كردني راثؤرت لةبةر دةستيان بووة و وةريان طرتووة، بةرَيج كاك شوان 

 قةالدزةيي فةرموو.
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 ةيي(:باوةمري )د.شوان قةاَلدزمصى   بةِرَيج عمر 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ماددةي سَي بِرطةي يةكةم ئةوة كة دةَلَي لة حاَلةتي زةروري نةبَيت، ئةطةر بةِرَيج وةزيري تةندروسيت ئةو 
 حاَلةتة زةرورة ضيية بؤمان روون بكاتةوة، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كاك حاجي كاروان فةرموو.
 بةِرَيج كنعان جنم الدين )حاجي كاروان(:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ثَيم باشة لة كؤتاييدا يةك وشة زياد بكرَي، ضونكة مردني ئةو كةسة دواي ماوةيةكي تريش لةسةر ئةوة 
 حيساب باش نيية، بؤية تةنها لة ئَيستاي بؤ زياد بكرَيت، زؤر سوثاس.

 ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي 

 بةِرَيج مامؤستا غريب فةرموو.
 حةمة: مصى  بةِرَيج غريب 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

لة حاَلةتي زةرورةت بكرَيت لة كاتي ثَيويست، بةراسيت وةرطَيِرانةكة هةندَي وشة هةية هةر بة عةرةبي 
نةخؤشيةكي كوشندة، ماوةتةوة، دواتر ثارَيجطاري كردن لة ذياني كةسي وةرطر يان ضارةسةركردني لة 

جةنابي وةزيريش ئاماذةي ثَي كرد كة دةكرَيت نةخؤشي كوشندة بكرَيت بة نةخؤشي قورس، دواتر لة 
بؤ االعضاء التناسلية   جةنابي وةزير دةثرسم خاَلي دووةم ضاندني لوةكاني زاوزَي، ئةطةر وةرطَيراوة لة )

ةكار بهَينرَيت، ضونكة )لو( بة ماناي تريش دَيت، وشةي لوةكان بةكار هَينراوة، ئةندامةكان باشرت نيية ب
 سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج وةزيري تةندروسيت فةرموو.
 بةِرَيج د.رَيكةوت حةمة رشيد:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

)لو( لة واَلتي خؤمان بة منيش تةنها تَيبينيم تَيبينيةكةي )كاك غريب(ي ثةرلةمانتارة، )لو( نةخؤشية، 
وةرةم دَيت، دةَلَي )لو(يةكم لَي هاتووة، لةبةر ئةوة من ثَيم باشة ضاندني ئةندامةكان، ياخود دةتوانني 

ئةندامةكاني زاوزَي و بةشةكان و شانةكان و خانةكان قةدةغة بكرَيت، سةبارةت بةوةي و بَلَيني رذَينةكان 
ة ئةوة شتَيكة بَيجطةلة شتة دينيةكة و كؤمةاَليةتيةكة شتَيكي بؤضي ئةمة قةدةغة دةكرَيت، من ثَيمواي

مةنتيقيشة، يةعين مةسةلةن تؤ منداَلي خؤت دةبَي لة خؤت بَيت، لةوانةية بؤ داية ئةطةر تؤ مةسةلةن 
( مان  هةَلي 9هَيلكةكة هَيلكةيةكي تر بَينيت، مةسةلةن لة رةمحي دايكةكةي تردا رةمحي لةسةر ب َي و )
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اَلم ئةوة بؤ ثياو نابَيت، زةمحةتة تؤزَية بؤ ثياو، بؤية من هةر لةطةَل ئةوةدام كة ئةوة قةدةغة طرَي، بة
بكرَيت بؤ ئَيستاي ئةم واَلتةي ئَيمة، ضونكة ئةوة لةوانةية دواتر كَيشةي كؤمةاَليةتي تَيدا بكةوَيتةوة، 

 َينةكاني زاوزَي، زؤر سوثاس.تةنها سةرةجنم لةسةر ئةوة ئةو )لو(ة بطؤِرَيت بة ئةندامةكان يان رذ
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج د.عبداللة فةرموو.
 بةِرَيج د.عبداللة جاسم رجب:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

يةعين ئةوة دروستة، ئةطةر جةماعةتي ليذنةي ئةوقافيش لةطةَل ال لد التناسلية   نةسي عةرةبيةكةي )
دواي بة ئيتي اق ئةو ملنع اختالط االنسا    مة تةكيمةلةمان هةبوو بؤ ئةو بِرطةي دووةم )ئَيمة بوون، ئَي

وشة الببةين، ئةوة لة ناحيةي ديين زؤر طرنطة، بةس ئةو كات بة ئيتي اقي هةر ضوار ليذنة ئَيمة ئةو 
)خىر كة ماددةي سَييةميش ئةو وشةي كوشندة ئةسَلةن لة عةرةبيةملنع اختالط االنسا    وشةي )
، يةعين جةسيم فةرقي هةية لةطةَل قاتل، كوشندة تةرجومةي قاتلة، نازاو )خىر القاتل نةك اجلسيم   

 بة كوردي تةرجومةي جةسيم دةبَيت ضي، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج د.شرين فةرموو.
 :رمضانبةِرَيج د.شرين حسين 
 مان.بةِرَيج سةرؤكي ثةرلة

 ئاخافتنَيت من )د.عبداللة( بةحس كر، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 داي بِرَيذنةوة بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوة، بةِرَيج د.هةورامان طَي ةنةيي فةرموو.
 بةِرَيج د.هةورامان حةمة شريحم )هةورامان طَي ةنةيي(:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بةِرَيج )كاك قادر( ثرسياري كرد وةكو تةوز َية بؤ ثرسيارةكةي، ئَيمة ئةو بابةتةمان زؤر باس كرد براي 
لة ليذنة، بةَلَي فيعلةن لة رووي شةرعيةوة بة هيض جؤرَية دروست نيية، ضونكة ئةوة ئيختيالتي نةسةب 

ة هةموو دينةكاندا واية، دروست دةبَيت ئةو كاتة، ئةوةش قةدةغةية، هةر لة ئيسالميشدا ئةوها نيية ل
 سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج د.ظااَل فةرموو.
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 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 (: 3ماددةي )

ناكرَيت هةر ئةندامَيكي يان بةشَية لة ئةندامَية يان شانةيةك لة جةستةي مرؤظَيكي زيندوو  -1
ازرَيتةوة بة مةبةسيت ضاندني لة جةستةي مرؤظَيكي ديكة، تةنها لة حاَلةتي زةرورةت نةبَيت، بطو

كة ثَيويست بكات بؤ ثارَيجطاري كردن لة ذياني كةسي وةرطر، يان ضارةسةركردني لة نةخؤشيةكي 
 كوشندة، بةو مةرجةي طواستنةوةكة تاكة ئاماراز بَيت بؤ بةرةنطاربوونةوةي ئةم زةرورةتة و،
طواستنةوةش نةبَيتة هؤي ئةوةي كةسي بةخشةر تووشي مةترسيةكي طةورة بَيت لةسةر ذياني، 

 يان لةسةر تةندروسيت.
 ضاندني رذَينةكاني زاوزَيي و بةشةكاني و شانةكاني و خانةكاني قةدةغة دةكرَيت. -2

 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
نةوة، كَي لةطةَلداية كة بةو شَيوةيةي خوَيندرايةوة  تكاية دةست بةِرَيجان، ئَيستا دةاةينة دةنطدا

( كةس 1( كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَل دانيية  تكاية دةست بةرزكاتةوة، )50بةرزكاتةوة، )
 لةطةَل دانيية، كةواتة ثةسةندكرا، ماددةي دواي ئةو خبوَيننةوة.

 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيم:
 ةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَيج س

 (: 4ماددةي )
نابَيت طواستنةوةي هةر ئةندامَية يان بةشَية لة ئةندامي يان شانةيةك لة جةستةي مرؤظَيكي زيندوو بؤ 

 ضاندني لة جةستةي مرؤظَيكي ديكة ئةجنام بدرَيت، تةنها بةخشني نةبَيت.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ية لةسةر ئةم ماددةية  بةِرَيجان، كَي قسةي هة
 بةِرَيج فخرالدين قادر عارف:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةم ئةندام ثةرلةمانة بةِرَيجانة ط توطؤي ماددةي ضوار دةكةن )بةهجاد دةروَيش، مامؤستا غريب، د.سروود 
 سليم، شكرية امساعيل(.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو. بةِرَيج كاك بةهجاد
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 بةِرَيج بةهجاد دةروَيش دةروَيش:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بة نيسبةت ماددةيا ضوارَي كة بَيذيت تةنها بة بةخشني نةبيت، ثرسيار لَيرة بؤ ليذنة و هةم لة رَيطاي 
 جةنابتان بؤ وةزير، دَي ضاوة دشَيني هاوسةنطي بثارَيجين، ئيحيتيمالة هةندَية حاَلةت هةبن بةخشني
دةست نةكةويت، بؤ منوونة مةسةلةن طورضيلة ثَيويسيت بة موتابةقة هةية، لةوانةية ئةظ خجمة دةست 
نةكةويت، يان ئةوَيت كو موتةبةر  بن، ئيحتيمالة حاَلةتي ئةوهاش خبوزايت هةر طورضيلة لة كار كةتي، 

شَيني رَيطا ضارةكي بؤ ئةطةر نةهَيتة زةر  كرن ئةظ كةسة تووشي حاَلةتي مرنَي دبيت، ئايا  ئةم نة
بينيةوة و هاوسةنطي بثاريجيت  بؤ هةندةك حاَلةتا، نةك بؤ هةميا، هةر ضةندة من دطةل هةندَي نيمة بة 

 هيض شَيوةيةكي تيجارةت بة ئةندامَيت لةشَي مرؤظي بَيتة كرن، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 مامؤستا غريب فةرموو.

 
 حةمة:  مصى  ج غريب بةِرَي

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بة تَيطةيشتين من ماددةي دوو، ماددةي ضواري لةخؤ طرتووة، لةبةر ئةوة من ئةو ماددةي ضوارة بة زياد 
 دةزاو، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج د.سروود فةرموو.
 بةِرَيج د.سروود سليم ميت:

 سةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَيج 

ندوو بكرَيتة زيندوو يان ثشتطريي قسةكاني )مامؤستا غريب( دةكةم، هةروةها رةئي من ئةوةية ثاش زي
 بؤ ضاندن ئةو كةليمة ئيجافة بكرَيتةوة ، سوثاس. مردوو

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس ، خاتوو شكرية فةرموو.

 :مصى   بةِرَيج شكرية امساعيل
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

هةةةن  من هةمان تَيبينى كاك بهجادم هةية لةطةَل هةندَى ئيجافة ، بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان ديارة كةسانَية 
يةةة  سةةيان ني خةةجم و كة خواى طةورة ماَل و سةروةت و سامانَيكى زؤرى ثَي بةخشيون ، بةاَلم لة هةمان كاتدا 

ةتَيكدا كة كليةكانى دةوةستَيت يان ثَيويستى بة زةرعى جةر  هةية ئايا كة ياخود كةسَيكى وا نيية لة حال
سةةَية  يةَةت كة ضةةار دةب يةةاخود نا يةَةت  سةةة دةمر ئةةةم كة تؤ ِرَيى لَيدةطرى تةنها بة بةخشني دةبَى ، لة اليةكةوة 
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هةةةبووة ئَي مةةان  لةةةتى وا ضةةةندان حا نةةة  بةةؤ منوو بةةؤ دةرةوةى واَلت  بةةا  كةةا و بي سةةَية ئيتي ةةاق ب طةةةَل كة سةةتا لة
كةةدا  مةةدةدات لةكاتَي شةةتةرطةرييةكة ئةجنا لةةةوَى نة نةةد  تةةى هي بةةؤ واَل بةةا  خةةؤى دةي كةسَية ثةيدا دةكا و لةطةر 
هةمان شت دةكات ، بةاَلم مةسرةفَيكى زؤرى دةكةوَيتة ئةستؤ ، لة هةمان كاتيشدا ئَيمة ضةندةهان كةمسان 

شةةتبا ض يةةةكى ب رؤ بةةة هةبووة لة هةذارى خؤى كشتووة ، بةاَل ئةطةر كل مةةن  يةةة  كةةرد ، بؤ يةةانى دة سةةةرى ذ ارة
 ثَيويستى دةزاو بِرطةيةكى بؤ زياد بكرَى ضارةسةرَية بؤ ئةو حالةتة بدؤزرَيتةوة ، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة ، سوثاس ، خاتوو منرية فةرموو.

 على:عثمان بةِرَيج منرية 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

هةةةرَيمى ثشتطريى ق لةةة  ئةةةيبينني  مةةة  كةةة ئَي ئةةةوة حالةتَي سةكانى كاك بهجاد و شكريةخان ئةكةم ، بةِراستى 
 كوردستاندا.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس ، بةِرَيج وةزيرى تةندروستى فةرموو.

 بةِرَيج  د. ِرَيكةوت حةمة رشيد/ وةزيرى تةندروستى:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةة  نةةةوة ئَي يةةة بكةي ئةةةو دةرطا يةةةعنى  كةةةين ،  غةةة ب خؤى دانيشتنى ئَيمة بؤ ئةوةية كة ئَيمة بازرطانى قةدة
بةةة  كةةةس  نةةادا بة خةةؤى  ضةةيلةى  كةةةس طور سةةةلةن  كةةة مة يةةام  لةةةوة دَلن تووشى كَيشةيةكى طةورة ئةبني ، من 

ران مةسةلةن حكومةت خؤى بِرَية خؤِرايي ، بةاَلم نابَى ئةوة شةرعييةتى بدرَيتَى ، بؤ منوونة لة واَلتى ئَي
ئةةةبَى  يةةان  ثارة ئةدات ، بةاَلم من بة هيض شَيوةيةك لةطةَل ئةوةدانيم يان لة خجم و كةس و كار وةردةطريَى 
جةةا  ئةةةكا ،  سةةاييمان  شةةةى يا شةةى كَي ئةةةوة تو بةخشينةكة بةَلطةنامةى لةطةَل دابَى كة فرؤش) نيية ، ضونكة 

 ئةو هةموو سجايةمان لة دواوة بؤ داناوة  سوثاس.ئةطةر ئَيمة ئةوة ِرَي ثَيبدةين 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 باشة ، سوثاس ، بةِرَيج دطتؤر هةورامان فةرموو.
 بةِرَيج د. هةورامان حةمة شةريحم )هةورامان طةضَينةيي(:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ةخان ئةوة بابةتَيكى شةرعيية تةبعةن بازرطانى كردن بة هيض بؤ وةاَلمى ثرسيار و بابةتةكةى بةِرَيج شكري

يةةةعنى  شةةني و  يةَةى بةخ لةةة ِر نةةاوة  مةةرؤظ  لةةة  يةَةجى  طةةةورة زؤر ِر خةةوداى  شةةةرعى  يةةة ،  سةةت ني يةَةة درو جؤر
يةَةت ،  يةَةة ناب هةةيض جؤر تةتةوعةوة دروستة ، بةاَلم بة بازرطانى ئيستسغالليش دةكرَى بةِراستى ، ئةوةش بة 

 سوثاس.
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 .يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د
 سوثاس ، بةِرَيج دكتؤرة شريين فةرموو.

 رمضان:بةِرَيج د. شريين حسنى 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةةية  ئةةةو ق ثشتطريى تةواوى جةنابى وةزير و بةِرَيج مةال هةورامان دةكةم ، ئيحتيمالة تؤزَية جوان نةبَى 
كةةة لَيرة بكةم ، بةاَلم خؤى لة هةموو  خبةةةين  يةَةة  سةةا ِر بةةة يا مةةة  نةةاكرَى ئَي دونيا بازارى ِرةش هةية ، يةعنى 

طةةانى  كةةة بازر يةَةذراوة  سةةة داِر ئةةةو ئةسا سةةةر  سةةاية لة ئةةةم يا سةةاكة  سةةَلى يا ضةةونكة ئة كةةرَي) ،  يةَةوة ب بازرطانى ث
يةَةت و سةةتيغالىل دةكر سةةت ئي يةةةمتان خ كةةردةوة مةتات يةَةرة  لةَةةمان ل ئةةةم خا طةةاى  طةةةر جَي كةةرَي) ، ئة غةةة ب  قةدة
بةةازاِرى ِرةش  خةةؤى  بةةةاَلم  تةةةوة ،  طةةاى بكرَي نةةيم جَي بةهةَلة بة كارى دةهَينرَيت ، لةبةر ئةوة من لة طةَلى دا 
بةةةاَلم  شةةَيت ،  هةية حكومةتيش ئيحتيمالة ناتوانَيت كؤنرِتؤَلى بكات ، كةسَية هةية ئةندامَيكى خؤى دةفِرؤ

 س.دوايي ئةَلَى من نةم فرؤشتووة بةخشينم كردووة ، زؤر سوثا
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج دكتؤر عبدهلل فةرموو.
 :بةِرَيج د.عبدهلل جاسم رجب
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةز حةزدةكةم ِرةئيا تايبةتى هيئة العامة فتواى بالكويت  خودى بؤ ئةو بابةتة فةتواك هةية دةركةفتيية )
حمططريف الن اهلل ليذنة ئةوقافى وةربطرم نووسيوة ) لططا  صططل ان ذ اما الشراء املريض كلية من شخ  اخر فإن اال

لططه  تطط ع  عططا ي كططن اذ ت  طط  مت  كططان  ططن   ول كريف االنسان فال  وز قىع بعض اعضائه و بيع ا بثمن م ما 
حططني  شططراء  لططه  جططوز  ضططه في مططن مر بكليته وكانت هنا  خىورة عل  حياته وت  يل وسيلة اخرى للتخل  

يططهمضىر   وقل قال اهلل تعاىل )اذن النه  لةةةو   وقل فصل لكم ماحريف عليكم اال ما اضىررمت ال مةةة  يةةةعنى ئَي
كةةردن  طةةانى  غةةةكردنى بازر سةةةلةى قةدة كاتةى ئةو ياسايةى ئَيمة حةزمةن ئةو تشتة بنووسني ، بةس لةمة

 بةو بابةتة ئَيمة نةتوانني ئةو تشتة بنووسني ، زؤر سوثاس.
 دق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صا

 باشة ، سوثاس ، بةِرَيج دكتؤرة ظااَل فةرموو.
 :بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيم

 ِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.بة
مةةاددةى ) تةةرا  كةةة و يةةةى  ئةةةو ِرا بةةةاَلم  مةةةوة ،  بةةارةى ناكة كةةةم دوو شةةتطرييان دة يةةان ث نةةدامان وت ( 2ئةةةوةى ئة

( مةبةستمان 4( ناطرَيتةوة ماددةى )4ةيةك جَيطاى ماددةى )( دةطرَيتةوة ، بة هيض شَيو4جَيطاى ماددةى )
بةةة  نةةةبي)  عةةةوة  طةةاى تةبةرو لةةة ِرَي تةةةنها  بةةدةين  شةةانى  ئةوة بووة يان مةبةستى موشةريح ئةوةبووة كة ثَي

 هيض شَيوةيةك طواستنةوة ِرَيطا ثَيدراو نابَيت ، سوثاس.
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 مؤستا هةورامان فةرموو.سوثاس ، ما

 :بةِرَيج هةورامان حةمة شةريحم )هةورامان طةضَينةيي( 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةةةمن  شةةرت  كةةة ثَي ئةو فةتوايةى كة جةنابى كاك دكتؤر خوَيندييةوة تةبعةن مةفهومةكةى هةر ئةو قسةية 
مةةةوزوعي  رااضىركردم بةس بابى ) سةةرَى ،  ضةةارى )ئةوة شتَيكى ترة لة ياسا نانو بةةابى نا ضططىرى  لةةة ي  راا

لةَةةتَيكى  ضةةارى حا لةَةةتى نا بةةة حا تةةةنها  يةةة  شةرعدا ئةوة بابَيكى واسيعة ، ئةوةش ثةيوةندى بةم بابةتةوة ني
 تايبةتة لةشةرعدا نابَى لَيرة بةِراستى خاس بكرَى بةم بابةتةوة ، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
مةةة  سةةتا ئة شةةة ، ئَي طةةةر با كةةة ئة يةةة ماددة نةةةكرَى تكا شةةة  ئةةةوةى زؤر موناقة بةةؤ  ئةةيرت  تةةةوة  يةَةى نةكراوة ج

 دايدةِرَيذنةوة دايِرَيذنةوة ئةطةرنا بيخوَيننةوة بؤ ئةوةى بيخةينة دةنطةوة.
 :بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيم
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 (:4ماددةى)
بةةؤ  نابَيت طواستنةوةى هةر ئةندامَية يان بةشَية لة نةةدوو  كةةى زي سةةتةى مرؤظَي لةةة جة ئةندام يان شانةيةك 

 ضاندنى لة جةستةى مرؤظَيكى ديكة ئةجنامبدرَى تةنها بة بةخشني نةبَيت.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( كةس لةطةَليةتى ، كَى دذيةتى  كةس نيية دذى 51كَى لةطةَل ماددةكةية كة بةو شَيوةية خوَيندرايةوة  )
 (.5بَيت كةواتة ثةسةندكرا ، ماددةى)

 :بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيم
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 (:5ماددةى)
ئةةةويش  يةَةت  ضةةاوةى طرتب سةةراوى سةر بةةة نوو كةةراو  ئةةازاد و جَيطري يةكةم: ثَيويستة بةخشينةكة لة ويستَيكى 

 بةشَيوةيةك كة ثةيِرةو و ِرَينماييةكانى ئةم ياساية ديارى دةكةن.
عليف االهلية ( دووةم: جطة لة نةشتةرطةرى ضاندنى مؤخى ئَيسة بةخشني لة كةسانى نا لَيهاتةو كةم لَيهاتة

كةةات تناقص ا يةةةتى دة سةةاييةوة نوَينةرا لةةة ِرووى يا ئةةةوةى  يةةان  شةةى  ( قبول ناكرَيت هةتا ئةطةر داية و باوكي
 ِرةزامةندى لةسةر بدةن.

كةةةم  سَييةم: دةكرَيت طواستنةوة و ضاندنى خانةى تةةةو  نةةا لَيها سةةانى  لةةة كة نةةداَل و  لةةة م طةةى  داية خانةى ِرة
مةةةرجَية  بةةة  بةةدرَى  ئةةةجنام  يةةةكان  شةةة و برا يةَةوان خو لةةة ن يةةان  لةَةةكان  يةةان مندا بةةاوك  يةةة و  بةةؤ دا تةةة  لَيها
يةةان  مةةابن  نةةدا  لةةة ذيا هةةةردووكيان  طةةةر  ِرةزامةندى نووسراوى لة هةردوو داية و باوكى منداَلةكة بدرَيت ئة
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طةةرةوة  يةكَيكيان لة لةةة جَي يةةة  سةةةرى هة سةةايةتى لة حالةتى مردنى ئةوى ديكة يان لةو كةسةى باوانة يان وي
 يان نوَينةرى ياسايي كةسى نا لَيهاتة يان كةم لَيهاتة.

 طريى سةرؤكى ثةرلةمان:جَي/ئَيمينكيبةِرَيج د.جع ر ابراهيم 
 ئةوانةى دةيانةوَى ط توطؤ بكةن ناوى خؤيان بنووسن ، فةرموون.

 ج فخرالدين قادر عارف/سكرتَيرى ثةرلةمان:بةِرَي
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان:

نةةور( دةكةن، قادر وةمتان5ى ماددةى )ئةم ئةندامة بةِرَيجانة ط توطؤ صةةاحل ، ا ثةةةرى  يةةةت،  مةةر عينا ، قةةادر، ع
 .مصى  غةريب 

 طريى سةرؤكى ثةرلةمان:/جَي ئَيمينكيبةِرَيج د.جع ر ابراهيم 
 رموو.بةِرَيج قادر وةمتان فة

 
 :بةرَيج قادر وةمتان رةسول
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةوورن  مةةةوة مب يةةةك دةهَين لةةان منوونة يةةةعنى طر سةةة  سةبارةت بة بِرطةى دووةم ئةوةى جطة لة مؤخى ئَي
يةةة  دةكرَى ئيستيسناى بكةين طرلان ذنَية هاوسةرةكةى نةماوة ، بةاَلم دوو كوِرى هةية ، كور و ك َيكى هة

سةةتةيان يان تةواو  عةةةقل و جة بةةةاَلم  يةةة ،  مةةةنيان قانوني لةةان تة يةةة طر تةةةواو ني سةةتةيان  عةةةقل و جة يةةة  ني
تةواو نيية ، دايكةكة تووشى لة دةستدانى طورضيلةي بووة طورضيلةكةشى دى نةخؤشة ثَيويست بةوة دةكا 

لةةة يةةةعنى  ئةةةميش  ئةو ئةندامةى بؤ بطوازرَيتةوة ، بةاَلم هيض كةسَية ئامادة نيية بةخشني بكات  كةةدا  كاتَي
يةَةرةدا  نةةاكرَى ل تةةة  سةرثةريشتيارى ئةو دوو كةسةية ، لةبةر ئةوةى كة ئةهلية و جةستةشيان تةواو نيية وا
نةةةى  بةةَى  ئةوا يةةد  كةةةين وار سةةناى ب يةةةك ئيستي لةةة  تةةا ث يةةان  كةةةكان  مةةة نجي بةةؤ خج كةةةين  سةةناى ب مةةة ئيستي ئَي

كةةة شةةنةى  لةةةو ضة لةةةتَيكى  لةةة حا تةةةنها  يةةة  تةةةواو ني شةةيان  نةةة  ئةهليية تةةةنها ئةما كةةرد  سةةم  مةةن با نةةة  دةطمة
بةةة  سةةةبارةت  بطرَيتةوة  كة بةخَيوكةريان نيية وةك ومت تةنها دايكيان هةية و دايكةكةش سةرثةرشتيارة  
بةةوترَى  نةةة  سةةةي باوا ئةةةو كة كةةة  سةةراوة  خاَلى سَييةميش لة دَيرى كؤتايي ثَيشنيار دةكةم لة برى ئةوةى نوو

شةة يةةان سةرثةر ئةةةمرة  بةةاوكيش ئةو كةسةى وةىل  كةةيش و  شةةتيارةكة داي تةةةدا سةرثةر لةةةو حالة ضةةونكة  يارة ، 
 دةطرَيتةوة ، زؤر سوثاس.

 طريى سةرؤكى ثةرلةمان:/جَي ئَيمينكيبةِرَيج د.جع ر ابراهيم 
 سوثاس بؤ بةِرَيج قادر وةمتان ، بةِرَيج انور قادر فةرموو.
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 :مصى  بةِرَيج انور قادر 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يةةاتر   مةةاددةى )ز لةةة  مةةن  كةةةى  يةةرى 5تَيبينيية بةةةِرَيج وةز بةةؤ  شةةة  كةةو ثرسيارَيكي كةةة وة سةةَييةمداية  لةةة   )
يةَةت  ثةةى ناب طةةةرى خرا تةةة كاري كةةةم لَيها تةةة و  نةةا لَيها نةةداَل و  تةندروستى ئايا طواستنةوة و ضاندنى خانة لة م

مةةل ئةهلي نةةة كا ضةةونكة ئةوا سةةتييةوة   سةةتى و تةندرو لةةة لةسةر ذيانى ئةوانة لة ِرووى زان نةةة  نةةني ، ئةوا يةةة 
يةةان  لةةةتَية  هةةيض حا تةةةش  ئةةةم كا تةةا  بةةردوودا  لةةة ِرا يةةا  نةةازانن ، ئا يةةان  قةةازانج و زةرةرى خؤ نةةةو  حالةتَيكدا

 منوونةيةك تةجروبةيةكى لةوة هةبووة سةركةوتنى بةدةستهَينابَى  سوثاس.
 طريى سةرؤكى ثةرلةمان:/جَي ئَيمينكيبةِرَيج د.جع ر ابراهيم 

 ر عينايةت فةرموو.سوثاس ، بةِرَيج عم
 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يةَةذةو  كةةةى زؤر دوورو در كةةةش تةرجومة من هةستدةكةم دةقةكان لة عةرةبييةوة كراوة بة كوردى ، كوردية
نةةة شةةينةكة ئارةزوومةندا سةةتة بةخ  زؤر مةفهومةكة وازح نيية ، من ثَيم باشة يةكةم بةم شَيوةية بَى ) ثَيوي
شةةتةرطةرى  لةةة نة طةةة  مةةدا ج طةةةى دووة لةةة بِر سةةتكرابَيتةوة( ،  شةةت ِرا شةةةر ث سةةةكى بةخ سةةت نوو بَيت و بة دة
تةةى(  يةةة )ح ئةةةو هةتا كةةةين  بةةوَل نا هةةاتوو ق كةةةم لَي تةةوو  نةةا لَيه سةةانى  لةةة كة شةةني  سةةة و بةخ مةةؤخى ئَي ضاندنى 

سةةاييةوة نو لةةة ِرووى يا سةةةى  ئةةةو كة يةةان  شةةى  يةةة و باوكي طةةةر دا نةةةت ئة يةةة ، تةنا كةةات عةرةبي يةةةتى دة َينةرا
كةةةن  ِرةزامةندى لةسةر بدات ، وازح نيية هةتاكة البةن بة عيبارةيةكى ديكة بة وشةيةكى دى ضارةسةرى ب

 ، زؤر سوثاس.
 طريى سةرؤكى ثةرلةمان:/جَي ئَيمينكيبةِرَيج د.جع ر ابراهيم 

 سوثاس ، بةِرَيج خاتوو ثةرى فةرموو.
 :بةِرَيج ثةرى صاحل محيد

 ثةرلةمان.بةِرَيج سةرؤكى 
لةةةتَيكى  لةةة حا شةةةكة  جةةار نةخؤ يةةة زؤر سةةت دا ثرسيارَيكة ئاِراستةى دةكةم كة منوونةى زيندوومان لةبةر دة
زؤر بَي ئومَيدي داية مردنةكةى مسؤطةرة ، بةاَلم لةبةر ئةوةى بَي ئومَيد نةبى ثَي ناطوترَى كةضى يةكَية 

لةةةبؤ لة ئةندامانى خَيجانةكةى ناضار دةكا ئةو ئةندامةى ثَي ب بةةذَيرن  يةةش ك ةةةكان هةَلدة بةةة زؤر بةخشى ، 
يةةا  ئةوةى ئةو ئةندامةى خؤى ثَي ببةخشى ضارةسةرييةك لة بؤ ئةم حاَلةتة ، خاَلى دووةم كةم لَيهاتة لَيكج

 بكرَيتةوة ، كةم لَيهاتة بة جيابى ، سوثاس.
 طريى سةرؤكى ثةرلةمان:/جَي ئَيمينكيبةِرَيج د.جع ر ابراهيم 
 مامؤستا غةريب فةرموو.سوثاس ، بةِرَيج 
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 :حةمة مصى  بةِرَيج غريب 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ثشتيوانى تةواوى ِرايةكةى كاك عمر عينايةت ئةكةم كة وا ديارة دةقةكان لة عةرةبييةوة كراون بة كوردى 
لةة تةةةوة  جةةار خوَيندوومة سةةت  كةةةى بي كةةة نجي سةةَييةم  خةةاَلى  مةةى  كةةةم و دووة يةَةرى ية سةةَييةم د خةةاَلى  لةةة  ة ، 

نةةةى  لةةة ليذ مةعناكةى تَيناطةم ، يةعنى ئةوةندة رةكية تةرجومة كراوة بؤ كوردى ، لةبةرئةوة داوا ئةكةم 
يةَةذرَى  ياسايي سةرجنيان ِرائةكَيشم بؤ ئةوةى ئةو داِرشتنة وا لَيبكةن كة مةفهوم بَيت ضونكة ياسا كة دا ئةِر

 ةو كةسةى ئةاوَينَيتةوة لَيى تَيبطا ، سوثاس.دواجار ئةبَى ِروون و ِرةوان بَى و تةئويل هةَلنةطرَى و ئ
 طريى سةرؤكى ثةرلةمان:/جَي ئَيمينكيبةِرَيج د.جع ر ابراهيم 

 سوثاس ، ليذنةى ياسايي فةرموون.
 :بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيم
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

قةةانو كةةارَيكى ئةو موستةاَلحةتانةى لةو ماددة بةكارهاتووة هةمووى موستةَلةحاتى  يةةان  سةةتكارى كردن نني دة
بةةَى(  كةةراو  ئةةازاد و جَيطري سةةتَيكى  لةةة وي شةةينةكة  سةةتة بةخ لةَةَين )ثَيوي كةةةم دة طةةةى ية لةةة بِر كةةة  يةةة ،  سةةان ني ئا

سططتقرةمةبةستمان ئةوةية كة ئةو بةخشينة سادر بكرَى )  يةَةة من االرادة حرة و م كةةةى ، كات لةةة عةرةبيية  )
سةةتمان )( مةعليم االهلية و ناقص اكة دةَلَين ) تةةة مةبة كةةةم لَيها تةةةو  نةةا لَيها سةةى  يةةةعنى كة عططليم بةستمان 

 (ية ، خؤشتان دةزانن االهلية و ناقص  االهلية
يططة) يةةة ، )عليم االهلية و ناقص  االهل يةةاوازى هة يططة( ج صطط  االهل ئةةةو ناق سةةةية ،  ئةةةو كة لةَةَين  نةةة ب بةةؤ منوو  )

مةةةنى ) قةةةواني18كةسةش دةطرَيتةوة كة نةطةيشتؤتة تة لةةة  سةةاَلى  لةَةَيني )( كةةة دة بةةةاَلم  قةةى ،  عططليم نى عريا
هةةةردووكى االهلية سةةتوومانة  يةَةرة وي مةةة ل يةةة ئَي يةةةتى ، بؤ سةةت داوة ني عةةةقلى لةدة ( بؤ منوونة كةسَيكة هةر 

بةةة عليم االهليةيةك حكوميان هةية ، ض ) سةةتى  ئةةةويش ثَيوي يةةة  يةةان هة يةةةك حكوم ( ، ض )ناقصى االهلية( 
شةةياندا ، ِرةزامةندى داك و بابةكة هةية لة ك نةةى يةكَيكي لةةةكاتى مرد هةةةردووكى  نةةدى  نةةدا ، ِرةزامة اتى ذيانيا

لةةة  بةةاس  بةةَي) ،  سةةراو  بةةة نوو سةةتة  ِرةزامةندى يةكَييامنان دةوَى لة هةردوو حاَلةتيشدا ِرةزامةندييةكة ثَيوي
كةةةى )  لةةة عةرةبيية سةةتمان  يططة الوالبِرطةى سَييةم كرا لةو كةسةى باوانة يان ويسايةتى لةسةرى هةية مةبة

يةعنى موستةَلةحاتى عةرةبني ، موستةَلةحاتى قانونني بةهةر شَيوةيةك دةستكارى بكرَي) ئةو  والوساية 
 ماناية ناداتن كة موشةرة  لَيرة مةبةستييةتى ، سوثاس.

 /جَيطريى سةرؤكى ثةرلةمان: ئَيمينكيبةِرَيج د.جع ر ابراهيم 
 زؤر سوثاس ، بةِرَيج دكتؤرة بةهار فةرموو.
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 ِرَيج د.بةهار حممود فتاحبة
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان:

نةةةبَيت ، ارادة احلرهةر بؤ زياتر ِروونكردنةوة كة دةَلَين ئريادةيةكى ئازاد و جَيطري ) سةةةر  هةةى لة ( واتا ئيكرا
واتا كةسَية زؤرى لَينةكردبَيت ئريادةى موستةقريش واتا ئةو كةسة لة كاملى وةعى خؤيدابَيت مودرية بَى 

سةةاَل ، عليم االهليةة ئةمانة موستةَلةحى قانونني )، بؤي حةةةوت  هةةةتاوةكو  نةةةوة  يةةة بوو ( كةسَيكة كة لة دا
يةَةت )18( ئةوةى كة لة حةوت ساَلةو ثَيش )ناقص  االهلية) تةةةواو كردب ضططافتا(ساَلى  مةةةمجول و  اي بةةؤ  اىل ( 

صةةاحل ، كةةاك  كةةة  بةةةوةى  سةةةبارةت  قةةانونني  سةةتةَلةحاتى  نةةة مو يةةة ئةما بةةوو  ئةوانة ، بؤ طةةةيي  قةةادر ِرةز كةةاك 
سةةةى  ئةةةو كة ضةةةندة  ئةةةوةى هةر بةةؤ  كةةرَى و  سةةنايةك ب هةةةر ئيستي كةةرَى ،  سةةنايان ب طةةةر ئيست ثَيمواية وتى ئة
شةةدا  دايكيشى بَى بؤ ئةوانة ئةوا ثَي ةوانة ئةبَى لةطةَل ثرةنسيثةكانى مافى مرؤظ ، وابجاو لة فةقةرةى سَي

 خانةى ِرة  ، سوثاس.ئةوةمان حةلكردووة سةبارةت بة خانةى داية ، 
 /جَيطريى سةرؤكى ثةرلةمان: ئَيمينكيبةِرَيج د.جع ر ابراهيم 

 سوثاس ، بةِرَيج خاتوو زل ا فةرموو.
 :بةِرَيج زل ا حممود عبدهلل

 ؤكى ثةرلةمان.بةِرَيج سةر
ئةةة طةةاى بةنيسبةت ثرسيارةكى كاك قادر ِرةزطةيي لة ثِرؤذة ياساكةى ئَيمةدا نيية ، بةاَلم من ثَيمواية  وة جَي

مةةايي  باسةو ثَيوستة جَيطاى بكرَيتةوة ، لة ضةند واَلتَيكدا ئةمة هةية ، لة ضةند واَلتَيكى تردا كة بةثَي ِرَين
سةةة  لةةةم كة نةةى  لةةة وةرطرت طةةة  كةةدا ج لةةة حاَلةتَي تةةةوة  يةةةكالى دةكا بةةااَل  طةةاى  يةةاخود داد سةةتى  يةةرى تةندرو وةز

تةةةوة لَيهاتةية هيض ضارةسةرَيكى تر نةبوو ئينجا بة قةرا يةةةكال دةكرَي تةةة  رى دادطاى بااَل ياخود حاكم ئةوكا
خةةاَلى  سةةةر  دةتوانى وةربطريَى ئةمة ئةتوانى بة خاَلَية جَيطاى بكرَيتةوة ، بة نيسبةت ثرسيارى مامؤستا لة
نةةةى  سةةى خا كةةة با سةةتييةكانة  سَييةم كة ئةَلَى تَيى ناطةم خاَلى سَييةم ئةمة زياتر بؤ دكتؤر و دةزطا تةندرو

نةةةوة )ِرةطى  سةةت ئةكة يةةان درو كةةة خؤ نةةةى  ئةةةو خا تةةا  يةةة ، semi cellدةكات وا طةةةرمان هة نةةة ج بةةة منوو  )
لةةة  سةةثؤربَى  كةةة ث سةةَيكى  بةةؤ كة ئةةةوة  تةةةوة  سةةت دةكا خةةؤى درو تةةةوة  ضةةةنديش لَيبكرَي مؤخى ئَيسكمان هةية 

 تةندروستيا زؤر ئاسانة و زؤر ِروونة تَيطةيشتنى ، زؤر سوثاس.
 /جَيطريى سةرؤكى ثةرلةمان: مينكيئَيبةِرَيج د.جع ر ابراهيم 

 سوثاس ، ئَيستا ِرةئى بةِرَيج دكتؤر ِرَيكةوت وةزيرى تةندروستى هةرَيمى كوردستان وةردةطرين فةرموو.
 بةِرَيج د.ِرَيكةوت حةمة رشيد/ وةزيرى تةندروستى حكومةتى هةرَيم:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
شةةَيو بةةةم  سةةتة  كةةةم ثَيوي مةةاددةى ية مةةن  ئةةازاد و بةِراى  سةةتَيكى  لةةة وي شةةينةكة  سةةتة بةخ يةَةذرَى )ثَيوي ةية دابِر

يةةةعنى ) سةةةرى دادى(  تطط  جَيطريكراو بة نووسراو بَيت كة ِراستَيندراوبَيت لة اليةن نوو بططل كا مططن ق صططل   م
يةةارى العلل ( دةبَى كاتب عةدل ئاطاى لةوة بَيت ئةويش بةو شَيوةيةى كة ثةيِرة و ِرَينمايةكانى ئةم ياساية د
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يةةة  دةكةن بةةةَلَى وا سةةَييةم ،  نةةةى  بةةة خا سةةةبارةت  بةةةِرَيجةكان  نةةة  ، ماددةكةى تر هةندَية لة ئةندام ثةرلةما
تةةةوة ،  سةةت ئةكا خةةؤى درو خةةؤى  شةةَى  يةَةى ئةبةخ ظةةةى ث ئةةةو مرؤ سةةةر  تةةة  سةةريَية ناكا هةةيض تةئ طةةى  خانةى ِرة

نةةدَي بةةؤ هة بةةةَلكو  سةةة  مةةؤخى ئَي شةةةلةىل ضةندةها منوونةنان هةية لة واَلتانى تر نةك هةر بؤ  بةةؤ  جةةار  ة 
مةةة ، زؤر  تةةى ئَي شةةتؤتة واَل سةةتا نةطة تةةا ئَي بةةةاَلم  تةةةوة ،  نص ى و بؤ ئةوةى كة نوخاعى شةوكيش زر  ئةكرَي

 سوثاس.
 /جَيطريى سةرؤكى ثةرلةمان: ئَيمينكيبةِرَيج د.جع ر ابراهيم 

 سوثاس بؤ بةِرَيج دكتؤر ِرَيكةوت ، بةِرَيج دكتؤر عبدهلل فةرموو.
 : جاسم رجببةِرَيج د.عبدهلل

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
كةةةوتيش  تةةؤر ِرَي كةةو دك عةةةرةبى وة سةةى  ئيحتيمالة ئَيمة موشكيلة لة وةِرطَيرانى تةرجومة هةبى ، ضونكى نة

بططةئاماذة ثَيكرى ) سةةية    ان يكون ت ع صادر ان ارادة حرا و مثبت بالكتا كةةة نةنوو يةةة  سةةى عةرةب لةةة نة  )
بططة) بططت بالكتا ئةةان ذى )مث بططت حت(  يططامث سةةراوى رير يةةان نوو كةةوردى  بةةؤ  نةةى  شةةتى وةرطَيرا يةةةعنى ث بةةةس   )

 سةرضاوةيي ئيحتيمالة ئةوة موشكيلةى تةرجومة بي).
 /جَيطريى سةرؤكى ثةرلةمان: ئَيمينكيبةِرَيج د.جع ر ابراهيم 

 كاك عمر عينايةت تَيبينيةكت هةبوو  فةرموو.
 :بةِرَيج عمر عينايةت حةمة
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةةم )مةةة سةةةايي ئةثر نةةةةى يا لةةةة ليذ حطططرةن  جةةةوان ارادة  يةةةةكى زؤر  يةةةةعنى تةرجومة يةةةة  فةةةةرق هة ( ض 
طةةةة  ئةةةةوة زؤر طرن ئةةةةثارَيجن   يةةةة  نةةةة كوردي شةةةة جوا لةةةةو وو يةةةان  ضةةةى خؤ يةةةةعنى بؤ نةةةة ،  ئارةزوومةندا
تةةةوة  سةةت كرابَي شةةت ِرا نةةووس ث لةةة داد  سةةندكراو  شةةةرى ثة سةةةكى بةخ سةةت نوو ئارةزوومةندانة بَيت و بة دة

جةةة كةةو  سةةةرماندا وة كةةةن بة فةةةرزى  ئةةةوان  تةةة  ئةةةو عيبارة ئةةةبَى  ئةةيال  كةةرد ،  سةةى  كةةةوت با تةةؤر ِرَي نابى دك
يةةان  شةةى  يةةة و باوكي ئةةةَلَى دا هةةاتووة  مةةدا  خةةاَلى دووة تةرجومةكةشيان زؤربةى سةقةتة ئةمة يةكَيكيان ، لة 

ئةةةوةي(ةتان ئةةةو ) لةَةَى  مةةان ب شةةة ثَي كةةات ، با يةةةتى دة سةةاييةوة نوَينةرا بةةا  ئةوةى لة ِرووى يا نةةاوة   كةةوَى هَي لةةة 
يةةان  يةةة  كةةوا هة يةةا  لةةة كورد ئةةةوةى(  عةرةبيةكةمان بؤ خبوَيننةوة بجانني ووشةى )ئةوةى( لة كوَى هاتووة ، )

 )ئةوةى( ، سوثاس.
 /جَيطريى سةرؤكى ثةرلةمان: ئَيمينكيبةِرَيج د.جع ر ابراهيم 

نةة تةةايي خبوَين نةةةوة ، سوثاس ، ئَيستا داوا لة ليذنةى ياسايي دةكةين ِرةئى كؤ نةةة دةنطدا ئةةةوةى بيخةي بةةؤ  ةوة 
 بةِرَيج كاك قادر ِرةزطةي فةرموو.
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 :بةِرَيج قادر وةمتان رسول
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةرؤظ ،  فةةةكانى  لةةة ما نةةة  ببورة تةنها يةك ووشة ، ئةوةى ومت ثَي ةوانةى مافى مرؤظ نيية ، ثارَيجطارى كرد
 سوثاس.

 جَيطريى سةرؤكى ثةرلةمان:/ ئَيمينكيبةِرَيج د.جع ر ابراهيم 
 سوثاس ، كاك دكتؤر ِرَيكةوت فةرموو.

 بةِرَيج د.ِرَيكةوت حةمة رشيد/ وةزيرى تةندروستى حكومةتى هةرَيم:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةةةيَلَين  من حةز دةكةم هةندَية شت ِروون بكةمةوة ، ئةوةى ئةو كاك قادر ِرةزطةيي و هةندَى برادةرى تر 
فةةةتواى ئةوة من ِر كةةَى  يةةةوة  كةةوَى خوَيندويةت لةةة  ؤذانة ئةيبينم ، بةاَلم مةسةلةن ئةوةى كاك دكتؤر عبدهلل 

سةةتا  مةةة ئَي يةَةى ، ئَي خةةؤت دابن كةةةى  بةةؤ واَلتة قةةانون  تةةؤ  ئةةةبَى  يةةةعنى  تةةرة  كةةى  مةةة واَلتَي تةةى ئَي داوة ، بةاَلم واَل
سةةوَلى 1.800.000نجيكةى  لةةة قون هةةاتووة  ئاوارة خجمةت دةكةين ئةو ِرؤذة هةندَية  نةةةوة  تةةة طةورةكا واَل
تةةة ، 30دةَلَى ) كةةى تايبة مةةة واَلتَي تةةى ئَي ئةةةوة واَل بةةةر  شةةتووة ، لة ضةةيلةتان فرؤ يةَةوة طور طةةةرميان ئ لةةة  كةةةس  )

يةةة  واَلتَيكة ئَيمة تةبةقةى فةقريى تَيداية ، ئاوارةى تَيداية ، كةم ئةندامى تَيداية ، خةَلكى ترى تَيداية ، بؤ
بةةة بازرطانى كردن بة طورضيلة نةةابَى  وة ياخود ئةو ئيستيسناكردنانة قانونةكةمان لَي تَيكدةدا ، لةبةر ئةوة 

 هيض شَيوةيةك ِرَيطا بة هيض ئيستيسنايةك بدةين ، سوثاس.
 

 /جَيطريى سةرؤكى ثةرلةمان: ئَيمينكيبةِرَيج د.جع ر ابراهيم  
 .سوثاس بؤ ئةم ِروونكردنةوةية ، كاك دكتؤر عبدهلل ِرةئى كؤتايي فةرموو

 بةِرَيج د.عبدهلل جاسم رجب:
 بةِرَيج سةرؤكى  ثةرلةمان.

لةةة ) يةةاتر  سةةتا ز حةةةزم( ئَي قةةاح  سةةةنتةر 1400سةبارةت بة ثرسيارا كاك انور قادر مةسةلةى ئةو )زةر  لو  )
لةةة ) ثةةرت  سةةااَلنة  يةَةت ،  ئةةةجنام دةدر تةةة  ئةةةو عةمةليا هةةان  لةةة جي تةةة 70-60هةية  جةةؤرة عةمةليا ئةةةو  هةةةزار  )

لةةة )ئةجنام دةدرَيت ل ثةةرت  سةةةركردنى  بةةؤ ضارة سةةةرةكى  ضةةاوةيةكى  يةةة سةر سةةتا بؤ ( 20ة هةموو جيهان ، ئَي
 نةخؤشى زؤر كوشندة سةرةتانى خوَين و سةرةتانى غودةى لةم اوي و ئةو جؤرة نةخؤشيانة ، سوثاس.

 /جَيطريى سةرؤكى ثةرلةمان: ئَيمينكيبةِرَيج د.جع ر ابراهيم 
طةةدان  سوثاس بؤ ئةم ِروونكردنةوةية ، ِرةئى نةةة دةن ئةةةوةى بيخةي بةةؤ  نةةةوة  كؤتايي بةِرَيج دكتؤرة ظااَل بيخوَي

 فةرموو.
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 :بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيم
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 (:5ماددةى)
ئةةةويش  يةَةت  ضةةاوةى طرتب سةةراوى سةر بةةة نوو كةةراو  ئةةازاد و جَيطري يةكةم: ثَيويستة بةخشينةكة لة ويستَيكى 

 و ِرَينماييةكانى ئةم ياساية ديارى دةكةن.بةشَيوةيةك كة ثةيِرةو 
 املثبت كتابيا او حتريريا  ( كة لَيرانةش موشةرة  دةىَل بة نووسراوى واتة )ارادة حرة املستقرةمةبةستمان )

نةةة  عةةةدل و ئةوا تةةب  بةةةتى كا سةةةلةى با ، )حتريريا و كتابيا( بة شَيوةيةكى فةرمى ، بؤية ثَيويست ناكاتن مة
نةة بةةؤ  كةةةين  فةةة ب لةَةَين )ئيجا ضةةونكة دة كةةة ،  يططا او ماددة بططت حترير بةةى  املث سةةراو  شةةَيوةيةكى نوو بةةة  تةةة   وا

 نووسراوةكةش نووسراوَيكى فةرميية.
عليف االهلية ( دووةم: جطة لة نةشتةرطةرى ضاندنى مؤخى ئَيسة بةخشني لة كةسانى نا لَيهاتةو كةم لَيهاتة

يةةان تناقص ا شةةى  كةةات ( قبول ناكرَيت هةتا ئةطةر داية و باوكي يةةةتى دة سةةاييةوة نوَينةرا لةةة ِرووى يا ئةةةوةى 
 ِرةزامةندى لةسةر بدةن.

كةةةم  تةةةو  نةةا لَيها سةةانى  لةةة كة نةةداَل و  لةةة م طةةى  سَييةم: دةكرَيت طواستنةوة و ضاندنى خانةى داية خانةى ِرة
ام بدرَى ( بؤ داية و باوك يان منداَلةكان يان لة نَيوان خوشة و برايةكان ئةجنعليف االهلية تناقص ا(لَيهاتة 

بة مةرجَية ِرةزامةندى نووسراوى لة هةردوو داية و باوكى منداَلةكة بدرَيت ئةطةر هةردووكيان لة ذياندا 
لةةة  يةةة  سةةةرى هة سةةايةتى لة يةةان وي مابن يان يةكَيكيان لة حالةتى مردنى ئةوى ديكة يان لةو كةسةى باوانة 

 َيهاتة.جَيطرةوة يان نوَينةرى ياسايي كةسى نا لَيهاتة يان كةم ل
 جَيطريى سةرؤكى ثةرلةمان:/ ئَيمينكيبةِرَيج د.جع ر ابراهيم 

بةةةرز  طةةةَل  خةةؤى لة سةةتى  بةةا دة لةَةة  ئةةةوةى لةطة فةةةرموو  يةةة  سةةاب هة نةةةوة ني نةةة دةنطدا ئَيستا ماددةكة دةخةي
تةةةوة  ) حةةازرة 43بكا يةَةرة  سةةة ل كةةةوت ئيختيسا تةةؤر ِرَي بةةةِرَيج دك يةةارة  لةَةني د ئةةةوةى دذة دَي طةةةَلن ،  كةةةس لة  )

طةةةر دة سةةتا ئة سةةني ، ئَي بةةة نوو شةةة  مةةان با نةةة ثَي ئةةةو تَيبينيا نةةة ،  تةةرى هة نةةى  نةةدَية تَيبي يةةة هة فةةةتَية هة ر
 زةمحةت نةبى بينووسى بدةى بة ليذنةكة.

 بةِرَيج د.ِرَيكةوت حةمة رشيد/ وةزيرى تةندروستى حكومةتى هةرَيم:
نةةى  كاتب عةدلةكة ئةوة زةرورة ، ئةزانى ضؤنة زؤر جار لة ذنى ئةستَينن ، لةةة ذ يةةان  سةةتَينن  شةةكى ئة لةةة خو

بةةةردةم  تةةة  كةةة هَينا تةةؤ  سةةن ،  بةةة زؤر ثَيئةنوو لةَةةوة  ئةستَينن ، جارى وا هةية جةبرى ئةكةن كتابَيكى لة ما
يةةة ،  عةةةدىل هة تةةب  قةةوةتى كا سةةحة  ئةةريى  قةةانونى دةوا عةةةن  ليذنةيةك ليذنةكة قانونَيكى تَيدابوو قانونى تةب

مةةن لةوانةية لةبةر ضاوى ئةو ليذنةية بَل تةةى  نةةابوو و شةةَيكيان هَي هةةاتووة ، نةخؤ سةةةرم  خةةؤم بة َي نايدةم من 
قةةةناتَيكى  نايدةم دواي ئَيمة ليجنة توبيةكة ومتان كاكة ئةوة نابَى طورضيلةكةى نابَى ، بؤية يةعنى زةرورة 

ر زةخت تر هةبَى دواى ئةو كتابةتة ، كة قةناتى تر نةبوو موقابةلةى ئةو بكا كَى ئةَلَي ئةو نووسينة لة ذَي
 دانيية ، سوثاس.
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 /جَيطريى سةرؤكى ثةرلةمان: ئَيمينكيبةِرَيج د.جع ر ابراهيم 
قةةابيلى  كةةة  سوثاس ، ئَيستا داوا لَييان دةكةين لة ليذنةى ياسايي لة سياغة ، بة شَيوازَيكى وا سياغة بكرَي) 

 ئيشتيهاد نةبي) ، بةِرَيج دكتؤرة ظااَل فةرموو.
 :اهيمبةِرَيج د. ظااَل فريد ابر

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
يةةةن  لةةة ال سةةتة  سةةراوة ثَيوي ئةةةو نوو تةةا  فةةةرمى وا سةةراوَيكى  متةةان نوو كةةة و دةيكةين بة نووسراوَيكى فةرمى ، 

 جيهةتَيكى فةرميةوة موسادةقةى لةسةر بكا.
 /جَيطريى سةرؤكى ثةرلةمان: ئَيمينكيبةِرَيج د.جع ر ابراهيم 

 دكتؤرة بةهار فةرموو. بنووسة لة سياغة ، عيالجةكى باشة ،
 :بةِرَيج د. بةهار حممود فتاح
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ويستم بَلَيم ئةم ماددةية دةنطى لةسةر دراوة ، بةاَلم ئةوة لة سياغة ئيجافة ئةكةين.
 /جَيطريى سةرؤكى ثةرلةمان: ئَيمينكيبةِرَيج د.جع ر ابراهيم 

 بامسان كرد لة سياغة ، نوقتةى نيجامى.
 :َيج عمر عينايةت حةمةبةِر

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
دةنطى لةسةر درا ، دذ وةرنةطريا موناقةشةشى لةسةر كرا ، ئةوة ثَي ةوانةى ثةيِرةوى ناوخؤية ، برادةرانى 

 ليذنةى ياسايي خؤيان ثَي ةوانةى ياساكانن.
 /جَيطريى سةرؤكى ثةرلةمان: ئَيمينكيبةِرَيج د.جع ر ابراهيم 

 ةوَلةمةندكردنى سياغةبوو ، ئَيستا ئةوةى دذة......بةَلَى بؤ د
 :بةِرَيج عمر عينايةت حةمة
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 نةخَير سياغة نيية ، ئَيوة طؤِريتان.
 /جَيطريى سةرؤكى ثةرلةمان: ئَيمينكيبةِرَيج د.جع ر ابراهيم 

 ناطؤِرَى ، دكتؤرة ظااَل ِرةئى جةنابتان فةرموو.
 :فريد ابراهيم بةِرَيج د.ظااَل

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
سةةراوَيكى  سةةراو نوو لةةة نوو سةةتمان  كةةة مةبة بةةةوةدا  شةةارةمت  نةةةوة ئي كةةاتى خوَيند لةةة  من لة ِروونكردنةوةكةم 

 فةرميية.
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 /جَيطريى سةرؤكى ثةرلةمان: ئَيمينكيبةِرَيج د.جع ر ابراهيم 
ئةةةوةى دذة  ) بةةوو ،  تةةةواوو  ئةةةوة  لةَةة  كةةةس دذة م5ئةةةوةى لةطة شةةةم ( مةةاددةى شة سةةةندكرا ،  كةةة ثة اددة

 خبوَيندرَيتةوة فةرموو.
 :بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيم
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 (6ماددةى )
لةةة  يةةة  بةةؤى هة شةةني ،  سةةةر بةخ كةةردووة لة يةةدانى  بةةة ِرةزامةند سةةتى  سةةا ثَيوي ئةةةوى يا يةةان  شةةةر  سةةى بةخ كة

 ة ئةجنام دانى نةشتةرطةرى طواستنةوةكة.بةخشينةكة ثاشطةز بَيتةوة تاوةكو ثَيش دةستكردن ب
 /جَيطريى سةرؤكى ثةرلةمان: ئَيمينكيبةِرَيج د.جع ر ابراهيم 

ضةةوار  يةةارة  سةةَيتةوة ،د خةةؤى بنو نةةاوى  يةةة  ئةةةو ماددة سةةةر  كةةات لة شةةة ب زؤر سوثاس ، ئةوةى دةيةوَيت موناقة
 بةِرَيج دةيانةوَيت قسة بكةن لةسةر ئةم ماددةية ، دكتؤرة جوان فةرموو.

 :ةِرَيج د. جوان امساعيل عجيجب
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةاددةى ) يةةةمى 6ِراستة  يةةة ، ق سةةانيية ، هاوكاري مةةةكى ئين سةةتى قي ئةةةوةش بةِرا كةةات ،  شةةينى دة سةةى بةخ ( با
ئينسانى دةضةسثَينى لةناو كؤمةَلطا ، بةاَلم ئَيستا ئةو ماددةية ئةطةر خبينى ماددةكة زؤر مةفتوحة ، داواى 

سةةةل لَيبوردني يةَةرو تة بةةة ت نةةةى زؤر  لةةة ليذ مةةة  سةةةرى ئَي سةةةكردنى لة ش لة ليذنةى دةكةم ، ضونكة ئَيستا ق
طةةةر وا  كةةة ئة ط توطؤمان لةسةر ماددةكان كرد ، بةاَلم ئَيستا لة كاتى موناقةشة ئةو فكرةيةم لؤ هات ، ماددة

سةة شةةة خبينى ماوةيةكى مةفتوحى كراوة لة ثَيش موتةبةريعى كرديتةوة ، باشة ئةوة مة كةةةك نةخؤ ةلةن ية
شةةى دوو  بةةداتَى ثا ضةةيلةى  هةةات طور كةةةك  سةةتة ية ضةةيلةى ثَيوي سةةتا طور طورضيلةى ثَيويستة ، طورضيلةى ِراوة
سةةحى  لةةةتى  يةةا حا بةةى  ئا كةةو دة شةةيةكةى  نةةى نةخؤ لةةةتى دةروو يةةا حا بةةؤوة ئا شةةَيمان  مةةةلياتى ث لةةة عة ِرؤذى 

بةةَى  خةتةرياتى نابى  لةبةر ئةوة داوا دةكةم ماوةكى دانَين لة ثَيش موتةبةريعى وةها مةفتوح نةبى واى لَي
يةةدانى  بةةة ِرةزامةند سةةتى  سةةا ثَيوي ئةةةوةى يا ماددةكة ئةطةر ليذنةى ياسايي لةطةَلم بى ) كةسى بةخشةر يان 
مةةدانى  بةةة ئةجنا سةةتكردن  ثةةَيش دة تةةةوة  طةةةز بَي ثةةاش  شةةينةكة  لةةة بةخ يةةة  بةةؤى هة كردووة لةسةر بة خشني 

 ططوز وجناو( بة عةرةبييةكةش زياتر بة قوةت لَية تَيدةطةيشتني )نةشتةرطةرى طواستنةوة بة ماوةيةكى ط
قططل ب ططرتة  يططة ن جططراء عمل بططلء يف ا بططل  تطط ع ق للمت ع او من استلزيف القانون موافقته عل  الت ع العلول عن ال

 ( زؤر سوثاس. مناسبة
 /جَيطريى سةرؤكى ثةرلةمان: ئَيمينكيبةِرَيج د.جع ر ابراهيم 

ةبَى ئةوةى نووسيتة لةبةر ئةوة درَيذبووة ئةطةر بة نووسني بؤيان ِرةوانةى بكةى زؤر سوثاس ، زةمحةت ن
 سوثاست دةكةين ، بةِرَيج عمر عينايةت فةرموو.

 



 440 

 :بةِرَيج عمر عينايةت حةمة
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لةةةو  يةةة ،  سةةةكة زيادة شةةةر كة سةةى بةخ تةةة كة كةةردووة كةوا تةةةعري مان  مةةة  شةةةر ئَي شةةةر ، بةخ سةةى بةخ كة
شوَينانةى ثَيويستة كةس هةبَى دايان نةناوة لةو شوَينانةى كة ثَيويست نيية داياناوة ، كةواتة بةخشةر يان 
ثةةاش  شةةينةكة  لةةة بةخ يةةة  بةةؤى هة شةةني  بةةة خ سةةةر  كةةردووة لة ئةو كةسةى ياسا ثَيويستى بة ِرةزامةنديدانى 

شةةتةرطةريةكة طةزبَيتةوة ، ئةو )تاوةكو(ة زيادةية هةر ثَيويست ناكا ثَيش دةست ثَيك ردن بة ئةجنامدانى نة
شةةةر  بةةربَى بةخ سةةتة ال شةةوش ثَيوي سةةةكةى ثَي سةةَلة ، كة سةةيل حا )تاوةكوةكة( زيادةية يةعنى ببَى و نةبَى تةح

 يان ئةو كةسةى ئةبَى ئاواى لَيبكرَى ، سوثاس.
 /جَيطريى سةرؤكى ثةرلةمان: ئَيمينكيبةِرَيج د.جع ر ابراهيم 

 ةرموو.سوثاس ، بةِرَيج كاك سوهراب ف
 :بةِرَيج  سوهراب ميكائيل حممد امني

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بةةة  سةةتكردن  ثةةَيش دة كةةةتن  بةةَى ِروون بةةةس  مةةة  طةةةر بؤ يةةة ئة بةةدهلل هة تةةؤر ع بةةةِرَيج دك خةةازةك ذ  مةةن دا بةس 
كةةردن  سةةت ثَي ثةةَيش دة كةةةتن  سةةت ثَي مةةاوةى وَى دة كةةةنطى  يةةةعنى  سةةتنةوةكة ،  ئةجنامدانى نةشتةرطةرى طوا

بةةةرَي كةنطى  بةرَى شةةانكردن  تةةة دةستني طةةةر بَي نةةة ، ئة  كوبةنة ساَلَيكة ِرؤذةكَى ثي ةك نيجيكا دكتؤرة جوا
 كو ئةم دةن  لةسةر بدةين باشة ، سوثاس.

 /جَيطريى سةرؤكى ثةرلةمان: ئَيمينكيبةِرَيج د.جع ر ابراهيم 
 ج شوان قةاَلدزةيي فةرموو.سوثاس ، دواتر داوا لة دكتؤر عبدهلل دةكةين ِروونكردنةوة بدات ئَيستا بةِرَي

 :باوةمري )شوان قةاَلدزةيي( مصى  بةِرَيج عمر 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 قسةكانى من لةاليةن بةِرَيج دكتؤرة جوان كرا ، سوثاس.
 /جَيطريى سةرؤكى ثةرلةمان: ئَيمينكيبةِرَيج د.جع ر ابراهيم 

 سوثاس ، بةِرَيج شَيركؤ حةمة امني فةرموو.
 :َيركؤ حةمة امنيبةِرَيج ش

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
سةةةر  سةةا لة ئةةةوةي يا يةةان  شةةةر  سةةى بةخ تةةةوة )كة شةةرتيش خبوَيندرَي طةةة خؤ شةةتنةوةكةى ِرةن ئةةةوة داِر تةةةنها 

بةةة ِرةز كةةردووةبةخشني ثَيويستى  يةةدانى  شةةتةرطةرى امةند مةةدانى نة بةةة ئةجنا كةةردن  سةةت ثَي ثةةَيش دة هةةةتا   ،
، ذنةوة زؤر كوردى تر و ِرةوان ترةاشطةزبَيتةوة( ئةطةر ئاوا دايرِبَيطواستنةوةكة بؤى هةية لة بةخشينةكة ث

 سوثاس.
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 /جَيطريى سةرؤكى ثةرلةمان: ئَيمينكيبةِرَيج د.جع ر ابراهيم 
لةةة  سوثاس ، ئةطةر ئةوةى نووسيتة ئَيستا ثَيشنيارت كرد بنَيرى بة نووسني بؤ ليذنةى ياسايي ، ئَيستا داوا 

 كةين ِرةئي خؤيان بدةن ، بةَلَى دكتؤر ظااَل فةرموو.ليذنة ثةيوةنديدارةكان دة
 :بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيم
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

قةةة  ئةو ِرايةى ثَيى وابوو فةترةيةكى موحةدةد ديارى بكرَيت بؤ كةسى موتةبةر  ، لَيرانة موتةبةر  موتَلة
نةةة حةقى تةبةروعةكةى ، بؤية بةهيض شَيوةيةك هيض قةيدَية ه يض شةرتَية هيض مةرجَية ناتوانني خبةي

عةةةى  لةةةو تةبةرو تةةةوة  شةةيمان بَي ئةستؤى كةسى موتةبةر  ، كةسى موتةبةر  بؤى هةية ئاخر لةحجةش ثة
مةةةرجَية  بةةةدانانى  يةةدبكاتن  بةةةر  قة كة كردوويةتى ، هيض ياسايةك حةقى نةداوةتَى خؤى كة حةقى موتة

لةةة ِرووى يان بةدانانى شةرتَية بؤية ئةوةيان لة ِر بةةةاَلم  بةةدةين ،  نةةاتوانني ئةجنام كةةارة  ئةةةو  ووى ياساييةوة 
نةةدامان  سةةى ئة يةَةذين ، سوثا يةةدارةكان دايدةِر نةةة ثةيوةند سةةتا ليذ كةةران ئَي كةةة  شةةنيارانةى  ئةةةو ثَي يةةةوة  لوغةوي

 دةكةين.
 /جَيطريى سةرؤكى ثةرلةمان: ئَيمينكيبةِرَيج د.جع ر ابراهيم 

 َيج دكتؤر عبدهلل فةرموو.سوثاس بؤ ئةو ِروونكردنةوة ، بةِر
 :بةِرَيج د.عبدهلل جاسم رجب
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

قةةة  شةةتةكى موتَلة بةةةرو  ت ضةةونكة تة يةةة ،  تةةؤرة ظااَل سةةظا دك سةةى بةر ئةم ذى بةرسخ بوو بؤ كاك سوهراب نةف
 يةتةويع نةشَى مودةيةكى بؤ دانَيى ، سوثاس.

 ى ثةرلةمان:/جَيطريى سةرؤك ئَيمينكيبةِرَيج د.جع ر ابراهيم 
سةةةر  جةةةنابيان لة ئةةى  كةةةين ِرة سوثاس بؤ ئةم ِروونكردنةوةية ، ئَيستا داوا لة بةِرَيج وةزيرى تةندروستى دة

 ئةم مةسةلةية فةرموو.
 بةِرَيج د.ِرَيكةوت حةمة رشيد/ وةزيرى تةندروستى حكومةتى هةرَيم:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بةةةةاَل كةةةةم ،  نةةةاوةِرؤكى ماددة طةةةةَل  نةةةيش لة مةةةدانى م بةةةة ئةجنا سةةةتكردن  كةةةاتى دة هةةةةتا  كةةةرَى  طةةةةر ب م ئة

لةَةةقى  حةةةقى موت خةةةن ،  ثةةاَلى ئة هةةةتا  تةةةوة  شةةيمان بَي يةةة ثة بةةؤى هة شةةةكة  نةشتةرطةريةكة ، يةعنى نةخؤ
 نةخؤشةكةية ، بةخشةرةكةية كة ثةشيمان بَيتةوة ، سوثاس.

 /جَيطريى سةرؤكى ثةرلةمان: ئَيمينكيبةِرَيج د.جع ر ابراهيم 
كةةاك سةةوثاس ،  بةةةَلَى  طةةدان ،  نةةة دةن ئةةةوةى بيخةي بةةؤ  سةةياغةبكرَي)  بةةارة  كةةة دوو كةةةين ماددة سةةتا داوا دة ئَي

 سوهراب فةرموو نوقتةى نيجام.
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 :بةِرَيج سوهراب ميكائيل حممدامني
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةةرى قةزدا من ذوَى ئةو نةبوو دةمَية بَيتة دةست نيشانكرن ، بةس من تظى ئةظة بؤمة بَيتة ِرو كةةرن ،  ون
نةةا  سةةت ثَيكر بةةةرى دة كةةةين  سةةَيب  ئةةةم ح تةةا  كةةيش وةخ كةةرن ،  خةةدير  تةةة تة بةةةرى بَي كةةرن ،  مةةةىل  تةةة عة بَي

 ئةجنامدان ، قةزدى من ئةظةية نةكو ئةم بَينة دةستنيشان بكةين ئةظة مافَى ويية ، سوثاس.
 /جَيطريى سةرؤكى ثةرلةمان: ئَيمينكيبةِرَيج د.جع ر ابراهيم 
 هلل ثَيويستى بة ِروونكردنةوةيةكى زياتر هةية  فةرموو.سوثاس ، كاك عبد

 :بةِرَيج د.عبدهلل جاسم رجب
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

قططلعةرةبييةكة زؤر واز ة ) يططة ن يةةةت حت  ما قبل بلئ يف اجرائ عمل بةةرى عمل قةةة ذ  يةَةنج دةقي يةةةعنى ث  )
 نقل  ذحتى ما قبلةية ، سوثاس.

 جَيطريى سةرؤكى ثةرلةمان:/ ئَيمينكيبةِرَيج د.جع ر ابراهيم 
 سوثاس ، بةِرَيج كاك عمر فةرموو.

 :بةِرَيج عمر عينايةت حةمة
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

شةةرتة ،  سةةتثَيكردنةكة زؤر با ثةةَيش دة نةةةت  ببوورة جةنابى سةرؤك ، ئةطةر ئةو )حتى(ية لَيرة بوترَيت تةنا
 زؤر باشرت ئةيثَيكَى ، سوثاس.

 /جَيطريى سةرؤكى ثةرلةمان: ئَيمينكيبةِرَيج د.جع ر ابراهيم 
 سوثاس ، )حتى( بيكةنة تةنانةت ِراسرتة ، بةِرَيج دكتؤرة ظااَل ئةطةر ماددةكة خبوَينييةوة.

 :بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيم
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةةر بة(: 6ماددةى) كةةردووة لة يةةدانى  بةةة ِرةزامةند سةةتى  سةةا ثَيوي سةةةى يا ئةةةو كة بةةؤى بةخشةر يان  شةةني ،  خ
 هةية هةتا ثَيش دةستكردن بة ئةجنامدانى نةشتةرطةرى طواستنةوةكة لة بةخشينةكة ثاشطةز بَيتةوة.

 /جَيطريى سةرؤكى ثةرلةمان: ئَيمينكيبةِرَيج د.جع ر ابراهيم 
تةةةوة  ) خةةؤى بةرزبكا سةةتى  لةَةة دة ئةةةوةى لةطة نةةةوة ،  نةةة دةنطدا شةةَيوازة دةاةي بةةةو  كةةةس 46ئةو ماددةية  )

 ( ب ةرموون.7( كةس دذة ماددةكة ثةسةندكرا ، ماددةى)1ة ، ئةوةى دذة  )لةطةَل
 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 (ل7ماددةى)
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لةةة  يةةةكَية  يةةان  شةةَيكى  يةةان بة مةةرؤظ  سةةتةى  مةةةكانى جة لةةة ئةندا نةةدامَية  هةةةر ئة لةَةةكردن بة كةةةم: مامة ية
كةةِر يةةان  شةة)  شةةَيوةى فرؤ سةةةر  غةةة شانةكانى لة يةَةت قةدة ضةةيةك ب شةةتةكةى هةر بةةةر و سرو بةةة بةرام يةةان  ين 

 دةكرَيت.
يةةان  شةةةر  سةةى بةخ ئةةةوةى كة هةةؤى  دووةم: نابَى ضاندنى ئةندام يان بةشَيكى يان يةكَية لة شانةكانى ببَيتة 
بةةةهؤى  كةةارى  كةةةس و  هةريةكَية لة مرياتطرةكانى هيض سوودَيكى ماددى يان عةينى لةكةسى وةرطر يان لة 

 ة بَى يان بة بؤنةى بةدةست بهَينن.طواستنةو
لةةةكاتى  ضةةاندن  شةةتةرطةرى  مةةدانى نة بةةة ئةجنا كةةا  سةةت ب نةةد دة شةةكى تايبةمتة سةةةر ثجي يةةة لة سةةَييةم: قةدةغة
تةةةواوكردنى  لةةة  بةةةر  سةةةرةوة  يةةةى  زانينى بة سةرثَي ى كردنى هةر حوكمَية لة حوكمةكانى هةردوو بِرطة

 ِرَيكارة ياساييةكان.
 /جَيطريى سةرؤكى ثةرلةمان: ئَيمينكي بةِرَيج د.جع ر ابراهيم

يةةان  نةةاوى خؤ كةةةن  سوثاس ، ئَيستا دةست دةكةين بة ط توطؤ لةسةر ئةم ماددةية ، ئةوةي دةيانةوَيت قسة ب
 بنووسن فةرموون ، بةِرَيج شكريةخان فةرموو.

 :مصى  بةِرَيج شكرية امساعيل 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةارة ( بة تةوا7من ثَيمواية ماددةى ) يةَةرة دوو كةةات ل سةةت نا سةةكراوة و ثَيوي شةةرت با كةةانى ثَي وى زيادةو لة ماددة
 بكرَيتةوة ، بة ثَيويستى دةزاو ئةم ماددةية الببةن ، سوثاس.

 /جَيطريى سةرؤكى ثةرلةمان: ئَيمينكيبةِرَيج د.جع ر ابراهيم 
 سوثاس ، بةِرَيج منريةخان فةرموو.

 :علىعثمان بةِرَيج منرية 
 كى ثةرلةمان.بةِرَيج سةرؤ

يةَةنن ، 7لة ماددةى) سةةت به نةةةى بةدة بةةة بؤ يةةان  يةَةت  ( بِرطةى دووةم لة كؤتايي دَيرةكة كة ئةَلَى طواستنةوة ب
يةةة  هةست ئةكةي يةعنى ئةوة مةتاتية و ئينسان نازانَى ماناى ِرستةكة تةواوناكاو بِرطةكة كةم و كوِرى تَيدا

 اس.بؤية داوائةكةم جارَيكى تر دايرِبَيذنةوة ، سوث
 /جَيطريى سةرؤكى ثةرلةمان: ئَيمينكيبةِرَيج د.جع ر ابراهيم 

 سوثاس ، بةِرَيج عمر عينايةت فةرموو.
 :بةِرَيج عمر عينايةت حةمة
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يةةةكَية  يةةان  لة بِرطةى يةكةم )مامةَلة كردن بةهةر ئةندامَية لة ئةندامةكانى جةستةى مرؤظ يان بةشَيكى 
يةةة ،  لة شانةكانى يةةح ني لةسةر شَيوةى فرؤش) يان كِرين يان بة بةرامبةر و سروشتةكةى( ئةلَيرة ئةوة واز

يةةان  شةةرتة  كةةة با ئةةةوةى تةرجومة بةةؤ  لةَةَين  ثةةَي ب سروشتةكةى مةبةستيان ضيية ئةطةر دةقة عةرةبييةكةمان 
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لةةة سروشتةكةى هةرضييةك بَى قةدةغةدةكرَيت ، دووةميش نابَى ضاندنى ئةندام يان بةشَيكى  يةةةكَية  يان 
يةةان  مةةاددى  سةةوودَيكى  هةةيض  كةةانى  يةةةكَية مرياتطرة هةةةر  يةةان  شةةةر  سةةى بةخ ئةةةوةى كة شانةكانى ببَيتة هؤى 
يةةةعنى  ضةةى   نةةةى  عةينى لة كةسى وةرطر يان لة كةس و كارى بةهؤى طواستنةوة بَيت يان بةبؤنةى ، بةبؤ

شةة لةةة و سةةَييةميش  يةَةت ،  طةةةى ئةوةش هةر وازيح نيية ، ئةوةش ئةبَى ضاك بكر هةةةردوو بِر مةةةكانى  ةى حكو
 بِرةطةكة بة هةَلة نووسراوة ضاكى بكةن ، سوثاس.

 /جَيطريى سةرؤكى ثةرلةمان: ئَيمينكيبةِرَيج د.جع ر ابراهيم 
 سوثاس ، بةِرَيج دكتؤر شَيركؤ جودت فةرموو.

 :مصى  بةِرَيج د.شَيركؤ جودت 
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

طةةة 7ددةى)حاَلةتَية هةية ثَيمواية لةم ما ضةةوار بِر تةةة  يةةا ببَي يةةةكى ج بةةة بِرطة ( يان ئةبَى ئيجافة بكرَى يان 
ئةةةدةن  يةةار  نةةةى بِر لةةةو دكتؤرا نةةدَية  نةةةى ، هة يان زياد بكرَى بؤ سَييةم ئةويش ئةوةية زؤرجار ئةو دكتؤرا

نةةة سةةةر  ئةةةدا لة قلى لةسةر وةفاتى مرؤظَية هةر خؤشيان ئةبنة ئةو كةسةى كة يان ئةو دكتؤرةى كة بِريار 
هةةةر  سةةى دارة  لةَةةتَيكى زؤر مةتر مةةة حا ئةو ئةندامة يان ئةو عجوة بةشةرية بؤ جةستةى بة شةرَيكى تر ئة
يةةدا  هةةانى خؤ ثةةؤرتى جي يةةدا ِرا تةةةوجيهى خؤ مةةى  بةةدةئي دووة لةةة مة هةةانى  سةةتى جي مةةةى تةندرو يةةة مونةزة بؤ

ئةةةوةى  ِرايطةياندووة كة نابَى ئةو دكتؤرةى بِريار ئةدا لةسةر وةفاتى ئينسانَية هةر سةةةر  خؤى بِريار بدا لة
كة ض عجوَية يان ئةو عجوة نةقل بكرَيت ، بؤية لة ثَيشنيارةكةم ئةوةية كة هةر نةسى مةبدةئى تةوجيهى 

مةةاددةى ) لةةة  تةةر  يةةةكى  بةةة بِرطة كةةرَى  لةةةمى دوو ب سةةحةى عا مةةةى  ئةةةَلَى )7تةقريرى مونةزة كةةة  ال  ططوز (دا 
نططزع لألطباء الذين يبتون يف أن وفاة املت ع احمل يططة  شططرة بعمل قططة مبا هلططم عال كططون  عططاًل أن ت حططلثت ف قططل  مططل  ت

مططن  اخللية أو النسيج أو العضو من املت ع أو بإجراءات زرع أي من ا الحقًا وال أن ين ضوا مبـسؤولية رعاية أي 
 ( ، زؤر سوثاس.املتلقني احملتملني هلذ  اخلاليا أو الُنسج أو األعضاء

 /جَيطريى سةرؤكى ثةرلةمان: يئَيمينكبةِرَيج د.جع ر ابراهيم 
 سوثاس ، بةِرَيج كاك بةهجاد فةرموو.

  :بةِرَيج بةهجاد دةرويش
 ِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.بة

( سَييةم كة بةحسَى حكومَى هةردوو خاَلَى سةرةوة دكةت ، قةناعةتا من طةلةك حكومَى دييةت 7ماددةى )
سةةياغةكرن هةى ظَى ياساَيدا كة ثجيشكى تايبةت ثَيطريي بكات ، ل تةةة  شةةَيوازَى بَي ظةةَى  شةةة  ثةةَيم با نةةدَى  بةر هة

كةةارَى  كةةؤرَى  ثةةَيش  )قةدةغةية لةسةر ثجيشكى تايبةمتةند دةست بكات بة ئةجنامدانى نةشتةرطةرى ضاندن 
لةةة  ياسايي تةواوب ( ، ضنكى وةزارةت مةعنيية دةرئَيخستنا ِرَينماى ثَيويست بؤ ثجيشكا تايبةمتةند ئيحتما

 ان ثجيشكَى دةربَيخى نة بةس هةردوو خاَلى سةرةوة ئاماذة ثَيكريية ، سوثاس.دة ِرَينماى بؤ و
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 /جَيطريى سةرؤكى ثةرلةمان: ئَيمينكيبةِرَيج د.جع ر ابراهيم 
 سوثاس ، بةِرَيج خاتوو شريين فةرموو.

 :رمضانبةِرَيج شريين حسنى 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
مةةاددة ) ( بِرطا ئَيكَى و يا7ئةز دبَيذم ماددة ) لةةة  ضةةنكى  كةةرن 4دووَى هةردووك زَيدةنة ،  بةةةحس  يةةة  ( هاتي

يةةةت  مةةر عينا كةةاك ع سةةيارا  بةةة ثر تنَى بِرطا سَي دةمينَي) قةدةغةية لةسةر ثجيشكى تايبةمتةند ، سةبارةت 
خبةةوينن ) عةةةرةبى  بطط ي كة بةحس كرى بِرطا ئَيكَى بةرامبةر سروشتةكةى ، ئةطةر بَين دةقى  مططل  حيضططر تعا

نططت عضو من اعض يططا كا بططل ا شططراء او مبقا عططه او  سططبيل بي لطط  ال سططجته ع اء جسم االنسان او جزء منه او احل ان
يةةةعنى طبيعته   يةعنى لَيرة تةرجومةى حةرفى كراوة لةبةر ئةوة بة كورديةكةى تؤزَية وازيح نةهاتووة 

 بةهةر شَيوةيةك بَيت نةك بةرامبةر و سروشتةكةى بيََ ، سوثاس.
 /جَيطريى سةرؤكى ثةرلةمان: ئَيمينكيم بةِرَيج د.جع ر ابراهي

 سوثاس ، بةِرَيج دكتؤر عبدهلل فةرموو.
 :بةِرَيج د.عبدهلل جاسم رجب

 ةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.ب
مةةاددةى ) ئةةةوة  عةةةن  بةةةهجاد تةب كةةاك  شةةةوكةت و  تةةؤر  بةةةِرَيج دك نةةةوةى  بةةة ِروونكرد سةةَلى 15سةةةبارةت  ( فة

نططة ليذنة تَيداية ) ( ئةو ضواراجرءات زرع اعضاء بشريةضوارةم ) يططات زرع و جل جلنة موافقة عل  اجراء عمل
تططويف   مططن امل ضططاء  خططذ اع يططايف ب  نططة ق ضططاء و جل بططزرع اع يططايف  نططة ق مةةاذة حتقق من املوت و جل يةَةرة ئا سةةيل ل بةتةف

 ثَيكرية ، زؤر سوثاس.
 /جَيطريى سةرؤكى ثةرلةمان: ئَيمينكيبةِرَيج د.جع ر ابراهيم 

 فةرموو.سوثاس ، بةِرَيج دكتؤر سراج 
 :بةِرَيج د.سراج امحد محدامني

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
نةةةمينَى ،  نةةةى  بةةة بؤ يةةة  سةةى وةى كرد يةةةتى با يةَةى خؤ لةةة ج يةةةت  مةةر عينا كةةاك ع سةةيارةكةى  سةبارةت بة ثر
لةةة  يةةة  حةةةرفى كرا مةةةى  كةةةى تةرجو لةةة عةرةبيية ئةةةوةى  بةةةر  نةةادا ، لة نةةاى  شةةةيةكة ما نةةةى و لةةةن بةبؤ فيع

مةةةعنى )  النقل او مبناسبتهسبعةرةبييةكةش واية ) نةةةى  لةةة ليذ سططبته( جا من داوا دةكةم  يةَةت ، منا ( البرب
 سوثاس.

 /جَيطريى سةرؤكى ثةرلةمان: ئَيمينكيبةِرَيج د.جع ر ابراهيم 
تةةؤرة  بةةةِرَيج دك يةةة ،  تةةان تكا بةةدةن ، ِرا يةةان  ئةةى خؤ كةةةين ِرة سوثاس ، ئَيستا داوا لة ليذنة ثةيوةنديدارةكان دة

 بةهار فةرموو.
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 :بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةة  يةةان  كةةِرين  نةةة  بةةَى ، ئةيكةي ضةةييةك  شةةتةكةى هةر بةةةر و سرو ئةةةَلَى بةرام كةةة  سةبارةت بة بِرطةى يةكةم 
بةةَى  قةةدى  بةةَى نة ضةةييةك  هةةةر  بةرامبةر كة سروشتةكةى هةر ضييةك بَى واتة ئةو بةرامبةرة سروشتةكةى 

سةةادا يان عةينى ، سةبارةت بة وةى لة بِرطةى دووةمدا بة هؤى طواستنةوة بَيت يان بة بؤنةى ئةم شتة لة يا
ئةةةوة ،  سةةةبةتى  بةةة مونا يةةان  ئةةةوة  هةةؤى  بةةة  نةةدا  بةةةى كاتةكا شتَيكى نةشاز نيية يةعنى شتَيكة هةية لة زؤر
بةةة  طةةةَل  بةةةهؤى لة يةةة  سةةتنةوةية بؤ ئةةةو طوا سةةةبةتى  يةةة ، مونا ئةةةو وةرطرتنة سةةةبةتى  بةةة مونا يةةةعنى 

 اسةبةتى دوو شتى جياوازن زياد نيية لَيرة وةكو ِراى ليذنةى ياسايي ، سوثاس.مون
 بةِرَيج د. جع ر ابراهيم ئيمينيكي)جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان(:

 زؤر سوثاس، تكاية ِرةئي ليذنةي تةندروسيت، دكتؤر عبداهلل، فةرموو.
 بةِرَيج عبداهلل جاسم رجب: 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

سةةةلةي  خبودَي من هةةةي، مة حةةةفيت  مةةاددةي  لةةة  قةةةت  ِروونكردنةكي هةي، ئةطةر دةرفةت هةبي)، كة عةال
ثةةَي  مةةاذة  كةةةوت ئا تةةؤر ِرَي كرين و فرؤتن و موقابل و فائيدةي عةيين و نا عةيين، ئةو ذي ئةبوو جةنابي دك

ة يةكةم دةوَلةتة كري لة ئريان، لةوَي ئَيستا موشكيلةي ضاندني طورضيلة، تةقريبةن ئةوة حةل بووة، ضونك
ئةةةتوانَيت  مةةةت  هةةةبي)، حكو ضةةيلة  بةةة طور سةةيت  سةةَية ثَيوي لةجيهان كة ئَيستا قائيمةي ئينتيجامية، هةركة
شةةي  كةةة توو شةةيانةي  ئةةةو نةخؤ تةةةي  كةةةناوي ِرابي كةةردووة )  سةةت  يةةةكي درو ضةةونكة ِرابيتة كةةات،  بؤي دابني ب

لةةة 79يلةية(ئةو ِرابيتة )فةشةلي كيلةوي بوون، ئةوانةشي كة ثَيويستيان بة ضاندني طورض ( فةرعي هةية 
يةةةي 25هةموو ئَيراندا، ) عةةةججي كل يةَةران  لةةة ئ شةةَية  هةةةر نةخؤ ( سةنتةريشي هةية بؤ ضاندني طورضيلة، 

ضةةيلةي  هةبَيت ناوي ئةو لةو ِرابيتةية دةنووسرَيت، هةركةسَيكيش ئامادة بَيت بة ساغي بة زيندوويي، طور
ئةةةو خؤي ببةخشَيت بؤ ئةو نةخؤشة، ناوةك فةةةقاتي  هةةةموو نة مةةةت  ضةةؤن، حكو بةةةس  سةةيوة،  لةةةوَي نوو ةي 

سةةيت  عةمةلياتة لة ئةستؤي خؤي دةطرَيت، هةموو ئةو دةرمانانةشي كة بؤ ثَيش و ثاشي عةمةلياتةكة ثَيوي
ثَييةتي ئةويش لةسةر حكومةتة، حكومةت بؤ ئةوة ِرَيطاي لة سةماسرية بطرَيت يان ئيمريجنسي، حكومةت 

َلدةستَيت، كة بِرة ثارةيةك وةك دياري بةو كةسة دةدات، كة تةبةروعي كردووة، حةقي خؤي بةو ئةركة هة
نةخؤشةكةش بِرة ثارةيةك وةك دياري بدات بة موتةبةريعةكة، خؤي تةبعةن بَيجطة لةوةش حكومةت ئةو 
نةةة، سةةيت مانطا نةةي ق بةةَي دا سةةيت  مةةةي تةندرو خةةةدةماتي بي هةةةموو   كةسةي موتةبةريعة سوودمةند دةبَيت لة
مةةان  كةةةلتوري خؤ بةةؤ  يةةة،  تةبعةن بةو ِرَيطاية هيض كَيشةي طورضيلة لة ئَيران نةماوة، ئَيمة ثرسيارمان ئةوة
تةةاكو  شةةني  ئةوة زؤر باشة، جةنابي دكتؤر ِرَيكةوت بؤ كلتوري خؤمان حةدَيكي باشة، ضونكة سةقافةتي بةخ

يةةة، ئَيستا كةمة لة كؤمةَلطاي كوردي، مبانةوَيت ونةمانةوَيت ئَيستا هة ية كة بازرطاني و كِريين طورضيلة هة
كةةان  تةةاجر ومافيا لة كوردستان ئةطةر بةو شَيوةية حكومةت بةو ئةركة هةَلبستَيت ئةوة حةلةقةي مسسةةارو 
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بةةؤ 5مليؤن طورضيلة ئةكرَيت، كة بةس ) 20نامَينَيت، وضونكة ئَيستا مةسةلةن هةية بة  ضةةَيت  ( مليؤن ئة
لةةة (مليؤني بؤ مسس15موتةبةريعةكة، ) سةةةركةوتووة  ئةةةزموونَيكي زؤر  ئةةةوة  يةةةعين  يةَةت،  ارو مافياكان دةب

مةةاددي  تةةةح يجي  كةةات،  سةةَية ب ئَيران، لةهةموو ظةكؤَليين سايكؤلؤجيش ئةطةر ئية هاندان و تةح يجي كة
 باشرتين تةح يجة بؤ ضارةسةري ئةو كَيشةية، نازاو ئةمة ضؤن دةبَيت، سوثاس.

 ي)جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان(:بةِرَيج د. جع ر ابراهيم ئيمينيك

خةةؤي  ئةةي  سةةتان، ِرة هةةةرَيمي كورد سةةيت  يةةري تةندرو بةةةِرَيج وةز لةةة  كةةةين  شةة)، داوا دة سةةةكانت طة سةةوثاس، ق
 لةسةر ئةم ماددةي بدات، فةرموو.

 بةِرَيج د. ِرَيكةوت محة رشيد)وةزيري تةندروسيت هةرَيمي كوردستان(:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بةةة  سةةةبارةت  كةةةم:  بةةةو ية يةَةت  مةةةت ِرازي ب طةةةر حكو يةةة ئة ثةةَيم وا مةةن  بةةداهلل،  تةةؤر ع كةةةي دك ِروونكردنةوة
هةةةر  يةةران،  مةةةني وةز سةةةرؤكايةتي ئةجنو يةةة لة يةَةة هة سةةتيدا بِريار لةةة ِرا سةةتا  ضةةونكة ئَي يةةة،  مةةة مالي ئيلتيجا

مة ثَيمان بِريارَية ئيلتيجامي مالي زياتر خباتة سةر حكومةت خؤت دةزانيت لةبةر قةيرانة داراييةكةية، ئَي
سةةتا ) لةةةن ئَي يةةةعين فيع شةةي دةزاو،  شةةتَيكي با بةةة  مةةن  يةةارة  ئةةةو بِر بةةةآلم  بةةة 20ناكرَيت،  ئةةةدرَيت  يةةؤن  ( مل

بةةداهلل 5طورضيلةيةك لةوانةية ) تةةؤر ع سةةةكةي دك (مليؤن بدرَيت بة نةخؤشةكة، ئةوة لة ئريانيش فيعلةن ق
سةةَييةم، خةةاَلي  تةةةم،  مةةاددةي حةو بةةة  سةةةبارةت  بةةووة،  حةةةل  مةةةوة  صةةياغة  دةكة ئةةةبَيت  لةَةة  ئةةةم خا يةَةة  تؤز

ضةةؤن  نةةةمجانيووة،  ئةةةَلَيم  مةةن  تةةة،  ئةةةَلييت زانيوو بةةةمن  تةةؤ  يةةةعين  كةةة،  شةةةيةكي ِرةكي نةةني و تةةةوة، زا بكرَي
تةةة  صةةةحةو وةزارة ئيسثاتي ئةكةيت كة زانيوومة، بؤية ئيشي ثجيشكي تايبةمتةنديش نية، ئيشي دةوائريي 

يةَةت، لةةَي بكر شةةَيوةي  بةةةم  كةةات،  شةةة ب ئةةةم ئي بةةة  كةةة  كةةات،  سةةت ب نةةد دة شةةكي تايبةمتة سةةةر ثجي يةةة لة قةدةغة
يةةة،  سةةامان هة مةةة يا ئةجنامداني نةشتةرطةري ضاندن ثَيش تةواوكردني ِرَيكاري ياسايي و كارطَيِرييةكان(، ئَي
فةةةرمي  تةةابَيكي  ئةةةبَيت كي يةَةت،  خةةؤي ب ئةةريادةي  بةةة  ئةةةبَيت  شةةة  ئةةةم نةخؤ ضةةية،  كةةان  نةةاوة ِرَيكارة سةةامان دا يا

مةةل هةةةبَيت، ب ةةَيتة  لةَةَين كا كةةة ب يةَةت  شةةكي ب يةةةكي ثجي نةةي و ليذنة تةةؤرَيكي دةروو كةةة دك يةةةك  بةةةردةم ليذنة
ئةةةم  بةةؤ  ضةةيلةية  ئةةةو طور ئةهليةتة، وة سبووت نةبَيت كة زةخيت لةسةرة، هةموو فةحصةكاني بؤ كرابَيت، 

ئةةةو زةر يةةة  حةةةقي هة تةةؤرة  ئةةةو دك بةةوو،  كةةات، نةخؤشة بَيت، كة ِرَيكارة ياسايي و كارطَيِرييةكان تةواو  عةةة ب
يةةة  ئةةةبَيت، بؤ حةةةل  يةةدا  مةةن و تؤ بةةةيين  ضةةؤن لة نةةةمجانيووة،  ئةةةَلَيم  نةةيش  تةةة م بةآلم تؤ ئةَلَييت تؤ زانيوو
بةةووني  تةةةواو  قةدةغةية لةسةر ثجيشكي تايبةمتةند دةست بكات بة ئةجنامداني نةشتةرطةري ضاندن ثَيش 

 ِرَيكارة ياسايي و كارطَيِرييةكان(، زؤر سوثاس.
 ابراهيم ئيمينيكي)جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان(: بةِرَيج د. جع ر

 زؤر سوثاس، بؤ بةِرَيج دكتؤر ِرَيكةوت وةزيري تةندروسيت هةرَيمي كوردستان، بةِرَيج مريم صمد فةرموو.
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 بةِرَيج مريم صمد عبدي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

شةةنيارَيك بةةداهلل ثَي تةةؤر ع كةةة دك حةةةوت  مةةاددةي  لةةة  يةةارة  بةةةِرَيجان د كةةةوتيش وةَلآل  تةةؤر ِرَي كةةاك دك كةةرد، وة  ي 
سةةَية  تةةا هةركة هةةةبَيت  يةةةك  ئةةةوةي دةزطا بةةؤ  كةةرد،  شةةنيارةكةي  لةةة ثَي شةةتطريي  سةةةردا، وة ث تةةةوز ي لة
خةةةَلة  كةةة  ئةةةوةي  بةةؤ  يةَةت  فةةةتَية ب ئةندامَيكي خؤي ببةخشَيت، ثَيتان وانية ئةوة مةتاتي بَيت و دواتر دةر

شةةَيت بيةوَيت لةِرَيطةي ئةوةوة سوودمةند بَيـت، م ن لةوة تَينةطةشتم كة حكومةت لةبةرامبةردا ثارة ببةخ
قةةةرار  طةةةر  يةةان ئة يةةة،  خةةراث ن هةةةبَيت  تةةةوز َية  طةةةر  بةو كةسةي كة ئةندامةكةي دةبةخشَيت، يةعين ئة

 بَيت بكرَيت بةماددة، سوثاس.
 بةِرَيج د. جع ر ابراهيم ئيمينيكي)جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان(:

 ةر دكتؤر ِرَيكةوت تةوز َية بدات لةسةر ئةو خاَلة، فةرموو.سوثاس بؤ خاتوو مريةم، ئةط
 بةِرَيج د. ِرَيكةوت محة رشيد)وةزيري تةندروسيت هةرَيمي كوردستان(:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
خةةؤِرايي  بةةة  خةةؤي  ضةةيلةي  يةةة طور كةةةس ن يةةةعين  مةةة،  ئَيستا ئَيمة مبانةوَيت و نةمانةوَيت، بةخشني زؤر كة

ئةةةوة بدات بةكةس، ئةما كةةردووة،  ئةةةوةيان  نةةةوة  يةةربةي خؤيا لةةة خ ن هاتوون تةبعةن ئةو ئريانيانة و فارس 
سةةت  ئةةةوةي دةآلَل درو لةةةجياتي  هةةاتوون  شةةتوون،  خيربةي سةدةها ساَلة، فيعلةن بةو مةرحةالنةي ئَيمةدا ِرؤ

بةة سةةيت  كةةة ثَيوي سةةيوة  شةةانةيان نوو ئةةةو نةخؤ نةةاوي  نةةاوة  يةةان دا يةةان ِرَيكخراوَيك هةةاتوون خؤ يةَةت،  ضةةاندني ب ة 
بةةِرة  لةَةةت  شةةن، دةو ضةةيلةكانيان ببةخ نةةةوَيت طور كةةة ئةيا سةةيوة  شةةيان نوو ئةةةو خةَلكانة طورضيلة هةية، ناوي 

شةةةرة، 3ثارةيةكي داناوةو سةق َيكيشي داناوة، وابجاو ) بةةةو بةخ يةةدات  نةةة ، دة (مليؤن متةنة، ئةطةر هةَلة 
كراو بدات بةو بةخشةرة، شتةكانيش طرنطي  كابراش ئةطةر موتةمةكني بوو ئةتوانَيت بِرة ثارةيةكي دياري

تةةةوة،  بةةؤ ئةدؤزَي كةةةت  خةةراوة ناوة ئةةةو ِرَيك تةةؤ  كةةةيت،  شةةةرةكة نا طةةةَل بةخ تةةةعامول لة خةةؤت  تةةؤ  يةةة،  لةوةدا
قةةةيراني  تةبعةن بةثَيي فةح  ئةطةر بؤت ببَيت، واتة موتاب  بَيت، بةِراسيت ئةطةر مةسةلةكة مةسةلةي 

تةةي دارايي نةبَيت، شتةكان ِرَيكوثَي يةةران و وةزارة مةةةني وةز سةةةرؤكايةتي ئةجنو طةةةَل  ة بَيت ئَيمة بةِراوَيذ لة
مةةن  دارايي و ليذنةي تةندروسيت ثةرلةمان و ليذنةي ئةوقاف و تةبعةن ئةبَيت شةرعيش ِرَيطة بةوة بدات، 

 ثَيم واية ئيقرتاحَيكي زؤر باشة، سوثاس.
 مان(:بةِرَيج د. جع ر ابراهيم ئيمينيكي)جَيطري سةرؤكي ثةرلة

يةةي  طةةرين، دوا نةةةش وةرب ئةةةو ِرةئيا بةةا  يةةة،  مةةان هة ئةةي تر سةةَي ِرة زؤر سوثاس، دكتؤر بؤ ئةو ِروونكردنةوةية، 
 ِرةئي كؤتايي خبوَيننةوة تا بيخةينة دةنطةوة، دكتؤر عبداللة جاسم، ِرةئيت هةبوو، فةرموو.
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 بةِرَيج عبداهلل جاسم رجب:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
شةةةك هةروةكو ئيجافة  هةةةر بةخ طةةاظَى  ظةةَى  كةةوَيتَى ذى  سةةيت، ل  يةةري تةندرو بةةةِرَيج وةز نةةةي  ئةةةو ئاخافتا بةةؤ 

ئةةةو  يةةةعنى  هةةجار دؤالر،  نةةجدة  بةةةن دوا يةةةعنى تةقري تةةَى،  كةةوَيتى ددة نةةارَين  هةةجار دي ضةةار  كةةوَيتَى  مةةةتا  حكو
تةةة موتةبةِر طةةر ذى دةدة ثةةارةى وةر تةةؤر سيستةمة هةية ل ضةند دةوَلةتةكان، و لة ئَيران ئةو بِرة  كةةة دك يعة

 ( و زؤر سوثاس. حتلد و تنظم من قبل الرابىهرَيكةوت ئةوةش لة رَيطاى ئةو رَيئاسوشنة تةحديد كراوة )
 بةِرَيج د. جع ر ابراهيم ئيمينيكي)جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان(:

 زؤر سوثاس، خاتوو زول ا، فةرموو.
 بةِرَيج زول ا حممود عبداهلل:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

سةة كةةة بةني يةَةت  يةةد بكر شةةكرَيت تةحد طةةةر ب شةة)، ئة كةةِرين و فرؤ تةةة  يةةة دةبَي ثةةَيم وا مةةن  تةةةوة  ئةةةم بابة بةت 
هةةةوَل  خةةةَلة  نةةةكرَيت  سةةةثؤرت  بةةةجؤرَية  ئةةةوةي  بةةؤ  تةةةوة،  يةةةن حكومة ثاداشتَيكي ب ووكي دةدرَييَت لةال

سةةياغةي بدات جةستةي خؤي ب رؤشَيت، بؤ ثةيداكردني ثارة لةسةر خاَلي سَييةم، كة وةزيري تةند روسيت 
سةةت  لةةة دة يةةة  نةةد قةدةغة شةةكي تايبةمتة بةةة )ثجي كردةوة، سياغةكةي زؤر جوان بوو، بةآلم ثَيم باشة بكرَيت 
فةةةرمي،  يةةةنَيكي  يةةةن ال نةةةوةي لةال يةةاخود ئاطاداركرد ثَيكردني لةثَيش تةواوكردني بةَلطةنامة فةرمييةكان، 

 س.لةسةر ساختةيي ئةو بةرَلطةنامانةي كة ثَييةتي( زؤر سوثا
 بةِرَيج د. جع ر ابراهيم ئيمينيكي)جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان(:

 سوثاس خاتوو زول ا، خاتوو شريين حوسين، فةرموو.
 :رمضانبةِرَيج شريين حسين 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
نةةا ن، بؤ ئيجافا كردنا وَي خاَلي كة دذة لةطةل ظَي ياساَي، ضونكي ئةظ ياساَي لةسةر بنةماي بةخشني هاتية دا

 ظة ئيجافة كرنا وَي خالَي هةمي مادةكا تَية ددات، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د. جع ر ابراهيم ئيمينيكي)جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان(:

 زؤر سوثاس، بةِرَيج عمر عينايةت، فةرموو.
 بةِرَيج عمر عينايةت محة:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةة سةةةر(  يةةة لة سةةَييةمدا )قةدةغة لةةة  ئةةةَليم  تةةةنها  يةَةت(، مةةن  لةَةَيني )ناب سةةةر ب يةَةت يةك لةةَي بكر شةةةية واي  ةم و
مةةداني  كةةات بةئةجنا سةةت ب سةةةلةكة، دووةم، دة ئةةةطؤِردرَيت لةمة هةةيض  بةةجانن  نةةَين  بابةِرَيجان وشةي نابَيت داب
كةةةوت  تةةؤر رََِي جةةةنابي دك بةةةِرَيجتان بة يةَةت  ئةةةوة دةب ضةةاندن،  هةةةر  نةةةك  ضةةاندن،  سةةتنةوةو  شةةتةرطةري طوا نة

 ت طواستنةوة ئَيجافة بكةين يان نا ، سوثاس.بَلَيني، ئايا ئةكرَي
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 بةِرَيج د. جع ر ابراهيم ئيمينيكي)جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان(:

 زؤر سوثاس، بةِرَيج شكرية امساعيل، فةرموو.
 :مصى  بةِرَيج شكرية امساعيل 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
كَيشةي زؤرمان بؤ حةل دةكات، ئةمة وةكو  من ثَيم واية ئةمة ثَيشنيارَيكي زؤر ضاك و ثةسةندة، كؤمةَلَية

يةةاري  يةةان د شةةت،  كةةو ثادا مةةةت وة بةةةَلكو حكو تةةر،  كِرين نية، حكومةت لةخةَلكي بكِرَيت و بيدات بةكةسَيكي 
كةةةن،  مةةار دة يةةان تؤ كةةةناوي خؤ سةةانَية  يةةارة كة شةةةوة، د يةةةكي تري كةةةوة، لةال بةو كةسةي دةدات، ئةمة لةالية

يةَةت، بةةؤ دةكر صةةةكانيان  تةةدا  سةةةرجةم فةح هةةةما كا ضةةيلةية لة بةةة طور سةةتيان  كةةة ثَيوي شةةي  ئةةةو كةسانة وة 
ئةةةو  بةةةردةم  ضةةاكة لة يةةةكي زؤر  مةةةش ِرَيطا تةةةوة، ئة بةةؤ دةطَيِرَي متةةان  مةةةش كا كةةة ئة يةَةـت،  فةحصيان بؤ دةكر
شةةكةش  سةةايةكمان ثَي ثةةِرؤذة يا مةةة  ضةةَيت، ئَي لةةةبري نة ئةةةوةنان  كةةةن،  شةةتةوة دة بةةةم  طةةاني  كةةة بازر كةسانةي 

ةوةي يةكةميشمان بؤ كردووة، سةبارةت بة هةمواركردنةوةي ئةو صندوقةي كة بؤ يارمةتي كردوو خوَيندن
لةةةوةدا  يةةارة  شةةَيرثةجنة، د بةةة  نةةةخؤش  سةةاني  نةةي كة نةةةش  8دا كةةة ئةما سةةكراوة  يةَةدا با شةةندةي ت شةةي كو نةخؤ

صةةندوقي  سةةةرةتانة هاوكاري بكرَين، يةكَية لةمانة ئةوة بَيت، دةتوانني بِرطةيةكي بؤ زياد بكةين هةر لةو 
نةخؤشية كوشندةي تَيداية، لةوَيدا حكومةت ثاداشت بدات بةو كةسانةي كة بةشَية لة ئةندامي  8كة ئةو 

 جةستةيان دةبةخشن، سوثاس.
 بةِرَيج د. جع ر ابراهيم ئيمينيكي)جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان(:

 زؤر سوثاس، دكتؤر سراج، فةرموو.
 بةِرَيج د. سراج شَي، امحد:

 كي ثةرلةمان.بةِرَيج سةرؤ
كةةي  سةةي دةعمَي يةَةنني و با بةةةدةق بيه يةَةرة  يةةةعين ل تةبيعي ناونيشاني ثرِةؤذةكة لَيرةدا باسي بةخشني ئةكات، 
كةةاري  يةَةت هاو تةةة، دةكر ئةةةو بابة كةةردن  طةةاني  بةةؤ بازر مادي ئةو كةسة بكةين كة بةخشةرة، ئةوة ثَيشةكيةكة 

 اي ليذنةي ئةوقاف ئةوةية، سوثاس.بكرَين، بةآلم با بة نة، نةضَيتة ناو ياساكةوة، وةكو ِر
 بةِرَيج د. جع ر ابراهيم ئيمينيكي)جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان(:

 زؤر سوثاس، دكتؤر بةهار، فةرموو.
 بةِرَيج د. بهار حممود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

سةةَي يةَةت، سةبارةت بةوةي كة حكومةت بتوانَيت بة موقابيلَية ئةندامَية لة ئةندامةكاني لةشي كة ة وةربطر
تةةةوة،  بةةابي تيجارة ضةةَيتة  ئةةةوة دة ئَيمة وةكو ليذنةي ياسايي ئةوة وةرناطرين و صياغةي ناكةينةوة، ضونكة 
سةةةبارةت  بةةةآلم  فرؤشتنةوة ئيرت موقابيلةكة حكومةت بيدات، يان كةرتي طشيت بيدات، يان كةرتي تايبةت، 
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كةةة بة تَي ووني عةمةلياتةكة، ئَيمة لة ماددةكاني تردا بامس سةةانةي  ان كردووةو جَيطامان كردؤتةوة، ئةو كة
 ئيمكانياتيان نيية، حكومةت ئةركي تَي ووني نةشتةرطةرييةكة ئةطرَيتة ئةستؤ، سوثاس.

 بةِرَيج د. جع ر ابراهيم ئيمينيكي)جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان(:

 سوثاس، ئَيستا ِرةئي كؤتايي دكتؤرة ظاآل فةرموو.
 يم:بةِرَيج د. ظاآل فريد ابراه
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بةةةهار  تةةؤرة  شةةريين و دك تةةؤرة  سةةراج و دك تةةؤر  سةةةكاني دك لةةة ق شةةتطريي  مةةن ث لةسةر ئةو ثَيشنيارةي كةكرا، 
يةةةكي  يةةةك، لةال مةةة لةال يةةة، ئة ئةةةو ماددة نةةاني  يةَةت، دا سةةاكة ناطوجن مةةاجني يا طةةةَل ئا ئةةةوةي لة بةةةر  كةةةم، لة دة

ئةةةوة تريشةوة، بِرطةي سَييةم، كةلةاليةن وةزيري  سةةةوة  بةةة سوثا ضةةةندة  يةةةوة، هةر صةةياغة كرا تايبةمتةند 
بةةة  يةةدارة  كةةة ثةيوةند شةةي  تةةي، ئةوة كةةة و كةةردةوة  صةةياغة  ئةةةوةمان  كةةو  شةةَيت، وة ئةةةو دةيكَي كةةة  كةةة  ئةر

لة دَيِري ئةخريي ئةوة هاتووة، بؤية  15ثَيشنيارةكةي دكتؤر شَيركؤ، بةَلَي زؤر بةجَي بوو، بةآلم لةماددةي 
 (: 7ةي بكةينةوة، بةسوثاسةوة، ماددةي )نامانةوَيت دووبار

لةةة  -1 يةةةكَية  يةةان  شةةَيكي  يةةان بة مةةرؤظ  سةةتةي  مةةةكاني جة لةةة ئةندا نةةدامَية  هةةةر ئة بةةة  لةَةةكردن  مامة
شةةتَية  هةةةر  شةةتةكةي  شانةكاني لةشي لةسةر شَيوةي فرؤش)، يان كِرين، يان بةبةرامبةر كة سروو

 بَيت، قةدةغة دةكرَيت.
يةةان نابَيت ضاندني ئةندام يان بةشَي -2 كي يان يةكَية لةشانةكاني ببَيتة هؤي ئةوةي كةسي بةخشةر 

سةةوكاري  يةةان كة طةةر  سةةي وةر عةةةيين، لةكة يةةان  مةةاددي  سةةوودَيكي  هةةيض  لةةةمرياتطرةكاني  هةر يةكَية 
 بةهؤي طواستنةوة بَيت يان بةبؤنةي بةدةست بهَينَيت.

سةةت -3 شةةتةرطةري طوا لةةة نابَيت ثجيشكي تايبةمتةند دةست بكات بة ئةجنامداني نة بةةةر  ضةةاندن  نةوةو 
 تةواوكردني ِرَيكارة ياسايي و كارطَيِرييةكان.

 بةِرَيج د. جع ر ابراهيم ئيمينيكي)جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان(:

نةةد  سةةيت بَل يةةة بادة يةَةي لةطةَلدا طةةةوة، ك نةةة دةن يةةةوة دةاةي سةةتا خوَيندرا كةةة ئَي ئَيستا ماددةكة بةو داِرشتنةي 
كةةرا  1َيي لةطةَلدا نية، كةسي لةطةَلداية، ك 46بكات تكاية ،  سةةةند  كةةة ثة كةسي لةطةَلدا نية ، كةواتة ماددة

 بة زؤرينةي دةن ، فةرموو بؤ ماددةي هةشتةم.
 بةِرَيج د. ظاآل فريد ابراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ماددةي هةشتةم:

نةةى ثةةاش ثَيجاني تةةةنها  سةةى  نابَيت دةست بكرَيت بة نةشتةطةرى طواستنةوة بة مةبةستى ضاندن  هةةةردوو كة
يةَةت  –بةخشةرو وةرطر نةبَيت  مةةدركَا(  ب شةةتوو ) طةةةر تَيطةي لةةة  –ئة كةةراو  سةةَييانةى دةق نةةةى  طةةةى لَيذ لةةة رَي

طةةةرةكانى 14ماددة ) (ى ئةم ياسايةدا بة سروشتى هةردوو نةشتةرطةرى طواستنةوةو ضاندن و مةترسية ئة
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نةةدى كة نةةى رةزامة نةةدى هةردووكيان لة مةوداى نجية يان دوورو وةرطرت يةةان رةزامة طةةر،  شةةةرو وةر سةةى بةخ
طةةةر  يةَةت، ئة سةةيةتكراو ب يةةان وة تةةة  يةةان كةملَيها تةةة  سةةانى نالَيها لةةة كة طةةةر  سةةايى، ئة جَيطرةوة يان نوَينةرى يا

يةةة  نةةةكانى دا سةةبةت خا يةَةت بةني مةةاددةى ) –مةةردوو ب سةةَييةم(ى  طةةةى ) ئةةةوةى بِر سةةةر 5بةةةثَيى  قةةى لة ( دة
يةةان كردووة. و لَيذنةكة كؤنووسَية بةمة ئاما هةةؤش  دة دةكات و بةخشةرو وةرطر واذووي دةكةن، ئةطةر بَى 

 تَينةطةيشتوو نةبَيت يان لة اليةن جَيطرةوةى يان نوَينةرة ياساييةكةى.
 بةِرَيج د. جع ر ابراهيم ئيمينيكي)جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان(:

سةة نةةاوي دةنوو كةةات  تةةةنها ئَيستا دةرطاي ط توطؤ دةكةينةوة ئةوةي دةيةوَيت قسةي لةسةر ب فةةةرموون،   3ني 
 كةس دةيةوَيت قسة بكات، كاك عومةر عينايةت، فةرموو.

 بةِرَيج عمر عينايةت محة:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

يةَةت(  شةةيار ب يةةان )هؤ يةَةت(  بةةةئاطا ب بةةة ) يةَةت  ئةةةوة بكر وةَلآل من تةنها سةرجنةكةم )تَيطةيشتوو( يةعين فاهم 
يةَةت( لةدَيِري دووةم و ئةخري واي لَي بكرَيت،  بةةةئاطا ب وشةي تَينةطةيشتوو لةوَيدا مانايةكي نية بكرَيت بة )

 يان )هؤشيار بَيت(، سوثاس.

 بةِرَيج د. جع ر ابراهيم ئيمينيكي)جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان(:

 سوثاس، بةِرَيج شكرية امساعيل، فةرموو.
 بةِرَيج شكرية امساعيل مصط ى:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
مةةن زؤر سةةتيدا  ئةةةوان ِرةدي  لةِرا يةَةت  بةةاش ب شةةنيارَيكيش  ضةةي ثَي يةةة، هةر سةةايي هة نةةةي يا لةةة ليذ نةةةم  ِرةخ

مةةةن ) سةةاَليم 25دةكةنةوة، من حةز دةكةم يةك منوونةي واقعي بَينمةوة، من خؤم سةرداني طةجنَيكي تة  )
كةةةي ) بةةوو نجي سةةيت  كةةة ثَيوي ثةةارةي  ئةةةو  مةةان  بةةوون، تواني سةةتان  خةةةريكي وة يةةةي  هةةةردوو كل كةةة  ( 30كةةرد، 

ضةةؤن مل ئةةةوة  نةةازاو  سةةتدا، جا يةةاني لةدة جنةةة ط ئةةةو طة نةةد  يةةةكي زؤري خايا نةةةوة، ماوة بةةؤ كؤبكةي يةةؤني 
يةةدا  يةَةت لةكؤتاي بةةاش دةهَين يةةةكي  يةَةت و منرة كةةة دةخوَين يةةةك  يةةا قوتاب ضارةسةري هةبَيت بؤ ئةو كَيشانة، ئا

سةة ثةةَيم  سةةيت زؤر  تةةة سةركةوتوو ئةبَيت، حكومةت خةآلتي دةكات ئةمةش شتَيكي واية بةِرا كةةة ناكةوَي ةيرة 
تةةان  بةةةي وآل هةةةَلبطرَيت، زؤر خةةؤي  بابي ئةوةي حكومةت بار قورساييةك لةسةر خةَلكي خؤي، هاووآلتيةكي 
لةةة  كةةة  شةةتَية  ئةمةيان هةية، ئايا ئةمةيان لةسةر ض بنةمايةك كردووة، نازاو بؤضي ِرَيطري بكرَيت لةسةر 

نةةاو تةةة  كةةة دةكةوَي يةةة،  مةةة  قازاجني خةَلكي فةقريو هةذاردا سةةيت ئَي سةةتة بةِرا طةةةورةوة، ثَيوي نةةاتَيكي زؤر  موعا
 هةست بةو جؤرة كةسانة بكةين، حسابيان بؤ بكةين، سوثاس.

 بةِرَيج د. جع ر ابراهيم ئيمينيكي)جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان(:

سةةهراب  كةةاك  نةةةوة،  جةةواب بدة يةةي  كةةة دوا شةةة  نةةةي ياساي مةةا  ليذ طةةرن،  نةةة ب كةةة ِرةخ سوثاس، ما  بةِرَيجتانة 
 كائيل فةرموو.مي
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 بةِرَيج سهراب ميكائيل حممد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

طةةةر  شةةت ئة مةةاددا هة كةةرى،  شةةكرا  يةةَى ئا نةةايى و  بةةؤ دا سةرثَي ا هةر ماددةكَى ذ ماددا ظَى ياسايَى سجايةك يَى 
تةةةر يةةة موق بةةؤ نةدانا سةةجا  ئةةةظَى سةرثَي ةةيَى  حَى سةرثَي ى هةبوو من هندى بةرَيخودا سةرثَي يا و سجاكان 

ئةةةوَى  طةةةر  يةةةعنى ئة يةةة،  مةةاددةى كر ظةةَى  كةةَى سةرثَي ةةيا  من ئةوة د سجاكاندا ئةم جهَى وَى بكةين ئةطةر ئَي
يةةان  نةةةبيت  شةةتةرطةريَى  ظةةَى نة ئةةةجنامَين  سةةةر  سةةت ل  يةَةجانَين درو يةةت ث ئةةةوَى وةردطر يةةان  كةةةت  بةةةر  د تة

كةةارى ظةطوهاستنَى نةبيت يان ضاندنَى نةبيت سةرثَي يا وَى هاتة كرن دَى ض س جا بؤ وان هةبيت ئةوَين ظى 
 رابوين، سوثاس. 

 بةِرَيج د. جع ر ابراهيم ئيمينيكي)جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان(:

 سوثاس، ليذنة ثةيوةنديدارةكان دكتؤرة ظاآل فةرموو.
 بةِرَيج د. ظاآل فريد ابراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

لةةةمان شةةيت ثةر شةةَيوةيةكي ط بةةة  ئةةةبَيت  ليذنةي ياسايي و مشر   قةةانوني  يةةدةي  كةةات، قاع سةةا دةردة يةَةة يا كات
سةةا قاعلة عامة جمردة) يةَةت، يا لةَةةت دةرناكر لةَةةتَية و دوو حا بةةؤ حا سةةاكة  كةةةين يا سةةا دةردة كةةة يا ( بَيت واتة 

بةشَيوةيةك دةردةكرَيت كة حوكمي  غائيي شايع بكات لة كؤمةَلطادا، بؤية ئَيمة لة ليذنةي ياسايي زؤرجار 
يةةةك  ئةو قةيدة لةسةر يةةاتي  صةةيل و ججئ لةَةي تةفا لةَةةت داخ يةةةك حا بةةؤ  يةَةت  ئَيمةية كة هيض مشرعَية ناتوان

يةَةت  سةةايي دةب يةةدةي يا سةةة، قاع كةةة كة ئةةةو تا جةةةي  بةةؤ موعالة تةةةنها  كةةات  سةةايةك دةرب يةَةت و يا كةةةس ب كةةة  تا
هةةةمووي  هةةةبوو  نةةةوة  ضةةاككردنةوة زمانةوانيةكا بةةة  نةةدي  ئةةةوةي ثةيوة يةَةت،  جمةةرد ب عةةامي  يةةةكي  قاعيدة

اوة، داوا لة بةِرَيجتان دةكةم كة خبوَينرَيتةوةو بؤ ئةوةي خبرَيتة دةنطةوة، ئةطةر هيض موالحةزةيةك وةرطري
 نةمابَيت، سوثاس.

 بةِرَيج د. جع ر ابراهيم ئيمينيكي)جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان(:

 سوثاس، با ِرةئي جةنابي وةزيريش وةربطرين دوايي دةاةينة دةنطةوة، فةرموو جةنابي وةزير.
 بةِرَيج د. ِرَيكةوت محة رشيد)وةزيري تةندروسيت هةرَيمي كوردستان(:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

كةةةجمار  شةةةر ية كةةة بةخ شةةَيوةيةك  يةةةعين بة تةةةوة،  يةةا بكرَي طةةر ج شةةةر و وةر من ثَيم واية لةم ماددةية بةخ
ئةةةوةي  مةةن  يةَةت،  بةةاس بكر يةةا  بةةة ج هةةةردووكيان  يةةةعين  طةةر،  تةةرب (دوايش وةر سةةرَيت )م كةةةي بنو عةرةبية

طططة  اوآل:دةخوَينمةوة ئةطةر ِرَيطام ثَي بدةيت، ) املت ع: ال وز البلء يف عملية النقل بقصل الزرع اال بعل احا
  من هذا القانون  بىبيعة عملية النقل والزرع و 14املت ع بواسىة اللجنة الثالثية املنصون علي ا يف املادة)

يططًا خماطر  احملتملة عل  امللى القري  وال كططان متوف يططه اذا  صططا عل تطط ع او املو قططة امل لطط  مواف بعيل واحلصططول ع
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يططه 6بالنسبة خلاليا األيف وفقًا ملا نصت عليه ال قرة الثالثة من املادة ) قططع عل بططذلا يو نططة حمظططر  حتططرر اللج   و
 املت ع ما ت يكون غائبًا عن الوعا او اإلدرا  او ممثله القانونا .

 ثانيا
صططون املتلقا: ال وز ا -أ لبلء يف عملية النقل بقصل الزرع اال بعل احاطة املتلقا بواسىة اللجنة الثالثية املن

يطط  14علي ا يف املادة ) ملططلى القر لطط  ا لططة ع خمططاطر  احملتم لططزرع و  قططل وا يططة الن عططة عمل قططانون بىبي   من هذا ال
ثططة  والبعيل واحلصول عل  موافقة املتلقا إذا كان متوفيا بالنسبة خلاليا األيف وفقًا قططرة الثال يططه ال  صططت عل ملططا ن

  وحترر اللجنة حمظر بذلا يوقع علي ا املتلقا ما ت يكون غائبًا عن الوعا او اإلدرا  او ممثله 6من املادة )
 بةِرَيج د. جع ر ابراهيم ئيمينيكي)جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان(: زؤر سوثاس.القانونا . 

 رن و دووبارة دايرِبَيذنةوة، دكتؤرة ظاآل، فةرموو.زؤر سوثاس، دةكرَيت ئةو تَيبينيةش لةبةرضاو بط
 بةِرَيج د. ظاآل فريد ابراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
يةةة  يةةةوة بؤ ئةةةوةي خوَيند نةةة  لةةةالي بةِرَيجيا يةةة  ثةةؤرتي نيهائ تةةة، ِرا ئةةةو ِراثؤر نةةد،  يةةري تايبةمتة بةةةِرَيج وةز

تةةة  مسوةدةيةكي ترة الي بةِرَيجيانة، ئةوةي ئَيمة نية، لَيرة سةةي ئيجرائا كةةة نةف بةةةوةي  سةةتة  بابةتةكة ثةيوة
يةةة،  سةةةكة ن لةةة دوو كة هةةةدةف  ضةةونكة  نةةةوة  مةةاددة دايرِبَيذي يةةةك  بؤ هةردوو كةسةكة، بؤية ويستوومانة لة
سةةجاكان  هةدةفةكة نةفسي ئيجرائاتة بؤ هةردووال،  ئةوةشي كة ثةيوةنديدار بوو بة سجا، كة طةشتينة سةر 

طةةرين، لةوَي ثَيشنيارةكةي كاك سه نةةةكرابوو وةري دة فةةة  لةةةوَي ئيجا هةةاتوو  راب بة هةند وةردةطرين، ئةطةر 
 سوثاس.

 بةِرَيج د. جع ر ابراهيم ئيمينيكي)جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان(:

 سوثاس، ئَيستا ماددةكة بة داِرشتين نيهائي خبوَيننةوة، تا بيخةينة دةنطدانةوة، فةرموون.
 بةِرَيج د. ظاآل فريد ابراهيم:

 ج سةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَي
 ماددةي هةشتةم:

سةةى  هةةةردوو كة نةةى  ثةةاش ثَيجاني تةةةنها  نابَيت دةست بكرَيت بة نةشتةطةرى طواستنةوة بة مةبةستى ضاندن 
مةةاددة ) –بةخشةرو وةرطر نةبَيت  لةةة  كةةراو  سةةَييانةى دةق نةةةى  طةةةى لَيذ ئةةةم 14ئةطةر بةئاطابَيت، لة رَي (ى 

لةةة  ياسايةدا بة سروشتى هةردوو نةشتةرطةرى هةةةردووكيان  طةةةرةكانى  سةةية ئة ضةةاندن و مةتر سةةتنةوةو  طوا
طةةرةوة  مةوداى نجية يان دوورو وةطرنيت وةرطرتنى رةزامةندى كةسى بةخشةرو وةرطر، يان رةزامةندى جَي
يةَةت  مةةردوو ب طةةةر  يةَةت، ئة سةةيةتكراو ب يةةان وة تةةة  يان نوَينةرى ياسايى، ئةطةر لة كةسانى نالَيهاتة يان كةملَيها

( دةقى لةسةر كردووة. و لَيذنةكة 5بةثَيى ئةوةى بِرطةى )سَييةم(ى ماددةى ) –نةكانى داية بةنيسبةت خا
يةةةن  لةةة ال يةةان  نةةةبَيت  طةةا  بةةَي ئا طةةةر  كةةةن، ئة طةةر واذووي دة شةةةرو وةر كةةات و بةخ مةةادة دة كؤنووسَية بةمة ئا

 جَيطرةوةى يان نوَينةرة ياساييةكةى.
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 ؤكي ثةرلةمان(:بةِرَيج د. جع ر ابراهيم ئيمينيكي)جَيطري سةر

 ديارة دوو تَيبيين هةية لةسةر ئةم داِرشتنةوةية، زول ا خان، فةرموو.
 بةِرَيج زول ا حممود عبداهلل:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

سةةةةلةي  نةةن، لةمة هةةةر دةزا سةةةتيش  سةةثؤِرةكاني تةندرو تةةؤر و ث يةةَةت، دك خةةؤي دةزان سةةيت  يةةري تةندرو وةز
يةَةي تةندروسيت كة باسي بَي ئاطاو بة ئاطا د تةةةوة ث سةةَية بوورابَي مةةة كة هةةؤش، ئَي بةةَي  بةةةهؤش و  ةكةين، واتة 

قةةَل و  سةةتمان عا دةَلَيني بةئاطا يان بَي ئاطا، بةآلم لَيرةدا ئةم تَيطةيشتووةي ئَيمة كة لةنةصةكة دانراوة مةبة
جةة نةةازاو  يةةريش  جةةةنابي وةز يةَةرة،  بةةؤ ئ يةَةت  جنةةاو ناب يةةة طو ثةةَيم وا ضةةي غري عاقَلة، واتة بةئاطاو بَي ئاطا  وابي 

 ئةبَيت، سوثاس.
 بةِرَيج د. جع ر ابراهيم ئيمينيكي)جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان(:

 سوثاس، بةِرَيج جةنابي وةزير فةرموو.
 بةِرَيج د. ِرَيكةوت محة رشيد)وةزيري تةندروسيت هةرَيمي كوردستان(:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

هةية، بَي ئاطا، مةسةلةن تؤ نةخؤشَية هةية دةماغي  بةئاطا وبَي ئاطاش هةية، تَيطةيشتوو نا تَيطةيشتووش
مردووة، ئةمة بَي ئاطاية، بةآلم تؤ ئةم نةخؤشة ثَيش ئةوةي تووشي ئةم حاديسةي سةيارةية بَيت 
وتوويةتي من كة مردم جطةرةكةم و طورضيلةكةم و ئةمانة ببةخشن، تةبعةن ئةمة وةسيتيشي كردووة، 

ثَيي ئةَلَين بَي ئاطا كة لةذَير جيهازداية، بةئاطا ئةوةية كة ئاطاي لة  وةسَيتةكةي الي وةلي ئةمرة، ئةمة
خؤيةتي بةآلم تَيطةيشتوو لةطةَل تَينةطةيشتوو ئةوة كامل اهليةو ناق  اهليةية ئةوةي كة ئَيوة باسي 
ئةكةن، ئةوة دوو شيت جياوازة، جاري وا هةية بةخشةرةكة طورضيلةكةي ئةبةخشَيت بةس بَي ئاطاية، 

َير جيهازداية، جاري وا هةية ئةوةشي كة ثَيي دةدةيت ئةويش هةر بَي ئاطايةو  لةذَير جيهازداية، لةذ
 ئةويش ثَيويسيت بةو ئةندامةية بؤ ئةوي بذي، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د. جع ر ابراهيم ئيمينيكي)جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان(:

 سوثاس، تَيبينيةكةي تري كاك عومةر عينايةت، فةرموو.
 َيج عمر عينايةت محة:بةِر

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
تةنها مةترسية ئةطةرةكان عيبارةتَيكي قورسة، يان بكرَيت بة ثَيشبيين كراوةكان، يةعين ئةوة مانا 

 نابةخشَيت، سوثاس.
 بةِرَيج د. جع ر ابراهيم ئيمينيكي)جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان(:

 زؤر سوثاس، جةنابي وةزير، فةرموو.
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 د. ِرَيكةوت محة رشيد)وةزيري تةندروسيت هةرَيمي كوردستان(:بةِرَيج 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةطةر جيا بكرَيتةوة ثَيم واية ئةو كَيشانة حةل ئةبَيت، بةخشةر بةجيا بَيت، وةرطريش بة جيا بَيت، زؤر 
 سوثاس.

 بةِرَيج د. جع ر ابراهيم ئيمينيكي)جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان(:

 ةي ياسايي فةرموون.سوثاس، ليذن
 بةِرَيج د. ظاآل فريد ابراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ماددةي هةشتةم:

سةةى  هةةةردوو كة نةةى  ثةةاش ثَيجاني تةةةنها  نابَيت دةست بكرَيت بة نةشتةطةرى طواستنةوة بة مةبةستى ضاندن 
مةةاددة )ئةطةر بةئاطابَيت،)مدركَا( لة رَيطةى لَيذنةى سَييانةى  –بةخشةرو وةرطر نةبَيت  (ى 14دةقكراو لة 

هةةةردووكيان  طةةةرةكانى  سةةية ئة ضةةاندن و مةتر ئةم ياسايةدا بة سروشتى هةردوو نةشتةرطةرى طواستنةوةو 
يةةان  طةةرةوة  نةةدى جَي يةةان رةزامة طةةر،  لة مةوداى نجية يان دوورو وةرطرتنى رةزامةندى كةسى بةخشةرو وةر

يةةان كةملَي تةةة  سةةانى نالَيها لةةة كة طةةةر  سةةايى، ئة نةةةرى يا يةَةت نوَي مةةردوو ب طةةةر  يةَةت، ئة سةةيةتكراو ب يةةان وة تةةة  ها
يةةة  نةةةكانى دا سةةبةت خا مةةاددةى ) –بةني سةةَييةم(ى  طةةةى ) ئةةةوةى بِر كةةردووة. وة 5بةةةثَيى  سةةةر  قةةى لة ( دة

لةةة  يةةان  نةةةبَيت  طةةا  بةةَي ئا طةةةر  كةةةن، ئة لَيذنةكة كؤنووسَية بةمة ئامادة دةكات و بةخشةرو وةرطر واذووي دة
 ياساييةكةى. اليةن جَيطرةوةى يان نوَينةرة

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/) سةرؤكي ثةرلةمان(:
تةةة  50كَيي لةطةَلداية بادةسيت بَلند بكات تكاية ،  يةةة، كةوا كةةةس ن كةسي لةطةَلداية، ئةي كَيي لةطةَلدا نية، 

تةةذمَير  تةةا كا طةةرين  شةةتنةكةمان،  30/3ثةسةند كرا، ئَيستا ثشوويةك وةردة نةةةوة بةداني سةةت دةكةي يةةي دة دوا
 تان لةطةَل....خوا
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 دانيشتين دووةم
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

  .بة ناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان
سةةاَلى دووةم،  بةةذاردن  ضةةوارةمى هةَل خةةوىل  كةةةين  ثةةَى ئة سةةت  سةةتانةوة دة طةةةىل كورد نةةاوى  بةةة  دانيشتنةكةمان 

مةةارة ) شةةتنى ذ مةةارة )18داني نةةةوةى ذ شةة) ( ِرؤذ2(، كؤبوو سةةةر  29/6/2015ى داني لةةة  ئةةةبني  بةةةردةوام 
مةةةكانى  سةةتنةوةى ئةندا ضةةاندن و طوا سةة) و  سةةاى ِرَيكخ ثةةرؤذة يا سةةةر  كةةردن لة طةةؤ  كةةة ط تو كةةار  مةةةى  بةرنا

مةةارة )75، 74، 72جةستةى مرؤظ بة ثَيى ماددةى ) سةةتان، ذ لةةةمانى كورد نةةاوخؤى ثةر ثةةةيِرةوى  (ى 1( لة 
مةةاددةى ( هةمواركراو، ب ةرموون م1992ساَلى ) طةةؤ،  نةةة ط تو ئةةةوةى بيخةي اددةى دواى ئةو خبوَيننةوة، بؤ 

 (، )د.ظاآل( فةرموو.9)
 بةِرَيج: د.ظاآل فريد ابراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 :  9ماددةى 
/دةكرَيت بؤ زةرورةتَيكى ثَيويست بؤ ثارَيجطارى كردن لة ذيانى مرؤظَيكى زيندوو يان ضارةسةر كردنى لة 1

لةةة نةخؤشيةكى  شةةَية  يةةان بة نةةدامَيكى  سةةتةى دا ئة كوشندة يان تةواوكردنى كةم بوونَيكى ذينةوةرى لة جة
ئةندام يان شانةيةكى الشةى مرؤظَيكى مردووى تَيدا ب َيندرَيت، ئةطةر مردووةكة بةر لة مردنى وةسيةتى 

يةَةدا ئةم كارةى كردبَى، بة وةسيةتنامةيةكى بةَلطةدار يان جَيطريكراو لةسةر هةر ثةِرَيك ى فةرمى يان دانى ث
 نابَى بةثَيى ئةو ِرَيكارانةى كة ثةيِرةو و ِرَينمايية دةركراوةكان بة طوَيرةى ئةم ياساية ديارى دةكات.

سةةتى 2 / دةكرَى طواستنةوة بكرَيت لة ئةندامانى جةستةى مردوو بة مةبةستى ضارةسةركردن يان بة مةبة
جيكرتين كةسةكانى تا ثلة ضوار بة ثَيى ِريجبةندى خوارةوة: زانستى بة مةرجى بةدةستهَينانى ِرةزامةندى ن

تةةر  شةةكةكةكان، دوا بةةراو خو تةةر  بةةاوك، دوا لةةةالى  بةةاثري  تةةر  كةةان، دوا كةةانى كورة كورةكان و ك ةكان، دواتر كورة
سةةتة  بةةوون ثَيوي يةةاتر  كةةةكان ز سةةة نجي طةةةر كة كورةكانى براكان، دواتر مامةكان، دواتر كورةكانى مامةكان، ئة

نةةدى ئةةةو  رةزامة يةَةى  بةةة ث بةةَى و  سةةراو  بةةة نوو كةةة  بةةَى ِرةزامةندية تةةةكان دة هةةةموو حاَلة لةةة  يةَةت،  يةةان ب زياتر
 مةرجانةى خوارةوة:

خةةؤى  سةةتةى  نةةدامَيكى جة أ/ نابَى كةسى مردوو لة ذيانى خؤى وةسيةتى كردبَى كة لة دواى مردنى هيض ئة
 ى ياساييةوة شاهيديان لةسةر دابَى.ببةخشَى ئةمةش دةبَى بة ثَيى نووسراوَية كة دوو كةسى شياو لةِروو

ئةةةو  بةةؤ  هةةاتوو  نةةةى ثَيك يةَةى ليذ بةةة ث كةةةرةوة  يةةةكاليى  شةةَيوةيةكى  كةةةى، بة بةةؤ مردنة كةةرَى  نةةةوة ب ب/ لَيكؤَلي
 مةبةستة.

نةةةوةى 3 لةَةةتى دادوةرى لَيكؤَلي بةةة مؤ طةةةر  بةةدرَى مة ئةةةجنام  مةةردوو  شةةةى  كةةردن لةال شةةةكَيش  نةةابَى ِري  /
 كة بابةت بَى بؤ لَيكؤَلينةوةى تاوانكارى.تايبةمتةندةوة بَى ئةطةر مردنة

 / وةسيةتكار بة يةكَية لة ئةندامةكانى بؤى هةية لة وةسيةت نامةكةى ثاشطةز بَيتةوة.4
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/سةرؤكى ثةرلةمان:
 مامؤستا )غريب( فةرموو.

 :مصى  بةِرَيج غريب 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةةر خاَلى دووةم : بؤ بابةتى  نةةدى هاو سةةى رةزامة كةةراوة، با كةةة  يةةة  سةةوىل قةرابة ِرةزامةندى باسى ئةو تةسةل
تةةيش  نةةابن و مريا جةةب  شةةتَى ح بةةةهيض  ئةةةوان  يةَةة دا  لةةة كات بةةَى،  كةةة  يةةان ئافرةتة بةةَى  نةكراوة، جا ض ثياوةكة 

ئةةةوان دةبةن، مافى ئةوان هةر ديار نيية بةِراستى لةمةى كة داِرَيذراوة، بؤية ثَيشنياز دةكةم كة حسابَى  بؤ 
بةةةم  كةةان و ك ةةةكان  سةةايةكة، كوِرة ثةةرؤذة يا لةةة  سةةراوة  كةةة نوو سةةولةى  ئةةةم تةسةل يةةةك، دوو/  مةةة  كةةرَى، ئة ب
طةةرى  نةةجيكرتين مريات نةةدى  سةةرَى ِرةزامة كةةةم بنوو شةةنياز دة تةسةلسولة، ئةم ِرةزامةندية ئاسان وةرناطريَى، ثَي

كةةةكانى ِرةز سةةة نجي لةةة كة كةةةس  يةةةك  ئةةةم ئامادةبوو لة كاتى مةرطيدا،  جةةار  بةةَى، دوا تةةةواو دة بةةدات  نةةدى  امة
هةةيض  مةةرَى  سةةى وا دة يةةة، كة يةةا ني ئةةةوةى ت يةةة،  طةةرى ني ياساية باسى حاَلةتى مردنى كةسَيكى نةكرد كة مريات
طةةريَى و  مةةةرج دة مرياتطرَيكى نيية، بؤية من ثَيشنياز دةكةم بنووسرَى ئةو مردووةى كة مرياتطرى نيية، بة 

 دادوةرى يةك ئيداريةكةى خؤى وةربطريَى، سوثاس.ِرةزامةندى باآلترين دةسةآلتى 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 كاك )بَيستون( فةرموو.
 بةِرَيج بَيستون فائ :

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 ( يةكةمى دةكرَى بؤ زةرورةتَيكى ثَيويست، زةرورةتى ثَيويست باشرتة بةم شَيوةيةى ىَل بكرَى،9لة ماددةى )

مةةانى  لةةة ز دةكرَى لة كاتى ثَيويستدا  بؤ ثارَيجطارى كردن لةوة، موستةلةحَيكى تر بةكارهاتووة )الشة( الشة 
سةةتةكان  تةةةرمى تريؤر كوردى دا بؤ مردوو جوان نيية، ئةطةر ديقةتتان دابَى لة ئيعالم دا الشة مةسةلةن بؤ 

، لة فةقةرةيةك لة دَيرى سَييةم دةَلَى : ( طوتووتانة جةستةى مردوو2بةكاردَيت، هةر خؤتان لة فةقةرةى )
كةةانى  لةةة ماددة مةةردوو،  شةةةى  نةةة ال سةةَييةم وتوتا لةةة  مةةردوو،  الشةى مرؤظَيكى مردوو، ئَيمة ئةَلَيني جةستةى 

 دواتريش دا يةك، دوو جار الشة بةكارهاتووة، جا جوانرتة بيكةن بة )جةستة( يان )تةرم(، زؤر سوثاس.
 ةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ س

 كاك )قادر( فةرموو.
 بةِرَيج قادر وةمتان:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
شةةيكارى 9(ى ماددةى )2بِرطةى ) سةةتى  بةةة مةبة طةةةر  كةةة ئة سةةتةى مردووة ( طواستنةوةى ئةندامةكان لة جة

لةةةوةى  سةةتَيتةوة  بةةة ثَي ةةةوانة ناوة يةةانى زانستى بَى ئاسايية، بةآلم بة مةبةستى ضارةسةر بَى، ئايا  لةةة ذ كةةة 
لةةةو  كةةات،  سةةيةت ب سةةتة وة مردوو بةر لةوةى كةسة مبرَى يان لة كاتى ذيانى دا بة مةرمجان طرتووة كة ثَيوي
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ئةةةوةى  نةةة زؤرة،  حاَلةتةدا ئايا ثَي ةوانة ناوةستَيتةوة، دواتر بة مةبةستى شيكارى ثَيمواية ِرةزامةندى ئةوا
لةةةى )مامؤستا )غريب( طوتى زؤر ِراستة، بؤية ثَيويستة ث تةةا ث كةةةم  شةةنيار دة مةةن ثَي ( 1لةكان ديارى بكرَيت، 

(، ضونكة ناتوانى ِرةزامةندى هةموو ئةوانةى كة لةو ثرؤذةيةدا هاتووة دةستةبةر بكرَى، بة 2يان تا ثلةى )
ئةةةو  بةةؤ  مةبةستى شيكارى زانستى، يان توَيذينةوةى زانستى كة لة وآلتى ئَيمةدا لةوانةية زؤر لة دواوة بني 

 زؤر سوثاس. مةبةستة،
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 كاك عمر فةرموو.

 بةِرَيج )عمر( عينايةت:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يةَةت  كةةات، دةكر سةةت نا شةةة درو ثشتيطرى قسةكانى كاك )بَيستون( دةكةم، هةر ئةطةر نةبَى، نةنَينَى هيض كَي
نةةد كةةى زي يةةانى مرؤظَي لةةة ذ شةةة(ش بؤ ثارَيجطارى كردن  شةةةى )ال يةةة، و شةةة ني ئةةةوة زؤر كَي كةةةى،  تةةا كؤتايية وو 

نةةابَى  سةةتة،  كةةةى زؤر ناتةندرو قةةةرةى )دووةم(، أ، مانا كةةةم، فة جةنابى كاك )بَيستون( باسى كرد ثشتطريى دة
خةةؤى  سةةتةى  نةةدامَيكى جة هةةيض ئة نةةى  لةةة دواى مرد كةةة  بةةَى  سةةيةتى كرد خةةؤى وة يةةانى  لةةة ذ مةةردوو  سةةى  كة

سةةراوَية  نةبةخشَى، ئةبَى نةيبةخشبَى يةَةى نوو بةةة ث ئةطينا هيض مةعنايةك نادات مةسةلةكة، ئةمةش دةبَى 
يةةةنَى  ئةةةوة دةطة يةةة  ئةةةم بِرطة تةةة :  بةةَى وا سةةةر دا شةةاهيديان لة سةةاييةوة  لةةةِرووى يا شةةياو  سةةى  كةةة دوو كة بةةَى 
شةةرَى  شةةم ببةخ ضةةةكانى لة نةةابَى ثار يةَةة  بةةةهيض جؤر كةةةمن  نةةةكردبَى  ثَيويستة ئةومردووة ثَيشرت وةسيةتى 

يةةان لةو مةةرؤظ(  مةةافى  نةةةى ) يةةان ليذ سةةايى(  َى يان ناتةواوة يان نةبَى، جا داواكارم لة بةِرَيجتان لة ليذنةى )يا
 يةكَى لةو ليذنة ثةيوةندارانة بؤمان ِروون بكةنةوة، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 كاك )كاروان( فةرموو.

 اروان( : بةِرَيج كنعان جنم الدين )حاجى ك
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

هةةةمووى  بةةةكانيش  يةةة، هؤ شةةني هة بةةةى بةخ بؤ عالجى خاَلى )أ( لة وآلتانى ئةوروثى بةعام هؤبة هةية، هؤ
بةش بةشى هةية و بةشى )ضاو، طورضيلة، بةنكرياس، جطةر( ئةوانة هةمووى بةش بةشن، خةَلكَية ثَيشى 

نةةا يةةةعنى  سةةيوة،  سةةيةت و مردنى هاتووة ناوى خؤى نوو بةةة وة قةةةى  بةةةِرةمسى، عيال كةةراوة  مةةار  لةةةوَى تؤ وى 
بةةَى  كةةات، دة سةةت دة شةةكاليات درو يةةة ئة لةةةناو كؤمةَلطا شةةكالياتى  بةةةعجَى ئة شاهيد و ئةم بابةتانة نيية، ئةمة 
لةةةوَى  يةةارن  ئةةةعجاكان د شةةَى،  ضةةاوى دةبةخ شةةَى،  كةسى بةخشةر دةبَى ثَيشرت ناوى نووسى بَى كة ضى دةبةخ

شةةةر زؤربةى وآلتانى ئة سةةى بةخ بةةؤ كة يةةةك  نةةةوةي هؤبة يةةةعنى كرد تةةةوة،  يةةةكال بووة مةةة  مةةة بة وروثى ئة
 كةضى دةبةخشَى، تكا دةكةم ئةوة لةوة دةضَى عالج بكرَى.
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 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 كاك سعيد فةرموو.

 بةِرَيج )سعيد( مةسي ى:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

( دةكرَى بةو شَيوةية بيكات، دةكرَى طواستنةوة بكرَى 2( بِرطةى )9لةمان، ماددةى )بةِرَيجان ئةندامانى ثةر
بةةة  مةةةرجى  بةةة  سةةتى،  سةةتى زان بةةة مةبة يةةان  سةةةركردن  سةةتى ضارة بةةة مةبة مةةردوو،  سةةتةى  لة ئةندامانى جة

ةبوو دةستهَينانى ِرةزامةندى هاوسةرةكةى لة كاتى ئامادةبوونى كةسانى ثلةى يةكةم، طةر ئةمانة بوونيان ن
نةةدى  يةةان ِرةزامة نةةدا  لةةة ثلةكا بةةن  سةةان  طةةةر يةك ئةوا يةكَية لة نجيكرتين كةسةكانى ثلة )دوو، سَى، ضوار( ئة
ئةةاوا  خةةوارةوة  تةةة  لةةة بَي بةةة ث كةةة  ئةةةوةى دي كةةان و  كةةوِرى كورة كةةان و  نةةاكرَى كوِرة ئةةةوةى  بةةَى، لةبةر نةةة  زؤري

 بنووسرَى باشرتة سوثاستان دةكةم.
 ةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ س

 خاتو )ئاواز( فةرموو.

 بةِرَيج ئاواز جةنطى:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لةةة  بةةدةم،  يةةةك  نةةيش ِروونكردنةوة مببورة ناوم نةنووسى بوو، بؤ ثشتيوانى قسةكانى كاك كاروان دةمةوَى م
شةةَى نةةى وآلتانى دةرةوة، ئةم بابةتة وا ضارةسةر كراوة ئةو كةسةى كة ئةندامانى لةشى دةبةخ لةةة دواى مرد  

كةةة  نةةراوة  باجَيكى تايبةتى ثَيية، زؤر جار لة زؤر وآلت لةسةر ئيجازةى سايةقى و ئةوانةش ئةم ئيشارةتة دا
ئةم كةسة كةسَيكى خؤبةخشة، ئةندامةكانى دةبةخشَى، بؤ ئةوةى تؤ بتوانى سوودى ىَل وةبطرى لةكاتَية لة 

يةى كة ثشكنينى بؤ دةكةن و ضاويان بةو باجة دةكةوَى كارةساتَيكى كتوثِرى تووش دةبَى، ئةو تيمة ثجيشك
بةةؤ  بتوانن سوود لة ئةندامةكانى لةشى كةسى )مردوو( وةربطرن بةخَيرايي، بةِراستى ئةوةى تر عةرقةلةى 
بةةةكاربَى و  سةةة  دروست دةبَيت تاكو عةشريةتَية ِرةزامةندى دةدات كة ئةو ثارضانةى ئةندامى لةشى ئةو كة

طةةةى سوودى ىَل وةبطريَى ، ِرةنطة زؤربةى هينةكان تةلةف ب  و بة كةَلة نةمَينن، بؤية من ثَيم باشة لة جَي
ئةو بكرَيت كة باجى تايبةت دروست بكرَى، ئةو كةسانةى كة ناويان نووسيوة لةو ِرَيكخراوانة ئةم باجةيان 

طةةريَى و، زؤر ثَى بَى و هةَلى بطرن و لة كاتى تووش بوونيان بة كارةسات سوود لة ئةندامةكانى  لةشيان وةرب
 سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 بةِرَيج جةنابى وةزير فةرموو.
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 بةِرَيج د.ِرَيكةوت حةمةرشيد )وةزيرى تةندروستى(:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كةة9من ثَيمواية ماددةى ) سةةيم دة مةةردن تةق شةةةوة،  سةةَى بة بةةة  كةةرَى  بةةةش، ( يةكةمةكةى دةبَى ب سةةَى  بةةؤ  رَى 
مةةةكانى 18( ساَلة، ئةوة خؤى كة سةرووى )18ئةوةى  سةروو ) خةةؤى ئةندا كةةات و  ( ساَلة خؤى وةسيةت دة

بةةةينى ) لةةة  بةةجاو  غةةة، وا سةةنى بلو تةةر  ئةةةوةى  شةةَى،  سةةتةى دةبةخ مةةة 18–15جة لةَةة، ئَي تةةر منا ئةةةوةى  يةةة،   )
مةةاددةى ) تةةة  شةةة بكرَي ثةةَيم با مةةن  مةةة  يةَةى ئة تةةةوة،  (9دةتوانني مةسةلةن بة ث خةةؤى مبَينَي كةةو  كةةةم : أ/ وة ية

ئةةةعجاكانى  بةةة  دةكرَيت بؤ زةرورةتيش و بؤ ثارَيجطارى كردن، ب/ بؤ باوكى منداَل هةية كة تةبةرو  بكات 
بةةة 13( ساَلة )12دواى مردن، مناَل هةية ) تةةوانن  يةةة دة ( ساَلة، هةروةها ئةو كةسانةى كة سنى بلوغيان هة

ةورةكة باوكة و دايكة دةتوانن ئةوانيش بة موافةقةى ئةوان ئةعجاكانيان موافةقةى زةويان، مةسةلةن برا ط
 بةكاربهَيندرَى، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، ليذنة ثةيوةندارةكان خاتوو مريم فةرموو.

 بةِرَيج مريم صمد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يةة9من لة ماددةى ) طةةةى  كةةرَى ( بِر يةةد ب سةةاَلةكان تةحد بةةةوةى  كةةةم  كةةةوت( دة بةةةِرَيج )د.ِرَي لةةة  شةةتطريى  ةك ث
طةةةيى(  قةةادر ِرةز كةةاك ) بةِراستى، ضونكة ئةوة طرنطة، دووةم/ لةسةر ثَيشنيارةكةى مامؤستا )مةال غريب( و 
بةةة  يةَةت  طةةةر بكر بةةن ئة نةةد  يةَةرة ِرةزامة هةةةظاآلن ل طةةةر  شةةة ئة ثةةَيم با نةةيش  سةةتى م نةةدى، بةِرا سةةةر ِرةزامة لة
بةةو  ِرةزامةندى نجيكرتين كةسةكانى مردوو لة ثلة )يةك( و ثلة )دووى( خَيجان، ثشتطريى لة ِرايةكةى كاك )ا
نةةدامَيكى  مةةرَى ض ئة كةةة دة كةةات  سةةيةت دة كةةة وة سةةَية  يةةةعنى كة كةةرَى  يةةد ب كةةة تةحد بةةةوةى  كةةةم  كاروان( دة

يةةة لةوان مةةردوو هة ضةةونكة  كةةرَى،  يةةاد ب بةةؤ ز يةةةكى  يةةةتى بِرطة حةةةقى خؤ شةةرَى،  بةةةس دةبةخ لةَةَى  يةةة ب ة
شةةة  ثةةَيم با يةةة،  خةةانيش ِرةوا ئةةاواز(  كةةةى ) شةةَى، ِراية ضةةاوى ببةخ تةةةنها  يةةان دةوَى  شةةم  ضةةيلةكاو دةبةخ طور

 بةِراستى ئةوةش ئيجافة بكرَى، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 زول ا خان فةرموو.

 بةِرَيج زول ا حممود عبداهلل:

 ةمان.بةِرَيج سةرؤكى ثةرل
كةةة  ئةةةوةى  سةةبةت  بةةة ني تةةةوة،  طةةةى بؤ خةةاَلى )أ(ى دووةم دا جَي لةةة  خةةؤى  ثَيشنيازةكةى وةزيرى تةندروستى 
سةةيةتى  خةةؤى وة يةةانى  لةةة ذ مةةردوو  سةةى  نةةابَى كة لةَةَيني :  كةةة دة مامؤستا )كاروان( باسى كرد، ئَيمة لةم خاَلةدا 

يةةةكَيكيان كردبَى، ئةمة بؤ يةكَيكة كة وةسيةتى نةكردووة، بة منوونة دوونةخؤ نان هةية لة خةستةخانة 
دةمرَيت، بةآلم هي يان وةسيةتيان نةكردووة كة ئةندامةكانى ببةخشَى، يةكَيكيان دةمرَيت لة هةمان كاتدا 



 462 

ئةوةى تريان زؤر زةروورة و حاَلةتى لة مةترسيداية بؤ يةكَية لة ئةندامةكانى لةش دةتوانرَى ئةو كاتة لة 
تةةر دواى مردنى نةخؤشةكةى تر يا شةةةى  بةةةم نةخؤ كةةة  ئةةةوةى  بةةؤ  يةَةت  سةةوكارى وةربطريدر نةةدى كة ن ِرةزامة

يةةاخود  شةةني  بةةة بةخ بدرَيت و لَيى ِرزطار بكرَيت، لةو كاتةدا ئةمة هيض وةسيةتَيكى نةكردووة ثَيش مردنى 
 بة نةبةخشني، كةواتة جياية لةوةى كة نةخؤشَية ثَيشرت وةسيةتى كردووة، زؤر سوثاس.

 صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان: بةِرَيج د. يوسحم حممد

 بةِرَيج )د.ظاآل( فةرموو.

 بةِرَيج د.ظاآل فريد ابراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
سططوة ئةو موالحةزةيةى كة ثةيوةست بوو بة بِرطةى يةكةم دةكرَيت بؤ زةرورةتَيكى ثَيويست ) ضططرورة الق  ال

ئةةةوةى زؤر طرنطة مبَينَيتةوة، ضونكة بابةتةكة بابةتَيكى حةساسة ثةي وةندى بة ذيانى مرؤظةكانةوة هةية، 
هةةةَلبطريَيت،  كةةة  شةةة  مةةان با سةةايى ثَي نةةةى يا لةةة ليذ مةةة  نةةة ئَي كةةة ذماردووما سةةانةى  بةةةو كة بةةوو  كة ثةيوةندار 
سةةادا  لةةة يا ئةةةوةى  ضةةوارن، لةبةر لةةةى  لةةة ث كةةة  نجيكرتين كةسةكانى تا ثلةى )ضوار( بة بَى ذماردنى ئةوانةى 

نةةاوة  وازحة كة كَى تا ثلةى ضوارة، شةةةوة دا لةةة ثَي نةةابَى  مةةة  يةَةرة ئَي هةةةبوو ل حةةةزات  خةةاَلى )أ( موال لةةة  دواجار 
مةةةكانى  لةةة ئةندا نةةدامَية  هةةيض ئة نةةى  نةةابَى دواى مرد كةةة  كةةات  سةةيةت دة كةةة وة سةةةية  ئةةةو كة سةةتمان  مةبة
طةةاى  لةةة جَي شةةيان مةقبو سةةتة، ئةوة بةةة جة كةةرَى  شةةة ب كةةرا ال كةةة  شةةنيارةش  ئةةةو ثَي شةةرَى،  سةةتةى ببةخ جة

 دةكةينةوة.
 ِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان:بة

 بةِرَيج )د.شرين( فةرموو.

 بةِرَيج د.شرين حسنى:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
يةةارى  كةةراون و د سةةة  خةةؤى ثَينا لةةةكان  ضةةونكة ث ثشتطريى تةواو لة )د.ظاآل( دةكةم تةنها مبَينَى ثلةى )ضوار(، 

طوتوويانة ئةوةى كة حةزى لَيية ئةندامى خؤى ببةخشَى كراون، ثشتطريى تةواوى ئةو برادةرانة دةكةم كة 
بةةؤ  سةةةية،  بةةةو ثرؤ بةةةتن  كةةة تاي نةةةى  لةةةو جَيطايا بةةَى  مةةار كرد هةويةكى تايبةتى هةبَى، ثَيشرت ناوى خؤى تؤ

 زياتر سوود وةطرتن لة كاتةكة و لة ثرؤسةكة، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 ةرموو.كاك )د.سرياج( ف

 بةِرَيج د.سراج شَي، امحد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بةةةخؤيان 1وةكو وةآلمَية بؤ كاك )حاجى كاروان(، بِرطةى ) كةةةوا  كةةات  سةةانة دة لةةةو كة بةةاس  يةةة  لةةةو ماددة  )

خةةؤى  بةةؤ  سةةة  وةسيةتيان كردووة كة لة دواى خؤيان جةستةى خؤيان نةبةخشن، بةآلم ئةطةر هاتوو ئةو كة
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نةةةكردبَى سةةيةتى  كةةة وة شةةتانةى  ئةةةو  ئةةةوراق و  بةةَى  شةةاهيد و  ئةةةو  بةةَى  يةَةت  سةةايى دةكر سةةَيكى ئا كةةو شةخ  وة
شةةَى  يةةة دةبةخ جةنابت باست كرد، ئةوا لةو حاَلـةتةى ناورَيت، تةبعةن ئةشكالةك لةسةر حوكمى نيهائى هة

 و نابةخشَى، ئةطةر ئةشكالةكة حةل بكرَيت بؤ خؤى ماناكةى وازح دةبَيت، سوثاس.
 حم حممد صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيج د. يوس

 بةِرَيج د.عبداهلل فةرموو.

 بةِرَيج د.عبداهلل جاسم:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
سةةةر ) سةةةكة ل كةةة و بةح ظةةة لَيكؤَلينة عةةةن ئة هةةةى، تةب يةةةكا  مةةن تَيبين سةةتى  ظططاءبةِرا قططل االع بةةة ن صةةرية،  ( م

كةةو ( مةسةلنقل االعضاء من املتوفني حليثا هو احللسةراحةتى طؤتى ) شةةخانة  لةةة نةخؤ شةةة  ةن ئةوةى ئينعا
يةةايَى  هةةةمو دن لةةةمَى و  طةةاظَى ل عا ظةةَى  سةةاغن،  شةةَيت وة  نةةدامَيت لة شةةتا ئة بةةي)، هَي ضةةَى  بةةؤ  مةةاغى  سةكتة دة

طةةةر املتوفني حليثاتةركيج لسةر هةندَيية، تةركيج لسةر ئةوَى ) ضةةونكو ئة ( يةعنى ئةوةى نيجية مردووة، 
يةةةى ئَيمة بجانني كو ئةندامةكانى لةش مر دوو ذى بة تةدرجيية يةعنى مردن بةتةدرجيية، بؤ منوونة خةال

لةةة  يةةةى عةزة سةةةلةن خةال يةَةنن، مة قةةة دةم يةَةنج دةقي سةةةعاتة،  45مةةوخ ث ضةةوار  عةةةين  نةةى  نةةة، رةني دةقيقة
ئةةةوَى  48خةاليةى كةبد دوو سةعاتن، خةاليةى عيجةم  سةعاتن، يةعنى ئَيمة ئةطةر ئيعتماد بكةينة سةر 

ئيجافة بكات، ئةوة زؤر دَى سوودمةند  املتوفني حليثا ةعري َى، ليذنا ياسايى زَيدة بكاتن، )زَيدة بكةن ظَى ت
سةةتا  ئةةةوان ئَي سةةةلةى  بةةة مة كةةات  حةةةل دة مةةة  شةةةكانى ئَي بةةةى كَي ئةةةوة زؤر ضةةونكة  سةةاية،  ثةةرؤذةي يا بى لةو 

ئةةةو ري سةةةلةى  طةةرى، مة سةةوود ىَل وةرب تةةوانى  يةةةعنى دة شةةى  مةةةكانى لة شةةتا ئةندا نةةة، هَي يةةةى مردوو جبةند
يةةةعنى  نةةةزاو  ئةةوردنى  سةةاى  ثةةرؤذة يا لةةة  ئةةةوة  سةةتى  نةةة بةِرا يةَةدا نيي يةَةر ت مامؤستا مةال غريب طوتى ذن وم

فططاة ئيستنادةن لةسةر ض شتة، ) يططة بالو صططلة الزوج ضةةةند  وليس لزوج أو الزوجة راى ف  ذالا لقىاع  ئةةةوة 
هططم اللدروستة الى ئايني نازاو، بةس موشةرعى عرياقى تةسنيحم كرية، ) جططة وأوالد لططزوج والزو جططة االوىل ا ر

اخلال واخلالة والعمة (، دةرةجةى سَييةم )االخوة واالخوات والشقيقة والشقيقدةرةجةى دووةم ) واال  واجلل 
( ئةوة موشةرعى عرياقى تةحديد كرية، اوالد اخلال واوالد اخلالة والعمة واوالد العم(، دةرةجةى ضوار )والعم

 زؤر سوثاس.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 بةِرَيج )د.بةهار( فةرموو.

 بةِرَيج د.بةهار حممد فتاح:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
خةةل  شةةةر و دا سةةينى بةخ بةةؤ ناونوو يةةةك  سةبارةت بةو ثَيشنيارةى كة بةِرَيج كاك حاجى كاروان كردى، هؤبة

ئةةةو نةةى  كردنى ئةمة لة ماددةكانى داهاتوودا ليذنةيةكمان بؤ  يةةد كرد بةةة تةحد سةةةبارةت  نةةاوة،  سةةتة دا مةبة
سةةيةت  لةةة وة تةةوانَى  يةةةوة دة بةةة دَلنياي ئةةةوة  ئةو كةسة كة ض ئةندامَية لة ئةندامةكانى جةستةى دةبةخشَى 



 464 

تةةى  لةةة وةزارة كةةة  نامةكةدا تةحديدى بكات، ئةمة يةك، دووةميان/ ئةم ياسايةى ئَيمة ِرَينماييى زؤر دةوَيت 
 ؤى، بؤية ئةو تةفاسيالنة لةناو ِرَينماييةكان دا جَيى دةكرَيتةوة.تةندروستيةوة دةربكرَى ب

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 مامؤستا )غريب( قسةيةكت هةبوو  فةرموو.

 :مصى  بةِرَيج غريب 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بةةةوة  مةةاذةى  ئةةوردنى( دا واهلل ويستم تةعقيبَية لةسةر ئةو قسةيةى كاك دكتؤر كة ئا قةةانونى ) لةةة  كةةة  كةةرد 

ضةةؤن انقىاع صلة الزوجية بالوفاةئةوة هاتووة كة ) شةةةريعةدا،  قةةى  طةةةَل دة سةةتى لة (، ئةوة ثَي ةةةوانةية بةِرا
يةةة  مةةافى ني ئةوة دةث رَى، ذن و مَيردَية ضل ثةجنا ساَل ثَيكةوة بن ئَيستا تةرةفَيكيان دةمرَى ضؤن ئةويان 

ةرةكةى خؤى قسةى هةبَى، ئةوةتا مرياتى ىَل دةبا، ئةوةتا حةقى هةية لة لةت و ثةت كردنى جةستةى هاوس
شةةتى،  شةةَيوةيةكى سرو بةةة  نةةدا دةذى  طةةةَل مناَلةكا كةةة لة مةةرَى، دايكة كةةة دة نةةَيني ثياوة لةسةر ئةو مناالنة وا دا

 حةقى قةرابةى لةطةلة، لةِرووى شةرعيةوة.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 ةهار فةرموو.بةِرَيج د.ب

 بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
سةبارةت بة زةجة تةنانةت لة قانوندا زةوج و زةوجة ئةوةندة لة يةكةوة نجيكن دةرجة نيية بؤيان، ئةوان 
يةةةعنى  جةةة،  بةةؤ زةو يةةة  بةةةتى هة يةك دةرةجةن، هةتا مةسةلةن ئَيستا خوشكى زةوج نةفسى دةرةجةى قةرا

نةةةنَيى ئةوةند جةةةش دا كةةةتؤ دةرة ئةةةوةى  بةةؤ  نةةةناوة،  بةةؤ دا بةةةتى  جةةةى قةرا قةةانون دةرة كةةةوة  نةةجيكن بةية ة 
 دةيطرَيتةوة.

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 )د.عبداهلل( فةرموو.

 بةِرَيج د.عبداهلل جاسم:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
نجاو، بةس تةسني ى ئةقارب دةرةجة يةك و دوو و سَى ِراستى بنسبةتى ناحيا شةرعَى دا ئيحتمالة دشَيت 

يةةا ) بةةَى ئا ئةةةو ذى  يةةة،  شةةةرعى هة سةةام  سةةةلةن، قة شةةةريعة مة يةةة،  شةةةريعة ني سةةورةتى 176، 12، 11لةةة   )
يةةة،  نساء ) يةَةدا هة جةةة ت يةةة، زةوج و زةو حةةةل كرد شةةكلة  ئةةةو مو يةعنى تةقريبةن، بةس موشةرعى عرياقى 

 زؤر سوثاس.
 صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان: بةِرَيج د. يوسحم حممد

 حازرة باشة سياغةى نيهائى خبوَيننةوة بؤ ئةوةى بيخةينة دةنطةوة، )د.ظاآل( فةرموو.
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 بةِرَيج د.ظاآل فريد ابراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 :  9ماددةى/

ر كردنى لة /دةكرَيت بؤ زةرورةتَيكى ثَيويست بؤ ثارَيجطارى كردن لة ذيانى مرؤظَيكى زيندوو يان ضارةسة1
لةةة  شةةَية  يةةان بة نةةدامَية  سةةتةى دا ئة لةةة جة نةةةوةرى  نةخؤشيةكى كوشندة يان تةواوكردنى كةم بوونَيكى ذي
نةةى  لةةة مرد بةةةر  كةةة  طةةةر مردووة يةَةدا ب ةةَيندرَيت، ئة مةةردووى ت كةةى  سةةتةى مرؤظَي شةةانةيةكى جة يةةان  نةةدام  ئة

يةةان وةسيةتى ئةم كارةى كردبَى، بة وةسيةتنامةيةكى بةَلطةدار يان جَيطريك فةةةرمى  راو لةسةر هةر ثةِرَيكى 
يةةارى  سةةاية د ئةةةم يا طةةوَيرةى  بةةة  كةةان  يةةة دةركراوة ثةةةيِرةو و ِرَينماي دانى ثَيدا نابَى بةثَيى ئةو ِرَيكارانةى كة 

 دةكات.
مةةردوو )2 تةةازة  سةةتةى  نةةدامانى جة لةةة ئة يةَةت  سةةتنةوة بكر كةةرَى طوا حططليثا/ دة تططوف   سةةتى امل بةةة مةبة  )

لةةة ضارةسةركردن يان بة مةبةستى  تةةا ث سةةةكانى  زانستى بة مةرجى بةدةستهَينانى ِرةزامةندى نجيكرتين كة
 ضوار، لة هةموو حاَلةتةكان دةبَى ِرةزامةنديةكة بة نووسراو بَى و بة ثَيى ئةو مةرجانةى خوارةوة:

خةةؤى  سةةتةى  نةةدامَيكى جة ا/ نابَى كةسى مردوو لة ذيانى خؤى وةسيةتى كردبَى كة لة دواى مردنى هيض ئة
  ئةمةش دةبَى بة ثَيى نووسراوَية كة دوو كةسى شياو لةِرووى ياساييةوة شاهيديان لةسةر دابَى.ببةخشَى

ئةةةو  بةةؤ  هةةاتوو  يةةةكى ثَيك يةَةى ليذنة بةةة ث كةةةرةوة  ب/ لَيكؤَلينةوة بكرَى بؤ مردنةكةى، بةشَيوةيةكى يةكاليى 
 مةبةستة.

بةةة3 طةةةر  بةةدرَى مة ئةةةجنام  مةةردوو  سةةتةى  كةةردن لةجة شةةةكَيش  نةةابَى ِري نةةةوةى  /  لةَةةتى دادوةرى لَيكؤَلي مؤ
 تايبةمتةندةوة بَى ئةطةر مردنةكة بابةت بَى بؤ لَيكؤَلينةوةى تاوانكارى.

 / وةسيةتكار بة يةكَية لة ئةندامةكانى بؤى هةية لة وةسيةت نامةكةى ثاشطةز بَيتةوة.4
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان:

كةةة شةةَيوةيةى  بةةةو  يةةةتى  يةةةوة   ) كَى لةطةَل يةةةتى  61خوَينرا كةةَى دذ يةةةتى،  كةةةس لةطةَل يةةةتى  1(  كةةةس دذ
 كةواتة ثةسةند كرا، ماددةى دواى ئةوة )د.ظاآل( فةرموو.

 بةِرَيج د.ظاآل فريد ابراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 بةشى سَييةم

 ثرؤطرامى بةخشينى ئةندامة مرؤييةكان و ضاندنيان
 10ماددةى/

خةةاوةنى / ليذنةيةكى باآل بة1 تةةة  نةةدرَى ودةبَي يةَةة دةهَي يةةةكان ث مةةة مرؤي ضةةاندنى ئةندا بةةاآلى  ناوى ليذنةى 
 كةسايةتى مةعنةوى و سةر بة وةزارةتى تةندروستى دةبَيت و بة سةرؤكايةتى وةزير.
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شةةانةكان و 2 شةةةكانى و  مةةةكان و بة ضةةاندنى ئةندا شةةتةرطةريةكانى  سةةتنى نة / ليذنةكة بةِرَيوةبردن و ِرَيكخ
نةةى  يةةارى كرد كةةردن د ضةةاودَيرى  شةةتى و  هةةةروةها سةرثةر ضةةاندن و بةةة  يةَةن  لةَةةت دةدر نةةةى مؤ ئةةةو دامةزراوا

 لةسةريان بة ثَيى حوكمةكانى ئةم ياساية و ثةيِرةو ِرَينماييةكان لة ئةستؤ دةطرَيت.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 كَى قسةى هةية لةسةر ئةم ماددةية  كاك صاحل فةرموو.

 ج صاحل فقى:بةِرَي

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
كةةات و  لةةة  طةةرتن  سةةوود وةر مةةرؤظ و  سةةتةى  بؤ ئاسان جَى بةجَى كردنى ثرؤسةى طواستنةوةى ئةندامانى جة
يةةة  هةةةموو بةِرَيوبةراتي يةةة  طةةار ني سةةتى ثارَيج سةةةر ئا يةةة لة ئةةةم ليذنة كةةةم  شةةنيار دة مةةن ثَي نةةات،  كةةةمى رؤتي

ارَيجطا، ئةم ليذنةية ثشتطريى لةو ِرايةى خاتوو )ئاواز( خان دةكةم تةندروستيةكان دان نابَى لةسةر ئاستى ث
بةةؤ  كةةردووة،  مةةار  يةةان تؤ نةةاوى خؤ يةةان  يةةان خؤ كةةردووة  كة تؤمارى هةموو ئةوانة بكات كة ثَيشرت وةسيةتيان 
بةةؤ  شةةتَيكى  هةةةر  بةةَى  يةةدانى( دا ئةوةى بتوانرَى ئةوةى كة ئاماذةى ثَيدراوة ض )ناسنامة( بَى ض لة شَيوةى )مة
طةةا  بكرَى بؤ ئةوةى ئاسان تر بتوانَى ئةم ثرؤسةية جَى بةجَى بكات و هةموو تؤمارةكان لةسةر ئاستى ثارَيج

 بَى و طوجناوترة زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 كاك سعيد فةرموو.

 بةِرَيج )سعيد( مصي ى:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
نةةدامانى ثةر ضةةاندنى بةةةِرَيجان ئة سةةتنةوة و  شةةني و طوا بةةاآلى بةخ نةةةى  بةةةناوى ليذ بةةاآل  يةةةكى  لةةةمان، ليذنة

كةةو  نةةة، دووةم وة مةةة مرؤييةكا ضةةاندنى ئةندا بةةاآلى  نةةةى  بةةةس ليذ يةَةرة  ئةةةوةى ل ئةندامة مرؤييةكان بَى، كة 
يةَةة يةةوانى وةزارةت ث لةةة د كةةة  يةَةت،  خؤى بَى ئةطةر خاَلَيكى ترى بؤ زياد بكرَى، سَييةم ثةيكةرَية دابندرَى  ب

هةةةَلطرى 11ليذنةكة ) كةةة  يةةان ليذنة كةةة  سةةةرؤكى بةرنامة ئةةةوةش  بةةَى  يةةوانى وةزارةت  لةةة د كةةة  بةةَى  ( كةسى 
بةةَى، دوو/  شةةتى  بةةةرى ط لةةةى بةِرَيو بةةة ث نازناوى ثجيشكى )ِراوَيذكار(ى بَى لة ضاندنى ئةندامة مرؤييةكان و 

مةة مةةافى  لةةةو ثَينج ثجيشكى ثسثؤر و سَى ياسا ناس و دوو ئةندامى دةستةى  بةةن  يةَةذكار(  نةةدام( و )ِراو رؤظ )ئة
مةةةرجَية  بةةة  كةةان  لةةة ثارَيجطا مةةةكان  ليذنةية، سَييةم/ بةرثرسةكانى بةرنامةكانى بةخشني و ضاندنى ئةندا
سةةةر  ثجيشكى ثسثؤر بن، ضوار/ ليذنةكة بؤى هةية ِراى ثجيشة و خةَلكانى ثسثؤرى تر وةربطرَى، ثَينج/ لة

 ِرَينمايى دةربارةى ئةرك و بةرثرسياريةتى بةرنامةكة دةربكات. ثَيشنيارى ليذنةكة وةزير بؤى هةية
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 د.زؤزان فةرموو.
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 بةِرَيج زؤزان صادق:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
يةةةك/ ديارك كةةرن،  يةةار  تةةة د يةةةك بَي كةةةم ليذنة شةةنيار د كةةو ثَي كةةةم،  نةةا ثشتةظانيا ئاخ تنَيت كاك )سعيد( د رد

كةةةم  شةةنيار د ئةةةز ثَي يةةَى  تةةا دو هةيكةىَل يان ثَيكهاتةيَى ليذنةى بى، دوويى/ ديار كرنا ئةركَيت وَى ليذنَى، نوف
بةةوارى  لةةة  سةةثؤر  نةةوذدارى ث سةةَى  لةةة  نةةانَى  نةةدنَى، ثَيكهي كو بِرطةهةك بهَيتة زَيدةكرنَى و ظى شَيوةيَى بَيتة خا

لةةدما مةةوت ا لةةة  مةةدانى جيهازى عةسةبى، بؤ ئيسثات  كردنى )حا يةَةداى ئةجنا سةةت ل شةةخانةكانى دة لةةة نةخؤ غ( 
تةةة  يةَةدةكرن، ببي تةةة ز يةةة بهَي ئةةةظ بِرطة كةةةم  نةشتةرطةرى ضاندن و ظةطواستنا ئةندامَى لةشَى مرؤظَى، حةز د

 (.3بِرطا )
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 كاك )شوان( فةرموو.

 بةِرَيج شوان قةآلدزةيى:

 ةمان.بةِرَيج سةرؤكى ثةرل
شةةَيوةية  بةةةو  كةةةى  بةةؤ ناوة هةةةبَيت،  ضةةاندنى  مةةةى  هةةةر موهي ليذنةكة كة كةسايةتيةكى مةعنةوى هةية بؤ 
سةةتنى  طةةةى دووةم/ ِرَيكخ كةةةم، بِر نةبَى ليذنةى باآلى طواستنةوة و ضاندنى ئةندامة مرؤييةكان لةبِرطةى ية

 سوثاس.نةشتةرطةريةكانى طواستنةوة و ضاندن، هةردووكى لة ئةستؤ بطرَيت زؤر 
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 بةِرَيج وةزيرى تةندروستى فةرموو.

 بةِرَيج د.ِرَيكةوت حةمة رشيد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
سةةايةتى  سةةتى كة تةةى تةندرو خةةؤى وةزارة نةةةوى  سةةايةتى مةع هةةاوِرام كة شةةوان(  كةةاك ) من ثَيمواية من لةطةَل 

يةةة، مةعنةوى هةية ئةطةر ئةم ليذن مةةان هة بةةاآلى دةرووني ة باآلية كةسايةتى مةعنةوى هةبَى ئَيمة ليذنةى 
مةةاددةى  بةةاآلى  ليذنةى باآلى ثةسةندكرنى دةرمامنان هةية، ئةنوا  و ئةشكال ليذنةى باآلمان هةية، ليذنةى 
نةةي ئةةةوة  م هؤشبةرةكامنان هةية، دةبَى ئةوانةش هةمووى كةسايةتى مةعنةويان هةبَى، بؤية منيش لةطةَل 

بةةَى و  شةةتى  بةةةرى ط نةةة بةِرَيو مةةةكانى ليذ لةةة ئةندا يةةةكَى  كةةة  بةةةوةى  سةةةبارةت  هةةةبَى،  نةةةوى  سةةايةتى مةع كة
لةةة  مةةة  بةةةآلم ئَي نةةدرَى،  بةةوارة دادة لةةةو  سةةثؤرى  شةةكى ث هةةةر ثجي سةةَلة،  سةةيَل حا ثجيشكى ثسثؤر بَى و ئةوة تةح

نةةَي شةةتى دا بةةةرَيكى ط يةةةك بةِرَيو هةةةموو ليذنة بةةؤ  نةةاكرَى  يةةن،  مةةاىل دا ئةةةو تةقةشوفى  يةةة  مةةن ثَيموا يةةة  ني، بؤ
طةةةر  10ماددةى  بةةربَى ئة مةةةَى ال هةةةبَى نا ئةطةر بةس ئةو كةسايةتيية مةعنةويية من موالحةزةم لةسةرى 

 ( زؤر بة ِرَية وثَيكى داِرَيذراوة، زؤر سوثاس.10ليذنةى ياسايي بؤمان ِروون بكاتةوة ئةطينا ماددةى )
 ن:بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكى ثةرلةما

 باشة سوثاس، )د.شرين( فةرموو.
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 بةِرَيج د.شرين حسنى:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ضةةونكة  نةةةبَى،  يةةر  سةةةرؤكايةتى وةز بةةة  بةةةآلم  بةةَى،  سةةتى  تةةى تةندرو بةةة وةزارة سةةةر  هةةةبَى و  ليذنةيةكى باآل 

تةةى يةةة  جةنابى وةزير زؤر ئةركى قورسى لةسةر شانة، با لة رؤتينيات دووربكةوين، زؤر كَيشة و طرف تةةر هة
بةةَى و  تةةر  سةةَيكى  بةةا كة شةةانةبَى،  ئةةةو كَي سةةةركردنى  خةةةريكى ضارة يةةر  جةةةنابى وةز سةةتى دا  لة كةرتى تةندرو
نةةةى  تةةوانَى ليذ يةةة دة نةةة باآل ئةةةم ليذ بةةات،  بةةةِرَيوة ب يةةة  ئةةةم ليذنة كةةى  بةةةِرَية و ثَي يةَةت  هةةةبَى بتوان فةةةراغى 

طةةةر موسةغةر لةهةر ثارَيجطايةك دا هةبَى، بؤ زياتر جَى بةجَى كرد يةةاتر ئة سةةةكة، ز نةةى ثرؤ ن و ئاسان كرد
 كةسَيكى تايبةمتةند بَيت و خاوةن ثسثؤر بَيت ببَيتة سةرؤكى ئةم ليذنةية، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 كاك )سراج( فةرموو.

 بةِرَيج د.سراج شَي، امحد:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
شةةوان(  سةةتا ) يةةة، ئةوةى كة مامؤ ضةةاندن ن تةةةنها  كةةةى  مةةةى ليذنة ئةةةوةى موهي يةةة، لةبةر حةةةق وا كةةرد  سةةى  با

بةةاآلى  نةةةى  كةةرَى، ليذ مةةن واى ىَل ب بةةةِراى  كةةة  نةةاوى ليذنة شةةة  بةةةَلكو بةخشيني يةةة،  سةةتنةوةش ني هةةةروةها طوا
 بةخشني و طواستنةوةو ضاندنى ئةندامةكان، سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 فةرموو.)د,ظاآل( 

 بةِرَيج د.ظاآل فريد ابراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
نةةةى  لةةةو موالحةزا بةةةآلم  شةةتنةوة،  بةةؤ داِر بَيطومان دواى ئةو ِراو ثَيشنيارانةى كةكران ثَيويستمان بة كاتَيكة 

نةةةو سةةايةتيةكى مةع خةةاوةنى كة بةةة  ى، كة هةبوون ئةوةى بةِرَيج وةزير ئيقرتاحى كرد هةَلدةطريَى كة دةبَى 
بةةَى  بةةة  ضةةاندن  خةةؤى  ضةةاندن،  لةةةثاَل  نةةَين  سةة) داب كةةة طوا ئةةةوةى  سةةةر  هةةةبوو لة يةةةك  لةةة موالحةزة يةةاتر  ز
سةةتنةوةى  كةةة طوا تةةةوة  شةةى طرتووة طةةاى ئةوة يةةةعنى جَي ضةةاندن  تةةت  كةةة طو يةةة  نةةادرَى، بؤ ئةةةجنام  طواستنةوة 

لةةة مةةةى )د.زؤزان(  ئةةةو وةآل كةةات،  يةةةك دة نةةى بِرطة يةةاد كرد لةَةة، )د.زؤزان( داواى ز لةةة 15مةةاددةى ) لةطة  )
مةةاددةى ) يةةة  كةةة لةوانة بةةة هينَي سةةتمان  ( 31ياسايةكةدا هةية، مةوجودة، بةآلم لة كاتى داِرشتنةوةكةى ثَيوي

سةةتمان 10هةية بِرطةيةكة لةوَى ثَيويست بكات بيهَينني بؤ ماددةى ) ( بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان، بؤية ثَيوي
 بة كاتة.

 ةرلةمان:بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكى ث

 بةَلَى باشة بةِرَيج )د.بةهار( فةرموو.
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 بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
طةةةى كةةة لةبِر ئةةةركى ليذنة كةةة،  تةةةى ليذنة كةةة و ثَيكها ئةةةركى ليذنة بةةة  عةةام  ) 2 (سةةةبارةت  شةةَيوةيةكى  بة

كةةارَيكى ئةةةوة  يةةة،  قةةانون ني شةةى  لةةة ئي ئةةةوة  كةةة  تةةةى ليذنة نةةراوة، ثَيكها تةةى  دا لةةة وةزارة بةةَى  يةةة و دة ئيداري
 تةندروستى هةبَى، ئَيمة تةنها دةَلَيني بة سةرؤكايةتى وةزير دةبَى.

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 خاتوو )مريم( قسةت هةبوو  فةرموو.

 :صمد عبدي بةِرَيج مريم

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
سةةةبارةت لةةةمان  نةةدامانى ثةر بةةاآلى  بةةةِرَيجان ئة نةةةى  يةةة ليذ يةةة لةوانة ئةةةو ليذنة يةةة  مةةن ثَيموا يةةة  بةةةو ماددة

بةةَى و  شةةارةزا  سةةثؤر و  خةةةَلكى ث يةةة  ئةةةو ليذنة ضاندنى ئةندامة مرؤييةكان، ثَيم باشة ئةوة ديارى بكرَى كة 
سةةتى  جةةار بةِرا ضةةونكة زؤر كةةرَى،  يةةد ب سةةا تةحد بةةة يا طةةةر  تايبةت بَى بة ضاندن و بةخشينى ئةندامةكان، ئة

بةةةردةم لةوانةية  كةةةين لة سةةت ب سةةت درو سةةا بةربة بةةة يا ناعةدالةتى تَيدا بكرَى، ئينجا نازاو ضؤن دةتوانني 
 ئةو ناعةدالةتية، هيوادارم هاوكارم بن بؤ ئةوة، سوثاس.

 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 )د.ظاآل( فةرموو.

 بةِرَيج د.ظاآل فريد ابراهيم:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
 ةشى سَييةمب

 ثرؤطرامى بةخشينى ئةندامة مرؤييةكان و ضاندنى
 10ماددةى/

يةةةكان 1 مةةة مرؤي ضةةاندنى ئةندا شةةني و  بةةاآلى بةخ نةةةى  بةةةناوى ليذ يةةر  / ليذنةيةكى باآل بةسةرؤكايةتى وةز
 ثَية دةهَيندرَى سةر بةوةزارةتى تةندروستى دةبَى.

شةةتةرطةريةكانى2 سةةتنى نة شةةانةكان و  / ليذنةكة بةِرَيوةبردن و ِرَيكخ شةةةكانى و  مةةةكان و بة ضةةاندنى ئةندا
كةةردن  ضةةاودَيرى  شةةتى و  هةةةروةها سةرثةر ضةةاندن و  بةةة  يةَةن  لةَةةت دةدر نةةةى مؤ ئةةةو دامةزراوا نةةى  يةةارى كرد د

 لةسةريان بة ثَيى حوكمةكانى ئةم ياساية و ثةيِرةو ِرَينماييةكان لة ئةستؤ دةطرَيت.
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكى ثةرلةمان:

يةةةوة  )ك كةةة خوَيندرا شةةَيوةي  بةةةو  يةةةتي  )54َي لةطةَليةتي  كةةَي دذ يةةةتي،  كةةةس لةطةَل يةةةتي، 2(  كةةةس دذ  )
 كةواتة ثةسند كرا، ماددةي دواي ئةو.
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 بةِرَيج د.ظاآل فريد إبراهيم:
 ( 11ماددةي )

ضةةة يةةةكان،  مةةة مرؤي ضةةاندني ئةندا نةةةي  نةةاوي ليذ بةةة  ند ليذنة ضاندني ئةندامة مرؤييةكان ضةند ليستَية 
طةةوَيرةي  بةةة  مةةردوو  كةةي  سةةتةي مرؤظَي لةةة جة ليستَية بة ناوي ئةو نةخؤشانةي ثَيويستيان بة ضاندن هةية 
هةةةموار  شةةةنطيية  ئةةةم ثَي نةةاكرَي  كةةات و  يةةان دة سةةتة ئامادة ئةةةو مةبة بةةؤ  ثَيشةنطي تؤمار كردن لةو تؤمارةي 

سةةا بكرَيت، مةطةر نةخؤشةكة ثَيداويستييةكي زؤر و بة ثةلةي هةبَيت بؤ نةشتة يةَةي ِرَي بةةة ث رطةري ضاندن 
يةَةوان  لةةة ن ضةةاندن  سةةةر  سةةتانة لة ئةةةم لي كةةات و  يةةان دة بةةاآل ديار نةةةي  نةةةي ليذ ئةةةو ِرَيكارا شةةكييةكان و  ثجي
لةةة  كةةة  بةةدرَيت  يةةة ال لةةةو ِرَيجبةندي نةةابَي  تةةةكان دا  لةةة حاَلة زيندووةكان دا ثيادة ناكرَيت و، لة هيض حاَلةتَية 

هةةاتووة كةةان دا  مةةاذة ثَيكراوة سةةتة ئا يةَةداني تَي ةةوونةكاني  لي سةةةر ث نةةةخؤش لة نةةاي  نةةةبووني توا هةةؤي  بةةة 
 نةشتةرطةري ضاندن.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كَي قسةي هةية لةسةر ئةم ماددةية   بةِرَيج د.شوان قةآلدزةيي، فةرموو.

 باوةمري )د.شوان قةآلدزةيي(: مصى  بةِرَيج عمر 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بةةاآل مةةاددةي ) كة دةَلَيي )ليذنةي باآلي ضاندني ئةندامة مرؤييةكان(، ئةوة ليذنةي  لةةة  شةةرت  سةةة 10ثَي ( ثَينا
لةَةةتي زؤر زةروور،  كراوة، وابجاو هةر ليذنةي باآل بةسة، ئةوةي ليستةكةش بة طوَيرةي ثَيشةنطي لةطةَل حا

نةي ئةو ِرَيكارانةي كة ليذنةي باآل دياريان لةطةَل حاَلةتي نةخؤشةكة، ئةوانة بكرَيتة سيلسيلة لةسةر بن ي
 دةكات، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس، بةِرَيج كاك سهراب، فةرموو.

 بةِرَيج سهراب ميكائيل حممد أمني:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
مةةاددة ) يةةة د8هةةةروةكي  بةةؤ نةهاتي سةةجا  مةةاددَي  ظةةَي  سةةان ( سةرثَي ةةيا  سةةجاكان دي يةَةنج  شةةَى ث طةةةر بة نةةان، ئة ا

 ئيجافةكَى ب هةر ئَيكَى سةرثَي يا ظَى ماددَى بكةتن دَى يا باش بيت. 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، بةِرَيج كاك دلَير ماوةتي، فةرموو.
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 حسن )دلَير ماوةتي(:مصى   بةِرَيج دلَير 
 لةمان.بةِرَيج سةرؤكي ثةر

بةةة  سةةتييةكي زؤر و  شةةةكة ثَيداوي طةةةر نةخؤ يةَةت مة هةةةموار بكر شةةةنطيية  بِرطةي سَييةم دةَلَي ناكرَي ئةم ثَي
شةةةكة  ثةلةي هةبَيت، ئةوة ناِروونة، ئةو )ثَيداويستيية( بكري بة )ذياني لة مةترسي دا بَي(، )مةطةر نةخؤ

 ذياني لة مةترسي دا بَي( جوانرتة، سوثاس.
 حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم 

 بِرطةي سَييةم لة ماددةي ضةند كاك دلَير 
 حسن )دلَير ماوةتي(: مصى  بةِرَيج دلَير 

مةةاددةي ) لةةة 11بِرطةي سَييةم لة  يةةاني  بةةة )ذ كةةرَي  نةةة ب هةةةبَي( ناِروو لةةةي  بةةة ثة سةةتييةكي زؤر و  (، )ثَيداوي
 مةترسي دا بَيت(.

 رلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثة
 بةَلَي، بةِرَيج كاك حاجي كاروان، فةرموو.
 بةِرَيج كنعان جنم الدين أمحد )حاجي كاروان(:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
تةةر  تةةاني  سةةاي وآل لةةة يا دوو تَيبيين هةية لةو بِرطةية، لةو ماددةية، يةكةميان دةَلَي )ثَيشةنطي تؤماركردن(، 

لةةَةَيني ) كةةةراوة  ب عةةةيالج  ضةةةؤن  نةةةة10ئةةةةوة  طةةةةَل )(  ئةةةةم )10خؤش لة شةةةةر،  لةةةة 10( بةخ شةةةة  ( نةخؤ
(database( طةةةَل لةةة )10(َية هةية، لة شةةةر  يةةةعين database( بةخ يةةان،  بةةة خوَيني يةةان و  بةةة خؤ يةَةة،  )

شةةتَيكي 10بَلَيني ئةو فةحسانةي كة كراون، ئةو كةسةي كة بَلَيني ) ( نةخؤشةكة دةطاتة حةددي ئةوةي كة 
هةةةردووكي ئةةةوة  تةةةوة،  لةةةو ) بةةؤ بطوازرَي كةةرَي،  بةةؤ 10فةةةح  دة ئةةةوةي  جنةةا  ئةةةوة طو بةةؤ  كةةامي  سةةة  ( كة

(دا، دةكرَي يان لة 25دةطوازرَيتةوة، يةعين لَيرة ثَيشةنطييةكة لةوة ناضَيت بثَيكَيت، خاَلي تر/ لة ماددةي )
( بَيتة ئَيرة، باسي نةبووني تواناي نةخؤش دةكات، ئةصَل 25( ئةوة حةل بكرَي، يان ماددةي )25ماددةي )

لةَةي  سةةيت ِرؤ تةةي تةندرو واية وةزارةتي تةندروسيت ب َيتة ذَير ئةو بارةوة، ئةطةر نةخؤش نةيبوو ئةي وةزارة
بةةؤ  مةةن  ضيية لة ضارةسةركردني ئةو نةخؤشة  كَي تةكلي ةي ئةو حاَلةتة دةكات  ئةم دوو شتةي بة ِرةئي 

سةةيَت ئ ئةةةوة هةَلب شةةيين  ئةةةركي بةخ يةةان ئيجافة بكرَي، وةزارةتي تةندروسيت بة  نةةةيبوو،  شةةةكة  طةةةر نةخؤ ة
طةةا 25ئةوةتا ضونكة لة ماددةي ) خةةراوة و دةز لةةةو ِرَيك كةةات  طةةري دة كةةات ِرَي سةةةير ب سةةايي  نةةةي يا ( ئةطةر ليذ

نةةة  بةةؤ منوو يةةة،  سةةيت ثَي طةةر ثَيوي سةةي وةر بةةةآلم كة شةةَي،  كةةة دةبةخ ِراطةياندنانةي كة ِريكالم دةكات بؤ كةسَي 
لةَةَيني نةةةكان ب طةةا ِراطةياند لةةة دةز سةةتا  كةةة  ئَي سةةانةي  ئةةةو كة بةةؤ  كةةرَي  طةةةواز دة كةةةي بان لةةة ِرووي خَيرخوازيية

(دا، كة ِرَيطري نةكرَي لة بانطةشة كردن بؤ 25ثَيويستييان ثَيية، يان لَيرة جَيي بكرَيتةوة، يان لة ماددةي )
 كةسَية كة ثَيويسيت بة ثارةية، يان ئةو عجووةي كة بؤي دةطوازرَيتةوة، زؤر سوثاس.
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 حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم
 باشة، سوثاس، بةِرَيج كاك صاحل فةقَي، فةرموو.

 بةِرَيج صاحل فةقَي حممد أمني:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ضةةةند  ئةةةو كول ةةة  كةةةي  بةةِرَي ماددية بةةَري تَي ةةووي،  ثةةَي دا،  مةةاذةي  كةةاروان ئا حةةاجي  كةةاك  بةةةِرَيج  يةةان  خاَلَيك
طةةةي دةكةوَي  لة خاَلَيكي تردا من تة يةَةرة جَي تةةر، ل جةةارَيكي  كةةةم،  خةةان دة ئةةاواز  ئكيد لةو ثَيشنيارةي خاتوو 

هةةةبَي  يةَةة  كةةة تؤمار تةةةوة،  بكرَيتةوة بة )أ( و )ب( بَي، بة خاَلَيكي جياواز بَي، يان لة نَيو ئَيرة جَيطةي بكرَي
ئةةة يةةة زؤر  ئةةةم ليذنة خةةةوة  كةةرَي، بةدا سةةت ب كةةة بؤ ئةوةي بتوانَي ناسنامة، يان مةدالياي بؤ درو نةةةي  و خاآل

 ئةنداماني بةِرَيجي ثةرلةمان ثَيشنياري دةكةن وةريناطرن، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيج وةزيري تةندروسيت، فةرموو.
 كةوت حةمة رشيد/ وةزيري تةندروسيت:َيبةِرَيج د.ِر

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
طةةةر من موالحةزةيةكم  بةةةين، مة سةةناية ال ئةةةو ئيستي يةةة  مةةن ثَيموا شةةةنطيية،  ئةةةو ثَي هةية لةسةر هةمواري 

ضةةاندني  بةةة  سةةتييان  كةةة ثَيوي شةةانةي  ئةةةو نةخؤ هةةةموو  هةةةبَي،  لةةةي  بةةة ثة نةخؤشةكة ثَيداويستييةكي زؤر 
شةةانة،  ئةةةو نةخؤ يةةة  مةةن ثَيموا يةَةت   لةةة ب بةةة ثة طةةةر زؤر  ضةةيية مة طورضيلة هةية بةثةلةن، يةعين قةصدي 

يةَةدا dialysisدةتةن ئةوانةي ضاندني طورضيلة لةسةر جيهازن، لةسةر )عا هةةادي ت مةةةجالي ئيجتي ئةةةوة  (ن، 
ئةةةو  يةَةت  بةةة )ناكر يةَةت  مةةن بكر بةةة ِراي  نةةة،  شةةخةيت و ئةوا سةةرةكةي ثَي شةةَية  كةةة نةخؤ مةةةجال دةدا  كةةات،  دة

 ثَيشةنطيية هةموار بكرَي(، ئةو )مةطةرة( الببةن، زؤر سوثاس.
 د صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حمم

 باشة، سوثاس، بةِرَيج د.عبداهلل جاسم، فةرموو.
 بةِرَيج د.عبداهلل جاسم رجب:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
مةةاددةي ) ئةةةو  كةةاروان  حةةاجي  بةةةِرَيج  شةةنيارا  لةَةةت تَي ةةوونةكاني 12نيسبةتي ثَي ضةةونكة دةو يةةة،  يةَةدا هة (ي ت

لةةة ئةجنامداني نةشتةرطةرييةكاني ضاندني ئةند مةةةت  شةةكييةكاني حكو امةكان بة خؤِرايي لة دامةزراوة ثجي
مةةاددة ) لةةة  سةةجلةكيدلان 11ئةستؤ دةطرَيت، ئةوة يةعين موشكيلة نيية، بةس ئةز ثَيشنيار  دةكةم  ئةةةم   )

لططزرعهةبَي، )سجل اَتربعني(، يةعين مة سجلةك هةية ) هةةةبي) ب ةاء املرض  ذوي احلاجة ل سةةجلةي ذي   )
بةةة سةةجل ))اَتربعني(،  بةةةس  ئةةةوة  يططتس  سططان م سططل إن بةةةِرَيج مططن ج كةةةت،  نةةول نا سةةاغ  ئةةةوَيت  يةةةعين  (ة، 

جةةةنابتان  بةةؤ  سةةةلةن  بةةةرو  مة مةةن تة ئةةةوة  ضةةونكة  كةةةت،  نةةول نا نةةدوو  د.ِرَيكةوت، ئةوةي ساغ، ئةوةي زي
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ئم و من يسجل التسري هذ  القوادةكةم، ئةوة ِريجبةندي تَيدا نيية، ئةو بةس )زر  من جسد إنسان ميت(، )
 (، بةس ئةوة لة مردووةكة، زؤر سوثاس.عل  الزرع فيما بني األحياء

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس، خاتوو زول ا، فةرموو.

 بةِرَيج زول ا حممود عبداهلل:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

كةةارو حةةاجي  كةةة  ئةةةوةي  يةةة،  بةةداهلل  سةةةكاني د.ع بةةارةي ق هةةةر دوو سةةةر تَي ةةووني تةقريبةن  كةةرد لة سةةي  ان با
تةةة 12نةشتةرطةرييةكة، ئَيمة لة ماددةي ) مةةةت بيخا شةةتةرطةرييةكة حكو ( بامسان كردووة كة تَي ووني نة

مةةاددةي ) لةةة  ئةةةخري  يةَةِري  سةةتة د ئةةةوة ثَيوي بةةةر  خةةؤي، لة سةةتؤي  ضةةونكة ثَي ةةةوانةي 11سةةةر ئة بةةةين،  ( الب
يةةري 12مةةاددةي ) شةةنياري وةز سةةبةت ثَي بةةة ني يةَةت،  يةةةك ( دةب طةةةر منوونة شةةة ئة ثةةَيم با مةةن  سةةتيش،  تةندرو

لةةة 15( كةمسان هةية، يةكَيكمان هةية طورضيلةكةي لة )10بهَينينةوة ) مةةةوة،  ضةةيلة بَين %( بة منوونة طور
ضةةيلةكةي 15) مةةة طور نةةدي دةية لةةة ِريجبة %( ئيش دةكات، لة ِريجبةندي يةكةمة، بةآلم نةخؤشَيكمان هةية 

لةةة %( ئيش دةكات، كةواتة دة3لة ) لةَةةتي  ئةةةوةي حا بةةةر  يةةةم لة ئةةةوةي دة كةةة  كةةرَي  توانَي لَيرةدا ئيستيسنا ب
كةةة  كةةانيش  يةةة و دكتؤرة ئةةةو ليذنة يةةذداني  سةةةر و تةةة  ئةةةوةيان دةكةوَي شةةةوة،  تةةة ثَي يةةة بهَيندرَي خةتةرتردا

 ناعةدالةتي نةكةن تَييدا، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.ظاآل فريد إبراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 (11) ماددةي
ضةةاندن  بةةة  سةةتيان  شةةانةي ثَيوي ئةةةو نةخؤ نةةاوي  بةةة  سةةتَية  ضةةةند لي شةةةرةكان و  ليذنة ليستَية بة ناوي بةخ
سةةتة  ئةةةو مةبة بةةؤ  مةةارةي  لةةةو تؤ كةةردن  مةةار  شةةةنطي تؤ طةةوَيرةي ثَي بةةة  مةةردوو  كةةي  هةية لة جةستةي مرؤظَي

بةةة ئامادةيان دةكات و ناكرَي ئةم ثَيشةنطيية هةموار بكرَيت، مةطةر نةخؤشةكة ثَي سةةتييةكي زةروور و  داوي
يةةان  بةةاآل ديار نةةةي  نةةةي ليذ ئةةةو ِرَيكارا شةةكييةكان و  سةةا ثجي ثةلةي هةبَيت بؤ نةشتةرطةري ضاندن بة ثَيي ِرَي
لةةة  لةَةةتَية  هةةيض حا لةةة  يةَةت و،  يةةادة ناكر نةةدووةكان دا ث يةَةوان زي لةةة ن ضةةاندن  سةةةر  سةةتانة لة ئةةةم لي كةةات و  دة

نةةةبووني حاَلةتةكان دا نابَي لةو ِرَيجبةنديية الب هةةؤي  بةةة  هةةاتووة  كةةان دا  مةةاذة ثَيكراوة درَيت كة لة ليستة ئا
 تواناي نةخؤش لةسةر ثَيداني تَي وونةكاني نةشتةرطةري ضاندن.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
يةةةوة  ) بةةَي،54كَي لةطةَليةتي بةو شَيوةي كة خوَيندرا يةةة دذي  كةةةس ني يةةةتي   كةةَي دذ يةةةتي،  كةةةس لةطةَل  ) 

 (.12كةواتة ثةسند كرا، ماددةي )
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 بةِرَيج د.ظاآل فريد إبراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

مةةةزراوة  لةةة دا خةةؤِرايي  بةةة  مةةةكان  ضةةاندني ئةندا شةةتةرطةرييةكاني  مةةداني نة لةَةةت تَي ةةوونةكاني ئةجنا دةو
يةة يةةةن وةز سةةازيانةي لةال ئةةةو ِرَيكار يةَةي  بةةة ث طةةرَي،  سةةتييةوة ثجيشكيية حكومييةكان لة ئةستؤ دة ري تةندرو

 بِرياريان ثَي دةردةضَيت. 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كَي قسةي هةية لةسةر ئةم ماددةية  بةِرَيج د.فرست صؤ ، فةرموو.
 بةِرَيج د.فرست صؤ  علي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 من ماددةكةم بةو شَيوةية داِرشتووة:
يةةةوة يةكةم/ دةوَلةت نيية، دة يةةة دةخوَيني ئةةةو ماددة بَي دةوَلةت الببةين بيكةينة حكومةت، دووةم/ ئةطةر 

يةَةت  لةَةَيني )دةكر شةةرتة ب وةكو ئةوةي ئيجباري حكومةت دةكات كة دةبَي هةمووي بة خؤِرايي بكات، بؤية وا با
مةةةز لةةة دا خةةؤِرايي  بةةة  مةةةكان  ضةةاندني ئةندا شةةتةرطةرييةكاني  مةةداني نة مةةةت تَي ةةوونةكاني ئةجنا راوة حكو

سةةتييةوة  يةةري تةندرو يةةةن وةز سةةازييانةي لةال ئةةةو ِرَيكار يةَةي  ثجيشكيية حكومييةكان لة ئةستؤ بطرَيت، بة ث
 بِرياريان ثَي دةردةضَيت(.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة، بةِرَيج كاك بَيستوون فائ ، فةرموو.

 بةِرَيج بَيستوون فائ  حممد:
 لةمان.بةِرَيج سةرؤكي ثةر

سةةةكان  هةةةموو موئةسة طةةةورةترة،  نةةن  تةةان دةزا بةةة خؤ لةَةةت  كةةةم، دةو سةةت دة ئةةي د.فر شةةتطريي ِرة نةةيش ث م
سةةَيكي  هةةةر  يةةة  يةةةكي تيا بةةة دواي  شةةةي  سةةَي و دةطرَيتةوة، باشرت ئةوةية حكومةت بنووسرَي، لةم جوملةية 

شةة هةةةر كؤية، تَي وونةكاني، نةشتةرطةرييةكاني، ئةندامةكان، ئَي بَلَي )تَي ةةووي نة بةةؤ  نةةدامان(،  تةرطةري ئة
كةةورت  لةةة  هةةةبَي  سةةتةيةك  ئةةةوةي ِر بةةؤ  سَيكي بة دواي يةك دا كؤ بَي  خاَلةكةي تر ئةجنامدان لةو بةينةدا، 
صةةةياغةي  لةةةة ِرووي  قةةةانوني و  لةةةة ِرووي  كةةةةي  سةةةتةية مانا ئةةةةو ِر بةةةرد  لةةةَي ال شةةةةيةكت  طةةةةر و بةةةِري دا، ئة

شةةةةية نةنوو ئةةةةو و شةةةرتة  ضةةةوو، با يةةةةوة تَيكنة شةةةتةرطةري(، زمانةواني نةةةة )تَي ةةةووي نة بةةةؤ منوو سةةةرَي، 
شةةرتة  )ئةجنامدانةكة( لةوَي الببةي هيض لة مةوزووعةكة ناطؤِرَي، كةواتة بؤ ئةوةي ِرستةيةكي كورترت بَي با

 لةو )ئةجنامدانة(، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيج كاك عمر عينايةت، فةرموو.
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 ةِرَيج عمر عينايةت حةمة:ب
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.  

بةةة )وةزارةت(،  كةةرَي  يةَةت ب لةَةةت( البرب كةةةم، )دةو سةةتوون دة كةةاك بَي سةةت و  من ثشتكريي قسةكاني بةِرَيج د. فر
 حكومةتيش تةعريحم نةكراوة، لة قانونةكة نة حكومةمتان تةعريحم كردووة، نة دةوَلةت.

 ي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤك
 ثَيموابَي تةعريحم كرا دوايي.

 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:
تةةةعريحم  متةةان  حكومةت نةكراوة، دةوَلةتيش نةكراوة، كةواتة دةوَلةت هةر البربَي بكرَي بة وةزارةت، وةزارة

بةةَي بةرام بةةة  كةةةن  شةةيناطرن، بي طةةةر هةَلي قةةةينا، ئة شةةبطريَي  هةةةر هةَلي بةةربَي،  بةةةر، كردووة، وشةي خؤِرايي ال
سةةازييانةي(  يةَةي )ِرَيك بةةة ث شةةةية،  ئةةةو و هةةةبَي  كةةات  سةةت نا يةةة، ثَيوي بةةازاِري  شةةةيةكي  خةةؤِرايي و ضةةونكة 
بةةؤ  ئةةةوةنان  طةةةر  كةةوردي دا، ئة عةرةبييةكةي نازاو ضيية بةرامبةرةكةي، من )ِرَيكسازي(م نةبيستووة لة 

 ِروون بكةنةوة زؤر سوثاسيان دةكةين، سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان: /بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق

 زؤر سوثاس، بةِرَيج وةزيري تةندروسيت، فةرموو.
 بةِرَيج د.ِرَيكةوت حةمة رشيد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.  

قةةةيراني  نةةن  تةةان دةزا سةةتا خؤ ضةةونكة ئَي يةَةت(،  سةةرَي )دةكر سةةت(دام، بنوو شةةنيارةكةي )د.فر طةةةَل ثَي منيش لة
ئةةةو دارايي ية، هةر ضةندة ئَيمة لة زؤربةي شوَينة كان دا بة خؤِرايي دةيكةين، بةآلم ئةطةر تؤ بَيي قياسي 

طةةةر  مةةة ئة يةةة ئَي قةةة، بؤ كةةرَين زؤر زؤري فةر كةةومي دة لةةة ح ئةةةوةي  كةةرَين،  ئةةةهلي دة نةخؤشانة بكةي كة لة 
ضةةيلة ) ( دوو 2000بِرَيكي كةم ثارةش وةربطرين، بؤ منوونة ئَيستا ئَيمة بؤ نةشتةرطةرييةكي ضاندني طور

ضةةاندني هةزار دؤالر و شةةتةرطةري  ضةةونكة نة كةةةي،  نةةةي ب تةةؤر و كارمةندا ئةةةو دك ةربطرين، تةوزيعي دةسيت 
نةةن ) تةةان دةزا ضةةيلة خؤ تةةا )5طور ئةةةو 6(  شةةجيعي  تةةة تة ئةةةو كا عةةةي دةوَي،  ضةةَي، موتابة ثةةَي دة سةةةعاتي   )

لةة كةةة  كةةةين  شةةجيعيان دة كةةان، تة لةةة دكتؤرة كةةةمرتة  ة كارمةندة، بة تايبةتي ئةو كارمةندانةي كة مووضةيان 
حكومي زؤرتر كار بكةن، ئةوة دةبَيت بة هينَية كة ئَيمة نةشتةرطةري ضاندن هةر لة ئةهلي مةنع بكةين، 
كةةة  ئةةةوةدام  طةةةَل  مةةن لة يةةة  نةةاكرَي، بؤ نةةةدا(  هةةيض  نةةةدا، ) هةةيض  يةَةي  بؤية كة تؤ شتةكةت كرد بة خؤِرايي، بَل

 ريَي، زؤر سوثاس.دةكرَيت تَي ووةكان ئةوة بكرَيت، ياخود بِرَيكي ِرةمجي ثارة وةربط
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، بةِرَيج د.عبداهلل جاسم، فةرموو.
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 بةِرَيج د.عبداهلل جاسم رجب:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.  

 ئاخافتنا من هاتنة كرن ذ الي د.ِرَيكةوت، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيج د.ظاآل، فةرموو.
 بةِرَيج د.ظاآل فريد إبراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.  

كةةرَي وةزارةت  طةةوترَي دة مةةةت ب طةةاي حكو لةةة جَي كةةرَي  كةةةين، دة يةةر دة سةةتةي وةز سةةيارة ئارا ئةةةو ثر مةةة  ئَي
مةةةن ه يةةاري ئةجنو بةةة بِر سةةيت  يةةان ثَيوي مةةةت   طةةاي حكو لةةة جَي طةةرَي  خةةؤ دة لةةة  يةةةعين تَي ةةوونةكان  يةةة   ة

بةةةِرَيجان  لةةةمان،  سةةةرؤكي ثةر بةةةِرَيج  يةَةرة  سةةبة ل نةةي ني يةةاري كرد بةةةآلم د كةةات،  يةةاري ب يةَةة د سةةتة داهات ثَيوي
ئةنداماني ثةرلةمان، مةسةلةي صحة و تةعليم مةجاني ية لة عرياق، تاكة ئَيستا بة فةلسةفةي ئيشترياكي، 

ئةةةو بةةةر  يةةة، لة قةةيش هةروا سةةتووري عريا نةةن دة تةةان دةزا يةَةرة يةةةعين خؤ مةةة ل نةةاتوانني ئَي يةةة  مةةةجاني  ةي 
كةةة  نيسبةيةك لة نةخؤش و لةوانة تةحديد بكةين، من ثَيمواية دةبَيتة ثَي ةوانة لةطةَل ئةو فةلسةفةيةي 

 هةم دةستووري عرياقي و هةم نيجامي سياسيش لة عرياق تاكو ئَيستا لةسةري دةِروا.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، خاتوو زول ا، فةرموو. بةَلَي،
 بةِرَيج زول ا حممود عبداهلل:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.  

ثَيشنياز دةكةم ئةطةر ئيلجامي بكرَي لةسةر حكومةت كة ئةم جؤرة نةشتةرطةريانة بة بَي بةرامبةر بكرَي، 
يةةادا كةةو تورك كةةي وة سةةتةمي  هةر لة كةرتي طشتيش دا بيكةن، نةك لة كةرتي ئةهلي، لة وآلتَي هةةةموو سي كةةة 

بةةةر  تةندروسيت بة ثارةية، ئةم جؤرة نةشتةرطةريانة بة بَي بةرامبةر دةكرَي و لةسةر ئةركي حكومةت، لة
 ئةوةي حاَلةتَيكي زةرووريية و بة ئارةزووي نةخؤش ناكرَي و دواخستنيشي ناكرَي، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 َيج د.عبداهلل جاسم، فةرموو.زؤر سوثاس، بةِر

 بةِرَيج د.عبداهلل جاسم رجب:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.  

بةةَي 12(، )10ِراسيت من ) يةةة،  خةةؤِرايي  بةةة  لةةةتا  هةةةموو دةو لةةة  ( قانون ديتيَيت، ئي هةموو دةوَلةتا، يةعين 
شةةكيلةي يةةة، مو شةةكيلةي ئةوة يةةة، مو سةةيت هة مةةةي تةندرو تةةة بي ئةةةو دةوَلة بةةةس  بةةةرة،  مةةةي  بةرام مةةة بي ئَي

فةةة  يةةةكي ئيجا تةةوانني بِرطة يةةةعين دة يةةة،  شةةكيلة ني تةندروسيت ية، ئةطةر بيمةي تةندروسيت هةبَي هيض مو
لططوزارة  بكةين، مةسةلةن ) لطط  ا شةةكي، وةك  ع مةةةي ثجي ئةةةو تي بةةؤ  بةةدات  ثةةارةك  بةةِرة  يةةةعين  مةةةت،  يةةان حكو
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لةَةةت ثانيا(، )هاندان ئيجافة بكةين، د.ظاآل، ئةطةر دةتواني مةسةلةن ببيتة )أوال يةةان دةو مةةةت  (، دووةم/ حكو
يةعين بِرة ثارةيةك وةك هاندان، وةك حةوافيج بؤ ئةو تيمَين ثجيشكييةي كة بةو كارة هةَلدةس)، ضونكة 
بةةؤ  منيش لةطةَل د.ِرَيكةومت ئَيستا مةسةلةن ئَيمة لة كوردستان سَي بنكةي سةركةوتوو هةنة لة كوردستان 

بةةِرة  طواستين طورضيلة، زياتر لة دوو هةزار طورضيلة تاكو ئَيستا لة كوردستان تا ئَيستا ضاندراوة، هةمووش 
يةةة،  خةةةلكَيكيش ِرازي يةةة،  شةةيش ِرازي حةةةدةكي نةخؤ هةةةتا  كةةة،  هةةةموو تيمة ثارةي دوو هةزار دؤالرة، يةعين 

 ئةطةر بةس حةوافج بؤ ئةو تيمَين ثجيشكي، دةتوانني بة تةعليمات دةربكةين.
 صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم حممد

 خاتوو مريم صمد، فةرموو.
 بةِرَيج مريم صمد عبدي:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.  

ئةةةو  يةَةي  بةةة ث كةةةم، ) خةةان دة كةةةي زول ةةا  لةةة ِراية شةةتطريي  يةَةت، ث لةةَي بكر ئةةاواي  يةةة  ئةةةو ماددة شةةة  ثةةَيم با مةةن 
ضةةَيت ثةةَي دةردة يةةان  سةةتييةوة بِريار شةةتةرطةرييةكاني  ِرَيكسازييةي لةاليةن وةزيري تةندرو تَي ةةوونةكاني نة

نةةةك  يةَةت،  فةةةرز بكر هةةةر تَي ةةوونةكة  نةةا،  يةَةت(  ضاندن بة خؤِرايي و بة بَي بةرامبةر بكرَيت(، يةعين )دةكر
 )دةكرَيت(، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة، سوثاس، بةِرَيج د.شرين حسين، فةرموو.

 رمضان:بةِرَيج د.شرين حسين 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

شةةيت  كةةةرتي ط بةةةت و  ئةز دبَيذم ئةو حةوافيج بؤ دكتؤران ضونكة نووكة خةريكي جياكردنةوةي كةرتي تاي
كةةرَي،  داين، دةتوانن لةوَي دياري بكرَي، بةآلم لةم ياسايةدا ثَيمواية ناِرَيكة ئةطةر حةوافج بؤ دكتؤر دياري ب

 زؤر سوثاس. 
 دق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صا

 باشة، سوثاس.
 بةِرَيج د.ظاآل فريد إبراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.  

 ( 12ماددةي )
دةكرَيت حكومةتي هةرَيمي كوردستان تَي ووي نةشتةرطةرييةكاني ضاندني ئةندامةكان بة بَي بةرامبةر لة 

يةَةي بةةة ث يةَةت،  سةةتؤ بطر لةةة ئة يةةةكان دا  شةةكيية حكومةي مةةةزراوة ثجي يةةري  دا يةةةن وةز سةةازيانةي لةال ئةةةو ِرَيكار
 تةندروستييةوة بِرياريان ثَي دةردةضَي.

 (ة، بةِرَيجان.ضوابطِرَيكارسازي: مةبةست لَيرة )



 478 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 خاتوو زول ا، نوقتةي نيجاميت هةية  فةرموو.

 بةِرَيج زول ا حممود عبداهلل:
 ان.  بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةم

بةةة  كةةة  بةةَي  يةَةدا  لةَةةي ت ئةةةم خا سةةيت دا  لةةة ِرا ضةةونكة  بةةدات،  ثَيويستة حكومةت ئيلجام بكرَي كة ئةو تَي وونة 
بةةؤ  بةةةر  بةةَي بةرام بةةة  )دةكرَيت(، ئيرت دةكرَي كة هةر بة ثارة بَيت، بؤية ئةوانة تَي ووني زؤري تَي دةضَيت 

ئةةةم  نةخؤش ئةجنام نادرَي، لةوانةية نةخؤشَيكمان هةبَي لةسةر كةةة  نةةةَلَي  تةةؤر  بةةة دك دوو هةزار دؤالر هةر 
يةَةت و  مةةي ب حاَلةتةي هةية، لة ماَلي خؤيدا مبرَي، لةبةر ئةوةي ثارةي نيية ب َيتة دكتؤرةوة، ثَيويستة ئيلجا

 نةك مةتاتي تَيدا بَيت.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيج كاك صاحل فةقَي، فةرموو.
 ِرَيج صاحل فةقَي حممد أمني:بة

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.  
بةةةرةك  يةةان بةرام بةةَي،  مةةجي  طةةةر ِرة ئةةةوةبوو ئة يةةةك  بةةَي، ِرا بةةةر  دوو ِرا هةبوو، ِرايةك ئةوةبوو كة بَي بةرام

 دياري بكرَي، ثَيويستة ئةو دوو ِراية جياوازة خبرَيتة دةنطةوة، زؤر سوثاس.
 كي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤ

كةةة  سةةايانةي  ئاخر باسيان كرد ليذنةي ياسايي، كة ئةوة لةطةَل فةلسةفةي تةندروسيت ئَيمة ناطوجنَي، ئةو يا
سةةةر  مةةة لة تةةي ئَي لةةة وآل لة بواري تةندروسيت دةرضووة لة ماوةي ِرابردوو، ناطوجنَيت، لةبةر ئةوةي تا ئَيستا 

يةَةت،  سيستةمي ئيشترياكي ئيش دةكرَي لةو بوارةدا، ئةو كاتة دةبَيت كؤي سيستةمةكة طؤِرانكاري بةسةردا ب
 بةِرَيج د.عبداهلل جاسم، فةرموو.

 بةِرَيج د.عبداهلل جاسم رجب:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.  

نةةدةك  مةةةت هة شةةكي حكو مةةَي ثجي ئةةةو تي بةةةس  بةةي)،  بةةةر  بةةَي بةرام شةةي  بةةؤ نةخؤ ئةةةوةبوو  مةةة  يةةا ئَي داخواز
لةةة حةوافيجي بداتَي، ضونكة ئةطةر ئ هةةؤك و  لةةة د هةةةولَير و  لةةة  سةةةنتةر  سةةَي  ةوة نةبي) ِراسيت ئَيمة هةر 

 سلَيماني ثشيت دوو مانطي دي ناتوانن ئيش بكةن بِراسيت.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَي، دَلنيام د.شرينيش ثَيشنياري حةوافج دةكات.
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 رمضان:بةِرَيج د.شرين حسين 
 ةرلةمان.  بةِرَيج سةرؤكي ث

ضةةةي  تةةؤر موو شةةة، دك بةةةتي نةخؤ سةةتا با من ثَيشنياري حةوافج ناكةم، ئَيمة ئَيستا هيض بؤ دكتؤر ناكةين، ئَي
بةةؤ  حةةةوافج  كةةات،  كةةومي ب شةةخانةي ح لةةة نةخؤ شةةتةرطةري  ئةةةوة نة ئةةةركي  خؤي هةية، دةوامي خؤي هةية، 

 دكتؤر بؤ ضيية  سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج وةزيري تةندروسيت، فةرموو.
 بةِرَيج د.ِرَيكةوت حةمة رشيد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.  

مةةةني  سةةةرؤكي ئةجنو شةةايةتي  بةةة  مةةن  قةةةت  بةةة  سةةيش  بةةَي، كة خةةؤِرايي  كةس بة قةت من حةز ناكا شت بة 
مةةن وةزيران و جَيطرةكةي لة كابينةي حةوت دا ثارةي بؤ نةخؤشةكةي سةرف نةكردووة، كةسيش  بة قةت 

يةةةكي  نةةة، خوَيندنةوة يةةدا دةِروا،  هةةةرَيم ثَي سةةتا  خةةةي ئَي ثارةي بة خةَلكي فةقري نةداوة، بةآلم ئةو بارودؤ
كةةةم  شةةخانة  لةةة نةخؤ شةةتةرطةرييةكان  نةةةوَي نة واقيعانة بؤ بارودؤخةكة دةبَي بكرَيت، ئَيمة بةم ياساية ناما

كةةةم، دووةم/ بكةينةوة، ئَيمة دةمانةوَي نةشتةرطةرييةكان زياد بكةي ئةةةوة ية نةةةوة،  كةةةم بكةي جةةارةت  ن و تي
بةةةَي  صةةةحة دة لةةَةَي  صةةةحة، دة ئةةةةوةي  صةةةةتةن  تةةةةوة، خا سةةةتوورم خوَيندؤ مةةةن دة بةةةةآلم  نةةةيم،  قةةةانوني  مةةةن 

(accessible مةةةتطوزاريي كةةة خج يةةة  لةَةةت ئةوة سةةةر دةو لةَةَي )لة بةةَي، دة ( بَي خدمةكةي، نةيوتووة خؤِرايي 
يةةان بةةؤ هاووآلت كةةات  ئةةةو تةندروسيت فةراهةم ب يةةةعين  سةةتيش  بةةَي، بةِرا خةةؤِرايي  يةةة  شةةةرت ني هةةةم(  (، )فةرا

ئةةةم  كةةة  نةةةي  ئةةةو دكتؤرا يةةة،  تةةؤر ني سةةتمان دك حةةةوافج مةبة مةةة  حةةةوافج(، ئَي لةَةَيني ) مةةة دة مةوزووعة كة ئَي
قططلنةشتةرطةريية ئةجنام دةدةن دةخلي مانطانةيان ) يةَةة دا، 30000( )عل  اآل لةةة مانط هةةةزار دؤالرة  سةةي   )

ئةةيش ضونكة ئةوانة  ئةةةوان دا  طةةةَل  كةةة لة يةةة  ئةةةو تيمة سةةتمان  هةمووي ثسثؤِري طةورة طةورةن، ئَيمة مةبة
سةةاعد مساعل خملردةكةن، خؤ هةر د. عةمةلياتةكة ئةجنام نادا، ) سةةيت متططريض(ة، )م نةةدي تةندرو (ة، كارمة

كةة لةةة  يةَةوة،  بةةة ث سةةيت  ثةةَي ب ةةَي بوة سةةةعاتي  حةةةوت  مةةةلياتَية  كةةوَي عة لةةة  تةةؤ  سةةةلةن  شةةة، مة وَي يةةة، قاوو
نةةابَي،  تةةووش  شةةي  هةةيض موشكيلةيةكي عةمةلياتَيكي فت  بكةيت و نيو سةعات و نةخؤشةكة بَينيتة دةرةوة، 
جةةاري  دواي ئةوة خؤ ئةوة مةسةلةكة بةس عةمةلياتةكة نيية، ئةوة تؤ دةبَي ثَينج ِرؤذ موتابةعةي بكةي، 

كةةةا فةةةج دة ضةةةيلةكة ِرة يةةةة طور جةةةاري وا هة كةةةة دةث ةةةِرَيتةوة،  يةةةة بؤِريية ئةةةةوة وا هة يةةةة،  شةةةةرت ني خةةةؤ  ت، 
(process ،يةةة يةةان لةطةَلدا ضةةيلةي باتن تةةؤري طور (ة، دواي ئةوة تيمةكة مةبةست تيمي جرياحةكة نيية، دك

خةةؤِرايي  بةةة  كةةةم  حةةةز دة نةةة  لةةةم ثةرلةما دكتؤري موخةديريان لةطةَلداية، بؤية من لة هةموو كةس زؤرتر 
قةة بةةا  يةةةكيان بَي، بةآلم دةبَي ئةو تيمةي كة ئةو ئيشة دةكةن،  يةةي هاوكاري تةةي دارا بةةا وةزارة كةةات   ضةةي دة ةي 

 بكات، زؤر سوثاس.
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةَلَي، باشة، بةِرَيج د.بةهار، فةرموو.

 
 بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.  

بةةةر(، ئَيمة لة داِرشتنةوةي ئةم ماددةية بةآلنسَيكمان ِراطرتوو بةةَي بةرام يةَةت( و ) لةَةَيني )دةكر كةةة دة ة، يةعين 
يةَةرةدا،  نةةابينم ل شةةةيةك  يةةة كَي نةةةيكات، بؤ شةةكرَي  تةةة دة بةةةر، كةوا بةةَي بةرام بةةة  كةواتة )جيوز( دةكرَي بيكات 
كةةرَي،  بةةاس ب يةةة  سةةادا ني سةبارةت بة حةوافج، حةوافج مووضة نيية، حةوافج بة هيض شَيوةيةك شوَيين لة يا

 بة هيض شَيوةيةك.
 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 بةَلَي، بةِرَيج د.شوان، فةرموو.

 باوةمري )د.شوان قةآلدزةيي(: مصى  بةِرَيج عمر 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.  

خةةةرجي  بةةة تَي ةةوونةكاني  نةةةكرَي  نةةد  مةةةت ثابة ئَيمة هةر داهَيناني وشةي )دةكرَيت( بؤ ئةوةية كةوا حكو
ريية، ئةوة كاتي خؤي بؤ سندووقةكاني كوردستان بؤ داهاتةكاني نةوت بِرطةيةك باس كراوة ئةو نةشتةرطة

ئةةةو  شةةَيوةيةك  كة لةو سندووقة بةشَية بؤ ئةو نةخؤشية كوشندانة تةرخان دةكرَيت، لةبةر ئةوة بة هيض 
 كة دةكرَيي تَيدا بَيت يةعين بةشَيكي خةرجييةكة دةكةوَيتة سةر ئةستؤي نةخؤش، سوثاس.

 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

خةةاتوو زول ةةا،  كةةرد،  تةةان  سةةةي خؤتان يةَةوة ق باشة، سوثاس، دوا صياغةي خبوَيننةوة، ليذنة ثةيوةنديدارةكان ئ
شةةكرية،  خةةاتوو  كةةرَي،  شةةة ب نةةاكرَي موناقة طةةةوة،  نةةة دةن ئةةةوةي بيخةي بةةؤ  نةةةوة  د.شرين، دوا صياغةي خبوَين

 فةرموو.
 مصى  :ايل بةِرَيج شكرية مس

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان. 
سةةتان  هةةةرَيمي كورد خةةةَلكي  تةةةوة،  ئةةةوةي ِروون كردؤ سةةتان  لةةة كورد مةةةكان  لةةة مونةزة يةةةكَية  مةةار  لة دوا ئا
سةةانةي  ئةةةو كة خةريكة لة ستاندةردي جيهاني دةضَيتة دةر، لة زلين خةَلكي فةقري و هةذار و نةدار، ديارة 

سةةت كة دةضن بؤ موستةش ا ئةهلييةكا بةةة ثَيوي مةةن  ن هةَلبةتة خةَلكي هةذار و نةداري زؤر زؤر تَيداية، بؤ 
دةزاو بةم شَيوازة بَي )حكومةت مولجةم بَي بؤ ئةم جؤرة كةسانة( وابجاو هةرَيمي كوردستان خةريكة لةو 

ةذار و قةيرانة دارايي ية دةردةضَي، نابَي هةموو قورسايي قةيراني داراييش خبرَيتة سةر ئةستؤي خةَلكي ه
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نةةرَي،  سةةتة( داب شةةةي )ثَيوي سةةتة و يةةة ثَيوي بةةدرَي، بؤ ئةةةوانيش  يةةاني  بةةة ذ نةةةت  بةةدرَي، تةنا بةةةوان  بةةاج  نةدار، 
 سوثاس.

 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، فةرموون دوا صياغةي خبوَيننةوة.
 بةِرَيج د.ظاآل فريد إبراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بةةة (: 12)ماددةي  دةكرَيت حكومةتي هةرَيمي كوردستان تَي ووي نةشتةرطةرييةكاني ضاندني ئةندامةكان 
سةةازيانةي  ئةةةو ِرَيكار يةَةي  بةةة ث يةَةت،  سةةتؤ بطر لةةة ئة يةةةكان  شةةكيية حكومةي مةةةزراوة ثجي بَي بةرامبةر بةر لة دا

 لةاليةن وةزيري تةندروستييةوة بِرياريان ثَي دةردةضَيت.
 صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد  

يةةةتي  )43كَي لةطةَليةتي بةو شَيوةي كة خوَيندرايةوة  ) تةةة 16( لةطةَليةتي، كَي دذ يةةةتي، كةوا كةةةس دذ  )
 (.13ثةسند كرا، ماددةي )

 
 بةِرَيج د.ظاآل فريد إبراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان. 

زامةندي ليذنة مؤَلةت دةدرَيت بة دامةزراوة بة بِرياري وةزيري تةندروسيت و ثاَلثشت بة ِرة: (13ماددةي )
بؤ ئةجنامداني نةشتةرطةرييةكاني ضاندني ئةندامةكان و بةشةكان و شانةكان، مؤَلةتةكةش بؤ ماوةي يةك 
ئةةةةو  بةةةارةي  لةةةة  بةةةةردةوام  شةةةيت  ضةةةاودَيري و سةرثةر بةةةةر  تةةةة  كةةةة دةكةوَي يةةةدا دامةزراوة يةةَةت تيا سةةةاَل دةب

بةةة نةشتةرطةرييانةي ضاندني ئةندامةكا نةةدبوون  سةةيت ثابة يةَةن و ئا ئةةةجنام دةدر شةةانةكان  ن و بةشةكانيان و 
سةةةتين  سةةةتة ِرَيكخ شةةةةفافيةتةي ثَيوي ئةةةةو  طةةةةَل  يةةةار دراون، لة بةةةوارةدا بِر لةةةةم  كةةةة  شةةةي  سةةةتاندةردةكاني با
مةةةرج و  بةةة  يةةة  نةةدي هة كةةةوا ثابة سةةةََيندرا  طةةةر  هةةةيانبَيت و، ئة ضةةاندن  شةةني و  شةةتةرطةرييةكاني بةخ نة

 ذة ثيكراوةكان ئةوة نوَي كردنةوةي مؤَلةتةكة هةر سَي ساَل جارَية دةبَيت.ستاندةردة ئاما
 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 كَي قسةي هةية لةسةر ئةم ماددةية   هةر كاك صاحل قسةي هةية، فةرموو كاك صاحل.
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 بةِرَيج صاحل فةقَي حممد أمني:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان. 

ؤَلةتة بؤ ماوةي يةك ساَل، سةرةتا كارَيكي باشة و ئةوة ثَيويستة بةردةوام لة ذَير ضاودَيري دا بَي، من ئةو م
مةةاذة  سةةتاندةردة ئا مةةةرج و  بةةة  يةةة  نةةدي هة كةةةوا ثابة سةةةََينرا  طةةةر  يةةادة، ئة ئةةةخري ز يةَةِرةي  ئةةةو د يةةة  ثَيموا

بةةةر ثَيكراوةكان، نوَيكردنةوةي مؤَلةتةكة سَي ساَل جارَية نوَي بكرَي شةةرتة، لة تةةةوة با نةةوَي بكرَي تةوة، ساآلنة 
ضةةاودَيري  بةةةردةوامي  ئةوةي لة ذَير ضاودَيرييةكي توندي زياتر دةبَي، ئةوة زيادة بؤ سَي ساَل، ثَيويستة بة 
بةةَي  سةةاآلنة  يةةة  تةةةوة، بؤ لةةَي وةربطرَي بكرَي، لة كاتي خؤشي دا ِرةنطة سَي مان  بَي و طوجناو نةبَي و مؤَلةتي 

 زؤر سوثاس.طوجناوترة، 
 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس، ئةو ِراية وةردةطرن ليذنة ثةيوةنديدارةكان 

 بةِرَيج د.ظاآل فريد إبراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان. 

هةةةموو  يةةة  ئةةةو ليذنة كةةات،  يةةاد دة تةةيين ز سةةاَلَية ئَيمة ثَيمان واية ئةوة دةبَيتة زيادكردني ِرؤتني، يةعين ِرؤ
 خةريكي نوَيكردنةوةي مؤَلةت بَي، بؤية سَي ساَل جارَية مبَينَيتةوة باشرتة.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةَلَي، وةزيري تةندروسيت، فةرموو.

 بةِرَيج د.ِرَيكةوت حةمة رشيد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.  

سةةبيت تؤ ئةطةر مؤَلةتةكةشي بؤ تازة نةكةيتةوة، ت كةةةم تة سةةاَلي ية طةةةر  ؤ مؤنيتةري دةكةيت، يةعين تؤ ئة
لةةة  خةةؤ  بةةةآلم  يةةيَت،  لةَةةتي دةدة سةةاَل مؤ بوو كة ئةم شوَينة بة ِرَية و ثَيكي ئيش دةكات، جاري دووةم بؤ سَي 
طةةةَل  نةةيش لة يةةة م تةةة، بؤ تةةؤزَي زةمحة سةةاآلنة  ماوةي ئةو ضوار ساَلةدا تؤ بة بةردةوامي موراقةبةي دةكةي، 

 ساَل بَي. ئةوةم سَي
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 وةك خؤي دةمَينَيتةوة ماددةكة  بيخوَيننةوة بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطةوة.
 بةِرَيج د.ظاآل فريد إبراهيم:

بةةؤ 13ماددةي ) مةةةزراوة  بةةة دا يةَةت  لةَةةت دةدر نةةة مؤ نةةدي ليذ بةةة ِرةزامة شةةت  سةةيت و ثاَلث (: بة بِرياري وةزيري تةندرو
سةةاَل ئةجن يةةةك  مةةاوةي  بةةؤ  كةةةش  شةةانةكان، مؤَلةتة شةةةكاني و  مةةةكان و بة ضةةاندني ئةندا شةةتةرطةرييةكاني  مةةداني نة ا

شةةتةرطةرييانةي  ئةةةو نة بةةارةي  لةةة  بةةةردةوام  شةةيت  ضةةاودَيري و سةرثةر بةةةر  تةةة  كةةة دةكةوَي يةةدا دامةزراوة يةَةت، تيا دةب
لةةةم ضاندني ئةندامةكان و بةشةكانيان و شانةكان ئةجنام دةدرَين و ئاسيت كةةة  شةةي  سةةتاندةرةكاني با بةةة   ثابةندبوون 

هةةةيانبَيت  ضةةاندن  بوارةدا بِريار دراون، لةطةَل ئةو شةفافيةتةي ثَيويستة ِرَيكخستين نةشتةرطةرييةكاني بةخشني و 
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كةةة  نةةةوةي مؤَلةتة نةةوَي كرد ئةةةوة  كةةان  مةةاذة ثَيكراوة سةةتاندةرة ئا مةةةرج و  و، ئةطةر سةََيندرا كةوا ثابةندي هةية بة 
 سَي ساَل جارَية دةبَيت.هةر 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
يةةةوة  ) كةةة خوَيندرا شةةَيوةي  بةةةو  يةةةتي  يةةةتي  )55كَي لةطةَل كةةَي دذ يةةةتي،  كةةةس لةطةَل يةةةتي 2(  كةةةس دذ  )

 (.10كةواتة ثةسند كرا، بةِرَيجان دانيشتنةكةمان هةَلدةطرين بؤ بةياني، سبةييَن كاتذمَير )
 
 
 

 رالدين قادر                               جع ر ابراهيم ئَيمينكي                        د. يوسحم حممد صادق       فخ     
 سكرتَيري ثةرلةماني                        جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني  

 عَيراق  -عَيراق                           كوردستان  –كوردستان          عَيراق                      –كوردستان 
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 (ي19ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 2015–6–30رَيكةوتي  شةممةسَي 

 خولي ضوارةمي هةَلبذاردن
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 (19ؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )ثر
 6/2015/ 30 رَيكةوتي شةممةسَي 

 -ثةرلةماني كوردستان   30/6/2015رَيكةوتي  شةممةسَي رؤذي (ي ثَيش نيوةِرؤي 10كاتذمَير )  
بةِرَيج جع ر ابراهيم  عَيراق بة سةرؤكايةتي يوسحم حممد صادق سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبووني

(ي خولي 19و، بةِرَيج فخرالدين قادر سكرتَيري ثةرلةمان, دانيشتين ذمارة ) ئَيمينكي جَيطري سةرؤك
 ( ي خؤي بةست.2015، ساَلي )ضوارةمي
 بةرنامةي كار:

ي 1992(ي هةمواركراوي ساَلي 1( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ذمارة )20(ي ماددة )1بةثَيي حوكمةكاني بِرطة )
(ي خولي 19تي ثةرلةمان بِرياري دا دانيشتين ذمارةي )عَيراق، دةستةي سةرؤكاية –ثةرلةماني كوردستان 

سَي (ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي 10طرَيداني دووةمي  ساَلي يةكةم لة خولي ضوارةمي هةَلبذاردن لة كات )
 دا بةم شَيوةية بَيت: 30/6/2015شةممة رَيكةوتي 

ضةةان 1 سةةاي  ثةةرؤذة يا سةةةر  كةةردن لة طةةؤ  نةةي ط تو طةةؤ كرد سةةةر ط تو بةةوون لة سةةتنةوةي بةةةردةوام  دن و طوا
( لة ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان 75، 74، 72ئةندامةكاني جسةتةي مرؤظ بة ثَيي ماددةكاني )

 ( ي هةموار كراو.1992( ي ساَلي )1ذمارة )
مةةاددةي  -2 بةةةثَيي  يةَةدةِرةووي  طةةرتين ز دةنطدان لةسةر ِراسثاردةكاني ثةرلةماني كوردستان بؤ ضارةسةر و ِرا
 ( ي هةموار كراو.1992( ي ساَلي )1يِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )( لة ثة75)
سةةةر  -3 بةةانَي لة سةةةر كؤ بةةؤ  عةةش  سةةيت دا خةةراوي تريؤري يةةةي ِرَيك ئةةةم دواي شةةةكاني  ط توطؤ كردن لةسةر هَير

 داواي ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةماني كوردستاني عَيراق.
لةة -4 نةةدَي  نةةي هة ئةةاَلوطؤر كرد نةةان و  بةةةثَيي دا سةةتان  لةةةماني كورد شةةةييةكاني ثةر نةةة هةمي نةةداماني ليذ ة ئة

 ( ي هةموار كراو.1992( ي ساَلي )1( لة ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةمان ذمارة )44ماددةي )
مةةاددةي ) -5 بةةةثَيي  خةةوارةوة  سةةايانةي  ثةةرؤذة يا ئةةةو  بةةؤ  كةةةم  نةةةوةي ية نةةاوخؤي 71خوَيند ثةةةيِرةوي  لةةة   )

 ( ي هةموار كراو.1992ي ساَلي )( 1ثةرلةماني كوردستان ذمارة )
مةةارة ) يةَةراق ذ سةةتاني ع سةةاَلي 17أ ثرؤذة ياساي هةمواري سَييةمي ياساي ثارَيجةرايةتي لة هةرَيمي كورد ( ي 

(1909.) 
مةةارة ) -ب ثةةارَيجةران ذ شةةين  سةةندوقي خانةني سةةاي  سةةاَلي )18ثرؤذة ياساي هةمواري سَييةمي يا ( ي 1999( 

 هةموار كراو.
 رَيجةرايةتي لة هةرَيمي كوردستان.ثرؤذة ياساي ثا -ج
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لةةةماني  -6 بةةذاردني ثةر ضةةوارةمي هةَل خةةولي  لةةة  سةةاَلي دووةم  بةةةهارةي  خةةولي  هةةاتين  تةةايي  نةةدني كؤ ِراطةيا
مةةاددةي ) لةةة  طةةةي دوو  بةةةثَيي بر نةةةوة  سةةةرؤكي ثةرلةما يةةةن  سةةتان لةال نةةاوخؤي 17كورد ثةةةيرةوي  لةةة   )

 هةموار كراو.( ي 1992( ي ساَلي )1ثةرلةماني كوردستان ذمارة )
 بةِرَيج د. يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
سةةاَلي دووةم،  بةةذاردن،  ضةةوارةمي هةَل خةةولي  كةةةين،  ثةةَي ئة سةةت  سةةتان دة طةةةلي كورد نةةاوي  بةةة  دانيشتنةكةمان 

مةةارة ) شةةتين ذ شةة) )19داني مةةةكاني 30/6/2015(، ِرؤذي داني بةةةثَيي حوك كةةار،  مةةةي  طةةة )(، بةرنا (ي 1بر
مةةارة ) يةَةراق ذ سةةتاني ع سةةاَلي )1ماددةي بيست لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كورد هةةةموار 1992(ي  ( ي 
مةةارة ) شةةتين ذ كةةاتي داني يةةاري دا  لةةةمان بِر سةةةرؤكايةتي ثةر سةةتةي  خةةولي 19كراو دة لةةة  بةةةهارة  خةةولي  ( ي 

تةةةذمَير ) لةةةة كا لةةةةمان  ضةةةوارةمي ثةر بةةةذاردني  يةةةوةِرؤي ِرؤ10هةَل ثةةةَيش ن كةةةةوتي ( ي  شةةةةممة ِرَي سةةةَي  ذي 
 ( بةم شَيوةية بَيت:30/6/2015)
سةةتنةوةي  1 ضةةاندن و طوا سةةاي  ثةةرؤذة يا سةةةر  كةةردن لة طةةؤ  نةةي ط تو طةةؤ كرد سةةةر ط تو بةةوون لة بةةةردةوام 

( لة ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان 75، 74، 72ئةندامةكاني جسةتةي مرؤظ بة ثَيي ماددةكاني )
 هةموار كراو.( ي 1992( ي ساَلي )1ذمارة )

مةةاددةي  -2 بةةةثَيي  يةَةدةِرةووي  طةةرتين ز دةنطدان لةسةر ِراسثاردةكاني ثةرلةماني كوردستان بؤ ضارةسةر و ِرا
 ( ي هةموار كراو.1992( ي ساَلي )1( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )75)
سةة -3 خةةراوي تريؤري يةةةي ِرَيك ئةةةم دواي شةةةكاني  سةةةر ط توطؤ كردن لةسةر هَير بةةانَي لة سةةةر كؤ بةةؤ  عةةش  يت دا

 داواي ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةماني كوردستاني عَيراق.
بةةةثَيي  -4 سةةتان  لةةةماني كورد شةةةييةكاني ثةر نةةة هةمي نةةداماني ليذ لةةة ئة نةةدَي  نةةي هة ئةةاَلوطؤر كرد نةةان و  دا

 .( ي هةموار كراو1992( ي ساَلي )1( لة ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةمان ذمارة )44ماددةي )
مةةاددةي ) -5 بةةةثَيي  خةةوارةوة  سةةايانةي  ثةةرؤذة يا ئةةةو  بةةؤ  كةةةم  نةةةوةي ية نةةاوخؤي 71خوَيند ثةةةيِرةوي  لةةة   )

 ( ي هةموار كراو.1992( ي ساَلي )1ثةرلةماني كوردستان ذمارة )
مةةارة ) يةَةراق ذ سةةتاني ع سةةاَلي 17أ ثرؤذة ياساي هةمواري سَييةمي ياساي ثارَيجةرايةتي لة هةرَيمي كورد ( ي 

(1909.) 
مةةارة ) -ب ثةةارَيجةران ذ شةةين  سةةندوقي خانةني سةةاي  سةةاَلي )18ثرؤذة ياساي هةمواري سَييةمي يا ( ي 1999( 

 هةموار كراو.
 ثرؤذة ياساي ثارَيجةرايةتي لة هةرَيمي كوردستان. -ج
لةةةماني  -6 بةةذاردني ثةر ضةةوارةمي هةَل خةةولي  لةةة  سةةاَلي دووةم  بةةةهارةي  خةةولي  هةةاتين  تةةايي  نةةدني كؤ ِراطةيا

سةةتان لة مةةاددةي )كورد لةةة  طةةةي دوو  بةةةثَيي بر نةةةوة  سةةةرؤكي ثةرلةما يةةةن  نةةاوخؤي 17ال ثةةةيرةوي  لةةة   )
 ( ي هةموار كراو.1992( ي ساَلي )1ثةرلةماني كوردستان ذمارة )
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شةةوو  سةةي ثَي شةةتين كؤنوو لةةة داني يةةةك  كةةةين ثوختة لةةةمان ئة سةةكرتَيري ثةر بةةةرَيج  لةةة  سةةتثَية داوا  لةةة دة
 خبوَيننةوة.

 كرتَيري ثةرلةمان.س-بةرَيج فخرالدين قادر
  بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( بةم شَيوةي خوارةوة بوو:29/6/2015( لة بةرواري )18ثوختةي دانيشتين ذمارة) 
 دةست ثَيكردني دانيش) لةاليةن بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمانةوة. 1
 خوَيندنةوةي ثوختةي دانيشتين ثَيشوو لةاليةن سكرتَيري ثةرلةمانةوة. -2
دن لةسةر ثرؤذة ياساي ِرَيكخس) و ضاندن و طواستنةوةي ئةندامةكاني جةستةي مرؤظ و بؤ ط توطؤ كر -3

 دانيشتين ئةمِرؤ دواخرا.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، داواتان لَي ئةكةين ناوي ئامادة نةبوواني كؤبوونةوةي ثَيشووي ثةرلةمان خبوَينةوة.
 كرتَيري ثةرلةمان.س-بةرَيج فخرالدين قادر

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
مةةارة ) شةةتين ذ كةةة لةداني لةةةمان  نةةداماني ثةر بةةةرواري )18نةةاوي ئة لةةة  سةةايي  مةةادة 29/6/2015( ي ئا ( ئا

 نةبوون يان مؤَلةت ثَيداراو بوون بةم شَيوةية:
 لة كؤبوونةوةي يةكةم:

 مؤَلةت -ِرَيواز فائ  1
 مؤَلةت -ادريس علي -2
 ادة نةبووةئام -انس حممد -3
 ئامادة نةبووة -اومَيد حةمة علي -4
 مؤَلةت -عثمانمجال  -5
 مؤَلةت -جودت جرجيس -6
 ئامادة نةبووة -زانا عبدالرمحن -7
 ئامادة نةبووة -علي هالؤ -8
 ئامادة نةبووة -عمر صاحل -9

 مؤَلةت –طه فريؤز  -10
 مؤَلةت -كمال يلدا -11
 مؤَلةت -لينا عجريا -12
 مؤَلةت -ياسنيحممد علي  -13

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان، لة كؤبوونةوةي دووةم:
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 مؤَلةت -ِرَيواز فائ  1
 مؤَلةت -ادريس علي -2
 ئامادة نةبووة -انس حممد -3
 ئامادة نةبووة -اومَيد حةمة علي -4
 مؤَلةت -عثمانمجال  -5
 مؤَلةت -جودت جرجيس -6
 ئامادة نةبووة -زانا عبدالرمحن -7
 مادة نةبووةئا -علي هالؤ -8
 ئامادة نةبووة -عمر صاحل -9

 مؤَلةت –طه فريؤز  -10
 مؤَلةت -كمال يلدا -11
 مؤَلةت -لينا عجريا -12
 مؤَلةت -حممد علي ياسني -13
 ئامادة نةبووة -ئاري حممد -14
 ئامادة نةبووة -باثري كامال -15
 ئامادة نةبووة -جوان امساعيل -16
 مؤَلةت -حسني امساعيل -17
 ئامادة نةبووة -دالرمحن فارسعب -18
 ئامادة نةبووة -عبداهلل حممود -19
 ئامادة نةبووة -عجت صابر -20

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سةةةر  بةةوون لة بةةةردةوام  لةةة  سوثاس، ئَيستا ئةضينة سةر تةوةري يةكةمي بةرنامةي كاري ئةمرؤ كة بريتية 
كةةاني ط توطؤ كردن لةسةر ثرؤذة ياساي ضا يةَةي ماددة بةةة ث مةةرؤظ  ندن و طواستنةوةي ئةندامةكاني جسةتةي 

مةةارة )75، 74، 72) سةةتان ذ سةةاَلي )1( لة ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كورد كةةراو، 1992( ي  هةةةموار  ( ي 
بؤية داوا لة ليذنةي كاروباري ياسايي و ليذنةي تةندروسيت و ذينطة و ليذنةي ئةوقاف و كاروباري ئايين و 

نةةةي ما شةةتين ليذ كةةاري داني مةةةي  بةةة بةرنا كةةردن  سةةت  بةةؤ دة سةةة  سةةةر مةنة نةةة  كةةةين بَي مةةرؤظ ئة فةةةكاني 
 ئةمِرؤمان، فةرموو خاتوو حةيات نوقتةي نيجاميية 
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 بةرَيج حيات جميد:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

مةةادة بةةة ئا بةةةاَلم  يةَةدراوة،  كةةةي ن سةةيؤنةوة ئيجازة يةةةن فراك كةةرا و لةال بةةؤ  جةةازةي  شةةرت ئي هةةالؤ ثَي لةةي  نةةةبوو  ع
 دانراوة.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ديارة مؤَلةتةكةي نةطيشتووة بة بةرَيج سكرتَيري ثةرلةمان، فةرموو كاك مةمحود فةرموو.
 بةرَيج حممود حاجي:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ثَيم وابَي ناوي من بة هةَلة هاتووة، من ئامادة بووم.

 صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد 

 خاتوو شرين فةرموو.
 بةرَيج شرين حسين:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
نةةةي  ئةكرَي لة ناو جةلسةي ثةرلةمان كؤبوونةوةي ليذنةش هةبَي، ئةمِرؤ جةلسةي ثةرلةمامنان هةية، ليذ

ضةةَيتة ( كة وةزيري سامان لةسةر داو1( و سةعات )10دارايي دوو كؤبوونةوةي داناوة، سةعات ) اي خؤي ئة
حةةةز  مةةادة  ،  نةةةي ئا يةَةو ليذ لةةة ن كةةةم  حةةةز ئة يةةة  حةةةزامت هة نةةة، زؤر مواَل ليذنة، ئَيستا ئةوة ئيختيساسي م
يةةةوة،  طةةادار بكة نةةة ئا سةةةرؤكايةتي ليذ ئةةةتواني  بةةةرَيجت  ئةةةكرَي   ضةةؤن  نةةازاو  مةةادة  ،  يةَةرةش ئا كةةةم ل ئة

 سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

نةةةنَين، سوث نةةةوة دا لةةةمان كؤبوو نةةةوةي ثةر اس، ديارة ثَيشرتيش ليذنةكامنان ئاطادار كردةوة لة ِرؤذي كؤبوو
تةةا  ثةةَي دَي  تةةايي  لةةةمان كؤ نةةةوةي ثةر كةةة كؤبوو كةةرد  سةةةور  بةاَلم كؤبوونةوةي دووةم كة باست كرد وامان تة

طةةؤ ك1كاتذمَير ) شةةي (، بؤية ئةو كؤبوونةوةي تر دانراوة، ئةضينةوة سةر ط تو لةةة بة سةةاكة،  ثةةرؤذة يا نةةي  رد
 ضوارةم وةستاين ثَيم وابَي، فةرموو.

 بةرَيج د.ظااَل فريد:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 رَيكارةكانى ضاندنى ئةندامة مرؤييةكان
 (: 14ماددةى )

ضةةاندن،  بةةة  تةةدراو  شةةكى مؤَلة مةةةزراوَيكى ثجي هةةةر دا لةةة  شةةكى  يةةةكى ثجي نةةةى لَيذنة يةةارى لَيذ بةةة بِر كةةةم:  ية
نةةدى دان ثَيكدة بةةة رةزامة يةَةت  نةةد دةب هَيندرَيت، ئةويش لة ثجيشكة ثسثؤِرةكان، تةنها ئةم لَيذنةية تايبةمتة
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ئةةةو  سةةاو  لةةةم يا نةةةى  لةسةر ئةجنامدانى نةشتةرطةرييةكانى ضاندنى ئةندامة مرؤييةكان بةثَيى ئةو حوكما
 ثَيِرةوو رَينماييانةى ئةم ياساية جَيبةجَي دةكةن، دةقيان لةسةر كراوة.

 ةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:ب

جةةةنابي  يةةةتي   كةةَي لةطةَل طةةةوة،  نةةة دةن تةةة ئةاةي يةةة  كةوا كةةةس ني يةةة   ئةةةو ماددة كَي قسةي هةية لةسةر 
 وةزير موالحةزةي هةية، فةرموو.

 وةزيري تةندورسيت: -بةرَيج د. رَيكةوت حةمة رشيد
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

مةةاددةي ) شةةة  يةةة ( 14ثةةَيم با لةةة بةِرَيوةبةرايةتي كةةة  لةةة هةرية كةةي  نةةةي الوة كةةرَي )ليذ لةةَي ب شةةَيوةي  بةةةم 
كةةاني  سةةيت و ِرَيطا كةةارة زان نةةي ِرَي بةةةجَي كرد طشتيةكاني ثارَيجطاكاني هةرَيم دروست ئةكرَي بةمةبةسيت جَي 
ت بةخشني و ضاندني ئةندامةكاني لةش( ناكرَي ثَيش ئةوةي ليذنةي موحافةزات هةبَي ليذنةي موئةسةسا

ئةةةهلي و  هةبَي، ئَيمة ئَيستا سَي ليذنةمان هةية، لة هةولَير، سلَيماني، دهؤك، ئةو ليذنانة كؤنرِتؤلي زةرعي 
بةةيين،  يةَةدا دة سةةاش دةوري ت حكوميش ئةكةن، ضونكة ئةوة عةمةلياتَيكة تةنيا زانست دةوري تَيدا نابيين، يا

ئةة يةةة  يةةة، بؤ شةةي تَيدا خةةوارةوة، مةحامي تَيداية، شورتةي تَيداية، ئاساي سةةتةاَلتةكة وردة، وردة ب ةةَيتة  ةبَي دة
نةةدَي  ضةةونكة هة مةةةزراو،  نةةةي دا بةةؤ باز بةةِرؤي  شةةةوة  شةةةكاني لة ضةةاندني بة بةةاالَي  نةةةي  لةةة ليذ سةةةر  نابَي يةك

مةةاددةي ) ئةةةبَي  يةةة  يةةة، بؤ يةةة ئةهلي مةةةزراو هة مةةاددةي )14دا لةةة  يةةي  فةةةزات، دوا تةةة موحا سةةي 16( بكرَي ( با
 مةزراوةكان، سوثاس.ليذنةيةكي عيلمي ئةكرَي بؤ دة

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، ليذنة ثةيوةنديدارةكان ِراتن ضيية  فةرموو.
 بةرَيج د.بةهار حممود:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
مةةاددةي ) لةةة  كةةرد  لةةة 16ئةوةي بةرَيج وةزير ئاماذةي بؤ  بةةةرثرس  شةةكي  كةةي ثجي كةةراوة، تيمَي بةةؤ  مةةاذةي  ( ئا

قةةةةرةي كةةةة  فة سةةةتان  نةةةةي كورد لةةةةو ثارَيجطايا هةةةاتوو  شةةةكي لَي كةةةي ثجي قةةةةرةي دووةم ) تيمَي لةةةة فة كةةةةم،  ية
 نةشتةرطةرييةكاني ضاندني ئةندامةكاني تَيدا ئةكرَي(.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو دكتؤر شَيركؤ.
 بةرَيج د.شَيركؤ حةمة امني:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

تةةة ئةوةي بةر هةةةبَي ئةبَي نةةة  فةةةزةش ليذ سةةيت موحا لةةة ئا طةةةر  ضةةونكة ئة َيج وةزيري تةندورسيت ئةَلَي واية، 
بةةةتي  بةةة تاي هةةةبَي،  خةةؤي  نةةةي  تةةةنيا ليذ بةةة  خةةؤي  سةةتةخانةيةك بؤ جؤرَية لة المةركةزي، ناكرَي هةر خة
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بةة خةةؤي  ئةةةو  سةةتا  سةةتان، ئَي هةةةرَيمي كورد لةةة  ئةةةهلي  مةةةزراوةي  سةةةر دا يةةة لة حةةةزة هة تةةةنيا دونايةك موال ة 
 ليذنةية بَيت و لةذَير ضاودَيري حكومةت نةبَي، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 تةحسني. فةرموو كاك 

 دؤَلةمةري: بةِرَيج حتسني
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

مةةن ئةبو سةةةوةري  بةةة تة يةةر  بةةةرَيج وةز يةةان  كةةةين  نةةة ئة نةةداماني ليذ بةةةرَيجان ئة شةةانةي  لةةة ئةةةو موناقة يةةة  ا
ئةةةبَي دي ةةا   مةةةعنني  ليذنةكة كرابوواية، نةك ئَيستا ثَيشنيار بكات، يةعين بةرَيجي وةزير و ئةو ليذنانةي 

 لةو سياغة بكةن كة ئَيستا هةية، نةك جارَيكي تر بيطؤِرن، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

فةةةرموو سوثاس، ثَيم وابَي ط توطؤش كراوة لة ليذنة، بةاَل سةةة،  ئةةةو ثرؤ سةةةر  م هَيشتان ِراي جياواز هةية لة
 دكتؤر عبداهلل.

 بةرَيج د.عبداهلل حممود:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ضةةاندنَيت  سةةتنةوة و  سةةةال طوا بةةؤ مة براسيت بؤ ئةز تيكسيت عةرةبي زؤر واز ة، مة ضوار ليذنةيةت هةي، 
يةةات زر   ظططاء   ائةندامَي لةشَي، ) ليذنة موافقة على عمل قةةانوني الع سةةةلةَي  ئةةةخالقي و مة سةةةلي  ظةةة مة ئة

ظةةة  هةةةبي)، ئة يةَةدا  يةةت ت هةةةبي)، موحام ذي، بةس ئةكرَي ليذنَي توبي نةبي)، موستةشارَي قانونيت تَيدا 
ئةوذي زؤر موهيمة، ضونكة ئَيمة ل قانونَي خؤمة ليجنة حتقق من موت اللماغا   درستة، ليذنةي دووةم )

تةةوفني  سةةي )اَ قةةوم ن   حططليثنوو لةةيت ت يةةة )ا نةةد هة يةةةكي تايبةمتة هةةةبي)، ليذنة يةةة  ئةةةو ليذنة بططزرع ئةةةبَي 
ظططاء    مةةاددةي )االع لةةة  تةةةوة  16ئةةةويش  سةةةلةن م هةةةبي) مة يةةةكَية  طةةةر  يةةة ئة ئةةةو ليذنة يةةة، دووةم،   )

ضةةوار  هةةةر  بةةةت  ئةةةوة تةقري تةةة،  كةةةي تايبة ئةةةوة ليذنة طةةي)   شةةي وةردةر كةةةي لة ضةةؤن ئةندامة حةديسةن 
يةةة، ئةةةو  ليذنة تةةؤر،  كةةاك دك سةةيووة  ئةةةوةمان نةنو يةةةي  مةةة هةيكةل طةةوتي ئَي كةةةوت  تةةؤر ِرَي بةةةرَيج دك ئةةةوةي 

كططون  -اوال -تتالف برنامج ت ع يف ديوان الوزارة منهةيكةليةي ئَيمة نةنووسيظة، ) لطط  ان ي نططامج ع ئططيس بر ر
شططرية    ظططاء الب عططت االع شططاري و زر يطط  است قططل طب لطط  ن صططل ع نةةةحا شةةنيارَي ليذ بةةةرائي ئةةةوةي ذي ثَي ي خو

 ري عملية استشارية عل  ان يتالف من اطباء اختصاصني  حمامني قانونا  وغ هم  -تةندورسيت بوو، ) ب
ظططاء يف  لططزرع االع تطط ع وا نططامج  سططئولا بر بططاء واملتخصصططني وامل غطط  اط بططاء وا  هططم االط مططن مرتا سططعني  نططة ت وجل

ئةةةوة يعين سةرؤكي ليذاحملافظات  عل  ان يكون بلرجة االختصاصية    شةةاري  نة و ئةو ليذنةي علمي ئيستي
 لة ديواني وةزارةتة، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو خاتوو زوَلحم.
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 بةرَيج زول ا حممود:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

سةةة بةةوون لة نةةد  ئةةةوان ِرةزامة نةةاردووة و  سةةيت  تةةي تةندور بةةؤ وةزارة سةةراوةمان  ئةةةو نوو مةةة  شةةرت ئَي ئةةةو ثَي ر 
نووسينة، مةبةسيت ئَيمة لةو سياغة ئةوةية كة لة هةموو شارَية زةرعي طورضيلة ناكرَي، نة لةسةر ئاسيت 
سةةةر  لةةة  هةموو بةِرَيوةبةرايةتييةكي سةحة، يان موحافةزةيةك، ئَيمة وامان داناوة هةر لةو مةحافةزة يان 

سةةيت ثارَيج سةةةر ئا كةةراوة، لة كةةة  تةةي ئاسيت هةر بةِرَيوةبةرايةتيةك  هةةةبَي، وةزارة نةةد  يةةةكي تايبةمتة طةةا ليذنة
بةةة  نةةةك  سةةةري،  يةةة لة يةةان هةبووا تةندروستيش ِرةزامةندي لةسةر داوة، ئةوكات ثَيويست بوو خؤيان تَيبين

 ئؤكةي بؤ ئَيمةيان ناردبايةوة.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، خاتوو شرين حسين.
 بةرَيج شرين حسين:

 ةرؤكي ثةرلةمان.بةرَيج س
ئةةةو  مةةن  نةةا  بةةةس ب ديت يةةذنَي،  يةةةتا ل راستة ل ماددة هاتية ثةسند كرن كو سةالحيةت دانة وةزيري هةيكةل

مةةاددة ) سةةةر  بةةة ل  فةةة ب طةةةر ئيجا يةَةدا ئة شةةارةتي ث سةةايادا 41خاَلي نوكة دكتؤر عةبداللة ئي ئةةةم ل يا كةةو  ( َي 
سةةايدا جَيطري بكةين كو وةزير ظَي هةيكةليةتَي دروست بكةت، نة كةةو ل يا يةةري  ك تةنها هةر سةالحيةتَي وةز

 ئيشارةت ثَيداي، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك خةلةف قسةت هةبوو  فةرموو دكتؤرة بةهار.
 بةرَيج بةهار حممود: 

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
طةةاي نةكراب يةةَةرةش جَي يةةةعين ل بةةةَي،  سةةةتيش  يةةة ثَيوي ئةةةةو ليذنة طةةةر  كةةةة ئة نةةةة بااَل كةةة ليذ مةةةة  تةةةةوة، ئَي َي

مةةة  كةةة ئَي بةةةوةي  سةةتني  يةةر و وةزارةت نةبة سةةيت وةز ثَيكهاتةكةلان دياري نةكرد بة هةدة  ئةوة بوو كة دة
سةةةرؤكايةتي  بةةة  متةةان  لةةةقي و بةةة موت تةحديدي بكةين بة ليذنةيةكةوة، بَلَين ئةو ليذنة و ئةو ليذنة، بؤية 

تةةةوة، وةزيري ليذنةيةك ثَيكدَي، بؤية ثَيك طةةةي ناكرَي هَيناني ليذنة ئةوةندةي ئيداريية هةندة لة قانون جَي
ئةةةو ئةطةر لَيرة داشبنرَي،  ئةةةوةي  بةةةر  طةةريَي، لة نةةد وةردة بةةة هة بَيطومان ثَيشنيارةكاني وةزيري تايبةمةند 

طةةةر ب ةة بةةةرَيجيان، ئة سةةةر ياساية تايبةتة بة وةزارةتةكةي بةرَيجيانةوة، بةاَلم من ثرسيارَيكم هةية لة  َيتة 
طةةةي )31ماددةي ) كةةار و 2( بِر بةةة  بةةةت  مةةايي تاي نةةة ِرَين طةةةي ليذ لةةة ِرَي يةةر  سةةةر وةز سةةتة لة يةةة، ثَيوي ( ي هة

يةَةرة  ئةةةوة ل طةةةر  كةةات، ئة مةةةكان دةر ب ضةةاندني ئةندا شةةني و  مةةي بةخ يةةةتي ثرؤطرا بةرثرسياريةتي و هةيكةل
كةةة ئة تةةةوة  سةةيارة بدا ئةةةو ثر مةةي  تةةوانَي وةاَل يةةر ب فةةةي  ئيكتي ا بكات و وةز ئةةةوةي ئيجا بةةؤ  كةةردووة  مةةةي  ولة

 بكةين، ئةطةرنا تا مشاوةرةيةك بكةين لة نَيوان ليذنةكان بؤ جَي كردنةوةي ثَيشنيارةكةي بةرَيجيان.
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو بةرَيج وةزيري تةندورسيت.
 وةزيري تةندورسيت: -بةرَيج د.ِرَيكةوت حةمة رشيد

 ةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.ب
يةكةم، سةبارةت بة من ِرةزامةنديم لةسةر ئةو قانونة نةداوة، و وتوومة، من سَي الثةِرةم ناردووة كة 
موالحةزاتي خؤمة، ئةبواية ليذنةي تةندروسيت و ليذنة ثةيوةنديدارةكان منيان بان  بكرداية، ِراستة، 

بَي، منيان بان  نةكرد، دووةم، من يةك وشة لة ئةبواية دانيشتبوويناية و سياغةيةكي موشتةرةك 
دانيشتين دوَينَيوة زياترم لةوةي خؤم نةوتووة، سَي، شتَية هةية ثَيي ئةوترَي قوةتي قانوني، تؤ ئةو 
قانونةت بؤ داناوة  ئةو قانونةت بؤية داناوة بؤ ئةوةي بازرطاني كردن بة بةخشيين جةستةي مرؤظ كةم 

ئةهلي تازة ِرَيطة ثَيدراو ناتواني هةموو سةالحيةتَيكي ثَي بدةي، ئَيستا لة بكةيتةوة، تؤ موئةسةسةكي 
كوردستان لة هةموو ثارَيجطاكان ئةكرَي، سةيرة ئةَلَين ناكرَي، لة دهؤك لة هةمووي باشرتة، لة سلَيماني و 

لة نةسَيكي هةولَيريش ئةكرَي، بةس لة ثارَيجطاي هةلة ة ناكرَي، ئةوةش جاري تازةية، دووةم، كة تؤ 
قانوني ليذنةيةكت دانا تةسبييت ئةكةي، فةرقي ئةوةية ئةو ِرَينمايية وةزير دايبيَن، تؤ بة قانون ئةو 
ليذنةيةت داناوة، بةستووةتةوة بة ليذنةي بااَلوة، بؤية من موسريم لةسةر داواكاري خؤم، ئةبَي دواي ليذنة 

ن ئةو ليذنةي بااَلية لةوانةية دوو مان  جارَية بتوانَي بااَل ليذنةي ثارَيجطاكان بَي، ضونكة بة قةناعةتي م
كؤ ببَيتةوة، هةمووي ئوستازة، من وةزير ئة ، ئةو مودير عام ئةبَي، ئةو ئوستازي جاميعة و خةستةخانة 
ئةبَي، كارة فيعليةكة ليذنةي موحافةزات ئةيكات، بؤ ئةوةي موحافةزةكة ئاطاداري هةموو ئةو عةمةلياتي 

كة لة ئةهليةكان ئةكرَي، بؤية ئةبَي لة نَيوان ليذنةي بااَل و ليذنةي موئةسةساتةكة ليذنةي  زةرعانة بَي
 ثارَيجطا هةبَي، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو خاتوو مريةم.
 بةرَيج مريم صمد:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ي وةزيري تةندروسيت ئةكةم كة ليذنةي ثارَيجطاكان ئيجافة بكرَي، ديارة من ثشتطريي تةواو لة ثَيشنيار

ضونكة بةراسيت زؤر تايبةمتةندة، وةكو ئةوةي كاك دكتؤر وتي زةرووريةتي خؤي هةية، ثشتطريي ئةكةم، 
 سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو حةيات فةرموو.
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 بةرَيج حةيات جميد:
 ي ثةرلةمان.بةرَيج سةرؤك

 لة ماددةي ضواردةم نووسراية يةكةم، بةاَلم دووةمي نيية، ثَيم وابَي ئةو يةكةمة زةروور نيية بنووسرَي.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 راستة، كاك شوان فةرموو.
 بةرَيج شوان شي، امحد:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ) بة بِرياري ليذنةي بااَلي ضاندني ئةندامة مرؤييةكان و بة لة يةكةم ئةطةر ئةوةي بؤ زياد بكرَي

فةرماني وةزير( نةك هةر ليذنةكة بة زؤرينة يَي يان بة دوو لةسةر سَي بَي، ئةوةي بؤ ئيجافة بكرَي، ئةو 
ليذنة ثجيشكيةش كة دروست ئةكرَي بة فةرماني ئةوان نةك هةر لة ثارَيجطاكان بَي، ئَيمة لة كوردستان 

 يدارةي فةرمي هةية، ئيدارةي طةرميان و ئيدارةي ِراثةِرينيش، سوثاس.دوو ئ
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو خاتوو زوَل ا.
 بةرَيج زول ا حممود:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
لة هةر  ئةتوانني بَلَيني بة بِرياري ليذنةي بااَلي ضاندني ئةندامة مرؤييةكان ليذنةيةكي ثجيشكي

ثارَيجطايةك دائةنرَي، باقي ئةوةي تر وةكو خؤي دةمَينَيتةوة، بةس ئةمةوَي ئةنداماني ثةرلةمان و 
سةرؤكايةتي ثةرلةمان دَلنيا بكةمةوة لةوةي ئةو ثرؤذةيةمان بؤ هةرسَي ثارَيجطاكاني دهؤك و سلَيماني و 

تةندروستيمان وةرطرتووة، و ضةند  هةولَير، ِرةئي دكتؤرةكامنان هةمووي وةرطرتوو، ِرةئي وةزارةتي
ثسثؤِرَيكيش لة شارة جياوازةكان، بؤ ئةوةي كة طومانتان نةبَي لة نادروسيت و دروسيت ئةو ثرؤذةية، 

 سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، دوا سياغة.
 بةرَيج د.ظااَل فريد:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 َيوةية داِرَيذرايةوة لةسةر ثَيشنياري بةرَيج وةزيري تةندروسيت.بِرطةي دووةم بةو ش

دووةم: ليذنةيةكي الوةكي لة هةريةك لة بةرَيوةبةرايةتية طشتيةكاني تةندروسيت لة ثارَيجطاكاني هةرَيم 
بة مةبةسيت جَي بةجَي كردني ِرَيكارة زانسيت و ياساييةكاني بةخشني و ضاندني ئةندامةكاني جةستةي 

 مرؤظ.
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
( كةس دذيةتي، كؤي ماددةكة 2( كةس لةطةَليةتي، )52كَي ِرةزامةندة لةسةر ئةو دةقةي خوَيندرايةوة  )

 خبوَيننةوة.
 بةرَيج د.ظااَل فةريد:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 رَيكارةكانى ضاندنى ئةندامة مرؤييةكان

 (: 14ماددةى )
ة بِريارى لَيذنةى بااَلى ضاندنى ئةندامة مرؤييةكان لَيذنةيةكى ثجيشكى لة هةر دامةزراوَيكى يةكةم: ب

ثجيشكى مؤَلةتدراو بة ضاندن، ثَيكدةهَيندرَيت، ئةويش لة ثجيشكة ثسثؤِرةكان، تةنها ئةم لَيذنةية 
ئةندامة مرؤييةكان تايبةمتةند دةبَيت بة رةزامةندى دان لةسةر ئةجنامدانى نةشتةرطةرييةكانى ضاندنى 

بةثَيى ئةو حوكمانةى لةم ياساو ئةو ثَيِرةوو رَينماييانةى ئةم ياساية جَيبةجَي دةكةن، دةقيان لةسةر 
 كراوة.

دووةم: ليذنةيةكي الوةكي لة هةريةك لة بةرَيوةبةرايةتية طشتيةكاني تةندروسيت لة ثارَيجطاكاني هةرَيم 
نسيت و ياساييةكاني بةخشني و ضاندني ئةندامةكاني جةستةي بة مةبةسيت جَي بةجَي كردني ِرَيكارة زا

 مرؤظ.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 (.15( كةس لةطةَليةتي، كَي لةطةَلة نية  كةس نيية، كةواتة ثةسند كرا، ماددةي )43كَي لةطةَليةتي  )
 بةرَيج د.ظااَل فةريد:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 (:15ماددةى )

نابَيت هيض ئةندامَية يان بةشَيكى ئةندام يان شانةيةك لة الشةى مردووَية بطوازرَيتةوة تةنها ثاش 
سةَاندنى مردنةكة بة سةَاندَيكى دَلنياييدةر نةبَيت، كة لة دواييدا ئةستةم بَيت بطةرَيتةوة بؤ ذيان، و 

ى لَيذنةيةكى سَييانى لة ثجيشكانى سةَاندنى ئةمةش بةثَيى بِريارَية دةبَيت بة كؤدةنطى بريوبؤضوون
ثسثؤِر لة نةخؤشييةكانى يان نةشتةرطةريي مؤخ و دةمارةكان، نةخؤشييةكانى يان نةشتةرطةريي دَل و 
دةمارة خوَيناوييةكان، و سِركردن يان ضاودَيرى ضِر، دةرب َيت، ئةويش ثاش ئةوةى لَيذنةكة هةَلدةستَيت 

ختكردنةوةى ثَيويست بؤ دَلنيابوون لة سةَاندنى مردنةكة، بةئةجنامدانى ثشكنينى ئيكلينيكى و جة
بةثَيى ئةو ستاندةرة ثجيشكيانةى لَيذنةى بااَل دياريان دةكات و بِريارَيكى لة اليةن وةزيرى تةندروستيةوة 
ثَي دةردةضَيت، لَيذنةكةش لة ثَيناو بةجَيطةياندنى ئةركةكانى بؤى هةية ثشت ببةستَيت بةوةى بةباشى 

ت لة ثجيشكانى ثسثؤِر. و نابَيت ئةندامانى ئةم لَيذنةى ثشكنينة ثةيوةندى راستةوخؤيان هةبَيت بة بجانَي
 نةشتةرطةرى ضاندنى ئةندامةكان يان شانةكان.
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كَي قسةي هةية  فةرموو دكتؤر سروود.

 بةرَيج د. سروود سليم:
 .بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان

بة تةسةوري من ئةو ماددة زؤر درَيذة، ئةبَي كورت بكرَيتةوة، بة تايبةت ثاش ئةوةي ئةَلَي ليذنةكة 
هةَلدةسيَت بة ئةجنامداني ثشكنني، لَيرةوة تا خوارةوة ئةبَي ِرةش بكرَيتةوة، لةبةر ئةوةي ِرَينمايي 

 وةزارةتة، يةعين ثَيويست ناكات، بةس شةرحة.
 ق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صاد
 فةرموو كاك عومةر.

 بةرَيج عمر عينايةت:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 دةقاو دةق قسةكةي من دكتؤر سروود كردني، ماددةيةكي دِرَيذة، ئةكرَي بة دوو دَير كؤتايي ثَي بَيت.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 نة ثةيوةنديدارةكان، فةرموو دكتؤرة زؤزان.ثَيشنياري خؤتان بنووسن، بيدةن ببة ليذ

 بةرَيج زؤزان صادق:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ل بِرطة ئَيكَي هاتية ثَيشنيار كرنَي كو الشة ببيتة جةستة، و حةز دكةم ل جهَي ب سةَانةكا دَلنايي 
ضونكة ئةطةر ئةظ نةبَي)، ئةظ عيبارة بيَيتة زيَيدة كرن، بة ثَيي ِراثؤرتيي ليذنةي ثةيوةنديدار، 

عةمةليات بَيتة كرن دبَي) ِراثؤرت دةركةظي تاكو ئةظ كةسة يان خةلكةك دَلنيل بي كو ئةظ كةسَي مري ب 
 تةماميَي مري، يةعين ِرح تَيدا نةماية، فة ذ بةر هندَي دبَي ِراثؤرت دةركةظي بؤ دَلنيا بوونا هندَي.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 س، فةرموو كاك فةرهاد.سوثا

 بةرَيج فةرهاد سةنطاوي.
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

لَيرة تا ِرادةيةك كَيشة و شَيوانَيكي زؤر هةية كَي ِرازي بَي كة ئةوة ب رؤشن، كةسوكاري دةرةجةية يةك، 
َيشرت كة دةرةجة دوو، دةرةجة سَي، ثَيم واية حةلَيكي ئاسايي هةية، ئةويش ئةوةية يةكَية لة مردووةكة ث

خؤي ِرايطةياندووة كة مةداليايةكي ثَيوةية، ضي ثَيوةية، ئةوة ِروونة كاتَي ئةوة وةرئةطةِرَي لة شوَينَية 
ئةتوانن الشةكةي ببةن، كةساني تريش هةية بؤخؤيان ئاطايان لة هيض نيية وةرئةطةِرَين، ثَيم واية 

هةركةسَي خؤي وةرطةِراوة ثَيي خؤش  حكومةت ئةو مةسئوليةتة بطرَيتة ئةستؤ بؤ بةرذةوةندي طشيت،
بوو، ثَيي خؤش نةبوو، كةسوكاري هةبوو، نةبوو، حكومةت خؤي ئةو ئةركة بطرَيتة سةرشان و ب َي 
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ئةندامةكاني لةشي ببات، ضونكة بؤ خجمةتي طشتيية، بؤ ضارةسةري ضةندين كةس بَي كة بة دةست 
م، خؤي ِرازي بووة، دووةم، حكومةت ئةو تةسةروفة ضيةوة دةنالَييَن، و كَيشةكاني ضارةسةر ئةكرَي، يةكة

 بكات، ئةوة كارَيكي سةركةوتووترة لةوةي ئةو هةموو خجم و كةس و كارة بَينينة سةر خةت.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو كاك تةحسني.
 بةرَيج حتسني امساعيل:

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ي دووةم، كة ئةلَي لة دوايي ئةستةم بَي بطةِرَيتةوة بؤ ذيان بكرَيتة ئومَيدي لة نيوةي دووةمي دَيِر

 طةِرانةوة بة ذيان نةبَي باشرتة.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو دكتؤر شَيركؤ.
 بةرَيج شَيركؤ حةمة امني:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ر سروود و كاك عومةر عينايةت ئةكةم.من ثشتطريي لة قسةكةي كاك دكتؤ
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو وةزيري تةندروسيت.
 وةزيري تةندروسيت:-بةرَيج د.ِرَيكةوت حةمة رشيد

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 من لةطةَل ناوةِرؤكي ماددةكةم.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ةوةي دةقةكة مان

 وةزيري تةندروسيت:-بةرَيج د.ِرَيكةوت حةمة رشيد
 بةَلَي.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو دكتؤر عةبدوال.

 بةرَيج عبداهلل جاسم:
 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

املتوفني اعظاء من راسيت ئةظ ليذنة زؤر موهيمة، جونكة مة ماددةيةكي هةي، مة طوتي )جيوز نقل 
يةعين ئةبَي لة نةخؤشخانة مري)، ئةبَي ئةو ليذنة ذي، ئةوة تشتةكي ستاندةرة، ئةبَي ئةو حليثن   

تةخةسوسة تَيدا هةبن، ئةبَي ئةو ئيخيبارة هةبَي، ضونكة ئَيمة مةسةلةن ئةو ليذنة ضؤن موتةئةكيد 
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نةفوس نهائي، وةستاني مَيشة، ئةبن ئةو نةخؤشة مردووة  ئَيمة ضةند ئةعرازمان هةية، ِراوةستاني تة
رةمسي دةماغي كةهرةبائي، تةسويري شةرائيين دةماغي، ئةوة ضةند ِرَيطة هةية، ضونكة دةبيتة موشكيلة، 
ئيحتيمالة دوايي تووشي هةَلةي ياسايي ببني، ئةو مةعايِرةش بة ِرَينمايي دةرئةخات، و لة هةمي موهيم 

بة ضاندني ئةنداماني لةش، ضونكة ئةطةر عيالقةت هةبي) تر ئةو ليذنةية عةالقةتي موباشريي نةبيت 
ئيحتيمالة تةحةيوز هةبيت، با ياسا هةبي)، ئيحتيمالة ئةوةندة ورد نةبن، بة ِرةئي ليذنةي خؤمان مبييَن، 

 موكةسةفة، بةس هةموو شيت تَيداية، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو دكتؤرة ظااَل:
 ةرَيج د.ظااَل فريد:ب

 بةرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ليذنةي تايبةمتةند داواي مانةوةي نةسة ئةكات وةكو خؤي، بةرَيج وةزيري تةندروستيش ئةطةر هةمان 

 ِراي هةبَي ئَيمة ِرازين نةسةكة وةكو خؤي بَيت.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ة دةنطةوة.فةرموو بيخوَينةوة بؤ ئةوةي بيخةين
 بةرَيج د.ظااَل فريد:

 (:15ماددةى )
نابَيت هيض ئةندامَية يان بةشَيكى ئةندام يان شانةيةك لة الشةى مردووَية بطوازرَيتةوة تةنها ثاش 
سةَاندنى مردنةكة بة سةَاندَيكى دَلنياييدةر نةبَيت، كة لة دواييدا ئةستةم بَيت بطةرَيتةوة بؤ ذيان، و 

ةثَيى بِريارَية دةبَيت بة كؤدةنطى بريوبؤضوونى لَيذنةيةكى سَييانى لة ثجيشكانى سةَاندنى ئةمةش ب
ثسثؤِر لة نةخؤشييةكانى يان نةشتةرطةريي مؤخ و دةمارةكان، نةخؤشييةكانى يان نةشتةرطةريي دَل و 

دةستَيت دةمارة خوَيناوييةكان، و سِركردن يان ضاودَيرى ضِر، دةرب َيت، ئةويش ثاش ئةوةى لَيذنةكة هةَل
بةئةجنامدانى ثشكنينى ئيكلينيكى و جةختكردنةوةى ثَيويست بؤ دَلنيابوون لة سةَاندنى مردنةكة، 
بةثَيى ئةو ستاندةرة ثجيشكيانةى لَيذنةى بااَل دياريان دةكات و بِريارَيكى لة اليةن وةزيرى تةندروستيةوة 

نى بؤى هةية ثشت ببةستَيت بةوةى بةباشى ثَي دةردةضَيت، لَيذنةكةش لة ثَيناو بةجَيطةياندنى ئةركةكا
بجانَيت لة ثجيشكانى ثسثؤِر. و نابَيت ئةندامانى ئةم لَيذنةى ثشكنينة ثةيوةندى راستةوخؤيان هةبَيت بة 

 نةشتةرطةرى ضاندنى ئةندامةكان يان شانةكان
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
كةةة خوَي شةةَيوةيةى  بةةةو  يةةة  يةةةوة  ]كةةَى لةطةَليدا يةةةتى  ]45ندرا كةةَى دذ يةةة،  كةةةس لةطةَليدا كةةةس 5[   ]

 .دذيةتى، كةواتة ثةسةند كرا، ماددةى شانجة
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 بةِرَيج د. ظاَلا فريد ابراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يةةةكان  مةةة مرؤي ضةةاندنى ئةندا بةةة  ماددةى شازدة، يةكةم لة هةر دامةزراوةيةك لة دامةزراوة مؤَلةتدراوةكان 
سةةاكانى تيمى ثجيشك سةةا و يا ئةةةو ري نةةى  جةةَى كرد بةةة  جةةَى  يةَةِرةوى  يةَةت و ث يةَةة دةهَينر ى بةرثرس لة ضاندن ث

ئةةةم  سةةةرؤكى  كةةات و  يةةارى دة سةةةَلاتةكانى د نةةدام و دة لةةة ئة سةةت  جةةةكانى ثَيوي مةةة و مةر ئةةةو تي نةةانى  ثَيكهَي
سةةةنطان كةةة و هةَل لةةة دامةزراوة ضةةاندن  مةةى  بةةةِرَيوةبردنى ثرؤطرا لةةة  يةَةت  بةةةرثرس دةب يةةةش  كةةارى ليذنة دنى 

شةةةةرةكان و  نةةةةخؤش و بةخ بةةةؤ  يةةةةتى  شةةةكى و كؤمةَلا مةةةةتطوزارى ثجي نةةةدنى خج بةةةاش طةيا بةةةة  كةةةة و  تيمة
يةةةة  شةةةكى و كارطَيِري نةةةة ثجي سةةةةرجةم الية لةةَةا و  نةةةةى با بةةةةردةم ليذ كةةةة لة نةةةى ثرؤطرامة يةةةةتى كرد نوَينةرا

 ثةيوةنديدارةكان.
مةةة مرؤ ضةةاندنى ئةندا شةةني و  لةَةاى بةخ نةةةى با نةةةى دووةم، بة بِريارى ليذ لةةةو ثارَيجطا هةةاتوو  مةةى لَي يةةةكان تي ي

مةةاجنى  بةةة ئا يةَةت  يةَةة دةهَينر يةَةت ث ئةةةجنام دةدر يةَةدا  مةةةكانى ت كوردستان كة نةشتةرطةريةكانى ضاندنى ئةندا
 وةرطرتنى ئةندامةكان ئةوانةى كؤضى دواييان كردووة بة مةبةستى ضاندن.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ةسةر ئةم ماددةية  كاك عباس فةرموو،كَى قسةى هةية ل

 بةِرَيج عباس غجاىل مريخان:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كةةان  نةةةى ثارَيجطا لةَةا و ليذ نةةةى با ضةةواردةم، ليذ مةةاددةى  لةةة  لة راستيدا ئةم ياسايانة زياتر لة رَينمايى دةضن، 
 دةية هةبَيت.ثَيكهَينرا كة رَينمايية بؤ ماددةى ضواردة، بة ثَيويستى نازاو ئةم ماد

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، كاك قادر فةرموو،

 بةِرَيج قادر ئؤمتان رةسول:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لةةة رووى  هةةةم  سةةتى  يةةرى تةندرو ضةةةندة وةز سةةجاكان، هةر سةةةر  ضةةينة  يةةة و دة ئةةةوةى دوا ماددة بةةةر  لة
ضةةاندن و ثسثؤرييةوة لة ئَيمة باشرت ئاطادارترة، بةَل بةةوارى  سةةثؤرى  مةةة ث كةةة ئَي يةةة  سةةت دا ن ام ئامار لةبةر دة

يةةة،  طواستنةوة لة هةرَيمى كوردستان لةطةَل ليذنة دروست بكةن كة دةبواية لةسةر ئاستى ئيدارةكانيش بوا
يةَةت  كةةةم ب كةةة  طةةةر رَيذة يةةة ئة يةةة، بؤ يةة  ني مةةارى دةق ضةةةندة ئا يةَةت، هةر كةةةم ب يةةة  يةَةذةكان لةوانة يةةة ر ثةةَيم وا

سةةتةبةرى  ثَيشنيار مةةةت دة يةَةت حكو سةةت ب يةَةت، ثَيوي دةكةم بِرطةيةك بؤ ئةو ماددةية زياد بكةين كة وا هاتب
ضةةاندن و  بةةوارى  لةةة  سةةثؤر  شةةكى ث نةةدنى ثجي نةةاو ثَيطةيا لةةة ثَي كةةات  لةَةات ب لةةة دةرةوةى و نةةدن  لةةةى خوَي زةما

 طواستنةوة كة دةكرَيت بة سيغةيةكى ترى قانونى داِرشتنى بؤ بكةين، سوثاس.
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 د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج 
 سوثاس، كاك عمر فةرموو،

 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كةةورتى  بةةة  عةرةبةكان دةَلَين ]خري الكالم ما قل ودل[، بة راستى ئةمة ئينشاية و لة ياسا ناضَيت و دةكرا 
 دَير كؤتايى ثَى بَيت. 3دةية و ماددةى ثَيشوو بة بَيت، جَيطةى رينمايى وةزيرى طرتووة، دةكرا ئةو ماد

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، كاك حاجى فةرموو،

 بةِرَيج كنعان جنم الدين امحد]حاجى كاروان[:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةَييةم، ئة27لة ماددةى ]  طةةةى  تةةة بِر كةةة  ببَي يةةةك  تةةة بِرطة يةةة ببَي ئةةةو ماددة مةةن [،  طةةةَل  يةةر لة طةةةر وةز
سةةتيية  جةةة تةندرو بةةة مةر تةةةوة  جةةَى دةبَي يةَةرة  كةةة ل نةةةى  نةةدام ئةوا بةةانكى ئة نةةةوى  بةةة كرد تةةةنيا  يةَةت،  داب

 [ نةمَينَيت.27جيهانييةكان، ضونكة تةتابوق نةسيجى هةية كة لةم بِرطةية جَى دةبَيتةوة و ماددةى ]
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ابى وةزير فةرموو،سوثاس، جةن
 بةِرَيج د. رَيكةوت حةمة رشيد/ وةزيرى تةندروستى:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
شةةت،  يةةةك  بةةةَلام  نةةازاو،  ثةةى  بةةة خرا كةةات  كةةة ب شةةةرحى حاَلةتة طةةةرى  بةةةَلام ئة من ثَيمواية هةر دووبارةية، 

كةة نةةةى ثارَيجطا لةَةا و ليذ نةةةى با بةةةردةم ليذ لةةة نوَينةرايةتى كردنى ثرؤطرامةكة لة  هةةةبَيت  مةةةجال  طةةةر  ة، ئة
طةةةورةترة و  مةةةزراوةى  كةةان دا قانونةكةى تر ليذنةى ثارَيجطاكان ثَيش ليذنة دامةزراوةكةية، ضونكة ثارَيجطا

 ئةو ثاشو ثَيشةى بكةن و ليذنةى باَلا و ثارَيجطا زياد بكةن، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، شرين خان فةرموو،
 رمضان:ةِرَيج شرين حسنى ب

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
ظةةةكان و زؤر  لةسةر قسةكانى كاك عمر وتى ئينشاية، ضونكة ئةو ثرؤذة ياساية ثةيوةنديدارة بة ذيانى مرؤ
نةةى  سةةتمان زا بةةة ثَيوي يةةة  بةةانى، بؤ تةةة قور بينيمانة كة ضةند كةس لة كوردستان بة هةَلةى دكتؤرةكان بوينة

بةةةكار مةتاتييةتى تَيدا ن سةةاية  ئةةةو يا ةبَيت و تةفاسيلى تَيدا بَيت، بؤ ئةوةى دكتؤرةكان بة مةزاجى خؤيان 
 نةهَينن، بؤ ية دوورودرَيذى تَيداية، سوثاس.
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، كاك عبداللة فةرموو،

 بةِرَيج عبداهلل جاسم رجب:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

َل كاك عمر دامة، خري الكالم ماقل ودل، بةس بؤ ئةو ماددةى كو ضوار رَيجة ئيحتيمالة فةسلةكا ئةز ذى دطة
ضةةوار  سةةني،ئَيمة  يةةة نظي يةةة و ب وردى هاتي يةَةدا ني سةةريَى ت هةةَى تةف كامل بيت ل تَيكست بوكةكا علمى، هيض ج

ئةةة لةةدماغى ،  َةةوت ا نةةةى حتقةة  ا قةةة، ليذ نةةةى موافة يةةة، ليذ ثةةَى هة بةةة ليذنة ثَيويستيمان  تةةة  نةةةى تايبة و ليذ
لةةةم  هةةةبَيت  ئةجنامدانى ضاندنى ئةندامانى لةش، كة تايبةمتةندن و جةراحن و دةبَيت ئيختيساسى دةقي  

 بوارة، ف عال ما قل و دل، وردتر لة ئةوة ئيحتيمالة مةجاىَل تةفسريَى تَيدا دروست بيت، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

  ا خان فةرموو،سوثاس، زؤل
 بةِرَيج زؤل ا حممود عبداللة:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

نةةةى  بةةةردةم ليذ لةةة  كةةة  يةةةتى ثرؤطرامة كةةة نوَينةرا ماددةى شانجة، هةمووى تةواوة تةنيا  لة كؤتايى نةبَيت 
كةةةانيش  كةةةان و ثارَيجطا نةةةةى ثارَيجطا يةةةةتى ليذ شةةةخانةكان نوَينةرا نةةةاو نةخؤ نةةةةى  ضةةةونكة ليذ كةةةان،  ثارَيجطا

 نوَينةرايةتى ليذنةى باَلا دةكات، ئةمة زياد بكرَيت و ماددةكة وةك خؤى مبَينَيت.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، قسةى تر تان هةية ليذنة ثةيوةنديدارةكان يان بَيخينة دةنطةوة  فةرموو،
 بةِرَيج د. ظاَلا فريد ابراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يةةةكان مادد ةى شازدة ، يةكةم، لة هةر دامةزراوةيةك لة دامةزراوةكانى مؤَلةتدراو بة ضاندنى ئةندامة مرؤي
مةةة  تيمى ثجيشكى بةرثرس لة ضاندن ثَية دةهَينرَيت وثَيِرةوى جَى بة جَى كردنى ياسا و رَيساكانى ئةو تي

يةَةت و مةرجةكانى ثَيويست لة ئةندام و دةسةَلاتةكانى ديارى دةكات و سةرؤك ى ئةم ليذنةيةش بةرثرس دةب
نةةدنى  بةةاش طةيا بةةة  كةةة  كةةارى تيمة سةةةنطاندنى  كةةة و هةَل لةةة دامةزراوة ضةةاندن  مةةى  بةةةِرَيوةبردنى ثرؤطرا لةةة 
كةةة  نةةى ثرؤطرامة يةةةتى كرد شةةةرةكان و نوَينةرا نةةةخؤش و بةخ بةةؤ  يةةةتى  شةةكى و كؤمةَلا مةةةتطوزارى ثجي خج

 ةم اليةنة ثجيشكى و كارطَيِريية ثةيوةنديدارةكان.لةبةردةم ليذنةى باَلا و ليذنةى ثارَيجطاكان و سةرج
لةةة  شةةكى  هةةاتووى ثجي مةةى لَي يةةةكان، تي مةةة مرؤي ضةةاندنى ئةندا شةةني و  لةَةاى بةخ نةةةى با يةةارى ليذ بةةة بِر دووةم، 
ثارَيجطاكانى كوردستان كة نةشتةرطةريةكانى ضاندنى ئةندامةكانى تَيدا ئةجنام دةدرَيت ثَية دةهَينرَيت بة 

 ئةندامةكان لةوانةى كؤضى دواييان كردووة بة مةبةستى ضاندن. ئاماجنى وةرطرتنى
 



 504 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
يةةرى 43سوثاس، كَى لةطةَليداية  ] كةةرا، وةز سةةةند  تةةة ثة [كةس لةطةَليداية، كَى دذيةتى  كةس نيية، كةوا

 تةندروستى فةرموو،
 بةِرَيج رَيكةوت حةمة رةشيد/وةزيرى تةدروستى:

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
كةةةن،  كةةة دة شةةةى  ئةم ليذنة باَلاية و ليذنة ثارَيجطاية و ليذنةى موئةسةسات، هيض ئيمتيازاتيان نيية ئةو ئي
لةةةو  تةةرة  يةةةكى  لةةة ليذنة ضةةؤن  يةةة  ئةمة بةشَيكة لة مووضةى خؤؤيان دةكةن، كابرا لة ليذنةى باَلاى ثارَيجطا

شةةة  ليذنةيةش داية، لةبةر ئةمة ئةندامانى سةةةر ئَي لةةة  ثةرلةمانى ئةمة باش بجانن و ئيمتيازاتى تَيدا نيية 
 زياترنةبَيت.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، ماددةى حةظدة، بةشى ثَينجةم فةرموو،

 بةِرَيج د. ظاَلا فريد ابراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يةةان بةشى ثَينجةم، سجاكان، ماددةى حةظدة، لةط سةةجاكان  ةَل ثَيشَيل نةكردنى هةر سجايةكى توندتر كة ياسا 
سةةجايانةى  ئةةةو  كةةراوة،  سةةةر  قةةى لة يةَةن دة نةةة د هةر سجايةكى تر دةقى لةسةر دةكات، ئةو تاوانانةى لةو ماددا

 دةبَيت كة لة ماددةكان بؤيان ديارى كراوة.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ة لةسةر ئةم ماددةية  كاك قادر فةرموو،سوثاس، كَى قسةى هةي
 بةِرَيج قادر وةمتان رةسول:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ثَيشنيار دةكةم بوترَيت ]لةطةَل ثيادةكردنى هةر سجايةكى توندتر كة ياساى سجاكان يان هةر ياسايةكى تر 
مةةةكانى  بةةة حوك نةةةبوون  نةةد  ئةةةو دةقى لةسةر دةكات و ئةو تاوانةى لة ئةجنامى ثابة سةةاية روودةدةن  ئةةةم يا

 سجايانةى دةبَيت كة لة ماددةكان بؤيان ديارى كراوة[، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك بَيستون فةرموو،
 بةِرَيج بَيستون فاي  حممد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

حةةة و تَي يةةة و ناواز نةةدة رةك يةةة ئةوة لةةةم بِرطة يةةة  لةةة ئةةةم ماددة كةةةم  سةةةور دة سةةة، تة يةَةى زؤر قور شةة) ل طةي
يةَةت  طةةةر ال برب ضةةيية و ئة نةةاى  عةرةبى نةسا و نةس تةرجومة كرا بَى، كَى لةطةَل ثَيشَيل نةكردنى سجا،ن ما

 هيض لة بابةتةكة ناطؤِرَيت و لة ماددةكانى تر سجاكانى ديارى كراوة، سوثاس.
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 س، كاك غريب فةرموو،سوثا

 حةمة: مصى  بةِرَيج غريب 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يةةة  بةةؤ ئةوة سةةاية  ئةةةو يا كةةرد و  مةةاذةى ثَي سةةتون ئا كةةاك بَي يةةادة وةك  نةةراوة ز من وا دةبينم ئةم ماددةية كة دا
لةةة ي كةةة  سةةاكةدا هةموو رَيكارةكانى ضاندن و طواستنةوة رَية خبرَيت و سجاكانيش ديارى كراوة و زؤر ساَن  ا

تةةة  يةَةت ئيحا سةةاية ناتوان ئةةةم يا طةةةر  هاتووة، حةبس و غةرامةى جياوازى تَيداية و لة سَيدارةدانى تَيداية، ئة
قةةى  سةةجادانى عَيرا بدات بة هةموو حاَلةتةكانى سةرثَي ى و سجا ديارى بكات ، كةواتة ياساكة زيادة و كار بة 

يةةان سةةايةك  هةةيض يا بةةة  كةةار  سةةاية  بكرَيت، لة ماددةى سى هاتووة  ئةةةم يا مةةةكانى  طةةةَل حوك نةةاكوك لة يةةارى  بِر
 ناكرَيت. ثَيم وابَيت هةر ئةمة كي ايةتة و ئةو ماددةية البربَيت.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، كاك شوان فةرموو،

 باوةمري]د. شوان قاَلادزةيى[: مصى  بةِرَيج  عمر 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةجاكان سةرةراى ئة كةةان و  ضةةونكة زؤرى ماددة يةَةت،  شةةةى ناب وةى ئةم مادةية زؤر رةكيكة ئةطةر ال ب َيت كَي
 لةماددةكانى تر ديارى كراون.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، جةنابى وةزير فةرموو،

 بةِرَيج د. رَيكةوت حةمة رةشيد/وةزيرى تةندروستى:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةتا  تةةا ئَي سةةوك،  من ثرسيارَيكم هةية بؤ ليذنةى ياسايى، ئَيمة لةم وَلاتة هةر جةرلةيةك بكرَيت قورس و 
سةةجاكانى  1969ساَلى  111بة ثَيى عقوباتى عَيراقى مامةلة دةكةين، بؤ لَيرة طؤِراوة  ياساى ذمارة  سةةاى  يا

طةةةر  يةَةت 10عَيراقى هةية، خةَلة ئة لةَةة دةكر مةةة مامة كةةوذَى بة كةةةين  كةةةس ب يةَةت واب يةةة دةب ثةةَيم وا يةَةة  تؤز
سةةاكان  يةةة يا ثةةَيم وا مةةن  كةةةن و  كةةة ب يةةةكان كارة كارةكة بة قانونى بكةين و ثجيشكةكان بة ثَيى ياسا و رَينماي

 زؤر ساردن، ئةمة رةئى منة.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، قسةى ليذنة ثةيوةنديدارةكان 
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 ريد ابراهيم:بةِرَيج د. ظاَلا ف
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لةةة   هةةاتوو  طةةةر  هةةاتوون ئة يةَةرة  نة وتوومانة لةطةَل ثَيشَيل نةكردنى هةر سجايةكى توندتر، ئةو سجايانةى ل
يةةر زؤر  جةةةنابى وةز لةَةامى  لةةةوَى، وة قانونى عقوبات بؤ هةمان تاوان سجايةكة توندتر بوون، سجا توندةكةية 

يةةة لةو ياسايانةمان هةية كة ف تةةدا هة قةةانونى عقوبا نةةاو  لةةة  ةسلَيكى تايبةت بة سجاكان دادةنَين كة زؤر جار 
ئةةةوةى  يان نيية، بةَلام لَيرة وةكو تةكميلة ئةو عقوباتانة دادةنرَيت كة ئةسلة بؤ تةحديد كردنى سجاكان و 

نةةدت سةةجايةكى تو هةةةر  نةةةكردنى  شةةَيل  طةةةَل ثَي لةَةَيني لة ئةةةى لَيرة مةبةستمانة ئةطةر ديقةت بدةن دة تةةة  ر، وا
نةةدتر  بةةات تو نةةاو عقو لةةة  يةةان  نةةةكرابَيت  كةةى ثَي مةحاكم ئةوة لَيرة سجامان نةديارى كردووة، بةَلام ئةوةى در
سةةايى  فةةةراغى يا يةةة  ئةةةو ماددة هةةةَلطرتنى  بةةةَلام  هةةاتووة،  بةةات  قةةانونى عقو لةةةناو  بَيت و عيربة بؤ ئةوةى كة 

 دروست ناكات و دةكرَيت هةَلبطريَيت.
 مد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حم

 سوثاس، د. بةهار فةرموو،
 بةِرَيج د. بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ضةةةند  سةةة و  قةةانونى خا مةةة  يةَةرة ئة نةةةوة ل منيش هةر ويستم ئةم روونكردنةوةية بدةم و بؤ زياتر روونكرد
ئةةةم عقوباتى خاس بؤ حاَلاتى خاس دانراوة كة لة قانونى عقوبات بةم ش َيوةية نةهاتووة، بؤية لَيرة ئةطةر 

هةةةبوو  بةةة  يةَةرة عقو طةةةر ل مادةية البربَيت، هيض ئيشكال دروست ناكات، بؤية داواكارم خبرَيتة دةنطدانةوة، ئة
 ] القازي يقيد العام[ قازى ئيش بةمة دةكات و ئةطةر نةبوو دةطةِرَيتةوة بؤ قانونى عقوبات.

 ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي 
 سوثاس، كاك خلحم فةرموو،

 بةِرَيج خلحم امحد معروف:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ثَيشنيارَية بؤ ئةوةى كة ئيشكاىل لةسةر، لةطةَل ثيادةكردنى هةر ياسايةكى تر وةكو ياساى سجادانى عَيراقى 
هةةةر  كة دةقنووس كرابَيت ثيادة بكرَيت نةك بَلَيت ثَيشَيل نةكردنى سجايةكى توندتر، يةةادةكردنى  طةةةَل ث لة

 سجايةكى توندتر كة لة سجادانى عَيراقى يان هةر ياسايةكى تر كة دةقنوس كرابَيت.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، بجانني راى ليذنة ثةيوةةنديدارةكان ضيية  د. ظاَلا فةرموو،
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 بةِرَيج د. ظاَلا ابراهيم فريد:
 ةرلةمان.بةِرَيج سةرؤكى ث

ئةوةى طرنطى ئةو ماددةية هةية لة اليةن ئَيمة وةكو ثسثؤر، تةنيا ئةوةية هةر سجايةكى توندتر لة قانونى 
يةةة  عقوبات يان هةر قانونَيكى تر ئةوةية مةحاكم مولجةم بكةين ثَي، بؤية لَيرة زةمانَيكى زياترة ئةوةى هة

ةدةن كارى ضاندن و طواستنةوة، هةر سجايةكى توندتر لة ناو ئةو بابةتة بؤ ئةو خةَلكةى ئةم كارة ئةجنام د
 لةبةر ئةوةى دةقيقة و شتَيكى نامؤش نيية و لة سجاى زؤربةى وَلاتان هاتووة نةسَيكى وا.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
لةةة ي شةةَيوةيةي  بةةةو  نةةةهاتووة  بةةةَلكو سوثاس، دةخةينة دةنطدانةوة، وةكو باس كرا ئةم دةقة هةر وا  سةةاكة،  ا

جةةَى  زةرورةتَية هةبووة، بؤ ئةوةى سجايةكى قورسرت لة ياساكانى تر هةبوو بؤ ئةوةى لة اليةن مةحاكمةوة 
هةةات  بة جَى بكرَيت، ئةو سجايانةى لَيرة هاتووة نةبَيتة كؤتا سجا، لة دةقةكانى تر قانونى عَيراقى دةقى تر 

 ة و كاك قادر فةرموو،ئةم دةقانة ثةيِرةو بكرَيت و دةخةينة دةنطدانةو
 بةِرَيج قادر ئؤمتان رةسول:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةاكاندا  لةةة يا كةةة  ئةوةى د. ظاَلا وتى راستة، ئةوةى من باسم كرد لةطةَل ثيادة كردنى هةر سجايةكى توندتر 
كةةراوة، هاتووة، ئةم دةقة دَيرى دوايى هيض مانايةك نادات، ئةو تاوانانةى لةو ماددةيةدا دَين دةقي سةةةر  ان لة

ئةةةو  مةةةكانى  بةةة حوك نةةةبوون  نةةد  ئةةةجنامى ثابة لةةة  ماناكةى لة راستى دا روون نيية، بوترَيت ئةو تاوانانةى 
 ياساية رو دةدةن و ئةو سجايانةى دةبَيت كة لة ماددةكاندا بؤيان ديارى كراوة.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ئةةةو ماد لةَةَين  يةَةت ب نةةة سةةوثاس، دةب جةةارَى دةخةي سةةجاكان،  شةةى  سةةت بة هةةاتووة، مةبة شةةةدا  لةةةم بة نةةةى  دا

يةَةت  ] كةةة البرب كةةة ماددة يةةة  طةةةَل ئةوة كةةَى لة نةةةوة،  يةةة 13دةنطدا طةةةَل ئةوةدا كةةَى لة يةةة،  كةةةس لةطةَليدا  ]
، [ كةس لةطةَل ئةوةية كة مبَينَيت، كةواتة دةمَينَيتةوة، سياغة دةكرَيتةوة د. ظاَلا  بةَلَى 23مبَينَيتةوة  ]

 كاك عمر فةرموو،
 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كةةردووة، زؤر  مةةةى  ئةو كةسةى تةرجومةى ئةم ياسايةى كردووة هةر ئةو كةسةية ثَيِرةوة كؤنةكةى تةرجو
 نامةفهومة هةر خبوَينةوة بة دوو دةقة تةرجومةى دةكةيةن.

 :بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان 
 ثاس، راستة، كاك بَيستوون فةرموو.سو
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 بةِرَيج بَيستون فاي  حممد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ئَيستا خؤت قسةيةكت كرد و د. ظااَل وتى هةر ئةم سياغةية عةيبى نيية.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، د. ظاَلا فةرموو،
 بةِرَيج د. ظاَلا فريد ابراهيم:

 ةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.ب
نةةى  يةةادة كرد لةةة ث بةشى ثَينجةم، ماددةى حةظدة، ئةو سجايانةى كة لةم ياسايةدا دةقنووس كراون رَيطر نني 

 هةر سجايةكى توندتر كة لة ياساى سجاكان و هةر ياسايةكى تر دةقيان لةسةر كراوة. 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كةةرا، 38يداية  ]سوثاس، كَى لةطةَل [كةس لةطةَليداية، كَى دذيةتى  كةس نيية دذى بَيت، كةواتة ثةسةند 
 كاك حتسني فةرموو،

 بةِرَيج حتسني امساعيل امحد:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

 ئةمة دوو جار خراية دةنطدان.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ئةةةوةى مبَين بةةؤ  يةةان  نةةة، جارَيك يةةة سةةوثاس،  يةةةوة و خرا سةةياغةكةى خوَيندرا ئةةةجمارة  نةةةمَينَيت،  يةةان  يةَةت 
 دةنطدان، ماددةى هةذدة، د. ظاَلا فةرموو،

 بةِرَيج د. ظاَلا فريد ابراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةة ثَي ةةةوانةى  ضةةاندن  سةةتى  ماددةى هةذدةم، يةكةم، هةر كةسَية ئةندامَيكى مرؤيى يان بةشَيكى بة مةبة
لةةة 9و  7و  5و  4و  3ماددةكانى ] حوكمَية لة نةةدانى  [ى ئةم ياساية بطوازَيتةوة ئةوا سجا دةدرَيت بة زي

[ مليؤن دينار 50[ مليؤن دينار كةمرت نةبَيت و لة ]10[ي ساَل زياتر نةبَيت و غةرامةيةك لة ]10]
 [ ساَل زياتر نةبَيت.7زياتر نةبَيت بة زيندانى كردن بؤ مامةوةيةك لة ]

سةةجايةكةى دووةم: ئةطة شةةةر  سةةى بةخ ر ئةم كارةى لة بِرطةى ثَيشوو ئاماذةى ثَيكراوة ببَيتة هؤى مردنى كة
لةةة ]15دةبَيتة زيندان بؤ ماوةى ] مةةة  سةةاَل و غةرا لةةة ]50[  نةةةبَيت و  كةةةمرت  يةةؤن  يةةؤن 100[ مل [ مل

 زياتر نةبَيت.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك قادر فةرموو.
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 َيج قادر وةمتان رةسول:بةِر
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةاَل  حةةةفت  لةةة  لة ناوةرؤكى بِرطةكةدا، بة زيندانى لة دةه ساَل زياتر نةبَيت و دوايى زيندانى بؤ ماوةيةك 
 زياتر نةبَيت، ثَيشنيار دةكةم حةفت ساَل ال بربَيت و لة دةه ساَل زياتر نةبَيت مبَينَيت.

 دق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صا
 سوثاس، د. فرست فةرموو،

 بةِرَيج د. فرست صؤفى على:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

نةةة  لةةة ليذ منةةان  يةةوادارم هاورَيكا يةةة ه يةةة، بؤ ئةةةم ماددة سةةةر  يةةة لة مةةان هة شةةكالييةتى زؤر يةةة ئي ثةةَيم وا مةةن 
 تايبةتةمةندةكان لةطةَلمان بن، بؤ ئةوةى ضارةسةرى بكةين.

 حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم
 سوثاس، ببورة نوقتةى نيجامى مان هةبوو، د. ظاَلا فةرموو،

بةةةم  كةةةم و دووةم  مةةاددةى ية يةةة،  لةَةةى مةتبةعي يةةارة هة مةةة د نةةدامان ئة بةةةِرَيجتان و ئة بة داواى لَيبوردن لة 
بةةة شةةَيكى  بةةة  شَيوةيةية، ماددةى هةذدةم، يةكةم، هةر كةسَية ئةندامَيكى مرؤيى يان بة ضةةاندن  سةةتى  مةبة

بةةة 9و  7و  5و  4و  3ثَي ةوانةى حوكمَية لة ماددةكانى ] يةَةت  [ى ئةم ياساية بطوازيتةوة ئةوا سجا دةدر
لةةة ]10[ي ساَل زياتر نةبَيت و غةرامةيةك لة ]10زيندانى لة ] نةةةبَيت و  [ 50[ مليؤن دينار كةمرت 

 تبةعيية[.مليؤن دينار زياتر نةبَيت،]ئةوةى دواى هاتبَيت هةلةى مة
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، د. فرست فةرموو،
 بةِرَيج د. فرست صؤفى على:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لةةَي  بةةة  سةةتى  يةةة و ثَيوي مةةان هة ثَيم واية لةو مادةية و لةهةموو ئةوةى لة دواى دَيت لة سجاكان، كَيشةى زؤر
نةةدامَيكى وردبوونةوةى زياتر هةية بةم شَيو سةةَية ئة هةةةر كة هةةاتووة  كةةةى  سةةةيرى ب طةةةر  خةةوارةوة، ئة ةيةى 
مةةاددةى ]9و  7و  5و  4و  3مرؤيى لة حوكمةكانى ماددةكانى ] سةةةندمان 4و  3[،  شةةرت ثة لةةة ثَي كةةة   ]

نةةديت  شةةرت رةزامة طةةرى و ثَي كةةراه ىَل وةردة بةةة ئي كةةة  سةةتة  نةةدامى جة كةةات ئة بةةةتَية دة سةةى با كةةردووة با
[ باسى جةستةى 9[ مةسةلةى فروشتنى ئةندامى جةستةية و ماددةى ]7اددةى ]وةرنةطرتووة، بةَلام م

بةةة  يةةةك عقو بةةة  نةةة  هةةةموو  ئةما يةةة  مردووة كاتَية جةستةى مردووة دةطوازييةوة، ئايا مةنتقى تَيداية هة
نةةدووة  كةةة زي سةةَية  طةةةَل كة هةةةبَيت لة بةةةى  هةةةمان عقو مةةردووة  كةةة  موحاكةمة بكرَيت، جةستةى مردوةَية 

سةةتيت، بةةةبَى رة مةةة راوة سةةةر ئة قةةةت لة يةَةت زؤر بةدي طةةرياوة  دةب سةةتةى ىَل وةر شةةَيكى جة خةةؤى بة نةةدى  زامة
لةةةو  يةةةكَية  كةةة  كةةةم  يةةات دة مةةن دَلن يةةؤن،  ثةةةجنا مل يةةؤن و  سةةةد مل سةةاَل و  كةةة دةه  بةةةكان  نةةةوعى عقو
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يةَةت و نةةة نامَين ئةةةم قانو بةةونى  تةةةتبي   يةَةت دواى  سةةتان دةكر لةةة كورد بةةةربَلاوى  شةةتةرطةرييانةى زؤر  كةةام  نة
لةةة  مةةة  غةةامجة، ئَي يةةة،  شةةكرا ني دكتؤر خؤى تووشى ئةم موخاتةرةية دةكات  هةمووى غامج نيية ، روون و ئا

[، هةوَل و كوششى خؤى دةخاتة التزايف طبيت   بلز العناية ليس بتحقيق ال ايةقانونى مةدةنى هةمانة، ]
سةةت نةةائى درو مةةى زؤرى جي يةَةرة ئيلتيجا تةةةكان  طةر ئةطةر حوسنى نيةتى هةبَيت ، ل هةةةموو حاَلة كةةردووة و 

بةةة  كةةردن،  كةةةَل  تَيكةَل كراوة و عقوبةكان زؤر توندة، بة راستى ئةطةر سةيرى بكةى دةبينني جؤرَية لة تَي
نةةة  نةةى ليذ يةك سايد سةيرى هةمووى كردووة و تةر و وشكى ثَيكةو سوتاندووة، بؤية بة روخسةتى برادةرا

سةةتى ثةيوةنديدارةكان و وَيِراى تةقدير كردنى م اندوو بوونيان و وَيِراى ماندوو بوونيان بةم قانونانة بة را
نةةة  لةةةو ماددا بةةةَلام  يةةة،  مةةن ني سةةى  كةةة ئيختيسا يةَةت  ئةةةوة ب بةةةر  يةةة لة شةةتووم، ومت لةوانة يةَةرة تَينةطة تةةا ل
بةةة  طةةةَل عقو تةةةعامول لة ئةةةوةى  بةةةر  سةةاية، لة ئةةةم يا سةةةالمةتى  نةةاو  لةةة ثَي ئيختيساسى منة و هةست دةكةم 

نى هةتا هةتايى تَيداية و دوايى دةَلَيت با سجايةكة خبوَينم كة شتى وا ل دونيا نيية و دةَلَيت، دةكةم كة سج
قةةانونى  مةةة  نةةةبَيت، ئة يةةاتر  يةةؤن ز لةةة دةه مل مةةةى  نةةةبَيت و غةرا يةةاتر  نةةدانى ز سةةاَل زي لةةة دةه  سجا دةدرَيت 

 َلَيى بة يةكَيكيان يان بة، عقوباتى عَيراقى، ئةطةر كةسَية عقوبة بكرَيت يان سجا بدرَيت لة ئاخريى دة
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كاتت تةواو بوو، بةَلام قسةكانت تةواو بكة، فةرموو،
 بةِرَيج د. فرست صؤفى على:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةة يةَةت ئيج يةَةت، ناكر بةةة دادةن كةةةى و لة هةم قةوانينى عقوبات كة باسى عقوبة دةكرَيت دوو عقو قةةازى ب ارى 
سةةجنى  يةَةت ] 10هةم  يةَةت، دةكر كةةةش وةربطر كةةات و ثارة يةةة 10سةةاَلى ب مةةةجبور ن يةَةت و  سةةجن بكر سةةاَل   ]

يةَةى و  يةةةكَيكيان دابن يةةان  هةةةردووكيان  قةةازى و  يةةة  غةرامةكةى بدات، كةواتة دةسةالتى سوَلتةى تةقدير بدة
ةية و هيض سوَلتةى تةقديرى بؤ قازى لَيرة لة هةموو عقوبةكان هةردووكى ئيجبار كردوة ضونكة ]واو[ ه

بةةؤ  هةةةَلبطريَيت،  تةةة  ئةةةم بابة يةَةت  نةةةكراوة، دةكر سةةة  بةةاش ديار ئةةةوةى  نةهَيشتووة، بؤية زؤر ئاسايية، لةبةر 
ئةةةوةى  بةةؤ  لةةةمان،  لةةة ثةر يةَةت  بةةاس بكر تةةة  ئةةةم بابة ئةوةى بتوانني لةطةَل خةَلكى ثسثؤر و قازى موختةس 

 كة ئةم سجايانةم خوَيندةوة. تووشى هةَلة نةبَيت بة راستى ترسام
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك عمر فةرموو،
 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لةةة  كةةردن  نةةدانى  ثشتطريى لة قسةكانى د. فرست دةكةم بة راى من دةبَيت ئةم ياساية بطوازرَيتةوة كة بة زي
يةةاتر  بةةة دةه ساَل ز سةةاَل،  يةةةك  يةَةة و  يةَةة و دوو مانط يةةان مانط يةَةت  نةةدانى بكر يةةةك رؤذ زي يةَةت  نةةةبَيت، دةكر

كةةارى  طةةةرى طؤران يةَةت ئة بةةةردةوام ب نةةة  سةةجا مادديا ئةةةم  اليةنى كةم و زؤرى زيندانى ديارى بكرَيت و ئةطةر 
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سةةةر د يةةةك بة هةةةر طؤِرانكار يةَةت و  يةةاد بكر يةةةك ز يةةة و ماددة قةةى بةسةر ثارةى دراوى عَيرقيدا هة راوى عَيرا
يةَةت،  يةةاد بكر يةةة ز مةةة وةك ماددة كةةة، ئة خةةى دراواة نوَيية يةَةى نر بةةة ث بَيت، سجا ماددييةكانى هاوتا دةكرَين و 
نةةدام  هةةةر ئة يةَةت  نةةاوخؤ دةَل ضونكة ال بردنى س ر لة دراوى عَيراقى ئةطةرَيكى زؤرة، بؤ منوونة لة ثَيِرةوى 

نةةارى ىَل و سةةةد دي نةةةبَيت دوو  مةةادة  لةةةمانَية ئا نةةدام ثةر يةةةك ئة سةةجاى  نةةةيتوانيوة  سةةتا  تةةا ئَي يةَةت  ةردةطري
 ثةرلةمان بدات لةسةر ئةم بابةتة و ئةطةر دراوى عَيراقى طؤِرا ضؤن هاوتاى بكةينةوة  سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، شكرية خان فةرموو،

 مصى  :بةِرَيج شكرية امساعيل 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لة راستيدا ئةو عقوبة توندانةي كة دانراوة لةم ياساية بةراسيت زؤر توندة، ثَيمواية ئةمة لة مةسلةحةتي 
نةخؤش نيية، لة مةسلةحةتي هيض كةسَية نيية، بؤية لة عقوبة )يان( بَيت، ئةو )واو(ة بةراسيت 

باش نيية، بةاَلم شتَيكي  هةَلةيةكي طةورةية، لة هةمان كاتيشدا ئةوةي كة دانراوة لة ياساكة من ثَيم
طوجناوترمان لةبةر دةستداية ئةويش كة وةاَلمي نووسينطةي راوَيذكاري دةستووري ئةوان شتَيكي باشرتيان 
نووسيوة، ئةطةر ليذنةي ياسايي و ليذنةكان سةيرَيكي بكةن، ئةمان عقوبةكةيان طوجناوتر و شياوترة كة 

ةَلَي هةر كةسَية نةشتةرطةريةك لة نةشتةرطةريةكاني دايانناوة بة تايبةتي لة بِرطةي يةكةم كة د
طواستنةوة يان ضاندن لة دامةزراويةك جطةلة لةو دامةزراوة ثجيشكييانةي كة مؤَلةت دراون ئةجنام بدرَيت 
لةطةَل ثَي زانيين تاوةكو كؤتايي، ئةطةر خؤيان بيخوَيننةوة ئةمان شتَيكي طوجناوتريان نووسيوة، منيش 

زاو، ثاَلثشيت )د.فرست( دةكةم كة تةئجيل بكرَي مةسةلةي عقوبةكة، ضونكة بةراسيت ئةمة بة باش دة
عقوبةكان يان ئةوةية بطؤِرَين، بةالي كةمةوة ئةو )واو(ة البربَي و بكرَي بة )يان(، باشرتيش واية ئةم 

 بِرطةي يةكةم ئةوةي راوَيذكاري دةستووري ثةسةند بكرَيت، زؤر سوثاس.
 مد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حم

 فةرموو. ةبةِرَيج خاتوو حيا
 جميد قادر:حياة بةِرَيج 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

سةرةِراي ثشتطريي كردو لة قسةكاني )كاك د.فرست( و هةظااَلني ترم، خاَلةكةي من زياتر لةسةر 
 كردةوة، زؤر سوثاس.مةسةلةي دووجار زيندانيةكة بوو، بةِرَيج سةرؤكي ليذنةي ياسايي راسيت 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كاك سةركةوت فةرموو.
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 بةِرَيج سةركةوت سةرحةد خلي ة:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ديارة لة سجاكة ئةطةر هاتوو دكتؤر كةم تةرخةم بوو سجا درا بةم سجاية، دكتؤر بؤي نةبَيت ثاش بةربوون 
مة بؤي ماوةي دوو ساَل كار بكات، واتة سِر بكرَي لة ئيش و كارةكةي لةو كةم تةرخةميةي يان سجاي غةرا

 خؤي كة لة رابردوودا هةي بووة، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كاك بَيستون فةرموو.
 بةِرَيج بَيستون فائ  حممد:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ت و كاك عمر حاجي عينايةت( قسةكاني منيان كرد، زؤر سوثاس.)كاك د.فرس
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كاك حتسني فةرموو.
 بةِرَيج حتسني امساعيل امحد:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

طوت، بةاَلم من يةك منيش هةر ثشتطريي لة )كاك د.فرست( و بةِرَيجان دةكةم، )د.ظااَل( تَيبينيةكةي مين 
تَيبيين ترم هةية، ئةندامَيكي مرؤيي زؤر دووبارة بؤتةوة لة ناو ماددةكان، مرؤيي سي ةية لَيرة، 

 ناطوجنَيت، دةبَي بطوترَيت ئةندامَيكي جةستةي مرؤظ، جياية لة ئةندامَيكي مرؤيي، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 راب فةرموو.بةِرَيج كاك سوه
 بةِرَيج سوهراب ميكائيل حممدامني:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

هةر ضةندة ئةظ ياساية هةمي حةساسة ب تايبةت ئةظة بةشي ثَينجةم سجاكان، ل بارةي ئاخافتنَيت 
)د.فرست صؤ ( ئةز دطةل دامة، بة تةنيا ئةو نةبيت كو ئةز دطةل هةندَيمة هةر سجايةكا توندتربيت ئةو 

رَيدا بَيتة نظيسني، يا ديرت بؤ وَي ئيشكالَي كو ئةم حةَل بكةين، ضارةسةر بكةين، هةر ماددةيةكَي سَي، ل ظَي
ضوار، ثَينج، حةوت، نةه، ئةم سجايةكي جودا بؤ دانَيني، يةعين ثَيكظة طرَي نةدةين، ماددةيا سَي سجايةكا 

كي طةلةك مةزن هةي، جياوازيةكا طةلةكا جودا، ضوار هةر وةسا، يا ديرت ئةز هؤسا من تَيبيين كر فارقَي
( مليؤن ثرت نةبيت، ل 40(مليؤن دينار كةمرت نةبيت و ل )10مةزن هةي دي غراماتةدا، يةك طوتية ل )

( 150( كةمرت نةبيت و ل )100( مليؤن دينار ثرت نةبيت، ل )100( مليؤن كةمرت نةبيت و ل )50)
( مليؤن 100َيتة نجية كرن، بؤ منوونة ئةطةر مة طوتي ل )مليؤن دينار ثرت نةبيت، ئةظ فارقة طةلةكة، ب
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( مليؤن، تاوةكو ئةو سجاية ثي ةكي ثرت لَي بَيت، 50( مليؤن بيت، نةطاتة )80، 70دينار ثرت نةبيت، بال )
 سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج خاتوو ثةروا فةرموو.
 بةِرَيج ثةروا علي حةمة:

 َيج سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر

منيش بة هةمان شَيوة ثشتطريي لة قسةكاني بةِرَيج )د.فرست( دةكةم، بة تايبةت ئةو ثرسيارةي كة ئايا 
سجاكاني كة بؤ كؤمةَلَية ماددةتان كراوة كةوا سَي، ضوار، ثَينج، حةوت، نؤ، هةموويان هةر يةك سجاية بة 

 هةية، زؤر سوثاس.مةرجَية هةر يةك لةوانة تايبةمتةنديةتي خؤي 
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج وةزيري تةندروسيت فةرموو.
 بةِرَيج د.رَيكةوت حةمة رشيد/ وةزيري تةندروسيت:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

تةبعةن )د.فرست( ئةوةي لة دَلي من دا بوو طوتي، زؤر سوثاسي دةكةم، زؤر سوثاسي ئةو برادةرانةش 
(ةوة بة ئيمكانيةتي خؤمان دةستمان كردووة 2007ةكةم كة ثشتطريي )د,فرست(يان كرد، ئَيمة لة ساَلي )د

( لة 2011بة ضاندني طورضيلة، تاوةكو ئَيستا دوو هةزار كةس ضاندني طورضيلةي بؤ كراوة، من لة ساَلي )
و كةس و كاري بَيت، يان نابَيت تةندروسيت سلَيماني طومت ئيرت نابَيت بؤ بةخشةري بكةين، يان دةبَي خجم 

بؤ بةخشةري بكةن، سَي، ضوار كةسي نةخؤش هاتن طوتيان كاك دكتؤر نةخؤشةكةمان مرد تؤ مةسئوليت، 
ضونكة دكتؤرةكان ترسا بوون، تؤزَية ئيجرائامتان كردبوو، مةسةلةن ن ومسان هَينابووة ناو هينةوة، 

ت نةكرَيت، بةاَلم ئةمة قانونَية هةية قانوني عقوباتي ثؤليسمان هَينا، من لةطةَل ئةوة نيم كة ئيجرائا
(، من ثَيمواية ئةم ياساية ئةطةر بةو سجايانة بِروات نةشتةرطةري 1969(ي ساَلي )111عَيراقية ماددةي )

ضاندني طورضيلة ئيرت لة كوردستاندا ناكرَيت، يةعين شتةكان زؤر سارمة، دواي ئةو هيض دكتؤرَية 
ةن هةموو دكتؤرايان هةية لة ضاندني طورضيلة، هةموويان مامؤستاي كؤليذن، ئةوانةي كة ئةمة دةك

( نةخؤشيان هةية، هي يان ثَيويستيان بةمة نيية، ئَيستا تازة 60، 50هةموويان عيادةكانيان رؤذي )
خةريكني ئَيمة كوِري طةنج فَير دةكةين، ئةوانيش ثَيويستيان بةوة نيية، دكتؤرَية دكتؤراي نةهَينابَي 
نايةَلني دةست كاري ئةم عةملياتة بكات، )د.عبداللة جاسم( دةزانَيت كَين ئةوانةي كة ئةوة دةكةن لة 

( ساَل، ضونكة بةراسيت ئةمة 30روادةكاني دكتؤرةكاني ثِرؤفيسؤرةكاني ئةم واَلتةن، ئَيستا تؤ دةَلَيي واللة )
هيض دكتؤرَية ئةوة ناكات، قانون هةية،  مةوزوعَيكة من دي ا  لةوة ناكةم تؤ بة زؤر طورضيلةت دةربَيين،

ياسا هةية، بةاَلم بةراسيت ئةطةر ئَيمة بةم هينة بِرؤينة خوارةوة ئيرت ئَيمة دواي نةفازي ئةم قانونة 
 ضاندني طورضيلة يان ناكرَي، يان زؤر كةم دةبَيتةوة، زؤر سوثاس.
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ريب فةموو.بةِرَيج مامؤستا غ
 حةمة: مصى   بةِرَيج غريب

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

(ةوة 17من لة روويةكي ترةوة دةمةوَي ئاماذة بةوة بكةم كة لةو سجايانةي كة هاتوون كة لة ماددةي )
( كة هةشت ماددةية هةمووي باسي سجاية، سجاي غةرامة و سجاي زينداني زؤرتر 24تاوةكو ماددةي )

ةقي )عام(ةكة كراوة، هةست دةكةم حةقي )خا،( تَييدا فةرامؤش كراوة، كة ئةمةش جةخت لة بابةتي ح
بابةتَيكة ثَيويستة لة ياساكة ئةطةر ئةمة جَيطري بوو حيسابي بؤ بكرَيت، ئَيمة وا دانَيني ثجيشكَية 

لة ياساكةدا، طورضيلةيةكي دةرهَينا بةبَي وةرطرتين رةزامةندي وارسةكاني وةكو لة ثَيشرتدا ئاماذةي ثَيكرا 
يان ثَيش دَلنيابوون لة مردني نةخؤشةكة، ئةمانة وةكو حةقي )عام(يان تَيداية، حةقي )خا،(شيان 
تَيداية، تؤ كاتَية كة دَيي ماددةكان دةخوَينيتةوة باسي سجا دةكةي غةرامةي ئةوةندة بكرَيت و ئةوةندة 

، لةو حاَلةتانةدا ما  كةس و كاري زينداني بكرَيت هةمووي حيسابي حةقي )عام(ةكة بة طشتيي كراوة
مردووةكة ضيية  يةعين ئةم هةموو غةرامة دةضَيتةوة خةزَينةي حكومةت ئةي ئةو نابَيت ثَي بذاردنَية 

 هةبَيت مةسةلةن كة بؤتة هؤي مردني ئةو كةسة، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج د.سروود فةرموو.
 د.سروود سليم ميت:بةِرَيج 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ثشتيواني لة قسةكاني )د.فرست( دةكةم، هةروةها لةسةر قسةي جةنابي وةزير دةمةوَي ئيجافةيةكي 
ب ووك بكةم، كة فيعلةن بةو عقوباتانة هيض عةملياتَية لَيرة ناكرَيتةوة، ئةو قانونة دةبَيتة سةبةب كة 

ةوةي واَلت، بِرواتة )هند، توركيا، ئَيران( ثارةي والََت بِروات بؤ دةرةوة، خةَلة فيعلةن بِرواتةوة بؤ دةر
هةروةها ثرسيارَيكم هةية لة ليذنةي ياسايي زؤر وازح نيية الي من، كة دةَلَي هةر كةسَية، يةعين لة سَي 
شوَين هاتووة ئةو كةسة مةقسةدتان ضيية، يةعين بةس لةبةر ئةوةي لة عةملياتةكة مةمجوعة 

مان هةية، )الشخ  الذي شار  باالستئصال مانة هةية، الشخ  الذي قايف باالستئصال خاصمان هةية، )ئةش
مان هةية، ئايا كة دةَلَي هةر كةسَية من قايف باالعالن والتحاير و االكرا  ياخود زةر ، وةسيتمان هةية )

موويان دةكات هةموويان نولي هةموويان دةكات يان بةس جراحةكان دةكات  ئةوة يةك، ئةطةر نولي هة
 عةيين عقوبةية، يان دةبَي بكرَيتة بةش، بةش، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج خاتوو زوَل ا فةرموو.
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 بةِرَيج زوَل ا حممود عبداللة:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

وة كة ئَيستا من دةتواو لَيرة ناوي ضةند ئةنداماني ثةرلةمان، لة راستيدا نةبووني ياسا واي كردو
نةخؤشخانةيةك بَينم كة خؤيان بوونةتة دةاَلَلَية بؤ كِرين و فرؤشتين ئةندامةكاني لةش بة تايبةتي 
طورضيلة كة ئَيستا لة كوردستاندا دةكرَيت، بةَلَي، ئَيمة وةكو ليذنة لةطةَل ئةوةداين كة ئةم سجاية زؤر 

ماددةكاندا كة ضةند ماددةيةك بة يةكةوة كؤ كراوةتةوة، ثَيمواية كَيشةشي  قورسة، بةاَلم لة تةسني ي
نيية، ضونكة لة دواي ئَيمة بة ليذنةي ياساييدا تَيثةِريوة، هةروةها دَلنيام ئةوان زؤر بة ورياي كاريان 

دةتوانني  ( كةسن هةموويان ثسثؤِرن لة ياسادا، ئةطةر ثَيويستيش بَيت ئَيمة11لةسةر كردووة، كة ئةوان )
هةر لة هؤَلي ثةرلةماندا ضارةسةرَيكي بكةين لة كةم كردنةوة سجاكاندا، ئةطةر نا ثَيمانواية تةسني ةكة 

 كَيشةيةكي نيية، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج د.بةهار فةموو.
 بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

مة يةكَية لة هةدةفةكاني كة ئةم ياسايةمان بؤ داناوة برييت بووة لة مةنع كردني ئةو سلوكانةي كة لة ئَي
( تةجريم كردنيان هاتوون، بؤية البردني ئةمة ئةوة بة هيض شَيوةيةك جائيج 9، 7، 4، 3ماددةكاني )

ؤرن كة هيض دكتؤرَية ئامادة نيية، يةعين بةشي سجاكان دةبَي هةبَيت، بةاَلم سةبارةت بةوةي كة سجاكان ز
نيية بيكات، دَلنيابن ئَيمة لة ليذنةي ياسايي قانوني ضةند واَلتَيكمان لةبةر دةستدا بووة لة سجاكان ئينجا 
هاتووين ئةم سجايانةمان داِرشتؤتةوة، لةطةَل ئةوةشدا ئةطةر بة ثَيشنياري ئةنداماني بةِرَيجي ثةرلةمان 

، 3كة مومكني بَيت جَيطاي دةكةينةوة لَيرة، سةبارةت بةوةي كة ماددةكاني )دةوَلةمةند بكرَي ئَيمة ئةوةي 
( يةك موعامةلة كراون، من ثَيمواية يةك موعامةلة نةكراون، ضونكة ئَيمة دةَلَيني بة 9، 7، 5، 4

( ساَل زياتر نةبَيت، سولتةيةكي تةقديرلان داوة بة قازي كة دةَلَيي 10زيندانيةك بؤ ماوةيةك كة لة )
( ساَلة، بؤ 10( ساَل كةمرت نيية، ئَيمة حةدي ئةعالكةمان بؤ دياري كردووة كة )5زينداني يةعين لة )
( ساَلة، بةاَلم ئَيمة حةدي ئةعالكةمان بؤ دياري كردووة، كةواتة 15( ساَل بؤ )5خؤي زينداني كاتي )

( ساَل قازي دةسيت كراوةية، 10( ساَلةوة بؤ )5حةدني ئةدناكةشي ديارة كة دةَلَيني زيندانيةك واتة لة )
واتة وةك يةك تةعامول نةكراوة، هةروةها غةرامةكةش بة هةمان شَيوة حةدي ئةعال و ئةدناي دياري 
كردووة، سةبارةت بةوةي كة هةردوو عقوبةكةنان دياري كردووة، ئةوة شتَية نيية بةس ئَيمة كردبَيتمان 

ي تريشدا هةية هةردووكيان بة يةكةوة دادةنرَيت، ئَيمة لَيرة، لة قانوني عقوباتي تريشدا لة زؤر ياسا
زؤرتر تةركيجمان لةسةر ئةوةبووة كة ئةم عقوبانةمان ئةطةر بةو شَيوةيةي كة جةنابتان بة توندي 
دةزانن، توند دانراوة بؤ ئةوةبووة كة ياساكة هةدة  خؤي بثَيكَي، هةروةها سةبارةت بةوةي كة يةك رؤذ 
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( ساَلةوة دةست ثَي دةكات، ئةوةي ئةندامَيكي 5رووو كردةوة، زينداني كردن لة )زينداني بكرَي ئةوة 
مرؤيي بطؤِرَيت بة ئةندامي جةستةي مرؤظ ئةوة ثَيشنيارَيكي بةجَيية، بَيطومان هةر كةسَية، كة دةَلَيي 

، 5، 4، 3)هةر كةسَية واتة هةر كةسَية كة لةو عةمةلية بةشداربووة، لةو عةمليةيةي كة لة ماددةكاني 
( هاتووة، بِرياري دواييش بؤ بةِرَيجان ئةنداماني ثةرلةمانة لة تةئجيل كردن و تةئجيل نةكردني، زؤر 9، 7

 سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج د.شرين فةرموو.
 :رمضانبةِرَيج د.شرين حسين 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ة ئةطةر دكتؤر سةرثَي ي نةكات بؤ لة سجا برتسيت، بؤ عةمليات نةكات، يةعين با ثرسيار لة ظَيرَي ئةظةي

سجاي هةبي)، بؤ بةِرَيجان ئةنداماني ثةرلةمانيش شتَية دةطَيِرمةوة ئيحتيمالة تؤزَية لة بابةتيش دوور 
ة كوِرَية بَيت، بة يارمةتي بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان، دكتؤرَية لة هةرَيمي كوردستان بووة ئةطةري ك

( مليؤن دينار كةفالةت كرا و 5( ساَل هةردوو ضاوي كوَير بوو بة كةفالةتي )24طةجنَية بة تةمةني )
 ئَيستا لةسةر ميالك وةزارةتي تةندروسيت دةوامي خؤي دةكات و هيض سجاش نةدراوة، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو.بةِرَيج وةزيري تةندروسيت 
 بةِرَيج د.رَيكةوت حةمة رشيد/ وةزيري تةندروسيت:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

شتَية هةية ئَيمة ميللةتَيكي موسَلمانني، ئَيمة وةسيلةين، شي ا خوا دةيدات بة نةخؤش ئةمة يةك، دووةم: 
ت غةَلةتي توبي، لة هةموو دونيادا لةوانةية ئةوانةي لَيرة دكتؤرن دةزانن شتَية هةية ثَيي دةطوترَي

هةَلةبت من دي ا  لة غةَلةتي توبي ناكةم، لة هةموو دونيادا ئةو حاَلةتة تةبعةن ئةو حاَلةتي كة 
)د.شرين( باسي دةكات من خؤم موتابةعةم كردووة، دةشجاو، موعامةلةم بؤ نةخؤشةكةش كردووة ب َيتة 

رخةمي دةكات، يةكَية كة جةرلةيةك دةرةوةي واَلت، ئةو دكتؤرة كةم تةرخةمة، تؤ كة يةكَية كةم تة
دةكات حةواَلةي دادطاي دةكةيت، مةحكةمة بِريار دةدات ضي دةكات، خؤ تؤ ناكرَيت بة حاكمةكة بَلَيي 
كةس ناتوانَي لةم واَلتة دةسةاَلتي دادوةري لةم واَلتة حوِرة، لةم واَلتة سةربةخؤية، خؤ )د.رَيكةوت( و 

ت بَلَي ئَيوة عقوبةكةي ئةوا لَي بكةن، ئَيمة هةر كةسَية قانوني سةرؤكي سةحة و كَي و كَي ناتوانَي
(ةوة نوَينةري 2011خؤمامنان هةية، ليذنةي لَيكؤَلينةومان هةية، ئةم ليذنةي لَيكؤَلينةوانة لة ساَلي )

كات داواكاري طشتيي تَيداية، ئةو سةرثةرشيت هةموو لَيكؤَلينةوةكاني ئَيمة دةكات، كَي غةَلةتَيكي توبي دة
حماميةكان دةزانَي دةضَيتة ذَير بابي قةتلي بة هةَلة، يان قانوني قةتلي غةير عةمد، ئةوةي ئَيمة دةيكةين، 
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ئَيمة ياخود سجاي دةدةين، ياخود رةوانةي دادطاي دةكةين، كة رةوانةي دادطامان كرد ئيرت دادطا بِريارمان 
 بؤ دةدات ضي دةكات، زؤر سوثاس.

 دق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صا

 بةِرَيج د.فرست فةرموو.
 بةِرَيج د.فرست صؤ  علي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بةس وةكو روون كردنةوة من مةبةستم ئةوةية سولتةي تةقديري كة دةدةيتة قازي، بةاَلم تؤ سةير بكة 
قازي موخةول دةكةي سولتةي ئةوةي كة )د.بةهار( فةرمووي وابَيت سولتةيةكي تةقديري وات ثَيداوة 

لةوةي كة عقوبةي كةسَية كة مامةَلة لةطةَل جةستةيةكي مردوو كردووة، لةوانةية ئةطةر سولتةيةكي 
تةقديري وا موتلةقي بدَي بة هيض نةسَية موقةيةدي نةكةي زياتر بدات لةوةي كة بة )اكراة( كةسَية 

لة يةكرت جياوازن، يةكَيكيان مردووة، لة  جةستةي لَي وةرطرياوة، ئةمة لة قانون ضؤن دةبَيت، دوو حوكمي
قانوني عقوباتيش كةسَية هَيشتا زيندووة عقوبةي جياوازة لةوةي كة جةستةي قةتيلَية بابَلَيني تشويهي 
بكةي ئةوة يةك، دووةميان: ئةوة ثَينج سةد و ضةند ماددةية قانوني عقوبات، هةر هةمووي بةم شَيوةية 

ملة التزيل عل  سنة واحلة و ب رامة التزيل عل  مئة دينار أو باحلى يعاق  باحلبس هةر بؤ منوونة )
، هةمووي واية، موتلةقةن لة هةر هةموو قانوني عقوبات واية، كة هةردووكي دةنووسي هاتني العقوبتني 

غةرامة و سجن، يان غةرامة و حةبس، بةس لة ئةخرييش ثةرةواَيجَيكي دَيَليتةوة، يان )باحدى هاتني 
(، يةعين يةكَية لةو دوو سجاية، بؤية من تةئكيد دةكةمةوة لةوةي كة نامةوَي ماددةكان العقوبي)

( و ئةوانةش ديسان لةوَي ئيشكاَان 19، 18تةسةلسولةكةي تَية بدةم، ئةطةر نا كة دَييتة سةر ماددةكاني )
 هةية لة سةثاندني عقوبةكان، زؤر سوثاس.

 مان:بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلة

 بةِرَيج كاك فةرهاد سةنطاوي فةرموو.
 بةِرَيج فةرهاد حةمة صاحل )فةرهاد سةنطاوي(:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةنداماني ثةرلةمان، من قسةي زؤرم هةية بيكةم لةسةر كةرتي تةندروسيت و وةزير و وةزارةتي 

تي ترم هةية، سَي توَيذ هةية لة تةندروسيت، بةاَلم نايكةم، ضونكة بؤ كاتَيكي تري هةَلدةطرم و بابة
كؤمةَلطا كة دكتؤر و سياسي و رؤناكبرين، ئةم سَي توَيذة ئةطةر خيانةت لة ئةركةكةي سةر شانيان بكةن 
كؤمةَلطا هةرطيج ضاك نابَيت، لة كوردستان ئةم كَيشانة زؤرة، لة ئةَلمانيا سيستةمي تةندروسيت بة جؤرَيكة 

 لة ئةَلمانيا تةعني نةبن، ب ن بؤ شوَينةكاني تر، ضونكة سيستةمةكة زؤر كة دكتؤرة ئةَلمانةكان دةيانةوَي
قورسة، مةجاَلي غةَلةت و كةم تةرخةمي و ئةمانة نادات، يةكةم: سيستةمة، دووةم: دكتؤرة، سَييةم: 
دةرمانة، ضوارةم: ئةجهيجة و بينا و ئةوانةية، نةخؤشخانة بريتية لةمة، لةبةر ئةوة سيستةمي ئةَلماني 
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ؤر توند و تيذة دكتؤرةكان هةوَلدةدةن بِرؤن لة بةجليكا و سويسرا و لةو واَلتانة تةعني بن، ضونكة ز
سيستةمةكةيان نةرمرتة، ثَيويستة سيستةم لَيرة زؤر توند و تيذ بَيت، مةجال بةوة نةدات دكتؤرَية 

ن عةشريةتة، ئةمة خةتةرَيكي هيالكة، دكتؤرَية كةم تةرخةمة، دكتؤرَية كوِري فاَلنة، دكتؤرَية كوِري فاَل
 طةورةية لة سيستةمي ئَيمة كة ثَيويستة ضارةسةر بكرَي، مةجالي تَيدا نةمَينَيت، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج د.ظااَل فةرموو.
 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ةت بدؤزينةوة و زياتريش سولتةي تةقديري بدةين بة مةحاكم، ضونكة ئَيستا بؤ ئةوةي حةلَيكي وةس
باشرتين تةوجوهي ئةوةية كة موشةريع عادةتةن سولتةي تةقديري لة هيين سجاكان دةدات بة مةحاكم، 
 بؤية من ثَيم باشة بِرطةي يةكةم بةو شَيوةية دابِرَيذرَيتةوة، هةر كةسَية ئةندامَيكي مرؤيي يان بةشَيكي

(ي ئةم ياساية 9، 5، 4، 3بة مةبةسيت ضاندن، بة ثَي ةوانةوةي حوكمَية لة حوكمةكاني ماددةكاني )
بطوازَيتةوة ئةوة بة حةثس كردن يان زينداني كردن سجا دةدرَيت و ئينجا غةرامةيةك، واتة بة ثَيي 

بةيين سجن، ئينجا قورسي و سووكي جةرلةكان حاكم لَيرة سولتةي تةقديري هةية لة بةيين حةثس و لة 
( مليؤن ديناريش زياتر نةبَيت، لة 50( مليؤن دينار كةمرت نةبَيت و لة )10)واو( غةرامةيةك كة لة )

غةرامةكة ئَيمة وةكو ليذنةي ياسايي ثَيمان باشة وةكو خؤي مبَينَيتةوة، بةاَلم مةسةلةي سجادانةكة 
يالجي بكةين، حةثس: حةثسي بةسيت دةتوانني بؤ حةل كردني ئةو كَيشةيةي بة حةثس و بة سجن ع

( مان  زياترة تا 3هةية، حةثسي شةديد هةية، لَيرانة مةبةستمان دةبَي تةبعةن ئةو حةثسةي كة لة)
( ساَل ئةوةيان بة سجن دادةندرَيت كة لة دةسةاَلتي حاكم داية 15( ساَل بؤ )5( ساَل، ئينجا لة )5دةطاتة)

ة تةعامول لةطةَل تاوانبار بكات، كةسي تاوانبار، بةَلَي، حةثسي لَيرة بة ثَيي شةديدي و سووكي جةرلةك
( رؤذ ئةوةيان سجنة، زؤر 15( ساَل و يةك رؤذ تا دةطاتة )5( ساَلة، )5( مان  تاوةكو )3شةديد لة بةيين )

 سوثاس.  
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج د.فرست فةرموو.
 ي:بةِرَيج د.فرست صؤ  عل

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ثَيمواية لة غةرامةش دةبَي جياوازي بكةين، ئةو غةرامانةي بؤ حةثسي بةسيت دانراون جياوازن لةو 
غةرامانةي كة بؤ حةثسي شةديد، بة هةمان شَيوة سجين موةقةت و ئةوانةش، بةاَلم ئةوةي تريان 

( بكة ديسان 21(، تؤ سةيري ماددةي )9 ،7، 5، 4، 3سةيربكة بِرطةي حةوت كة دةَلَي ماددةكاني )
لةوَيندةر دةَلَي عقوبةيةكي جياوازي بؤ ماددةي حةوت داناوة، يةعين ئَيستا لة ماددةي حةوت دوو عقوبةي 
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جياواز وةردةطريت، هةر لةبةر ئةوة من دةَلَيم ثَيمواية هَيمن تر دةبَي ئةمة ديراسة بكرَيتةوة، ئةوة 
لة رووي قانونيةوة ئةطةر ئيشكال نةبَيت ئةوةيان لةوانةية موعالةجةيةكي )د.ظااَل(ش باسي كرد نازاو 

وةسةتي بَيت، يةعين تةحديد نةكرَيت، يةعين ئةطةر سابيقةي هةبَيت لة قوانيين ديكة، ثَيمواية حةلَيكي 
 باشة، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج د.ظااَل فةرموو.
 د.ظااَل فريد ابراهيم:بةِرَيج 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

هيض كَيشةيةكي ياسايي نيية، لة ناو قانوني عقوبات زؤرجار جةمعي كردووة لة بةيين حةثس و سجن و 
سولتةي تةقديري بؤ مةحاكم بةجَي هَيشتووة، بةاَلم من ثَيمواية هةتا لة غةرامةكةش لَيرة كة تؤ لة 

( مليؤن دينارت داناوة ئةويشيان سولتةي تةقديري مةحاكمة كة لة نَيوان 50)( مليؤن دينار بؤ 10بةيين )
 ئةو حةدي ئةعال و حةدي ئةدناية دةتوانَيت تةحديدي ئةو هينة بكات كة بؤ خؤي مةبةستيةتي، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كاك عمر فةرموو.
 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:

 ِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.بة

هةر كةسَية ئةندامَيكي مرؤيي يان بةشَيكي، باسي شانة نةكراوة، لة باسي ماددةكاني ثَيشوودا باسي 
شانةنان كردووة، ئيرت شانةش داخل بكرَيت لَيرة، دووةميش ئةطةر لة رَيطاي جةنابتةوة بة ليذنةي 

زينداني كردن(، بؤية لة ناو قةوسدا بنووسرَيت بؤ ياسايي دةَلَيم حةثس واتة )بةند كردن(، سجنيش واتة )
 ئةوةي ببَيت بة باويش بؤ لةمةو دوا، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج د.فرست فةرموو.
 بةِرَيج د.فرست صؤ  علي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

نة تايبةمتةندةكان، ثَيمواية مادام حةثس و سجن بة بةس يةك تَيبيين ب ووكم هةية بؤ بةِرَيجان لة ليذ
مةفتوحي دةهَيَلينةوة، با غةرامةكةش واي لَي بكةن بؤ ئةوةي تووشي ئيشكال نةبني بَلَي بة غةرامةيةك 

( مليؤن زياتر نةبَيت، حةدي ئةدناي دامةنَين، بةس حةدي ئةقاسةيةكي بؤ دابنَين باشرتة، ضونكة 50لة )
( مليؤن زياتر نةبَيت، ئةوة باشرتة 50يؤن ئيكتي ا بكات لةبةر حاَلةتَيكي ئةوةبَيت، لة )( مل5لةوانةية بة )

 بة رةئي من، سوثاس.
 بةِرَيج جع ر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
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 بةِرَيج د.ظااَل فةرموو.
 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

( لة بِرطةي دووةم ئيجافةيةكمان هةية، بَي طومان قةبول كردني 16لة ماددةي ) ئةندامة بةِرَيجةكان،
كؤتايي بؤ بةِرَيجان ئةنداماني ثةرلةمانة، لة بِرطةي دووةم بَلَيني ئةطةر ئةم كارةي لة بِرطةي ثَيشوو 

ئةوة  ئاماذةي ثَي كراوة ببَيتة هؤي مردني كةسي بةخشةر يان مةبةست لة طواستنةوةكة بازرطاني بوو
سجايةكة دةبَيتة زينداني كردني هةتا هةتايي و غةرامةيةك كة تةنها حةدي ئةعاليةكةي دياري دةكةين 

( مليؤن دينار زياتر نةبَيت، واتة لَيرة ئةطةر هاتوو بووة هؤي مردن و ئةطةر هاتووش 75لة )
ةينة هةتا هةتايي، طواستنةوةكة بة مةبةسيت بازرطاني كردن بوو بؤ مةنعي تيجارةتة زيندانيةكة بك

 سوثاس.
 بةِرَيج جع ر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كاك عمر فةرموو.
 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

هةم جةنابي )د.فرست( و هةم هةندَي لة برادةراني تر و منيش هةندَي سةرةجنمان دا بة بةِرَيجتان، لة 
ةِرَيجتانةوة بؤ ليذنةي ياسايي، نازاو سياغةكة ضؤن دةبَي، بؤمان خبوَيننةوة بؤ ئةوةي لَيي رَيطاي ب

تَيبطةين بجانني ئاخري سياغةيان ضؤنة، بجانني بة ثَيي سةرةجنةكاني ئَيمة كة كاريان لةسةر كردووة يان 
 هةر وةكو خؤي ماوةتةوة، زؤر سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج جع ر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري 

ئَيستا طوَي لة داِرشتنةوةي كؤتايي دةطرين، دواتر ئةطةر سةرةنج و تَيبينيتان لةسةر هةبوو طوَي لةوانةش 
دةطرين، يةعين دةبَيت دَلنيا بني لةوةي كة ئةو داِرشتنة ئةو مةبةستة ثَي دةطةيةنَيت كة لة ياساكة 

 مةبةسيت هةية، فةرموو د.ظاال.
 ريد ابراهيم:بةِرَيج د.ظااَل ف

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةشي ثَينجةم
 سجاكان

 (:18ماددةي )
هةر كةسَية ئةندامَيكي مرؤيي يان بةشَيكي بة مةبةسيت ضاندن بة ثَي ةوانةي حوكمَية لة  -1

(ي ئةم ياساية بطوازَيتةوة ئةوة بة بةندكردن يان زينداني 9، 5، 4، 3حوكمةكاني ماددةكاني )
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( مليؤن 50و غةرامةيةك )واو(ي جةمع هةية لة بةينيان، غةرامةيةك كة لة )كردن سجا دةدرَيت 
 دينار زياتر نةبَيت.

ئةطةر ئةم كارةي لة بِرطةي ثَيشوو ئاماذةي ثَي كرا و ببَيتة هؤي مردني كةسي بةخشةر ئةوة  -2
( مليؤن دينار كةمرت 50سجايةكة دةبَيتة زينداني كردني هةتا هةتايي و غةرامةيةك كة لة )

 ( مليؤن دينار زياتر نةبَيت.100نةبَيت و لة )

 بةِرَيج جع ر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ئةطةر تَيبيين هةبَي لةسةر ئةم داِرشتنة  كاك د.فرست فةرموو.
 بةِرَيج د.فرست صؤ  علي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

يتةوة، بةاَلم ئةوة ئيجافة بكرَي يان يةكَية لةو دوو من ثَيمواية ديسان لة بِرطةي يةكةم كة باش داِريذرا
سجاية ئةمة يةك، دوو: بةراسيت ئَيمة باسي ئةوةمان كرد كة بِرطةي دووةم ئةوةي بازرطاني زياد كراوة، 
ئَيمة دةَلَيني حوكمةكاني بازرطاني كردن جياوازة لةوةي كة حاَلةتةكة بة شَيوازَية لَي وةرطريابَي كة لة 

( هاتووة، بؤية دةبَي دوو عقوبةي جياواز هةبَي، تؤ بتةوَي و نةتةوَي لة هةرَيمي 4، 3)بِرطةكاني 
( ساَلي تريش ناتوانَي رَيطة لة كِريين طورضيلة بطري، دةبَي واقيعيش بني، بؤية بةو 50كوردستان تا )

دةطةيةني كة ئَيستا  شَيوازة ئةو عقوبةية زينداني هةتا هةتايي من تةسةور دةكةم زيانَيكي زؤر بةو خةَلكة
ئةو نةخؤشية بةِرَيجان دكتؤرةكان دةزانن بة تةواوي تةشةنةي كردووة و رؤذانة ئةو عةملياتانة دةكرَين، 

 بؤية بة تةسةوري من دوو عقوبةي جياوازي هةية، دوو حوكمي جياوازيان هةية، سوثاس.
 بةِرَيج جع ر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك عمر فةرموو.بةِرَيج 
 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

من داوام كرد وشةي شانةكانيش ئيجافة بكرَي، ثَيمواية لة برييان ضووة، هةروةها ثشتطريي لة قسةكاني 
 )د.فرست( دةكةم، زؤر سوثاس.

 بةِرَيج جع ر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 هراب فةرموو.بةِرَيج كاك سو
 بةِرَيج سوهراب ميكائيل حممدامني:

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةز دبينم يا باشرت دا ظَي ئاريشة دةركةظني و نةكةظينة ئاريشةي مةزنرت ئةظ ياساية بة شكلةكي خَيرا 
ةر خةَلكةكي دابي)، ياسايةك بي) سةرَي مة ثَي بَلند بي)، داخاز دكةم بؤ ماوةي كاتذمَيرةكي ئةط
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ليذنةي ياسايي دطةل كةسَين ثسثؤِر ريننة خارَي بطةنة سياغةيةكي، ثشيت هةنطي بَينة هؤاَل ثةرلةماني 
 دي باشرت بيت، سوثاس.

 بةِرَيج جع ر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج خاتوو مريم فةرموو.
 بةِرَيج مريم صمد عبدي:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

لةطةَل رايةكةي بةِرَيج )د.فرست(دام، كة ئةو عقوبةية زؤرة، بة راي من ئةطةر بكرَيت جيا  واللة من
بكرَيتةوة، ئةطةر ئةوةي بازرطاني بة ئةندامَيكي جةستةوة دةكرَي ئةو بازرطانة عقوبةي بؤ دابنرَيت و، 

 وثاس.ئةوة ليذنةي ياساييش بؤ خؤيان ئةطةر بكرَي روون كردنةوةيةك بدةن لةسةر ئةوة، س
 بةِرَيج جع ر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج د.ابراهيم نوقتةي نيجاميت هةية  فةرموو.
 بةِرَيج د.ابراهيم امحد مسؤ:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

سةرةِراي كو مة شارةزاييةكا باشَيت تةندروسيت و سيستةمَي دكتؤرا دا نينة، بةس ذئةجنامَي ظان 
اندنا و ثرت طوهدانا مة ذ اليَي قانونياظة بؤ مة هوسا ديار بيت ئةظ خةَلكَيت ظَي طاظَي كو موحتاجي دانووست

طورجيسكا و سةح دكةنة مة ل تةلةفجيؤنَي، قةناعةتا من ئيحتيمالة ببنة سةبةبَي مرنا طةلةك ذ وان، 
واقعَي مةيَى كوردي و ضونكي حةقيقةت ئةو ضاظةرَينة كو ياسايةك دةركةظيت ل ساحلَي بةرضاظ كرنا 

كوردستان تَيدا دضيت، ئةز وةسادبينم ذئةجنامَي ظان دانووستاندنا دا كة ئةننةما حةملةيةكا مةزنة سةر 
سةحَي ب خؤ هةي، دظَين وةزعَي سةحةيا مة ل كوردستانَي بةر تةن  بكةن، هةتا ئةظَيت ثسثؤِريش ذي 

بوارَي نةمينيت، ئةظ حاَلةتة يا هةي ل كوردستانَي،  هةي دي وى بواريدا سيقةيا وان بة وان نةمينيت و ظى
ئةم نة رابني هؤسا هندةك قةراراتا دةرَيخني و ياسا بدةنة ئيمجا كرن كو ببيتة بظة ل كوردستانَيدا، 
حةقيقةتةن دظَيت وَي تشيت بةرضاظ وةرطرن مةوزوعَي كلية و دانا كليةي هةتا سبةي بَيذين، ثسمامي 

( مليؤنا بدةنة ئَيكي ديرت، نة 20( مليؤنا، )40( مليؤنا، )70و ثسمام حةز دكةن )بينة، براي بينة، برا 
كلية وي ذي ب يت و نة ثارة زةرةر ظي بكةظيت، ذبةر هةندَي ذي دوو حاَلةتَيت هةين، حاَلةتا رةغبةتَيية و 

، كا تشتَيت قةناعةتَيية، ئيلتيجامَيية، فالن كةس تة رةغبةت هةية كليا خؤ بدةية فالن كةسي، بةَلَي
رمسي  ئةظة تشتَيت رمسي، كا فحوساتَيت تة يَيت رمسي  دروس)  بةَلَي، دةطوجنَيت، بةَلَي، بةس ئةظ 
سيغةتَي ئةز دبينم يةعين هةما سجنةكا ظةكري جودا يا حازرة هةر سبة ظَيظة ضةند دكتؤرَيت مة بكةنة 

عاملَي تةوفيقي دظي مةوزوعيدا هةبيت،  سجنَيظة، ئيهانا سحا مة بكةن، يةعين ثي ةكَي ئةز هةست دكةم
لةوِرا ئةز ثةسةندا رةئيا )د.فرست( دكةم و، ض تَيدا نينة ذي ئةم ظَي جةلسَي راطرين و باشرت ظي مةوزوعي 
ديراسة بكةن، خاسةتةن مةوزوعَي سجايادا، يةعين مة تةسةور دكر مةوزوعَي سجايادا كَي لةطةَلة دةسيَت 
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جةلةسةيا مة تةمام بيت، بةس ئةم دبينني ضونكي دكةتة حاَلةتا  خؤ راكةن و دَي خالس بيت و
خةتةريةتَيدا بؤ خةَلكَي مة موخاترَيت نةفسي سةر خةَلكي مة دا هةي، ئةظ خةَلكَي مة ئةظِرؤكة باوةِربكة 
هةر كةسَيكي تووشي ظَي ئَيشَي، يان ئيشاراتَيت ظَي ئَيشَي دةظ هةبن و سةحكةنة مة ل ظَي ميديايَي ل ظي 
مينبةرَي ثةرلةماني باوةِربكة خَيرَي بؤ مة نابَيذن و ض دعاية هةية ذي دي ئةوةلي هةوة كةن و ثاشي ل 

 مة كةن، سوثاس.
 بةِرَيج جع ر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

هةر ضةندة ئةظة نوقتةي نيجامي نةبوو، رةئي بوو، هَيظيدارين نةساغ و تةندروسيت بة خراثي نيازا 
ةرلةمانتار و ثةرلةماني دا نةطةن، ضونكة مةبةست باش كرنا كةرتَي تةندروسيت و خجمةتا نةخؤشاية، ث

 د.ظااَل فةرموو.
 بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيم:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

َيت، بةشَي ثَينجةم كة تايبةتة بة سجاكان وةكو هةر بةشَيكي تر دةكرَيت تاوتوَي بكرَيت و زياد و كةم بكر
بةاَلم ئةوةي كة لَيرةدا هاتووة بة هيض شَيوةيةك ئةوةنيية كة تؤ لة بةرذةوةندي دكتؤردا نابَي)، ئَيمة 
لَيرة وةكو موشةريع دوو كةسي بةرامبةرت هةية، يةكَيكيان كةسي نةخؤش و هةذار و نةدارة، تةرة  

ئةوةتؤ كة ثارَيجطاري لة سةحةتي كةسي ن، لَيرانة دةبَي تةوازن بكرَيت بة شَيوةيةكي اطباء بةرامبةريش )
بةخشةر و ئةو كةسةي كة ضاندنةكةي بؤ دةكرَيت، هةروةها ثارَيجطاري بكرَيت لة هةمان كاتدا لة 
بةرذةوةنديةكاني ثجيشة، بؤية موشةريع لَيرة كاري ئةوةنيية تةنها ئاسانكاري بؤ ثجيشكةكان بكات و كاري 

دا بَيت، ياساكة ثَيويستة اطباء دابِرَيذَي كة لة بةرذةوةندي تةبةقةي )ئةوة بَيت تةنها ياساكة بة شَيوةيةك 
لة هةمان كاتدا زامين حقوقي نةخؤش بكات، لة هةمان كاتيشدا بتوانَي بااَلنسَية رابطرَيت بةرذةوةندي 

كة يش بثارَيجَيت، بةاَلم بةبَي تةحديد كردني عقوبة و سووك كردني عقوبة بة شَيوةيةكي ئةوةتؤ اطباء )
لَيرانة تاوانةكة دةست ثَي دةكات، لَيرانة كةم و كورتيةكة دةست ثَي دةكات، طبي   راد  نةبَيت بؤ كةسي )

( 75بؤ منوونة تةحديد كردني ئةما حةثس و سجن، ئةما غةرامةية، كة دةَلَيي يةكَيكيان بةوانة، باشة )
ة عقوبةي بدةي، بؤية لَيرانة دةبَي ( مليؤن دينار بؤ دكتؤرَية ضيية تةنها بةو100مليؤن دينار يان )

بكات، دةبَي طبي   موشةريع زؤر دةقي  بَيت، ضةند ئيلتيجام بةوة دةكات ثارَيجطاري لة بةرذةوةندي )
ئةوةندةش ئيلتيجامي هةبَي بةوةي كة ثارَيجطاري لة بةرذةوةندي خةَلكي نةخؤش و نةدار و هةذاريش 

 بكات، سوثاس.
 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج جع ر ابراهيم ئيمين

 طوَي لة رةئي بةِرَيج د.رَيكةوت وةزيري تةندروسيت هةرَيمي كوردستان دةطرين، فةرموو.
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 بةِرَيج د.رَيكةوت حةمة رشيد/ وةزيري تةندروسيت:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

ئَيمة ضةند ( واتة ثَيش دوو مان  سةرةجني خؤمان لةسةر ئةم بابةتة داوة، 4/ 22ئَيمة لة )
كؤبوونةوةيةكمان كردووة لة وةزارةت، رةئي ثارَيجطاكامنان بؤ هاتووة، لة ثارَيجطاكان ليذنةي بااَلي 

(ي عقوباتي 1969(ي ساَلي )111ضاندمنان هةية، رةئي خؤمامنان داوة، طوتومانة بة ثَيي ماددةي )
انة، دةبواية ئةم ماددانة بةراسيت ئةم عَيراقي بَيت، دةبواية ئَيمة ثَيش ئةوةي بَيينة هؤَلي ئةم ثةرلةم

( هةل و مةرجةكةي طؤِراوة، دونيا طؤِراوة، كؤنة، 1969عقوبانةمان تاوتوَي بكرداية، من دةزاو ساَلي )
بةاَلم دةكرَي ئَيمة بطةينة حةلَيكي وةسةت، حةلَيكي وةسةت بؤ ئةو بابةتة، شتَيكي تريش من حةز دةكةم 

بةخشني، من ثَيمواية كةس طورضيلةي خؤي بة خؤِرايي نادات، يةعين با  ئةطةر ئَيوة مةسةلةن مةسةلةي
واقيعي بني كةس طورضيلةي خؤي نادات بة كةس، ئةطةر ئَيوة دةتانةوَي تيجارةتةكة مةنع بكةي من و 
)د.عبداللة( دوَييَن طومتان ئةوة با وةكو ئَيرانَي لَي بكةين ئةو )ئةسؤستةشن(ة دابنَيني، ئةوانةي 

يان دةوَي بينووسن، ئةوانةشي طورضيلة دةبةخشن حكومةت و خةَلكةكة سةق َية دابنَيني خؤيان طورضيلة
دياريان ثَيشةكةش بكةن، بةاَلم تؤ بة تةمابيت كابرايةك بَيت عةريجةيةك بدات بَلَي من طورضيلةي خؤم 

حاَلةتدا حاَلةتَيكي ئةوها  دةدةم بة تؤ بة خؤِرايي، باوةِرتان هةبَيت ئةمة شيت وا نيية، لةوانةية لة هةزار
(، دووةم: ئةطةر مبانةوَيت ئَيمة رَيطري لةو بازرطانية بكةين با 1969هةبَيت، بؤية يةكةم ئةوةي ساَلي )

بة خؤمان وةكو حكومةت و وةكو ثةرلةمان و وةكو نةخؤشةكةش سةق َية بؤ ئةو بابةتة دابنَيني، زؤر 
 سوثاس.

 ري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج جع ر ابراهيم ئيمينكي/ جَيط

ديارة ئةم بابةتة ثَيويسيت بة دةرفةتَية هةية، دةرفةتَيكي طوجناو بؤ هةم جةنابتان وةكو وةزيري 
تةندروسيت لةطةَل ليذنةي ياسايي و ليذنة ثةيوةنديدارةكان و ئةو برا بةِرَيجانة، ئةو ثةرلةمانتارانة )كاك 

طةينة سيغةتَيكي طوجناو، يةعين وا بَيت تووشي فرست و كاك عمر عينايةت( لةطةَليان بؤ ئةوةي ب
هةَلةيةكي تةشريعي نةبني، يةك كاتذمَير ثشوو وةردةطرين، دانيشتنةكة هةَلدةطرين تا كاتذمَير يةك 

 ............................... 
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 دانيشتين دووةم

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 .دة و ميهرةبانبةناوى خوداى بةخشن
سةةاَلى دووةم  بةةذاردن  ضةةوارةمى هةَل خةةوىل  سةةتثَيئةكةينةوة  سةةتانةوة دة طةةةىل كورد بةةةناوى  شةةتنةكةمان  داني

كةةار  30/6/2015( ِرؤذى دانيش) 19دانيشتنى ذمارة ) مةةةى  كةةةمى بةرنا تةةةوةرى ية ، بةردةوام ئةبني لة 
سةةتنةوةى كة بريتيية لة بةردةوام بوون لةسةر ط توطؤكردن لةسةر ثِرؤذة ي اسايي ِرَيكخس) و ضاندن و طوا

سةةتان 72،74،75ئةندامةكانى جةستةى مرؤظ بة ثَيى ماددةكانى ) لةةةمانى كورد ( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةر
مةةارة ) سةةاَلى 1ذ شةةنيارةكةى  19992(ى  يةةة ، ثَي شةةنيارَيكيان هة يةةدارةكان ثَي نةةة ثةيوةند هةةةمواركراو ، ليذ

 فةرموون. خؤيان خبوَيننةوة بيخةينة دةنطدانةوة
 :بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيم
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئَيمة وةكو ليذنةى ثةيوةنديدار لةسةر داواى بةشَية لة ئةندامانى ثةرلةمان و لةسةر داواى بةِرَيج وةزيرى 
نةةةوةى يةةاتر كؤبوو ئةةةوةى ز سةةتى  بةةة مةبة كةةرَي)   تةندروستى داوا دةكةين كة ئةو ماددانةى ماون تةئجيل ب
شةةنيارة  لةسةر ئةجنام بدرَي) لةطةَل جيهةتى مةعنى ، تكا لة بةِرَيجتان دةكةين كة بيخةنة دةنطدان ئةو ثَي

 ، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة ، بةِرَيج دكتؤر شَيركؤ نوقتةى نيجاميت هةية  فةرموو.
 بةِرَيج د.شَيركؤ حةمةامني:

 ةمان.بةِرَيج سةرؤكى ثةرل
ئةةةو  كةةَين  نةةة  بةةةدةم وتوويا هةةةر  كةةردووة ،  ومت بجاو ذمارةى ثةرلةمانتارةكان كامانةن نووسراويان تةقديم 

 ذمارةى ئةندام ثةرلةمانتارانة  سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 لة كاتى ط توطؤدا هةندَية لة ئةندامانى ثةرلةمان داواى ئةوةيان كرد .....
 َيج د.شَيركؤ حةمة امني:بةِر

 ئةبَى ذمارةكةى بجانني ضةندة.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

نةةةة  لةةةةمان ، ليذ نةةةدامانى ثةر نةةةةَلَيني ئة هةةةةر  بةةةا  كةةةةن  نةةةةكان ئةي شةةةنيارَيكة ليذ سةةةتا ثَي ئةةةةوة ئَي شةةةة ،  با
سةةةر ثةيوةنديدارةكان ئةيكةن ئةاةينة دةنطدانةوة كَى لةطةَل دواخستنى ط توط تةةة لة ئةةةم بابة ؤية لةسةر 

(كةس لةطةَليةتى ، كَى دذيةتى  38ئةم ياساية بؤ دانيشتنى داهاتووى ثةرلةمان  ئةضَيتة فسَلى داهاتوو ، )
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بةةؤ 11) نةةةوة  ئةةةتوانن بطةِرَي سةةتا  يةةدارةكان ئَي (كةس دذيةتى كةواتة ثةسةندكرا ، سوثاس بؤ ليذنة ثةيوةند
ئةةةتوانى  شوَينةكانى خؤتان ، سوثاس بؤ بةِرَيج لةةةمان ،  شةةتنى ثةر وةزيرى تةندروستى كة ئامادةبوو لة داني

نةةدامانى  بةةةِرَيجان ئة فةةةرموو ،  كةةرى  خةةؤت وةر سةةةتى  ئةةةتوانى ِرووخ يةةت ،  بةةةردةوام ب تةةةوة  طةةةَلمان مبَيني لة
تةةا  تةةةواوبَيت  يةَةت ،  سةةت ب سةةاب درو ئةةةوةى ني بةةؤ  ضةةوونة دةرةوة  مةةة  نةةةوة  طةةةَلمان مبَين يةةة لة لةةةمان تكا ثةر

لةةة  بةرنامةى يةةة  كةةة بريتي كةةار  مةةةى  لةةة بةرنا كار تةواو ئةبَيت ، بةِرَيجان ئَيستا ئةضينة سةر بِرطةى دووةم 
( 75دةنطدان لةسةر ِراسثاردةكانى ثةرلةمانى كوردستان بؤ ضارةسةر و ِراطرتنى زيادةِرؤيي بةثَيى ماددةى )

سةةةرؤكى ى هةموا1992(ى ساَلى 1لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ذمارة ) ركراو ، داوا لةبةِرَيج 
سةةثاردةكان  ليذنةى ئاسةوارو خجمةتطوزارى شارةوانى و طةشت و طوزار و طةياندن ئةكةين با ب ةرمووَيت ِرا

 خبوَينَيتةوة بؤ ئةوةى دةنطدانى لةسةر بكةين ، نوقتةى نيجامى كاك عباس فةرموو.
 :بةِرَيج عباس غجاىل مريخان
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

يةةدا )سة لةةة ئةوةكة شةةدارى  لةةة بة سةةكؤ  لةةة 15فةرَيكم كردبوو بؤ يون نةةة  نةةَى وتووتا ثةةؤرتَيكم دا ، دوَي (ِرؤذة ِرا
 بةرنامةى كاردا دةبَي) ئةمِرؤكة كة نيية داواى ِرونكردنةوة دةكةم ، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

تةةةوة هةر دواى خوَيندةوةى ئةو ِراسثاردانة دةنطدان  نةةة ئةخوَيندرَي ئةةةو بريؤكا لةسةر دوو بريؤكةمان هةية 
 ئةوةى جةنابتة لةطةَل بريؤكةيةكى تر ئةوانةش ئةخوَيندرَيتةوة بةسةرضاو ، فةرموو كاك فرست.

 :بةِرَيج د.فرست صؤفى على
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةةةو ِر مةةادةكردنى  بةةؤ ئا شةةارةوانييةكان  نةةةى  بةةؤ ليذ ثةةةيِرةو وَيِراى ماندوونةبوون  بةةةثَيى  بةةةاَلم  سةةثاردانة ،  ا
هةةاتووم 48بةاليةنى كةم بابةتَيكى وا دةبَى ) كةةة  (كاتذمَير ثَيش ئةوة بيبينني ِراسثاردةكان ، من لة بةيانى 

يةةة  مةةان ني بؤ ثةرلةمان لةناو بؤكسى ئةندامان دانراوة ، بةيانى كة هاتووين بينيومانة ، وة هي ةةمان ئيتاَلع
 تاوةكو دةنطى لةسةر بدةين....  لةسةر ئةو ِراسثاردانة

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خؤى دوَينَى خراوةتة بؤكسى ئةندامانةوة...
 بةِرَيج فرست صؤفى على:

ئةطةر ثاش دةوام خرابى ، ئةطةرنا ئَيمة تا درةن  لَيرة بووين ، ثَيش بشِرؤين ضَيكى بؤكسةكانى خؤم كرد 
 ةعنى كة هامت بؤ دةوام لة ناو بؤكسةكةى خؤم داهةبووة.هي ى تَيدا نةبوو ، ي

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كةةة  سةةثاردوون  ئةوةى من ئاطادار  لة دوَينَى بةيانى ، سةر لة بةيانى ثَيش دانيشتنى ثةرلةمان ئَيمة ِرامان 
ثةةَي بةةَى  يةةةن  نةةدامان لةال ئةةةوةى ئة بةةؤ  نةةةوة ،  سةةى ئةنداما نةةة بؤك مةةة بيخة لةةةمان ، ئة نةةةوةى ثةر ش كؤبوو
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بابةتَيكيشة ثةيوةنديدارة كؤبوونةوةكانى ثَيشووترى ثةرلةمان  بابةتَيكى تازة نيية ، لةبةر ئةوةى ِرؤذَيكى 
شةةنيارةكانى  دوور و درَيذ لة هؤَلى ثةرلةمان ط توطؤ لةسةر ئةم بابةتة كرا ، ِراسثاردةكانيش بةر مةبناى ثَي

نةةة ئةندامانى ثةرلةمان ئاماد يةةي ئةاةي تةةةوة دوا ةكراوة دوايي ليذنة سياغةى كردؤتةوة ، بؤية با خبوَيندرَي
 دةنطةوة ، كاك عمر فةرموو.

  :بةِرَيج عمر عينايةت حةمة
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةارة ) ( 12ِراسثاردةكانى ثةرلةمانى كوردستان بؤ ضارةسةر و ِراطرتنى زيادةِرؤيي ، لةبةرنامةى دانيشتنى ذ
سةةةرؤكى  26/5/2015ى ِرؤذ جةةَيطريى  كة بةشَيكى تايبةت كرابوو بة دياردةى زيادةِرؤى بؤ ئةو مةبةستة 

لةةة  مةةادةبوون و  يةةان ئا شةةاندى ياوةر حكومةتى هةرَيمى كوردستان و وةزيرى شارةوانى و وةزيرى كشتوكاَل و 
ثةة يةةةوة  شةةارةوانى خوَيندرا مةةةتطوزارى  سةةةوار و خج نةةةى ئا ثةةؤرتى ليذ شةةتنةكةدا ِرا طةةؤكردن و داني اش ط تو

شةةارةوانى  يةةرى  وتووَيذ لةسةر ئةم ِراثؤرتة و ِراثؤرتى جَيطريى سةرؤكى حكومةتى هةرَيمى كوردستان و وةز
كةةرد  شةةارةوانى  مةةةتطوزارى  سةةةوار و خج و وةزيرى كشتوكاَل و دواجار سةرؤكى ثةرلةمان داواى لة ليذنةى ئا

سةةثاردةكان ئاماد كةةةيان ِرا شةةنايي ِراثؤرتة سةةةر ِرؤ نةةة كةةة لة لةةةمان و ليذ نةةدامانى ثةر لةةة ئة شةةى  كةةةن و داوا ةب
ثةةاك  ثةيوةنديدارةكان كرد ثَيشنياز و بؤضوونةكانيان بدةنة ليذنةى شارةوانى و بةمةبةستى ئامادةكردن و 
ئةةةوةى وةك  بةةؤ  سةةةرى ،  طةةدان لة تةةر دةن لةةةمان و دوا سةةةرؤكايةتى ثةر بةةة  نةةى  نووس كردنى و ثَيشكةش كرد

سةةةرؤكاي سةةتةى  سةةثاردة ئاِرا ثةةَيش ِرا يةَةوةربطرن  سةةوودى ل ئةةةوةى  بةةؤ  يةَةت  يةةران بكر مةةةنى وةز ةتى ئةجنوو
دةرضوونى ياساي ِرَيطرى لة زيادةِرؤيي و ثاش دةرضوونى ياساكةش كةوا ضاوةِروان دةكرَيت بةم زووانة ئةم 
كةةةى  ضةةةندين ية طةةةَل  نةةةوةى لة شةةارةوانى كؤبوو مةةةتطوزارى  نةةةى خج ئةةةوةى ليذ ثةةاش  سةةاية دةرب ةةَيت ،  يا

يةةدارى و ل سةةايش و ئ نةةاوخؤ و ئا كةةانى  يةةةتى هَيجة سةةتان و نوَينةرا ضةةكةكانى كورد شةةار و شارؤر سةةتى  سةةةر ئا ة
لةةةم  ئةةةزموون  خةةاوةن  ثارَيجطاى هةولَير و ثةيوةنديكردن بة ذمارةيةك سةرؤك شارةوانى و ضةندين كةسى 

لةةة  طةةرى  بةةؤ ِرَي سةةتان  هةةةرَيمى كورد كةةانى  سةةا كارثَيكراوة كةةة يا مةةةى  ئةةةو ئةجنا شةةتنة  يةةادةِرؤيي بةةواردا طةي ز
سةةايةك  ضةةةند زووة يا سةةتان  لةةةمانى كورد سةةتة ثةر نةةني و ثَيوي يةةادةِرؤيي  وةاَلمدةرةوةى ِرَيطرى لة دياردةى ز
سةةةوار و  نةةةى ئا يةةةن ليذ سةةايةك لةال ثةةِرؤذة يا سةةتة  ئةةةم مةبة بةةؤ  يةةة ،  لةةةم دياردة طةةرى  بةةؤ ِرَي كةةات  دةرب

نةةةى ثَيشكةش  8/4/2015خجمةتطوزارى و شارةوانيةوة ئامادةكراوة و لة  سةةةرؤكايةتى و ليذ سةةتةى  بة دة
نةةة  سةةاية خبة ثةةِرؤذة يا ئةةةم  كةةات  تةةرين  بةةة زوو ياسايي كراوة ، بؤية داوا لة دةستةى سةرؤكايةتى دةكةين كة 
تةةةنها  يةةة  ئةةةم ثِرؤذة ضةةونكة  خةةةن ،  يةةاتر دواى نة شةةورا ز مةةةنى  مةةى ئةجنو يةةانوى وةاَل بةةة ب كةةار و  مةةةى  بةرنا

بةةةهاوكارى و ه يةةة و  كةةارى ثِرؤذةى ليذنةكةمان ني طةةةى داوا شةةارةوانى و فةرمان تةةى  طةةةَل وةزارة هةةةنطى لة ةما
شةةدا  كةةاتى ط توطؤكة لةةة  طةةرياوة  سةةاكة وةر بةةةجَيكار و يا يةةةنى جَي تةةة ِراى ال مةةادةكراوة وا سةةلَيمانى ئا شةةتى  ط
ئةةةوةى  مةةادةبن و  شةةتوكاَل ئا يةةرى ك شةةارةوانى و وةز يةةرى  نةةاوخؤ و وةز يةةرى  داوادةكةين وةزيرى دارايي و وةز
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كةةةو سةرنج و تَيبين طةةى بابةتة بةةةر طرن يةةدةن لة سةةايةية ب ثةةِرؤذة يا ى خؤيانة لةسةر بِرطة و بةندةكانى ئةو 
 لةبةردةم ئةندامانى ثةرلةماندا ثَيش ئةوةى دةنطى لةسةر بدةن ، ِراسثاردةكان:

هةةةموو  سةةوييةكردنى  يةَةوكردن و تة ضةةكةكان و ِرووث شةةار و شارؤ هةةةموو  نةةةِرةتى  شةةةى ب نةةانى نةخ كةةةم: دا ية
يةةةكان بة نةةدارَيتى زةوي سةةاغكردنةوةى خاوة شةةارةوانييةكانةو  سةةنوورى  لةةة  نةةجيكن  نةةةى  ئةةةو زةويا بةةةت  تاي

 زةويةكة.
شةةارةوانى  2012(ى ساَلى 12دووةم: ياساي ذمارة ) سةةنوورى  نةةة  نةةةى دةكةو ئةةةو طوندا سةةنوورى  تايبةت بة 

ضةةى  شارةكان تا ئَيستا بةهؤى دةرنةضوونى ِرَينماى لة ئةجنومةنى وةزيران كارى ثَيناكرَيت كةةةين هةر داوادة
 زووة ِرَينماى ثَيويست بنَيرَى بؤ وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان ، بيخةنة بوارى جَيبةجَيكردنةوة.

سَيهةم: واز هَينان لة دابةشكردنى زةوى لةسةر بنةماى خاَل و خاَلبةندى و كارمةندبوون و هةموو هاواَلتى 
نةةدةوة  نةةا كارمة نةةدوو  بةةة كارمة غةةةدا  لةةةم قؤنا سةةتان  يةةةكى كورد خةةاوةنى يةكة نةةة  هةةةبَيت بب ئةةةوةيان  مةةافى 

نيشتةجَى لة ناحية و ناوةندى قةزا و ثارَيجطاكاندا ئةطةر ثِرؤسةى هاوسةرطرييان كردبوو بةمةرجَية هيض 
سةةتان  يةةةكى كورد هةةةر هاواَلت كةةة  نةةدرَيت  ئةةةوة داب بةةؤ  ثةةالن  جؤرة شوَينَيكى نيشتةجَييان نةبَيت لة ئايندةدا 

هةةةبَيت يةك ئةةةوةى  شةةتة )مةةافى  مةةةنى طةي طةةةر تة هةةةبَيت ئة شةةوقةى  شةةتةجَى ،  يةةةكى ني طةةةر 18ة سةةاَل ئة )
يةةا  يةَةت ، ئا يةةادة دةكر ئةةةوروثا ث تةةانى  هةةةموو واَل لةةة  ئةةةوةى  نةةةدابَيت ، وةك  ئةةةجنام  ثِرؤسةى هاوسةرطرييشى 
مةةافى  يةَةت و  سةةؤطةر ب يةةانى م يةَةت و ذ مةةةت وةربطر لةسةر ض بنةمايةك كةسَية كارمةندبَيت و مووضةى حكو

قةةوتى وةرطرت نةةةوَيت و  ضةةةى  بةةذى و موو خةةؤى  شةةانى  نى زةوى و شوقةى هةبَيت ، بةاَلم كةسَية بة ِرةجنى 
 ِرؤذانةى بة بازووى خؤى ثةيدابكات ، بةاَلم مافى ثَيدانى زةوى و شوقة و نيشتةجَيى نةبَيت.

كةة سةةتى  جةةة ، دة يةةة زةوى ، بود شةةتةجَى بريتي كةةةي ني سةةتكردنى ية بةةؤ درو سةةةرةكيةكان  نةةةما  ار ، ضةةوارةم: ب
ئةةةكرَيت ) تةةى 10خجمةتطوزارى ئةم ضوار بنةماية الى حكومةتى هةرَيم هةية  بةةة وةزارة سةةةر  يةةاي  (كؤمثان

شةةوقةى  هةةةزار  سةةةدان  سةةاَلدا  يةَةنج  مةةاوةى ث لةةة  يةَةت  بةةةرهَينان ثَيكبهَينر سةةتةى وة يةةان دة نةةةوة  ئاوةدانكرد
سةة ضةةنة ثِرؤ يةةة و دة يةةان مامناوةند بؤ ئةوانة دروست بكرَى كة شوَينى ذيانيان ني يةةان زةو طةةريى  سةةةر  ةى هاو

 ثَيبدرَى و خؤيان بة ثَيى ثالنى شارةوانى دروستى بكةن.
ضةةواردا  طةةةى  لةةة بِر كةةة  بةةَى  ثَينجةم : دابينكردنى زةوى شوقةى نيشتةجَى تةنها بؤ ئةو كؤمثانيا حكوميانة 

 هاتووة.
ة بؤ ئةم ِرَيذةية زيادبكرَى بؤ سااَلن 5شةشةم : ذمارةى كرَي ييةكانى هةرَيم ديارى بكرَيت و بة ِرَيذةى لة %

 هاوسةر طريى نوَى.
كةةة  كةةان  سةةةنتةرى ثارَيجطا لةةة  حةوتةم : ِرَيطادان بة دابةشكردنى زةوى لة ناحيةكان و هةندَية قةزاى دوور 

 دانيشتوانةكةى بة كلتوورى ذيانى شوقة ِرانةهاتوون.
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ةكان و خةرجكردنى دةرماَلةى تايبةت و هةشتةم : زيادكردنى كارمةندانى ضاودَيرى زيادةِرؤى لة شارةوانيي
شةةة  لةةةم بة بةةدات  نةةدان  هةةانى كارمة كةةة  شةةَيوةيةك  كرَيي كارة سةرةِرايي و خةرجكردنى هاندانى مانطانة بة 

 كاربكةن و ضاو لة دةستى زيادةِرؤكاران نةبن.
بةةة نؤهةم : بؤ وةستاندنى كؤضى طوندييةكان بؤ شارةكان طرنطى بدرَيت بة ئاوةدانى طوندةكانى ك وردستان 

مةةة  نةةى بةرهة نةةدانى كِري يةةةكان و ها شَيوةيةكى زانستيانةو ثَيشكةشكردنى خجمةتطوزارى ثَيويست بة طوندي
 كشتوكاَلييةكانيان.

يةةارى ) شةةَيوةى بِر لةةة  نةةةوة  مةةةنى وةزيرا سةةةرؤكايةتى ئةجنو لةةة  يةَةة  نةةى بِريار هةةةم : دةركرد بةةؤ 241دة  )
سةةنوورى )تةمليكردنى ئةو خانووانةى كة دةيان ساَلة دروس شةةتَينةى  يةةانووى ث بةةة ب بةةةاَلم  شططريط تكراون ،  ال

نةةة حططلودي كةةةالوة و زةويا خةةانوو  ئةةةم  بةةؤ  تةةةنها  يةةارة  ئةةةم بِر نةةةكراوة  تةةاثؤ  يةةان  بةةةعس بؤ سةةةردةمى  ( لة
كةةة 2000بطرَيتةوة كة ثَيش ساَلى ) بةةوون و  نةةةكان  كةةة كؤ شةةارةكان و طةِرة سةةةنتةرى  لةةة  بةةوون  ( يان زةوي 

 ن بوون.( ئاوةدا2000ثَيش ساَلى )
يةةاَلى  ثةةَيش  كةةة  نةةةى  كةةان و بازاِرا ئةةةو دو نةةى  ئةةةذمار كرد سةةةكردن و  كةةردن و ديرا يةَةو   1991يةةانجة : ِرووث

طةةرى  يةةةوة ِرَي سةةايي و هونةري لةةة ِرووى يا طةةةر  دروستكراون بةهؤى بارودؤخى كوردستانةوة تاثؤ نةكراون ئة
شةةارةوانييةكان بةةؤ  سةةةرمايةك  تةةة  يةَةت و ببَي تةةاثؤ بكر سةةةريان  كةةةالر  نةةةبَيت لة شةةارى  لةةة  تةةةنها  نةةة  بةةؤ منوو

سةةاي )4000) يةَةى يا بةةة ث يةَةت  تةةةملية ناكر طةةةر  يةةة ئة سةةاَلى 32( دوكان و بازاِر هة خبةةةملَينرَيت و  1986( 
ثَيان ب رؤشرَيت يان كرَييان لةسةر حيساب بكرَيت ئةم دوكان و بازاِرانة بوونةتة ئةمرى واقيع و بة فيعلى 

 و تةنها ثَيويست بة ِرَيكخس) و فةرمى كردن دةكات.موَلكى ئةو كةسانةن كة تَيياندانو
نةةةوة  مةةةنى وةزيرا دوانجة : بؤ ئاسانكردنى ثِرؤسةى فراوانكردنى سنوورى شارةوانييةكان بِريارَية لة ئةجنو
نةةة  سةةرفةو  مةةوَلكى  نةةة  بةةووة و  سةةتةوة  دةرب َيت بؤ قةرةبووكردنى ئةو جووتيارانةى كة زةوييةكانيان بةدة

نةةةى مافى بةكارهَينان سةةتةى ئةوا يان هةية و نة طرَيبةستى وةزارةتى كشتوكاَليان هةية بة ِرَيذةى نيوةى شاي
لةةة  سةةتةم  طرَيبةستيان هةية يان هةر ِرَيذةيةك حكومةت و اليةنة ثةيوةنديدارةكان بةاليةنةوة ثةسةندة و 

 جووتيارةكان نةكرَيت.
لةة يةةادةِرؤى  طةةرى ز يةةةتى ِرَي نةةانى بةِرَيوبةرا طةةوزار و سةةيانجة : ثَيطهَي شةةت و  شةةارةواني و طة تةةةكانى  ة وةزارة

نةةةى  ئةةةو زةويا ضةةاودَيرى  سةةتى  كشتوكاَل و دارايي و سامانة سروشتييةكان ، دةستةى طةشت و طوزار بةمةبة
 كة موَلكى وةزارةتةكانيان و لة دةرةوةى سنوورى شارةوانني.

هةةة لةةة  يةةادةِرؤى  لةةة ز طةةرى  بةةؤ ِرَي بةةةش  كةةى هاو نةةانى هَيجَي لةةة ضةةواردة : ثَيكهَي طةةرى  بةةؤ ِرَي نةةدا  موو ثارَيجطاكا
بةةةم  سةةةر  يةَةجة  ئةةةو ه تةةةى  سةةتة ثَيكها شةةارةوانى ثَيوي سةةنوورى  زيادةِرؤى لة سنوورى شارةوانى و لة دةرةوةى 
فةةةرمانى  يةَةر  لةةة ذ ظةةانى  شةةمةرطة و زَيرة بةِرَيوبةرايةتيية دةبَى لة ثَيكهاتةيةك بَى لة ثؤليس و ئاسايش و ثَي

 سةرؤكى ئيدارى ناوضةكة بَيت.
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بةةة  كةةةوتن  سةةى فريا شةةَيوةى ثؤلي هةةاو  شةةاردا  شةةار و دةرةوةى  بةةةناو  بةةةردةوام  يةةاتى  نةةى دةور ثةةانجة : دةركرد
هةةةر  ضةةاودَيرى  بةةؤ  يةةدارةكان  تةةة ثةيوةند نةةةرى و وةزارة نةةدانى هو شةةارةوانى و كارمة بةشدارى ضاودَيرةكانى 

 زيادةِرؤييةك لةسةر زةوى طشتى.
هةةةر شانجة : هةاَلوَيركردن ، ئيستيسناى كارمةند لةةة  تةةةكان  هةةةموو وةزارة لةةة  يةةادةِرؤى  انى بةِرَيوبةرايةتى ز

يةَةوةطرتن ) سةةت ث سةةةتَيكى دة شططفجؤرة سيا كةةاتى تق لةةة  كةةاركردن  لةَةةى  بةةةت و دةرما لةَةةى تاي لةةة ِرووى دةرما  )
 سةرةِرايدا.

نةة نةةة  وَي حةظةدة : لة كاتى نوَيكردنةوةى طرَيبةستى كشتوكاَلى جووتيارةكان تةنها طرَيبةستى ئةو جووتيارا
يةةةكانيان  كةةة زةو تةةةوة  نةةوَى نةكرَي نةةة  ئةةةو جووتيارا سةةتى  يةةارن ، طرَيبة لةةى جووت بةةة فيع كةةة  تةةةوة  بكرَي

 فرؤشتؤتةوة بةو كةسانةى كة باغ و ظيالى ناياساييان دروست كردووة يان بؤ كشتوكاَل بةكاريان ناهَينن.
سةة بةةةناوى وةرة سةةتةكة  ضةةةَل هةذدة : ئةطةر جووتيارةكة لة ذياندا نةمابوو طرَيبة تةةةوة ثو نةةوَي نةكرَي ةكةى 

لةةة  بةةدةن  ثةةةلان  بةةةكاربَينن ،  شةةتوكاَلى  بةةةرهَينانى كو بةةؤ وة كةةةى  سةةةكةى زةويية مةةةرجَى وةرة بةةة  كةةرَى ،  ب
 دادنووس طرَيبةستةكة نةفرؤشنةوة و زةوييةكة تةنها بؤ مةبةستى كشتوكاَلى بةكاربَينن.

شةةة و  سةةةر نةخ كةةةرتى نؤزدة : ديارى كردنى شوَينى طرَيبةستةكان لة مةةارة و  بةةةرى زةوى و ذ سةةينى ِروو نوو
شةةوَين و  ضةةةند  لةةة  طةةرَى  سةةت وةرب يةةةك طرَيبة لةةة  سةةوود  نةةةتوانَى  يةةار  ئةةةوةى جووت بةةؤ  بةةةِروونى  كةةة  زةويية

 بازرطانى ثَيوة بكات.
بيست : ضةند بتوانن طرَيبةستى نوَى بؤ جووتياران نةكةن تا دَلنيا نةبن لةوةى ئةو كةسةى طرَيبةستى بؤ 

  بة فيعلى جووتيارة.ِرَيكدةخرَى
ئةةةو  ئةةةذماركردنى  يةَةوكردن و  بةةة ِرووث سةةت  شةةارةوانى دة تةةى  بةةة وةزارة سةةةر  بيست و يةك : شارةوانييةكانى 

سةةاَلى  ثةةَيش  شةةارةكان و  سةةةنتةرى  تةةة  كةةة دةكةوَي يةةان  1991موَلكانة بكةن  نةةراون  يةةان ِرووخَي سةةتكراوة  درو
يةةان  زةوى بؤش بوون و دواتر سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران تةةةملية كردن بةةؤ  بِريارى ثَيويست دةربكات 

لةسةر خاوةنةكانيان وةك ئةوةى كة ثَيشرت كردوويانة لة ضةند شار و شارؤضكةى كوردستان ، بةاَلم بةهؤى 
بةةةجَي  نةةةطرياوة و جَي يةَةوةر  سةةوودى ل سةةت  يةةةكان وةك ثَيوي لةةة هاواَلتي نةةدَى  كةمدةرامةتى و يان بَيئاطايي هة

نةةدن نةكراوة لةطةَل ِرَيج سةةتنةوة و طةيا ى ليذنةى ئاسةوار و خجمةتطوزارى شارةوانى و طةشت و طوزار و طوا
تةةةنها  سةةثاردانة  ئةةةم ِرا يةةة  ، لةطةَل ِرَيجم بؤ بةِرَيجتان تةنها يةك ِروونكردنةوةى بةسيت ئةدةم ئةويش ئةوة

مةة يةةة ئَي سةةاكة دوا نةكةوتبا طةةةر يا كةةةوت ئة سةةاكة دوا ئةةةوةى يا بةةؤ  كةةرد  بةةةم بؤ ئةوة ئامادةمان  سةةتمان  ة ثَيوي
 ِراسثاردانة نةبوو لةطةَل ِرَيجما ، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس ، مبَينةرةوة تا كاتى دةنطدان لةسةرى ، كاك قادر نوقتةى نيجاميت هةية فةرموو.
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 :بةِرَيج قادر وةمتان رةسول
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةةوَى ب ةةم جةةةنابت نا شةةرت وةك  لةَةدةطرى ثَي سةةةى زؤر هة ضةةونكة ق سةةثاردانة ،  ئةةةو ِرا طةةؤكردنى  سةةةر ط تو ة 
كةةات  ئيشارةتت ثَيدا ، بةاَلم بِرطةى تَيداية كة ثَي ةوانةى قانونة بؤ منوونة لة ماددةى ضواردة باس لةوة دة

سةةةرؤكى  فةةةرمانى  يةَةر  بةةة كة ثَيشمةرطة كة بؤ ئةو مةبةستة ثَية دةهَينرَيت خبرَيتة ذ كةةة  يةةدارى  كةةةى ئ ية
نةةة  يةةة ،  يةةدارى دا ني كةةةى ئ سةةةرؤكى ية فةةةرمانى  ثَيى قانونى ثارَيجطاكان ثَيشمةرطة هَيجى سةربازى لة ذَير 

 ثارَيجطار و خوار ثارَيجطاريش ، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة ، سوثاس ، دكتؤر شَيركؤ حةمة امني فةرموو.
 :ركؤ حةمة امنيبةِرَيج د.شَي

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
لةةو  كةةة  نةةةى  ئةةةو طوندا تةةةوة  ئةةةوة ئةطرَي من تةنها ثرسيارَيكم هةية بجاو ئةو بابةتةى تَيداية ياخود ئةمة 
نجيكى شارةكانن كةوتؤتة ناو ضوارضَيوةى سنوورى شارةوانييةكانةوة تا ئَيستا تاثؤ نةكراون ض لة ثارَيجطاى 

لةةة ثارَيج شةةى زؤرى هةةةولَير ض  كةةة بة يةةة  شةةى تَيدا شةةةيةكى طةورة سةةلَيمانى ، كَي طةةاى  لةةة ثارَيج هةةؤك ض  طةةاى د
تةةةوة  زيادةِرؤيش لةو شوَينانةية لةو طوندانةية كة لة دةوروبةرى ثارَيجطاكان هةن ، بجاو ئةمة ئةوة دةطرَي

 يان ناطرَيتةوة ، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ج كاك عمر وةاَلمت هةية بؤ ئةندامانى ثةرلةمان فةرموو.سوثاس ، بةِرَي
 :بةِرَيج عمر عينايةت حةمة
 .بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

مةةة  طةةةَل ئَي كةةة لة بةةوو  نةةاوخؤ  تةةى  نةةةرى وةزارة كةةارى نوَي ئةةةوةى داوا قةةادر  سةبارةت بة ثرسةكةى بةِرَيج كاك 
ئةةةو ه نةةاتوانن كؤبوويةوة بة ئَيمةى ِراطةياند ئةطةر ثَيشمةرطة لةناو  ئةةةمان  يةَةة  هةةيض جؤر بةةة  نةةةبَيت  يةَةجة 

نةةاوة  كةةةى دةرهَي تةةةوة هةوية سةةَية بوونة بةةةِرووى كة شةةتوون ِروو جةةار ِرؤ كةةةن ، زؤر  يةةادةِرؤى ب لةةة ز طةةرى  ِرَي
يةةة  بةةةرَيت ، بؤ ثةةَى ال كةةةم  نةةاتوانَى زيادةِرؤيية سةةَية  هةةيض كة جةةةنطم  بةةةرةكانى  وتوويةتى من ثَيشمةرطةم لة

بةةةِرَيجة بةناضارى ئةوان داوايان لة ئ لةةةو  يةة   بةةة دةق كةةردووة  تةةان  كةةة ئامادة سةةثاردةكاندا  َيمة كرد لة كاتى ِرا
ظةةانيش و  شةةمةرطةش و زَيرة ئةةةبَيت ثَي كةةة  شةةت  مةةة داني طةةةَل ئَي بةةوو لة نةةاوخؤ  تةةى  نةةةرى وةزارة كةةة نوَي هةةات 

هَيجة تا ئاسايش و ثؤليسش لة ناو ئةو هَيجة موشتةرةكة هةبَى ، لةو كاتة ئةتوانرَى تةنسيب بكرَين بؤ ئةو 
لةةةمان  سةةةرؤكى ثةر بةةةِرَيج  شةةةوة ،  تةةؤر شَيركؤ بةةةِرَيج دك ئةو كاتةى ياساكة دةرئةضَيت ، بة نيسبةت ئةوةى 

مةةارة ) سةةاى ذ سةةاَلى 12يا سةةاَلى  2012(  لةةة  خةةةوة  بةةةاَلم بةدا كةةردووة ،  ئةةةوةى  لةةة  2012حةةةىل  سةةتا  تةةا ئَي
 اس.سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيرانةوة ِرَينمايي ثَيدةرنةضووة ، سوث
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس ، بةِرَيج مامؤستا عبدالرمحن فةرموو.

 بةِرَيج عبدالرمحن على ِرةزا:
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةة  مةةوابَى ئة شةةارةوانييةكان ، ثَي سةةةوارو  وَيِراى دةست خؤشى تةواوم بؤ ئةو ِراثؤرتةى براياو لة ليذنةى ئا
يةةاتر تةجاوزا كةةةمرت ز بةةةاَلم  شةةارةوانييةكان ،  سةةةر زةوى  تةةة  كةةة كراوة سةةكراوة  يةةةكان با يةةان زيادةِرؤي تةةةكان 

يةةة  سةةةر زةوي بةةؤ  سةةتادا  لةةة ئَي سةةتاندا  هةةةرَيمى كورد لةةة  يةةادةِرؤى  يةةان ز تةةةجاوزات  ياخود نةشكراوة زؤرترين 
شةةكةش بكردا بةةةنان ثَي ثةةؤرتَيكى هاو كةةةوة ِرا يةةا ثَي كةةرا  كةةو كشتوكاَلييةكان بووة ، بؤية دة مةةة وة يةةان ئَي يةةة  با

نةةة  ئةةةو برادةرا شةةَيوةى  هةةةمان  بةةة  سةةتاندا  لةةةمانى لةكورد لةةة ثةر ئةةاو  ضةةاوةكانى  شةةتوكاَل و سةر نةةةى ك ليذ
كؤمةَلَية ِراسثاردةمان هةبَيت يا ضاوةِرَي بكةين بؤ ئةوةى ياساكة دَيتة ثةرلةمانى كوردستان و قسة لةسةر 

 ئةوة بكةين ثِرؤذة ياساكة ، سوثاس.
 وسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.ي

 باشة ، سوثاس ، بةِرَيج دكتؤر ظااَل فةرموو.
 :بةِرَيج د. ظااَل فريد ابراهيم
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةةِرَيج  لةةة  سةةيارم  مةةن ثر نةةد ،  نةةةى تايبةمتة يةةةن ليذ بة سوثاسةوة بؤ ئةو ِراسثاردانةى كة ئامادة كراوة لة ال
مةةة سةرؤكى ليذنة دةكرد لةسةر ه يةةة ئَي ضةةووة بؤ ةدةفةكة ديارة هةدةفةكة ِروونكردةوة طواية ياساكة دةرنة

سةةيات  شةةى زؤرى تةو ئةةةوة بة كةةة  يةةةو  جةةةنابتان ِرادةطة بةةة  ئةةةمن  ئةو تةوسياتانةمان ئامادةكردووة ، بةاَلم 
بةةة نيية ، يةكةمني لة شَيوةى بريؤكةية ئةو بريؤكانة بؤ وةزارةتى مةعنني لَيرانة ئةو وةزارةتانةى مو خاتة

يةةة ،  تةةى ئاوةدانكردنةوة شةةارةوانية ، وةزارة تةةى  يةةة ، وةزارة تةةى ناوخؤ شةةتوكاَلة ، وةزارة تةةى ك كةةراون وةزارة
شةةَيوةى  بةةوو بة ئةةةوة دة كةةراون  بةةة  سةةياتانة موخاتة لةةةو تةو مةةةَلَية وةزارةت  ئةجنومةنى وةزيرانة يةعنى كؤ

تةةر بريؤكة بؤ ئةو وةزارةتانة ب َى لةبةر ئةوةى كارى ئةوانة نةك كار ى ثةرلةمان ئةوة لةاليةك ، لةاليةكى 
هةةةموو  بةةوو  نةةدا دة لةةةناو ثةرلةما يةةة  مةةةعنيان هة جةةانى  هةةةموو لي هةةةر  بةةردن  نةةاوم  كةةة  نةةةى  ئةو وةزارةتةنا
ثةةَي  سةةاكةى  بةةَى يا ضةةَى دة سةةاكة دةردة تةةا يا كةةراوة  فةةة  ليذنةكان قسةيان هةبَي) جا ئةطةر ئةو كارة بةو هةدة

شةةرتة ، دا مةةةترة و با ضةةَيت و تؤك لةةةمانى دةر لةةة ثةر سةةيات  كةةو تةو تةةة وة ئةةةو بابة كةةة  كةةةم  بةةةِرَيجتان دة لةةة  وا 
 كوردستان دةرنةضَى و لةسةر ياساكة ِرابوةس) بؤ ئةوةى كارةكة بةو شَيوةية تَينةثةِرَى ، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس ، بةِرَيج خاتوو حةيات فةرموو.
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  :ادربةِرَيج حةيات جميد ق
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لةةةة  كةةةةم ،  ظةةةااَل ئة تةةةؤرة  سةةةةكانى دك شةةةتيطري ق يةةةةت ، ث مةةةر عينا بةةةةِرَيج ع لةةةة  شةةةيم  سةةةت خؤ سةةةةرةِراى دة
كةةو  شةةوَينَيكى وة يةةةعنى  كةةراوة  كةةةالر  سةةى  نةةة با بةةؤ منوو كةةردووة  شةةوَينيان  نةةدَية  سةةى هة نةةدا با ِراثؤرتةكةيا

طةةةِرةكى  2006سةيدسادق زةروور بوو باس بكرَى لة كاتَيكدا لة  ضةةوار  كةةؤى  لةةة  ضةةَى  وة ئةوة بؤ نؤ ساَل دة
 تَيداية دوو طةِرةكى تاثؤ كراوة دوو طةرةكةكةى ترى تا ئَيستا ماوةتةوة ، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس ، بةِرَيج كاك سةعيد مةسي ى فةرموو.

 :بةِرَيج سعيد حممد سعيد
 .بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

سةةةكةيةوة  بةةةناوى وةرة سةةتةكة  نةةةمابوو طرَيبة نةةدا  لةةة ذيا كةةة  طةةةر جووتيارة ئةةةَلَى ) ئة هةةةذدةم  خةةاَلى  لةةة 
سةةةكةى  مةةةرجَية وةرة بةةةخؤى دةرَى بة بةةةاَلم  تةةةوة ،  ضةةةَل بكرَي مةةر واى وت ثو كةةاك ع نةكرَي) ( ئةو لَيرة 

لةةة دا بةةدا  ثةةةلان  بةةةكاربهَينَيت و  شةةتوكاَلى  بةةةرهَينانى ك بةةؤ وة شةةَيتةوة زةوييةكةى  سةةتةكة نةفرؤ طةةا طرَيبة د
 كةواتة  ئةويش بؤى هةية بةناوى بكرَي) ن سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس ، بةِرَيج كاك ابوبكر فةرموو.

  :بةِرَيج ابوبكر عمر عبدهلل
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كةة سةةاكة ، منيش ثشتيوانى لة قسةكانى بةِرَيج دكتؤرة ظااَل ئة نةةى يا لةةة دةركرد كةةةين  لةةة ب ئةةةبَى ثة مةةة  ةم ، ئَي
سةةةر  شةةى لة طةةةورة ئي خةةواى  بةةة  نابَيت ئةم ِراسثاردانة بةديلى ياساكة بَيت ، ئةوةى كة زةرورةتة ئَيمة ثشت 

 بكةين و ئةجنومةنى شوراى هةرَيم و حكومةتيش وةاَلممان بدةنةوة ، سوثاس.
 :بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان

 سوثاس ، بةِرَيج كاك ماجد.
 :توفي  عثمانبةِرَيج ماجد 

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
سةةتنى  بةةؤ ِرَيكخ يةةةعنى  يةةادةِرؤى ،  لةةة ز كةةةين  طةةرى ب بةةووة ِرَي ئةةةوة  بةةؤ  تةةةنها  شةةتووة  ئَيمة ئةو خااَلنةمان داِر

بةةؤ زَيدةِرؤييةكان نيية ، بؤ موعالةجةكردنةكةى نيية موعالةجةكردنةكةى بة ياسايةكى تر تةةةنها  ئةةةوة  ة ، 
يةةةكى  ِرَيطرتنة لة ئةجنامدانى ئةو زَيدةِرؤيانةى ئَيستا لة هةموو شارو شارؤضكةكانى كوردستان بؤتة دياردة

 ناشرين ، زؤر سوثاس.
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
كةةات سوثاس ، تةبعةن ئةم ِراسثاردانة بة دَلنياييةوة نابَيتة بةديل بؤ ياساكة ، ثَي ويست دةكات بة زووترين 

هةةؤَلى  تةةةوة  ياساكة لةم ثشووى ياسادانانة ئامادة بكرَى بؤ ئةوةى لة وةرزى داهاتووى طرَيدانى ياساكةش ببَي
بةةا لةةةمان  نةةدامانى ثةر بةةؤ ئة يةةة   ثةرلةمان ، لة هؤَلى ثةرلةمان دةرب َى ، بةِرَيج كاك عمر ئةطةر وةاَلمى هة

 ب ةرمووَيت.

 :ت حةمةبةِرَيج عمر عيناية
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

كةةَى  لةةةمان  نةةدامانى ثةر هةةةموو ئة بةةؤ  كةةرد  سةةييةت  جةةةنابت تةو بةةدالرمحن  كةةاك ع سةةةرجنةكةى  سةةةر  لة
مةةة  بةةؤ ئَي تةوسييةي هةية بؤمان بَينَى ، مةفروز بوو بةِرَيجى ئةو تةوسيية بؤ ئَيمة بَينَى بةداخةوة هي ى 

سةةاكة نةهَيناوة ، بة نيسبةتى ئةوةى دكتؤرة ظااَل وة ئةمة وةكو كاك ماجد باسى كرد ئةمة بةديل نيية بؤ يا
نةةة ،  مةةة هةما نةةةى ئَي ئةةةو ئةزموو ئةمة ِراسثاردةيةكة ئةينَيرى بؤ حكومةت سوودى لَيوةربطرَى لة ئةجنامى 
سةةةةرؤك  طةةةةَل  يةةةدارة و لة طةةةةَل ئ شةةةارةوانييةكان و لة سةةةةرؤك  طةةةةَل  يةةةةى لة ئةةةةو ثةيوةندي ئةةةةجنامى  لةةةة 

ئةةيرت ئيدارةكةمانة ئةمة  سةةتؤث  سةة)  يةَةرة بووة بةةدةين ل سةةتان هةوَل خةةةَلكى كورد بةةة  يةَةى  تةوسييةية تةنها بَل
خةةؤى  مةةةتيش  يةةةعنى حكو طةةةن  بةةاش تَيب يةةة ،  سةةاكة ني بةةؤ يا بةةةديل  مةةةش  تةةة ئة تةةا ئةوكا كةةةن  زيادةِرؤى مة
بةةةجَى  ضةةى جَي ئةةةكا ،  موخةيةرة موسةيةر نيية حكومةت موخةيةرة ئةم ِراسثاردانةى ئَيمة ضى جَيبةجَي 
قةةابيلى  ئةةةوةى  ئةةةتوانَى ،  نةةة  قةةابيلى جَيبةجَيكرد ئةةةوةى  كةةا ،  بةةةجَيى ب ئةةةتوانَى جَي سةةوودة  بةةة  ئةةةوةى  ناكا 
هةةيض  مةةةت  بةةؤ حكو جَيبةجَي كردنيش نيية ئةتوانَى جَيبةجَيى نةكا ، كةواتة حكومةت ئةطةر ئةمة ب َيت 

يةةان  نةةَى ز سةةةبارةت زيانَية بة حكومةت ناطةيةنَى ، حكومةت ئةتوانَى سوودى لَي ببي نةةادات ،  مةةةت  لةةة حكو
شةةارةكانى  هةةةموو  بةةؤ  كةةردووة  نةةا داوام  بةوةى حةيات خان من ياسى كةالرم وةك منوونة هَيناوةتةوة ئةطةر 
شةةارةكانى  هةةةموو  بةةة  خةةؤوة  كوردستان بة سةيدسادقيشةوة بة هةَلبجةوة بة ثشدةرةوة بة ئامَيدييةوة بة زا

سةةى كوردستان تةنها وةك منوونة بؤ منوونة سامثَل سةةعيديش با كةةاك  َية الم بوو بؤ كةالر باسم كرد ، ئةوةى 
يةةة ، زؤر  تةةى وا سةةعيد و كةةاك  ئةةةوةى  بةةت  طةةةرنا بيجة يةةداوة ئة يةةة ِروو يةةةكى ئيمالئي ئةةةوة هةَلة يةةة  كةةرد ثَيموا

 سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس ، بوِرَيج دكتؤر سراج فةرموو.
 :منيبةِرَيج د.سراج امحد محدا
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةةوردةكةم  مةةن تة سةةتا  بةةةَلكو ئَي ئةو تةوسيانةى كة كراينة كاك عمر باسى كرد ِرَيطرى ناكاتن لة ياسايةكة 
نةةى  شةة) و البرد بةةؤ نةهَي هاوكار بَى بؤ ئةو ليذنةى ئَيستا لة ئةجنومةنى وةزيران ليذنةيةكى بااَل دامةزراوة 

كةةا و تةجاوزات ، تةسةور دةكةم ئةو  سةةتا كاردة يةةران ئَي مةةةنى وةز لةةة ئةجنو يةةة  نةةة بااَل ئةةةو ليذ ِراسثاردانة بؤ 
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ئةةةوان  سةةةوردةكةم  ئةةةوانيش ، تة بةةؤ  يةَةت  بةةاش ب ئيشى لةسةر دةكاتن تةسةوردةكةم هاوكارَية و هاندةرَيكى 
 ئيستي ادة لَيبكةن جا داوادةكةم با ِراسثاردةكان وةكو خؤى بِروات ، سوثاس.

 صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حممد 
سوثاس ، وةكو باسكرا ئةمة ِراسثاردةية بِريار نيية ، بِريار نيية تا حكومةت مولجةم بكا بةَلكو ِراسثاردةية ، 
تةةةى  يةةةة وةزارة نةةةة بااَل ئةةةةو ليذ ضةةةونكة  يةةَةرين ،  كةةةةى بن نةةةة بااَل بةةةؤ ليذ هةةةةر  سةةةتة  شةةةنيارةش درو ئةةةةو ثَي

لةةة ثةيوةنديدارةكانى تَيداية ِراسثاردةكان ئاِر سةةتة  ئةةةوةى ثَيوي سةةا  بةةة يا تةةر  كةةةين ، دوا استةى ئةو ليذنةية ب
مةةان  يةةة ثَي تةةة ، بؤ ئةةةم بابة كةةؤى  كةةدةخرَيت  بوارةدا بة ماددةى ياسايي ئيلجامى تَيدا دةبَيت ئةوكاتة بةوة ِرَي
كةةو يةةة ، وة كةةة وا كةةو بريؤ هةةةر وة يةَةدابَيت  شةةكالَيكى ت يةةة ئي مةةان واني سةةةرؤكايةتى ثَي سةةتةى   وانيية ئَيمة لة دة

 بريؤكةيةكة ئاِراستةى ليذنة ثةيوةنديدارةكانى بكةى ، فةرموو دكتؤرة ظااَل.  
 :بةِرَيج د.ظااَل فريد ابراهيم
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةثاردةى  بةةةاَلم ِرا كةةرَي) ،  سةةتة ب كةةةكان ئاِرا نةةة بريؤ نةةاوى ليذ بةةة  كةةان  جةةؤراو جؤرة بريؤكةية با بؤ وةزارةتة 
لةةة تَيداية ئةسَلةن بؤخؤى ثَي ة وانةى ضةند ياسايةكة ، ضؤن ئةو ِراسثاردة دةكةم مؤزةفى مةحروم دةكةم 

ضةةؤن  بةةةاَلم  بةةدةمَى ،  مةةة زةوى  كةةة مةحرو تةةريش  وةرطرتنى زةوى و دةيدةمة بةشَيكى ، دةتواو بةشةكةى 
لةةة –تةرةفَية مةحروم  يةةة  نةةة ، بؤ ثةةَيش خؤي سةةاكانى  ةكةم يةعنى هةندَية ِراسثاردةى تَيدان ثَي ةوانةى يا

بةةة ش سةةتان  لةةةمانى كورد لةةة ثةر بةةدرَى  سةةةر  َيوةى بريؤكة دةتوانَى بيان نَيرَى ، باَلم وةكو ِراسثاردة دةنطى لة
 ِراى من ئةوة هةَلةى ياسايي تَيداية ناكرَى ، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس ، بةِرَيج كاك عمر فةرموو.

 :بةِرَيج عمر عينايةت حةمة
 َيج سةرؤكى ثةرلةمان.بةِر

ضةةؤن  كةةردووة  ئَيمة هيض مؤزةفَيكمان لةو ِراسثاردانة مةحروم نةكردووة لةوةرطرتنى زةوى ، بةَلكو داوامان 
سةةةى  مةةة ق كةةة ئة سةةايي  يةةةكى ئا شةةَيوةش هاواَلتي هةةةمان  يةةة بة نةةى زةوى هة مةةافى وةرطرت لةَةةت  كارمةندى دةو

دى دةوَلةت مووضة وةردةطرَيت ذيانى مسؤطةرة كةسَية ئَيمةية هاواَلتييةكى ئاسايش مافى هةبَيت ، كارمةن
شةةتوتة ) مةةةنى طةي ئةةةكا تة بةةني  نةةى 18عةرةبانةيةكى ثَيية لةبةردةمى شَيخةهلل خؤى ذيانى خؤى دا سةةاَل ذ )

نةةدة و  تةةدا كارمة لةةة حكومة كةةة  سةةَية  بةةةاَلم كة طةةرَى ،  شةةوقة وةر طةةرَى و  يةةة زةوى وةرب مةةافى ني ئةةةو  نةةاوة  هَي
نةةةطرتووة ، مووضةى خؤى هةية ئةو ما نةةدمان وةر فةةةمان داوة كارمة ئةةةو ما ضةةؤن  مةةة  تةةة ئَي يةةة ، كةوا فى هة

يةةة ،  يةةان ني كةةة خانوو بةةدرَى  سةةانة  بةةةو كة تةةةنها  فةةة  ئةةةو ما بةةدرَى  بةاَلم داوامان كردووة بة خةَلكى ئاسايش 
يةةةك  ضةةوومةتة  مةةن  كةةة  هةةاتووة  لةةةوةوة  هةةاتووة  كةةة  ضةةييةوة بريؤكة لةةة  مةةة  يةةة ئة شةةتةجَييان ني شةةوَينى ني

(كةسم دؤزييةوة 300( دابةش كراوة لةو شارةوانيية من )xوانى ضوارسةد ثارضة زةوى لة شارةوانى )شارة
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تةةى  يةةة و خةةؤى هة خةةانووى  هةةةمووى  سةةةدة  سةةَى  ئةةةم  سةةةدةكة ومت  لةطةَل سةرؤك شارةوانييةكة دانيشتم سَي
خةةؤى هة خةةانووى  ضةةارم ِراست دةكةى ، بةاَلم بة خاَل موستةحةقن ومت كاكة بة خاَل موستةحةقة  تةةى  يةةة و

بةةةو  بةةدرَى  كةةة  تةةووة  ضةةاوةى طر لةةةوة سةر مةةة  كةةةى ئَي يةةدةمَى ، بريؤ ئةةةبَى ب سةةتةحةقة  خةةاَل مة ضيية بةثَيى 
تةةة  كةسانةى بة فيعلى خانوويان نيية ، شوَينى نيشتةجَييان نيية هاوسةرطرييان كردووة ، لة ئايندةشا بدرَي

و بدرَى بةوانةى ئةطةنة هةذدة ساَل و ئةطةر ئةو كةسانةى ئةطةر حكومةت دةسةاَلتى هةبوو ، تواناى هةبو
كةةة  فةرزةن كةسَية هةر نايةوَى ذن بهَينَى ، كةسَية نايةوَى شوو بكا تؤ ضؤن مافى ئةوةى لَيوةردةطريتةوة 
بةةدا  شةةى تَيك يةةة و باوكي عةةى دا يةةةعنى وةز خانووى نةبى و شوَينى نةبي ، نايةوَى لةطةَل داية و باوكى بذى 

مةةافى مافى خؤيةتى خانوويةك ى نيشتةجَيى هةبَى ، بريؤكةى ئةمة لةوة سةرضاوةى طرتووة بة هيض جؤرَى 
مةةافى  سةةايش  هةةاواَلتى ئا كةةردووة  نةةان  بةةةاَلم داوا بةةَى ،  شةةوقة  ئةوةمان وةرنةطرتووة لة كارمةند كة خاوةنى 

 ئةوةى هةبَيت كة وةك كارمةند شوقةى خؤى هةبَي وةكو لة هةموو ئةوروثا باوة ، سوثاس.
 د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج 

ئةةةم  حةةةىل  بةةؤ  كةةردووة ،  سةةةكردنيان  بةةةِرَيج داواى ق عةةةن دوو  شةةكاليةتة تةب ئةةةم ئي حةةةىل  بةةؤ  سةةوثاس ، 
ئيشكاليةتة دةيكةن بة دوو دةنطدان ، دةنطدانَيكيان بؤ ئةوةى كة دةن  لةسةر ئةوة ئةدةين وةكو ِراسثاردة 

كةةةين ، ئاِراستةى ليذنةى بااَلى حكومةت بؤ  مةةة ئة سةةةر ئة طةةدان لة نةةا دةن يةةان  يةَةت  مةسةلةى زيادةِرؤيي بكر
 دوايش دةن  لةسةر ِراسثاردةكان ئةكةين ، بةس با دكتؤرة بةهار ب ةرمووَيت.

 :بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

لجامى تَيدا نيية بؤية هةر كاتَية ئةمة ناوى ِراسثاردةية ، ِراسثاردةش جياوازة لة ياسا ، ِراسثاردة سي ةى ئي
مةةة  طةةةر ئة يةةة ئة سةةاية ، بؤ بةةؤ يا يةةةت  ئةطةر تةعاروز لة نَيوان ِراسثاردةو ياسادا هةبَى بة دَلنياييةوة ئةولةو
دةنطيشى لةسةر بدرَى بش َيتة الى حكومةتيش هيض ِرَيطرييةك نيية بؤ ئةوةى كة ئيش بة ياسايةك بكرَى 

يةة تةةةعاروزى هة سةةي ةى كة لةطةَل ئةمدا  سةةثاردة  يةةة ِرا مةةى هة سةةي ةى ئيلجا سةةا  ضةةونكة يا يةةة ،  خةةؤى وا بةةؤ  ة 
 ئيلجامى نيية ، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس ، بةِرَيج مامؤستا غريب فةرموو.

 :حةمة مصى  بةِرَيج غريب 
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

شةةتيوانييةكى زؤرى  سةرةتا زؤر زؤر دةستخؤشى ئةكةم لة كاك عمر ، لةةةمان ث نةةدامانى ثةر لةةة ئة كةةةم  داوائة
سةةم  مةةن ئةثر شةةان  يةةادةِرؤيي ، ثا سةةةرى ز بةةؤ ضارة يةةةتى  لَيبكةين بؤ ئةو بريؤكانةو بؤ ئةو تةرحانةى كة هة
بةةة  يةةان  سةةايةك  ئةجنومةنى وةزيران ئةو ليذنة بااَليةى دروستى كردووة بؤ وةاَلمَيكى ثةرلةمان بة ثِرؤذة يا

شةةوَينَيكى بؤضوونَية بة  كةةو  مةةة وة سةةتانى ئَي خَيرايي نادةنةوة بة ثةرلةمان ئةوة كاتَيكة زؤر تَيثةِرى  كورد
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ئةةاكرَى  بةةة  بةةووة  يةةادةِرؤيي  سةةتى ز تةةةوة بةِرا يةةي بكوذَي بةةة خَيرا ئةةةبَى  ئةةاطرة  ئةةةم  ئةةاطرى تَي ةةووبَى  هةةاتووة  لَي
نةة هةةةموو ليذ لةةة  يةةا  شةةتوكاَل ج ثةةَي هةِرةشة لةم كوردستانةى ئةكا ئَيمة لة ليذنةى ك كةةى  يةةاتر دةر تةةر ز ةكانى 

شةةةى زةوى  هةةةر كَي نةةةك  شةةةى زةوي و زار  سةةةر كَي مةةة لة نةةةى ئَي ئةةةو ليذ تةةة  سةةكااَل دَي نةةدة  كةةةين ، ئةو ئة
ئةةةوة داوا  كشتوكاَليش ، بةَلكو ناو بةردةاَلن و لةوةِرطا و شوَينةكانى تر داطري ئةكرَى و شةِرة لةسةرى لةبةر 

ممةةان ئةكةم سةرؤكايةتى ثةرلةمان نووسراوَى  يةةي وةاَل بةةة زوو ئةةةوةى  ئاِراستةى ئةجنومةنى وةزيران بكا بؤ 
 بدةنةوة ، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة ، ئةوةش خؤى بةشَيكة لة ِراسثاردةكان ، بةس با خاتوو امنةش قسةبكات فةرموو.

 :بةِرَيج امنة زكرى سعيد
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

خةةاَلَى ثشتطريى ئ مةةةَلَية  نةةة ، كؤ مةةي ني سةةي ةتةكا ئيلجا اخافتنا دكتؤرة بةهارَى دكةم تةبعةن ِراسثاردة هيض 
طةلةكَيت ئيجابى لة ِراسثاردَين ليذنة شارةوانى دا هةين يةعنى ثةرلةمان زةرةرةكى ناكا كة ئةم ِراسثاردانة 

طةةرى  بؤ حكومةت بنَيرين ، حكومةت ذى دة ئيست ادة ذ وان بؤضوون و بريؤكةى لةةةمانتار وةر هةةةظاَلَيت ثةر
نةةدَى  بةةةر هة سةة) ، ذ  تةةة دةرئَيخ سةةا بَي كةةو يا و بؤ هةندَى كو ئةطةر ياسايَي ذ دةربَيخني مانعَى هةندَى نينة 

 ثشتطرييا وان ِراسثاردة دكةم ، سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس ، كاك فرهاد فةرموو.
 :احلبةِرَيج فرهاد حةمة ص

 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان
مةةة   منيش وةكو هةمووتان دذى زيادةِرؤيم ، بةاَلم زيادةِرؤى بابةتَيكة تَيطةيشتنى زؤرترى ئةوَى ، ئَيستا ئَي

بةةؤ  يةةة  لة كوردستان زيادةِرؤلان هةية ، بةاَلم ئةوةندة ئةرزمان هةية بؤ طةو و جؤ ئةوندة ئةرزيشمان هة
سةةتكردن  50%بةنداو دروستكردن ئةطةر لة  بةةاغ درو يةَةر  تةةة ذ زةوى كوردستان خبرَيتة ذَير بةنداوةوة ، خبرَي

لةةة  يةةة  خةةراو هة سةةة دار لةةةوةِرطاى  سةةتا  نةةةكردووة ئَي كةةى  هةةيض زةرةرة سةةتان  طةةةىل كورد شةةتا  مةةةترى 500هَي
نةةةكانى 50ضوارطؤشة ئةتوانى باى  مةةةِرو بج نةةةوة  بةةة ثَيةوا نةةة ،  بةةؤ ئةوا دؤو بةرهةم بهَينى بؤ كشتوكاَل و 

تةةرة ، ك يةةانى زؤر زؤر  ئةةةكا و ز يةَةران  نةةة و شةةت و دةرا ئةةةو دة وردستان كة بةر ئةدرَى بؤ ئةو دةشت و دةرانة 
 بؤية زيادةِرؤيي ثَيويستى بة ثَيداضوونةوة و بريكردنةوةى زياتر هةية ، سوثاس.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس ، بةِرَيج دكتؤر فرست فةرموو.
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 :ج د.فرست صؤفى علىبةِرَي
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةى  لةَةت  طةةةر قبو بةةةس ئة يةَةذة  كةةةى در شةةارةوانى و ناوة نةةةى  مةةة ليذ سةةثاردانةى ئَي ئةةةو ِرا سةةةتى ،  حةةةلَيكى وة
سةة)  سةةثاردانةى ثةيوة ليذنةى شارةوانى ِرابسثَيرين ئةو ِراسثاردانةى دةنطى لةسةر ئةدةين تةبيعى ، ئةو ِرا

نةة بةةؤ منوو تةةةجاوزات  ئةةةو بةةة  تةةةجاوزات و  بةةة  سةة)  لةةةن ثةيوة نةةة فيع سةةةلةى ئةوا يةَةة مة نةةانى هَيج ة ثَيكهَي
سةةةلةى كرَي ةةَيتى و  سةةةركردنى مة بةةة ضارة سةةتة  كةةة ثةيوة تةةر  ئةةةوةى  ئةةةما  مةةان ،  كةةة كرد نةةةوةى  كؤبوو
ثةيوةستة بة مةسةلةى ِراطرتنى زةوي و ئةوانة مةسةلةيةكى ترة با ئةوانة نا بةس با دةن  لةسةر بدةين 

ئةةةوة بة تة سةةةر  بةةريم دَى لة بةةة  سةةةكةنان  حديد ئةو راسثاردانةى تايبةتن بة ِرَيطة طرتن لة تةجاوز جةلة
بةةؤ  سةةثاردة ب ةةن  كةةو ِرا سةةياغةبكات وة نةةة  تةةةنها ئةوا بوو ِرَيطا طرتن لة تةجاوز با ئةوانة ليذنةى تايبةمتةند 

شةةوَينَية و ) نةةانى  ضةةة ز4000حكومةت ئةمة ضارةسةرَيكى باشة ، ناوهَي نةةة الب ةةيت ، ( ثار كةةةالر ئةما ةوى 
ئةةةَلَى ) كةةى  شةةوَينةكانة و هةةةموو  بةةؤ  سةةثاردة  مةةة ِرا ثططالضةةونكة ئة سططبيل م لطط   شةةوَينَية ع هةةيض  نةةاوى  يةةش  )

سةةياغةيان  يةةي  نةهَينرَيت ، تةنها ئةو ِراسثاردانة دةربهَينني و دةنطى لةسةر بدةين ، ليذنةى تايبةمتةند دوا
 ، سوثاس. بكاتةوة من ثَيمواية ئةوة ضارةسةرَيكى باشة
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس ، بةِرَيج كاك عمر وةاَلمت ضيية  فةرموو.
 :بةِرَيج عمر عينايةت حةمة
 بةِرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

من تةنها ئةوة بة بةِرَيجتان ئةَلَيم من مةعاناتةكة زؤر باشرت دةرك ثَي ئةكةم لةطةَل بةِرَيجان لة ئةندامانى 
كةةردووة ، ل سةةةمان  شةةارةوانى ق يةةرى  طةةةَل وةز نةةةكردووة ، لة مةةادةى  يةةةت ئا يذنة ئةم ِراثؤرتة تةنها عمر عينا

يةةة  طةةةَل بةِرَيوبةرايةتي شةةتوكاَل لة يةةرى ك طةةةَل وةز هةةاتووة لة بةةؤ  شةةارةوانيمان  يةةرى  طةةرى وةز سةةثاردةى جَي ِرا
يةة نةةدز ، كؤ ضةةؤمان ، ِرةوا سةةؤران ،  يةةةكانى  سةةةرؤكى ئيداري طةةةَل  شةةتييةكان لة نةةةش ط طةةةَل ئةوا خةةةبات لة ة ، 

كةةو  كةةةالرم وة تةةةنها  مةةن  لةَةة ،  شةةى تَيكة ئةةةزموونى ئةواني مةةة  نةةةبووة ئة سةةت  يةةةوة درو دانيشتني ئةمة لة خؤ
نةةاوةم  ئةةةم  نةةة  كةةو منوو تةةةنها وة مةةن  هةةةبَيت ،  شةةارَية  منوونة هَيناوةتةوة ناكرَيت حةساسيةت بةرامبةر بة 

شةةو هةةةموو  لةةة  ئةةةطينا  نةةة  بةةؤ منوو نةةة هَيناوة ئةَلَيم  يةةةك منوو مةةن  يةةة ،  نةةة هة ئةةةم منوو سةةتان  َينةكانى كورد
بةةا  تةةن  ثةةَيم و سةةلَيمانيش  طةةاى  سةةلَيمانى ، ثارَيج طةةاى  مةةةنى ثارَيج سةةةرؤكى ئةجنو بةةةِرَيج  بةةؤ  نةةارد  يةةةكم  نامة
سةةلَيمانى  لةةة  شةةَي،  محةةدى  كةةاك ا ئَيوارةيةك ثياسةيةك بكةين بةناو جادةى مةولةوى و بةردةركى مجطةوتى 

بةةؤ دةور و بجاو كةسَية هةية د يةةان  شةةَي،  محةةدى  كةةاك ا جةةادةى  بةةة  كةةا  سةةة ب طةةرَى و ثيا كةةةى ب ةستى خَيجانة
تةةا  نةةدةكامنان  مةةة كارمة كةةة ئَي يةةان كا سةةني وت لةةَيم ثر نةةاتوانى  تةةؤ  كةةة  كةةردووة  كةةارَيكى  يةةادةِرؤى  ثشتى قةاَل ، ز

سةةات يةةة ، موخةسة يةةة سةعات ضوار كؤنرِتؤَلى ناوشارمان ثَيدةكرَيت دواى سةعات ضوار كارمةندمان ني يان ني
لةةة  يةةةكَى  مةةة  سةةثاردةكانى ئَي كةةة ِرا يةةة  قةةةرةكامنان ئةوة لةبةر ئةوة ناتوانني كؤنرِتؤَلى بكةين من يةكَى لة فة
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ئةةةبينَى وةرى  لةةَي  سةةوودى  ئةةةوةى  مةةةت  بةةؤ حكو ضةةَى  سةةثاردةية ئة بِرطةكانَيتى  تكا ئةكةم ئةمة كؤمةَلَية ِرا
يةةة ئةطرن ئةوةى سوودى لَينابينن تةركى ئةكةن ئيرت ئةمة  هيض زيانةك ناطةيةنَى بة ِرةئى من قازاجنى هة

لةةة  مةةة  كةةةم ئَي يةةة ، داواش ئة بةةؤ  8/4زةرةرى ني نةةة  سةةةرؤكايةتى ناردوويا سةةتةى  بةةؤ دة نةةاردووة  سةةاكةمان  يا
سةةي ةى  مةجليسى شورا ، مةجليسى شورا تا ئَيستا وةاَلمى ئَيمةى نةداوةتةوة  يةعنى ئةمة بةشةرتَى ئَيمة 

ساية وةرطرت ، ئةبواية لة ثَينج ِرؤذدا تةواو بواية ئَيمة لة سَى ِرؤذدا ِراثؤرتى خؤمان ئيستعجاَان بؤ ئةم يا
سةةتا  كةةة ئَي مةةن  شةةارةوانى  تةةى  بةةةتى وةزارة سةةايي ، بةتاي تةواو كردووة ، زؤر بةداخةوة تا ئَيستا نة ليذنةى يا

مةجليسى شوراوة ئةو ياساية  لَيرةوة ئةتواو بَلَيم موقةسرى يةكةم وةزارةتى شارةوانيية كة نةيانتوانى لة
بةةةو ِر سةةتمان  ئةةةطينا ثَيوي كةةةوت  سةةاكة دوا ئةةاوا يا لةةةمان  سةةةرؤكايةتى ثةر سةةتةى  نةةةوة دة سةةثاردانةش بطةين ا

يةةة نةبوو كةةةين لةوانة سةةاكة ب ضةةاوةِرَيى يا ئةةةبَى  شةةريعييةوة  ، ئَيستا وا دوومانطى ديكةية دةضينة ثشووى تة
ئةةةم ِر طةةةر  تةةةوة ئة كةةةش نةية مةةانطى دي نةةةكردووة ، دواى دوو  مةةة هي ةةمان  تةةة ئَي ضةةَى كةوا سةةثاردانةش نة ا

 سوثاس.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

مةةر  بةةةِرَيج ع كةةة  نةةةي  ئةةةو خاآل كةةة  يةةة  طةةةَل ئةوةدا كةةَي لة نةةةوة،  يةةةكاليي دةكةي طةةدان  بةةة دةن سةةوثاس،  شةةة  با
شةةت شةةارةواني و طة يةةةكاني  سةةةوارو خجمةتطوزاري نةةةي ئا سةةةرؤكي ليذ يةةةت  كةةو عينا يةةةوة، وة وطوزار خوَيندي

يةةة ،  كةةات تكا نةةد ب سةةيت بَل يةةة بادة يةةة ،  52ِراسثاردة ئاراستةي حكومةت بكرَيت، كَيي لةطةَلدا سةةي لةطةَلدا كة
لةةةماوةي  8كَيي لةطةَلدا نية ،  بةةةِرَيجان  مةةةر،  كةةاك عو سةةوثاس  كةةرا،  سةةةند  تةةة ثة يةةة ، كةوا لةَةدا ن كةسي لةطة

يةة هةةةبوو، بريؤكة كةةةمان  بةةردوو دوو بريؤ سةةتا ِرا كةةرا، ئَي سةةةرؤكايةتي  شةةكةش بة شةةووتر ثَي لةةةماوةي ثَي ةكيان 
هةةي  شةةيان  ئةةةوي تري يةةة،  بةةاس غةزال كةةاك ع دةرفةت هةية ئةو بريؤكانة ثَيشكةش بكرَيت، بريؤكةيةكيان هي 

 كاك فةرهاد سةنطاويية، فةرموو كاك عباس بريؤكةكةي خؤت خبوَينةرةوة.
 بةِرَيج عباس غةزالي:

 .بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان
بةةةتَيكي  كةةة با نةةة دةرةوة،  بةةووة بَيي هةةةمان  سةةتا  جةةةوةي ئَي لةةةم  كةةة  كةةةم،  سةةة ب يةَةرة ق ويستم بة بابةتَيكةوة ل
هونةري و ِرؤشنبرييية، لةو كاتةي كة هةوَلةكاني ديبلؤماسي بَي ئاكام دةمَينَيتةوة، دةرطاي تريش هةية كة 

سةةةربةرد،  ئَيمة دةتوانني لة ئاسيت جيهاندا خؤمان بةرةو ثَيش بةرين، بؤ يةةةكاني  مةةي بريةوةري نةةة، فيل منوو
يةةةتي  هةةةمي بةِرَيوةبةرا لةةة بةر كةةة  مةةني،  شةةةوكةت ا كةةاك  لةدةرهَيناني براي بةِرَيجمان كوِرة ثَيشمةرطةيةك، 
بةةؤ  نةةةري  سةةةركةوتين هو ضةةةند  نةةدا  سةةيت جيها لةةة ئا دهؤكة، كة لةدوو ساَلي ثَيش بةرهةم هاتووة كة تواني 

ئةةاخريي يةَةت،  سةةت بهَين لةةةناو )كةةورد بةدة كةةة  بةةوو،  سةةافية(  سةةيا، )ثا لةةة ئا سةةتكةوتي  لةةةناو 72ن دة ( ووآلت 
كةةة 2400) بةةوو  خةةدار  طةةرن  و باية شةةتَيكي  بةةةخؤي  مةةة  كةةة ئة يةَةت،  ( فيلم تواني جائيجةي يونسكؤ وةربطر

طةةاي  70لةيادي  10/6/2015كورد خاوةني كلتورو فةرهةنطي خؤيةتي، لةِرؤذي  لةةة بارة سةةكؤ  سةةاَلةي يوني
كةةة  سةرةكي لة ثاريس كةةوردي  هةةةنطي  تةةورو فةر سةةتين كل بةةؤ ثارا كةةرد،  ئَيمةش وةكو ستا  فيلم بةشدارلان 
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كةةردين، وة  شةةوازييان لَي سةةكؤوة ثَي سةةةرؤكايةتي يون يةةةن  مةةةوة، لةال شةةوازييةكي طةر بةةة ثَي بةةوو  خةةؤي  طةةاي  جَي
ئةةةد يةةاني  كةةةوة ذ تةةوري ثَي هةةةن  و كل كةةداني فةر عةةش و تَي شةةةِري دا سةةي  كةةردن و با طةةةَل  يةَةذمان لة ياني وتوو

كوردستان باس كرا، كة ئةمة خؤي بايةخَيكي تايبةتي هةبوو، لةِراستيدا سةرؤكي يونسكؤ كة بة خَيرهاتين 
شةةيان  نةةدام ثةرلةماني سةةةربةخؤية ئة هةةةرَيمَيكي  سةةتان  تةةةي كورد لةةةو كا سةةتا،  يةَةة وة سةةةر خاَل كةةرد لة ئَيمةي 

َيطاين بة ئَيمةشدا لة تريبؤني يونسكؤوة هةية، كة بةِرَيوةبةري بةرهةمة، كة ئةوة بوو بةجَيطاي بايةخ و ِر
سةةتان  شةةةِري تريؤري وتاري خؤمان هةبَيت لةسةر كلتور و فةرهةن  و زمان و ثاراستين، وة بةرطري كورد لة
و داعش و تَيكداني شاري نةمروودو بةرطري كورد لة كؤبانَي تا جةلةوال، كة هةمووي بوو بة جَيي بايةخي 

يةةدياي سةرةكي ميديايةكاني جيهان، ل لةةة م يةةاتر  سةةكؤ ز سةةاييت يون لةةة  لةَةةش  ئةةةم هةوا ئةةةرورثا،  ة ظيؤ ئةي و 
طةةةوة  لةةةو ِروان مةةة  جيهانيش بآلو كرايةوة، جا هةر بؤية ثَيشنيار دةكةم لةسةرؤكايةتي ثةرلةمان، ئةطةر ئَي

نةةةر و كل تةةور بايةخ بدةين ئةتوانني لةو جَيطايةي كة ديبلؤماسي تةئسريي نةبَيـت، لةبواري فةرهةن  و هو
هةةؤكيش  سةةتيظاَلي د سةةافيكن، وة ظي سةةيا ثا نةةدامي ئا كةةورد ئة ضةةوار  كةةة  شةةة،  طةةاي خؤشحاَلي هةةان جَي لةئاسيت جي

ئةةةم) نةةدامي  بةةة ئة نةةدان و 72مورةشةحةو موافةقةتي قونسوَليشمان وةرطرتووة، كة ببَيت  تةةة هونةرمة ( وآل
تةة نةةت و كور شةةن و ديكؤمَي مةةان و ئةنيمةي مةةةكاني ديرا بةةة فيل مةةة  شةةنبرياني ئَي لةةةِرَيطاي ِرؤ تةةوانن  فةةيلم دة ة 

خةةؤي  بةةةتي  سةةايةكي تاي ظيستيظاَلي دهؤك فيلمةكانيان بنَيرن بؤ ئةوَي و ثَيويستة وةربطريَين، كة ئةمةش يا
نةةدامي  هةية، ئَيمةش بتوانني لةبوارةكاني جيهانيةوة وةكو يونسكؤ وفاو ئَيمةش ضاالكي بكةين، ببني بة ئة

يةَةوةش  ئةم ِرَيكخراوانة بؤ دؤزي كوردمان و بؤ سةةةربةخؤيي و ئ بةةةرةو  كةةة  يةةةتيمان، هةنطاوَي خةباتي نةتةوا
 هةر شاد و سةركةوتوو بن، سوثاس.

 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 زؤر سوثاس، كاك عباس غةزالي، ئَيستا كاك فةرهاد، فةرموو.
 بةِرَيج فةرهاد محة صاحل:
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
سةةكرتَيري ئةم كاتةتان شاد،  لةةةمان و  سةةةرؤكي ثةر طةةري  لةةةمان و جَي من زؤر سوثاسي بةِرَيجان سةرؤكي ثةر

تةةار  تةةووتي  يةَةوة  سةةةَاندتان ئ هةةةمووتان  كةةة  كةةةم،  ثةرلةمان دةكةم، زؤر زؤر سوثاسي هةموو ئةندامانيش دة
كةةاري نني ثةرلةمانتارن، بةِرَيجان دةوَلةتي كوردي و كوردستان ما  هةركةسَيكة لةم وآلتة باسي ب يةةان  كةةات، 

شةةرتين  كةةات، با بؤ بكات، ئةوة كارَيكي دروستة، بةآلم باشرتين باس ئةوةية لة زةمان و زةميين خؤيدا باسي ب
باسكردنيش ئةوةية كة ثايةكاني دةوَلةتي كوردستان ئامادة بَيت سازي بكات، لةبةر ئةوة ئَيمة ذمارةيةك لة 

مةةةي ئةنداماني ثةرلةمان واذووي خؤمان، هةنطاوةكاني  تةةة بةرنا سةةتان خبرَي لةَةةتي كورد زةمينة سازي بؤ دةو
( واذؤنان بؤ كؤكردؤتةوة، كة لة فةرهاد سةنطاوييةوة دةست ثَيدةكات، بؤ زانا عبدالرمحن، 100كارةوة، )

طةةاي  مةةة جَي كةةردووة، ئة يةةان  لةةةمانيش واذووي خؤ سةةةرؤكايةتي ثةر سةةَي  سةةةر  كةةة  لةَةَيني  يةةةتي ب طةةاي خؤ جَي
مةةاددة سةركةوتنَيكي زؤرة بؤ  طةلةكةمان، ئَيمة بة ثشت بةس) بة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان 
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طةةةي)54) خةةاَلي)2( بِر مةةاددةي )4(  هةةةروةها  طةةةي )54(،  خةةاَلي)2( بِر نةةة 2(  سةةي زةمي بةةة ثر سةةةبارةت   ،)
لةةةم نةةداماني ثةر سةةايي ئة ان دروست كردني دةوَلةتي كوردستان، لةِرَيطةي ئةم بريؤكةيةوة واذووي ذمارةي يا

طةةؤي  يةةدار ط تو دةخةينة بةردةسيت ثةرلةماني كوردستان، بؤ ئةوةي لةطةَل حكومةت و اليةنةكاني ثةيوةند
شةةتاني  كةةةدا ثَيشكة ِراشكاو و طرن  لة دانيشتين ثةرلةمان كوردستاندا ئةجنام بدرَيت، ئةم خاآلنةي لةم بريؤ

طةةاي دؤ شةةة ِرَي تةةة نةخ سةةثَيت و بكرَي طةةؤ ب ة نةةةماي ط تو كةةةين، وةك ب سةةت دة بةةؤ درو يةَةرا  طةةاي خ نةةةوةي ِرَي زي
ئةةةم  سةةةر  نةةة  هةةةنطاوةكانيان خبة سةةتان،  هةةةرَيمي كورد مةةةتي  لةةةمان و حكو سةةتان و ثةر كردني دةوَلةتي كورد
بةةؤ  سةةتةوخؤ  سةةتانة، بةناِرا كةةوردو كورد تةةةوةي  شةةةرعي نة طةةاي  كةةة جَي لةةةمان تا ضةةونكة ثةر يةةة،  شةةة ِرَيطا نةخ

كةةوردي مةةة  سةةتان ثارضةكاني تري كوردستانيش، ضونكة ئَي لةَةَيم لةكورد ئةةةوةش ب ئةةةبَيت  كةةوردن،  ئةةةوانيش  ن 
نةةدَيكي  مةةان وهة سةةريان وتورك شةةور و لةةد و ئا سةةتةكاني ك يةَةرين و خؤشةوي بةةةِرَيجو د تةةةوة  يةةة، نة كةةورد ن تةنها 
مةةن  سةةت،  هةةةآلتي ناوةِرا كةةةي ِرؤذ كةةة بةناوبانطة تةةة مؤزاي يةَةت ببي عةرةبيش لةكوردستان هةن، كوردستان دةب

لةةة سةةتان  يةةة كورد مةةاو ن سةةت، طو هةةةآلتي ناوةِرا ئةةةمريكاي ِرؤذ كةةو  طةةةورة وة لةَةةتَيكي  تةةة دةو داهاتوودا دةبَي
لةةةم  ئةةةِرووخَين  سةةتانيش  كةةةي كورد ضةةوار داطريكةرة هةرضوار ثارضةكةي كوردستانيش يةك دةطرنةوة، هةر
مسةةان  مةةةهاباد، عو لةةةكؤماري  سةةتان  ئةةاآلي كورد هةةةَلكردني  لةةةكاتي  ناوضةية، ضونكة طةشةكردني ذيان واية، 

نش لة سلَيمانيةوة ضوو بوو بؤ ئةوَي، لةكاتي هةَلكردني ئاآلكةدا، عومسان دانش لةسةر خانوويةك كةوتة دا
شةةي  تةةي خؤ تةةةوة، و بةةؤ بووراي يةةان  كةةرد، وت طةةةَل  سةةةيان لة خوارةوةو بوورايةوة، كاتَية كة هةَليان طرتةوةو ق

كةةةمان دة كةةةي ئاآل كةةردةوة  لةةةوة  بةةريم  تةةةدا  لةةةو كا بةةوو،  قةةازي حممةةدي ئاآلكة ضةند خؤش  يةةة  يةَةنن، بؤ ِرووخ
تةةي  بةةة، و بةةاز  نةمريش ِرَيطةي ِرزطار بوون و دةرباز بووني هةبوو، ضوون ثَييان وت كؤمار دةِرووخَيت و دةر
كةةوذن،  مةةن ب بةةَين و  من دةرباز نا  لةئاآل هةَلكردن و خؤشي لةطةَل طةلةكةمدا بووم، ئَيستاش ئةطةر ئَيران 

خةةة كةةةمرت  يةَةذن  بةةةمن بِر نةةي ِرقي خؤيان  سةةت كرد سةةتمان بةدرو مةةة ثَيوي يةةة ئَي مةةةهاباد، بؤ ئةةةكوذرَيت لة َلة 
(ئَيمة دروني ِراديؤكةمان طؤِري لة دةنطي شؤِرشي عَيراقةوة  83دةوَلةتي كوردستانة، لة شاخةوة لةساَلي) 

يةةدِرال بةةة كؤن  سةةتيمان  سةةتاش ثَيوي يةةدِرالي، ئَي ي و بؤ ما  جارةي خؤنووسني، هاتني لة ِراثةِرين طةيشتينة ف
سةةت  كةةي درو نةةاوةكي ودةرة سةةيت  دةوَلةتي سةربةخؤية، هةموو دةوَلةتةكاني دونيا بةيةكطرتين ويست و ثَيوي
سةةةرؤكايةتيةكةوة  سةةَي  هةةةر  يةةدارة، بة شةةتوان، ئ خةةاك، داني مةةة  بوون، بؤ كوردستانيش ئةمة ِراستة، ئَيستا ئَي

ضةةي  يةَةت،  بةةةآلم ِري ةةؤرمي دةو كةةة،  خةةؤ ئامادةية، كة ئةمةش نيوة دةوَلةتَي كةةي ودةر لةةةناوخؤو دةرة سةةتة  ثَيوي
كةةة  لةَةةتيش يةكَي خةةؤي و دةو بكرَيت، يةكةم: لة ناوخؤدا ثةروةردةي طشيت و ثةروةردةي خةَلة بةمافةكاني 
يةَةت،  هةةيض ناكر نةةداو  شةةتوكاَل و بة بةةةبَي ك يةةة،  ئةةةم نةتةوة لةو مافانة، دووةم: كشتوكاَل و بةنداو كة خؤراكي 

سةةازي،  نةةدن و ثيشة بةةان وطةيا ضةةوارةم: ِرَيطاو يةةدارة،  نةةي ئ سةةتيماتية كرد نةةدةَلي و ئي يةةةتي طة سةةَييةم: دذا
مةةاي  كةةاري، ئينت شةةتين بَي جةةةم: نةهَي سةةتاندا، ثَين سةةوثاي كورد يةكخس) و نوَيكردنةوةي هَيجي ثَيشمةرطة لة 
تةةة  نةةةك ثَيكها كةةةن،  كةةار ب يةةدارة  لةَةةت وئ بةةريي دةو بةةة  مةةةت  حةةجب و حكو شةةةم:  نةتةوايةتي و نيشتماني، شة

ةوتةم: ناوضة داطريكراوةكاني كوردستان مةندةلي تا تةلةع ةر، خاكي ثريؤزي كوردستانةو ما  كؤنةكان، ح
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لةةة  هيض حجب و سةركردةو كةسَية نية، كة بتوانَيت سازشي لةسةر بكات، دةرةكي دةرخؤ، يةكةم: ثَيويستة 
يةةةةكان، دووةم:  لةةَةةتي و نَيونةتةوةي يةةةة نَيودةو بةةةةهَيجكردني ثةيوةند كةةةاري دةرةوةي وآلت   بةةةةهَيجكردني 

 ديبلؤماسي، سَييةم: بةهَيجكردني ثةيوةنديية ئابوورييةكان، دةوَلةت ئاوا دروست دةكرَيت، سوثاس.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

كةةار،  مةةةي  سةةَييةم لةبةرنا طةةةي  زؤر سوثاس، بؤ بةِرَيجكاك فةرهاد سةنطاوي، بةِرَيجان ئَيستا دةضينة سةر بِر
سةةةرداواي كة بر بةةانَي، لة سةةةر كؤ بةةؤ  عةةش  سةةيت دا يتية لة ط توطؤكردن لةسةر هَيرشةكاني ئةم دوايية تريؤر

كةةة  –ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان  طةةادارن  يةَةوة ئا عَيراق، بةِرَيجان ئةنداماني ثةرلةمان، ئ
ثةةةالماري عةةش  سةةيت دا يةَةجي تريؤر تةةر ه جةةارَيكي  ئةةةو  بةداخةوة لةماوةي ِرابردوودا  بةةانَيي دا، دواي  شةةاري كؤ

ضةةةكاني  طةةاركردني ناو نةةةكردني و ِرز طةةري  بةةؤ دا قوربانية طةورةيةي كة ئةم شارة خؤِراطرة خؤي ثيشاني دا، 
بةةانَي،  ضةةةكاني كؤ طةةةَل ناو يةةرة لة ضةةةكاني جج كةةداني ناو نةةةت لَي سةةتان، تةنا لةةةِرؤذئاواي كورد سةةتان،  كورد

كةةة يةةة،  مةةانيش هة نةةدَي طو كةةة هة يةةان  تريؤرستاني داعش  ئةةةو كارة تةةر  لةَةةتاني  ئةةةوالو دةو ئةةةمالو  سةةيت  بةدة
شةةةهيد  سةةيظيل،  كردبَيت، جارَيكي تر ثةالماري ئةو شارة خؤِراطرةيان دايةوة، بةداخةوة بةسةدان هاووآلتي 
كةةةمان  كةةةئريادةي طةلة و بريندار بوون لةو شارةدا، بةآلم جارَيكي تر ئةو شارة خؤِراطرة ئةوةي سةَاندةوة، 

ئةةاو هةةةموو لة ِرؤذ لةةةو  نةةةت  جةةةنطن، تةنا كةةة دذي ئة سةةتيانةي  يةَةجة تريؤر ئةةةو ه هةةةموو  لةةة  طةةةورةترة،  ا زؤر 
بةةةةوو  ئةةةةوةيان كرد لةةةةمان داواي  نةةةداماني ثةر يةةةةك لةئة يةةةة ذمارة ئةةةةطَيِردرَيت، بؤ كةةةة دذي  نةةةةي  ثيالنا

لةةة ئةةةوةي  بةةةر  سةةتا لة بةةةآلم ئَي تةةة،  ئةةةم بابة بةةؤ  كةةةين  تةةةرخان ب لةةةمان  كؤتايي كؤبوونةوةيةكي نائاسايي ثةر
كةةو  هةةةم وة خولي طرَيدانداين، بةبانان زاني بيكةين بة بِرطةيةك لة دانيشتين كؤتايي ئةم خولي طرَيدانة، 
كةةةين  بةةةِرَيجتان دة ثشتيواني بؤ طةلي خؤمان لة ِرؤذئاوا، هةروةها باسكردني ئةم ثرسة، بؤية ئَيستا داوا لة 

ضةةووني  تةبعةن ثَيشرت فراكسيؤنةكامنان ئاطادار كردبوو كة لة لةةة بريوبؤ هةر فراكسيؤنَية بةِرَيجَية تةعبري 
كةةةين  سةةت ب تةةا دة فراكسيؤنةكةي خؤيان بكات لةم ِروةوة، بؤية داواتان لَي دةكةين ناوةكاني خؤتان بنووسن 

 بة ط توطؤ لةسةر ئةم بابةتة، كاك برزؤ نوقتةي نيجامي هةية، فةرموو.
 بةِرَيج برزؤ جميد عبداهلل:

 لةمان.بةِرَيج سةرؤكي ثةر
حةةاَل  عةةةتي  يةةة، بةتةبي يةةاتري هة كةةاتي ز لةةةمان  سةةتا ثةر مادام ط توطؤ لةسةر ئةو ياسايةي ثَيشوو دواخرا، ئَي

سةةيؤنةكان )3كاتيش دياري كراوة، ئةطةر ) هةةةموو فراك كةةةم لة يةةاتر 7تةةا  6( دةقةكة بَيت، باوةِر نا كةةةس ز  )
كةةات، سةةة ب ئةةةكات ق حةةةز  كةةردووة  بةةانَيي  سةةةرداني كؤ يةةة  كةةةن، هة يةَةة  قسة ب كةةة تؤز يةةة  مةةن ئةوة شةةنيازي  ثَي

 مرونةت بنوَينن لَيرةدا، سوثاس.
 يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.

 خاتوو زؤزان فةرموو. 
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 : صادق زؤزان بةرَيج 
  .بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان

بةةوون و مةةة  لة رؤذئاواوة ثشتطريى ماددى و مةعنةوى رؤذ ئاوا و هةموو بةشةكانى ترى كوردستان  بةةن ئَي دة
كةةارى  يةةان هاو لةم بةشةى كوردستاندا بة بِريارى سياسى بيت يان قانونى بيت بة ثشتيوانى ثَيشمةرطة بيت 
لةةة  بةةني  شةةكمان دة بةةرا و خو كةةارى  شةةتيوانى و هاو هةةةموومان ث بةةةردةوام  بةةردوو  نةةةوى وةك را مةةاددى و مةع

لةةة سةةييةكان  ئةةةم  رؤذئاواى كوردستان، ثَيويستة هةموو هَيج و اليةنة سيا سةةتيارى  بةةة هة سةةت  سةةتان هة كورد
سةةت  بةةة دة بةةؤ  بةةن  سةةتان  قؤناغة بكةن و هةموويان ثشتطريى و ثشتيوانى يةكرت و خواستةكانى خةَلكى كورد
نةةادةن  مةةان  تةةردا  هَينانى مافى ضارةنووسى كة لة قؤناغةكةدا و جطة لة دةوَلةتى كوردستان هيض خةيارَيكى 

بةةة و ناتوانن ببيتة شورةى ثاراستنى كوردستا يةةان  سةةثاردة  بةةة را يةةان  ن ثَيويستة بة بةيانَيكى بةرثرسيارانة 
شةةووتر  كةةانى ثَي لةةة بِريارة كةةردن  جةةةخت  بةةة  كةةات و  غةةة ب لةةةم قؤنا شةةت  سةةتان طوزرا لةةةمانى كورد يةةار ثةر بِر
هةةؤك،  كةةةركوك، د هةةةولَير،  طةةةكانى ) لةةة ثارَيج سةةتان( و  لةةة )كورد غةةدا( و  لةةة )بة سةةتان  مةةةزراوةكانى كورد دا

هةةةةموو سةةةلَيمانى، هةَلة نةةةى  شةةةكةش كرد بةةةؤ ثَي بةةةدرَيت  ئةةةةجنام  سةةةتى  ضةةةى ثَيوي هةةةةنطى  بةةةة هةما  ةةةة( 
سةةيةكانى  يةَةجى سيا يةَةجى ه يةةةك ر لةةة  جةةةخت  ثَيداويستييةكانى ذيان و بةرخؤدان لة رؤذئاوا لة هةمان كاتدا 
سةةةركةوتنة  كةةةوة  ضةةةكة ثَي سةةتان و ناو سةةةربازى كورد سةةى و  كوردستان دةكةينةوة حةتا لةم هاوكَيشةى سيا

شةة) و سياس كةةات كو ى و ئيدارى و سةربازييةكان بةرةو سةركةوتنَيكى يةك جاركى بةرَيوة ببةين لة دوايى 
هاوكات لة طةَل هةرةشة و كورةشةى سوثاى )دجيلة( بؤ سةر حكومةتى هةرَيم و بِرينى موضةى كارمةندان 

تةة يةةةوة دوا يةةةن مالكي لةةة ال تةةر  ضةةةكانى  كةةةركوك( و ناو هةةةرَيم( و ) بةةةرانى ) يةَةدانى و فةرمان يةَةذى ث ر در
خةةةَلة و  خةةاك و  بةةؤ  ئةةاوايني  شةةتطريى رؤذ ضارةسةرى رَي راندومة بو ثَية هَينانى دةوَلةتى )كوردى( ئَيمة ث
شةةتطريى  سةةييةكان ث نةةة سيا يةَةجى الية يةةةنطريى ه لةةة ال يةةةن و  لةةة ال كةةةين دوور  سةةييةكانةوة داوا دة يةَةجة سيا ه

سةةتنى راستةقينةى رؤذئاوا بن و حوكمرانى كوردستانيش هةموو  هاوكاريية ماددى و مةعنةوييةكان بؤ ثارا
يةةةك/  كةةةون :  يةةار دة خةةوارةوة د نةةةى  لةةةم خاآل سةةةركةوتنمان  كةةانى  بةةةرَيجان، هؤكارة رؤذئاوا بةردةوام بكات، 
ئةةريادة و  ضةةوار،  شةةمةرطة،  يةةةتى ثَي سةةَى، قارةمان يةك رَيجى و تةبايى، دوو/ ثشتطريى كؤمةَلطاى نيودةوَلةتى، 

يةةةن خؤِراطرتنى خةَلكى ك لةةة ال كةةة  يةةان  وردستان و بةرطة طرتن تةنانةت قةبول كردن و بِرينى قوتى هاوآلت
خةةؤِراطرى  سةةى  سةةتان سوثا لةةةمانى كورد خةةةدا ثةر حكومةتى عَيراقةوة بِريوة، دةبَى لةم حاآلتاندا يان لةم دؤ

سةةتان روودا شةةى خةَلكى كوردستان بكةت و زياتر فشار بكةت بؤ دابني كردنى مافةكانى خةَلكى كورد وة وةح
كةةة  كاريطةرييةكانى ئةم دوايية كة لة سةر خةَلكى كؤبانَى يان رؤذئاواى كوردستان ئةوة بؤمان دةسةََينَيت 
لةةة  يةةان  يةةة  ئةةةو مةنتيقة سةةةر  لةةة  يةةة  راستة داعش زةربةى باشى ثَيكةوتووة، بةآلم هَيشتا خةتةرَيكى طةورة

سةةالو  سةر مةنتيقةى خؤمان، لة كؤتاييدا سالو بؤ شةهيدانى نةمر سالو بؤ خؤِراطرى خةَلكى كوردستان و 
لةةةمانى  لةةة ثةر سةةيؤنى زةرد  سةةتان، فراك كةةورد و كورد بةةذيت  شةةةردانة  بةةةرةكانى  لةةة  شةةمةرطانةى  ئةةةو ثَي بةةؤ 

 كوردستان. 
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  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، خاتوو )ئَيظار( نوقتةى نيجاميت هةية، فةرموو. 
 : ر ابراهيمبةرَيج ئَيظا

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بةةةى  يةَةت زؤر طةةةر وا ب كةةاتن، ئة كةةردن دة طةةؤ  سةةى ط تو سةةَى با طةةةى  لةةة بِر بةةةرَيج،  لةةةمانى  نةةدامانى ثةر ئة
يةةةت  ئةةةم قةزي نةةةى  لةةةمان ئيدا سةةةرؤكايةتى ثةر كةةو  شةةت وة كةةردووة و ةنابي مةةةيان دةر فراكسيؤنةكان بةياننا

يةةة  كردووة كة قةزيةيَيكى رووداوَيكى نةخوازراو طةةةر ط توطؤ بووة، يةعنى ئةطةر بةياننامةية با بجانني، ئة
كةةرَي)  سةةثاردةيةك دةرب دةبَى ئَيمة موناقشة بكةين، ضونكة دواي ئةوةى كة ط توطؤ دةكرَيت دةبَى ضةند را

 من نازاو لة سةر بةياننامة ذ راسثاردةيةك دةردةكرَي). 
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 تا هيض راسثاردةيةك حازر نيية. ئَيس
 : ابراهيمبةرَيج ئَيظار 

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
سةةيؤنةكان  هةةةموو فراك بةةَى  طةةةر وا يةةة، ئة هةةةموو بةياننامة كةةات  سةةة دة كةةةس ق يةةةك  يةةة  سةةتم ئةوة نةةة مةبة
ئةةة يةةةيني  ئةةةم قةز شةةى  مةةة ثةرؤ طةةةر ئَي بةةةآلم ئة كةةةن،  مةةة دةر ئةةةم بةياننا لةةةمان  م دةكرَي) لة دةرةوةى ثةر

فةةدَيكتان  جةةةنابتان وة قةزية قةزييةيَيكى طرنطة دةكرَيت ثةرلةمانتاران ط توطؤى لة سةر بكةن، بؤ منوونة 
سةةتان،  لةةةمانى كورد فةةدى ثةر جةةار وة سةةَى  كةةردووة  بةةانَى(  نةةةوةى )كؤ نارد بةشدارى لة كؤن رانسى ئاوةدانكرد

بةةة ئَيمة دانيشتنَيكى تايبةمتان كرد سةبارةت بةوةى هَيجى ثَيشمةرطة بن َيرينة رؤذئاواى كوردستان، دووةم، 
سةةَييةم،  سةةتان،  شةةورى كورد لةةة با كةةردووة  نةةان  شةةتى زؤر با مةةة  بةةانَى ئَي نةةةكانى كؤ سةةاندنى كانتو فةةةرمى نا
لةةةة  كةةةردووة  سةةةى  شةةةدارى كؤن ران سةةةيؤنةكان دوو رؤذ بة سةةةةرجةم فراك لةةةة  طةةةران  طةةةةورة و  فةةةدَيكى  وة

شةةتنَية ئاوةدانكردنةوةى كؤبانَى ئَيمة داوامان لة بةرَيجي بةةانَى دانتي نةةةوةى كؤ سةةةر ئاوةدانكر كةةة  كةةرد  شةةتان 
ئةةةمِرؤ  طةةةر  بةةةآلم ئة نةةةبوو،  يةَةة  هةةيض وةآلم لةةةمان  بكةين لة باشورى كوردستان بةداخةوة سةرؤكايةتى ثةر
طةةرن   سةةثاردةيةكى  ضةةةند را كةةةين  شةةة ب هةةةموومان موناقة بةةا  يةةة  طةةةر ط توطؤ بةةجانني، ئة بةةا  يةةة  بةياننامة

 دةركةين. 
  حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم

مةةاردت  شةةت ذ سةةتا خؤ ئةةةزانى ئَي خةةؤت  يةةة  بةةانَى ني سةةةر كؤ لةةة  تةةةكانى  كةةؤى بابة مةةة  ظةةار، ئة خةةاتوو ئَي بةةةرَيج 
لةةة  تةةريور  نةةةوةى  سةةى بةرةنطاربوو بةةؤ ثر ئةةةجنام دراوة  شةة)  سةةتان و داني لةةةمانى كورد ضةندين هةوَل لة ثةر

ئةة سةةاندنى  ئةةاوا و كؤبانَى هةر لة دانيشتنى بة رةمسى نا نةةةكانى رؤذ ئةةاوا كانتو لةةة رؤذ سةةتان  طةةةىل كورد ريادةى 
هةم لة ناردنى هَيجى ثَيشمةرطة بؤ كؤبانَى بِرياردان لةوة و ناردنى وةفد بؤ كؤبانَى، ناردنى وةفد بؤ ئةوةى 
سةةتى  نةةى هةَلوي كةةو دةربِري تةةةنها وة مةةةش  بةةانَى ئة نةةةوةى كؤ سةةى ئاوةدانكرد بةةؤ كؤن ران كةةرد  كة جةنابتباسى 
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لةةة ثةرلةما يةةةى  مةةةَل كوذي بةةةو كؤ سةةةبارةت  سةةتان  لةةةمانى كورد كةةانى ثةر سةةيؤنة جياوازة سةةتان فراك نى كورد
لةةة  ماوةى رابردوو ئةجنام درا دذ بة كؤبانَى ئَيستا ئةمة راى ثرؤتؤكؤَلى ثةرلةمانيشة ثةرلةمانى كوردستان 

لةة خةةؤى  سةةتووتة روو، سةر ئةم ثرسة قسة و باسى ئةجنام داوة و فراكسؤنة جياوازةكان هةَلويستى  ةم روو خ
 بةرَيج مامؤستا )مةِروان( فةرموو. 

 بةرَيج مةِروان طةآلىل : 
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان 

يةةة و  خةةؤى ني لةَةةتى  خةةاوةنى دةو كةةة  ثةرلةمانتارانى بةرَيج، كورد تاكة نةتةوةيةكة لة رؤذهةآلتى ناوةراست 
بةةة زةرةر و زيانى زؤريشمان كردووة لةو بَى دةوَلةت و بَى كيانة بةةؤ  هةةةنطاوةكامنان  ى خؤمان هيوادارين كة 

طةةةلَية  كةةو  مةةةش وة تةةوانني ئَي كةةة ب دةوَلةت بوون بؤ يةكطرتنةوةى هةموو ثارضةكانى كوردستان، بؤ ئةوةى 
بةةدرَي)،  يةَةوة ِرةوا  مةةان ث سةةةرةتايى خؤ ئةو طةالنةى كة لة رؤذهةآلتى ناوةراستدا ذيان بة سةر دةبةن ذيانى 

بةةة بؤ ئةوةى كة بتوانني بةر طرى لة بوون و لة ناسنامةى خؤمان بكةين، رذَيمَية لة دوايى يةكةكان ئةطةر 
هةةةموو  لةةة  كةةورد  خةةةَلكى  سةةةر  بةةة  كةةردووة  مَيذوودا ب ينةوة هةموو جؤرةكانى زوَلم و ستةميان تةجروبة 

ى كردن ثارضةكانى كوردستان و بة دةيان و بة سةدان و ئةتواو بَلَيم بة هةزاران شةهيدمان داوة بؤ بةرطر
بةةة  نةةةِرواتن  بةةةالش  شةةةهيدانة  ئةةةو  خةةوَينى  هةةةمى  يةةوادارم بةر لة ناسنامةى خؤمان و لة وآلتى خؤمان و ه
بةةة  تةةوانني  مةةة ب نةةدا ئَي فرِيو نةِرواتن بتوانني ئَيمة لة ذيانى خؤماندا ئةوةى كة ئةوان لة ثَيناوياندا قوربانيا

مةند بن لَيى، شورشى طةىل )سوريا( كاتَية كة ئةو دامةزراوةى بكةين و بتوانني نةوةكانى دوايى ئَيمة سوود
بةةؤ  يةةةوة  يةةة كا كةةى هَينا سةةا طجَينكَي سةةوريا هةَلطري كةةةى  لةةة عةَانيية سةةتةمى رذ لةَةم و  شورشة بةرامبةر بة زو
ئةةةو  كةةة  ئةةةوةى  بةةؤ  بةةووين  خةةؤش  هةةةموومان دَل كةةوردة و  لةةةتى  كةةة ميل سةةوريا  لةةة  يةةدةمان  سةةتةم د لةةةتى  مي

نةةةبوو ميلةتةمان كة حةقى هةموو حةق َيكى سةرةتاييان ىَل سةندرا بوو، ثَيشل كرا بوو مافى قسة كردنيان 
بةةة  كةةورد  لةةةتى  بة كوردى و مافى خوَيندنيان نةبوو و ناسنامةى كورديشيان نةبوو كة بؤيان نةبوو وةكو مي
مةةةَلى  سةةيؤنى كؤ كةةو فراك سةةتى وة بةةة را نةةةدا  يةَةت لَيرا يةةةتيان بكر بةةة كوردا عةةترياف  سةةةرةتايى ئي ك ةةكةترين 

سةةتانى ئ يسالمى بة توندى ئةو هةَلة تريوريستى ية شةرمةزار دةكةين كة كراية سةر كؤبانَى لة اليةن تريور
بةةةت  تةةةعاال عاقي داعشةوة هيوادارين كة دوا هةوَليان بَي) بؤ سةر )كؤبانَى( و خواى ثةروةردطار تةبارك و 

سةةتةى خَيرى ئةو ميلةتةمان بكاتن و سةربةرز و سةرفرازيان بكاتن و لَير مةةان ئارا مةةى خؤ ةدا رَيج و ئيحتريا
بةةة  ثَيشمةرطة ماندوونةناسةكان دةكةين كة ثارَيجطارى سنوورةكانن بؤ ئةوةى جةماوةر بة ئاسوودةيى ذيان 
كةةةن  غةةى نة بةةَي) دةرَي سةر بةرن، ثَيويستة ثةرلةمان و حكومةت و هَيجة سياسيةكان ئةوةى كة لة دةستيان 

ئةةةوةى بؤ ثاَلثشتى طةىل كوردمان لة خ بةةةر  لةةة  طةةةورة،  ؤرئاواى كوردستان ئَيمة دَلنياين بة ثشتيوانى خواى 
دوزى طةلةكةمان ِرةواية و دوزي بوون و ناسنامةى خواكردى خؤمانة و دَلنياين سةركةوتن هةر بؤ ئريادةى 
لةةة سةةتان   طةلةكةمانة هةروةها جةخت لة يةك رَيجى و كؤ دةنطى هَيجة سياسيةكان هةر ضوار ثارضةى كورد
خةةواى  ضوارضَيوةى سرتاتَيجيةكى نةتةوةيى دةكةينةوة بؤ روبةروو بوونةوةى مةترسييةكان لة كؤتاييدا لة 
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مةةةَلى  سةةيؤنى كؤ بةةدات، فراك نةةدارةكانيش  شةةي اى بري كةةات و  بةةةرز ب لةةة  شةةةهيدةكان ث نةةةوة  طةةةورة دةثاِري
 ئيسالمى. 

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 تا مةِروان طةآللةيى، بةرَيج كاك حممود فةرموو. زؤر سوثاس بؤ مامؤس
 : بةرَيج حممود عمر

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
قةةةيرانى  مةةةَلَية  بةةة كؤ بةةووة  طةةاى  سةةتان بار شةةورى كورد كةةدا با لةةة كاتَي بةرَيجان ئةندامانى ثةرلةمانى بةرَيج، 

سةةةثاوى د شةةةِرى دا قةةةيرانان و  مةةة و  ئةةةو ئةز هةةةموو  سةةةر  سةةاَليكة توندى نةخوازراو لة  لةةة  يةةاد  كةةة ز عةةش  ا
كةةةوتووة،  مةةان ىَل  مةةاددى زؤر طةلةكةمان و كوردستانى تَيوة طراوة راستة خةسارةتَيكى زؤرى طيانى و ماىل و 
شةةمةرطةى  يةَةجى ثَي بةةووة ه سةةتة  كةةةمان بةرجة بةةؤ وآلتة بةةاش  لةَةةتى  شةةتيوانى و دو تةةرى ث لةةةكى  بةةةآلم بةدي

سةةت شةةاندنى تريور نةةةوة و تَيك لةةة بةرةنطاربوو سةةتان  بةةة كورد نةةةيان  بةةَى وَي مةةةتى  بةةةردى و موقاو اندا رؤىل نة
سةةةربارى  سةةتووتةوة  تةةةواوةتى دوور خ بةةة  كةةةمان  سةةةر هةرَيمة سةةييةكانى  نةةدووة مةتر يةةان نووا خةةوَينى خؤ
لةةة  بةةردوودا  مةةانطى را ضةةةند  لةةة  شةةمةرطة  يةَةجى ثَي مةةةترى ه شةِرى بةرةيى دوور و درَيذى زياد لة هةزار كيلو

سةةةر كؤتايى ساَلى رابردوودا ثشتيو سةةييةكانى  تةةة مةتر ئةةاوا و ئةَلبة انَيكى باشى كانتونى كؤبانَى بووة لة رؤذ
كؤبانَى و كةوتنى ئةو كانتونةى برا كوردةكامنان لة ثارضةى كوردستان واى خواست كة لة سةر داواييةكانى 

بةةة يةةارى  يةكينةى ثاراستنى طةل و هَيجى ثَيشمةرطةى كوردستان بة راسثاردةى بةرَيج سةرؤكى هةرَيم و  بِر
ئةةةوة  مةةان  بةةَى طو يةَةدان،  بةةَى طو ئةم ثةرلةمانة بنَيِردرَيتة رؤذئاوا و مةترسييةكانى سةر كؤبانَى كةم كردةوة 
ضةةةند  لةةة  مةةان  خةةةوة وةك بيني بةةة دا بةةةآلم  بةةوو،  سةةتة  كةةورد بةرجة سةةى  بة يةك طؤتارى و يةك خيتابى سيا

ى رؤذى )هةينى( رابردوودا هَيجَيكى خؤكؤذى رؤذى رابردوودا جارَيكى تر تريورستان لة ناكاو لة بةرة بةيان
قةةةتل و  لةةة  شةةارة و  ئةةةو  سةةظَيلى  سةةادة و  خةةةَلكى  سةةةر  تةةة  شةةيان كردوو شةةارةوة هَير ئةةةو  لة سنوورى باكورى 

سةةةدانى 400عامَيكى هةمةجيانةدا جارَيكى تر نيجيكةى ضوار سةد ) كةةران و  نةةدار  شةةةهيد و بري ( هاوآلتى 
ارة لة اليةن ضةكدارانى داعشةوة شوَيندرا، ئَيمة لَيرةدا وَيراى ثرسة و تريش ئاوارة بوون و ئاسايشى ئةو ش

يةَةرةدا  سةةتة ل كةةةين و ثَيوي نةةدارةكانيان دة سةرةخؤشى لة شةهيدانى ئةو شارة تةمةناى ضاك بوونةوة بؤ بري
طةةةينني و  نةةة راب ئةةةو كانتو وةكو ثةرلةمان و حكومةتى هةرَيمى كوردستان بة عةمةىل ثشتيوانى خؤمان بؤ 
ئةةةركَيكى  ضةةونكة  نةةةوة،  ئةو بِريارانةى كة لة ثةرلةمانةوة لة رابردوودا دةرضوون جارَيكى تر تةفعيل بكرَي
بةةة زةرور  عةةش  نشتيمانى و نةتةوةيى ية لة هةمان كاتدا ئيدانة كردنى رةفتارة دِرندانةكانى تريورستانى دا

كةةات دةزانني دوا وتةم ئةطةر ضى دؤخى كؤبانَى لة ئَيستادا ئارامة، بة هةةةر  بةةني  خةةةت  آلم ثَيويستة لة سةر 
ئةةةو  بةةؤ  شةة)  سةةتا روي خبوازن جارَيكى تر هَيجى ثَيشمةرطةى كوردستان بنَيِرينةوة ئةو دةظةرة لة كاتَيكدا ئَي
بةةوونى  نةةةى فَير بةةانَى قوتاخبا لةةة كؤ سةةآلو  تةةريور  بةةَي  شةةةرمةزار  ئةةاوا  طةةةىل رؤذ ئةةريادةى  بةةذى  سةةانرتة  شوَينة ئا
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لةةة بةرطرى و خؤراطرى سآلو ل نةةةفرةت  ثةةةذة(  نةةانى )ية شةةَيرة ذ ة شاسوارانى )يةثةكة( و )يةثةذة( سآلو لة 
 تريور و تريورستان سةركةوَى ئريادةى هَيجى كوردان، زؤر سوثاس بؤ ئَيوةش. 

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بؤ بةرَيج )كاك حممود(، خاتوو )بةهار( فةرموو. 
 : عبدالرمحنبةرَيج بةهار 

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.
بةرَيجان ئةندامانى ثةرلةمان، كؤبانَى وةك قةالى بةرطرى كوردان دةمَينَيتةوة دوايى ئةوةى لة سةر دةستى 
خةةوَين  شةةول و  تةةة ف سةةتان دةوَلة شةةورى كورد طةىل قارةمانى خؤرئاواى كوردستان و شةرظانان و ثَيشمةرطةى با

شةةتةوة و مذةكةى داعش شكستى خوارد بؤي ة جارَيكى تر رةقى نةطريسى خؤى بة خةَلكى سظَيلى خؤرئاوا ر
لةةة  بةةؤ طة سةةتى  دوور لة هةموو بةها ئامسانى و مرؤظايةتييةكان لةم مانطة ثريؤزةدا خوَينى كردةوة ديارة دة
شةةى  عةةش سةرةخؤ شةةانةى دا سةةتة رة خؤراطرةكةى خؤرئاوا ئَيمة وَيراى مةحكوم كردن و رسوا كردنى ئةو دة

نةةةوةى دووبار ضةةاك بوو يةةواى  طةةةينني و ه سةةةربةرزةكان دة شةةةهيدة  ةى خؤمان بة طةلةكةمان و خانةوادةى 
لةةَةةكانى  بةةةةرَيجان، هةو كةةةةين،  شةةةةهيدةكان دة بةةةؤ  بةةةةرين  شةةةتى  يةةَةدى بةهة ئةةةةخوازين و ئوم نةةةدارةكان  بري

او هةَلوَيست و ثةرلةمانى كوردستان و ثةرلةمانتارة ماندوو نةناسةكان لة رابردوو و ئَيستادا كة بةردةوام ه
ئةةاواى  خةةةَلكى خؤر ئةةريادةى  بةةة  نةةان  يةةارى دا نةةى بِر بةةة دةركرد ثشتيوانى طةىل خؤرئاواى كوردستان بووة هةر 
نةةةوى و  مةةاددى و مةع شةةتيوانى  شةةمةرطة و ث يةَةجى ثَي نةةاردنى ه بةةردن و  بةةةرَيوة  كوردستان لة شَيوازى لة خؤ 

ئةةةم شةةانازى  شةةايانى  بةةانَى(  شةةورى  بةشدارى لة ئاوةدانكردنةوةى )كؤ لةةة با نةةة  لةةةمان و طةلةكةما لةةةى ثةر خو
يةَةت وةك  ضةةة ناب كوردستان ئَيمة لة )فراكسيؤنى يةكطرتوو( ثَيمان واية كوردستان يةك دَلة و دَل ثارضة ثار
يةَةج و  سةةتة ه جةةؤرةش ثَيوي بةةةو  ئةةاوا  نةةةوة  ضؤن ثَيشمةرطة و شةرظان لة سةنطةرى بةرطرى لة كؤبانَى كؤبوو

يةَةج يةةةك ر سةةييةكان  نةةة سيا نةةانى  الية عةةش و دا سةةتانى دا نةةةوةى تريوري بةةةروو بوو بةةؤ رو بةةن  نةة   يةةةك دة و 
سةةت  يةَةدانى دة شةةة ث سةة) و طة نةةاوى ثارا لةةة ثَي غةةة  ئةةةم قؤنا بةةؤ  تةةةوةييمان  تةةارى نة سرتاتيجى نةتةوةيى و طؤ
مةةة  كةوتة بةدى هَينِراوةكان لة )باشور، باكور، خؤرئاواى( كوردستاندا، ئَيمة دَلنياين بة ثشتيوانى خوا تا ئَي
بةةةردةوام  بةةني  مةةةت  بةةؤ كةرا ئةةاودةَل  ئةةازادى و  بةةة  نةةو  طةةةلَيكى تي مةةة  خاوةنى ثَيشمةرطة و شةرظان بني تا ئَي
طةةةىل  بةةؤ  مةةان  شةةتطريى خؤ داطريكةران و تريورستان دؤراو شكست خواردوو دةبن بؤية دووثاتى ثشتيوانى و ث

لةةةة سةةةتة ثةر نةةةةوة و ثَيوي نةةةةكانى دةكةي سةةةتان و كانتو ئةةةاواى كورد لةةةة خؤر يةةَةجة كةةةورد  سةةةتان و ه مانى كورد
سةةتان،  ئةةازيجةى كورد ضةةة  ئةةةو ثار سياسييةكان ئةوةى بؤيان دةكرَى و لة دةستيان دَى وةك ثَيشوو بكةين بؤ 

 سةربةرزى بؤ شةهيدان روو رةشى بؤ تريورستان و ئةوانةى ثاَلثشتيانن، فراكسيؤنى يةكطرتوو. 
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةرَيج كاك شوان فةرموو.  دةست خؤش،
 



 548 

 : رَيج شوان امحد )شوان قةآلدزةيى(بة
 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةادة  تةةةى ئا ئةندامانى ثةرلةمانى بةرَيج، هةَلبةتة من ثَيشرت ئاطام لةوة نةبوو كة بابةتَية لة سةر ئةو بابة
 بكةين. 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم ... 
فَِيلت : ))خواى طةورة دةفةرموَي ِِ ِهِ َولْلُمْستََْْ ِِل بةةةرطرى ِرةوا نَوَما لَُكْم ََل تُقَاتِلُوَن فِي سََ خةةةبات و   ،))

لةةة  يةةةوة  سةةتةمكارانى جيهاني يةةةن  لةةة ال شةةكراو  خواى طةورة دايةتى بة هةموو طةالنى موستةزعةف و بَى بة
يةَةدا ذم كةةة ت شةةةهيد هةر قارةيةك بن بؤية ئةو هَيرشةى كة كراية سةر كؤبانَى  سةةظيل  هةةاوآلتى  لةةة  يةةةك  ارة

لةةة  يةةان  يةَةت  مةةةهاباد( ب لةةة ) كةةةين  تةةر دة كةةى  هةةةر مرؤظَي مةةرؤظ و  شةةتنى  نةةةى كو نةةدى ئيدا بةةة تو بةةوون زؤر 
هةةةالتى  لةةة رؤذ كةةةوا  نةةةى  لةةةو ميلةتا كةةة  )دياربةكر( لة )كؤبانَى( بَيت يان لة )خورماتو( ميلةتى كورد يةكَي

مانةى دوو جةمسةرةى وآلتان نةبووتة خاوةن كيان و قةوارةى ناوةراست ميلةتَيكة لة ئةجنامى سياسةتى زاَل
يةةة  سةةتى  كةةارة تريوري ئةةةو  ئةةةجنامى  لةةة  نةةةى  لةةةو خةَلكا سةربةخؤ لَيرةوة جارَيكى تر سآلو و رةمحةتى خوا 
بةةوونى  ئةةةوان  يةةةكى ِرةوادا و  نةةاو بةرطِر لةةة ثَي كةةة  بةةوون  ئةةاوارة  خةةود  يةةا  شةهيد بوون يا خود بريندار بوون 

كةةورد سونبول بؤ ر ؤلةكانى ئَيستا و نةوةكانى داهاتوو خةباتى كؤبانَى ئةوةى بة ئَيمة وت ذنى كورد، ثياوى 
تةةر  جةةارَيكى  بةةانَى  كةةرد كؤ ئةةةوان واى  يةةةى  يةةةك رَيجي ئةةةو  يةةة  يةةان ني هةةيض جياوازَيك تةةدا  لةةة خةبا سةةانن  يةك

جةةارَي ئةةةمِرؤوة  كةةؤ(يش  يةةةن )هوال لةةة ال غةةدا(  سةةاتى )بة كةةو مةرطة طةةةورةى وة سةةاتَيكى  سةةت مةرطة تةةر درو كى 
بةةة  كةةات  مةةةى ب يةةةوة تةرجو شةةتى نةزةري سةةة و  نةبَيتةوة برينةكانَى قؤلن ئةكرَى ثةرلةمانى كوردستان لة ق
مةةودَيرنى  شةةخانةيةكى  شةةارة نةخؤ لةةةو  يةَةت  لةةةمانيش ب اليةنى عةمةىل ئةطةر بة تةبةروعاتى ئةندامانى ثةر

بة ئَيمة دةَلَيت خةَلة باشور يةك رَيج و  زؤر ثَيشكةوتوو يا خود قوتاخبانةيةك دروست بكات ئةوةى كؤبانَى
بةةة  سةةتة  ئةةةوة ثَيوي بةةةر  لةةة  تةةان،  بةةةتى خؤ يةك دةن  بن ئَيمة مةكةنة موزايةدة بؤ مةرةمى ئةجيندةى تاي

لةةة 1راستى ) كةةوردى  لةَةةتى  تةةر دةو سةةاَلى  يةةةك  ثةةاش  بةةني  يةَةج  يةةةك ر مةةة  ئةةةمرؤ ئَي ( رَيجى ئةوانى سةرخست 
خةةانى كوردستانى باشوردا بة دَلنياييةوة  يةةل  لةةة مسا هةةةر  راطةيندراوة هاوكارى نَيجان ثارضةكانى كوردستان 

هةةةالت  كةةوردانى رؤذ كةةارى  بةةؤ هاو كةةورد  طةةةىل  نةةوَى  شةةى  كةةارى شور لةةة هاو هةةةر  يةةةكان  لةةة بارزاني شوكاك هةر 
مسةةى  بةةة ر كةةةم  يةَةرةوة داوا دة مةةن ل يةةة  شتَيكى تةقدير و رَيج ىَل طرياوة با ئةو منوونانة دووبارة بكةينةوة، بؤ

ةكو فراكسيؤنى بجوتنةوةى ئيسالمى هةموو ئةو ثَيشمةرطانةى كة لة كوردستانى باشورةوة ضوونة كؤبانَى و
يةَةجة  سةةةرؤكى ه كةةة وا  ئةةةوةى  سةةي ةتى  بةةة  سةةتانةوة  هةةةرَيمى كورد سةةةرؤكى  بةةةرَيج  يةةةن  لةةة ال مسةةى  بةةة ر

بةةة ضةكدارةكانى كوردستانة، مةدالياى شكومةندى، مةدالياى رَيجلَينان، مةدالياى مةرد ايةتى ثَيياندا بكرَيت 
بَى جياوازى ئةو خةباتةى ئةوانيان كرد خةَلكى كؤبانَى جارَيكى تر لة اليةن هؤالكةكانى سةردةمةوة قةتل 
و عام نةكرَين جارَيكى تر بة ثَيويستى دةزانني كة هةموو كوشت و كوشتار و قةتل و عامَية ئيدانة بكةين 

ئةةةو هَي شةةتى  لةةة ث سةةتيان  كةةة دة نةةةى  هةةةولَير( و ئةوا شةةارى ) لةةة  يةَةرى(  سةةى )م لةةة كؤن ران مةةن  يةةة،  يةةان هة جة
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لةةةة  تةةةون(  هةةةيالريكالن كلين يةةَةوة ) ئةةةةَلَين ئ متةةةان  يةةةةكان و بةةةاآلى ئةمريكا سةةةَيكى  لةةةة بةرثر كةةةرد  سةةةيارم  ثر
يةةان و  لةةة ذ ئةةةمريكا  يادداشتةكانيدا وتى ئَيمة دةستمان لة دروست كردنى ئةو هَيجةداية لة وآلمةكةيدا وتى 

جةةار خةباتى خؤى لة م َيذوويى خؤيدا هةَلةى زؤر طةورةى كردووة ئةوة ثَيمان دةَلَيت ئةمة شانوطةرى زؤر 
تةةر  شةةوَينةكانى  لةةة  يةَةة  سةةةكة( رؤذ ئةم شانوطةريانة رؤذَية )مةمخور( رؤذَية لة )خورماتو( رؤذَية لة )حة

ئةةةو ئة نةةةبني  يةةةك  مةةة  بةةِرى ثَيشكةش دةكرَيت، بةآلم يةك رَيجى و ناو ماَلى كورد ئةساسة، ئَي لةةة  نةةةش  زمو
يةةى ) كةةة دوا بةةؤ 24ئةةةوةى  يةةاوازى  سةةريات و ج يةَةت تةف سةةتان دةكر سةةةربةخؤى كورد سةةى  كةةة با مةةة  سةةاَل ئَي  )

هةةود و  بةةة ج سةةتى  نةةةش ثَيوي ئةةاوات و ئاماجنا ئةةةو  جنةةةكامنان  ئةةاوات و ئاما نةةة  يةَةجى دةطةي يةةةك ر بةةة  يةَةت  دةكر
كةةة  جةةةنابتان  بةةؤ  سةةوثاس  بةةؤ تَيكوشانى هةموو اليةك هةية، دووبارة زؤر  مةةةش  سةةاند ئة سةةةتة رةخ ئةةةو فر

تةةرى  ضةةةكانى  نةةى ثار كةةارى كرد لةةة هاو يةةوة  خةةؤى بين خةةةدا رؤىل  لةةةو دؤ كةةةوا  سةةتةية  كةةارَيكى شاي لةةةمان  ثةر
 كوردستان لة طةَل رَيجماندا.  

  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس بؤ كاك )شوان قةآلدزةيى(، بةرَيج كاك )عبد اهلل( فةرموو. 
 بةرَيج عبد اهلل حممود : 

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان 
سةةتى رةد  كةةارَيكى تريوري هةةةموو  سةةَييةم(  سةةتةى  بة ناوى هةر دوو فراكسيؤنى حيجبى )سؤشياليست( و )ئارا
طةةةىل  سةةى  سةةى و دلكرا سةةةى سيا شةةتيوانى ثرؤ سةةتان ث طةةةىل كورد بةةانَى و  شةةةهيدانى كؤ بةةؤ  نةةةوة درود  دةكةي

 يةك سآلو لة ثَيشمةرطة قارةمانةكان، زؤر سوثاس. كوردستان دةكةين لة هةر ال
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس بؤ جةنابتان، بةرَيج كاك )ابو كاروان( فةرموو. 
 بةرَيج )ابو كاروان( : 

 بةرَيج سةرؤكى ثةرلةمان 
سةةتةى لةةة  بةرَيجان ئةندامانى ثةرلةمان، سةرةتا رةخنةى خؤم ئاراستةى دة كةةةم،  لةةةمان دة سةةةرؤكايةتى ثةر

ئةةةوةى  بةر ئةوةى بة ثَيى ناونووسى مامةَلةيان لة طةَل ئةو مةسةلةيان نةكرد و من هةر بةيانى زوو ثَيش 
تةةة  كةةة بوو يةةةى  سةةانديلى طو ئةةةم  بةةؤ  بةرنامةى كار خبوَينرَيتةوة ناوى خؤم نووسى كة ضى ديسان طةِرانةوة 

سةةة كةةةى عيلةت بؤ هةموو كورد و كوردستان،  مةةةَل كوذية يةةةكانى كؤ بةةؤ قورباني نةةةوازش  يةَةج و  سةةةرى ر رةتا 
مةةدرا 2015/ 25/6رؤذى ) عةةش ئةجنا سةةالمى دا سةةتى ئي لةَةةتى تريور يةةةن دةو لةةة ال كةةة  نةةوَينم  بةةانَى دادة ( كؤ

ئةةةم  نةةدار،  هةةاوآلتى بري سةةةد  كةةةى ضوار بةةوون و نَيجي تيايدا زياتر لة دوو سةد و سى هاوآلتى سيظيل شةهيد 
بةةؤ  تاوانةى داعش كة فةةةتى  شةةوَينَية دةر كةةات و  هةةةر  لةةة  طةةةر  نة يةكةم تاوانة و نة دوا تاوانيش دةبَيت، ئة

سةةالمى  سةةتى ا لةَةةتى تريوري طةةةورةكانى دةو برةخسَى دووبارةى دةكاتةوة ئةمةش يةكَيكة لة مةترسيية هةرة 
هةةة ضةةةى )رؤذ شةةتى و ناو بةةة ط يةةةتى  كةةؤى مرؤظا سةةةر  بةةؤ  بةةةَلكو  بةةانَى،  سةةةر كؤ بةةؤ  تةةةنيا  نةةةك  عةةش  آلتى دا
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مةةدانى  لةةةمار و ئةجنا يةَةرش و ثة نةةى ه طةةؤ كرد بةةؤ ط تو بةةةت  كةةاتى تاي نةةى  ناوةراست( بة تايبةتى تةرخان كرد
طةةاى  طةةرين و جَي كؤمةَل كوذيةكانى داعش لة شارى كؤبانَى جَيطاى خؤيةتى و ثَيويستة بة طرنطيةوة وةرى ب

يةةةد لةةةم كؤبوونةوة طةةا و بايةمخان بَيت، هةروةها بة بِرواى ئَيمةش ثَيويستة  ئةةةم رَي نةةة  بةةةم تاوا سةةةبارةت  ا 
نةةةكانى  هةةةموو الية لةةة  جةةدى  نةةةوةى ورد و  كةةةم : لَيكوَلي كةةةين، ية سةةةر ب لةةة  يةةان  بةةةر و كار نةةة  شةةوَينة بطري
لةةةمانى  شةةتيوانى ثةر شةةت و ث كةةات و ثاَلث بةةانَى ب تاوانةكة بكرَيت، دووةم : ليذنةيةكى ثةرلةمانى سةردانى كؤ

سةةَيي طةةةينِرَيت،  بةةؤ راب بةةؤ كوردستانيان  كةةةين  بةةانَى ب بةةةرى كؤ خةةؤ بةرَيوة سةةةآلتى  شةةتى دة سةةتة ثاَلث ةم : ثَيوي
نةةةكانى  طةةاى تاوا لةةة داد عةةش  سةةالمى دا سةةتى ئي لةَةةتى تريوري سةةةر دةو لةةة  سةةايى  سةةكاآلى يا فةةةرمى  بةةة  ئةةةوةى 
نةةة  ئةةةو اليانة تةةةواوى  نَيودةوَلةتى تؤمار بكات، ضوارةم : ثَيويستة ثةرلةمانى كوردستان بة فةرمى ئيدانةى 

لةةةمانى  بكات سةةتة ثةر جةةةم : ثَيوي بةةدات، ثَين ئةةةجنام  نةةة  ئةةةو تاوا عةةش  ئةةةوةى دا كة هؤكار و هاوكار بوون بؤ 
بةةةرَيجان،  يةةةوة،  مةةاددى و مةعنةو لةةة رووى  كةةات  يةةةكان ب نةةى قوربان كةةارى خَيجا نةةا هاو يةَةى توا بةةة ث سةةتان  كورد

كةةة 48ساَلى )ئةندامانى ثةرلةمان، بة ثَيى ماددةى )دوو( ماددةى )سَى(  لة رَيكةوتنامةى  ئةةةوةى  مةةا(  ( )رو
لةةةمانى  لةةة ثةر مةةة  طةةة ئَي يةةة طرن سةةايدة، بؤ تةةاوانى جينؤ يةَةة  هةةةموو ثَيوةر بةةة  ئةةةجنامى دا  بةةانَى  داعش لة كؤ
سةةةية  ئةةةم دؤ لةَةةتى  يةَةو دةو مةةةَلى ن كوردستان بة ئةركى نشتيمانى و نةتةوةى خؤمان هةَلسني و لة كؤر و كؤ

نَيودةوَلةتى بكةين كة ئةم تاوانة وةك تاوانى جينؤسايد بناسني و   ؤَلَينني هةر بة فةرمى داوا لة كؤمةَلَى
سةةوثاس  ئةةازادى، زؤر  سةةيؤنى  كةةاروان( فراك بةةو  رَيطةيةك بؤ دووبارة نةبوونةوةى بطرنة بةر لة طةَل رَيجدا، )ا

 جارَيكى تر. 
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

تةة كةةاروان(،  كةةاك )ابو بةةةرَيج  بةةؤ  سةةوثاس  بةةة زؤر  مةةةِروان  سةةتا  بةةةرَيج مامؤ بةةدةم  سةةةرنج  يةةةك  مةةةوَى  ةنيا ئة
سةةتية  خةةراوة تريوري ئةةةو رَيك كةةة  نةةةناوة  بةةةوة  منةةان  يارمةتيت، ئَيمة لة هةرَيمى كوردستان و لة عَيراقيش دا

 دةوَلةتة بةَلكو وةكو رَيكخراوَيكى تريوريستى مامةَلةى لة طةَلدا ئةكةين. 
 بةرَيج ابو كاروان : 

 ى ثةرلةمان بةرَيج سةرؤك
سةةتى،  بةةة را هةموو جارَية تو تةعقيب لة سةر قسةى من ئةكةى، هةموو جارَية ئةوة لة جَيى خؤيدا نيية 

 خؤى ناوى نا من خؤى ئةَليم دةوَلةتى تريوريستى ئيسالمى داعش. 
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ئاخر ئَيمة دامنان ثَيوة نةناوة. 
 ان : بةرَيج ابو كارو

 منيش داو نةناوة ثَيوة. 
  بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو مامؤستا مروان.باشة، ئَيمة وةكو رَيكخراوَيكى تريورستى مامةَلةى لة طةَلدا ئةكةين. 
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 بةِرَيج حسني إمساعيل حسني )مروان طةآلَلةيي(: 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

سةةيت لةسةر مةسةلةي ناوي داع سةةالمي تريؤري لةَةةتي ئي شةةَيوازة دةو ئةةةو  نةةاني  طةةةر ناوهَي مةةة ئة ش، تةبعةن ئَي
داعش، تةبعةن ئةطةر ئيسالمي بةو ماناية بَيت كة ئيسالمي وةكو بَلَيي تريؤريست و هةِرةشة و سةربِرين و 

لةةة ئةوةية، بةِراسيت بة هيض شَيوازَية قبوَلي ناكةين، لةبةر ئةوة ئةوةي كة داعش ثَيي هةَلدةس تَيت دوورة 
تةةةي  كةةَين  ثَيكها بنةماكاني ئيسالم، هةمووتان ضاك دةزانن كَي داعشي دروست كردووة  و ثَيكهاتةي داعش 
هةةةموو  داعش هةمان ئةو بةعسيانة بوون كة كاتي خؤي لة ذَير ثةردةي ئيسالم و لة ذَير ثةردةي دين ئةو 

كةةور لةةة  بةةةتي  بةةة تاي عةةرياق و  لةةةتي  لةةة ميل سةةتةمةيان  لةَةم و  سةةةلةي زو بةةؤ مة بةةرادةران  يةةوادارم  كةةرد، ه ديش 
لةةةتَيكي  كةةورد ميل لةةةتي  نةةني، ميل سةةوَلمان دةزا بةةة مو مةةان  هةةةموومان خؤ كةةة  سةةالم  نةةاوي ئي بةةةكارهَيناني 
بةةة  نةةة  موسوَلمانة، هيوادارم ئةو كةليمةية بةكارنةهَينن و ِرةوايةتي بةوان نةدةن، ضونكة ئةوة ِرةوايةتي دا

سةةاَل ئةو هةموو زوَلم و ستةمةي كة  سةةاَلةهاي  كةةة  يةةة  دةيكةن، هيوادارم ئةوةي كة خةَلكانَية لة ناو دَلياندا
 نةيانتوانيوة بيكةن لة كوردستان، لة ثاَل داعش ئَيستا بيكةن، كة ثَيشيان ناكرَيت.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

خةةؤ كةةاروان  بةةو  كةةاك أ يةةة،  ئةةةوان باشة، سوثاس، ثَيموابَيت مةبةستةكة ئةوة ني لةَةَي ) نةةةوة دةدا دة ي ِروون كرد
 خؤيان وا دةَلَين(، باشة، خاتوو وحيدة، فةرموو.

 بةِرَيج وحيدة ياقو هرمج: 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ناظَي خودَي مةزن و دلؤظان.
نةةدي  مةةةن ب تو شةةوري و ئةر سآلظ بؤ هةميت ثَيشمةرطَي سةنطةري شةري، ئةم وةكو ثَيكهاتا كلدان سريان ئا

 نة ئةو كاري تريؤيستا دذي خةَلكي كؤبانَي هاتة كرن....ئيدا
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيج كاك أبوكاروان، تكاية هَيمين بثارَيجن، فةرموو وحيدة خان.
 بةِرَيج وحيدة ياقو هرمج: 

 ي كؤبانَي بكةن...هةروةسا داخوازَي ظ كؤمةَلطا نَيودةوَلةتي بة زووترين وةخت هاريكاري خةلك
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 تكاية بَي دةنطي، مامؤستا هةورامان تكاية بَي دةنطي، كاك أبوكاروان تكاية بَي دةنطي، فةرموو وحيدة خان.
 بةِرَيج وحيدة ياقو هرمج: 

هةةاووآلتيَين نةةا  طةةار كرد بةةؤ ِرز كةةةين  خةةاز ب مةةة دا خةةابوور،  هةروةسا كو ئةوة دةرفةتة بؤ  ظةةةرا  شةةووري ل دة ئا
 ئةوَين حةتا نووكة ماينة ل دةسيَت داعش دا، سآلظ بؤ كؤبانَي، سآلظ بؤ خابوور، بؤ حةسةكة، سوثاس.
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيج مامؤستا ماجد، فةرموو.
 توفي :  عثمانبةِرَيج ماجد 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
بةةؤ  عةةش  سةةيت دا خةةراوي تريؤري يةةةي ِرَيك ئةةةو دواي شةةةكاني  يةةةكان هَيِر ئَيمة وةك فراكسيؤن و ليستة توركماني
سةةت  هةةةآلتي ناوةِرا سةةتاني ِرؤذ ضةةةكاني كورد كةةة ناو سةةتيارةدا  غةةة هة كةةات و قؤنا لةةةم  كؤبانَي ئيدانة دةكةين، 

يةةة بةةة  بةةة تيايدا تَيثةِر دةبَي، بة تايبةتي لة كؤبانَي زياتر ثَيويستيمان  هةةةروةها  يةةة،  تةةةبايي هة يةةجي و  ك ِر
جةةؤرة  هةةةر  لةةة  ضةةانة  ئةةةو ناو طةةاركردني  بةةؤ ِرز لةَةدان  بةةي و هةو سةةي و حيج طةةرفيت سيا هةةةموو  نةةةوةي  وةالنا
تةةةةوة  سةةةتة نة يةةةة ثَيوي يةةةاتر، بؤ يةةةي ز سةةةاتي مرؤ نةةةي كارة هةةةؤي ِروودا تةةةة  كةةةة دةبَي سةةةيت  شةةةَيكي تريؤري هَيِر

يةةاتر يةكطرتووةكان و ِرَيكخراوة نَيودةوَلةتييةكان بة سةةَي ز لةَةةتاني دراو بةةدةن، دةو رثرسيارَييت خؤيان نيشان 
ئةةةو  يةةةن  نةةةكراو لةال ضةةاوةِروان  يارمةتيدةر بن، ثاراستين ذياني خةَلكي ئةو ناوضانة لة هةموو خةتةرَيكي 
بةةة  شةةانازي  سةةتة  تةةر ثَيوي سةةتانييةكاني  ضةةة كورد لةةة ناو هةةةم  بةةانَي و  لةةة كؤ هةةةم  مةةة  طروثة تريؤريستيانة، ئَي

يةةاش خةَلكي خؤِر تةةي تورك لةَةي وآل بةةَي ِرؤ اطري ئةو ناوضانة و ثَيشمةرطة قارةمانةكان بكةين، شايةني باسة دة
ضةةوونة  بةةؤ  يةَةدانيان  طةةة ث بةرز بنرخَينني لة هاوكاري و ئاسانكاري بؤ هَيجةكاني ثَيشمةرطةي كوردستان و ِرَي

بةةؤ ث سةةةربةرزي  سةةتان،  نةةي تريؤري كةةردن و دةركرد بةةةرطري  بةةانَي و  سةةنووري كؤ سةةنووري نةةاو  سةةةواناني  ا
بةةؤ  شةةؤِريش  بةةدات، سةر نةةدارةكان  شةةي اي بري كةةات،  شةةاد ب شةةت  كوردستان، خواي طةورة شةهيدةكان بة بة هة

 هةموو دوذمناني طةلي كوردستان و تريؤريستان، زؤر سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كةةة ، بةِرَيجان دةعثمانزؤر سوثاس بؤ بةِرَيج مامؤستا ماجد  كةةار،  مةةةي  لةةة بةرنا ضةةوارةم  طةةةي  ضينة سةر بِر
بةةة  برييت ية لة دانان و ئالوطؤِركردني هةندَية لة ئةنداماني ليذنة هةميشةييةكاني ثةرلةماني كوردستان، 

سةةاَلي 1( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةمان، ذمارة )44ثَيي ماددةي ) لةةة 1992(ي  سةةتا داوا  هةةةمواركراو، ئَي ي 
 رلةمان دةكةين كة ناوةكان خبوَينَيتةوة.بةِرَيج سكرتَيري ثة

 بةِرَيج فخرالدين قادر عارف: 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

نةةداماني  لةةة ئة يةةةك  سةةتان، ذمارة لةةةماني كورد شةةةييةكاني ثةر بة مةبةسيت زياتر ِرَيكخستنةوةي ليذنة هةمي
 ثةرلةماني كوردستان داواي...

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 نوقتةي نيجامي هةية، د.ظاآل، فةرموو.
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 بةِرَيج د.ظاآل فريد إبراهيم: 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

لةةةمان،  سةةةرؤكي ثةر بةةةِرَيج  بةةةِرَيجةكان،  نةةة  نةةدام ثةرلةما هةةةموو ئة جةةةنابتان و  لةةة  نةةةوة  بةةة داواي لَيبوورد
كةةة ثةرلةماني كوردستان لة بابةتَية كة ثَيويستة ياساي بؤ دةربكات، تةوص بةةةتَية  لةةة با ياتي بؤ دةردةكات، 

لةةةمان،  نةةداماني ثةر بةةةِرَيجان ئة ئةةةن،  تةةةوة، ِرةجا بةةؤ دةخوَينَي تةةاري  ئةةةو و كةةات،  ثَيويستة تةوصياتي بؤ دةرب
لةةةماني  كةةاني ثةر سةةاري كارة نةةةوةي مة سةةت كرد بةةؤ ِرا تةةةنها  لةَةَيم  مةةن دةي ئةةةوةي  لةةةمان،  سةةةرؤكايةتي ثةر

ثةةَي  بةةؤ كوردستانة، ئةو بابةتةي كة ياساي  سةةاي  يةةان يا كةةرَي  لةةجام دة ثةةَي ئي متةةان  كةةة وةزارة سةةتة  كةةرَي ثَيوي دة
تةةار  بةةةآلم و نةةة،  كةةاري ثةرلةما لةةةمانتارة،  كةةاري ثةر بةةةَلَي  نةةةوة  ئةةةوِرؤ، وتارخوَيند تةةةي  ئةةةو بابة كةةةين،  دةرب
نةةاو  لةةة  تةةار  نةةادا و طةةا  ثةةةيِرةو ِرَي نةةاو  لةةة  يةةةك  هةةيض ماددة يةةة،  لةةةماني ني سةةةي ثةر نةةاو جةل كةةاري  خوَيندنةوة 

تةةوانني جة كةةةين، دة كةةارة ب ئةةةو  نةةةي  تةةوانني ئيدا مةةة دة ئةةةمِرؤ ئَي بةةةَلَي  تةةةوة،  لةةةماني خبوَيندرَي سةةةي ثةر ل
مةةةَلطاي  لةَةَيني )كؤ كةةةين ب صةةية دةرب سةةتان تةو لةةةماني كورد كةةو ثةر مةةانتواني وة خةةؤ دة ئيدانةي بكةين، بةآلم 

يةةةكطرتووةكان نَيودةوَلةتي ناتوانني بة ياسا ئيلجامتان بكةين، بةآلم تةوصيةتان بؤ دةر تةةةوة  كةةة نة دةكةين 
يةةةكاني  نةةة نَيودةوَلةتي لةةة تاوا ثةةارَيجن  تةةةوةكان ب بة ثَيي ميساقي خؤتان ئَيوة مولجةمن كة تاكةكان لة ناو نة
كةةة  سةةثَيرين  تةةان دة يةةة ِرا جةةةن ، بؤ نةةةكاني  يةةةتي و تاوا بةةة مرؤظا نةةةكاني دذ  كةةو تاوا سةةايد و وة كةةو جينؤ وة

سةةيظيل ميساقي خؤتان جَيبةجَي بكةن، بة ها خةةةَلكي  تةةر  جةةارَيكي  ئةةةوةي  بةةؤ  بةةانَيوة ب ةةن،  خةةةَلكي كؤ نةةاي 
مةةةنا  يةةة، تة خةةوولي بةهارة شةةتين  تةةا داني ئةةةوة كؤ تووشي ئةو تاوانانة نةبَي، بؤية بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان، 
تةةارو   ئةةةو و نةةةكات،  نةةاوخؤ  ثةةةيِرةوي  شةةَيلي  جةةارة ثَي ئةةةو  دةكةم لة خولي دادَي ثةرلةمان بة هيض شَيوةيةك 

 رخوَيندنةوة نةبَيتة كاري جةلسات، زؤر سوثاس بؤ هةمووان.وتا
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كةةار  مةةةي  باشة، سوثاس، تةبعةن ئةوةي كة ِرَيمان بة جةنابت دا نا ثةيِرةوي بوو، ضونكة ئةو خاَلة لة بةرنا
صةةيةك ل هةةيض تةو لةةةمان  نةةداماني ثةر شةةكةش تةواو بوو، بةآلم بةِرَيجان ئة سةةتا ثَي يةةة ئَي مةةة ني سةةيت ئَي ةبةردة

بةةردوو  مةةاوةي ِرا لةةة  سةةتان  لةةةماني كورد بةةدةين، ثةر سةةةر  طةةي لة ئةةةوةي دةن كرابَي بة ئةنداماني ثةرلةمان بؤ 
لةةةوَي،  سةةتان  ئةركي خؤي جَيبةجَي كردووة لةم ِرووةوة، هةم بة ِرةمسي ناساندني ئةو ئريادةي خةَلكي كورد

مةةاوةي دةركردني بِريار بؤ ناردني هَي لةةة  كةةة  يةةةي  ئةةةو كؤمةَلكةذي يةةةوة،  تةةة كا كةةة هاتؤ تةةة  ئةةةو بابة ج، بةآلم 
بةةةِرَيج  كةةةن،  شةةتنة ب ئةةةو داني لةةةمان داواي  ِرابردوودا هاتؤتة كايةوة، ئةوة بووة هؤي ئةوة كة ئةنداماني ثةر

 د.شَيركؤ، بةآلم تكاية زؤر بة كورتي، ضونكة ئةو بابةتة كؤتايي ثَي هات.  
 حةمة أمني:بةِرَيج د.شَيركؤ 

 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
بةةة  سةةيت  ئةةةوةي ثَيوي سةةاية،  بةةة يا سةةيت  ئةةةوةي ثَيوي تةبعةن ثشتطريي ئةو بةشةي قسةكاني د.ظاآل دةكةم، كة 
ضةةوار  مةةن  كةةةم،  سةةة ب مةةةوة و ق بةةةرز بكة سةةت  سةةتم دة كةةة وي ِراسثاردةية، نايَيمةوة سةر ئةوة، من ثَيشرتيش 
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كةة حةةةزم  هةةةر  بةةوو،  حةةازر كرد سةةثاردةم  سةةت ِرا نةةة بةردة ئةةةوةي بيخة بةةؤ  جةةةنابتان،  سةةت  مةةة بةردة رد بيخة
شةةي  سةةتا ثَيشكة مةةن ئَي يةةة  نةةةوة، بؤ شةةَيوةي وتارخوَيند بةةة  ئةنداماني ثةرلةمان، بةداخةوة واي لَيكرا كة بوو 

 جةنابتاني دةكةم، ئةطةر كرا خؤتان بينَيرن بؤ حكومةت، ئةطةر كرا كةَلكي لَي وةربطرن، سوثاس.
 د صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيج د.يوسحم حمم

خةةولي  دةتواني جةنابت ثَيشكةشي دةستةي سةرؤكايةتي بكةي، بة دَلنياييةوة باشة ثَيي وةردةطرين، ئةطةر 
مةةةت و  بةةؤ حكو يةَةرين  مةةان دةين سةةةرؤكايةتي خؤ سةةتةي  كةةو دة مةةة وة تةةة ئَي ئةةةو كا طرَيداني درَيذ نةكرَيتةوة، 

 اليةنة ثةيوةنديدارةكان، كاك ساالر، فةرموو.
 بةِرَيج ساالر حممود مراد: 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

 ثَيمواية تا ئَيستا لةم بابة نةِرؤيشتوونةتة بابَيكي تر.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 دةست ثَيكرا، خوَيندمانةوة و بةِرَيج سكرتَيري ثةرلةمان ناوةكان دةخوَينَيتةوة.
 بةِرَيج ساالر حممود مراد: 

 ِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.بة
ئةةاوا  بةةانَي و ِرؤذ سةةي كؤ بةةؤ ثر كةةرا  شةةكةش  كةةة ثَي تةةةي  ئةةةم بابة ثَيمواية ئةوة جةدةل هةلدةطرَي )واحلاصل(، 
يةةة،  سةةتان هة هةةةرَيمي كورد شةةتماني  شةةي ني سةةةر ئاساي ثرسَيكي طرن  و هةستيارة، كاريطةري ِراستةوخؤي لة

لةةة واذ يةةةكَية  كةةو  ئةةةوةي وة بةةةر  مةةن لة يةةوادارم  يةةة ه مةةن بؤ بةةدةي  فةةةمت  يةةة، دةر ئةةةو بريؤكة كةةةرةكاني  ووة
كؤمةَلَية ِراسثاردةم نووسيبوو، بةآلم لةبةر ئةوةي جةنابتان عةرزتان كردبوو لة هةر فراكسيؤنَية كةسَية 
مةةن  هةةةبَي  فةةةت  طةةةر دةر كةةرد، ئة سةةةي  مةةة ق يةةاتي ئَي لةةة ج يةَةر  كةةاك دل بؤي هةية قسة بكات، براي طةورةمان 

تةةةرحيان كؤمةَلَية ِراسثاردةم نووس ظةةاآل  يوة، دةكرَي ئةو ِراسثاردانةشي كة وةك ِراسثاردة كاك د.شَيركؤ و د.
بةةؤ  كةةةمان  مةةة بابةتة سةةيت دا ئَي لةةة ِرا كةةة  نةةاهَيين  يةَةة  مةةة ث ئةةةو مةها ئةةةوة  ضةةونكة  طةةريَي،  نةةةما وةر كرد بة ب

 ثَيشكةش كردبوو.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سةةثاردةكاني ئةو ِراسثاردانة بةِرَيجيش طةةةَل ِرا ت دةتواني ثَيشكةنان بكةيت، ئةو ِراسثاردانةي بةِرَيجيشتان لة
 تر ئاراستةي اليةنة ثةيوةنديدارةكان دةكةين، فةرموو بةِرَيج سكرتَيري ثةرلةمان.

 بةِرَيج فخرالدين قادر عارف: 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

لةةة كارك سةةت  سةةليم داواي دة صةةل  ظةةةمان في لةةةمانتار  مةةا  ثةر سةةتين  طةةاني و ثارا نةةةي بازر لةةة ليذ شةةانةوةي  َي
 بةكاربةر كردووة و ثةسند كراوة، داوا دةكات ب َيتة ليذنةي وةرزش و الوان.
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 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( 54كَي لةطةَل ئةوةية كة ثةرلةمانتار ظةمان فيصل سليم ب َيتة ليذنةي وةرزش و الوان، كَي لةطةَليةتي  )
 ( كةس دذيةتي، كةواتة ثةسند كرا.2كةس لةطةَليةتي، كَي دذيةتي  )

 بةِرَيج فخرالدين قادر عارف: 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

بةةاري  يةةي و كارو نةةةي دارا لةةة ليذ شةةانةوةي  لةةة كاركَي سةةت  محةةد داواي دة يةةوب أ نةةة أ لةةةمانتار مدي هةةةردوو ثةر
 لة ليذنةي كاروباري ثةرلةمانةوة ثةسند كراوة.ئابووري وةبةرهَينان، هةروةها بةهار حممود فتاح 

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس بؤ سكرتَيري ثةرلةمان، خاتوو امنة زكري، فةرموو.
 بةِرَيج امنة زكري سعيد: 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

راكسيؤن هَيشتا بِرياري لةسةر نةداية، داخازَي دكةين داخازا مدينة خاني بَيتة سةحب كرن، ضونكة ماوة ف
 دطةل مدينة خاني ذ مة ئاخافيَت.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 دوايي دةتوانن وةكو فراكسيؤن داوايةك ئاراستةي بةِرَيج سكرتَيري ثةرلةمان بكةن.
 بةِرَيج امنة زكري سعيد:
 ئاخر ئةطةر ذَي....

 سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/

دةنطي لةسةر نةدراوة، ئةوة الي ئَيمةية، نازاو بِرياري لةسةر دراوة  دوايي دةتوانن بة ياداشتَية ئاراستةي 
سةرؤكايةتي ثةرلةمان بكةن،بةِرَيجان ئَيستا دةضينة سةر بِرطةي ثَينجةم لة بةرنامةي كار، كة برييت ية لة 

سةةا ثةةرؤذة يا ئةةةم  بةةؤ  كةةةم  نةةةوةي ية مةةاددةي )خوَيند يةَةي  بةةة ث خةةوارةوة  نةةاوخؤي 71يانةي  ثةةةيِرةوي  لةةة   )
 ي هةمواركراو: 1992( ساَلي 1ثةرلةماني كوردستان، ذمارة )

مةةارة ) -1 سةةاَلي 17ثرؤذة ياساي هةمواري سَييةمي ياساي ثارَيجةرايةتي لة هةرَيمي كوردستاني عرياق، ذ (ي 
1999. 

شةةة -2 سةةةندووقي خانةن سةةةَييةمي  هةةةةمواري  سةةةاي  مةةةارة )ثةةةرؤذة يا ثةةةارَيجةران، ذ سةةةاَلي 18يين  ي 1999( 
 هةمواركراو.

 ثرؤذة ياساي ثارَيجةرايةتي لة هةرَيمي كوردستان.  -3
سةةايانة،  ثةةرؤذة يا ئةةةم  بةةؤ  كةةةم  نةةةوةي ية بةةؤ خوَيند صةةة  سةةةر مينة نةةة  كةةة بَي داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةين 

 بةِرَيج كاك عمر عينايةت نوقتةي نيجاميت هةية  
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 نايةت حةمة: بةِرَيج عمر عي
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.

كةةرَيم،  شةةارةواني ئيع ةةا ب نةةةي  لةةة ليذ من تةقريبةن دوو مان  دةبَي ياداشتَيكم ثَيشكةشي بةِرَيجتان كردووة 
 هيض دةنطي نيية.

 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ة ئةو ياداشتة ِرابطريَي.ئةوةش هةر ثَيموابَي فراكسيؤني بةِرَيجتان داواي ئةوةي كردووة ك
 بةِرَيج عمر عينايةت حةمة: 

 سوثاس.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ ئَيوة. 
 بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح: 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ثرؤذة ياساي يةكةم:

ثةةارَيجةران سةةندووقي  سةةاي  سةةَييةمي يا هةةةمواري  مةةارة ) برييت ية لة ثرؤذة ياساي  سةةاَلي )18ذ (ي 1999(ي 
مةةارةي  يةةةن ذ ضةةوون، لةال كةةاني دةر بةةَي هؤكارة بةةة  هةةاتووة  يةَةة  هةمواركراو، ئةم ثرؤذة ياساية لة سَي ماددة ث

 ياسايي لة ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة، كة ئةوة ناوةكانيانة:
 شوان شَي، أمحد. -1

 منى ني قهوجي. -2

 أنور قادر. -3

 بةهار حممود. -4

 فرست صؤ . -5

 مد علي ياسني.حم -6

 شَي، حممد صادق. -7

 .عثمانماجد  -8

 جودت جنار. -9

 د.سرود سليم. -10

 .لىيفتةالر  -11

 مدينة أيوب. -12

 هَيظا حاجي. -13

 طةشة دارا. -14



 557 

 داواكارين لة بةِرَيجتان ئةم ثرؤذة ياساية ئاراستةي ليذنة ثةيوةنديدارةكان بكةي.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 تةي طشت ئةنداماني ثةرلةمان و ليذنةي كاروباري ياسايي ثةرلةمان دةكرَيت.ئةم ثرؤذة ياساية ئاراس
 بةِرَيج د.بةهار حممود فتاح: 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ثرؤذة ياساي دووةم:

مةةارة  عةةرياق ذ سةةتاني  هةةةرَيمي كورد لةةة  يةةةتي  سةةاي ثارَيجةرا سةةَييةمي يا هةةةمواري  سةةاي  ثةةرؤذة يا برييت ية لة 
( ماددة ثَية هاتووة بة بَي هؤكارةكاني دةرضوون لةاليةن 14ئةم ثرؤذة ياساية لة )(، 1999(ي ساَلي )17)

 ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة، كة ئةوة ناوةكانيانة:
 بةهار حممود. -1

 منى ني. -2

 أنور قادر. -3

 شوان شَي، أمحد. -4

 فرست صؤ . -5

 حممد علي. -6

 .عثمانماجد  -7

 جودت جنار. -8

 د.سرود سليم. -9

 آل فريد.د.ظا -10

 .لىيفتةالر  -11

 مدينة أيوب. -12

 هَيظا حاجي. -13

 داواكارين لة بةِرَيجتان ئةم ثرؤذة ياساية ئاراستةي ليذنة ثةيوةنديدارةكان بكةن.
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةة بةةؤ تَي يةَةت،  لةةةمان دةكر نةةداماني ثةر شةةت ئة سةةايي و ط بةةاري يا يين، ئةم ثرؤذة ياساية ئاراستةي ليذنةي كارو
سةةتةي  ثةةارَيجةران ئارا شةةيين  سةةندووقي خانةن بةِرَيجان ئةنداماني ثةرلةمان، ثرؤذة ياساي هةمواري سَييةمي 

 ليذنةي دارايي و كاروباري ئابووريش دةكرَيت.
 بةِرَيج شوان شَي، أمحد: 
 بةِرَيج سةرؤكي ثةرلةمان.
 ثرؤذة ياساي سَييةم:



 558 

سةة هةةةرَيمي كورد لةةة  يةةةتي  لةةة )ثرؤذة ياساي ثارَيجةرا كةةة  سةةتييةكان 163تان،  كةةارة ثَيوي طةةةَل هؤ مةةاددة و لة  )
 دةرضووَيندراوة، لةاليةن ئةنداماني بةِرَيج:

 تةالر لطيحم. -1

 ئاواز شَي، جةنطي. -2

 صاحل فةقَي. -3

 قادر ئؤمتان. -4

 عةباس فتاح. -5

 طةشة دارا. -6

 ساالر حممود. -7

 مريم صمد. -8

 دلَير ماوةتي. -9

 زانا عبدالرمحن. -10

 كةن بؤ ليذنةي ثةيوةنديدار.واذوو كراوة، تكاية ئاراستةي ب
 بةِرَيج د.يوسحم حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سةةوثاس  يةَةت، زؤر  لةةةمان دةكر نةةداماني ثةر ئةم ثرؤذة ياسايةش ئاراستةي ليذنةي كاروباري ياساي و طشت ئة
سةةتا بةةةِرَيجان ئَي تةةان،  شةةوَينةكاني خؤ نةةةوة  نةةة  بؤ بةِرَيجان لة ليذنةي ياسايي، فةرموون دةتوانن بطةِرَي دةِرؤي

خةةولي  هةةاتين  تةةايي  نةةدني كؤ لةةة ِراطةيا يةةة  بةةرييت  كةةة  لةةةمان  كةةاري ثةر مةةةي  لةةة بةرنا شةةةم  تةةةوةري شة سةةةر 
بةةة  لةةةمان  سةةةرؤكي ثةر بةهارةي ساَلي دووةم، لة خولي ضوارةمي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان لةاليةن 

سةةاَلي )1دستان ذمارة )( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كور17( لة ماددةي )2ثَيي بِرطةي ) (ي 1992(ي 
 هةمواركراو:

 بة ناوي خواي بةخشندة و ميهرةبان
خةةولي  لةةة  بةةةهارة،  خوشة و براياني خؤشةويست، ثةرلةمانتاراني بةِرَيج، ئةمِرؤ كؤتايي دةهَينني بة خولي 

شةة نةةة هةمي يةَةوة و ليذ نةةدووبووني ئ هةةةوَل و ما بةةة  ةييةكاني هةَلبذاردني ضوارةمي ثةرلةماني كوردستان، كة 
ئةةةو  سةةةرةِراي  تةةوانرا  ضةةونكة  بةةدرَيت،  ثةرلةمان دةكرَيت بة خولَيكي ثِر لة دةستكةوت و بةرهةم لة قةَلةم 
سةةةرةِراي  بةةَي،  هةل و مةرجة سةخت و دذوارةي كة هةرَيمي كوردستان و عرياق و ناوضةكةي ثَيدا تَيثةِر دة

هةةةرَيمي كو بةةؤ  حةةادي  مةةةتي ئيتي كةةة حكو نةةةي  شةةة داراييا لةةةماني ئةةةو كَي كةةردووة، ثةر سةةت  سةةتاني درو رد
بةةة  يةةةكي زؤر  تةةا ِراددة كةةردن  بةةةجَي  سةةةآلتي جَي نةةي دة ضةةاودَيري كرد سةةادانان و  كةةاني يا لةةة بوارة سةةتان  كورد
سةةةر  مةةة  شةةة خبة يةَةرا تي ئةركةكاني خؤي هةسيَت، هةر بؤية بة باشي دةزاو بةم بؤنةيةوة بة شَيوةيةكي خ

لةةة كةةة  ئةو ياسا و بِريارانةي كة لةم خولةدا  كةةردن،  ضةةاودَيري  سةةةي  سةةةرةِراي ثرؤ كةةراون،  نةةةوة دةر ثةرلةما
لةةةدا ) لةةةم خو سةةتان  لةةةماني كورد ئةةةجناميان داوة، ثةر لةةةمان  شةةةييةكاني ثةر نةةة هةمي نةةدامان و ليذ ( 19ئة
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طةةةَل 10( دانيشتين نائاسايي، هةروةها )2دانيشتين ئاسايي ئةجنام داوة، لةطةَل ) ( ياساي ثةسند كردووة، لة
( لةو 276( ثرسياريان ئاراستةي حكومةتي هةرَيم كردووة و )314ر، لةم خولةدا ثةرلةمانتاران )( بِريا4)

لةةة 26ثرسيارانة وةآلمةكانيان طةِراوةتةوة، هةر لةم خولةدا خوَيندنةوةي يةكةم بؤ ) كةةراوة،  سةةا  ثةةرؤذة يا  )
هةةةرَيميش دا، ) مةةةتي  شةةتةمي حكو نةةةي هة كةةاني كابي نةةي وةزيرة بةةان  كرد جةة19بةةواري  كةةاني (  ار وةزيرة

مةةادةبوون، ) لةةةمان دا ئا نةةةكاني ثةر لةةة ليذ شةةتةم  نةةةي هة نةةةكاني 15كابي لةةة ليذ سةةتةكان  سةةةرؤكي دة جةةار   )
يةةةرة  مةةةةت و وةز سةةةةرؤكي حكو طةةةري  بةةةةِرَيج جَي مةةةادةبووني  لةةةة ئا طةةةة  ئةةةةوة ج بةةةوون،  مةةةادة  لةةةةمان ئا ثةر

سةةت لةةةماني كورد يةَةت ثةيوةنديدارةكان بة كَيشةي زَيدةِرؤيي لة دانيشتنَيكي ثةر كةةة دةكر طةةرن   خةةاَلَيكي  ان، 
نةةةي  نةةاني ليذ سةةةلةي ثَيكهَي يةَةت مة شةةا بكر لةةةمان تةما ضةةوارةمي ثةر بةةذاردني  خةةولي هةَل وةك شانازييةك بؤ 
بةةة  نووسينةوةي دةستوورة، كة بة ماندووبوون و مكوِربووني هةموو اليةك، سةرةِراي درةن  كةوتن توانرا 

بةةة  شَيوةيةكي سةركةوتووانة ئةو ليذنةية دروست سةةيت  كةةة دة هةةاتين ليذنة شةةبةختانة دواي ثَيك يةَةت، خؤ بكر
شةةيمان  سةةةرةِراي دةستخؤ يةةة  سةةتوور، بؤ ثةةرؤذةي دة نةةةوةي  لةةة ئامادةكرد مةةة  كةةردووة و بةردةوا كاروبارةكاني 
كةةةن و  تةةةواو ب سةةةركةوتوويي  بةةة  شةةانيانة  هيوادارين لةو ماوةي بؤيان دياري كراوة ئةو ئةركةي كة لةسةر 

بكةن كة لةطةَل ثرةنسيثةكاني دلوكراسي و ما  مرؤظ و ئاَلوطؤِري ئاشتيانةي دةسةآلت دةستوورَية ئامادة 
بةةة  يةةةتي و  ثةةةروةري كؤمةآل يةةان و داد كةةةوة ذ لةةة ثَي يةةةك  تةةة منوونة كةةةمان بكا يةَةت و هةرَيمة يةةةكانطري ب دا 

سةةندووق سةةاي  نةةي يا تةةة دامةزراوةيي كردني هةموو جومكةكاني دةسةآلت، بة هةمان شَيوة ثةسند كرد ي داها
طةةازي  نةةةوت و  كةةةرتي  نةةي  شةةةفاف كرد مةةةزراوةيي و  بةةة دا بةةؤ  بةةوو  طةةرن   هةةةنطاوَيكي  يةةةكان  نةةةوتي و طازي
يةةةكاني  نةةة داراي هةرَيم، ثةرلةمانتاراني بةِرَيج وةك دةزانن زياتر لة ساَلَيكة هةرَيمي كوردستان لة ثاَل قةيرا

جةةةن  ِرووبةِرووي دِرندةترين ثةالماري تريؤريسيت بؤتةوة، ِرؤذ انة ثَيشمةرطة قارةمانةكامنان لة بةرةكاني 
كةةةن،  سةةتان دة و ِرووبةِرووبوونةوةدا بة خوَيين خؤيان بةرطري لة دةستكةوتةكاني طةلةكةمان و خاكي كورد
سةةيث و  بةةةو ثرةن بةةةر  بةةةر ام هةةةميش  ئةةةوان،  بةةة  بةةةر  ئةوةش بةرثرسيارَييت ئَيمة زياتر دةكات، هةم بةرام

ثارَيجن، بؤية دةبَي بة طياني لة خؤبردوويي و هةست كردن بة بةرثرسيارَيتييةوة ئاماجنانةي كة ئةوان دةي
يةةاني  بةةة ط سةةي و  تةةةوكردني دلوكرا ئةركةكاني خؤمان جَيبةجَي بكةين، جياوازييةكامنان بكةينة هةوَيين ث

بةةةِرَيوة يةكِريجي و سازان و لة ضوارضَيوةي ثاراستين بنةماكاني دلوكراسي و حوكمي ياسا ناكؤكييةكامن ان 
بةةةِرووي  ببةين و نةيانكةينة خاَلي لَيكرتازان و ملمالنَيي نادروست، يةكَية لةو طرفتانةي كة لة ئَيستادا ِروو
لةةة  مةةة  سةةتان، ئَي ثرؤسةي سياسي هةرَيمي كوردستان بؤتةوة، برييت ية لة ثرسي سةرؤكايةتي هةرَيمي كورد

شةةتي سةةيارَييت ني يةةاني بةرثر بةةة ط لةةةوة  ئةةةو خو كةةة سةةةرةتاي  خةةةي  ئةةةو دؤ ضةةاوطرتين  بةةة لةبةر مانييةوة و 
لةةة  سةةةلةية  ئةةةم مة نةةَي  لةةة ملمال سةةازان و دوور  شةةَيوةي  بةةة  هةرَيمي ثَيدا تَيثةِر دةبَي، هةوَلي تةواومان داوة 
سةةتان  لةةةماني كورد سةةةرؤكايةتي ثةر يةةة  تةةةوة، بؤ نَيوان هَيجة سياسييةكان دا ضارةسةري طوجناوي بؤ بدؤزرَي

سةة نةةة سيا ضةةوون و سةرداني الية نةةةوة بؤ لةةةالي خؤيا كةةردن  لةةَي  مةةان  كةةرد، داوا مةةةمتان  شةةدارةكاني حكو يية بة
نةةاني  طةةاي هَي لةةة ِرَي سةةييةكان  نةةة سيا شةةي زؤري الية نةةن بة كةةةن، وةك دةزا ثَيشنيارةكاني خؤيامنان بؤ طةآلَلة ب
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هةةةرَي تةةري  سةةييةكاني  يةَةجة سيا لةةة ه شةةَية  بةةةآلم بة سةةتؤتةِروو،  يةةان خ ضةةوونةكاني خؤ سةةاوة بؤ م و ثةةرؤذة يا
سةةي  سةةتةمي دلوكرا لةةة سي فراكسيؤنةكاني ناو ثةرلةمان لةو مةسةلةيةدا ِراي جياوازيان هةبوو، كة ئةوةش 
كةةة  لةةةبارةي  خةةة نا ئةةةو دؤ سةةتان و  هةةةرَيمي كورد مةةةرجي  هةةةل و  بةةةآلم  يةةة،  سةةايي  سةةايي و يا سةةَيكي ئا دا ثر

سةة سةةا و ناوضةكةي ثَيدا تَيثةِر دةبَي لةسةرمان دةخوازَي لةو مةسةلة طرن  و هة ضةةَيوةي يا لةةة ضوار تيارةدا 
سةةةروو  تةةة  سةةتان خبرَي دوور لة بةرذةوةندي حيجبي ئةم مةسةلةيةش ضارةسةر بكرَيت و بةرذةوةندي كورد
شةة) و  هةموو ئيعتيبارَيكةوة، ئةوةش ئةركي اليةنة سياسييةكانة و ضاوةِرَي دةكرَيت لة ِرَيي لة يةك تَيطةي

يةَةت،  سازان بة جؤرَية كة هةموو اليةك تَييدا سةةةر بكر هةةةرَيميش ضارة سةةةرؤكايةتي  براوة بَيت، مةسةلةي 
سةةتووري  ثةةرؤذةي دة سةةةر  سةةازان لة بةةة ِرووي  طةةا  ئةةاوةآلكردني دةر سةةةرباري  سةةتان  لةةةماني كورد لةةةمِرؤوة ثةر
سةةيؤن و  سةةازاني فراك ثةةاش  هةرَيم ِرَي كةي ياسايي ضارةسةري ئةم ثرسةي دةست ثَي كردووة، ئومَيدةوارين 

سةةيية نةةة سيا قةةووَلرت و الية شةةتين  يةَةة تَيطةي بةةؤ ل فةةةتَية  تةةة دةر هةةةرَيم بكرَي سةةةرؤكايةتي  قةةةيراني  كان 
يةةان و  سةةتان، برا هةةةرَيمي كورد يةةاتري  نةةي ز مةةةزراوةيي كرد واقيعيانةتر لة نَيوان اليةنة سياسييةكان و بة دا

طةةةال تةةان و  ئةةةم وآل بةةةرمان خوشكاني بةِرَيج ديجايين نةخشةي ناوضةكة لةبةردةم طؤِرانكاري داية،  ني دةورو
خةةاكي  سةةةر  كةةانيش لة شةةي زؤري ملمالنَي ضةةن، بة يةَةي دةر سةةتكةوتةوة ل تةةرين دة بةةة زؤر ئةةةوةي  بةةؤ  كار دةكةن 
كةةو  سةةتان وة طةةةلي كورد ئةةةوةي  بةةؤ  كةةةن  كةةار دة شةةؤظَينييةكان  سةةت و  كوردستان بةِرَيوةدةضن، هَيجة كؤنةثةر

يةةة جاري جاران لة ذَير دةستيان دا بَيت و نيشتمانةكةي بة ثارضةثار تةةةوة، بؤ يةةي مبَينَي ضةةةيي و داطريكراوة
غةةة  ئةةةم قؤنا شةةتمانةكةمان  كةةةمان و ني لةسةرمانة بة طياني يةكِريجي و تةباييةوة كاربكةين بؤ ئةوةي طةلة
بةةة  سةخت و دذوارة تَيثةِرَينَيت و نةوةي ئايندة لة سايةي قوربانييةكاني ثَيشمةرطة و ِرؤَلة دَلسؤزةكاني دا 

لةةة ئاشيت و ئارامي بذي،  كةةةين  لةةَي ب بةِرَيجان، ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان، بة ثَيويسيت دةزانني داواتان 
كةةةكاني  سةةتَيت، ئةر لةةةمان دةوة لةةة ثةر سةةادانان  ِرَيطةي فراكسيؤن و ليذنةكانتانةوة لةو كاتةدا كة ثرؤسةي يا

مةةةي  شةةة و بةرنا بةةدةن و نةخ ثةةَي  يةَةذة  مةةةَلطا در يةَةذةكاني كؤ ضةةني و تو بةةةر  تةةان بةرام بةةؤ وةرزي خؤ جنةةاو  طو
ثةةَي  تةةايي  يةَةدان كؤ خةةولي طِر شةةَيوةية  ئةةةم  سةةوثاس،  داهاتووي كارتان دابنَين، سةركةوتوو و سةرفراز بن، زؤر 

 دةهَينني، زؤر سوثاس بؤ هةموو اليةكتان. 
 
 

 
 
 سحم حممد صادق       فخرالدين قادر                               جع ر ابراهيم ئَيمينكي                        د. يو     
 سكرتَيري ثةرلةماني                        جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني  

 عَيراق  -عَيراق                           كوردستان  –عَيراق                              كوردستان  –كوردستان 
 
 


