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 دةسثَيكثرؤتؤكؤلي دانيشتين 
 9/2015/ 2 رَيكةوتي شةممةضوار

عَيراق  -ثةرلةماني كوردستان   2/9/2015رَيكةوتي  شةممةضواررؤذي  (ي ثَيش نيوةِرؤي11كاتذمَير )  
بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي  بة سةرؤكايةتي يوسف حممد صادق سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبووني
، ساَلي ضوارةميخولي  دةسثَيكجَيطري سةرؤك و، بةِرَيز فخرالدين قادر سكرتَيري ثةرلةمان, دانيشتين 

 ي خؤي بةست. (2015)
 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 

(ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي 11ي هةَلبذاردن لة كات )طرَيداني دووةمي  ساَلي يةكةم لة خولي ضوارةم
 دا بةم شَيوةية بَيت: 2/9/2015شةممة رَيكةوتي ضوار
شتت   -1 طتتةَل مار يتَتراق لة ستتتان و ع شتتةهيدان  كورد يتتان   لتتة ط نتتان  بتتؤ رَيزلَي ستتتان  يةك دةقيقة بَي دةنطي وة

 نةتةوةي . 
ضتت -2 بتتذاردن   ختتولي هةَل ستتاَل  دووةم،  لتتة  ثتتايزة  ختتوي  نتتةوةخ  ستتتان كرد لتتةمان  كورد يتَتراق  -وارةم  ثةر ع

طتتةخ ) بتتةثَي  بِر نتتةوة  ستتةرؤك  ثةرلةما يتتةن  متتاددةخ )2لةال لتتة  لتتةمان  17(  نتتاوخؤخ ثةر ثتتةيِرةوخ  لتتة   ،)
 (خ هةموار كراو.1992(خ ساَل  )1عَيراق، ذمارة ) -كوردستان 

 بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.

ستتاَل  دووةم، د بتتذاردن،  ضتتوارةم  هةَل ختتوي  كتتةين،  ستتت ثَيدة ستتتانةوة دة طتتةي كورد بتتةناوخ  شتتتنةكةمان  اني
شتتت  ) ثتتتايزة، رؤذخ داني ختتتوي  ستتتتثَيك   شتتتتن  دة ختتتوي 2/9/2015داني نتتتةوةخ  كتتتارخ كرد متتتةخ  (، بةرنا

ختت17( لة ماددةخ )2( بِرطة )5( لة ماددةخ )1ثةرلةمان، بةثَي  حوكم  بِرطة ) لتتة 2،  1اَل  )(، هةردوو   )
ستتتان54بِرطةخ ماددةخ ) لتتةمان  كورد نتتاوخؤخ ثةر ثتتةيِرةوخ  لتتة  متتارة ) -(  يتَتراق، ذ ستتاَل  )1ع (خ 1992(خ 

بتتذاردن   ختتوي هةَل هةموار كراو، بِرياردرا كات  دانيشتن  دةستثَيك  خوي طرَيداني ثايزة لة ساَل  دووةم لة 
يتَتت و 2/9/2015خ ِرؤذخ ضوارشةممة، رَيكةوت  )(خ ثَيش نيوةِرؤ11ضوارةم  ثةرلةمان لة كاتذمَير ) ( ب

 بةرنامةخ كارخ دانيشتنةكة بةم شَيوةية بَيت:
شتت   -1  طتتةَل مار يتَتراق لة ستتتان و ع شتتةهيدان  كورد يتتان   لتتة ط نتتان  يةك دةقيقة بَي دةنطي وةستان بؤ رَيزلَي

 نةتةوةي . 
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ضتتوارة -2 بتتذاردن   ختتولي هةَل ستتاَل  دووةم،  لتتة  ثتتايزة  ختتوي  نتتةوةخ  ستتتان كرد لتتةمان  كورد يتَتراق  -م  ثةر ع
طتتةخ ) بتتةثَي  بِر نتتةوة  ستتةرؤك  ثةرلةما يتتةن  متتاددةخ )2لةال لتتة  لتتةمان  17(  نتتاوخؤخ ثةر ثتتةيِرةوخ  لتتة   ،)

 (خ هةموار كراو.1992(خ ساَل  )1عَيراق، ذمارة ) -كوردستان 
قيقة بَي دةنطي وةستان بةِرَيزان، ئَيستا دةضينة سةر بِرطةي يةكةم لة بةرنامةي كار كة بريتيية لة يةك دة

شتت   طتتةَل مار تتتريؤر لة ضتتي  جتتةنطي در شتتةهيداني  بتتةتي  ستتتان بةتاي شتتةهيدان  كورد يتتان   لتتة ط نتتان  بؤ رَيزلَي
 نةتةوةي  ئةي رةقيب، زؤر سوثاس فةرموون.

ئَيستا دةضينة سةر بِرطةي دووةم لة بةرنامةي كار كة بريتيية لة كردنةوةخ خوي ثاييزة لة ساَل  دووةمي 
ستتتان ختتولي هة لتتةمان  كورد ضتتوارةم  ثةر بتتذاردن   ستتتانةوة  -َل لتتةماني كورد ستتةرؤك  ثةر يتتةن  يتَتراق لةال ع

(خ ساَل  1عَيراق، ذمارة ) -(، لة ثةيِرةوخ ناوخؤخ ثةرلةمان  كوردستان 17( لة ماددةخ )2بةثَي  بِرطةخ )
 (خ هةموار كراو.1992)

 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
 ثةرلةمانتاراني بةِرَيز.

نتتةوةي  بتتةِروو بوو لتتة روو ستتتاندا  ضتتةكاني كورد ئتتاَلؤزي ناو طتتةذةو  لتتة تةن ثتتِر  ستتةخت و  متتةرجَيكي  لتتة هةلو
يتَتداني  ختتولي طر ئتتةمِرؤ  ستتةردةمدا  نتتاني  يتتك بي ئتتازادي و تار نتتاني  طتتةَل دوذم شةِرَيكي سةخيت طةلةكةمان لة

نتتني ثايزةي ساَلي دووةمي خولي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان دةست ثَي دةكةينةو ستتيت دةزا بتتة ثَيوي ة، 
بتتةراني  يتتان و فةرمان ختتؤِراطري هاوواَلت يتَتزانيين  ستتوثاس و ث ستتتانةوة  لتتةماني كورد متتان و ثةر بتتةناوي خؤ
يتتان  هةرَيمي كوردستان بكةين، كة زياتر لة يةك ساَلة بةرطةي ضةندين ئاست تةنط و قةيراني جؤراو جؤر

ويستية سةرةتاييةكاني بذَيوي ذيانيان، سةرةِراي ئةو طرتووة، لة بَي مووضةيي و هةتا نةبوون و كةمي ثَيدا
شتتةوة  تتتووة، لَيرة ستتتاني طر هتتةرَيمي كورد متتةتي  بتتةرؤكي حكو نتتةر  ستتتةنطي خنكَي ضتتةندين ئا ستتتيانة  را
لتتةم  بتتوون  بتتاز  بتتؤ دةر ستتازي  متتةي ضاك ثتتنن و بةرنا شتتتين  بتتؤ داِر يتتة،  بةرثرسياريةتي لة ئةستؤي حكومةتدا

كتتردووة روون تةنطةذةو قةيرانانةي كة هاوواَل فتتت  شتتي طريوطر تياني كوردستاني لة دؤخَيكي ناهةمواردا توو
يتَترةدا  متتةوَيت ل يتَتت، دة متتدا د يتتاني هةرَي ستتتان و هاوواَلت كردنةوةي ثَيويست لةم بارةيةوة بة ثةرلةماني كورد

ئتت ستتتان  هتتةرَيمي كورد ةوان رؤَلي ثَيشمةرطة قارةمانةكاني كوردستان بةرز بنرخَينم، سةرةِراي قةيرانةكاني 
لة بةرةكاني جةنط دذ بة تريؤريستان زؤر نةبةردانة هةرَيمي كوردستان دةثارَيزن، هةر بؤية لَيرةوة ثَييان 
يتَتوةش  نتتني و ئ شتتتمان دةزا ثتتارَيزةري ني بتتة  دةَلَيني هةموومان شانازي بة هةمووتانةوة دةكةين و هةمووتان 

ثتتة ئتتةو  ئتتةوةي خؤتان بة هي هةموومان بزانن، دَلنياييتان دةدةييَن  بتتؤ  طتتةِر،  نتتة  متتان دةخةي هتتةوَلي خؤ ِري 
يتتةك  لتتة  كتتار  نتتةهَيَلني  نتتةوةو  يتتةكنيي بب شتتتيانة  ملمَننَيي سياسيةكاني ناوخؤ بةشَيوازَيكي دميوكراتي و ئا
ستتةر  ستتيية، لة نتتةريتَيكي دميوكرا ستتي  يتَتي سيا يتتاوازي و ملمنن ضتتونكة ج كتتات،  ريزي و ورةي ثؤاَلييين ئَيوة ب

لتتة ئَيمةي ئةنداماني ثةرلة ماني كوردستان و سةرؤكايةتيةكةي ثَيويستة كة طياني لَيك بووردن و رَيزطرتن 
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ميتتوكراتي  بتتةرةو ثَيش تتووني د متتاذةي  يتتاوازي ئا بتتووني ج ضتتونكة  وتتان،  نتتةرييت كارةكا نتتة  كتتان بكةي جياوازة
 هةرَيمةكةمانة.

 ثةرلةمانتاراني بةِرَيز.
لتت ئتتةويش لةماوةي ضةند مانطي رابردوودا قةيرانَيكي تري سياسي  لتَتداوة،  ستتةري هة ستتتاندا  هتتةرَيمي كورد ة 

شتتوَيين  ستتادانان  بتتااَلي يا جتتةعي  لتتةمان وةك مةر ستتةدا ثةر لتتةم ثر ستتتانة،  هتتةرَيمي كورد ستتةرؤكايةتي  ستتي  ثر
ستتةر  يتتان لة ضتتووني جياوازي يتتدو بؤ ستتيؤنةكان د ستتتةش فراك ئتتةم مةبة بتتؤ  يتتة،  نتتةوةي قةيرانةكة يةكنكرد

ستتاو  قةيراني سةرؤكايةتي هةرَيم هةية، ئةمةش ضتتَيوةي يا لتتة ضوار يتتة  شتَيكي ئاساييةو طرنطة ئةم جياوازي
يتتةكن  ثاراستين بنةماكاني دميوكراتي و سازان و بةرةو ثَيش ووني ثرؤسةي سياسي لة هةرَيمي كوردستاندا 
ستتة  نتتةوةي ثر يتتةكن كرد لتتة  بكرَيتةوة، ثةرلةمان دامةزراوةي سةرةكي ياسادانان و ضاودَيرييةو بةرثرسيارة 

ستتتوور يتتانَيكي دة بتتة ط يتَتت و  لتتةم رووةوة دةثارَيز ختتؤي  طتتةي  ستتازةكاندا، رؤَل و ثَي ستتايي و ضارةنووس ي و يا
يتَتو  بتتةو ث هتتةر  ستتتاش  كتتات و ئَي ستتةكان دة طتتةَل ثر لتَتة لة ستتاوة مامة بتتووني يا نيشتماني و لة سؤنطةي سةروةر 

ستتةرؤكايةتي دةنط و ثةرؤشية بؤ دةرباز بوون لةو تةنطةذانةي رووبةِروومان بوونةتةوة بةتايبةت ستتي  ي ثر
نتتدي  لتتة بةرذةوة كتتة  ستتادا  ضتتَيوةي يا لتتة ضوار هتتةمووان  كتتةوتين  بتتة رَيك شتت   بتتؤ طةي فتتةت دراوة  هتتةرَيم دةر
ستتيانة  شتتة سيا ئتتةم كَي تتتري  نيشتمان و ضاكةي طشتيدا بَيت و ياسا رَيِرةوي ئاسايي خؤي برِبَيت، رةهةندَيكي 

وردستانة، بة شانازييةوة لةم خولةي ثةرلةماندا بؤ ماف و بةشداري سياسي اليةن و ثَيكهاتة جياوازةكاني ك
هتتةرَيمي  لتتة  يتتة  كتتردووة، ثَيمانوا ستتند  يةكةمني جار ياساي ثاراستين مايف نةتةوةو ثَيكهاتة جياوازةكاوان ثة
تتتةوةو  لتتة نة كتتة  ستتتان مؤزايكَي بتتةَلكو كورد كوردستاندا بة تةنها يةك نةتةوةو ئاين و مةزهةب بووني نيية، 

ئتتايين بتتة مةزهةب و  شتتة  ثتتارَيزين و طة شتتتمانةكةمان ب تتتوانني ني كتتةوة دة هتتةموومان ثَي يتتة  هتتةر بؤ يتتاواز،   ج
يتَتوةري  يتَتت و ث ستتتان دةطر طتتةي كورد كتتة هةمةرةن لتتةو مؤزاي يتَتز  لتتةمان ر بتتدةين، ثةر كتتاني  نتتة جياوازة الية

قتتةبار كتتةمي و راستةقينةي ثةرلةمان بؤ جياوازي نةتةوةيي و ئاين و ئاينزاكان و نوَينةرةكانيان لةسةر  ةي 
ضتتاو  نتتان و رة ستتةرةِراي رَيزدا زؤرينة نيية، بةَلكو دةرفةتي يةكساني ياسايية لةسةر بنةماي هاوواَلتي بوون، 

 كردني تايبةمتةندي هةر نةتةوةو ئاين و ئاينزايةك.
 ثةرلةمانتاراني بةِرَيز.

ضتتاو ستتايي و  شتتتماني و يا ئتتةركي ني ضتتةندين  بتتةردةم  نتتدا لة يتتةي ثةرلةما ئتتةركي لتتةم وةرزة نوَي يتتن،  دَيري دا
طتتةي  كتتةن و رؤَل و ثَي ستتةكاندا ب طتتةَل ثر لتَتة لة ستتتان مامة ثةرلةمانتارانة بة روحي نوَينةرايةتي كردني كورد
ثتتِر  كتتة  لتتة ئةر يتتةكَيك  ستتازي،  شتت  و ضاك ستتا داِر خؤيان و ثةرلةمان بثارَيزن و لة بواري ضاودَيري كردن و يا

لتتةمان  لتَتي ثةر نتتي رؤ كتتارا كرد طتتةكاني  يتتةو و طرن ستتةردةميانةي با كتتاري  طتتؤي  كتتة وةاَلم ثتتةيِرةوَيك  بتتووني 
تتتة  ئتتةم وةرزةدا دةخرَي ستتةرةتاييةكاني  شتتتنة  لتتة داني لتتةمان  نتتاوخؤي ثةر ثتتةيِرةوي  يتتة  يتَتت، بؤ لتتةمان ب ثةر
نتتوَي و  ثتتةيِرةوَيكي  ختتاوةن  تتتة  لتتةمان ببَي يتتاريكراودا ثةر يتتةكي د لتتة ماوة ئتتةوةي  بةرنامةي كار بةو هيوايةي 

طتتا  كتتة رَي شتتكةوتوو،  كتتةكاني ثَي تتتوانن ئةر شتتك ب كتتة با ستتيؤنةكانيان،  لتتةمانتاران و فراك بتتؤ ثةر كتتات  ختتؤش ب



 10 

سةرشانيان جَي بةجَي بكةن، شان بة شاني ئةمةش بةردةوام دةبني لة كار كردن لةسةر ثرؤذةي دةستووري 
نتتةوةي  متتادة كرد نتتةي ئا كتتاركردني ليذ متتاوةي  نتتةوةي  ستتي درَيذكرد شتتدا ثر لتتةم ثَيناوة ستتتان  هتتةرَيمي كورد

لتتةوةي وةك ثرؤ طتتة  متتة ج لتتةمان، ئة كتتاري ثةر ذةي دةستووري هةرَيمي كوردستان بة زوويي دَيتة بةرنامةي 
نتتة  نتتدامان و ليذ ضتتاودَيري ئة لتَتي  ماوةي رابردوو جةخت دةكةينةوة لة بةردةوامبوون لةسةر كارا كردني رؤ

لتتةمانتاران ئازا بتتردوودا ثةر متتاوةي را لتتة  ضتتؤن  هتتةروةك  لتتةمان،  نتتدةكاني ثةر ستتيارانة تايبةمتة نتتةو بةرثر ييا
ستتتاش  شتتةدا، ئَي قتتةيران و كَي ضتتةندين  بتتووني  طتتةَل  بتتوون لة كتتردن  بتتةجَي  ضاودَيرَيكي وردي دةسةاَلتي جَي 
متتداني  نتتاو ئةَا لتتة ثَي بتتدرَيت  ئتتةَام  تتتر  ستتانة  تتترو بةرثر شتتَيوةيةكي ورد ضتتاودَيري بة ستتةي  ستتتة ثرؤ ثَيوي

كتتة ضاكسازييةكي بنةِرةتي لة كؤي جومطةو اليةنة جياوازةكا ستتازي تا ضتتونكة ضاك ستتتاندا،  هتتةرَيمي كورد ني 
طتتةورة  كتترداري  ضارةسةري قةيرانة جياوازةكاني هةرَيمي كوردستان، ضاوةِرَيني حكومةتي هةرَيم هةنطاوي 
نتتي  ستتتةماتي كرد بتتة سي بتتؤ  لتَتةكاني  ستتةر هةو يتَتت لة بتتةردةوام دةب لتتةم وةرزةدا  لتتةمان  لةم بوارة دابنَيت، ثةر

ستتاكةي و كةرتي وزة لة هةرَيمي كورد بتتةثَيي يا يتتةكان  ستاندا لة رَيي دروست كردني سندووقي داهاتة نةوتي
يتَتت  دةركردني ياساكاني تري ثةيوةنديدار بةو ثرسة طرنطة لة هةرَيمي كوردستاندا، ثةرلةمان بةردةوام دةب

نتتة جياواز كتتؤي الية لتتة  ثتتةروةري  لتتة لة تةواو كردني ياسا ثةيوةنديدارةكان بة دادي كؤمةاَليةتي و داد كتتان  ة
يتتة،  شتتيال هة يتتةتي و سؤ ستتتةبةري كؤمةاَل بتتة دة نتتديان  ستتايانةي ثةيوة هةرَيمي كوردستاندا، بةتايبةت ئةو يا

 بةو هيوايةي ئةم دانيشتنة دةستثَيكي وةرزَيكي ثِر فري كاري ثةرلةماني بَيت و هةر سةركةوتوو بن.
بتتة بةِرَيزان، بةم شَيوةية دانيشتين ئةمِرؤمان كؤتايي ثَي دَيت و، ل نتتةوة  ستتت دةكةي هتتاتوودا دة تتتةي دا ة هةف

 دانيشتنة ئاساييةكاني وةرزي طرَيدان، زؤر سوثاس.
 
 
 
 
 
 

 
 
 فخرالدين قادر                               جعفر ابراهيم ئَيمينكي                        د. يوسف حممد صادق            
 َيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةمانيسكرتَيري ثةرلةماني                        ج  

 عَيراق  -عَيراق                           كوردستان  –عَيراق                              كوردستان  –كوردستان 
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 (ي2ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 2015–9–16رَيكةوتي  شةممةضوار

 ي هةَلبذاردنخولي ضوارةم
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 (2ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 2015/ 16/9 رَيكةوتي شةممةضوار 

 -ثةرلةماني كوردستان   16/9/2015رَيكةوتي  شةممةضوار رؤذي (ي ثَيش نيوةِرؤي 11كاتذمَير )  
بةِرَيز جعفر ابراهيم  نيعَيراق بة سةرؤكايةتي يوسف حممد صادق سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبوو

(ي خولي 2ئَيمينكي جَيطري سةرؤك و، بةِرَيز فخرالدين قادر سكرتَيري ثةرلةمان, دانيشتين ذمارة )
 ( 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 2عَيراق، 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: 16/9/2015شةممة رَيكةوتي 

ناوخؤخ ثةرلةمان  كوردستان كة لةاليةن ليذنةخ كات  بؤ ثَيداضوونةوةخ ـ طفتوطؤكردني ثةيِرةوخ 1
( لة ماددةخ 8( و بِرطةخ )2014(خ ساَلي )26ثةيِرةوخ ناوخؤ ئامادةكراوة، بةثَيي بِريارخ ذمارة )

خ هةمواركراو، ثاَل ثشت بة 1992(مي ياساخ هةَلبذاردني ثةرلةمان  كوردستان ذمارة يةكي ساَلي 56)
 خ هةمواركراو،1992(خ ثةيِرةوخ ناوخؤخ ثةرلةمان  كوردستان، ذمارة يةكي ساَلي 94ماددةخ )

 بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.

دانيشتنةكةمان بة ناوخ طةلي كوردستان دةكةينةوة، خولي ضوارةمي هةَلبذاردن، ساَلي دووةم، دانيشتين 
( لة 20، بةرنامةخ كار بةثَيي حوكمةكان  بِرطة يةكي ماددةخ )16/9/2015ذخ دانيش  ذمارة دوو، رؤ

خ هةمواركراو، دةستةخ 1992ثةيِرةوخ ناوخؤخ ثةرلةمان  كوردستان ـ عَيراق، ذمارة يةكي ساَلي 
(خ خولي ثايزةخ ساَلي دووةم، لة خولي 2سةرؤكايةت  ثةرلةمان بِرياريدا كاتي دانيشتين ذمارة )

(خ ثَيش نيوةِرؤخ رؤذخ ضوارشةممة، رَيكةوت  11بذاردن  ضوارةمي ثةرلةمان، لة كاتذمَير )هةَل
 بَيت و بةرنامةخ كارخ دانيشتنةكة بةم شَيوةية بَيت،  16/9/2015
ـ طفتوطؤكردني ثةيِرةوخ ناوخؤخ ثةرلةمان  كوردستان كة لةاليةن ليذنةخ كات  بؤ ثَيداضوونةوةخ 1

( لة ماددةخ 8( و بِرطةخ )2014(خ ساَلي )26كراوة، بةثَيي بِريارخ ذمارة )ثةيِرةوخ ناوخؤ ئامادة
خ هةمواركراو، ثاَل ثشت بة 1992(مي ياساخ هةَلبذاردني ثةرلةمان  كوردستان ذمارة يةكي ساَلي 56)

خ هةمواركراو، لة دةست 1992(خ ثةيِرةوخ ناوخؤخ ثةرلةمان  كوردستان، ذمارة يةكي ساَلي 94ماددةخ )
كدا داوا لة بةِرَيز سكرتَيرخ ثةرلةمان دةكةين كة ثوختةيةك لة كؤنووسي دانيشت  ثَيشووخ ثةرلةمان ثَي

 خبوَينَيتةوة،
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 بةِرَيز فخرالدين قادر عارف/ سكرتَيرخ ثةرلةمان:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

، 2/9/2015بةناوخ خواخ طةورةخ بةخشيندةخ ميهرةبان، ثوختةيةخ دانيشت  دةست ثَيك لة بةروارخ 
 بةم شَيوةيةخ خوارةوة بوو، 

 ـ دةست ثَيكردني دانيش  لةاليةن سةرؤكي ثةرلةمانةوة،1
 ـ دةقيقةيةك وةستان بؤ رَيز لَينان لة طياني ثاكي شةهيدان و عَيراق لةطةَل مارشي نةتةوةيي،2
 ـ كردنةوةخ خولي ثايزة و لةطةَل وتارخ بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان،3

 َيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِر
زؤر سوثاس بؤ بةِرَيز سكرتَيرخ ثةرلةمان، ئَيستا داوا لة بةِرَيزتان دةكةين كة ناوخ ئامادةنةبواني 

 دانيشتين ثَيشووخ ليذنةكان  ثةرلةمان خبوَيننةوة،
 بةِرَيز فخرالدين قادر عارف/ سكرتَيرخ ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( مؤَلةت ثَيدراو 2/9/2015وخ ئةندامان  ثةرلةمان كة لة دانيشتين ذمارة يةكي ئاسايي لة بةروارخ )نا

ـ ئارخ حممد ـ 2ـ ابوبكر عمر ـ مؤَلةت، 1بوون يان بةبَي مؤَلةت ئامادة نةبوون بةم شَيوةيةخ خوارةوةية: )
ـ بةهار 6بةهار عبدالرمحن ـ مؤَلةت،  ـ5ـ باثري كامةال ـ مؤَلةت، 4ـ ئَيظار ابراهيم ـ مؤَلةت، 3مؤَلةت، 

ـ 10ـ حسن صاحل ـ ئامادةنةبووة، 9ـ حيات جميد ـ مؤَلةت، 8ـ بَيطةرد دَلشاد ـ مؤَلةت، 7حممود ـ مؤَلةت، 
ـ سرود سليم ـ مؤَلةت، 13ـ سهراب ميكائيل ـ مؤَلةت، 12خلف امحد ـ مؤَلةت ـ رؤزا حممود ـ ئامادةنةبووة، 

ـ عمر عينايةت ـ 17ـ عمر صاحل ـ ئامادةنةبووة، 16ـ عبداهلل جاسم ـ مؤَلةت، 15ةت، ـ طؤران ئازاد ـ مؤَل14
ـ هةورامان  21ـ لينا عزريا ـ مؤَلةت، 20ـ كمال يلدا ـ مؤَلةت، 19ـ فرهاد حةمة صاحل ـ مؤَلةت، 18مؤَلةت، 

ودت جرديس ـ ـ ج24ـ يعقوب طورطيس ـ مؤَلةت، 23ـ وحيدة ياقو ـ مؤَلةت، 22حةمة شريف ـ مؤَلةت، 
ئامادةنةبووة( بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. راثؤرتي بةدواداضوون  كؤبوونةوةخ هةفتانةخ ليذنة 

( بةم شَيوةيةخ 16/9/2015( تا )2015/ 7/9هةميشةييةكان  ثةرلةمان  كوردستان  لة بةروارخ ) 
 خوارةوة بوو،

ةوةيان كردووة )عبداهلل جاسم( مؤَلةت ( كؤبوون2015/ 7/9ـ ليذنةخ بازرطان  و مافةكان  بةكاربةر: ) 1
 بووة،
ئامادةنةبووة، ئومَيد حةمة  طه( كؤبوونةوةيان كردووة )فريوز 2015/ 7/9ـ ليذنةخ مافةكان  مروظ: ) 2

 ـ ئامادةنةبووة، بَيستون فائق ـ ئامادةنةبووة( عثمانعلي ـ ئامادةنةبووة، منرية 
 ( كؤبوونةوةيان كردووة )لينا عزريا ـ مؤَلةت بووة(2015/ 7/9ـ ليذنةخ ئةوقاف كاروبارخ ئايين: ) 3
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( كؤبوونةوةيان كردووة )حسن 2015/ 7/9ـ ليذنةخ كشتوكاَل و ئاذةَلدارخ و ئاودَيرخ و بةنداوةكان: ) 4
صاحل ـ مؤَلةت بووة، بشار مشري ـ مؤَلةت بووة، عباس غزالي ـ ئامادةنةبووة، زياد حسني ـ ئامادةنةبووة، 

 ـ ئامادةنةبووة(يعقوب طورطيس 
( كؤبوونةوةيان كردووة ) سرود سليم ـ 2015/ 8/9ـ ليذنةخ كؤمةآليةتي و منداَل و خَيزان: ) 5

 ـ مؤَلةت بووة( عثمانئامادةنةبووة، منرية 
( 2015/ 9/9ـ ليذنةخ كاروبارخ ثَيشمةرطة و شةهيدان و قوربانياني جينؤسايد و زيندانياني سياسي: ) 6

ة ) هةورامان حةمة شريف ـ مؤَلةت بووة، عبدالرمحن فارس ـ مؤَلةت بووة، باثري كؤبوونةوةيان كردوو
 كامةال ـ مؤَلةت بووة، عبداهلل حاجي حممود ـ مؤَلةت بووة، يعقوب طورطيس ـ مؤَلةت بووة(

ـ مؤَلةت بووة، فرست  عثمان( كؤبوونةوةيان كردووة )منرية 2015/ 13/9ـ ليذنةخ مافةكان  مروظ: ) 7
 مؤَلةت بووة، زؤزان صادق ـ مؤَلةت بووة، سعيد حممد ـ مؤَلةت بووة( صؤيف ـ

( كؤبوونةوةيان كردووة )رابوون تؤفيق ـ 2015/ 13/9ـ ليذنةخ داكؤكيكردن لة مافةكان  ئافرةت: ) 8
 مؤَلةت بووة، ئَيظار ابراهيم ـ مؤَلةت بووة (

نةوةيان كردووة )ئَيظار ابراهيم ـ مؤَلةت ( كؤبوو2015/ 14/9ـ ليذنةخ كاروبارخ كؤمةَلطاخ مةدةن : ) 9
 كبري ـ مؤَلةت بووة ( ناظمـ مؤَلةت بووة،  لطيفبووة، تةالر 

( كؤبوونةوةيان كردووة طشت 2015/ 14/9ـ ليذنةخ دارايي و كاروبارخ ئابوورخ و وةبةرهَينان: ) 10
 ئةندامان ئامادةخ كؤبوونةوةكة بوون،

/ 14/9كان  شارةوان  و طواستنةوةو طةياندن و طةشت و طوزار: ) ـ ليذنةخ ئاسةوار و خزمةتطوزارية11
 ـ مؤَلةت بووة( عثمان( كؤبوونةوةيان كردووة )ئَيظار ابراهيم ـ مؤَلةت بووة، ماجد 2015

( كؤبوونةوةيان كردووة )عبداهلل جاسم ـ 2015/ 14/9ـ ليذنةخ كاروبارو تةندروسيت و ذينطة: ) 12
 ـ مؤَلةت بووة ( شَيركؤ حةمة امنيمؤَلةت بووة، مؤَلةت بووة، سرود سليم ـ 

( كؤبوونةوةيان كردووة )علي 2015/ 15/9ـ ليذنةخ دارايي و كاروبارخ ئابوورخ و وةبةرهَينان: ) 13
 حةمة صاحل ـ مؤَلةت بووة(

( كؤبوونةوةيان كردووة ) سرود سليم ـ 2015/ 15/9ـ ليذنةخ كؤمةآليةتي و منداَل و خَيزان: ) 14
 ت بووة(مؤَلة

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس بؤ بةِرَيز سكرتَيرخ ثةرلةمان،بةِرَيزان ثَيش ئةوةخ بةرنامةخ كار دةست ثَي بكةين بةهؤخ 
خةلةلَيكي تةكنيكييةوة طَلؤثةكاني دواوةخ نهؤمي يةكةم ئيش ناكات، بؤية نةدةكرا ئَيستا دةستكاريشي 

نة ثَيشةوة ئةوانةخ كة لة دواوة دانيشتوون، بةتايبةت  كورسييةكان  ثَيشةوة كة بكةن، دةتوانن بَي
هةندَيكي ضؤَلة و، ئةطةريش جَي نةبوو لة كاتي قسةكردن دةبَي بَينة سةر منةصة ئةمة يةك، دوو: تايدن 

ن بؤ داناون بؤ ئَيستا كار دةكات بؤية هاوكار بن لةطةَل كاروبارخ ثةرلةمان و، تةكنيكةكان  ناو هؤَل خوليا
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ئةوةخ فَيرخ ضؤنيةت  بةكارهَينان  تايدنةكة بنب، داواتان لَي دةكةين ثابةند بن بةو كاتانةخ كة بؤتان 
ديارخ دةكرَيت بؤ ئةو خوالنةخ كة ثةيوةنديدارة بة تايدنةوة بؤ ئةوةخ لةمةوال دةنطدان بة شَيوةيةكي 

 ةند نوقتة نيزاميةكمان بيين، فةرموو كاك باثري،ئةلككؤني لة ناو هؤَلي ثةرلةمان بةِرَيوة ببةين، ض
 بةِرَيز باثري كامةال:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 من و كاك ابو كاروان ناومان بة مؤَلةت هات، ئامادةش بووين لة كؤبووةنةوةخ ليذنةخ ثَيشمةرطة،

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو د. شَيركؤ،

 ركؤ حةمة امني:بةِرَيز د. شَي
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من دوو نوقتةخ نيزاميم هةية؟ يةكةم: جةنابت ئاطادارخ، ئَيمة لة ماوةخ رابوردوودا بة ذمارةخ ياسايي 
( لة ثةيِرةوخ ناوخؤخ ثةرلةمان  كوردستان، داواخ ضةند بةِرَيزَيكمان لة 54ثةرلةمانتاران بةثَيي ماددةخ )

دبوو بؤ ئامادةبوونيان لة ثةرلةمان بؤ مةبةسيت موناقةشةكردني ئةو قةيرانة ئةَومةن  وةزيران كر
كةَلةكة بووة زؤرانةخ كة ئَيستا كة بةرؤك  خةَلكي هةرَيمي كوردستان طرتووة، ئةوةخ كة ئَيمة 
  دةيبيسينةوة هيض يةكَيك لةو بةِرَيزانة نايةن بؤ ثةرلةمان، وةكو دةيبيسينةوة بةِرَيز سةرؤكي ئةَومةن

وةزيران يةعن  طواية ئيمتيناعي وةزيرةكان دةكات لةوةخ كة بَين بؤ ثةرلةمان، هةتا من لة دوَينَيوة دة 
جار تةلةفؤمن بؤ  دوو وةزيرخ بةِرَيزدا كردووة، ئةسَلةن جةوابي تةلةفؤنيان نةداوةتةوة، بةِرَيز سةرؤكي 

 ثةرلةمان.
كي بةهَيز هةية دةيةوَيت ثةرلةمان ثةك خبا، من داوا قسةكامن هةمووخ نوقتةخ نيزاميية؟ كةواتة ئرِيادةية

لة هةموو هاوِرَيكامن دةكةم بة رةضاوطرتين جياوازخ بري و بؤ ضوون  سياسي هةموومشان، ناكرَيت ئَيمة 
وةكو ثةرلةمانتار رَيطا بدةين ئةم ثةرلةمانة ثةك خبرَخ، ناكرَيت موئةسةسةيةك  وةكو ثةرلةمان كة 

ي كوردستان هةَليبذاردووة ئَيستا ئرِيادةيةك بيةوةَخ لة دةرةوةخ ثةرلةمان ثةكمان دةنط  خةَلكي هةرَيم
%( بؤ 90خبا، دووةم: هيض يةكَيك لة ياداشتةكان، لة ثرسيارةكان، لة نووسراوةكان بةِرَيذةخ دةتوامن بَلَيم )

ر بِروا ثَي هَينةر نيية، سةرةوة لة كاتي خؤيدا وةآلم نادرَيتةوة ياخود كة وةآلم دةدرَيتةوة وةآلمَيكي زؤ
ئةمانة من لة مانطي يةكةوة ناردوومة تا ئَيستا وةآلم  نةهاتؤتةوة، ناكرَيت ناردني ثرسيار سةرتايي ترين 
و، الوازترين ئةرك  ضاودَيرخ ثةرلةمان و ثةرلةمانتارة، لة كاتَيكدا دةسةآلتي جَيبةجَيكردن ئامادة نةبَي 

ت ئةم ثةرلةمانة لة بةرامبةريدا بَي دةنط بَيت، من ثرسيارَيك  تر وةآلمي نووسراوَيك بداتةوة، ناكرَي
( رؤذ، دةَلَي ئَيمة ضاكسازخ دةكةين، هيض 80دةكةم: حكومةت دوَييَن لة كؤبوونةوةخ خؤيدا دواخ )

( لة 79ثننَيكي ضاكسازيان بؤ ئَيوة ناردووة، ئةخري نوقتةم ئةوةية، بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان، خاَلي )
ةوخ ناوخؤ ثةرلةماني كوردستان دةبَيت ثَيش ساَل  دارايي لة سةرةتاخ تشريين يةكةم، ثِرؤذةخ ثةيِر
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بودجة بَي بؤ ثةرلةمان، بةغدا هةر نةوت دةفرؤشَي، هةرَيمي كوردستانيش هةر نةوت دةفرؤشَي، بةغدا 
رلةمانتارين تا ئَيستا ثِرؤذة بودجةخ خؤخ ئامادةكردووة دةينَيرَخ بؤ ثةرلةمان، ئةمة دوو ساَلة ئَيمة ثة

ثِرؤذةخ بودجةمان نةبينيوة، ئةمة ناكرَي ثةرلةمان لَيي بَي دةنط بَي، خةَلك كؤض دةكا خةَلك سةري خؤخ 
هةَلدةطرَخ، خةَلك مووضةخ نيية، ناكرَيت هةموو ضاوةكانيان خستؤتة سةر ئةوةخ وةَلن بؤ ثةرلةمان كؤ 

 كردن قبوَل نةكرَخ،نابَيتةوة، دةبَي ئةمة لة دةسةآلتي جَيبةجَي
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

باشة، بةِرَيز د. شَيركؤ تةبعةن ئةم شتانةخ كة جةنابت باسي كرد ثةيوةندخ بة بةرنامةخ كارخ ئةمِرؤمان 
ؤك نيية، باشة، بةِرَيز د. شَيركؤ رَيمان ثَي داي كة قسةكان  خؤت كرد، ئَيمة لة كؤبووةنةوةخ دوَييَن سةر

فِراكسيؤنةكان ئةم بابةتانةمان باس كرد و، لةوَخ بِريارمان داوة كة بةدواداضوون بؤ ئةو ثرسانة دةكةين 
ئامادةبووني لة ثةرلةمان، بةِرَيزان ئةندامان  ثةرلةمان   بةتايبةتي ئةوةخ كة ثةيوةنديدارة بة حكومةت و

كرد، ئةوةية كة ثةيوةندي نَيوان ئَيمة و ئَيمة ئةوةخ دوَييَن لةطةَل سةرؤك فِراكسيؤنةكانيش بامسان 
حكومةت ياسا كارثَيكراوةكان  هةرَيم  كوردستانة كة ياساي ئةَومةن  وةزيران، ياساي هةَلبذاردني 
ثةرلةمان  كوردستان و، ثةيِرةوخ ناوخؤخ ثةرلةمان  كوردستانة رَيك  دةخات، بةدةر لةوة هةر بِريارَيك 

َي، كارخ نا ياسايية و، بةدواداضوون  ثَيويستة، بةآلم ئَيمة هةوَل دةدةين لةاليةن هةر كةسايةتيةكةوة بدر
ئةم طرفتانةخ كة دَينة ثَيش لة سةرةتاوة لة رَيطاخ لَيك تَيطةيش  ضارةسةريان بكةين و، ئةطةر نا ئيك، 

ةوخ ناوخؤ تؤ ئَيستا مةسةلةن بةِرَيزت باس لةوة دةكةخ ثرسيارت ناردووة و، وةآلمت نةهاتووة بةثَيي ثةيِر
ثرسيارةكان  كة وةآلمت ثَي نةطةيشتووة يان ثرسيارَيك كة وةآلمةكةخ موقنيع نيية بؤت، ئةتواني بيكةيت 
بة لَيثرسينةوة، ئةو كاتة دةستةخ سةرؤكايةتيش لَيثرسينةوةكان  ئَيوة ئاِراستةخ حكومةت دةكات، 

تا بودجة نةهاتؤتة ثةرلةمان  كوردستان، سةبارةت بة بودجة راستة ئةوة طرفتَيكي بن ينةيية كة تا ئَيس
ثَيم وابَيت ليذنةخ دارايي ثةرلةمان هةر لة سةرةتاخ ئةم خولةوة لة سةر خةت بوون لةطةَل وةزارةتة 
ثةيوةندارةكان بؤ ئةوةخ بةتايبةت  وةزارةتي دارايي بؤ ئةوةخ ئةم كَيشةية ضارةسةر بكةن و، 

يسانةوة خواستَيكي راستةقينة و خواستَيك  رةواخ ئةندامان  دانيشتنيشيان ئةَام داوة، بةآلم ئةمةش د
ثةرلةمانة كة ثَيويست دةكات بودجة بة هةر شَيوةيةك بَيت لة هةرَيمي كوردستان رَيك خبرَخ و، بَيتة 

 ثةرلةمان، فةرموو كاك سؤران عمر،
 بةِرَيز سؤران عمر:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
كؤل، بؤية ثَيم خؤش بوو ئةوةخ بةِرَيز سكرتَيرخ ثةرلةمان خوَيندييةوة هةر لة بةرئةوةخ دةضَيتة ثِرؤتؤ

ئومَيد حةمة علي ـ بَيستون  عثمانـ منرية  طه( ليذنةخ مافةكان  مرؤظ كة بةِرَيز )فريوز 7/9/2015لة )
 فائق( ئامادةنةبوون، ئةوة كؤبوونةوة نةبووة، ثَيشوازخ بووة لة شاندخ باآلخ سةليب  ئةمحةرخ دةولي،

 راستيش  دةكةينةوة الخ بةِرَيزخ، سوثاس.
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 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو عباس غزاي،

 بةِرَيز عباس غزالي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةثَيي ثةيِرةوخ ناوخؤ ليذنةكان  ثةرلةمان ثَيويستة سةرؤكايةت  ليذنة بانطهَيشيت كؤبوونةوة بكا، 
كشتوكاَل و ئاودَيرخ دةبينني سةرؤكي ليذنة و بِرياردةرخ ليذنة بة غائيب حيساب بةداخةوة ليذنةخ 

كراون، كؤبوونةوةخ ليذنةخ كشتوكال لة دةرةوةخ ثةيِرةوخ ناوخؤ بوو، ئاطاداريان كردوومة لةوَخ، من 
 ئامادةنةبوومة،

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
نة، كاك يعقوب سةفةرخ كردبوو، نازامن ثَيم وابوو لة دةرةوةخ والت بوو، ثَيم وابَيت بةِرَيز سةرؤكي ليذ

بةِرَيز كاك بهزاد دةروَيش مؤَلةت بوو، كة مؤَلةتيش بَي جَيطرخ سةرؤكي ليذنة جَيي دةطرَيتةوة، فةرموو 
 كاك بهزاد،

 بةِرَيز بهزاد دةروَيش:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ظيدارم باش بطةهني، خاَلة ئَيك ئةظةية هةر ثرسيارَيك ئةطةر هاتة من دوو خالَيت ثةيرةوَيت هةي، هي
( خاَلة دووَخ 69ئاِراستة كرن بؤ دةسةآلتة جَيبةجَيكار وةآلم نةداظة، ب ت بوارَي ثرساندَيظة ديظ ماددة )

بيذيت سةرؤكَي ثةرلةمانَ  ثرساندنةكة دةطةَينَيتة دةسةآلتَي جَيبةجَيكردن ثاش حةفتةيةك ديارخ 
( رؤذة بؤ مةسةلةخ ثرساندن مة ئاِراستةخ سةرؤكايةت  ثةرلةمان كريية ضةند واذوو 15ت، ئةوة )دةكا

حةتا نووكة وةآلم نةبيية، ئةظة خاَلةك، خاَلة دووَخ: ديظ ثةيِرةوَخ ناوخؤخ ثةرلةمانَي كوردستانَ  ماددة 
ك لة بةر هةر هؤيةكةوة بيت ( يةكةم: خاَلة ثَينجَي، بَيذَيت ئةطةر نةكرا طفتوطؤ دةربارةخ بةندَي54)

تةواو بكرَيت ئةوة دةستةخ سةرؤكايةت  بؤخ هةية تَيِروانيين بؤ دانيشتين داهاتوو دوا خبات، ئةوة ثِرؤذة 
( 17( ماددة ثَيك هاتيية )32ياسا رَيكخس  و ضاندنَي طواستنةوةخ ئةندامان ل جةستةخ مرؤظي كة )

(دا مة تةئجيل كرخ بؤ دانيشتنَ  داهاتوو 30/6/2015) ( ماددةَيت ماخ و ل15ماددة ثةسةند بووينة )
ئةظة دانيشتنة دووَيية ثشيت وَخ، هةتا نوكة بةحس نةهاتيية كرن، يان ذخ ئةظ ليذنة دةستورَخ ب سةر 

(رؤذَخ سةر ظة ضووخ 150( رؤذ بن، )90ظةضووخ، خاَلة دخ دةستةخ داهاتَ  نةفت و غازَخ مة دانا بووخ )
 ينة، سوثاس.ئةظةش خاَلة ثةيِرةو

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
( رؤذ بةسةردا تَينةثةِريية، بةآلم دوو رؤذيش بةسةريدا تَيثةِرخ بةتايبةت  بةثَيي ياسا 150جارَخ )

ثَيويست دةكات ئةَومةن  هةرَيمي نةوت و غاز كانديدةكان بنَيرَخ بؤ ثةرلةمان، ئَيوة ئةندامان  
ةيوةنديدارةكان ئةتوانن بكةونة سةر خةت و، ثرسيار ئاِراستةخ حكومةت بكةن و، داواخ ثةرلةمان ليذنة ث
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ئةوةيان لَي بكةن كة ناوةكان بنَيرن بؤ ثةرلةمان، ئةوةشي كة ثةيوةندخ بة ثرساندنةوة هةية، ئةو 
ةِرَيز كاك ثرساندنةخ ئَيوة داواتان كردووة بةشَيوةيةك  جةماعي نيشانةخ ثرسيارخ ياسايي لة سةر بوو، ب

بهزاد لةطةَل جةنابتمة، ئةو ثرساندنة كَيشةخ ياسايي تَيدا بوو بةشَيوةيةك  رةمسي ئةوة وةآلم دةدرَينةوة، 
بةآلم دوو ثرساندن بةشَيوةيةك  ئسوَلي طةيشتؤتة دةسيت ئَيمة ئاِراستةخ ئةَومةن  وةزيراوان كردووة، 

 فةرموو كاك شوان شَيخ امحد،
 د:بةِرَيز شوان شَيخ امح

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئَيمة بة كؤمةَلَيك قةيران دادةِرؤين ئومَيد دةكةم ئةمة دةستثَيكَيكي زؤر زؤر باش بي، بؤ ئةوةخ هةر ض  
تةشةنوجاتي رابوردوو هةبووة نةمنَيت، ئومَيد دةكةين دانيشتنةكان زؤر بةباشي بةِرَيوة ب ي تةفاهومَيكي 

ة من وا بة باش دةزامن ثةيِرةو لةبةر ئةوةخ زؤر تةئسري لة سةر ئيش و بامشان لة نَيواندا هةبَيت، بؤي
كارةكان  هاووآلتيان نةكات و، ضارةسةرخ ئةو قةيرانانة نةكات، دةكرَيت ئَيمة كؤمةَليك قةيراني طةنج و 
الوةكاوان هةية، كرَي يةكاوان هةية، مووضة هةية، كؤمةَلَيك قةيران هةية رووبةرووخ هةرَيم  

ستان بويتةوة، كة خةَلك زؤر نا ئومَيدة بؤ ئةوةخ ئومَيدَيكي زياتريان بة ثةرلةمان  كوردستاندا كورد
هةبواية، دةكرا دانيشتنةكان لة سةر ئةو ئةساسانة بواية كة ئَيمة ضؤن بتوانني كَيشة و طرفتةكان  

ةو بؤ كاتَيك  تر بكراباية، هاووآلتيان  كوردستان ضارةسةر بكةين، نةك بابةت  ثةيِرةو، دةكرا بابةت  ثةيِر
لةبةرئةوةخ ئيش و كارخ ثةرلةمان ئَيمة لة سةر ثةيِرةو رانةوةستاينة لةطةَل دةست خؤشيمان بؤ 
ئةندامان  ليذنة كة زؤر ماندوو بوينة، بةآلم ئةو قةيرانانة خةَلك ئومَيدخ بةوة هةبوو كة دانيشتنةكان  

 رةسةرخ ئةو قةيرانانة بكةين، سوثاس.ثةرلةمان بؤ ئةوة بَي  كة ئَيمة بتوانني ضا
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ثةيامةكةت طةيشت، بةَلَي بة دَلنياييةوة قةيراني كؤضي طةَان و قةيراني دارايي و قةيرانةكان  ترخ 
َيزتان هةرَيم  كوردستان زؤر ثَيويستة كة ثةرلةمان  كوردستان كارخ لة سةر بكات، بؤ زانيارخ بةِر

سةبارةت بة قةيراني كؤض  طةَان ئَيمة هةردوو ليذنةخ وةرزش و الوان و ثةيوةندييةكان  رةوةندخ 
كوردميان راسثاردووة كة بةدواداضوون بكةن راثؤرت ئامادة بكةن سةبارةت بةو قةيرانة، بؤ ئةوةخ لة 

، دانيشتنَيك  نا ئاسايي بؤ ساز نزيككين كاتدا، تةنانةت ئةطةر دانيشتن  نا ئاساييشمان بؤ ساز كردبَي
بكةين، ئَيمة نامانةوَخ دانيش  لة ثةرلةمان  كوردستان بكةين بةس تةنها بؤ مةبةسيت وتاردان و 
دةربِرين  بريو راخ خؤمان وةكو ئةندامان  ثةرلةمان، ضونكة ئةمة لة سةر شاشةكان  تةلةفزيؤنيش 

تين ثةرلةمان ثَيويست دةكات بةرهةمدار بَيت، دةكرَي و، كؤنفِراسي رؤذنامةوانيش دةكرَخ، دانيش
بةرمةبناخ هةندَيك داتا و فاكت بَيت، راسثاردة حازر بكرَيت، بؤ ئةوةخ ضارةسةرخ طرفت و قةيرانةكان 
بَيت، سةبارةت بة بارودؤخي داراييش هةر رَيطا خؤشكردنَيك هةبوو بؤ ئةوةخ كة ثةرلةمان  كوردستان 
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شة و طرفتانة بدات بة دَلنياييةوة دةيهَينينة بةرنامةخ كارخ ثةرلةمانةوة، هةوَلي ضارةسةركردني ئةم كَي
 عثمان،فةرموو خاتوو منرية 

 عثمان:بةِرَيز منرية 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 قسةكامن )كاك شوان( كردخ، سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ،فةرموو مامؤستا غريب
 :ىمصطفبةِرَيز غريب 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةو رةخنةخ كة ئاِراستةخ ليذنةخ كشتوكاَل كرا بة ثَيويسيت دةزامن روونكردنةوةيةك  كورتي لة سةر 
بدةم، ئةطةر سةرؤكي ليذنة سةفةرخ كرد بؤ شوَينَيك ناكرَيت كارخ ليذنةكة ئةوو بكرَيت، بةلَي )كاك 

و، بةس من جَيطرخ سةرؤكي ليذنةكةم كؤبوونةوةخ يعقوب( سةرؤكي ليذنةية سةفةرخ ئةمريكاخ كردبو
ئاسايي راطةيةنراوة و، ئةندامان ئامادةبوون نيسابي قانون  تةواو بوو كؤبوونةوةكة بةِرَيوة ضووة و، ئةو 

 بةِرَيزةخ رةخنةخ طرت خؤخ ئامادةنةبووة، سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ،فةرموو د. بةهار
 د. بةهار حممود فتاح: بةِرَيز

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سةرة راخ ئةوةخ كة ثةيِرةوخ ناوخؤخ شتَيكة لة هةرة ئيشة طرنطةكان  ئةم ثةرلةمانة و، ثةيِرةوخ ناوخؤ 
لةوانةية ضارةسةرخ طةلَيك لة ئيشةكان  تريش بكات كة ئَيستا ئَيمة باسي لَيوة بكةين، هةر بةثَيي ئةو 

خ كة ئَيستا بةركارة، ئةم ثةيِرةوخ ناوخؤية نابَي موناقةشةخ هيض ياسايةك  ب َيتة ثةيِرةوةخ ناوخؤية
ثَيشةوة، ضونكة ئةو ثةيِرةوةخ ناوخؤية هاتة بةرنامةخ كارةوة بة دةنطدان تةئجيلمان كرد، لةبةرئةوةخ 

َيت هيض هاتؤتة بةرنامةخ كارةوة بة دةنطدان تةئجيل كراوة، بؤية هةر بةثَيي ثةيِرةوخ ناوخؤ ناكر
 بةرنامةيةك  كارخ تر ب َيتة ثَيشةوة، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
من بريم ضوو، كاك بهزاديش ئةم نوقتةيةخ ورووذاند كة ياسايةكمان هةبوو ياساي ضاندن  ئةندامةكان  

رنامةخ كارةوة، بؤية ئَيستا جةستةخ مرؤظ لة رابووردوو، بةآلم ثةيِرةوخ ناوخؤ ثَيش ئةو ياساية هاتة بة
جارَيك  تر ثةيِرةو هاتؤتة بةرنامةخ كارةوة، ئةوة وةكو بةِرَيز د. بةهاريش باسي كرد، مةسةلةخ 
ثةيِرةويش مةسةلةيةك  هةروا بَي ئةهميةت نيية، ثةيِرةوخ ناوخؤي ثةرلةمان زؤر طرنطة بؤ 



 21 

بارةت بة ثرسيار و ثرساندن و ئةمانة، ضارةسةركردني بةشَيك لةو ثرسانةخ كة ئَيوةش باستان كرد، سة
 ،فةرموو كاك خلف

 بةِرَيز خلف امحد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من ثشتيواني لة قسةكان  بةِرَيز )كاك شوان( دةكةم، هيوادارم سةرةتاخ دانيشتنةكان بةرةو كؤتايي هاتن  
ة لة بةرذةوةندخ خةَلكي تةشةنوجةكان بَي و، ب ينةوة سةر رَي كةخ كارخ خؤمان بةو شَيوازةخ ك

كوردستان بَي و، فيعلةن ئَيمة لةو ثةرلةمانة دابنيشني بؤ طفتوطؤكردن لة سةر ئةو قةيرانانةخ كة هةية 
و، بةو شَيوازة ياساييةخ كة ثةيِرةوخ ناوخؤ رَيطةخ بة ئَيمة داوة، بتوانني طفتوطؤ لة سةر بابةتةكان 

بةجَيكردن بة شَيوازخ طشيت بَينة ثةرلةمان بؤ طفتوطؤ لة بكةين و، وةزيرةكان ئةندامان  دةسةآلتي جَي
سةر ئةم بابةتانة، ئاطام لة روونكردنةوةيةكي جةنابت بوو، بةآلم ثَيم واية ئيكتيفا نةبوو بؤ ئةوةخ من 
ئةو ثرسيارة دووبارة نةكةمةوة، ئايافيعلةن ئةو ياداشتانةخ كة تةقديم كرابوو بؤ بانطهَيشتكردن  بؤ 

َيزةكان فيعلةن سةرؤكي ئةَومةن  وةزيران رَيطرة لةوةخ كة ئةو وةزيرانة بَينة ثةرلةمان بؤ وةزيرة بةِر
ئةوةخ ئَيمة لَيثرسينةوة يان طفتوطؤ لة سةر قةيرانةكان بكةين؟ ئةطةر واية ثَيويستة روون  بكةينةوة بة 

تا بتوانني ضارةسةرَيكيش فةرم  بؤ خةَلكي كوردستان و ثةرلةمانتاران و هؤكارخ رَيطريكردنةكة بزانني 
 بؤ ئةو وةزعة بدؤزينةوة، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
هيض شتَيكي رةمسي لةم بارةيةوة بة ثةرلةمان  كوردستان نةطةيشتووة، ئَيمة ئَيستا لة بةدواداضوونني بؤ 

اخ بانط كردن  وةزيرةكان بكةن بؤ ئةم ثرسة، و بة دَلنياييةوة ئةندامان  ثةرلةمان مايف خؤيانة داو
دانيشتنةكان  ثةرلةمان بةثَيي ثةيِرةوخ ناوخؤخ ثةرلةمان و بةثَيي ياساي هةَلبذاردني ثةرلةمان  
كوردستان، وا لة بةدواداضوونني بؤ ئةم ثرسة، بةآلم ئةو قسةيةخ جةنابت راستة، ئةطةر ثرسَيكي لةم 

ثةرلةمان  كوردستان بةثَيي رَيكارة ياساييةكان  خؤخ مامةَلة  شَيوةية هاتة كايةوة ئةوكاتة ثَيويست دةكات
 ،بكات، فةرموو كاك عمر

 بةِرَيز عمر عينايةت:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةِرَيزان لة ليذنةخ كات  ثةيِرةوخ ناوخؤ ميكانزم  طفتوطؤكردن لة سةر ثةيِرةوةكان بآلوكردؤتةوة، لة 
َيك دوو خولةك قسة بكات، مببورة نوقتةخ نيزاميية؟ كاك دكتؤر، كة هةر ئةندام  بةندخ يةكدا هاتووة

 دذخ ثةيِرةوخ ناوخؤ قسةيان كردووة،
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

هَيشتا نةضوونةتة سةر بةرنامةخ كار، هَيشتا بةداخةوة بةهؤخ نوقتة نيزامييةكان نةمانتوانيوة ب ينة 
كةم  كة بريتيية لة طفتوطؤكردن لة سةر ئةوة و، ئةو بةِرَيزانة ثَيشنيارةكان  سةر بةرنامةخ كار، خاَلي ية
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خؤيان دةخوَيننةوة، و ئةو كات بة دَلنياييةوة طفتوطؤخ لة سةر دةكةين، يةعين هَيشتا بِريارخ لة سةر 
 نةدراوة، 

 بةِرَيز عمر عينايةت:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 راوة،وا تةسةورم كرد بِريارخ لة سةر د
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 هَيشتا بِريارخ لة سةر نةدراوة، فةرموو كاك دَلشاد،
 بةِرَيز دَلشاد شعبان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بة حوكم  ئةوةخ كة ئَيمة نوَينةرخ خةَلكني و، دةضينة ناو خةَلك ئةمة فةترةيةكة لةاليةن خةَلكةوة، 

هانة دةكرَين بةوةخ كة بؤ سروودخ ئةخ رةقيب وةكو خؤخ لة ناو هؤَلي ثةرلةمان لَي وةكو تؤمةتَيك ئي
نادرَخ، راستة نةبوويتة ياسا وةكو عورفَيك مةعامةلةخ لةطةَلدا دةكرَخ، بةآلم ضؤن خةَلك لَيمان قةبول 

بَيت سروودخ ناكات بةهةمان شَيوةش ئَيمة لَيتان قةبول ناكةين وةكو دةستةخ سةرؤكايةت  ثةرلةمان، دة
 ئةخ رةقيب وةكو خؤخ لَي بدرَيت، سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

هةرضةندة قسةكانت نيزامي نةبوون، بةآلم دةمةوَخ روونكردنةوةيةك بؤ جةنابتان و بؤ راخ طشتيش 
هيض خولَيكي طرَيدان، نة لَيرةوة بدةم، لة خولةكان  ثَيشووخ ثةرلةمان  كوردستان، لة سةرةتاخ دةستثَيكي 

مارشي ئةخ رةقيب لَي دراوة، نة سروودخ ئةخ رةقيب لَي دراوة، دةتوانن بطةِرَينةوة بؤ ثِرؤتؤكؤلةكان، 
دةتوانن بطةِرَينةوة بؤ وينةكان  ثةرلةمان  كوردستان، و ئَيمة لة دةستةخ سةرؤكايةت  ثَيشووش 

اردنةكان مارشي ئةخ رةقيب لَي دراوة، هيض شتَيكي لةم ثرسيارمان كردووة، تةنها لة دةسثَيكي خولي هةَلبذ
بابةتة نيية ئةوةخ كة لةمة و لةوَخ باس دةكرَخ، تؤمةت دروست دةكرَخ، عةلة ئةساس لة ثةرلةمان  
كوردستان سروودخ ئةخ رةقيب تَيكدراوة، هيض شتَيكي لةم بابةتانة نيية، ئةوةخ كة موتتةبةع بووة لة 

نها لة دةسثَيكي خولي هةَلبذاردن دانيشتن  يةكةم  خولي هةَلبذاردن مارشي ئةخ ثةرلةمان  كوردستان، تة
رةقيب لَي دراوة، لة خولةكان  طرَيدان بةهيض شَيوةيةك مارشي ئةخ رةقيب لَي نةدراوة، ئَيمة لةو خؤلة 

ةية، و خؤمان بة ثَيويستمان زانييوة، لةبةرئةوةخ بارودؤخَيكي تايبةت لة هةرَيم  كوردستان بوون  ه
هةرَيم  كوردستان رووبةرووخ طروثي تريؤرسيت داعش دةبَيتةوة و، بؤ زياتر تَيك رذان  هةماهةنط  نَيوان 
فِراكسيؤنةكان و ئةندامان  ثةرلةمان و ثَيداني هةستَيكي نةتةوةيي بة دانيشتنةكان  ثةرلةمان و دةسثَيكي 

يب دةسثَيكي خولي طرَيدانةكانيش مارشي ئةخ رةقخولةكان  طرَيدان، ئَيمة لةم خولةدا بِريارمان داوة لة 
 لَي بدرَيت، فةرموو كاك باثري.
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 بةِرَيز باثري كامةال:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

جةنابتان وةآلم  نوقتة نيزامَيكي كاك بهزادتان دايةوة، بةآلم ئةطةر ديقةت بدةن ثَي ةوانةخ ثةيِرةوخ 
سايةك، ثِرؤذة ياساي ثةيِرةوخ ناوخؤ نةضوبووة ناو طفتوطؤوة ناوخؤية وةآلمةكة، لةبةرئةوةخ كة هةر يا

دواخرا، بةآلم ياساخ ضاندني ئةندامان  جةستةخ مرؤظ، ضةند ماددةيةك طفتوطؤخ لةسةر كراوة، كةواتة 
 ناكرَيت بث ِرَيت بة ثَيي ثةيِرةوخ ناوخؤ، بؤية من ثشتطريخ لة سةرَةكةخ دةكةم، سوثاس.

 ق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.يوسف حممد صاد
ئةو هؤكارةخ كة بووة هؤخ دواخستين ئةو ثِرؤذة ياساية تا ئَيستا لة جَيي خؤيةت ، بِريار بوو 
ثَيداضوونةوة بة سزاكاندا بكرَخ و، دواخ ئةوةخ ثَيداضوونةوة بة سزاكاندا بكرَخ لةاليةن ليذنةخ ياسايي و 

وة خبرَيتة بةردةست ئةندامان  ثةرلةمان، بؤ دةنطدان و ليذنة ثةيوةندارةكان، ئةو كات ثِرؤذةكة بهَينرَيتة
بؤ طفتوطؤكردن، تا ئَيستا نةكراوة، هةر كاتَيك تةواو بوو بة دَلنياييةوة دةهَينينةوة بةرنامةخ كار، فةرموو 

 د. سرياج،
 بةِرَيز د. سرياج امحد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ؤخ رَيطرخ سةرؤكايةت  ئةَومةن  وةزيران دةكرَخ كة طواية لة دانيشتين ئةمرؤ طوَيم لَي دةبَي باسي دةنط

 خةريكن ثةرلةمان ثةك خبةن، بةِراسيت من واي نابينم و، بةشتَيكي جةواشةكارخ دةبينم،
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

برِبخ، فةرموو د.  بةِرَيزت بؤت نيية ئيتهامَيكي هيض ئةندامَيكي ثةرلةمان بكةخ، دةتواني راخ خؤت دةر
 سرياج،

 بةِرَيز د. سرياج امحد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( لة ليذنةخ 11( تاكو سةعات )5/9ئةمرؤ كة بةِرَيز وةزيرخ ئةوقاف و كاروبارخ ئايين لة سةعات )
ئةوقاف بووة، زؤر بابةت  طرنط بابةت  هةنوكةيي بامسان لَيوة كرد، كةواتة ئةو شتانةخ كةوا باس 

َي  من بةِراسيت نابينم، ئةمِرؤ كة هةندَيك لة ئةندامان باسي ئةوةيان كرد، ئةمِرؤ كاتي ئةوةية دةكر
باسي خةم  خةَلك بكرَخ، دةبَي ثةرلةمان طةرمةخ باسي ئيشةكان  خةَلك بكات، طةرم و طوِرخ ثَيوة ديار 

نةبووة، كةواتة ئَيمة ئةمِرؤ بي ، باسي هةندَيك بابةت نةكرَي  كة جةنابت ئيشارةتت ثَيدا كة شت  وا 
)فشهد باسي شيت هَيور بوونةوة بكةين، نةك ئَيمة تؤمةت بؤ خةَلك بثؤشينةوة و زياد بكةين، ئةمِرؤ 

 وةزيرخ ئةوقاف ئةمِرؤ الخ خؤمان بووة، شاهدًا من أهلها(
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو د. شَيركؤ.
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 ت:بةِرَيز د. شَيركؤ جود
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( كة دواين مؤَلةت بوو، بؤ ئةوةخ كة 10/8باسي صندوقي كوردستان كرا، بؤ داهاتة نةوت و طازيةكان لة )
( ئَيمة نووسراوخ فةرميمان بؤ سةرؤكايةت  11/8ئةَومةن  وةزيران ناوخ ثاَلَيوراوةكان بنَيرَخ لة )

(ةوة ئيك ئةم ياساية جَيبةجَي ناكرَي، 11/8ؤ ئةوةخ كة لة )ثةرلةمان ناردووة، ئاطادارمان كردؤتةوة ب
ئةمة ثَيشلكارخ ياساية، تكاية بؤ ئةوةخ جةنابتان ئةم رَيكارة ياساييانةخ كة ثَيويستة بطرنةبةر، لةبةرئةوة 
هيوادارين كة جةنابتان لة سةرؤكايةت  ئةو رَيكارانةخ كة ثَيويستة بيطرنةبةر، سةبارةت بة بانطهَيشت 

دن و، بةندة وةكو يةكَيك لةو ثةرلةمانتارانةخ كة بة شةخصي بانطهَيشيت ثرساندمن كردووة بؤ بةِرَيز كر
وةزيرخ سامانة سروشتييةكان حةفتةيةك تَيثةِريوة بةثَيي ثةيِرةوخ ناوخؤ لةو بةروارةخ كة بةندة بؤ 

ن عمر(يش وةكو شةخصي جةنابتان  ناردووة بؤ سةرؤكايةت  ثةرلةمان، بةروارخ ثَيش منيش )كاك سؤرا
داواخ كردبوو حةفتة بةسةر داواكاريةكةخ ئةويش تَيثةِريووة، لةبةرئةوة ئةو نووسراوةخ جةنابتان 
ناردووتانة بؤ ئةَومةن  وةزيران ثَيم واية ئةويش هةر حةفتةخ بةسةردا تَيثةِريوة بةثَيي ثةيِرةوخ 

 ناوخؤ لة وَيدا تةجاوز كراوة، سوثاس.ناوخؤ، تةنها بؤ ئاطاداركردنةوة بؤ ئةوةخ كة ثةيِرةوخ 
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

هةر وةكو لةطةَل بةِرَيزيشتاندا قسةمان كردووة لة سةر ئةو بابةتة ئةوة لة سةر ئةوة وةستا بووين كة 
ندن  ئيستجوابة جةماعيةكة ثرساندنة جةماعيةكة بنَيرين بؤ حكومةت يان نا؟ و دوايي ثرسي ثرسا

وةزيرخ سامانة سروشتيةكان لةبةرئةوةخ لة يةك كةس تَيثةِريوة، هةمووخ لةيةك دانيشتين ثةرلةماندا 
تةرح بكرَخ بؤ ئةوةخ بةيةك دانيشتن  ثةرلةمان ئةو بابةتة بةِرَيوة ببةين، بةِرَيزان ئَيستا دةضينة بِرطةخ 

فتوطؤكردن  ثةيِرةوخ ناوخؤخ ثةرلةمان  يةكةم لة بةرنامةخ كارخ دانيشتن  ئةمِرؤمان كة بريتيية لة ط
كوردستان كة لةاليةن ليذنةخ كات  بؤ ثَيداضوونةوةخ ثةيِرةوخ ناوخؤ ئامادةكراوة، بةثَيي بِريارخ ذمارة 

(مي ياساي هةَلبذاردن  ثةرلةمان  كوردستان ذمارة 56( لة ماددةخ )8( و بِرطةخ )2014(خ ساَل  )26)
(خ ثةيِرةوخ ناوخؤخ ثةرلةمان  كوردستان ذمارة 94ثاَلثشت بة ماددةخ )خ هةمواركراو، 1992يةكي ساَلي 
خ هةمواركراو، داوا لة سةرؤكايةت  و ئةندامان  ليذنةخ كات  بؤ ثَيداضونةوةخ 1992يةكي ساَلي 

ثةيِرةوخ ناوةخؤ دةكةين كة بَينة سةر منةصة بؤ دةست ثَيكردن بة طفتوطؤكردن سةبارةت بة ثِرؤذةخ 
وَيِراخ دةست خؤشيمان بؤ سةرؤك و ئةندامان  ليذنةخ كاتي ثةيِرةو كة ثةيِرةوخ ناوخؤخ ثةيِرةوةكة، 

ثةرلةمان  كوردستانيان ئامادة كردؤتةوة، دةمةوَخ ضةند سةرنج و تَيبينيةك خبةمة روو بةِرَيزان 
تو وَيذكردن ئةندامان  ثةرلةمان، ليذنةخ كات  ثةيِرةو هةندَيك ثَيشنياريان ئامادةكردووة بؤ ضؤنيةت  و

لة سةر ثةيِرةو ثَيش ئةوةخ وتو وَيذ لة سةر بِرطة و ماددةكان  ثةيِرةو بكةين ئةو ثَيشنيارانة 
دةخوَيننةوة، و طفتوطؤخ لة سةر دةكرَخ، و دةنطيان لة سةر دةدةين، و ئةو كات دةضينة ناو طفتوطؤكردن  

بةت دةبَي ئةوةش باس بكةين كة ئةو ماددة و بِرطةكان  ثةيِرةوخ ناوخؤخ ثةرلةمان  كوردستان، هةَل
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ليذنةية بؤ ماوةيةك  دوورو درَيذ كاريان لة سةر ثةيِرةوةكة كردووة، و نوَينةرايةت  سةرجةم 
فِراكسيؤنةكان تا راددةيةك  زؤر رةضاو كراوة لة ليذنةكة، بؤية داوا دةكةين لةو خاَلانةخ كة ثَي ةوانة نني 

ان طفتوطؤخ كةمكخ لة سةر بكرَخ، ضونكة نوَينةرايةت  ئَيوة لة لةطةَل هيض ياسايةكي هةرَيمي كوردست
فِراكسيؤنةكان بةشدار بوون لة طفتوطؤكردني ثةيِرةوةكة، و ئةو رَيكةوتنانةخ كة لةوَيدا كراوة لةبةرضاو 

كة بطريَخ،ئَيستا داوا لة بةِرَيز سةرؤكي ليذنةخ كات  ثةيِرةو دةكةين كة بفةرمووَيت بؤ ئةو ثَيشنيارانةخ 
 ئامادةيان كردووة، فةرموو بةهار خان نوقتةخ نيزاميت هةية؟

 بةِرَيز د. بةهار عبدالرمحن:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

هةر بابةتَيك كة بؤ طفتوطؤ و قسةكردن بَيت، دةبَيت دوو رؤذ ثَيش ئةوة خبرَيتة بؤكسةكاوان، ئةمة خؤخ 
ة، ثَي ةوانةخ ثةيِرةوة، ضونكة هةر ثِرؤذة ياسايةك بؤ خؤخ ئةم خاآلنةخ كة ليذنةخ كاتي دياريان كردوو

بةثَيي ثةيِرةوخ ثَيشوو طفتوطؤ دةكرَي ئةم خاآلنةخ خستويانةتة روو دةتوامن بَلَيم ثَي ةوانةخ ئةوةية، 
ضونكة ميكانزم  نةيان خستؤتة روو، بةآلم مادام دةخرَيتة دةنطدان و ياسايي دةكرَيت، قسةكةخ من 

ر بابةتَيك دةخرَيتة طفتوطؤوة دةبَيت دوو رؤذ ثَيش ئةوة خبرَيتة بؤكسةكاوان، ئةمة ئةوةية كة دةبَيت هة
 ثَيش كؤبوونةوةخ ثةرلةمان ئةمة لةبةردةممان دانراوة، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
كة سةبارةت بة ثةيِرةو  تةبعةن ئةم ثَيشنيارانة ثَيم وابَيت لة دانيشتين ثَيشووخ ثةرلةمان  كوردستانيش

ئةَاماندا، ئةو ثَيشنيارانة خوَيندرانةوة لةاليةن ليذنةكةوة، و لةو كاتةوة ئةندامان  ثةرلةمان زانياريان 
هةية لة سةر ئةو ثَيشنيارانة، بةآلم با خؤشيان وةآلم دةنةوة ثَيشنيارةكان خبوَيننةوة، تكاية وةآلم  ئةو 

 د. فرست،نوقتة نيزاميةش بدةنةوة؟ فةرموو 
 :صؤيف  بةِرَيز د. فرست

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئَيمة لةو كؤبوونةوةخ كة ثةيِرةوخ ناوخؤ خراية بةرنامةخ كار، بة تَيرو تةسةي باسي قؤناغةكان  

( ماددة و 149دةستثَيكردن بة نووسينةوةخ ئةو ثةيِرةوةمان كرد كة ئَيستا لةبةر دةسيت ئَيوةية لة )
تووة، و ئةو كاتيش لة ناو ئةو وةرةقةيةخ خستمانة بةردةم ئةندامان  بةِرَيزخ ثةرلةمان ( بةش ثَيكها12)

ضةند ثَيشنيازَيكمان خستة روو بؤ كار ئاسان  بؤ ئةوةخ بتوانني بة كاتَيك  زوو ئةو ثةيِرةوة تةواو بكةين، 
بؤ ئةوةخ بيطؤِرين، و  و تةنها ئةوةخ كة لةبةر دةستتان داية، تةبعةن جارَي ثَيش هةموو شتَيك قابيلة

هيض بِريارخ لة سةر نةدراية، هةرضةندة لة كؤبوونةوةخ دوَينَ  لة فِراكسيؤنةكان لةطةَل جةنابتان و 
يار بؤ ئةو خاَلانة ثةسند كرا، بةاَلم ديسان دوا بِر سةرؤكايةت  ثةرلةمان كرا، لةوَيش خراية روو،
نة، ئةوةي ئَيستا دةنطي لةسةر دةدةيين و دخيوَينينةوة كؤبوونةوةي ثةرلةمان و ئةنداماني بةرَيزي ثةرلةما

و تةسوييت ئةكةين وةكو ميكانيزمي طفتوطؤ كردنة، تةنيا لةسةر ئةو ثةيِرةوة نة ياساية و نة شتَيكي ترة، 



 26 

( ماددةية لة كاتَيكي زؤر كةم و زوو ثةسند بكرَي، و ئةطةر بة 149ئاساني بكةين بؤ ئةوةي ئةو )
ار كاتَي كة ماددةيةكي ثةيِرةوي ناوخؤ ويستوومانة تةعديلي بكةين هةر لة ناو هؤَلي برييشتان بَي زؤرج

( لة 94ثةرلةمان خستوومانةتة دةنطدان و هةر لةو جةلسةيةش ثةسند كراية، جونكة بة ثَيي ماددةي )
( 94ثةيِرةوي ناوخؤ جياوازة لةوةي كة ياسايةكي تةبيعي تةعديل ئةكةي و ثَيشكةش ئةكرَي، ماددةي )

هةر خؤي لة ناو هؤَلي ثةرلةمان ئةطةر بيخوَينينةوة ئةتوانني تةعديلي بكةين لة ثةيِرةوي ناوخؤ، لة 
( دا هاتووة ) ئةكرَي حوكمةكاني ئةو ثةيِرةوة هةموو يان هةندَيكي لةسةر ثَيشنيازي سةرؤك 94ماددةي )

، ئةطةر ناوي هةمواري ثةيِرةويشي لَي ( ئةندام بة ِرةزامةندي زؤرينةي ئامادة بووان هةموار بكرَي10يان )
بنَيي هةر ئةتواني ئَيستا بيكةي، ئةطةر ناوي ئاسانكاري و ميكانيزمي ثةسند كردني ثةيِرةويشي لَي بنَيي 
هةر ئةتواني ئيستا بيكةي، ئةوةي ئَيمة كردوومانة ثَيويستمان بة هاوكاري ئَيوةية، لةبةر خاتري ئَيوةية 

وةكو ئةوة ثَيشكيش بةرَيز عومةر عينايةت باسي كرد كة ئَيمة ئةَلَيني دوو بتوانني بة كةمكين ماوة 
خولةك ثَيشكيش كة سَي خولةكمان دياري كرد لة ثةيِرةو نةهاتية سَي خولةك، سَي خولةكمان دانا بؤ 

با لة  ئةوةي طفتوطؤ لةسةر قانونةكان بكرَي، هةر لَيرة بة دةنطدان بِريارميان لةسةر دا، هةر بة دةنطداني
ثةيِرةويش نةهاتيب ئةتوانني بِرياري لةسةر بدةين، دوو خولةكتان بَي كةمة، بيكةنة سَي خولةكة، هةر 
ثَيتان كةمة، بيكةنة كراوة، بةاَلم ئةوةتان لة بري نةجَي ئةو ثةيِرةوة لةوانةية بة سَي مانطيش تةواو نةبَي، 

 ني ئةو ميكانيزمانة تةنيا بؤ كارئاسانية، سوثاس.بؤية تةحديد كردني كات لة ساحلي هةموو اليةكة، و دانا
 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيز د.يوسف حممد

بتتة  تتتوانن  ئتتةوةي ب بتتؤ  يتتة  طتتا هة شتتةوة جَي سوثاس، بةرَيزان ئةوانةي كة لة دواوة دانيشتوون ثَيم وابَي لة ثَي
ستت لتتة فراك يتتة،  طتتا هة يتَترة جَي شتتةوة، ل نتتة ثَي كتتةن، بَي كتتان ب لتتة طفتوطؤ شتتداري  ستتاني بة يتتة، ئا طتتا هة يؤنةكان جَي

 ئةتوانن بَينة ثَيشةوة، كاك شَيخ ئَيوةش ئةتوانن، كاك بابري نوقتةي نيزاميية؟
 بةرَيز باثري كامن:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ستتندمان  ستتيؤنةكان ثة نتتةوةي فراك لتتة كؤبوو يتَتيَن  ئةوةي كاك دكتؤر فرسةت سةرَم لةسةري هةية، هةم دو

كتت ستتةري  شتتةمان لة نتتي نتتةكرد، موناقة هتتةموار كرد ستتتةوخؤ  ئتتةوة ِرا كتتةم و دووةم،  طتتةي ية رد، دووةم، بِر
شتتَيوازةكة،  ئتتةيطؤِري  نتتةكراوة،  يتتاري  لتتةوَي د تتتة،  نتتي كا ثةيِرةوي ناوخؤي ثَيشووة، ضونكة يةكةم، دياري كرد

 دووةم، ئةوة شَيوازَيكي هةَلبذاردنة، هةَلبذاردن نةك دةنطدان لةسةري.....
 ةرلةمان:سةرؤكي ث-بةرَيز د.يوسف حممد
 با بيخوَينةوة.
 بةرَيز باثري كامن:

 .....بؤية من سةرَم لةسةري هةموارة، ِرَيكاري ياسايي خؤي وةرطرَي، سوثاس.
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 سةرؤكي ثةرلةمان: /بةرَيز د.يوسف حممد
 فةرموو دكتؤر فرست.

 بةرَيز د.فرست صؤيف:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لتَتةكان شَيوازي دةنطدان وةكو ثةيِرةوة، ئَيستاش  يتتةك خا طةشة خان ئةخيوَينَيتةوة، ئةطةر ثَيتان باشة يةك، 
نتتاِروات،  شتتَيوازة  بتتةو  ثتتةيِرةوة  ئتتةو  بتتةاَلم  كتتةين،  موناقةشة ئةكةين، كَي مواَلحةزةي هةية بيدةن، ضاكي ئة
ثتتةيِرةوي  كتتو  طتتدان وة شتتَيوازي دةن يتتة  كتتةين، بؤ ستتةر ئة طتتؤي لة ضتتؤن طفتو بتتزانني  ئةبَي مَيكانيزمَيك هةبَي 

ختتان خؤما شتتة  بتتةرَيز طة لتتة  ستتتا داوا  ستتانية، ئَي كتتار ئا بتتؤ  تتتةنيا  تتتر  ئتتةوةي  يتتة،  فتتةرقي ن هتتيض  كتتردووة،  ن لَي
هتتةبوو  يتتةك  ستتةر ض ماددة حتتةزاتان لة شتتة موال ثتتَيم با تتتر  بِرياردةري ليذنةي كاتي ئةكةين بيخوَينَيتةوة، دوا

 وةري ئةطرين.
 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيز د.يوسف حممد

 فةرموو خاتوو طةشة.
 رَيز طةشة دارا:بة

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ميكانيزمي طفتوطؤ كردن و ثةسند كردني ثرؤذةي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان:

متتاوةي دوو - 1 لتتة  يتَتت  كتتات و دةب هةر ئةندامَيكي ثةرلةمان بؤي هةية لةسةر هةر ماددةيةك يةكجار قسة ب
 خولةك قسةكاني تةواو بكات.

ثتتةيِرةوي -2 بتتةثَيي  ثتترؤذةي  شتتةي  ئتتةو بة متتاددةي  بتتة  متتاددة  جتتا  تتتةوة، ئين بتتةش دةخوَيندرَي بتتةش  نتتاوخؤ 
جتتا  شتتَيك، ئين ريزبةندي ماددةكان دةخرَيتة طفتوطؤ، لة دواي تةواو بووني طفتوطؤ لةسةر ماددةكاني هةر بة

 ماددة بة ماددة دةخرَيتة دةنطدان، كامة ِرا زؤرينةي دةنطي بة ثةسند كراو دادةنرَي.
شتتتطريي هةر را -3 لتتةمان ث نتتدامي ثةر ستتَي ئة يتتةن  كتتةم لةال يتتةني  بتتَي بةال يةك بؤ ئةوةي خبرَيتة دةنطدان دة

 بكرَيت.
هتتةموو  -4 ئتتةوةي  كتتردن و دواي  بتتةجَي  جتتَي  بتتواري  تتتة  كتتةوة دةكةوَي بتتة ية نتتوَي  نتتاوخؤي  هةموو ثةيِرةوي 

 ثةيِرةو دةخرَيتة دةنطدان، ئينجا بة ثةسند كراو هةذمار دةكرَيت.
لتتة دواي ئةو ثؤَل -5 ني كردنةي لة ثرؤذةي ثةيِرةوي نوَي كراوة بؤ ماددةو بةشةكاني ئةم ثةيِرةوة دةكرَيت 

 تةواو بووني طفتوطؤ لةسةري ليذنةي ثةيِرةو ريزبةندي بةش و ماددةكان دابِرَيذرَيتةوة.
انةخ ميكانيزم  وةرطرتن  خاَل  ثةيِرةوخ لة كات  طفتوطؤ كردن  ئةم ثرؤذةية تةنها لةو حاَلةت -6

 خوارةوة دةبَيت.
أ/ ئةطةر ثَيشَيل  يةكَيك لة ماددة و بِرطةكان  دةستوور يان ياسا بةركارةكان يان يةكَيك لة ماددة و 

 بِرطةكان  ثةيِرةوخ ناوخؤي بةركار كرا لةطةَل ئاماذةكردن  بة ماددةكة.
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 ب/ ئةطةر طفتوطؤكان لة بابةت  دانيشتنةكة دةرضوون.
  طفتوطؤ لةسةر بابةتَيك و بِرياردان لةسةر طفتوطؤ كردن لةسةر بابةتَيك  دخ ج/ داواكردن بؤ دواخستن

 يان ئاَلوطؤِر لة بةرنامةخ كار.
د/ ئةطةر هةر ئةندامَيك داواخ ئاخاوتن  كرد لةِرَيطةخ خاَل  ثةيِرةوخ بةآلم ئاخاوتن  خاَل  ثةيِرةوخ 

لة كات  دووبارة بوونةوةخ لةو دانيشتنةدا نةبوو سةرؤك  ثةرلةمان دةتوانَيت ئاخاوتن  ثَ  برِبَيت و 
 هةَلَيك  ترخ ناداتَ  بؤ ئاخاوتن لةِرَيطةخ خاَل  ثةيِرةو.

 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيز د.يوسف حممد
سوثاس، ئيستا دةرطاي طفتوطؤ ئةكةينةوة سةبارةت بةو ثَيشنيازةي ليذنةي كاتي ئامادةيان كردووة، دوايي 

 وو كاك ئةبو بةكر.دةنطداني لةسةر ئةكةين، فةرم
 بةرَيز ابو بكر هةَلةدني:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من تَيبينم لةسةر بِرطةي )ا( ي خاَلي شةشةم هةية، مةبةست لة دةستوور ضية؟ نا شوكري نةبَي كة ئَيمة 
 دةستوورمان هةية؟ مةبةست لة دةستووري عَيراقة؟ دةستووري كَي؟ سوثاس.

 رلةمان:سةرؤكي ثة-بةرَيز د.يوسف حممد
 فةرموو خاتو بةهار.

 بةرَيز د.بةهار حممود:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةو ئعتيبارةي كة ثةيِرةوي ناوخؤ هَيناويةتي و كاروباري ئةو ثةرلةمانة ِرَيك ئةخات، بؤية لة ِروانطةي 
بؤ قسة  ئةوةوة ثَيم واية خاَلي يةكةم قسة كردن دوو خولةك، دوو خولةك جاري وا هةية هةر طةرم نابي

كردن، بؤية بة كةمي ئةزامن، لة خاَلي دووةم هةر لة ِروانطةي ئةو طرنطيةي ثةيِرةوي ناوخؤ هةيةتي ِراي 
زؤرينةي دةنطي هَينا، لة خاَلي دووةم كة باس كراوة، ثَيم باشة دوو لةسةر سَي بَي نةك ِراي زؤرينة، بؤ 

ئةبَي كؤدةنطي زؤر زياتري لةسةر بَي نةك ئةوةي كة ئةو ماددانة وةكو باسم كرد ثةيِرةوي ناوخؤية، 
زؤرينة، سةبارةت بةو تَيبينيةي بةرَيز مامؤستا هةَلةدني خستيية ِروون بةهةمان شَيوة من سةرَم هةية، 

 مةبةست لةو دةستوورةية.
 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيز د.يوسف حممد

 فةرموو كاك عومةر.
 بةرَيز عمر عينايةت:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بِرطةي يةك، دوو خولةك دذي ثةيِرةوي ناوخؤية، لةطةَلي نيم، دوا ئةكةم يان كراوة بَي، يان بةالي كةمةوة 
هةر ئةندامَيك بؤي هةبَي سَي دةقة قسة بكات، بِرطةي دوو، ثرؤذةكة بةش بةش ئةخوَيندرَيتةوة ئينجا 
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ي لةسةر بدرَي، داوا ئةكةم بِرطة بة ماددة بة ماددةي بة ِريزبةندي ناوخؤ ئةكرَيت، ناكرَي بةش بةش دةنط
برطة دةنطي لةسةر بدرَي، لة بِرطةي سَي، هةر ِرايةك بؤ ئةوةي خبرَيتة دةنطدان ئةبَي بة الي كةم لةاليةن 
سَي ئةندامي ثةرلةمان ثشتطريي بكرَي، ئةوةش دذي ثةيِرةوي ناوخؤية، شيت وا نية، هةر كةسَيك ِرةئيةكي 

ويستة بة هةند وةرطريَي، شةشةم، )ج( داوا كردن بؤ دواخستين بابةتَيك و هةبوو ئةطةر مةعقول بوو ثَي
بِرياردان بؤ طفتوطؤ كردن لةسةر بابةتَيكي تر لَيرةوة ئةوة بة ثةسند ئةزامن، ثَيم باشة ئَيمة ثَيش ئةوةي، 

كايةوة ئَيمة لة ناو برادةراني ئامادة كردني ثةيِرةو باسي ئةوةيان كردباية ئةطةر بابةتَيكي طرنط هاتة 
بتوانني بؤ ووونة ياساي سةرؤكايةتي هةرَيم و حيزبةكان ئةطةر ِرَيكةوتن جارَيكي تر بَيتةوة ناو 
ثةرلةمان و ناكرَي ئةوة دواخبرَي، ميكانيزمَيك بدؤزينةوة و بتوانني ئةو ثةيِرةوة ِرابطرين بؤ ئةو بابةتة 

 ينة ناو كاري ثةرلةمانةوة، سوثاس.و بابةتي تر، بتوانني ِرَيطةيان بكةينةوة و بيانهَين
 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيز د.يوسف حممد

 سوثاس، فةرموو كاك بَيستون.
 بةرَيز بَيستون فائق:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثشتطريي ئةو خاَلةي كاك عومةر ئةكةم بؤ بِرطةيةك، لة كاتَيكدا ويستمان ئةو ثةيِرةوة ِرابطرين، و لةسةر 

ةش كة هاورَيياني ليذنةي ئامادة كردني ثةيِرةو كردوويانة هةمووي بة زيادة ئةزامن، كؤي ئةو ضةند خاَل
ضونكة بةشَيكي زؤري لة كؤنةكة هةية، مةسةلةي نوقتةي نيزاميية، قسة كردني ئةندام، بؤية بة داواي 

موو قةيرانة لَيبوردنةوة هةمووي زيادةية، بةس ئةو خاَلةي كاك عومةر طرنطة كة لة كاتَيك ئَيمة ئةو هة
سياسي و ئابووريانة ئةطةر بابةتَيكي طرنط هاتة ثَيشةوة ثَيويستة ئَيمة بة دةرةجةيةك بتوانني ِرةئي 

 لةسةر وةرطرين، سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيز د.يوسف حممد

 فةرموو كاك ساالر.
 بةرَيز ساالر حممود:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
زيادةن، ئَيمة ئيلتيزام بكةينة وجودي ليذنةي كاتي ثةيِرةوي ناوخؤةوة  ثَيم واية ئةو قسانة بةشي زؤري

ئةو ِرَيوشوَينانةي دياري كراوة ثةرلةمان ئيلتيزامي ثَيوة بكات، مةسةلةيةكي طرنطة، هةر بابةتَيكيش 
( بِرطةي يةكةم فةقةرةي يةكةم 54طرنط بو هاتة ثةرلةماني كوردستان ئةو كاتة بةثَيي ماددةي )

ئةو مةسةلةيةي كردووة، سةرؤكايةتي ئةتوانَي ثَيش و ثاشي بةرنامةي كار بكات، يان بيخاتة عينجي 
دةست ثةرلةمانتاران، بة زؤرينةي دةنطي ئةنداماني ثةرلةمان ئةو ثرسة ضارةسةر ئةبَي، بؤية ئةو بابةتة 

ةواو بيَب، و بة لة كةمكين وةقت و لة زؤرترين تةفاسيلي داخيلي ئةو ثةيِرةوة بني بؤ ئةوةي زوو ت
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دَلنيايةوة مةسةلةيةي تر و ئةركي تريش لةبةر دةم ثةرلةماني كوردستانة، بةاَلم مادام ئَيستا لة بةرنامةي 
 كارة با كاري لةسةر بكرَي.

 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيز د.يوسف حممد
 ةوة، ثَيش دةنطدان.سوثاس، فةرموو سةرؤك و ئةنداماني ليذنةي ثةيِرةو وةاَلمي ئةنداماني ثةرلةمان بدةن

 بةرَيز د.فرست صؤيف:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةبارةت بةوةي كامة دةستوورة؟ ئةكرَي هةَلي بطرن، زؤر ئاسايية، بةاَلم مةبةستمان دةستووري عَيراقة،ـ و 
ة مةبةستمان ئةو ياسايانةية كة سروشيت دةستووريان هةية، ئةطةر ئةشزانن زيادةية هةَلي بطرن، هيض كَيش

نية، ئةوةي تر دوو خولةك، ئةطةر دوو خولةك نا ثةيِرةوي بَي، خؤ سَي خولةكيش نا ثةيِرةوةية، سَي 
خولةك لةكَي هات؟ خؤ هةر بة دةنطدان كردمان، ئةطةر ثَيتان باشة لة ليذنةي كاتي مانعمان نية ببَيتة 

تةواو بكةين، ئةطةر ئةوة سَي خولةك، سةبارةت بةوةي كة بِرطة بِرطة بيخةينة دةنطدان يان بةشَيك 
تؤزَيك ِروون تر بكةينةوة  لةبةر ضي وامان كردووة؟ مةبةست ئةوةية ئَيستا لةبةر دةستانة ثةيِرةوي 
ناوخؤي ئامادة كراو، بةشي يةكةم هةمووي ئةخوَينينةوة، ئينجا ئةَلَيني ماددةي يةكةم كَي موناقةشةي 

بة داِرشتين ِرايةكان، ضةند ِرا هةية لةسةر ئةو هةية؟ موناقةشةي ئةكةين، سَي كةس تةرخان ئةبني 
ماددةية، ئةوجا ناخيةينة دةنطدان، ئةضينة ماددةي دوو، ديسان موناقةشةي ئةكةين، ِرايةكان وةرئةطرين، 
ماددةي سَي، تا بةشي يةكةم تةواو ئةبَي، كة بةشي يةكةم تةواو بوو ئةو ِرايانة سياغة ئةكةين و ئةلَيني 

اي لةسةرة، بةس دةنطدان، هيض موناقةشةي لةسةر نية، ئةخيةينة دةنطدان، كاميان ماددةي يةك سَي ِر
زؤرينةي هَينا ئةوانةي تر سوقت ئةكةن، دةنطدانةكةش وةكو ئَيستايةن ضؤن لة قؤناغي ِرابردوو 

ةي كردوومانة دوو ساَلة بةو شَيوةية دةنط ئةدرَي، ئةوةش لة ثَيناوي كارئاساني، بؤ ئةوةي بتوانني سياغ
ِرايةكان بكةينةوة، بؤ ئةوةي لة كاتي دةنطدان زؤترين ئةندام لَيرة بن، ئيك مةشغولي ئةوة نةبني نيساب 
تةواوة، نيساب تةواو نيية، بؤ ئةوةي كَيشةش لةطةَل سةرؤكايةتي ثةرلةمان و لَيرة كؤببينةوة نةمَييَن 

َي، بؤية ثَيمان باشة، يارمةتي دةرة بؤ هةموومان كاتي دةنطدان مةشغول بني بة دةنطدان و موناقةشة نةكر
ئَيمة وةكو ليذنة، يارمةتي دةرة بؤ ئَيوةش بؤ ئةوةي ِرايةكانتان بزر نةبَي، بة باشي سياغةي بكةينةوة، لة 
ناو ثةيِرةوي داهاتووش كة انشااللة ئةطةر دةنطتان لةسةر دا هةمان ئةو شَيوازةمان داناوة، مادام بة 

ةي ثةيِرةو نية، حالةتَيكي ئاسايية، ئةوةي بةرَيزان باسيان كرد ئةطةر بابةتَيك دةنطدانيشة هيض موخالةف
هاتة ثَيش، دوَييَن لة كؤبوونةوةي ليذنةي ثةيِرةو بامسان كرد، لة كؤبوونةوة لةطةَل سةرؤكايةتي 

ةن، فراكسيؤنةكان بامسان كرد، هيض ِرَيطريةك نية، بة ثَيي ماددةي شةش ئةتوانن داواي كؤبوونةوة بك
ثَيشك سابيقة هةبووة، ثَيمان واية ثَيش وةختة، هةر وةكو لة فةسلي تةشريعي ثَيشووش ئةو قسةمان كرد، 
ئَيستاش دووبارةي ئةكةينةوة، با بِرياري ثَيش وةختة نةدةين، ئةطةر بابةتَيكي طرنط هات كؤمةَلَيك 

نطة طفتوطؤ بكةن، هيض بةربةرستَيكيش ِرَيطةي ثةيِرةو و ِرَيطةي قانونيش هةية كة ئةتوانن ئةو بابةتة طر
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نية، سةبارةت بةوةش لة ِرووي ِرةقابيشةوة ئةطةر تَيِروانينَيكي ئاوا هةبَي ئةطةر ثةيِرةو هاتة بةركار و ناو 
بةرنامة ثةرلةمان جةسيت ئةوةسيَت لة ئاليةتي ِرةقابةي خؤي، راست نية، ليذنةكان ئةتوانني كاري خؤيان 

َي كاري خؤي بكات، خؤ ثةرلةماني كوردستان تةنيا ثةيِرةو ئيشي نابَي، هةموو بكةن، ثةرلةمان ئةتوان
ئيشةكاني تر ئةِرؤن، بؤية نابَي ئةو نيطةرانيية درووست بكةين كة ثةيِرةو هاتة بةرنامةي كار ئاليةتي 

يش بكةين، كاري ثةرلةمان رائةوةسيَت، ئةوة يةكَيكية لة ئيشةكاني ئَيمة لةو ماوةية، ئةكرَي سةد ئيشي تر
بؤية ثَيم واية ئةوةي كة بةرَيزان باسيان كرد، دوو خولةك ئةكةينة سَي خولةك، ئةطةر بةرَيزاني تريش 
ئةنداماني ليذنةش قسةي تري خؤيان هةبَي، بةاَلم ثَيم واية ئاسايية بيكةينة سَي خولةك، ئةوةي تر كة 

عةمةليةيةكي قورس ئةبَي، لةوانةية ئةو  ئاية بكرَيتة دوو لةسةر سَي بؤ ثةسند كردن، ثَيم واية ئةوة
ثةيِرةوة نةِروات بة دوو لةسةر سَي، ضونكة دائيمةن ثَيويستمان بة دةنطَيكي زؤر ئةبَي لة ناو هؤَل، 

 لةوانةية ئَيستا دةنطدان نةكرَي، بؤية زؤرينةي ِرةها ثَيم واية ئاسايية، سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيز د.يوسف حممد

م وابَي ئةو بِرطةي كاك ساالريش ئاماذةي ثَيدا هةندَي ئاماذةي تَيداية كة بتوانني طفتوطؤي سوثاس، ثَي
نَيوان بةندةكان ثَيش و ثاش بكةين لة كاتي بةِرَيوةضووني دانيشتنةكاني ثةرلةمان، ئةو بِرطةية باس لةوة 

كاني كاردا هاتووة طفتوطؤيان ئةكات كة ضوار تا ثَينج بةندةكاني بة طوَيرةي ئةو ِريزبةنديةي لة بةرنامة
بؤ ئةكرَي، نابَي بةندَيكي نوَي طفتوطؤي بؤ بكرَي تةنيا ثاش ئةوةي طفتوطؤي بةندةكاني تر بة تةواوي 
كؤتايي ثَي هاتيَب، و ناكرَي بةندةكاني بةرنامةكة ثَيش و ثاش خبرَي تةنيا بة ِرةزامةندي زؤرينةي 

كَيشةمان لةوة بوو بةندَيك كة ِرؤيشتة طفتوطؤوة ئةتوانرَي ثَيش  ئامادةبووانةوة نةبَي، واتة ئةكرَي، ئَيمة
و ثاش خبرَي؟ بةاَلم لَيرة زؤر وازيح نية، بةاَلم هةر ئةكرَي، لة كاتَيكدا كة بةندَيك لة طفتوطؤية بة 

 دةنطداني ئةنداماني ثةرلةمان ثَيش و ثاش لة بةرنامةي كاردا بكرَي، فةرموو كاك عومةر.
 ايةت:بةرَيز عمر عين

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( ضارةسةري ئةو كَيشةية ناكات كة بامسان كرد، هيوادارم لة ناو هؤَلي ثةرلةمان ضارةسةر 54ئةو بةندي )

بكرَي، و ثةيِرةوةكة بة هيض جؤرَيك ضارةسةري ئةو كَيشةي نةكردوة، ئةطةر بابةتيَيكي نوَي هات و طرنط 
ة بةرنامةي كارييةوة كاتَي بابةتَيكي تر لةبةردةمي داية، ئةوة بوو بة نيسبةت ثةرلةمانةوة كة بيخات

 ضارةسةر نةكراوة لة ثةيِرةوي ناوخؤ، بةاَلم ئةكرَي بة دةنطداني ئةندامان بِرياري لةسةر بدرَي، سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيز د.يوسف حممد

 كاك ساالر فةرموو.
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 بةرَيز ساالر حممود:
 ان.بةرَيز سةرؤكي ثةرلةم

( بة نةسي سةريح هاتووة كة بة 54بؤضوونةكةي كاك عومةر دروستة، بةاَلم دروستك ئةوةية لة ماددةي )
دةنطي زؤرينةي ئةنداماني ثةرلةمان ئةتوانرَي ئةو بابةتة موعالةجة بكرَي، و بةثَيي عورفيش لة ِرابردوو 

 (، سوثاس.5( برطةي )54ي )بؤ ضارةسةر كردني ئةو بابةتة ئاطادارم كة ثشت بةسكاوة بة ماددة
 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيز د.يوسف حممد

 خاتوو ئامينة فةرموو.
 بةرَيز امنة زكري:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةز ذي هاظارمية دكةل بةرَيز كاك عومةر عينايةتي، ضونكي ئةطةر سةح كةين دةقَي وي ضت بَيذي؟ 

ر بة تةواوي كؤتايي ثَي هاتيَب، ئةظة وازحية، يةعين بَيذيت تةنها ثاش ئةوةي طفتوطؤي بةندي ثَيشووت
ئةطةر تة ياسايةك موناقةشة كردبَي  ئةو تةمام ببي ، و حةتا خنس نةبي  نةشَي موناقةشة بكةيت، 
ناكرَي بةندةكاني بةرنامةكة ثاش و ثَيش بكرَي تةنيا بة ِرةزامةنية زؤرينة، بةندةكاني بةرنامة، يةعين 

ةند خاَلة ثَيك هاتية تةنها وَي ئةم دشَيني بة دةنطي زؤرينة ثاش و ثَيش بَيخني، بةاَلم ئةو بةرنامة كة ض
( بكةين، عورف بووية ل خولَيني ثَيشووش، وةكي نوكة مة 6ئةم شَيني ثشت بةس  ب ماددة )

ي مونتاقةشَيت ياسايَيكي ديار كري، ئةم نةشني دةرباز كرن، مةوزوعةكي ئانية ثَيش هاتي، سةرؤكايةت
ثةرلةماني، يان ئةندامَيت ثةرلةماني ثَيويستيا زاني جةلسة دَيتة كرن، بؤ هةندَي كو دةرباز بنب ذ كو نة 

( جةلسَيت نا ئاساييت هاتية ئةَام دان، ذبةر هةندَي ئةز 6هيض ثَيشَيليا ثةيِرةوي بَيتة كرن، بؤ ماددة )
 دبينم حةلَي تَيدا هةي، سوثاس.

 ثةرلةمان: سةرؤكي-بةرَيز د.يوسف حممد
 فةرموو خاتو بةهار.

 بةرَيز د.بةهار حممود:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

وةك بةرَيز سةرؤكي ليذنة ووتي ئةو ميكانيزمةي ئامادةمان كردووة بؤ ئاسانكارية، ئةطةر وانةبَي ئَيمة 
ك، يةعين بؤ ئةو ثةيِرةوة ناِروات، سةبارةت بة دوو دةقةكة ئةطةر سةرنج بدةن وتوومانة بؤ هةر ماددةية

هةر ماددةيةك ثَيم واية كافية، دوو لةسةر سَيش بؤ ثةسند كردني ثةيِرةو ئةوة ثةيِرةوةكة ئةوةستَييَن، 
( حةلي كردوة، من 5( بِرطةي )54عموميش واية كة ئةبَي بة زؤرينة بَي، سةبارةت بةوة ماددةي )

ةَلرِبي بؤ ئةوة، جةنابيان ئةوة وت، ثشتيواني لة قسةكةي بةرَيز عومةر عينايةت و هةر ئةوساش دةستم ه
ئةم بِرطةي ثَينجة بؤ بةرناكةي كارَيكة، يةعين ئةطةر بةرنامةكةي كاري ئةمِرؤي ئَيمة بانط كردني 
وةزيرَيكي تَيدابواية ئةمانتواني ثاش و ثَيشي خبةين، بةاَلم بؤ بةرنامةكاني كاري داهاتووي نية، بؤية ثَيم 
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و ميكانيزمةية، بلَيني هةركاتَي بابةتَيكي طرنط هاتة ثَيشةوة بة دةنطداني باشة بِرطةيةك زياد بكةين لة
ئةنداماني ثةرلةمان ئةتوانرَي بةرنامةيةكي تر بَينة ناو، طفتوطؤ كردني ثةيِرةو بوةستَينرَي، بؤ ئةوةي 

 هيض ئيشكالَيك هةَلنةطرَي، سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيز د.يوسف حممد

 كر.فةرموو كاك ئةبو بة
 بةرَيز ابو بكر هةَلةدني:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بة ِراي من دوو شت خبةينة دةنطدانةوة ئةمِرؤ، يةكيان ثَيم واية دوو خولةك بؤ هةر ماددةيةك زؤرة، هةر 
بةِرَيزَيك دوو خولةك نةتوانَي سةرَي خؤي بطةيةنَي، بة سَيش نايطةيةنَي، دووةم، بابةتي ئةوةي هةر 

رنط هاتة ثَيشةوة بتوانني طفتوطؤي لةسةر بكةين و ثةيِرةو بوةستَينني، با لة بيدايةتي دةست بابةتَيكي ط
 ثَيكردني ثةيِرةو ئةوة تةسبيت بكةين، ئيك ثَيويست ناكات دةنطداني بؤ بكةينةوة، سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيز د.يوسف حممد
 فةرموو بةرَيز دكتؤر فرست.

 بةرَيز د.فرست صؤيف:
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر

دواي ِراوَيذَيكي كورت لةطةَل ئةنداماني ليذنة و بةرَيزتان و طةيشتينة ئةوةي كة ئةو وةرةقةي لةبةر 
دةستتان داية هيض كَيشةيةكي تَيدا نية، سةيري خاَلي ثةيِرةوي بكةن ئةوةي تَيداية، ئةطةر سةيري ماددةي 

ددةي شةش ئةَلَي سةرؤكي ثةرلةمان يان يةك لةسةر شةش بكةن لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةمان لة ما
ضواري ذمارةي ئةندامةكاني بؤيان هةية بانطهَيشيت كؤبوونةوة بكةن لة دانيشتنَيكي نائاسايي، و 
كؤبوونةوةكةش كورت ئةكرَيتةوة لةسةر تَيِروانيين ئةو بابةتانةي لةسةر بانطهَيشتةكة دياري كراوة، 

وة، ئةمِرؤ ضوارشةمةية كؤبوونةوةمان هةية، ئةكرَي سبةيين ئةوةش زؤر بة ِرةهايي باس كرا
 كؤبوونةوةيةكي نا ئاسايي داوا بكرَي، هيض مانيع نية، هةتا خودي ئةو وةرةقةش كة لةبةر دةسيت

جةنابتانة ئةطةر خبوَيننةوة لةوَي بة خاَل  ثَيِرةوخ رَيطة دراوة كة داواخ دواخستن  بابةت بكرَيت، بؤية 
 ئةم وةرةقةية لةسةر ئةم بابةتة حةي كَيشةخ كردووة هيوادارين دةنط  لةسةر بدةن. رَيككةوتني كة

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 تكاية خبوَينةوة د. فرست ئةم بِرطةية،

 بةِرَيز فرست صؤف  عل :
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان:

تتتر ج، داواكردن بؤ دواخستن  طفتوطؤ لةسةر بابةتَيك و بِر بتتةتَيك   ستتةر با كتتردن لة طتتؤ  ستتةر طفتو ياردان لة
 يان ئالؤطؤِر لة بابةتَيك  تر.
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 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
لتتة  يتتاي   بتتة دَلن ستتة  ئتتةم ثر تتتة  متت ، كةوا تتتةخ نيزا بتتة نوق كتتات  يتتة داوا ب بتتؤخ هة لتتةمان  نتتدام  ثةر كةواتة ئة

قتتة، ثةرلةمان  كوردستان بة دةنطدان يةكن دةكرَيتةوة شتتةش موتلة ، بؤية كَيشة لةم بابةتة نيية و ماددةخ 
ستتَي   ستتةر  يتتةك لة يتتان  لتتةمان  ستتةرؤك  ثةر شتتريع   ستتل  تة لتتة دةرةوةخ فة يتتان  شتتريع   ستتل  تة كتتات  فة لتتة 
ستتَ   ئةندامان، ضونكة ئةمة تةعديل كراوة لة ياساخ هةَلبذاردن ثةرلةمان  كوردستان كراوة بة يةك لةسةر 

لتتة يان يةك لةسةر ضوار كؤنك كتتة تةعدي كتتراوة  عتتديل  متتة تة كتتة ئة ة لة ثةرلةمان  كوردستان تةعديلةكةخ 
ستتاي   نتتةوةخ نائا تتتوانن داواخ كؤبوو كؤنةكةخ سةرؤك  ثةرلةمان و يةك لةسةر سَي  ئةندامان  ثةرلةمان دة

 بكةن بؤ هةر بابةتَيك كة لة داواكارييةكةيان ئاماذة ثَيكراوة كاك عينايةت فةرموو،
 ايت حةمة:بةِرَيز عمر عين

 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.
ستتتن   ستترَيت دواخ طتتةر بنوو يتَتِرةوة، ئة نتتاو ث نتتةخ  ئتتةو بابةتا ستتت  ستتيويانة مةبة نتتة نوو ئتتةم بةِرَيزا ئتتةوةخ 

 بةرنامةخ كار.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بتتوو بةر شتتة  كتتة موناق كتتار  ثتتةيِرةو نة، ئالوطؤر لة بةرنامةخ كار، ئالؤطؤِر لة بةرنامةخ  كتتة  يتتة  تتتر هة متتةخ  نا
 دوادةخرَيت و بةرنامةكان  ترخ ثةيِرةوخ كار ثَيش دةخرَيت, وا نيية؟ كاك ظةمان فةرموو،

 بةِرَيز ظةمان فيصل سليم:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

كتت يتَتت  ستتت دةب ئتتةوة دور ة ئةوةخ لَيرةدا هاتووة ئةو مافة بة ثةرلةمانتار دةدات كة داوا بكات، بةَلام كَيشةخ 
نتتدامان   ستتاي  ئة متتارةخ ئا متتة ذ يتَتت، ئَي تتتر ب كتتة  نتتادات بةرنامةية طتتة  كتتة رَي بتتةركارة  ثةيِرةوخ ناوخؤ ئةوةخ 
ئتتةوة  كتتة  نتتادات  متتان ثَي بتتةركار رَيطا يتَتِرةوخ  تتتة ث ثةرلةمان داوا بكةين بابةتَيك بَيتة ناو بةرنامةخ كار ئةوكا

 عينج  ئةو كَيشةية ناكات كة كاك عمر باس  كرد.سوثاس.
 ز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَي

متتاددةخ  عتتديل   بتتؤ  94ئةو ثَيشنيارانةخ ئَيوة دةبَيت بؤ تة كتتات،  نتتاوخؤ دة يتَتِرةوخ  هتتةموارخ ث لتتة  بتتاس  كتتة 
ستتتاخ  نتتاوخؤخ ئَي يتَتِرةوخ  يتَت  ث بتتة ث نتتة  بتتؤ ووو كتتةخ  عتتديل دة تتتر تة طتتةخ  كتتة بِر ضؤنيةت  هةموارخ ثيََِِرةو، 

جتتا ثةرلةمان طفتوطؤ كردن بؤ ثرؤذة  تتتـ و ئَين ستتةر دةدرَي طتت  لة يتتةك دةن يتَتت و مادة ياسا ماددة بة ماددة دةب
دةضَيتة ماددةيةك  تر، ئَيستا ئيوة تةعيدل دةكةن  بةشَيك موناقةشة دةكرَيت و ئةو سةرنج و تَيبينيانةخ 
عتتدي تتتؤ تة يتَتت،  بتتؤ دةكر طتتدان   ستتَييةم دةن ل  لةسةر ماددةكة هةن دةنووسرَينةوة،دواي  وةكو خوَيندنةوةخ 

طتت  تتتة و دةن ئتتةم بابة بتتؤ  يتَتت  يتتدل ب هتتاتووة تةع متت   تتتةخ نيزا لتتة نوق تتتةخ  ئتتةو بابة ستتةر  ثَيِرةو دةكةخ و  لة
 بدرَيت. كاك سؤران فةرموو.
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 بةِرَيز سؤران عمر سعيد:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

ستتتا ديسان لةو قسةيةخ بةِرَيزت تووش  ئيشكال دةبني لة خاَل  ضوار، ئةو ميكانيزمة ثةيِرةوخ بة ركارخ ئَي
بتتةركارة  تةعيدل ناكات و تووش  ئيشكال دةبني ئةطةر شتَيك شوَين  ثَيِرةوة كؤنةكة بطرَيت ثَيِرةوخ ئَيستا 
كتتة  عتتديل  ماددة خاَل  ضوار دةَلَيت هةموو ثَيِرةوخ ناوخؤ بة يةكةوة دةكةوَيتة بوارخ جَ  بة جَ  كردن و ت

 ناكات و ديسان ئةو كَيشةية دروست دةبَيت.
 َيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِر

ستتَ   ئَيمة لة دانيشتنةكان  ثَيشوو لةسةر شَيوازخ دانيشتنةكان  ثةرلةمان طفتوطؤيةك  كراوة كردومانة بة 
بتتةو  طتتؤ  خولةك، كة تةعديل  ثَيِرةوخ نةكردووة و ماددةكان  ثَيِرةو هةموو بةركارة  وميكانيزمةكان  طفتو

يتَتو طتتؤ شَيوةية دةبَيت كة ئ شتتَيوازخ طفتو كتتارخ  متتةخ  تتتة بةرنا نتتط و دةبَي تتتة دة كتتردووة دةخرَي شتتنيارتان  ة ثَي
 لةسةر ثةيِرةوخ ناوخؤ، كاك باثري فةرموو،

 :باثري كامن سليمانبةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

متتاددةخ  هتتاتووة  يتَتِرةو  لتتة ث نتتةبَي 24مادةم  كتتة  ستتَ  خولة لتتة  طتتة  يتتة؟ ج يتتة هة بتتةم وةرةقة ستتت   ت، و ض ثَيوي
يتتة،  يتَتِرةو ني ئتتةم ث ستتتة  متتادةم ض ثَيوي طتتدان  نتتة دةن كتتة بدة ستتَ  خولة لتتة  طتتة  يتتة ج ثتتَي ني ستتت   تتتة ثَيوي كةوا

 جةنابتان جارَيك دَلَين هةية و برادةران دةَلَين رةفزخ دةكةين و تةناقوزات زؤر هةية.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك بةهزاد فةرموو،
 وَيش دةروَيش:بةِرَيز بهزاد دةر

 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.
كتترن  ئةظة بية خالةكا خينف  و زياتر ل سَ  ئةندام ثةرلةمانا داخاز كر كو خالةكا ئاشكراي  بَيتة بةحس 
نتتةوخ  شتتَ  كؤبوو متتاددا شة متتن  عتتةتا  ضتتونك  قةنا ثتتَيش،  تتتة  تتتةكَ  بَين هتتةر بابة هتتةبيت  بتتؤخ  كو ثةرلةمان  

يتَتت نائاساي  جةنابَ  تة بةحسَ  موت ستت َ خول لةق  كر، ضونك  ئةظة ماددا ثَينجَ  ئةطةر بةحس كةين بةح
ثةرلةمان  دكةت حالتَيت ئاساي  و مادَخ شةشة بؤ حالةتَيت نةئاساي  بو غةيرخ فةسل  تةشريع ، بة ثَي  

ستتاي  دة ستت  نائا تتتر با كتتات ثَيِرةوخ ناوخؤ، ماددَخ ثَينج دبَيذيت ثةرلةمان لة سالَيكدا دوو خول دةكات و دوا
كتتةين  بتتاس ب يتتازوا  ختتاي ج كتتة  طتتدان  تتتة دةن نتتدام بهَي ستتَ  ئة لتتة  يتتاتر  بؤ ئةوةخ تةفسريخ جياواز نةبَيت كة ز

 بيننة ثَيش بؤ ئةوةخ ثةسةند بكةين.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كتتات كتتاردا ب متتةخ  لتتة بةرنا تتتة  تَيداية كة ئةندام  ثةرلةمان دةتوانَيت داوا بكات ثَيشوو ثاش  متتة دةخرَي و ئة
 دةنطدان د. رَيواز فةرموو.
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 بةِرَيز د. رَيواز فايق حسني:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

تتتة  تتتووة و نةخراوة ماددةخ شةش لة ذَير باب  كؤبوونةوةخ ثةرلةمان هاتووة و كؤبونةوةخ ثةرلةمان نةي و
 6ةشريع  بَيت بة موتلةق  ماددةخ ذَير دةروازةيةك كة ناوخ ثشووخ ثةرلةمان بَيت يان نَيوان دوو خوي ت

كتتردن  طتتؤ  بتتؤ طفتو لة ذَير باب  كؤبوونةوةخ ثةرلةمان هاتووة ، ئةوةخ ئَيستا دةيكةين كؤبوونةوةخ ئاسايية 
طتتؤرين،  نتتة ب بتتة زؤري كتتار  متتةخ  نتتاتوانني بةرنا بتتةركارة  لةسةر ثَيِرةوخ ناوخؤ و كة ئَيستا لةبةر دةستمانة و 

يتترِبين و بةَلام ئةسل ئةوةية بابةتَيك ك كتتة ب يتتة  ستتنا ئةوة يتتة، ئيستي نتت  ني طتتؤكردن  بِري نتتاو طفتو ة ضووينة 
ئتتةو  قتتةت   يتتديلَيك  موئة ستتناية تةع ئتتةو ئيستي ستتةر  طتتدان لة يتتة، دةن يتَتِرةودا ني لتتة ث ب ينة بابةتَيك  تر كة 

جتتةنابت و  يتتةك ثَيِرةوةية كة ئَيستا ئيش  دةكةين تكاية مادةيةك  سةريح لة قانونةكةدا هةية كة رَيطا بة 
نتتةوة  نتتاو كؤبو لتتة  تتتوانني  متتة دة نتتةبني ئَي لة سةر سَ  ئةندام دةدات، بؤ ئةوةخ تووش  دةنطدان و ئيستيسنا 
ستتنا  ستتةر ئيستي نتتط لة يتتات  دة لتتة ج يتَتت  بتتةتَيك ب يتتة با شتتريع  اعتيادي كتتة وةرزخ تة لتتةمان  ئاساييةكان  ثةر

نتتة بدةين و تةعن بؤ خؤمان دروست بكةين كؤبوونةوةيةك  نائاساي  بكةين لة سةر ئةم  بابةتة، ئةم بابةتا
كتتة،  يتتان  خةَل بتتة ذ نتتدخ  ستتتا ثةيوة كتتة ئَي نتتةخ  ضني؟ يان كَيشةخ سةرؤكايةت  هةرَيمة يان ئةو بابةتة عاميا
بتتا  نتتدام  متتة وةك ئة لتتة ئَي ئتتةم جةدة متتة  بتتةر ئة ئةطةر دَل  وةزيرةكان رازخ بوو بَينة ثةرلةمان كوردستان لة

ستت متتة درو ستتة الخ ئَي ئتتةو احسا كتتةم،  ستتة ب يتَتِرةو ق طتتةر ث شتتة و ئة هتتةرزان فرو متتة  شتتةكةخ ئَي كتتة ئي كتتةن  ت مة
بتتؤ  بطؤرَيت وةزير ناتوانَيت بلَيت ناهَيمة ثةرلةمان و ميكانيزم  تةفعيل كردن كارخ ثةرلةمان  كوردستان 
لتتةمان،  خؤخ بةشَيكة لة ثرؤسةخ ضاكسازخ لة بوارخ ضاودَيرخ لة دةسةَلات  جَ  بة جَ  كردن لة اليةن ثةر

لتتةمان من دَلني بتتؤ ثةر ام ئةندامان  ثةرلةمان ثرؤذةخ خوَيندوتةوة لة ناويدا هةية ئةطةر وةزيرَيك نةهاتة 
ستتةر  نتتط لة كتتةين و دة شتتة ب بتتة موناق ستتت  بتتا دة ضية؟ بةَلام لة ثَيِرةوةكةخ تردا نيية، بؤية تكا دةكةم ئَيمة 

ستتتيناي متتة ئي يتَتت كا لتتةمان بزان نتتدام ثةر كتتةين و ئة ستتاغ  ب متتة ئةو بابةتة بدةين و  يتَتِرةوة؟ ئَي عتتديل  ث ة و ت
دةنطمان لةسةر سَ  دةقيقة داوة كةواتة ثَيويست ناكات دةنط بدةين ئةطةر بة دوو دةقيقة رازخ نني، ئةمة 
يتتت و  كتتةوة ناخوَينر هتتةموو ثَي ئتتةوةخ  طتتة  ستتةلة طرن كتتات دوو مة ستتت نا يتتة ثَيوي الدةين. نوقتةخ نيزام  هة

ستت ستتَييةم درو كتتةخ  كتتةخ بةش بةش دةخوَينرَيت و بريؤ يتَتت بريؤ يتَتت بزان لتتةمان  دةب نتتدام  ثةر يتَتت ئة ت دةب
 خوَيندنةوةخ سَييةم لة موناقةشةخ ئةم ثَيِرةوة دروستة ، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، د. فرست فةرموو،

 بةِرَيز فرست صؤف  عل :
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

كةم, رَيك قسةكان  ئَيمةية, ئةو ميكانيزمة تايبةتة تةنيا بؤ موناقةشةخ ئةوةخ د. رَيواز طوت  ثشتطريخ دة
ستتةبارةت  كتتةين,  نتتاوخؤ دة يتَتِرةوخ  ثَيِرةوخ ناوخؤخ ئَيستا, تةنيا ئةو رؤذة بة كةلكمان دَيت كة دَيني باس  ث
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  ثَيشو بةوةخ زياد لة لزوم ئةطةر بابةت  طرنط هاتة ثَيش طةورة كرا بابةتةكة, هةروةك لة خوي تةشريع
نتتوَخ،  يتَتِرةوخ  ختتاوةن  ث نتتة  ستتتا ببوي طتتةرنا ئَي نةمانتواني ئةم ثَيِرةوة تةواو بكةين تةنيا لةبةر ئةم خاَلة, ئة

متتاددة و  6تكاية با ضيك نةكرَيتة قوربان  بابةت  طرنط، ئةطةر ثَيتان باشة ماددةخ  يتتة،  طتتر ني وازحة و رَي
ستتتةرةتاية متتتان داوة  كتتتةين و بِريار يتتتاد دة تتتتر ز ستتتة ختتتاَل   بتتتني و ثر كتتتار  كتتتةين و هاو ستتتت ثَيب نتتتوَخ دة ك  

هتتةر  بتتدةين  سةرةكييةكان بةيةكةوة تاوتوَخ بكةين، ثَيتان باشة ماددةيةك لة ناو ئةو ميكانتيزمة ئاماذة ثَي
طتتةورةخ  بابةت  طرنط هاتة ثَيش بة رَيكةوتن  فراكسيؤنةكان دةكرَيت ثَيِرةوخ ناوخؤ قةتع بكرَيت با زياد 

ين بة ثةسةند كردن  خاَلةكان  ئةم ميكانيزمة، مادةم بِريارمانداوة بةيةكةوة تاوتوَخ نةكةين و دةست بكة
هتتةر  يتتة  متتادةم وا بتتن،  بكةين ئَيستا كؤبونةوةخ ضوار قؤَل  و ثَينج قؤَل  هةية خةريكن لةيةكةوة نَيزيك دة

ستتةورخ ثرسَيك بَيتة ثَيش بةيةكةوة دةكةين و بِريارمان نةداوة ثةرلةمان بة دابةشبون ببةي ن، بؤية بة تة
ثتتَيش  تتتة  ختتوات، ها متتان  ختتؤ نا كتتةين  شتتة دة جتتار موناق ضتتةندةها  كتتة  يتتة  نتتدة ني شتتتة ئةوة ئتتةو  من حةمج  

 رايدةطرين، بابةتَيك طرنطة تاوتوَخ دةكةين و دةضينة سةر ثَيِرةوخ خؤمان.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

جتتةخ  6شا ثَيويست ناكات و ثَيم وابَيت هةم ماددةخ منيش هةست دةكةم ئةم طفتوطؤية درَيذةخ كَي موعالة
موعالةجةخ كردووة كة دةَلَيت ئةندام  ثةرلةمان بؤخ هةية نوقتةخ نيزام   6كردوة و بِرطةخ ج لة خاَل  

طتتؤ و  ستتةر طفتو يتتاردان لة يتتان بِر بتتةتَيك  ستتتن  با لتتة دواخ كتتردن   بتتؤ داوا  يتَتت  يتَتِرةوخ بطر ختتاَل  ث يتَتت و  بطر
ستتةر ئالوطؤركرد طتت  لة ستتتا دةن كتتة  ئَي كتتات  متتة ب هتتةبَيت داواخ ئة بتتؤخ  نتتدام  متتادةم ئة كتتة  كتتار  متتةخ  ن  بةرنا

ختتان و  بتتةهار  نتتةبَيت,  تتتر  طتتةخ  فتتةكردن  بِر بتتة ئيزا ستتت  دةدةين كةواتة هيض ئيشكالَيك بؤ ئةمة نيية ثَيوي
 كاك رابون دوا نوقتةخ نيزامن  فةرموون

 بةِرَيز د. بةهار حممود فتاح:
 ان.ثةرلةم بةِرَيز سةرؤك 

يتتات   لتتة ج شتتتنة  كتتات كو كتتة  طتتةخ  لتتة روان متتة  ئتتةو ميكانيز ثرسيارَيك ئاراستةخ بةرَيزت و ليذنةخ كات  كة 
لتتةخ  ضتتةند خو ئتتةم  ستتتا  ثَيِرةوخ ناوخؤمان طفتوطؤ بكرداية بةمةوة خةريكني، ثرسيارةكة من ئةوةية تا ئَي

كتتردووة تةشريع  كة هَيناومانة هةموو ثرؤذة بِريار و ياساكان بة ثَيِر ةوخ ناوخؤخ بةركرار ئيشمان لةسةر 
كتتات   لتتة  كتتات و  ستتةر دة شتتةكان ضارة هتتةموو كَي ختتؤخ  ئةوة خَيرة ئَيمة ثَيِرةوخ ناوخؤ ضارةسةر دةكةين كة 
كتتان  شتتة  هتتةموو كَي ختتؤخ  كتتة  كتتةين؟  ئتتيش نا كتتة  بتتة بةركارة ضتت   كتتةين، بؤ يتتارخ دة متتةكان د ئتتةودا ميكانيز

ية ضارةسةرخ هةموو ئةو كَيشانة دةكات كة بؤمان دروست بووة ضارةسةر دةكات لة دواخ طفتوطؤخ ئةم ياسا
ستتا و  ثتترؤذة يا هتتةموو  بتتؤ  كتتدا  لتتة كاتَي كتتارةوة  يتتة  ستتنا دةهَينين نتتوَخ و ئيستي لة كات  ضارةسةرخ ميكانيزم  

 بِريارةكان كة ثَيِرةوخ ناوخؤخ بةركار بةرقةرارة، سوثاس.
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 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ستتانكارخ  149امن وةَلامت وةرطرت ثَيشك، ثةيوةندخ بةمةوة هةية كة ثَيرشةوخ ناوخؤ وا بز بتتؤ ئا ماددةية 

لتتة  يتَتت  لةسةر طفتوطؤكردن ثَيِرةوخ ناوخؤ و بؤ ئةوةخ هةر بابةتَيك كة ثَيويست بَيت طفتوطؤخ لةسةر بكر
 ةرموو.ثةرلةمان بَيتة بةرنامةخ كار، بؤية ئةو ميكانيزمة دانراوة، كاك رابوون ف

 بةِرَيز رابوون توفيق معروف:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

كتتات   لتتة  كتتة  يتَتت  يتتاد بكر يتتةك ز ئتتةوةخ بِرطة بتتؤ  من هاوِرام لةطةَل د. فرست كة دةكرَيتـ موعالةجة بكريـَت 
ثَيويست موناقشة لةسةر ئةمة رابطريَيت و لةسةر ئةو بابةتةخ كة ثَيشنيار كراوة، تةنيا بة يةك دةستكارخ، 

هتتؤَل  ن لتتة  طتتدان  بتتة دةن يتَتت  ستت ، دةب بتتةتَيك  سيا تتتة با ضتتونكة دةبَي ستتيؤن،  ستتةر فراك كتتةوتن لة بتتة رَي اكرَيت 
ستتةرؤكايةت   تتتـ و  شتتنيار دةكرَي تتتة ثَي ئتتةو بابة كتتردووة  جتتةخ  بتتةركار موعالة نتتاوخؤخ  ثةرلةمان كة ثَيِرةوخ 

تتتةواو قتتانون   ستتاب   لتَتةت  ني متتادةبوان حا نتتةخ ئا طتتةر زؤري طتتدان و ئة ستتةر درا  دةخاتة دةن طتت  لة كتتات و دةن ب
 موناقشةكة رابطريَيت و بابةتة ثَيشنياركراو بَيتة ثَيش و ثةسةند بكرَيت، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
طتتةر  نتتط ئة نتتة دة لتتةك خبة بتتةس دوو خو نتتةوة،  متتاددة خبوَين هيض قسةيةكتان هةية ليذنةخ ثَيِرةو، ماددة ب 

نتتةهَينا دةنط  نةهَينا دةطةِر طتت   َيينةوة دةنطدان  ثَيشةوة، موقتةنعن بة سَ ؟ دةخةينة دةنطةوة ئةطةر دةن
 ئةوا سَ  خولةكة، كاك نازم نوقتةخ نيزام ؟

 بةِرَيز نازم كبري حممد:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

 كات.من تةئيدخ قسةكان  بةهارخان دةكةم مادةةم ثَيِرةوخ بةركار هاتووة ثَيويست بةم ميكانيزمة نا
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بتتة  متتاددة  فتتةرموو  ستتت  يتَتِرةو، د. فر دةخةينة دةنطةوة ئةطةر دةنط  هَينا دةبَيتـة ميكانيزم  موناقةشةخ ث
 ماددة خبوَينةوة، بؤ ئةوةخ خبةينة دةنطةوة يةعن  خاَل بة خاَل،

 بةِرَيز فرست صؤف  عل :
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

ئتتازادخ ثَي شتتة و  متتة كَي ئتتةم ميكانيز كتتة  لتتةقن  لتتةمان قة بتتةِرَيزخ ثةر ش ئةوةخ خبوَينمةوة ئةطةر ئةندامان  
 قسةكردن دةطرَيـت با سَ  خولةك يان ثَيِرةو ضؤن بَيت با وا بَيت.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 خبوَينةوة ئةطةر دةنطَ  نةهَينا ثةسةند ناكرَيت.
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 رست صؤف  عل :بةِرَيز ف
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

لتتةك  متتاوةخ دوو خو لتتة  كتتات و  ستتة ب هةر ئةندامَيك  ثةرلةمان بؤخ هةية لةسةر هةر ماددةيةك يةك جار ق
 قسةكان  تةواو بكات.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 يدا نيية، كةواتة ثةسةند كرا،[ كةس لةطةَل10[كةس لةطةَليداية، كَ  دذيةت ؟ ]47كَ  لةطةَليداية؟ ]
 بةِرَيز طةشة دارا جنل:

 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.
بتتة  شتتةخ  ئتتةو بة متتاددة  بتتة  بِرطةخ دووةم، ثرؤذةخ ثَيِرةوخ ناوخؤ بةش بةش دةخوَيندرَيتةوة، ئينجا ماددة 

شتتَيك ئ هتتةر بة كتتان   بتتة ثَي  رَيزبةندخ ماددةكان دةخرَيتـة طفتوطؤ، دواخ طفتوطؤ لةسةر ماددة متتاددة  جتتا  ين
هتتةروةك  يتتة  ئتتةو زؤرينة يتَتت،  كتتراو دادةنر ستتةند  بتتة ثة نتتا  طتت  هَي ماددة دةخرَيـتة دةنطدان و كامة زياتر دةن

 ثَيِرةوة ثَيشووةكةية بة دذ دةكةوَيت.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د. بةهار نوقتةخ نيزام ؟
 بةِرَيز د. بةهار حممود فتاح:

 ثةرلةمان. سةرؤك  بةِرَيز
بتتا  يتتة  يتَتِرةوة كؤنةكة كتتو ث متتادةم وة يتَتت  ستتةند دادةنر بتتة ثة يتَتت  نتتة دةهَين متتة را زؤري يتَتت كا كتتة دةَل ئتتةوةخ 

 اليببةين.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 طةشةخان فةرموو، 
 بةِرَيز طةشة دارا جنل:

 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.
بتتة بِرطةخ دووةم، ثرؤذةخ ثَيِرةوخ ن شتتةخ  ئتتةو بة متتاددة  بتتة  اوخؤ بةش بةش دةخوَيندرَيتةوة، ئينجا ماددة 

بتتة  متتاددة  ثَي  رَيزبةندخ ماددةكان دةخرَيتـة طفتوطؤ، دواخ طفتوطؤخ لةسةر ماددةكان  هةر بةشَيك ئينجا 
 ماددة دةخرَيـتة دةنطدان.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ةطةَليداية، كَ  دذيةت ؟  كةس نية ، كةواتة ثةسةند كرا.[ كةس ل47كَ  لةطةَليداية؟ ]

 
 
 



 40 

 بةِرَيز طةشة دارا جنل:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

شتتتطريخ  لتتةمان ث نتتدام ثةر ستتَ  ئة يتتةن  خاَل  سَييةم: هةر رايةك خبرَيتة دةنطدان دةبَيت بة اليةن  كةم لة ال
 بكرَيت.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 [كةس دذيةت ، كةواتة ثةسةند كرا.8[ كةس لةطةَليداية، كَ  دذيةت ؟ ]39َ  لةطةَليداية؟ ]ك

 بةِرَيز طةشة دارا جنل:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

هتتةمووخ  تتتر  كتتردن و دوا جتتَ   بتتة  جتتَ   بتتوارخ  تتتة  كتتةوة دةكةوَي نتتاوخؤ بةية يتَتِرةوخ  هتتةموو ث ضتتوار،  ختتاَل  
 كراو هةذمار دةكرَيت.دةخرَيـتة دةنطدان و ئينجا بةثةسةند

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ثَيِرةوخ ناوخؤخ نوَخ بؤ زياد ناكةن؟

 بةِرَيز طةشة دارا جنل:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

هتتةموو  تتتر  كتتردن و دوا جتتَ   بتتة  جتتَ   بتتوارخ  تتتة  كتتةوة دةكةوَي خاَل  ضوار، هةموو ثَيِرةوخ ناوخؤخ نوَخ بةية
 ـتة دةنطدان و ئينجا بة ثةسةندكراو هةذمار دةكرَيت.ثَيِرةو دةخرَي

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
هتتةمواركراو، ] نتتةك  يتتة  نتتوَخ  يتَتِرةوخ  يتتة؟ ث يتتة، 51كَ  لةطةَليدا كتتةس ن يتتةت ،  كتتَ  دذ يتتة،  كتتةس لةطةَليدا  ]

شتتةكان  خاَل  ثَينج، ئةو ثؤلني كردنةخ لة ثرؤذةخ ثَيِرةوخ ن كةواتة ثةسةند كرا. وَي  كراوة بؤ ماددة و بة
كتتان  بتتةش و ماددة نتتدخ  يتَتِرةو رَيزبة نتتةخ ث ستتةرخ ليذ طتتؤ لة تتتةواوبوون  طفتو لتتة دواخ  يتَتت  يتَتِرةوة دةكر ئةم ث

 نوقتةخ نيزام  د. بةهار؟ دابِرَيذتةوة.
 بةِرَيز د. بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان:

 نوَخ بؤ ماددة بة ماددة لة جيات  ئةوةخ بةردةستان دابنَين. ثَيشنيار دةكةم ئةو ثؤلينكردنة لة ثرؤذةخ
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 راستة، 
 بةِرَيز طةشة دارا جنل:

 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.
يتَت يتَتِرةوة دةكر ئتتةم ث ت خاَل  ثَينج، ئةو ثؤلني كردنةخ لة ثرؤذةخ ثَيِرةوخ نوَي  كراو بؤ ماددة و بةشةكان  

 لة دواخ تةواوبوون  طفتوطؤ لةسةرخ ليذنةخ ثَيِرةو رَيزبةندخ بةش و ماددةكان دابِرَيذتةوة.
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 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 [ كةس دذيةت ، كةواتة ثةسةند كرا.1[ كةس لةطةَليداية، كَ  دذيةت ؟ ]55كَ  لةطةَليداية؟ ]
 بةِرَيز طةشة دارا جنل:

   ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤك
ختتوارةوة  نتتةخ  لتتةو حاَلةتا تتتةنيا  يتتة  ئتتةم ثرؤذة طتتؤكردن   كتتات  طفتو ميكانيزم  وةرطرتن  خاَل  ثَيِرةوخ لة 
بتتةركارةكان   ستتا  لتتة يا يتتةكَيك  يتتان  دةبَيت ا/ئةطةر ثَيشَيل  يةكَيك لة ماددة و بِرطةكان  خالةكان  دةستوور 

بتتة مادد كتتردن  متتاذة  طتتةَل ئا كتترا لة نتتاوخؤ  شتتتنةكة يان ثَيِرةوخ  بتتةت  داني لتتة با كتتان  طتتةر طفتوطؤ كتتة، ب/ ئة ة
يتتان  تتتر  بتتةت   ستتةر با طتتؤ لة يتتاردان و طفتو دةرضون. ج/داواكردن بؤ دواخستن  طفتوطؤ لةسةر بابةتَيك و بِر
طتتةر  بتتةَلام ئة يتَتِرةوخ،  ختتاَل  ث طتتاخ  لتتة رَي كتترد  ختتافتن   نتتدامَيك داواخ ئا ئالؤطؤِر لة بةرنامةخ كار. د/ هةر ئة

خ نةبوو سةرؤك  ثةرلةمان دةتوانَيت ئاخافتن  ثَي برِبَيت و لة كات  دووبارة بوونةوخ لةو ئاخافتن  ثَيِرةو
 دانيشتنة هةلَيك  ترخ ناداتَ  بؤ ئاخاف  لة رَيطةخ خاَل  ثَيِرةو.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كاك عمر فةرموو،

 بةِرَيز عمر عينايت حةمة:
 ن.بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةما

متتة  حتتة، ئة يتَتِرةو زؤر واز ختتاَل  ث نتت   ئةمة لة ثَيِرةوخ ناوخؤ موعالةجة كراوة من نازامن رَيكارةكان  وةرطرت
 كةلةث ة كردن  ئةندام ثةرلةمانة بؤ ئةوةخ قسة نةكات.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 دةخةينة دةنطدان ، بؤض ؟

 بةِرَيز عمر عينايةت حةمة:
 رؤك  ثةرلةمان.بةِرَيز سة

 ئةمة لة ثَيِرةوخ ناوخؤخ ئَيستا هةية، جةنابت دةتوان  هةركةسَيك رابطرخ كة بة خاَل  ثَيِرةو كار نةكات.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

د. زؤر طرنطة ئةم خاَلة مبَينَيت، ضونكة شَيوازخ طفتوطؤخ ناو ثةرلةمان رَيك دةخات و زؤر خاَلَيك  طرنطة، 
 رَيواز فةرموو،

 بةِرَيز د. رَيواز فايق حسني:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

ستتتن   بتتؤ دواخ كتتردن  من بة كاك د. فرستم وت بةم شَيوةية لَيبكة، بؤ ئةوةخ تةفسريخ تر هةَلنةطرَيت، داوا
ئتتةو بتتؤ  نتتةبَيت طفتوطؤ لةسةر ئةم ثرؤذةيةخ ثَيِرةو بريَِاردان لةسةر طفتوطو كردن لةسةر بابةتَيك  تر،  ةخ 

بة تةعديلَيك  تر عام، تةنيا ببَيت بؤ ئةم حاَلةتة و ئةطةر بِريارماندا حاَلةت  تر هةبَيت دةبَيت لة ثَيِرةوة 
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نتتةك  كتتةين  يتتدخ ب دةنط  لةسةر بدرَيت، بؤية ئةوة زؤر دةخايةنَيت و كات  زؤرخ دةوَيت، لةبةر ئةوة تةحد
ر ئةم ثرؤذةيةخ ثَيِرةو و ئةو توزة ببَيتة تةعديل و با هةر بابةتَيك داوا كردن بؤ دواخستن  طفتوطؤ لةسة
 زؤر ورد و دةقيق  بَيت و خاس بَيت بؤ ئةم ثرؤذةية.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
يتَتت  يتَتِرةو ب ستتةر ث طتتؤ لة ستتتن  طفتو كتتةين، دواخ ثتتاش ب ثتتَيش و  كتتة  راستة ناكرَيت بِرطة و ماددةكان  ثَيِرةوة

 تر بَيت بةَلَ  فةرموو،رةنطة وا طوَاو
 بةِرَيز د. فرست صؤف  عل :
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

بتتؤ  يتَترة  نتتة ئ ئتتةوةخ بَيني بتتؤ  كتتردووة،  نتتةقلمان  هتتةبوو  كتتة  ثتترؤذةخ ثَيِرةوة لتتة  ئتتةوةخ  يتَتك  ئَيمة ئةو نةسة ر
ستتت بكر لتتةق  درو بتتوو قة نتتة  ستتتمان ئةوة ثتتَيش مةبة تتتة  بتتؤ بدرَي يتَتت، حاَلةتَيك  كات ، هةموومان نوسيبوو 

ستتةندخ  هتتةر ثة يتت   لتتة دوا نتتَيني  يتَترة داب قتتةت  ل ئتتةوةخ موئة مةبةست ئةوة بوو وةكو خؤخ طواستوومانة بؤ 
تتتة  ئتتةو بابة بكةين، بة تةسةورخ من هةروةكو هاتووة با دةنط  لةسةر بدةين،  ئَيمة بامسان كرد بؤ ئةوةخ 

يتتة دةكرَيت لة رَيطةخ ماددةخ شةش كة هاتووة عينج بكرَيت با نةهَيينة  سةر طفتوطؤ كة تةواومان كرد بؤ
 با وةكو خؤخ دةنط  لةسةر بدرَيت.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ستتةند 9[كةس لةطةَليداية، ك  دذيةت ؟ ]45وةكو خؤخ دةخةينة دةنطةوة، ] تتتة ثة [كةس دذيةت ، كةوا

ستتةندكردن  كرا، ئةمة دةبَيتة بِريارَيك كة ثةرلةمان  كوردستان دةرخ دةكات،  طتتؤ و ثة كتتانيزم  طفتو بؤ مي
لتتةمان   نتتاوخؤخ ثةر يتَتِرةوخ  ستتةر ث ضتتينة  ستتتا دة ستتتان، ئَي لتتةمان  كورد نتتوَي  ثةر نتتاوخؤخ  ثرؤذةخ ثَيِرةوخ 
نتتدام  ئتتةوةخ راخ ئة بتتؤ  طتتدان،  تتتة دةن متتاددة دةخرَي بتتة  متتاددة  نتتدرَيت و  بتتةش دةخوَي بتتة  بتتةش  ستتتان و  كورد

 ثةرلةمانةكان وةربطرين.
 قادر فتاح:بةِرَيز قارةمان 

 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.
لتتةمان   لتتةمان، ثةر يتَتراق، ثةر ستتتان  ع هتتةرَيم  كورد هتتةرَيم،  كتتةم،  متتادةخ ية ستتةكان،  كتتةم، ثَينا شتت  ية بة
ستتةرؤكايةت   ستتتةخ  ستتةرؤكايةت  ، دة ستتتةخ  كوردستان  عَيراق، سةرؤك، سةرؤك  ثةرلةمان  كوردستان، دة

ستتةر نتتدام  ثةرلةمان،  دةستةخ طشت  ثَيك دَيت لة  نتتدام، ئة ستتيؤنةكان، ئة ستتةرؤك  فراك ثتتةرنان و  ؤكايةت  
متتاوةخ  لتتةمان،  ختتوي ثةر ستتتَيت،  كتتدا دةبة لتتة رؤذَي كتتة  يتتة  ئتتةو كؤبوونةوانة شتتت   كتتؤخ ط ثةرلةمان، دانيش ، 
نتت   متتةن  وةزيرا ستتةرؤك  ئةَو يتتران،  ستتةرؤك وةز لتتةمان،  وينيةت  ثةرلةمان، ثَيِرةو، ثَيِرةوخ ناوخؤخ ثةر

ستت كتتان هتتةرَيم  كورد يتتران و وةزيرة ستتةرؤك وةز ستتةرؤك و  طتترخ  يتتران، جَي متتةن  وةز نتتدام  ئةَو تان، ئة
يتتان  كتتردن  جتتَ   بتتة  جتتَ   ستتةَلات   يتتةن دة لتتة ال كتتة  يتتة  دةطِرَيتةوة، ثرؤذة ياسا و بِريار، ثرؤذة ياسا و بِريارانة

ستتا و شتتنيازخ يا يتَتت، ثَي لتتةمان دةكر ستتتةخ ثةر ضتتواندن ئارا ستتت  دةر بتتة مةبة ستتةَلات  دادوةرخ  يتتار،  دة بِر
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يتتةن  ستتتةخ   10ثَيشنيازخ ئةو ياسا و بِريارانةية كة لة ال ضتتواندن ئارا ستتت  دةر بتتة مةبة يتتاتر  يتتان ز نتتدام   ئة
 ثةرلةمان دةكرَيت، 

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كَ  قسةخ هةية با ناوخ خؤخ بنوسَيت. كاك ساالر فةرموو،

 بةِرَيز ساالر حممود مراد:
 ةرؤك  ثةرلةمان.بةِرَيز س

كتتة  ستتت  يتتة بةردة نتتاوخؤ خرا يتَتِرةوخ  كتتات  ث نتتةخ  ئتتةوةخ ليذ هتتةبوو،  جتتةنابت  من تَيبينيم لةسةر قسةيك  
يتتارةوة،  ضتتَيوةخ بِر ضتتَيتة ضوار يتَتت نا ستتةر بكر كتتارخ لة يتَتك  يتتان ميكانيزم ضتتَيوةيةك  ثةسةند كرا، وةكو ضوار

يتتارة ضونكة بِريار بة ثرؤذةوة ثَيشكةش دةكرَيت و دةضَيتة رؤذنامة متتة بِر تتتت ئة خ وةقاعيقةوة، جةنابت و
نتتاوة  يتتان  يتتان ناو ئتتةوةخ خؤ يتَتت وةك  شتتا ناكر يتتار تةما كتتو بِر متتة وة ضتتونكة ئة يتَتت  لتتةفزخ ب لتَتةخ  هيوادارم هة

 ميكانيزم و ثةسةند كراوة بةَلام بِريار نيية.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ستت متتان لة ضتتونكة دةنط يتتة،  ستتةر وةكو بِريارَيك وا كتتردن لة طتتؤ  كتتانيزم  طفتو بتتؤ مي كتتراوة  ستتةند  ةر داوة و ثة

 ثَيِرةوخ ناوخؤخ نوَخ.
 بةِرَيز ساالر حممود مراد:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

يتَتـتة  يتَتت و خبر شتتكةش بكر بتتةثرؤذة ثَي يتَتت  يتتار، دةب تتتة بِر ستتةلةيةك ببَي هتتةر مة نتتاوخؤ  يتَتِرةوخ  يتَت  ث بتتة ث
كتتان، بةرنامةخ كار و لة رؤذنامةخ وةقايع ثة ضتتوون  كارة بتتؤ بةِرَيوة كتتة  خش بكرَيت، بةَلام ئةمة ميكانيزمَي

 ئةطةر ئةمة بِريار بَيت، دةبَيت رَيوشوَين  تر بطرَيتة بةر و ئةمة لةطةَل ثَيِرةوخ ناوخؤ ناطوََيت.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بتتة كاك ساالر ثَيم واية جةنابيشت وتت ئاطادارخ ئةوةخ ثَيِرة يتَتك  هتتةموو جار كتتة  وخ ناوخؤ و هةموارةكةخ 
شتتكةش  ستتت  ثَي نتتةبووة، ثَيوي ثتترؤذة  نتت   شتتكةش كرد كتتةم و ثَي بِريار دةرضووة، ثَيويست  بة خوَيندنةوةخ ية

 كردن  ثرؤذة نةبووة، كاك قادر فةرموو،
 بةِرَيز قادر ئؤمتان رسول:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

ر هةية، ديارة لَيرةدا دةسةَلات  جَ  بة جَ  كردن و دةسةَلات  داوةرخ من سةرَم لةسةر ثرؤذة ياسا و بِريا
كتتة  ئتتةوةخ  بتتةَلام  يتَتت،  هتتةيان ب ستتتة  كتتة ثَيوي كتتةن  شتتكةش  يتتار ثَي ستتا و بِر ثتترؤذة يا كتتة  يتتة  ئتتةوةيان هة ماف  
ية ئةندام  ثةرلةمان ثَيشكةش  دةكات ثَيشنيازة، من تَيدةطةم كة دةبَيت فلتةر هةبَيت و ئَيستاش فلتةر هة

ثتترؤذة  يتتان  ستتا  ثتترؤذة يا كتتة  و ئةندامان  ثةرلةمان و ذمارةخ ياساي  ئةندامان  ثةرلةمان درك بةوة دةكةن 
بتتة  بِريار بؤض  ثَيشكةش دةكةن؟ و ئاماَيان ضيية؟ بتتيت  طتتةر رة بؤشايي ياسايي هةية، ياخود تةعديلة، ئة
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نتتد متتن ثابةندبووني دارايي هةبووة ئةويش دةزانني كة ثَيويسيت بة رةزامة ستتتيدا  لتتة را يتتة  تتتة، بؤ ي حكومة
يتتةن  كتتة لةال نتتةي  ستتا و بِريارا ثتتِرؤذة يا ئتتةو  يتتةعين  ثَيشنيار دةكةم كة وا دابِرَيذرَيتةوة ثِرؤذة ياسا و بِريار، 

ضتتوواندني 10دةسةاَلتي جَي بةجَي كردن يان دةسةاَلتي دادوةري، يان ) ( ئةندام يان زياتر بة مةبةسيت دةر
هتتةبَيت، 10ت، واتة )ئاراستةي ثةرلةمان دةكرَي ( ئةندام يان زياتريش مايف ثَيشكةش كردني ثِرؤذة ياسايان 

لتتة 10نةك ئةوةي كة ) ضتتونكة  كتتةن،  يتتار ب شتتنياري بِر يتتان ثَي كتتةن،  ثتتِرؤذة ب شتتنياري  يتتاتر ثَي يتتان ز نتتدام  ( ئة
ةر ثَيويست ئَيستاشدا ئةو فلتةرانة هةن، ليذنة تايبةمتةندةكان، ليذنةي ياسايي، سةرؤكايةتي ثةرلةمان ئةط

ئتتةو  نتتةطوََيت  عتتدا  طتتةَل واقي يتتان لة يتَتت،  نتتا روون ب كتتة  نةكات ليذنةكان راناسثَيريت، ئةطةر ئاماَي ثِرؤذة
ئتتةو  يتتة  كتتةن، بؤ متتادة نا ستتةر ئا ثتتؤرتي لة كتتةن، را ستتةر نا كتتاري لة ستتايي  كاتة ليذنة تايبةمتةندةكان ليذنةي يا

 فلتةرة لة ئةساسدا هةية، زؤر سوثاس.
 مد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.يوسف حم

 بةِرَيز كاك بَيستون فةرموو.
 بةِرَيز بَيستون فائق حممد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لة ثَيناسةكان، مادام ئةندام ثَيناسة كراوة و دةستةي طشتيش ثَيناسة كراوة ثَيك دَيت لة سةرؤكايةتي 
سيؤنيش لَيرةدا بكراية، فراكسيؤن لة ثةرلةمان و سةرؤكي فراكسيؤنةكان، باشك بوو ثَيناسةي فراك

ماددةكان و بِرطةكاني دواتر باس كراوة، بةاَلم بة راي من لة فةقةرةي ثَيناسةكاندا جَيطةي فراكسيؤنيش 
 بكرايةتةوة وةكو ثَيناسةيةك، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز بةهزاد فةرموو.
 َيش دةروَيش:بةِرَيز بةهزاد دةرو

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من سَي تَيبنيم هةية، يةك: وةكو عورفَيك لَي هاتية مةبةستا ظان دةستةواذةيَين خارَي ماناي بةرامبةر 
بَيتة ئيزافة كرن دةست ثَيكي، دوو: بَيذني دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان كة بريتني لة سةرؤكي 

رلةمان، سَي: فراكسيؤن منيش ثشتطريي ظَي رةئيا )كاك بَيستون(ي ثةرلةمان و جَيطرةكةي و سكرتَيري ثة
دكةم، بةس ئةظ ظَي تةعريفَي بيت، ظَي ثَيناسة )فراكسيؤن كؤي طشتيي ئةنداماني ثةرلةمان سةر بة 
يةكَيك لةسةر ليسيت سةركةوتووةكان لة هةَلبذاردني طشتييدا، يان سةر بة ضةند ليستَيكن كة 

نياندا ئةَامداوة(، ضونكة ئةطةر سةح بكةييَن وةكو ضاوا دةستةي طشتيي هاتية هاوثةميانيان لة نَيوا
( بةحسَي هةر سَي دةستةواذة هاتية كرن، فراكسيؤن، ئؤثؤزسيؤن، دةستةي 10ثَيناسة كرن لة بةشي )

 طشتيي، لَيرة فراكسيؤن ثَيويستة بَيتة ثَيناسة كرن وةكو ئاماذةم ثَي كرد، سوثاس.
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 حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.يوسف 

 بةِرَيز د.سروود فةرموو.
 بةِرَيز د.سروود سليم ميت:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لة دةستةي طشتيي، ثَيشنيار دةكةم ببَيتة لة دةستةي سةرؤكايةتي، لةبةر ئةوةي سةرؤكايةتي بةتةنها 
رم هةية كة دةَلَي ئةنداماني ثَيناسة نةكراوة، دةستةي سةرؤكايةتيمان هةية، ئةوةي دووةم ثرسيا

ئةَومةني وةزيران، جَيطري سةرؤك وةزيران و وةزيرةكان دةطرَيتةوة، لَيرة هةندَيك هةيئةمان هةية، 
دةستةمان هةية بة ثلةي وةزيرن ئةوانيش، ئايا لَيرة دةطرَيتةوة يان نا؟ ئةطةر دةطرَيتةوة دةبَيت ئيزافة 

 دةطرَيتةوة، زؤر سوثاس.بكرَيت، ببَيتة وةزيرةكان و هةيئةكان 
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك عمر فةرموو.
 بةِرَيز عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

نازامن من ئاخر كةسم، ضونكة سةرةََيكم هةية لةسةر ثشتطريي سَي كةسةكة، يةعين بؤ ووونة من 
 ثشتطرييم دةكات؟ ئةطةر رةئيةكةشم باش بَيت، كةواتة ئةوة هةَلةية، ئةطةر ئَيستا ئاخر كةس مب كَي

يةعين تؤ بَلَي سَي كةس دةبَي ثشتطريي بكات، من ثَيش كؤتاييم، يان كؤتاييم كَي ثشتطرييم دةكات؟ من 
بؤية لةطةَل ئةوة نةبووم، يةعين مةفروزة رَيطةمان بدةن قسة بكةين، دوو سةرةَم هةية لةسةر 

ئةَومةني وةزيران ثَيك دَيت لة سةرؤكي ئةَومةني وةزيران ئةويش هةر لةوَيية، يةعين  بابةتةكة،
سةرؤكي ئةَومةني سةرؤكة، بةاَلم ئةنداميشة لة ئةَومةني وةزيران، ناكرَيت سةرؤكي ئةَومةني 

ةكة ثَيناسة وةزيران دةربَيين لةوة، وةرزي ثةرلةمان ثَيناسة نةكراوة، خولةكة ثَيناسة كراوة، بةس وةرز
نةكراوة، وةرزي ثةرلةمانيشمان هةية، وةرزي تةشريعي، هيوادارم لَيم وةربطرن ئةو برادةرانة، ثشتطريي 
بةِرَيز )كاك قادر( دةكةم، من ثَيم باشة ثِرؤذةي ئةو ياسا و بِريارانة كة لةاليةن دةسةاَلتي جَي بةجَي 

مان بة مةبةسيت دةرضوواندني ئاراستة بكرَيت، ( ئةندامي ثةرلة10كردن يان دةسةاَلتي دادوةري، يان )
( ئةندام ثةرلةمانة ئةوة حةل دةكرَي، 10واي لَي بكرَيت و ئةوةي ثَيشنياري ياسا و بِريارة البربَيت و بةو )

 زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك سةركةوت فةرموو.
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 بةِرَيز سةركةوت سةرحةد خليفة:
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر

ديارة لة سةرؤكدا باس دةكات سةرؤكي ثةرلةمان ثَيويست دةكات ثةرلةماني كوردستاني عَيراقي ثَيوةبَيت، 
ديارة دةستةي سةرؤكايةتي: سةرؤكايةتي عَيراق بة هةمان شَيوة، ئةندام: ئةنداماني ثةرلةماني كوردستاني 

م باشة كؤي دانيشتين نا ئاساييش باس بكرَي لةوانة عَيراق، كؤي طشتيي ئةو دانيشتنانة، يةعين ثَي
دانيشتين نا ئاسايي دةكرَي لة كاتي خؤيدا، ثةيِرةو، ثةيِرةوي ناوخؤي كوردستاني عَيراق، ديارة بة نيسبةت 
ثِرؤذة ياسا ئةو ثِرؤذة ياسا و بِريارانةي كة لةاليةن دةسةاَلتي جَي بةجَي كردن، يان دةسةاَلتي دادوةري 

ي ثةرلةمان دةكرَي ثَيويست دةكات لةاليةن سةرؤكي هةرَيم، سةرؤكي هةرَيميش دةتوانَي ئةو ئاراستة
ثِرؤذة ياساية تةقديم بكات، يان ذمارةيةكي ياسايي، ثشتطريي )كاك قادر( و )كاك عمر عينايةت(يش دةكةم 

 لةو بوارانةدا، زؤر سوثاس؟
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو بَيطةرد فةرموو. بةِرَيز
 بةِرَيز بَيطةر دَلشاد )بَيطةرد تاَلةباني(:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

منيش ثشتيواني لة براي بةِرَيزم )كاك قادر رةزطةيي( و )مامؤستا عمر( دةكةم لة ثِرؤذة ياسا و بِريار، ئةو 
توانَي ثَيشكةشي بكات لةطةَل ( ئةندامي ثةرلةمان ب10ثِرؤذة ياسا و بِريارانةي كة لةاليةني كةم )

 دةسةاَلتي جَي بةجَي كردن و دةسةاَلتي دادوةري، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك انور فةرموو.
 مصطفى:بةِرَيز انور قادر 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ، سوثاس.من ثشتطريي لة قسةكاني بةِرَيز )كاك عمر عينايةت( دةكةم
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك ظةمان فةرموو.
 بةِرَيز ظةمان فيصل سليم:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثَيش ئةوةي بَيمة سةر ماددةي يةكةم لة ياسا شتَيك هةية تةساوية، مةسةلةن ئةطةر تؤ بَيي دةست كاري 
بيكةي، ئةطةر دةست كاري لة ياسايةكي عادي بكةي دةبَي بة لة دةستوردا بكةي دةبَيت بة دةستور 

ياسايةك بكةي، ئةطةر لة بِرياردا بكةي دةبَي بة بِريار بكةي، كةواتة يةك ووزةج لة هةموو دونيا هةبوو 
دةست كاري ياساكةيان دةكرد بة بِريار ئةويش مةجليسي قيادةي سةورة بوو، كةواتة سةرةَةكةي )كاك 
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جَيطاي خؤيداية، ناكرَيت تؤ بة ثَيي بِريارَيك تةوقيفي ثةيِرةوي ناوخؤ، يان ياساكاني بةركار  ساالر( زؤر لة
بكةي، ئةويش ياساي هةَلبذاردنة، ضونكة هةندَيك لةو خااَلنةي تَيداية، سةبارةت بة ماددةي يةكةم من 

ئةوةي كة )كاك عمر  يةك سةرةَم هةية لةسةر ئةوةي هةموو شتَيك لَيرةدا ثَيناسةكراوة، ئيزافةتةن
عينايةت( باسي وةرزي طرَيداني كرد ئةويش زةرورة، تةنها فراكسيؤن نةبَيت، فراكسيؤنيش برديانة 

(، كةوا ثَيموابَيت طرنطكين شت لةناو ثةرلةماندا ثَيناسة بكرَي  لة ماددةي يةكةمدا دةبَيت 124ماددةي )
يؤن يان ئاليةتي ئةوةي هةَلبذاردني فراكسيؤنةكان، فراكسيؤن بَيت، رةنطة خينيف لةسةر ثَيناسةي فراكس

ئةندامان لةناو فراكسيؤندا خينفيان هةبَيت، بةاَلم دةكرا ئةو خينفة بَينَيتة ئَيرة و بة  دةنطدان ئةوة 
 يةكنيي بكرَيتةوة، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز د.ظااَل فةرموو.
 ظااَل فريد ابراهيم:بةِرَيز د.

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
دواي دةست خؤشي لة ئةنداماني ليذنةي كاتي بؤ ثًيداضوونةوةي ثةيِرةوي ناوخؤ، من تةئيدي ئةو راية 
دةكةم كة لة ناو ثِرؤذةكةدا هاتووة، ئةوةي كة ثِرؤذة ياسا و بِريارة لة ثَيشنيازي ياسا و بِريار 

كة ئةوةي هاتووة و داِرَيذراوةتةوة ئةوة ثةيِرةو دةكرَي  لة ثةيِرةوي  جياكراونةتةوة، لةبةر ئةوةي
ناوخؤي ثةرلةماناتي دوةلي زؤر موتةقةديم، )ئةنانيا و سويد( يةكَيكن لةو دةوَلةتانة، هةروةها عَيراقيش 

وة ئاوا بة ثَيي بِرياري مةحكةمةي ئيتيحادي ئةو بابةتة حةل كراوة، بؤية من داوا دةكةم وةكو خؤي هاتو
 ثةسةند بكرَيت، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيزان، سةرؤك و ئةنداماني ليذنةي كاتي ثةيِرةو فةرموون.
 بةِرَيز د.فرست صؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ي تريش كة تَيبينيمان هةية بةشَيكي زؤر لةو رايانةي كة باس كرا دةكرَي ئَيمة وةريبطرين، دواتر ئةوانة
قسةي لةسةر دةكةين، سةبارةت بة ثَيناسةي فراكسيؤن دةكرَيت بهَينينة يةكةم، بةاَلم جارَي موناقةشةي 
ناكةين، لةبةر ئةوةي لة كاتي خؤي بزانني لة ضةند ئةندام ثَيك دَيت، بةس دةكرَي بَلَيني فركسيؤن ثَيك 

 لة سةرةتا، ئَيمة راوَيذيشمان كرد مانعمان نيية، فراكسيؤن دَيت بؤشايي لة ناو قةوس لَيرة دايبنَيني
بهَينني لَيرة ثَيناسةي بكةين، بةاَلم ض ثَيناسةيةك ئةو كاتي كة رَيكةوتني، ئةو ثَيناسةية نةقل دةكةينة 
ئَيرة، بةس ئةو كاتي كة موناقةشةمان كرد و رَيكةوتني ئةوة يةك، سةبارةت بة وةرزي ياسا دانانيش 

اددةيةكمان هةية تاوةكو ئَيستا يةكن نةبووينةوة، وةرزي ياسا دانان دوو راي لةسةرة، ئايا لة دوو ديسان م
وةرزي ياسا داناوان دةبَيت، يان سَي، ئةوة ئةو كاتةي كة رَيكةوتني ديسان ئةويش دةكرَي بيهَينني لَيرة 
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ي، ئَيمة ثَيمانواية ثلةي وةزير ثَيناسةي بكةين، ئةوةي كة )كاك د.سروود( باسي كرد دةستةي سةرؤكايةت
ناطرَيتةوة، دةيكةينة دةستةي سةرؤكايةتي، ئةوةي كة جةنابت طوتت لة جَيطاي خؤيةتي كة نووسيومانة 
سةرؤكايةتي، دةيكةينة دةستةي سةرؤكايةتي، بةاَلم سةبارةت بة ثرسيارةكةت ئةنداماني ئةَومةني 

راستة سةرؤك وةزيراني بؤ زياد دةكةين، جَيطري وةزيران و ئةوةي كة )كاك عمر عينايةت(يش طوتي 
سةرؤك وةزيران، وةزيرةكان دةطرَيتةوة، ئةوانة ناطرَيتةوة كة ثلةيان وةزيرة يان سةرؤك دةستةكانة، 
سةبارةت بةوةي كة )كاك سةرحةد( باسي كرد ثَيمواية راستة دةبَي عَيراقيشي بؤ زياد بكةين، ثَيمواية 

ت ناكات كة ثَيناسة بكرَيت، ئةوةي كة موناقةشةي زؤر هةَلدةطرَيت ئةطةر دانيشتين نا ئاسايي ثَيويس
يارمةتي بدةن لة ماوةي دوو، سَي دةقة روون كردنةوةيةك لةسةر ثِرؤذة ياسا و ثَيشنيازي ياسا بدةين، 

 ( ئةندامي10بةِرَيزان، مةبةست لة ناو ثِرؤذةكةي كة لةبةر دةستانداية كة دةَلَيني ثَيشنيازي ياسا )
ثةرلةمان دةتوانَي ثَيشكةشي بكات، هةمان ئةو حةقةية كة حكومةت هةيةتي لة ثِرؤذة ياسا، بةاَلم تةنها 
جياوازيةكة لة تةمسيةية، لَيك جياكردنةوةية، عورفَيكي ثةرلةمانية، خؤ ئَيمة دامان نةهَيناوة، هةرضي لة 

ةكةش كة لة فةسلي تةشريعي رابردوو ناو ئَيرة نووسراوة لةبةر دةسيت ئَيوةية ئَيمة وةكو لة موقةدمي
( ثةيِرةوي واَلتاني دونيا 21( رؤذ لةوَي ماوينةوة، )5خوَيندمانةوة طومتان سةرداني )سويد(مان كرد، )

رؤذانة لةبةر دةستمان بووة و كؤبوونةوةي ثةرلةماوان كردووة دامانناوة لة ثَيش خؤمان و بة ثشت 
دي كة )د.ظااَل( باسي كرد، هةروةها بة ثشت بةس  بةو بةس  بةو قةرارةي كة مةحكةمةي ئيتيحا

سيستةمة ثةرلةمانيانةي بة تايبةتي كة لة )سويد( بينيمان ئةوان ثَيشنيازي ياسا جيا دةكةنةوة لة ثِرؤذة 
ياسا، ئةوةش لةبةر ئةوةي ثِرؤذةي ياسا يةكسةر خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ دةكرَي، لةبةر ئةوة نيية 

تة حكومةت، بة هيض شَيوةيةك بةو شَيوةية نيية، لةبةر يةك هؤية، لةبةر ئةوةية ئةفزةليةمتان داوة
ثِرؤذةي ياسا كة لة حكومةت دَيت بة مةجليسي شورا دادَيت، لة مةجليسي شورا كؤمةَلَيك خةَلكي قانوني و 

ومةتيش دَيت حاكم و قانون زاني تَيداية لةوَيدا فلتةري دةكةن ثَييدا دةضن، واتة ئةو ثِرؤذةي كة لة حك
فلتةر دةكرَيت، لةالي كَي؟ لةاليةن مةجليسي شورا فلتةر دةكرَيت، ئةوةي تر كة جيامان كردؤتةوة و 

( ئةندامي بةِرَيزي ثةرلةمانةوة ثَيشكةش دةكرَيت 10ناومان لَي ناوة ثَيشنيازي ياسا و بِريار كة لةاليةن )
يسي شورا دَيتة ليذنةي قانوني، ليذنةي قانوني يةك جياوازي هةية، ئةويش ئةوةية لة جياتي ب َيتة مةجل

كؤمةَلَيك خةَلكي تَيداية تةبعةن دةبَيت قانوني بن، ئةوانة ثَييدا دةضنةوة ئايا ئةو ثِرؤذةية بؤشاييةكي 
ياسايي ثِر دةكاتةوة، ئةو ثَيشنيازة، تةنها ئةوةية، خؤ حةقي نيية بَلَيت لة خؤيةوة ئةوةي موبةريراتي 

َلَيت رةفز، تةحديدمان كردووة، كؤتوبةندمان كردووة سةاَلحياتي ليذنةي قانوني، قانوني هةبَيت ب
طوتومانة يةك: دةبَيت فةراغَيكي قانوني هةبَيت ثِري بكاتةوة، مةسةلةن بؤ ووونة لةوانةية ثِرؤذة 

لةمان، (ةوة ثِرؤذة هةبووة، قانون هةية لة ثةر1993ثَيشكةش كرا لةو ثةرلةمانة لة ئةساسدا لة ساَلي )
بةاَلم ثَيشكةمشان كردووة و ئاطامان لَي نةبووة، دوو: ئايا ئةو ثَيشنيازي ياسايةي كة ثَيشكةش كراوة ثارة 
لةسةر حكومةت دروست دةكات، خؤ لة هةموو نيزامي ثةرلةمانيةكة هةموومان نيزامي ثةرلةماني 
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رَيت لة خؤتةوة لة ثةرلةمان بِريار دةكةين، بةِرَيز ئةطةر نةزاني طريفاني حكومةت ضةندي تَيداية تؤ ناك
بدةي بَلَيي ئةو ثارة لةسةر حكومةت دروست دةكةم، ليذنةي ياسايي دةَلَي ئايا ئةو تةعديلةي ثَيشكةش 
كراوة فيعةلةن ثَيويسيت ثَيية، كؤمةَلَيك فلتةرمان داناوة، كؤمةَلَيك خاَل لة ثَيناو حةسر دامانناوة، يةعين 

سايي ئةو خااَلنة سةير دةكات ئةوةي تَيداية ئةطةر نا ثِرؤذةكة ثَيشنيازةكة دَيتة يةك، دوو، سَي، ليذنةي يا
ناو هؤَلي ثةرلةمان خوَيندنةوةي بؤ دةكرَيت وةكو ئةوةي كة لة حكومةت دَيت، ئةي ئةطةر بَيتوو ئةو 

بابَلَيني  ( ئةندامة هةستيان بةوة كرد كة لةاليةن ليذنةي ياساييةوة كة رةفزي ثِرؤذةكةيان كراوة،10)
ديقةت نةكراوة، بؤيان هةية لةاليةن سةرؤكايةتي ثةرلةمان تةعين لَي بدةن، ئةطةر سةرؤكايةتي 
ثةرلةمانيشيان رةئي ئةوانيش بة دَل نةبوو زانيان حيادي نيية، بؤيان هةية لةاليةن دةستةي طشتيي 

ةمان تةعين لَي بدةن، يةعين تةعين لَي بدةن، ئةطةر دةستةي طشتييشيان بة دَل نةبوو دةتوانن لة ثةرل
( ئةندامي ثةرلةمان كؤمةَلَيك رَيطاي تةعنيان لةبةر دةستداية، جارَي لة هةموو حاَلةتةكان حةقي 10)

خؤيانة ثَيشنيازي ياسا و بِريار ثَيشكةش بكةن، ثَيشنيازي ياسا و بِرياريش هيض فةرقي نيية موتلةقةن 
يةكةية بؤ لَيك جياكردنةوةية، بةاَلم ئةطةر لة تةمسية لةطةَل ثِرؤذة، هيض فةرقي نيية تةنها تةمس

( ئةندام هةر دابنرَي، 10طومانتان هةية و قةلةقتان هةية دةبَي ثِرؤذة بَيت، بةاَلم دةبَيت فلتةرةكان بؤ )
ئةطةر نا ئَيمة كؤمةَلَيك شتمان هَيناية ناو هؤَلي ثةرلةمان بة شَيوةي مةقالة نووسيبومان، يةك لة 

ضيية؟ دةبَي لة رووي شكليةوة بة قانون ب َيت ئةوة ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةشي دةكةن، شةرتةكان 
واتة لةسةر ئةساسي ماددة و بِرطة رَيكخرابَيت، بؤية من ثَيمواية ئةمة لة بةرذةوةندي كةس دانيية، لة 

ئةوةي شتَيك وةعد بةرذةوةندي ثةرلةمانداية ئةوةي ئَيمة دامانِرشتووة، لة بةرذةوةندي خؤمانداية بؤ 
نةدةين نةيهَينينة ناو هؤَل كة ثَيمان نةِروات، مةسةلةن تؤ دَيي ثِرؤذةيةك ثَيشكةش دةكةي لة ئيعنم 
ئيعنني دةكةي دوو، سَي مليار دؤالر دروست دةكات و دواتريش لَيرة دةكةوَي، وةكو ئةوةي كؤمةَلَيك 

اني ثةرلةمان تةنزيم تر دةكات، ئةوةي تريشيان تةنها بِريارمان دةركرد، بؤية ئَيمة ثَيمانواية ئةوة كارةك
مةجليسي قةزا، يةعين سولتةي دادوةري ئةو ثِرؤذانة ثَيشكةش دةكات كة ثةيوةندي بة خؤيةوة هةية، 
دةسةاَلتي نيية مةجليسي قةزا ثِرؤذة ثَيشكةش بكات كة ثةيوةندي بة شوَيين ترةوة هةية، ئةوة روون 

 ثِرؤذة ياسا و ثَيشنياز، زؤر سوثاس. كردنةوةي ئَيمة بوو لةسةر
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

با ئةنداماني ليذنةكة قسةي خؤيان بكةن، دواتر دةرفةت بة ئَيوةش دةدةين كة قسة بكةن، بةِرَيز د.بةهار 
 فةرموو.

 بةِرَيز د.بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

اني )كاك د.فرست( دةكةم، بةس يةك سةرةَم هةبوو ئَيمة كة هاتووين ثَيناسةي ثشتطريي تةواوي قسةك
سةرؤك وةزيراوان بة جياكردووة لةطةَل ئةنداماني ئةَومةني وةزيران، تةبعةن ئةم ماددةي ثَيناسةية 



 50 

تؤ بزاني ئةوةية كة لة ناو ثةيِرةوةكةية لة هةر شوَينَيك ناوت هَينا طوتت ئةنداماني ئةَومةني وةزيران 
مةبةستت لة كَيية، بؤية ئَيمة كة ناومان هَينا هةميشة دةمان طوت سةرؤك و ئةنداماني ئةَومةني 
وةزيران، ئةو قسةية هاتة ثَيشةوة جَيطر، ئةي جَيطر لة كوَيية كة دةَلَيي ئةنداماني ئةَومةني وةزيران 

َيناسةكة وةكو خؤي خبرَيتة دةنطدان جَيطريش دةطرَيتةوة، ئةو ثَيناسةية لةوة سةرضاوةي طرت، بؤية ث
باشة، ثَيشنيار و ثِرؤذة ياساش من ثَيشنيار دةكةم لَيرة ثَيناسةية، با وةكو خؤي ثةسةند بكرَي، با ب ينة 
سةر ئةوةي كة بامسان كردووة ثَيشنياز ضيية و ثِرؤذة ياسا و بِريار ضيية، بةو روون كردنةوانةي كة )كاك 

دَلنيام ئةنداماني ثةرلةمانيش خوَيندويانةتةوة ئةو كاتة كة بِريار درا د.فرست(يش ثَيشكةش كرد و 
ثَيشنياز البربَي وةكو خؤي لَي بكرَيتةوة، ئةوة ئةو ثَيناسةيةي لَيرة ئؤتؤماتيكي الدةبرَي، لَيرة من ثَيشنياز 

هةَلبطريَي بؤ دةكةم هيض حوكمَيكي لةسةر نيية موجةرةد ثَيناسةية، با وةكو خؤي ال نةبرَي، البردنةكة 
 ئةو كاتة، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( لة ثةيِرةوة نوَييةكة ثَيشنيازي ياسا و بِرياري رَيك خستووة، تةبعةن منيش ثشتطريي 90بةَلَي، ماددةي )
ةمان كاتيشدا ثَيويست لة راي ليذنة دةكةم كة ثَيويست دةكات فلتةر هةبَيت بؤ ثِرؤذة ياساكان، بةاَلم لة ه

دةكات زةماناتيش هةبَيت بؤ ئةنداماني ثةرلةمان كة ثِرؤذةيةك بة رَيكارة ياساييةكاني خؤي هاتووة لة 
رووي شكلةوة دةقيقة كَيشةي نيية و نةتوانرَيت لةسةر ميزاجي شةخسي ئةو ثِرؤذة ياسايةيان وةالبنرَي 

اني ثةرلةمان دياري بكرَيت كة ئةوة دةكرَيت دوايي كة ئةوة ثَيويسيت بةوة هةية كة زةماناتيش بؤ ئةندام
( و ماددةكاني دواتري موناقةشة 90موناقةشةي ثِرؤسةي ياسادانان لة ثةرلةمان دةكةين و لة ماددةي )

دةكةين ئةو كات ئةو زةماناتانة، ئةو طرةنتيانة بؤ ئةنداماني ثةرلةمان دةستةبةر بكرَي لة رَيطا و راو 
 ي ثةرلةمان، بةِرَيز كاك عمر عينايةت فةرموو.سةرةَي ئةندامان

 بةِرَيز عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةِرَيز كاك )د.فرست( باسي ئةوةي كرد كة ئَيمة دةتوانني ئَيستا فراكسيؤن دابنَيني و دواتر تةعريفةكةي 
كاتَيك ئَيمة دةنطمان لةسةر ئةمة  بَينينةوة، )د.بةهار خان(يش باسي مةسةلةي ثَيشنيازةكةي كرد كة هةر

دا ئَيمة ناتوانني دةست كاري بكةين، ئةمة قابيلي قةبول نيية تؤ بَيي جارَيكي تر دةست كاري ئةو بةندة 
بكةي، دةنطي لةسةر دةدرَي و تةسبيت دةبَي، لةبةر ئةوة دذي ثةيِرةوي ناوخؤشة، كؤنةكةش و ئةوةي 

ة ياساش ئَيمة دةزانني تةحسيل حاسلة، هةر ثِرؤذة ياسايةك ئَيستاش، سةبارةت بة ثَيشنياز و ثِرؤذ
مةردوداتي مالي هةبَي دةنَيردرَيتةوة بؤ حكومةت، يان حةتا ئيداريشي هةبَيت، بؤ ووونة ئَيمة ثِرؤذة 
ياساي رَيطري لة تةجاوزات سيفةي ئيستيعجاليشمان وةرطرت ناردمان بؤ حكومةت سَي مانطة لةوَي 

ِرؤذةكانةوة، بؤ هةندَي ثِرؤذة بة شةو رؤذَيك بِرياري لَي دةدةن، بةاَلم بؤ ثِرؤذةيةكي كةوتؤتة مةقبةرةي ث
( ئةندامي ثةرلةمان بؤي هةبَيت 10وا زؤر بة داخةوة سَي مانطة لةاليانة نةنَيردراوة، من داوا دةكةم )
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ة يان ثةيوةندي بة ثِرؤذة ياسا ثَيشكةش بكات و خبرَيتة ناو ئةم ثةيِرةوة و هةرضيشي مةردودي ماليةي
 حكومةتةوة هةية بنَيردرَي بؤ حكومةت، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز خاتوو ثةروا فةرموو.
 بةِرَيز ثةروا علي حةمة:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

فراكسيؤن لَيرة دانَيني و منيش هةمان راي )كاك عمر(م هةية لةوةي كة ئةطةر ئَيمة لة ئَيستا ثَيناسةي 
ضاوةِرَيي دةنطداني لةسةر بكةين، دواتر شةرحةكةي لة كاتي خؤيدا بهَينرَيتةوة ئةمة دذي ثةيِرةوي 

 ناوخؤية و ناتوانني جارَيكي تر ئيزافةي بؤ بكةين، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك ساالر فةرموو.
 ر حممود مراد:بةِرَيز ساال

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مةسةلةيةكي طرنط لة ماددةي يةكةمدا هةية ئةويش ثةيوةستة بة مايف ثةرلةمانتار و ضةسثاندني 
سيستةمي ثةرلةمانيش لة كوردستاندا كة هةموو اليةك ئَيستاكة لة كوردستاندا ديعايةي ضةسثاندني 

كوردستان لة تةشريع لة ثَيشكةش كردني ثِرؤذة ياسادا سيستةمي ثةرلةماني دةكات، دةبَي ثةرلةماني 
دةست كراوةبَيت، ناكرَي قوةتي قانوني ثةرلةماني كوردستان هاوشاني دةستةيةك بكرَي كة سةرؤكي 

( ئةندامي ثةرلةمان لة ثاَل دةستةيةكدا كة سةرؤكي 10دةستةكة ثلةي بةِرَيوةبةري طشتيي هةبَيت، )
شتيية، بؤية ئةم خاَلة خاَلَيكي تةواو جةوهةرية، تةناقوز لةطةَل هيض دةستةكة ثلةي بةِرَيوةبةري ط

سيستةمَيكي دونيا ناكات ئةطةر ثةرلةماني كوردستان بة ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان حةقي 
( ساَلة حةقَيكي موكتةسةب بووة لةم 23ثَيشكةش كردني ثِرؤذة ياسايان هةبَيت ئةم حةقة لة ماوةي )

ثةرلةمانتار تةبةني كردووة، ناكرَي ئَيستا لَيي بسةنرَيتةوة، لةبةر ئةوة رام واية ئةمة خاَلَيكة  ثةرلةمانة،
دةبَي ثةرلةمانتاران ديقةتي لَي بكةن لة نَيوان ثَيشنياز كردني ثِرؤذة ياساكة و ثَيشكةش كردني ثِرؤذة ياسا 

( ئةندامي ثةرلةماني كوردستاندا باسي 10جياوازيةكي زؤر هةية، خؤشتان دةقةكة خبوَيننةوة كة لةطةَل )
دةستةكان دةكات، لةبةر ئةوة ثَيمواية دةبَي هةم سةرؤكايةتي ثةرلةمان لةمةدا ثشتيواني قوةتي قانوني 

 ثةرلةمانتاران بَيت و هةم خودي ليذنة بةِرَيزةكة، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

نة وانيية، ئةوةي كة جةنابت باسي دةكةي، ثَيشنيازي ئةو ياسا و بِريارانةي بةس ئةوةي لةبةر دةسيت م
( ئةندام يان زياتر بة مةبةسيت دةرضوواندن ئاراستةي ثةرلةمان دةكةن، با روون كردنةوة 10كة لةاليةن )

 بدةن دواتر ليذنةي ثةيِرةو، كاك قادر فةرموو.
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 بةِرَيز قادر ئؤمتان رسول:
 ةمان.بةِرَيز سةرؤكي ثةرل

ئَيمة لةسةر ئةو خاَلة طومتان ثَيويستة فلتةر هةبَيت، ئاماذةمشان بةوةدا كة ئةندامي ثةرلةمانيش درك 
بةو واقيعة دةكات كة ثِرؤذة بؤ ثَيشكةش دةكات و ئاماَي لة ثِرؤذةكة ضيية، ثَيويستة فلتةر هةبَيت، 

ِرؤذة ياسايان هةبَيت، ثَيشنيازي ياسا و ( ئةندامي ثةرلةمان يان زياتر مايف ثَيشكةش كردني ث10بةاَلم )
بِريار البربَي، ئةمة راستة لة كؤمةَلَيك لة ثةرلةماني دونيادا واية، واقيعة، بةاَلم لة هةمان كاتيشدا ناكرَي 
ئةمة تةناقوز دروست دةكات، لة هةمان كاتدا ثَيشَيلي ثِرؤذةي ذمارةي ياسايي ثةرلةمانتاران دةكرَي لة 

تةسك كردنةوةي ثِرؤذة بةراسيت ثَيشكةش كردني ثِرؤذة بةرتةسك دةكرَيتةوة، بؤية داهاتوودا و بةر
( كة باس لة داناني فلتةر دةكات فلتةرةكان دابنرَين، بةاَلم ثِرؤذة بَيت، نةك 90دةكرَي لة ماددةي )

ةت ثَيشنيازبَيت، هةر لةو ثةيِرةوةدا هةر لة ئةَامي هةمواري ئةم ثةيِرةوةش تةنانةت باس لة ر
كردنةوةش دةكرَيت، بؤية بؤ ئةوةي هيض ئاستةنطَيط نةبَي لة راستيدا ثَيويستة ثِرؤذة بَيت، نةك ثَيشنياز، 
ضونكة ئاماذةمان ئةو روون كردنةوةي بةِرَيز )د.فرست(ة كة باسي كرد، راستة، بةاَلم ئَيمة لة كاتي 

 ر سوثاس.قسةكردن لةسةري ئاماذةمان يةك بة يةك تَيداية بؤ ئةو خاَلة، زؤ
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز د.فرست فةرموو.
 بةِرَيز د.فرست صؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةبارةت بةوةي كة بةِرَيزان فةرموويان ئايا دةكرَي مةسةلةي فراكسيؤن و ثَيناسة، ئَيمة دةَلَيني كة 
لةوَيش كة دةخيةينة دةنطدان بَلَيني دةيبةينة ثَيناسة، زؤر  ضووينة سةر فراكسيؤن رَيكةوتني دةكرَي

ئاسايية، خؤ ثَيناسة ئةسَلةن دةبواية ئَيستا هةر موناقةشة لةسةر ثَيناسة نةكةين، دةبواية ب ينة فةسلي 
 ديكة، كاتَيك كامةيان ثَيويست بوو لةو ثَيناسةية يةك بة يةك بيانهَينيةوة، بةاَلم زؤر ئاسايية كة ضووينة
فراكسيؤن دةنطمان لةسةر دا دةكرَي هةر لة وَيش بطوترَي دةبَيتة يةكَيك لة ماددةكاني ثَيناسةش، خؤ 
ئةمة مةسةلةيةكي ئاسايية، سةبارةت بةوةش كة )كاك ساالر( باسي كرد، تازة لةطةَل )طةشة خان(يش 

ية، نازامن ئَيوة لة قسةمان كرد ئةو نوسخةيةي كة لةبةر دةسيت ئَيوةية ئةو نوسخةية ئاخر نوسخة ني
فراكسيؤن وةرتان طرتووة يان لة ناو بؤكسةكان، ضونكة ئةوةي ئَيمة لة ناو بؤكسةكانة بؤت دةخوَينمةوة، 

( ئةندام يان زياتر بة مةبةسيت دةرضوواندن ئاراستةي 10ثَيشنيازي ئةو ياسا و بِريارانةية كة لةاليةن )
ثِرؤذةكاني لة فراكسيؤني خؤتان وةرتان طرتووة لةطةَل ثةرلةمان دةكرَين، من ترسم ئةوةية كاتَيك كة 

ئةوةي لة بؤكسةكة تَيكةاَلو بووبَي و ئةوةتان هَينابَي، ئةطةر نا ئةوة نةسي ئاخرة لةالي ئَيمة ئةوةية، 
باسي كؤمسيؤن و ئةوةمان هةَلطرتووة، يةعين تَييدا نيية، جارَيكي تر تةئكيد دةكةينةوة، بةِرَيزان، ئَيمة 

سةمشان لة نَيوان خؤمان لة ئةندامةكان كرد ئةمة حةساسيةمتان نيية لةسةر كةليمةي ثَيشنياز و تازة ق
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ثِرؤذة، ئَيمة بةالمانةوة طرنط يةك شتة، هةموو شتَيك نَيتة ناو هؤَلي ثةرلةمان تا بة فلتةري ليذنةي 
ة ثَيناو ئةوةي ئةو ثةرلةمانة قانوني تَيثةِر نةبَيت، ئةوة بةالي ئَيمةوة طرنطة، لة ثَيناوي يةك سةبةب، ل

كاتَيك كة خوَيندنةوةي يةكةم بؤ ثِرؤذة ياسايةك دةكات، بؤ ثَيشنيازي ياسايةك دةكات فعلةن مقةوميات و 
ئةساسياتي ثِرؤذة ياسا و ثَيشنيازي ياساي تَيدابَيت، ضونكة هةندَيك جار لة ثةلةكردن، هةندَيك جار 

داخةوة لةسةر يةكك موزايةدةكردن زؤر شت دةهَينينة ناو هؤَل  بةهؤي ملمننَيي حزبي، هةندَيك جار بة
كة لة ئةساسدا بة مليارات دؤالر لةسةر حكومةتيشي دروست كردووة و بةراستيش ثَيتان بَلَيم فلتةر نيية، 

كامة كَي ثَي دةَلَيت لة ثةيِرةوي ناوخؤ فلتةر هةية، ثَيم بَلَي كامة ماددةي فلتةر هةية، فةرموو ثَيم بَلَين 
لة ثةيِرةوي ناوخؤي ئَيستاي بةركار فلتةري داناوة، فلتةر نيية ئةسَلةن دةستةي سةرؤكايةتيش حةقي 

( ئةندام ثَيشكةش دةكرَي راي بطرَي و خوَيندنةوةي بؤ نةكات، 10نيية ثِرؤذة ياسا ثَيشنيار بكات لةاليان )
مة تةنها ئةوةمان كردووة، وةكو بةِرَيز هيض مانعَيك نةبووة، هةر لةبةر ئةوةشة هةموو شتَيك هاتووة، ئَي

سةرؤكي ثةرلةمانيش باسي كرد زةماناتان دةوَي دادةنَيني حةفتةيةك ليذنةي ياسايي دةبَي بِريار لةسةري 
بدات بؤ ئةوةي ئَيوة نةَلَين مانطَيك لةاليان دةمَينَيتةوة، ئَيمة دةتوانني شتَيكي وا بكةين كة حةقي 

، دواتر خؤ ئَيمةش ئةندامي ثةرلةمانني، ضؤن شتَيك دةنووسني كة لة ئةندامي ثةرلةمان نةسووتَي
بةرذةوةندي ئةندامي ثةرلةمان نةبَيت، بؤية ئةوةي نووسيومانة تةنها شتَيكة وةكو باسم كرد )سويد( 
رووحي نيزامي ثةرلةمانية، لةوَي ئةو شَيوازة هةية، هةروةها دواتريش بةهؤي مومارةسات لة مةحكةمةي 

ي عَيراقيش قةرارَيكي وايان دةركرد جياوازيان كردةوة لة نَيوان ثِرؤذة ياسا و ثَيشنيازي ياسا، واتة دةستوور
ئَيمة شتَيكمان كردووة كة لة ثةرلةماناتي دونيا هةية و لة )ئةنانيا(ش هةمان حاَلةت هةية، لة )مصر( 

 زؤر سوثاس.هةمان حاَلةت هةية، بؤية ثَيمانواية وةكو خؤي دةنطي لةسةر بدرَيت، 
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك عمر فةرموو.
 بةِرَيز عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثَيشنيازَيكم هةبوو بؤ ئةوةي لةو مةعزةلةية نةجامتان بَيت، ئةم ماددةية دةنطدان لةسةري دوا خبةين تا 
ةوةي بزانني ضي تةعريف بكرَي باشة، هةم بؤ فراكسيؤن، هةم بؤ ئةوةي ماددةكاني تر دةكرَي بؤ ئ

وةرزةكان، هةم بؤ مةسةلةي ثِرؤذةكةش، ئةطةر هاتوو ئةنداماني ثةرلةمان لة ماددةكاني تر طةيشتنة 
 قةناعةت ئةوة ئةو كاتة دةزانني ضي ثَيويستة ثَيناسة بكةين، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ثَيشنيارَيكة دةكرَي خبرَيتة بةردةم ليذنةكة، ثَيموابَيت ثَيشنيارَيكي خراثيش نيية، بةِرَيز د.شَيركؤ 
 فةرموو.
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 مصطفى:بةِرَيز د.شَيركؤ جودت 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ك مةسةلةي ثَيشنياز و مةسةلةي ثِرؤذة ياسا، يةعين من بةراسيت كة ثَيناسةكامن خوَيندةوة بة باكطراوندَي
يان بة نةفةسَيك هةست ثَي دةكةي بةوةي كة ئةو زوعفةي كة ئةو ياسايانةي ثةرلةمانتاران هةندَيكيان 
بَلَيني دايانناوة كة من ثَيمواية هةمان عيلةت الي حكومةتيش هةر هةية، يةعين ئةو اليةنانةي كة 

تيسادي هةَلةي بؤ كراوة، بة ثَيشنياري ثِرؤذة دةكةن بؤ ثةرلةمان بة دةيان ثِرؤذة هةية كة جةدواي ئيق
دةيان ثِرؤذة هةية كة ئاسةواري سليب لةسةر كؤمةَلطة دروست كردووة، حكومةتيش كردوويةتي و لة رَيي 
ئةَومةني شوراشةوة هاتووة و خةلةلي طةورةشي تَيدابووة، بؤية عيلةتةكة لة ثِرؤسةي داِرشتين ثِرؤذة 

شكةشي بكات، ئايا حكومةت ثَيشكةشي بكات، ئايا ئةَومةني ( ثةرلةمانتار ثَي10ياساكان هةية، جا ئايا )
( ثةرلةمانتار و ئةو هةموو رؤتينياتةي بؤ 10دادوةري ثَيشكةشي بكات، بؤية مةسةلةي جياكردنةوةي )

زياد بكرَي، كة ئةوانة من ثَيمواية ئةمة فلتةرةكان زةرورة سةد لة سةد لةطةَليدام، هةموو ثِرؤذة ياسايةك 
اي ئيقتيسادي بؤ بكرَي، هةموو ثِرؤذة ياسايةك دةبَي جةدواي قانوني بؤ بكرَي، جةدواي دةبَي جةدو

( ثةرلةمانتار دونيايةك 10كؤمةاَليةتي بؤ بكرَي، ئةمانة ثَيويس ، بةاَلم نابَي جيابكرَيتةوة، نابَي )
اتووة هيض كةم و فلتةري بؤ دابنرَي لة كاتَيكدا كة بةو نةفةسة قسة بكةين كة ئةوةي لة حكومةتةوة ه

كورتيةكي تَيدانيية، ئةوةي ثةرلةمانتار دايدةنَيت زةعيفة و الوازة، بة ثَي ةوانةوة سةندوقي كوردستاوان 
لة دةورةوة دانا ليذنةي مةعين ثةرلةمان و هةموو فراكسيؤنةكان ثَيكةوة ياسايةكمان دانا زؤر موتةتةورتر 

تر ئيقراريش كرا و هيوادارين جَي بةجَي بكرَي، لةبةر ئةوة لةوةي كة لة حكومةتيشةوة هاتوون، بةاَلم دوا
هيوادارم هةردووكي يةك خبرَيت، بةاَلم فلتةرايزيشن بكرَي، فلتةر دابنرَي بؤ ثِرؤسةي داِرشتين ثِرؤذة، 

 بةَلَي، بؤ ئةوةي ئيقتيساديةن و كؤمةاَليةتي و لة هةر شتَيكي تر، سوثاس.
 ثةرلةمان: بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي

ثَيموابَيت ئةوةي كة دةنطمان لةسةري دا تؤزَيك لةمةوثَيش ئَيستا ثةيِرةوي ناكةين، طومتان نوقتةي 
 نيزامي ثَيويست دةكات ثةيوةنديدار بَيت بة ثَيشَيل كردني ماددةيةك، بةِرَيز د.فرست فةرموو.

 بةِرَيز د.فرست صؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

شنيارةكةي )كاك عمر( نيوةي قةبولة، بةاَلم نيوةكةي تر ئَيستا ئَيمة بةشَيكي زؤري سةبارةت بة ثَي
ثَيناسةكاوان كردووة، دةبَي ئةوانة بة ثَيي ئةو ثَيشنيازانةي ئَيوة ئَيستا ئَيمة سياغةي دةكةينةوة، 

رتان كردووة، رةئيةكان دةهَينني دةخيةينة دةنطدان، ئةوةي مايةوة كة ثَيناسة نةكراوة ئَيوة ثَيشنيا
طةيشتينةوة وةرزي ياسادانان ثةسةندي دةكةين دةَلَيني دةضَيتة ثَيناسةكان بةوةي كة ثةسةندمان كرد، 
طةيشتنة فراكسيؤن دةَلَيني ثةسةندمان كرد و دةضَيتة ثَيناسةكان بةوةي كة ثةسةندمان كرد، يةعين زؤر 

ئةوةي كة هةية ثةسةندي دةكةين، دواتر ئاسايية يةكسةر هةم لةوَي دةبَي، هةم لة ثَيناسةش، واتة 



 55 

ضيكمان بة باش زاني ثَيناسة بكرَي ئيزافةي دةكةينة سةر ئةو ماددانة، سةبارةت بةوةش كة بةراسيت ثَيم 
خؤشة جارَيكي تر ئةو روون كردنةوةية بدةين بة هيض شَيوةيةك مةبةست لة يةك جياكردنةوةي ثِرؤذة و 

مان نيية، وةكو باسم كرد لةو سيستةمانةي كة ئَيمة سوودمان لَي ثَيشنياز ثَيشانداني زوعفي ثةرلة
وةرطرت و ئَيمة خؤمان موشاهةدةمان كرد و بينيمان خؤ لةوَي ثةرلةمان الواز نيية، بةاَلم لةوَيش ئةو 
فلتةرانة تةنها ثةرلةمان خؤي لةسةر خؤي دادةنَي بة ثَيي مةبدةئي فةسل لة بةيين سولتات، حكومةت 

بةرامبةر ثِرؤذةكةي خؤي، با ثِرؤذةيةكي زةعيف بَيت، تؤ لَيرة دةسةاَلتت هةية وةكو  مةسئولة لة
ثةرلةمان ئةسَلةن هةر رةفزي بكةيتةوة، ئةطةر حكومةت ثِرؤذةيةكي هَينا جةدواي ئيقتيسادي باش نيية، 

ني خؤمان لة ثةرلةمان لَيرة رةفزي بكةوة بةبَي ئةمن و ئةوال، بةاَلم ئَيمة دةمانةوةَي كة ثَيشنيازي ياساكا
ثَيشةكةش دةكةين بة قوةت بن، كؤمةَلَيك شورمتان بؤي داناوة،  بؤية بةراسيت ئةوانيش فلتةرَيكيان هةية 
كة فلتةري مةجليسي شوراية هيض ثِرؤذةيةك و دواتر فلتةري كؤبوونةوةي ئةَومةني وةزيرانة، واتة 

ياسايي وةزارةت دةيبييَن، دَيتة ئةَومةني وةزيران لة كاتَيك ثِرؤذةيةك لة وةزارةتي ثةروةردة دَيت بةشي 
كؤبوونةوةي ئةَومةني وةزيران و فةرمانطةيةكي ياساييان هةية لةوَي سةير دةكرَي، دَيتة مةجليسي 
شورا لة مةجليسي شورا ثةسةند دةكرَي، دَيتة ثةرلةمان خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ دةكرَي، دةضَيتة ليذنةي 

وني و ئةوانة بة كؤمةَلَيك فلتةر دادةِروات، ماناي وا نيية ثِرؤذةي حكومةت ئةفزةليةتي ثةيوةنديدار و قان
هةية و حاكميةتي هةية و دَيتة ناو هؤَلي ثةرلةمان و موعةزةز موكةِرةم ثةسةند دةكرَي، نةخَير، وا نيية، 

ها فلتةري ليذنةي بةو هةموو فلتةرانة دادةِروات، ئةوةي ثةرلةمان وا نيية، يةك فلتةري هةية، تةن
قانونيية، لةوَي دةِروات و يةكسةر دَيت موناقةشةي لةسةر دةكرَيت، بؤية بة تةسةوري من هيض نةوعَيك 
لة نا تةوازن دروست نةبووة، بة ثَي ةوانةوة هَيشتاش ثةرلةمان ئةفزةليةتي زياتري هةية بة ثَيي ئةوةي 

 كة ئَيمة دامان رشتووة، زؤر سوثاس.
 حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.يوسف 

 دوو ئةندام ثةرلةماني بةِرَيز مابوون كة دةستيان بةرز كردبؤوة، بةِرَيز د.شَيركؤ فةرموو.
 بةِرَيز د.شَيركؤ حةمة امني:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ايف ثَيشكةش دةتوانني بَلَيني ئةوة من لةطةَل ئةوةم مايف ثَيشكةش كردني ثِرؤذةي هةبَيت، ناكرَي بَلَيني م
كردني ثَيشنياز و ثِرؤذة، يةعين ثَيشنيازي بؤ زياد بكةين ثِرؤذةشي لةطةَلدابَيت ئةوة خاَلَيك، خاَلَيكي تر 
ئةطةر مةسةلةن كةم و كورتي هةبوو لة ثِرؤذةكة، عادةتةن ئةوةي كة ناوي يةكةم ثَيشكةش دةنووسَيت، 

ةن، قسةي لةطةَلدا بكةن، ياخود بينَيرن بؤ نووسينطةي من بِروام واية خاوةني ثِرؤذةكةية، ناكرَي بانطي بك
ياسايي، ياخود ئةوانةي كة موتةبةعاتي مالي هةية حكومةت بانط بكةن لة ثَيشدا رةئي وةربطرن، خؤ 

 دةتوانني بةمانة ضارسةري بكةين، زؤر سوثاس.
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 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 وو.بةِرَيز كاك دلَير ماوةتي فةرم
 حسن )دلَير ماوةتي(: مصطفىبةِرَيز دلَير 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من لةم ماوةية خةَلكي شارةزاي ياساييم زؤر بينيوة كة هينيان لَي كردووم ئةم ثِرؤذةية ئاوا نةِروات ئةو 
ني الواز ثِرؤذة و ثَيشنيارة، وا باس دةكات لة رؤذهةاَلت دائيم ثةرلةمانةكان كة دروست كراون، ثةرلةما

دروست كراوة، هةميشة سةيري بكة دةسةاَلتي جَي بةجَي كردن سولتةي كردووة بةسةر دةسةاَلتي 
تةشريعيدا، هةر ضةندة زؤر شتَيكي ئاسايية ئةم دوو دةسةاَلتة يةككيان خؤش نةوَيت، ضونكة دةسةاَلتي 

رضَيوةي ياسادا هةندَيك كاروبار جَي بةجَي كردن ثَيي خؤشة ثةرلةمان الوازبَيت بؤ ئةوةي لة دةرةوةي ضوا
بكات، هةروةها دةسةاَلتي تةشريعيش دائيم ثَيي خؤشة حكومةت بة ثَيي رَينمايي و ياسا و بِريارةكاني 

فةزلي دةسةاَلتَيك بدةين بةسةر دةسةاَلتَيكي تردا،  0بِروات بةِرَيوة، بةراسيت لَيرةدا خؤمان لةوةدةضَيت
ةمشان وا نةبَي و ليذنةي ياسايي واشي نةكردبَي لةم قؤناغةدا هةر بة ئةطةر واش نةبَي، ئةطةر مةبةستةك

 ثِرؤذة مبَينَيتةوة، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( دةطةِرَيينةوة بؤ هؤَلي ثةرلةمان، بؤ بةردةوام بوون لةسةر 2:30ئَيستا ثشوويةك وةردةطرين، كاتذمَير )
 يِرةوي ناوخؤي ثةرلةمان.........طفتوطؤكردن لةسةر ثة
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 دانيشتين دووةم
 

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.

ستتاَلي دووةم،  بتتذاردن،  دانيشتنةكةمان بةناوي طةلي كوردستانةوة دةست ثَي دةكةينةوة، خولي ضوارةمي هةَل
(ي ماددة 1، بةنارمةي كار بةثَيي حوكمةكاني بِرطة )16/9/2015دانيش   (، رؤذي2كؤبوونةوةي ذمارة )

ستتتان 20) لتتةماني كورد نتتاوخؤي ثةر ثتتةيِرةوي  متتارة ) –( لة  يتَتراق ذ ستتاَلي )1ع كتتراو، 1992(ي  هتتةموار  (ي 
ثتتةيِرةوي  ستتةر  كتتردن لة طتتؤ  لتتة طفتو يتتة  كتتة بريتي كتتار  متتةي  لتتة بةرنا كتتةم  طتتةي ية بةردةوام دةبني لةسةر بِر

كتتراوة ناوخؤي ث متتادة  نتتاوخؤ ئا ثتتةيِرةوي  ةرلةماني كوردستان، كة لة اليةن ليذنةي كاتي بؤ ثَيداضوونةوةي 
متتتارة ) يتتتاري ذ ستتتاَلي )26بتتتةثَيي بِر طتتتةي )2014(ي  متتتاددةي )8( و بِر لتتتة  بتتتذاردني 56(  ستتتاي هةَل (ي يا

متتارة ) ستتتان ذ لتتةماني كورد ستتاَلي )1ثةر متتاددةي )1992(ي  بتتة  شتتت  كتتراو ثاَلث هتتةموار  ثتت94(ي  ةيِرةوي (ي 
 (ي هةموار كراو.1992(ي ساَلي )1ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )

 بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان.
نتتاوخؤ،  ثتتةيِرةوي  نتتي  شتتة كرد بتتؤ موناقة نتتةوة  ستتتمانة دةنطدا كتتة خ ستتيثانةي  بتتةو ثرةن بتتن  نتتد  يتتة ثابة تكا

لتتة  ئتتازادن  يتَتوة  متتي، ئ تتتةي نيزا بتتة نوق يتتدارة  كتتة ثةيوةند ئتتةوةي  بتتةتي  كتتاتي بةتاي لتتة  كتتدا  متتاوةي دوو خولة
ختترا،  طتتؤ دا طتتاي طفتو موناقةشة كردني ماددةكاندا راو بريو بؤضووني خؤتان دةربِرن، بةاَلم دواي ئةوةي دةر
يتتي  يتَتوة دوا كتتاني ئ ليذنة هةندَيك روون كردنةوة دةدات ئةوةي كة ثَيويست بة روون كردنةوة بَيت، بةاَلم را

نتتة تتتة دةنطدا تتتةوةو دةخرَي كتتة صتتياغة دةكرَي يتتة  بتتةوةوة ني نتتدي  نتتة ثةيوة نتتةي ليذ ئتتةو روون كردنةوا وة، 
كتتاتي  لتتة  ئتتةوةي  بتتؤ  يتَتوة،  بتتؤ ئ يتتة  بتتةَلكو روون كردنةوة نتتةطريَيت،  بتتار وةر نتتةزةري ئيعتي رةئيةكاني ئَيوة بة 
نتتةي  لتتة ليذ كتتردووة، داواش  ستتند  نتتةي ثة ئتتةو رةئيا يتتة  ئتتةو ليذنة ضتتي  بتتزانن بؤ دةنطداندا رةضاوي بكةن و، 

بتتة ثةيوةنديدار دة لتتةمانيش  نتتداماني ثةر ئتتي ئة كتتة رة بتتدةن  ئتتةوة  ستتةرنج  نتتدا  كةين لة روون كردنةوةكانيا
تتتردا  شتتتنَيكي  لتتة داني ستتتتان،  تتتة بةردة تتتةوةو دةخرَي صتتياغة دةكرَي يتتي  يتَتت، دوا بتتار وةردةطري نتتةزةري ئيعتي

لتتةن نتتةوة  ستتيؤنةكاني خؤتا لتتةناو فراك يتتة  ئتتةوةتان هة فتتةتي  يتَتوة دةر يتتة ئ يتَتت، بؤ ستتةر دةدر طتتي لة َيوان دةن
شتتتين  لتتة داني كتتةن و  طتتؤ ب يتتةك طفتو طتتةو ماددة هتتةر بِر ستتةر  طتتدان لة ثتتَيش دةن كتتانيش  ستتيؤنة جياوازة فراك
كتترا  طتتؤ  يتتي طفتو يتتةوةو دوا كتتة خوَيندرا يتتةي  ئتتةو ماددة ستتتا  يتَتت، ئَي ستتةر دةكر طتتداني لة تتتةنها دةن هتتاتوودا  دا

ستتةرؤكايةتي و ثَيشنيارةكانتان هةندَيكيان رةضاو كراوةو، هةندَيكيشي دةخرَيتة دةنطدان ةوة، با بةِرَيزان لة 
 ئةنداماني ليذنةي كاتي ثةيِرةو فةرموون بؤ خوَيندنةوةيان، بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوة.
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 بةِرَيز د.فرست صؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثتتةيِر نتتةي  لتتة ليذ يتتان  طتتةَل هاوِرَي متتة لة ستتتا ئَي ستتةردا، ئَي بتتة وةكو ئةو ميكانيزمةي دةنطمان لة ستتتاين  ةو هةَل
تتتر  ئتتةوةي  تتتووة،  متتان وةرطر تتتةواوةو ثَي متتتان  كتتة طو يتَترة  هتتةر ل ئتتةوةي  يتَتوة،  يتتةكاني ئ صياغة كردنةوةي رةئ

 ئةوةي دوو رايةكة دةخةينة دةنطدانةوة.
ئتتةو  ختتوارةوة  نتتةوةي  لتتةم زاراوا بتتةس  ستترَيت،  يتتةك بنوو متتاددةي  ستتةرةتاي  لتتة  سةبارةت بةو ثَيشنيازةي كة 

كتتة مانايةي كة بةرامبةر ستتةرةتاي ماددة تتتا  كتتردووة، وا يتتاد  يان هاتووة بؤ مةبةسيت ئةم ثةيِرةوة، ئةوةمان ز
بتتؤ  هتتاتووة  بتتةريان  كتتة بةرام يتتةي  ئتتةو مانا ختتوارةوة  نتتةي  لتتةم زاراوا ستتت  بةم شَيوةية دةست ثَيدةكات، مةبة

بتت ستتيت مةبةسيت ئةم ثةيِرةوة مةبةست لةم زاراوانةي خوارةوة ئةو مانايةي كة بةرامبةريان هاتووة  ؤ مةبة
 ئةم ثةيِرةوة.

هتتيض  يتتةوة،  ختتؤي ما كتتو  لتتةمان وة نتتةبوو، ثةر ستتةر  حتتةزةي لة هتتيض موال ضتتونكة  يتتةوة،  ختتؤي ما هةرَيم وةكو 
ستتتان  لتتةماني كورد ستتةرؤكي ثةر ستتةرؤك:  نتتةبوو،  ستتةر  كتترا، )  –موالحةزةي لة يتتاد  بتتؤ ز قتتي  يتَتراق(  -عَيرا ع

ستتة شتتيت لةسةر ثَيشنياري ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان، دةستةي  ستتتةي ط يتتةوة، دة ختتؤي ما كتتو  رؤكايةتي وة
لةسةر ثَيشنيازي ئةنداماني ثةرلةمان طؤِرا ثَيك دَيت لة دةستةي سةرؤكايةتي و سةرؤكي فراكسيؤنةكان، لة 
لتتةمان،  نتتدامي ثةر جياتي سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةبَيتة دةستةي سةرؤكايةتي، ئةندام تةنها دةنووسرَيت ئة

نتتةبوو، ضونكة ثَيشك ثةرلةمان ثَي ستتةر  حتتةزةي لة هتتيض موال ناسة كراوة، دانيش ، وةكو خؤي دةمَينَيتةوةو 
ختتؤي  كتتو  ثتتةيِرةو وة نتتةبوو،  ستتةر  حتتةزةي لة هتتيض موال ضتتونكة  تتتةوة،  ختتؤي دةمَينَي كتتو  لتتةمان وة ختتولي ثةر
ستتتان  هتتةرَيمي كورد نتتي  متتةني وةزيرا ستتةرؤكي ئةَو ستترَيت  تتتةنها دةنوو يتتران  ستتةرؤك وةز تتتةوة،   –دةمَينَي

 عَيراقَيكي بؤ زياد دةكرَيت، ئةنداماني ئةَومةني وةزيران وةكو خؤي دةمَينَيتةوة.عَيراق، 
ستتةلةي  يتَتوة مة بتتةردةمي ئ سةبارةت بةو ثَيشنيازةش كة ثَيناسةي ديكة ئيزافة بكةين، ئَيمة ئةوة دةخةينة 

هتتةر فراكسيؤنة، وةزري ياسا دانانة، لة هةر ماددةيةك ئَيمة لةطةَل ئةنداماني ليذنة وا ئيتي لتتة  كتترد  فاقمان 
لتَتَيني  كتتةين دة ستتند دة شوَينَيك، لة هةر ماددةيةك زانيمان زاراوةيةك ثَيويسيت بة ثَيناسةية، كة ماددةكة ثة

 لة ثَيناسةش دادةنرَيت.
 ياسا و ثرؤذةي ثَيشنيازي ياسا بة دوو را صياغةمان كردووة: سةبارةت بة ثرؤذة

 راوي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماندا هاتووة.رةئي يةكةم/ وةكو خؤي كة لة ثرؤذةي ئامادة ك
يتتةن ) كتتة لةال يتتة  ستتاو بِريارانة نتتدامي 10رةئي دووةم/ بةم شَيوةية: )ثرؤذة ياساو بِريار: ثرؤذةي ئةو يا ( ئة

ستتتةي  ضتتوواندن ئارا ستتيت دةر بتتة مةبة ستتةاَلتي دادوةري  يتتان دة كتتردن،  بتتةجَي  جتتَي  ثةرلةمان، يان دةسةاَلتي 
نتتَيني، ثةرلةمان دةكرَيت(، بةاَل تتتةرةكان دا لتتةالي فل يتتة  م ئةطةر ئةوةش بة هةر شَيوازَيك بَيت ماناي ئةوة ني

ستتةرؤكي  يةعين هةموومان موتةفقني دةبَيت فلتةر هةر هةبَيت، بةاَلم ئةو دوو رةئية هةية، داوا لة بةِرَيز 
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ثَيمان وةرطرت و  ثةرلةمان دةكةين بيخاتة دةنطدانةوة، ئةوةي تريش هةموو ئةو رةئيانةي كة ئَيوة طوتتان
 جَيمان كردؤتةوة وةكو ئةوةي كة خستمانة روو، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
يتتان  يتَتت،  يتتار مبَين ستتاو بِر شتتنيازي يا باشة، سوثاس بؤ ئَيوة، ئَيستا ئةوة دةخةينة دةنطدانةوة كة ثَيناسةي ثَي

يتت هتتاتووة، نةمَينَيت، تةبعةن ئةطةر ثَيشنيازي ياساو بِر كتتةدا  لتتة ثةيِرةوة كتتة  شتتَيوةية  بتتةو  ئتتةوة  يتَتت،  ار مبَين
ئتتةوة  ستتتا  يتتة ئَي ستتا، بؤ ثتترؤذة يا طتتةَل  يتَتت لة متتج دةكر يتتار دة ئةطةر نةمَينَيت ئةوة ثَيشنيازي ثرؤذة ياساو بِر
ستتتتانداية  كتتة لةبةردة لتتة ثرؤذة كتتة  شتتَيوةيةي  بتتةو  يتتار  ستتاو بِر شتتنيازي يا كتتة ثَي نتتةوة،  نتتة دةنطدا دةخةي

كتتَي 28ة، يان نا، كَي لةطةَلداية مبَينَيتةوة دةسيت بةرز بكاتةوة؟ )مبَينَيتةو ستتوثاس،  ( كةس لةطةَلداية، زؤر 
( كةس لةطةَلدا نيية، كةواتة ثةسند نةكرا، ئَيستا كؤي ماددةكة بة 42لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ )

 يةكةوة خبوَيننةوة، بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوة، فةرموون.
 ز د.فرست صؤيف علي:بةِرَي

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 يةكةم بةشي

 ثَيناسةكان
 (:1ماددةي )

 مةبةست لةم زاراوانةي خوارةوة ئةو مانايةي كة بةرامبةريان هاتووة بؤ مةبةسيت ئةم ثةيِرةوة:
 عَيراق. –هةرَيم: هةرَيمي كوردستان 

 عَيراق. –ثةرلةمان: ثةرلةماني كوردستان 
 عَيراق. -ةرلةماني كوردستان سةرؤك: سةرؤكي ث

 دةستةي سةرؤكايةتي: دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان.
 دةستةي طشيت: ثَيك دَيت لة دةستةي سةرؤكايةتي و سةرؤكي فراكسيؤنةكان.

 ئةندام: ئةندامي ثةرلةمان.
 دانيش : كؤي طشيت ئةو كؤبوونةوانةية كة لة رؤذَيك دةبةسكَين.

 ي ثةرلةمان.خولي ثةرلةمان: ماوةي واليةت
 ثةيِرةو: ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةمان.

 عَيراق. –سةرؤك وةزيران: سةرؤكي ئةَومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان 
 ئةنداماني ئةَومةني وةزيران: جَيطري سةرؤك وةزيران و وةزيرةكان دةطرَيتةوة.

يتتةن ) كتتة لةال يتتة  ستتةاَلتي ( ئ10ثرؤذةي ياساو بِريار: ثرؤذةي ئةو ياساو بِريارانة يتتان دة لتتةمان،  نتتدامي ثةر ة
 جَي بةجَي كردن، يان دةسةاَلتي دادوةري بة مةبةسيت دةرضوواندن ئاراستةي ثةرلةمان دةكرَين.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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تتتةوة؟ ) بتتةرز بكا ستتيت  يتتةوة دة كتتة خوَيندرا شتتَيوةيةي  بتتةو  يتتة  كتتَي لةطةَلدا  (46ئَيستا دةخيةمة دةنطدانةوة، 
ستتند 21كةس لةطةَلداية، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ ) ( كةس لةطةَلدا نيية، كةواتة ماددةكة ثة

 كرا، دةضينة سةر ماددةي دوو لة بةشي دووةم، فةرموون بيخوَيننةوة.
 بةِرَيز طةشة دارا جنل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةشي دووةم

 ثَيكهاتةو كؤبوونةوةي ثةرلةمان
 (:2اددةي )مــ
ثةرلةمان باآلترين دةسةآلتي ياسادانان و ضاودَيريكردنة، ثيادةي ئةو دةسةآلتانة دةكات كة لةم ثةيِرةوةو -1

 لة ياسا كارثَيكراوة ثةيوةنديدارةكاندا ئاماذةيان ثَي دراوة.
بتتذَيردرَين، ( ئةندام، بة ثَيي ياساي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان هة111ثةرلةمان ثَيكدَيت لة ) -2 َلدة

 عَيراق دةكةن. -نوَينةرايةتي سةرجةم ثَيكهاتةكاني طةلي كوردستان

 (:3مــاددةي )

متتاوةي ) لتتة  ستتتان  هتتةرَيمي كورد لتتة 10ثةرلةمان دانيشتين يةكةمي خؤي لةسةر بانطهَيشيت سةرؤكي  ( رؤذ 
لتتتةكاتي ئار ستتتتَيت،  بتتتذاردن دةبة يتتتةكاني هةَل متتتة كؤتاي نتتتي ئةَا ستتتند كرد كتتتةوتي ثة نتتتةكردني رَي ستتتتة  ا

تتتتذمَير ) لتتتة كا ستتتكانة  شتتتَيوةيةكي خؤِر لتتتةمان بة شتتتتنامةكة ثةر متتتاوةي 12بانطهَي يتتتوةِرؤي رؤذي دواي  (ي ن
 ئاماذةثَيدراو كؤدةبَيتةوة.

 
 

 (:4مــاددةي )
يتتان ) ستتتة،  ستتةر داواي دة يتَتت لة نتتةي 10دانيش  لة هةولَير دةبَيت و دةكر نتتدي زؤري بتتة رةزامة نتتدام و  ( ئة

 نَيكي دي بَيت.رةها لة هةر شوَي
 (:5مــاددةي )

ستتادة -1 نتتةي  بتتة زؤري كتتان  ستتاو بِريارة يتَتت، يا ستتايي دةب دانيش  بة ئامادةبووني زؤرينةي رةهاي ئةندامان يا
بتتووني  ستتان  لتتةكاتي يةك يتتة،  ثةسند دةكرَين، جطة لةو ياساو بِريارانةي كة ثَيويسيت بة زؤرينةي تايبةت هة

 ةطةَلداية بة زؤرينة ئةذمار دةكرَيت.دةنطةكاندا ئةو اليةي دةنطي سةرؤكي ل
ختتات،  -2 تتتذمَيرَيك دوادة متتاوةي كا بتتؤ  شتتتنةكة  نتتةوةي داني ستتةرؤك كرد نتتةبوو،  تتتةواو  ئةطةر رَيذةي ياسايي 

 ئةطةر رَيذةكة هةر دةستةبةر نةبوو، دانيشتنةكة بؤ كاتَيكي دخ دوا دةخرَيت.
طتتدان، -3 ستتتيي دةن بتتؤ درو جتتة  ستتايي، مةر يتَتذةي يا متتادةبووني ر بتتةردةواميي  ئا ستتةر  تتتة  كتتار ناكا بتتةآلم 

 كؤبوونةوةكة.
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 (:6مــاددةي )

خولي ثةرلةمان ضوار ساَلة، لة يةكةم دانيشتين دةستثَيدةكات و بة كؤتايي هاتين دوايني دانيشتين لة ساَلي 
 ضوارةمدا، كؤتايي دَيت.

 (7مــاددةي )
 لةسةر برطةي يةكةمي ئةو ماددةية دوو راهةية:

 راي يةكةم:
تتتا لة س-1 ستتتثَيدةكات  ئتتادار دة متتانطي  ستتةرةتاي  لتتة  كتتةميان  يتتة، ية يتَتداني هة اَلَيكدا ثةرلةمان دوو وةرزي طر

 كؤتايي مانطي حوزةيران، دووةميان لة سةرةتاي ئةيلول دةستثَيدةكات تا كؤتايي كانوني يةكةم.
 راي دووةم:

ستتةرة-1 لتتة  كتتةميان  يتَتت، ية يتَتداني دةب ستتت ثةرلةمان لة ساَلَيكدا سَي وةرزي طر كتتةم دة كتتانوني ية متتانطي  تاي 
ثَيدةكات و تا كؤتايي مانطي شوبات بةردةوام دةبَيت. دووةميان لة سةرةتاي مانطي نيسان دةست ثَيدةكات و 
تا كؤتايي مانطي حوزةيران بةردةوام دةبَيت. سَييةميان لة سةرةتاي مانطي ئاب دةست ثَيدةكات و تا كؤتايي 

 َيت.مانطي تشريين يةكةم بةردةوام دةب
بتتةردةوام  -2 نتتدا  نتتي ئةركةكانيا لة نَيوان دوو وةرزي ياساداناندا ثةرلةمانتاران و ليذنةكان لة جَيبةجآ كرد

 دةبن.
 ئةو وةرزةي طفتوطؤي بودجةي هةرَيمي تَيدا دةكرَيت هةتا ثةسند كردني بودجة كؤتايي نايةت. -3
ستتةرؤك -4 يتتان  هتتةرَيم،  ستتةرؤكي  متتةني ثةرلةمان بؤي هةية لةسةر داواي  ستتةرؤكي ئةَو يتتان  لتتةمان،  ي ثةر

لتتة دوو 25وةزيران، يان ) يتتةك  يتَتداني هةر ( لة ئةندامان، بة دةنطي زؤرينةي رةهاي ئةندامةكاني ماوةي طر
نتتةي 30وةرزةكة بؤ ماوةيةك كة لة ) ئتتةو ئةركا نتتي  تتتةواو كرد بتتؤ  ( رؤذ زياتر نةبَيت درَيذبكاتةوة، ئةويش 

 ذ بكرَيتةوة.كة ثَيويست بووة وةرزةكةيان بؤ درَي
 (:8ماددةي )

شتتيت  -1 يتتة بانطهَي يتتان هة نتتدامان بؤ متتارةي ئة يتتةكي ذ ستتَي  كتتةم  يتتةني  يتتان ال لتتةمان  ستتةرؤكايةتي ثةر
لتتة  كتتة  يتَتت  نتتة دةب ئتتةو بابةتا يتَتِروانيين  بتتؤ ت كؤبوونةوةيةكي نائاسايي بكةن، كؤبوونةوةكةش تةنيا 

 بانطهَيشتةكةدا دياري كراون.

ستتتد -2 لتتةكاتي ثَيوي لتتةمان  متتةني ستتةرؤكي ثةر ستتةرؤكي ئةَو يتتان  هتتةرَيم  ستتةرؤكي  ستتةر داواي  ا لة
 وةزيران بانطهَيشيت كؤبوونةوةيةكي ناياسايي دةكات.

 (:9ماددةي )
 يةكةم: لةسةر ئةم بِرطةية دوو ِرا هةية:

 ِراي يةكةم: دانيشتنةكاني ثةرلةمان بةئاشكرا دةبن و دةشَيت بةشَيوةيةكي ِراستةوخؤ ثةخش بكرَين.
 يشتنةكاني ثةرلةمان بةئاشكرا دةبن.ِراي دووةم: دان
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دووةم: دةكرَيت دانيشتنةكاني ثةرلةمان لةسةر داواي سةرؤك يان سةرؤكي هةرَيم يان سةرؤكي ئةَومةني 
 وةزيران يان يةك لةسةر ضواري ئةندامان و بةِرةزامةندي زؤرينةي ئامادةبووان نهَيين بن.

 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 ؤر سوثاس، ئَيستا ماددةي دووةميش خبوَيننةوة جارَيكي تر تا بيخةينة طفتوطؤوة، فةرموو.ز
 بةِرَيز طةشة دارا جنل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (:2ماددةي )

لتتةم  -1 كتتة  كتتات  ستتةآلتانة دة ئتتةو دة يتتادةي  ضتتاودَيريكردنة، ث ثةرلةمان باآلترين دةسةآلتي ياسادانان و 
 كراوة ثةيوةنديدارةكاندا ئاماذةيان ثَي دراوة.ثةيِرةوةو لةياسا كارثَي

لتتتة )  -2 كتتتدَيت  لتتتةمان ثَي ستتتتان 111ثةر لتتتةماني كورد بتتتذاردني ثةر ستتتاي هةَل بتتتةثَيي يا نتتتدام،  ( ئة
 عَيراق دةكةن. –هةَلدةبذَيردرَين، نوَينةرايةتي سةرجةم ثَيكهاتةكاني طةلي كوردستان 

 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

ستت جتتةنابي باشة  فتتةرموو  ستتني،  يتتان بنوو كتتات باناوةكان ستتةر ب ستتةي لة يتتةوَيت ق كتتَي دة ستتتا  فتتةرموو ئَي وثاس، 
 سكرتَير.

 بةِرَيز فخرالدين قادر عارف) سكرتَيري ثةرلةمان(:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

متتت قتتادر ئؤ شتتاد،  طتتةرد دَل كتتةن،) بَي متتاددةي دووةم ب ستتةر  ستتة لة نتتةوَيت ق شتتامؤ ئةم ئةندامة بةِرَيزانة دةيا ان، 
يتتز،  عتتادل عز يتتةت،  متتر عينا يتتش، ع بتتةهزاد دةرو بتتدالرمحن،  بتتةهار ع شَيخؤ، شوان شَيخ امحد، ابوبكر عمر، 

 حممود عمر، شَيركؤ جودةت، عباس غةزالي، سرود سليم، ظةمان فيصل، يروانت نيسان( سوثاس.
 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان. بةِرَيز د.

 و.زؤر سوثاس، خاتوو بَيطةرد فةرمو
 بةِرَيز بَيطةرد دَلشاد تاَلةباني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
نتتة، وة  من لةسةر خاَلي يةكةم تَيبينيةكم هةية، كة ثةرلةمان باآلترين دةسةآلتي ياسادانان و ضاودَيري كرد
لتتة  مةرجةعي ياسايي و سياسي ضارةنووسسازي خةَلكي كوردستانة، ئينجا ثيادةي ئةو دةسةآلتانة دةكات كة 

يتَتت، وة ث ةيِرةوو ياسا كارثَيكراوة ثةيوةنديدارةكاندا ئاماذةيان ثَي دراوة. ثَيشنيار دةكةم ئةوةي بؤ زياد بكر
ضتتة  ستتي ناو نتتةوةي ضارةنوو ثَيشنيار دةكةم خاَلي سَييةم بؤ ماددةي دووةم زياد بكرَيت، لةكاتي يةكنيي بوو

ئتتةم بتتة  يتتان  ستتا  هتتةريم، بةيا لتتةماني كوردستانيةكاني دةرةوةي ئيدارةي  ستتي لةثةر يتتةك كور قتتع، ذمارة ري وا
ئتتةَام  بتتؤ  كوردستان دياري دةكرَيت، بؤ ئةو ناوضانةو دواتر لةماوةي يةك ساَلدا هةَلبذاردني تةواوكارييان 

 دةدرَيت، سوثاس.
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 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 زؤر سوثاس، كاك شامؤ شَيخؤ، فةرموو.
 بةِرَيز شامؤ شَيخؤ نعمؤ:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

متتةذي 111هةر بؤ ذمارةكة، حالي حازر ِراستة ) يتتان  بتتِراو  ظتتةري دا هتتاتوو دة طتتةر  نتتدة ئة ( ئةندامني، بؤ ئاي
كتتةت  ستتتيدامة نا شتتي وَي ئي يتتدي ثا يتتة ئيز بتتؤ كؤتا يتتة،  شتتنيار كر يتتةك ثَي متتة ثِرؤذة وةكي ثَيكهاتةكي ئيزيدي 

 دطةل وي عةدةدَي سةقف كري، سوثاس.
 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 زؤر سوثاس، كاك ابوبكر هةَلةدني، فةرموو.
 بةِرَيز ابوبكر عمر عبداهلل هةَلةدني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( ئةندامة لةضيةوة هاتووة، يةعين بؤ 111من كاتي خؤي لةناو ليذنةكةش ِرةئم وابوو نازامن ئةم ثَيوةري )

ستتي 4هتتةرَيمَيكي  يتتؤن كة متتارةي مل نتتةماي ذ ستتةر ب لتتةمان لة نتتدام ثةر يتَتذةي ئة يتتادا ِر هتتةموو دون طتتةر لة ، ئة
( بؤ 70دانيشتوان دةستنيشان دةكرَيت، لةبةر ئةوة من بةش بةحالي خؤم ثَيم واية ثةرلةماني كوردستان )

ستتتان، ب111( ئةندام بَيـت، )80) ختتةَلكي كورد يتتة ( زؤرة ساَل بةساَليش ئةبَيت بة بارطرانيةكي طةورة بؤ  ؤ
 داواي كةمكردنةوة دةكةم بؤ ئةو ِرَيذةية، سوثاس.

 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 سوثاس، دكتؤر سرود سليم، فةرموو.
 بةِرَيز د. سرود سليم ميت:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 قسةكامن كران، زؤر سوثاس.
 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 ، خاتوو بةهار عبدالرمحن، فةرموو.زؤر سوثاس
 بةِرَيز بهار عبدالرمحن حممد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
  -(:2ماددةي )

تتتؤ  خاَلي يةكةم، كة ثةرلةمان وةكو وَينايةك كراوة كة ديارة لةِروانطةي ئةو مةهام و ئةركانةي كة هةيةتي 
متت كتتردن،  ضتتاودَيري  ستتادانان و  ستتةآلتي يا طتتة لةدة يتتةتي ياري ئةكةيت، ج كتتة نوَينةرا يتتة  شتتي هة ةهامَيكي تري

ضتتاودَيريكردن  ستتادانان و  هاووآلتيانة، بؤية من ثَيشنيار دةكةم بووترَيت كة ثةرلةمان باآلترين دةسةآلتي يا
ئتتةو ) متتيش  لتتةخاَلي دووة نتتة،  يتتةتي هاووآلتيا ئتتةو 111و نوَينةرا نتتة  يتَتذةي ئةنداما ئتتةوة ِر يتتارة  كتتة د يتتة  )
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شتتتوانة، ئاليةتانةي كة بؤي دياري دةكر يتَتذةي داني بتتةثَيي ِر نتتدا  نتتةي وآلتا بتتةع لةزؤري عتتوريف موتة كتتو  َيـت وة
 ( بةِرَيذة دياري بكرَيت نةك بة ِرةقةم، سوثاس.111ِرَيذةي دانيشتوان طؤِرانكاري بةسةردادَيت، بؤية ئةو )

 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 سوثاس، كاك قادر ئؤمتان، فةرمو.
 در ئؤمتان رسول:بةِرَيز قا

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
فتتة  بتتؤ ئيزا ستتازةكاني  ستتة ضارةنووس ستتةر ثر يتتاردان لة كتتة بِر كتتةم  شتتنيار دة يتتةك، ثَي طتتةي  متتاددةي دووةم بِر

لتتةماددةي ) لتتةمان  ستتةآلتةكاني ثةر ئتتةوة دة يتَتت  يتتان واب بتتةِرَيزيش ثَي نتتةي  طتتةر ليذ يتَتت، ئة ستتاي 56بكر (ي يا
طتتةرد هةَلبذاردن هاتووة، ئةواني تريش  كتتةي بَي لتتة ِرا شتتتطريي  هتتاتووة، وة ث ياسادانان و ضاودَيريكردنةكةش 

ستتاي  ستتتة لةيا ستتيةكان ثَيوي متتارةي كور نتتي ذ يتتاري كرد ستتتة د يتتة، ِرا ئتتةو بِرطة نتتي  يتتاد كرد بتتؤ ز كتتةم  ختتان دة
ستتيت دةزامن،  بتتدرَيت، بةثَيوي ثتتَي  متتاذةي  ستتتانيةكان ئا ضتتة كورد بتتةرطرنطي ناو هةَلبذاردنةكاندا بَيت، بةآلم لة

 ةهةمان كاتيشدا لةباتي ئاماذةي ثَيكراوة، بنووسرَيت هاتووة، زؤر سوثاس.ل
 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 زؤر سوثاس، كاك بةهزاد دةروَيش، فةرموو.
 بةِرَيز بهزاد دةروَيش دةروَيش:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
يتَتذت منيش ثَيشنيار دكةم لة خاآل يةكَيدا لة ماددةي دوو ، ئان خاآل دوَيدا ئاماذة ثَي بكرَيت، من ثَيم باشة ب

لتتة ) يتَتت  يتَتك د لتتةمان ث بتتذَيرن، 111ثةر ستتتان هةَلدة لتتةماني كورد بتتذاردن، ثةر ستتاي هةَل بتتةثَيي يا نتتدام  ( ئة
شتتان  ضتتونكي ثَي بتتةر ض،  تتتةكان، ل نوَينةرَين ِراستةقينةيا هاووآلتيان بَيتة ئيزافة كرن، ثاشان نوَينةرَيت ثَيكها

ستتتةقينة  ئتتةم نتتةريت ِرا نتتدي، نوَي بتتةر هَي نتتة، ل نتتيظ كري ستتتا  بتتوو، ئَي ختتراو  ستتيت دا بتتوو، لي لتتق  يتَتذين موغ ب
 هاووآلتيان بَيتة ئيزافة كرن، سوثاس.

 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 زؤر سوثاس، كاك يروانت نيسان، فةرموو.
 بةِرَيز يروانت نيسان ماركؤس:

 ان.بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةم
ئتتةظ ) يتتةذي،  حتتةي داي، دو ئتتةو موقتةرة كتتةم،  ستتاآل 111ئةز تةئيدا كاك شَيخ شامؤ د لتتة  نتتةرة   1991( نوَي

ئتتةز 111دانراية، ئةكيد نسبا سكاني هةنوكة زيدا بوون، مة هةر ) كتتةم،  كتتةم ب متتة  ( بت، من نة طةل هةندَي
 دطةل هةندَيمة زياد بكرَيت، سوثاس.

 ثةرلةمان: يوسف حممد صادق/ سةرؤكي بةِرَيز د.

 زؤر سوثاس، كاك عمر عينايةت، فةرموو.
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 بةِرَيز عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ضتتتاودَيريكردنة  ستتتادانان و  ستتةآلتي يا بتتتاآلترين دة لتتةمان  لتتتةماددةي دوو، ثةر يتتتةك  طتتةي  بتتتة بِر ستتةبارةت 
شتتة و ثتتَيم با متتن  متتيش  طتتةي دووة بتتؤ بِر نتتداماني لةهةرَيمدا، وشةي هةرَيم زياد بكرَيت،  متتارةي ئة يتَتت، )ذ ا ب

كتتة  يتتةعين ذمارة يتَتت(،  يتتاري دةكر نتتدا د بتتذاردني ثةرلةما ستتاي هةَل شتتتوان و لةيا ثةرلةمان بةثَيي ذمارةي داني
 البربَيت ضونكة قابيلي كةم و زؤرة من لةطةَل ئةوةدام كةمبكرَيتةوة، سوثاس.

 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 زالي فةرموو.سوثاس، كاك عباس غة
 بةِرَيز عباس غزالي مريخان:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ستتتة  لتَتةدنيم، ِرا بتتوبكر هة كتتاك ا ئتتي  طتتةَل ِرة متتيش لة لتتةخاَلي دووة كتتةم،  شتتامؤ دة شتتَيخ  كتتةي  شتتتطريي ِرةئية ث
يتَترةدا ) متتة ل ستتبةي 111ئةمرَيكي واقعي لَيرةداية، كة ئةمرؤ ئَي شتتوَينَيك بةني هتتةموو  بتتةآلم لة نتتدامني،  ( ئة

نتتان، د تتتة دا تتتةتر دَي انيشتوان ئةندام بؤ ثةرلةمان دادةندرَيت، لةناو نوخبةيةكي كةميش ِرةئي باشك و بوخ
 سوثاس.

 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 سوثاس، كاك عادل عزيز، فةرموو.
 بةِرَيز عادل عزيز شكر:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ردو كاك عمر و كاك ابوبكر كران، زؤر سوثاس.قسةكاني من لةاليةن خاتوو بَيطة

 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 سوثاس، كاك ظةمان فيصل، فةرموو.
 بةِرَيز ظةمان فيصل سليم:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئتتةوذي بتتؤ  بتتةت  ستتايةكي تاي لتتةطوِر يا لتتةمانَي  شتتداريا ثةر بتتؤ بة نتتان  تتتة داي كتتة دَي يتتة  ئتتةو ِرَيذة يتتارة  ستتا  د يا
يتتان  يتَتت  ستتيةك ب عتتةدةدة كور ئتتةو  يتتان  يتتان  10هةَلبذاردناية، جا ئةو ِرَيذة ضةن ب ،  يتَتت،  ستتي ب  111كور

متتةكي  كتتو ئةندا ئتتةوة وة ئتتةو ذي   نتتا  بتتدةم، ل دياركر ختتؤ وَي  ستتةرََي  متتة  تتتةنَي  يتتة،  شتتة ن يتَتت كَي ستتي ب كور
ظَي خاَلَيدا ل ثةيِرةوَيد ناوخؤ ض داية، ثةرلةمانَي ظَي خاَلَي زيدا دزامن يان ذي ثرسيار دكةم، عيلةت هةبينا 

 سوثاس.
 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 سوثاس، كاك حممود حاجي عمر، فةرموو.
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 بةِرَيز حممود حاجي عمر:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بتتاآلترين دة لتتةمان  تتتةوة، )ثةر ئتتاوا دابِرَيذرَي متتن  بتتةِرةئي  كتتةم،  ستتادانان و ماددةي دووةم بِرطةي ية ستتةآلتي يا
ستتا  نتتاوخؤ و يا ثتتةيِرةوي  لتتةم  كتتة  كتتات  يتتادة دة ستتةآلتانة ث ئتتةو دة لتتةمان  ضتتوونة، ثةر ضاودَيريكردن و بةدوادا
متتر  كتتاك ع بتتوبكر و  كتتاك ا ستتةكاني  يتتدي ق متتن تةئ متتيش،  طتتةي دووة كتتراوة(، بِر يتتان ثَي نتتدا ئاماذة كارثَيكراوةكا

ستتي ئةكةم، بةآلم دةكرَيت بةثَيي ِرَيذةي ذمارةي دانيشتو ان ئةم ِرَيذةية زياد يان كةم بكرَيت يان نرخي كور
 دياري بكرَيت، سوثاس.

 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 سوثاس، دكتؤر شَيركؤ جةودةت، فةرموو.
 :مصطفىبةِرَيز د. شَيركؤ جودت 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ةم، سةبارةت بة مةسةلةي نوَينةرايةتي كة طرنطة من ثشتطريي لة قسةكاني كاك بهزاد و خوشكة بةهار دةك

ستتةبارةت  كتتةم،  لتَتةدني دة ستتتا هة كتتةي مامؤ لةخاَلي يةكةمدا بةِرووني ديار بَيت، هةروةها ثشتطريي لة ِرةئية
تتتةوة،  كتتةم بكرَي يتَتت، وة  يتتاري بكر ستتي د ستتبةتي كور لتَتةتي ني متتةعايري نَيودةو بتتةثَيي  كتتة  بتتة كةمكردنةوة

خوشكة بَيطةرد دةكةم سةبارةت بة ناوضة دابِرَيندراوةكان لةم بِرطةيةدا شتَيك  هةروةها ثشتيطري لة ِرةئي
 دياري بكرَيت بؤ ئةوان تا بةهةر شَيوةيةك بَيت ئامادةييان هةبَيت لة ثةرلةمان، سوثاس.

 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 سوثاس، بةِرَيز شَيركؤ محة امني، فةرموو.
 ركؤ محة امني:بةِرَيز د. شَي

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
قسةكاني من كران، تةنها ثشتيواني لة قسةكاني بَيطةرد خان و كاك ابوبكرو كاك شَيركؤ و كاك عمر و كاك 

 حممود وكاك عباس دةكةم، سوثاس.
 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 ئةنداماني ليذنة، فةرموو دكتؤر فرست. سوثاس، هيض سةرنج و تَيبينيتان هةية بةِرَيزان لة
 بةِرَيز د. فرست صؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

نتتةي  نتتةوةي ليذ لتتة كؤبوو يتَتيَن  متتة دو بتتدةم، ئَي عتتام  ستتةرََيكي  بتتدةين،  ثَيم باشة ثَيش ئةوةي ِروونكردنةوة 
ئتتةوةم ستتي  كتترد، با ستتةمان  ستتيؤنةكانيش ق نتتةوةي فراك كتترد، لةكؤبوو ستتةمان  لتتةم ثةيِرةويش ق متتة  كتترد ئَي ان 

ستتراوة  ثتتةيِرةوة نوو لتتةم  ئتتةوةي  نتتاوة،  متتان  كتتةوةش دا نتتاوة و بةية ستتيمان دا تتتوتي ئةسا متتةَلَيك خ ثةيِرةوة كؤ
كتتةم و  ئتتي ية ستتراوة ِرة ئتتةوة نوو يتَترة  بةيةكةوة نووسيومانة، ئةطةر بِريار بواية يةك ِرةئي جياواز هةبواية ل
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ئتتي ِرةئي دووةم، بةآلم كاتَيك كة بَيينة ناوهؤَل و  بتتة دوو ِرة هةر لةناو خؤمان بةِرَيز ئةنداماني ليذنة ببني 
كتتردووة،  ستتةندمان  و سَي ِرةئي، بةِراسيت بؤ من سةيرة من نةمزانيوة ئَيمة ثَيكةوة نووسيومانة، ثَيكةوة ثة
كتتة  شتتمان داوة  نتتة، بِرياري هتتي هةمووما يتتة  ئتتةم ثِرؤذة ضتتونكة  يتَتت  ثتتةيِرةو ناكر شتتةي  شتتَيوةية موناقة بتتةم 

تتتا ختووتي ئ ةساسي ئةم ثةيِرةوة بةيةكةوة بِروَينني، بؤية هيوادارم بةالني كةم لةم كارة بةيةكةوة بِرؤين 
نتتزيكن،  يتتةك  هتتةبوون لة كتتة  نتتةي  بتتةو تَيبينيا ستتةبارةت  نتتة،  كتتة كردوما بتتةوةي  بتتني  نتتديش  ئةخريي و ثابة

بتتدرَييَت،  صتتيلةي  هتتةموو تةفا ئتتةو  يتَتت،  يتتار ب طتتةر بِر يتتة ئة ثتتَيم وا متتن  يتتةك بتتةتَيِروانيين  هتتةمووة لةال ئتتةو 
صتتَلةن  مرجةعي سياسي و دةسةآلتي ِراستةقينة، ئةوة ئةصَلةن ئَيمة بؤ ئةوة نةمان نووسيوة ئةو ثرسة، ئة
ستتاي  يتتان يا ثرسي ثةيِرةو نية، بؤية دةكرَيت بَلَيني ئةو هةموو تةفاصيلة ئةطةر بِرؤن لة ياساي هةَلبذاردن 

طتتاي  لتتةمان جَي ستتةآلتةكاني ثةر ئتتةو ثةرلةمان يان دة ضتتونكة  هتتةَلبطرين،  يتَترةدا  بتتا ل يتتة  ئتتةو ماددة نتتةوة،  بكة
نتتةو  شتتريع دانا ضتتاودَيريكردن و تة شتتي  نتتة ئي ماددةية تةنها بؤ ئةوة دانرا لةِرووي ثةيِرةوييةوة ئةم ثةرلةما
يتتة  ثتتَيم وا كتتة،  بتتةتي دي ستتي وبا ستتي سيا تةواو، ئيشَيكي ئيختيصاصي خؤمان نووسيوة، ئةطةر ب ينة سةر ثر

ثتتةيِرةو بتتة  شتتوَيين  ستتةبارةت  نتتدرَيت،  ستتيانة داب تتتة سيا ئتتةو بابة ثتتةيِرةو  لتتةناو  يتَتت  قتتةن ناكر يتتةو موتَلة ن
نتتةكرَيت  يتتاري  كتتة د كتتة ذمارة يتتةدام  ئتتةو ِرا طتتةَل  ختتؤم لة متتن  مةسةلةي ذمارةي ئةنداماني ثةرلةمان، ديسان 

كتترد،  يتتاري  ضتتؤني د شتتتطريي وةكو ئةوةي كة لة ياساي هةَلبذاردن دياري كراوة، جا ياساي هةَلبذاردن  متتن ثي
هتتةر  بتتا  ئتتةوة  بتتَين،  نتتة  صتتياغة نوَييا ئتتةو  يتتارة  طتتةر بِر كتتة ئة بتتوون  تتتريش وا ئتتةواني  كتتةم،  ئةو تَيِروانينة دة
ضتتَيوةي  متتة لةضوار ضتتونكة ئَي يتَتت،  ستتادانان ب ضتتاودَيريكردن و يا ئتتةركي  تتتةنها  هتتةَلبطرين،  بتتةكاملي  ماددةكة 

ستتي  هتتاتووة با ثتتةيِرةوة  يتتة، ثةيِرةوة قسة دةكةين، ئةوةشي لةو  كتتاري ثةرلةمان ستتادانان و  ضتتاودَيريكردن ويا
 سوثاس.

 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 سوثاس، دكتؤرة بةهار، فةرموو.
 بةِرَيز د. بهار حممود فتاح:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

تتتةو كؤبو لتتة ثَيكها بتتاس  كتتة  نتتاوة  شتتة هَي ئتتةو بة شتتاني  لتتةمان ئَيمة ئةم ماددةيةمان لة ذَير ناوني نتتةوةي ثةر و
كتتةم  يتتان  يتَتت  يتتاد بكر دةكات، ئةم ماددةي دووة بةتايبةت باس لة ثَيكهاتةي ثةرلةمان دةكات، بؤية كورسي ز
يتتادكردن  بكرَيت، لةطةَل وةرطرتن بة نةزةري ئيعتيبار هةموو ِرةئيةكان، يةعين ئةوة ئيشي ِرةئيةكان نية، ز

يتَتك و كةم كردني كورسيةكاني ثةرلةمان، ئةوة ئيشي يا ئتتةوة ِر بتتذاردن  ساي هةَلبذاردنة، دةبَيت لةياساي هةَل
لتتة ) حتتازر  حتتاَلي  ستتتا  لتتةمان ئَي تتتةي ثةر تتتة، ثَيكها هتتاتووة، 111خبرَيت، ئَيمة وتوومانة ثَيكها يتَتك  نتتدام ث ( ئة

هةركاتَيك ئةم ثَيكهاتةية بةثَيي ياساي هةَلبذاردن طؤِرا، ئَيمة دةبَيت ثةيِرةوي بؤ تةعديل بكةين، سةبارةت 
ستتتان  لتتةماني كورد ئتتةَلَيت ) ثةر هتتاتووة،  طتتةي دووةم  لتتة بِر كتتةن  ستتةير ب طتتةر  كتتردنيش ئة يتتةتي  بتتة نوَينةرا



 68 

ستتتان  نتتةهاتووة،  –نوَينةرايةتي سةرجةم ثَيكهاتةكاني طةَلي كورد تتتردا  طتتةي دوا يتتة لةبِر كتتةن(، بؤ يتَتراق دة ع
 باقي ئةواني تر دكتؤر فرسةت ئيشارةتي ثَيدا، سوثاس.

 مد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:يوسف حم بةِرَيز د.

 سوثاس، طةشة خان، فةرموو.
 بةِرَيز طةشة دارا جنل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
يتتة  يتتدا ئةوة ختتؤي لةخؤ شتتة،  ستتايي و سياسيةكاني يتتارة يا جتتةعي بِر لتتةمان مةر كتتة ثةر بتتةوةي  وةَلآل سةبارةت 

ستتايية، كتتارَيكي زؤر ئا كتتةيت،  ستتي ب شتتدا با لتتة ثَيناسةكة يتتت  تتتؤ بَي ستتتا  هتتةرَيم  ئَي ستتةرؤكي  متتة  نتتة ئَي بتتؤ ووو
بتتوو  قتتانوني  يتتارَيكي  ستتتة بِر متتة ِرا يتتا ئة بتتانَي ئا بتتؤ كؤ يتَترين  يتتز بن متتة ه كتتة ئَي كتتردين  بتتؤ  ئتتةوةي  شتتنياري  ثَي
لتتةماني  ستتي ثةر ستتاي و سيا يتتارداني يا جتتةعي بِر تتتة مةر بتتوو، كةوا ستتيش  يتتارَيكي سيا بتتةآلم بِر لتتةمان،  لةثةر

يتتة كوردستانة، بؤ خةَلكي كوردستان، ئةطةر ل بتتةو ِرَيذة ستتةبارةت  ة ثَيناسةكةدا بكرَيت كارَيكي باش ئةبَيت، 
طتتةرد  ختتاتوو بَي ئتتةوةي   كتتو  ئةطةر دابندرَيت بؤ ناوضة كوردستانيةكان، ئةطةر بةِرَيذةش دياري نةكرَيت، وة
ئتتةكرَيت  نتتدراوةكان،  ضتتة دابِرَي ستتي ناو نتتةوةي ضارةنوو ستتة، دواي يةكنبوو وتي دواي يةكنبوونةوةي ئةو ثر

مة بَلَيني ذمارةيةك كورسي دياري دةكرَيت، لَيرةدا باس لةوة بكرَيت كة ذمارةيةك كورسي دياري دةكرَيت ئَي
 يي بوونةوةي ئةو ناوضانة، سوثاس.دواي يةكن

 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

يتتة، تتتر ن نتتةوةي  متتادام ِروونكرد ستتَييةم  متتاددةي  ستتةر  ضتتينة  ستتتا دة تتتة ئَي متتاددةي  سوثاس، كةوا بتتؤ  فتتةرموو 
 سَييةم.

 بةِرَيز سؤران عمر سعيد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:3ماددةي )
لتتةماوةي )  ستتتان  هتتةرَيمي كورد ستتةرؤكي  شتتيت  ستتةر بانطهَي لتتة 10ثةرلةمان دانيشتين يةكةمي خؤي لة (ِرؤذ 

ستتتتتة لتتتتةكاتي ئارا ستتتتتَيت،  بتتتتذاردن دةبة يتتتتةكاني هةَل متتتتة كؤتاي ستتتتةندكردني ئةَا كتتتتةوتي ثة نةكردني ِرَي
تتتتذمَير) لتتتة كا ستتتكانة  شتتتَيوةيةكي خؤِر لتتتةمان بة شتتتتنامةكة ثةر متتتاوةي 12بانطهَي يتتتوةِرؤي ِرؤذي دواي  (ي ن

 ئاماذةثَيدراو كؤدةبَيتةوة.
 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 كَي قسةي هةية لةسةر ئةم ماددةية، كاك سرود سليم، فةرموو.
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 بةِرَيز سرود سليم ميت:
 ز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَي

شتتتنامةكة  ستتتةنةكردني بانطهَي لتتةكاتي ئارا يتَتت  كتتة دةَل يتتدار،  نتتةي ثةيوةند لتتة ليذ يتتة  ستتيارم هة بتتةس ثر متتن 
ستتاب 12ثةرلةمان بةشَيوةيةكي خؤِرسكانة لة كاتذمَير) (، ئةطةر ئةو كؤبوونةوةية نةكرا، يةعين دونياية ني

 تةواو نةبوو، ضي لَي دَيت ئةو ثةرلةمانة؟، سوثاس.
 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 لةماددةكاني دواتر ئةوة موعالةجة كراوة دكتؤر سرود، كاك عمر عينايةت، فةرموو.
 بةِرَيز عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئتتةوة خب هتتةرَيم،  ستتةرؤكي  شتتةوة، ثَيم باشة داِرشتنةكة بةم شَيوةية بَيت، يةكةم: لةسةر بانطهَيشيت  تتتة ثَي رَي
يتَتت،  ستتتانةكةش البرب هتتةرَيم كورد ستتةرؤكي  شتتيت  ستتةر بانطهَي تتتةواوة، لة ئتتةوة  يتتةوة  لتتةِرووي ِرَيزمان ضتتونكة 
ضونكة ئَيمة ئةمانةوَيت ثةيِرةوةكةمان كورت بَيت ئةو شتانة دووبارة دةبنةوة، ضونكة سةرؤكي هةرَيميش 

لتتةماوةي )تةعريف كراوة، لةسةر بانطهَيشيت سةرؤكي هةرَيم ثةرلةم ختتؤي  شتتتين  لتتة 10ان يةكةم داني (ِرؤذ 
ستتةعات ) بتتذاردن و  يتتةكاني هةَل بتتة )12ِرَيكةوتي ثةسةندكردني ئةَامة كؤتاي كتتةن  يتَتت بي بتتؤ واب (، 11(ش 

 باشكة، سوثاس.
 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 زؤر سوثاس، كاك علي هالؤ، فةرموو.
 بةِرَيز علي علي هالؤ:

 سةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَيز 
كتتَ  ) شتتتنا ئَي كتتةفت داني يتَتدَخ 6/11ل دةست ثَيكا ظَ  خوَي كَيشةيةك بؤ مة دةر هتتةيظا ئ ضتتةند  كتتر و  متتة   )

ظتتَ   كتتو د ئتتةوة  متتن  شتتنيارا  نتتةهات ثَي يتَتك  متتةت ث كتتو حكو ثةرلةمان نةشيا روينشتَين خؤ بكةت، ذبةر هندَخ 
ستتةر كؤم لتتةمان ل  كتتو ثةر ستت   يتَتك خ تتتة ر ستتا بَي لتتةمان متتاددَخ دا هو تتتة ثةر يتتت، وا بتتةردةوام ب ختتؤ  بتتوونَين 

 ضاظةرَخ ثَيك ئينانا حكومةتَ  نةكةت دا كو هةيبةت و شكوها ثةرلةمان  ثاراست  بيت، سوثاس. 
 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 سوثاس، خاتوو شكرية امساعيل، فةرموو.
 :مصطفىبةِرَيز شكرية امساعيل 
 ان.بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةم

شتتكة،  يتَتت با ثتتَيش خبر ثتتاش و متتة  تتتي ئة متتر و كتتاك ع كتتو  كتتة، وة لةسةرةتا ثَيم واية ئةو تةعيربة تؤزَيك رةكي
تتتذمَير ) بتتؤ كا نتتازامن  نتتراوة، 12سةبارةت بةوةي شَيوةيةكي خؤِرسكانة بكرَيت بةشَيوةي سروشيت خؤي،  ( دا

 اس.( ئةوة هيض بنةمايةكي هةية، سوث10ئايا ناكرَيت بكرَيت بة كاتذمَير)
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 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 سوثاس، خاتوو بةهار عبدالرمحن، فةرموو.
 بةِرَيز بةهار عبدالرمحن حممد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
كتتةم  ستتتان ية هتتةرَيمي كورد شتتة لة كتتة هةمي ئةمةي من دةيَلَيم سةرنج و تَيبينيةكة لةِروانطةي ئةو خةمةي 

كتتةوَيت، دانيش  هي ثةرلةماني ك شتتةي تَيدة وردستانة، يةكةم ثَيكهَيناني كابينةي حكومةت، كة هةميشة كَي
يتتة،  ديارة ئةمة بؤ موعالةجةي ئةو حاَلةتة دانراوة، بةآلم قسةكة لَيرةدا ئةو ثرسيارو سةرَةكةي من ئةوة

لتتة دة يتتةكَيك  تتتة  متتة دةبَي يتتارة ئة بتتؤ كة دةَلَيت لةسةر بانطهَيشيت سةرؤكي هةرَيمي كوردستان، د ستتةآلتةكان 
سةرؤكي هةرَيم، ئةطةر كاتَيك دةسةآلتةكاني سةرؤكي هةرَيم لة ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمدا دواجار دياري 

ئتتةو ) نتتة  بتتؤ ووو يتَتت،  متتة ب كتتة ثَي تتةوانةي ئة نتترا،  يتَتك د بتتة )15كرا، خاَل متتان  متتة كرد نتتا ئَي (و 10( ِرؤذي دا
ستتةآلتةكاندا تةسبيتمان كرد، لةو حاَلةتانةدا جؤن تةوازن ئةكةين ل متتة، لةدة ةكاتَيكدا كة ئةو سةرؤكي هةرَي

 شتَيك داِرَيذرا ثَي ةوانةي ئةمة بَيت كة لَيرةدا دانراوة، ئةوة جؤن موعالةجة ئةكرَيت، زؤر سوثاس.
 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 زؤر سوثاس، بةِرَيزان فةرموو ليذنة ثةيوةنديدارةكان.
 ؤيف علي:بةِرَيز د. فرست ص

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ستتةر  نتتة ِروو لة يتتي دةخيةي نتتةوة دوا صتتياغةي ئةكةي ستتكرا  كتتة با ئتتةوةي  بتتوو،  صتتياغة  ستتةكان  شتتي زؤري ق بة
ستتا  بانطهَيشيت سةرؤكي ثةرلةمان ثَيش خبرَيت، ئةوةي ديكةي كة نيصاب تةواو نةبوو لةدواي ئةوة، خؤي يا

نةبوويةوة ئةوة حةل دةبَيت، هةَلدةوةشَيتةوة، بكرَيتة سةعات ( ِرؤذة هةر ثةرلةمان كؤ45دياري كردووة، )
يتتان )11ضتتةند) كتتة 12(  ضتتةند  بتتة هةر يتَتت  ئتتةتوانَيت بكر نتتراوة  ئتتةوة دا هتتةر  عتتةو  شتتتَيكي موتةبة ئتتةوة   )

صتتياغةي  ضتتؤن  ضتتوو،  مبانةوَيت، ئةوة كَيشة نية، ئةوةي تريان ئةطةر لةثاش ئةم ثةيِرةوة ياسايةكي تر دةر
 خوات، ئةوةي دَيت ئةوةي ثَيش خؤي قةيد دةكات، ....كردبَيت ئةوة دة

 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د. 

هتتةبووة،  تتتان  ستتةرنج و تَيبيني كتتردووة،  ستتةتان  يتَتوة ق بتتةِرَيزان ئ بتتدةي،  ببورة دكتؤر فرسةت ئةطةر مةجامل 
طتترن تتتان وةرب كتتةي خؤ ئتتةوةي وةآلمة بتتؤ  طتترن  طتتوَي ب نتتةوة،  ستتتا وةآلم دةدرَي كتتةن و ئَي ستتة ب يتَتوة ق يتَتت ئ ، ناكر

 ئةنداماني ليذنةش قسة بكةن، فةرموو دكتؤر فرست.
 بةِرَيز د. فرست صؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ستتةر  شتتةي لة طتتةر كي ستتةعاتةكةش ئة هةر ئةوة بوو ِروونكردنةوةكة، دوايي ئةو ماددةية صياغة دةكةينةوة 
 نية دةخيةينة دةنطدانةوة، سوثاس.
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 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: .بةِرَيز د

 ئةطةر كةسي تر قسةي نية دةضينة سةر ماددةي ضوارةم، فةرموون.
 بةِرَيز سؤران عمر سعيد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:4ماددةي )
( ئةندام و بة ِرةزامةندي زؤرينةي ِرةها 10دانيش  لة هةولَير دةبَيت و دةكرَيت لةسةر داواي دةستة يان )

 هةر شوَينَيكي دي بَيت. لة
 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 كَي قسةي هةية لةسةر ئةم ماددةية، ناوةكانيان بنووسن.
 بةِرَيز فخرالدين قادر عارف) سكرتَيري ثةرلةمان(:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
شتتوان  ئةم ئةندامانة دةيانةوَيت قسة بكةن)عمر عينايةت، ظةمان فيصل، قادر ستتةرحةد،  ئؤمتان، سةركةوت 

بتتاس  لتتي، ع ثتتةروا ع ستتليم،  ستترود  متتني،  محتتة ا شتتَيركؤ  تتتؤر  يتتل، دك شتتكرية امساع تتتةها،  فتتريوز  محتتد، ،  شَيخ ا
عتتادل  يتتد،  يتتات جم يتتق، ح بتتون تؤف ستتين، ِرا شتتريين ح غةزالي، حممود حاجي عمر، بَيطةرد دَلشاد، ثةري صاحل، 

 ، يروانت نيسان(، سوثاس.ىمصطفعزيز، بةهزاد دةروَيش، دكتؤر سراج، غريب 
 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 سوثاس، كاك عمر عينايةت، فةرموو.
 بةِرَيز عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كتتة  يتتة  هتتةدةفمان ئةوة ستتيت  متتة بةِرا نتتةبن، ئَي يتتر  متتان زوو ثتتةيِرةو لَي ستتينةوةي  كتتاتي نوو نتتةي  يتتوادارم ليذ ه
كتتةوت، ئيشةكةي ئةو يتَتك نة ختتةوة ِر بتتةآلم بةدا طتتةَليان مب،  شتتي لة كتتاتي خؤ متتن  بتتوو  يتتار  كتتةين، بِر ان جوان ب

ستتتة  نتتةكراوة، دوو دة تتتةعريف  ستتتة  يتَترةدا دة ستتتة، ل ستتةر داواي دة يتَتت لة يتَتت و دةكر هتتةولَير دةب دانيش  لة
يتَترةد ئتتةبَيت ل تتتة  نتتة، كةوا متتة كاميا شتتيت، ئة ستتتةي ط ستتةرؤكايةتي، دة ستتتةي  كتتراوة، دة يتَتت تتتةعريف  ا بووتر

 دةستةي سةرؤكايةتي يان دةستةي طشيت، من تةنها ئةو سةرَةم هةية، زؤر سوثاس.
 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 باشة سوثاس، كاك ظةمان فيصل، فةرموو.
 بةِرَيز ظةمان فيصل سليم:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئتتةو ذي ل ناظ هةمي ياسايا دونيايَ  دا تةنها ئَيك ج لتتةمانَي،  وملة تَي  نظيسييَن سةبارةت بة دانيشتيَن ثةر
هتتةر  يتتت  ستتت ناب شتتةيةك درو هتتيض كَي يتتةعن   بتتن،  ستتيمةخ  نتتَ  دَخ ل عا لتتةمان  بت شتتتنَين ثةر كتتو روين ئتتةوة 
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ضةندة حةتا نوكة ل كوردستانَ  كَيشة ل سةر هندَخ ذخ دروست نةبية دطةل ناوضةيةكَ  دخ يان باذَيرةكَ  
شك ئةوة كو بتنَ  ل هةولَيرا ثايتةهت بن، ضونك  ل عَيراقَ  ذخ دا بتنَ  ل عاسيمةخ دهَينة دخ بةس يا با

يتتان  ستتةرؤكاتيية  ستتتةيا  كرن ئةو سةرَةك، دوو : من ذخ هةمان سةرنج هةية كو ئايا دةستا طشيية يان دة
 ؤر سوثاس. هةر دووكن، ضونك  ئةطةر ل سةر داخازا هةر دووكا ذخ بي  هيض كَيشةيةك نابيت و ز

 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 سوثاس، بةِرَيز قادر ئؤمتان، فةرموو.
 بةِرَيز قادر ئؤمتان رسول:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

يتَتت،  هةمان سةرَي كاك عمرم هةية، خؤ ئةطةر دةستةي طشيت و ذمارةي دةستة، مةبةسيت لةهةردووكي ب
ستتتة هتتةردوو دة متتارةي  شتتة ئتتةوة ذ ثتتَيم با شتتكة،  يتَتت با يتتاري بكر بتتةآلم د متتةكاني،  لتتةذمارةي ئةندا يتتاترة  كة ز

ئتتةوةي  بتتةر  يتَتت، لة نتتة ب بتتة زؤري نتتةبَيت،  زؤرينةي ِرةها نةبَيت، يةعين بة دةنطداني ذمارةي زؤرينةي ِرةها 
زايةكي لةوانةية خواست هةبَيت هةر لةِرووي مةعنةويشةوة، بؤ دانيشتين ثةرلةمان لة شوَينَيكي تر يان قة

 تر يان شارَيكي تر طرَي بدات، بؤية ثَيشنيار دةكةم زؤرينة بَيت، نةك زؤرينةي ِرةها، سوثاس.
 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 سوثاس، كاك شوان شَيخ امحد، فةرموو.
 بةِرَيز شوان شَيخ امحد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ستترَيت  باس لةدانيش  دةكرَيت، ئةطةر ئةمة يتتة بنوو تةواوكةري ماددةكةي ثَيشووتر بَيت، بؤية ئةطةر بكرا

يتتةم  ئتتةو تَيبين نتتيش  متتان م ستتتة، بيطو ستتةر داواي دة يتَتت لة يتَتت، دةكر هتتةولَير دةب دانيشتنةكاني ثةرلةمان لة
 هةبوو، ئةو دةستة طشتية، يان سةرؤكايةتية، سوثاس.

 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 خاتوو شكرية امساعيل، فةرموو.سوثاس، 
 مصطفى:بةِرَيز شكرية امساعيل 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ستتةبارةت  شتتيت،  ستتتةي ط يتَتت بةدة شتتة بكر ثتتَيم با متتن  ستتتة،  بتتة دة ستتةبارةت  هتتةبوو  نتتيم  هتتةمان تَيبي نتتيش  م

ستتتةكةش  بتتؤ دة تتتةوة، بةوةش كة ئةمة بؤ كامة دةطةِرَيتةوة، بةِرةزامةندي زؤرينةي ِرةها، ئايا ئةوة  دةطةِرَي
( ئةندام ثةرلةمانةكة دةطةِرَيتةوة، من دةمةوَيت جةخت لةسةر ئةوة بكةمةوة، كة ئةو 10يان بةتةنها بؤ )

 زؤرينةي ِرةهاية بؤ هةردووكيان بطةِرَيتةوة، سوثاس.
 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 سوثاس، كاك سرود سليم، فةرموو.
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 :بةِرَيز سرود سليم ميت
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 هةمان قسةي كاك عمرو كاك ظةمامن هةية، لةسةر بابةتي دةستةكة، سوثاس.
 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 سوثاس، خاتوو ثةروا علي، فةرموو.
 بةِرَيز ثةروا علي حةمة:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئتتةوة  ستتتة،  ستتةر داواي دة بتتةوةي لة ئتتةوة سةبارةت  ضتتونكة  يتَتت،  لتتةمان ب ستتةرؤكي ثةر ستتةر داواي  يتَتت لة بكر
 يةكَيكة لةسةالحيةتةكاني سةرؤكي ثةرلةمان، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ، فةرموو.طهفةيروز 
 عبداخلالق: طهبةِرَيز فريوز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
(، 3( لةسةر )2(، بة زؤرينةي ِرةها ئةز ثَيشنيار دكةم ببيتة )4من دوو تَيبينيت هةين، ئَيك لة ماددا )

تَيبينييةكا دي من دبَيذي  )هةر شوَينَيكي تر بَيت(، مةبةست لة هةر شوَينةكي دي كوَي ية؟ مةبةست لة 
شوَينَيكي تر هةرَيمة؟ لة ناو عرياقة؟ يان لة دةرةوةي عرياقة؟ من ثَيشنيار دةكةم ببَيتة ) لة ناو 

 تاني عرياق بَيت(، سوثاس.كوردس
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، بةِرَيز كاك سةركةوت، فةرموو.
 بةِرَيز سةركةوت سةرحةد خليفة:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
شيت(، ديارة بةِرَيزان باسيان كرد ئةو دةستة )دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان(، يان )دةستةي سةرؤكايةتي ط

ثَيم باشة )سةرؤكايةتي ثةرلةمان( بَي، )ئةندام(يش )ئةندامي ثةرلةمان( بَيت، يةعين ثشتطريي كاك عمر 
 و كاك قادر دةكةم.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 باشة، سوثاس، بةِرَيز د.شَيركؤ حةمة أمني، فةرموو.

 بةِرَيز د.شَيركؤ حةمة أمني:
 ةرلةمان.بةِرَيز سةرؤكي ث

من لةطةَل ئةو هاوِرَييانةم كة باسي دةستةيان كرد، ضونكة ثَيناسة نةكراوة، ديار نيية، بة دياريكراويش 
 ثشتطريي لة ِراكةي خاتوو ثةروا علي دةكةم، سوثاس.
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 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، بةِرَيز كاك عباس غزالي، فةرموو.

 مريخان:بةِرَيز عباس غزالي 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

منيش لةطةَل ئةوةم لة ثايتةخيت هةرَيم )هةولَيري ثايتةخيت هةرَيم( بَي، بةآلم بؤ ئةوةي لة هةر 
( بَي، ضونكة ئَيمة زؤرجار وةكو بة ثارَيزطاكردن بؤتة 2/3شوَينَيكي تر زؤرينةي ِرةها بؤ ئةوةي )

(ي داوا 2/3بَيت، لة فنن شوَين بَيت، منيش لةطةَل ئةو ِرةئيةمة ) ضاولَيكةري، ئةو دةَلَي لَيرة بَي و لةوَي
بكةن بؤ شوَينَيكي تر بَي، شةرت نيية لة كوَي بَي، بةآلم بؤ ئةوةي هةموو شارةكان داوا نةكةن بة ثارَيزطا 

 ( بَي.2/3بوون، دانيشتنةكان بة )
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 َيز كاك حممود عمر، فةرموو.باشة، سوثاس، بةِر
 بةِرَيز حممود حاجي عمر:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةِراي من ئةو )دةكرَي(ية زيادةية، دةكرَي بَلَيني دانيش  لة ثايتةخت بَي و لةسةر داواي سةرؤكي 
و ئةو ثةرلةمان بَيت، يةعين ئةو )دةستةية( بكرَيتة )سةرؤكي ثةرلةمان(، تةئيدي قسةكةي ثةروا خان 

 برادةرانة دةكةم.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، خاتوو بَيطةرد تاَلةباني، فةرموو.
 بةِرَيز بَيطةرد دَلشاد تاَلةباني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ر ِرةزطةيي و ( ثَيشنيار دةكةم، زؤرينةي ِرةهايةكة ثشتيواني قسةكاني كاك قاد4لة ِراسيت دا من ماددةي )

هةظاَلةكاني ترم دةكةم كة ثَيشنياريان كرد زؤرينةي ِرةها البربَيت، تةنها بكرَيتة )بة ِرةزامةندي زؤرينةي 
 دةنطي ئةنداماني ثةرلةمان(، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة، سوثاس، خاتوو ثةري صاحل، فةرموو.

 بةِرَيز ثةري صاحل محيد:
 ِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.بة

 قسةكامن كران، ثشتيواني لة قسةكاني ثةروا خان دةكةم، )دةستة( بكرَيتة )سةرؤكي ثةرلةمان(.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ، فةرموو.حسينباشة، سوثاس، خاتوو شرين 
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 :رمضانبةِرَيز شرين حسين 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
يَن كاك ظةماني دكةم، سةبارةت بة دانيش  تةنها لة ثايتةخيت بَينة كرن،  ثشتةظانييَي ثشتةظانيا ئاخافت

 ئاخافتنَيت كاك شواني دكةم سةبارةت بة وشةي )دةستة( بَيتة ثَيناسة كرن، كيذ دةستةية؟ سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 وو.باشة، سوثاس، بةِرَيز كاك رابون معروف، فةرم
 بةِرَيز رابون توفيق معروف:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةبارةت بة دانيشتين ثةرلةمان كة لة ماددةكة دةَلَي )دانيش  لة هةولَير دةبَي و دةكرَيت لةسةر داواي 
( ئةندام يان بة ِرةزامةندي زؤرينةي ِرةها لة شوَينَيكي تر بَيت( من ثَيشنيار دةكةم 10دةستة يان )
ةرلةمان دةسةآلتي هةبَيت بة بَي دةنطداني ثةرلةمان، واتا بة بَي ئةوةي دةنطداني ثةرلةماني بؤ سةرؤكي ث

بكرَي سةرؤكي ثةرلةمان بةو ئيعتيبارةي ِرةئيسي موئةسةسةكةية، مايف هةبَي ئيعنني دانيشتين ثةرلةمان 
 لة شوَينَيكي تري كوردستان بكات، زؤر سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/  
 باشة، سوثاس، خاتوو حيات جميد، فةرموو.

 بةِرَيز حيات جميد قادر:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( 2/3دانيش  لة هةولَيري ثايتةخيت هةرَيمي كوردستان بَيت ، لةسةر زؤرينةي ِرةهاكة ئةطةر بكرَي بة )
كرَيت و لة هةر شوَينَيكي تر بَي لة كاتي كة ضةند هاوِرَيكامن ثَيشك ئةوةيان وت، دةستةكةش تةحديد ب

 ثَيويست دا، ئةطةر ئةوةش زياد بكرَي خةراث نيية، سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، بةِرَيز كاك عادل عزيز، فةرموو.
 بةِرَيز عادل عزيز شكر:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
وةي كة دةستةي سةرؤكايةتي يان دةستةكةي ترة، بؤ طةِراندنةوةي بؤ بؤ ئةوةي ِرزطاريشتان بَي لة

صةآلحياتي سةرؤكي ثةرلةمان، ثشتيواني لة قسةكاني خاتوو ثةروا دةكةم، ئةو دةستةية بكرَيتة سةرؤكي 
 ثةرلةمان.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة، سوثاس، بةِرَيز كاك بةهزاد درويش، فةرموو.
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 بةِرَيز بةهزاد درويش درويش:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثشتطريي ِرةئيا كاك عمر عينايةت دةكةم، ضونكة ئةوةل كةس باس كرد، )دةستةي سةرؤكايةتي( نة 
 )سةرؤكايةتي ثةرلةمان(، ضونكة سةرؤكايةتي هاتية ثَيناسة كرن، )دةستةي سةرؤكايةتي(، سوثاس.

 كي ثةرلةمان:بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤ
 باشة، سوثاس، بةِرَيز د.سراج أمحد، فةرموو.

 بةِرَيز د.سراج شَيخ أمحد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من سَي تَيبينيم هةية، خاَلي يةكةميان/ لة ِرووي زمانةوانييةوة نووسراوة دانيش  لة هةولَير دةبَيت و 
(، يةعين دانيش  لة هةولَير طرَي دةدرَي، سةتعقد اجللدةكرَيت، خؤي جةلسة وةكو لة عةرةبي دةَلَين )

ضونكة جةلسة طرَيدانة، ئةوة خاَلي يةكةم، خاَلي دووةم/ لة هةر شوَينَيكي ديكة، ناكرَي لة هةر شوَينَيكي 
ديكة، من ثَيم باشة لة شارة طةورةكان بكرَي، شوَيين شياويان هةبَي، هةندَيك شار هةية، يان هةندَيك 

َينيان نيية، ناكرَيت ثةرلةمان بؤ ئةو شوَينانة بِروات، بكرَي لة هةر شارَيك بَي، شارة شارؤضكة هةية كة شو
طةورةكان، مةسةلةن بَلَيني سلَيماني، دهؤك، هةَلةجبةية، بةآلم شوَيين شياويان هةبَيت كة قابيلي طرَيداني 

دةكةن بة نيسبةت ( 2/3جةلسة بَيت، سَييةميان/ من ثاَلثشيت ئةو هاوِرَييانة دةكةم كة باسي )
 دةنطدانةكة، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ، فةرموو.مصطفىباشة، سوثاس، بةِرَيز مامؤستا غريب 

 حةمة: مصطفىبةِرَيز غريب 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةو حاَلةتةي  من سةرةتا ثشتيواني ِراكةي كاك عمر عينايةت دةكةم، خؤشم هةمان سةرَم هةبوو، بةآلم
كؤبوونةوة كة نةقل دةكرَي بؤ شارَيكي تر، من وا دةبينم ئةوة بؤ حاَلةتي ئاسايي ية، لة حاَلةتي ئاسايي دا 
دةكرَي جةنابت ئةوة خبةيتة دةنطدانةوة كة دانيش  لة ثَينجوَين بكرَي، بؤ ووونة، بةآلم هةندَي حاَلةتي 

ي سياسييةوة، يان خوانةكات بة هؤي كارةساتي سروشتييةوة نائاسايي ِروو دةكاتة وآلت، يان بة هؤي دؤخ
كة ناكرَي ثةرلةمان كؤببَيتةوة و بِريار لةسةر ئةوة بدات دانيشتنةكة نةقل بكات بؤ شوَينَيكي تر، دةبَي 
ئةوةش لةبةرضاو بطرَين ئَيمة، لةبةر ئةوة بِرياري ِرةزامةندي زؤرينةي ِرةها يان دةنطي ثةرلةمان، بة هيض 

( ئةندام و بة ِرةزامةندي دةستةي 10ك بة ثَيويسيت نازامن، هةر ئاواي لَي بكرَيت لةسةر داواي )جؤرَي
 سةرؤكايةتي لة هةر شوَينَيكي تر بَيت، بؤ ئةو حاَلةتة نائاسايي ية، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة، سوثاس، بةِرَيز كاك يروانت نيسان، فةرموو.
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 َيز يروانت نيسان ماركؤس:بةِر
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

نةفسي تَيبينيا دةستة من هةية، يا دوَي دانيشتيَن لة هةولَير، هةولَير ثارَيزطاية، شارة، يةعين بَينة 
تةحديد كرن، ضونكة ثارَيزطا بيت، ثارَيزطا بَيت، ثايتةخت بيت، ثايتةخت بيت، شار بيت، شار بيت، زؤر 

 سوثاس.
 ز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَي

 باشة، سوثاس، هةر سةرََيكتان هةية فةرموون، سةرؤكايةتي و ئةنداماني ليذنةي كاتي ثةيِرةو، فةرموون.
 بةِرَيز د.فرست صؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

تي بووة، كة ئةوةي كة زؤر سةرَي لةسةر بوو دةستة بوو، ئَيمة مةبةستمان دةستةي سةرؤكاية
نةِرؤيشووة، مةبةست دةستةي سةرؤكايةتي ية، ئةو ِرةئيانةي تريش كة ثَيشكةش كرانةوة، هةموومان 
تؤمار كردووة، دواتر كة صياغةمان كردنةوة دةخيةينة دةنطدان لةسةر ئةوةي ئايا با بَلَيني تةنها بنووسرَي 

( بَي؟ يان زؤرينةي سادة بَي؟ يان ضي بَي؟ 2/3لة ثايتةخت دةبَي؟ يان بكرَيتة زؤرينةي ِرةها بَي؟ يان )
 ئةوانة هةمووي دوايي يةك، يةك دةخيةينة دةنطدانةوة، لة جةلسةي داهاتوو جةلسةي دةنطدان دةبَي.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
هةَلبذاردني  باشة، سوثاس، تَيبيين ترتان نيية؟ من يةك سةرَم هةية، لَيرةدا ثَيويست دةكات ياساي

ثةرلةماني كوردستان ِرةضاو بكرَي، ثَيموابَيت ئةطةر بة هةَلةدا نةضوومب لة ياساي هةَلبذاردني ثةرلةماني 
كوردستان ئاماذة بةوة دراوة، كة دةكرَي بة دةنطداني ئةنداماني ثةرلةمان دانيش  لة هةر شوَينَيكي تر 

ةرلةماني كوردستان زؤرينةي سادةي ئةنداماني ئةَام بدرَي، موتةبةعيش لة ياساي هةَلبذاردني ث
ثةرلةمانة، بؤية تكاية لةم بابةتانةدا ِرةضاوي ياساي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان بكةين، ضونكة نابَي 
ثةيِرةوي ناوخؤ ثَي ةوانةي ياساي هةَلبذاردني ثةرلةمان بَيت، دةضينة سةر ماددةي دواي ئةو، ماددةي 

 ثَينج، فةرموو.
 َيز سؤران عمر سعيد:بةِر

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ماددةي ثَينجةم: 

دانيش  بة ئامادةبووني زؤرينةي ِرةهاي ئةندامان ياسايي دةبَيت، ياسا و بِريارةكان بة زؤرينةي سادة  -1
ي ثةسند دةكرَين، جطة لةو ياسا و بِريارانةي كة ثَيويسيت بة زؤرينةي تايبةت هةية، لة كاتي يةكسانبوون

 دةنطةكان دا ئةو اليةي دةنطي سةرؤكي لةطةَلداية بة زؤرينة ئةذمار دةكرَيت.
ئةطةر ِرَيذةي ياسايي تةواو نةبوو سةرؤك كردنةوةي دانيشتنةكة بؤ ماوةي كاتذمَيرَيك دوا دةخات، -2

 ئةطةر ِرَيذةكة هةر دةستةبةر نةبوو دانيشتنةكة بؤ كاتَيكي تر دوادةخرَيت.
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 ذةي ياسايي مةرجة بؤ دروسيت دةنطدان، بةآلم كار ناكاتة سةر بةردةوامي كؤبوونةوةكة.ئامادةبووني ِرَي-3
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ، فةرموو.مصطفىئةوانةي كة قسةيان هةية لةسةر ئةم ماددةية، بةِرَيز كاك دلَير 
 حسن: مصطفىبةِرَيز دلَير 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
َينج بةشي زؤري هةر ثَينج خاَلةكةي ثةيوةندي بةوة هةية كة كؤبوونةوةكان نيصابي ياسايي ماددةي ث

تةواو بكةن، بة ِرةئي من لةوانةية دانيش  ثَيويسيت بةوة نةبَي زؤرينةي ِرةها بَي، بةَلكو دةنطدان 
يشتين زؤرينةي ثَيويسيت بةوة هةية بة زؤرينةي ِرةهاي ئامادةبووان بَيت، يةعين سيستةمي سويدي دان

 ِرةها نيية، يةعين كؤبوونةوةكان دةكرَي، بةآلم دةنطدان زؤرينةي ِرةهاية، سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَي، زؤر سوثاس، بةِرَيز كاك ظةمان فيصل، فةرموو.
 بةِرَيز ظةمان فيصل سليم:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

(، بَيذي  ئةطةر ِرَيذة ياسايي تةمام نةبي ل ظَيرَي سةرؤكي ثةرلةماني 2، خاآل )سةبارةت ماددا ثَينجَي
ئيجبار دكةت، يان مولزةم د كةتن، دظَي  د كةِرا ئَيكَ  دا رونيشتنا ثةرلةماني تةئجيل بكةت بؤ 

نةبيت  سةعاتةكَي، ل جارا ديك دويفرا شنيكا دةستَ  وخ ظةدكةتن و دبَيذي  ئةطةر رَيذا ياساي  متام
روينشتنا ثةرلةمان  هةَلبطري  ب زرورخ دزامن ظَيرَخ ئَيخيارَخ بدةتن سةرؤك  ثةرلةمان ، ضونك  حاَلةت 
دميني  يان ثَيشهات دميني  يان رةنطة روينشتنا ثةرلةمان  هندا زروريش نةبيت بةس ل سةر داخازا 

ثةرلةمان  ظةكرخ بي  ض تةئخري كةت  هاتبيتة داخاز كرن يان هةر ئةطةرةكَ  ديك بي  دةستةخ سةرؤك 
 بؤ سةعاتةكَ  يان كَيمك يان زَيدةتر يان ذخ ئَيكسةر راكةتن بؤ وةختةكَ  ديك، سوثاس. 

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ، فةرموو.لطيفباشة، سوثاس، خاتوو َيبة 

 أمحد: لطيفبةِرَيز َيبة 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

تي طفتوطؤ كردن لةسةر ثَيناسةكان بة داواي لَيبووردنةوة من لة ناو هؤَل نةبووم، بؤية ئَيستا ثَيشنيار لة كا
دةكةم كة هةندَي زاراوة هةية دووبارة بؤتةوة، بةتايبةتي لةم ماددةية، زؤرينةي ِرةها و زؤرينةي سادة 

موابَي دةرطاي ثَيناسةكردني زاراوةكان ئةطةر ليذنة ثَييان باش بَي لة ثَيناسةكان دا بهَينرَي، ضونكة ثَي
 دانةخراوة، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةَلَي، سوثاس، خاتوو مريم صمد، فةرموو.
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 بةِرَيز مريم صمد عبدي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان.
ةطةر لة كاتَيك دا سَي جار دانيش  كرا و نيصابي قانوني تةواو لة ماددةي ثَينج دا ئاماذة بةوة نةكراوة ئ

نةبوو، يةعين هيض حةلَيك، ضارةسةرَيك بؤ ئةوة دانةنراوة، ئةطةر بكرَيت ئيزافةيةك بكرَيت بة جؤرَيك، 
 سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة، سوثاس، خاتوو زؤزان صادق، فةرموو.

 ان صادق سعيد:بةِرَيز زؤز
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من ثسيارةكا هةي، ئةطةر بةرسظةك هةبي ثَيشنيارةكا دكةم، نوقتا ئَيكي هاتي بِرياردانا كة ثَيويسيت بة 
زؤرينةي تايبةت هةية، لَيرة زؤرينةي تايبةت ضةندة؟ ئةطةر بة ِرَيذة تةحديد بكات وابزامن باشكة، من 

 تةحديد بكرَي، وا باشك دةبينم، مةبةست لة تايبةت ضية لَيرة؟ ( 2/3ثَيشنيار دةكةم كة )
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، وةآلمت دةدرَيتةوة دوايي، سوثاس، خاتوو بةهار عبدالرمحن، فةرموو.
 بةِرَيز بةهار عبدالرمحن حممد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةوةي كة دةَلَيت )جطة لةو ياسا و بِريارانةي كة ثَيويسيت بة زؤرينةي  (، سةبارةت1( خاَلي )5ماددةي )

تايبةت هةية(، من لَيرة ثَيشنيار دةكةم ئةم بِرطة لَيرة دا بيَب بة )جطة لةم ياسا و بِريارانةي كة ئةم 
ثةيِرةوة دياري كردووة(، ضونكة ئَيمة ياساو بِرياري تريشمان هةية، ئيحتيمال هةية مةسةلةن 

( بَي، بؤ ئةوةي 2/3ةسةسةيةكي تر بِريارَيكي دةركردووة كة شتَيكي دياري كراو، بؤ ووونة )موئ
دياريكراو بَي، ئَيمة ئةو ياسا و بِريارانةي كة ئةم ثةيِرةوة بة تايبةت دايناون، نةك ياساو بِرياري اليةنَيكي 

 تر، ياخود جيهةتَيكي تر.
 ان:بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةم 

 ياسا هةر لة ثةرلةمان دةردةضَي خاتوو بةهار.
 بةِرَيز بةهار عبدالرمحن حممد:

بةَلَي وازحة، ئَيمة ياسا و بِريار دةردةكةين، بةآلم موئةسةسةي تريش هةية كة بِريار دةردةكات، كة تؤ 
كي ئةَومةني لَيرة دياريت كرد، ئةوةي كة لةو ثةيِرةوة دياري دةكرَيت، نةك بؤ ووونة مةسةلةن، سةرؤ
(ي ئةندامان 2/3وةزيران بِريارَيك دةردةكات دةَلَي ئةم بِريارة بؤ وونة دةَلَي ئةو بِريارة ثَيويسيت بة )

هةية، واتا تايبةتي دياري كردووة، ئَيمة مولزةم نةكات وةكو ثةرلةماني كوردستان، ئةو خاَلة هةبَي بؤ 
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كة ئةو ثةيِرةوة دياري كردووة(، سةبارةت بة خاَلي دووةم/ ئةوةي ئةو ئيشكاالتة نةمَييَن، بَلَيني )ئةوةي 
يةك كاتذمَير بكرَي بة دوو كاتذمَير ثَيم باشة، بؤ ئةوةي ِرةضاوي شوَين بكرَي، جاري وا هةية مةسةلةن 
ثَيويست بكات خةَلك لة شوَينَيكةوة، لة سلَيمانييةوة، لة دهؤكةوة ثَيويست بكات سةفةر بكات، بَيتةوة، 

ةرورةتي كؤبوونةوةكة هةبَي، اليةني كةم بكرَي بة دوو سةعات باشكة لة يةك سةعات، زؤر ئةطةر ز
 سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة، سوثاس، بةِرَيز د.شَيركؤ جودت، فةرموو.

 :مصطفىبةِرَيز د.شَيركؤ جودت 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ي، زؤر سوثاس.قسةكاني من خوشكة بةهار كرد
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

باشة، سوثاس، هيض سةرنج و تَيبينييةكتان هةية بةِرَيزان سةرؤكايةتي و ئةنداماني ليذنةكة؟ بةِرَيز 
 د.فرست، فةرموو.

 بةِرَيز د.فرست صؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ناسة بكةين، ثَيشنيازَيكي بةجَي ية، دةكرَي زؤرينةكان ثَيناسة سةبارةت بةو ثَيشنيازةي كة زؤرينةكان ثَي
بكرَين لة ناو ثَيناسةكان، صياغةيةكي بؤ ئامادة دةكةين بؤ ئةوةي هةبَيت، سةبارةت بةوةي كة باس كرا 
ئايا مةبةستمان ضيية لة زؤرينةي تايبةت؟ تةبعةن ئةوة قاعيدةية كة دةَلَي )زؤرينةي ئامادةبووان(، ئةوة 

يدةية بؤ هةموو بِريارةكان، )زؤرينةي تايبةت( مةبةستمان )زؤرينةي مةوسوف(ة، ئةو زؤرينةي كة قاع
وةسف كراية لة قانوني ثةرلةمان، لة قانوني سةرؤكايةتي، لة هةر قانونَيكي تر كة لةو وآلتة دةرضووة، 

ةصرة بؤ قةوانني، ئةوة زؤرينةي مةوسوفة، زؤرينةي تايبةتة، زؤرينةيةكة كة دياري كراوة، ئةوةش ح
هيض دةزطايةكي تر، هةر شتَيك دةربكات ناطاتة مةرتةبةي ئةوةي كة لةو ثةيِرةوة باس بكرَي، موقارةنةي 
قانوني ثةرلةمان لةطةَل هيض شتَيكي تر ناكرَي، ئَيمة تةنها مةبةستمان ئةوةية كة ضةند زؤرينةيةكمان 

(مان هةية لة ياساي سةرؤكايةتي دا، 3/4جا )هةية، زؤرينةي ئامادةبووان، لةطةَل زؤرينةكاني تر، 
(مان هةية، زؤرينةي ِرةهامان هةية كة نيوة زائيدةن يةكة، ئةوانةش وةكو َيبة خان باسي كرد 2/3)

هةمووي لة ثَيناسةكان ثَيناسةي دةكةين، بؤ ئةوةي ئةو ئيشكاليةت و غموزةش نةمَييَن، ئةوانةي تر 
َيشنياز و ئةوانة، وةكو بامسان كرد ئَيمة جةلسةي دةنطداوان ثةيوةست بوون بة صياغة كردنةوة و ث

جياوازة، نامانةوَي زؤر كاتتان بطرين، هةموو ئةوانةي ثةيوةس  بة ِراو ِراي جياواز دةيكةينة ِرا، لَيرة 
 تةرحي دةكةين لة خزمةت ئَيوة، بة دةنطدان يةكنيي دةكةينةوة.
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 مان:بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلة
 (، فةرموون بيخوَيننةوة.6دةستخؤش، دةضينة سةر ماددةي )

 بةِرَيز سؤران عمر سعيد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ماددةي شةش:
خولي ثةرلةمان ضوار ساَلة، لة يةكةم دانيشتين دةست ثَي دةكات و بة كؤتايي هاتين دوايني دانيشتين لة 

 ساَلي ضوارةم دا كؤتايي دَيت.
 سف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.يو

 كَي قسةي هةية لةسةر ئةم ماددةية؟ خاتوو بةهار عبدالرمحن، فةرموو.
 بةِرَيز بةهار عبدالرمحن حممد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثَيمواية لةم خاَلةدا ئيشكاليةتَيك هةية، لة بيدايةتةوة دةَلَيني خولي ثةرلةمان ضوار ساَلة، ضوار ساَلمان 

ي كردووة، بةآلم دةَلَيني بة يةكةم دانيش  دةست ثَي دةكات و كؤتا دانيش ، كَي دةَلَي كؤتا دانيش  ديار
ضوار ساَل و نيو نابَيت؟ جاري وا هةية هةَلبذاردن دوا دةكةوَيت، بؤية ئيشكاليةتَيك لةوَيدا دةبينم، زؤر 

 سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 اس، بةِرَيز د.سرياج، فةرموو.باشة، سوث
 بةِرَيز د.سرياج شَيخ أمحد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 خولي ثةرلةمان ضوار ساَلة لة يةكةم دانيشتين دةست ثَي دةكات، بة ِراي من ئةوة زياد بكرَي، 
ندي ياسايي )كة سوَيندي ياسايي ئةندامان تَييدا دةخورَي(، لةبةر ئةوة كَي دةَلَي لة يةكةم دانيش  سوَي

دةخورَي؟ لةوانةية هةندَي ئيشكاليةت هةبَي، هةندَي شت دروست بن، لة جةلسةي يةكةم ئةندام ثةرلةمان 
وةكو ثةرلةمانتار حيسابي بؤ نةكرَي، لةوانةية مانطَيكي تر خبايَييَن، لةوانةية دوو مانطي تر خبايَييَن، وا 

 لةمان سوَيندي ياسايي دةخؤن، سوثاس.بنووسرَي )لةو دانيشتنةي كة تَييدا ئةنداماني ثةر
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، بةِرَيز كاك حممد سعدالدين، فةرموو.
 بةِرَيز حممد سعدالدين أنور:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ودؤخي ناوضةكة دابنَيني، منيش لةطةَل هةمان ِرام، يةعين ئةطةر ئَيمة ئةو ياساية دابنَيني، بة طوَيرةي بار
ضوار ساَل ئةطةر شةش مانط دواخرا هةَلبذاردنةكة، ياخود لة بارودؤخَيكي وابووين ثَيويستمان بةوة 
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هةبوو بةردةوام بَيت، هةَلبذاردن لة كاتَيكي تر بكرَيت، ئةو كات دووبارة ئيشكاليةتَيكي ياسايي دةبَيت، 
 وون بكرَيتةوة، باشكة، سوثاستان دةكةين.ثَيويستة لَيرة بة دوو، سَي جوملة ئةوةش ِر
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، خاتوو شكرية امساعيل، فةرموو.
 مصطفى:بةِرَيز شكرية امساعيل 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ار ساَلة لة كاتي من ثَيم باشة واي لَي بكرَي بؤ ئةوةي كَيشةكاوان بؤ حةل بكات، خولي ثةرلةمان ضو

ئاسايي، لة يةكةم دانيشتين دةست ثَي دةكات و كؤتايي دَيت كاتَي كة هةَلبذاردني خولي داهاتووي دواي 
ئةوة ئةَام دةدرَي، ضونكة ئةطةر بؤ وونة هةَلبذاردن دوو ساَلي تري خاياند، دةبَي هةرَيمي كوردستان بَي 

 دةسةآلتي ياسادانان بَي؟ سوثاس.
 سف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.يو

 باشة، سوثاس، ِروونكردنةوةتان ضيية بةِرَيزان؟ بةِرَيز د.فرست صؤيف، فةرموو.
 بةِرَيز د.فرست صؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

تَيبينييةكي طشيت و ِروونكردنةوة لةسةر ئةوةي ضوار ساَل، يةكةميان/ ئَيمة كة ئةو دةقانةمان دةرهَيناوة، 
%(ي ثةيِرةوي هةموو وآلتاني دونيا وةكو يةكة، بةِرَيزان تكاية 70ةِراسيت ئةوانة ستانداردن، يةعين )ب

%(ي 80%(، )70ِرةضاوي ئةوة بكةن، ئَيمة كة ئةوةمان نووسيوة يةك نةص لة طريفاني ئَيمة دةرنةهاتووة، )
حيةتي بة ئَيمة داوة بة كةيفي ثةيِرةوي وآلتاني دونيا ئةوةية، جا نة ئَيمة موخةوةلني، نة كةس صةآل

خؤمان بة ناو بكةوين، زياد و كةمي بكةين، قاعيدة بؤ ئيستيسنا دابنَيني، ئَيستا سةيربكة، ئةطةر ضوار 
ساَل و دة ِرؤذيشي خاياند، دةبَي ثةرلةمان بَيت لَيرة دابنيشَيت بة قةرارَيك ئةو دة ِرؤذة زياد بكات، تةواو 

اوةتة تؤ بؤ ضوار ساَل، ضوار ِرؤذيش ناتواني زياد بكةي نةك نيو ساَل و حةقي تؤ نةما، خةَلك دةنطي د
نةك دوو ساَل و ئةوانة، ئةوة يةك، ئةوةي تريان/ هةتا دةست بةكاربوون، لة هةموو ثةيِرةوي دونيا 
جةلسةي يةكةم تؤ ئةندام ثةرلةماني، جا لة كوردستان حاَلةتَيك ِروويدا، شةش مانط حكومةت تةشكيل 

ئةوة حاَلةتَيكي ئيستيسناية، ئينشاآل قةت جارَيكي تر ِروو نادا، ناكرَي ئَيمة بَيني ثةيِرةوي  نةبوو،
ناوخؤمان وا تةنزيم بكةين كة بؤ ئةويش بطوََي، دةبَي ثةيِرةوي ناوخؤ وا تةنزيم بكةين ئةو مةجالي 

 ئيستيسناية بة هيض شَيوةيةك تَييدا دروست نةبَيت، زؤر سوثاس.
 سف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.يو

زؤر سوثاس، كةسي تر سةرَي هةبوو بةِرَيز ئةنداماني ليذنة؟ سةرنج نيية؟ باش، كةواتة دةضينة سةر 
 ماددةي دواي ئةو، ماددةي حةوت، فةرموو.
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 بةِرَيز سؤران عمر سعيد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. 

 ماددةي حةوت:
 يةكةم:

 ماددةية دوو ِرا هةية:لةسةر بِرطةي يةكةمي ئةو 
ِراي يةكةم/ لة ساَلَيك دا ثةرلةمان دوو وةرزي طرَيداني هةية، يةكةميان لةسةرةتاي مانطي ئادار دةست ثَي 
 دةكات تا كؤتايي مانطي حوزةيران، دووةميان لةسةرةتاي ئةيلول دةست ثَي دةكات تا كؤتايي كانوني يةكةم.

 ِراي دووةم/ 
سَي وةرزي طرَيداني دةبَي، يةكةميان لة سةرةتاي مانطي كانوني يةكةم دةست ثَي  ثةرلةمان لة ساَلَيك دا-1

دةكات و تا كؤتايي مانطي شوبات بةردةوام دةبَي، دووةميان لة سةرةتاي مانطي نيسان دةست ثَي دةكات و تا 
و تا كؤتايي  كؤتايي مانطي حوزةيران بةردةوام دةبَي، سَييةميان لة سةرةتاي مانطي ئاب دةست ثَي دةكات

 مانطي تشريين يةكةم بةردةوام دةبَي.
 واتا ئةو دوو ِراية ثةيوةست بوو بة بِرطةي يةكةم.

 دووةم:
لة نَيوان دوو وةرزي ياسادانان دا ثةرلةمانتاران و ليذنةكان لة جَيبةجَي كردني ئةركةكانيان بةردةوام 

 دةبن.
 سَييةم: 

 ةكرَي تا ثةسندكردني بودجة كؤتايي نايَيت.ئةو وةرزةي طفتوطؤي بودجةي هةرَيمي تَيدا د
 ضوارةم:

ثةرلةمان بؤي هةية لةسةر داواي سةرؤكي هةرَيم، يان سةرؤكي ثةرلةمان، يان سةرؤكي ئةَومةني 
( لة ئةندامان، بة دةنطي زؤرينةي ِرةهاي ئةنداماني ماوةي طرَيداني هةر يةك لة دوو 25وةزيران، يان )

( ِرؤذ زياتر نةبَي درَيذ بكاتةوة، ئةويش بؤ تةواو كردني ئةو ئةركانةي كة 30)وةرزةكة بؤ ماوةيةك كة لة 
 ثَيويست بووة وةرزةكةيان بؤ درَيذ بكرَيتةوة.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 دةستخؤش، كَي قسةي هةية لةسةر ئةم ماددةية؟ 
 بةِرَيز فخرالدين قادر عارف/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 ز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَي
 ئةم ئةندام ثةرلةمانانة طفتوطؤي ماددةي حةوت دةكةن:

قادر ئؤمتان رسول، عباس غزالي مريخان، د.شَيركؤ حةمة أمني، ايدن معروف سليم، عمر عينايةت حةمة، 
حةمة، من  نيب نادر،  مصطفىشينن جعفر علي، سةركةوت سةرحةد خليفة، ثةروا علي حةمة، غريب 
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، حسني امساعيل حسني )مروان مصطفىالرمحن حممد، د.ِرَيواز فائق حسني، شكرية امساعيل بةهار عبد
 طةآلَلي(، بةهزاد درويش درويش، د.سراج شَيخ أمحد.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة، سوثاس، بةِرَيز كاك سةركةوت، فةرموو.

 بةِرَيز قادر ئؤمتان رسول:
 رلةمان.بةِرَيز سةرؤكي ثة

سةبارةت بةو ماددةية من لةطةَل ِراي دووةم دام، كة ثةرلةمان لة ساَلَيك دا سَي وةرزي طرَيداني هةبَي، 
ثَيشنياز دةكةم خاَلي سَييةمي بطوازرَيتةوة بؤ ئةو بابةي كة تَييدا طفتوطؤي بودجة دةكرَي، سةبارةت بة 

ذرَيتةوة )ثةرلةمان بؤي هةية لةسةر داواي خاَلي ضوارةم من ثَيشنيار دةكةم كة بةو شَيوةية دابِرَي
(ي ئةنداماني بة دةنطي زؤرينةي ِرةهاي ئةندامةكاني ماوةي طرَيداني 2/3سةرؤكايةتي ثةرلةمان يان )

( ِرؤذ زياتر نةبَيت درَيذ بكاتةوة(، تاكو دةقةكة 30هةر يةك لة هةردوو وةرزةكة بؤ ماوةيةك كة لة )
ةرؤكي هةرَيم و سةرؤكي ئةَومةني وةزيران كة دةسةآلتي ئةوةيان هةية كؤتايي دَيت، لةبةر ئةوةي كة س

داواي كؤبوونةوةي نائاسايي بكةن، ئةطةر ثةرلةماني كوردستان و سةرؤكايةتييةكةي ثةرلةمان داواي بكةن، 
ياخود قؤناغةكة خبوازَي خولي طرَيداني يان درَيذكردنةوةي فةصلي تةشريعي، سةيرة سةرؤكايةتي 

 و ثةرلةمانتاران هةست نةكةن بةو ثَيويستيية، لةسةر خواسيت ئةوان بَي، زؤر سوثاس. ثةرلةمان
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيز كاك عباس غزالي، فةرموو.
 بةِرَيز عباس غزالي مريخان:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

وةرزي ثشووداوان هةبَي، دوو وةرزي ياسادانان هةبَي، ئةطةر من لةطةَل ئةوةدام كة لة ساَلَيك دا دوو 
بشكرَيت، نازامن لة ِرووي ياساييةوة ضؤن دةكرَي؟ ئةطةر دوو وةرزي نةبَي، با وةرزي بةهارة و هاوينة و 
ثاييزة و زستانة بَي هةر يةك، دوو مانطي فةصلي ئةوي بي ، هةر ضوار مانطةكةي ئةوة بَيت، زؤر 

 مةمنون.
 ز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَي

 باشة، سوثاس، بةِرَيز د.شَيركؤ حةمة أمني، فةرموو.
 بةِرَيز د.شَيركؤ حةمة أمني:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من لةطةَل دووةمم، ئةوةي سَي وةرزةكة، بةآلم خاَلي دووةم يةعين بِراندووَيتييةوة كة  ءوةكو مةبدة
، دةبَي بيخوَينينةوة دةَلَي )لة نَيوان دوو وةرزي ياسادانان دا(، واتا ئةو خاَلي ثةرلةمان دوو وةرزي هةية
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دووةمة تةواو كؤتايي بةو دوو ِرةئيةي سةرةوة هَيناوة، )لة نَيوان دوو وةرزي ياسادانان دا(، بةآلم ئةوةي 
 سةرةوة دوو ِراية، ئةوةي تريش ثشتيواني لة قسةكةي كاك قادر دةكةم، سوثاس.

 ز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَي
 باشة، سوثاس، بةِرَيز كاك ايدن معروف، فةرموو.

 بةِرَيز ايدن معروف سليم:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.  

لة ماددةي حةوتةم من ثشتيواني بِرطةي يةك و دوو ناكةم، بةآلم لَيرةدا ئيقترياحَيك ثَيشنياز دةكةم كة لة 
تايبةتي لة وآلتة ثَيشكةوتووةكان دا لة ساَلَيك دا يةك وةرزي طرَيداني هةية، لة زؤربةي وآلتةكان دا بة 

يةك وةرزي طرَيداني ثةرلةمان دا ئةَامداني بةدواداضوونةوة بؤ ضاالكييةكاني ئيش و كاري ثةرلةمان، 
ة ِرَيك خبرَيت/ طةيش  بة ياسا، زؤر بة ئاسانك دةبَيت، بؤية ثَيشنيار دةكةين كة ئةو بِرطةية بةو شَيوةي

)لة ساَلَيك دا ثةرلةمان يةك وةرزي طرَيداني هةية، ئةم وةرزة لة سةرةتاي مانطي تشريين يةكةم دةست ثَي 
دةكات لة كؤتايي مانطي ئةيلول كؤتايي دَيت، ياخود لة بةرواري يةكةم كؤبوونةوةي دواي هةَلبذاردن دةست 

 َيت(، زؤر سوثاس.ثَي دةكات،لة كؤتايي مانطي ئةيلول كؤتايي ثَي د
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيز كاك عمر عينايةت حةمة، فةرموو.
 بةِرَيز عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

َيت، بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، من ثشتطريي ِراي يةكةم دةكةم، وةكو ِراكان، كة دوو وةرزي طرَيدان هةب
دةربارةي ئةوةي لة بِرطةي ضواردا هاتووة بؤضوونةكةي د.شَيركؤ ِراستة، ديارة ئةو بةِرَيزانة كة 
ِرةشنووسةكةيان نووسيوة بِرياريان داوة كة دوو وةرزةكة بَي، بة هةَلة هاتووة، لةبةر ئةوة ئةو دوو وةرزة 

ةم كة لةسةر داواي ئةندام ثةرلةمانةكان ثَيويستة لَيرة دةستكاري بكرَي، ثشتطريي ِراكةي كاك قادريش دةك
خؤيان بَيت درَيذكردنةوةي وةرزةكة نةك لةسةر داواي سةرؤكي هةرَيم، سةرؤكي ثةرلةمان، ئةندام 
ثةرلةمانةكان خؤيان هةست بةوة بكةن كة ئايا ثَيويست دةكات درَيذ بكرَيتةوة؟ يان درَيذ نةكرَيتةوة، يان 

 ي ثةرلةمان بَي.هةر هيض نةبَي لةسةر داواي سةرؤك
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، خاتوو شينن جعفر، فةرموو.
 بةِرَيز شينن جعفر علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لة ماددةي حةوتةم لة خاَلي ضوارةم دا هاتووة كة دةَلَي )بة دةنطي زؤرينةي ِرةهاي ئةندامان(، لة ثةيِرةوة 
( كراوة بة زؤرينةي ِرةها، ضونكة ئةوة بة 2/3((، بؤ )2/3ةشدا لة ماددةي حةوت دا دةَلَيت )بة )بةركارةك



 86 

(ي ئةندامان بة 2/3حةقيقةت ثةيوةنديدارة بة هةموو ئةندامةكانةوة، زؤرينةي مةوسوف باشكة، واتا )
 م، سوثاس.ِرةئي من باشكة، بؤية من ثشتطريي هةر هةمان ثةيِرةوة بةركارةكةي ئَيستا دةكة

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة، سوثاس، بةِرَيز كاك سةركةوت، فةرموو.

 بةِرَيز سةركةوت سةرحةد خليفة:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ديارة بةِرَيزان باسيان كرد، بة ِراي من ِراي دووةم باشكة وةكو عورفَيكة لة ثةرلةماني كوردستان دامةزراوة، 
 و سَي وةرزة هةر لة ِرابردووشدا هةبووة، زانراوة تا ئَيستا لةاليةن خةَلكي كوردستان.ئة

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة، سوثاس، بةِرَيز خاتوو ثةروا علي، فةرموو.

 بةِرَيز ثةروا علي حةمة:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 مر عينايةت و كاك د.شَيركؤ، سوثاس.زؤر سوثاس، قسةكامن كرا لةاليةن كاك ع
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، بةِرَيز مامؤستا غريب، فةرموو.
 حةمة: مصطفىبةِرَيز غريب 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ةمانتاران و من لةسةر بِرطةي دووةمي ماددةي حةوتةم قسةم هةية، )لة نَيوان دوو وةرزي ياسادانان دا ثةرل

ليذنةكان(، بة ِراي من وشةي ليذنة زيادة، البربَي، ضونكة خؤي ثةرلةمانتار ئةندامي ليذنةيةكة، كة وتت 
ثةرلةمانتاران ئةركةكان ِروونة، بةشداريية لة ليذنة، لة خول و سيمينار، لة بةسةركردنةوة، لة ضاودَيري 

، ئيك ِروونة كاري ئةنداماني ثةرلةمان لة غةيري كردني حكومةت، لة ئامادةيي لة نوسينطةكاني ثةرلةمان
 مةسةلةي دانيشتنةكاني ثةرلةمان هةية، لةبةر ئةوة )ليذنةكان( بة زياد دةزامن، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة، سوثاس، بةِرَيز خاتوو من  نيب، فةرموو.

 بةِرَيز من  نيب نادر:
 ةمان.بةِرَيز سةرؤكي ثةرل

لة كاتي كؤبوونةوةكان دا لة ليذنةي ثةيِرةودا بة بامشان زاني ِراي يةكةم ثةسندة الي ئَيمة، كة لة ساَلَيك 
(ي ئةنداماني ثةرلةمان، 2/3دا ثةرلةمان دوو وةرزي طرَيداني هةبَي، سةبارةت بة بِرطةي ضوارةم بكرَيتة )

 سوثاس.
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 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة، سوثاس، بةِرَيز خاتوو بةهار عبدالرمحن، فةرموو.

 بةِرَيز بةهار عبدالرمحن حممد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( ثَيشنيارَيكم بؤي هةية كة ثةرلةمانتاران و ليذنةكان و فراكسيؤنيشي بؤ ئيزافة 1بِرطةي دوو، خاَلي )

ةو ثةيِرةوة نوَيية هاتووة و كارو وضاالكي هةية، بكرَي، بةو ئيعتيبارةي فراكسيؤن وةكو ضةمكَيك لة ناو ئ
 زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة، سوثاس، بةِرَيز د.ِرَيواز فائق، فةرموو.

 بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حسني:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

نطة زؤر دامان دةبِرَي لة يةككي، زؤر دامان من لةطةَل ِراي دووةمم، لةبةر ئةوةي هةست دةكةم ئةو دوو ما
دةبِرَي لة كاري ليذنةكان، ئَيمة ِراستة بةردةوام دةبني لة كار، بةس وةكو ثَيويست نيية، ئةوة جؤرَيكي 
تازةية و نةفةسَيكي تازةية لة ئيش كردن، بؤ ووونة لة وةرزي يةكةم دا مانطي سَي كراوة بة ثشوو، كة 

َلدا، يةعين بؤ خةَلكيش هةر ثشووة، لةبةر ئةوة لةطةَل بريؤكةي دووةميامن، خؤي هةر ثشووة لة ئةص
ثَيمواية جؤرَيكي تازةية لة ئيش كردن، بة تايبةتي كة تةواوكةري ئةم ماددةية لة ماددةكاني ناوةوة كة 
باسي تةشريع دةكرَي، بة جؤرَيك ِرَيكخراوة كة بؤ ئةندامي ثةرلةمان و بؤ ليذنةكاني ثةرلةمان 

 اسانكارييةكي باشة، سوثاس.ئ
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، خاتوو شكرية امساعيل، فةرموو.
 بةِرَيز شكرية امساعيل:

 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.
كتتة ستتتان  هتتةرَيم  كورد ستتتاخ  بتتؤ ئَي بتتةت    من لةطةَل ِراخ دووةمم ئةمةم ثَ  باشكة و شتَيك  باشكة، بة تاي

كتتؤخ ) لتتة  بتتَ ،  بتتةوةش 9سَ  وةرزخ تَيداية و سَ  مانطيش دة ستتةبارةت  ستتادانان،  بتتة وةرزخ يا بتتَ   متتانط دة  )
 لةسةر داواخ زؤرينةخ ثةرلةمانتاران، ثَيم باشة واخ َي بكرَخ نةك سةرؤك  هةرَيم، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، مامؤستا مةروان فةرموو.
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 بةِرَيز مةروان طةآلَل :
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

يتتة،  يتَتدا ني شتتكاي ت بتتوو ئة ستتبيت  يتتان ِراخ دووةم تة كتتةم  طتتةر ِراخ ية ختتاَل  دووةم ئة كتتةم دام،  طتتةَل ِراخ ية لة
نتتاو  لتتة  هتتةر  ستتَييةم  يتتان و دووةم و  كتتةم و دووةم كتتات، ية يتتةك دة هتتةر  كتتة  هتتةردوو وةرزة متتان  ضتتونكة بَيطو

كتتات و ئ كتتان دة بتتؤ وةرزة قتتادر دام  كتتاك  بتتةِرَيزم  بتتراخ  ئتت   طتتةَل ِرة يتتة، لة ستتاي  تَيداني قتتانون  و يا شتتكاي  ة
 طواستنةوةخ خاَل  سَييةم بؤ بةش  نؤيةم كة بودجةية.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك بةهزاد فةرموو.
 بةِرَيز بةهزاد دةروَيش:

 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.
شتتةخ ئةز خبؤ دطةل ِرةئي بتتةس و هتتةبيت  شتتكالةك  طتتةر ئة هتتَ  ئة ختتاآل دو يتتةكَ ،  ا يةكَ  دام بة نيسبةت خاآل 

هةر زَيدةبكرَخ لة نَيوان هةردوو وةرزخ ئةوة دَخ ئةشكاال حةل بيت، ئةطةر هاتوو ِرةئيا دوهَ  ثةسةند ب ، 
لتتةمانَ ، ستتةرؤكَ  ثةر بتتةِرَيز  يتتت  متتارة ب يتتت ذ ستتَ ، ناب ستتةر  يتتةك لة شتتة  متتارة  خاآل ضارَخ من ثَ  با ضتتونك  ذ

تتتة  يتَتذة بَي كتتة ِر يتتة  لةوانةية ذمارةيَيت ئةندامَ  ثةرلةمانَ  بَيتة طؤِرين، بةآلم ِرَيذة شتةك  ياساي  و مةنتق
 خ ئةندامان  ثةرلةمان، زؤر سوثاس. 1/3بةحس كرن، من ثَي باشة 

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ستترا سوثاس، سةرنج و تَيبين  ئَيوة بةِرَيز نتتاوت نةنوو ستتراج  نتتدار، د. نتتةخ ثةيوة ان سةرؤك و ئةندامان  ليذ
 بوو فةرموو.

 بةِرَيز د.سراج شَيخ امحد:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

ئتتةم  بتتةر  كتتةم لة يتتة دة ئتتةو ِرا شتتت   يتتة ثاَلث َتتاوخ دةزامن، بؤ يتتةك  طو كتتةم، بةِرا كتتةم دة شتتت  ِراخ ية متتن ثاَلث
طتتة كتتةم لة يتتةك/ ِراخ ية متتانط  هؤيانةخ خوارةوة،  ضتتونكة  َتتاوة  طتتةرم  طو ستتاردو  شتتوهةواخ  متتةناو و كة َل 

ختتاَل  ِراخ  ستتاردية، دووةم  حةوت و هةشت قيمةخ طةرميية، مانط  يةك و دووش لةِرووخ سارديةوة قيمةخ 
كتتةم زؤر  ستتةور دة لتَتةكان تة نتتةوادة و منا نتتةكان  خا شتتووخ قوتاخبا طتتةَل ث يةكةم  بؤية بة ثةسةند دةزامن لة

لتتة طوَاوة، ئةندام   تتتو  طتتةر بَي بتتةآلم ئة كتتات،  ثةرلةمان دةتوان  لة كات  ثشوةكان كارةكان  خؤخ تةنزيم ب
لتتة  عتتةك  يتتةعن  نةو متتوابَ   بتتَ  ثَي شتتو دا لتتة ث نتتداَل  بتتَ  و م لتتة دةوام دا لتتةمان  مانط  هةشت بَ  ئةندام  ثةر

بتتَ   شتتةكان  جةَاَل  و نةوعةك لة غري تةنزمي  لة خانةوادةكان و ئةندامان  ثةرلةمان دروست دة نتتةك ئي
( 12خؤيان بةيةكةوة ِراي  بكةن، بة ثَي ةوانةوة، ثاشان عوتَلةخ سةرخ ساَليش بة هةمان شَيوة كة مانط  )

بتت   ية كة ئةطةر بكةوَيتة  ثشووخ ثةرلةمان، ئةندامان سوودخ َي وةردةطرن، ئةطةر بَيتو لة قيمةخ دةوام دا
يتَتك ناكرَخ تؤ لة ثشوةكان  سةرخ ساَل سوود َي وةربط يتتان ِر شتتتَيك  وا كتتة  رخ، ثسثؤران و شارةزايان  ياساي  
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خستووة ثَيموابَ  بَ  حيكةمةت نةبووة، لةبةرئةوةخ ئةوان زانيويانة بةو شَيوازة نةبَيت، ئةطينا ئةندامان  
 ثةرلةمان ناتوانن سوود لة كاتةكان وةربطرخ، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ِرَيزان سةرؤكايةت  و ئةندامان  ليذنةخ كات  ثةيِرةو، كاك د.فرست فةرموو.سوثاس، بة
 بةِرَيز د.فرست صؤف :

 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.
بتتةس  شتَيك  وامان نيية، ضونكة ئةوانة دةبَ  لة نةتيجة هةر بيخةينة دةنطدان لةسةر ِراخ يةكةم ودووةم، 

ستتَ  ئةوةخ كة نووسراوة لة نَيوان دوو وةرزخ ياسا بتتة  طتتةر  ئتتةوةخ ئة ستتةيةش، لةبةر ئتتةو ق دانان هةر ِراستة 
نتتة  ثتتاييز و وةرزخ هاوي لتتةنَيوان وةرزخ  يتتة،  يتَتك هة ئتتةو دوو وةرزة مانط يتَتوان  لتتة ن طتترخ  كتتةش وةرخ ب وةرزة
ئتتةوةخ  يتتة،  ستتت ئةوة كتتةن، مةبة يتتان دة مانطَيك هةية، ئةو مانطة ئةندامان  ثةرلةمان و ليذنةكان ئيش  خؤ

لتَتةت  دخ  تريان كة جةنابيشت لتتة حا لتتةمانيش  ستتاخ ثةر ئاماذةت ثَييدا بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان، بة ثَي  يا
ستتةرؤك   كتتات و  تتتوانَ  داواخ ب هتتةرَيم دة ستتةرؤك   كتتة  ستتايي  نتتا ئا نتتةوةخ  لتتة كؤبوو كتترد  ئَيمة تازة سةيرمان 

كتتات،  لتَتةتَيك  حكومةت دةتوانَ  داواخ بكات، ِرَيذةخ ياسايي ئةندامان  ثةرلةمان دةتوانَ  داواخ ب زؤر زؤر حا
نتتةتوانَ   يتتران  متتةن  وةز ستتةرؤك  ئةَو نتتَيني  متتان دادة بتتؤ خؤ ئاسايية، مةعناخ ئةوة نيية كة ئَيمة ثةيِرةو 
ستتايية  لتَتةتَيك  زؤر ئا يتتة حا ثتتَيش ثَيموا تتتة  بتتؤخ دَي متتةت  لتتة حكو تتتاريل  داواخ دة ِرؤذ بكات كة وةزيفةيةك  

بتت  مادام ئَيمةش لة نيزام ثةرلةمانيية تةنسيق و تة يتتةك دة بتتة  ستتتمان  يتتة، ثَيوي متتةت هة طتتةَل حكو عاون لة
يتتة  هةشت، نؤ، دة ِرؤذ يارمةت  حكومةت دةدةين ثرؤذةيةكيان لةبةردةستة لة ثةرلةمان تةواو بكرَخ، ثَيموا

 ئةمة بةم شَيوةيةية و هيض ئةشكاليةتَيك  ترخ تَيدا نيية.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ر فةرموو.سوثاس، د.بةها
 بةِرَيز د.بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

ستت   كتتو شةخ يتتة وة شتتَيك  هة لتتةمانتار ئي متتة ثةر بتتربَين ئة نتتةكان ال لتتةمانتاران و  ليذ سةبارةت بةوةخ كة ثةر
كتت ة ثةرلةمانتار بة تاك لةناو ليذنةش بة كؤ ئيشَيك  هةية، بؤية ناكرَخ ئةوة البربَخ، بةآلم ئةو ثَيشنيارةخ 

تتتة  كتتردووة دةبَي يتتان  كتتةس داوا ستتَ   لتتة  يتتاتر  ئتتةوة ز يتتران  متتةن  وةز ستتةرؤك  ئةَو هتتةرَيم و  وترا سةرؤك  
 خبرَيتة ناو ئةوانةخ كة دةخرَينة دةنطدانةوة و بة دةنطدان يةكني  دةكرَينةوة.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

لتتةمان   باشة من تةنها ئةو سةرَةم هةية كة ئةو شتانةخ كة لة ياسايةكان دا هةن ياساي  هةَلبذاردن  ثةر
ستتتان،  هتتةرَيم  كورد نتت   متتةن  وةزيرا ستتاخ ئةَو ستتتان، يا هتتةرَيم  كورد ستتةرؤكايةت   ستتاخ  ستتتان، يا كورد
ستتا  نتتةبَ  ثَي تتةوانةخ يا ثتتةيِرةوة  لتتةم  ثَيويست دةكات لةم ثةيِرةوة جَي  بكةينةوة و ثَيويست دةكات شتَيك 
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يتتة كارثَيكراوةكان  ه بتتَ ، بؤ ستتاكارثَيكراوةكان  نتتاطوََ  ثَي تتةوانةخ يا ثتتةيِرةو  ةرَيم  كوردستان بَ ، ضونكة 
نتتةبَ  و  ثتتةيِرةودا  لتتة  كتتات  ستتت دة ستتتانن، ثَيوي هتتةرَيم  كور ستتابةركارةكان   كتتة ثَي تتةوانةخ يا شتتتانةخ  ئتتةو 

 تةنانةت ئةطةر ئَيستا تيايةت  ثَيويست دةكات موعالةجةخ بكةين، كاك سؤران فةرموو.
 بةِرَيز سؤران عمر:

 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.
من دوو تَيبينيم هةية، يةكةميان/ بةكارهَينان  ثشووخ ثةرلةمان، بةِراست  ئَيمة لة ثةيِرةوخ ئَيستاخ 
بةركار و ماوةخ ِرابردووش ثَيوةخ طريؤدة بووين، ضونكة ئةوة الخ خةَلك دروست بووة كة دةَلَي  ثشوو واتة 

تر كة لة هةرَيم  كوردستان هيض كةس هيض ئةرك و بةرثرسياريةتَيك  لةسةر نيية، وةك هةر ثشوويةك  
بةآلم ئَيمة ديسان جةخت دةكةينةوة هيض ثشوويةك لَيرة و لة ثةيِرةوخ بةركاريش نيية بةناوخ ثشوو، 

َيتة دةنطدان، ئَيمة دوو شتمان هَيناوة ناومان ناوة وةرزخ طرَيدان، جا دووة يان سَيية، ِرةئيةكان دواي  دةخر
بؤية هيوادارم لةوة دةرباز بني كة ثشوو نيية، لةبةرئةوةخ تةئكيد كراوةتة ثةرلةمانتاران ليذنة 
مةعنيةكان كارخ خؤيان لةنَيوان هةردوو وةرزخ طرَيدانةكان يان هةر سَ  وةرز بَ ، تَيبينيةك  تريش هةر 

ناوة وةرزخ طرَيدان، دةَلَيني دوو وةرزخ  بؤ خؤمانةو دواي  هيوادارم موعالةجةخ بكةين، ئَيمة ناومان
 ( دةَلَيني وةرزخ ياسادانان، ِرةنطة ئةوةش يةك خبرَيت باشة، سوثاس.2طرَيدان هةية، بةآلم لة خاَل  )

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ِراستة واية، كاك عمر نوقتة نيزام ؟ فةرموو.
 بةِرَيز عمر عينايةت حةمة:

 سةرؤك  ثةرلةمان.بةِرَيز 
هةَلةيةك ِروويداوة ثَيويستة هاوكاريان بكةم، ضونكة جةناب  د.فرست طوت  لة نَيوان دوو وةرزخ 
ياسادانان، يةعن  عل  اساس ئَيمة ئةطةر سةرَ  خاَل  ضوار بدةين نووسراوة دوو وةرزةكة، ئَيمة لةسةر 

بؤخ هةية دواخ ئةوة دةَلَ  بة دةنط  زؤرينةخ  ئةوة سةرَمان هةبوو، دوو وةرزةكة لة خاَل  ضوار ثةلةمان
ِرةهاخ ئةندامةكان ماوةخ طرَيدان  هةر يةك لة دوو وةرزةكة، ئا لةويا بِريارةكة دراوة، تةنها ِراست 

 كردنةوةية بؤ جةناب  د.فرست، سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ( كاك سؤران فةرموو.8ة ماددةخ )بةَلَ   ِراستة ئةضينة دواخ ماددةخ ئةو ك
 بةِرَيز سؤران عمر سعيد:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

 8ماددةخ/
سةرؤكايةت  ثةرلةمان يان اليةن  كةم سَييةك  ذمارةخ ئةندامان بؤيان هةية بانطهَيشت  كؤبوونةوةيةك  

ة بانطهَيشتةكةدا ديارخ كراون، نائاسايي بكةن، كؤبوونةوةكةش تةنها بؤ تَيِروانين  ئةو بابةتانة دةبَ  كة ل
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سةرؤك  ثةرلةمان لة كات  ثَيويست دا لةسةر داواخ سةرؤك  هةرَيم يان سةرؤك  ئةَومةن  وةزيران 
 بانطهَيشت  كؤبوونةوةيةك  نا ئاسايي دةكات.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 .كَ  قسةخ هةية لةسةر ئةو ماددةية؟ خاتوو زؤزان فةرموو
 بةِرَيز زؤزان صادق سعيد:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

من ثرسيارةكا هةخ، ئةز حةز دكةم ليذنة بؤمة ِروون كرنَ  لسةر بدات، د خاآل ئَيكَ  دا هات  سةرؤكايةت  
ثةرلةمان يان اليةن  كةم سَييةك  ذمارةخ ئةندامان بؤخ هةية بانطهَيشت  كؤبوونةوةخ نا ئاساي  بكات، 

بوو يةعن  لظَيرَخ ثرسيارا من ئةوة عيربةت ضيية  1/4ة ضةندة؟ ل ثةيِرةوخ كةظن دا  ئةم سَي يةك
 ؟ عيربةت ضية ل طؤِرين  ئةظَيدا، سوثاس. 1/4ئان  1/3يةعن  كرية 

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك صاحل فةرموو.
 بةِرَيز صاحل فةقَ  حممد:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

ايةت  ثةرلةمان ثَيشك ثَيناسة كراوة هةر دةستةخ سةرؤكايةت ، ئةوةخ بؤيان هةية ِرةنطة وشةيةك  سةرؤك
ترخ بؤ بدؤزرَيتةوة موستةَلةح  تر بَ  دةتوانن يان هةر هينَيك  تر بَ ، لةهةر دوو خاَلةكة باس  

خاَل  دووةمدا سةرؤك  كؤبوونةوةيةك  كردووة، لة بات  كؤبوونةوةيةك هةر كؤبوونةوةخ ئاساي  بَ ، لة 
ثةرلةمان لة كات  ثَيويستدا ئةو لة كات  ثَيويستةخ ناوَخ مادام هةر لةسةر داواخ سةرؤك  هةرَيم يان 

 سةرؤك  ئةَومةن  وةزيران بَ  ديارة شتَيك  ثَيويستة بؤية بانطهَيشت  دةكةن، سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو.سوثاس، كاك عادل 
 بةِرَيز عادل عزيز شكر:

 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.
( دةَلَ  سةرؤكايةت  ثةرلةمان، يان اليةن  كةم سَييةك  ذمارةخ ئةندامان بؤيان هةية، لَيرةدا 1خاَل  )

يةعن  هةست بة نةوعَيك بةوة دةكةين كة سةرؤك  ثةرلةمان بة تةواوةت  سةآلحيةتةكان  َي 
ةكَ  بوو لة سةآلحيةتةكان  سةرؤك  ثةرلةمان كة داواخ كؤبوونةوةخ نائاساي  بكات، سةندراوةتةوة، ئةوة ي

( دا دةَلَ  سةرؤك  ثةرلةمان لة كات  ثَيويست، يةعن  سةرؤك  هةرَيم يان سةرؤك  ئةَومةن  2لة خاَل  )
سةرؤك  ثةرلةمان وةزيران دةتوانن داواخ بانطهَيشت  كؤبوونةوةخ نائاساي  بكةن، بةآلم لَيرة سةآلحيةت لة

سةندراوةتةوة كة داواخ كؤبوونةوةخ نا ئاساي  بكات، لةبةرئةوة من ثَيم باشة ئةو سةآلحيةتة لَيرةدا 
 بطةِرَيتةوة بؤ سةرؤك  ثةرلةمان، يان اليةن  كةم سَ  لةسةر يةك، سوثاس.
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 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، خاتوو زولفا فةرموو.

 زوَلفا حممود عبداهلل: بةِرَيز
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

 ثشتطريخ ثَيشنيازةكةخ كاك عادل عزيز دةكةم.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، خاتوو منرية فةرموو.

 عل : عثمانبةِرَيز منرية 
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

 ثشتطريخ قسةكان  كاك عادل دةكةم.
 حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.يوسف

 سوثاس، خاتوو ثةروا فةرموو.

 بةِرَيز ثةروا عل  حةمة:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

سةبارةت بةخاَل  يةكةم، بةَلَ  منيش ثَيمواية دةبَ  سةرؤك  ثةرلةمان بَ ، سةبارةت بة خاَل  دووةم خؤخ 
، كةواتة سةرؤك  ثةرلةمانيش ديسانةوة لةويا وتراوة سةرؤك  هةرَيم و سةرؤك  ئةَومةن  وةزيران

ياساخ هةَلبذاردنة كة طرنطة  49دووبارة كراوةتةوة، ئةطةر لةخاَل  يةكةم دا ئةوة البربَخ دذخ ماددةخ 
 ئةوة لةبةرضاو بطريدرَخ، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، د.بةهار فةرموو.

 بةِرَيز د.بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

هةرضةندة من خؤم لة ثةيِرةوةكة بةشدار بووم، بةآلم ئَيستا هةستمان ثَي  كرد كة لة ياساخ هةَلبذاردن 
( دةَلَ  سةرؤك  ثةرلةمان، يةعن  سةرؤك  ثةرلةمان يان اليةن  كةم سَييةك  49( لة ماددةخ )2بِرطةخ )

يشتن  نائاساي  بكةن، بؤية ئةمة بة بَ  دةنطدان سةرؤكايةت  ذمارةخ ئةندامةكان  بؤيان هةية داواخ دان
 بكرَيت بةسةرؤك بؤ ئةوةخ طوَاو بَ  لةطةَل ئةو ياساية.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك عمر فةرموو.
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 بةِرَيز عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

ةر سَيك  دةبَ  بكرَخ بة دانيش ، ئةوة يةكَ  لةسةرةَةكان، بؤ موعالةجة وشةخ كؤبوونةوة هاتووة لةه
كردن  ئةطةر داواخ كؤوبونةوةخ نائاساي  كراو نيساب تةواو نةبوو من ثَيشنيار دةكةم بةم شَيوةية 
وو موعالةجة بكرَخ، لة هةردوو بِرطةكة بنووسرَخ ئةطةر لة وادةخ ديارخ كراودا ِرَيذةخ ياساي  تةواو نةب

بؤ بةستن  دانيشتنةكة سةرؤك  ثةرلةمان وادةيةك  دخ ديارخ بكات بؤ هةمان مةبةست، وةك ئةوةخ كة 
ئَيمة داواخ دانيشتن  نائاساييمان كرد ِرَيذةخ ياساي  ئةندامان  ثةرلةمان  بةِرَيز شةرت نيية بؤ بابةتَيك  

َيمة ئَيستا باس لة ثةرلةمانَيك دةكةين كة وا حةساس بَ ، لةوانةية بابةتَيك  ديكة بَ ، بابةت  تر هةية، ئ
سبةينَ  بؤ دةيان ساَل ئةمة دادةنَيني ئةم ثةيِرةوة، مةمجوعةيةك ئةندام  ثةرلةمان و ذمارةخ ياساي  
ئاوا دانيشتنَيك  ثةرلةمان دةكةن ئةودانيشتنة ئةطةر تةواو نةبوو سوتفة لة سةفةر بوون لة دةرةوة بوون 

  ثةرلةمان بؤخ هةبَ  وادةيةك  تر ديارخ بكات، يةكجار، تا ئةو كاتةخ نيساب نيساب تةواو نةبوو سةرؤك
تةواودةبَ ، بؤ ئةوةخ جارَيك  ديكة ئيمزا كؤنةكرَيتةوة و يةك لةسةر سَي  ئةندامان جارَيك  ديكة واذوو 

 كؤبكةنةوة، يةعن  موعالةجة بكرَخ ئةو بابةتة.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، بةِرَيزان سةرؤك و ئةندامان  ليذنةخ كات  ثةيِرةو، كاك د.فرست فةرموو.

 بةِرَيز د.فرست صؤف  عل :
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

(  تاوةكو لةطةَل ياساخ هةَلبذاردن  1/3( مان كردة )1/4(؟ لةبةر ئةوةخ )1/3ثرسيارخ ئةوة كرا بؤض  )
( بوو، سةبارةت بةوةش 1/4( بوو و لة ثةيِرةو )1/3ةوَخ )ثةرلةمان  كوردستان بطوََ ، ضونكة ل

سةرؤكايةت  بكرَيتة سةرؤك هيض كَيشة نيية، با بكرَيتة سةرؤك، بةآلم هيض تةعاروزيش ناكات لةطةَل 
ياسايةكة، ضونكة تؤ نايةخ دةسةآلتةكة فراوان دةكةخ لة جيات  تةنها سةرؤك بِريار بدات، سةرؤكايةت  

ثَيتان باشة ئةو كات  سياغةخ دةكةينةوة، كَيشةخ تَيدا نيية، ئةوةخ تريش لة  دةيدات، بةس ئةطةر
 ضوارضَيوةخ با بَلَيني سياغةكان ئةو ماددةية دواتر ِراخ ئةندامان دةنووسينةوة، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ؤران فةرموو.( كاك س9سوثاس، سةرَ  تر نيية وانيية؟ دةضينة ماددةخ )

 بةِرَيز سؤران عمر سعيد:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

 9ماددةخ/
 يةكةم/

 لةسةر ئةم بِرطةية دوو ِرا هةية:
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 ِراي يةكةم/ دانيشتنةكان  ثةرلةمان بة ئاشكرا دةبن و دةشَيت بةشَيوةيةك  ِراستةوخؤ ثةخش بكرَين.
 ِراخ دووةم/ دانيشتنةكان  ثةرلةمان بة ئاشكرا دةبن.

 ةم/دوو
دةكرَخ دانيشتنةكان  ثةرلةمان لةسةر داواخ سةرؤك يان سةرؤك  هةرَيم يان سةرؤك  ئةَومةن  وةزيران 

 بووان نهَين  بن.ة( خ ئةندامان بة ِرةزامةندخ زؤرينةخ ئاماد1/4يان )
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 رموو.كَ  قسةخ هةية لةسةر ئةم ماددةية؟ كاك )بَيستون( فة

 بةِرَيز بَيستوون فائق حممد:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

من لةطةَل ِراخ يةكةمم لة فةقةرةخ يةكةم/ بةم شَيوةيةخ َي بكرَيت )دانيشتنةكان  ثةرلةمان بة ئاشكرا 
دةبن و بةشَيوةيةك  ِراستةوخؤ ثةخش دةكرَين( واتة وشةخ )دةشَ ( البربَخ، بؤ دووةم بةم شَيوةيةخ َي 

خ ئةندامان و بة ِرةزامةندخ زؤرينةخ  1/4ت )دةكرَيت دانيشتنةكان  ثةرلةمان لةسةر داواخ بكرَي
 ئامادةبووان نهَين  بن(، واتة ئةوةخ كة دةكةوَيتة داواكة البربَخ، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، خاتوو وةحيدة فةرموو.

 بةِرَيز وةحيدة ياقو هرمز:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

ئةز بَيذم دطةل ِرةئيا دووةمم دانيشتنةكان  ثةرلةمان  ئاشكرا دةبن، ضونك  طةلةك جارا موتةعلقة بة 
 تشتَيت نهَين ، ئةم نةشَيني لسةر دةعوا دانيشتنَ  ثةرلةمان ، يةعن  دطةل ِرةئيا دووةمم.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 اك د.شَيركؤ فةرموو.سوثاس، ك

 بةِرَيز د.شَيركؤ حةمة امني:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

 ثشتيوان  لة قسةكان  هاوِرَيم بيستون فائق دةكةم.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، خاتوو زؤزان فةرموو.

 بةِرَيز زؤزان صادق سعيد:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

مة  1/3( َخ ئةطةر ئةم تةنسيق بكةين دطةل ئةو ِرَيذةييت بورخ  دا مة طؤتن 1/4ا ئةو )ل نوقتا دوهَ  د
 ( بهَييت، جا نزامن ضةوا دَخ تةنسيق بي .2/3ثَيشنيار دكةم ئةو )
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 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك قادر فةرموو.

 بةِرَيز قادر ئؤمتان رسول:
 ةمان.بةِرَيز سةرؤك  ثةرل

ِراخ يةكةم بة ثةسةند دةزامن هةروةك كاك بيستون طوت ، سةبارةت بة دووةم لةِراست  دا دةكرَخ 
خ ئةندامان بةِرةزامةندخ يان بة دةنط  زؤرينةخ  1/4دانيشتنةكان  ثةرلةمان لةسةر داواخ سةرؤك يان 

هيض شتَيك  نهَين  نيية كة  ِرةهاخ ئامادةبووان بة نهَين  بن، ضونكة زؤرجار دةسةآلت  جَ  بةجَ  كردن
داواخ دانيشتن  نهَين  دةكات تةنها لةسةر ئةوةية كة تةقةبوي ِرةخنة ناكات لة سياسةتةكان  يان لة 
ثننةكانيان، بةآلم ِرَيش دةكةوَيت كة لةو ثةرلةمانة بابةت  طرنط و تاوتوَي  ثرس  طرنط بكرَيت كة 

ؤية بة مةرج بطريَيت و بة دةنط  زؤرينةخ رةها دانيشتنةكان بهَينردرَخ و دانيشتن  نهَين  بؤ بكرَيت، ب
 بكرَين بة نهَين ، هةرضةندة لَيرةدا بة ِرةزامةندخ زؤرينةخ ئامادةبووان طوتراوة.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك مةروان فةرموو.

 بةِرَيز مةروان طةآلَل :
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

 ةخ من كراو كة ِرام لةطةَل ِراخ يةكةمة و دةستتان خؤش بَيت.قسةك
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، خاتوو ظيان فةرموو.

 بةِرَيز ظيان عباس عمر:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

َ  دَيت ئاشكار بن و ( ئةز دطةل خاآل ئَيكَيمة، بةس ظ  شَيوةخ بي ، ِرؤنيشتنَين ثةرلةمان9نيسبةت ماددا )
بؤ هةم  دةزطةهَين ِراطةهاندنَ  هةية ِراستةوخؤ ثةخش بكةن، ئةظة خاآل ئَيكَ ، ب نيسبةت خاآل دوهَ  ب 
ظ  شَيوةي بي ، لسةر داخازا سةرؤك  هةرَيمَ  يان سةرؤك  جظاتا وةزيران يان سةرؤكايةتيا ثةرلةمانَ  

ؤنيش  دبَيت نهَين  بي ، ذ بةر كو ئةطةر بة زؤري خ ئةندامان ر 2/3كوردستانَ  يان ِرةزامةنديا 
 خ ئةندامان بَيتة وةرطرتن، سوثاس. 2/3حةساس بي  يةعن  وَخ فةترَخ بَي  ِرةزامةنديا 

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، خاتوو بةهار فةرموو.
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 بةِرَيز بةهار عبدالرمحن حممد:
 مان.بةِرَيز سةرؤك  ثةرلة

من ثَيمواية ئةم ماددةية ثةيوةستة بة مةبدةئ  شةفافيةتةوة، ئَيمة دةبَ  برةوخ ثَ  بدةين لة هةرَيم  
كوردستان دا، بؤية لةطةَل ِراخ يةكةمم و وشةخ )دةشَ ( البربَخ بؤ ئةوةخ زياتر ئةو مةبدةئة ب ةسثَي، ِراخ 

ووسرَخ دةكرَخ دانيشتنةكان  ثةرلةمان لةسةر دووةم و خاَل  دووةم من ثَيشنيار دةكةم تةنها ئةوةندة بن
خ ئةندامان و بة ِرةزامةندخ زؤرينةخ ئامادةبووان نهَين  بن، ضونكة ثَيمواية ثةرلةمانتاران  1/4داواخ 

هَيندة هؤشياريان هةية ئةطةر بابةتَيك ثَيويست  بةوة كرد نهَين  بَ ، خؤيان بِريار بدةن كة نهَين  بَ ، 
 كةسَيك  ديكة ئةو ثَيشنيارة بكات و زؤر سوثاس. ثَيويست ناكات هيض

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك برزؤ فةرموو.

 بةِرَيز برزؤ جميد عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

يان دةكرَيت دانيشتنةكان  ثةرلةمان لةسةر داواخ سةرؤك يان سةرؤك  هةرَيم  9بِرطةخ دووةم لة ماددةخ 
سةرؤك  ئةَومةن  وةزيران، خؤ دانيشتنةكان  ثةرلةمان تةنها تايبةتة بة سةرؤكايةت  ثةرلةمان و 
ئةندامان  ثةرلةمان، بؤية لَيرة ثَيويست  بة تةمييز و تةحديديةك هةية، ئةطةر بابةتَيك ثةيوةندخ بة 

ئةوانيش ِرايان هةبَ  و  سةرؤكايةت  هةرَيم يان بة سةرؤكايةت  ئةَومةن  وةزيران هةبوو دةكرَيت
داواكاريان هةبَ ، بؤية لَيرة تةميز وجياكاريةكمان ثَيويستة، ضونكة بة طشت  دانيشتنةكان ثةيوةستة بة 
سةرؤكايةت  ثةرلةمان و ئةندامان  ثةرلةمان، ئةخ ئةو بابةتانةخ كة ثةيوةندخ نةبوو بة سةرؤكايةت  

يكانيزمَيك داوا دةكةن ئةمة نهَين  بَ  يان نهَين  نةبَ ، هةرَيم و بة ئةَومةن  وةزيران، ئةوان بة ض م
 بؤية تةميزَيك ثَيويستة و، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، مامؤستا هةورامان فةرموو.

 بةِرَيز هةورامان حةمة شريف:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

 م الثةسةندة.لةسةر بِرطةخ يةكةم، ِراخ يةكةم 9ماددةخ 
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك خلف فةرموو.
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 بةِرَيز خلف امحد معروف:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

لة خاَل  دووةم، ئةو بابةتانةخ كة ِرةهةندَيك  نةتةوةييان هةية و مةترس  بؤ ئاسايش  نةتةوةي  هةرَيم  
يار دةكةم ئاواخ َي بكرَخ كة ئةو بابةتانةخ دةضنة ضوارضَيوةيةوة لةسةر كوردستان دروست دةكات ثَيشن

( خ 1/4داواخ سةرؤكايةت  هةرَيم  كوردستان يان سةرؤكايةت  ئةَومةن  وةزيران بة ِرةزامةندخ)
ئةندامان  ثةرلةمان دانيشتنةكة بكرَخ بة نهَين ، نةك سةرؤك  ثةرلةمان و سةرؤك  هةرَيم و سةرؤك  

ن  وةزيران لة يةك مستةوا بن، ضونكة سةرؤك  ثةرلةمان بؤ خؤخ بةرثرسة لة ئيدارةدان  ئةَومة
دانيشتنةكان و لَيرةش ديارخ نةكرَيت دةتوانرَخ ئةو ِراية تةرح بكات، بؤية ئةوةخ بؤ زياد بكرَخ، ئةو 

و مةترس  بؤ  بابةتانةخ كة هةستياريةك  نةتةوةييان هةية و لة ضوارضَيوةيةك  ئاسايش  نةتةوةي  دان
ئاسايش  نةتةوةي  هةرَيم  كوردستان دروست دةكات لةسةر ثَيشنيارخ سةرؤك  هةرَيم يان سةرؤك  

 ( خ ئةندامان  ثةرلةمان دانيشتنةكة بكرَخ بة نهَين .1/4ئةَومةن  وةزيران بة ِرةزامةندخ )
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 قسةت هةية؟ فةرموو. سوثاس، كاك بةهزاد جةنابيشت

 بةِرَيز بةهزاد دةروَيش دةروَيش:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

ئةز دطةل ِرةئيا ئَيكَيمة يةكةم، دووةم ئةز دبَيذم بؤ ئةندام ثةرلةمان هةر كةسةك  داوا  9ببورة، ماددا 
ندَيمة بة زؤرينةخ بكات نهَين  بيت، نةتيجةخ بة دةنطدانَيت ئةندام ثةرلةمانا يةكنبيتةوة، ئةز دطةل هة

ِرةها، ِرةها ئيزافة بَيتة كرن، هنط  ئةو وةختة د زظريتة بؤ ناظ هؤآل ثةرلةمانَ   نهَين  بيت يان نا، 
 سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، سةرؤك و ئةندامان  ليذنةخ كات  ثةيِرةو، كاك د.فرست فةرموو.

 بةِرَيز د.فرست صؤف  عل :
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

ثَيمواية ئةم بابةتةش ثَيويست  بةوة هةية ِروونكردنةوةيةك  طشت  بدةينةوة لةسةر ئةوة جارَيك  تريش، 
بةِراست  ئَيمة بِريارمان داوة ثةرلةمان قةتع بكةين و لة جةزيرةيةك  دابنَيني جياواز لة حكومةت، 

ان َي بوو يةعن  دةمانةوَخ ثةرلةمان لة جزيرةيةك بَ  وة يةعن  بةِراست  ئةوةخ من لة موناقةشات طوَيم
بة هيض ِرايةَلةيةك بة حكومةت و هيض شوَينَيك  تر نةبةسكَيتةوة كة لةِراست  دا ثَيمان خؤش بَ  و 
ثَيمان ناخؤش بَ  ئَيمة و حكومةت ثَيكةوةين، ناكرَخ بَلَي  حكومةت ض  نهَين  هةية تاوةكو داواخ 

بكات، يةعن  ئةسَلةن داواكردنة، حةق  داواكردنيش  ثَ  نادةخ، تةنها داوا دةكات، لَيرة  دانيشتن  نهَين 
رةفزخ بكةوة كة داواخ كردوو زانيت بابةتةكة ثةيوةست نيية بة ئةو و زانيت ثةيوةست نيية بة حكومةت 
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من بةو روحيةتة  و نهَين  نيية تؤ حةق  رةفز لةالخ تؤية، تةنها ئةو داوايةك دةكات، بؤية بة تةسةورخ
ئَيمة ناتوانني ثةيِرةوَيك  باش بنووسينةوة، ئَيمة ثةيِرةو بؤ سويسرا نانووسني، بؤ حكومةت  جةمعية 
ئةوةخ ئَيوة دةيَلَين، ثةرلةمانَيك هةموو شت، حكومةت نابَ  هيض وجودَيك  هةبَ ، هيض مةبةست ئةوة 

بةتةحةداوة دةَلَيم ئةوة لةبةردةستتانة برؤن نيية، بةآلم لة هةموو سيستم  ثةرلةمان  وآلتان  دونيا 
سةيرخ بكةن بزانن حكومةت دةتوانَ  داوا بكات كؤبوونةوة بكرَيتة نهَين  يان نا لة هةندَخ حاَلةت  
تايبةت، دةكرَخ ئَيمة لة هةموو دونيا خؤمان دابِرَينني لةبةرئةوةخ زروفَيك هاتة ثَيش و ئيك هةست 

ا ئةخري بةو ئاراستةية بِرؤين من ثَيمواية نة سةركةوتوو دةبني لة دةكةخ لة ماددةخ يةكةمةوة ت
نووسينةوةخ ئةم ثةيِرةوة، نة بةو روحيةتةش من وةكو سةرؤك  ليذنةخ ثةيِرةو ناتوامن بةو شَيوةية 
بةردةوام مب بةِراست ،  يةعن  لة ئةوةَلةوة ئَيمة دةستمان بة موناقةشة كردووة، هةموو لةو ئيتفاقيانةخ 

ردوومانة لةسةر مةبادئ  ئةساس  ئةم ثةيِرةوة خةريكة هةَلدةطةِرَيينةوة و دةطةِرَيينةوة سةر ئةو كة ك
تةشةنوجات و ئةو وةزعةخ كة لة ناو كوردستان دروست بووة و دَخ ئةمرؤ لة موناقةشات  ئَيمة ِرةنط 

تايبةت  دَيتة ثَيش و دةداتةوة، يةعن  ئةطةر تؤ ثَيت ِرةوا نةبَ  تةنها سةرؤك وةزيران حاَلةتَيك  
كؤبوونةوة نهَين  بَ  تةنها داوا دةكات، بِريار بؤ ثةرلةمانة، من ثَيمواية بةِراست  ئةمة دروست كردن  
دابِرانَيك  تةواوة لة بةين  ثةرلةمان و لة بةين  )حكومةت( كة ئةوةش لة هةموو سيستمَيك طوَاوة و لة 

ر و بن زارخ هةر هةموومانة، ئةوةخ تر سةبارةت بة سيستم  ثةرلةمان  ناطوََ  كة قسةخ سةر زا
ثةخش، ئَيمة زؤر موناقةشةخ ئةو بابةتةمان كرد، ِرةئ  يةكةم: تؤ ناكرَخ فةزائيةك ناضار بكةخ بَلَي  
ئيلن دةب  بؤم ثةخش بكةخ، فةرموو ئَيستا ئَيمة قسة دةكةين لَيمان وةرةز بوون و كةس بؤمان ثةخش 

الببةخ، ئةطةر ئَيستا ثةخش نةِروات ِراستةوخؤ دةبَ  ِرابطريَيت، وةكو ئةوةخ ئَيوة ناكات، ئةطةر )دةشَ (خ 
دةيَلَيني بةشَيكتان ئةطةر )دةشَ ( الببةين دةب  كؤبوونةوة هةَلطرين، ضونكة يةكَيك لة ِرووكنةكان  

مان دانا بؤ  كؤبوونةوة نةماية، ئةويش كةمسان بؤ ثةخش ناكات ِراستةوخؤ، بؤية ئَيمة كةليمةخ )دةشَ (
 ئةوةخ ئيجبارخ فةزائيات نةكةين، ئيلن دةب  ثةخش  ِراستةوخؤمان بؤ بكةخ، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ستتةرؤك و  يتتوادارم  يتتة، ه ستتةرََيكم هة ضتتةند  متتن  كتتةخ،  ستتة ب جتتةنابت ق ئتتةوةخ  ثتتَيش  بتتةهار  ستتوثاس، د.
فتتراوان  ستتنطيان  ثتتةيِرةو  نتتةخ  نتتدامان  ليذ بتتةآلم ئة لتتةمان،  نتتدامان  ثةر يتتةكان  ئة ستتةرنج و تَيبين بتتؤ  بتتَ  

ثتتةيِرةوخ  هيوادارم ئةندامان  ثةرلةمانيش بة ِروئيايةك  واسعةوة، بة ِروئيايةك  فراوانةوة طفتوطؤ لةسةر 
ناوخؤ بكةن، هةندَيك شت ثَيويست ناكات بكرَيت بة طرفت  طةورة مادام بِريار لة ثةرلةمان  كوردستان بَ  

ستتةرؤك  كة دا يتتةن  تتتة لةال ئتتةو بابة نتت   شتتنيار كرد ستتت  ثَي ئتتةوة بةِرا كتتات،  يتتان ناي نتت   نيشتن  دةكات بة نهَي
لتتةمان  لتتة ثةر بتتةتَيك  يتَتك با حكومةت تةنانةت من ثَيمواية لةاليةن وةزيرخ ثةيوةنداريش ئةطةر هةر وةزير

ستتةر ئ تتتة  جتت  بَي ضتت  ئيحرا بتتَ ، بؤ نتت   كتتات نهَي ستتت دة يتتة ثَيوي يتَت  وا كتتات و ث لتتةمان و باس دة نتتدامان  ثةر ة
متتةت  جتتار حكو ضتتةند  نتتن  تتتان دةزا ئةندامان  داواخ دانيشتنةكة بكةن و بيكةن بة نهَين ، بةِرَيزان ئَيوة خؤ
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هاتؤتة ثةرلةمان وةزيرخ ثةيوةندار هاتؤتة ثةرلةمان و لة ثةرلةمان داواخ ئةوةيان كردووة دانيش  نهَين  
وتان كؤكردووةتةوة بؤ ئةوةخ دانيش  بكرَخ بة نهَين ، جا ئةطةر بَ ، ئَيوة ناضار بوون داواتان كردووة واذو

نتتدامان   جتتار ئة ئتتةوة دوا بتتةآلم  كتتات،  ختتؤخ داواخ ب بتتا  بتتَ   نتت   سةرؤك  حكومةت خؤخ دةيةوَخ دانيش  نهَي
نتتدة  كتتات ئةوة ستتت نا تتتة ثَيوي ئتتةم بابة يتتة  نتتيش ثَيموا ثةرلةمانن كة دةنط لةسةر ئةم بابةتة دةدةن، بؤية م

نتتةخ  حةساسيةت  نتتدامان  ليذ لةسةر دروست بكرَخ، بةآلم لة هةمان كاتيش دا داوا لة بةِرَيزان سةرؤك و ئة
لتتةمانيش ِراو  نتتدامان  ثةر لتتةمان، ئة نتتدامان  ثةر بتتؤ ِراخ ئة بتتَ   فتتراوان  ستتنطيان  كتتة  كتتةين  ثتتةيِرةو دة كتتات  

 بريوبؤضون  خؤيان دةربرِبن، د.بةهار فةرموو.

 بةِرَيز د.بةهار حممود فتاح:
 َيز سةرؤك  ثةرلةمان.بةِر

لةطةَل ئةوةخ من لةطةَل ئةوةم سةرؤك  هةرَيم يان سةرؤك  ئةَومةن  وةزيران بؤخ هةبَ  داواخ ئةوة 
( لةياساخ هةَلبذاردن بةو شَيوةية هاتووة دةَلَ  دانيشتنةكان  ثةرلةمان 52بكات، بةآلم لة ماددةخ )

اليةن  كةم ضوار يةك  ئةندامةكان  و ِرةزامةندخ  ئاشكران و دةشَ  لةسةر داواخ سةرؤك  ثةرلةمان يان
ثةرلةمان بة زؤرينةخ ئامادةبووةكان  دانيشتنةكة نهَين  بَ ، بؤية من وام ثَ  باشة ئَيمة ئةم بِرطةية وةكو 
خؤخ نةقَل بكةين بؤ ئةوةخ تةعاروز نةبَ ، ئةطةر بِرطةيةك  تر ئيزافة بكةين بَلَيني سةرؤك  هةرَيم و 

ومةن  وةزيران لة كات  ثَيويستدا، يةعن  لة كات  ثَيويست يةعن  ئةو كاتةخ كة ئةوان سةرؤك  ئةَ
 ثَيويستيانة بؤ ئةوةخ هةم تةعاروزيش نةبَ  لةطةَل ئةو و ئةو حةقةش لةوان نةسَينينةوة.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤك  ثةرلةمان:
 نوقتةخ نيزام  د.ِرَيواس فةرموو.

 فائق حسني:بةِرَيز د.ِرَيواز 

 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.
ئةم ئةشكاليةتةخ كة ئَيستا دروست دةبَ  بؤ مةسةلةخ تةعاروز لة بةين  ئةم ثةيِرةوة و لة بةين  
قانونةكان  كة ِرةهةندخ دةستووريان هةية، ثةيوةندخ بةوةوة هةية كات  خؤخ ئةطةر رةفيقةكامن لة 

ةم ثرؤذةية بووين ومتان ئةم ثةيِرةوة دةكةين بة قانون، بؤية ليذنة برييان بَ  ئَيمة خةريك  داِرشتن  ئ
ئةو دةستكاريانةخ كة كردوومانة يةعن  هةندَخ دةستكارميان كردووة، لةناو ئةم ثرؤذةخ ثةيِرةوةدا كة 
ِرةنطة لة ياساخ هةَلبذاردن يان لة ياساخ سةرؤكايةت  دا جؤرَيك  تر بَ  ثةيوةندخ بةو ئيتفاقة ثَيش 

ذنةكة هةية كة ومتان دةبَ  قانون بَ  ئةطةر بةِرَيزان ئةوةيان لةبري مابَ ، بؤية ئيزافة كردن  وةختةخ لي
شتَيك بةتةعاروز حساب ناكرَخ، ئةو بريؤكةيةخ د.بةهار باس  دةكات بة تةعاروز هةذمار ناكرَخ بةِرةئ  

ِرايةَلةيةك لة نَيوان ئَيمة و من ئةطةر ئَيمة بِريارمان داوة سيستةم ثةرلةمان  بَ  لة ئاييندةدا دةبَ  
حكومةت دا هةبَ ، بؤية زؤر تةبيعية دةسةآلت  جَ  بةجَ  كردن داوا بكات نهَين  بَ  دانيشتنَيك، بةآلم 
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دةكرَخ ئَيمة ئةطةر ثَيمان وابوو ئةوةخ ئةو داواخ دةكات مةنتق  نيية بة دةنطدان لَيرة خؤمان ئةوة 
 يةكني  بكةينةوة، زؤر سوثاس.

 ز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤك  ثةرلةمان:بةِرَي

يتتة،  ئَيستا ئةم بابةتةخ كة لةبةردةست   ئَيمةية ثةيِرةوخ ناوخؤخ ثةرلةمانة و ياساخ ناوخؤخ ثةرلةمان ني
متتة  تتترة، ئَي شتتَيوازخ  بتتة  ستتاخ  ثتترؤذة يا شتتكردن   كتتة ثَيشكة يتَتواز  بتتةِرَيز د.ِر نتت   بتتةِرَيزت دةزا ئتتةوةخ  لةبةر

يتَترة ليذنةيةكمان ثَيك هَيناوة ب يتتة ل يتتة بؤ ثتتةيِرةوخ ناوخؤ ِريارَيك لة ثةرلةمان بؤ سةر لةنوَخ داِرشتنةوةخ 
ئَيستا ئةمة ثةيِرةوةكة نابَ  ثَي ةوانة بَ  لةطةَل ياسا بةركارةكان، بةآلم ِرةنطة ئيزافة كردنيش دذخ نةبَ ، 

كتتاك بةآلم لةو بابةتانةخ كة دذ يةك  دروست دةبَ  لةطةَل ياساكان ثَيويست دةكات ئاطا بتتةِرَيز  بتتَ ،  مان لَي  
 سؤران فةرموو.

 بةِرَيز سؤران عمر سعيد:

 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

واهلل لةسةر ئةو مةوزوع  ثةخش  ِراستةوخؤ هةَلبةت لة ليذنةكةش ئةو كاتة ئةو ئةشكالة دروست بووة، 
ية ئةم كؤبوونةوةية ئايا ثةخش  ِراستةوخؤ مةبةست ئةوةية كةناَلةكان نةقَل  بكةن، يان مةبةست ئةوة

لةم ِراستةوخؤيةخ لة ثشتمانة ب َيتة سةنتةرخ ميديا كَ  وةرخ دةطرَخ و كَ  ثةخش  دةكات ئَيمة نة 
مولزةم  دةكةين نة عينقةمان هةية، نةك ئيلن دةبَ  كةناَلَيك ثةخش  بكات واتاخ ثةخش  ِراستةوخؤ، 

نتةرخ ميدياخ كَ  وةرخ دةطرَخ وةرخ بطرَيت، نةخَير واتة ثةخش  ِراستةوخؤكةخ ثةرلةمان بدرَخ بة سة
 ئةوة مةبةستة لة ثةخش  ِراستةوخؤ.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤك  ثةرلةمان:

 كاك ابوبكريش ئةندام  ليذنةكة بوو، فةرموو.
 بةِرَيز ابوبكر عمر عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

، يةكةم/ ثشتطريخ لةو قسةيةخ د.ِرَيواز دةكةم ئَيمة كةمكين دةرفةت بة من دةدةخ، دوو سةرَم هةية
ساَل  ِرابردوو زؤر سةقةتة، موستةَلةحات  زؤرمان بةكارهَينا،  23هةموومان وتوومانة ئةم ثةيِرةوةخ 

لةبةرئةوة ئَيمة هةر بَلَيني فآلن بِرطة و ماددة ثَي ةوانةخ فآلن ياساية، ئةو ئاماَةمان نايةتةدخ كة ئةم 
بؤ هةموار دةكرَخ، لةبةرئةوة هةندَخ بِرطة بةِرةئ  من دائيمةن هةندَخ شت  طرنط، ئةطةر ثةيِرةوةخ 

ثَيويست بةوة بكات ئَيمة ياسايةك  بؤ تةعديل بكةين دةبَ  بيكةين ئةطةر ثةيِرةوَيك  بامشان هةبَ ، 
وة لة هةموومان دووةم/ نةك بؤ ئةم ليذنة بةِرَيزة، سةرؤك  ليذنة بة سوثاسةوة كة زؤر زؤر ماندوو بو

زياتر ماندوو بووة، بةآلم لة ليذنةكان  تريش هةر ديقةت دةدةم زؤرجار سةرؤكايةت  ليذنة 
بريوبؤضوونةكان  خؤخ تَيكةآلو دةكات لةطةَل هةندَخ شت  تردا، بةِراخ من ئةم قسانةخ ئَيستا د.فرست 

هَيناية طؤِرَخ، ضونكة ِراخ كردخ جةنابيشت بة روحيةت  تةشةنوج و بارطرذخ سياس  و كؤمةَلَ  شتت 
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جةنابتان لةطةَل ئةم ِرايانةخ ئةم ئةندامانةخ كة لَيرة دانيشتوون هةمان ِراية تؤ تةبيعية ديفاع لة 
ِرايةكةخ خؤت بكةخ، منيش تةبيعية ديفاع لةِرايةكةخ خؤم بكةم، لةبةرئةوة نةخ بةستني بةشت  ترةوة، 

 ضونكة ئةمة ِرةئية، زؤر سوثاس.
 وسف حممد صادق/ سةرؤك  ثةرلةمان:بةِرَيز د.ي

 كاك شوان ئةبَ  ئةوةخ جةنابت نوقتةخ نيزام  بَ ، فةرموو.
 بةِرَيز شوان شَيخ امحد:

 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

مةبةستةكةخ من ئةوةية لةبةرئةوةخ لة ثرؤتؤكؤَل تةسجيل دةكرَخ، زؤرجار كةليمةخ سيقةت و شت  
شارةزا و ثسثؤر بة مامؤستاخ خؤماوانيان دةزانني ثةيِرةوخ ناوخؤيان ديكة بةكاردَيت، كؤمةَلَيك كةسان  

داناوة دةكرَخ بؤ ئةو كات  زؤر زؤر باش بووبَ ، ناكرَخ ئَيمة ف  سفرخ بكةين كةئةنةما هيض نةكراوة، 
بؤية ضونكة ئةوة ثرؤتؤكؤَلة تةسجيل دةكرَخ، با ِرةنج و خةبات و تَيكؤشان و ماندووبوون  ئةو كةسة 

 ةزايانة لةبةرضاو بطريدرَخ، سوثاس.شار
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤك  ثةرلةمان:

شتتنتنةكةمان  كتتة و داني كتتةن كؤبوونةوة ئتتةوة دة لتتةمان داواخ  نتتدامان  ثةر لتتة ئة يتتةك  زؤر  بتتةِرَيزان ذمارة
 (.10هةَلدةطرين بؤ يةك شةممة كاتذمَير )

 
 
 

  
 
 

 
 
 جعفر ابراهيم ئَيمينكي                        د. يوسف حممد صادق                 فخرالدين قادر                          
 سكرتَيري ثةرلةماني                        جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني  

 عَيراق  -كوردستان                      عَيراق       –عَيراق                              كوردستان  –كوردستان 
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 (3ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 2015/ 20/9 رَيكةوتي شةممةيةك 

 -ثةرلةماني كوردستان   20/9/2015رَيكةوتي  شةممةيةك رؤذي (ي ثَيش نيوةِرؤي 11كاتذمَير )  
بةِرَيز جعفر ابراهيم  عَيراق بة سةرؤكايةتي يوسف حممد صادق سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبووني

(ي خولي 3يشتين ذمارة )ئَيمينكي جَيطري سةرؤك و، بةِرَيز فخرالدين قادر سكرتَيري ثةرلةمان, دان
 ( 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 3عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياري دا دانيشتين ذمارةي ) –ثةرلةماني كوردستان 

يةك (ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي 11طرَيداني دووةمي  ساَلي يةكةم لة خولي ضوارةمي هةَلبذاردن لة كات )
 دا بةم شَيوةية بَيت: 20/9/2015شةممة رَيكةوتي 

يةكةم: بةردةوام بوون لةسةر طفتوطؤ كردني ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان، كة لةاليةن ليذنةي 
و بِرطةي  2014(ي ساَلي 26ةوي ناوخؤ ئامادة كراوة، بةثَيي بِرياري ذمارة )كاتي بؤ ثَيداضوونةي وةثِر

ي هةمواركراو، 1992(ي ساَلي 1(ي ياساي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان ذمارة )56( لةماددةي )8)
ي 1992(ي ساَلي 1(ي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة)54هةروةها ثاَلثشت بةماددةي )

 ركراو.هةموا
 بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
ختتولي  نتتةوة،  ثتتَي دةكةي ستتت  ستتتان دة بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان دانيشتنةكةمان بةناوي طةلي كورد

شتت ) متتارةي داني ستتاَلي دووةم، ذ بتتذاردن،  شتت )3ضتتوارةمي هةَل متتةي 2015 /20/9( ِرؤذي داني كتتار ( بةرنا
ستتتان 20( لةماددةي )1) بةثَيي حوكمةكاني بِرطة لتتةماني كورد نتتاوخؤي ثةر متتارة  –(ي ثةيِرةوي  يتَتراق، ذ ع

متتارة )1992يةكي ساَلي  شتتتين ذ كتتاتي داني يتتدا  لتتةمان بِريار ستتةرؤكايةتي ثةر ستتتةي  هتتةمواركراو، دة (ي 3ي 
(ي ثَيش نيوةِرؤ، ِرؤذي 11تذمَير)خولي ثايزةي ساَلي دووةم، لة خوَلي هةَلبذاردني ضوارةمي ثةرلةمان، لةكا

 دةبَيت و بةرنامةي كاري دانيشتنةكة بةم شَيوةية دةبَيت: 20/9/2015شةمة يةك 
نتتةي  يتتةن ليذ كتتة لةال يةكةم: بةردةوام بوون لةسةر طفتوطؤ كردني ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان، 

بتتةثَيي ب كتتراوة،  متتارة )كاتي بؤ ثَيداضوونةي وةثِرةوي ناوخؤ ئامادة  يتتاري ذ ستتاَلي 26ِر طتتةي  2014(ي  و بِر
متتارة )56( لةماددةي )8) ستتتان ذ لتتةماني كورد بتتذاردني ثةر ستتاَلي 1(ي ياساي هةَل هتتةمواركراو، 1992(ي  ي 

بتتةماددةي ) شتتت  متتارة)54هتتةروةها ثاَلث ستتتان ذ لتتةماني كورد نتتاوخؤي ثةر ثتتةيِرةوي  ستتاَلي 1(ي  ي 1992(ي 
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شتتووي هةمواركراو، لةدةستثَيك داوا لة سكرتَير ي ثةرلةمان دةكةم كة ثوختةيةك لة كؤنووسي دانيشتين ثَي
 ثةرلةماني كوردستان خبوَيننةوة، فةرموو.

 بةِرَيز فخرالدين قادر عارف)سكرتَيري ثةرلةمان(:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةناوي خواي ثةخشندةو ميهرةبان
 ةي خوارةوة بوو:(، بةم شَيو16/9/2015( لة بةرواري )2ثوختةي دانيشتين ذمارة) 

 يةكةم: دةستثَيكردني دانيش  لةاليةن بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمانةوة.
لتتةماني  نتتداماني ثةر نتتاوي ئة نتتةوةي  هتتةروةها خوَيند شتتوو،  شتتتين ثَي تتتةي داني نتتةوةي ثوخ دووةم: خوَيند

 ئامادةبوو و ئامادة نةبوو لةدانيشتين ليذنةكانيان.
نتتاوخؤ ثتتةيِرةوي  ستتةر  طتتؤكردن لة ختترا، ستتَييةم: طفتو ئتتةمرؤ دوا شتتتين  بتتؤ داني كتتة  ستتتان،  لتتةماني كورد ي ثةر

 سوثاس.
 بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

نتتةبوواني  متتادة  نتتاوي ئا كتتة  كتتةين  بتتةِرَيزتان دة ستتتا داوا لة سوثاس، سوثاس بؤ بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان، ئَي
 دانيشتين ثَيشوو خبوَيننةوة.

 سكرتَيري ثةرلةمان(:بةِرَيز فخرالدين قادر عارف)
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

متتارة ) شتتتين ذ لتتة داني كتتة  بتتةرواري)2ناوي ئةو ئةندامانةي ثةرلةمان  ستتايي لة لتَتةت 16/9/2015(ي ئا ( مؤ
 ثَيدراو بوون يان بةبَي مؤَلةت ئامادة نةبوون، لةكؤبوونةوةي يةكةمدا بةم شَيوةي خوارةوةية:

 مؤَلةت         ابراهيم امحد                      -1

 ئاري حممد                                 مؤَلةت -2

 ئاواز جةنطي                               مؤَلةت -3

 ئَيظار ابراهيم                              مؤَلةت -4

 بشار مشري                                  مؤَلةت -5

 مؤَلةت تةالر لةتيف                               -6

 حتسني امساعيل                          مؤَلةت -7

 مؤَلةت                               عثمانمجال  -8

 جةودةت جرجيس                       مؤَلةت -9

 سهام عمر                                 مؤَلةت -10

 طؤران ئازاد                               مؤَلةت -11

 مؤَلةت                         عبداهلل حممود   -12
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 عبداهلل جاسم                           مؤَلةت -13

 عمر صاحل                             ئامادةنةبوو -14

 فةرهاد محة صاحل                    مؤَلةت -15

 كةنعان َم الدين                   ئامادة نةبوو -16

 ؤَلةتم                            عثمانماجد  -17

 لةكؤبوونةوةي دووةمدا:
 امحد مسؤ                               مؤَلةت -1

 ئاري حممد                                 مؤَلةت -2

 ئاواز جةنطي                               مؤَلةت -3

 ئَيظار ابراهيم                              مؤَلةت -4

 مؤَلةت          بشار مشري                         -5

 تةالر لةتيف                               مؤَلةت -6

 حتسني امساعيل                          مؤَلةت -7

 مؤَلةت                               عثمانمجال  -8

 جةودةت جرجيس                       مؤَلةت -9

 سهام عمر                                 مؤَلةت -10

 ئازاد                               مؤَلةتطؤران  -11

 عبداهلل حممود                            مؤَلةت -12

 عبداهلل جاسم                            مؤَلةت -13

 عمر صاحل                             ئامادةنةبوو -14

 فةرهاد محة صاحل                     مؤَلةت -15

 ئامادة نةبوو         كةنعان َم الدين           -16

 مؤَلةت                           عثمانماجد  -17

 بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
بتتةردةوام  زؤر سوثاس، ئَيستاش دةضينة سةر بةرنامةي كاري دانيشتنةكةمان، كة بِرطةي يةكةمي بريتية لة

لتتةماني كور نتتاوخؤي ثةر ثتتةيِرةوي  طتتؤكردني  ستتةر طفتو بتتؤ بتتوون لة كتتاتي  نتتةي  يتتةن ليذ كتتة لةال ستتتان،  د
ستتاَلي 26ثَيداضوونةوةي ثةيِرةوي ناوخؤ ئامادة كراوة، بةثَيي بِرياري ذمارة) طتتةي )2014(ي  لتتة 8، و بِر  )

متتارة )56ماددةي ) ستتتان ذ ستتاَلي 1(ي ياساي هةَلبذاردني ثةرلةماني كورد بتتة 1992(ي  شتتت  هتتةروةها ثاَلث  ،
لتتةم94متتاددةي) نتتاوخؤي ثةر ثتتةيِرةوي  متتارة)(ي  ستتتان، ذ بتتةِرَيزان 1اني كورد ستتتا داوا لة هتتةمواركراو، ئَي (ي 
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طتتؤكردن،  بتتة طفتو سةرؤكايةتي و ئةنداماني ليذنةي كاتي ثةيِرةو دةكةين بَينة سةر مةنةسة بؤ دةستكردن 
 فةرموون. كاك زانا نوقتةي نيزاميت هةية، فةرموو.

 بةِرَيز زانا عبدالرمحن عبداهلل:
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

طتتةر  يتتة، ئة متتان هة كتتاري خَيرا لةِراستيدا ئَيمة وةكو ليذنةي ثةيوةندييةكان و ِرةوةندي كوردستاني دوو داوا
 فرسةمتان بدةن بيخةينة ِروو لةم كؤبوونةوةيةدا...

 بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
جتتةنابت ق طتتةَل  يتَتيَن لة متتن دو يتتة،  كتتاردا ن متتةي  ستتتا لةبةرنا نتتا ئَي يتتةكانتان كتتاك زا ئتتةطينا داواكاري كتترد،  ستتةم 

متتةي  بتتةآلم لةبةرنا يتتةكانتان،  بنَيرن، ئةوة هةر لة دةست ثَيكةوة خؤت ئةزانيت ِرةزامةندين لةسةر داواكاري
طتتدان  ستتتا دةن بتتةِرَيزان ئَي جتتةنابت،  بتتؤ  ستتوثاس  كتتةن،  ستتةرؤكايةتي ب كاردا نية، بؤية بةياداشتَيك ثَيشكةشي 

كتتة  يتَتت  نتتة دةكر ئتتةو ماددا ستتةر  ئتتةوةي لة كتتراوة، دواي  ستتةر  طتتؤي لة لتتةمان طفتو شتتووي ثةر شتتتين ثَي لةداني
يتَتت،  نتتاوخؤ دةكر ثتتةيِرةوي  تتتري  شتتَيكي  ستتةر بة يتَتذ لة دةنطدان لةسةر ئةو ماددانة دةكرَيت، دواي ئةوة وتوو

متتني  شتتي دووة ستتتا لةبة نتتةوة، ئَي تتتة دةنطدا كتتاني دةخرَي يتتةك ماددة يتتةك بة يتتي  نتتةوةي دوا تتتة و كؤبوو ثَيكها
نتتة ثةرلةمان،  كتتةش دةخةي كتتؤي ماددة طتتدان، دواي  نتتة دةن تتتا بيخةي نتتةوة  يتتة بيخوَين يتتةك هة هتتةر ِرا ستتةرةتا 

 دةنطدانةوة، فةرموو دكتؤر فرست.
 بةِرَيز د. فرست صؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ِرايةكاني ماددةي دووةم دكتؤرة بةهار ثَيشكةشي دةكات، سوثاس.
 ثةرلةمان:بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي 

 باشة دكتؤرة بةهار فةرموو.
 بةِرَيز د. بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ضةند ِرايةك هةبوو لةسةر ماددةي دووةم، ِرايةكيان ئةوةية كة ئةوةي لةناو ِراثؤرتةكةدا هاتووة وةك خؤي 
متتارةي ) بتتوو ذ يتَتي وا كتتة ث هتتةبوو  تتتر ( ئةندامة111بيخةينة دةنطدانةوة، ِراي تر  يتتةكي  يتَتت، ِرا يتتاد بكر كتتة ز

متتارةي  نتتةوةي ذ كتتردن و كةمكرد يتتاد  يتتة ز متتان وا شتتنيارة ثَي ئتتةو ثَي متتة  تتتةوة، ئَي بتتوو كةمبكرَي يتَتي وا هتتةبوو ث
يتتة  متتان وا ستتاييةوة ثَي لتتةِرووي يا يتَتت  شتتَيوةيك ب كتتان بةهةر نتتي ذمارة ستتتكاري كرد لتتةمان دة ستتيةكاني ثةر كور

ستتاي هةَلبذارد كتتةي يا يتتة، جيطا يتَترة ن كتتةي ئ لتتةِرووي جَيطا يتتةوة  لتتةِرووي ميهةن نتتة  كتتو ليذ متتة وة يتتة ئَي نتتة، بؤ
متتة  ئتتةوةي ئَي بتتؤ  بتتةآلم  يتتة،  يتَترة ن طتتاي ئ كتتردن جَي ياساييةوة، تةئكيد دةكةينةوة لةسةر ئةوةي كةدةستكاري 
لتتريةدا  نتتةهَينني  هتتةر  متتارة  نتتاوي ذ تتتوانني  بتوانني ثَيشنيارةكاني بةِرَيزان بة نةزةري ئيعتيبار وةربطرين دة

هتتةركاتَيك بَلَيني ث ئتتةوةي  ةرلةمان ثَيك دَيت لة ذمارةيةك ئةندام كة لةياساي هةَلبذاردندا دياري كراوة، بؤ 
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تتتر  شتتنيارَيكي  يتَتت، ثَي يتتدا بطوَ ثتتةيِرةوة لةطةَل ئتتةم  كة ياساي هةَلبذاردن تةعديل كرا بةهةرشَيوةيةك بَيت 
بتتاآلترين هةبوو كة مةرجةعي سياسي و ياسايي لةهةرَيمي كوردستان يةعين ئةوة زي لتتةمان(  كتتةين )ثةر اد ب

تتتة  شتتنيارةش دةخرَي ئتتةوة ثَي ستتتان،  هتتةرَيمي كورد ستتايية لة ستتي و يا جتتةعي سيا ستتادانانةو مةر ستتةآلتي يا دة
كتتان،  دةنطدانةوة، ئةطةردةنطي هَينا ئةوة زياد دةكرَيت، ثَيشنيارَيكي تر هةبوو، بؤ كورسي بؤ ناوضة دابِراوة

ستت بتتؤ  نتتةوة  كتتةجمار كاتَيك ئةو ناوضانة دةطةرَي يتَتت ية ثتتَيم واب شتتنيارة  ئتتةو ثَي متتة  ستتتان، ئَي هتتةرَيمي كورد ةر 
شتتنيارة زؤر  ئتتةو ثَي نتتةوة،  نتتدام ثةرلةما ستتَي ئة لتتة  يتتاتر  بَيطةرد خان كردي، ثاشان ثشتيواني لَيكرا لةاليةن ز
نتتة  ختتةمي هةمووما ئتتةوة  كتتراوة،  بةرز ئةنرخَينني و هةموومشان ئةزانني ئةو ثَيشنيارة لةض ِروانطةيةكةوة 
ستتاييةوة  لتتةِرووي يا متتة  ستتيةكان ئة متتارةي كور كتتةمكردني ذ بةدَلنياييةوة، بةآلم بةهةمان شَيوةي زيادكردن و
يتتةعين  يتتت،  صتتي دابنَي ئتتةحوالي شةخ ستتاي  لتتةناو يا بتتات  تتتؤ عقو جَيطاكةي ئَيرة نية، يةعين وةكو ئةوة واية 

ضتتة ئيختصاصي ثةيِرةوي ناوخؤ نية، كة تؤ دةستكاري ئةوة بكةيت، جطة لةوة ئَي ئتتةو ناو هتتاتوو  طتتةر  مة ئة
طتتةَل  دابِراوانة بطةِرَينةوة، بةدَلنياييةوة مايف ئةوةيان هةية دةنط بدةن، ضونكة مايف ئةوةيان هةية، ئَيمة لة
ستتايي  متتة ِراي يا بتتةآلم ئة ئتتةينرخَينني،  بتتةرز  كتتةوة زؤر  لتتة ض ِروانطةية ئتتةزانني  شتتنيارة  ئةوةداين كة ئةو ثَي

يتتة ثتتةيِرةوي ناوخؤ كتتاتي  نتتةي  نتتةوة،  ليذ نتتة دةنطدا شتتنيارةكان دةخةي ستتتا ثَي يتتة ئَي تتتة، بؤ ئتتةو بابة ستتةر  لة
تتتي  ئتتةوةي و متتةر  كتتاك عو ستتةكةي  ستتةر ق بتتةآلم لة ختتؤي،  كتتو  هتتاتووة، وة ستتاكةدا  كتتة لةيا ئتتةوةي  كتتةجمار  ية
لةهةرَيمدا زياد دةكةين، ئةوة يةكةجمار وةكو خؤي دةخةينة دةنطدانةوة ثاشان ثَيشنيارةكاني تر دةخةينة 

 ة، سوثاس.دةنطدانةو
 بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بتتؤ  طتتةر  شتتتنَيك ئة هتتةر داني ثتتَيش  ثتتةيِرةو،  كتتاتي  نتتةي  يتتة ليذ شتتك وا ئَيستا ثَيشنيارةكان خبوَيننةوة، خؤي با
يتَتت،  لةمةودوا بكرَيت ثَيشنيارةكان بنووسرَيتةوة، بةسةر ئةندامان دابةشبكرَيت، بؤ ئةوةي لةبةردةستيان ب

شتتكة، دوو  ئةوكات ستتتا وابا يتتة ئَي ئتتةخيوازن، بؤ ئةندامان بة بةرضاو ِرووني دةنطدةدةن بةو ثَيشنيارانةي كة 
شتتكة  بتتةآلم وابا متتَي،  فتتةتتان دةدة يتَتت، دةر متتي ب تتتةي نيزا شتتكة نوق بتتةس وا با ئتتةبينم  متتي  تتتةي نيزا نوق

شتتنيا بتتة ض ثَي نتتط  بتتزانن دة لتتةمان  نتتداماني ثةر تتتا ئة فتتةرهاد، ثَيشينارةكان خبوَيندرَيتةوة،  كتتاك  رَيك دةدةن، 
 فةرموو.

 بةِرَيز فةرهاد محة صاحل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بتتؤ  نتتدرَيت  يتتادا دائة هتتةموو دون ستتا لة بتتةآلم يا كتتارةم مب،  ئتتةو هاو ستتةي  ستتةر ق تتتةعليق لة متتةوَيت  متتن نا
قتتةومي و  ئتتةمين  شتتيت و  نتتدي ط بتتةردةم بةرذةوة يتتة، لة ستتايي ن يتتان يا ستتايية  متتة يا شتتيت ئة نتتدي ط بةرذةوة
ستتي  نتتاني كور نتتة، دا بتتؤ ئةوا مةسةلةي نةتةوةيي و نيشتمانيدا ياسا هةر نرخي نية، ضونكة ياسا دائةندرَيت 

 بؤ ناوضة دابِراوةكان بةثَيي ياسا ئةبَيت، ئةمة مومكني نية، سوثاس.
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 بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

تتتة  ئتتةوة ئةخرَي طتتؤ،  ستتةر طفتو ضتتينةوة  ئتتيك نا فتتةرهاد  يتتةكنيي كتتاك  لتتةمان  نتتداماني ثةر نتتةوة، ئة دةنطدا
 ئةكةنةوة كة دةنط ئةهَينَيت يان نا، زؤر سوثاس، خاتوو بةهار فةرموو.

 بةِرَيز بةهار عبدالرمحن حممد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

نتتد ستتَي ئة لتتة  ام سةبارةت بةوةي كة ثةرلةمان باآلترين دةسةآلتي ياسادانان و ضاودَيري و نوَينةرايةتي زياد 
 ثَيشنياري كرد، نازامن بؤ باسيان نةكرد، سوثاس.

 بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 دكتؤرة بةهار باسي كرد، باشة فةرموو دكتؤرة بةهار.

 بةِرَيز د. بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

شتتوو ِر سةبارةت بة ستتةي ثَي يتتة، جةل طتتةي دووةم هة يتتةتي لةبِر مستتان نوَينةرا يتَترة با يتتة ل نتتدا بؤ وونكردنةوةما
شتتنيارةكان  ستتتا ثَي كتتةن، ئَي ستتتان دة تتتةكاني كورد ستتةرجةم ثَيكها نةكرد، لةبِرطةي دووةم دةَلَيت نوَينةرايةتي 

 دةخةينة دةنطدانةوة..
 بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ات، فةرموو كاك عومةرباشة بةس كاك عومةر قسةي هةية، با ئةويش تَيبينيةكةي خؤي بد
 بةِرَيز عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بتتذاردني  ستتاي هةَل بتتةثَيي يا من تةنها بة بريي ليذنةي كاتي ئةهَينمةوة، ومتان ذمارةي ئةنداماني ثةرلةمان، 
 ثةرلةماني كوردستان دياري دةكرَيت، سوثاس.
 بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 تكاية ثَيشنيارةكان خبوَيننةوة، فةرموون.

 بةِرَيز د. بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثَيشنيارةكان دةخةينة دةنطدانةوة، وشةي )لةهةرَيمدا( ئةوة زياد دةكةين، دةنطداني ناوَيـت ئةوة صياغةية، 
ستت بتتاآلترين دة لتتةمان  ستتايي ثةر ستتي و يا جتتةعي سيا ئتتةوةي )مةر بتتة  جتتةعي ستتةبارةت  ستتادانانة، مةر ةآلتي يا

كتتة  يتتة  يتَتي لةطةَلدا سياسي و ياسايية لةهةرَيمي كوردستان(ئةو ثَيشنيارة ئَيستا بةِرَيزتان بيخةنة دةنطةوة، ك
 بؤي زياد بكرَيت، سوثاس.
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 بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
هتتةرَيمي ئَيستا كَي لةطةَل ئةوةداية ئةو دةستةواذةية زياد بكرَيت) ثةر ستتايي  ستتي و يا جتتةعي سيا لتتةمان مةر
يتتة؟، ) كتتات تكا نتتد ب ستتيت بَل بتتا دة يتتة  يتَتي لةطةَلدا ستتتانة( ك يتتة؟، 43كورد لتَتدا ن يتَتي لةطة يتتة؟، ك ستتي لةطةَلدا ( كة

شتتنيارَيكي 34) بتتؤ ثَي يتَتت،  (كةسي لةطةَلدا نية، كةواتة بة زؤرينةي دةنط ثةسةند كراو ئةوةي بؤ زياد دةكر
 تر.

 ود فتاح:بةِرَيز د. بةهار حمم
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

شتتي  ستتةيةكي عيلمي ثَيشنياري دووةم: لةجياتي ئةوةي كة ذمارة كةم يان زياد بكةين، ضونكة ئةمة هةر ديرا
يتتةك  يتَتت لةذمارة يتَتك د لتتةمان ث بؤ نةكراوة كة ئَيمة زيادي بكةين يان كةمي بكةين، بةو شَيوةية بَلَيني) ثةر

 اردني ثةرلةماني كوردستان دياري دةكرَيـت(.ئةندام كة بةثَيي ياساي هةَلبذ
 بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بتتذاردن  ستتاي هةَل يتَتت لةيا لتتةمان ب بتتذاردني ثةر ستتاي هةَل بتتةثَيي يا نتتةكرَيت،  يتتاري  كتتةذمارة د يتتة  يتَتي لةطةَلدا ك
كتت يتتة، 62ات؟، )هاتووة، لةوي دياري دةكرَيت، ئَيستا كَيي لةطةَلداية تكاية بادةسيت بَلند ب نتتدامي لةطةَلدا ( ئة

 ( كةسي لةطةَلدا نية؟، بةزؤرينةي دةنط ثةسةند كرا. 7ئَيستا كَيي لةطةَلدا نية؟، ) 
 بةِرَيز د. بةهار حممود فتاح:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
نتتة ثَيشنيارَيكي تر سةبارةت بة زياد كردني كورسي بؤ ناوضة دابِراوةكان، ئَيمة تةئكيد دةكةينةوة وةك و ليذ

كتتات  ستتت دة يتتة ثَيوي نتتة، بؤ ستتاي هةَلبذارد شتتوَينةكةي يا بتتةآلم  شتتنيارةين،  كة ئَيمة بةتةواوةتي لةطةَل ئةو ثَي
كتتا  يتتة ت تتتريش، بؤ بتتةتي  بتتؤ با تتتةو  ئتتةم بابة بتتؤ  بتتذاردن  ستتاي هةَل نتتةوةي يا بتتؤ هةمواركرد كتتةين  كتتار ب متتة  ئَي

 ةن، سوثاس.لةخاوةني ثَيشنيارةكان دةكةم، تةفةهومي قانونيةتي بابةتةكة بك
 بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ضةند نوقتة نيزاميةك دةبينم، بةآلم تكاية طفتوطؤي لةسةر ناكةين، كاك ئومَيد فةرموو.
 بةِرَيز ئومَيد محة علي:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بتتةثَيي ئةم ثَيشنيارةي دووةم، ثَي ةوانةي دةنطدانةكةي يةكةممان بوو، ضونكة ئَيمة  كتتة  ستتةردا  متتان لة دةنط

ثتتَيم  يتتة  نتتةوة، بؤ تتتة دةنطدا ئتتاَلوطؤِر دةخةي متتارةو  تتتؤ ذ ياساي هةَلبذاردن ئةو ذمارةية دياري دةكرَيت، ئَيستا 
 واية ثَي ةوانةي دةنطداني يةكةممانة، سوثاس.

 بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، خاتوو امينة زكري، فةرموو.
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 ي سعيد:0امينة زكربةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بتتِراوي دةرةوةي  من ظَيت بريا ثةرلةماني بَينم ياسايةك دةربارةي ضاودَيري كرن، يان ئةندامَييت ناوضةية دا
ستتا  ئتتةو يا هةرَيم، كة ثَيشكةش كرن، لةاليةن سَي ليذينة هاتية ثَيشكةشكرن، هةر سَي ليذنةيا ثةيوةنديدار 

يتتة رةد موخالفا ياسايا  دي دزانن، لةناحيا ئيداريش ئةوان لسةر كوردستانَي نةبوون، ذبةر هةندَي ياسايا هات
 كردن، ئةعين ئةمة ثَي ةوانةيا، ئةظ ياسايا، سوثاس.

 بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، خاتوو بَيطةرد تاَلةباني، فةرموو.
 بةِرَيز بَيطةرد دَلشاد تاَلةباني:

 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر
طتتةر  من لةسةر ئةوة ئةو ثَيشنيارةم كردووة، لةِراستيدا من ثَيم واية، دؤخي ئَيستاي هةرَيمي كوردستان، ئة
ئتتةو  ستتتان و  هتتةرَيمي كورد ستتتا  يتتع، ئَي ئتتةمري واق بتتة  يتتان  ستتا  بتتةثَيي يا ثَيشنيارةكة خبوَيننةوة، من وتوومة 

ستت هتتةرَيمي كورد نتتدني ناوضانة ئةمري واقيعن لةسةر  نتتةت دامةزرا شتتدا تةنا ستتتيدا لةِرابردوو متتة لةِرا تان، ئَي
طتتةَل  كؤميسيؤن لةهةرَيمي كوردستان بةمةبةسيت ئةوة بووة، كة ئةو ناوضانة وةكو مةوقعَيك تاكو ئَيستا لة
لتتةِرووي  ستتتاش  تتتا ئَي هتتةبووة،  تتتة  ئتتةو طرف يتتة  بتتووة، بؤ ستتةر  شتتةي زؤري لة فتتت و كَي نتتد طر متتةتي ناوة حكو

فتتةتي ئيدارييةوة سةر  يتَتت دةر بتتدةن، دةب ئتتةَام  ضتتانة  لتتةو ناو بةوانن، بؤية ئةطةر بِريار وابَيت ِريفراندؤم 
يتَتت  ستتيانة ب ئتتةو كور لتتةزمين  ستتي  ضتتةند كور تتتووة  نتتةم و نتتةكردووة،  يتتاري  ئةوةش بِرةخسَينني، من ِرَيذةم د

نتتيش داو يتَتت، م يتتاري بكر يتَتذة د كتتة ِر كتترا،  نتتي لةثةرلةماني كورستان ئةو شَيوةي كة ثَيشووتر  يتتاري كرد اي د
يتتان داوا  نتتة و بؤ حتتةقي خؤيا يتتة  ِرَيذةم نةكردووة، تةنها داواي ِرَيذةيةك دةكةم بؤ ئةو ناوضانة، بؤية ثَيم وا
لتتةماني  يتَتـت لةثةر نتتةريان هةب نتتةبَيت نوَي شتتيان  متتايف ئةوة ستتتانني،  ضتتةي كورد دةكةم، بةآلم ئةو ناوضانة ناو

 كوردستان، سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/

 كاك ابوبكر هةَلةدني فةرموو.
 بةِرَيز ابوبكر عمر عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

نتتداماني  متتارةي ئة ئتتةو ذ ضتتؤنايةتي،  ضتتةندايةتي و  كتترد،  ستتم  تتتةمان حة ئتتةو بابة شتتووتر  طتتةي ثَي متتة لةبِر ئَي
يتَترة كتتات ل ستتت نا ئتتةوة ثَيوي يتَتت،  حتتةل دةكر بتتذاردن  ستتاي هةَل نتتة لةيا يتَتت، ثةرلةما ستتةر بكر شتتةي لة دا موناقة

ستتلَيماني  ئةوكاتةي ئةو ناوضانةش طةِرانةوة سةر هةرَيمي كوردستان وةكو كةركوك و هةولَير و هةَلةجبة و 
 و شوَينةكاني تر دةبن، سوثاس.
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 بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك فةرهاد نوقتةي نيزاميت هةية، فةرموو.
 هاد محة صاحل:بةِرَيز فةر

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
نتتةقني،  كتتةركووك، خا بتتؤ ) طتتا  ستتتان جَي لتتةماني كورد يتتةعين لةثةر نتتاهَينم،  ستتةلةية  لتتةو مة بةِراسيت من واز 
يتتةم  ئتتةو ثِرؤذة سنجار( دانةندرَيت، ئةمة نةقصي شعوري قةومية لة ثةرلةماندا، من دوو مانط لةمةوثَيش 

ئتتةو  ثَيشكةش كردووة، ئةطةر لةبريتان بَيت ومت ئةبَيت هةموو ثارَيزطارو قائيم مةقام و مودير ناحيةكاني 
ستتتانةوة، دوو  ضتتانة بةكورد ئتتةو ناو ستتتنةوةي  ناوضانة بةالني كةمي سَي مانط جارَيك بَينة ثةرلةمان بؤ بة

 مانط لةمةوثَيش هةمووتان لةبريتانة، سوثاس.
 بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ستتةر باشة تة ختتينيف لة واو سوثاس، تةبعةن ِراي ئةندامان ئةوةية كة باوةِرناكةم هيض ئةندامَيكي ثةرلةمان 
تتتةوة  طتتاي بكرَي بتتذاردن جَي ستتاي هةَل يتتة لةيا يتتان وا نتتدَيكيان ثَي بتتةآلم هة تتتةوة،  طتتاي بكرَي كتتة جَي ئةوة هةبَيت 

ئتتةوةي عتتةن  يتَتت، تةب يتتاري بكر طتتداني  هةندَيكي تريش ثَيي واية لَيرة ِرَيذةي بؤ د ختتينيف دةن كتتة  ستتكرا  كةبا
نتتي  يتتاري كرد بتتةبَي د ئتتةكرَيت  ثَيشوومانة لةدةنطداني ثَيشوودا ذمارةمان دياري نةكردووة، لَيرة داواي ئةوة 
نتتداماني  طتتداني ئة ئتتةوة دةن بتتةآلم  نتتةوة  ذمارة باس لةوة بكرَيت كة جَيطاي بكرَيتةوة، ئةوة دةخةينة دةنطدا

 كتؤر فرسةت و كاك قارةمانيش قسة بكةن، فةرموو.ثةرلةمان يةكنيي دةكاتةوة، با د
 بةِرَيز قارةمان قادر فتاح:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

هتتةرَيمي  ستتةر  نتتةوة  قتتع،  بطةِرَي ئتتةمري وا بتتة  يتَتت  كتتان بب ضتتة دابِراوة ستتةلةي ناو جتتار مة يتتة دوا ثتتَيم وا متتن 
لتتَي غتتةدريان  يتَتت  كوردستان، هةر ِرَيذةيةك كة ئَيمة دةستنيشاني بكةين لَيرة  يتتة دةكر ثتتَيم وا متتن  كتتةين،  دة

 ثِرؤذة ثَيشكةش بكةين، سوثاس.
 بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

َتتاوة  كاك قارةمان تكاية لةِرووي ياساييةوة با قسة بكةين، مةضنةوة ناو موناقةشة، لةوةي كة ئايا ئةمة طو
 يان طوَاو نية، سوثاس، دكتؤرة ِرَيواس، فةرموو.

 د. رَيواس فائق حسني: بةِرَيز
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

دةرطا كردنةوة بؤ موناقةشة كردن لة خوَيندنةوةي سَيهةمدا ثَيم وابَيت هةَلةية، ئَيمة ثَيشك ِرَيككةوتووين 
كتترد،  لتتَي  شتتتيواني  نتتداميش ث ستتَي ئة كتترد و  شتتي  لةسةر ئةوةي هةر ثَيشنيارَيك ئةندامَيكي ثةرلةمان ثَيشكة

 طدانةوة، بةِرَيزتان بيخةنة دةنطدانةوة بزانة دةنط ئةهَينَيت يان نا، سوثاس.دةخيةينة دةن
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 بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة ئَيستا ئةو ثَيشنيارة خبوَيننةوة تا بيخةينة دةنطدانةوة.
 بةِرَيز د. بةهار حممود فتاح:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
يتتا يتتاد لة سيغةي دووةم ئةوة ز ستتتان ز لتتةماني كورد ضتتةدابِراوةكان لةثةر بتتؤ ناو ستتي  يتتةك كور يتَتت ذمارة د بكر

 بكرَيت، لةكاتي طةِرانةوةيان بؤ سةر هةرَيمي كوردستان، سوثاس.
 بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 تؤر فرسةت.باشة ئَيستا كَي لةطةَل ئةم ثَيشنيارةداية بادةسيت بَلند بكات تكاية؟، باشة فةرموو دك
 بةِرَيز د. فرست صؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

نتتة  بتتِراو، ئةوا ضتتةي دا بتتة ناو بتتةين  نتتاوي ب يتَتت  ستتتان ناكر هتتةرَيمي كورد ستتةر  نتتةوة  ضتتانة طةِرا كاتَيك ئةو ناو
يتتة  متتان وا متتة ثَي يتتة ئَي بتتن، بؤ ستتتان دة هتتةرَيمي كورد نتتة  ئتتةبَيت، ئةوا كتتةركوك  هةولَير و دهؤك و سلَيماني و 

هتتةموومان ئَي متتة  يتتة، ئَي يتَتدا ن متتةنتقي ت هتتيض  نتتةوة  نتتة دةنطدا ضتتانةوة خبةي ئتتةو ناو لتتةبارةي  ستا هةر شتَيك 
ستتيغةيةك  بتتةض  كتتةين،  ضتتانة ب ئتتةو ناو لةطةَلي نةبني، بةآلم لةيةك شت جياوازين ئةوةي كة ضؤن خزمةتي 

ستتن يتَترة ئيستي تتتوو ل طتتةر بَي ئتتةَلَيني ئة شتتوَينانة، خزمةتي ئةو ناوضانة بكةين، سيغةكةي ئَيمة  بتتةو  بتتدةين  ا 
ستتلَيماني  هتتؤك و  هتتةولَيرو د ضتتاوي  كتترد بة ستتنا  شتتوَينانةت ئيستي ئتتةو  لةِرووي ياساوة تا ئةبةدي ئةبةدي تؤ 
لتتةِرووي  بتتدةييَن،  ستتنايان  شتتَيوةيةك ئيستي بتتةهيض  يتَتت  نتتةوة ناكر كتتة طةِرا ئتتةَلَيني  متتة  نتتةكردن، ئَي ستتةيرت 

هتتةبَيت ياساييةوة ئةبَيت بةيةك او وةك هةولَيرو دهؤك وس لَيماني سةيري بكةين، هةولَير ضةند نوَينةري 
بتتَيني  بتتؤ  يتَتت،  نتتةريان دةب نتتدة نوَي طتتدةران، ئةوة كةركووكيش بةهةمان شَيوة، بةثَيي ِرَيذةي دانيشتوان و دةن
هتتةولَير  كتتو  ئيستيسنايةكي بدةييَن لةكاتَيكدا ئَيمة ئةَلَيني لةكاتي طةِرانةوةيان، كاتي طةِرانةوةيان يةعين وة

 سلَيماني، سوثاس.و 
  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو بَيطةرد خؤ هيض تَيبيني  يةكت هةية؟ 
 : بةرَيز بَيطةرد دَلشاد تاَلةبان 

  .بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
لتَتَيم يتتةك  من نةم وتووة لة كات  طةِرانةوة، يةعن  ثَيشنيارةكان لة اليةن بةرَيزان  ليذنة طوتراوة من دة تتتا 

ضتتة  ستت  ناو نتتةوة ضارةنوو يتتةك الخ بوو تتتا  بوونةوةخ ضارةنووس  ناوضة كوردستانييةكان  دةرةوةخ هةرَيم 
تتتةوة  يتتةك الخ بوو يتتع  ئتتةمرخ واق بتتة  كتتة  كوردستانييةكان  دةرةوةخ ئيدارةخ هةرَيم بة ياسا يا خود ئَيستا 

ستتاَل ئتتةَام ذمارةيةك كورس  ديارخ دةكرَي بؤ ئةو ناوضانة و لة ماوةخ يةك  بتتؤ  تتتةواوكارخ  بتتذاردن   دا هةَل
 دةدةن، ئةوة ثَيشنيارةكةخ من بوو و ناردومشة بؤ بةرَيزان. 
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  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كتتةخ  يتتارخ ب بتتؤ د كةواتة، دةبَ  هةر بة ياسا موعاليجةخ بكرَخ بَيطةرد خان، ضونكة ئَيستا ناتوان  رَيذةيةك 
 ضؤن دابةش  ئةكةخ. نةزان  رَيذةكة ضةندة 
 : بةرَيز بَيطةرد دَلشاد تالةبان 

  .بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
ئتتةو  يتَتت  نتتدام  دةب ضتتةند ئة تتتةوة  يتتةك الخ دةبَي ستتةر  لتتة  يتتةعن   ستتتان،  لتتةمان  كورد كتتة ثةر يتَتذةخ  ئتتةو ر

ستتَيك ) ستتةر ض ئةسا لتتة  متتة  يتتةعن  ئَي لتت111ناوضانةش هةر بةو شَيوةية دةبَيت،  لتتةماوان  نتتدام  ثةر ة ( ئة
 ثةرلةمان  كوردستان ديارخ كردووة. 

  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ئَ ، كةواتة، بة ثَي  ياسا هةَلبذاردن دةكرَيت. 
 : بةرَيز بَيطةرد دَلشاد تالةبان 

  .بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
جتتؤرة  قةخ ناكات، بةآلم خؤ لَيرةدا كة باس  ثةرلةمان  كوردستان دةكات، يةعن  ئةو هتتيض  ستتتا  ضتتانة ئَي ناو

يتتارة  ستتتان  و بِر ضتتةيةك  كورد يتتارة ناو طتتةر بِر نتتدا، ئة كتتةخ خؤيا ئةفزةَلييةتَيك  نةداوةتَ  لة ناو ثةرلةمانة
يتتةعن   متتةفروزة،  يتتة  ضتتانة هة ئتتةو ناو بتتوون   ستتتان   بتتة كورد متتان  تتتةوة باور هةموومان، يةعن  بة قةناعة

ئتتة حتتةق   ضتتانة  ئتتةو ناو كتتة  كتتةين  بتتةوةخ ب لتتةمان  ئيعترياف  نتتاو ثةر نتتة  نتتةريان بنَيِر كتتة نوَي هتتةبَيت  وةيان 
 كوردستان. 

  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بتتةجَ   بتتذاردن جَي بةَلَ ، ئةو موناقةشةية زؤر ئةكرَيتةوة وا لة سةر ئةم بابةتة كة ئةبَ  بة ثيَ  ياساخ هةَل
 بكرَيتةوة، خاتوو بَيطةرد فةرموو. 

 : دَلشاد تالةبان بةرَيز بَيطةرد 
 بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

يتتةكم  متتن داواكاري تتتةوة  يتَت  بكرَي نتتدا ج لة بةر ئةوة راخ ليذنة ثَييان واية كة ئةمة دةبَ  لة ياساخ هةَلبذارد
ستتاخ  لتتة يا تتتة  ئتتةم بابة كتتةين  هةية داوا دةكةم هةموو سةرؤك  فراكسيؤنةكان بة يةكةوة رَيكةوتنَيك واذوو 

لتتة هةَلبذاردندا جَيطة هتتةبَ   يتتان  شتتداري كردن متتاف  بة خ بؤ بكرَيتةوة و رَيذةيةك بؤ ئةو ناوضانة دابنرَيت 
 ثةرلةمان  كوردستان و ئايندةخ ئةوانيش لة طةَل ئَيمةية، سوثاس. 

  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، كاك ئومَيد فةرموو. 
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 : بةرَيز ئومَيد عبدالرمحن
  .رؤك  ثةرلةمانبةرَيز سة

ضتتَيوةخ دا  لتتةو ضوار ئتتةميش  كتتةت دا  حتتةق  دي بتتةآلم زؤر  يتتة،  كتتردمن ني ستتة  حتتةق  ق ضتتةندة  سوثاس، هةر 
لتتة  ستتتان  لتتة كورد نتتةبِراون  ضتتانة دا ئتتةو ناو ستتتانة و  حةق  خؤم دةبينم، كةركوك كوردستانة و شنطال كورد

غتتدا رووخ واقيعةوة بةعس بة جةبةرووت  خؤخ نةيتوان  دايبرِبيني  ئةمِر كتتةخ بة ؤ ئةم حكومةتة لةرزو
بتتةو  يتتدات  لتتة موزاي شتتَيك  تتتة بة لتتةمان نةبَي هتتؤي ثةر بتتا  مومكني نيية بتواني  ئةو ناوضانة داي برٍبيني ، 

 ناوضانة. 
  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 نة، نة، باشة، نابَيتة بة موزاييدة ئةو راخ خؤخ وتووة. 
 ن: بةرَيز ئومَيد عبدالرمح

 بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان. 
ئتتةو  كتترد  شتتكةش  تتتة ثَي بتتةو بابة متتان  يتتدا ثرؤذة ستتيؤن  ثارت لتتة فراك ستتتا  ثتتَيش ئَي متتانط  شتتةش  متتة  ستتَ ، ئة

 بةرَيزانةخ كة ئَيستا ئةو بابةتة بة ئَيمة دةفرؤشنةوة و لة ليذنةكاندا 
  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةرَيز كاك ئومَيد.  كةس ناخ فرؤشَيتةوة، تكاية
 : بةرَيز ئومَيد عبدالرمحن
  .بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

هتتيض  متتة  يتتة ئَي كتتةين، بؤ ئتتةمرخ َي دة ستتادا  ضتتَيوةخ يا لتتة ضوار ستتا  بتتة يا ستتتانة  نتتةبِراوخ كورد كتتةركوك دا
لتتةم ستتيؤنةكان  ثةر ئتتةو رؤذةخ فراك نتتة  طتتةر بيطةيني ان ثَيويستيمان بة رَيكةوتن نيية لة نَيوان خؤماندا، ئة

هتتةبَيت  حيزبةكان  كوردستان لة سةر ناوضة كوردستانييةكاندا رَيكةوتن بكةين دةبَيت خةلةل لة خؤماندا 
 ئةوانة بةشَيك  دانةبِراوخ كوردستانن، سوثاس. 

  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

جتتةنا بتتة  فتتةت  طتتةرد دةر ختتاتوو بَي شتتة  لتتةمان، با ستتةرؤكايةت  ثةر لتتة  متتة  شتتة، ئَي لتتة با متتة  ئتتةدةم، ئَي بت 
نتتةوةخ  جتتَ  كرد سةرؤكايةت  ثةرلةمان بة ئةرك  ثةرلةمان  كوردستان ئةزانني كة رَخ و شوين  ياساي  بؤ 
شتتبةختانة  ستتتا خؤ ضتتونكة ئَي يتتنن،  نوَينةرايةت  ناوضة كوردستانييةكان  كة ئَيستا لة دةرةوةخ هةرَيميش ن

ةت   كردنيان لة ثةرلةمان  كوردستان و جَ  كردنةوةيان هَيزخ ثَيشمةرطة ئةو ناوضانة ئةثارَيزَخ نوَينةراي
ئتتةوة  شتتتطريخ  متتة ث ستتا و ئَي يتَت  يا بتتة ث ستتتانة  لتتةمان  كورد لتتةخ ثةر ئتتةم خو لة ثةرلةمان  كوردستان ئةرك  
هتتةموو  ختتوازخ  يتَتت دا تتتة بكر ئتتةم بابة جتتةخ  ستتاييةوة موعالة لتتة رووخ يا كتتات  تتترين  بتتة زوو كتتة  كتتةين  ئة

 تة لة رووخ ياساييةوة موعالةجة ئةكرَيت، خاتوو )بَيطةرد( فةرموو. فراكسيؤنةكانة بؤية ئةم بابة
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 : بةرَيز بَيطةرد دَلشاد تالةبان 
  .بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

بتتة  يتتدة  نتتةوَخ موزاي من ثَيم خؤشة لة راستيدا ئةو وشةية لة الخ هيض كةسَيكدا بة كار نابَيت كة ئَيمة دةما
ستت لتتةمان  كورد لتتة ثةر كتتةين  ستتدا ب ضتتة ستتةر كة متتة ناو متتن وتوو نتتةهَيناوة  كتتةركوكمان  نتتاوخ  متتة  تاندا و ئَي

لتتة  مبتتةوة  شتتطةز نا كتتارم و ثا متتن داوا ئتتةوة  بتتةر  لتتة  ستتتان،  هتتةرَيم  كورد كوردستانييةكان  دةرةوةخ ئيدارةخ 
تتتة  كتتارم خبرَي يتتةككخ دا داوا ستتةر  بتتة  يتتدةكارخ  يتتدة و موزاي تتتة موزاي هتتات ببَي كتتة واخ َي  ختتؤم  ستتةكةخ  ق

 دةنطدانةوة. 
  َيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِر

ستتيؤنةكان،  تكاية با ئةو مةوزوعة كؤتاي  ثَ  بَينني ثَيم وا بَيت ئةمة دةبَيتة زياتر خينفات لة نَيوان فراك
 كاك فةرهاد دةستت بةرز كردؤتةوة. 

 بةرَيز فرهاد حةمة صاحل: 
 بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

بتتة بةرَيز ئةندامان  ثةرلةمان، ئَي كتتةين  شتتنطال ئة مة بة راطةياندن ثةَا ساَلة باس  كةركوك و خانةقني و 
متتان   فتتةكان  زة لتتة خةفي نتتدَخ  يتَتنم هة كتتار د بتتة  تتتةعبرية  ئتتةم  كتتةم  بتتوردن ئة متتن داواخ لَي يتتة  ستتت  لةوانة را

 حكومةت . 
  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 نا ثَيويست ناكات، باشة، سوثاس 
 اد حةمة صاحل: بةرَيز فةره

 بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان. 
تتتة  كتتة نةخرَي كتتةن  بتتول مة ئتتةوة ق ستتتان  لتتةمان  كورد نة مومكني نيية نةخرَيتة دةنطدانةوة ئةندامان  ثةر

 دةنطدانةوة. 
  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، كاك ظةمان فةرموو. 
 بةرَيز ظةمان فيصل: 

 ةرلةمان. بةرَيز سةرؤك  ث
ستتتوورخ  لة بةر ئةوةخ ئَيمة هةموومان لة ثةرلةمان  كوردستان موتةفقني ثةيِرةوخ ناوخؤ تةبيعةتَيك  دة
شتتوَينَيك   طتتدان و  نتتة دةن شتتنيارة بيخةي ئتتةو ثَي هةية، لة بةر ئةوة ثشتيوان  قسةكان  كاك )فةرهاد( دةكةم 

 زؤر طوَاوة كة جَيطاخ لة ناو ثةيِرةودا بكرَيت و سوثاس. 
  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ئةمة ئيك ثَيم وا بَيت خينفةكان طةورةتر ئةبَيت، فةرموو كاك عةباس. 
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 : بةرَيز عباس فتاح
  .بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ستتَ  ئَيمة ميكانيزمَيكمان بؤ طفتوطؤ دانا لة خاَل  دووةميان ئَيمة ئةطةر هةر ثَيشنيارَيك  نوَخ هةبوو دوو، 
متتان  كتتة خؤ كةس ثشتيوان  كردخ ئةخةينة دةنطدانةوة و ئةم طفتوطؤ كردنة ثَي ةوانةخ ئةم ميكانيزمةية 

 دامانناوة، سوثاس. 
  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

طتتةوة  دةست خؤش، قسةكةت تةواوة راستة تكاية سياغةخ ئةخريخ بكةن و بيخةينة دةنطةوة، ئةخيةينة دةن
ئتتةم تازة س ستتةر  لتتة  َ  ئةندام  ثةرلةمان  ثشتيوان  كردووة، ئةخيةينة دةنطةوة ناكرَيت تا بةيان  طفتوطؤ 

 بابةتة بكةين تكاية سياغةخ ئةخريخ بكةنةوة. 
 حةمة امني:بةرَيز شَيركؤ 

  .بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
 تيدا من ئةَلَيم، ئةطةر ثةرلةمان.با ئَيمةش قسة بكةين لة راس

  ف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.يوس

شتتوَين   لتتة  نتتاتوان   كتتة،  ستتة مة كاك دكتؤر )شَيركؤ( ناتوان  لة خؤتةوة قسة بكةي، تكاية لة شوَين  خؤخ ق
 خؤخ قسة بكةخ كاك رابون فةرموو. 

 : بةرَيز رابون توفيق
  .بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

لتتة كتتة  بتتةرَيزةخ  نتتة  ئتتةو ليذ لتتةوَين من تَيبينيةك  تةكنيكيم هةية  ستتاييان  نتتةخ يا ئتتةوان ليذ متتةفروزة  وَين 
نتتاوخؤ  ثتتةيِرةوخ  حتت   طتتةَل رو لتتة  كتتة  باشك نيية ياسا ناسةكانيشمان لةوَي بن ئةو بابةتانةخ كة ثَييان واية 
نايةت نةخيةنة دةنطدانةوة ئةو بابةتةيان واية كَيشةيان لة رووخ ياساييةوة لة طةَل روح  ثةيِرةوخ ناوخؤ 

 دانةوة ئةوة دةبَيت ئةو ليذنةية يةك ال بكةيتةوة، زؤر سوثاس. دَيت بيخةينة دةنط
  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ليذنةكان قسةكةخ خؤيان كردووة ثَيم وا بَيت كاك دكتؤر شوان فةرموو. 
 : شوان قةالدزةي () مصطفىبةرَيز عمر 

  .بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
ستتتانداية ناوضة كوردستانييةكان  دةر هتتةرَيم  كورد ةوةخ كوردستان بة ئةمرخ واقيع ئَيستا لة ذَير دةست  

ستتاي   جتتةع  يا ثَيشمةرطةخوَين لة سةر دةرذَيت ئَيمة ئةوةمشان ثةسةند كرد كة ثةرلةمان  كوردستان مةر
ختتو هتتةر  لتتة  يتَتت  ئتتةوة بكر لَيك  و سياس  هةرَيم  كوردستانة، لة بةر ئةوة زؤر ثَيمان ئاسايية كة ئاماذة بؤ 

يتتةك ال  متتان  غتتدا بؤ لتتة بة بتتني  ضتتاوةرَخ  طتتةر  متتة ئة يتَتت ئَي يتتارخ بكر ضتتانة د ئتتةو ناو هةَلبذاردن نوَينةرايةت  
 بكةنةوة تا رؤذخ قيامةت يةك ال نابَيتةوة. 
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  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، با ليذنة قسة بكةن فةرموو كاك سؤران. 
 : بةرَيز سؤران عمر

  .بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
ئتتةم  ختتةريك   لتتةمان  ستتةرؤكايةت  ثةر بتتذاردن   ثتتَيش هةَل يتتةك  زؤر  من ئةوة بة بري دَينمةوة ئَيمة بة ماوة
ستتكةيةك   ستتةر  تتتة  ثرسة بووين هةموومشان بة طرنطمان دانابوو كارخ ثةرلةمان  بةو ثةيِرةوة نوَيية خبرَي

كتتتتة ) ستتتيؤنةكان  هتتتتةموو فراك نتتتتةرخ  كتتتة و نوَي يتتتتةت   (13دي يتتتتةدا نوَينةرا نتتتتة كاتي لتتتةو ليذ نتتتتدامني  ئة
نتتة  فراكسيؤنةكاوان كردووة بة داخةوة ئةمةخ ئَيستا لَيرة دروست دةبَيت لة جةدةي ناو ثةيِرةوةكة لة ليذ
نتتةبووة واش  حتتوزورخ  شتتةوة هي تت   تتتة ثَي ستتتا دَي كتتة ئَي نتتة  لتتةم رةئيا شتتَيك  نتتةبووة بة ستتت  كتتةدا درو كاتيية

نتتا زؤرخ رَيكةوتووين كة ئَيمة ئةم  طتتةر  ثتتةِرينني و ئة شتتَيوة تَيب ستتانكين  بتتة ئا شتتَيوة  ثةيِرةوة بة نةرمكين 
ئتتةم  تتتةوة  بتتةتال ئةبَي ئتتةبني  حتتراج  متتة ئي ستتت  ئَي ئةو بةرَيزانةخ نوَينةرايةت  فراكسيؤنةكان  كردووة بة را

هتتةموو فر كتتةم  يتَتد دة يتتة ئوم نتتابَ ، بؤ تتتةواو  تتتةوة  جتتيش بِروا ختتوي ثَين بتتؤ  بتتن  يتتا  ستتيؤنةكان ثتتةيِرةوة دَلن اك
بتتِروات  تتتةبيع   بتتة  تتتر  شتتوَينَيك   نتتة  يتتة بيخةي يتَترة ني هتت  ئ كتتة  ثتترس  نتتدَخ  كتتة هة هاوكارمان بن بؤ ئةوةخ 
متتة  كتتةش ئَي يتتة ليذنة ثتتَيم وا ستتت   بتتة را نتتا،  طتتةر  ثتتةِرَخ، ئة هةندَخ ثرسيش ه  ئَيرةية هةر بة تةبيع  تَ  ب

 ين، زؤر سوثاس. ئيحراج ئةبني بةو شَيوةيةش ناتوانني ئةم ثةيِرةوة بةرَيوة بةر
  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس كاك سؤران، بةرَيز دكتؤرة بةهار فةرموو. 
 : بةرَيز د. بةهار حممود

 بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.
بتتؤ  يتتة،  جتتؤرة ليذنانة ئتتةو  نتتاو  بتتة  ئتتةنَين  من لة فراكسيؤنةكان ئةثرسم، يةعن  بؤض  خةَلك  موختةس دا

يتتة ئةوة نيية ك طتتةخ ئةوة متتة جَي يتتا ئة كتتة ئا يتتة  كتتةين لةوانة يتت  ب يتتةك ال ة ئةطةر بابةتَيك  وا هاتة ثَيشةوة 
نتتَين  تتتةس داب ختتةَلك  موخ كتتات  خبرَيتةوة دةنطدانةوة يا جَيطاخ ئةوة نيية، ئةطةر وا نةبَيت خؤ ثَيويست نا

بتت يتتةعن   نتتةوة،  تتتة دةنطدا هتتةر خبرَي شتتتَيك  هتتةموو  متتادةم  نتتَين  شتتتانة هةر كةسَيك بَيت دايب ئتتةم  ستتت   ة را
نتتةخ دةرةوةخ  متتة رةخ جتتار ئَي ئتتةوةخ دووا بتتؤ  تتتةوة  نتتة بكا يتتةك الخ ئةوا كتتة  بتتدةن  كتتةخ  بتتة ليذنة حتتةقَيك 
كتتةين  ضتت  ئة ياساييمان دَيتة سةر ئَيستا خةَلكان  ياساي  هةن طؤييان لة ئَيمةية طؤميان َي ئةطرن ئةزانني 

 ض  ناكةين تَ  ئةطةن لة وةزعةكة. 
  مد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.يوسف حم

ئتتةم  ستتةر  لتتة  ذمارةيةك لة ئةندامان  ثةرلةمان دةستيان بةرز كردووتةوة دَلنيام ديسان ئةو طفتوطؤ كردنة 
 بابةتة. 
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 : وون توفيقبةرَيز راب
  .بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ستتيؤن لتتة دةرةوةخ ئَيمة ئَيستا كة لةو مونةصةخ دانيشتووين هةموو رةنطة جياوازةكانني لةو فراك متتة  انة ئَي
طتتةَل  لتتة  يتتة  متتان وا كتتةين و ثَي يتَتوة دة لتتة ئ كتتاريش  يتتة و داواخ هاو متتان وا فراكسيؤن و لة دةرةوةخ سياسةت ثَي
ستتةنطَينني  طتتةورة هةلدة تتتة زؤر زؤر  ئتتةو بابة ئةوةش كة دكتؤرة )بةهار(يش طؤت  تةواو ثشتطريخ ئةكةين 

طتتةورة هةَلد ختتانيش زؤر  طتتةرد(  بتتةرَيز )بَي كتتةخ  يتَترةين و رةئية كتتة ل ستتتافةخ  ئتتةو  كتتو  بتتةآلم وة ستتنطَينني،  ة
يتتة داوا  يتَترة ني شتتوَين  ئ جَيطاخ متمانةخ ئَيوة بووين و ئَيوة ئَيمةتان ناردووة داواتان َي دةكةين ئةو بابةتة 
طتتةر  ئةكةين نةخرَيتة دةنطدان، ئةطةر سيقةتان بة ئَيمة هةية ثَيمان خؤشة برؤينة سةر بابةتَيك  تر و ئة

كتتاك بةو شَيو كتتو  ثتتَ  دةدةم وة بتتةَلَينتان  ةشة كة ملمننَ  نَيوان فراكسيؤنةكانة و ئةوةية بينة ناو ئَيرة من 
ستتةر  لتتة  صتتن  طتتةر حةري يتتت، ئة سؤرانيش طؤت  ئةو ثةيِرةوة هةر وةكو خؤخ دةمَينيت قةت لة دايكيش ناب

ئتتةو  يتتة  متتان وا نتتوَينني ثَي طتتدان ئةوةخ ببينة خاوةن ثةيِرةو تؤزَيك لة طةَل مرووةت ب تتتة دةن تتتة نةخرَي بابة
ئتتةو  بتتا  يتتة  ستتية، بؤ يتتةك  سيا نتتةك رةئ يتتة  يتتةك  قانوون هةموومشان رةئ  هيض اليَيك نيية رةئ  ئةوةية رةئ

 بابةتة تَ  ثةِرينني و زياتر لةوة موناقةشةخ نةكةين ب ينة سةر ماددةيةك  تر و زؤر سوثاس. 
  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ستتةرخ ئَيستا ثَي ستتة ضارة ئتتةم ثر م وا بَيت هيض طرفتَيك نايةتة كايةوة، ئةطةر بِريارَيكمان نةبَ  كة بة ياسا 
ئتتةبَ   بكةين لَيرةش ئةطةر داخ بنني هةر بة ياساخ هةَلبذاردن ضارةسةر كةي تةنانةن دةنطيش بينني هةر 

اساخ هةَلبذاردن لة كات  ياساخ بة ياساخ هةَلبذاردن ضارةسةرخ بكةين كة مادةم واية بؤ هةَل  نةطرين بؤ ي
حتتةنان  هةَلبذاردندا مامةَلةخ لة طةَلدا بكةين و ئةم ثرسةخ ئَيستا زياتر طفتوطؤ لة سةر نةكرَيت ئَيمة دوو 
لة بةر دةستمانداية كاك )فةرهاد( تكاية لة سةر خؤ، دوو حةنان لة بةر دةستمانداية حةلَيكيان ئةوةية كة 

بتتذاردن  هةندَيك لة ئةندامان  ثةرل ستتاخ هةَل هتتةموارخ يا ةمان داوا ئةكةن لةمرؤوة هةر لة ئةمرؤوة ثرؤذة 
نتتةوةخ  ئتتةوةخ خوَيند بتتؤ  لتتةمان،  ستتةرؤكايةت  ثةر بتتة  كتترَخ  شتتكةش ب ثةرلةمان  كوردستان حازر بكرَخ و ثَي
لتتةو بتتاس  يتتان  تتتةوة و  جتتَ  بكرَي لتتةوَخ  كتترَخ و  طتتةَل ب لتتة  لتَتةخ  لتتةوَخ مامة تتتة  ة يةكةم  بؤ بكرَيت و ئةم بابة

ئتتةكات،  يتتةتيان  ستتتان نوَينةرا لتتةمان  كورد لتتة ثةر ستتتان  شتتارةكان  كورد تتتةكان و  ستتةرجةم ثَيكها كتتة  يتَتت  بكر
ليذنة سياغةكييان هةية با بيخوَينةوة ئةطةر ثةسةند نةبوو بة التانةوة ئةوة طفتوطؤ لة سةر ئةم ماددةية 

 دوا ئةخةين تا رَيكةوتن  لة سةر ئةكرَخ و دواي  ئةنووسَيت. 
 : ز د. بةهار حممودبةرَي

  .بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
يتتةك :  يتتة،  ئتتةو ماددة بتتؤ  كتتةوتوون  ئَيمة ليذنة هةموومان هةموو ئةندامان  ليذنة لة سةر ئةم سياغةية رَي
يتتادةخ  ثةرلةمان باآلترين دةسةآلت  ياسادانان و ضاودَيرخ كردنة مةرجةع  سياس  و ياسايية لة هةرَيمدا ث

يتَتدراوة، دوو : ئةو دةسةآلتانةخ دةكا ت كة لةم ثةيِرةوة و لة ياسا كار ثَيكراوة ثةيوةنديدارةكاندا ئاماذةيان ث
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ثةرلةمان لة ذمارةيةك ئةندام ثَيك دَيت بةو ثَيية كة لة ياساخ هةَلبذاردن  ثةرلةمان  كوردستاندا هاتووة، 
طتتةي بة ثَي  ياساخ هةَلبذاردن  ثةرلةمان  كوردستان هةَلدةبذَيردرَي  و نوَين تتتةكان   ستتةرجةم كا يتتةت   ةرا

 كوردستان – عَيراق دةكةن. 
  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بتتةرَيزان  ستتتان،  بةَلَ ، ئةو كاتة هةرَيمةكة لةوَخ نامَينَيت ئةويش ئةبَيتة كوردستان، ثَيكهاتةكان  طةي كورد
خبتتة طتتةَل ئةوة ئةخةمة دةنطةوة طفتوطؤ لة سةر ئةم ماددةية دوا  لتتة  كتتَ   كتتةين  ستتةر ب لتتة  كتتةوتن   تتتا رَي ين 

لتتة  كتتَ   متتاددةخ دوو،  يتتة،  ئتتةم ماددة ئتتةكرَخ  ستتةر  لتتة  كتتةوتن   تتتا رَي خبتتةين  ستتةرخ دوا  لتتة  طتتؤ  يتتة طفتو ئةوة
طةَلييةت ؟ كَ  لة طةَل ئةوةية ئةم ماددةية طفتوطؤ لة سةرخ دوا خبةين تا ئةطةينة رَيكةوتن لة سةرخ؟ كَ  

ستنةوةخ ئةو ماددةية؟ ئاخر ماددة بة يةكةوة ئةخرَيتة دةنطةوة، موشكيلة نيية لة طةَلييةت  لة سةر دواخ
طتتةوة  تتتة دةن متتاددة ئةخرَي ئتتةزانيت  شتتت  ئةوة دةنط  لة سةر درا ئةو بةشةخ با بينيت، كاك )ساالر( جةنابي

دةنطةوة، دواي  ناكرَيت يةك بِرطة بة جَ  بَيَلني بةس ئيزافةمان خستووتة دةنطةوة، ئيزافةكةخ خراوتةوة 
ختتةين؟ ) يتتة دوا بي ئتتةم ماددة يتتةت  دوا 4كَ  لة طةَل ئةوةية طفتوطؤ لة سةر  كتتَ  دذي يتتةت ،  لتتة طةَلي كتتةس   )

ستتةعات   يتتةك  خبةين؟ تا ئةوة ديسانةوة طفتوطؤ بكرَيت سةعاتَيك  تر طفتوطؤ لة سةر ئةم بابةتة ئةكرَيت 
نتتة  كتتةين بيا ةي ستتةر نة لتتة  طتتؤخ  ستتتة طفتو ئتتةوة ثَيوي بتتةر  لتتة  شتتنيارةكان تتتر،  يتتةك ثَي بتتة  يتتةك  طتتةوة  دةن

شتتنيارةكان  يتتة ثَي شتتةيةك ني هتتيض كَي يتتةعن   تتتةواو،  ئتتةِروا  نتتا  طتت  هَي متتة دةن طتتةوة كا نتتة دةن خبوَينةوة ئةخيةي
نتتة  شتتنيارةش بيخةي ئتتةو ثَي متتاوة؟  ئتتةوة  بتتةس  فتتةرموو،  بتتةَلَ   طتتةوة،  نتتة دةن ئتتةوةخ بيخةي بتتؤ  نتتةوة  بيخوَي

متتاوة بتتؤ  نتتة 15خ )دةنطةوة، بةرَيزان دانيشتنةكةمان  ستتيؤنةكان بَي ستتةرؤك  فراك يتتة  ئتتةطرين تكا لتتةك را (خو
 ذوورخ سةرؤكايةت . 

                                        
 فخرالدين قادر                               جعفر ابراهيم ئَيمينكي                        د. يوسف حممد صادق            
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني                   سكرتَيري ثةرلةماني       

 عَيراق  -عَيراق                           كوردستان  –عَيراق                              كوردستان  –كوردستان 
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 (4ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 9/2015/ 21 رَيكةوتي شةممةدوو

عَيراق  -ثةرلةماني كوردستان   21/9/2015رَيكةوتي  شةممةدوورؤذي (ي ثَيش نيوةِرؤي 10كاتذمَير )  
بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي  سةرؤكايةتي يوسف حممد صادق سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبوونيبة 

، ساَلي ضوارةمي(ي خولي 4جَيطري سةرؤك و، بةِرَيز 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 )1بةثَيي حوكمةكاني بِرطة )

(ي خولي 4عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياري دا دانيشتين ذمارةي ) –ثةرلةماني كوردستان 
شةممة دوو(ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي 10طرَيداني دووةمي  ساَلي يةكةم لة خولي ضوارةمي هةَلبذاردن لة كات )

 دا بةم شَيوةية بَيت: 21/9/2015رَيكةوتي 
ـ بةردةوام بوون لة سةر طفتوطؤكردني ثةيِرةوخ ناوخؤخ ثةرلةمان  كوردستان، كة لةاليةن ليذنةخ كاتي 1

( 8( و بِرطةخ )2014(خ ساَلي )26بؤ ثَيداضوونةوةخ ثةيِرةوخ ناوخؤ ئامادةكراوة، بةثَيي بِريارخ ذمارة )
( ثاَلثشت بة ماددة 1992( ساَلي )1ني ثةرلةمان  كوردستان ذمارة )(م  ياساي هةَلبذارد56لة ماددةخ )

 (خ هةمواركراو،1992( ساَلي )1(خ ثةيِرةوخ ناوخؤخ ثةرلةمان  كوردستان ذمارة )94)
 بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
ن بة ناوخ طةلي كوردستان دةكةينةوة، خولي ضوارةمي بةناوخ خواخ بةخشندة و ميهرةبان، دانيشتنةكةما

، بةرنامةخ كار، بةثَيي )2015/ 9/ 21(، رؤذخ دانيش  (4)هةَلبذاردن، ساَلي دووةم، دانيشتين ذمارة 
(خ 1( لة ثةيِرةوخ ناوخؤخ ثةرلةمان  كوردستان ـ عَيراق، ذمارة )20(خ ماددةخ )1حوكمةكان  بِرطة )

(خ خولي 4، دةستةخ سةرؤكايةت  ثةرلةمان بِرياريدا كاتي دانيشتين ذمارة )(خ هةمواركراو1992ساَلي )
(خ ثَيش نيوةِرؤخ رؤذخ 10( لة خولي هةَلبذاردن  ضوارةمي ثةرلةمان، لة كاتذمَير )2ثايزةخ ساَلي )

 ( بَيت و بةرنامةخ كارخ دانيشتنةكة بةم شَيوةية بَيت، 21/9/2015، رَيكةوت  )ةدووشةمم
وون لة سةر طفتوطؤكردني ثةيِرةوخ ناوخؤخ ثةرلةمان  كوردستان، كة لةاليةن ليذنةخ كاتي ـ بةردةوام ب1

( 8( و بِرطةخ )2014(خ ساَلي )26بؤ ثَيداضوونةوةخ ثةيِرةوخ ناوخؤ ئامادةكراوة، بةثَيي بِريارخ ذمارة )
ثاَلثشت بة ماددة  (1992( ساَلي )1(م  ياساي هةَلبذاردني ثةرلةمان  كوردستان ذمارة )56لة ماددةخ )

(خ هةمواركراو، لة دةستثَيك داوا 1992( ساَلي )1(خ ثةيِرةوخ ناوخؤخ ثةرلةمان  كوردستان ذمارة )94)
لة بةِرَيز سكرتَيرخ ثةرلةمان دةكةين كة ثوختةيةك لة كؤنووسي دانيشتين ثَيشووخ ثةرلةمان  كوردستان 

 خبوَيننةوة، فةرموو،
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 كرتَيرخ ثةرلةمان:بةِرَيز فخرالدين قادر عارف/ س
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( 20/9/2015( لة بةروارخ )3بةناوخ خواخ طةورةو بةخشيندةخ ميهرةبان،  ثوختةخ دانيشتن  ذمارة )
 بةم شَيوةيةخ خوارةوة بوو،

 ـ دةستثَيكردني دانيش  لةاليةن سةرؤكي ثةرلةمانةوة. 1
ا خوَيندنةوةخ ناوخ ئةندامان  ثةرلةمان  ئامادةنةبوو ـ خوَيندنةوةخ ثوختةخ دانيشتن  ثَيشوو هةروةه 2

 لةاليةن سكرتَيرخ ثةرلةمانةوة، 
 ـ طفتوطؤكردن لة سةر ثةيِرةوخ ناوخؤخ ثةرلةمان  كوردستان كة بؤ دانيشتن  ئةمِرؤ دواخرا، 3

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
بةِرَيزيان دةكةين كة ناوخ ئامادةنةبوان  كؤبوونةوةخ سوثاس بؤ بةِرَيز سكرتَيرخ ثةرلةمان، داوا لة 
 ثَيشووخ ثةرلةمان  كوردستان خبوَينَيتةوة، فةرموو،

 بةِرَيز فخرالدين قادر عارف/ سكرتَيرخ ثةرلةمان:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثَيدراو ( مؤَلةت 20/9/2015(خ ئاسايي لة بةروارخ )3ناوخ ئةندامان  ثةرلةمان لة دانيشتن  ذمارة )
ـ 2ـ ئارخ حممد )ئارخ هةرسني( مؤَلةت، 1بوون يان بَي مؤَلةت ئامادة نةبوون بةم شَيوةيةخ خوارةوةية، )

ـ 6ـ مؤَلةت  عثمانـ مجال 5ـ ثةرخ صاحل ـ مؤَلةت 4ـ حتسني امساعيل ـ مؤَلةت 3ئَيظار ابراهيم ـ مؤَلةت، 
ـ شَيركؤ جودت ـ 9اب ميكائيل ـ مؤَلةت ـ سهر 8ـ مؤَلةت  مصطفىـ دلَير 7جودت جرجيس ـ مؤَلةت، 

ـ عمر صاحل 13ـ عبداللة جاسم ـ مؤَلةت 12ـ صاحل بشار ـ ئامادةنةبووة، 11ـ طؤران ازاد ـ مؤَلةت 10مؤَلةت 
 عثمانـ ماجد 16ـ كنعان َم الدين ) حاجي كاروان( مؤَلةت 15ـ كةذاَل هادخ ـ مؤَلةت، 14ـ ئامادةنةبووة 

 ـ حممود عمر ـ مؤَلةت(18ـ ئامادةنةبووة،  ـ حممد علي17ـ مؤَلةت 
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( لة بةرنامةخ كارخ دانيشتن  1زؤر سوثاس، بؤ بةِرَيز سكرتَيرخ ثةرلةمان، ئَيستا دةضينة سةر بِرطةخ )
لةمان  كوردستان، كة ئةمِرؤمان كة بريتيية لة بةردةوام بوون لة سةر طفتوطؤكردني ثةيِرةوخ ناوخؤخ ثةر

لةاليةن ليذنةخ كاتي بؤ ثَيداضوونةوةخ ثةيِرةوخ ناوخؤ ئامادةكراوة، با ليذنةخ كات  ثةيِرةو بفةرموون بؤ 
ننةوة بؤ ئةوةخ بيخةينة ( خبوَي21سةر منةصة بؤ دةست ثَيكردن بة طفتوطؤ، فةرموو ماددةخ )

 طفتوطؤوة.
 بةِرَيز طةشة دارا:

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
( دروسيت ئةندامَييت، راخ يةكةم: راخ بةشَيك لة ئةندامان  ليذنة 21بةشي ضوارةم ئةندامَييت: ماددةخ )

ـ مةبةست لة دروسيت 1ثَييان واية دةبَيت دروسيت ئةندامَييت لة ثةيِرةو مبَينَيت بةم شَيوةية بَيت: 
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ردن  داواكارخ بؤ ثاآلوتين تاكو ئةندامَييت دَلنيا بوونة لة بارخ ياسايي ئةندام لة كات  ثَيشكةش ك
( لة ياساخ 21راطةياندني ئةَامةكان و بوون  بة ئةندام، بةثَيي ئةو مةرجانةخ كة لة ماددةخ )

 (خ هةمواركراو، ئاماذة ثَيدراوة،1992( ساَل  )1هةَلبذاردن  ثةرلةمان  كوردستان ذمارة )
ةرةتاخ هةموو خولَيكي هةَلبذاردن ثَيك دةهَينَيت ـ ثةرلةمان لة رَيطةخ هةَلبذاردني ليذنةيةكي كات  لة س2

بؤ ثَيداضوونةوة بةو تانانةخ ثَيشكةش كراون لة سةر دروسيت ئةندامَييت، ثَيك دَيت لة ذمارةيةك ئةندام 
( زياتر نةبَيت، بةمةرجَيك لة نَيوان ئةندامان  ليذنة ئةندامان  تانة 7( كةمك نةبَيت و، لة )5كة لة )

ة لَيدراو لة سةر دروسيت ئةندامَييت تَيدا نةبَيت، ليذنة كة لة يةكةم دانيشتن  دا سةرؤك و لَيدةر يان تان
بِرياردةرَيك بؤ خؤخ هةَلدةبذَيرَيت و كارةكان  بةثَيي ئةو حوكمة تايبةتيانةخ كة بؤ ليذنةكان  ثةرلةمان 

 دانراون لةم ثةيِرةوةدا بةِرَيوة دةبات.
انة لة هةر ئةندامَييت بدات، هةروةها هةر ثالَيوراوَيك لة ليسيت براوة ـ هةموو ئةندامَيك مايف هةية ت3

بؤخ هةية تانة لة ئةندامَييت ئةندامي براوة لة ليستةكةخ خؤخ لة ثةرلةمان بدات و داواخ ثوضةَل 
( رؤذ، لة سوَيند خواردني 30كردنةوةخ هةَلبذاردني و دروسيت ئةنداميةتيةكةخ بكات و لة ماوةخ )

 ئةندام.

ـ تانةكان بة نووسني لة ماوةخ وةرزخ ياسادانان  يةكةم  ثةرلةمان، دواخ هةَلبذاردن ثَيشكةشي سةرؤك 4
 دةكرَيت و ئةويش ئاِراستةخ ليذنةخ ثَيداضوونةوةخ دروسيت ئةندامَييت دةكات.

دةكرَيت  ـ ليذنة وَينةيةكي تانةكة بؤ ئةندام  تانة لَيدراو دةنَيرَيت، بؤ ئةوةخ لةو ماوةية بؤخ ديارخ5
 بةرطرخ خؤخ ثَيشكةش بكات، هاوكات بؤي هةية ئةو بةَلطانة ببييَن كة لة سةرخ ثَيشكةش كراون.

ـ ليذنةكة ثَيداضوونةوة بة داواخ تانة لَيدان دةكات و بؤخ هةية هةموو كؤنووس و بةَلطةكان  ثةيوةست 6
كةسي شارةزا بؤ طةيش  بة راسيت بكات، بة هةَلبذاردني ئةندام  تانة لَيدراو ببينَيت و بانطهَيشت  شاهَيد 

( رؤذ، زياتر نةبَيت لة رؤذخ ناردني داواكة ثَيشكةش دةكات، 30هةروةها راثؤرتةكةخ لة ماوةخ كة لة )
 دواتر ثةرلةمان دروسيت ئةندامَييت بة زؤرينةخ دوو لة سةر سَي دةنط  ئامادةبوان يةك ال دةكاتةوة.

وو يان زانيارخ نادروسيت لة خؤ طرتبوو بة ئاماَ  لةكةداركردني ـ لة كاتَيكدا كة تانةكة جدخ نةب7
ئةندام ليذنة راثؤرتَيك دةداتة سةرؤكي ثةرلةمان ئةويش بؤخ هةية بيداتة دادطاخ لَيكؤَلينةوةخ تايبةت بؤ 

َينة طرتنةبةرخ رَيو شوَين  ياسايي بةرامبةر تانة لَيدةر، هةروةها بؤ تانة لَيدراو هةية خؤخ ئةم رَخ و شو
 راستةوخؤ بطرَيتة بةر.

راخ دووةم: بةشَيك  ئةندامان  ليذنة ثَييان واية ثَيويست ناكات دروسيت ئةندامَيت  لة ناو ثةيِرةو هةبَيت 
 و زيادةية.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كَي قسةخ هةية لة سةر ئةم ماددةية؟ مامؤستا عبدالرمحن نوقتةخ نيزامي؟
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 :فارس )ابوكاروان( ز عبدالرمحنبةِرَي
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من ثَيم باشة لة جياتي ئةوةخ ئَيمة موناقةشةيةك  زؤر بكةين خؤخ دوو را هةية، خبرَيتة دةنطدانةوة 
كؤتايي ثَي بَييَن، ضونكة راخ يةكةميان ثَيم وابَي ئيش  كؤمسيؤني هةَلبذاردنةكانة لة راستيدا لَيرة 

 دةكرَيت،

 ِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بة
بةس هةر دةبَي موناقةشة بكرَخ، هةندَيك لة ئةندامان ثَييان واية كة مبَييَن، هةندَيك لة ئةندامان ثَييان 

 واية ال بربَخ، هةر دةبَي موناقةشةخ ئةوة بكرَخ، ضونكة هةندَيك لة ئةندامان رايان واية كة مبَييَن،

 ادر عارف/ سكرتَيرخ ثةرلةمان:بةِرَيز فخرالدين ق
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

(خ ثةيِرةوخ ناوخؤ 21ئةم ئةندام ثةرلةمانة بةِرَيزانة ناوخ تؤماركردووة بؤطفتوطؤكردن لة سةر ماددةخ )
، شوان شَيخ امحد، ظةمان فيصل، عباس غزالي، شينن لطيف) قادر وةمتان، فرهاد حةمة صاحل، تةالر 

ود، مروان طةآللي، شَيركؤ حةمة امني، بةهار عبدالرمحن، بهزاد دةروَيش، ايوب عبداللة، جعفر، ساالر حمم
مصطفى، بَيستون فائق، جوان امساعيل، شكرية امساعيل، د. ثةروا علي، ابو كاروان، ايدن معروف، غريب 

 د. شوان قةآلدزةيي( اال فريد،ظسروود سليم، 

 ان:بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةم
 فةرموو بةِرَيز قادر.

 بةِرَيز قادر ئؤمتان:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من لةطةَل راي يةكةمم، راخ يةكةمان ال ثةسةندة، كةواتة دروسيت ئةندامَييت مبَيين، ضونكة راستة 
كؤمسيؤن بؤ ئةم مةبةستة بة ئةركي خؤخ هةَلدةسيَت و ديراسة دةكات، بةآلم لةوانةية هةندَيك لة 

كاني خؤ كانديد كردن لةطةَل هةندَيكيان جياوازخ هةبَيت، بؤ ووونة لةوانة زوو كؤمسيؤن بطات مةرجة
بةو راستيةخ كة كةسةكة هاووآلتي كوردستان  عَيراقة يان لة رووخ تةمةنةوة ئةمة زوو يةك ال دةبَيتةوة، 

رة زةمةنيةخ كة كةسةكان بةآلم كؤمةَلَيك مةرجي تَيداية كاتي زياترخ ثَيويستة و، كؤمسيؤنيش لةو فةت
خؤيان كانديد دةكةن تا راطةياندن ثةسند كردني ياخود رةتكردنةوةخ كات  زؤرخ لةبةر دةست دانيية، 

( رؤذة تةحديد كراوة 30بؤية دروسيت ئةندامَييت مبَييَن، خاَلي سَييةميش: ثَيم واية كة ئةو ماوةيةخ كة )
َيت و، ئةطةر ئةم دةرطايةش ئاوةآل نةبَيت ئةوة ماوةكة زؤر كةمة، من ثَيم واية ئةم دةرطاية هةر ئاواآل ب

( رؤذ زؤر كةمة بؤ ئةوةخ كة كةسَيك ئةطةر خوا نةكردة 30( رؤذ، لةبةرئةوة )90كةمة بكرَيت بة )
( رؤذ يان بةَلطة نةبَيت يان ئةطةر بةَلطةش هةبَيت ضاو ثؤشي لَي 30دروسيت ئةندامَييت تةواو نةبوو )

( رؤذ ثَيويستة دةرطاكة ئاوةآل بَيت كة ئةمة 30بةَلطةيان لةبةر دةست داية، بؤية ) بكرَخ لةوانةي كة
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( رؤذ، ئةطةر قةراريش بَي كاتيش تةحديد بكرَخ كاتةكة كةمة بكرَخ بة 90شتَيك  باشة ياخود بكرَخ بة )
 ( رؤذ، سوثاس.90)

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 .سوثاس، فةرموو كاك شوان

 بةِرَيز شوان شَيخ امحد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من لةطةَل ئةوة دامة ئةو ماددةية زيادة، لةبةرئةوةخ كؤمسيؤني باآلخ سةربةخؤخ هةَلبذاردن هةية لةوَخ 
فلتةر هةية، شت هةية، دةكرَيت لةوَخ ثَيش ئةوةخ ئةو هةموو هةَلمةت  راطةياندن و ماندووبوون و ئةم 

دةكرَخ لةوَيندةر حيزب و اليةنة سياسيةكان هةرضةندة هةموومان لة سةنطةرين  وةزعانةش بكرَخ،
لةيةكك، دةكرَيت لةوَخ جَيبةجَي بكرَيت، نةوةك لةو ليذنةيةخ لة كاتي دروست دةكرَي ، و ئةطةر 
 دروستيش كرا، كاك قادريش ئيشارةت  ثَيدا ئايا ئةو ليذنةية ضونكة كاتيية كة كاتيية هةل و مةرج ئةم

( رؤذةية ياخود بةردةوام دةبَي لةوانةية هةندةك نةزانرَخ تانة تةشةنةكان دوا بكةوَخ، بةشَيوةيةك  30)
 طشيت من لةطةَل ئةوةمة ئةو ماددةية زيادة و نةمَييَن، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، فةرموو كاك حسني.
 ن طةآللي(:بةِرَيز حسني امساعيل )مةال مةروا

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بسم اهلل الرمحن الرحيم، من لةطةَل راخ يةكةم دام، كة وةكو خؤخ مبَينَيتةوة لةبةرئةوةخ شةرت نيية لة 
فلتةرخ كؤمسيؤن هةموو شتَيك ساغ بَيتةوة بؤ ووونة لة ثةرلةمان  عَيراق سوَيندي ياسايشيان خواردبوو، 

ان بؤ دانرا متمانةيان لَي سةندرايةوة، خاَلي يةكةم: تةعديل بكرَي ، كة بةم بةآلم دوايي كة ئةو فلتةرةي
شَيوةية ثَيناسةخ دروسيت ئةندامي بكرَي  و، جيا بكرَيتةوة لة مةرجةكان  خؤثاآلوتن كة ديارخ كردني 

  نيية لَيرانة مةرجةكاني خؤثاآلوكردني دياري كردووة كة ئيش  كؤمسيؤنة ئيش  ئةو ليذنةيةخ ثةرلةمان
 دةستان خؤشيب، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
دةمةوَخ تةنها يةك تَيبيين بة بةِرَيزتان بَلَيم ئةندامان  ثةرلةمان، طوَخ لة راخ هاورَيكانتان بطرن، ئةو 

دةزانن لة  رايةخ كة جَيي سةرةَتانة و، ئَيوةش ثَيي رازين تكاية ثشتيواني بكةن، ضونكة وةكو خؤتان
( 3دانيشتن  يةكةم  وتو وَيذكردن لة سةر ثةيِرةو بِريارخ ئةوةمان داوة، كة بة دةنطدان هةر رايةك )

كةس ثشتيواني نةكردبَي ناخرَيتة دةنطدانةوة، بؤية ئةطةر هةر رايةك جَيطةخ سةرَتان بوو دةتوانن 
 وو ابو كاروان.رمثشتيواني لَي بكةن سةرة راخ ئةوةخ كة قسةكان  خؤتان دةكةن، فة
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 بةِرَيز عبدالرمحن فارس )ابو كاروان(:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 من لةطةَل راخ دووةم دام لةبةرئةوةخ كؤمسيؤني باآل شةرتةكاني داناوة، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، فةرموو كاك شَيركؤ.

 بةِرَيز د. شَيركؤ حةمة امني:
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر

من لةطةَل راخ دووةم دام، واتة بة ثَيويست  نازامن ئةم ماددةية هةبَيت، لةبةر ئةم هؤكارانة، يةكةم: كانديد 
كة سوَيندخ خوارد بةثَيي ياسا دةبَيتة ئةندامي ثةرلةمان و، هةموو ماف و حةقَيكي ئةندامَيت  ثةرلةمان  

ش سوَيند خواردني ئةَام بدرَخ، وةهةروةها ئةمة كارخ كؤمسيؤني هةية و، ثَيويستة ئةم ثِرؤسةية ثَي
سةربةخؤخ هةَلبذاردنةكانة و، ثَيويستة مةرجةكان  كانديد فةراهةم بكات لةوَخ يةك اليي بكرَيتةوة و، 
خاَلَيكي تر دةشَيت ئةمة بسثَيردريت بة دادطاخ باآل ياخود دادطاخ تةميز بؤ يةك اليي كردنةوةخ ئةم 

و، خاَلَيك  تريش ئةوةية كة لة راستيدا تا ئَيستا لة ثةرلةمان  كوردستاندا حاَلةت  وا رووخ  كَيشةية
نةداوة، يةعن  ئةم مةرجة لة ثةيِرةوخ ئةم ماددةية لة ثةيِرةوخ ناوخؤشدا هةبووة تا ئَيستا لة ثةرلةمان  

بوو بَيت لة كات  خؤيدا، بةآلم كوردستاندا حاَلةت  وا رووخ نةداوة و، رةنطة هةموومشان موالحةزةمشان هة
بةهةر حاَل من ناضمة ئةو تةفاسيلةوة، بؤية لة سةر ئةو ئةندامانةخ لة خولةكان  رابووردوو دابوون 
هةَلبةتة مةبةستم لةوةية، بؤية من لةبةرئةم هؤيانة لةطةَل خاَلي دةةم دام و، بة زيادةخ دةزامن و، ئةطةر 

من بة ثَيويست  دةزامن ثَيش ئةوةخ سوَيندخ ياسايي خبوا هةر هةر هاتوو راخ يةكةم سةركةوت، ئةوا 
ئةندامَيك ئةم رَيكارةخ لةطةَلدا بطريَيتةبةر، واتا ناكرَيت ئةندامَيك سوَيندي ياسايي خبوات و بيَب بة 
ثةرلةمانتار و ماف و حقوقي ثةرلةمانتارخ وةربطرَخ ئينجا بَيي ئةم رَيكارةخ لةطةَلدا بطريتةبةر و، لة 

 تيدا ئةمة ئيش  ثةرلةمانيش نيية جَيبةجَيي بكات، بؤية من لةطةَل راي دووةم دام، سوثاس. راس

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كاك ظةمان فةرموو.

 بةِرَيز ظةمان فيصل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةظ بةشَي تةعنا لَيدانا دروستيا ئَيكَي سوَلبني كارخ ثةرلةمان  مانة ئةظَ  رةئييا ئَيكية كو دظَي  
ئةندامةتيا ثةرلةمانيا د كةتن دظَي  مبَينَي ، بةس بتيَن هندةك سةرنج مة هةنا كو ئةو ذخ خاَلة ئَيكَي 

دةست ثَيكا دةست بكار بوونا وي دظَيت ئةظ ليذنة هةبيت  ئَيكيش كارا ئةساسيا ثةرلةمانَ ،  دةسثَيكةتن،
ثشيت بورينا مةسةلةن دوو ِرؤذا، سَي ِرؤذا يةكةم دانيش  دظَي  ئةظ ليذنا بَيت ثَيكهينانا تلقائيةن، يةعين 

ثَيكهينان، بةس لظَيرَي ثي ةك تةناقوز هةية كو دةمةك دبيذي مةرجةكي ئةندامَيت وَي ليذنَي نابي  
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  ضاوا ئةو تانة لَيدةر يان تانة لَيدراو بن، كةواتة ئةطةر ل دةست ثَيكي ثةرلةماني ليذنةك ثَيكهينابي
دَي  زانني كو ئةندامَيت ظَي ليذنَي نَيت تانة لَيدةر و تانة لَيدراو؟ ئةظة  ئَيك، دوو، ل خاَلة شةشَي 
بةحسيت دكةتن بيذتن ثةرلةمان دروستيا ئةندامَيتيت زؤرينا دوو ل سةر سَي ئيكنيي كاتن، مةبةست 

يي كةتن؟ ئةطةر بةَلطة نةبي كو ئةظ تةعنا لظَيرَي طةلةك وازيح نينة، دروستيا ئةنداميةتي ضاوا ئيكن
هاتية لَيدانَي ل جيهَي خؤ داية، ضاوا ثةرلةمان يةكن بكاتن؟ ل بةر هةندَي ظَيرَي ثي ةك لَيكدنةكا دي بؤ 

 ظَي ماددَي زةِروورية و ماناوَي طةلةكا ثَيدظية، سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرهاد. سوثاس، فةرموو كاك
 بةرَيز فةرهاد حةمة صاحل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لتتَي  طتتوَيم  يتتة  كتتةك تكا بتتيين ئة كتتو تَي هيض طومامن نية كة هةمووتان دَلسؤزن بؤ ئةم واَلتة، بةاَلم قسةكامن وة
 بطرن........

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سةبارةت بةو ماددةية؟
 حل:بةرَيز فةرهاد حةمة صا

طتترنط و  نتتدة  ستتي  ئةو كتتو ثرةن لتتةمانتار وة ستتي ، ثةر كتتو ثرةن لتتةمان وة يتتة، ثةر بتتةو ماددة ستتةبارةت  بتتةَلَي 
لتتةماني  ستتتانة، ثةر لتتةو كورد كتترَي  ستتةيري ب بتتةِرَيزترةوة  تتتر و زؤر  بتتةت  بتتة هةي ئتتةبَي زؤر  كتتة  يتتة  طةورة

شتتاكيلي  لتتة مة ثتتِرة  كتتة  ئتتةوة كوردستانيش ثةرلةماني نةتةوةيةكي داطري و دابةش كراوة  بتتةر  تتتة، لة ئتتةو واَل
مبتتَييَن،  ستتتان  لتتةماني كورد لتتة ثةر ستتتة  دروسيت ئةنداميةتي ئةطةر لة هيض ثةرلةمانَيكي دونيا نةمَييَن ثَيوي
ستتتان  ختتةَلكي كورد يتتة،  لتتةمان ن نتتدامي ثةر متتوَلكي ئة تتتةنيا  ستتتان  مةسةلةي ئةنداميةتي لة ثةرلةماني كورد

لتتةو ثةرلةمان هةَلئةبذَيرن، بؤية بةِراي من هاوو ضتتونكة  بتتدات،  لتتةمان  نتتدامي ثةر لتتة ئة نتتة  اَلتيش بتوانَي تا
هتتةمووي 100واَلتةي ئَيمة ) بتتةرات،  شتتةعيب، موخا جتتةيش  ستتي،  جتتاش، بةع ( ساَلة داطري و دابةش كراوين، 

لتتةو  ستتتة  متتة ثَيوي ستتلةن ئَي بتتووة، ئة لةو واَلتةي ئَيمة هةبووة، ِراستة زؤري بة زؤري بووة، بة ئيحراج بوون 
ئتتةو ثةرلةمانة ب تتتة  يتتة بَي بتتؤي ن بتتووبَي  نووسني لة ثةيِرةو ئةوةي كة باوك و دايكيشي لة ِريزةكاني دوزمن 

طتترين  طتتةورةي ِراب نتتدة  ستتتة ئةوة ستتتان ثَيوي لتتةماني كورد يتتة؟ ثةر ستتتان وا طاَلتة لتتةماني كورد ثةرلةمانة، ثةر
يتتة، ثةر لتتةمان ب تتووك ن ئتتةبَي، ثةر طتتةورة  كتتات  ستتت ب نتتة هة ستتتان هةركةسَي بَيتة ئةو ثةرلةما لتتةماني كورد

نتتةوة،  ئتتةوة بهَيلَي لتتةمانتار،  نتتةك ثةر ثَيويستة هاوواَلتيش مايف تانة لَيداني هةبَي لة ئةنداميةتي ثةرلةمان، 
يتتةك،  ئتتةوة  متتن،  نتتة  بتتؤ ووو يتتةتي  لتتة ئةندام بتتدةن  بَلَيني هاوواَلتي و ئةندامي ثةرلةمان مافيان هةية تانة 

نتتة دوو، ئةوةي كة ئةَلَي ليستةكةي خؤي، تؤ بؤ يتتة تا بتتؤت هة ختتؤت،  ستتتةكةي  لتتة لي ت نية بةس تانة بدةي 
ختتؤ  لتتة  نتتة  بدةي لة ليستةكاني تريش، ئةوة وةكو ِرةخنة لة خؤ طرتنةكةي شاخة، ئَيمةيان فَير كردبو ِرةخ
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بتترادةران  ستتيت  طرتن، بؤت نية ِرةخنة لة موقابيلةكةت بطري، بةاَلم بؤت هةية لة خؤتي بطري، دووةم، بةرا
هتتةر 30كةمة، )( ِرؤذ زؤر 30) بتتووم  ختتائني  متتن  نتتة  بتتؤ ووو ئتتةزانَي  ( ِرؤذ تَيثةِر ئةبَي سةدان كةس هةية 

( ِرؤذةكة كراوةبَي، و هاوواَلتيش بؤي هةبَي تانة بدات لة مايف 30( ِرؤذة، ثَيويستة )30برييشي ئةضَي لةو )
 ئةندام.......

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 واو بوو، فةرموو كاك عةباس.بةداخةوة كاتت تة
 بةرَيز عباس غزالي:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لتتةمان،  بتتووني ثةر نتتدام  بتتؤ ئة من لةطةَل ئةوةم ئةو ماددةي مبَينَيتةوة، ضونكة دروسيت ئةندامي مةرجَيكة 

هتتةر بةاَلم بة طؤِرانَيكةوة، خاَلي يةكةم مبَييَن، خاَلي دووةم ثَيويست ناكات ثةرلةمان ليذنة دابيَن كتتاتي  لتتة   ،
 طرفتَيك و ئةندامَيك دَيتة ثَيش تانةي لَي دةدرَي يان تانة بَيت با دةزطاي دادوةري يةكنيي بكاتةوة.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو خاتوو بةهار.
 بةرَيز بةهار عبدالرمحن:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ستتتا من ِراي دووةم بة طوَا ئةزامن بة كتتة ئَي بتتةتيش  بتتة تاي ستتيؤنة،  كتتاري كؤمي ئتتةوة  كتتةم  نتتة، ية و ئيعتيبارا
لتتة  كتتة  ضتتن  ئتتةوة ئة بتتة دواي  ئتتةوان  متتان  ستتتان، بَيطو هتتةرَيمي كورد لتتة  يتتة  ستتةربةخؤمان هة ستتيؤنَيكي  كؤمي
مةرجةكاني كانديد هاتووة كة ئةو كةسانةي خؤيان كانديد ئةكةن لة ياساي هةَلبذاردن وةكو مةرج هاتووة، 

ئتتةوان ئةو كةس بتتَي،  ئتتةوةيان كرد تتتةحقيقي  نتتة  ئتتةبَي ئةوا تتتة  ة نابَي هيض تانة و طومانَيكي لةسةر بَي، كةوا
ئتتةوةي  يتتةعين دواي  يتتةوة،  يتتةن هاوواَلت ديراسةي ئةوةيان كردبَي، خاَلَيكي تر ئةو كةسة دةنطي ثَيدراوة لةال

نتتةط ستتةوة كة دةنطي ثَيدراوة و بؤتة نوَينةري خةَلك دواي ئةوة ئةو كارة بكةي  لتتة ئةسا هتتةر  ئتتةبَي  وَاوة، 
ئةوة بكةي، نةك خةَلك دةنطي ثَي بدات دوايي بةو شَيوازة، خاَلَيكي تر لة راسيت ثةرلةمان موئةسةسةيةكي 
ستتةيةكي  كتتو موئةسة يتتة وة نتتة، بؤ ستتا دةركرد ضتتوون و يا ستتةيةكي بةدوادا نتتدةي موئةسة يتتة ئةوة تتتةحقيقي ن

ختتولَيك هتتيض  لتتة  كتتات،  بتتةجَي ب جتتَي  ئتتةوة  بتتةجَي تةنفيزي  جتتَي  يتتةوة  لتتة ِرووي عةمةل ئتتةوة  لتتةمانيش  ي ثةر
 نةكراوة، بؤية من ِراي دووةمم ثَي ثةسندة، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو دكتؤر سرود.
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 بةرَيز د.سرود شَيخ سليم:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ي مبَينَيتةوة، راستة لة كؤميسيؤن ئةو مةرجانة هةية، بةاَلم من ثشتطريي لة خاَلي يةكةم ئةكةم كة هةموو
ستتةر  ستتيؤن، لة ستتةر كؤمي يتتة لة نتتةمان هة ئتتةزانني و ِرةخ ئتتةوة  بتتةر  بتتَي، لة تتتةر  تتتةنيا فل ستتيؤن  نتتاكرَي كؤمي
ئةساسي موحاسةبةي حيزبي دروست بووة، سبةي، دووسبةي بة تةئكيد موساوةماتي حيزبي ِرؤَلي سةرةكي 

يتَتك  ئةبَي لةو بابةتة، هتتةموو خول ستتةرةتاي  كتتاتي لة نتتةي  ئتتةَلَي ليذ كتتة  قتتةرةي دووةم  لتتة فة كتتةم  ثَيشنيار دة
نتتة  ئتتةو ليذ كتتات  ستتت نا نتتةبَي ثَيوي عتتون  طتتةر ت تتتةوة، ئة هةَلدةبذَيرَي، ثَيشنيار ئةكةم تةقديم و تةئخري بكرَي

ئتتةوك هتتةبَي  عتتون  طتتةر ت نتتاكرَي، ئة شتتكيل  نتتةبَي تة عتتون  طتتةر ت كتتة ئةسلةن تةشكيل بكرَي، يةعين ئة ات ليذنة
 تةشكيل ئةكرَي، سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ابراهيم ئَيمينكي/ بةرَيز بةرَيز جعفر 
 سوثاس، فةرموو دكتؤر سرود، فةرموو كاك ئايدن.

 بةرَيز ئايدن معروف:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

دن ورد بني كردن و َلَيكؤَلينةوة من لةطةَل ئةوةم ِراي يةكةم زيادة، لةبةر ئةوةي لة كاتي ثااَلوتن تا هةَلبذار
 لة دروسيت ئةنداميةتي يةكَيكة لة ئةركةكاني كؤميسيؤني باَلاي هةَلبذاردني هةرَيميي كوردستان، سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ابراهيم ئَيمينكي/ بةرَيز جعفر 
 سوثاس، فةرموو تةالر خان.

 :لطيفبةرَيز تةالر 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

يتتة متتن لة لتتةن وا كتتة فيع كتتةم  نتتة ئة ئتتةو بةرَيزا شتتتطريي  يتتةك، ث نتتة،  ئتتةو هؤكارا بتتةر  متتم، لة طتتةَل ِراي دووة
كؤميسيؤن ئةو كةسانةي هةَلبذَيردراون و دةرضوون و سوَيندني ياساييان خواردووة بة فيلتةري كؤميسيؤن 

كتتانيزم نتتدَي مي متتة هة تتتر ئَي كتتردووة، دوا طتتةي  رؤيشتووة، لةبةر ئةوة ئةو مةرجانةي تةواو  لتتة بِر كتتة  يتتة  هة
نتتةكراوة،  يتتاري  كتتانيزمي د يتتة، مي يتتة ن ئتتةو ليذنة كتتاري  يةكةم ئاماذةي ثَي نةكراوة ئةوة كاري دادطاية، ئةوة 
ستتتةي  متتة دة هتتة، ئَي ستتتةي نةزا تتتة دة نتتة بدرَي لتتةو حاَلةتا نتتة  بتتؤ ووو ستتاييانة  كتتارة يا ئتتةو ِرَي طتتة  يتتة طرن بؤ

ستتتةي نةزا طتتةي دة لتتة ِرَي ئتتةتوانن  ضتتاودَيري نةزاهةمان هةية،  يتَتر  لتتة ذ كتتة  شتتتانة  ئتتةو  بتتووني  كتتاتي  لتتة  هتتة 
ثةرلةمانة ئةتوانني ئةو خااَلنة لةبةر ضاو بطرين، ئةوةمشان لة ياد نةضَي لة هةر حاَلةتَيك ئيديعاي عامان 

 هةية، ئةطةر ماوةكةشي بةسةر ضوو لة ِرَيطةي ئةوان ئةتوانني كاري خؤي لةسةر بكات، سوثاس.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:مينكي/ ابراهيم ئَيبةرَيز جعفر 

 سوثاس، فةرموو شينن خان.
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 بةرَيز شينن جعفر:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كتتاك  بتتةرَيز  كتتةم،  نتتة ئة ئتتةم هةظااَل منيش لةطةَل ِرةئي يةكةمم، بؤية قسةكامن دووبارة ناكةمةوة، ثشتطريي 
 قادر وةمتان، بةرَيز ظةمان، بةرَيز كاك عباس، سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ابراهيم ئَيمينكي/ عفر بةرَيز ج
 فةرموو مامؤستا غةريب.

 :مصطفىبةرَيز غريب 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

نتتةيك  طتتةر تا مبتتَييَن ئة نتتدة  تتتةنيا ئةوة بتتةاَلم  من لةطةَل ئةو ِرايةم كة دروسيت ئةنداميةتي ثَيويستة مبَييَن، 
كتتةي سةريهةَلدا لة ئةندامَيك ميكانيزمَيك هةبَي ل ستتةري حاَلةتة ة ناو ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةمان كة ضارة

طتتاي  بتتة داد يتتة  نتتدي هة ستتتانةوة، ثةيوة لتتةماني كورد بتتة ثةر يتتة  نتتدي ن كتتةش ثةيوة كتترَي، ميكانيزمة ثتتَي ب
طتتاي  بتتةاَلم داد نتتةوة،  طتتاي َلَيكؤَلي تتتة داد لتتةمان بيدا ستتةرؤكي ثةر بتتوو  جتتدي  كتتة  طتتةر تانة تتتة ئة َلَيكؤَلينةوة، وا

لتتةمان ثابةند بكرَي، ك ستتةرؤكي ثةر اتي بؤ دياري بكرَي بؤ ضارةسةري كَيشةكة، بؤية ئةو دةقةم داِرشتووة )
ئتتةَامي  دؤسيةي تانة لَيدانةكة ِرةوانةي دادطاي َلَيكؤَلينةوة ئةكات، ثَيويستة دادطاش لة ماوةي يةك مانط 

 داواي تانة لَيدانةكة يةكنيي بكاتةوة و وةاَلمي ثةرلةمان بداتةوة( سوثاس.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ابراهيم ئَيمينكي/ ةرَيز جعفر ب

 سوثاس، ئةطةر زةمحةت نةبَي ئةوة بنَيري ئةوةي نووسيوتة، فةرموو كاك ساالر.
 بةرَيز ساالر حممود:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لتتةم هتتؤَلي ثةر تتتة  تتتةي دَي تتتا ئةوكا لتتةمان  نتتدامي ثةر ضتتةند ئة طتتة، هةر ان هةبووني مةرجي ئةنداميةتي طرن

يتتة،  تتتةري ئةنداميةت ثتتَيش فل لتتة  ثَيشك بة ضةند فيلتةرَيك تَيئةثةِرَي، بريمان نةضَي فيلتةري كانديد بوون 
ئتتةو  بتتذاردن و  بتتااَلي هةَل ستتيؤني  ستتاي كؤمي بتتة يا بتتذاردن، و  بتتااَلي هةَل ستتيؤني  بتتة كؤمي ستتثَيردرَي  ئتتةوةش ئة

تتتةر ثةيِرةوةي كة كؤميسيؤني بااَلي هةَلبذاردن كاري ثَي ئةكات، بؤ بتتوون و فل يتتد  ية لة نَيوان فلتةر بؤ كاند
بؤ ئةنداميةتي ئةوة دوو مةسةلةي جياوازة، ئةوةي ئَيستا ثةيوةستة بة فلتةر بؤ ئةنداميةتي بةديلي ئَيمة 
ستتتووري  مةسةلةي مةرجي ئةنداميةتي طرنطة مبَينَيتةوة، من ثرسيارَيكم لة ئةنداماني بةرَيزي ليذنةي دة

لتتة هةية، ثةيِرةوةكةي ئَي ئتتةطريَي  نتتةما وةر بتتة ب كتتة  ستا وةكو بةشَيك لة بنةما وةرئةطريَي يان تةنيا ِراثؤرتة
متتاددةي ) ستتلي  يتتة ئة كتتدا ِرام وا يتتةتي 24كاتَي ستتيت ئةندام جتتةكاني درو يتتةتي مةر كتتة ئةندام كتتةم  شتتي ية ( بة

ئتتةم بتتردوو  لتتةكاني ِرا لتتة خو نتتةكراوة  ثتتَي  كتتاري  ستتتة  هتتاتووة، ِرا قتتي  لتتةش  دةستنيشان كراوة زؤر بة دةقي خو
نتتدة  لتتة ئاي يتتة  ستتةوِرم وا تةبيعةتي ثةرلةمان و سروشيت عةمةليةي سياسي و دميوكراسي وابووة، ئةطةرنا تة
ستتيت  يتتةتي و درو متتةرجي ئةندام ئةم خاَلة ئةبَيتة يةكَي لة خاَلة طرنطةكاني ناو ثةيِرةوي ناوخؤ كة لةسةر 
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طتترنطكة، ئةنداميةتي كاري لةسةر بكرَي، بؤية مانةوةي ئةو بِرطانةي كة  هتتاتووة زؤر  لة ئةسلي ثةيرٍِِةوةكة 
 ئةطةرنا بةشي دووةمي مبَينَيتةوة كارَيكي باشة، سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ابراهيم ئَيمينكي/ بةرَيز جعفر 
 سوثاس، فةرموو كاك بَيستون.

 بةرَيز بَيستون فائق:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

يتتامن من لةطةَل ِراي دووةمم، لةبةر ئةوةي ف لتةرَيكي زؤر طرنط هةية، تةبعةن ثشتطريي ئةو قسانةي هاوِرَي
بتتؤ  بتتةت  ئةكةم، دووبارةي ناكةمةوة، يةكَي لةو فلتةرة طرنطانةي ئةنداماني ثةرلةمان دةنطي خةَلكة، بة تاي
يتتاري داوة  نتتط و بِر ستتتان دة ختتةَلكي كورد يتتةعين  يتتة،  كتتة كراوة كتتة قائيمة هتتاتوو  لتتةكاني دا لتتة و خو ئتتةم خو

بتتَي كةسَي قتتةرار وا طتتةر  ختتؤ ئة ستتةني؟  ك ببَيتة ئةندامي ثةرلةمان، ضؤن ئةو حةقة لة خةَلكي كوردستان ئة
ستتتان  هةر كانديدَيك يةكَي لةو خاَلة خراثانةي تَيدا بَي كةنةبَيتة ئةندامي ثةرلةمان بَيطومان خةَلكي كورد

ئتتةو ئتتةكرَي  يتتة  نتتد ئةتوانَي عقوبةي بدات و نةهَيَلَي بَيتة ثةرلةمانةوة، بؤ ئتتةو تو كتتةين  ستتي ئة ستتتا با ةي ئَي
طتتةَل  متتة لة كردنةوةية ئةكرَي لة كاتي ئينتيخابات و ئةو ِرةئيةش كة دوَييَن جَيطةي نيقاش بوو لة نَيوان ئَي
يتتةتي  يتَترة ئةندام بتتةاَلم ل بتتات،  كؤمةَلَيك بابةتي تريش ئةوة دةست بةرين بؤ تةعديل كردني ياساي ئينتيخا

طتتي 40، 30ني ئةي ِرةئي خةَلك ضي لَي بكةين كة ئةو ئةندامة )لة ئةندامَيكي ثةرلةمان بسَين هتتةزار دةن  )
 هَيناوة؟ بؤية ئةوة ثَي ةوانة ئةبَي لةطةَل ِرةئي خةَلك، سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ابراهيم ئَيمينكي/ بةرَيز جعفر 
 سوثاس، فةرموو كاك فةرهاد.

 بةرَيز فةرهاد حةمة صاحل:
 ن.بةرَيز سةرؤكي ثةرلةما

لتتة  ستتتَينن  متتم هةَلنة يتَترة، رق شتتتة ئ ضتتوو، طةي ئةطةر كابرايةك طةيشتة ثةرلةمان و بةو هةموو فلتةرانة دةر
 خولي يةكةمي ثةرلةمانةوة بةعسي دةركةم تا ئةطاتة ئَيستا...

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ابراهيم ئَيمينكي/ بةرَيز جعفر 
 ةردةوامة، فةرموو كاك بةهزاد.ئةوة نوقتةي نيزامي نةبوو كاك فةرهاد، موناقةشة ب

 بةرَيز بهزاد دةروَيش:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

متتةرجَيت  نتتا،  يتتد كر كتتَي كاند غتتة ئَي غتتة، قؤنا ستتَي قؤنا ستتةناندن  تتتة  تتتا بَي يتتةتيا  بؤضوونا من دروستيا ئةندام
ئتتةَامان، ئة نتتدنا  شتتيَت ِراطةها ستتيؤن كانديد بوونَينة، ئةظة ئةركَي كؤميسيؤنَيية، قؤناغة دوَي ث ظتتةش كؤمي

لتَتا  ستتتة ل هؤ متتةتيا، ثَيوي ستتَي ئةندا حتتةال  يتَتدان، مةر دطةل مةحكةمة تةميزَي، طةلةك جارةش تةعنا هاتية ل
بتتا  لتتةن  لتتةمان فيع يتتةتي ثةر ثةرلةمانَي، ئةم لطةر هةنَيدن كو ئةظ قؤناغا سَي مبَينيت، دروست بوونا ئةندام
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يتتت، ليذنة ثَيك بينيت، ئةم دطةل ِرةئيا ئَيكني، ضونكي قة ستتتة مبَين يتتة، ثَيوي تتتةرةكي يةدةطة ناعةمت واية فل
كتتةت ) تتتة )30خاَلة دووش ئةم دطةل هةندَيني كو سَييةم بةحس د متتة، ببي متتة كة ضتتوونا  ( ِرؤذ 60( ِرؤذ بؤ

ستتَي  نتتةي  بتتة زؤري يتتةتي  ستتيت ئةندام لتتةمان دور تتتر ثةر يتتذي  دوا باشك بيت، و خاَلة شةشَيش ثَي باشة كة ب
شتتي لةسةر دوو ئةوة دي بَيت لتتةمانَي ثَيشكة ستتةرؤكا ثةر ة جَي كو بيذي  ئةطةر ئةظ تةعنة هاتنة سةناندن 

متتن،  عتتةتا  شتتكة ب ققةنا لتتةمانَي با نتتة ثةر تتتة دةنطدا كتتات، نةية ئتتيكن ب كتتات و  طتتادار ب كتتةتن، و ئا وَي ليسيَت ب
 سوثاس.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ابراهيم ئَيمينكي/ بةرَيز جعفر 

 سوثاس، فةرموو كاك ئةيوب.
 بةرَيز ايوب عبداهلل:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئتتتةَلَين  ستتتيؤنة، وةك  كتتتاري كؤمي نتتتةوةي  بتتتارة كرد ئتتتةوة دوو ئتتتةوةي  بتتتةر  متتتم، لة طتتتةَل ِراي دووة نتتتيش لة م
ثتتةيِرةوي  تتتةنيا  وةردانةوةيةتي، تا ئَيستاش ئةو ماددةية لة ثةيِرةوي ناوخؤ هةبووة و جَي بةجَي نةكراوة، 

ضتتونكة ناوخؤي ثَي قةبة كراووة،  كتترَي،  بتتةهَيزتر ب ستتيؤن  خاَلَيكي تر ئةوةية كة ثَيويستة فلتةرةكاني كؤمي
بتتوون  لةطةَل ِرايةكةي يةكةم باسي ئةوة ئةكات ئةطةر تانة لةسةر ئةندامَيك هةبوو، زانياريةكان نا دروست 

ستت نتتا درو لتتة ئةوة ئيحالةي دادطايةكي تايبةت ئةكرَي، كةواتة با بؤ هةردوو حاَلةت، بؤ دروسيت و  بتتا ئيحا يت 
هتتةظااَلن  لتتة  نتتدَي  يتَتنني، و هة دادطاي تايبةت بكرَي، ض ثَيويست ناكات ئَيمة لة ناو ثةرلةمان ليذنةي بؤ ثَيكب
تتتة  بتتووبيض، نةبووبَي نتتةخوارد  ستتايي  ستتوَيندي يا ئةَلَين ثَيش سوَيند خواردن، باشة ئةندامَيكي ثةرلةمان كة 

ستتةر ثاَل نتتة لة ستتاغ ئةندام، ضؤن ئةتوانَي ببَيتة ليذ ستتةر  نتتة لة تتتة ليذ ئتتةتوانَي ببَي ضتتؤن  ثتتالَيوراو  يتَتك؟  َيوِراو
يتتة وا  نتتدام، بؤ كردنةوةي ناوي ثاَلَيوراوَيكي تر كة بزانَي دروستة، سوَيندي ياسايي نةخواردووة و نةبؤتة ئة

 بة ثَيويسيت ئةزامن كة ِرووبةِرووي دادطاي تايبةت بكرَيتةوة، سوثاس.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ابراهيم ئَيمينكي/ بةرَيز جعفر 

 سوثاس، فةرموو كاك علي.
 هالؤ:علي بةرَيز علي 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ئةطةر بؤم بة خاَلي ثةيِرةو حيساب بكةن مةمنون دةمب، نازامن خاَلي ثةيِرةوية يان نا......

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ابراهيم ئَيمينكي/ بةرَيز جعفر 
 .ئةبَي خاَلي ثةيِرةوي بَي

 هالؤ: علي بةرَيز علي
 من ثشتيواني سةد لة سةد لة قسةكاني بةرَيز فةرهاد سةنطاوي ئةكةم، زؤر سوثاس.
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 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ابراهيم ئَيمينكي/ بةرَيز جعفر 
 ئةوةش خاَلي نيزامي نةبوو، فةرموو دكتؤرة ظااَل.

 بةرَيز د.ظااَل فريد:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

طتتةر من ثشتطريي  ضتتونكة ئة يتتةتي  ِراي يةكةم ئةكةم، بة زيادةشي نازامن، ثَيويستة هةبَي ، دروسيت ئةندام
نتتةوة  طتتةر بطةِرَيي تتتةوة، ئة تةتبيقيش نةكرابَي عادةتةن كة ثَيويست ئةبَي ئينجا تةشريع نةقسي لَي ئةكةوَي

متتاددةي ) طتتةي )56بؤ ياساي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان لة  لتتة بِر ئتتةَل11(  نتتةوةي (  يتتةكنيي كرد َي )
ئةو تانانةي ثَيشكةش كراون لة بارةي دورسيت هةَلبذاردني ئةندامةكاني، ئةنداميةتيش بة زؤرينةي دةنطي 
كتتة  يتتةتي  متتة هيَيناو يتتدة عا كتتو قاع ئتتةوة وة تتتة  شتتَيتةوة(، وا نتتةبَي هةَلناوة نتتةوة  متتادة بووا دوو لةسةر سَيي ئا

بتتدات، دروسيت ئةنداميةتي يةكَيكة لةو هؤكارانةي ئ ةكرَي ئةندام ثةرلةمان ئةنداميةتي خؤي ثَي لةدةست 
كتتة  كتتردووة  ستتي  ئةوةي كة لة ناو ثةيِرةو هاتووة وردة كاري ئةو بابةتةية، واتة لة ناو قانوني هةَلبذاردن با
نتتةبَي،  تتتةواو  يتتةتيت  ستتيت ئةندام طتتةر درو يةكَي لةو خااَلنةي ئةنداميةتي ثَي لةدةست دةدةي ئةوةية كة ئة

هتتاتووة، ئينجا ث شتتَيوازةي  بتتةو  ضتتؤنة،  يتتة  ئتتةو ئةنداميةت ستتتداني  لتتة دة ةيِرةوي ناوخؤ هاتووة وردي كردوة 
كتتاتي  لتتة  كتتةن  لتَتة ب ئتتةو خا بتتؤ  تةنيا داواكاري من ئةوةية لة ئةنداماني بةرَيزي ليذنة كة ثَيداضوونةوةيةك 

 وثاس.سياغة كردنةوةي، دةنا تةئكيد لةسةر مانةوةي ئةكةم، بة زةِرووريشي ئةزامن، س
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ابراهيم ئَيمينكي/ بةرَيز جعفر 

 سوثاس، فةرموو مامؤستا.
 قةاَلدزةيي: مصطفىبةرَيز شوان 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بتتةاَلم  ختتةَلك،  ئتتي  لتتة ِرة لتتة  ئتتةوة تةداخو يتَتداوة،  طتتي ث منيش لةطةَل ِراي دووةمم، لةبةر ئةوةي جةماوةر دةن

نديد كردن زياتر بكرَين، و لةطةَل بةشَيكي زؤري ِرةئيةكاني كاك فةرهاد سةنطاويم، ثَيويستة فلتةرةكاني كا
ئةوةي كة مةسةلةية خيانةتي نيشتيماني و نةتةوةيي و بةعسي بوونة ئةوانة زياتر ضِر بكرَيتةوة، ضونكة 

بتتة  قتتةيان  كتتة عين نتتةي  ئتتةو موحةقيقا بتتووة، و  نتتة  لتتةو هةاَل نتتدَي  ئتتةوة هة شتتوو  لتتةكاني ثَي بتتاري لة خو كارو
تتتةي  ئتتةو بابة يتتنن، و  يتتاتر ِرؤَل بب بتتااَلي ز ستتيؤني  بتتذاردني كؤمي ستتاي هةَل لتتة يا يتتاتر  يتتة ز ستتاييةوة هة يا
بتتؤ  متتةتي  يتتةكَي تؤ يتتة  مبتتييَن لةوانة طتتةر  لتَتة، ئة شتتت زا تةندورستيش تا ئَيستا هةميةنةي حيزب بةسةر زؤر 

 ةياندنةكان باس ئةكرَي، سوثاس.دروست بكرَي، ئةطةر هي شي نةبَي، وةكو ضؤن ئَيستا ئةبينن لة ِراط
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ابراهيم ئَيمينكي/ بةرَيز جعفر 

 سوثاس، فةرموو ثةروا خان.
 
 



 138 

 بةرَيز ثةروا علي:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ستتتؤي دوو  تتتة ئة كتتارة ئةكةوَي ئتتةو  ستتيت دا  لتتة را ضتتونكة  متتم،  طتتةَل ِراي دووة شتتَيوة لة هتتةمان  بتتة  نتتيش  م
كتت تتتر،  ستتةي  بتتةوان موئةسة شتتتانة  ئتتةو  ئتتةتوانني  يتتة،  مشتتان هة يتتة، و دادطا متتان هة ستتيؤني بااَل متتة كؤمي ة ئَي

كتتة يتتان  ِراسثَيرين، بةاَلم ئةكرَي مةرجي ئةنداميةتي توندو تؤَل تر بكرَيتةوة، دواتر ئةوكاتي  لتتةمانتار  ثةر
ثتتَيم وا نئةو كةسةي  ختتوات،  ستتاي  دة ستتان  كة كانديد دةبَيت و دواتر دةردةضَيت و سوَيندخ يا بتتة ئا يتتة وا  ي

يتتان  ئةنداميةت  لَيبسةندرَيتةوة، لةبةر ئةوة زؤر طرنطة لةو كاتانةدا كؤميسيؤن  باَلاخ هةلبذاردن كة ئَيمة 
كتتة  ئتتةو ئةر سيقةمان ثَييان نيية يان ئةطةر سيقةمان ثَييانة مةرجةكان توندو تؤَلك بكرَيت، بؤ ئةوةخ كة 

 ئةرك  ئةوان بَيت.
 يم ئَيمينك / جَيطرخ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. جعفر ابراه

 سوثاس بؤ ثةروا عل ، د. جوان امساعيل فةرموو،
 بةِرَيز د. جوان امساعيل عزيز:

 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.
تتتةرَيك  عتتل فل ضتتونكة بلف بتترادةران،  طتتةَل  من لةطةَل خاَل  دووةمم، دروست  ئةنداميةت  ئةوةخ نةمَينَيت لة

يتتة دابنرَيت لة كؤميسيؤن كؤم متتةعقول ني يتتوة  ةَلَيك مةرج هةية، واتة ئةندام ثةرلةمان ئةو مةرجانةخ بين
لتتة  يتَتدان  تتتةعن ل ستتت  تتتؤ را ستتم اهلل،  يتَتت ب بتتدةخ، بَل تتتةعن  لَي يتَت   ستتوَيندةكةخ ب ثتتاش  ببَيتة نوَينةرخ خةَلك 

وَلاتان  ئةندام ثةرلةمان  دةست ثَيبكةخ، لةطةَل ئةمةدا نيم زؤريش ئيتنعم كرد لةسةر ثةيِرةوخ ناوخؤخ
نتتدام  نتتيم ئة ئتتةوةدا  طتتةَل  نتتةكراوة، دووةم لة بتتاس  تتتةعن  ستتةلةخ  قتت  مة نتتاوخؤخ عَيرا بة تايبةت  ثةيِرةوخ 
ثةرنان ثاش سوَيندخواردن  لة ثةرلةمان تةعن  لَيبدرَيت و ثاشا ئيقترياحيش بدةخ كة هاووَلاتيش تةعن  

يتتان، لة ئةندام ثةرلةمان بكةن، كة تؤ وا لة نوَينةران  ثةرلةمان ب نتتةرخ خؤ نتتة نوَي ئتتةوان كردوويا كتتة  كتتةخ 
يتَتت،  ختتراث ب يتتان  يتتان رابردوو هتتةبَيت  لتتةمانَيك  نتتدام ثةر ستتةر ئة ستتتيفهامةك لة متتةت ئي هتتات و عةال طتتةر  ئة
ثتتَ   لتتةمان   بتتةت  ثةر متتة هةي نتتةكان، ئة نتتدام ثةرلةما هتتةموو ئة ستتةر  كتتةخ لة تتتةعميم  ب تتتو  يتتة  مةعقول ني

عتتةخ د لتتة قا حتتةقن، دةشكَيت ئةندام ثةرلةمان هةية  ستتحاب  بتتردوو، ئة لتتةكان  را لتتة و خو لتتةو خو شتتتووة  اني
لتَتات   متتةت  هاوو نتتة و خز بتتةرز هاتوو شتتوَين   لتتة  بتتةرز و  هتتةن   ئةسحاب مَيذوويةك  خاوَينن و سلوكَيك  مي
كتتارخ  متتة  متتة و ئة لتتةمان ني كوردستان بكةن و بةرةو ثَيشةوة ببةن، من لةطةَل مةسةلةخ تةعن  ئةندام ثةر

 رلةمان نيية، سوثاس.كؤميسيؤنة و كارخ ثة
 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمينك / جَيطرخ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس ، د. شكرية فةرموو.
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 مصطفى:بةِرَيز د. شكرية امساعيل 
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

ئتتةوةخ  يتَتت  يتتة دةَل كتتوردخ هة ستتةلةخ  كتتو مة تتتةوة، وة تتتةرة مبَينَي ئتتةم فل شتتة  ثتتَيم با كتتةمم،  من لةطةَل راخ ية
لتتة  هتتةم  بتتردوو  ستتاَلان  را لتتة  ستتت دةزامن  بتتة ثَيوي متتن  يتتارة  ستتَيت، د شتتتَيك ناتر هتتيض  لتتة  يتَتت  ثتتاك ب ثتتةرَيزخ 
شتتت   كتتة  كتتدا  لتتة كاتَي ثةرلةمان  كوردستان و هةم لة ثةرلةمان  عَيراق توانيويانة بنب بة ئةندام ثةرلةمان 

 بة دروست  دةزامن، سوثاس. خراثيان لةسةر بووة، بؤية دروستَيت  ئةندام و هَيشتنةوةخ ئةم فلتةرة
 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمينك / جَيطرخ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس ، راخ ليذنة، كاك د. فرست فةرموو،
 بةِرَيز د. فرست سؤف  عل :
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

نتتدامان  ليذ نتتاو ئة يتتاواز لة بنةِرةتدا ئةم ِراية بة دوو ِرا هاتووة، بؤية لةوانةية ئَيمة لة  نتت  ج نتتةش تَيِرواني
هةبَيت، بؤية زؤر ئاسايية، بةَلام ئةوةخ كة ثةيوةستة بة خؤم ضةند خاَلَيك دةخةمةِروو و دوا بِرياريش بؤ 
شتت   نتتةخ ثَيشكة ئتتةو روونكردنةوا بتتةَلام  هتتةبَيت،  شتتَيل  نتتابينني ثَي متتة  ئَيوةخ بةِرَيزة، لة هةردوو حاَلةتدا ئَي

يتَتِرةوخ دةكةين تةنيا بؤ بةرضاوروون  ئَيو لتتة ث ضتتاوروونيمان  متتة بةر نتتدةخ ئَي ةخ بةِرَيزة، خاَل  يةكةم ئةوة
نتتةخ  ئتتةو ثَيِرةوا بتتةخ  يتَتراق زؤر نتتاوخؤخ ع يتَتِرةوخ  لتتة ث ناوخؤخ وَلاتان  دونيا ثَيداطةِراين و بينيمان بَيجطة 

كتت ئتتةوروثيش  لتَتات   نتتدَيك و لتتة الخ سةيرمان كرد دروست  ئةندامَيت  تَيدا هاتووة تةنانةت بة ثَيِرةوخ هة ة 
بتتةخ  نتتدا زؤر ضتت  هةوَلما ئَيمة هةن، هةركةسَيك حةز بكات دةتوانني خبةينة بةردةست ، خاَل  دووةم، لةبةر
ئةو ئستانداردانةخ لة ثَيِرةوخ ناوخؤخ دونيادا هةية لَيرة جَ  بكةينةوة؟ ضونكة ثَيِرةوخ ئَيمة تةواو ببَيت 

خ ئةخ و ئةوانة، كة تةواويش بَيت وةرخ دةطرن بزانن ئَيستا بة كؤمةلَيك مستندخ لة الخ كؤمثانياخ ئَين د
ئةو مةعايريانةخ لة ثَيِرةوخ واَلتان  ثَيشكةوتوو هةية ئَيمة جَ  بة جَ  مان كردووة، بؤية ئَيمة هةوَلماندا 
يتَترة  ستتتم ل ستتني و مةبة يتتةوة و بنوو بتتني ثَي لةو خةتة طشتيية كة ثَيِرةوخ وَلاتان تؤمارييان كردووة ثابةند 

لتتةمان، ت، خاهةبَي نتتدام  ثةر تتتة ئة نتتات دراوة متتةَلَيك زةما َل  دووةم كاتَيك ئةم بابةتةمان لَيرة داِرشتووة كؤ
نتتاو 11( لة فةقةرةخ )56ئةوةخ كة تانةخ لَيدةدرَيت، جارَخ وةك ئةوةخ د. ظاَلا باس  كرد لة ماددةخ ) ( لة 
يتَتت و ياساخ هةَلبذاردن تةسبيت  كردووة كة دةبَيت دروست  ئةندامَيت  هةبَيت ، كة ضؤن ليذنةيةك ثَيك ب

لتتة  ئةو ليذنةية دةبَيت بةَلطةخ هةبَيت و ئةو بةَلطانة كةس  تانة لَيدراو ببينَيت و كةس  تانةلَيدراو ديفاع 
متتةَلَيك  يتتاريكراو، كؤ متتودةخ د نتتدامان و  ستتَي  ئة ستتةر  بتتة دوو لة لتتةمان و  تتتة ثةر ئتتةوجا دَي كتتات و  ختتؤخ ب

طتتةر ب متتان و ئة كتتو زة نتتة ئيجرائات زؤر وة نتتدام ثةرلةما ئتتةو ئة بتتؤ  لتتةخ  ئتتةو فاي تتتا  بتتوو، وا يتتش  كتتةخ د يتَتت و 
متتة و  تتتة مةحكة لتتةمان دةيدا ستتةرؤك  ثةر يتتة و  بتتؤخ هة متتة  دروست كراوة راست و دروست نةبوو ئةو ئةندا
كتتردووة  نتتة دةر نتتدام ثةرلةما ئتتةو ئة بتتؤ  ستتتةخ  شتتتة نارا ئتتةو  كتتة  يتَتت  ستتةدا دةكر ئتتةو كة طتتةَل  نتتةوة لة لَيكؤَلي

دامان باس  ئةوةيان كرد ضؤن دةكرَيت يةكَيك سوَيند خبوات و نوَينةرخ طةل بَيت و ئةو بةشَيك  زؤرخ ئةن



 140 

نتتةمان   ستتةلةخ  يتَتن مة يتتة د ئتتةو ماددة تتتر دواخ  يتتةك   ضتتةند ماددة يتَتت؟ و  ستتت بكر ستتةر درو يتتةخ لة ليذنة
جتتةكان  عوزو11( ساَل و )3ئةندامَيت  و ئةوانة ئةطةر ) يتتةتت ( مانطيشت تةواوت كردبَيت يةكَيك لة مةر

ئتتةوة  تتتةواو  طتترت و  ختتةَلكت وةر ستتيقةخ  تتتؤ  كتتة  لة دةست دا ئةوة ئةندامَيت  لة دةست دةدةيت، ماناخ واية 
متتادام  نتتراوة؟  ضتت  دا يتتة بؤ كتتردووة، بؤ يتتارخ  بتتؤت  د سيقةخ ئةبةديية و ثةيوةستة بةو شروتانةخ كة قانون 

بةسةر كؤمسيؤندا رةت بوو يان  كؤميسيؤن هةية بؤ ئةمة هةبَيت؟ ئةمة بؤ ضةند حاَلةتَيكة، ئةطةر شتَيك
كؤميسيؤن بة سةبةبَيك لة فةترةكةخ كة ديارخ كراوة نةيتوان  بةسةر ئةو فلكة تَيثةِرَيت لةسةر ثاشخان  
ثتتَيش  تتتر  يتتةكَيك   ئةو كةسة يان تةنانةت لة ليستةكةخ خؤخ بة سةبةبَيك حزبةكةت غةدرخ لة تؤ كرد و 

يتتة و تؤخ خست ئةو ئةندامة هةم لة ليستةكةخ خؤ كتتة هة شتتروتانةخ  ئتتةو  لتتة  يتَتت  عتتاميش دةتوان خ و هةم 
ئتتةو  طتتة  ديارخ كراوة، جارَيك  تر تةئكيد دةكةينةوة مادام لة ناو ياساخ هةَلبذاردنيش ئاماذة ثَيكراوة و طرن
ثَيِرةوة لةطةَل ياساخ هةَلبذاردن بطؤََينني و سةبارةت بة ثَيِرةوخ ناوخؤ كة ئَيستاش بةركارة، باس  كراوة 

هتتةر ئَي مة دةتوانني لة الخ ئَيمة ئةوة ئةسلة و ئةو ثرؤذةخ ئامادةمان كردوة ئةوة ئةسلةبؤ موناقشة، بةَلام 
نتتةوة  كتتات بهَيني شتتنيارخ ب بتتةركار ثَي يتَتِرةوخ  لتتة ث شتتة  يتَت  با لتتةمان ث بتتةِرَيزخ ثةر نتتدامَيك   هتتةر ئة ماددةيةك 

ختتؤخ ( و خبةينة دةنطدان و مادد3( كةس ببنة )2دةكرَيت بة ثاَلثشت  ) ةخ ثَيشوو كة ئَيستا بةركارة وةكو 
ئتتةو  بتتةر  تتتة لة ئتتةو بابة ثةسةندخ بكةين، بؤية ئَيمة بة ديراسة كردن  ئةم حاَلةتانة ثَيمان واية كة بوون  
كتتة  كتتان   نتتةكردن  مادة جتتَ   بتتة  ئستانداردانةية كة باسم كرد لة ثَيِرةوةكة بة زةروورخ دةزانني، بةَلام جَ  

نتت ستتت  ئة بتتة درو ستت   قتتانون  ثةيوة لتتة  هتتةَلطرتن   بتتؤ  ستتةبةب  تتتة  يتَتت ببَي بتتردووة ناب ستتاَلان  را لتتة  دامَيت  
نتتةكراوة و زؤر 1969عقوبات  عَيراق  لة ساَل  ] جتتَ   بتتة  جتتَ   هتتةر  ستتا  [ دةرضووة ماددةخ تَيداية تا ئَيت

نتت بتتؤ البرد يتتة  ستتاو ني ئتتةو ثا   و دوا ئاسايية و ئةطةر مادةيةك جَ  بة جَ  نةكرا نابَيتة ئةطةر بؤ البردن ، 
 بِرياريش بؤ ئَيوةخ بةِرَيزة، سوثاس.

 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمينك / جَيطرخ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس ، كاك د. فرست فةرموو.

 بةِرَيز د. بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

ستتة هتتات سةرةراخ ثشتطرييم لة قسةكان  د. فرست، ئةو دوو راية كة هات بؤ ليذنةكة لة ستتَيك  ضتتةند ئةسا ر 
كتتاك  كتتة  نتتةوة  يتتا بكةي بتتوون ج راخ يةكةم، ئةساس ئةوة بوو كة دةمانويست ئةندامَيت  لة فلتةر بؤ كانديد 
نتتدامَيت   ستتت  ئة بتتؤ درو ضتتوونةوة  تتتر ثَيدا جتتارَيك   ئتتةوةخ  بتتؤ  بتتدرَيت  ساالر ئاماذةخ ثَيكرد و دةرفةت  تر 

بتتةَلام نتتدام،  كتتة  ئةندامان بكرَيت دواخ ئةوةخ دةبنة ئة يتتة  نتتات ئةوة لتتة زةما يتتةكَيك  كتتة  متتان داوة،  نتتات  زةما
بتتة  هةندَيك بةِرَيز ثَيشنيارخ ئةوةيان كرد دةرطاكة واَلا بكرَيت، يةكَيك لة زةمانةكان ئةوةية كة ئةو حةقة 
لتتة وةرزخ  يتَتت  نتتدامَيت  دةب ستتت  ئة لتتة درو نتتةدان  كتتردووة، تا يتتد  متتان تةحد نتتةهَينرَيت موددة بتتةكار  ختتراث 

ختتراث يةكةم  دةستثَي بتتة  يتتة  ئتتةم ماددة بتتَين  يتَتت  كردن  خولةكةدا بَيت ، واتا نةك دواي  لةبةر هؤكارَيك ب
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كتتةش ] يتتةكني  كردنةوة نتتاوة و  نتتةمان دا ئتتةو زةما يتتة  نتتدامان، بؤ لتتة دذخ ئة متتان 30بتتةكاربهَينرَيت  [ رؤذ
اوخ، ئةمانة زةمانن داناوة، بؤ ئةوةخ كة لة الخ ليذنةكة ئةو مةسةلةية نةمَينَيت و جارَيك  تر بة هةَلواسر

كتترا  كتتة  نتتةخ  بتتةو وتووَيذا ستتةبارةت  بؤ ئةوةخ كة ئةم ماددةية ئةطةر مبَينَيت بة خراث بةكار نةهَينرَيت و 
شتتنيارةخ ] ئتتةو ثَي يتتة  ئتتةو 3ثتتَيم وا متتة  ئتتةوةش ئَي يتَتت  يتتاد بكر كتتة ز كتتة موددة كتترد  شتتتطريخ  كتتةس ث  ]

نتتان  روونكردنةوةيةمان دا دواتر دةنط  ئةندامان يةكني  دةكات،  بتتؤ دا كتترد  هةروةها ئةوةخ ثاَلثشت  مان 
هتتاتووة و 56ئةو راية، جطة لةوةخ ياساخ هةَلبذاردن كة باس كراو لة ياساخ هةَلبذاردن كة لة ماددةخ ]  ]

ستتتوورخ 52لة دةستورخ عَيرق هاتووة، بؤية لة ثَيِرةوخ ثةرلةمان  عَيراق نةهاتووة لة ماددةخ ] لتتة دة  ]
يتَتت )عَيراق كة باس لة ئيشةكان يبدو جملس النواب يف صحة عضوية اعضائه خالل ثالثني   ثةرلةمان دةكات دةل

نتتةهاتووة، يوما من تاريخ تسجيل االعرتاض باغلبية ثلثة اعضاء يتَتراق  ( واتة لة ثَيِرةوخ ناوخؤخ ثةرلةمان  ع
نتتدامان  ث ستتةر ئة كتتةين لة تتتةئميم  ب كتتة  بتتةوةخ  لتتةمان، ضونكة لة دةستووردا هاتووة هةروةها سةبارةت  ةر

تتتةئميم  نتتدامَيك  هتتةموو ئة بتتؤ  طتتةرنا  هتتةبَيت ئة نتتدامَين   ستتةر ئة نةخَير تةعن بؤ ئةوةية كة ثرسيارَيك لة
نتتةخَير وا  ناكرَيت و زةمانات  زؤر يةكني  دةكرَيتةوة، ئينجا سةبارةت بةوةخ كة ليست  خؤخ بؤخ هةبَيت،

يتتة نيية، ئَيمة وتوومانة هةموو ئةندامان  ثةرلةمان بؤخ هةية تا بتتؤخ هة جتتا  بتتدات ئين تتتر  نتتدام   لتتة ئة نة 
متتان  تتتةنزيم  تانة لة ليست  بؤخ هةية تانة لة ليستةكةخ خؤخ بدات، واتة ئةندام بؤخ هةية و بةم شَيوةية 
يتتة  ئتتةو ليذنة يتَتت  لتَتدا بكر كردووة، ئةو ليذنةية كة تةشكيل دةكرَيت وتيان ثَيش سوَيند خواردن ئةمة لةطة

ستت يتتةن  لتتة ال شتتكيل كة لة ثةرلةمان و  ستتوَيندخواردن تة ثتتَيش  يتَتت  تتتة ناكر يتَتت كةوا شتتكيل بكر ةرؤكايةت  تة
 بكرَيت لة رووخ تةكنيكييةوة، سوثاس.

 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمينك / جَيطرخ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس ، كاك ابوبكر فةرموو،

 بةِرَيز ابوبكر عمر هةَلةدن :
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

كتتة طتتةَل راخ ية نتتيم من لة كتتةدا  طتتةَل ماوة بتتةَلام لة هتتةبَيت،  ستتتان  لتتةمان  كورد لتتة ثةر تتتةرة  ئتتةم فل كتتة  م دام 
لتتة  نتتةت  كتتةوَيت و تةنا يتَتك دةر كتتةدا خائين تتتاي  خولة لتتة كؤ يتتة  ضتتونكة لةوانة يتَتت،  ثَيويستة بة رةهاي  مبَين

ريان بهَين ، خولةكان  ثَيشووتريشدا ضؤن وةكو وتاربَيذةكةخ شؤرش  فةرةنس  مريا بوبَيت لة طؤِرةكةش دة
ستتيخؤر و  جتتاش و  بتتةعس و  لتَتدةخ  بتتةكان دا تتتا حز يتتة  متتة هة نتت  ئة جتتَ  كرد بتتة  جتتَ   لتتة  متتامن  متتن طؤ بتتةَلام 
يتَتك  حتتزب كات يتتوان   لتتة د ئتتةوان  لتتةمان  نتتدام ثةر لتتة ئة نتتةك  بتتدةن،  شتتمةرطة و ئةنفال تتييكان  كتتان ثَي بكوذة

نتت بتتة ئة يتتان  يتَتك خزمةت  جاشايةت  بة ثَيشمةرطايةت  حساب دةكرَيت ئيك ض باك يتتة كات لتتةمان هة دام  ثةر
لتتة  تتتةماعيان  يتتة  يتتان هة بتتاو و ظَين كتتة  تتتَ   نتتةيان دةدرَي يتَتت و زةوخ و بةنزينخا بتتؤ دةبردر نتتةيان  ديوةخا
نتتة  يتتة بَي ستتييةكان ني بتتؤ بةع ئةندامَيت  ثةرلةمان نيية، ئةو قةتعةيةخ لة ثارَيزطاخ هةلةجبة نووسراوة كة 

شتتارخ هة نتتاو  شتتيح ذورةوة، رؤذانة بةعسييةكان لة  ستت  تةر يتتدخ بةع نتتةت كاند كتتةن، تةنا تتتةراتَين دة جبتتة  َلة
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يتَتوةرخ  ئتتةوة دووةم ث كراوة بؤ ئةوةخ بَيتة ثارَيزطارخ هةَلةجبة خوا رةمح  كرد نةبَيت بة ثارَيزطار، لةبةر 
لتتةم  قتتة لةقة نتتدام  فري تتتا ئة بتتةعس  نتت   شتتةكَيش كرد ستتا ري يتَت  يا بتتة ث ضتتيية؟  نتتة  ستتيخورخ و ئةوا جتتاش و 

جتتَ  دةدرَيت، لةبةر ئة بتتة  جتتَ   ختتؤخ  كتتو  كتتة وة مة ساو نابَيت و لةطةَل مانةوةخ مادةكةدام و طؤمامن هةية 
 بكرَيت ، سوثاس.

 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمينك / جَيطرخ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس ، طةشة خان فةرموو،

 بةِرَيز طةشة دارا جنل:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

بتتارة نا كتتامن دوو كتتة من قسةخ هاوِرَي يتتةخ  بتتةو مودة ستتةبارةت  بتتةَلام  كتتةم و دووةم،  بتتة راخ ية ستتةبارةت  كتتةم 
طتتةخ ] لتتة بِر بتتوو  كتتةم  يتَت   لتتةمان ث نتتدام  ثةر متتاوةخ ]3هةندَيك ئة لتتة  يتَتدان  30[  نتتة ل متتاوةخ تا [ رؤذ 

طتتةخ ] لتتة بِر يتَتت و  نتتدامَيت  ب بتتذاردن و 4دروست  ئة ستتادانان  دواخ هةَل كتتة وةرزخ يا كتتات  متتة دة بتتاس لة  ]
كتتو وةرزخ ياساد متتة وة تتتةوة ئَي يتتةك  دةطِرَي نتتدامان  طتتةَل راخ ئة انان  يةكةم واتة ضوار مانط دةكات، بؤية لة

 [ رؤذ البربَيت، سوثاس.30[مبَينَيت و موددةخ ]4ليذنة ثَيمان باشة كة هةر بِرطةخ ]
 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمينك / جَيطرخ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس ، من  خان فةرموو،
 من  نب  نادر:بةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.
 [ رؤذ نةبَيت، سوثاس.30من لةطةَل راخ يةكةمدام و ماوةكةخ كراوة بَيت و تةنيا ]
 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمينك / جَيطرخ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس ، ، كاك سؤران فةرموو،
 بةِرَيز سؤران عمر سعيد:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

وة ئةم ماددةية لة كاتَيكداية كة ئَيستا زؤرترين تةشهريخ ناِرةوا دةخرَيتة سةر ثةرلةمانتار، ضونكة بةداخة
لتتةمان  كتتؤخ ثةر ئتتةوة  هتتةبَيت  ئةطةر ثةرلةمانتارَيك هةبَيت ئالييةت  ثةرلةمانتارخ و تانة لَيدان لة ثاكَيت  

بتتة لة سةرؤك تا ئاخري دةكةوَيتة ذَير ثرسيار، من لةطةَل مانةوةخ ئة كتتةمم  و  طتتةَل راخ ية يتتةم و لة م ماددة
نتتةوةخ دام، راخ  طتتةَل ما يتتة لة يتَتت، بؤ كراوةيش، واتا مودةيةك نةبَيت لةو مودةية نةتوانرَيت شت ئامادة بكر

 يةكةم، سوثاس.
 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمينك / جَيطرخ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس ، كاك قارةمان فةرموو.
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 فتاح: بةِرَيز قارةمان قادر
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

 [ رؤذة بكرَيتة فرخ و كراوة بَيت، سوثاس.30ئَيمة سةرةتا لةطةَل مانةوةخ ماددةكة بووينة مودةكة كة ]
 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمينك / جَيطرخ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ة،  [، فةرموون خبوَيننةو22سوثاس ، موناقشةكة بةردةوام دةبَيت لةسةر ماددةخ ]

 بةِرَيز سوران عمر سعيد:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.
 ئةركةكان  ئةندام:

يتتةك  رةوا  بتتَ  هؤ بتتة  طتتةر  يتَتت ئة نتتد دةب لتتةمان ثابة شتتتنةكان  ثةر لتتة داني متتادةبوون   بتتة ئا نتتدام  كتتةم: ئة ية
بتتا نتتةبوون دوو طتتةر ئامادة شتتَيت، ئة ستتةرَ  رادةكَي رة ئامادةخ دانيش  نةبوو سةرؤك ثةرلةمان بة نووسني 

لتتة 5بوو لة ] نتتةبوون  طتتةر ئامادة يتَتت، ئة نتتةبَيت دةبِردر متتادة  كتتة ئا شتتتنَيك  هتتةر داني %[ لة مووضةكةخ لة 
ستتادانان، 5[ دانيشتن  يةك لة دواخ يةك يان ]3] يتتةك وةرزخ يا متتاوةخ  لتتة  يتَتت  [ دانيشتن  ث ر ث تتر ب

متتة تتتةوة ئة لتتةمان بَلاودةكرَي بتتةت  ثةر ثتتةرخ تاي لتتة ماَل كتتةخ  ضتتةكةخ  ئتتةوا ئامادةنةبوونة نتت  موو يتَتراخ بِري و
تتتة  كتتة خبا يتتة بابةتة بتتؤخ هة ستتةرؤك  ئتتةوا  يتتةوة  بتتارة بوو ئامادةنةبوون، ئةطةر ئامادةنةبوون  دواخ ئةم دوو
نتتدامَيت   ستتتدان  ئة بتتة لةدة متتةكان   طتت  ئةندا نتت  دةن بتتؤ روو يتَتت  لتتةمانيش دةتوان لتتةمان و ثةر بتتةردةم ثةر

 لةقةلةم  بدات.
بتتؤخ دووةم: ئةندام ثابةندة بة ئامادةب نتتة  هتتةروةها ليذ متتة و  يتَتدا ئةندا نتتةخ ت ئتتةو ليذ وون لة دانيشتنةكان  

هتتؤخ  بتتَ   بتتة  طتتةر  بتتدات ئة هةية بة زؤرينةخ رةهاخ دةنط  ئةندامةكان  بة دةست لةكاركَيشاوة لة قةلةم  
طتترَخ دان 5[ دانيشتن  يةك لة دواخ يةك يان ]3رةوا لة ] يتتةك وةرزخ  متتاوةخ  [ دانيشتن  ث ر ث ر لة 
 ةبوو،.ئامادة ن

يتتةن  لتتة ال فتتةرم   ئتتةرك   بتتة  ستتثاردن   سَييةم: ئامادةنةبوون  ئةندام لة دانيشتنةكان  ثةرلةمان بة هؤخ را
 ثةرلةمان بة ئامادةنةبوو دانانرَيت.

كتتةخ  لتتة كارة شتتاوة  ستتت لةكاركَي بتتة دة لتتةمان  نتتدام ثةر ستتاي  ئة ستتوَيندخ يا نتت   ئتتةَام دا بتتةروارخ  ضوارةم: لة
ستتتة يتَتت، ثَيوي شتتوو دادةنر كتتارخ  ثَي بتتؤ  كتتردن  تتتةرخان  ختتؤ  بتتة  يتَتت  نتتد ب يتَتت و ثابة بتتةوكارة برب نتتدخ  ثةيوة

 ثةرلةمان.
ثَينجةم: نابَيت ئةندام لة ماوخ خوي هةَلبذاردن طرَخ بةست لةطةَل ثةرلةمان يان حكومةت بؤ خؤخ يان لة 

بتتةكار يتتان  كتتات  ستتتغنل ب يتَتت و رَيطةخ كةسان  تر ئةَام بدات و نابَيت سيفةت  ئةندامةت  خؤ خ ئي خ بَين
 يان رَيطة بدات سيفةت  نوَينةرايةت  يةكةخ بؤ كارَيك  بازرطان  يان داراي  بةكار بهَينرَيت.

شةشةم: ثيادةكردن  ئةرك   كارخ حزب  يان سةنديكاي  رَيكخراوةكان  كؤمةَلطاخ مةدةن  بة ثيادة كردن  
 كارخ وةزيف  يان ثيشةي  هةذمار ناكرَيت.
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كتتردن  حةوتةم: نابَيت ئةندام جتتَ   بتتة  دةست وةربداتة كارةكان  هةر يةك لة دةسةاَلتةكان  دادوةرخ و جَ  
 تةنيا لة ثسثؤرَيت  ياسادانان و ضاودَيرخ نةبَيت.

متتةنَيك  دخ  لتتة ئةَو نتتدامَيت   هةشتةم: نابَيت ئةندام كؤكردنةوة بكات لة نَيوان ئةندامَيت  ثةرلةمان و ئة
بتتذَيردراوةكان ثَي نتتة هةَل متتاوةخ ]لتتة ئةَومة لتتة  نتتدام  ستتةر ئة ستتتة لة نتتدن  8وي كتتةوت  راطةيا لتتة رَي [ رؤذ 

كتتة  يتَتت  ستتةير دةكر بتتة ثَي تتةوانةوة وا  بتتذَيرَيت  ئةَامةكان  هةَلبذاردن يةكَيك لة دوو ئةَومةنةكةدا هةل
 ئةندامَيـ  لة ثةرلةمان  هةَلبذاردووة. 

هتت ستتت  بتتة دة ئتتةوا  طتترت  ستتتَيك  وةزارخ وةر نتتدام ثؤ هتتةركاتَيك ئة لتتةمان نؤيةم:  نتتدامَيت  ثةر لتتة ئة ةَلطرتوو 
 هةذماردةكرَيت.

 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمينك / جَيطرخ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ، دةرطاخ موناقشة دةكةينةوة، فةرموون،22سوثاس  بؤ سؤران عمر بؤ خوَيندنةوةخ ماددةخ 

 بةِرَيز فخرالدين قادر عارف/ سكرتَيري ثةرلةمان:
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

(، )بَيطةرد دَلشاد، 22ئةم ئةندام ثةرلةمانة بةِرَيزانة ناويان تؤمار كردووة بؤ طفتوطؤكردن لةسةر ماددةي )
شَيركؤ حةمة امني، مصطفى، قادر ئؤمتان، صاحل فقَي، سعيد مةسيفي، ساالر حممود، مريم صمد، دلَير 

 سوثاس. قةاَلدزةيي(، شواند. ،مصطفىبَيستون فائق، بةهزاد دةروَيش، بةهار عبدالرمحن، غريب 
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو. دَلشاد بَيطةرد بةِرَيز دةكةين، بةردةوام طفتوطؤكان ثةرلةمان، سكرتَيري بةِرَيز بؤ سوثاس
 بةِرَيز بَيطةر دَلشاد )بَيطةر تاَلةباني(:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 خاَلَيكي كة داواكارم من ثةرلةمان، دانيشتنةكاني لة ئةندام نةبووني ئامادة سَييةم خاَلي سةرلة من راستيدا لة

 بكرَي، ئيزافة تر خاَلَيكي وةكو سَييةميان خاَلي بؤ يان بكرَي ئيزافة دامناوة من كة ئةوةي بَلَيني ياخود تر

 حاَلةتانة ئةو لةسةر بووينةوة رفتط هةندَيك رووبةِرووي دووجار يةك، ثةرلةماندا خولةي لةم هةر ضونكة

 بايكؤتي دةيةوَي ياخود بِرطةيةك لةسةر هةية طرفتَيكي ئةندامَيك هةية وا جاري ثةرلةماندا، هؤَلي ناو لة

 غياب بة زؤرجار دةكات دانيشتنةكة بايكؤتي ثةرلةمان هؤَلي ناو لة فراكسيؤنَيك يان بكات، دانيشتنةكة

 بةجَي ثةرلةمان دانيشتين كاتي لة بكرَيت، ئيزافة بِرطةيةك وةكو ةمةئ كة داواكارم من كراوة، حيساب

 سوثاس. ناكرَيت، ئةذمار نةبوو ئامادة بة فراكسيؤنَيك يان ئةندامَيك لةاليةن ثةرلةمان هؤَلي هَيشتين
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو. ئؤمتان قادر بةِرَيز
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 ر ئؤمتان رسول:بةِرَيز قاد
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 دانيشتنةكاني لة ئامادةبووني بة ئةندام مبَينَيتةوة، شَيوةية بةم دةقة ئةم ثَيمواية من يةكةم خاَلي لةسةر

 نووسني بة ثةرلةمان سةرؤكي نةبوو دانيشتنةكان ئامادةي رةوا هؤيةكي بَي ئةطةر دةبَيت ثابةند ثةرلةمان

 ئامادة كة دانيشتنَيك هةر لة مووضةكةي %(ي5) لة بؤوة دووبارة نةبوو ئامادة ئةطةر ،رادةكَيشَي سةرةَي

 نةبوو ئامادة ئةطةر بكرَيتةوة، بَنو ناوي تايبةتي مالثةِري لة خبرَيت ثَيش ئةمة هةروةها دةبِردرَيت، نةبَيت

 تاوةكو يةعين بَيت، كؤتا بة ةتيئةندامي ث ِر، ث ِر، دانيشتين ثَينج يان يةك دواي لة يةك دانيشتين سَي لة

 دياري ئةنداميةتي هاتين كؤتايي كة هةَلبذاردن ياساي (43) ماددةي لة ضونكة بكرَيت، تةواو دةقةكة ئَيرة

 كؤتا بة ئةنداميةتي يةك دواي لة يةك دانيشتين سَي لة ئةندامَيك نةبووني )ئامادة هاتووة تَييدا كردووة

 دةبَيت، تر تازة ئةمةيان مَيذووي ئةوة لةبةر دةكرَيت، بةمة كار بكرَي دثةسةن ئةمة ئةطةر راستة دَيت(،

 ئةم مَيذووي لة وةرنةطرياوةتةوة وةزير يةك لة ثَي متمانةمان ئَيمة ضونكة دةبينم، باشي بة وا من بةاَلم

 رلةمانثة ئةنداماني لة متمانة لَيرة ئةوةبني خةريكي كورديةكة ثةندة وةكو بَيني ئينجا ثةرلةمانةدا،

 لة ليذنةكة ئةندامي كة نةبَيت ئةوةي مايف ليذنة سةرؤكي دووةميش خاَلي ثَيمواية من هةروةها وةرطرينةوة،
 لة و هةية ئامادةبوون بة باوةِرم خؤم من ضةندة هةر نةبوون، ئامادة هؤكاري لةبةر البةرَيت ليذنةكة
 ئةندامةكاني البردني مايف ليذنة سةرؤكي ةاَلمب بوومة، مؤَلةت جار يةك ثةرلةمانةش ئةو دةستثَيكي مَيذووي

 و ثةرلةمان سةرؤكايةتي بؤ بةرزبكاتةوة راثؤرت ليذنة نةبوون، ئامادة هؤكاري بة نةبَيت ليذنةي
 ثَينج لة يان يةك دواي لة يةك دانيشتين سَي لة ليذنةكة ئةندامي كة كاتةي لةو ثةرلةمان سةرؤكايةتي

 ئةوةي بؤ بدؤزَيتةوة ميكانيزمَيك ئةميش نابَيت ئامادة ياساداناندا وةرزَيكي ماوةي لة ث ِر ث ِر، دانيشتين

 ثَي متمانةيان يان دةكرَيت، دياري ليذنة ئةنداماني ثةرلةمان ناو لة ضونكة وةربطرَيتةوة، لَي متمانةي كة

 سوثاس. دةدرَيت،
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو. ركؤد.شَي بةِرَيز
 بةِرَيز د.شَيركؤ حةمة امني:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 هؤكارَيكي بة كؤبوونةوةكان هؤَلي هَيشتين جَي ئةطةر واتة دةكةم، خان( )بَيطةرد لة ثشتطريي لةوةدا من

 ،دانةنرَيت نةهاتوو بة بَلَيني ئةوة نةبوو، ئامادة عةمدي بة نةك بوو، كردن بايكؤت يةعين بوو، سياسي
 ثةرلةمان، دانيشتنةكاني لة نةهاتن هةبَيت ئةوةي سزاي هةمان ليذنةكانيشدا لة نةهاتن بَلَيني با هةروةها

 ئةي ئةندامة، ئةو نةبوو ئامادة ليذنةكاندا دانيشتنةكاني لة ئةطةر نابينرَيت لَيرة ووونة بؤ ئَيستا يةعين

 سوثاس. هةبوو، ةرةَةمس دوو ئةو من دةطريَيتةبةر، بةرامبةر رَيكارَيكي ض ئةوة
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 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو. قةاَلدزةيي د.شوان بةِرَيز
 باوةمري )د.شوان قةاَلدزةيي(: مصطفىبةِرَيز عمر 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ئاطاداري رابكَيشَيت، ةئةندام ئةو سةرةَي نووسني بة ثةرلةمان سةرؤكي ئةوةي ثَيش ئةوةدام لةطةَل من

 )خاتوو بةِرَيز رةئيةكةي لةطةَل دووةميش نةبووة، ئامادة ئةندامة ئةو بؤضي بكاتةوة، فراكسيؤنةكةي

 سوثاس. زؤر ناكرَيت، ئةذمار نةبوون ئامادة بة كة بكرَيت تؤمار رةمسي بة كردن بايكؤت كة بَيطةرد(م،
 ةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ث

 فةرموو. فقَي صاحل بةِرَيز
 بةِرَيز صاحل فقَي:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لة خاَلي يةك و خاَلي دوو بة كراوةيي هَيشكاوةتةوة دةَلَي بؤي هةية سةرؤك، واتة دةتوانَي سةرؤك بؤشي 

اَلي يةك و لة خاَلي نةبَيت، بؤية ئةوة حةسربَي و با تةفسري هةَلنةطرَيت كة ئةو ئيجرائاتانة بكرَي لة خ
دووةمدا، لة خاَلي سَييةمدا بة ئةركَيكي ثةرلةمان، ئةطةر ئةركي ليذنةشي بؤ زياد بكرَي رةنطة هةندَيجار 
ليذنةيةك ئةندامَيك راسثَيرَيت بة ئةركَيكةوة، بؤية لةاليةن ثةرلةمان يان ليذنةكةي بؤ زياد بكرَيت، خاَلي 

نان و ضاودَيري بةدوا داضوونيشي بؤ زياد بكرَيت كة يةكَيكة لة حةوتةم: لة دواي ثسثؤريةتي لة ياسادا
ئةركةكاني ثةرلةمان، خاَلي هةشتةم: لة بري ئةو هةشت رؤذة دواي ئةَامي هةَلبذاردنةكان ئةطةر 
سوَيندي ياسايي بَيت باشكة، ئةو رؤذةي كة ئةندامي ثةرلةمان سوَيندي ياسايي دةخوات، هةروةها بؤ زياد 

 خاَلةش بؤ بايكؤت كردن من ثشتطريي لة قسةكةي )خاتوو بَيطةرد( دةكةم، زؤر سوثاس.كردني ئةو 
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز بةهزاد دةروَيش فةرموو.
 بةِرَيز بةهزاد دةروَيش دةروَيش:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةطةتيظ هاتية نظيسني، مة ثَي باشة ثؤزةتيظ بَيت، بةو شَيوازةي (َي بة شَيوةيةكي ن7ئةز دبَيذم خااَل )
بَيت، يةعين وشةي نابَيت ئةز دبَيذم يا ناشرينة، كارَي خؤ ئةَام دةدات لة ضوارضَيوةي ثسثؤريةتيا خؤ، 

 زؤر سوثاس.
 

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز بَيستون فائق فةرموو.
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 ِرَيز بَيستون فائق حممد:بة
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

(، لة مةرجةكاني نةمانيةتي ئةندامدا هاتووة، 25خاَلي هةشت و خاَلي نؤ بة تايبةتي خاَلي نؤ لة ماددةي )
بؤية لَيرة زيادةية بة تايبةت خاَلي نؤ كة دةَلَي هةر ئةندامَيك ثؤستَيكي وزاري وةرطرت ئةوة لة ماددةي 

تووة كة ئةنداميةتي لة ئةَومةني وةزيران ئؤتؤماتيكيةن لَيرة ئةنداميةتي لة دةست دةدات، (دا ها25)
(، نةمانيةتي ئةندام لة 25بؤية زيادةية، دةكرَي ئةمة هةر دووكي هةَلطرَيت خاَلي هةشت و نؤ لة ماددةي )

ومةني وةزيران، هةر فةقةرةي سَي سةيري بكة وةرطرتين يةكَيك لة ثؤستةكاني سةرؤكايةتي هةرَيم، ئةَ
ثؤستَيكي دي فةرمي، واتة هةردوو فةقةرةي هةشت و نؤ دةطرَيتةوة و لَيرةدا هةية، بؤية ئةوة زيادةية، 

 زؤر سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز د.سراج فةرموو.
 بةِرَيز د.سراج شَيخ امحد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةوةندةي طةِرام لة ناو خاَلةكاني ئةنداميةتي، ئةركةكاني ئةندام، ئةوةم نةبيين، نةكةوتة بةرضاوم كة  من
باسي ثاراس  و نةدركاندني زانياري بكات، ضونكة ئةندام بةو ثَييةي كةوا حةقي ضاودَيري و بةدةست 

بتوانَيت ئةو ماف و زانياريانةي بة  هَيناني زانياري هةية، دةبواية ئاماذةي ثَي بكراية كةوا لة ض شوَينَيك
دةست نةهَينني كة ئةو بة دةسيت دةهَينَيت بة ثَيي ثَيطةكةي خؤي بي ثارَيزَيت، ئينجا بة راي من خاَلَيك 
زياد بكرَي بنووسرَي نابَي ئةندام هيض زانياريةكي تايبةت بة وةزارةتَيك ياخود دةستةيةك، ياخود ئةو 

ريقابي لةسةر دةكات بدركَينَيت بؤ اليةنَيك، ئين مةطةر بة رةزامةندي  شوَينةي ئةو كاري ضاودَيري و
سةرؤكايةتي ثةرلةمان بَيت، بؤ ووونة هةندَي وةزارةت هةن مةجبورن هةندَي زانياري ورد يان هةندَي 

ةية زانياري نهَيين بدةن بة ئةندامي ثةرلةمان بةو ثَييةي كةوا كاري خؤيةتي، ئةركي خؤيةتي، بةاَلم لةوان
هةندَي ئةندامي ثةرلةمان ئةو واجيبة لةوانةية هةندَي جار، لةوانةية لة داهاتوو ثَيشَيلي بكات و بيداتة 
اليةنَيك كةوا حةقي ثَيداني نةبَيت، من داوا دةكةم لَيرة وةكو ئةرك، وةكو واجيب ئةندامي ثةرلةمان هةر 

زامةندي سةرؤكايةتي نةبَيت، لَيرة ئاماذةي ثَي زانياريةك كةوا ثَيويست بَيت بدركَييَن، ئين مةطةر بة رة
 بكرَيت، سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك سعيد مةسيفي فةموو.
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 بةِرَيز سعيد حممد سعيد )سعيد مةسيفي(:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةركةكاني ئةندام، بِرطةي دوو: ئةندام ثابةندة بة  (22بةِرَيزان، ئةنداماني ثةرلةمان، لة ماددةي )
ئامادةبوون لة دانيشتنةكاني ئةو ليذنةيةي كة ئةو تَييدا ئةندامة، يةعين ئةطةر دانيش  لة دواي دانيش  
ئامادة نةبوو سةرؤكي ليذنة دةتوانَيت لة ئةنداميةتي بة كؤي دةنط الي ببات، بةاَلم ئةو ئةندامانةي كة 

ناتوانن، لةبةر ئةوةي ئةندام بؤ هةر ليذنةيةك لة ناو ثةرلةمان بة زؤرينةي دةنطي ئةنداماني  لةو ليذنانة
ثةرلةمان دةنطي ثَي دةدرَيت، ثَيويستة بة راثؤرتَيك سةرؤكايةتي ثةرلةمان ئاطادار بكرَيتةوة و ئةو كاتة لة 

روةها خاَلي تر من ثشتيواني لة )كاك ناو هؤَلي ثةرلةمان بتواني متمانةي لَي بسَينرَيتةوة لةو ليذنةية، هة
د.شَيركؤ( و )بَيطةرد خان( دةكةم، بؤ ئةوةي خاَلَيك زياد بكرَي كة بايكؤت كردن بة غيابات حساب 

 نةكرَيت، سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز بةهار عبدالرمحن فةرموو.
 :بةِرَيز بةهار عبدالرمحن حممد

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثشتطريي لة قسةكاني )خاتوو بَيطةرد( دةكةم، لة كاتي بايكؤت كردندا ئةندام بة غياب حساب نةكرَيت، 
بةاَلم ئةمة لة مافةكاني ئةندامدا جَي بةجَي بكرَيت، ضونكة مافَيكة كة بايكؤت كردن بة غياب حساب 

ؤي هةية، من دةَلَيم ئةمةي بؤ ئيزافة بكرَيت بة هةماهةنطي نةكرَيت، سةبارةت بة خاَلي دووةم كة لَيذنة ب
لةطةَل سةرؤكايةتي ثةرلةمان ليذنة بؤي هةية بة دوو لةسةر سَيي دةنطي ئةندامةكاني بة دةست لة 
كاركَيشاوة لة ليذنةكة لة قةَلةم بدرَيت، هةروةها لة رووي سياغةوة هةر سةبارةت بة خاَلي دووةم كة 

ئامادةبوون لة دانيشتنةكاني ئةو ليذنةيةي تَييدا ئةندامة، ئةطةر بةبَي هؤي رةوا لة  ئةندام ثابةندة بة
سَي دانيشتين يةك لة دواي يةك، يان ثَينج دانيشتين ث ِر، ث ِر لة ماوةي يةك وةرزي طرَيدان ئامادة نةبوو 

هةماهةنطي لةطةَل ئينجا ب يتة سةر ئةوةي كة ليذنة بؤي هةية، ياخود ئةو ثَيشنيارانةي كة كردم بة 
سةرؤكايةتي ثةرلةمان لةطةَل ليذنة بؤي هةية بة دوو لةسةر سَيي دةنطي ئةندامةكاني بة دةست لةكار 

 كَيشاوة لة قةَلةمي بدات، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك ساالر فةرموو.
 بةِرَيز ساالر حممود مراد:

 ز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَي

من سَي خاَل دةخةمة روو، خاَلي يةكةميان: ثرسيارة لة ليذنةي بةِرَيز ئايا ئةم ئةركانة دةستةي 
سةرؤكايةتيش دةطرَيتةوة؟ ضونكة لة ئةرك و دةسةاَلتةكاني دةستةدا ئاماذة بةو رَي و شوَينانة نةكراوة بؤ 
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ار دةكةم ئةو ثرسةي كة ثةيوةندي بة ئامادةبوون لة ئامادةبوون و ئامادة نةبوون، خاَلي دووةم: ثَيشني
دانيشتنةكاني ثةرلةمان و دواتر بة هةر هؤيةكةوة بايكؤت دةكرَيت بة غياب ئاماذةي ثَي نةكرَيت، خاَلي 
سَييةميش: ئةوةية ديقةتي زياتر بكةن لة بِرطةي حةوت ئايا ئةمة تةداخول كردن نيية لة كاري بةدوا 

ثيشةيي كاري ثةرلةمان؟ يةعين تةفزيل كردني دةسةاَلتةكاني تر نيية بةسةر داضوون و ياساداناني 
دةسةاَلتي ياساداناندا سةبارةت بة ضاودَيري كردن و ياسادانان، هيوادارم ئةو خاَلةية هةر جَيطاي نةبَيتةوة 

 لةم ماددةيةدا، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ز مريم صمد فةرموو.بةِرَي
 بةِرَيز مريم صمد عبدي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

(، لة خاَلي دوو من ثشتطريي لة هةظااَلمن دةكةم كة ثَيويستة 22بةِرَيزان، ئةنداماني ثةرلةمان، لة ماددةي )
اي هةظااَلمن بة راثؤرتَيك دةستةي سةرؤكايةتي ئاطادار بكرَيتةوة، هةروةها لة خاَلي سَييةم ثشتطريي لة ر

دةكةم دووبارة لة كاتَيكدا بايكؤت كردني هةر ئةندامَيك غياب نةدرَيت، هةروةها لةطةَل ئةو رايةم كة خاَلي 
)حةوتةم و هةشتةم و نؤيةم( البربَيت، يةك ثَيشنيارم هةية ئةطةر بكرَيت بِرطةيةك زياد بكرَيت، خاَلَيك 

يةك لة دواي يةك كؤبوونةوة نةكات ئةو ليذنة، يةعين  زياد بكرَي بؤ ئةو ليذنةيةي كة لة سَي دانيش 
ضؤن بَلَيي ئيجرائاتَيكي لةطةَل بكرَيت، يان ئةوةتا دةستةي سةرؤكايةتي ئةو ليذنةية هةَلبوةشَينَيتةوة، 

 ياخود بة غياب لة قةَلةمي بدات، سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو. بةِرَيز د.ظااَل
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لة خاَلي يةكةمدا هاتووة ئامادة نةبوونةكة لة ماَلثةِري تايبةتي ثةرلةمان بَنو دةكرَيتةوة، سةرةِراي 
ة ئةوةش بِريين مووضةكةي لة ئةَامي ئامادة نةبوونة، من ثَيمواية بَنوكردنةوةي ناوي ئامادة نةبوو ل

ماَلثةِري تايبةتي ثةرلةمان كارَيكي رةوا نيية، ئةطةر بكرَيت ئةنداماني ليذنة ئةم دةقة هةَلبطرن، لةبةر 
ئةوةي بِريين مووضةكةي كافية بؤ ئةو بابةتة، ئةوة زياتر دةضَيتة بابي بابَلَيني بَنو بوونةوة بة ئامادة 

لة ماَلثةِري ثةرلةمان بَنو بكرَيتةوة و بطوترَيت نةبوو بة كارَيكي رةواي نابينم بؤ ئةندامي ثةرلةمان كة 
ئةوة ئامادة نةبووة لة دانيشتنةكاني ثةرلةمان، لةبةر ئةوةي ئةو كاري علمي خؤي دةكات، ئةطةر باكي 
نةبَيت بةوةي كة كارةكاني خؤي ئةَامدا ئةوة ثةرلةمان دةتوانَي بة جؤرَيكي تر سزاي بدات هةر لة 

سيقة و لة دةستداني ئةنداميةتي، بؤية لةطةَل بَنوبوونةوةنيم لة ماَلثةِري بِريين مووضة تا سةحيب 
ثةرلةمان، هةرةوةها ئةوةي كة ثةيوةندي بةوة هةية كة بايكؤتي ئةندامي ثةرلةمان بة ئامادة نةبوو 
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ن ئةذمار نةكرَيت، ئةوة خاَلَيكة دةبَي زؤر بة وريايي كاري لةسةر بكرَيت، ضونكة مةسةلةي بايكؤت كرد
واتة نةطةتيظة، تؤ لَيرة تةنزيم كردني نةطةتيظ و ثاساودان بة ئامادة نةبوون دةبَي زؤر بة حةزةر لة 
ياسادا تةعامولي لةطةَل بكرَيت، ضونكة ئةو كة ئامادة نابَيت تؤ دَيي ثاساوي ثَيدةدةي دةَلَيي ئةوة بايكؤتة 

و حةقي بايكؤتة تؤ دةدةي بة فراكسيؤن يان بة ئامادة نةبوو حيسابي مةكة، جا ئايا ئامادة نةبوونةكة ئة
( جةلسة ئامادة 10دةيدةي بة تاكة ئةندامَيكي ثةرلةمان، لةوانةية ئةندامي ثةرلةمان لة وةرزَيكدا لة )

نةبَيت تؤ نةتواني سزاي بدةي، ئةطةر تةنزميت نةكردبَيتةوة، ئةو دةَلَي من بايكؤمت كردووة، تؤ ضؤن 
بايكؤتي كردووة، ياخود دةيةوَي كارةكاني خؤي ئةَام نةدات، بؤية ثَيمواية  دةتواني بيسةنَيين كة ئةوة

ئةو ثَيشنيارة ثَيشنيارَيكي نةطةتيظة و بالزات لةطةَل ئةو تونديةية تةنزمييان كردووة بؤ ئةوةي ئةندامي 
 كةن، سوثاس.ثةرلةمان ئامادةبَيت، بؤية داوايان لَي دةكةم زؤر بة دةقيقي تةعامول لةطةَل ئةم بابةتة ب

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز مامؤستا غريب فةرموو.
 حةمة:مصطفى بةِرَيز غريب 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بة ناوي خواي ثةخشندةو ميهرةبان، من دوو سةرةَم هةية لةسةر خاَلي يةك و لةطةَل خاَلي شةش، خاَلي 
دة نةبووني ئةندامي ثةرلةمان دةكات لة دانيشتنةكاني ثةرلةمان بةراسيت ئامادة يةك: كة باسي ئاما

نةبووني ئةندامي ثةرلةمان لة دانيشتين ثةرلةمان يان لة دانيشتين ليذنة كارةساتة، ئةوةي كة نووسراوة 
دانيشتنةكان  ئةطةر بةبَي هؤيةكي رةوا ئامادةي دانيشتنةكان نةبوو سةرةَي ئةو ليذنة بةِرَيزة رادةكَيشم

بكرَيت بة دانيشتنَيكي نةبوو، ضونكة  دانيشتنةكان رةهاية، دةبَي ئةو رةهاية سنووري بؤ دابنرَيت، ئةطةر 
ضي دواتر راست كردنةوةي بؤ كراوة لة ثةرةطرايف دوايي خؤيدا، ثاشان ثشتيواني لة رايةكةي )د.ظااَل( 

ي بة ثَيويست نابينم، هةر ضةندة سزاكةي بؤ قورسك دةكةم لة ماَلثةِري تايبةتي ثةرلةمان بَنوكردنةوةكة
بكرَيت، لة خاَلي شةشةمدا سةرةَي من لةسةر خاَلي شةشةم يةكطرتنةوةي كاري حزبي لةطةَل كاري 
ئةندام ثةرلةماني، ئةم بابةتة ئةطةر ضي ترسم هةية ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمانتاران ثشتيوانيم لَي 

ئاخؤ لة هيض ثةرلةمانَيكي دونيادا واية، خؤزطة ثةرلةماني كوردستان ببوايةتة  نةكةن، هةروةها ئاطادارنيم
ضونكة كاري  بايةتةوة،يةكةمني ثةرلةمان كة كاري حزبي و كاري ثةرلةمانتاري بة يةكةوة كؤ نةكرد

كاري ئةندامي ثةرلةمان لَيرة نوَينةرايةتي ميللةتة، نوَينةرايةتيةك كة لة لوتكةي ئةمانةتة، كة ِرةنطة 
سةرؤكي ئةَومةني وةزيران طةلَي، طةلَي سةنطني بَيت، ئةطةر دادوةرَيك سةرةتا دةستبةكار دةبَيت، 
سوَيندي ياسايي خبوات كة ثةيوةندي بة حزبةوة نةمَينَيت، ئةوا بؤ كاري ئةندام ثةرلةمان بةِراسيت زؤر بة 

بةرذةوةندي طشيت يةك ناطرَيتةوة، جار بةرذةوةندي حزب، لةطةَل  ثَيويست تري دةبينم، ضونكة هةندَي
من بةضاوي خؤم ضةندجار ئةوةم بينيوة كة دةنطدان لةسةر بابةتَيك كراوة، ئةندامي ثةرلةمان دةنطي 

% زيان بة بةرذةوةندي طشيت دةطةيةنَيت، بؤية بة ثَيويسيت دةزامن 100داوة، لةكاتَيكدا دَلنيا بووة لة 
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ثةرلةماني، من دةقَيكم نووسيوة بؤي) ثَيويستة ئةندام لةِرؤذي  كاري حزبي جيابكرَيتةوة لةكاري ئةندام
سوَيند خواردنيةوة دةست لةكار كَيشانةوةي فةرمي خؤي لة حزب ِرابطةيةنَيت( ئيك خؤ ئةو دؤستايةتي 

 هةر ئةمَينَيت لةطةَل حزب، بةآلم ئةندامي حزب نةبَيت، سوثاس.
 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 سوثاس، كاك عبدالرمحن علي، فةرموو.
 :رضابةِرَيز عبدالرمحن علي 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
% كاري رؤذانةمان لةناو 80وةَلآل من تَيبينيةكةم لةسةر ئةوةية ئَيمةي ثةرلةمانتاران، كاري سةرةكيمان لة 

رلةمانداية، بؤية ثَيم واية و %ي لةهؤَلي ثة20ليذنةكاني ثةرلةمانداية، ئةوةي كة دةمَينَيتةوة تةنها لة 
%ي بِريين مووضةكةية، هةر ثةرلةمانتارَيك 5ثَيشم باشة، ئةو سزاية وةكو ئةوةي سزاي ناو نراوة، كة لة 

لة هؤَلي ثةرلةماندا ئامادة نةبوو ئةو بِرةي لَي دةبِرن، هةمان سزاش بؤ ئامادة نةبوونيش لة ليذنةكان 
ينةي كارةكاوان لةوَيداية، بةداخةوة زؤرَيك لة ليذنةكان ئةندامةكان بكرَيت لةِراستيدا، ضونكة ئَيمة زؤر

( دةقةيةك لةوَي بَيت و واذوويةكي ئامادةبوون بكات ئةمة طرفتة، شتَيكي تر باسي متمانة 5ِرةنطة ب َيت )
ني هةر سةندنةوة لة ئةندام دةكرَيت لةناو ليذنةكاندا، ئَيمة لةناو هؤَلي ثةرلةماندا دةنط بة ئةندام بوو

ثةرلةمانتارَيك دةدةين لةناو ليذنةكان، بةآلم ناكرَيت لة ليذنةكةي خؤيدا مايف ئةندامَييت لَي وةربطريَيتةوة، 
تةنانةت بؤ طواستنةوةي بؤ ليذنةيةكي تريش لةناو هؤَلي ثةرلةمان دةنطي لةسةر دةدةين، بؤية ثَيم باشة 

ثةرلةمانتارَيك ضةند كؤبوونةوةيةك ئامادة نةبوو  ئةو دةسةآلتة بةليذنة نةدرَيت، بةئارةزووي خؤي يان
مايف ئةندامَييت لةو ليذنةيةدا نةمَينَيت، ئةوة هةَلبطريَيت لة هؤلََي ثةرلةمان ساغ بكرَيتةوة، خاَلَيكي تر من 
ثشتطريي تةواوي ئةو بؤضوونةي كاك ساالر دةكةم، كة خاَلي حةوتةم شتَيكي زيادةيةو ئةمة جؤرَيك لة 

ي بؤ ثةرلةمانتاران دروست كردووة، كة بةهيض شَيوةيةك نةضني بةالي مةسةلةي دادطاكان كة كؤت و بةند
 ئةوة بةِراسيت خاَلَيكي زيادةية بةِرةئي من، زؤر سوثاس.

 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.
 ، فةرموو.مصطفىزؤر سوثاس، كاك دلَير 

 حسن: مصطفىبةِرَيز دلَير 
 ثةرلةمان. بةِرَيز سةرؤكي

من تَيبينيم لةسةر خاَلي ضوارةم هةية، لةسةر )ئةندامي ثةرلةمان كة ثابةندة بة تةفةِروغي تةواو لةهةر 
ثيشةيةك(، ئةو )ثيشةية( بكرَيت بة )وةزيفة(، ضونكة ثيشة، شيت تريش دةطرَيتةوة، خاَلَيكي تر )نابَيت 

سةآلتةكان(، ثَيم واية ئةوة دةست بةستنةوةية، ئةندامي ثةرلةمان دةست وةربداتة كارةكاني هةر يةك لةدة
( تةنها بِرياري دادطا دةطرَيتةوة، وة لة ئموري ئيداري و ال سلطات على القضاءضونكة مةبدةئي دةستوري )
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تةنزميي و مالي و هةيكةلي، مايف ثةرلةمانة ضاودَيري سوَلتةي قةزائي بكات، لةخاَلي هةشتيش، ثيشة، 
 ي وةزيفي يان ثيشةيي هةذمار ناكرَيت، ئةو ثيشةيية زيادةية، زؤر سوثاس.لةكؤتاييدا هاتووة، كار

 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.
 سوثاس، كاك انور قادر، فةرموو.

 :مصطفىبةِرَيز انور قادر 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ضةند ثةرلةمانتارَيكيش ئاماذةيان منيش تَيبينيم لةسةر بِرطةي حةوت هةية، نابَيت ئةندام دةست وةربدا،
(ي هةَلبذاردني 56( ئةرك و دةسةآلتةكاني ثةرلةمان بةِرووني لةماددةي )56ثَي كرد، ضونكة لة ماددةي)

ثةرلةماني كوردستان ئةرك و دةسةآلتي ثةرلةمان بةِروني ديارة، بؤية ئةو بِرطةية بة زيادة دةزامن، زؤر 
 سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان: يوسف حممد صادق/ بةِرَيز د.
( خبوَيننةوة، باشة 23زؤر سوثاس، بؤ بةِرَيزتان طفتوطؤ لةسةر ئةو ماددةيةش تةواو بوو، تكاية ماددةي )

 دكتؤرة بةهار قسةتان هةية، لةسةر قسةكاني ئةندامان، فةرموو.
 بةِرَيز د. بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةندامي بةِرَيزي ثةرلةمان باسيان لةوة كرد كة نةهاتن لة ليذنةكان (3سةبارةت بةوةي كة زياتر لة )
(لةم ثرٍِؤذةي ثةيِرةوةي كة 33هةمان سزاي نةهاتين ناو هؤَلي ثةرلةماني هةبَيت، ئةوة لة ماددةي)

لةبةردةسيت بةِرَيزتانداية هاتووة، وتوومانة ئةو حوكمانةي لةثةيِرةو تايبةتن بةئامادة بوون لة 
ني ثةرلةمان، بةسةر ئامادةبوون لةدانيشتين ليذنةكانيش جَيبةجَي دةبَيت، بؤية ئَيمة لةوَيدا داينشتنةكا

كة باسي ليذنةمان كردووة ليذنة هةميشةييةكان، ئةو خاَلةمان جَيطر كردووة، سةبارةت بة خاَلي حةوتةم: 
وة دواتر دةبَيت بة ئيقكاح، ئةويش زياتر لة سَي ئةندام داواي ئةوةي كردووة، كة ئةم خاَلة نةمَينَيت، ئة

بةدةنطدان يةكنيي دةبَيتةوة، بةآلم مةبةسيت ئَيمة ئةوة بووة كة زةبيت ئةوة بكرَيت ئةندامي ثةرلةمان 
لةضوارضَيوةي كاري خؤيدا كار بكات، تةنها مةبةسيت ئَيمة ئةوة بووة، بةآلم دواتر ئةمة ئةبَيت بةدةنطدان 

( ئةندامي ثةرلةمان داواي كردووة، سةبارةت بةوةي كة نابَيت هيض 3ة )يةكنيي بكرَيتةوة، ضونكة زياتر ل
ئةندامَيكي ثةرلةمان زانياري تايبةت بدات بة وةزارةتةكان، ئةوة ثَيم وابَيت نابَيت لة ثةيِرةوي ناوخؤدا 
 ئةندامي ثةرلةمان تةقيد بكرَيت، ئةندامي ثةرلةمان ئةرك و مايف خؤي دةزانَيت، بؤية ثَيم باش نية

 ئةندامي ثةرلةمان لة ثةيِرةودا ثَيي بووترَيت نابَيت زانياري بدات بة خةَلكاني تر، زؤر سوثاس.
 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

زؤر سوثاس، ثَيش ئةوةي كاك ابوبكر قسة بكات، بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، بزانن ئةطةر نوسخةي 
ةن بؤ ئةوةي بيطؤِرين بؤ نوسخة نوَييةكة، ئةشتوانن هةر بةوة بةراوردي كؤني ثةيِرةوتان الية داوا بك
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(ئةركةكاني ئةندام، لَيرة باس لة دةسةآلتي دادوةري ئةكات، ئةطةر الي 22بكةن، خاَلي حةوتةم لةماددةي )
ي ئَيوة شتَيكي ترة تكاية داوا بكةن بؤ ئةوةي بيطؤِرن بة وَينة تازةكةي هةموارةكة، بؤ ئةوةي لةكات

 طفتوطؤدا ئاطاداري طؤِرانكارييةكان بن، كاك ابوبكر هةَلةدني، فةرموو.
 بةِرَيز ابوبكر عمر عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من ثشتطريي لة قسةكاني بةهار خامن ئةكةم، كة بايكؤت كردن وةكو مافَيكي ئةندام ثةرلةمان بَيت، نةك 
لة مافةكان)ئةندام بؤي هةية بايكؤتي داينشتنةكاني ثةرلةمان لَيرةدا بنووسرَيت، ئةم دةقةش زياد بكةين 

بكات، وةك دةربِريين هةَلوَيست، بةهةر هؤكارَيك بَيت، ئةو بايكؤت كردنة بةتةنها بَيت يان ضةند 
 ثةرلةمانتارَيك، يان فراكسيؤنةكة ثَيي هةَلبستَيت(، يةعين وةكو مافَيك ئاماذةي ثَي بدةين، سوثاس.

 ف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:يوس بةِرَيز د.
 سوثاس، دكتؤر فرسةت، جةنابيشت قسةت هةبوو، فةرموو.

 بةِرَيز د. فرست صؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( ئةندام ثَيشنيازيان كردووة، لة صياغة ئةوانة دةخةينة دةنطدان، بةآلم هةر بؤ 3ئةوةي كة زياتر لة )
ة بآلوكردنةوةي لة ساييت فةرمي كة هاوِرَيكامن باسيان نةكرد، دةكرَيت ِروونكردنةوة ئةوةي كة سةبارةت ب

هةَلبطريَيت، ئةوة ئاسايية، باوةِر ناكةم كَيشةمان هةبَيت، بؤية ئةوةمان دانا تا ئةندام وةكو حرسَيك 
ةئكيد ئامادةي دانيشتنةكان بَيت، بةآلم ئةطةر ثَيتان زيادة هةَلي دةطرين، سةبارةت بةوةي ليذنةكان، بةت

كة دَيينة سةر كاري ليذنةكان، هةمان ئةو ِرَيكارانةي كة لَيرة هةن لةسةر ئةندام لة كؤبوونةوةكاني 
ثةرلةمان، بةهةمان شَيوةش لةسةر ئامادة نةبوون لة كؤبوونةوةكاني ليذنةكان وةكو يةك يةكساوان 

ئَيمة لة ثةرلةمان جطة لة كاري كردووة، سةبارةت بة بِرطةي حةوتةم، يةعين ئَيمة ديارميان كردووة، خؤ 
ياسادانان و ضاودَيري كردن كاري ترمان نية، هةر ئةوة كارمانة، واتة لةو ضوارضَيوة ئةندامي ثةرلةمان 
دةسيت كراوةية، هةرضي بيةوَيت بيكات، بةآلم لة دةرةوةي ئةوة، بؤية ئةوةمان داناوة تا بةهةمان شَيوة 

ةدةن لةدةرةوةي ئيشي خؤيان بةهيض شَيوةيةك قسة لةسةر كاري دةسةآلتةكاني تريش ِرَيطة بةخؤيان ن
ثةرلةمان بكةن، ئةوةش ئيلتيزام كردنة بةو ثرةنسيثةي كة ثَيي ئةوترَيت ثرةنسيثي لَيك جياكردنةوةي 
دةسةآلتةكان، وة ثرةنسيثَيكي طةورةية، بؤية دةبَيت هةموومان ِرَيزي لَي بطرين، لةسةر ئةو بنةماية و 

يةك ئةوة كةمكردنةوة نية، ئةركي ثةرلةمانة، ئةوةي تريش كة باس كرا، ناكرَيت ئةندامي بةهيض شَيوة
ثةرلةمان وةكو قازييةك بَيت، مبانةوَيت يان نةمانةوَيت كاري سياسي لةم ثةرلةمانة ئةكرَيت، لةهةموو 

لةسةر بكةين،  ثةرلةماناتي عالةميش ئةكرَيت، بؤية بةتةسةوري من ئةمة شتَيك نية كة بتوانني طفتوطؤي
كة كاري حزبي لة ثةرلةمان قةدةغة بكةين، وة هةموومشان نوَينةري حزبةكانيشني، وة لةهةموو دونياش 

 واية، سوثاس.
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 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.
 ( خبوَيننةوة بؤ ئةوةي بيخةينة طفتوطؤوة، فةرموو.23زؤر سوثاس، تكاية ماددةي )

 سعيد:بةِرَيز سؤران عمر 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( مافةكان  ئةندام 23مــاددةخ )
لةكات  كؤتاي  هاتن  ئةندامَيت  ئةطةر مةرجَيك لة مةرجةكان  لةدةست نةدابوو، ئةندام بؤي  -1

هةية بطةرَيتةوة بؤ وةزيفة ئةنداماني خولةكان  ثَيشووتري ثةرلةمان دةتوانن لةم 
 مافةبةهرةمةند بنب.

تيةكةخ بؤ مةبةست  سةرموضةو ثلة بةرز كردنةوة تةرقية و خانةنشين  هةذمار ماوةخ ئةندامَي -2
 دةكرَيت .

 ئةندام بؤخ هةية مؤَلةت  نةخؤش  بةثَ  خ رَيكارةكان وةربطرَيت .  -3

سةرؤك بؤخ هةية مؤَلةتَيك  ئاساي  بداتة ئةندام ئةطةر  بارودؤخةكةخ ثَيويست  كرد بؤ  -4
 ات  لة ماوةخ هةر وةرزَيك لة وةرزةكان  طرَيدان ( رؤذ تَيثةر نةك15ماوةيةك كةلة )

هةريةك لةدةستةخ سةرؤكايةت  ثةرلةمان و ئةندامان مووضة و دةرماَلةخ مانطانة وةردةطرن كة  -5
 بة ياسا رَيكدةخرَيت .

ئةطةر ئةندامَيك لةكات  يان لة ئاكام  راذةخ لة ثةرلةمان يان بةهؤيةوة كؤض  دواي  كرد ئةوا  -6
 نشين  بؤ مرياتطراني تةرخان دةكرَيت بةثَيي ياسا كارثَيكراوةكان.مووضةيةك  خانة

 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 بةِرَيزان كَي قسةي هةية لةسةر ئةم ماددةية، تكاية ناوةكانتان دةنووسني، كاك عباس غةزالي، فةرموو.
 بةِرَيز عباس غةزالي مريخان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ةنيسبةت خاَلي سَييةم: هةموو مرؤظَيك قابيلي ئةوةية نةخؤش ببَيت، بؤية نةخؤشيش ثَيويسيت بة ب

مؤَلةت هةية، ئَيمة لةطةَل ئةوةداين، بةآلم لة حاَلةتَيكدا كة نةخؤشي ببَيت بة نةخؤشي ماوة درَيذ، 
ي تَيدا بَيت كة خولَيكي ثةرلةماني ضوار ساَلة، لةو ضوار ساَلة هةمووي نةخؤش بَيت، بةمةرجَيك

 لةوةرزَيكي ياسادانان تَيثةِر نةكات، سوثاس.
 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 زؤر سوثاس، شكرية خان، فةرموو.
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 :مصطفىبةِرَيز شكرية امساعيل 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

داتَي، ئايا مةسةلةي خانةنشيين، سةبارةت بةخاَلي يةكةم، حةز دةكةم ليذنةكة ِروونكردنةوةي زياترمان ب
 ياخود طةِرانةوة بؤ وةزيفة ئيختياري تةواوي تَيداية، يان نا؟، سوثاس.

 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.
 زؤر سوثاس، دكتؤر سرود فةرموو.

 بةِرَيز سرود سليم مةتي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 قسةكامن كران، زؤر سوثاس.
 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 سوثاس، دكتؤر شَيركؤ حةمة امني، فةرموو.
 بةِرَيز د. شَيركؤ محة امني:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لة خاَلي يةكةم نووسراوة )لةكاتي كؤتايي هاتين ئةندامَييت، ئةطةر مةرجَيك لةمةرجةكاني لةدةست 
وةزيفةكةي، ئةنداماني خولةكاني ثَيشووتري ثةرلةمان دةتوانن نةدابوو، ئةندام بؤي هةية بطةِرَيتةوة بؤ 

لةم مافة بةهرةمةند بن( ، ئةمةوَيت ئةمانةي تَيدا زياد بكرَيت، بةتايبةتي من موعاناتَيكي زؤرم هةية 
لةطةَل ئةوةدا، ) ئةندام بؤي هةبَيت ِراستةوخؤ نووسراو ئاراستةي دةسةآلتي جَيبةجَيكردن بكات، 

ةجَيكردنيش مولزةم بَيت بةوةي كة كةمكين ماوة)دوو هةفتة( زؤرترين ماوة)ضوار دةسةآلتي جَيب
هةفتة(وةآلمي نووسراوةكةي بداتةوة، يةعين لةِراستيدا بؤ ووونة من خؤم جاري وا هةية نووسراوَيك 
ة ئةهَينم بةدوومانط هةر لةم ثةرلةمانة دةرناضَيت، ئةمة يةكَيكة لةوانةي كة لةبةردةستمداية، بؤي

لةِراستيدا ئةبَيت ئةندام خؤي ئةو مافةي هةبَيت كةِراستةوخؤ نووسراو ئاراستةي دةسةآلتي جَيبةجَي 
كردن بكات، من ئةو ثرسيارةم كردووة كة لةِراستيدا دةكرَيت، لةوآلتاني ثَيشكةوتوو ئةمة هةية، خاَلَيكي 

سةرجةم دةزطاو دامةزراوةكاني  تر ئةوةية بةخوَيندنةوة  دةخيوَينمةوة)يةكةم: ئةندامي ثةرلةمان لة
هةرَيمدا مامةَلةي كةسايةتي ثلة بَلندي بؤ دةكرَيت، بةمةبةسيت ِراثةِراندني ئيشوكاري تايبةت بة 
ثةرلةمان و نابَيت هيض ِرَيطري و دةستخستنة ِرَيطاي بكرَيت، لةهيض بازطةو دةزطايةكي ِرةمسي هةرَيمدا(، 

رمي داواي زانياري و دؤكؤمَينت لة دامةزراوةكاني هةرَيم بكات، )دووةم: ئةندام دةتوانَيت بةشَيوةي فة
وَينةيةكيش لةداواكارييةكة ِرةوانةي دةستةي سةرؤكايةتي دةكرَيت و ثَيويستة اليةني ثةيوةنديدار 

(ِرؤذ لةوةرطرتين داواكارييةكة وةآلمي ئةندامةكة بدرَيتةوة، ئةطةر ئةو اليةنة نةيتواني ئةو 10لةماوةي )
نة خباتة بةردةسيت ئةندام، ئةوة ثَيويستة بةنامةيةكي فةرمي ئاطاداري بكاتةوة، ئةطةر ئةندام سوور بةَلطا



 156 

بوو لةسةر داواكارييةكةي ئةوة لةو بارةوة ليذنةي ناوةند دوابِريار بدات(، ئةندامي ثةرلةمان بةتاك يان 
 سوثاس.بةكؤ دةتوانن سةرداني سةرجةم فةرمانطةو دامةزراوةكاني هةرَيم بكةن، 

  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ديارة كاتت تةواو بوو بةرَيز دكتؤر شَيركؤ دةتوان  ثَيشنيارةكانت بنَيرخ بؤ ليذنة، بةرَيز دكتؤر عزت 
 فةرموو. 

 : بةرَيز د. عزت صابر
 .بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

انةنشين  يةكطرتووخ عَيراق لة خووة ئَيمة لة رابردوودا هةموارَيكمان ثَيشكةش كرد بؤ ياساي خ
حكومةت  هةرَيم طووت  لة بةر بَ  بوجةخ ثَيمان جَ  بة جَ  ناكرَيت، بةآلم لة وَيدا ئَيمة ئةو ماددانةخ 
لة عَيراقيش دةستييان بؤ نةبن ئَيمة ضاكسازميان تَيدا كرد بؤ ئةوةخ بطوََ  لة طةَل واقيع  هةرَيم  

اَل  يةكةم لة كات  كؤتاي  هاتن  ئةندامييةت ، ئةطةر مةرجَيك لة كوردستان لَيرة ثةيوةست بة خ
مةرجةكان  لة دةست نةدابَيت بؤخ هةية بطةِرَيتةوة بؤ وةزيفة لَيرةدا زؤر طرنطة ليذنة بةرَيزةكة ئةوة بة 
هةند وةربطرَيت وةكو حةي وةسةت بؤ ئةم قؤناغةخ ئيستا ثةرلةمانتار سةر ثشك بكرَخ لةوةخ كة بةم 

ا بةركارةخ هةية كة ئَيستا خانةنشني دةبَيت يا خود ئامادةية رازخ بَيت بةو موضةخ كة ئةطةِرَيتةوة ياس
بؤ وةزيفةكةخ خؤخ سةر ثشك كرَيت لةوةياندا بؤخ ئةوةخ ئَيستا سَ  صةد ثةرلةمانتار لة هةرَيم  

ةرَيمة كوردستانة كوردستان خانةنشينن كة ئةو سَ  صةدة دوو صةد يان سَ  صةديان خزمةتييان بةو ه
كردباية بة بَ  ئةوةخ هيض خةرجييةك  تر لة سةر حكومةت  هةرَيم بوستَ ، كةواتة سوودةكة لة مةداية 
ثةرلةمانتار كة ثةرلةمانتارخ تةواو كرد بطةِرَيتةوة سةر وةزيفةكةخ خؤخ، بةآلم ئةوةش  لة بةردةم دا 

  ثةرلةمانتارخ يا خود ئةو موضةية كة بَيت كامةيان هةَلدةبذَيردرَيت، ئةطةر موضةخ خانةنشين
ئةضيتةوة سةر وةزيفةكةخ خؤخ، هيوادارم جَيطةخ بكةيتةوة ئةوة هةم بؤ ثةرلةمانتار هةم بؤ كوردستان 

 هةم بؤ كةم كردنةوةخ خةرج  سوود دةبَيت، زؤر سوثاس. 
  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ةرموو. زؤر سوثاس، بةرَيز مامؤستا غريب ف
  مصطفى:بةرَيز غريب 

 بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.
ثشتيوان  هةموو رايةكان  كاك دكتؤر شَيركؤ ئةكةم و ثشتيوان  هةموو رايةكان  كاك دكتؤر عزت ئةكةم، 
ثاشان لة سةر خاَل  ضوار سةرَم هةية سةرؤك بؤخ هةية مؤلةتَيك  ئاساي  بداتة ئةندام وا ئةبينم 

( رؤذ ئةطرَيتةوة دراشتنةكة بةم جؤرة بَيت 15ك مؤلةت ئةطرَيتةوة كة ثانزدة )مؤلةتَيكة ئاساي  ية
بكرَيتة مؤلةت  ئاساي ، سةرؤك بؤخ هةية مؤلةت  ئاساي  بداتة ئةندام ثةرلةمان، واتة يةك جار لة 
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افةخ ( رؤذ تَيثةر نةكات ئةوةخ بؤ ئيز15( رؤذ ئةطرَيتةوة ئةمة ثاشان كة ثانزدة )15رؤذَيك تا ثانزدة )
 بكرَيت بة سةر يةكةوة يان ب ِر ب ِر، سوثاس. 

  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس مامؤستا بؤ جةنابت، بةرَيز كاك شوان فةرموو. 
 : قةالدزةي  مصطفىبةرَيز شوان 

  .بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
م، بِرطةخ يةكةميش بةو شَيوةيةش ثشتيوان  لة رةئيةكان  كاك دكتؤر شَيركؤ حةمة ئةمني دةكة

دابِرَيذَيتةوة : ئةندام ئةطةر لة كات  كؤتاي  هاتن  خؤلي ثةرلةمان مةرج  ئةندامَييةت  لة دةست نةدا 
بوو ب  هةية بطةِرَيتةوة سةر ثَيشةكةخ ثَيشوو ئةم مافة ئةندامةكان  ثَيشووش دةطِرَيتةوة، بِرطةخ ضوارةم 

سةرؤك لة كات  ثَيويستدا بؤ هةر وةرزَيك لة وةرزةكان  ساَل بؤخ هةية مؤلةت  بةو شَيوةية دابِرَيذَيتةوة :
( تَيثةر نةكات، بِرطةخ ثَينجةميش بةو شَيوةية : ئةطةر 15بداتة ئةندام بؤ ماوةيةك كة لة ثانزدة رؤذ )

 دةكرَيت، ئةندامَيك لة ماوةخ كارخ ثةرلةمانيدا كؤض  دواي  كرد بة ثَي  ياسا كارثَيكراوةكان خانةنشني
 سوثاس. 

  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس كاك شوان، بةرَيز كاك قادر فةرموو، لَيرة نيية؟ بةرَيز كاك فةرهاد فةرموو. 
 : بةرَيز فرهاد حةمة صاحل
 بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

 ران. يةكةم ثشتطريي لة قسةكان  دكتؤر عزت ئةكةم، دووةم، شتةكان  ترم طووت
  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، كاك ساالر فةرموو. 
 : بةرَيز ساالر حممود

  .بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
من رام واية خاَل  سَييةم و ضوارةم يةك خبرَيت لة ماددةخ ثَيشوودا باس  بورَيذندرا كة ببةسرَيتةوة بة 

ةستة بة بايكوت كردن  دانشتنةكان  ثةرلةمان، بؤية ئةم بابةتة ض مافةكان  ئةندامةوة كو ئةويش ثةيو
ئيجاب  بَ  يان سلب  مافَيك  رةواية يةكَيكة لة ثراسيبةكان  كارخ ثةرلةمان  و ناكرَيت بة حاَلةتَيك  
نيطةتيف تةماشا بكرَيت بؤية ثرسَيك  بةديهية لة هةر حاَلةتَيكدا كة ئةندام  ثةرلةمان يان فراكسيؤن  

رلةمان  يان طرؤث  ثةرلةمان  يان ليذنةخ ثةرلةمان  بيةوَخ لة سةر ثرس و بابةتَيك كة خؤخ بِرواخ ثة
ثَييةت  بايكوت  دانيشتنةكان بكات ئةوة بةسكاو بوو بة ئةركةكانةوة و ئاماذةش بةوة كرا كة لة ثرس  

ةرَيز وآلمَيك  كؤنكرَيت  بؤ مافةكاندا باس بكرَيت بؤية من ئةم باسة هَينامة ثَيشةوة، ضونكة ليذنةخ ب
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ئةم ثرسة نةبوو كة لة هةمان كاتيشدا بة حاَلةتَيك  نَيطةتيف دارَيذرا، لة بةر ئةوة من بة ثرسَيك  ئيجاب  
 هةموو ثةرلةمانَيك  زيندووخ دونيا ئةزامن بؤية ناكرَخ لة مافةكانيشدا ناو بهَينرَيت، سوثاس. 

  ةمان:بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرل

 دةست خؤش كاك ساالر، كاك سعيد فةرموو. 
 : بةرَيز سعيد حممد

  .بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
بةرَيز ئةندامان  ثةرلةمان، لة ماددة بيست و سَ  لة بِرطة يةكةم بةش  كؤتاييةكة البربَي  لة كات  

بطةرَيتةوة سةر  كؤتاي  هاتن  ئةطةر مةرجَيك لة مةرجةكان  لة دةست نةدا بوو ئةندام بؤخ هةية
وةزيفة، بةآلم ئةوانةخ خؤي ثَيشك و ضةند ساَلة وازيان هَيناية وةكو ئةوانة ثَيويست ناكةت لة سةر ئةوة 
بنووسرَيت، بةس خاَل  دووةم لة رووخ ياساييةوة ئةندام ثةرلةمان لة كات  سوَيند خواردن  بة دةست لة 

رة ئايا دةتوانَيت كةسَيك ئيستيقالةخ بدرَيت و بطةرَيتةوة كار كَيشانةوة هةذمار دةكرَيت ئيستيقالةخ لة سة
 لة سةر كارخ وةزيف  خؤخ يان نا؟ سوثاس. 
  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

باشة، سوثاس، وابزامن ئيستقيالة كراوة بة ئينفيكاك ئةوةخ كة من سةرَم هةية، يةعن  دةست كَيشانةوة 
بةآلم ئةو سةرَةخ كاك ساالر باس  كرد ثَيش ئةوةخ بةرَيزان ئةندامان  ليذنةخ دةست لة كار هةَلطرتن، 

كات  ثةيِرةو و وآلمان  ئةندامان  ثةرلةمان بدةنةوة ئةمةويست ئَيمةش لة دةستةخ سةرؤكايةت  سةرَ  
ستة بةَلَ  جةنابتان بؤ ئةوةخ ِرابكَيشني كة ثَيويست ئةكات ثرس  بايكوت كردن  ئةندامان رَيك خبةين و را

ئةمة مافَيكة مافَيك  ئةندام  ثةرلةمانة مافَيك  فراكسيؤنةكان  ثةرلةمانة، بةآلم ئةمة رَيك خبةين بؤ 
ئةوةخ جيا بكرَيتةوة لة غياب لة ئامادة نةبوون  ئةندام ثةرلةمان ثَيويست ئةكات، يةعن  حاَلةتَيك  بؤ 

ئاراستةخ دةستةخ سةرؤكايةت  بكات بدوزينةوة و داواكارخ ثَيشكةش بكات راخ خؤخ بة بةيان 
داواكارييةك  هةبَ  يان داخوازييةك  طشت  هةبَ  ثرؤذة ياسايةك داواكارخ بَيت شتَيك  لةم بابةتة بَيت بؤ 
ئةوةخ جيا بكرَيتةوة لةوةخ هةندَيك لة ئةندامان  ثةرلةمان رةنطة ئامادةخ دانيشتنةكةخ ثةرلةمان نةبن 

ةية ئامادةخ دانيشتنةكةخ ثةرلةمان نةبووة ئةمِرؤ نامةيةك  ئاراستةخ ئَيستا ئخندام  ثةرلةماوان ه
كردووين داواخ ئةوة ئةكات وةكو بايكوت بؤ حيساب بكةين ئاخر ئةمة ناكرَيت، يةعن  لة دواخ ئةوةخ كة 
تؤ لة دانيشتن  ثةرلةمان ئامادة نةبووخ ئَيستا داواخ ئةوةخ بكةخ كة بة بايكوت بؤخ هةذمار بكرَيت لة 

اتَيدا لة ثةيِرةوةخ ئَيستاخ بة كارخ ثةرلةمان  كوردستان ثرس  بايكوت رَيك نةخراوة بة شَيوةيةك  ك
عورف  لة ماوةخ رابردوو هةر ئةندامَيك  ثةرلةمان لة كات  دانيشتنةكان  ثةرلةمان بابةتَيك  بة دَل 

ة دَل نةبوو بَ  هةستاوة رؤشتووتة نةبوو بَ  بةرنامةخ كارخ بة دَل نةبوو بَ  يان شَيوازخ مامةَلةخ ئَيمة ب
دةرةوة و بايكوت بؤمان هةذمار كردووة، بةآلم يةعن  ئةو ثرسة ثَيويستة رَيك خبرَيت، بةرَيزان لة ليذنةخ 

 كات  ئةطةر سةرََيكتان هةية فةرموون، بةرَيز دكتؤرة رَيواز فةرموو. 
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 : بةرَيز رَيواز فائق
 بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

وونكردنةوةخ بِرطةخ يةكةم لة ماددةخ بيست و سَ  ئَيمة ئةزانني، يةعن  هَينان  ئةو سةبارةت بة ر
بِرطةية لَيرةدا رةنطة لة رووخ شكلييةوة وا دةربكةوَيت كة تةعديل كردن  ياساخ خانةنشينية، بةآلم ئَيمة 

ةرلةمان تةنانةت بؤية وةكو مافَيك دةستمان بؤ بردووة بؤ ئةوةخ كة هةندَيك لة بةرَيزان ئةندامان  ث
خؤلةكان  ثَيشووش داوايان كردووة و خواستيان ئةوة بطةرَينةوة سةر وةزيفة و ئَيمة زانيارميان هةية كة 
تةنانةت داواكاريشيان ثَيشكةش  دامةزراوكانيان كردووة، بةآلم رَيطةيان ثَ  نةدراوة بطةرَينة سةر 

مان ئةمة مافَيك  ئيختيارية ئةندجام  ثةرلةمان وةزيفةكان  خؤيان بؤ بةرَيزان هةموو ئةندامان  ثةرلة
ئةتوانَ  َي بةهرةمةند بَ  و ئةتوانَ  خانةنشني بَ  بة طوَيرةخ ياسا كار ثَيكراوةكان و ئَيمة لة ليذنةكة 
دواخ موناقةشةيةك  زؤر ئةمةمان داناوة و ثَيمان واية ئةمة مافَيكة ئةندام  ثةرلةمان هةية حةز دةكات 

وةزيفة، بةآلم دةزطاخ موئةسسات  حكومةت  هةرَيم  كوردستان رَيطةخ طةرانةوةيان ثَ   بطةرَيتةوة بؤ
نادةن لة كاتَيدا هةندَيكيان طةَن تةمةنيان زؤر لة خوار ضل ساَلةوةية، سةبارةت بةوةخ بؤض  خؤلةكان  

ةطرَيتةوة هةندَيك لة ثَيشووتر ئةطرَيتةوة وةكو روومن كردةوة بةرَيزَيك داواخ كرد ئةو خؤلةكان  ثَيشوو ن
ئةوانيش دةيانةوَخ بطةرَينةوة سةر وةزيفةكةخ خؤيان بؤية حةقة ئةم مافة بؤ ئةوانيش بة هةمان شَيوة 
بَيت، سةبارةت بة داواكارييةكان  بةرَيز دكتؤر شَيركؤ بةشَيك  زؤرخ داواكارييةكان  سةبارةت بة وآلم 

جَيبةجَ  كردن بؤخ وآلم  ثرسيارةكان  بداتةوة  دانةوةخ ثرسيار و ديارخ كردن  ماوة بؤ دةسةآلت 
(خ ناو ثرؤذةكة بكات كة تايبةتة بة ثرؤسةخ 68، 67، 66، 65، 64بةرَيزيان دةبَ  سةيرخ ماددةكان  )

ئاراستة كردن  ثرسيار جطة لةوةخ كة داوا ئةكات كة ئةندام ثةرلةمان بؤخ هةبَيت راستةخؤ ثرسيار بكات 
و ئةو ثرؤذةيةدا رَيك نةخراوة، بةآلم سَ  ئةندام  ثةرلةمانيش ثشتيوان  كردووة ئةوةيان لة راستيدا لة نا

 ئةوة ئةكرَيت دواتر قسةخ لة سةر بكرَيت، زؤر سوثاس. 
  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

و هةر ناو زؤر سوثاس، ثَيم وا بَيت بةهار خان ويستوويةت  ناو تومار بكات، بةآلم ناوخ تومار نةكرا بو
 نةخوَينرايةوة ئَيستا ئةم جارة هةر ناو نةخوَينرايةوة بؤ جارخ ثَيشوو، ئةطةر قسةيةكت هةية فةرموو. 

 : بةرَيز بةهار عبدالرمحن
 بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

ثشتطريخ قسةكان  دكتؤر شَيركؤ ئةكةم هةروةها تةئكيد لةو ثَيشنيارة ئةكةمةوة كة لة ئةركةكانة باس  
كرا لة مافةكاندا جَ  بكرَيتةوة بةو سياغةية كة مامؤستا ئةبوبةكر هةَلةدن  خستية روو هةروةها بايكوت 

سةبارةت بة خاَل  سَييةم كة ئةَلَ  ئةندام بؤخ هةية مؤلةت  نةخوش  بة ثَي  رَيكارةكان ئةو رَيكارانة 
يجازةخ نةخؤش  ضيية؟ ئةطةر ئةطةر ليذنة روونكردنةوةيكمان بؤ بدةن رَيكارة ياساييةكان، عورفيةكان، ئ

 روونكردنةوةمان بؤ بدةن، زؤر سوثاس. 
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  بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، بةرَيز دكتؤر فرست فةرموو. 
 : بةرَيز فرست صؤيف

  .بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
غة كَيشةخ هةية، بةآلم ئَيستا لة سةبارةت بة طةِرانةوة بؤ وةزيفةخ ثَيشوو ئةوة سياغة دةكةينةوة لة سيا

سةر ئةو بابةتة رةئيةك  تريش هةية دواتر لة كات  با بَلَيني سياغة كردن دةخيةينة دةنطدان ئةويش 
ئةوةية كة طةراشةوة سةر ثشك بيت كامة مووضة هةَلئةبذَيرخ خانةنشين ، يةعن  وةزيفةكةخ خؤخ ئةوة 

نطدان سةبارةت بةوةخ كة بةرَيز دكتؤر شَيركؤ باس  كرد، هةموو ئةو سياغانة رَيك دةخةين و دةخةينة د
ئةطةر كاك دكتؤر شَيركؤ سةيرخ كارخ ليذنةكان و سةيرخ رةقابةش بكات لةوَخ زؤر بة رَيك و ثَيك  
هةموو ئةو خاآلنة جَيطة كراوةتةوة جطة لة ئةو خاَلةخ كة وةكو دكتؤرة رَيواز باس  كرد ئةندام 

او بكات ثَيم واية، ئةطةر يةعن  ووونةخ يةك ثةرلةمان  دونياش هةبَيت دةتوانرَيت راستةخؤ نووسر
ثةرلةمانتار بة بَ  ئةوةخ كة، ضونكة ئَيمة قسة دةكةين و ئاراستةخ دةستةخ سةرؤك  ثةرلةمان دةكةين 
ضؤن دةتوانني سةرؤك  ثةرلةمان دةستةخ سةرؤكايةت  راستةخؤ نووسراو ئاراستة بكةين؟ و ئةوة 

مانةت  كارخ ثةرلةمان  ئَيمة تَيك بدات و لة زةمانةت كردن  ئةو مةوعيدانةخ كة هةية بؤ لةوانةية زة
طةرانةوةخ نووسراو كَ  زامنة؟ دةستةخ سةرؤكايةت  زامنة، بؤية ئاراستة كردن  راستةخؤخ نووسراو 

وست دةكات ئةطةر زةرةيةك بيت بة دةرةجة يةك لة ئَيمةية لة ئةندامان  ثةرلةمان، ضونكة فةوزايةك در
ئةتوانَيت خؤخ بدوزَيتةوة لةو كاتانةخ كة ديارخ كراوة ضؤن دةِروات ضؤن دَيت، ئةو رسوماتة كة هةية 
بؤية ثَيم واية لة رووخ ثةيِرةوييةوة ناكرَيت، ئةطةر ثشتطرييش بكرَيت بيخةينة دةنطدان، ضونكة ئةسلةن 

ةوةخ تر بةرَيز كاك دكتؤر شَيركؤ هةموويان شتَيك نيية لة هيض ثةرلةمان  دونيا شت  وا هةبوو، بةآلم ئ
هةية و لة هةر شوَينَيك زانيت ئةو خاآلنة نيية ئَيمة لة بةر ئةوةخ سَ  كةس ثشتطريخ كردووة دةخةينة 
دةنطدان و ديراسة دةكةين، بةآلم ثَيمان واية هةموومان لة رةقابة و لة كارخ ليذنةكان جَيطة كردووتةوة، 

 سوثاس. 
 حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.يوسف

 باشة، سوثاس، كةس قسة نيية لة بةرَيزان ئةندامان  ليذنة؟ 
 بةرَيز د. فرست صؤف : 
 بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

سةربارةت بةوةش كة مةسةلةخ بايكوت كردن وَيِراخ ئةوةخ جةنابيشت روونكردنةوةت دا دكتؤرة ظاآلش 
 ئةندام  ثةرلةمانةوة ثشتطريخ كراوة لة كات  سياغة كردنةوة لة قسةخ لة سةرخ كرد، بةآلم لة اليةن سَ 

 ناو مافةكان  ئةندام دةخيةينة دةنطدانةوة. 
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 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
( خبوَيننةوة بةرَيزان، بؤ ئةوةخ بيخةينة 24باشة، دةستت خؤش بَ ، جا ئَيستا ماددةخ بيست و ضوار )

 طفتوطؤيةوة. 
 رَيز سؤران عمر: بة

 بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان. 
( : ثارَيزبةندخ ثةرلةمان  )احلصانة الربنانية(، يةكةم : ئةندام ئازادخ ئاخاوتن 24ماددةخ بيست و ضوار )

و رادةربِرين  تةواوخ هةية لة كات  ئةَامدان  بةكارةكان  لة ناو ثةرلةمان يان لة ليذنةكان  ثةرلةمان 
تانةخ دةخرَينة روو بؤ طفتوطؤ كردن بة شَيوةيةك ِرةضاوخ رَيزطرتن لة دامةزراوة سةبارةت بةو بابة

دةستووريةكان  هةرَيم لة ضوارضَيوةخ كارثَيكراوةكان بكات، دووةم :  نابَيت ئةندام راوة دوو بنرَيت يان 
بكرَيت بة بَ  لَيكؤلينةوةخ لة طةَل بكرَين يان ماَل و نووسينطةكةخ ثشكنين  بؤ بكرَيت يان دةستطري 

مؤلةتةخ ثَيش وةخت  ثةرلةمان تةنها لةو حاَلةتة نةبَ  كة تاوانَيك  بينِراوخ ئةَام دابَيت، سَييةم : 
اليةن  دادوةرخ تايبةمتةند لة رَيطةخ سةرؤكايةت  ئةَومةن  دادوةرخ داواخ هةَلطرتن  ثارَيزبةندخ 

شوَينة سزاييةكان ئاراستةخ دةستةخ سةرؤكايةت  هاوثَيض لة طةَل ثةراوخ ئةو دوسييةخ كه بابةت  رَخ و 
ثةرلةمان دةكرَيت، ضوارةم : سةرؤك  ثةرلةمان داواكارييةكة لة طةَل ثةراوةكةخ دوسييةكة دةنَيرَيت بؤ 
كاروبارخ ياساي  بؤ ديراسةت كردن و ثَيشكةش كردن  راثؤرتَيك لة ماويةك كة لة دة رؤذ تَيثةر نةكات، 

ثؤرتةكةيان ثَيشكةش نةكرد سةرؤك دةتوانَيت بابةتةكة راستةخؤ خباتة بةردةم ئةطةر لةو ماوةيةدا را
ثةرلةمان بؤ بِرياردان لة سةر هةَلطرتن  ثارَيز بةندخ لة سةر ئةندام  تومةتبار يان رةتكردنةوةخ، 

ن تةنها ثَينجةم : ثةرلةمان و ليذنةخ ياساي  لة رووخ بوون و نةبوون  بةَلطةخ تاوان لة دوسييةكةخ ناِروان
ئةوة يةك الخ دةكةنةوة كة مةبةست لة داوةكة ِراطرتن  كارخ نوَينةرايةت  ئةندام نيية، شةشةم : بِريارخ 
هةَلطرتن  ثارَيزبةندخ ثَيويست  بة دةنط  زؤرينةخ ئامادةبووان  ثةرلةمانة لة دةرةوة وةرزةكان  ياسا 

بةندخ دةدات، حةوتةم : بِريارخ هةَلطرتن  دانان دةستةخ سةرؤكايةت  بِريار لة سةر هةَلطرتن  ثارَيز
ثارَيزبةندخ تةنها بؤ ئةو كردة تاوانييةية كة لة داواكةخ دادوةر هاتووة لة سةر كردةكان  ديكةخ ئةندام 
جَيبةجَ  ناكرخ، هةشتةم : ئةطةر ئةندام تاوانَيك  لة جؤرخ جينايات لة ناو حةرةم  ثةرلةمان ئةَام 

تة فةرمات بكات بة دةستطري كردن و طَلدانةوةخ لة شوَينيك  ديارخ كراو ئينجا بدات لة سةر سةرؤك ثَيويس
رادةست  دةسةآلت  دادوةرخ بكات، بةآلم ئةطةر تاوانةكة لة جؤرخ كةتن جوحنة بوو سةرؤك بؤخ هةية 

ئة  دةسةآلت  دادوةرخ ئاطادار بكاتةوة بؤ طرتنة بةرخ رَخ و شوَين  ياساي  ثَيويست بةرامبةرخ، نؤيةم :
ئةندامةخ ثارَيزبةندخ لة سةر هةلطرياوة و رانةطرياوة، واتة تةوقيف لة ية كَيك لة طرتووخانةكان بؤخ 
هةية بةشدارخ كؤبوونةوةكان  ثةرلةمان و دانيشتن  ليذنةكان بكات و بةشداريش بَيت لة طفتوطؤ كردن و 

دخ ثةرلةمان  دةبَيت و ناتوانَيت بة بَ  دةنطدان، دةيةم : ئةندام لة رؤذخ سوَيند خواردن  ياساية ثارَيزبةن
موَلةت  ثةرلةمان تةنازوي َي بكات، يانزدة : ئةطةر ثةرلةمان داواخ هةَلطرتن  ثارَيزبةندخ رةت كردةوة بة 
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بَ  ثَيشكةش كردن  بةَلطةخ نويَ  لة سةر هةمان بابةت داواكارخ نوَخ ثَيشكةش ناكرَيتةوة، داونزدة : لة 
طةيةك  دخ بؤ ئةو ماددةية دوو را هةية، راخ يةكةم ثَ  واية ئةو بِرطة زياد بكرَيت سةر زياد كردن  بِر

)دواخ تةواو بوون  خؤي ثةرلةمان ماف  سكاَلةكة لة سةر طرتنة بةرخ رَخ و شوَين  ياساي  بةرامبةر 
 ثةرلةمانتار ثارَيزراو دةبَيت(، راخ دووةم : ثَيويست ناكات ئةم بِرطةية زياد بكرَيت. 

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 
 خاتوو بَيطةرد تاَلةباني، فةرموو.  ئَيستا كَ  ناوخ خؤخ ئةنووسَيت بؤ قسة كردن لة سةر ئةم ماددةية؟

 بةِرَيز بَيطةرد دَلشاد تاَلةباني:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من لةطةَل ئةوةدا نيم كة ئةو بِرطةية زياد (، لةسةر زيادكردني بِرطةيةكي تر، 12من تةنها لةسةر خاَلي )
 بكرَي، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيز كاك عباس غزالي، فةرموو.
 بةِرَيز عباس غزالي مريخان:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ثشتطريي ِرةئي بَيطةرد خان دةكةم.
 كي ثةرلةمان:بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤ

 دةستخؤش، بةِرَيز كاك بَيستوون فائق، فةرموو.
 بةِرَيز بَيستوون فائق حممد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةشَيوةيةك ِرةضاوي ِرَيزطرتن لة دامةزراوة دةستوورييةكاني هةرَيم بكرَي( تؤزَيك (ماددةي يةكةم: 

ميان ئةوة ِرَيزمانةوانيية، دةَلَي )بِرياري مةتاتيية، ئةوة ئةطةر هةر البرَي باشكة، فةقةرةي حةوتة
هةَلطرتين ثارَيزبةندي تةنها بؤ ئةو كردة تاوانييةية كة لة داواكةي دادوةري دا هاتووة(، ئةوةي ئةخريي 
كة دةَلَي )لة سةركردةكاني ديكة جَيبةجَي ناكرَي( ثَيويست ناكات، ضونكة لَيرة )تةنها( هاتووة، مادام 

ة تاوانييةية، واتا ئةوةي ئةخري )لة سةركردةكاني ديكة( زيادةية و ثَيويست ناكات، زؤر )تةنها( بؤ ئةو كرد
 سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيز د.شوان قةآلدزةيي، فةرموو.
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 باوةمري )د.شوان قةآلدزةيي(: مصطفىبةِرَيز عمر 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لةطةَل ئةوةدام ئةوةي كة دةَلَي )ِرَيزطرتن لة دامةزراوة حكومييةكان(، لةوانةية بةو ثاساوةوة منيش 
هةندَيك سنوور بؤ ِرةئي و كار و ضاالكي ثةرلةمانتارةكان دابندرَيت، دووةمينيش ئةوةي البردني حةصانة 

ي سةرؤكايةتي نةبَيت، لةسةر ئةندامي ثةرلةمان، لة خارجيي خولي تةشريعيش هةر لة صةالحيةتي دةستة
البردني حةصانة بةس بؤ زؤرينةي ئةنداماني ثةرلةمان بطةِرَيتةوة، بووني سكاآلش ئةوة نةبَي بة كؤتايي 
هاتين خولي ثةرلةمان سكاآلكةر بؤي هةبَي ئةو سكاآلية جبوولَييَن، لة هةموو كاتَيك دا بؤي هةبَيت ئةطةر 

واي هاووآلتياني لةسةر بَيت، سكاآلي خؤي لةسةر بةرز هةر ثةرلةمانتارَيك ثَيويسيت بةوة بوو شةك
 بكاتةوة، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيز كاك بةهزاد دةرويش، فةرموو.
 بةِرَيز بةهزاد دةروَيش دةروَيش:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
، يَ  نظيس  )دةنطَي زؤرينةي ئةنداماني ثةرلةمان( ببيتة ( ئةز دطةل هةندَيمة دةنطَي6( خاال )24ماددة )

(، ياديش 12( ثشتطرييا ئاخافتنا بَيطةرد خاني دكةين سةر خاال )2)دةنطي ِرةها بَيت(، ئةظة خالَيك، خاال )
من ثَي باشة خالةكا دي ئيزافة بي  ئةطةر ليذنا ثةيِرةوي نةبي ، ئةطةر هاتو بِريار هاتة دان بؤ 

ثارَيزبةندي ئةندام ثةرلةمان، ثاشان دادطاي بَي تاواني ئةندام ثةرلةماني سةناند، ثَيويستة هةلطرتنا 
ئةندام ثةرلةمان لة هوال ثةرلةمانَي رابطةيَييَن كو ئةظ ئةندام ثةرلةمانة بَي تاوان دةرضوو، ضونكي دا ئةظ 

ثةرلةمان ثارَيزبةندي ل سةر راكر مافة بؤ بزظرينتةظة ئةظ تةشهريا ثَي هاتية كرن، ضونكي مادام لة هؤال 
الزمة ثةرلةمان جارةكا دخ ظَ  بوعدَخ مةعنةوخ بؤ بزظرينتةظة و ئةم بَيذين ئةظ ئةندامة ئةظ مافة 

 هةبيت هةم  رَيكارَين....
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةرَيز كاك بةهزاد ئاماذةخ بة بِرطةكان دا بؤ ئةوةخ بةرَيزان 
 َيز بةهزاد دةروَيش دةروَيش:بةِر

  .بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
حةتا ئاماذةشم ثَيكرد طومت خاَلةك  ئيزاف  ئةوة هاتوو، ئةطةر بِريار هاتة دان ثارَيزبةندخ هاتة هةَلطرتن 
هؤال ثةرلةمان ، ثاشان بَ  تاوان  ئةو ئةندامة دةرضوو ل دادطايَ  ثةرلةمان دناظ هؤال ثةرلةمان  جارةكا 

ظ  ئةوا مةعنةوخ بؤ ثةرلةمان  بزظرينتةظة كو بَ  تاوان دةرضوو رابطةهين  و ئةندام ثةرلةمانيش دخ 
 بؤخ هةبيت هةم  رَيكارَين ياساي  بةرامبةر سكاال لَيكةر دةتة بةر، زؤر سوثاس. 
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 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

زان ئةنداماني ثةرلةمان، لة كاتي قسة كردن دا ئاماذة بةو باشة، سوثاس، ئةو تَيبينيية بؤ هةمووتانة بةِرَي
بِرطةية بدةن كة قسةي لةسةر دةكةن، بؤ ئةوةي بةِرَيزان لة ليذنةي كاتي ثةيِرةو بزانن كة لةسةر ض 

 ماددةيةك قسة دةكةن، بةِرَيز د.ظاآل فريد، فةرموو.
 بةِرَيز ظاآل فريد إبراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

طةي سَييةم اليةني دادوةري تايبةمتةند لة ِرَيطاي سةرؤكايةتي ئةَومةني دادوةري داواي هةَلطرتين لة بِر
ثارَيزبةندي دةكات، من ثَيمواية ئةو فيلتةرةي كة دايانناوة زيادكردنة، كار بكرَيت ليذنةكة بؤ سووك 

ري ثَي دةكرَي، ئةوةيان نيية كردني حةصانة، نةك بؤ قورسكردني، بؤية لة ثةيِرةوي بةركار كة ئَيستا كا
كة لة ِرَيطاي سةرؤكايةتي ئةَومةني دادوةري بَي، بؤية داوا دةكةم وةكو خؤي دابِرَيذرَيتةوة، ئةو بابةتة 
هَيندةي تر قورس نةكرَي، خاَلي ضوارةم ثَيمواية زيادةية، خاَلي ثَينجةم بة هةمان شَيوة زيادةية، خاَلي 

 ي كارةكان خؤي واية، بؤية داواي هةَلطرتين ئةو خاآلنةش دةكةم.حةوتةميش زيادةية، لةبةر ئةوة
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، بةِرَيز كاك سةركةوت سةرحةد، فةرموو.
 بةِرَيز سةركةوت سةرحةد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةكات البرَيت، ثَيويسيت بة زيادكردني ئةو ديارة خاَلي دوانزة كة باس دةكات بؤ زيادكردني، ثَيويست د
بِرطةية نيية، ضونكة ئةوة تةحصيل حاصلة، لة دواي نةماني حةصانةي ثةرلةماني و دواي تةواوبووني 
خولةكة سكاالكار دةتوانَي سكاآلكة جبوولَييَن، مايف سكاآلكار ثارَيزراوة، يةعين ثشتطريي لة داواكةي بَيطةرد 

 .خان و هاوِرَيكان دةكةم
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيز د.شَيركؤ حةمة أمني، فةرموو.
 بةِرَيز د.شَيركؤ حةمة أمني:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من لة بِرطةي يةكةم دا ثَيشنياز دةكةم ئاواي لَي بكرَي )ئةندام ئازادي ئاخاوتن و ِرادةربِريين تةواوي هةية 
ئةَامداني كارةكاني(، سةبارةت، يةعين لة ناو ثةرلةمان يان لة ناو ليذنةكان، لة ِراسيت دا لةطةَل لة كاتي 

ئةوةدا نيم، لة كاتي ئةَامداني كارةكاني، مةبةستم ئةوةية لة دةرةوةي ثةرلةمانيش ئةطةر بة ئيشي 
( ثشتطريي لةو 12) ثةرلةماني كاري كردبوو، هةر وةكو حةصانة حيسابي بؤ بكرَي، لةوةي تر خاَلي

 هاوِرَييانة دةكةم، ثشتطريي لة قسةكاني كاك بَيستوون فايقيش دةكةم، سوثاس.
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 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، بةِرَيز كاك أبو كاروان، فةرموو.
 بةِرَيز عبدالرمحن فارس عبدالرمحن )أبو كاروان(:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سةكاني من كرا، بة تايبةتي ئةوةي كة ئَيستا د.شَيركؤ وتي لة خاَلي يةكةم، منيش لةطةَل بةشَيك لة ق

ئةوةم ثَيويست ناكات لة ناو ثةرلةمان يان لة ليذنةكاني ثةرلةمان، خاَلَيكي تر لَيرة هةر لة خاَلي يةكةمة، 
امةزراوة دةستوورييةكاني ئةوةية كة بة شَيوةيةك ِرةضاوي ِرَيزطرتن، ثَيمواية ثَيويستة نةك هةر لة د

هةرَيم، بةَلكو لة خودي ثةرلةمان و ثةرلةمانتاران، ضونكة زؤرجار بةِراسيت زؤر قسةي نابةجَيش دةكةين، 
ِرَيز لةوةش ناطرين، زؤرجار ئيتيهامي يةككيش دةكةين، زؤرجار واي لَي هاتووة ضؤن دةَلَين يةعين ئةوة 

كو ئةوةي لَيهاتووة ئةو شيعرةي لةتيف هةَلمةتي لَيهاتووة دةَلَي: ثَيويستة داخيل بكرَيت، ضونكة زؤرجار وة
)طةر دَل كوَير بَي ِرؤذي ِرووناك شةوي تارة، ئةطةر ثشيلة ثؤليس بَي هةموو مشكَي تاوانبارة(، با ورياي 

 ئةوة بني.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، بةِرَيز د.عزت صابر، فةرموو.
 د.عزت صابر إمساعيل: بةِرَيز

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
(، زؤرينةي زؤري ئةو تاوانانةي دةخرَيتة ثاَل ثةرلةمانتار لةبةر كاري 12سةبارةت بة خاَلي )

ثةرلةمانتاريةتي، بؤية ثشتيواني ِراكةي بَيطةرد خان دةكةم، دواي تةواوبووني كاري ثةرلةمانتاري هةموو 
 .سكاآلكاني لةسةر بسِرَيتةوة

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيز كاك قادر ئؤمتان ، فةرموو.
 بةِرَيز قادر ئؤمتان رسول:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

(ي ثةيِرةوة كؤنةكة مبَينَيتةوة، ضونكة لة هةندَي لةو 27( و )26من ثَيمواية كة بةشَيك لة ماددةي )
دني ثةرلةمانتار زؤر بةرتةسك كراوةتةوة، لة ِراسيت دا، بؤ ووونة خاَلي يةكةم/ خاآلنةدا ئازادي قسةكر

)ئةندام ئازادي قسةكردن و ِرادةربِريين تةواوي هةية لة كاتي ئةَامداني كارةكاني لة ناو ثةرلةمان 
ةك ئةو ها تةحديد لةاليةن ليذنةكاني ثةرلةمان، يةعين تا ئةوَي مبَينَيتةوة، ئةطةر قةرار بَي مبَينَيتةوة، ن

بكرَي و بةرتةسك بكرَيتةوة، ِراستة ئةندامي ثةرلةمان ثَيويستة لةسةر ئةو بابةتة قسة بكات كة خراوةتة 
بةرنامةي كار، يةعين لة دةرةوةي ئةو بابةتة قسة نةكات، ئةوة ِراستة، بةآلم لة ِراسيت دا بةرتةسك 

ست ناكات بة وونة، ئةم خاآلنة البربَين، بؤ وونة كراوةتةوة، ثشتطريي لة قسةكاني د.ظاآل دةكةم، ثَيوي



 166 

ليذنةي ياسايي ئةطةر بة دروسيت و ِراستةقينةيي دؤسيةكةش نةِروانَي، ئةي ئةم دؤسيةية بؤ دةرضَي؟ بؤ 
( يةعين ئةطةر ئةركي ليذنةي ياسايي تةنانةت ئةوةش نةبَي لة دروسيت و 5(، خاَلي )4ووونة خاَلي )

بِروانَي، يةعين ئيش لةسةرضي دةكات؟ دؤسيةكة ضي لَي دةكات ئةو ليذنةية؟  ِراستةقينةيي دؤسيةكة
تةنها ئةوةي سةير دةكات كة ئةو تؤمةتةي كة ئاراستةي ثةرلةمانتارةكة كراوة؟ ياخود ئةوةي كة دادطاي 

تةصةور تايبةمتةند ناردووَييت؟ تةنها ئةوة تؤمةتَيكي ِراستةقينةية لة ِرةطةزةكاني تاوان بةدي دةكرَين؟ 
دةكرَين ياخود نا؟ بؤية ِراستة ئةندامي ثةرلةمان ناكرَي ثارَيزراو بَي لة هيض شتَيك، لة كاتَيك دا جينايةت 
دةكات و تاواني طةورة ياخود كةتن، بةآلم لة هةمان كاتيش دا ناكرَي ئَيمة زةمينةيةكي ئةوها بِرةخسَينني 

ةنَيرن بؤ وةزارةتي ثَيشمةرطة و بؤ دادطا كة ضؤت دادطا مةدةنييةكان بةردةوام دؤسيةكانيان د
سةربازييةكان كة ِرايةلةيةكي بةهَيز هةية، بةردةوام دؤسية دَيت و دةضَي لةسةر كؤمةَلَيك تؤمةتي زؤر 
الوةكيش، لةبةر ئةوةي دوو دادطاي لَيك جياوازن، ناكرَي ثةرلةمانيش ئاوهاي لَي بَي، ثشتطريي لة قسةكاني 

 ةوةي كة وتي، زؤر سوثاس.بَيطةرد خانيش دةكةم ل
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

زؤر سوثاس، بةِرَيزان لة سةرؤكايةتي و ئةنداماني ليذنةي كاتي، ئةطةر قسةيةكتان هةية، بةِرَيز د.فرست، 
 فةرموو.

 بةِرَيز د.فرست صؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( كة بة دوو ِرا هاتبوو، تةبعةن هيض 12ك بدةم، سةبارةت بة بِرطةي )دةمةوَي ِروونكردنةوة لةسةر بابةتَي
( دةَلَي )ئةطةر ماوةي ئةندامَييت ثةرلةماني تةواو بوو ماناي وا نيية كة ِرَيطة 1لةو دوو ِراية كة بِرطةي )

 بطرَيت لة خةَلك كة سكاآلي هةبووة لةسةر ئةو ئةندامي ثةرلةمانة، كة بة هةر هؤيةك لة هؤيةكان
حةصانةي لةسةر هةَلنةطرياوة(، بِرطةي ديكة دةَلَي )ئةوة زيادةية( ئةوة بةو ماناية نيية وةكو ئةوةي 
بةِرَيز د.عزت باسي كرد، يةعين ئيك ئةندامي ثةرلةمان تا هةتا هةتاية حةصانةي هةية، ئةو شتةي كة لة 

ائيم هةية ئةطةر ئةندامي خينلي ئةو ضوار ساَلةي كردووَييت حةقي هاووآلتي نيية، هةندَيك جةر
ثةرلةمان كردبَييت و بة هةر هؤيةك لة ناو ئةو هؤَلة سياسي بووة ئةو كوتلةية، زؤر زؤر بووة نةيتوانيوة 
حةصانةي لةسةر هةَلطري، هيض ثاساوَيكي قةزائي، قانوني ِرَيطة نادات دواي ئةوة ئةو ئةندام ثةرلةمانة 

نووسني، ئةطةر بشنووسني و ثَي ةوانةشي بكةين، ئةوة نيزامي ثارَيزراو بَي، يةعين ئةطةر بِرطةكة نةش
عاممة و مةباديئي عاممة، قةزا دةوري خؤي دةبيين، سكاآلكةر حةقي خؤيةتي، بؤية نة ئةندامي ثةرلةمان 
موقةدةسة، نة وةزير موقةدةسة، نة سةرؤكي هةرَيم، نة سةرؤكي حكومةت، نة سةرؤكي ثةرلةمان، هةر 

(مان زياد نةكرد 12هاووآلتي حةقي خؤيةتي سكاآلي لةسةر بكات، بؤية ئةطةر بِرطةي ) كةسَيك تاواني كرد
مةعناي ئةوة نيية كة ئةندامي ثةرلةمان سكاآلي لةسةر ناكرَي، سكاآلي لةسةر دةكرَي، بةآلم لةسةر ئةوةي 

شي هةية ِرايةكان، هةبَي يان نةبَي، ئةوة دوو ِراية و دةخيةينة دةنطدان و سَي كةس ثشتطريي كردووة، بةخؤ
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زؤر زؤر ئاسايي ية، بة دةنطدان ئةم بابةتة يةكنيي دةكرَيتةوة، سةبارةت بة باسَيكي تر كرا كة من 
بةِراسيت دةمةوَي وةكو موالحةزةيةكي عام باسي بكةين، باوةِرتان هةبَي، ئةوة ئةنداماني ليذنةكة لَيرة 

ووة، يةعين ثشت بةستنة بةو ثَيوةرانةي لة ثةيِرةوي ئامادةن، ئَيمة كة زؤربةي زؤري ئةوانةي وةرمان طرت
ناوخؤي وآلتاني دونيا، كة لة بةشَيكيان بؤ ووونة ئةوةي سويد بةشَيكة لة دةستووري ئةو وآلتةش، زؤر 
ئاسايي ية كة بَلَي ئةندامي ثةرلةمان كة قسة دةكات ِرَيز لة دامةزراوة دةستوورييةكاني بطرَيت، حةز 

ديكةشي بؤ زياد بكةين، بةآلم ئةطةر ئةم جوملةية هةبوو، ماناي وا نيية كة ئةوة دةكةي شةش جوملةي 
غةدر لة ئةندامي ثةرلةمان كراوة، يان ئازادي ئةندام ثةرلةمان كؤتووبةند كراوة، ئةي ئةو دامةزراوة 

َيزي لَي دةستوورييانة ئَيوة بونيادتان نةناوة؟ بة دةنطي ئَيمة نةهاتووة؟ ضؤن ئةطةر نةصَيك هةبَي ِر
بطرين ئَيمة ثَيمان وابَي ئةوة كؤتووبةندي ئازادي ئةندام ثةرلةمان دةكات؟ لة هةموو دونياش واية، ضؤن 
ئةندامي ثةرلةمان ِرَيز لة دامةزراوة دةستوورييةكاني خؤي ناطرَي؟ كة ئَيمة دةبَي ثارَيزطاري لَي بكةين، 

ةسَيكي تر لة دةرةوةي ئَيمة بَي تةشهرييان ثَي بكات، ئَيمة دةبَي حيمايةتيان بكةين، بة ثَي ةوانةوة هةر ك
ناويان بزِرَييَن، ئةوة ئَيمةين دةبَي داكؤكيان لَي بكةين، قبوَل نةكةين لة هيض كةسَيك ئةو دامةزراوانةي كة 

(ن، ثارَيزطارين، بؤية بة تةصةوري من نابَي بة هيض شَيوةيةك ئةندامي ثةرلةمان حاميئَيمة )
مبةر ئةم جومننة هةبَي، بة ثَي ةوانةوة دةبَي ثَيش هةمووان خؤمان كؤتووبةند بكةين حةساسييةتي بةرا

بؤ ئةوةي بتوانني خةَلكي تريش كؤتووبةند بكةين، ئةوةي تر، هةر بؤ ئاطاداريشتان لة بيدايةت كة 
ة لة زؤر موناقةشةمان كرد بةِرَيزان، ِرةئيةك هةبوو ئةسَلةن حةصانة هةر هةَلطرين، بةآلم دواتر ضونك

ثةيِرةوي ناوخؤي وآلتان حةصانة هةر نةبوو، يةعين هةية ثةيِرةوي ناوخؤ حةصانةي هةر تَيدا نيية، 
حاَلي ئةندامي ثةرلةمانيش حاَلي هةر كةسَيكي ترة، بةآلم ئَيمة هَيشوومانةتةوة، بؤيةش وةكو بةشَيك لة 

ةين، ئةوةندةش ئةوةي بكةين كة ئةندامي ئةنداماني ثةرلةمانيش باسيان كرد، ئةوةندةش با بَلَيني شلي بك
ثةرلةمان موستةحيل بَي حةصانةي لةسةر هةَلبسيت، هةموومان بةشةرين، قابيلي ئةوةي هةية هةَلة 
بكةين، بؤية ئةطةر هةَلةمان كرد بة ثَيي ئةو ِرَيكارانةي ئَيمة نووسيومانة حةصانة هةَلبطريَي، سةبارةت 

ئةوةية، ئَيمة ئةوةي كة سَي ئةندام ثشتطريي كردبَي، دةخيةينة  بةو بابةتانةش كة طووترا  زيادة و
 دةنطدان، كامة بِرطةي زيادة هةَليدةطرين، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيز د.بةهار، فةرموو.
 بةِرَيز د.بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ت بة دوو ِرةئي، عينقةي بة مةبدةئَيكةوة هةبوو كة لة قانوني عقوباتي عرياقي دا ( كة ها12بِرطةي )
تةنزيم كراوة، ئةويش برييت ية لة تةقادومي دةعواي جةزائي، ئايا دةعواي جةزائي بةسةر دةضَي؟ يةعين 

كراو بةسةر دةضَي ئايا كة كةسَيك تاوانَيك دةكات ماوةيةكي بةسةردا ب َي، مايف تاوان لَيكراو، تاوان لةسةر 
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بؤي نةبَي؟ ئةوة لة قانوني عرياقي دا ئةسَل ئةوةية كة دةعواي جةزائي تةقادوم ناكات، بةآلم لة قانوني 
( مةمجةعةيةك جةرائيمي داناوة كة ئةم جةرائيمانة 3ئسووَلي موحاكةماتي جةزائي يان لة ماددةي )

ئَيمة لةسةر ئةو ئةساسة هاتني ئةو تةقادوم ناكات، يةعين ضةند ئيستيسنائَيكي كردووة، بؤية 
موناقةشةيةمان كرد، ومتان بؤ ئةوةي ئةو تاوانانةش كة تةقادومي دةعواي جةزائيش نايطرَيتةوة، لَيرةدا 
بيطرَيتةوة، بةآلم ئةوة هةر بؤ ِروون كردنةوة، دواجار ئةوة دوو ِرةئيية، بة دةنطي ئةنداماني ثةرلةمان 

 يةكنيي دةبَيتةوة.
 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.

 سوثاس، بةِرَيز كاك سؤران عمر، فةرموو.
 بةِرَيز سؤران عمر سعيد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( ِراي يةكةم زؤر بة ِرةهايي هاتووة، ئةوةي براي بةِرَيزم كاك دكتؤر فرسةت وتي و د.بةهار وتي، 12خاَلي )
كار دةمَينَيتةوة، يةعين دةَلَي دواي تةواوبووني خولي ثةرلةماني جياي نةكردؤتةوة كة جةزائي مايف سكاآل

مايف سكاآلكار لة طرتنةبةري ِرَيي ياسايي، واتا هةرضي دةعوايةك بة سةبةبي كارةكةش بَي كة ثةرلةمانتارة 
كردووَييت، دةمَينَيتةوة و دوايي ثةرلةمانتار دةبَي لة كؤتايي خولةكة ِرَيطاي تةنها مةحكةمةي بؤ 

 َينَيتةوة، سوثاس.مب
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 من  خان، فةرموو.
 بةِرَيز من  نيب نادر:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( من لةطةَل ِراي يةكةمدام، سةبارةت بة هةَلطرتين ضوارةم و ثَينجةم و حةوتةم 12سةبارةت بة بِرطةي )

 ز د.ظاآل دةكةم، سوثاس.( ثشتطريي بةِرَي14( و )20لة ماددةي )
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، بةِرَيز د.بةهار حممود، قسةيةكي ترت هةبوو، فةرموو.
 بةِرَيز د.بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 طرتين حةصانةشي ناوَي.ئَيمة لَيرة باسي سكاآل دةكةين، سكاآل جةزائي ية، دةعواي مةدةني تةنانةت هةَل
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةس ئةو ثرسيارةي كاك سؤران وةجيهة، ئةطةر حةصانة هةَلناطري لة ثةرلةمان، لةبةر ئةوةي ثةيوةندي 
بة كاري ثةرلةمانتارةكةوة هةية، ثةيوةندي بة ئةندامبووني لة ثةرلةمانةوة هةية، دواي ئةوةي كة تةواو 
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، ئةو سكاآليانةي كة بة هؤي كاري ثةرلةمانييةوة بووة هةر دةمَييَن و بةردةوام دةبَي؟ بةَلَي، بةِرَيز د. بوو
 فرسةت، فةرموو.

 بةِرَيز د.فرسةت صؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لةمان كاري ثةرلةماني خؤ تاوان نيية، ض قوةتَيك هةية لةسةر كاري ثةرلةماني سكاآل لةسةر ئةندامي ثةر
%( مةشروعة، هةر كةسَيك بة هؤي كاري ثةرلةمانييةوة سكاآلي 100بكات؟ كاري ثةرلةماني مةشروعة، )

لةسةر بكرَي، خؤ مةحاكمي ئَيمةي ئةوةندة ئةوة نني، يةكسةر سكاآلكة ِرةت دةبَيتةوة، ئةسَلةن كةسيش 
لة كةسَيكي دا، كةسَيكي بريندار هةر ئةوةي ناكات، ئةوةي كة ئَيمة باسي دةكةين تاوانة، كةسَيكي كوشت، 

كرد، ناوزِراندنَيكي طةورةي كرد، ئةوة لة ناو ثةرلةمان بَي هةر تاوانة و هةر رةفعي حةصانة دةكرَي، لة 
دةرةوةي ثةرلةمان بَي هةر واية، ئةوةي بة هؤي كاري ثةرلةمانييةوة بكرَي، هيض قوةتَيك نيية بتوانَيت 

د ساَلي تريش سكاآلي لةسةر بكات، بش َي لةبةر ئةوةي ئَيمة حةصانةمان ئَيستا و لة داهاتوو و لة ثاش سة
ثَي داوة هةرضي بيَلَي لة ضوارضَيوةي كاري ثةرلةماني، هةرضي بيكات لة ضوارضَيوةي ِرؤَلي ِرةقابي، ئةوة 

 مةمحيية قانونييةن، بؤية هيض كةسَيك ناتوانَي سكاآلي لةسةر بكات.
 رؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سة

 بةَلَي، باش، با بزانني نوقتةي نيزامي هةية، كاك خلف، فةرموو.
 بةِرَيز خلف أمحد معروف:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. 

ناِروونييةك هةية، واتا لة نَيوان ئةو ثَيشنيارانةي كة بةِرَيز بَيطةرد خان و كاك د.عزت و هةندَيك لة 
، تَينةطةيش  هةية لةاليةن بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي كاتي ثةيِرةودا، ثةرلةمانتارةكانيش ثَيشنياريان كرد

تةصةور دةكةم قسةكة لةسةر ئةوةية، ئةو كةيسانةي كة لة كاتي ثةرلةمانتاري دا ثةرلةمانتارَيك ثَيي 
هةستاوة بةرامبةر بة دةزطايةكي طةورة، بةرامبةر بة كؤمثانيايةكي طةورة، دواتر كة ئةو ثةرلةمانتارة 

انةي نامَييَن دواي كاري ثةرلةماني، ئةم كؤمثانيا طةورة بة دنيايةك حمامي و ثارة و ئةوانةوة، ئايا حةص
كة ئَيمة حةسانةخ َي هةَلبطريَخ يان ئةوة بكرَخ، يان دةبَ  ئةو ان واي لَيهاتووة جةوي هةرَيمي كوردست

 س.ثةرلةمانتارة تا قيامةت مةحام  بطرَخ و لةِرَيطةخ دادطا بَ ، سوثا
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د.ِرَيواز فةرموو.
 بةِرَيز د.ِرَيواز فائق:

 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.
هتتؤخ  بتتة  لتتةمانتارَيك  كتتة ثةر كتترد  يتتةكمان  متتاف  هاووآلت لةبريمة ئَيمة كاتَ  موناقةشةخ ئةوةمان كرد باس  

متتاف  ه متتة  ضتتؤتة مةحكة يتتةوة نة نتتةطرتن  ثارَيزبةند كتتارخ هةَل بتتة  نتتدخ  تتتةوة و ثةيوة يتتةك نةماوة اووآلت
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بتتةو  كتتةمان  بتتةآلم ئةمنيةتة شتتتندا،  لتتة داِر نتتةبووبني  يتتق  ستتةلةدا دةق ثةرلةمان  نةبووة، ئَيمة ِرةنطة لةو مة
ستتياغةخ  بتتَ   بتتاش  يتتان  كتتة ثَي لتتة ليذنة كتتامن  طتتةر هاوِرَي كتتة ئة نتت  حاَلةتة حتتةل كرد بتتؤ  يتتة  بتتووة، بؤ شتتَيوةية 

يتتة، دواخ  دةكةينةوة بةو شَيوةيةخ َي لتتةمان  هة كتتارخ ثةر بتتة  نتتدخ  كتتة ثةيوة نتتةخ  لتتةو داوايا طتتة  دةكةين، ج
لتتةمانتار  بتتةر ثةر ستتاي  بةرام شتتوَين  يا بتتةرخ ِرَيو نتتة  لتتة طرت ستتكاآلكار  متتاف   لتتةمان  ختتوي ثةر بتتوون   تتتةواو 

لتتة دةر متتن  نتتة  بتتؤ ووو تتتر  لتَتةت   بتتةآلم حا بتتة ثارَيزراو دةبَ ، يةعن  ئةو كاتة ئةو حاَلةتانة ناطرَيتةوة،  ةوة 
ستتانةم َي  يتَتوة حة كتتة ئ يتتة  ئتتةو هاووآلت شتتة  ئتتَ  با متترَخ،  كتتة دة يتتةعن  مناَلة يتَتك دةدةم،  لتتة مناَل ستتةيارةكةم 
شتتة  تتتر با ستتيؤنةكان   طتتةَل فراك كتتات لة تتتةحالوف دة نتتة  بتتؤ ووو ستتيؤنةكةم  يتَترة فراك هةَلناطرن لةبةرئةوةخ ل

ستتكاآلم ل يتتة  ئتتةوةخ ني حتتةق   متتن دواتر خاوةن  ئةو كةسة يان ئةو باوكة  ئتتةوةخ  كتتات، لةبةر متتار ب ستتةر تؤ ة
ختتةَلك  متتاف   ستتتن   ثةرلةمانتارم، يةعن  ئةوة بةس بؤ ئةوة، من دَلنيام هةموو هاوِرَيكامن نيةتةكةمان ثارا
ستتياغةخ  متتة  بتتَ  و ئَي شتتَيوةية دة بتتةو  شتتنيارةكة  ئتتةوة ثَي نتتة، لةبةر يتتا و ئةوا متتاف  كؤمثان ئتتةوةخ  نتتةك  بووة، 

 دةكةينةوة، سوثاس.
 حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.يوسف

 دوو نوقتةخ نيزام  تر هةية كاك فرهاد فةرموو.

 بةِرَيز فرهاد سةنطاوخ:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

 بةِرَيزان ئةندامان  ثةرلةمان، من قسةيةكم هةية لةسةر ئةوةخ كة ِرَيز لة دامودةزطاكان  حكومةت بطرين.
 ةمان:بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرل

ئتتةو  ستتةر  ختترا لة طتتؤ دا طتتاخ طفتو ضتتونكة دةر بتتورة،  هتتاد، ب كتتاك فر بتتةِرَيز  يتتة  متت  ني تتتةخ نيزا ئاخر ئةمة نوق
 ماددةية، كاك د.عزت فةرموو.

 بةِرَيز د.عزت صابر:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

ختتاَل  ) بتتة  ستت12هةر سةبارةت  ستتةر كة ستتيية و لة عتتواخ كة ئتتةوةخ دة تتتةوة،  ستتياغة بكرَي بتتاش  يتتوادارم    ( ه
كتتان  ختتاوةن  كؤمثانيا كتتة  ئتتةوةخ  بتتةآلم  ثةرلةمانتار تا قيامةت با لةسةرخ بَ  و تا دادطا يةكني  دةكاتةوة، 
حتتةموي  نتتة تة بةو هةموو سةرمايةو مةحاميانةوة هةيانة ثةرلةمانتار دواخ ئةوة لة ثةرلةمانتارخ ِرؤيشت 

 ئةوة دةكات نة لةطةَل ئةوان ثَيك دَيت.
 دق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.يوسف حممد صا

 بةِرَيز د.شَيركؤ فةرموو.
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 :مصطفىبةِرَيز د.شَيركؤ جودت 
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

متتن  كتتة  ئتتةوةخ  تتتةنها  ضتتوومة دةرةوة،  متت   تتتة نيزا لتتة نوق يتَتك  طتتةر تؤز لةِراست  دا داواخ َي بوردن دةكةم ئة
تتت   ثَيشك طومت يةعن  مةبةستم ئةوة نيية ثرسيار هاوِرام ثرسيار بتتةآلم طرف دةبَ  لةِرَي  ثةرلةمانةوة بَ ، 

متتةن   لتتة ئةَو يتتان  كتتةخ  ستتاَلة مامةَلة ستتَ   متتن  بتتؤ الخ  هاووآلتيةكة بؤ ووونة هاووآلتي هةية شت  هَيناوة 
يتتان ) كتتردووة، دووةم لتتةخ  نتتةوة حماوة طتتةخ ثةرلةما لتتة ِرَي جتتاريش  كتتة، دة  لتتة وةزارةتَي يتتان  %( 100وةزيرانة 

طتتةخ ) ئتتةوةم بِر طتتةَل  هتتيض 12لة لتتة  متتة  بتتَ  ئَي ثتتارَيزراو  هتتةمووخ  هتتاووآلت   متتاف   تتتةوة،  ستتياغة بكرَي  )
 هاووآلتيةك طةورةتر نني لة ِراست  دا لة هةرَيم  كوردستان دا، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو.( تكاية بيخوَيننةوة بؤ ئةوةخ بيخةينة طفتوطؤوة، كاك سؤران 25دةضينة سةر ماددةخ )

 بةِرَيز سؤران عمر:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

 25ماددةخ/
 نةمان  ئةنداميةت 

 يةكةم/كؤتاي  هاتن  ئةنداميةت  لة يةكَيك لةم حاَلةتانةدا دةبَ :
 / كؤتاي  هاتن  خوي ثةرلةمان يان هةَلوةشاندنةوةخ.1
 /مردن  ئةندام.2
 م، ئةَومةن  وةزيران، هةر ثؤستَيك  دخ فةرم ./وةرطرتن  يةكَيك لة ثؤستةكان  سةرؤكايةت  هةرَي3
نتتد 4 شتتك  تايبةمتة نتتةخ ثزي / نةتوانين  ئةندام بؤ هةستان بة كارة ثةرلةمانيةكةخ كةبة ثَي  ِراثؤرت  ليذ

 ساغ كرابَيتةوة.
 دووةم/دةست لةكاركَيشانةوة:

شتتانةوة 1 ستتت لةكاركَي ستتراو دة يتتةك  نوو متتةرج بةداوا شتت  /ئةندام بؤخ هةية بةدةر لة  لتتةمان ثَيشكة لتتة ثةر
 سةرؤك بكات.

هتتةر 2 لتتة  / ثَيويستة سةرؤك لة نزيككين دانيشتن  ثةرلةماندا داواكاريةكة خباتة بةرنامةخ كار بؤ ئةوةخ 
 ( ِرؤذدا دةست لةكاركَيشانةوةكة بةدةنط  زؤرينةخ ئامادةبووان يةكني  بكرَيتةوة.30بارَيك دا لة ماوةخ )

بتتؤ / ئةندام  داواكار بؤخ هةي3 ستتراو  يتتةك  نوو ة لة داواكةخ ثاشطةز ببَيتةوة لةِرَيطةخ ثَيشكةشكردن  داوا
 سةرؤك ثَيش دةنطدان لةسةر دةست لةكاركَيشانةوةكةخ.

 (:سقوط العضويةسَييةم/ لةدةست دان  ئةنداميةت  واتة )
 ئةندام لةم حاَلةتانة ئةنداميةت  لة دةست دةدات:

 / لةدةستدان  شياوخ ياسايي.1
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ستتتاندا / لة دة2 لتتةمان  كورد بتتذاردن  ثةر ستتاخ هةَل لتتة يا كتتة  يتتةت   جتتةكان  ئةندام لتتة مةر ست دان  يةكَيك 
 هاتوون.

 / حوكم دران بةهؤخ ئةَامدان  تاوانَيك  ئةنقةست يان كةتنَيك  ئابِرووبةر.3
طتتةخ )4 يتَت  بِر بتتة ث لتتةمان  نتتةوةكان  ثةر لتتة كؤبوو نتتدام  نتتةبوون  ئة متتاددةخ )1/ ئامادة لتتة  ئتتةم 22(  (خ 
 يِرةوة.ثة

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو. ناضمدةست خؤش، كَ  ناوخ خؤخ دةنووسَ  بؤ قسة كردن لةسةر ئةم ماددةية؟ كاك 

 كبري: مظنابةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

طتتةخ ) لتتة بِر يتتةت   هتتاتن  ئةندام تتتاي   يتتان كؤ كتتةم 3لة نةمان  ئةنداميةت  دا  شتتنيار دة طتتةخ)( ثَي ( 3كتتة بِر
لتتة  ستتت  هةَلبطريدرَيت بة بؤضوون  من ئةوة زيادة لةبرخ ئةوة بنووسرَخ بةهةر هؤكارَيك لة هؤكارةكان  دة

 كاركَيشانةوةخ، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د.شَيركؤ فةرموو.

 بةِرَيز د.شَيركؤ حةمة امني:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

هتتيض من لةطةَل شتتايةوة  ستتت  لةكاركَي  ئةوةم ئةم خاَلةخ بؤ زياد بكرَخ، هةر ئةندامَيك لةسةر داواخ خؤخ دة
 ماف و ئيمتيازاتَيك  ثةرلةمان  وةرنةطرَخ.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك ايدن فةرموو.

 بةِرَيز ايدن معروف:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

ئتتةوة دام  متتاددةخ )منيش لةطةَل  لتتة  ختتاَل  )25كتتة  لتتة  ستتةرؤكايةت  3(  ستتتةكان   لتتة ثؤ يتتةك  نتت   (  وةرطرت
يتَترةدا  ئتتةوةخ ل هتتةَلبطريدرَيت لةبةر لتَتة  ئتتةم خا فتتةرم ،  تتترخ  هةرَيم و ئةَومةن  وةزيران و هةر ثؤستَيك  
يتتران متتةن  وةز طتترخ ئةَو  باشك واية وةرطرتن  يةكَيك لة سةرؤك  ئةَومةن  وةزيران ياخود ثؤست  جَي
هتتؤخ  تتتة  متتة دةبَي ئتتةوةخ ئة لتتةمان، لةبةر يتتةت  ثةر هتتاتن  ئةندام تتتاي   ياخود ثؤست  وةزير نةبَيتة هؤخ كؤ
ثتةوكردن  ثةيوةندخ نَيوان ثةرلةمان و حكومةت ِرؤَل  ثةرلةمان لة ضاودَيرخ كردن و كاروبارخ حكومةت 

تتتاوةكو نزيكمان دةكاتةوة لة سيستم  حكومةت وثةرلةمان  دا كة ئةم شَيوازة لة هة هتتان  تتتان  جي نتتدَيك وآل
 ئَيستاش ثةيِرةو دةكرَخ، زؤر سوثاس.
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 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو حيات فةرموو.

 بةِرَيز حيات جميد:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

لتتة ثشتطريخ لة قسةكان  براخ بةرَيزم كاك نازم كبري دةكةم، لةبِرطةخ يةكةم دا كؤتاي  هاتن  ئةن يتتةت   دام
نتتد  شتتك  تايبةمتة خاَل  ضوارةم دا نةتوانين  ئةندام بؤ هةَلسان بةكارة ثةرلةمانيةكةخ بة ثَي  ِراثؤرت  ثزي
ئتتةوة  نتتةوة  طتتةخ دةنطدا لتَتَيني لةِرَي بتتا ب تتتوانرَخ  لتتةمان دا دة هتتؤَل  ثةر لتتةناو  ئتتةوة  يتتا  تتتةوة، ئا ستتاغ كرابَي

 رلةمانةوة يةكن دةكرَيتةوة؟ سوثاس.يةكنبكرَيتةوة يان تةنيا لةِرَيطةخ سةرؤكايةت  ثة
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك بَيستون فةرموو.

 بةِرَيز بَيستون فائق:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

متتاددةخ ) لتتة  بتتؤخ 22من لَيرة تةئكيد دةكةمةوة سةرَ  كاك د.فرست ِرادةكَيشم ثَيم وابَ   شتتنيارَيكم  ( ثَي
جتتارَيك  كرد نةينوس  بو يتَترة  هتتةبَ ، ل و، هةر لةوَيش هاتووة كة لة ئةركةكان  ئةندامة نابَ  دوو وةزيفةخ 

نتتدام   يتتت و ئة يتتر ب نتتاكرَخ وةز ضتتونكة  نتتَ ،  لتَتة مبَي ئتتةم خا شتتة  بتتآ، طرنطي تر هاتووة، بؤ ئةوةخ ئاطاتان لَي  
متتن4ثةرلةمان ب ، لةسةر فةقةرةخ ) هتتاتووة،  تتتةوة  ستتاغ كرابَي شتتةخ  كتتة و و متتة رةكي شتتَيوةيةخ َي  ( ئة بتتةم 

شتتك   نتتةخ ثزي ثتتؤرت  ليذ يتَت  ِرا بتتة ث كتتة  ثتتةِرَينَ   كتتةخ ِراب كتتارة ثةرلةمانية نتتةتوانَ   نتتدام  يتَتك ئة كتتةم كات دة
نتتدامَيك  2تايبةمتةند سةنَينرابَ ، لة فةقةرةخ ) ختتؤ ئة كتتة  ختتاَلَيك  دي كتتةم  (شدا ثشتطريخ كاك د.شَيركؤ دة

ةقةخ هةبَ  تؤ دةخيةيتة دةنطدانةوة، مةسةلةن لةم خولةدا ثةرلةمان كاتَ  دةست لة كاردةكَيشَيتةوة ئةو ح
ئتتةو  يتتةعن   نتتةهَيناوة،  طتت   هتتاتووة دةن يتت   هةبووة ئةندام  ثةرلةمان دةست  لة كاركَيشاوةتةوة و بةآلم دوا

 حةقةش بدةينة ئةندام  ثةرلةمان كة دةست  لةكاركَيشاوة بة قبوَل حساب بَ ، زؤر سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان: /بةِرَيز د.يوسف حممد صادق

 كاك عل  فةرموو.

 بةِرَيز عل  هالؤ:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

يتتران  متتةن  وةز هتتةرَيم و ئةَو ستتةرؤكايةت   ستتتةكان   لتتة ثؤ يتتةكَيك  نتت   ستتَييةم وةرطرت ختتاَل   بتتة  ستتبةت  ن
هتتةموار  تتتر  نتتةوة، بةِرةئ  من ئةوةي ئةَومةن  وةزيران البربَخ، ئةطةر ياساش ِرَيطة نةدات، ياساكان   بكرَي

ستتةرؤك  نتتة و  نتتدام  ثةرلةما يتتر ئة شتتة وةز متتؤدَيلَيك  زؤر سةركةوتوو كتتة  شتتكةوتوو  تتتان  ثَي بتتةخ وآل لتتة زؤر
متتةت و  لتتةمان و حكو وةزيران ئةندام ثةرلةمانة، بؤ ئةوةخ هةماهةنطيةك  باشك هةبَيت، هةم لة نَيوان ثةر



 174 

كتتةموكوِر ختتةَلك هةميش وةزيرةكان نزيك بن لة خةَلك و بتوانن لة دةردو  كتتارخ  طتتةن و داوا تتتَ  ب ختتةَلك  خ 
 جَ  بةجَ  بكةن، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 د.ظاآل فةرموو.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

هتتةَلب3( خاَل  )25ماددةخ ) كتتة  كتتةم  لتت  دة كتتاك ع بتتةِرَيز  نتتازم و  كتتاك  شتتكة، ( ثشتطريخ لة بةِرَيز  طريدرَي با
ثتتةيِرةو  لةبةرئةوةخ هةَلطرتن  زياتر ضةسثاندن  نيزام  ثةرلةمانيية كة هةموومان داواكارينة و ئَيستاش 

( مةبةستيان ض  بووة لة خاَل  سَييةم؟ 3كراوة لة هةرَيم  كوردستان، لة لةدةستدان  ئةنداميةت ، خاَل  )
 تةنها ِروونكردنةوة سوثاس.

 صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.يوسف حممد

 فةرموون ئةندامان  سةرؤكايةت  و ئةندامان  ليذنةخ ثةيِرةو؟ بةِرَيز د.فرست فةرموو.

 بةِرَيز د.فرست صؤف  عل :
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

كتتة  يتَتك  يتتا كات كتترد ئا ستتةرخ  متتان لة ئةو بابةتةخ كة زؤرترين طفتوطؤخ لةسةر دةكرَخ و ئَيمةش زؤر طفتوطؤ
ستتةيةك  زؤر كةسَيك لة متتة ق بتتَ ، ئة لتتةمان  نتتدام  ثةر بتتَ  و ئة يتتر  هتتةبَ  وةز حتتةق   و ثةرلةمانة بؤ وةزير 

كتترَخ  لتتةوَخ دة ِراستة لة سيستم  ثةرلةمان  كة بابَلَيني )بةريتانيا( دايك  سيستم  ثةرلةمانيية و ئَيستاش 
هتتةر كتترد  غتتدامان  بتتةخ بة ستتةيرخ تةجرو متتة  بتتةآلم ئَي بتتَ ،  يتتريش  لتتةمان وةز نتتدام  ثةر ستتتمةكة  ئة سي

شتتانةوة  لتتة كاركَي ستتت  لتتةمان دة لتتة ثةر ستتةر  ثةرلةمانية، بةآلم لةوَخ قةدةغة كراوة كاتَ  كة بووة وةزير يةك
نتتدام  بتتَ  و ئة هةذمار دةكرَخ، ئةمة وةكو ئةساس زؤر زؤر ئاسايية و تةقريبةن قاعيدةشة كة دةكرَخ وةزير 

بتتةآل يتتة،  ستتتمةممان ثةرلةماني ستتتان ثةرلةمان بَ  مادام ئَيمة سي لتتة كورد كتترد  ستتةيرمان  تتتدا  هتتةمان كا لتتة  م 
لتتةخ  لتتةو خو كتتة  بتتةكاربووة  ستتت  يتتر دة كتتة وةز ستتةر  نتتداوة يةك نتتةخ ِروويا ئتتةو حاَلةتا بتتةخ  عةمةي نيية، زؤر
ستتَيك  كتتة كة يتَتك  كتترد كات ستتةيرمان  كتتةش  يتتوةك  دي لتتة د شتتاوةتةوة،  لتتةكار كَي ستتت   ستتةر دة كتترا، يةك متتةش  ئَي

لتتة  ئةندام  ثةرلةمان بَ   و وةزيريش بَ  ئتتةوة  تتتؤزةك  يتتةت  و  و لة ليذنةيةك بَ  كة لة وةزارةتةكةخ خؤ
ستتت  ستتةر دة شتتكة يةك لتتةمان با بتتؤ ثةر كتتة  يتتةخ  ئتتةو ِرا شتتتينة  متتة طةي كتترد ئَي ستتةمان  ثتتةيِرةو ديرا نتتةخ  ليذ

متتاددةخ ) لتتة  لتتةوَخ  متتة  كتترد ئَي ستت   ستتتوون با ستت  22لةكاركَيشانةوة هةذمار بكرَخ، ئةوةخ تر كة كاك بَي ( با
فتتةزات و ئةَومةن  هة َلبذَيردراوةكانيش كراوة، يةعن  ئةو بِرطةيةخ جةنابت، يةعن  ئةو ئةَومةنة حما

بتتةآلم  ستتكراوة،  ئتتةوةش با بتتَ ،  لتتةمانيش  لتتة ثةر بتتَ  و  ئةوانة ناكرَخ لة هةمان كاتدا لة ئةَومةن  حمافةزة 
بتتة بِر ستتةبارةت  يتتان  ئتتةوةخ تر يتتةت ،  هتتاتن  ئةندام متتوابَ  3طتتةخ )ئةوة يةكَيكة لة شةرتةكان  كؤتاي   ( ثَي

يتتةعن   بتتةش  ستتَ   نتتة  د.ظاآل باس  كرد لة دةستدان  ئةنداميةت  با هةر ِروونكردنةوةيةك  عام بدةم كردما
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لتتة دةرةوةخ  يتتةعن   شتتَيوازَيكة  يتتة بة هتتاتن  ئةنداميةت تتتاي   كتتة كؤ يتتة  يتتةكَيكيان ئةوة يتتةت   نتتةمان  ئةندام
ختتؤخ ئريادةخ ئةندام  خؤخ كؤتاي  ثَ  دَيت كة كةسةكة دةمر شتتانةوةي و  لتتة كاركَي َخ، ئةوةخ تريان دةست 

ستتتدان   يتتان لةدة ئتتةوةخ تر بتتةش،  ستتَ   نتتة  يتتةعن  كردما شتتَيتةوة،  ستتت لةكاردةكَي ختتؤخ دة ئتتريادةخ  بتتة 
ئةنداميةتيية بةهؤخ سةبةبَيك كة ديار نيية، مةسةلةن نةمان  شياويةتيية جا عةقَل  لةدةست دةدات يان 

كتتة  جتتةكان   ستتةكة هةر مةرجَيك  تر لة مةر كتتة كة كتتاتَ   تتتر  نتتةخ  يتتةك لةوا هتتاتووة،  بتتذاردن  ستتاخ هةَل لتتة يا
بتتةرخ  كتتةتنَيك  ئابِروو يتتان  بتتَ ،  ئتتةَام  دا متتدخ  بتتة عة كتتة  يتَتك  ئةندام  ثةرلةمانة حوكم دةدرَيت بة تاوان
ستتةر  حتتوكم درا يةك كتتردووة و  نتتةخ  ئتتةو تاوا كتتة  تتتة  لتتةو كا نتتة،  نتتدام  ثةرلةما كتتة ئة تتتةخ  لتتةو كا بتتَ   كرد

يتتد  ئةنداميةتةكةش  بتتة تةئك لةدةست دةدات، بؤية ئَيمة بةو شَيوةية ثؤلينمان كرد بؤ ئةوةخ ِروونك بَ  و 
ئتتةو  نتت   شتتك كرد بتتة با بتتَ   ستتياغة  عتتادةخ  بتتة ئي ستتت   كتتوَي ثَيوي لةطةَل ئةندامان  ليذنة ثَييدا دةضينةوة لة 

هتتةو كتترد  ستتتنة ِرايانةخ ئَيوة كة بة تةئكيد ِراخ زؤر باش  تَيدا بوو، ئَيمة وةكو باسم  كتتات  خ لتتة  يتتن  َل دةدة
وتتان  شتتَيك  زؤرخ ماددةكا كتترد بة ستتتمان  متتةش هة دةنطدان  هةم ئةوانةخ ثةيوةندخ بة سياغةوة هةية و ئَي
َتتاوترخ  كتتةين و طو شتتكخ دة ضتتينةوة با يتتدا دة يتتد ثَي ضتتوونةوةية تةئك بتتة ثَيدا لةِرووخ سياغةوة ثَيويستيان 

 ر وةردةطرين و زؤر سوثاس.دةكةين ِرايةكان  ئَيوة هةمووخ بة نةزةرخ ئيعتبا
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كتتاك 26زؤر سوثاس هيض ئيزافةيةك  تر نيية كةواتة ماددةخ ) ( خبوَيننةوة بؤ ئةوةخ بيخةينة طفتوطؤوة، 
 سؤران فةرموو.

 بةِرَيز سؤران عمر:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

 26ماددةخ/
 ةنداميةت  بةشَيوةخ نهَين  دةبَ .دةنطدان لةسةر لةدةستدان  ئ

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ( ناوخ خؤخ بنووسَ ، كاك د.شَيركؤ فةرموو.26بةِرَيزان كَ  قسةخ هةية لةسةر ماددةخ )

 بةِرَيز د.شَيركؤ حةمة امني:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

يتَتت  من ثَيشنياز دةكةم ئةمةخ بؤ زياد بكرَخ دةنطدان  لةسةر لةدةستدان  ئةنداميةت  بةشَيوةخ نهَين  دةب
 (، سوثاس.1+50و بة زؤرينةخ ِرةها و واتة )

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو. ناظمكاك 
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 كبري:ناظم بةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

 ةيةك  نهَين  بَ ؟ زؤر سوثاس.واهلل من داواخ ِروونكردنةوةيةك لة ليذنة دةكةم، بؤ بةشَيو
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيزان لة ليذنةخ كات  ثةيِرةو فةرموون ِروونكردنةوةتان ضيية؟ د.ِرَيواز فةرموو.

 بةِرَيز د.ِرَيواز فائق:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

راسةخ بكةين لة ليذنةكة، بةآلم ئةوةخ كة كاك سةبارةت بة ئةوةخ كة زؤرينةكةمان دانةناوة ئةوة دةبَ  دي
كتتة  ناااظم لتتةمان  نتتدامَيك  ثةر جتتار ئة كتترد، زؤر متتةمان  شتتةخ ئة متتة زؤر موناقة بتتَ ، ئَي نتت   ضتت  نهَي لتَتَ  بؤ دة

بتتؤ  متتة  نتتةخَير، ئَي يتتان  بتتةَلَ   لتَتَين  كتتة ب ئيستقالة دةكات، ِرةنطة ئةندامان  ترخ ثةرلةمان ئيحراج بن بةوةخ 
لتتةما نتتدام  ثةر بتتةِرَيزان ئةوةخ ئة جتتار  بتتَ ، دوا نتت   كتتة نهَي نتتاوة  ئتتةوةمان دا كتتةين  طتتار ب يتتة ِرز لتتةو ئيحراج ن 

ئةندامان  ثةرلةمان ئةوة يةكني  دةكةنةوة، تةبعةن سقوت و حاَلةتةكان  تريش بؤ ئةوةخ خةَلك ئيحراج 
بدةخ بؤ  نةبَ ، رةفيقةكةخ ئيستقالة دةكات سقوت  ئةنداميةت  هةية، ثَيويست دةكات كة تؤ دةنط  لةسةر

 ئةوةخ كةس ئيحراج نةبَ  و هةموو كةسَيك بة شكلَيك  مةوزوع  دةنط بدات، سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ( كاك سؤران فةرموو.27باشة سوثاس، ماددةخ )
 بةِرَيز سؤران عمر:

 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.
يتتة26ديارة ماددةخ ) ستتقوت  عزوية ستتةر  متتاددةخ )( تةنها لة لتتة  تتتةنها  يتتةعن   طتتةخ 25،  ستتةر بِر تتتةنها لة  )

 سَييةميةت ، بؤ ئةوةخ ئةوة ِروون بَ .
 27ماددةخ/

ستتت  هتتةمان لي تتترخ  يتتدَيك   ئةطةر كورسيةك  ثةرلةمان بة تاَل مايةوة ئةوا بة ثَي  ياسا كارثَيكراوةكان كاند
 جَيطةخ دةطرَيتةوة.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

شتتَيوةية ك بتتةم  بتتةِرَيزان  نتتاكرَخ،  ستتةر  طتتؤخ لة تتتة طفتو يتتة؟ كةوا كتتةس ني َ  قسةخ هةية لةسةر ئةم ماددةية، 
 هاتينة كؤتاي  كؤبوونةوةخ ئةمرؤ، زؤر سوثاس.

 
 فخرالدين قادر                               جعفر ابراهيم ئَيمينكي                        د. يوسف حممد صادق            
 سكرتَيري ثةرلةماني                        جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني  

 عَيراق  -عَيراق                           كوردستان  –عَيراق                              كوردستان  –كوردستان 
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 (5ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 10/2015/ 6 رَيكةوتي شةممةسَي 

عَيراق بة  -ثةرلةماني كوردستان   6/10/2015رَيكةوتي  رؤذي شةممة(ي ثَيش نيوةِرؤي 11كاتذمَير )  
بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي  ف حممد صادق سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبوونيسةرؤكايةتي يوس

، ساَلي ضوارةمي(ي خولي 5جَيطري سةرؤك و، بةِرَيز فخرالدين قادر سكرتَيري ثةرلةمان, دانيشتين ذمارة )
 ( ي خؤي بةست.2015)

 بةرنامةي كار:
ي 1992(ي هةمواركراوي ساَلي 1ناوخؤي ذمارة ) ( لة ثةيِرةوي20(ي ماددة )1بةثَيي حوكمةكاني بِرطة )

(ي خولي 5عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياري دا دانيشتين ذمارةي ) –ثةرلةماني كوردستان 
سَي (ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي 11طرَيداني دووةمي  ساَلي يةكةم لة خولي ضوارةمي هةَلبذاردن لة كات )

 ةم شَيوةية بَيت:دا ب 9/3/2015شةممة رَيكةوتي 
ـ بةردةوام بوون لة سةر طفتوطؤكردني ثةيِرةوخ ناوخؤخ ثةرلةمان  كوردستان كة لةاليةن ليذنةخ كات  1

( 8( و بِرطةخ )2014(خ ساَلي )26بؤ ثَيداضوونةوةخ ثةيِرةوخ ناوخؤ ئامادةكراوة، بةثَيي بِريارخ ذمارة )
خ هةمواركراو، ثاَل 1992دستان ذمارة يةكي ساَلي (ي ياساخ هةَلبذاردني ثةرلةمان  كور56لة ماددةخ )

 خ هةمواركراو،1992(خ ثةيِرةوخ ناوخؤخ ثةرلةمان  كوردستان، ذمارة يةكي ساَلي 94ثشت بة ماددةخ )
 بةِرَيز د. يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
بة ناوخ طةلي كوردستان دةكةينةوة، خولي ضوارةمي بةناوخ خواخ بةخشندة و ميهرةبان، دانيشتنةكةمان 

، بةرنامةخ كار بةثَيي 6/10/2015(، رؤذخ دانيش  5هةَلبذاردن، ساَلي دووةم، دانيشتين ذمارة )
( لة ثةيِرةوخ ناوخؤخ ثةرلةمان  كوردستان ـ عَيراق، ذمارة يةكي 20حوكمةكان  بِرطة يةكي ماددةخ )

(خ خولي 5خ سةرؤكايةت  ثةرلةمان بِرياريدا كاتي دانيشتين ذمارة )خ هةمواركراو، دةستة1992ساَلي 
(خ ثَيش نيوةِرؤخ رؤذخ 11ثايزةخ ساَلي دووةم، لة خولي هةَلبذاردن  ضوارةمي ثةرلةمان، لة كاتذمَير )

 بَيت و بةرنامةخ كارخ دانيشتنةكة بةم شَيوةية بَيت،  6/10/2015سَيشةممة، رَيكةوت  
سةر طفتوطؤكردني ثةيِرةوخ ناوخؤخ ثةرلةمان  كوردستان كة لةاليةن ليذنةخ كات   ـ بةردةوام بوون لة1

( 8( و بِرطةخ )2014(خ ساَلي )26بؤ ثَيداضوونةوةخ ثةيِرةوخ ناوخؤ ئامادةكراوة، بةثَيي بِريارخ ذمارة )
راو، ثاَل خ هةموارك1992(ي ياساخ هةَلبذاردني ثةرلةمان  كوردستان ذمارة يةكي ساَلي 56لة ماددةخ )

خ هةمواركراو، 1992(خ ثةيِرةوخ ناوخؤخ ثةرلةمان  كوردستان، ذمارة يةكي ساَلي 94ثشت بة ماددةخ )
لة دةست ثَيكدا داوا لة بةِرَيز سكرتَيرخ ثةرلةمان دةكةين كة ثوختةيةك لة كؤنووسي دانيشت  ثَيشووخ 

 ثةرلةمان خبوَينَيتةوة،
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 ثةرلةمان:بةِرَيز فخرالدين قادر عارف/ سكرتَيرخ 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

، بةم 21/9/2015( لة بةروارخ 4بةناوخ خواخ طةورةخ بةخشندةخ ميهرةبان، ثوختةخ دانيشت  ذمارة )
 شَيوةيةخ خوارةوة بوو، 

 ـ دةست ثَيكردني دانيش  لةاليةن سةرؤكي ثةرلةمانةوة،1
خ ناوخ ئةندامان  ئامادةنةبوو لةاليةن ـ خوَيندنةوةخ ثوختةخ دانيشتن  ثَيشوو هةروةها خوَيندنةوة2

 سكرتَيرخ ثةرلةمانةوة.
 ـ طفتوطؤكردن لة سةر ثةيِرةوخ ناوخؤ كة بؤ دانيشتن  ئةمِرؤ دواخرا.3

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ةبواني زؤر سوثاس بؤ بةِرَيز سكرتَيرخ ثةرلةمان، ئَيستا داوا لة بةِرَيزتان دةكةين كة ناوخ ئامادةن

 دانيشتين ثَيشووخ ثةرلةمان و ليذنةكان  ثةرلةمان خبوَيننةوة،
 بةِرَيز فخرالدين قادر عارف/ سكرتَيرخ ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( مؤَلةت ثَيدراو 21/9/2015(خ ئاسايي لة بةروارخ )4ناوخ ئةندامان  ثةرلةمان كة لة دانيشتين ذمارة )

ـ ئَيظار ابراهيم 2ـ ئارخ حممد ـ مؤَلةت، 1امادة نةبوون بةم شَيوةيةخ خوارةوةية: )بوون يان بةبَي مؤَلةت ئ
ـ  عثمانـ مجال 6ـ ثةرخ صاحل ـ مؤَلةت، 5ـ حتسني امساعيل ـ مؤَلةت، 4ـ ـ باثري كامةال ـ مؤَلةت، 3ـ مؤَلةت، 
ـ سهراب 10مؤَلةت،  ـ زانا عبدالرمحن ـ9ـ حسن صاحل ـ مؤَلةت، 8ـ جودت جرديس ـ مؤَلةت، 7مؤَلةت، 

ـ ظيان 14ـ طؤران ئازاد ـ مؤَلةت، 13ـ صاحل بشار ـ مؤَلةت، 12ـ شَيركؤ جودت ـ مؤَلةت 11ميكائيل ـ مؤَلةت 
ـ 18ـ عمر صاحل ـ ئامادةنةبووة، 17ـ عبداللة جاسم ـ مؤَلةت 16ـ عادل عزيز ـ مؤَلةت، 15عباس ـ مؤَلةت، 

ـ  عثمانـ ماجد  21ـ كةذاَل هادي ـ مؤَلةت، 20مؤَلةت،  ـ فرحان جوهر ـ19عمر عينايةت ـ مؤَلةت، 
ـ يروانت نيسان ـ 24ـ حممد علي ياسني ـ ئامادةنةبووة 23ـ حممد صادق ـ ئامادةنةبووة 22مؤَلةت، 

الدين ـ  ـ كنعان َم27ـ حممود عمر ـ مؤَلةت، 26ـ يعقوب طورطيس ـ ئامادةنةبووة 25ئامادةنةبووة، 
ي ثةرلةمان. راثؤرتي بةدواداضوون  كؤبوونةوةخ هةفتانةخ ليذنة هةميشةييةكان  مؤَلةت( بةِرَيز سةرؤك

 ( بةم شَيوةيةخ خوارةوة بوو،6/10/2015( تا )2015/ 16/9ثةرلةمان  كوردستان  لة بةروارخ )
( كؤبوونةوةيان كردووة ) عبداهلل حممود 2015/ 16/9ـ ليذنةخ ناوخؤ و ئةَومةنة خؤجةييةكان: )1

 وة، برزؤ جميد مؤَلةت بووة(مؤَلةت بو
( كؤبوونةوةيان كردووة طشت ئةندامان ئامادةخ 2015/ 16/9ـ ليذنةخ ئةوقاف و كاروبارخ ئايين: )2

 كؤبوونةوةكة بوون،
( كؤبوونةوةيان كردووة )كةذاَل هادخ مؤَلةت 2015/ 20/9ـ ليذنةخ كؤمةآليةتي و منداَل و خَيزان: )3

 (بووة ئاواز جةنط  ئامادةنةبووة
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( كؤبوونةوةيان كردووة )ثةرخ صاحل مؤَلةت 2015/ 21/9ـ ليذنةخ كؤمةآليةتي و منداَل و خَيزان: )4
 بووة، كةذاَل هادخ مؤَلةت بووة، ئاواز جةنط  مؤَلةت بووة(

( كؤبوونةوةيان كردووة ) ئيدريس علي مؤَلةت بووة، ئومَيد 2015/ 30/9ـ ليذنةخ دةست ثاكي: )5
 ، برزؤ جميد مؤَلةت بووة، طؤران ئازاد مؤَلةت بووة( حةمة علي مؤَلةت بووة

( كؤبوونةوةيان كردووة ) رؤزا 2015/ 1/10ـ ليذنةخ ثيشةسازخ و وزة و سةرضاوة سروشتييةكان ) 6
حممود ئامادةنةبووة، علي هالؤ ـ مؤَلةت بووة، صاحل بشار ئامادةنةبووة، ـ عزت صابر ـ مؤَلةت بووة، فائق 

 ـ مؤَلةت بووة( طاهرة، بةيار ـ مؤَلةت بوو مصطفى
( كؤبوونةوةيان كردووة )مريم صمد ـ 2015/ 4/10ـ ليذنةخ داكؤكي كردن لة مافةكان  ئافرةت: )7

 مؤَلةت بووة(
( كؤبوونةوةيان كردووة )ئاواز جةنط  ـ مؤَلةت 2015/ 5/10ـ ليذنةخ كؤمةآليةت  و منداَل و خَيزان: )8

 بووة(
( كؤبوونةوةيان كردووة )رؤزا 2015/ 5/10خ ئابوورخ و وةبةرهَينان:: )ـ ليذنةخ دارايي و كاروبار9

 حممود ـ مؤَلةت بووة (
( كؤبوونةوةيان كردووة، طشت ئةندامان 2015/ 5/10ـ ليذنةخ رؤشنبريخ و راطةياندن و هونةر: )10

 ئامادةخ كؤبوونةوةكة بوون،
كبري ـ مؤَلةت  ناظمونةوةيان كردووة )( كؤبو2015/ 5/10ـ ليذنةخ كاروبارخ مؤمةَلطاخ مةدةن : )11

 بووة، حممد علي ياسني ـ ئامادةنةبووة، ئَيظار ابراهيم ـ مؤَلةت بووة(
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

زؤر سوثاس بؤ بةِرَيز سكرتَيرخ ثةرلةمان، ئَيستا دةضينة سةر بةرنامةخ كارخ دانيشتن  ئةمِرؤمان كة 
يتيية لة بةردةوام بوون لة سةر طفتوطؤكردني ثةيِرةوخ ناوخؤخ ثةرلةمان  كوردستان بِرطةخ يةكةم  بر

(خ 26كة لةاليةن ليذنةخ كات  بؤ ثَيداضوونةوةخ ثةيِرةوخ ناوخؤ ئامادةكراوة، بةثَيي بِريارخ ذمارة )
يةكي ساَلي  (ي ياساخ هةَلبذاردني ثةرلةمان  كوردستان ذمارة56( لة ماددةخ )8( و بِرطةخ )2014ساَلي )
(خ ثةيِرةوخ ناوخؤخ ثةرلةمان  كوردستان، ذمارة يةكي 94خ هةمواركراو، ثاَل ثشت بة ماددةخ )1992
خ هةمواركراو، داوا لة ليذنةخ كات  ثةيِرةو دةكةين كة بَينة سةر منةصة بؤ دةستثَيكردن بة 1992ساَلي 

وقتةخ نيزاميان هةية؟ ئَيمة ثَيش طفتوطؤ لةم بوارة، فةرموون، هةندَيك لة ئةندامان  ثةرلةمان ن
كؤبوونةوةخ ثةرلةمان دانيشتنَيكمان كرد لةطةَل سةرؤك  فِراكسيؤنةكان سةبارةت بةو بارودؤخةخ كة 
ئَيستا لة هةرَيمي كوردستان لة ئارا داية، بةتايبةت  مةسةلةخ قةيراني نةداني مووضة و، بةردةوام بوون  

و، لةو كؤبوونةوةية بِريارخ ئةوة دراوة كة كؤبوونةوةيةك  هةردوو قةيراني دارايي لة هةرَيمي كوردستان 
ليذنةخ دارايي و وزة و سةرضاوة سروشتييةكان لةطةَل وةزيرخ دارايي ئةَام دةدرَيت لة نزيك ترين كاتدا 
و، بة هةمان شَيوة كؤبوونةوةخ سةرؤك  فِراكسيؤنةكان و سةرؤكايةت  ثةرلةمان لةطةَل حكومةت ئةَام 
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و، لة داهاتووشدا ئةطةر بة ثَيويست زانرا لة هةفتةخ داهاتوو دانيشتن  ثةرلةمانيش لة سةر ئةم  تبدرَي
بابةتة ئةَام بدرَخ، بؤية ئةمة لة كؤبوونةوةخ سةرؤكي فِراكسيؤنةكان باسكرا، و بةم شَيوةية سةرؤكي 

ةبَيت نوقتةخ نيزامي نيية؟ فِراكسيؤنةكان بِرياريان لَي داوة، بؤية هةر بابةتَيك ثةيوةندخ بةوةوة ه
 ضونكة لةبةرنامةخ كاردا نيية، فةرموو كاك يروانت،

 بةِرَيز يروانت نيسان:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةوةَخ رؤذَخ هاتبووين بةس وةرةقةمان تةوقيع نةكردبوو نيوسةعات وةك  هةم  كةسان ئةز و كاك يعقوب 
ةس جةلسة زخ تةواو بوو لةورا مةوجود بووين ديارة ل ثِرؤتؤكؤل، دةركةظت بووين راتبمان وةرطرت و ئةم هاتني ب

 سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو كاك هةورامان،
 بةِرَيز هةورامان حةمة شريف:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ايا توِرةيي و ناِرةزايي جةنابت هةرضةند سةرةتا فةرمووت نوقتةخ نيزامي نييةلةو بابةتة، بةآلم ثَيم و

 خةَلك و برسيةتي خةَلك
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ئةوة وةآلممان دايةوة، ثةيوةندخ بة بةرنامةخ كارةوة نيية، فةرموو كاك عباس غزالي
 بةِرَيز عباس غزالي:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ارطةلي كةوتة بةر ثةالمارخ فِرؤكةكان،هةروةكو دةزانني لة رؤذاني رابوردوودا طوندخ ز

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ئةمةش ثةيوةندخ بة بةرنامةخ كار نيية، كاك عباس جةنابت دةتواني وةكو ياداشتَيك ئاِراستةخ دةستةخ 

 سةرؤكايةت  ثةرلةمان  بكةخ، فةرموو خاتوو زوَلفا حممود
 بةِرَيز زوَلفا حممود:

 سةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَيز 
( كؤبوونةوةخ ليذنةخ ئةَام داوة بة 5/10( بؤ )15/9ليذنةخ كاروبارخ تةندروسيت و ذينطةش )

 ئامادةبوون  سةرجةم ئةندامان ، بةآلم ئيشاِرةت  ثَي نةدرا لَيرة،
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ةخ ثَي بدةن، فةرموو كاك بهزاد دةروَيش،ئةوة لة راثؤرتةكةدا نةهاتووة دوايي دةتوانن ئاماذ
 بةِرَيز بهزاد دةروَيش:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
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يةعن  راست  مة دظَيت ثةرلةمان رولي خؤ ببينيت يا ئةكتيظ بي ، بؤ وونة ليذنا ئاظةدانكرنَ  و 
نةكرينا، يةعين  ( هةيظا هيض دانيشتنةك نةكريا، نة ئاماذة ثَيكرد كة دانيش 4نيشتةجَيكرنَي ئةظة )

 سةبةب ضنا،
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 دةتواني وةكو ياداشتَيك ئاِراستةخ دةستةخ سةرؤكايةت  ثةرلةمان  بكةخ، فةرموو كاك بهزاد دةروَيش،
 بةِرَيز بهزاد دةروَيش:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 مَي تةدابا ب راسيت،من هةرضةندة خاَلة نيزاميم هةبوو ل سةر ئةظ وةآل

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو د. شَيركؤ،
 بةِرَيز د. شَيركؤ جودت:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةناوخ خوداخ بةخشندة و ميهرةبان، جةنابتان ئاطادارن كة ثَيش جةذن من داواخ ثرساندم كردووة بؤ 

ي و بة جةماعيش لةطةَل ضةندين ثةرلةمانتارخ تردا داوامان وةزيرخ سامانة سروشتييةكان، بة شةخس
( سةعات ثَيش كؤبوونةوةخ ئةمِرؤ 24كردووة، دوَينَيش ياداشتَيكمان ئاِراستةخ سةرؤكايةت  كردووة )

بةوةخ كة بِريارَيكي طرنط بؤ ئةوةخ كة ثةرلةمان بتوانَي كة رؤلي حةقي خؤي ببييَن لة بِرياردان لة سةر 
 و ثرساندن و لَيثرسينةوة

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ئةم ياداشتةخ تؤ نةطةيشتؤتة ئَيمة، فةرموو د. شَيركؤ،

 بةِرَيز د. شَيركؤ جودت:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

قسة لة سةر ئةوةية بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان، ئةم مةوزووعة كة جةنابت دةفةرمووخ كة ثةيوةندخ بة 
ئةمِرؤوة نيية، ئةم مةوزووعة لة ثَيش جةذنةوة ئَيمة بامسان كردووة، هاتن  وةزيرخ دارايي بؤ  كارنامةخ

هةردوو ليذنةكة عينج  كَيشةكة ناكات، كؤبوونةوةخ سةرؤك فِراكسيؤنةكان و سةرؤكايةت  حكومةت 
 ةزير هةية قةزيةخ قانون  لة سةرة.كَيشةكة ضارةسةر ناكات، و

 دق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.يوسف حممد صا
ئةو ياداشتانةخ ئَيوة باسي دةكةن كة داواتان لة سةرؤكايةت  ثةرلةمان كردووة، لة سةرؤكايةت  ثةرلةمان 
ئاِراستةخ حكومةت كراوة، ثَيويست دةكات كاتي دانيش  ديارخ بكرَخ، بؤ ئةو ثرسانة لة نَيوان ثةرلةمان و 

رفتَيك لة ئارادا هةية و، شاراوةش نيية، ئَيمة ئةمِرؤ لة حكومةت و، ئةو كات ئَيوة دةزانن ئَيستا ط
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كؤبوونةوةخ سةرؤك فِراكسيؤنةكاندا بامسان كرد كة ثَيويست دةكات ئةم طرفتة ضارةسةر بكرَيت، ئةو كاتة 
 هةوَل دةدةين دانيشتنةكان  ثةرلةمان لة سةر ئةو بابةتانة بكرَيت،

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ئةم ياداشتةخ تؤ نةطةيشتؤتة ئَيمة، فةرموو د. شَيركؤحةمة امني،

 بةِرَيز د. شَيركؤ حةمة امني:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

نوقتةكان  من هةمووخ نيزاميية؟ ئينجا تكات لَي دةكةم رَيطةم ثَي بدة قسةكان  خؤم بكةم، ئَيمة لة 
ةبوون  بةِرَيزان  ئةَومةن  هةرَيم  بؤ كاروبارخ (خ مانطةوة ياداشتمان ثَيشكةش كردووة بؤ ئاماد16)

(يش كة ئةو حكومةتة لة لَيثرسينةوة دةترسَي، لة سةحيب سيقة 54نةوت و طاز بة ثَيي ماددةخ )
 دةترسَي، من دَلنياخ دةكةم سةحيب سيقة لةم ثةرلةمانة روو نادات،

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
خؤت هيض كَيشةك نيية لةوةخ كة دادةنيشي يان دانانيش ، جةنابت دةتواني بة باشة بة ئارةزووخ 

ئارةزووخ خؤت هةر بِريارَيك دةيدةخ بيدةخ، بةآلم ئةطةر هةر ياداشتَيك  ئَيوة ئةندامان  ثةرلةمان 
وة لةاليةن سةرؤكايةت  ثةرلةمانةوة نةنَينراوة بؤ حكومةت ثرساندنتان كردووة بؤ وةزيرةكان، نةِرؤيشتو

بؤ حكومةت ئةوة ئَيوة دةتوانن طلةيي لة سةرؤكايةت  ثةرلةمان بكةن كة بؤضي ئةم بابةتانة نةنَيردراوة 
بؤ حكومةت، بةآلم كاتي كؤبوونةوة دةبَي ديارخ بكرَيت وةبةر مةبناخ ئةوة، لةبةرنامةخ كاردا دابنرَخ و، 

رلةمان دةيانةوَي قسة لة سةر ئةم بابةتة دوايي قسة لة سةر ئةم ثرسانة بكرَخ، ئَيستا ئةو ئةندامانةخ ثة
بكةن، ئايا طرفتةكان  خةَلكي كوردستان هةر بة قسةكردن  ئَيوة لة هؤَلي ثةرلةمان بة مةنةلؤج  داخلي 
ئَيوة قسة بكةن هةر بؤ ئةوةخ لة كةناَلةكان  راطةياندن قسةكانتان بآلوببَيتةوة هيض لة كَيشةكان ضارةسةر 

َيخيشتان نةكردووة كة لة كةناَلةكان  راطةياندن قسةخ خؤتان بكةن، دةستان دةبَي؟ ئَيوة كةستان در
خؤشيَب ئيشَيك  باشتان كردووة، حكومةت ئةطةر ناَيَي لة ثةرلةمان جوابي ثةرلةمانتاران بداتةوة، 
 ئةندامان  ثةرلةمانيش لة كةناَلةكان  راطةياندن قسةخ خؤيان دةكةن، بؤية ئَيمة دةمانةوَخ كؤبوونةوةخ
ثةرلةمان بةرهةمدار بَي، ئَيستا هةموومان درك بةو كَيشة و طرفتانة دةكةين كة خةَلكي كوردستان بة 
دةستييةوة دةناَلَييَن كة بةشَيك  ثةيوةندخ بة بارخ بذَيويانةوة هةية، بةشَيك  ثةيوةندخ بة 

م بوارةدا كردووة، خزمةتطوزارييةكانةوة هةية و، ئَيمةش خؤ لة سةرؤكايةت  ثةرلةمان قسةخ خؤمان لة
بةآلم نامانةوَخ تةنها كؤبوونةوةخ ثةرلةمان بؤ مةنةلؤجي داخلي بَي، بؤ قسة و قسةخ بةرامبةرخ 
ئةندامان  ثةرلةمان بَي، لة برخ ئةوةخ كَيشةكة ضارةسةر بيَب هةندةخ تر كَيشةكة قووَل ببَيتةوة 

وخؤخ ثةرلةمان رَيوشوَينةكان  قسةكردن و بةتايبةت  لة ناو ثةرلةمان  كوردستان لةم رووةوة ثةيِرةوخ نا
شَيوازخ قسةكردن و لة ناو هؤَلي ثةرلةمان رَيك خستووة كة ثَيويست دةكات ئةندامان  ثةرلةمان داوا بكةن 
كات  كؤبوونةوة دةست نيشان بكرَخ وةبةر مةبناخ ئةوة دوايي كؤبوونةوةيةك  مونتج ئةَام بدرَخ، ئَيمة 
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وين لةطةَل سةرؤكي فِراكسيؤنةكان هةندَيك رَيوشوَينمان داناوة كة كارخ لة سةر ئةمِرؤ لة كؤبووةنةوة بو
دةكةين، بة دَلنياييةوة قةيرانةكان  خةَلك هي ئةوةية لة ثةرلةمان باس بكرَخ، وةكو لة كؤبوونةوةخ 

ت و، تريش باسم كردووة، ناكرَيت ثةرلةمان كؤت و بةند بكرَيت لةوةخ كة لَيثرسينةوة وةزيرةكان نةكا
هيض ياساو رَيسايةكيش رَيطاخ بةمة نةداوة وةزيرةكان و، سةرؤكايةت  ئةَومةن  وةزيران دةبَيت 
ثابةندبن بةو ياسايانةخ كة ثةيوةندخ نَيوان هةردووالمان رَيك دةخات و، ثَي ةوانةخ ئةوة ثةرلةمان 

 دةتوان  رَيكارخ خؤخ بطرَيتةبةر، فةرموو مامؤستا عمر صاحل،
 صاحل:بةِرَيز عمر 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ئةز زامن كو ثةيِرةوخ ناوخؤ طةلَيك كَيم و كاسيا تَيدا هةين، ئيحتيمالة مةوزووعة تةعليقة عزويةتَي

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ن ئةمةش هةر ثةيوةندخ بة بابةتةوة نيية، جةنابت دةتواني روونكردنةوةخ خؤت لة دةرةوةخ ثةرلةما

 بدةخ، فةرموو د. بةهار،
 بةِرَيز د. بةهار عبدالرمحن:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

تكاية بةناوخ لة بةرنامةخ كاردا قسةمان ثَي مةبِرة، ضونكة قسةكاوان ياسايية، ئَيمة لةو ساتة وةختة كة 
 لَيرة ئةم طفتوطؤية دةكةين خةَلك رذاوةتة سةر جادة مووضة و

 دق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.يوسف حممد صا
ئةمة ثةيوةندخ بة بةرنامةخ كارةوة نيية، منيش دةزامن هةموو دةزطاكان  راطةيانديش دةزانن خةَلك 
رذاوةتة سةر جادة، دةزانني خةَلك كَيشة و طرفيت هةية، بةآلم بةوةخ تؤ لَيرة باسي بكةخ هيض لة كَيشةكة 

 ضارةسةر نابَي، فةرموو كاك سؤران،
 ؤران عمر:بةِرَيز كاك س

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ئَيمة بؤ خؤمان لة كاركردن لة ليذنةخ ثةيِرةوخ ناوةخؤ ميكانيزمَيكمان ثةسةند كرد

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
باشة، ثةيِرةوخ ناوخؤ يةكَيكة لة بابةتة هةرة طرنط و سةرةكييةكان، تكاية ئةم بابةتة بةو ئاقارة مةبةن 

ثةيِرةوخ ناوخؤ طرنط نيية، ثةيِرةوخ ناوخؤش طرنطة، بةتايبةت  بةشَيك لةو كَيشانةخ كة ئَيستا  كة
روبةرووخ ثةيوةندخ نَيوان ئَيمة و حكومةت بؤتةوة، ثةيوةندخ بة ثةيِرةوخ ناوخؤخ ثةرلةمانةوة هةية، 

 فةرموو كاك سؤران،
 

 بةِرَيز سؤران عمر:
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 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ليذنةخ كات  هةموارخ ثةيِرةو ميكانيزمَيكمان ثةسةند كرد، بةثَيي ئةو ميكانيزمة يةكَيك لة ئَيمة لة 

( ثةرلةمانتار داوا بكات ياخود بة 3خاَلةكان ئةوةية كة هةر ثرسَيك  ترخ طرنط هاتة ثَيش )
يةك، هةر كؤبوونةوةيةك  نا ياسايي، بؤية لة دةرةوةخ موزايةدة، لة دةرةوةخ تةشةنوج و برينداركردني 

( ثةرلةمانتارةكةوة بة دةستةخ سةرؤكايةتيشةوة فةرموو با دةست خبةينة ناو دةسيت يةك موعانات  111)
خةَلك فةرموون با قسةخ لَي بكةين بؤ ئةوةخ ئةم رةد فيعلةخ ئَيستا لة ناو هؤَلةكةش هةية بؤ 

 ثةرلةمانتاران دروست نةبَي،
 ن:بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةما

ئَيمة لة كؤبوونةوةخ دةستةخ سةرؤكايةت  و فِراكسيؤنةكان ئةوةمشان باس كرد تةنانةت ئةطةر 
حكومةتيش نةيةتة ثةرلةمان، كؤبوونةوةخ ثةرلةمان دةكرَخ لة سةر ئةم بابةتة، بةآلم باشك واية كة ئةم 

 كؤبوونةوةية بةرهةمدار بَيت بة ئامادةبوون  حكومةت، فةرموو هيظا خان،
 ز هيظا حاجي:بةِرَي

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
من وةكو بِرياردةرخ ليذنةخ دارايي دوو جار داوام كردووة كة وةزيرخ دارايي و وةزيرخ سامانة سروشتييةكان بؤ 

( و، بؤ 2016بةرضاوروون  بَينة ليذنةخ دارايي، وةزيرخ دارايي حازر بوو كة بَي  بةتايبةت  لة سةر بودجةخ )
يين حكومةت كة قسة بكات، بةآلم ليذنةخ دارايي دةَلَيت دةبَي ئين بَيتة هؤَلي ثةرلةمان، بؤ ض مووضةخ موةزةف

 نةيةتة ليذنةخ دارايي، ليذنةخ دارايي دةتوانَي كةمَيك كَيشةكان ضارةسةر بكات،
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ريين،ئةوة بِريارخ لَيدراوة، ئةوة دةكرَيت، فةرموو د. ش
 بةِرَيز د. شريين حسين:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةطةر ضاوةِرَيي بةرنامةخ كارخ ثةرلةمان بكةين تا دوو مانط  تر دةبَي قسة نةكةين، هةزار و يةك كَيشة 
لة دةرةوةخ ثةرلةمان هةية، دةبَي ئَيمة ضاوةِرَيي بةرنامةخ كارخ ثةرلةمان بكةين ئةمة كاتي ثةيِرةوخ 

 بوو ئَيستا كةوتة بةرنامةخ كار تا دوو مانط  ترناوةخؤ نة
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاتي ثةيِرةوخ ناوخؤية، ضونكة ثةيِرةوخ ناوخؤ هةر لة بةرنامةخ كار بوو فةرموو كاك عمر،
 بةِرَيز عمر عينايةت:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( بِرطةخ دوو و 54ة بةرنامةخ كاردا نيية، بةآلم بةثَيي ماددةخ )راستة ئةو بةِرَيزانةخ كة قسةيان كرد ل

ضوار، هةر ئةندامَيك مايف هةية داوا لة دةستةخ سةرؤكايةت  بكات كةوا بريؤكةيةك خباتة روو بؤ ئةوةخ 
لةاليةن حكومةتةوة ثَيي وةرطريَيت، كةواتة هةموو كةسَيك لة ئَيمة ئةو مافةخ هةية كة بريؤكة خبةينة 
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ؤ حةل كردني ئةم كَيشةية، من تةنها بة بةِرَيزت دةَلَيم و بة دةستةخ سةرؤكايةتيش دةَلَيم روو ب
ئةَومةن  وةزيران نايةنة ناو ثةرلةمانةوة، و لة ناو ئةم ثةيِرةوخ ناوخؤشدا موعالةجة نةكراوة ئةطةر 

 نةهاتن ئَيمة ضي بكةين،
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 مة موناقةشةخ تازةخ ثةيِرةو دةكةين كة جةنابيشت دةزاني ئةم بابةتةخ تَيدا موعالةجة كراوة،باشة، ئَي
 فةرموو كاك عمر،
 بةِرَيز عمر عينايةت:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ئةمة موعالةجة نةكراوة،

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو كاك عمر، خ تازة،با، ئةم بابةتة موعالةجة كراوة لة ثةيِرةو

 بةِرَيز عمر عينايةت:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

نا، من ئةوةخ كؤنةكة باس دةكةم، ئَيمة كارَيك بكةين ضارةسةرخ ئةم كَيشةية بكةين كة لةمةوال 
ية ئةَومةن  وةزيران يان هةر وةزيرَيك ئامادةنةبوو لة ثةرلةمان ئةو كاتة ئَيمة بةثَيي ئةو ثةيِرةوة تازة

 ضارةسةرَيكي بؤ بدؤزينةوة،
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو منرية خان،
 عثمان:بةِرَيز منرية 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
تكاية قسةخ هاوِرَيكاوان لة ثةرلةمان  كوردستان مةبةست ئةوة نيية كة ئَيمة بؤ راطةياندنةكان ياخود بؤ 

طرفتَيكي طةورةخ كؤمةَلطاخ كورديية، بة هةزاران خةَلك لةم رؤذةدا برسيية، بة  ئيعنم قسة بكرَخ ئةمة
 مؤستا و فةرمانبةر لة سةر شةقامة.هةزاران ما

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
من مةبةستم ئةوة نةبووة كة قسةخ ئةندامان  ثةرلةمان بؤ راطةياندنة، باسي ئةوةمان كرد، ومتان 

وَخ كؤبوونةوةيةك  بةرهةمدارخ ثةرلةمان لة سةر ئةم بابةتة بَيتة كايةوة، نةك ئةوةخ تةنها دةمانة
ئةندامان  ثةرلةمان قسة بكةن و، ئةندامَيكي ترخ ثةرلةمان تةعليق لة سةر قسةكةخ بدات و، ئةمة لة 

اطةياندنيش دةكرَخ، بةآلم كةناَلةكان  راطةياندن بآلو ببَيتةوة، باسي ئةوةمان كرد كة ئةمة لة كةناَلةكان  ر
كارخ بةرهةمدارخ ثةرلةمان ئةوةية كة وةزير ئامادةبَي، لَيثرسينةوةخ لَي بكرَخ، روونكردنةوةخ خؤخ 

 ر.فةرموو كاك ابوبك بدات و، ئةو كاتة ثةرلةمان بِريار بدات، نةك ئةوةخ ثةرلةمان بةس قسة بكات،
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 بةِرَيز ابوبكر هةَلةدني:
 ن.بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةما

ئةم خةمة، خةمي هةمووانة بؤ ئةوةخ لةم جةدةلةش بكازَخ و ئيحكامةن لة بازنةخ موزايةدة دةرضَي، 
جةنابتان رايبطةَينن وةكو دةستةخ سةرؤكايةت  كة ئةم ماوةية لة ئةولةويةت  كارةكان  ثةرلةمان 

ايبةت  بؤ تةرخان بكةين ضارةسةركردن و بةدواداضوون بَي بؤ ئةم كَيشانة، ئيك بةيانيية كؤبوونةوةخ ت
( ثةرلةمانتارانة، هي هيض ثةرلةمانتار و 111لةطةَل حكومةتدا بَيينة سةر خةت، ئةمة خةم  هةموو )

هيض فِراكسيؤنَيك نيية بةتةنيا، ئةو شةقامةش هةموومان خاوةن  ئةم شةقامةين يةك بة يةكمان ئَيوة 
 ئةو بةَلَينة بدةن بؤ ئةوةخ

 ق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.يوسف حممد صاد
ئةو بةَلَينة هةية لة رابوردووش خؤت دةزاني لة خولي طرَيدانةكان  ثَيشووخ ثةرلةمان  كوردستانيش يةكَيك لةو 
بابةتة هةرة سةرةكييةكان كة لة طفتوطؤخ ثةرلةماندا بووة ئةو قةيرانانة بوون كة لة هةرَيمي كوردستان هةن، 

ةند كؤبوونةوةيةكمان بؤ كردوون و، ئَيستاش ئَيوة دةزانن كة ئةمِرؤ قةيران  وزة، قةيراني دارايي و، ض
كؤبوونةوةخ سةرؤكايةت  ثةرلةمان و سةرؤكايةت  فِراكسيؤنةكان بووة لة سةر ئةم بابةتة و، ثةرلةمان لة سةر 

لةاليةن خةت بووة ئةو ياداشتانةش كة ثةرلةمانتاران هةيان بووة ئاِراستةخ حكومةت كراوة، هةر بريؤكةيةكيش 
 ثةرلةمانتاران هةبووة ئاِراستةخ حكومةت كراوة، فةرموو كاك مجال مورتكة.

 :عثمانبةِرَيز مجال 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةو بابةتانةخ كة دةرووذَيندرَيت يان باس دةكرَيت شتَيك  واقعيية و ثَيويستيشة باس بكرَيت و 
تةخ ئةمِرؤ  و تةواوخ كوردستان بةثَيي تةجروبةخ فةرامؤشيشي نةكةين، بةآلم بةِراي من ئةو واقعية

( ساَل لةوةخ ثَيشك زؤر مةترسيدارترة، بؤية ئةوةخ جةنابت باست كرد جةلسةيةك  تايبةت  501)
 امن، تةنانةت حيزبةكانيش بَين.ببةسكَي ، زؤر بة زةروورخ دةز

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ن، بةآلم دةبَيت حكومةت ئامادة بَيت، فةرموو مامؤستا عبدالرمحن،ناكرَيت حيزبةكان بَي

 :رضابةِرَيز عبدالرمحن علي 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من تكا دةكةم هةر هاورَييةك كة قسة دةكات وا لَيك نةدرَيتةوة ئةو ثةرلةمانتارانةخ كة قسة ناكةن، ئيك 
وآلتة و، ثَيشنياريش دةكةم بؤ سةرؤكايةت  ثةرلةمان  ئةمانة نازانن كة كَيشة هةية و طرفت هةية لةم 

كوردستان كة هةر ئَيستا بِريار بدات حةفتةخ دادَخ، بانطهَيشيت بةتايبةت ئةَومةن  باآلخ نةوت و طاز كة 
( كةسةوة بانطهَيشت  ثةرلةمان  كوردستان بكرَين و بة 5سةرجةم كَيشةكان  ئةم هةرَيمة ثةيوةستة بةو )

ثةرلةمان و حكومةت و، بة هةموو دامةزراوةكان ضارةسةرخ ريشةيي بؤ طرفتةكان هةموومان بة 
 بدؤزينةوة اليةن  كةم من ناَلَيم هةموو ضارةسةر دةكرَخ، بةآلم هةندَيك  دةتوانني ضارةسةرخ بكةين،
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 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو د. شوان قةآلدزةيي،

 :قةآلدزةيي ةمريباومصطفى شوان بةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةس تكاية قسةكةم ثَي مةبِرة، ئَيستا لة دوو ثارَيزطا )سلَيمان  و هةَلةجبة( دةوام راوةستاوة، مامؤستايان 
بايكؤتيان كردووة، ئةوانيش متمانةيان نيية كة حكومةت  هةرَيمي كوردستان ثارةخ نيية، لةبةر ئةوةخ 

 وةية كة جةنابت باسي دةكةخ بةيان  بة جدخ بَيينة سةر خةتثَيويستة ئةو كؤبوونة
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

لةطةَل جةنابت كؤبووينةوة كة جةنابت لة كؤبوونةوةخ سةرؤكي فِراكسيؤنةكانيش قسةكان  خؤتت كرد، 
 فةرموو د. شوان قةآلدزةيي،

 باوةمري قةآلدزةيي:: مصطفىبةِرَيز شوان 
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر

لةوَيش هةمان قسةم كرد، بةس قسةكامن طوَي ناطرن، ئةمة وةكو طاَلتة كردن واية بة خةَلكي كوردستان كة 
 باسي ثةيِرةو دةكرَيت، جونكة بة راسيت ثةرلةمان لة دؤَلَيكة و جةماوةر لة دؤَلَيكة،

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ابت اليةق نيية بة شوَيين ثةرلةمان، بؤية لة ثِرؤتؤكؤل دةسِرَيتةوة ئةمة طاَلتة كردن ئةو قسةيةخ جةن

نيية بة شوَيين خةَلك بةِرَيزان ثةيِرةوخ ناوخؤخ ثةرلةمان وةكو دةستورَيك  ب ووككراوة واية لة 
تة رَيكخستن  ثةيوةندخ نَيوان حكومةت ثةرلةمان ثةيِروخ ناوخؤ طرنط  تايبةت  خؤخ هةية، راس

كَيشةكان  خةَلكيش طرنطي تايبةت  خؤخ هةية، ئَيوة دةزانن ليذنةكان  ثةرلةمان و ئةندامان  ثةرلةمان 
درَيخيان نةكردووة لةم ماوةية لة بةدواداضوون  ئةم كَيشانة، بةآلم لة هؤَلي ثةرلةمانيش ثَيويست دةكات 

 يجابي لَي بكةوَيتةوة، فةرموو ئَيظارخان،ئةم كَيشةية باس بكرَخ، بةس بة شَيوازَيك بَيت كة دةرئةَامي ئ
 بةِرَيز ئَيظار ابراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( ماددة رؤيشتووة، 9( ماددةية بؤ هةمواركردنةوة، بؤ ماوةخ مانطَيك دةبَيت تةنها )149ئةم ثةيِرةوة )

طرفتةكان ضارةسةر بكرَي ، ئةطةر ئاوا بة خاوة خاوة بَي  تا سةرخ ساَل تةواو نابني، بؤ ئةوةخ كَيشةو 
 ( رؤذ كؤبوونةوةكان بةردةواميان هةبَي ، سوثاس. 3ثَيشنيار دةكةم بة الخ كةمي حةفتةخ )

 
 
 

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:



 190 

ئةمة ضارةسةرخ بؤ كرا، هةر لة يةكةم كؤبوونةوة هةر بابةتَيك  طرنط هةبَي كة بتوانني لة ثةرلةمان 
لة سةر بكةين، دةتوانني بيهَينينة بةرنامةخ كارةوة و، موناقةشةخ ثةيِرةو بوةستَينني ئةو  طفتوطؤخ

 بابةتة طفتوطؤخ لة سةر بكةين، فةرموو د. ابراهيم
 بةِرَيز د. ابراهيم مسؤ:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
م بؤ ئةدائة واية ب راسيت ئةز عةكسي هةظالي خؤ د ئاخظم، دةست خؤشيا سةرؤكايةتيا ثةرلةمانَ  دكة

ئةظرؤ، ضونكة ئةكة ل دةسثَيكا دةشتيَن مةية ثةرلةمانَ  ئةدائة سةرؤكايةتيا ثةرلةمانَ  ظ  رةنط  بايا 
ئةو هةموو موزايةدات و ئةو شةقام كوردخ نة دةهاتة تَيكدان ذ بةر هةندَخ ئةظرؤكة ئةدائة ظ  رةنطي رَي 

 نةدان كة هةر كةسَ 
 سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ 

 ببورة دكتؤر ثةيوةندخ بة بةرنامةخ كارةوة نيية، ببورة فةرموو كاك طؤران،
 بةِرَيز طؤران ئازاد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 رَيطةتان بة زؤربةخ ئةنداماندا لة سةر ئةوة قسة بكةن،

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 و كاك طؤران،وابزامن رَيطةم نةداوة، فةرمو

 بةِرَيز طؤران ئازاد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من تةنها دوو جوملة دةَلَيم ئةطةر روخسةت بي، من ثَيم واية هةموو ئةندامان  ثةرلةمان هاوسؤزن لةطةَل 
خةَلكي خؤثيشاندةر و موعانات  خةَلك، بةآلم بةجؤرَيك قسة دةكرَخ وةك ئةوةخ ئةم حكومةتة، حكومةت  

اوان نةبي، وةك ئةوةخ ئَيمة هةموومان دةنطمان بةو حكومةتة نةدابي، ئَيستا لة ناو هؤَلي بنكة فر
ثةرلةمان اليةك نيية موعارةزة بي و اليةكيشمان لة دةسةآلت بي، هةموومان بةيةكةوةين و، دؤخي 

هةية،  هةرَيم  كوردستان ثَيويست  بة تةتبيعي عينقةخ نَيوان لة هةموو شتَيك ثةرلةمان و حكومةت
سةرةتا با بَين ئَيمة وةزيرةكان بانطهَيشيت ليذنةكان بكةين، لة خولي ثَيشووش دائيمةن وةزير رؤذانة لة 
ثةرلةمان ئيشي ثَي دةبَي، هةموو رؤذَيك ناكرَخ تؤ بانطي جةلسةخ بكةخ، بانطي ليذنةكان  بكةين، ئةطةر 

ن و، قةناعةمتان بة بؤضوونةكانيان نةبوو دواخ ليذنةكان قةناعةت نةهات بة داتاكانيان، بة مةعلوماتةكانيا
ئةوة بانطهَيشت  هؤَلي ثةرلةمان  كوردستان دةكةين، بةآلم ئَيمة ثَيويستمان بة باشككردنةوةخ عينقات  

 نَيوان سوَلتةخ تةنفيزخ و تةشريعي هةية، ئةطةر دةمانةوَخ خزمةت  خةَلك بكةين،
 ان:بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةم

بة داخةوةين، كة ئةمِرؤ نةدةتوانرا قسة لة سةر ئةم بابةتة بكرَخ، ضونكة مونتيج نةدةبوو و، ئةمة بِريارخ 
سةرؤكايةت  ثةرلةمان و سةرؤكايةت  فِراكسيؤنةكان بوو، كة لة كورترين ماوةدا هةم لة ليذنةكان  ثةرلةمان 
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ومةت و بةهةمان شَيوة لة ماوةيةك  نزيك  داهاتووش لةطةَل وةزيرةكان دابنيشن هةم سةرؤكايةت  ثةرلةمان و حك
كؤبوونةوةخ ثةرلةمانيش لة سةر ئةم بابةتة ئةَام بدرَخ، رَينةدان  ئَيمة بؤ قسةكردن لة سةر ئةم بابةتة 
دةرخةرخ ئةوة نيية كة ئَيمة لة كَيشة و طرفتةكان  خةَلك ئاطادار نني، ئَيوة بؤخؤتان دةزانن هةموومان ئاطادارخ 

شة و طرفتةكان  خةَلكني، بةآلم دةبَيت بةشَيوةيةك باس بكرَيت كة دةرئةَامَيكي ئيجابي لَي بكةوَيتةة، نةك كَي
ئةوةخ جارَيك  تر وةكو باسم كرد لة هؤَلي ثةرلةماندا ثةرلةمانتاران وةكو مةنةلؤجَيكي داخلي لةم بابةتانة قسة 

َيك  نزيكيشدا ئةطةر حكومةتيش ئامادةنةبوو هةم طرفيت بكةن و، ئةطةر تةنانةت بة باشيشتان زان  لة داهاتوو
ئامادةنةبوون  حكومةت ضارةسةر بكةين، ض ئةو ثَيشنيارانةخ كة باسكرا لة باشكردنةوةخ ثيوةندخ نَيوان 
حكومةت و ثةرلةماندا يان بة هةر رَيكارَيك  ياسايي كة ئةندامان  ثةرلةمان ض لة ثةيِرةوخ ناوةخؤ بة طوَاوخ 

ض لة ياساكان  ثةيوةنديدار بة طوَاوخ دةزانن دةتوانرَخ ضارةسةرخ ئةو ثرسانة بكةن، زؤر سوثاس بؤ دةزانن 
هةموو اليةكتان بةِرَيزان فةرموون لة سةرؤكايةت  و ئةندامان  ليذنةخ ثةيِرةو، ئَيستا وابزامن دةنطدان دةكةين لة 

 اك فرست.سةر ئةو بةشةخ كة ثَيشك طفتوطؤخ لة سةر كرابوو، فةرموو ك
 بةرَيز د.فرست صؤيف:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( هةبوو لة بةشي ضوارةم دامانِرشتوونةتةوة، ئَيستا ماددة بة ماددة 25تا  21ئَيمة ئةو ِرايانةي كة لةسةر ماددةي )

ثتتةيِرةوي  ختتاَلي  كتتو  كتتةين وة متتان لةطةَل هاورَيكاوان ئةخيةينة بةر دةستان، بةاَلم  بةر لةوةي باسي ئةوة ب طتتةر لَي ئة
طتتةي ) متتاددةي )2وةرطري ئةمانوَي دوو قسة بكةين، بةرَيزتان ئةزانن بةثَيي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةمان بِر (، و 7( 

ثتتَي 5( لة ماددةي )1بةثَيي بِرطةي ) ( ثةيِرةوي ناوخؤ لة بةرنامةي كاردا دانراوة، و ئَيمة وةكو بةرَيزيشت ئاماذةت 
هتتةر كرد ميكانيزمَيكي ثةسند كردني  ثتتةيِرةوي  ختتاَلي  طتتةي  لتتة ِرَي طتتةكان  يتتةكَي بِر لتتة  ئةو ثةيِرةوةمان ثةسند كرد، 

هتتةر  كتتات، و  كتتار دا ب متتةي  لتتة بةرنا ئتتاَلوطؤِر  طتترَي، و داواي  ئةندامَيكي بةرَيزي ثةرلةمان ئةتوانَي خاَلي ثةيِرةوي وةر
هتتةموو  لتتة  بتتةاَلم  كتتات،  ستتةر ب طتتؤي لة ئتتةتوانَي طفتو نتتة بابةتَيكي طرنط بَيتة ثَيش  متتيش ِرؤذا لتتة ئيعن ستتةكان و  جةل

متتة  يتتة، ئَي ختتؤ دزينةوة يتتة، و  طتترنط ن كتتارَيكي  ثتتةيِرةو  كتتة  بتتةوةي  ئتتةبني  لتتةمان  بتتةرَيزي ثةر نتتداماني  ستتيت ئة طوَيبي
فتتةرموو  كتتةن،  ستتة ئة هتتةمووتان ق شتتَيوةيةو  بتتةو  يتَتوة  ئتتي ئ طتتةر ِرة ستتتاش ئة ثتتةيِرةوة، ئَي بتتةو  بتتووين  نتتدو  بةراسيت ما

بتتة بيخةنة سةعاتَيكي تر، ئَيس كتتة  بتتةتَيك  هتتةر با تا ثةيِرةو لة بةرنامةي كار دةربهَينن، جونكة دةستةاَلتان هةية، و 
بتتةردةوام و  شتتَيوةيةكي  بتتة  ئتتةوة و  نتتةوةي  ئَيوة طرنطة بيخةنة بةرنامةي كار، بةاَلم بة تَيروانيين ئَيمة دووبارة كرد

ثتتةيِرةوة ناوخؤ ئتتةو  طتتةي  هتتةم ثَي لتتةمانيش  هتتؤَلي ثةر نتتاو  لتتة لة ئيعنم و لة  يتتة، و  ستتتووري ئَيوة قتتانون و دة كتتة  يتتة 
ستتة ئتتةو ,داهاتوو ئةبَيتة دةستووري ئَيوة، بة تة متتة  ئتتةو ئَي ختتوارةوة، دووةم،  نتتة  ثتتةيِرةوة دَي ئتتةو  شتتةئين  لتتة  متتن  ري 

كتتةم  بتتاوةِر نا ثةيِرةوةمان بؤ ضةند خولي داهاتووش نووسيووة، بةو ِرؤحيةتة و بةو شَيوازة طفتوطؤي لةسةر بكةين 
ستتتان  ثةيِرةوَيكي بتتةر دة باشك دةرضَي لةوةي ئَيستا لةبةردةستان هةية، يةعين باشك نابَي لةو ثةيِرةوة بةركارةي لة

شتتةي  جتتدي موناقة بتتة  بتتا  كتتةين  ثتتةيِرةو ب شتتةي  يتتارة موناقة طتتةر بِر بتتَيني، ئة ختتة دةر لتتةو دؤ دا هةية، بؤية هيوادارم 
كتتار الي بكةين، ئةطةر بِرياريش نية ئةوة دةستةاَلتي خؤتانة، فةرموو ه متتةي  لتتة بةرنا بتتا  ةر ئَيستا بيخةنة دةنطدان 

ئتتةكان  بدةين، تَيبيين دووةم بةشَيكي ئةنداماني ثةرلةمان طلةيي ئةوةيان هةبووة لة كاتي ئةوي كة قسة ئةكةن و ِرا
لتتةما بتتةرَيزي ثةر نتتداماني  نتتاوي ئة نتتةوة  كتتة وةاَلم نادةي متتة  نتتةوة، ئَي هتتةموويان نادةي متتي  متتة وةاَل نتتة ِروو ئَي ن ئةخة

متتار  ناهَينني ماناي ئةوة نيية ثَيششنيازي ئةو لة جَيطةي خؤي نةبووة، يان بة طةورةمان دانةناوة، ئَيمة هةمووي تؤ
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ئتتةطرين،  ضتتاو  بتتةر  هتتةمووي لة نتتةوة  ستتياغة ئةكةي كتتان  يتَتني ماددة كتتة د تتتر  كتتان، دوا ئةكةين، ناو بة ناو، لةطةَل هاوِرَي
ئتتي تةنيا ئةوانة وةاَلم ئةدةينةوة كة ثَيويسيت ب ة ِروون كردنةوة هةية، و ثَيويسيت بة وةاَلمدانةوة هةية، ئةطةرنا ِرة

بتتة  نتتا  يتتان  بتتَي  هةمووان موحتةرةمة، و هةمووي حيسابة، و هةر ِرةئيةيكيش سَي ئةندام ثشتطريي كردبَي بة دَلمان 
 (.21دَلنايي ئةخيةينة دةنطدان، دَيينة سةر ماددةي )

 (:21ماددةي )
وون بكةينةوة ئةو ماددة دوو ِراي لةسةر هةبوو، يةكيان ئةوة بوو كة دروسيت ئةنداميةتي لة لة سةرتا ئةبَي ئةوة ِر

يتَتوةرة  ئتتةو ث بتتةثَيي  نتتةمَييَن،  ثتتةيِرةو  ناو ثةيِرةو مبَييَن، ِرايةكي تريش لةطةل ئةوة بوو كة دروسيت ئةنداميةتي لة 
لتتة بَي ئةبواية مبا ستبواية دةنطدان، بةاَلم دواي ئةوةي بةشَيك ل كتترد  شتتداريان  ةو ئةندامة بةرَيزانةي ثةرلةمان بة

متتاددةي ) لتتة  كتتة  ستتتةوة  متتة خ بتتري ئَي ئتتةوةيان  طتتؤ،  متتارة )56طفتو لتتةمان ذ بتتذاردني ثةر ستتاي هةَل لتتة يا ستتاَلي 1(  ( ي 
ئتتةو 1992) نتتاتوانني  يتتة  نتتاي وا يتَتت، ما يتَتك ب يتتةتي ث ( ي هةموار كراو هاتووة كة ئةبَي ليذنةيةك بؤ دروسيت ئةندام

ثتتةيِرةوي 56خبةينة دةنطدان، ضونكة لة ماددةي ) بِرطةية نتتاو  لتتة  يتتةتي  ستتيت ئةندام هتتاتووة، درو نتتي  بتتة ِروو ( ئةوة 
طتتةي 56ناوخؤ دةمَينَيتةوة، لةبةر ئةوة بيخةينة دةنطدان ثَي ةوانةي ماددةي ) لتتة بِر هتتةر  نتتة، و  ( ي ياساي ثةرلةما

بتت21( لة ماددةي )3) يتتان كرد نتتدامان داوا بتتةرَيزي ئة ئتتةو 30وو )( بةشَيكي  متتة  كتترَي، ئَي يتتاتر ب ئتتةبَي ز متتة،  ( ِرؤذ كة
ستتت 4( ِرؤذةمان هةَلطرتووة، ئيكتيفامان كردووة بة بِرطةي )30) ( كة تَيدا هاتووة يةك وةرزي ياساي دانان لةبةردة

متتاددةي  لتتة  يتتة  ثتتَيم وا ضتتووبَي  لتتةبري نة شتتتَيكم  طتتةر  بتتدةن، ئة ستتيت  لتتة درو نتتة  داية بؤ ئةوةي ئةنداماني ثةرلةمان تا
ئتتةو )21) لتتة 30( تةنيا ئةو دوو بابةتة هةبوو، يةكيان ناخةينة دةنطدان، ئةوةي تريش  ستتَييةم  طتتةي  لتتة بِر ( ِرؤذة 

 ( وةكو ئةوةي بامسان كرد بيخةينة دةنطدان.21( هةَلئةطرين، بؤية داوا ئةكةين كة ماددةي )21ماددةي )
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 وة بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطةوة، فةرموو كاك فةرهاد.فةرموو بيخوَينة
 بةرَيز فرهاد سةنطاوي:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لتتةمانَيك  نتتدام ثةر ضتتونكة ئة بتتَي،  ستتاَلةكة كراوة ضتتوار  كتتة  كتترد  متتان  لةو طفتوطؤية ئَيمة سَي كةس زياتر داوا

كتتةس  لةوانةية لة كؤتاييدا مةعلوماتَيكي ثَي بطات كة من كابرايةكي خراثم و ستتَي  لتتة  خائينم، لةبةر ئةوة 
 زياتر داوامان كرد كة ئةوة ئؤثن بَي نةك وةرزَيك بَي.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك قادر بةرَيزيشت هةمان تَيبينية؟ فةرموو دكتؤرة بةهار.
 
 
 

 بةرَيز د.بةهار حممود:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
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بتتَي،  تَيبيين كاك فةرهاد يتتة وااَل  تةواوة، كاك قادر، كاك فةرهاد، شينن خان داواي ئةوةيان كرد كة ئةو ماوة
( ِرؤذ، بةاَلم ئَيمة كة ئةم بابةتة و ئةم حةقة بؤ ئةوةي 60( ِرؤذةكة بكرَي بة )30و كاك بةهزاديش وتي )

بتتريي نةكرَيتة تةهديد لةسةر ئةندامي ثةرلةمان، خؤ لةوانةية ئةوة اليةكي وةك ئةوةي فتتةرهاد  كتتاك  كتتة  ة 
يتتي  لَي ئةكاتةوة، ئةوانةي خاوةني ثَيشنيارةكة بريي لَي ئةكةنةوة، بةاَلم اليةكي تري هةية كة ِرةنطة بة وااَل
نتتداماني  بتتةرَيزان ئة بتتؤ  ئتتةدةين  يتتة  ئتتةو تيبين كتتة  متتة  مبَينَيتةوة، خراث بةكار بَيت، بةاَلم لةطةَل ئةوةش ئَي

طتتدان بِر ئتتةوةي )ثةرلةمان بؤ ئةوةي لة دةن بتتةر  تتتة، لة ئتتةو بابة ستتةر  بتتدةن لة يتتان  كتتةس داواي 3يتتاري خؤ  )
 كردووة بةَلَي ئةو ثَيشنيارة ئةبَي خبرَيتة دةنطدانةوة.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

لتتة  يتتةكَي  نتتدام  طتتةر ئة لتتةوةي ئة كتترَي  فتتة ب متتةرجَيك ئيزا ئتتةكرَي  يتتةتي  هتتاتين ئةندام تتتايي  لتتة كؤ شتتة،  با
لتتة  مةرجةكاني ستتَييةم  طتتةي  لتتة بر يتتة؟  ئتتةوةش وان ئتتةكرَي  ستتت دا، و  لتتة دة لتتةمان  لتتة ثةر بتتووني  بة ئةندام 
هتتةر 21ماددةي ) يتتةتي  لتتة ئةندامي نتتة  يتتة تا ئتتةوةي هة متتايف  ( لةوَي ئاماذة بةوة دراوة كة هةموو ئةندامَيك 

يتت لتتة ئةندام لتتة ئةندامَيكي تر بدات، و هةر ثاَلَيوراوَيك لة ليسيت براوة بؤي هةية تانة  بتتراوة  نتتدامي  ةتي ئة
لتتة  كتتات  ليسيت خؤي لة ثةرلةمان بدات و داواي ثوضةَل كردنةوةي هةَلبذاردن و دروسيت ئةنداميةتيةكةي ب

كتتة )30ماوةي ) ئتتةكرَي  ئتتةوة  نتتدام، داواي  ختتورادني ئة طتتةَل 30( ِرؤذ لة سوَيند  كتتَي لة هتتةَلطريَي،  كتتة  ( ِرؤذة
 ةهار نوقتةي نيزامية؟( ِرؤذ هةَلطريَي؟ فةرموو دكتؤرة ب30ئةوةية )

 بةرَيز د.بةهار حممود:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

طتتةي )4(، )3بؤ ئةوةي ثَيشنياري ئةوان وةكو خؤي بَي ثَيويستة بِرطةي ) لتتة بِر ستتيوومانة 3(، ضونكة  ( نوو
ة ئةبَي (  نووسيوومانة تانةكان لة ماوةي وةرزي ياساداناني يةكةم، كةوات4( ِرؤذ، لة بِرطةي )30لة ماوةي )

نتتا  طتتي هَي ئتتةوة دةن طتتةر  تتتةوة، ئة يتتي بهَيلدرَي بتتة وااَل كتتة  كتتة ماوة ئةوة خبةينة دةنطدانةوة كَي لةطةَل ئةوةية 
 (م ِرَيك خبةينةوة.4( و )3ئةوكات ئةبَي بِرطةي )

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

يتتةتي ئ لتَتة؟ كَي لةطةَل ئةوةية كة ئةو ماوةي بؤ تانةدانة لة ئةندام كتتَي لةطة تتتةوة،  يتتي مبَينَي بتتة كراوة نتتدام  ة
نتتةوة 40( كةس لةطةَليةتي، كَي دذيةتي؟ )22) كتتة خبوَي ستتتا ماددة نتتةكرا، ئَي ( كةس دذيةتي، كةواتة ثةسند 

بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطةوة، بةو تةعيدالنةي كراون لةاليةن ليذنةكةوة ئةخوَيندرَيتةوة بؤ ئةوةي خبرَيتة 
 دةنطةوة، فةرموو.

 
 

 ةرَيز د.ِرَيواز فائق:ب
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
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 بةشى ضوارةم
 ئةنداميَتى

 ( 21مــاددةى )
 -:دروستى ئةنداميَتى

 رِاى بةشيَك لة ئةندامانى ليذنة ثيَيان واية دةبيَ دروستى ئةنداميَتى لة ثةيرِةو مبيَنى بةم شيَوةية بيَت . -: رِاى يةكةم
تى دَلنيا بوونة لة بارى ياسايى ئةندام لةكاتى ثيَشكةش كردنى داواكارى بؤ مةبةست لة دروستى ئةندامييَ -: يةكةم

( لة ياساى 21ثاالوتنى تاكو راطةياندنى ئةجنامةكان و بوونى بة ئةندام بةثيَى ئةو مةرجانةى كةلة ماددةى )
 اوة ( ى هةموار كراو ئاماذةى ثيَدر1992( ى ساَلى )1هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان ذمارة )

ثةرلةمان لة ريَطةى هةَلبذاردن ليذنةيةكى كاتى لةسةرةتاى هةموو خوليَكى هةَلبذردن ثيَك دةهيَنيَت بؤ   -دووةم :
( كةمرت 5ثيَداضوونةوة بةو تانانةى ثيَشكةش كراون لة سةر دروستى ئةنداميَيت، ثيَك ديَت لة ذمارةيةك ئةندامكة لة  )

ةرجيَك لة نيَوان ئةندامانى ليَذنة، ئةندامى تانة ليَدةر يان تانة ليَدراو لةسةر ( زياتر نةبيَت ,بة م7نةبيَت و لة )
دروستى ئةنداميَتى  تيَدانةبيَت. ليذنة كة لة يةكةم دانيشتنيدا سةرؤك و برياردةريَك بؤ خؤى هةَلدةبذريَت و كارةكانى 

 م ثةيرِةوة دابةريَوة دةبات.بةثىَ ى ئةو حوكمة تايبةتيانة كة بؤ ليَذنةكانى  ثةرلةمان دانراون لة
هةموو ئةنداميَك مافى هةية تانة لة ئةنداميَتى هةر ئةنداميَكى  دي بدات ، هةروةها هةر ثاَليوراويَك لة   -سىَ يةم :

ليستى براوة بؤى هةية تانة لة ئةنداميَتى ئةندامى براوة لة ليستةكةى خؤى لة ثةرلةمان بدات  و داواى ثوضةلَ 
 ذاردني و  دروستى ئةنداميَتيةكةى بكات كردنةوةى هةَلب

تانةكان بة نووسني لة ماوةى وةرزي ياساداناني يةكةمى ثةرلةمان دواى هةَلبذاردن ثيَشكةشى سةرؤك  -ضوارةم :
 دةكريَن  و ئةويش ئاراستةي  ليَذنةى ثيَداضوونةوة بة دروستى ئةنداميَتى دةكات .

امى تانة ليَدراو دةنيَريَت ، بؤ ئةوةى لةو ماوةيةى بؤى ديارى دةكةن بةرطرى ليذنة ويَنةيةكى تانةكة بؤ ئةند -ثيَنجةم:
 خؤى ثيَشكةش بكات ، هاوكات بؤى هةية ئةو بةَلطانة ببيينَ كة لة سةرى ثيَشكةش كراون ،

بة ليذنةكة ثيَداضوونةوة بةداواى تانة ليَدان دةكات و بؤى هةية هةموو كؤنووس و بةَلطةكاني ثةيوةست  -شةشةم :
هةَلبذاردنى ئةندامى تانة ليَدراو ببينيَت و بانطهيَشتى شايةت و كةسى شارةزا بؤ  طةيشنت بة راستى بكات ، هةروةها 

( رؤذ زياتر نةبيَت لة رؤذى ناردنى داواكةثيَشكةش دةكات .دواتر ثةرلةمان دروستى 30راثؤرتةكةى لةماوةيةك كةلة )
 امادةبوان يةكاليى دةكاتةوة.( ى دةنطى ئ3/ 2ئةنداميَتى بة زؤرينةى )

لة كاتيَكدا كة تانةكة جدى نةبوو يان زانيارى نادروستى لة خؤ طرتبوو  بة ئاماجنى لةكةداركردنى   -حةوتةم :
ئةندامى ، ليَذنة راثؤرتيَك دةداتة  سةرؤكى ثةرلةمان ، ئةويش بؤى هةية بيداتة دادطاى ليَكؤَلينةوةى تايبةت بؤ طرتنة 

نى ياسايى بةرامبةر  تانة ليَدةر ، هةروةها بؤ تانةليَدراو هةية خؤى ئةم ريَو شويَنة رِاستةوخؤ بطريَتةبةر بةرى ريَو شويَ
 . 

: بة شيَكى ئةندامانى ليَذنة ثيَيان واية ثيَويست ناكات )دروستى ئةنداميَتى ( لة ناو ثةيرِة و هةبيَت و  رِاي دووةم
 زيادةية .
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 كي ثةرلةمان:بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤ

 فةرموو كاك عومةر.
 بةرَيز عمر عينايةت:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ستتت  تتتةوة، ثَيوي كتتة ئةمَينَي ستتةر دراوة  طتتي لة ضتتونكة دةن نتتة،  ئةبواية سياغةي ئةخرييان بكرداية ئةو بةرَيزا

 نةبوو بَلَي ِراي يةكةم و دووةم.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كتتَي يتتةوة؟ )تتتةواوة،  شتتَيوةي خوَيندرا بتتةو  يتتة  طتتةَل ماددةكة يتَتك، وةرزي 30 لة بتتة وةرز كتتراوة  بتتراوة،  ( ِرؤذ ال
 (.22( كةس دذيةتي، كةواتة ثةسند كرا، ماددةي )1( كةس لةطةَليةتي، كَي دذيةتي؟ )64يةكةم، )

 بةرَيز د.فرست صؤيف:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ستتَي ( كؤمةَلَيك بِرطة هةن 22لةسةر ماددةي ) ثَيويستة خبرَينة دةنطدان بؤ يةكنيي كردةوةيان، ِرايةك كة 

ستتزاي  هتتةمان  نتتةكان  نتتةوةي ليذ لتتة كؤبوو ئةندام زياتر ثشتطرييان كردووة، باسي ئةوةي كردبوو كة نةهاتن 
متتاددةي ) لتتة  كتتةن  ستتتتان ب بتتةر دة ( 33نةهاتين كؤبوونةوي ثةرلةماني هةبَي، بةاَلم ئةطةر سةيري ثرؤذةي 

كتتة 33ةي تَيدا هاتووة، بؤية ئةوة ناخةينة دةنطدان، لة ماددةي )ِرَيك ئةو بتتوو  يتَتي وا تتتر ث ( هاتووة، ِرايةكي 
ختتاَلي )7بِرطةي ) كتتة  بتتوو  ختتاَلي 9، 8( البرَي، ئةوةش ئةخةينة دةنطدان، ِرايةكي تر ثَيي وا بتتةاَلم  بتترَي،  ( ال

متتاددةي )( دووبارةية لةوَي الي ئةدة25( ئةمَييَن، بةاَلم لة ماددةي )9، 8) شتتتينة  كتتة طةي يتتة 23ين،  ( ئةوة
، 8( الدةدةين، واتة خاَلي )25كة باسي ئةوة ئةكات ئةبَي ئةندامي ثةرلةمان وةزير نةبَي، ئةوة لة ماددةي )

تتتةوة، 9 ( ئةمَييَن، بِرطةيةكي تر هةبوو كة باسي ئةوة ئةكرا لة ماَلثةِري ِرةمسي بَنو نةكرَيتةوة، بَنو بكرَي
نتتداماني  ِرايةك هةبوو كة كتتة ئة بتتوو  ئتتةوة كرا ستتي  تتتر با يتتةكي  لتتة بِرطة طتتدان، و  نتتة دةن بتترَي، ئةخيةي ئةوة ال

لتتة  يتتةك  ليذنة بة زؤرينةي ِرةها ئةتوانن ئةندامي ثةرلةمان لة ليذنةكة البدةن ئةطةر لة سَي كؤبوونةوةي 
هتتةبوو  دواي يةك و لة ثَينج كؤبوونةوةي ث ِر ث ِر ئامادة نةبوو، ئةوةش ئةخةينة دةنطدان، و تتتر  ِرايةكي 

سةبارةت بةوةي كة ئةندامي ثةرلةمان لة كاتي بةدواداضووني بؤ كَيشةيةكي حكومةت نهَيين ئةو دؤسيةية 
طتتةَل  يتتة لة ئتتةو ماددة نتتة  لتتةوةي بطةي بتتةر  ستتَي،  نتتةبووة  بثارَيزَي، دوو ئةندامي ثةرلةمان ثشتطريي كردبوو، 

متتةر سةرؤكي ثةرلةمان قسةمان كردن هةموو ئةو ِرايانةي ك بتتةرَيز عو شتتكيش  ة دوا كةس قسة ئةكةن و ثَي
كتتة دوا  لتتةمان  بتتةرَيزي ثةر عينايةت باسي كردبوو، ئَيمة موعالةجةيةكي ئةوةمان كردووة، هةر ئةندامَيكي 
ستتة  ئتتةو كة بتتؤ  تتتةنيا  طتتدان  ستتةي دةن لتتة جةل كتتات،  شتتتطريي ب كتتةس ث نتتامَييَن  فتتةت  ئتتةكات و دةر ستتة  كتتةس ق

بتتؤ ئيستيسنائةن ئةطةر هاوِرَيياني ئ تتتةنيا  نتتةبَي  تتتان  يتَتوة الري لتتةمان و ئ ستتةرؤكايةتي ثةر ةنداماني ليذنة و 
بتتؤ  طتتدان،  نتتة دةن كتتةي خبةي ئتتةوةي ِراية بتتؤ  كتتةن  شتتتطريي ب كتتةس ث ئتتةوكات دوو  هتتؤَل  ئةو كةسة بشَي لة ناو 
يتتة  بتتوو، بؤ كتتةس  ئتتاخري  بتتوو  شتتنيار كرد ئتتةوةي ثَي ستترياج  ئةوةي غةدري لَي نةكةين، ثَيم واية بةرَيز دكتؤر 
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بتتايكؤت ئة كتترَي،  يتتاد ب كرَي ئةوة بؤ ئةو بابةتة بكةين، و ِرايةكي تر هةبوو هةر لةو ماددةية كة بِرطةيةك ز
نتتةوة  بتتةهار ِروون كرد تتتؤر  بتتةرَيز دك بتتوو،  شتتتطرييان كرد نتتدام ث ستتَي ئة بة غياب حيساب نةكرَي، و زياتر لة 

 لةسةر ئةو بابةتة ثَيشكةش ئةكات.
 ثةرلةمان: بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي

 فةرموو دكتؤرة بةهار.
 بةرَيز د.بةهار حممود:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
يتتة  ئتتةو بِرطة شتتت  كتتةم  نتتةبوون ية متتادة  بتتة ئا سةبارةت زياد كردني بِرطةيةك بة هةذمارة نةكردني بايكؤت 

ئتتةبَي بيخةي نتتا  طتتي هَي طتتةر دةن نتتا؟ ئة يتتان  كتترَي  فتتة ب ئتتةوة ئيزا يتتا  نتتةوة، ئا فتتةكان، ئةبَي خبرَيتة دةنطدا نتتة ما
يتتة  كتتات، بؤ ستتة ب فتتةي مومارة ئتتةو ما ئتتةتوانَي  لتتةمان  نتتدامي ثةر ضونكة ئةوة ئةرك نية، بةَلكو مافَيكة كة ئة

متتاددةي ) نتتة  بتتؤ 23ئةطةر دةنطي هَينا ئةبَي بيخةي كتتات  هتتةمان  لتتة  نتتدام، و  فتتةكاني ئة لتتة ما يتتة  كتتة بريتي  )
ئتتةبَي يتتاب  بتتة غ يتتةكَي  كتتاتَي  متتة  ئةوةي كة ئَيمة لةوة دةرباز بني  بتتووة، ئَي بتتايكؤت  كتتةم  لتَتَي غيابة تتتر ب و دوا

لتتة  نتتةوة  يتتا بكةي سياغةيةكمان بؤ كردووة ئةطةر دةنطي هَينا ئةبَي سياغةكة بة شَيوةيةك بَي كة بايكؤت ج
طتتي  طتتةر دةن غيابي ئيعتيادي، ئةوة لةو ماددةي ئةطةر خراية دةنطدان جاري ئايا ئةم بِرطةية زياد بكرَي، ئة

 (.23نينةوة، بةاَلم ئةبَي دواتر نةقلي بكةين بؤ ماددةي )هَينا سياغةكة ئةخوَي
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو كاك خةلةف.
 بةرَيز خةلةف امحد:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئتتةوةي ئتتةكات،  ستتة  كتتة ق كتتةس  ئتتةخري  بتتة  يتتةبت  كتترد تا  لةسةر ئةو ثَيشنيارةي بةرَيز سةرؤكي ليذنة باسي 
ثتتَيش  ئتتةوةي  ئتتةخري و  ئتتةبَي  تتتة  نتتي، كةوا شتتتيواني كرد بتتؤ ث تتتةوة  كتتةس ئةمَينَي يتتةك  تتتةنيا  ئتتةخري  ثتتَيش 

 ئةخرييش هةمان مافيان هةبَي.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

تتتة  نتتة خبرَي بتتا ئةوا ئتتةدةن  يتتان  ئتتةخري ِراي خؤ لتتة  ستتةي  ستتَي كة ئَيمة ئةتوانني شتَيكي تر بكةين، ئةو دوون 
كتترَين،  ستتنا ب كتتةن ئيستي ستتة ئة ئتتةخري ق لتتة  ستتةي  ستتَي كة ئتتةو  ستتة،  ستتَي كة دةنطةوة، با ئيستيسنا بكرَين لةو 

 فةرموو كاك ِرابوون.
 
 

 بةرَيز راَِبوون معروف:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
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بتتةاَلم  طتتة،  ضتتونطة طرن تتتةوة،  جتتَي بكرَي من بؤخؤم لةطةَل ئةوةم بابةتي بايكؤتي سياسي لة ثةيِرةوي ناوخؤ 
 كَيشةيةكي هةية، ئةكرَي هةر كةسَي غياب بَي ناوي بيَن بايكؤتي سياسي......

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ستتةر  نتتةوة  تتتر بطةِرَيي جتتارَيكي  نتتاكرَي  ستتتا  شتتتنةي ئَي كاك ِرابوون، لة دانيشتين ثَيشوو بامسان كرد، لةو داني
فتتةرموو وتوَيذ كردن، ئةم دانيشتنة دانيشتين دةنطدا كتتردووة،  جتتةمان  ئتتةَلَين موعالة نة، و ئةنداماني ليذنة 

 دكتؤرة بةهار.
 بةرَيز د. بةهار حممود:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
كتتة  بتتن  يتتا  نتتدامان دَلن ئتتةوةي ئة بتتؤ  متتةوة  ستتياغةكة ئةخوَين بتتةس  نتتا،  طتتي هَي كتتة دةن ئتتةبَي  كتتاتي  ئتتةوة 

ئتتةكات  موعالةجةمان كردووة، كاتَي فراكسيؤن يان ئةندام لةبةر لتتةمان  شتتتين ثةر بتتايكؤتي داني هةَلوَيستَيك 
 بة ئامادة نةبوو ئةذمار ناكرَي بة مةرجَي.

نتتدام  يتتان ئة ستتيؤن  ستتةرؤكي فراسك أ ئةطةر بِرياري بايكؤت كردن لة ناو هؤَلي ثةرلةمان بوو، ئةوة ثَيويستة 
 تةكة ِروون بكاتةوة.ثَيش بةجَي هَيشتين هؤَلي ثةرلةمان لة ِرَيطةي خاَلي ثةيِرةوي هؤكاري بايكؤ

يتتان  -ب ئةطةر بِرياري بايكؤت كردن ثَيش هاتنة ناو هؤَلي ثةرلةمان بوو ئةوة ثَيويستة سةرؤكي فراكسيؤن 
كتتة ِروون  كتتاري بايكؤتة يتتادا هؤ كتتات ت ستتةرؤك ب شتتي  شتتتَيك ثَيشكة شتت  يادا ئةندام ثَيش دةست ثَيكردني داني

 ت كردن بة بةرنامةي كار خبوَيندرَيتةوة.بكاتةوة، ثَيويستة لة دانيشتين ثةرلةمان ثيش دةس
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

يتتة؟  تتتةي نيزام بتتاثري نوق كتتاك  باشة، يةعين ئةوة ئةطةر ضةسثَينرا لة مافةكان ئةوة بةو شَيوةية ِرَيكخراوة، 
 تكاية نيزامي بَي.

 بةرَيز باثري كامن:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 رَيز بةهار خان خوَينديةوة مةعالةجةي يةك شت ناكات......ئةو سياغةي بة
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

متتاوة  تتتر  بتتةتي  ئتتةوة، با ستتةر  ضتتووينة  هَيشتان نةضوونةتة سةر ئةوة، جارَي ئةبَي ئيزافة بكرَي، هَيشتان نة
كتتةي،  ختتؤت ب ستتةي  ئتتةتوانَي ق ئتتةوة  ستتةر  شتتتينة  كتتة طةي طتتدان،  تتتة دةن ئتتةو خبرَي ستتت  تتتؤر فر فتتةرموو دك

دةستكاريانةي كة بؤ ئةوةي يةك بة يةك، بةس ئةبَي ِروون كردنةوةي لةسةر بدةن، يةعين ئةسَلي بِرطةكة 
كتتاك  فتتةرموو  ضية، داواي ض دةستكاريةك كراوة بؤ ئةوةي ئةندامان ئاطادار بن كة دةنط لةسةر ضي ئةدةن، 

 عومةر.
 بةرَيز عمر عينايةت:
 ةمان.بةرَيز سةرؤكي ثةرل
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 من جةلسةي ثَيشوو داواي لَيبوردن ئةكةم لَيرة نةبووم، بةاَلم ِرةيم هةية لةسةر يةك بابةت...
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ئةتواني بة نوووسني بؤيان بنَيري، لةبةر ئةوةي ئَيستا دانشتين دةنطدانة، ئةتواني بؤيان بنَيري، فةرموو.
 :بةرَيز د.فرست صؤيف

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( بِرطةي يةك، لة بِرطةي يةك ئةوة ئةخةينة دةنطدان، ِرايةك كة زياتر لة سَي ئةندامي 22ئةطةر ماددةي )

 بةرَيز ثشتطرييان كردووة كة ئةو بِرطةية هةَلبطريَي لة ماَلثةِري تايبةتي ثةرلةمان بَنو ئةكرَيتةوة.
 رلةمان:بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثة

 ضي لة ماَلثةِر بَنو ئةكرَيتةوة؟
 بةرَيز د.فرست صؤيف:

ئتتةبَي  تتتةوة،  بتتَنو بكرَي لتتةمان  مستتي ثةر ثتتةِري ِرة لتتة ماَل غياب، ِرايةك ثَيي واية ئةوة زيادةية، ثَيويست ناكات 
 (؟22بيخةينة دةنطدان ئايا كَي لةطةَل ئةو دةستةواذةية هةَلطريَي لة بِرطةي يةكةم لة ماددةي )

 ِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بة

متتاددةي ) لتتة  نتتداماني 22بتتةرَيزان  نتتةبووني ئة متتادة  كتتة ئا هتتاتووة  ئتتةوة  يتتةك  طتتةي  نتتدام بِر كتتةكاني ئة ( ئةر
ثةرلةمان لة دانيشتنةكاني ثةرلةمان لة ساييت ِرةمسي ثةرلةمان بَنو بكرَيتةوة، لَيرة وا هاتووة، سَي ئةندام 

تتتةوة؟ داواي ئةوةيان كردوو بتتَنو بكرَي ستتايت  لتتة  كتتة  هتتةَلطريَي  يتتة  ئتتةو بِرطة يتتة  طتتةَل ئةوة كتتَي لة ة هةَلطريَي، 
يتتة 11( كةس لةطةَل هةَلطرتنيةتي، كَي دذيةتي؟ )57) ئتتةو بِرطة كتترا،  ستتند  تتتة ثة يتتةتي، كةوا كتتةس لةطةَل  )

 هةَلئةطريَي، فةرموو.
 بةرَيز د.فرست صؤيف:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
كتتة 22ماددةي ) لة بِرطةي دوو، لة يتتة  ( ِرايةك كة زياتر لة سَي ئةندامي ثةرلةمان ثشتطريي كردووة ثَيي وا

هتتؤَلي  نتتاو  لتتة  ئةنداماني ليذنة ناتوانن بة زؤرينةي دةنطي ِرةها ئةندامي ليذنة البدةن، ثاساوةكةش ئةوةية 
طتتدان، ثةرلةمان دةنطيان ثَي دراوة، هةر لة هؤَلي ثةرلةمانيش ئةبَي لة ليذنةكة الب ن،  نتتة دةن ئتتةوة ئةخةي

 ( هةَلدةطريَي.22ئةطةر هةَلطريا واتة بِرطةي دوو لة ماددةي )
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

لتتة  طتتةي دوو  كتتردووة بِر ئتتةوةيان  يتتاتر داواي  لتتةمان ز نتتدامي ثةر ستتَي ئة بتتةرَيزان  يةعين بِرطةكة هةمووي هةَلطريَي؟ 
بتت22ماددةي ) بتتةر ( كة ثةيوةنديدارة  هتتةَلطريَي، لة نتتةكان  شتتتين ليذ لتتة داني لتتةمان  نتتداماني ثةر نتتةبووني ئة متتادة  ة ئا

متتاددةي ) لتتة  طتتةيي دووة  هتتةَلطرتين بِر طتتةَل  كتتَي لة ( 60(؟ )22ئةوةي لة بِرطةكاني تر ضارةسةر كراوة، كَي لةطةَلة؟ 
 يةم.كةس لةطةَل هةَلطرتنيةتي، كَي دذيةتي؟ كةس نيية، كةواتة ثةسند كرا، ثَيشنياري سَي

 بةرَيز د.فرست صؤيف:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
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ئةندام ثةرلةمان ثشتطريييان  3[  هيض رايةك  ئةوتؤخ لةسةر نةبوو كة 6و  5و   4و  3لةسةر بِرطةخ] 
طتتةخ  ستتةر بِر تتتةوة، لة ختتؤخ دةمَينَي كتتو  يتَتت، وة متتاددةخ  7كردب يتتاتر  3راخ  22لتتة  لتتةمان ز نتتدام  ثةر ئة

واية ئةم بِرطةية هةَلبطريَيت و نةمَينَيت، بؤية دةبَيت ئةمة خبةينة دةنطدان ئايا  ثشتطريييان كردووة، رايان
 كَ  لةطةَل ئةوةداية كة نةمَينَيت؟

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
كتتان   تتتة كارة ستتت وةربدا نتتدام دة يتَتت ئة كتتة ناب يتتة  طتتةَل ئةوةدا كتتَ  لة بتتن،  طتتادار  تكاية ئةندامان  ثةرلةمان ئا

نتتةبَيت؟ هة ضتتاودَيرخ  ستتادانان و  ريةك لة دةسةَلاتةكان  دادوةرخ و جَ  بة جَ  كردن تةنيا لة ثسثؤِرَيت  يا
يتتة؟  3زياتر لة  ئتتةم بِرطة هتتةَلطرتن   طتتةَل  كتتَ  لة ئةندام  ثةرلةمان داواخ هةَلطرتن  ئةم بِرطةيان كردووة، 

كتتات ية؟ كَ  لةطةَل ئة 22لة ماددةخ  7كَ  لةطةَل هةَلطرتن  بِرطةخ  كتتة داوا دة وةية ئةم بِرطةية نةمَينَيت 
نتتدام  يتَتت ئة يتَتت ناب هتتاتووة دةَل يتتةك  يتَترة بِرطة ستتةَلات  دادوةرخ؟ ل تتتة دة ستتت وةرنةدا لتتةمان دة نتتدام  ثةر ئة

جتتَ   3دةستوةربداتة دةسةَلات  داوةرخ و  ستتةَلات  داوةرخ و  بتتورن دة نتتةمَينَيت، ب ئةندام داوايان كردووة كة 
َيوةخ ثسثؤِرخ خؤخ، خراوةتة دةنطةوة،  باشة تةوزحي  زياترخ دةكةين، ئةندامان  بة جَ  كردن، لة ضوارض

ثةرلةمان هةرضةندة بة ثَي  ثَيِرةو ناكرَيت بابةتَيك كة خراية دةنطةوة تةوزحي  لةسةر بدرَيت، ديسانةوة 
شتتنيارةكان يتَتِرةو و ثَي طتتادارخ ث لتتةمان ئا لتَتآ ثةر لتتة هؤ طتتؤ  هتتؤَل   داواتان َي دةكةم لة كات  طفتو نتتة  كتتة دَي بتتن 

طتتةكان  لتتة بِر ثةرلةمان ثَيويستة كة ثَيِرةوتان خوَيندبَيتةوة، بؤ ئةوةخ بزانن دةنط لةسةر ض  دةدةن لَيرة 
ستتةَلات  دادوةرخ  لتتة دة لة ئةركةكان  ئةندام ماددةيةك هاتووة دةَلَيت نابَيت ئةندام دةستوةربداتة هةريةك 

نتتةبَيت, و جَ  بة جَ  كردن تةنيا لة ضوارضَيوةخ  ضتتاودَيرخ  ستتادانان و  لتتةمان  3ثسثؤِرَيت  يا نتتدام  ثةر ئة
ئتتةم  كتتة  يتتة  طتتةَل ئةمةدا كتتَ  لة يتتن و  ئتتةوة دةدة ستتةر  داواخ ئةمةيان كردووة كة ئةمة هةَلبطريَيت و دةنط لة

( كةس لةطةَل هةَلطرتن  ئةو بِرطةيةية، ضةند كةس لةطةَل مانةوةيةت ؟ طفتوطؤ 28بِرطةية هةَلبطريَيت؟ )
ضتت  41اقةشة كراوة و لةبةر دةستان داية، )و مون تتتر  شتتنيارخ  كتترا، ثَي ستتةند  تتتة ثة يتتة، كةوا (كةس لةطةَليدا
 هةية؟ 

 بةِرَيز فرست صؤف  عل :
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

ختتاَل  ] كتتة  هتتةبوو  شتتنيارَيك  متتاددةخ  9و  8ثَي لتتة  كتتردووة  جتتةمان  متتة موعالة نتتةمَينَيت و ئَي يتَترة   25[ ل
لتتة  2ادةنَيني و ناخةينة دةنطدان، ئةوةخ تر هةليدةطرين و لَيرة د يتَتت داوا  يتتاد بكر كتتراوة ز شتتنيار  طتتة ثَي بِر

بتتة  بتتايكوت  ئتتةوةخ  بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان دةكةين خباتة دةنطدان، سةرةتا ئايا بِرطةيةك زياد بكرَيت، بؤ 
يتتةوة دةخة بتتةهار خوَيندي ستتياغةيةخ د.  ئتتةو  كتترا  يتتاد  طتتةر ز جتتا ئة نتتةكرَيت ئين طتتدان، غياب حساب  نتتة دةن ي

 سةرةتا ئةو بابةتة خبةينة دةنطدان ئايا بِرطةيةك زياد بكرَيـت بؤ ئةوةخ بايكوت بة غياب حساب نةكرَيت؟
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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بِرطةيةك دةخةينة دةنطدانةوة كة زياد بكرَيت و ثَيم وابَيت ئةندامان  ليذنة روونكردنةوةيان دا، بةِرَيزان 
كتتردوووة  يتتان  نتتدامان داوا لتتة ئة يتتةك  ئاطادارخ ئَيرة بن، بؤ ئةوةخ بزانن دةنطدان لةسةر ض  دةدرَيت؟ ذمارة
كة بايكؤت لَيرة جَ  بكرَيتةوة و ئةندام  ثةرلةمان ماف  ئةوةةخ هةبَيـت بايكؤت  دانيشتنةكان  ثةرلةمان 

يتتةوة و بكات و ئةطةر دةنط  هَينا ثَيويستة شَيوازخ رَيكخستنةكةش  خبرَي بتتةهار خوَيندي كتتة د.  تة دةنطةوة 
تتتة  يتَتت  دةروا فتتة ناكر كتتةكان ئيزا لتتة ئةر يتَترة  يتَتـت ل فتتة بكر طتتةر ئيزا كتترد ئة ستتيان  نتتة با نتتدامان  ليذ كتتو ئة وة

 مافةكان  ئةندام، بؤية كَ  لةطةَل ئةوةداية ماف  بايكؤت زيات بكرَيت؟ د. ظاَلا نوقتةخ نيزاميت هةية؟
 هيم:بةِرَيز د. ظاَلا فريد ابرا

 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.
ستتتان  هةر لةسةر ئةم خاَلةخ روونكردنةوة دةدةين و ئةوةخ ثةيوةندخ بة بايكؤت هةية لة ثةرلةمان  كورد
و لة هةموو ثةرلةمانةكان  جيهان بة عورف تةسبيت بووة كة ئةطةر بايكوتت كرد بة غياب بؤخ دانانَي  و 

متتةعا ئتتةوةخ  بتتَ   كتترد  تتتت  يتتةك  ئةطةر هات  بايكؤ لتتةمان دةرطا يتتة ثةر ثتتَيم وا نتت   بتتت كرد بتتؤ زة هتتةبَيت  ير 
كردووتةوة بؤخ داناخرَيت، بؤية تكا دةكةم ئةم بابةتة زياتر علميانة لَيك بدرَيتةوة ئايا مةعايَيرخ بايكؤت 
بتتانط  كردن ضيية؟ ئةوةخ كة خوَيندرايةوة لة اليةن ليذنة ئةو دةرطاية ناطرَيت كة بة شَيوةيةك  تةنزمي  

 َيت لة اليةن ئةندامان  ثةرلةمان، سوثاس.نةكر
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ئتتةمِرؤ  شتتتن   بتتة داني نتتدخ  كتتةت ثةيوة نتتا موداخةلة طتتةر  ستتايت ئة نتتةخ يا سوثاس، لةبةر ئةوةخ سةرؤك  ليذ
ن يةكن دةكرَيت نيية، ئةمة لة طفتوطؤخ ثَيشووتر دةبواية باس بكرَيت، ئةمة ئَيستا راخ ئةندامان  ثةرلةما

يتتاد  بتتؤخ ز كة ئيزافة بكرَيت يان نا؟ دواي  ثَيوةرةكان بؤ دابنرَيت، كَ  لةطةَل ئةمةداية ماف  بايكؤت كردن 
فتتة 25( كةس لةطةَليداية، كَ  دذيةت ؟ )44بكرَي؟ ) يتَترة ئيزا بتتةَلام ل كتترا،  ستتةند  تتتة ثة (كةس دذيةت ، كةوا

يتَتت، ناكرَيت و لة مافةكان ئيزافة دةكرَيت، وا نيي فتتة دةكر كتتة ئيزا ة؟ ئَيستا ناخوَيرَيتةوة، ئةو بِرطةيةخ تر 
 ض بِرطةيةك  تر داوا كراوة كة زياد بكرَيت؟ كاك عمر فةرموو،

 بةِرَيز عمر عينايت حةمة:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

تتتةوة، من تةنيا ويستم بة برادةران  ليذنة و كاك د. فرست بَلَيم مؤلةت لة شاندكردن و راسثاردن جياب كرَي
 بةيانيشم نووسيوة.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ئةمة هاتووتة بةردةستيان، سوثاس.

 
 

 بةِرَيز فرست صؤف  عل : 
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 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.
ئتتةوةخ  ستت   بتتةِرَيزيان با نتتةوة  ستتتا دةخوَيني ستتياغة ئَي ضتتَيوةخ  نتتة ضوار كتترد دةخةي ستت   متتر با كتتاك ع ئتتةوةخ 

ستتثاردن  كردووة ئاماد هتتؤخ را بتتة  نتتةكان  نتتةوةخ ليذ لتتةمان و كؤبوو شتتتنةكان  ثةر لتتة داني ة نةبوون  ئةندام 
كتتراو  ئةركَيك  ثةرلةمان  بة ئامادة نةبوو هةذمار ناكرَيت و بة شاندكراو هةذمار دةكرَيت، وشةخ بة شاند 

 ت.زياد دةكرَيـت و وةكو سياغة هةَل  دةسةنطَينني و كَيشةمان نيية ئةطةر تةسبيت بَي
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة ئةمة وةكو سياغة سةيرخ بكةن.
 بةِرَيز فرست صؤف  عل :
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

كتترد   شتتنيازخ  ستتراج ثَي كتتة د.  كتتةين  تتتةتبيق دة ستتةرخ  كتترد لة مستتان  ستتيبةخ با ئتتةو ثرةن هتتةمان  تتتر  يتتةك   بِرطة
زياد بكرَيت، نابَيت ئةندام هيض زانيارييةك  تايبةت و نهَين  بة وةزارةت  دةخوَينينةوة و دةخةينة دةنطدان كة ئايا

كتتان   بتتوون  كارة تتتةواو  نتتةبَيت و دواخ  ستتةرؤكايةت   نتتدخ  بتتة رةزامة طتتةر  تتتةنيا ئة يتتديا  لتتة م بتتدركَينَيت  ستتتة  و دة
 بةدواداضوون بَيت.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
كتتات سوثاس، بةِرَيزان ئاطادار  ستتت دة يتتةكان ثَيوي كتتة زانيار كتتردووة  ئتتةوةخ  لتتةمان داواخ  نتتدامَيك  ثةر بن، ئة

كتتةخ  بتتة دةنطدانة تتتان  بتتن خؤ طتتادار  يتَتت، ئا نهَين  بن و لة كةنالةكان بَلاو نةكرَيـتةوة تا دؤسييةكة تةواو دةب
ئتتةو ثَيشوو كة لة كات  دةنطدان داواخ نوقتةخ نيزام  دةكرا، بةِرَيز د. فرست جارَيك  تر خبو كتتة  نتتةرةوة،  َي

 بِرطةيةخ كة دةتويست ئيزافة بكرَيت زياد دةكرَيتـ لة ئةركةكان  ئةندام زياد دةكرَيـت، تكاية خبوَيننةوة؟ 
 بةِرَيز فرست صؤف  عل :
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

طتت  تتتةنيا ئة يتتدياكان  لتتة م بتتدركَينَيت  ستتتة  لتتة وةزارةت و دة نتت   يتتةك  نهَي هتتيض زانياري نتتدام  يتَتت ئة بتتة ناب ةر 
 رةزامةندخ سةرؤكايةت  ثةرلةمان دواخ تةواو بوون  كارخ بةدواداضون.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
يتتة؟ ] ئتتةم بِرطةية نتت   يتتاد كرد طتتةَل ز كتتَ  لة يتتةت ؟ ]29ستتوثاس،  كتتَ  دذ يتتة،  كتتةس لةطةَليدا كتتةس 34[ ]

وة، بؤ ئةوةخ خبرَيتة دةنطدان؟ فةرموون كؤخ دذيةت ، كةواتة زياد ناكرَيت، ثَيم واية هيض ثَيشنيارةك نةما
 ماددةكة خبوَيننةوة، امنةخان نوقتةخ نيزام ؟

 بةِرَيز امنة زكرخ سعيد:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

بتتؤ  بتتاخظني،  متتة  متتةجاَي بدة هتتةبيت  متت   تتتة نيزا متتة نوق طتتدانَ  و  تتتة بةردةن يتتةك دكةوي تكاية، دةمَ  نوقتة
ضتتوو يتتة  كتتو ل  ووونة هةرضةند ئةو ماددة بتتوو  نتت   يتتةكا نهَي طتتةر كؤبوونةوة بتتةَلآ ئة ثتتةِرخ،  طتتدانَ  و تَي دةن
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يتتَ   يتَتنن ذ ال نتت  مب متتةعلومات نهَي ئتتةو  كتتر  ختتواز  متتةتَ  دا هتتةبوو، حكو متتةتَ  ذخ  طتتةل حكو ضتتووي   فتتةترا 
 ثةرلةمانتاراظة.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
يتتن، سوثاس، دةبواية ئةمة لة دانيشتن  ثَيشوو باس  نتتط دةدة تتتةنيا دة بتتةس  ستتتا  شتتتنة ئَي ئتتةم داني كراباية، 

نتتة  يتتة كردما طتتةر  2بؤ نتتة، ئة شتتتن  دووةم دةنطدا لتتة داني يتتة و  كتتةم طفتوطؤ شتتتن  ية لتتة داني نتتةوة و  خوَيند
كتترا  كتتةم  دةرطاخ طفتوطؤ بكةينةوة جارَيك  تر طفتوطؤ دةكرَيتةوة، فةرموون ماددةكة بةو شَيوةيةخ زياد و 

 خبوَيننةوة.
 َيز فرست صؤف  عل :بةِر

 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.
 تةواوخ بِرطةكان  بةم شَيوةية دةبَيت: 22دواخ ئةوةخ خستمانة دةنطدان ماددةخ 

متتادةخ  -1 هتتؤخ رةوا ئا بتت َ  بتتة  ئةندام بة ئامادةبوون لة دانيشتنةكان  ثةرلةمان ثابةند دةبَيت ئةطةر 
ستتةرَ ستتني  بتتة نوو لتتةمان  نتتةبوون دانيشتنةكان نةبوو سةرؤك ثةر متتادة  طتتةر ئا شتتيت و ئة   رادةكَي

لتتة 5دووبارة بوويةوة، لة  نتتةبوون  متتادة  طتتةر ئا بتتِرين و ئة تتتة  شتتتنَيك بَي هتتةر داني % مووضةكةخ بؤ 
يتتان  3ستتةر  يتتةك  لتتة دواخ  يتتةك  شتتتن   يتتةك وةرزخ  5داني متتاوةخ  لتتة  يتَتت  شتتتن  ث تتر ث تتر ب داني

ضتتةكةخ و ئام نتت  موو يتَتراخ بِري لتَتدةطريَيت و فتتةرم  ياسادانان ئةوا هة ثتتةرخ  لتتة ماَل كتتةخ  ادةنةبوونة
بتتؤخ  ستتةرؤك  يتتةوة  بتتارة بوو ثةرلةمان هةَلدةطريَيت يةكسةر ، ئةطةر ئامادةنةبوون  دواخ ئةمة دوو
هتتاخ  نتتةخ رة طتت  زؤري بتتة دةن يتَتت  لتتةمانيش دةتوان لتتةمان و ثةر بتتةردةم  ثةر تتتة  كتتة خبا هةية بابةتة

 ئةندامان بة لةدةستدان  ئةندامَيت  لةقةلةم  بدات.

 ز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَي
 بةِرَيزان تكاية سةرنج بدةن بؤ ئةوةخ بزانن دةنط لةسةر ض  دةدةن؟ 

 بةِرَيز فرست صؤف  عل :
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

 

 بة تةواوخ هةَلدةطريَيت. 2بِرطةخ  -2

فةرم  ئةمة جَي  ئامادةنةبوون  ئةندام لة دانيشتنةكان  ثةرلةمان بة هؤخ راسثاردن  بة ئةرك   -3
بتتةهؤخ  نتتةكان  نتتةوةخ ليذ لتتةمان كؤبوو شتتتنةكان  ثةر لتتة داني نتتدام  نتتةبوون  ئة متتادة  تتتةوة، ئا دةطرَي
 راسثاردن  بة ئةرك  ثةرلةمان  بة ئامادةنةبوو هةذمار ناكرَيت و بة شاندكراو هةذمار دةكرَيت.

يتَتت لة بةروارخ ئةَامدان  سوَيندخ ياسايي ئةندام بة دةست لةكاركَيشاوة ل -4 ة كارخ ثَيشووخ دادةنر
 ثَيويستة ثةيوةندخ لةم كارة بث رَينَيت و ثابةند بَيت بة خؤتةرخان كردن بة كارخ ثةرلةمان.



 203 

يتتان  -5 ختتؤخ  بتتؤ  نابَيت ئةندام لة ماوةخ خوي هةَلبذاردن طرَخ بةست لةطةَل ثةرلةمان يان حكومةت 
ستتيفةت  ئ يتَتت  كتتات لة رَيطةخ كةسان  تر ئةَام بدات، هةروةها  ناب ستتتيقنل ب ختتؤخ ئي نتتدامَيت   ة

 يان رَيطة بدات سيفةت  نوَينةرايةتييةك  بؤ كارَيك  بازرطان  يان داراي   كار بهَينرَيت.

بتتة  -6 متتةدةن   متتةَلطاخ  كتتان  كؤ يتتان رَيكخراوة ستتةنديكاي   يتتان  بتت   كتتارخ حز ئتتةرك و  نتت   يتتادة كرد ث
 ثيادةكردن  كارخ وةزيف  يان ثيشةي  هةذمار ناكرَيت.

كتتردن نابَيت ئةن -7 جتتَ   بتتة  جتتَ   ستتةَلاتةكان  دادوةرخ و  لتتة دة يتتةك  كتتان  هةر ستتتوةربداتة كارة دام دة
 تةنيا لة ضوارضَيوةخ ثسثؤِرَيت  ياسادانان و ضاودَيرخ نةبَيت.

نتتة  -8 لتتة ئةَومة تتتر  نابَيـت ئةندام كؤكردنةوة بكات لة نَيوان ئةندامَيت  ثةرلةمان و ئةَومةنَيك  
متتاوةخ هةَلبذاردنةوةكان ثَيويستة لةس متتةكان   8ةر ئةندام لة  نتتدن  ئةَا كتتةوت  راطةيا لتتة رَي رؤذ 

لتتة  يتتةكَيك  بتتذاردن  كتتة  2هةَل يتَتت  هتتةذمار دةكر بتتة ثَي تتةوانةوة وا  بتتذَيرَيت،  كتتة هةَل ئةَومةنة
 ئةندامَيت  لة ثةرلةمان هةَلبذاردووة.

هتتةذمار هةركاتَيك ئةندام ثؤستَيك  وةزارخ وةرطرت بة دةست هةَلطرتوو لة ئةندامَيت  ثة -9 لتتةمان  ر
 دةكرَيت.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
يتتةوة؟] كتتة خوَيندرا شتتَيوةية  بتتةم  يتتة  طتتةَل ماددةكة كتتَ  لة كتتَ  61ستتوثاس،  يتتة،  كتتةس لةطةَليدا ]

 ،23[كةس دذيةت ، كةواتة ثةسةند كرا، ماددةخ 4دذيةت ؟ ]
 بةِرَيز د. بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

متتاددةخ ثتتَي ئتتةوةخ  ئتتةم  23ش  ستتةندكردن   بتتؤ ثة نتتا  متتان دا متتة ميكانيزمَيك نتتة روو، ئَي شتتنيارةكان خبةي ثَي
خوَيندنةوة لة جيات  ئةوةخ  3خوَيندنةوة بوو ئَيتسا من هةست دةكةم ئةم  3ثَيِرةوة، يةكَيك لةخاَلةكان، 

ئةم ميكانيزمة ثَيدا ب تتينةوة، ئيشةكةمان ئاسان كات قورس  كردووة و تةخري دةكات، بؤية ثَيشنيار دةكةم 
، سةبارةت بة 23دانيششتنةكة و ضةند خاَل  تر ثَيداضوونةوةخ دةوَيت، ماددةخ  3بؤ ئةوةخ ئةم خاَلة كة 

متتاددةخ  1خاَل   لتتةوةخ  23لة  شتتكة  نتتدام سةرث كتتة ئة يتَتت  يتتاد بكر ستتتةواذةيةك ز كتتة دة هتتةبوو  شتتنيارَيك  ثَي
تتترخ وةردةط ضتتةكةخ  يتتان موو شتتين   ضتتةخ خانةن هتتاتن  موو تتتاي   لتتةكات  كؤ كتتة  ستتل  خاَلة لتتة ئة يتَتت و  ر

نتتدامان   فتتة، ئة بتتؤ وةزي تتتةوة  ئةندامَيت  ئةطةر مةرجَيك لة مةرجةكان  لةدةست نةدابوو بؤخ هةية بطةِرَي
يتتاد  يتتة ز ئتتةو بِرطة بتتوو  متتة  شتتنيارةكة ئة خولةكان  ثَيشوو ثةرلةمان دةتوانن لةم مافة بةهرةمةند بنب و ثَي

ستتةرؤك  بكرَيت كة ئةندام سةرث يتتة  يتَتت، تكا تتترخ وةربطر ضتتةكةخ  يتتان موو شتتين   ضتتةخ خانةن كتتة موو شتتكة 
 ثةرلةمان زيادكردن  ئةم دةستةواذةية خبةرة دةنطدان.
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 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
يتتة  1مافةكان  ئةندام بِرطةخ  23سوثاس، بةِرَيزان لة ماددةخ  بتتؤخ هة نتتدام  كتتة ئة تتتةوة  جتتَ  كراوة ، ئةمة 

شتتوو، ب كتتارخ ثَي تتتةوة  تتتةخ طةِرا لتتةو كا كتتة  كتترا  شتتنيارَيك  كتتةخ، ثَي بتتون  كارة تتتةواو  كتتةخ دواخ  تتتةوة كارة طةِرَي
طتتةَل  كتتَ  لة نتتدامَيت ،  شتتين  ئة سةرثشك بكرَيت كة مووضةخ كارةكةخ خؤخ وةربطرَيت يان مووضةخ خانةن

شتتين  و ثتتارةخ خانةن نتت   لتتة وةرطرت يتَتت  شتتك ب لتتةمان سةرث نتتدام  ثةر كتتة ئة يتتة  يتتان  ئةمةدا ضتتةكةخ  موو
ضتتةيةدا؟  ئتتةم دوو موو يتَتوان  لتتة ن يتَتـت  شتتك ب لتتةمان سةرث يتتة ثةر طتتةَل ئةوةدا كتتَ  لة ختتؤخ،  ضتتةكةخ  موو

 [كةس دذيةت ، كةواتة ثةسةند كرا.14[كةس لةطةَليداية، كَ  دذيةت ؟ ]49]
 بةِرَيز د. بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

بتتة هيض شتَيكمان نةطؤِريوة، تة 4بِرطةخ  ستتت  نيا دووبارة سياغةمان كردووة و تةنيا سيغةكة طؤِراوة و ثَيوي
ضتتونكة  كتتةن،  ستتلييةكة ب ستتياغة ئة طتتةَل  بتتةروارد لة طتتةر  متتةوة و ئة كتتة دةخوَين ستتياغة تازة دةنطدان ناكات و 

لتتةو  3بةشَيك لةئةندامان  ثةرلةمان لة  يتتة  كتترد بؤ كةس تَينةثةِري بوو، بةَلام ئَيمة وةكو سياغة سةيرمان 
ستتةر  15 يتتان بة متتة ث تتر ث تترة  يتتا ئة لتتةمان ئا نتتدام  ثةر تتتة ئة ستتاي  بدا رؤذة سةرؤك بؤخ هةية مؤَلةت  ئا

ستتياغة  كتتو  كتتة وة شتتنيارانة  ئتتةو ثَي نتتةماخ  ستتةر ب يتتة لة نتتةبَيت، بؤ جتتار  يتتةك  بتتؤ  ستتاي   يةكةوةية؟ مؤَلةت  ئا
ستتا لتتةت  ئا يتتة مؤ بتتؤخ هة ستتةرؤك  كتتردووة،  نتتدام سةيرمان كردووة، دووبارة داِرشتنةوةخ بؤمان  تتتة ئة ي  بدا

لتتة  كتتة  يتتةك  يتتان ث تتر ث تتر  15ئةطةر بارودؤخةكة ثَيويست  كرد بؤ ماوة يتتةك  ستتةر  نتتةكات بة ثتتةِر  رؤذ تَي
 لةماوةخ هةر وةرزَيك لة وةرزةكان  ياسادانان.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
كتتةس [53كَ  لةطةَل ئةو بِرطةيةية بةو سياغةخ كة ئَيستا خوَينرايةوة؟ ] يتتةت ،  كةس لةطةَليداية، كَ  دذ

 نيية، كةواتة ثةسةند كرا.
 :د. بةهار حممود فتاح:بةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.
نتتةكردن   هتتةذمار  بتتة  ستتةبارةت  ئتتةوةخ  يتَتت،  يتتاد بكر كتتة ز ئتتةوةخ  ثَيشنيارَيك  تر هةبوو كة دةنط  هَينا بؤ 

يتَتك بايكؤت بة ئامادة نةبوون، دةنط  هَيناوة كة زياد بك شتتَيوةية، كات بتتةم  كتتةين  رَيت و لة مافةكان زيادخ دة
فراكسيون ئةندام لةبةر هةَلوَيستَيك بايكؤت  دانيشتن  ثةرلةمان دةكات بة ئامادةنةبوو هةذمار ناكرَيت بة 
مةرجَيك أ/ ئةطةر بِريارخ بايكوت كردنةكة لةناو هؤي ثةرلةمان بوو ئةوا ثَيويستة سةرؤك  فراكسيون يان 

 ثَيش جَ  هَيشتن  هؤَلآ ثةرلةمان لة رَيطةخ خاَل  ثَيِرةوخ هؤكارخ بايكوتةكة روون بكاتةوة.ئةندام 
يتتان   ستتيؤن  ستتةرؤك  فراك ب/ئةطةر هؤكارخ بايكوت كردنةكة ثَيش هاتنة ناو هؤَل  ثةرلةمان بوو ثَيويستة 

كتتة كتتات و هؤكارة ستتةرؤك ب ستتتةخ  شتتتَيك ئارا شتت  يادا نتت  داني ستتت ثَيكرد ثتتَيش دة نتتدام  كتتات و ئة خ روون ب
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ثَيويستة ثَيش دانيشتن  ثةرلةمان  و باس كردن بة بةرنامةخ كار خبوَينَيتةوة ئةطةر دةنط بَينَيت دةبَيتة 
 .23/ لة ماددةخ 7بِرطةخ 

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
كتتَ  لةط 23لة ماددةخ  7كَ  لةطةَل بِرطةخ  يتتةوة،  بتتةهار خوَيندي شتتَيوةيةخ د.  يتتة؟ ]بتتةم  كتتةس 21ةليدا ]

يتتةت ؟ ] كتتَ  دذ يتتة،  بتتؤخ 25لةطةَليدا تتتر  ستتياغةيةك   يتَتت  يتَتت، دةب ستتةند ناكر تتتة ثة يتتةت ، كةوا كتتةس دذ ]
 بدوزرَيتةوة، ضونكة مافةكة ضةسثَينرا، كاك رابون فةرموو،

 بةِرَيز رابوون توفيق معروف:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

جتتارَخ من ئةو كات كة ويستم تةقيم  خؤم لةسةر ئةم با بتتدةخ،  فتتةمت  طتتةر دةر كتتاتَيت  ئة ستتتا  بةتة بكةم ئَي
متتن  بتتةَلام  بايكوت حةق  مةشروعة، د. ظااَل ئاماذةخ بةمة كرد بة عورف لة ثةرلةمان  هةموو دونيا هةية، 
تتتـ  جتتةعَيك هةبَي يتَتت مةر بتتدات دةب لةطةَل ئةوةدام خبرَيتة ثةيِرةوخ ناوخؤش، بةَلام لةبةر ئةوةخ كَ  بِريار 

بتتة كتتة كتتة دان  كتتات  متتةدا ب شتتدارخ لة لتت  بة بتتة فيع يتَتـت  لتتةمانتارَيك بيةو طتتة ثةر تتتة، رةن كتتة بايكو يتَتت  وة بن
بةشدارخ لة دانيشتنةكة نةكات و رةنطة نيةت  تايبةت بة خؤخ هةبَيت، بةَلام دَيت لةسةرةتاخ دانيشتنةكة 

بتتايكو متتن  نتتةدات  بتتةران  ضتتةخ فةرمان هتتةرَيم مو متتةت   هتتةتا حكو يتتار دةدةم  متتن بِر يتَتت  شتتتنةكان دةَل ت  داني
طتتة  يتَتت، رةن بتتةردةوام دةب كتتة  ئتتةوة بايكوتة كتتات  بتتني ب ضتتة دا نتتةيتوان  موو هتتةرَيم  دةكةم، ئةطةر حكومةت  
كتتةم و  شتتتنةكان دة بتتايكوت  داني متتن  كتتةن  كةسَيك بَلَيت تا ثَيشمةرطة شارؤضكةخ حةوجية نةطرن و ئازاد نة

نتتة بايكوتةكةخ كراوة دةبَيت و هيض مةرجةعَيك نيية بَلَيت ئةم بتتؤ ليذ ة بايكوتة يان نا؟ من دوو ثَيشنيارم 
تتتر  شتتنيارَيك   بتتدات و ثَي بتتايكوت   لتتة  يتتار  لتتةمان بِر ستتةرؤكايةت  ثةر بةِرَيزةكة ناردووة، ثَيشنيارَيك ئةوةية 
لتَتةت  هتتةردوو حا لتتة  كتتةخ و  ستتةر بايكوتة بتتدات لة يتتار  ختتؤخ بِر كتتان   بتتاوةر ثَيكراوة ليذنة ياساي  ميكانيزمة 

ستت ،  بايكوت رَيك دةخات، بتتايكوت  سيا تتتة  يتَتك ببَي هتتةموو كار بؤ ئةوةخ بايكوت نةكرَيت حاَلةتَيك  كراوة و 
 سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 كةس قسة بكات فةرموو، د. فرست، 2مادام زيادكردن  بِرطةية، بؤية لةهةر فراكسيؤنَيك 

 بةِرَيز د. فرست صؤف  عل :
 ان.بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةم

هةرضةندة ئةوةخ ئَيستا رووخ دا حاَلةتَيك  نوَخ بوو بؤ من، بةَلام لةبةر ئةوةخ دةنطدان  يةكةم كة كرا بة 
زؤرينة كة بِرطةيةك زياد بكرَيت، بةَلام دةنطدان  دووةم كة بِرطةكة خوَيندرايةوة و قبول نةكرا، بة بِرواخ 

طتتدان ئتتةوةخ دةن ستتابة[، من سقوت  دةنطدان  يةكةم  كرد، لةبةر  ختتري  حتتق  نتتةكرد ]ال بتتوول  كتتةم  ق   ية
بتتة  بتتايكوت  متتن  نتت   ستترييةوة، تَيِرواني ختتؤخ  ثتتَيش  ئَيستا شتَيك  الحقة و دةنطدان  ثَيشوةختةية و ئةوةخ 

 غياب حساب بكرَيت هيض بِرطةيةك زياد ناكرَيت.
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 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ستتياغةكةخ سوثاس، ثَيم واية راخ تريش هةبَيت و بة بتتةَلام  طتتةوة،  يتتة دةن كتتة خرا يتتة مافة متتن ئةوة ندة راخ 

بتتا  بتتةَلام  نتتةبَيت،  كتتة  فتتة  دواي  دةخةينة دةنطةوة، ئَيستا ئةطةر ئةندامان  ثةرلةمان ثَييان باش بَيت كة ما
 ئةندامان بؤيان هةبَيت قسة بكةن، د. رَيواز فةرموو،

 بةِرَيز د. رَيواز فايق حسني:
 ان.بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةم

بتتؤ  بتتوو  كتتة دانرا كتتان  ستتةر معيارة نتتط لة من ثَي ةوانةخ كاك د. فرستم دةنطدرا لةسةر مةبدةئةكة، بةَلام دة
يتَتت  يتتة دةب كتتةم، بؤ ضتت  ب نتت   نتتةم دةزا نتتةبووم  لتتةوَخ  طتتؤِرن  كتتان ب يتَتت معيارة ئتتةوة دةب بتتةر  بايكوت كردن، لة

ندامان  ثةرلةمان رازخ نةبوون بةو سياغةكة واخ بكرَيت كة ناوةِروكةكة بطؤِريت نةك لة رووخ كةليمة، ئة
 مةرجة بايكوت بكرَيـت لةوانةية كة بيانةوَيت مةرج  تر زياد بكرَيت يان بةم شَيوةية بَيت، سوثاس. 2

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، كاك صاحل فةرموو،

 بةِرَيز صاحل فةقَ  امحد:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

بتتةَلام منيش ثشتطري يتَتت،  خ لة د. رَيواز دةكةم بة هةمان شَيوة ئةوةخ سةرةتا مافةكة ضةسثا كة بايكوت دةب
يتتاد  بتتؤخ ز تتتر  شتتَيك   كتتة بة لةسةر شَيوازخ سياغةكردن  بايكوتةكة قسةم لةسةرخ هةية من لةطةَل ئةوةدام 

شتتت بك ستتَيك بكرَيت كة تةنيا بايكوت لة ناو هوي ثةرلةمان نةكرَيت و ئةوةخ باس لة يادا طتتة كة يتَتت و رةن ر
يتتان  يتتةك  متتاوةخ حةفتة بتتؤ  كتتة  يتَتك  يتتان بايكوت ستتةفةرَيك  10لة دةرةوةخ وَلات بَيت بنووسَيت و  يتَتت  رؤذ ب

بكات لة كاتَيكدا كة مؤَلةت  وةرنةطرتووة، بؤية لةم حاَلةتةدا درَيذخاين بوو رؤذانة بَيتة هؤَل  ثةرلةمان و 
 َ  بهَيَلَيت واتة لة دةرةوةخ هؤَل بايكؤت نةبَيت، سوثاس.لة كات  دةستثَيكردن  دانيش  ثةرلةمان ج
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك خلف فةرموو،
 بةِرَيز خلف امحد معروف:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

لتتة ب بتتةتَيك  هتتةر با يتتة  نتتدخ من لةطةَل ئةوةدام تةحديدخ هؤكارخ بايكوت بكرَيت، ثَيشنيارةكةم ئةوة ةرذةوة
بتتؤ بةرذةوة بتتةتَيك  هتتةر با نتتدخ خةَلك  طشت  كوردستان نةبوو بة بايكؤت هةذمار نةكرَيت بة ثَي تتةوانةوة 

بة بايكؤت ئةذمار بكرَي و ئةو كاتةي بابةتي بايكؤت بؤ كراو طةيشتة ئةَامي خؤي خةَلك  كوردستان بوو 
 بايكؤتةكة هةَلبوةشَينرَيتةوة، سوثاس.

 صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.يوسف حممد

 بةِرَيز د.ظااَل فةرموو.



 207 

 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةرؤكايةتي ليذنة ضةند جار ئاماذةي بةوة داوة كة ئيستيفادةيان كردووة لة ديراسةت كردني بة اليةني 
وةية لة كام ثةيِرةو كة ديراسةتيان ( ثةيِرةوي ناوخؤي واَلتان، تةنها ثرسيارةكةي من ئة29كةمةوة )

كردووة بايكؤت بة نةس تةنزيم كراوة؟ طوتومانة حةقَيكي عورفية، ئةو حةقة ئةندامي ثةرلةمان هةيةتي 
كةس ناتوانَي لَيي بسةنَيتةوة، بةاَلم ئةطةر كردت بة نةس دةبَي مةعايري بؤ دانَيي، ئةو مةعايرانة ضؤن 

ي منة بؤ ئةوان، لةبةر ئةوةي نازامن ضؤن زةبيت دةكةن، من ديسان زةبت دةكةن بؤ خؤيان ئةوة ثرسيار
دووبارةي دةكةمةوة، بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان، دةرطايةك دةكةينةوة دواجار ثَيمان داناخرَيت لة 

 ثةرلةمان، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك فرحان فةرموو.
 وهر قادر:بةِرَيز فرحان ج

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

دةنطدان كرا لةسةر نوقتةي سياغة دةنطي نةهَينا، دةنطدان كرا لةسةر بِرطةي يةكةم كة ئةم مافة هةبَيت 
كة حةقي بايكؤت كردني هةبَيت، ثَيموابَي تةنها ئةم سيغةية مبَينَيتةوة، بةَلَي، بايكؤت بة ئامادة نةبوو 

مافَيك هةبَيت تةنها غياب نةدرَيت، ئةمة سياغةكةي ثَيويست نيية، لةبةر  حيساب نةكرَي، تةواو، وةكو
ئةوةي دةنطي نةهَيناوة، مةعيارَيكيش نيية لة هيض ثةيِرةوَيك، دةَلَي ديار نةكراوة، بايكؤت تةنزيم ناكرَيت 

ياداشتَيك وةكو )د.ظااَل( باسي كرد، بؤية دةرطايةك دةكةيتةوة ئيدي هةموو رؤذَيك خةريكي جةلسةبي لة 
خبوَينرَيتةوة ضوار الثةِرةي ئةم ثةرلةمانتارة خبوَينرَيتةوة، بةَلَي، جا ئةمة واية، ئةمة واية، موزايةدة 
دةكرَي، من لةبةر ئةوة نايةم، لةبةر خةمي خةَلك نايةم، ئيدي سةرؤكايةتي ثةرلةمان و ئَيمة هةر دةبَي 

وابَيت تةنها ئيكتيفا بةوة بكات بايكؤت بة غياب خةريكي ئةوةبني و ئةم ياداشتانة خبوَينينةوة، ثَيم
 حيساب نةكرَيت و تةواو، كؤتايي ثَي بَينني بة رةئي من، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

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

 ةرلةمان.بةِرَيز سةرؤكي ث

ثشتطريي لة قسةكاني )د.ظااَل( و براياني ثَيشوو دةكةم، بة موتلةقي مبَينَيتةوة و شةرح و تةفسيلي بؤ 
 نةكرَيت، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك عبداللة فةرموو.
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 بةِرَيز عبداللة حممود حممد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 َل رةئيةكةي )كاك فرحان(م، سوثاس.من لةطة
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك بةهزاد فةرموو.
 بةِرَيز بةهزاد دةروَيش دةروَيش:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةم طةل هةندَيينة ئةظ مافة بَيتة ضةسثاندن و دةنطدان سةر هاتة كرن بة دوو مةرج، هةر بايكؤتَيك بؤ 
ةك جار بَيت و ناظ هؤال ثةرلةمانَي بيت، نةك بة تةفسيلي خبوَينَيتةوة، بؤ يةك جار بَيت و ناظ هؤال ي

 ثةرلةمانَي داخاز بكات، سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك ئومَيد فةرموو.
 بةِرَيز ئومَيد حةمة علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 مانةوةي مافةكةين كة ب ةسثَيت، رَيك خبرَيت، ئةو مةرجانةي بةِرَيزان لة ليذنةكة دايان ئَيمة لةطةَل
نابوو مةرجي خراث نةبوون، بةاَلم بة بِرواي ئَيمة ئةوة زؤر طرنطة كة بايكؤت بة ئامادةيي فراكسيؤن يان 

 ئةندامي ثةرلةمان بَيت لة ناو ثةرلةماني كوردستان، زؤر سوثاس.
 ف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.يوس

 بةِرَيز كاك عمر فةرموو.
 بةِرَيز عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

جارَي من ثَيم باشة وشةي بايكؤت بكرَي بة كوردي، لةوانةية نيوةي زؤرميان نةزانني سثَيلةكةي ضيية، 
ثَي دةوترَيت ضي؟ با ليذنة بؤمان روون  ئةم بايكؤتة وشةيةكي ئةجنةبية هاتؤتة ناو ئَيمةوة، بة كوردي

بكةنةوة، ئةوة زؤر طرنطة، دووةميش هةر كةسَيك بايكؤت دةكات بؤ ئةوة ثشتطريي لة قسةكاني )كاك 
فرحان( و )كاك صاحل( دةكةم، با بَيتة هؤَلي ثةرلةمان و ئَيرةش بةجَي نةهَيَلَي لة ناو هؤَلي ثةرلةماندا 

ت بايكؤت دةكات و دةضَي بةدةم كارَيكي خؤييةوة، يةعين بايكؤت دةبَي بَيت، كةواتة هةر كةسَيك بيةوَي
بةراسيت نرخي بايكؤتيش بزانني، ئةو كةسةي بايكؤتيش دةكات لة ناو بينايةي ثةرلةمان مبَينَيتةوة تا 

  جةلسةكة تةواو دةبَيت، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ب فةرموو.بةِرَيز مامؤستا غري
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 حةمة: مصطفىبةِرَيز غريب 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةم بابةتي بايكؤتة هةر ضةندة حةز دةكةم )كاك عمر( شتَيكي بطوتاية منيش ئةو وشة كورديةم 
بةكاربهَيناية كة خؤشم سةرم لَي دةرنةكرد، بابةتي بايكؤت دةرطايةكي كراوةية، يةعين ئَيمة دةرطايةك 

داخراوبَيت، كةضي فعلةن شتكة هةية، بة عورف مامةَلةي لةطةَلدا كراوة، ئَيستا ئةطةر  ناكةينةوة كة خؤي
خبرَيتة ناو ضوارضَيوةي ثةيِرةوةكةوة تةنزيم دةكرَيت، تةنزميةكة ثَيويستة بةراسيت بؤ ئةوةي بةو شَيوة 

لةمانتاران ثَيويستة هةِرةمةكية كة ئَيستا خؤي كراوةية نةهَيَلَيتةوة، ئةو مةعيارة كة باسيان كرد ثةر
ببَيت بؤ ئةوةي هيض ئةندام ثةرلةمانَيك نةتوانَي ئيستيغنلي بايكؤت بكات، من ثَيشنيارَيك دةكةم بايكؤت 

 لة سَي دانيشتين ثةرلةمان زياتر نةبَيت، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك باثري فةرموو.بةراسيت زؤرة سَي دانيشتين ثةرلةمان، بةِرَيز 
 بةِرَيز باثري كامةال سليمان:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من ثشتيواني لة رايةكةي )كاك عبداللة( و )كاك فرحان( و هاوِرَييان دةكةم، كة بايكؤت بة موتلةقي بَيت و 
دةكات و كؤت  هيض ثَيوةرَيكي نةبَيت، من ثَيمواية ئةو ثَيوةرانةي كة باسي دةكةن بايكؤتةكة بَي ئةهميةت

 و بةندَيكة لةسةر ئةندامي ثةرلةمان، سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ليذنة راتان ضيية؟ بةِرَيز د.فرست فةرموو.
 بةِرَيز د.فرست صؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

، ضونكة ئةسَلةن ئةو بابةتة ئَيمةش لة ناو خؤمان رةئي جياوازمان هةية وةكو ليذنة لةسةر ئةو بابةتة
ئَيمة تةنزميان نةكردبوو، بؤية بة حاَلةتَيكي تةبيعي وةري بطرن، هةر يةكةو را و تَيِروانيين خؤمان هةية، 
ئةوةي بةِرَيز )د.ظااَل( طوتي ئايا لة كوَي بينيوتانة لة ماوةي ديراسةكردني ثةيِرةو، ئَيمة نةمانبيين بة 

يين، ئةطةر هاوِرَيكامن هاوِرامنب نةمانبيين بايكؤت تةنزيم كرابَيت، دوا سةراحةت ئةو شتة من خؤم نةمب
بِرياريش بؤ ئَيوةي بةِرَيزة، )د.بةهار( سياغةيةكي نوَيي كردووة، دةخيوَينَيتةوة، بؤ ئةوانةي كة ئةنساري 

 ئةوةن كة هةبَيت، من خؤم لةطةَل ئةوةنيم كة ئةسَلةن كة هةبَيت، سوثاس.
 مد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.يوسف حم

 بةِرَيز د.بةهار فةرموو.
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 بةِرَيز د.بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةبارةت بةوةش كة وشةي بايكؤت كوردي نيية ئةوة بة هةمان شَيوة ئةم مةسةلةية لةسةر ثَيشنياري 
ثرس بَيت لةوة، من ثَيم خؤشة ئةنداماني ثةرلةمان بوو، ليذنة ئةمةي دروست نةكردووة، تاوةكو بةر

ئةوانةي كة ثَيشنياريان كردووة ثَيمان بَلَين بايكؤت بة كوردي ضي ثَي دةَلَين، لة كؤي ئةو طفتوطؤيانةي كة 
ئَيستا كرا ئَيمة سياغةيةكمان ئامادةكردووة، ئةطةر ئةو سياغةية خبرَيتة دةنطدان كاتَيك فراكسيؤن يان 

لة بةرذةوةندي طشتيي بَيت بايكؤتي دانيشتين ثةرلةمان دةكات لة ناو هؤَلي ئةندام لةبةر هةَلوَيستَيك كة 
ثةرلةمان بة ئامادة نةبوو ئةذمار ناكرَيت بة مةرجَيك لة دوو دانيشتين يةك لة دواي يةكي ثةرلةمان 

 تَيثةِر نةكات، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز امنة خان فةموو.
 بةِرَيز امنة زكري سعيد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ديظ ئةو ميكانيزمَي مة داناي بؤ دةنطدانَي، مادام سةر مةبدةئي بايكؤتي دةنطدانَي يا هاتية كرن دظَيت 
رةئيا دوورتر ذ وَي ئةوة كو ثةسةندا وَي دكةت يةكةم بكةظيتة دةنطدانَي، كةواتة رةئيا )د.فرست(ة، دةبَيت 

 ب َيتة دةنطدانَي، ثشيت هةنطي ئةوةي تر ب يتة دةنطدانَي، سوثاس.يةكةم ئةو 
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو.ناظم خؤي بة ثَيي ثةيِرةو نابَيت لةسةر بابةتَيك دووجار دةنطدان بكرَيت، بةِرَيز كاك 
 كبري حممد: ناظمبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ياتر ثَيشنياريان كرد كة مبَينَيت بةاَلم مةعايري بؤ دانةنرَيت، ئةطةر ئةوة خبرَيتة دةنطدان، لة سَي كةس ز
 زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز خاتوو ثةروا فةرموو.
 بةِرَيز ثةروا علي حةمة:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ايةت( دةكةم، هةروةها ئةو سياغةيةي كة )د.بةهار( خوَينديةوة، من ثشتطريي لة رةئيةكةي )كاك عمر عين
 بةاَلم ئةطةر ئيزافةيةك بكرَي بةوةي كة ثةرلةمانتار لة ناو تةالري ثةرلةماندا مبَينَيتةوة، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز د.بةهار فةرموو.
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 بةِرَيز د.بةهار حممود فتاح:
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر

ئةم سياغةية بةو شَيوةيةي كة بة موتلةقي يةكسةر دايبنَيني، ضونكة مافةكة دةنطي هَيناوة، كاتَيك 
فراكسيؤن يان ئةندام لةبةر هةَلوَيستَيك بايكؤتي دانيشتين ثةرلةمان دةكات لة ناو هؤَلي ثةرلةمان بة 

 ئامادة نةبوو ئةذمار ناكرَيت، سوثاس.
 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.

 باشة، دوو كةس دةستيان بةرزكردؤتةوة بؤ نوقتةي نيزامي )كاك زانا( و )كاك فةرهاد(، فةرموو كاك زانا.
 بةِرَيز زانا عبدالرمحن عبداللة:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

طؤية بةديم كرد يةك شتة، بؤ ثَيمواية زؤر بابةت دةبَيتة حةساسيةت لة ناو ثةرلةمان، ئةوةي من لةو طفتو
ئَيمة ئةم طومانة لةسةر ئةندامي ثةرلةمان دروست بكةين كة دةيةوَي فَيَل بكات، بيةوَي لة رَيي بايكؤتةوة 
نةيةت بؤ دةوام، من ثَيمواية ئةوة زؤر ناشرينة، يةعين ئةطةر كةسَيك بيةوَي نةيةتة دةوام ئامادة نابَيت 

اوةكو فَيَل بكات، بؤية من ثشتيواني لة رةئيةكةي )كاك فرحان( دةكةم، بؤ ئامادة نةبوون سزاكةي ضيية ت
ثَيويست ناكات هيض شتَيكي بؤ بنووسني، ئةوةي كة بايكؤت دةكات بة ئامادة نةبوو حيساب ناكرَي، شتَيكي 

 زؤر ئاسايية، با ئةوةندة حةساسيةت و طؤمان لةسةر يةككيش دروست نةكةين لةو ثةرلةمانة، سوثاس.
 َيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِر

 بةِرَيز كاك فةرهاد سةنطاوي فةرموو.
 بةِرَيز فةرهاد حةمة صاحل )فةرهاد سةنطاوي(:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لةبةر ئةوة وةكو )د.ظااَل( طوتي، وةكو ئةو برادةرةي تريش طوتي دةكرَي هيين بؤ بكرَي، يةعين ثَيمواية 
ةك دانيش  بَي و سةرؤكايةتي ثةرلةمان بة بةرذةوةندي طشتيي بزانَيت، سةرؤكايةتي بطوترَيت بايكؤت ي

 ثةرلةمانيش سَي كةسن حةمتةن سَي كةس هةر حوكمَيك دةدات كة ئةوة راستة يان نا، سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بةِرَيزان، تكاية ئاطاداربن، بةاَلم لة هةمان  ئَيستا ئةو سياغةيةي كة خوَيندرايةوة سياغةيةكي طشتطرية،
كاتيشدا دوايي ئةوة دةكةوَيتة تةقديري سةرؤكايةتي ثةرلةمانةوة، يةعين ئَيستا ئةندامي ثةرلةمان 
هةبووة هةر لةم خولةدا بايكؤتي ثةرلةماني كردووة، بايكؤتي ضةند دانيشتنَيكي ثةرلةمانيشي كردووة 

مان ئاطادار بكاتةوة، يةعين ئايا ئةوة بة غياب حيساب نةكرَي، يان حيساب بةبَي ئةوةي سةرؤكايةتي ثةرلة
بكرَي، يةعين ئةطةر ئةوة دةنطيشي لةسةر درا بةراسيت دةكةوَيتة تةقديري سةرؤكايةتي ثةرلةمانةوة كة 

ؤي ض بايكؤتَيك بايكؤتة و ض بايكؤتَيك بايكؤت نيية، ناكرَيت ئةندامي ثةرلةمان لةسةر هةَلوَيستَيكي خ
نةيةتة هؤَلي ثةرلةمان، بِروات بؤ شوَينَيكي تر و بَلَي بايكؤتي دانيشتنةكاني ثةرلةمامن كردووة، ئةو 
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سياغة طشتييةي كة خوَيندرايةوة دةخرَيتة دةنطدانةوة، ئةطةر دةنطي هَينا ئةوة تةسبيت دةكرَي وةكو 
ناكةون لةسةري، كاك عمر ئاخر  ماف، ئةطةر دةنطيشي نةهَينا ئيك خؤ ئةوة ئةنداماني ثةرلةمان رَيك

 موداخةلة فةرموو.
 بةِرَيز عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

تةنها داوا دةكةم بنووسن بةجَيهَيش  يان ئامادة نةبوون لة هؤَلي ثةرلةمان، جاري وا هةية نايةتة 
ؤَلي ثةرلةماندا دةضَيتة دةرةوة، ذوورةوة، يةعين دةَلَي من بايكؤت دةكةم نايةمة ذوورةوة، يان لة ناو ه

داواي لَيبووردن دةكةم، يةعين دةبَي حةَل بكرَي ئةو شتة، يةعين هةردووكي وشةي بايكؤت دةكاتةوة، 
 سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز د.بةهار فةرموو.
 بةِرَيز د.بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةوة ئيزافة بكةينةوة ئةوةية كة يةكةجمار رَيكمان خستبوو، ئَيمة بؤية يةكةجمار بة دوو بِرطة  ئةطةر
رَيكمان خستبوو ئةطةر لة ناو هؤَلي ثةرلةماندا بَي و لة دةرةوةي ثةرلةمان بَيت، ئةطةر وابَيت 

 دةطةِرَيينةوة سةر سياغة ئةسَليةكة، سوثاس.
 ةرلةمان:بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ث

 بةِرَيز د.فرست فةرموو.
 بةِرَيز د.فرست صؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

جةنابت فةرمووت كة ئةطةر تةقديري سةرؤكايةتي ثةرلةمانة كة ئايا ئةوة بايكؤتة يان نا، ثَيمواية ئةو 
ناتوانن بَلَين ئةوة  نةسةي بةِرَيز )د.بةهار( ثةسةند بكرَي هيض تةقديرَيك بؤ ئَيوة نامَينَيتةوة، ئَيوة

 بايكؤت نيية، سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

دةخيةينة دةنطدانةوة، ئيك ئةطةر دةنطي هَينا ئةوة ئةنداماني ثةرلةمان دةنطيان ثَيداوة، تكاية بيخوَينةوة 
 ، فةرموو.بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوة، ناكرَيت طفتوطؤ لةوة زياتر درَيذ بكرَيتةوة

 بةِرَيز د.بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كاتَيك فراكسيؤن يان ئةندام لةبةر هةَلوَيستَيك بايكؤتي دانيشتين ثةرلةمان دةكات لة ناو هؤَلي ثةرلةمان 
 بة ئامادة نةبوو ئةذمار ناكرَيت، سوثاس.
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 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( كةس لةطةَلداية، زؤر 38ئَيستا دةخيةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة، )بةِرَيزان، 
( كةس لةطةَل دانيية، زؤر سوثاس، كةواتة بة 16سوثاس، كَي لةطةَل دانيية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة، )

 زؤرينةي دةنط ثةسةندكرا، بةَلَي، د,بةهار فةرموو.
 فتاح:بةِرَيز د.بةهار حممود 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( بؤ ئةوةي مافةكان ئيزافة بكةين و 23بةِرَيز )د.شَيركؤ( ضةند ثَيشنيارَيكي بؤ ناردين بؤ ماددةي )
لةاليةن زياتر لة سَي ئةندامي ثةرلةماني تر ثشتطريي كرا، ئَيمة لة جةلسةي ثَيشووش روونكردنةوةمان دا 

دا جارَيكي تر، ضونكة بةشَيكي زؤر لةو خااَلنةي كة بةِرَيزيان باسي لةسةر خاَلةكان، بةاَلم لةم جةلسةية
كردووة لةطةَل ئةوةي كة خاَلي وةجيهن ثَيويستة لة ناو ثةيِرةودا هةبن، بةاَلم ئَيمة بةشَيكيان لة ناو ئةو 

ةوةكةدا ثِرؤذةي ثةيِرةوة جَيطامان كردؤتةوة، بؤية ئيشارة دةدةين بؤ ماددةكة كة لة ناو ثِرؤذةي ثةيِر
هةية، سةبارةت بة خاَلي يةكةم: دةَلَي ئةندامي ثةرلةمان لةسةرجةم دةزطاو دامةزراوةكاني هةرَيمةدا 
مامةَلةي كةسايةتي ثلة بَلندي بؤ دةكرَيت بة مةبةسيت راثةِراندني ئيش و كاري تايبةت بة ثةرلةمان و 

دةزطايةكي رةمسيدا، ئةمة لة بِرطةي  نابَيت هيض رَيطري و دةست خستنة رَيطةي بكرَيت لة هيض بازطة و
(ة ئاماذةمان ثَي كردووة و لة بِرطةي يةكةمدا ئَيمة طؤِرانكاريةكمان كردووة، 24يةكةم و دووةمي ماددةي )

دواتر كة دَيينة سةري دةخيوَينينةوة كة ئةم بِرطةية دةطرَيتةوة سةبارةت بةوةي كة مامةَلةي كةسايةتي 
ئَيمة ثَيمانواية وةكو ليذنة كة ئةندامي ثةرلةمان نابَي بشوبهَينرَي بة ثلة بَلندي بؤ بكرَيت ئةوة 

كةسايةتي ثلة بَلند، بةَلكو كةسَيك كة دةيةوَي ثلةي بَلند بَيت دةبَي بة ئةندامي ثةرلةمان بشوبهَينرَي، 
ئةو مامةَلةية  ئةطةر لةوة ثَيشك شتَيكي وا كرابَي ئةوة لة دةرةوةي ياسابووة، هيض ياسايةك نةيطوتوة دةبَي

بكرَي، بؤية ثَيمانواية كة مامةَلةي كةسايةتي ثلة بَلندي بؤ بكرَي لة ثةيِرةودا جَي كردنةوةي ئةوة كةم 
( لة بِرطةي يةكةم و 24كردنةوةي شةئين ئةندام ثةرلةمانة، بؤية ئةم خاَلة لةطةَل ئةوةي كة لة ماددةي )

ي تَيدا نيية، ئةو دةستةواذةيةش ئَيمة تَيبينيمان هةبووة دووةمدا جَيطاي كراوةتةوة، تةنها ئةو دةستةواذة
لةسةري، بِرطةي دووةم: كة دةَلَي )ئةندام دةتوانَي بة شَيوةي فةرمي داواي زانياري و دؤكيؤمَينت و بةَلطة 

(دا ئةمة جَيي كراوةتةوة، 5(، فةقةرةي )43لة وةزارةت و دامةزراوةكاني هةرَيم بكات(، ئةوة لة ماددةي )
( لة داواكاريةكةي بةِرَيز )د.شَيركؤ( و ئةوانةي تر كة ثشتيوانيان كرد، دةَلَي 3ارةت بة فةقةرةي )سةب

)ئةندامي ثةرلةمان بة تاك يان كؤ دةتوانن سةرةداني سةرجةم فةرمانطة و دامةزراوةكاني هةرَيم بكةن(، 
بكات بة مةرجَيك دةستخس  ثَيويستة اليةني ثةيوةنديدار كار ئاساني تةواو بؤ كاري ثةرلةمانتاران 

نةبَيت بؤ كاروباري ئةو فةرمانطانة، ئةندام يان ئةندامةكاني دةستةي سةرؤكايةتي لة سةرةدان و 
،( ئةم بِرطةية جَيي كراوةتةوة، سةبارةت بة 42، 32ئاكامةكةي ئاطادار بكةنةوة، ئةوة بزةبت لة ماددةي )

ة لة شوَيين خؤيداية، دةخرَيتة دةنطدانةوة، ئةطةر دةنطي بِرطةي ضوارةم، ئَيمة ثَيمانواية ئةمة بِرطةيةك
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(، بِرطةكة بريتية لةوةي )ئةندام لة رَيطةي فراكسيؤن و ليذنةكانةوة، 23هَينا ئيزافة دةكرَي بؤ ماددةي )
يان راستةوخؤ لة رَيطةي دةستةي طشتييةوة ئاطاداري سةرجةم كاروبارة ناوخؤييةكاني ثةرلةمان دةكرَيت 

ة كة سةيري كؤنووسي هةموو ليذنةكاني ثةرلةمان و كؤبوونةوةكاني ثةرلةمان بكات(، بةِرَيز و بؤي هةي
 سةرؤكي ثةرلةمان، زيادكردني ئةم بِرطةية ئةطةر خبرَيتة دةنطدانةوة، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 تكاية جارَيكي تر بيخوَينةوة.
 بةِرَيز د.بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةندام لة رَيطةي فراكسيؤن و ليذنةكانةوة، يان راستةوخؤ لة رَيطةي دةستةي طشتييةوة ئاطاداري سةرجةم 
كاروبارة ناوخؤييةكاني ثةرلةمان دةكرَيت و بؤي هةية سةيري كؤنووسي هةموو ليذنةكاني ثةرلةمان و 

 كؤبوونةوةكاني ثةرلةمان بكات، سوثاس.
 د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز 

 نوقتةي نيزامييمان هةية، بةِرَيز د.رَيواز فةرموو.
 بةِرَيز د.رَيواز فائق حسني:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كة دةَلَي ئاطادار دةكرَي ئيك ئةو كاتة وةكو ئيلزامي لَي دَيت، بةاَلم بطوترَي سياغةكةي وابَيت دةبَي ئاطادار 
ةتوانَي ئاطاداربَي، بؤ ئةوةي دوايي وا لَيك نةدرَيتةوة كة ئةندامي ثةرلةمان مافَيكي تري هةية، دةبَي، يان د

 يةعين تؤزَيك سيغةكةي بطؤِرن، سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ةوة و بةو بةِرَيزان، ئَيستا دةخيةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل بِرطةكةية بةو سياغةيةي كة خوَيندراي
تةعديلةي كة )د.رَيواز(يش كة باسي ئةوةي كرد بؤي هةية؟ كَي لةطةَلداية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة، 

( كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَل دانيية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة، كةس نيية لةطةَلدا 36)
 نةبَيت، كةواتة ثةسةندكرا، فةرموو.

 بةِرَيز د.بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بِرطةيةكي تر كة بِرطةي ثَينجةم كة داواي كردووة زياد بكرَي، ئةندام دةتوانَي راستةوخؤ نووسراو 
( رؤذ كةمك 15ئاراستةي دةسةاَلتي جَي بةجَي كردن بكات و دةسةاَلتي جَي بةجَي كردن لة ماوةيةك لة )

امي ثةرلةمان بداتةوة، ئةم بِرطةية لة هيض بِرطةيةك لةو ( رؤذ زياتر نةبَي وةاَلمي ئةند30نةبَي و لة )
ثِرؤذةيةي لةبةر دةستمان جَيي نةكراوةتةوة، بةاَلم ئَيمة وةكو ليذنة ثَيمانواية نابَي بابةتَيكي لةو شَيوة 
خبرَيتة دةنطدانةوة، ضونكة ئةمة تَيكداني شريازةي ئيداريية، تةسةلسولي ئيداريية لة ناو ثةرلةماني 
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تان كة ناكرَيت ئةندامي ثةرلةمان راستةوخؤ نووسراو بةبَي ئاطاداري دةستةي سةرؤكايةتي و كوردس
سةرؤكي ثةرلةمان نووسراو ئاراستة بكات، داواكة كراوة و سَي كةسيش ثشتطرييان كردووة، بةاَلم ئةمة راي 

 ليذنةية، دواتر بِريار بؤ ئةنداماني ثةرلةمانة، سوثاس.
 دق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.يوسف حممد صا

لريةدا بةس تةنها يةك روون كردنةوة بؤ ئاسانكاري كاري ئةنداماني ثةرلةمان، ئَيمة لة ماوةي رابردوو 
رَينماييةكمان دةركردووة كة نووسينطةكاني ثةرلةمان بؤيان هةبَيت لة سنووري ثارَيزطاكةي خؤيان يان سنووري 

ئاراستةي ئةو يةكة ئيدارييانة بكةن كة لةو سنوورة هةن، ئةوة لة  ئةو قةزايةي كة كاري تَيدا دةكةن نووسراو
دةسةاَلتي سةرؤكايةتي ثةرلةمان طوازراوةتةوة بؤ نووسينطةكان، ئةطةر نا ئةوةي تر كة ثةيوةنديدارة بة 

ايةتي وةزارةتةكان ثَيويست دةكات سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان ئاطاداري نووسراوةكان بَيت، لة رَيطاي سةرؤك
ثةرلةمانةوة ئاراستةي ئةَومةني وةزيران بكرَيت، يان وةزيري ثةيوةنديدار، تةنانةت سةردانةكانيش بة هةمان 
شَيوة، ئةوة تاوةكو ئَيستا بةو شَيوةية موتةبةع بووة، ئةنداماني ثةرلةمانيش خؤيان سةر ثشكن لةوةي كة دةنط 

ؤ سةر ثشك بكرَين لةوةي موخاتةبةي وةزارةت و ئةَومةني بة ضي دةدةن، كة ئايا ئةنداماني ثةرلةمان راستةوخ
وةزيران بكرَين يان نا، بؤية تكاية ئةو بِرطةية جارَيكي تر خبوَيننةوة بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوة، بةِرَيز 

 د.بةهار فةرموو.
 بةِرَيز د.بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ي تر دةَلَيم، يةعين ئةطةر ئةوة دةنط بَينَيت كارةساتة لة ناو ثَيش ئةوةي بيخوَينمةوة جارَيك
 ثةرلةماندا.....

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 كارةسات نيية، بةاَلم كارَيكي خراثة، يةعين لة رووي هةيكةلي ئيدارييةوة، فةرموو.
 بةِرَيز د.بةهار حممود فتاح:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

دةتوانَيت راستةوخؤ نووسراو ئاراستةي دةسةاَلتي جَي بةجَي كردن بكات و دةسةاَلتي جَي بةجَي كردن لة  ئةندام
 ( رؤذ زياتر نةبَي وةاَلمي ئةندامي ثةرلةمان دةداتةوة، سوثاس.30( رؤذ كةمك نةبَي و لة )15ماوةيةك كة لة )

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ستا دةخيةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل زياد كردني ئةو بِرطةيةداية؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة، بةِرَيزان، ئَي
( كةس لةطةَل دانيية، كةواتة 25كةس نيية لةطةَل دابَيت، كَي لةطةَل دانيية، تكاية دةست بةرزكاتةوة، )

 ثةسةند نةكرا، كؤي ماددةكة خبوَيننةوة، فةرموو.
 ح:بةِرَيز د.بةهار حممود فتا

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ئةوة كؤي ثَيشنيارةكان بوو، ئَيستا ماددةكة دةخوَينينةوة.
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 مافةكاني ئةندام(: 23ماددةي )
لة كاتي كؤتايي هاتين ئةنداميةتي ئةطةر مةرجَيك لة مةرجةكاني لة دةست نةدابوو ئةندام بؤي  -1

 يان مووضةي تري وةردةطرَي، هةية بطةِرَيتةوة بؤ وةزيفة، سةرثشكة لةوةي مووضةي خانةنشيين
 ئةنداماني خولةكاني ثَيشوو تري ثةرلةمان دةتوانن لةم مافة بةهرةمةندبن.

ماوةي ئةنداميةتيةكةي بؤ مةبةسيت سةر مووضة و ثلة بةرزكردنةوة، تةرقية و خانةنشيين  -2
 ئةذمار دةكرَيت.

 ئةندام بؤي هةية مؤَلةتي نةخؤشي بة ثَيي رَيكارةكان وةربطرَيت. -3

رؤك بؤي هةية مؤَلةتي ئاسايي بداتة ئةندام ئةطةر بارودؤخةكة ثَيويسيت كرد بؤ ماوةيةك كة سة -4
( رؤذ تَيثةِر نةكات بة سةر يةكةوة، يان ث ِر، ث ِر لة ماوةي هةر وةرزَيك لة وةرزةكاني 15لة )

 ياسادانان.

طانة وةردةطرن هةر يةك لة دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان و ئةندامان مووضة و دةرماَلةي مان -5
 كة بة ياسا رَيك دةخرَيت.

ئةطةر ئةندامَيك لة كاتي يان لة ئاكامي راذةي ثةرلةمان يان بة هؤييةوة كؤضي دوايي كرد ئةوة  -6
 مووضةيةكي خانةنشيين بؤ مرياتطراني تةرخان دةكرَي بة ثَيي ياسا كار ثَيكراوةكان.

تي دانيشتين ثةرلةمان دةكات لة ناو هؤَلي كاتَيك فراكسيؤن يان ئةندام لةبةر هةَلوَيستَيك بايكؤ -7
 ثةرلةمان بة ئامادة نةبوو ئةذمار ناكرَيت.

ئةندام بؤي هةية لة رَيطةي فراكسيؤن و ليذنةكانةوة، يان راستةوخؤ لة رَيطةي دةستةي  -8
طشتييةوة ئاطاداري سةرجةم كاروبارة ناوخؤييةكاني ثةرلةمان بكرَيت، بؤي هةية سةيري 

 ذنةكاني ثةرلةمان و كؤبوونةوةكاني ثةرلةمان بكات.كؤنووسي هةموو لي

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
بةِرَيزان، ئَيستا دةخيةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ماددةكةية كة بةو شَيوةيةي خوَيندرايةوة؟ تكاية دةست 

( كةس 8كاية دةست بةرزكاتةوة، )( كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَل دانيية؟ ت49بةرزكاتةوة، )
 ( خبوَيننةوة.24لةطةَل دانيية، زؤر سوثاس، كةواتة بة زؤرينةي دةنط ثةسةندكرا، تكاية ماددةي )

 بةِرَيز طةشة دارا جنل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مان لة ناو ئةنداماني ثةرلةمان، سةبارةت بة بِرطةي يةك لة ئازادي ئاخاوتن و را دةربِريين ئةندام ثةرلة
ليذنة و لة ناو ثةرلةمان، رايةك هةبوو كة ثةرلةمانتار ئازاد بَيت لة ئاخاوتن لة دةرةوةي ثةرلةمانيش، 
يةعين بةو سيغةية بَيت كة لة ناو ثةرلةمان و لة ناو ليذنة و لة دةرةوةي ثةرلةمانيش، ئَيمة ثَيمان باش 

ا دةربِريين تةواوي هةية لة كاتي ئةَامداني كاري بوو كة بةم شَيوةية بَيت، ئةندام ئازادي ئاخاوتن و ر
ثةرلةماني بة شَيوةيةك رةضاوي رَيزطرتن لة دامةزراوة دةستووريةكاني هةرَيم لة ضوارضَيوةي ياسا 
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كارثَيكراوةكان بكات، واتة ئةمة هةمووي دةطرَيتةوة لة ناو ليذنةكان و لة ناو ثةرلةمان و لة دةرةوةي 
 ( البربَيت، سوثاس.7، 5، 4، 3اري ثةرلةماني، ثَيشنيار هةية كة بِرطةي )ثةرلةمانيش كة طوترا ك

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بِرطةي سَي خبوَيننةوة بؤ ئةوةي ئةنداماني ثةرلةمان بزانن دةنط لةسةر ضي دةدةن، الي بةرن، فةرموو.
 بةِرَيز طةشة دارا جنل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

اليةني دادوةري تايبةمتةند لة رَيطةي سةرؤكايةتي ئةَومةني دادوةري داواي هةَلطرتين ثارَيزبةندي 
هاوثَيض لةطةَل ثةِراوي ئةو دؤسيةي كة بابةتي رَي و شوَينة سزايةكةية كة ئاِراستةي سةرؤكايةتي 

 ثةرلةمان دةكرَيت...
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 روون بكرَيتةوة كة بؤضي هةَلدةطريَيت، بؤضي داواكراوة هةَلبطريَيت.بةس ئةوة 
 بةِرَيز طةشة دارا جنل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 لةبةر ئةوةي كة ئةو رَيكارة ياساييانة خؤي هةر دةكرَيت، بة زياد زانرا...
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

؟ بِرطة بة بِرطة؟ باش، كَي و بِرطانةي كة داواكراوةةنطدانةوة، يان كؤي ئةهةر بِرطة بة بِرطة بيخةينة د
( البربَي؟ بةَلَي، بةِرَيز د.فرسةت، با ِروونكردنةوة بدات بةِرَيز كاك فرسةت، 3لةطةَل ئةوةية بِرطةي )

 فةرموو.
 بةِرَيز فرسةت صؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

طتتةي ) ستتةر بِر طتتةي )3بةر لةوةي ب تتيتة  متتة بِر طتتةي )1(، ئَي تتتةوة، بِر صتتياغةمان كردؤ طتتدان، 1(  بتتدة دةن  )
 قبوَليانة ئةو صياغةي ئَيمة؟ كة طةشة خان خوَيندييةوة.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
صتتياغةي1بةَلَي، باشة، بِرطةي ) طتتةوة، دوا  نتتة دةن ئتتةوةي بيخةي بتتؤ   ( تكاية بةِرَيز طةشة خان بيخوَينةرةوة 

 ئةو بِرطةية.
 بةِرَيز طةشة دارا جنل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
شتتَيوةيةك  بتتة  لتتةماني،  كتتاري ثةر متتداني  كتتاتي ئةَا لتتة  يتتة  تتتةواوي هة بتتِريين  ئةندام ئازادي ئاخاوتن و ِرادةر

 ِرةضاوي ِرَيزطرتن لة دامةزراوة دةستوورييةكاني هةرَيم لة ضوارضَيوةي ياسا كارثَيكراوةكان بكات.
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 َيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِر
يتتةتي؟ )44كَي لةطةَليةتي؟ ) طتتةَل 5( كةس لةطةَليةتي، كَي دذ كتتَي لة كتترا،  ستتند  تتتة ثة يتتةتي، كةوا كتتةس دذ  )
ستتند 42(ية؟ )3البردني بِرطةي ) تتتة ثة بتتَي، كةوا يتتة دذي  كتتةس ني ( كةس لةطةَل البردنيةتي، كَي دذيةتي؟ 

 ة داواي البردني كراوة.( خبوَيننةوة، ك4كرا، بِرطةي )
 بةِرَيز طةشة دارا جنل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
كتتردن و  ستتةت  بتتؤ ديرا ستتايي  بتتاري يا نتتةي كارو بتتؤ ليذ يتَتت  ستتيةكة دةنَير ثتتةراوةكاني دؤ طتتةَل  كتتة لة داواكاريية

ن ثَيشكةش ( ِرؤذ تَيثةِر نةكات، ئةطةر لةو ماوةية ِراثؤرتةكةيا10ثَيشكةش كردني ِراثؤرتَيك كة لة ماوةي )
هتتةَلطرتين  ستتةر  يتتاردان لة بتتؤ بِر لتتةمان  بتتةردةم ثةر تتتة  ستتتةوخؤ خبا كتتة ِرا تتتوانَي بابةتة ستتةرؤك دة نتتةكرد، 

 ثارَيزبةندي لةسةر ئةندامي تؤمةتبار، يان ِرةتكردنةوةي.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

تتتة الدرا، 19دذيةتي؟ ) ( كةس لةطةَليةتي، كَي26(؟ )4كَي لةطةَل هةَلطرتين بِرطةي ) يتتةتي، كةوا ( كةس دذ
 (.5فةرموو بِرطةي )
 بةِرَيز طةشة دارا جنل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
يتتةكنيي  ئتتةوة  تتتةنها  ثةرلةمان و ليذنةي ياسايي لة ِرووي بوون و نةبووني بةَلطةي تاوان دؤسيةكة ناِروانن 

 ئةندام نيية.دةكةنةوة كة مةبةست لة ِراطرتين كاري نوَينةرايةتي 
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز د.فرسةت، فةرموو.
 بةِرَيز د.فرسةت صؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

طتتةي ) طتتةي )4متتادام بِر كتتات بِر ستتت نا ستتتا ثَيوي ضتتوو، ئَي يتَتت 5( ال صتتل دةب صتتيل حا ضتتونكة تةح طتتدان،  تتتة دةن ( خبةي
كتتةوة  يتتةعين بةية طتتةي )هتتةَلطريَيت،  كتتةم بِر صتتةور دة يتتة تة بتت ، بؤ متتة 5ِرة مبتتَييَن، ئَي بتتدةين  بتتؤ  طتتي  طتتةر دةن ( ئة

 موشكيلةمان بؤ دروست دةبَي لة ِرووي ئةوة، بؤية دةبَي هةَلطريَي، حةلي ديكةمان نيية.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بتتةر4( و )3( ثةيوةندي بة بِرطةي )5كةواتة بِرطةي ) يتتة، لة طتتةي ) ( هة متتادام بِر هتتةَلطريا، 4( و )3ئتتةوة   )
 (يش هةَلطريا، بِرطةي تر هةية خبرَيتة دةنطةوة؟5بِرطةي )

 بةِرَيز طةشة دارا جنل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

هتتاتووة  (7بِرطةي ) كتتةي دادوةري  لتتة داوا كتتة  يتتة  كتتردة تاوانيية بِرياري هةَلطرتين ثارَيزبةندي تةنها بؤ ئةو 
 ديكةي ئةندام جَيبةجَي نابَيت. لةسةر كردةكاني
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 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
طتتةوة، )7كَي لةطةَل هةَلطرتين بِرطةي ) ستتتؤتة دةن طتتةكاوان خ نتتي بِر ئتتةوة 21(؟ ئَيمة البرد طتتةَل  كتتةس لة  )

 لةمان.( كةس دذي بوو، كةواتة البرا، بةَلَي، ِروونكردنةوة بدة بؤ ئةنداماني ثةر19بوو البربَي، )
 بةِرَيز د.فرسةت صؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ستتكاآليةكي 7ئَيمة بؤية وا بِرطةي ) طتتا  لتتة داد لتتةمان  بتتةِرَيزي ثةر (مان نووسيوة، ئةطةر كةسَيك، ئةندامَيكي 
و ( بةو ماناية دَي كة تةنها ئةو ئةندامي ثةرلةمانة بؤ ئة7لةسةر بوو لةسةر بابةتَيكي دياريكراو، بِرطةي )

لتَتَين  كتترَي، ب ستتتيغنل ب فتتةتَيك، ئي تتتة دةر ئتتةوة بكرَي نتتةك  لتتةمان،  بتتةردةم ثةر ضتتَيتة  يتتاريكراوة دة تتتة د بابة
فتتةتَيك  بتتة دةر طتتا  لتتة داد ثتتاَلي و  تتتة  شتتي خبرَي لتتةيف تري كتتةيس و مة متتةَلَيك  هتتةَلطرياوة، كؤ ستتةر  صتتانةي لة حة

لتتةفَيك تتتةوة وةربطريَي ثَيويسيت بة حةصانة نةبَي، نةخَير، ئةطةر بةياني مة ستتان خبرَي بتتَي دي بتتوو دة تتتري  ي 
بتتةتي  هتتةموو با ئتتيك  هتتةَلطرياوة  ستتةر  صتتانةي لة كتتة حة طتتةي  ستتَي مان لتتةو دوو،  دةنطدان، مةعناي ئةوة نيية 
لتتة  ئتتةوة  يتتة  طتتدان، ثَيموا تتتةوة دةن ستتان خبرَي بتتَي دي تتتريش دة لتتةفَيكي  متتة، مة بتتةردةم مةحكة تتتة  تريش خبرَي

بتتةآلم ِر يتتة،  لتَتَي بةرذةوةندي ئةندام ثةرلةماندا كتتردووة دة شتتتطرييان  نتتدام ث ستتَي ئة لتتة  يتتاتر  يتتة ز يتتةكيش هة ا
 هةَلطريَي، دةخرَيتة دةنطدان.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ئَيستا دواي ِروونكردنةوةي بةِرَيز د.فرسةت، كَي لةطةَل ئةوةية بِرطةكة هةَلبطريَي؟ تةنانةت ئةوانةيشي كة 

نتتني، )داوايان كردووة ئَيستا لةطة يتتةتي؟ )3َلي  كتتَي دذي هةَلطرتن يتتةتي،  طتتةَل هةَلطرتن كتتةس لة كتتةس 28(   )
 ( مايةوة، ثَيشنياري تر ضي هةية بةِرَيز طةشة خان، فةرموو.7دذي هةَلطرتنيةتي، كةواتة بِرطةي )

 بةِرَيز طةشة دارا جنل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( 12بِرطةي )
 و ماددةية دوو ِرا هةية:لةسةر زيادكردني بِرطةيةكي تر بؤ ئة

لتتة  ستتكاآلكار  متتايف  لتتةمان  ختتولي ثةر تتتةواوبووني  يتَتت )دواي  يتتاد بكر يتتة ز ئتتةم بِرطة يتتة  كتتةم/ ثَييوا ِراي ية
 طرتنةبةري ِرَيوشوَيين ياسايي بةرامبةر ثةرلةمانتار ثارَيزراو دةبَيت.

 ِراي دووةم/ ثَيويست ناكات ئةو بِرطةية زياد بكرَيت.
 صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.يوسف حممد 

نتتاو  لتتة  تكاية ِروونكردنةوةي زياتر بدةن بةِرَيزان ئةنداماني ليذنة، بةآلم ئةوة خؤي هةر بة دوو ِرا هاتووة 
ئتتةم  كتتة  ئتتةوةي  تتتر  يتتةكي  هؤَلي ثةرلةمان، ِرايةكيان ثَييواية كة ثَيويست دةكات بِرطةيةك ئيزافة بكرَيت، را

 ت.بِرطةية زيادة، فةرموو دكتؤر فرسة
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 بةِرَيز د.فرست صؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئتتةوةي  ستتةر  لتَتَيني لة متتان ب ئتتي خؤ نتتاتوانني رة نتتة  كتتو ليذ ئتتني، وة هةروةكو لة ثرؤذةكةش ديارة، ئَيمة دوو رة
نتتي  يتتاد كرد ثشتطريي كامة رةئي دةكةين، ئةوة بؤ ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان دةمَينَيتةوة، تةنها ثاساوي ز

لتتةم  بِرطةكة يتتة  لتتةماني لةطةَلدا يتتةكي ثةر طتتةر زؤرينة يتتةك ئة هتتةر هؤ بتتةر  ئةوةية كة ئةندامي ثةرلةمان لة
قؤناغةو بةرامبةر دادطا دةوةستَيت حةسانة هةَلناطرَيت، ئةو مافةي هاوواَلتي نةفةوتَيت دواي ئةوةي تةواو 

هتتةمان كات لتتة  بتتةاَلم  بتتةر،  تتتة  قتتة بوو بتوانَيت رَيكاري ياسايي بةرامبةري بطرَي ئتتةو حة يتتة  ئتتةوةش هة شتتدا  ي
ئتتةو  لتتةمان  بتتووني ثةر تتتةواو  لتتة دواي  كتتة  يتَتت  سقوت ناكات، ئةطةر نةشنووسرَيت هيض رَيطرَيكي قانوني ناب
بتتؤ  يتتاريش  يتتة، دوا بِر يتتد كردنةوة بتتؤ تةئك تتتةنها  متتة  جبتتوولَييَن، ئة ختتؤي  عتتواي  هاوواَلتية، يان ئةو كةسة دة

 ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمانة، سوثاس.
 َيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِر

 سوثاس، خاتوو طةشة فةرموو.
 بةِرَيز طةشة دارا حفيد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بتتةرز  عتتوا  تتتؤ دة طتتةر  يتتة ئة متتاوة زةمن لتتةو  يتتة،  متتةني هة متتاوةي زة يتتة  عتتوا هة نتتدَيك دة يتتدا هة لتتة خؤ ختتؤي 

تةواو بوو حةقةكة سقوتي كرد بوو، ئةوة  نةكةيتةوة حةقةكةت سقوت دةكات، لَيرة ئةطةر خولي ثةرلةمان
ئتتةم  كتتات  ستتت نا كتتة ثَيوي يتتة  يتتة هة ئتتةو رةئ يتتة  متتَييَن، بؤ تةحصيل حاصلة، ناتوانَيت، ئةطةر مابووش هةر دة

 بِرطةية هةبَيت، سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

يتت تتتةوة؟ ئَيستا دةخةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل زياد كردني ئةو بِرطة بتتةرز بكا ستتيت  كتتةم دة ئتتي ية تتتا رة ة، وا
تتتةوة؟ )16) بتتةرز بكا ستتيت  يتتة دة لتَتدا ني كتتَي لةطة ستتوثاس،  يتتة، زؤر  كتتةس لةطةَلدا يتتة، زؤر 28(  لتَتدا ني ( لةطة

 سوثاس، كةواتة ئةو بِرطةية زياد نةكرا، تكاية سةرجةمي ماددةكة خبوَيننةوة.
 بةِرَيز طةشة دارا حفيد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (: 24ـاددةخ )مـ

 (:احلصانة الربملانيةثارَيزبةندخ ثةرلةمان  )
شتتَيوةيةك  -1 لتتةماني بة كتتاري ثةر متتداني  لتتةكات  ئةَا ئةندام ئازادخ ئاخاوتن و رادةربِرين  تةواوخ هةية 

 رةضاوخ رَيزطرتن لة دامةزراوة دةستوورييةكان  هةرَيم  لة ضوارضَيوةي ياسا كارثَيكراوةكان بكات.
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بتتؤ نابَيت ئةندام  -2 ِراوة دوو بنرَيت، يان لَيكؤلينةوةخ لةطةَل بكرَيت، يان ماَل و نووسينطةكةخ ثشكنين  
تتتاوانَيكي  كتتة  بكرَيت، يان دةستطري بكرَيت بةبَ  مؤَلةت  ثَيش وةختةخ ثةرلةمان، تةنها لةو حاَلةتة نةبَيت 

 بينراوخ ئةَام دابَيت.

طتتي  -3 بتتة دةن ستتيت  نتتدخ ثَيوي هتتةَلطرتن  ثارَيزبة يتتارخ  لتتة دةرةوةي بِر نتتة،  متتادةبوواني ثةرلةما نتتةي ئا زؤري
 وةرزةكاني ياسادانان دةستةي سةرؤكايةتي بِريارلةسةر هةَلطرتين ثارَيزبةندي دةدات.

ستتةر  -4 هتتاتووة لة كتتةخ دادوةري  لتتة داوا كتتة  يتتة  كتتردة تاوانية ئتتةو  بتتؤ  بِرياري هةَلطرتين ثارَيزبةندي تةنها 
 كردةكان  ديكةخ ئةندام جَ  بةجَ  نابَيت.

ستتةرؤك ئ -5 ستتةر  متتدا، لة لتتةمان ئةَا حتتةرةم  ثةر نتتاو  لتتة  يتتةت  جتتؤرخ جينا لتتة  تتتاوانَيك   نتتدام  طتتةر ئة ة
ستتةاَلت   ستتت  دة ثَيويستة كة فةرمان بكات بةدةستطري كردن و طلدانةوةخ لة شوَينَيك  دياريكراو، ئينجا رادة

يتتجنحةدادوةرخ بكات. بةاَلم ئةطةر تاوانةكة لة جؤرخ كةتن ) بتتؤخ هة ستتةرؤك  بتتوو،  ستتةاَلت  دادوةرخ (  ة دة
 ئاطادار بكاتةوة بؤ طرتنةبةر رَيوشوَين  ياساي  ثَيويست بةرامبةرخ. 

بتتؤخ  -6 نتتةكان  لتتة طرتووخا يتتةكَيك  لتتة  يتتف(  ئةو ئةندامةخ ثارَيزبةندخ لةسةر هةَلطرياوةو رانةطرياوة )توق
كتتردن و هةية بةشدارخ كؤبوونةوةكان  ثةرلةمان و دانيشتن  لَيذنةكان بكات و بةشداريش بَيت  لتتةطفتوطؤ 

 دةنطدان.

لتَتةت   -7 بتتةبَ  مؤ يتَتت  يتَتت و ناتوان لتتةمان  دةب نتتدخ ثةر ستتاي  ثارَيزبة ختتواردن  يا ستتوَيند  لتتة رؤذخ  نتتدام  ئة
 ثةرلةمان تةنازوي َي بكات. 

ستتةر  -8 لتتة  نتتوَي  ئةطةر  ثةرلةمان داواخ هةَلطرتن  ثارَيزبةندخ رةتكردةوة، بةبَي ثَيشكةشكردني بةَلطةي 
 كاري نوَي ثَيشكةش ناكرَيتةوة.هةمان بابةت داوا

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
تتتةوة؟  بتتةرز بكا ستتيت  يتتةوة دة ئَيستا ماددةكة دةخةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية بةو شَيوةيةي كة خوَيندرا

تتتةوة؟ )54) بتتةرز بكا ستتيت  يتتة دة لتَتدا ني كتتَي لةطة ستتوثاس،  يتتة، زؤر  كتتةس لةطةَلدا لتَتدا ن2(  يتتة، زؤر ( لةطة ي
 ( خبوَيننةوة.25سوثاس، كةواتة ثةسند كرا، تكاية ماددةي )

 بةِرَيز قارةمان قادر فتاح:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (25مــاددةخ )

 نةمان  ئةندامَيت 
يةكةم: كؤتاي  هاتن  ئةندامَيت  لة خاَلي سَييةم/ )وةرطرتن  يةكَيك لة ثؤستةكان  سةرؤكايةت  هةرَيم ، 

وةزيران ، هةر ثؤستَيك  دي فةرم ( ئةمة دووبارةية لة بِرطةي هةشت و نؤيةم لة ماددةي ئةَومةن  
 ( بؤية لَيرة ال دةبرَيت.22)
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خاَلي ضوارةم تةنها داِرشتنةوةي بؤ دةكرَيت )نةتوانين  ئةندام بؤ هةَلسان بةكارة ثةرلةمانيةكةي، كة 
 ا بَيت(.سةَلمَيندربةثَي  ِراثؤرت  ليذنةخ ثزيشك  تايبةمتةند 

( وةكو سقوط العضويةبؤ بةشي دووةم )دةست لةكاركَيشانةوة( و بةشي سَييةم لةدةست دان  ئةندامَيت  ) 
 خؤي دةمَينَيتةوة، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، خاتوو نةجيبة نوقتةي نيزاميت هةبوو فةرموو.
 :عبدالطيفبةِرَيز َيبة 
 كي ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤ

من ثَيشك ئاماذةم بةوة كردو ويستم ثشتطريي ئةو ثَيشنيارةي دكتؤرة )بةهار( بكةم لةسةر ثياضوونةوة بة 
ميكانيزمي ثةسند كردني ماددةكاني ثةيِرةودا، من لة كؤبوونةوةي ثَيشوو بة نووسراو ناردم بؤ بةِرَيزان 

خوَيندنةوةية كاتةكةي زؤر درَيذ دةكاتةوة، لة سةرؤكي ليذنة، بةِراسيت كؤبوونةوةي ئةمِرؤ ئةو دوو 
كؤبوونةوةي ئةمِرؤ تاكو ئَيستا بةس دةنطدان بووة لةسةر ماددةكاني ثَيشوو، تاكو ئَيستاش تةواو نةبووة، 

 هةر لة كاتي خؤي دةنطداني لةسةر بكرَيت كةمك كاتي ثَيويستة، سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

، ئةوة ليذنة دوايي دةبَيت صياغةي بكةنةوةو ثَيشنيارةكةت تا رادةيةكي زؤر وةجاهةتي تياية، سوثاس
بةهؤي ئةوةي ئةنداماني ثةرلةمان ماوةيةكي زؤرة طفتوطؤيان لةسةر بابةتةكة كردووة، ئَيستا برييان 

ِرطةو ماددةكان، ضؤتةوة كاتَيكي زياتري دةوَيت روون كردنةوة بدةين بة ئةنداماني ثةرلةمان لةسةر ب
خوَيندنةوةي سَييةم ئةو كاتة طرنط دةبَيت و رؤَلي خؤي دةبَيت، كاتَيك كة بة نووسراو ثَيشنيارةكان دوو 
رؤذ ثَيش دانيشتين ثةرلةمان رؤيشت بَيتة بةردةسيت ئةنداماني ثةرلةمان، ئةنداماني ثةرلةمان بزانن 

وَيندرَيتةوة ديسان ئيشكاليةت دروست دةكات، بؤية دةنط لةسةر ضي دةدةن، بةاَلم كاتَيك كة لة هؤَل دةخ
 ثَيمواية وةجاهةتي تياية دوايي ئةمة قسةي لةسةر بكرَيت، دكتؤر )فرسةت( فةرموو.

 بةِرَيز د.فرست صؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

م لةوانةية هةر ئةو حاَلةتةي ئَيستا روويدا حاَلةتَيكي ئيستيسناية كة جةذني بةسةردا هاتوو ئةوانة، بةاَل
ئةمِرؤ ئةطةر ب ينة سةر بةشَيكي نوَي هةر ئةمِرؤش ئامادةي بكةين و بيخةينة دةنطدانةوة، ئةو كَيشة 

 بةم شَيوةية نيية كة بَلَيي هةموو دة رؤذ و بيست رؤذي دةكةوَيتة نَيوان، ئةوةي يةك.
ةر، لةبةرضي؟ ئَيمة ئَيستا هةموو دوو/ ثَيمواية زؤر سوودمةند بووين لةو رَيطايةي تازة طرتوومانةتة ب

شتمان حازر كردووة، ئةي ئةطةر بَيتو يةكسةر لةطةَل قسةكاني ئَيوةو صياغةي  بكةين، باوةرتان هةبَيت 
لةسةر ئةو مةنصةية فةزايةك دروست دةبَيت و لة يةك تَي ناطةين، ئَيمة دةضني دادةنيشني بة يةكةوة 

ينةوةو ئةوةي ثشتطريي كردووة، ئةمة رَيطاكةمان بؤ ئاسانك يةك رةئيةكاني نووسيووة هةمووي كؤ دةكة
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دةكات، بةاَلم ئةو حاَلةتةي ئَيستا كة ئةمِرؤ هةية ئيستيسناية ئةويش جةذني كةوتة ثَيش، هةندَيك 
ماددةش هةر تةبيعةتي واية، بؤ ووونة قةت تةسةورمان نةدةكرد ماددةيةك خبرَيتة دةنطدان، دةنط 

بكرَيت، دواتر كة صياغةي ماددةكة دةخوَينينةوة دذي دةنط بدةن، ئةوة هةر كاتَيك بهَينَيت كة ئيزافة 
بواية كَيشةي دروست دةكرد، بؤية ئةمة حاَلةتَيكي ئيستيسناية بؤ هةموومان نوَي بووة، بؤية من ثَيمواية 

شتان دةكةمةوة ئةم ئةو ميكانيزمةي دامانناوة ميكانيزمَيكي باشة دوا بِرياريش بؤ ئَيوةي بةِرَيزة، دَلنيا
رَيطاية باشة دةشتوانن بطةِرَينةوة سةر رَيطاكاني ثَيشووتر، بؤية دةبَيت لةسةري را بَيني و ثةيِرةويش 
شتَيكي باشة وةكو ووزةجَيك وةري بطرين، من ثَيشنيار دةكةم وةكو خؤي بِروات كة بِريارمان لةسةرداوة، 

 سوثاس.
 لةمان:بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةر

سوثاس، ئَيستا لةبةر ئةوةي هيض ثَيشنيار نيية خبرَيتة دةنطدانةوة، كؤي ماددةكة خبوَيننةوة، بؤ ئةوةي 
 بيخةينة دةنطدانةوة، سوثاس.

 بةِرَيز قارةمان قادر فتاح:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (:25مــاددةخ )

 نةمان  ئةندامَيت 
 كؤتاي  هاتن  ئةندامَيت  /يةكةم 
 :ك لةم حاَلةتانةدا دةبَيتلة يةكَي

 .كؤتاي  هاتن  خوي ثةرلةمان، يان هةَلوةشاندنةوةخ -1

 مردن  ئةندام.  -2

نتتد   -3 شتتك  تايبةمتة نتتةخ ثزي نةتوانين  ئةندام بؤ هةَلسان بةكارة ثةرلةمانيةكةي، كة بةثَي  ِراثؤرت  لَيذ
 سةَلمَينرا بَيت.

 دووةم / دةست لةكاركَيشانةوة 
شتت  ئةندام بؤخ هةية بةدةر -1 لتتةمان ثَيشكة لتتة ثةر شتتانةوة  ستتت لةكاركَي ستتراو دة يتتةك  نوو لة مةرج بة داوا

 سةرؤك بكات.
لتتة  -2 ئتتةوةخ  بتتؤ  كتتار،  متتةخ  تتتة بةرنا كتتة خبا نتتدا داواكاريية شتتتن  ثةرلةما ثَيويستة سةرؤك لة نزيككين داني

لتتةماوةخ ) كتتدا  متتادةبو30هةمووبارَي نتتةخ ئا طتت  زؤري بتتة دةن شتتانةوةكة  ستتت لةكاركَي يتتةكني  ( رؤذدا دة وان 
 بكرَيتةوة.

بتتؤ -3 ئةندام  داواكار بؤخ هةية لة داواكةي ثاشطةزببَيتةوة، لة ِرَيطةخ ثَيشكةش كردن  داوايةك  نووسراو 
 .سةرؤك ثَيش دةنطدان لةسةر دةست لةكار كَيشانةوةكةخ

 (:سقوط العضويةسَ  يةم / لةدةست دان  ئةندامَيت  )
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 ةست دةدات: ئةندام لةم حاَلةتانة ئةندامَيت  لةد
 .لة دةستدان   شياوخ ياساي -1
ستتتاندا  -2 لتتةمان  كورد بتتذاردن  ثةر ستتاي هةَل لتتة يا كتتة  نتتدامَيت   جتتةكان  ئة يتتةكَيك لةمةر نتت   ستتت دا لتتة دة

 هاتووة.
 حوكمدران  بةهؤخ ئةَامدان  تاوانَيك  ئةنقةست، يان كةتنَيك  ئابِروبةر.-3
 (ي ئةم ثةيِرةوة.22( لة ماددةي )1لةمان بةثَيي بِرطةي )ئامادة نةبوون  ئةندام لة كؤبوونةوةكاني ثةر-4

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

تتتةوة؟  بتتةرز بكا ستتيت  يتتةوة دة ئَيستا ماددةكة دةخةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية بةو شَيوةيةي كة خوَيندرا
بكاتةوة؟ كةس نيية لةطةَلدا نةبَيت، زؤر  ( كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز52)

 ( خبوَيننةوة.26سوثاس، كةواتة ثةسند كرا، تكاية ماددةي )
 بةِرَيز قارةمان قادر فتاح:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 دةنطدان لةسةر لةدةست دان  ئةندامَيت  بةشَيوةخ نهَين  دةبَيت. (:26ماددةي )
 رلةمان:بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثة

تتتةوة؟  بتتةرز بكا ستتيت  يتتةوة دة ئَيستا ماددةكة دةخةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية بةو شَيوةيةي كة خوَيندرا
نتتةبَيت، 46) لتَتدا  يتتة( لةطة كتتةس ني ( كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ )

 ننةوة.( خبوَي27زؤر سوثاس، كةواتة ثةسند كرا، تكاية ماددةي )
 بةِرَيز قارةمان قادر فتاح:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 هيض ثَيشنيارَيكي لةسةر نةبوو وةكو خؤي دةخوَينمةوة.

تتترخ  (:27ماددةي ) يتتدَيك   ئةطةر كورسيةك  ثةرلةمان بةتاَل مايةوة ئةوا بة ثَيي ياسا كارثَيكراوةكان كاند
 هةمان ليست جَيطةخ دةطرَيتةوة.

 مد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.يوسف حم

تتتةوة؟  بتتةرز بكا ستتيت  يتتةوة دة ئَيستا ماددةكة دةخةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية بةو شَيوةيةي كة خوَيندرا
نتتةبَيت، 47) لتَتدا  يتتة( لةطة كتتةس ني ( كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ )

تتتذمَير زؤر سوثاس، كةواتة ثةسند كرا، بةِر لتَتدةطرين، كا تتتذمَير هة يتتةك كا متتاوةي  بتتؤ  شتتتنةكةمان  َيزان، داني
 ( دةست دةكةين بة دانيش .3)
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 دانيشتين دووةم
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
ستتاَلي دووةم، دانيشتنةكةمان بةناوي طةلي كوردستانةوة دةست ثَي دةكةينةوة، خولي ضوارةمي هة بتتذاردن،  َل

 (.6/10/2015(، رؤذي دانيش  )5دانيشتين ذمارة )
ثتتةيِرةوي  نتتي  طتتؤ كرد ستتةر طفتو بةِرَيزان، بةردةوام دةبني لة بةرنامةي كار كة بريتيية لة بةردةوام بوون لة

متتادة  نتتاوخؤ ئا ثتتةيِرةوي  كتتراوة، ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان، كة لةاليةن ليذنةي كاتي بؤ ثَيداضوونةوةي 
شتتي  يتتي بة نتتة، دوا شتتي ليذنةكا يتَتت، بة طتتؤ بكر جتتةم طفتو شتتي ثَين بةِرَيزان، ليذنةكة ثَيشنياريان ئةوةية كة بة
شتتةيي  نتتةي هةمي سَييةم طفتوطؤ بكرَيت كة ثةيوةنديدارة بة سةرؤكايةتي ثةرلةمان، واتا بةشي ثَينجةم ليذ

نتتة و تايبةتةكانة، ئةمة دةخةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةوةية  جتتةم ليذ كة ئَيستا وتوَيذ لةسةر بةشي ثَين
تتتةوة؟ ) بتتةرز بكا لتَتدا 38هةميشةيي و تايبةتةكان بكرَيت دةسيت  كتتَي لةطة ستتوثاس،  يتتة، زؤر  كتتةس لةطةَلدا  )

نتتةوة، 13نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ ) جتتةم خبوَين ( كةس لةطةَلدا نيية، كةواتة ثةسند كرا، تكاية بةشي ثَين
 ة طفتوطؤي لةسةر بكةين، فةرموون.بؤ ئةوةي ماددة بة مادد

 بةِرَيز قارةمان قادر فتاح:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةشي ثَينجةم
 ليذنة هةميشةيي و تايبةتيةكان

 يةكةم: ليذنة هةميشةييةكان  ثةرلةمان
 (: 28مــاددةخ )

متتاوةخ )-1 لتتة  شتتةييةكان  نتتة هةمي شتتت25ليذ كتتةم داني هتتاتن  ية تتتاي   كتتةوت  كؤ لتتة ِرَي لتتةمان ( ِرؤذ  ن  ثةر
 بةدةنط  زؤرينةخ ئامادةبووان  ثةرلةمان هةَلدةبذَيردرَين.

لتتة ) -2 نتتابَ   كتتة  يتَتن  يتَتك د نتتدام ث يتتةك ئة لتتة )5ليذنةخ هةميشةييةكان لة ذمارة كتتةمكبن و  نتتدام  ( 11( ئة
يتتةتيان يتَتذةخ نوَينةرا بتتةثَي  ِر كتتةن  لتتةمان دة نتتاو ثةر ستتيؤنةكان   يتتةت  فراك لتتة  ئةندام زياتر بن، كة نوَينةرا

 ثةرلةمان.
متتةكان   -3 نتت  ئةندا هةر ليذنةيةك  ثةرلةمان لة سةر بانطهَيشت  سةرؤك لةدواخ يةك هةفتة لةديارخ كرد

تتتة  لتتةمانيش دةبَي بتتةران  ثةر لتتة فةرمان يتتةكَيك  بتتذَيريت و ختتؤخ هةَلدة بتتؤ  يتَتك  طتترو بِرياردةر ستتةرؤك و جَي
 سكرتَيرخ ليذنة.

نتتةكان دةستةخ سةرؤكايةت  بة هةماهةنطي لةطةَل  -4 ستتةر ليذ نتتدامان بة شتتكردن  ئة شتتيت لةدابة دةستةي ط
 تواناو ثسثؤرخ و خواست و ثَيويست  ليذنةكان لةبةر ضاو دةطريَيت.
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نتتدام  -5 يتتاتر ئة نتتة ز لتتة دوو ليذ يتَتت  يتَتت و، ناكر نتتدام ب شتتةي  ئة يتتةك  هةمي دةبَي ئةندام الني كةم لة ليذنة
 طرخ سةرؤك، يان بِرياردةرخ زياتر لةيةك ليذنة.بَيت، هةروةها ناكرَيت ئةندام ببَيتة سةرؤك، يان جَي

 (:29مــاددةخ )
 ثةرلةمان ئةم ليذنة هةميشةييانةخ خوارةوة ثَيك دةهَينَيت:

 .كاروبارخ ياساي ليذنةخ -1
 ليذنةخ داراي  وكاروبارخ ئابوورخ وةبةرهَينان. -2
 ليذنةخ ثَيشمةرطةو ناوخؤ و ئاسايش و ئةَومةنة خؤجَييةكان.  -3
 يذنةخ كشتوكاَل و ئاودَيرخ. ل -4
 ليذنةي ثةروةردةو خوَيندني بااَلو توَيذينةوةي زانسيت. -5
 ليذنةي كاروباري تةندروسيت و ذينطةو مايف بةكاربةر. -6
 ليذنةي كاروباري شةهيدان و جينؤسايدو زيندانياني سياسي. -7
 كاني دةرةوةي هةرَيم.ليذنةي ثةيوةندييةكان و رةوةندي كوردستاني و ناوضة كوردستانية -8
 ليذنةي وزةو سامانةسروشتيةكان و ثيشةسازي و بازرطاني -9

 ليذنةي شارةواني طواستنةوةو طةياندن و طةشتوطوزارو ئاوةدانكردنةوة. -10
 ليذنةي رؤشنبريي و كؤمةَلطةي مةدةني و وةرزش و الوان. -11
 ليذنةي دةستثاكي و كاروباري ثةرلةمان و سكااَل. -12
 ذنةي ئةوقاف و كاروباري ئايين.لي -13

 لةسةر ئةم ليذنانةي خوارةوة راي جياواز هةية:
 ليذنةي مافةكاني مرؤظ:  -14

 راي يةكةم: لةطةَل ليذنةي كاروباري كؤمةاَليةتي و داكؤكي كردن لة ئافرةتان بكرَينة يةك ليذنة.
 راي دووةم: وةك خؤي مبَينَيتةوة.
 كردن لة مافةكاني ئافرةتان بكرَيتة يةك ليذنة.راي سَييةم: لةطةَل ليذنةي داكؤكي

 ليذنةي داكؤكي كردن لة مافةكاني ئافرةتان: -15

 راي يةكةم : لةطةَل ليذنةي كاروباري كؤمةاَليةتي بكرَيتة يةك ليذنة.
 راي دووةم: لةطةَل ليذنةي مايف مرؤظ و كاروباري كؤمةاَليةتي بكرَيتة يةك ليذنة.

 نَيتةوة.راي سَييةم: وةك خؤي مبَي
 ليذنةي كاروباري كؤمةاَليةتي: -16

 راي يةكةم: وةك خؤي مبَينَيتةوة.
 راي دووم: لةطةَل ليذنةي مافةكاني مرؤظ و داكؤكيكردن لة ئافرةتان بكرَينة يةك ليذنة.

 راي سَييةم: لةطةَل ليذنةي داكؤكي كردن لة مافةكاني ئافرةتان بكرَينة يةك ليذنة.
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 (:30مــاددةخ )
تتتوانَ هتت-1 كتتان  دة بتتةجَيكردن  كارة ضتتَيوةخ جَي لتتة ضوار شتتةي   يتتةك  هةمي متتةكاني  ةر ليذنة يتَتو ئةندا لتتة ن

نتتةخ  نتتة ليذ كتتارخ ليذ نتتة،  يتتةك  ليذ ستتَ   شتتنيارخ  ستتةر ثَي كتتراو لة يتتارخ  كتتارَيك  د بتتؤ  كتتات،  ستتت ب كتتي درو الوة
 فةرعيةكانيش كؤتاي  دَيت بةكؤتاي  هاتن  كارةكة. 

لتتةنَيوان هةر ليذنةيةك الن  كةم مانط -2 َ  دووجار كؤدةبَيتةوة، ئةم حوكمة لةسةر كؤبوونةوةخ ليذنةكان 
 دوو وةرزخ ياساداناندا جَ  بةجَ  نابَيت.

يتتةك   -3 ستتَ   يتتان  نتتة،  ستتةرؤك  ليذ يتتان  ستتةرؤك،  طتتري  ليذنة هةميشةييةكان لةسةر داواخ سةرؤك، يان جَي
نتتدامان بتتَ  ئة نتتةوة. دة ستتتدا كؤدةب لتتةكات  ثَيوي نتتة  نتتة )ئةندامان  ليذ نتتةوة 24  ليذ ثتتَيش كؤبوو تتتذمَير  ( كا

 لةاليةن برياردةرخ ليذنةلة كات و شوَين و بةرنامةخ كارخ كؤبوونةوة ئاطادار بكرَينةوة.
كتتانيش  -4 يتَتت، بِريارة تتتةواو دةب نتتدامان  نتتةخ ئة متتادةبوون  زؤري بتتة ئا نتتة  نتتةوةخ ليذ ستتايي كؤبوو يتَتذةي يا ر

يةكسان بوون  دةنطةكان، ئةو اليةنة كة سةرؤك لةطةَليةت   بةزؤرينةخ دةنط  ئامادةبووان دةدرَين، لةكات 
 زؤرينة دةبَيت.

بتتريو ِراخ  -5 لتتة  يتتةك  متتادةبووان و ثوختة كتتةناو واذووخ ئا كتترَين،  دانيشتنةكان  ليذنة لة كؤنووس تؤمار دة
 ئةندامةكان و ئةو بِريارانةخ كة لة كؤبوونةوةكة وةردةطريَيت لة خؤ دةطرَيت.

نتت  سة (:31مــاددةخ ) بتتةثَي  تَيِرواني شتتةييةكان  نتتة هةمي بتتةردةم ليذ تتتة  بتتةتَيك خبا هتتةر با رؤك بؤخ هةية 
 خؤخ، يان الن  كةم لةسةر داواخ ثَينج ئةندام  ثةرلةمان.

 (:32مــاددةخ )
يتتةك -1 هتتةر ليذنة نتتةوةخ  لتتة كؤبوو يتتة  بتتؤخ هة نتتدامَيك  هتتةر ئة نتتة  ستتةرؤكي ليذ نتتةوةي  ثتتاش ئاطاداركرد

 و سةرَ  خؤخ ثَيشكةش بكات بةبَ  بوون  ماف  دةنطدان.ئامادةبَيت. دةتوانَيت ِرا
كتتة  -2 نتتةبَيت  نتتةدا  لتتةو بارا تتتةنها  دانيشتن  ليذنةكان و كؤنووس و طفتوطؤو دةنطدانةكان بةنهَين  دةبَيت، 

 ليذنة بِريارخ بة ثَي ةوانةخ ئةمةخ دابَيت.
نتت -3 نتتةوةي ليذ شتتداري كؤبوو ستتثؤري بة بتتةثَيي ث لتتةمان  يتَتذكارةكاني ثةر متتايف راو بتتووني  بتتةبَي  كتتةن  ةكان دة

 . دةنطدان
ستتةر  (: 33مــاددةخ ) لتتةمان بة شتتتنةكان  ثةر لتتة داني بتتوون  ئةو حوكمانةخ لةم ثةيِرةوة تايبةتن بة ئامادة 

 ئامادةبوون لة دانيشتن  ليذنةكانيش جَ  بةجَ  دةبن. 
طتتةخ لةكات  بةتاَل  ئةندامَيت  يةكَيك لة ليذنةكان ئةوا ئةندا (: 34مــاددةخ ) مَيك  ديكة بةثَي  هةمان رَي

 دةقكراو لةم ثةيِرةوةدا كانديد دةكرَيت و جَيطةخ دةطرَيتةوة. 
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لتتةمان  (: 35مــاددةخ ) كتتةخ ثةر يتتةك  دي بةِرةزامةندخ سةرؤك ليذنةخ هةميشةي  بؤخ هةية داوا لة ليذنة
 بكات ِراخ خؤخ لةسةر بابةتَيك  ديارخ كراو خباتةِروو.

ثتتةِر ( 10) (:36مــاددةخ ) لتتةدواخ تَي يتتة  يتتان هة لتتةمان  بؤ ستتيؤنَيك  ثةر هتتةر فراك يتتان  ئةندام  ثةرلةمان، 
ئتتةو 45بوون  ) لتتةبارةي  ( رؤذ بةسةر ئاراستةكردن  ثرؤذةيةك بؤ ليذنةخ تايبةمتةند داواي روونكردنةوة 

 ثرؤذةية لة ليذنةكة بكةن.
ـتتـاددةخ ) يتتةك (: 37م كتتة  بتتؤوة  لتتةمان ِروون  ستتةرؤكايةت  ثةر بتتؤ  طتتةر  لتتة ئة شتتةييةكان  نتتة هةمي لتتة ليذ َيك 

ِراثةِراندن  كارةكانيدا كةمتةرخةم  دةنوَينَيت، ئةوا بؤخ هةية لةهؤكارةكان بكؤَلَيتةوةو، هةوَلةكان  خباتة 
نتتدام   ستتتة ئة لتتةمان ثَيوي ستتةرؤكايةت  ثةر ستتةر  نتتةيتوان  لة هتتةر  طةر بؤ كاراكردن  ليذنةكة، بةاَلم ئةطةر 

 .وبةثَيي ئةو رَيكارانةخ لةم ثةيرةوةهاتوون بيا اتة بةردةم ثةرلةماننوَخ بؤ ليذنةكة بثاَلَيوَيت 

ستتت  (: 38مــاددةخ ) ليذنة هةميشةييةكان لةسةرةتاخ هةر وةرزَيك  ياسادانان ئةو ثرؤذانةخ ماونةتةوة دة
 دةكةنةوة بةكاركردن لةسةريان بةبَ  ئةوةخ ثَيويست بكات جارَيك  ديكة بؤخ ِرةوانة بكرَيتةوة.

نتتدامان  (:39ددةخ )مــا ستتاي  ئة يتَتذةخ يا كتتة ر تتتاوتوَيكرد  ستتايةكيان  شتتنيازخ يا شتتةيي ثَي ئةطةر ليذنةخ هةمي
متتادةخ  نتتةبوو ئا كتتة  نتتدام  ليذنة طتتةر ئة كتتردووة ئة كتتة واذووخ  نتتدام  ثَيشكةشيان كردبوو، دةكرَيت يةكةم ئة

تتتر كؤبوونةوةخ لَيذنة بَيت بؤطفتوطؤكردن لةسةر ثَيشنيازخ ياساكة. ئةطةر ئةو نة يتوان  دةكرَيت يةكَيك  
 لةوانةخ واذوويان كردووة ئامادة بَيت.

هةموو ليذنةيةك  هةميشةي  ناوخ ئةو ثسثؤرو شارةزاييانةخ كة تايبةمتةنديان ثةيوةستة (: 40مــاددةخ )
بةكارخ ليذنةكة دةستنيشان دةكات و لةكات  ثَيويستدا  لة رَيطةخ دةستةخ سةرؤكايةت  ثةرلةمان راوَيذيان 
كتترَين و  شتتت ب كتتةيان ثادا ستتةر كارة يتَتت لة يتَتت و دةكر يتتان وةردةطر ستتثؤري و لَيهاتوي لتتة ث ستتوود  كتتات و  ثتتَ  دة

 ئةطةر ثَيويست بوو طرَيبةستيان لةطةَل بكرَيت.
طتتوَخ  (:41مــاددةخ ) هةر ليذنةيةك  هةميشةي  لةسةر داواخ سَ  يةك  ئةندامةكاني بؤخ هةية دانيشتن  

ستتت ستتات اال طتترتن )جل يتتةك  بتتؤ لة كتتة،  نتتدخ ليذنة يتَتت بةتايبةمتة ستتت ب بتتةتَيك كةثةيوة هتتةر با ستتةر  ماع( لة
متتةدةن  و  طتتةخ  كتتان  كؤمةَل نتتةرخ ِرَيكخراوة ستتثؤران و نوَي بةرثرس و كةوادرخ حكوم  و كةرت  تايبةت و ث
شتتتنة  لتتةم داني يتتة  بتتؤخ هة لتتةمانيش  نتتدامَيك  ثةر هتتةر ئة بتتدات.  ئتتةَام  هةركةسَيك كة بة ثَيويست  بزانن 

يتَتك ئامادة لتتة ِراثؤرت متتةكاني  طتتوَيطرتن و دةرةَا شتتتن   تتتةخ داني نتتة ثوخ بتتَ  ليذ كتتات. دة طتتؤ ب يتَتت و طفتو ب
 .ئاراستةي دةستةخ سةرؤكايةت  بكات

ـتتـاددةخ ) نتتةوةو (:42م ضتتوون و لَيكوَلي ستتثؤِريةكةيدا بةدوادا ضتتَيوةي ث لتتة ضوار شتتةي   يتتةك  هةمي هتتةر ليذنة
يتتة سةردان  مةيدان  دةكات لةسةر ئاست  جَيبةجَيك بتتة بةرذةوةندي يتتدارن  شتتتيانةخ ثةيوند ردن  ئةو ياساط

بتتؤ  بنةرةتييةكان  هاونيشتيمانيان  هةرَيم. هةروةها ضاودَيرخ كردني طوَاني سيستةم و رَينماييةكان كة 
شتتةي   نتتةخ هةمي ستتةر ليذ ستتاكة لة ستتةرةك  يا متتاَ   طتتةَل ئا ضتتوون  لة ستتاكة دةر بتتةجَيكردن  يا ستتان جَي ئا
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كتتةن ثَيويستة راثؤرتيك لةسة ر ئةَام  بةدواداضونيان و ثَيشنيازةكانيان ئاراستةي دةستةخ سةرؤكايةت  ب
 و ئةوانيش بؤيان هةية ئةوةخ طوَاوة بيطرنة بةر لة ذَير رؤشنايي بةِراثؤرتةكة.

 (:43مــاددةخ )
بتتوو-1 متتادة  بتتؤ ئا نتتدخ دار  يتترخ ثةيوة نتت  وةز ن  ليذنةكان بؤيان هةية داوا لة سةرؤك بكةن بؤ بةشدارخ كرد

شتتَيويةك  لةدانيشتن  ليذنة و ثَيشكةش كردن  ِرونكردنةوةخ ثَيويست لةسةر ئةو بابةتةخ دةخرَيتةِروو، بة
 ماوةخ سَ  ِرؤذ لةِرَيكةوت  ئاراستة كردن  بانطهَيشتانامةكة تَيثةر نةكات.

ةتَيك دةكرَيت وةزيرخ ثةيوةنديدار بؤخ هةية لةدانيشتنةكان  ليذنةكان ئامادة بَيت كاتَيك طفتوطؤخ باب -2
طتتؤ،  بتتؤ طفتو يتَتت  ختتؤخ بهَين طتتةَل  كتتةخ لة ستتتاف  وةزارةتة يتتة  بتتؤخ هة كتتةخ و  يتتدارة بةوةزارةتة كتتة ثةيوةند

 هةروةها تَيِروانينةكانيشيان لة ِراثؤرت جَيطري دةكرَين بةبَ  ئةوةخ ماف  دةنطدانيان هةبَيت.
لتتةخوار وةز -3 لتتةيان  كتتة ث نتتةخ  شتتدارخ ئةوا نتتة داوا ليذنةكان بؤيان هةية بؤ بة نتتةخ ليذ لتتة  كؤبوو يتتة  يرةوة

 ئاراستةي سكرتَيرخ ثةرلةمان بكةن.
كتتان   -4 فتتةرم  و ِرَيكخراوة طتتة  لتتة فةرمان لتتةمان داوا  ستتةرؤك  ثةر طتترخ  ليذنةكان بؤيان هةية لةِرَيطةخ جَي

 كؤمةَلطةخ مةدةن  بكةن كة زانياري ثَيويستيان ثَيشكةش بكةن، يان لةكؤبوونةوةخ ليذنة ئامادة بن.
ئةطةر ئةو اليةنانةخ لة بِرطةكان  سةرةوة باسكراون خؤيان طرت لة ثَيدان  زانيارخ، يان ئامادة نةبوون  -5

طتتادار  نتت  َي ئا متتةن  وةزيرا ستتةرؤك  ئةَو لتتةمان  ستتةرؤك  ثةر طتتةخ  لتتة ِرَي تتتة  ئتتةو كا ئتتةوا  نتتةوة  لتتة كؤبوو
لتتةماوةخ ) كتتةخ  نتتةوةخ داواكاريية لتَتةت  وةاَلم نةدا بتتةردةم  ( ِر7دةكرَيتةوةو لةحا تتتة  كتتة دةخرَي ؤذدا بابةتة

 ثةرلةمان بؤ ئةوةخ تَيِروانين  بؤ بكات.
 دووةم: ليذنة تايبةتيةكان:

 (:44مــاددةخ )
ستتةر -1 كتتراو، لة يتتارخ  بتتةتَيك  د بتتة با ستتةبارةت  ثتتؤرت  متتادةكردن  ِرا ستتت  ئا كتتات  بةمةبة نتتةخ  ثةرلةمان ليذ

كتتاتي ثَيشنيارخ دةستةخ سةرؤكايةت ، يان ضواريةك  ذمارةخ ئةند لتتة  متتادةبووان  امان، بةدةنط  زؤرينةخ ئا
 ثَيويستدا ثَيكدةهَينَيت.

 سةرؤكايةت  ثةرلةمان، لةدةرةوةخ وةرزةكان  ياسادانان، دةسةآلت  ثَيكهَينان  ليذنةخ تايبةت  هةية. -2
تتتة -3 يتَتت، نابَي نتتدا ب نتت  دادطاكا لتتةذَير تَيِرواني بتتةتَيك  بتتةت   بابةتة تاوانكارييةكان ء هةر با نتتةوةخ لبا َيكؤَلي

 ليذنة تايبةتيةكاني ثةرلةمان.
 لةكات  كاركردن  ليذنة هةرئةندامَيك نهَيين كارخ ليذنة بدركَينَيت ئةندامَيت  ليذنة لةدةست دةدات. -4

 (:45مــاددةخ )
ثَيويستة لةسةر دةسةاَلت  جَيبةجآ كردن ئةرك  ليذنة تايبةتيةكان ئاسان بكاتء دؤكيومَينت ء زانيارخ -1

 كراويان ثَيشكةش بكات.داوا
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بتتة  -2 ستتةبارةت  ستتتيةكان،  بتتةدواخ ِرا طتتةِران  شتتكننيء  ضتتوونء ث كتتارخ بةدوادا تتتوانن  يتتةكان دة نتتة تايبةت ليذ
ئتتةو  بتتؤ  بتتدةن.  ئتتةَام  نتتدا  ووردةكارخ ئةو بابةتانةخ بؤخ ِراسثَيردراون، لةتةواوخ دامةزراوة ثةوةنديدارةكا

 اران ببةس .مةبةستةش دةتوانن ثشت بة شارةزايان و راوَيذك
ستتراو  -أ -3 تتتوانن بةنوو يتتةكان دة نتتة تايبةت بةطوَيرةخ ئةو رَيوشوَينانةخ لةم ثةيِرةوةدا دةقنووس كراوة، ليذ

 داواخ ئامادةبوون  هةركةسء اليةنَيك بكةن، بةمةبةست  راوةرطرتن و طوآ بيستبوون  وتةكانيان.
يتتارخ  -ب لتتةكات  د ستتاو  بتتةبآ ثا بتتانطكراو  يتتةن   كتتةس ء ال طتتةر  كتتات  ئة نتتةخ  ئتتةوا ليذ نتتةبوو،  كتتراودا ئامادة

ستتت   بتتة مةبة تتتةوة  طتتادار بكا بتتةجَيكردن ئا ستتةآلت  جَي نتتةوة دة ستتةرؤكايةت  ثةرلةما طتتةخ  يتَتـت لةِرَي دةتوان
 ئامادةكردن  داواكراو بةطوَيرةخ ياساي بنةما دادطةريية سزايية بةركارةكان لة هةرَيم. 

 (:46مــاددةخ )
ستتةر ليذنةخ تايبةت ِراثؤرتء راس-1 شتتكردن  بة كتتات، دواخ دابة لتتةمان دة ستتةرؤكي ثةر ستتتةخ  ثاردةكان  ئارا

َتتاو  يتتارخ طو نتت  بِر تتتاوتَيكردنء وةرطرت ستتت   لتتةمان بةمةبة بتتةردةم ثةر تتتة  كتتة دةخرَي نتتدا، ِراثؤرتة ئةنداما
 لةبارةيةوة.

كتتة ئةطةر ِراثؤرتةكة لةنَيوان دوو وةرزخ ياساداناندا ئاراستةخ سةرؤك كرا، ئةوا بةطوَيرةخ ط-2 رنط  بابةتة
يتتان  ستتادانان،  نتتوَي  يا بتتؤ وةرزخ  ستتتنةِرووخ  ستتتين خ ستتةر دواخ يتتار دةدات، لة لتتةمان بِر ستتةرؤكايةت  ثةر

 ئةَامداني كؤبوونةوةخ نائاساي  بؤ خستنةِرووي بابةتةكةو بِرياردان لةسةري.
                                                      (:                                                                 47مــاددةخ )

تتتاي   ستتثَيردراوة، كؤ يتتان  كتتةخ ثَي ئتتةو ئةر يتتان  كتتراو،  يتتارخ  كتتات  د هتتاتن   كارخ ليذنة تايبةتيةكان بةكؤتاي  
 ثَيدَيت. زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 خةينة طفتوطؤ كردنةوة.( خبوَيننةوة، بؤ ئةوةي بي28فةرموون ماددةي )
 بةِرَيز د.رَيواز فائق حسني:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (: 28مــاددةخ )
متتاوةخ )-1 لتتة  شتتةييةكان  نتتة هةمي لتتةمان 25ليذ شتتتن  ثةر كتتةم داني هتتاتن  ية تتتاي   كتتةوت  كؤ لتتة ِرَي ( ِرؤذ 

 بةدةنط  زؤرينةخ ئامادةبووان  ثةرلةمان هةَلدةبذَيردرَين.
لتتة )ليذنةخ هةميشةيية -2 نتتابَ   كتتة  يتَتن  يتَتك د نتتدام ث يتتةك ئة لتتة )5كان لة ذمارة كتتةمكبن و  نتتدام  ( 11( ئة

لتتة  يتتةتيان  يتَتذةخ نوَينةرا بتتةثَي  ِر كتتةن  لتتةمان دة نتتاو ثةر ستتيؤنةكان   يتتةت  فراك ئةندام زياتر بن، كة نوَينةرا
 ثةرلةمان.
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متتةكان  هةر ليذنةيةك  ثةرلةمان لة سةر بانطهَيشت  سةرؤك لةدواخ يةك هةفتة لةديار -3 نتت  ئةندا خ كرد
تتتة  لتتةمانيش دةبَي بتتةران  ثةر لتتة فةرمان يتتةكَيك  بتتذَيريت و ختتؤخ هةَلدة بتتؤ  يتَتك  طتترو بِرياردةر ستتةرؤك و جَي

 سكرتَيرخ ليذنة.
نتتةكان  -4 ستتةر ليذ نتتدامان بة شتتكردن  ئة شتتيت لةدابة دةستةخ سةرؤكايةت  بة هةماهةنطي لةطةَل دةستةي ط

 كان لةبةر ضاو دةطريَيت.تواناو ثسثؤرخ و خواست و ثَيويست  ليذنة
نتتدام  -5 يتتاتر ئة نتتة ز لتتة دوو ليذ يتَتت  يتَتت و، ناكر نتتدام ب شتتةي  ئة يتتةك  هةمي دةبَي ئةندام الني كةم لة ليذنة

 بَيت، هةروةها ناكرَيت ئةندام ببَيتة سةرؤك، يان جَيطرخ سةرؤك، يان بِرياردةرخ زياتر لةيةك ليذنة.
 :بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان

 بةِرَيز كاك عمر ئةوكاتة نوقتةي نيزاميت هةبوو، فةرموو. كَي قسةي هةية لةسةر ئةم ماددةية؟
 بةِرَيز عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

جتتةم  شتتي ثَين ستتتا بة نتتةكرَيت، ئَي طتتؤ  ستتتا طفتو ستتَييةم ئَي شتتي  كتتة بة ئتتةوةي  ستتةر  نتتدا لة متتة دةنطما ئةوكاتة ئَي
نتتةوة، طفتوطؤ بكةين، دواي ئةو بتتؤ دةكةي طتتداني  تتتر دةن جتتارَيكي  ة بطةِرَيينةوة سةر بةشي سَييةم، ئايا ئةوة 

 سوثاس.
 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 سوثاس، كاك ساحل فةقَي، فةرموو.
 بةِرَيز صاحل فقَي مراد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ضتتاوكرد بتتة ِرة يتتة،  ضتتوارةم هة جتتةم، من تَيبينيم لةسةر خاَلي  ختتاَلي ثَين ستتةر  كتتان، لة ستتيؤنة جياجيا ني فراك

لةباتي ئةوةي بةالني كةم لةيةك ليذنة، با هةردوو ليذنةكة دياري بكرَيت كة دةكرَيت هةموو ئةندامَيك لة 
 دوو ليذنة بَيت، سوثاس.

 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 سوثاس، كاك علي هالؤ، فةرموو.
 الؤ:بةِرَيز علي علي ه

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
نتتة(  ستتكرتَيري ليذ تتتة  لتتةمانيش دةبَي بتتةراني ثةر لتتة فةرمان يتتةكَيك  يتَتذَيت ) ستتَيية، ب ختتاآل  ستتةر  متتن ل تَيبينيا 
ستتا  لتتةماني هةروة يتتذنا ثةر طتترفتَين ل شتتةو طريو نتتة، كَي بتتؤ ليذ متتة  لتتةك كة ستتكرتَيرَيكي طة بديتنا من هةبوونا 

سكرتَير و فةرمانبةرا كو دةورة ديتنب، كة بشَين دةرحةق كارو بارَيت كاروبارَيت ثةرلةماني ئةظةية، نةبينا 
ختتؤ  كتتارا  ستتت  كتتو ثَيوي شتتَين وة كتتو نة ثةرلةمانَي و ليذنا دةركةظن، ئةظة ِرَيطريةكة لثَيشيا ئةندام ثةرلةمانا، 

يتت لتتةماني ز يتتةكا ثةر هتتةر ليذنة ستتويد  تتتَي  لتتة وآل ادةتر ذ بكةن، برادةرَين ليذنة ديارا سةردانا سويد كردبوو، 
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ضتتةند 10) طتترتن،  ضتتاو  ثتتَيش  تتتة  ئتتةوة بَي ستتكرتَيرةك،  تتتةنَي  نتتة ب هتتةين،  يتَتت  شتتارةزا  ستتثؤِر و  ستتَين ث (  كة
 كةسَيكَيت شارةزاو ثسثؤِر سكرتَير بؤ ليذنة ثَيويس ، سوثاس.

 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 خاتوو منرية عومسان، فةرموو.
 علي:عثمان بةِرَيز منرية 

 ةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.ب
بتتؤ  كتتة  بتتووين  شتتدار  ستتةردانةدا بة لتتةو  متتةش  بتتةلَي ئَي كتتةم،  من سةرةتا ثشتطريي قسةكاني كاك علي هالؤ ئة
ضتتةند  ستتكرتاريةتةكةيان لة لتتةوَي  يتتارة  ستتةركردةوة، د ستتويدمان بة لتتةماني  لتتةوَي ثةر متتان،  ستتويد كرد تتتي  وآل

يتتة، 10تا ) ئةندامَيك ثَيك هاتووة، كة ِرةنطة زؤرجار ِرَيذةكةي (كةس دةبَيت، هةندَي ليذنةش كةمكيان هة
بةآلم ئَيمة هةموو ئةو هاورَييانةي كة دانيشتووين لة ثةرلةماني كوردستان، خؤمان طرفتَيكمان هةية لةناو 
ستتثؤِريان  بتتةثَيي ث نتتراون،  متتةدا دا نتتةكاني ئَي لتتةناو ليذ كتتة  نتتةي  ئتتةو فةرمانبةرا ضتتونكة  متتان،  نتتةكاني خؤ ليذ

بتتووين، دانةنراون، بةث طتتةورة  كتتي  شتتي طرفتَي نتتدا توو لتتةناو ليذنةكاوا متتة  يتتة ئَي َيي شارةزاييان دانةنراون، بؤ
لتتةناو  بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان هةندَي جار هةية تةنانةت هةندَي فةرمانبةر لةطةَل ِرَيزو حورمةمت بؤيان 

يتَتت، ليذنةكانن، كة ِرةنطة نةتوانَيت تةكنةلؤذياو كؤمثيوتةر و خةتةكاني ئةنتةرنَي بتتةكار بهَين ستتاني  ت بةئا
كتتة  لتتةوةي  طتتة  ستتتة ج كتتة ثَيوي لتتةوةي  كتتةم  كة كار ئاساني بؤ ئةنداماني ليذنةكة بكات، بؤية من ثَيشنيار دة
ِرَيذةي فةرمانبةرةكان زياد بكرَيت داوا دةكةم، ئةو كةسة بكرَيتة مةرج بةسةريةوة كة دةبَيتة فةرمانبةري 

تتتةي ليذنةيةكي ثةيوةنديدار بنووسرَيت ئ ئتتةو طرف ئتتةوةي  ةبَيت شارةزا بَيت لةكاروباري ئةم ليذنةيةدا، بؤ 
ئتتةوة  متتة  ضتتونكة ئَي تتتةوة،  بتتارة نةبَي يتتة بادوو نتتاَلَينن تكا يتَتوةي دة لتتةمان ث يتتامن لةثةر هتتةموو هاوِرَي ستتتا  كة ئَي

 خةمَيكي طةورةمانة ِرؤذانة لةليذنةكان، سوثاس.
 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 تؤرة ظاآل فةريد، فةرموو.دك
 بةِرَيز ظاآل فريد ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لتتةماوةي )28ماددةي ) شتتةييةكان  نتتة هةمي كتتةم: ليذ ختتاَلي ية كتتةم 25(  هتتاتين ية تتتايي  كتتةوتي كؤ ( ِرؤذ لةِرَي
ئتتةو ) كتتةم  شتتنيار دة متتن ثَي يتتة  ستتادا، بؤ لتتةناو يا يتتة  هتتة25دانيش ، تةقيد كردن موحةبةز ن َلبطريَيت ( ِرؤذة 

بتتذاردني  لتتةدواي هةَل يتَتدان  كتتةم وةرزي طر شتتةييةكان لةية نتتة هةمي تتتةوة، ليذ كتتةهاتووة مبَينَي ختتؤي  كتتو  وة
( ِرؤذ ثَيك نةهات 25ثةرلةمان ثَيك دةهَيندرَيت، ضونكة تةقيد كردن لَيرة ثرسيار هةية، ئةطةر لةماوةي )

لتتةمان ئايا ضي دة كرَيت؟، بؤية ئةو ماوةية هةَلبطريَيت باشكة، لة يتتةكي ثةر هتتةر ليذنة ستتَييةم:  ختتاَلي  ستتةر 
لةسةر بانطهَيشيت سةرؤك لةدواي يةك هةفتة لةدياريكردني ئةندامةكاني سةرؤك و جَيطرو بِرياردةرَيك بؤ 
هتتةَلبطريَيت،  ئتتةوة  نتتة،  ستتكرتَيري ليذ تتتة  لتتةمانيش دةبَي بتتةراني ثةر لتتة فةرمان يتتةكَيك  بتتذَيرَيت.  خؤي هةَلدة
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كتتةن ضونكة دةمَينَيتةوة بؤ س ةر ليذنةكة، بةهةماهةنطي لةطةَل سةرؤكايةتي ثةرلةمان، كة بؤ خؤيان داوا ب
يتتاتر، وة ض  يتتان ز كتتة  يتتا فةرمانبةرَي نتتة، ئا ستتكرتَيري ليذ بتتة  يتَتت  بتتةر بب كتتام فةرمان ستتثؤِرَييت  يتَتي ث بتتة ث

هتتة ستتةرؤكايةتي بة ستتتةي  ضتتوارةم: دة ختتاَلي  شتتكة،  هتتةَلبطريَيت با يتَترةدا  يتتة ل يتتة، بؤ ستتثؤِريةتَيكي هة مانطي ث
نتتةكان  ستتيت ليذ ستتثؤِري و خوا نتتاو ث نتتةكان، توا ستتةر ليذ نتتدامان بة شتتكردني ئة لتتة دابة شتتيت،  لةطةَل دةستةي ط
بتتؤ  تتتةوة،  لتتةمان نةماوة نتتدام ثةر ستتيت ئة ئتتريادةو خوا بتتؤ  ستتابَيك  هتتيض حي لةبةرضاو دةطريَيت، يةعين لَيرةدا 

ستتثؤِري سةرؤكايةتية بؤ دةستةي سةرؤكايةتية، لةطةَل دةستةي طشيت، بؤية من  ثَيشنيار دةكةم كة بةثَيي ث
و خواسيت ئةندام لةبةرضاو بطريَيت، كة دةضَيت بؤ ض ليذنةيةك، ضونكة زؤرجار ئةندام ثةرلةمانةكة بةَلي 
شتتَيوةية  بتتةم  كتتة  ستتتة  يتتة ثَيوي يتتة، بؤ ئتتةو ليذنة يتتةوَيت ب تتَيتة  بتتةس نا يتتةك،  لتتة ليذنة ستتثؤِرة  ستتتة ث ِرا

شتتكرد ستتتة لةدابة تتتةوة) ثَيوي ضتتاو دابِرَيذرَي كتتة لةبةر ختتودي ئةندامة ستتثؤِرَييت  ستتت و ث نتتدامان خوا ني ئة
 بطريَيت(، زؤر سوثاس.

 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 زؤر سوثاس، كاك عومةر عينايةت، فةرموو.
 بةِرَيز عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

يتَتت، 25آل ئةكةم، )سةبارةت بةخاَلي يةكةم، ثشتطريي قسةكةي دكتؤرة ظا ئتتةبَيت البرب كتتات،  (ِرؤذ ثَيويست نا
لتتة ) شتتةييةكان  لتتة )5سةبارةت بة خاَلي دووةم ليذنة هةمي نتتةبَيت و  كتتةمك  نتتدام  يتتاتر 9( ئة نتتداميش ز ( ئة

متتادة  نتتدامَيك ئا نةبَيت، لةبةر ئةوةي زؤرجار نيصابي ياساييمان بؤ تةواو نابَيت، زؤر ضاوةِرَي دةكةين تا ئة
متتن 9ةطةر )بَيت، بةس ئ ضتتةندة  ستتَييةم: هةر ختتاَلي  بتتة  ( ئةندام بَيت زووتر بؤمان دابني دةبَيت، سةبارةت 

ئتتةو  كتتة  بتتة وةزارةتَي بتتةر  يتتة بةرام ئتتةو ليذنة ستتتا  نتتاوةوةم ئَي ئتتةزمووني  بتتةآلم  يتتة،  ئتتةزمووني دةرةوةم ن
ئتتةو وةزارةتةش وةزيرَيك و ضةندين بةِرَيوةبةري طشيت و ضةندين ِراوَيذكار لةوَي ئيش ئةكا ت، ئَيمة تةنها 

يتَتن،  ئتتةوة د ليذنةيةين، ليذنةكةش سةرؤك ليذنةكةية لةطةَل بِرياردةرو سكرتَير، تةبعةن ئةندامةكان دواي 
هتتةبَيت  كتتة  ستتتافَيك  لةكاتي كؤبوونةوةكان ئامادة دةبن، بؤية ثَيويست دةكات ستافَيكي ئيداري زؤر بةتوانا، 

كتتاك لةبةردةسيت ئةو ليذنةيةدا هةبَيت، ثشتطريي  كتتة دواي  شتتي  هتتةروةها ئةوانة قسةكاني كاك علي دةكةم، 
ئتتةبَيت  هتتةبَيت،  ستتكرتَيري  يتتةك  علي قسةيان كرد، ناكرَيت ليذنةيةك كة بةرامبةر بة وةزارةتَيك وةستاوة، 
ستتةرؤك وةك  يتَتت،  ستتةرؤكدا ب ستتةآلتي  لتتةذَير دة يتَتت،  يتتةدا ب ئتتةو ليذنة ستتةآلتي  لتتةذَير دة بتتةهَيز  دةستةيةكي 

يةك كة ِرووبةِروي وةزارةت دةبَيتةوة كار بكات، نةك ليذنةيةكي ب ووك كراوة، كة تةنها سةرؤكي فةرمانطة
سكرتَيرَيكي هةبَيت، بةبةرضاو طرتين هةموو ئةو كارمةندانةي كة لةناو ثةرلةمان و بيناي ثةرلةمان هةن، 

نتتدا هتتةر ئة ئتتةبَيت  كتتة  كتترد،  شتتكةش  يتتةكم ثَي ختتؤي بريؤكة كتتاتي  نتتةبووم  لتتةمانَيك من بةداخةوة لَيرة  م ثةر
يتتوادارم  ضتتوو، ه لتتةبري  كةسَيك ببَيتة سكرتَيري لة ذوورةكةيدا دةوام بكات، بةآلم لةمايف ئةندامَييت ئةوةمان 
لتتة  ستتَيك  لتتةمانَيك كة نتتدام ثةر هتتةموو ئة تتتةوة،  طتتاي بكرَي ثتتةيِرةوةدا جَي ئتتةم  شتتوَينةكاني  لتتة  شتتوَينَيك  لتتة 
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بتتؤ ذوورةكةي بَيت، كؤمثيوتةرَيكي البَيت بؤ ئةوةي كا لتتةكاني  يتتة فاي لتتةوَي ن ختتؤي  كتتاتَي  رةكاني ِراثةِرَينَيت 
ستتةكاني  شتتتطريي ق ئتتةوة ث ستتةرؤكايةتي  ستتتةي  يتتةوة، دة يتت  و ئيداري لتتةِرووي تا كتتات  كتتاري ب خبتتات، هاو يتَتك  ِر

 دكتؤرة ظاآل دةكةم، خواسيت ئةندام طرنطة............
 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

كتتاك داوا لة كؤنكؤَل بتتوو،  كتتارا  شتتة  ستتةدا، با لتتةكاتي ق نتتدامان  بتتؤ ئة ي قاعة ئةكةم كة دوو خولةك كارا بكةن 
 عباس غةزالي، فةرموو.
 بةِرَيز عباس غةزالي مريخان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بتتؤ  كتتة  ثشتطريي برام كاك علي هالؤ دةكةم، ضونكة ئةنداماني ليذنة لة هةر خولَيك دةضن تةخةسوسي ئةو ليذنةي 

لتتة )ك كتتة  كتتةم  متتةر دة كتتاك عو شتتتطريي  تتتةوة، وة ث يتَتت، دةمَينَي بتتة )11اروباري ليذنةكان دةب يتَتت  متتةوة بكر ( 9(ئةندا
 ئةندام، ئةو خاآلنةي تريش هي سَي و ضوار ثشتطريي دكتؤرة ظاآل دةكةم، سوثاس.

 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 سوثاس، دكتؤر سراج، فةرموو.
 راج شَيخ امحد:بةِرَيز د. س

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
نتتدو  نتتةي تايبةمتة ستتم ليذ متتن دةثر يتَتت،  ستتتكاري بكر يتتة دة ئتتةو ذمارة نتتاَلَيم  متتن  كتتةم  طتتةي ية بتتة بِر تايبةت 

لتتةو ) ضتتية  متتةت  ستتةفةو حيك بتتؤ )25ليذنةي كاتي، ئايا فةل يتَتـت،  نتتةوة بدر كتتةم ِروونكرد حتتةز دة ( 25(تتـة؟، 
ئتتةو ِرةئيا بتتة ئةطةر نا منيش ثاَلثشيت  بتتةت  شتتان تاي كتتات، ثا جتتاب نا ستتيت ئي يتتة بةِرا ئتتةو ذمارة كتتة  كتتةم  نتتة دة

ضتتي  متتن هةر بتتةِرةئي  بتتةر،  يتتةك فةرمان نتتةك  بتتةرة  ضتتي فةرمان بتتةران هةر لتتةن فةرمان بتتةران، فيع فةرمان
ئتتةو  نتتةو  طتتةر نيا نتتةكان، ئة لتتة ليذ هتتةبَيت  بتتةتيان  ستتثؤِري تاي فةرمانبةرة لة ليذنة تايبةمتةندةكان دةبَيت ث

ستتة نتتة ِرةئيةش ثة ئتتةو فةرمانبةرا شتتَيت و  ئتتةرك بكَي كتتة  كتتةم  لتتةمان دة ستتةرؤكايةتي ثةر متتن داوا لة كتترا،  ند 
ئتتةوةي  بتتؤ  طتترن،  ستتثؤِري وةرب يتَتنن و ث ختتؤ ِرابه كتتة  لتتة ليذنة تتتوانن  تتتا ب تتتةوة  بتتؤ بكرَي بتتةتيان  دةورةي تاي

شتتنيا ئتتةو ثَي كتتة  كتتةم  نتتةش دة كتترد، هةماهةنطي تةواو وةربطرن بؤ ليذنةكان، من ثشتطريي ئةو بةِرَيزا رةيان 
 زؤر سوثاس.

 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 سوثاس، كاك شوان شَيخ امحد، فةرموو.
 بةِرَيز شوان شَيخ امحد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 قسةكاني من كران، زؤر سوثاس.

 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 سوثاس، خاتوو ظيان عباس، فةرموو.
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 ِرَيز ظيان عباس:بة
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

هتتي  كتتةم و  ستتراج د تتتؤر  شتتتةظانيا دك ستتان ث ستتَي، دي طتتا  بتتة بِر ستتةبارةت  كتتةم،  هتتالؤي د لتتي  ثشتةظانيا لة كاك ع
 دكتؤرة ظاآل دكةم، سةبارةت بِرطا دويا، سوثاس.

 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 سوثاس، ثةروا خان، فةرموو.
 ثةروا علي حةمة: بةِرَيز

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ببورة بةس ومت ئاخؤ ناكرَيت لَيرةدا ذمارةي ِراوَيذكارةكان بةثَيي ثسثؤِري جَيطاي بكةينةوة، سوثاس.

 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 سوثاس، دكتؤرة بةهار، فةرموو.
 بةِرَيز د. بةهار حممود فتاح:

 ةرلةمان.بةِرَيز سةرؤكي ث
جتتةنابت  طتتةر  كتتان، ئة ستتيؤنة جياوازة سةبارةت بة ثَيشنيارةكةي كاك صاحل فةقي، لةخاَلي ضوارة بةِرةضاوكردني فراك

متتةكان ) متتارةي ئةندا كتتة ذ كتتةين  لتتةوة دة بتتاس  ( 5ديقةت بدةيت ئَيمة لةخاَلي دووةم جَيطاي ئةوةمان كردؤتةوة، كة 
يتتةتيان (ي زياتر نةبن، ئةَلَيني نوَينةراية11بن، لة ) يتَتذةي نوَينةرا بتتةثَيي ِر كتتةن  تي فراكسيؤنةكاني ناو ثةرلةمان دة

يتتةك  يتَترةدا تَيكةَلي يتتة ل لة ثةرلةمان، سةبارةت بةوةشي كة فةرمانبةرَيك سكرتَير بَيت، زؤر قسةي لةسةر كرا، ثَيم وا
متت كتتة ئَي ئتتةوةي  نتتة،  ستتكرتَيري ليذ تتتة  كتتة ئةبَي بتتةرةي  ئتتةو فةرمان يتَتذكارو  لتتةنَيوان ِراو يتتة  متتان، هة ستتويد بيني لتتة  ة 

كتتة  كتتةن، تَيكةَلية سكرتَيرةكان تةقريبةن دةوري ِراويَِذكاريش دةبينن، ئَيستا ئةوةي لَيرةدا ئةنداماني بةِرَيز داواي دة
كتتة  ئتتةوةي  بتتةآلم  تتتةبع و  تتتةر و  شتتي كؤمثيو لةنَيوان ِراوَيذكارو سكرتَير، سكرتَير كؤمةَلَيك ئيش ئةكات مةسةلةن ئي

يتَتذكار ثَيويستة ثسثؤِر بَي ت و هاوكاري ليذنةكان بكات، ئةوة ثَيم وابَيت ِراوَيذكارة، بؤية تَيكةَليةك هةية لةنَيوان ِراو
تتتةوة  يتَتت و بهَيَلدرَي هتتةر البرب و سكرتَيري ليذنة، بؤية من ئةو ثَيشنيارة ثشتطرييشي لَيكرا منيش بةباشي دةزامن كة 

ستتابي  نتتدام حي ئتتريادةي ئة بتتةثَيي بؤ دواتر، سةبارةت بةوةي كة  شتتيت  ستتتةي ط نتتة دة متتة وتووما بتتةَلَي ئَي نتتةكراوة،  بتتؤ 
ستتيؤن  ستتةرؤكي فراك كتتة  يتتة  ستتتةكة ئةوة يتتة؟، خوا ئريادةو خواست و تواناو بةثَيي ثسثؤِري كةواتة خواستةكة هي كَي

 .لةناو فراكسيؤنةكةيةوة ئةيهَينَيت، ثسثؤِريةكان و خواستةكان لةناو ئةنداماني ثةرلةمانةوة وةردةطرَيت، سوثاس
 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 سوثاس، دكتؤر فرسةت، فةرموو.
 بةِرَيز د. فرست صؤيف علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

وتتان  كتتات ناوةكا ستتت نا كتتة ثَيوي نتتةوة،  بتتارةي دةكةي متتة دوو يتتد ئَي كتتردووة، بةتةئك ئةوةي سَي كةس ثشتطريي 
طتتدان، هةمووي نةخوَيندةوة، يان تةعليقمان نةدا شتتتين دةن لتتة داني كتتردووة  ، ئةوةي كة سَي كةس ثشتيطري 
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ستتتايف  ستتكرتَيري و  ستتةلةي  ستتةر مة يتتةك لة شتتة ِروونكردنةوة ثتتَيم خؤ يتتان  ئتتةوةي تر نتتةوة،  دةخيةينة دةنطدا
نتتداوة  كتتراوة هةوَلما متتان  ضتتي ثَي كتتةين، هةر شتتةييةكان ب نتتة هةمي ستتةيري ليذ طتتةر  متتة ئة بتتدةين، ئَي ليذنةكان 

ئتتةو ليذنة هةميشةييةكان  نتتة  ستتي بدةي كتتي ئةسا يتَتت، دةورَي وةكو هةريةكةو بؤ خؤي ثةرلةمانَيكي ب ووك ب
ستتةبارةت  كتتات،  ليذنة هةميشةييانة، كة دةَلَيني سكرتَير مانع نية كة كؤمةَلَيك كةسي تر لةطةَل ئةو ئيش ب

لتتةو بتتني  ستتةركةوتوو دة تتتة  بتتن، ئةوكا ستتثؤِري  ستتي ث ستتةر ئةسا يتَتت لة نتتة دةب ئتتةو فةرمانبةرا كتتة  ةي بتتةوةي 
يتتة،  شتتةهادة بوا نتتاو بة بتتة توا بتتةكوالَييت و  ستتيظي و  بتتة  نتتد  نتتة دامةزرا لتتةم ثةرلةما ختتةَلكمان  كتتة  ستتةرةتا  لة
ئتتةوةش  طتترين،  نتتوَي وةرب ختتةَلكَيكي  بتتِروات و  خةَلكةكة ئةوةية كة هةية، ئين  دةبَيت ئةو خةَلكة هةمووي 

يتَت شتتاري دةب يتتةكيش موستة هتتةر ليذنة يتتة ناكرَيت، باسي ئةوةمشان كردووة، كة  ختتؤي، بؤ ستتثؤِري  بتتةثَيي ث ت 
كتتة  يتتة  ئتتةو ليذنة طتتةَل  شتتارةزاش لة ستتي  ضتتةند كة يتَتت  هتتةبَيت و دةكر ستتكرتَيرَيكي   يتتة  متتان وا متتة ثَي ئَي

ستتةر 25ثَيويستيةتي كار بكات، ئةوةي كة دكتؤر سراج وتي كة لةسةر ض ئةساسَيك ) (مان نووسيوة، ئَيمة لة
كتتة بنةماي ئةو ثةيِرةوانةي كة ئيعتيمادمان لةسةر ك نتتةكان  ردووة، لةسةر ئةو بنةمايةي كة ثَيكهَيناني ليذ

لتتةناو  لتتةمان  لتتةناو ثةر يتَتت  هتتةموو دةطوزةر ئتتةوةي  يتتة  شتتةرت ن نتتة،  كتتاري ثةرلةما ستتي  وةك باسم كرد، ئةسا
يتتاتر  كتتةس ز ستتَي  يتتة  بتتن، بؤ ستتتبةكار  ليذنةكانيش بطوزةرَيـت، ليذنةكان طرنطن ثَيمان وابووة دةبَيت زوو دة

ستتادانان ثشتطريي كردووة دة كتتي يا تتتةوة، وةرزَي يتتة مبَينَي ئتتةوةي كةهة خيةينة دةنطةوة، كة مةوعيدةكة وةكو 
 بَيت، ئةوةي تر دكتؤرة بةهار ِروونكردنةوةي لةسةر دا، سوثاس.

 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 سوثاس، دكتؤرة ِرَيواز فةرموو.
 بةِرَيز د. ِرَيواز فائق حسني:

 ثةرلةمان. بةِرَيز سةرؤكي
كتتةن  ستتانة دة ئَيمة هةموومان لة نيطةرانيةكاني ئةو ثةرلةمانتارانة تَيدةطةين، كة باسي ثسثؤِري و شارةزايي ئةو كة

ستتثؤِر و 40كة لةليذنةكان كار دةكةن، لةماددةي ) ئتتةو ث (ي ثةيِرةوةكةدا هاتووةن هةموو ليذنةيةكي هةميشةيي ناو 
ستتةرؤكايةتي شارةزايانةي كة تايبةمتةندييان ثةيوةس تة بةكاري ليذنة دةستنيشان دةكات، لةكاتي ثَيويستدا دةستةي 

شتتت  كتتةيان ثادا ستتةر كارة يتَتت لة يتَتت، دةكر يتتان وةردةطر ستتثؤِري و لَيهاتوو لتتة ث ستتوود  كتتات و  ثتتَي دة ثةرلةمان ِراوَيذيان 
شتتاي ئتتةو بؤ نتتةوةي  بتتؤ ثِركرد متتة  يتَتت، ئة بتتة بكرَين و ئةطةر ثَيويست بوو طرَيبةستيان لةطةَل بكر ستتةبارةت  كتتة  يةية 

 ستايف ثسثؤِر لةطةَل ليذنةكاندا هةية، سوثاس.
 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 بةِرَيز كاك عومةر قسةيةكي ترت هةية، فةرموو.
 بةِرَيز عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ستتةرؤك نا ِروونيةك هةية لةمةسةلةكةدا، من وةكو سةرؤكي ليذنة قس ة ئةكةم، ثَيم واية هةموو هاوِرَيكامن 
ئتتةو  ستتةر  شتتةمان لة يتتة، كَي يتَتذكارةكان ن ستتثؤِري ِراو ليذنةكان ئةو موعاناتةيان هةية، ئَيمة كَيشةمان لةسةر ث
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تتتوانني  متتة دة نتتةبن ئَي ستافةية كة لةبةردةسيت ئَيمة كار دةكات، يةكةم كةمة، دووةم هةتا ئةطةر ثسثؤِريش 
متتة فَيريان بكةين، بة نتتة كة ئتتةو كارمةندا متتارةي  متتةوة ذ آلم ذمارةيان كةمة، ئةوةي زؤر زؤر طرنطة بةالي ئَي

لتتةمانَيكي ب تتووك  ئتتةي ثةر كة لةالي ئَيمة ئيش دةكةن، وةكو باسم كرد ئَيوة دةَلَين ثةرلةمانَيكي ب تتووكة، 
ئتتةو وة ستتتاويتةتةوة،  يتَتك وة بتتة وةزارةت بتتةر  تتتؤ بةرام بتتةِرَيوة،  ضتتَيت  ستتتافَيكي بةيةك كةس ضؤن ئة تتتة  زارة
 هةية، تؤ خؤت و يةك فةرمانبةر، بؤية ناكرَيت بةيةك كارمةند ئةو كارة بكرَيت، سوثاس.

 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

نتتة 29ئةوة ِرةضاو دةكرَيت ئةو تَيبينيانة لةاليةن ئةنداماني ليذنةوة، تكاية ماددةي ) نتتةوة تابيخةي ( خبوَين
 وو.طفتوطؤوة، فةرم

 بةِرَيز د. بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( 29مــاددةخ )
 ثةرلةمان ئةم لَيذنة هةميشةييانةخ خوارةوة ثَيك دةهَينَيت:

 ليذنةخ كارو بارخ ياساي . -1

 ليذنةخ  داراي  وكاروبارخ ئابوورخ  وة بةرهَينان . -2

 َييةكان . ليذنةخ  ثَيشمةرطةو ناوة خؤ و ئاسايش و ئةَومةنة خؤ ج -3

 ليذنةخ  كشتوكاَل و ئاودَيرخ .  -4

 ليذنةي ثةروةردةو خوَيندني بااَلو توَيذينةوةي زانسيت. -5

 ليذنةي كاروباري تةندروسيت و ذينطةو مايف بةكاربةر. -6

 ليذنةي كاروباري شةهيدان و جينؤسايدو زيندانياني سياسي. -7

 ةكاني دةرةوةي هةرَيم.ليذنةي ثةيوةنديةكان و رةوةندي كوردستاني و ناوضة كوردستاني -8

 ليذنةي وزةو سامانةسروشتيةكان و ثيشةسازي و بازرطاني -9

 ليذنةي شارةواني طواستنةوةو طةياندن و طةشت و طوزارو ئاوةدانكردنةوة. -10

 ليذنةي رؤشنبريي و كؤمةَلطةي مةدةني و وةرزش و الوان. -11

 ليذنةي دةسثاكي و كاروباري ثةرلةمان و سكااَل. -12

 وباري ئايين.ليذنةي ئةوقاف و كار -13

 لةسةر ئةم ليذنانةي خوارةوة راي جياواز هةية:
 ليذنةي مافةكاني مرؤظ:  -14

 راي يةكةم: لة طةَل ليذنةي كاروباري كؤمةاَليةتي و داكؤكي كردن لة ئافرةتان بكرَينة يةك ليذنة.
 راي دووةم: وةك خؤي مبَينَيتةوة.

 فرةتان بكرَيتة يةك ليذنة.راي سَييةم: لة طةَل ليذنةي داكؤكيكردن لة مافةكاني ئا
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 ليذنةي داكؤكي كردن لة مافةكاني ئافرةتان: -15

 راي يةكةم : لة طةَل ليذنةي كاروباري كؤمةاَليةتي بكرَيتة يةك ليذنة.
 راي دووةم: لةطةَل ليذنةي مايف مرؤظ و كاروباري كؤمةاَليةتي بكرَيتة يةك ليذنة.

 راي سَييةم: وةك خؤي مبَينَيتةوة.

 اري كؤمةاَليةتي:ليذنةي كاروب -16

 ِراي يةكةم: وةك خؤي مبَينَيتةوة.    
 ِراي دووم: لة طةَل ليذنةي مافةكاني مرؤظ و داكؤكيكردن لة ئافرةتان بكرَينة يةك ليذنة.    
 راَِي سَييةم : لة طةَل ليذنةي داكؤكي كردن لة مافةكاني ئافرةتان بكرَينة يةك ليذنة.    
 رؤكي ثةرلةمان:يوسف حممد صادق/ سة بةِرَيز د.

 سوثاس، ئَيستا كَي دةيةوَيت لةسةر ئةم ماددةي قسة بكات، ناوتان دةنووسني.
 بةِرَيز فخرالدين قادر عارف:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( دةكةن، ) سةعيد مةسيفي، بَيطةرد دَلشاد، شريين 29ئةم ئةندام ثةرلةمانة بةِرَيزانة طفتوطؤي ماددةي )
وز تةها، فرحان جةوهةر، عةباس غةزالي، شوان شَيخ امحد، مةروان طةآلَلي، ايوب حسين، نةجات حممد، فري

عبداهلل، عومةر عينايةت، سهراب ميكائيل، يروانت نيسان، حممد سعدالدين، سرود سليم، عبدالرمحن علي، 
ثةروا علي، َيبة لةتيف، فةرهاد محة صاحل، ئَيظار ابراهيم، حممد علي، زؤزان صادق، هَيظا حاجي مريخان، 

 زولفا حممود، ظيان عباس(، سوثاس.
 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 كاك سةعيد مةصيفي، فةرموو.
 بةِرَيز سعيد حممد سعيد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( خاَلي سَييةم، ليذنةي ثَيشمةرطة ثَيويستة جيا بَيت، ليذنةي ناوخؤ و ئاسايش و ئةَومةنة29ماددةي)
ئةندام و  خؤجَييةكان و مايف مرؤظ، ئةوةش بكرَيتة ليذنةيةك، ليذنةي كاروباري شةهيدان و جينؤسايد و كةم

ئةنداماني سةنطةري تَيدا نية،  كيمياباران و زينداني سياسي لة ئَيستادا ليذنةي شةهيدان ياسايةكيان هةية، كة كةم
سية، بؤية ثَيويستة كةمئةندامي سةنطةريش لةطةَل ئةم لةبةر ئةوة ليذنةي شةهيدان و جينؤسايد و زينداني سيا

( و ِراي سَييةم وةكو خؤي مبَينَيتةوة، ليذنةي داكؤكيكردن 15( و بِرطةي )7ليذنةيةدا بَيت و زياد بكرَيت، بِرطةي )
و  (كاروباري شةهيدان و جينؤسايد7(، ئةوة نةمَينَيت، خبرَيتة سةر بِرطةي )16لةمافةكاني ئافرةت، بِرطةي )

 (، سوثاس.3زينداني سياسي، يةعين لةطةَل ئةوةم مايف مرؤظ بَيتة سةر بِرطةي )
 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 سوثاس، شريين حسين، فةرموو.
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 رمضان:بةِرَيز شريين حسين 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

طتتة و29ماددا ) ستتت  و ذين بتتارخ تةندرو ستتت   ( خاآل شةشَ  ليذنةخ كارو شتتةكان  تةندرو بتتةر كَي متتاف  بةكار
متتاف   يتتة  ثتتَيم وا ئتتةوة  زؤرن هَيشتا لة وآلت  ئَيمة و كَيشةكان  ذينطةش هَيشتا زؤرن لة وآلت  ئَيمة، لة بةر 
يتت  و  نتتةخ دارا ستتةر ليذ لتتة  كتتةم ب تتيتة  شتتنيار دة شتتة ثَي ثتتَيم با طتتةر  يتتة، ئة بةكاربةر زيادة لة سةر ئةم ليذنة

ستتازخ و كاروبارخ ئابورخ و وةبةرهَي شتتة  نان يان ذخ ب يتة لة سةر ليذنةخ وزة و سامانة رؤوشتييةكان و ثَي
ظتتاك   لتتة ج بازرطان  سةبارةت بة ليذنةخ داكوك  كردن لة ماف  ئافرةت ثَيم واية هَيشتا كَيشةخ ئافرةتيش 

واية باشكة ئةطةر ئَيمة و توند و تيذخ بة ساَل بؤ ساَل رَيذةخ زياد دةبَيت لة وآل ت  ئَيمة لة بةر ئةوة ثَيم 
 وةكو خؤخ مبَينَيتةوة، زؤر سوثاس. 

 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 زؤر سوثاس، مامؤستا مةروان طةآلَلي، فةرموو.
 بةِرَيز حسني امساعيل حسني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
شتتمةرطةو 3ساَلي )( 29قسةكاني من كاك سةعيد كردي، منيش لةطةَل ئةوةدام كة لة ماددةي ) ( ليذنةي ثَي

 ناوخؤ و ئاسايش جيا بكرَينةوة، سوثاس.
 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 زؤر سوثاس، كاك يروانت نيسان، فةرموو.
 بةِرَيز يروانت نيسان ماركؤس:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
تتتا نسبةت من ئان ليذنة بَيتة تةعريف كرن، ضونكي مشكيلةت مة در تتتا، وةك وةزارة وست كري دطةل وةزارة

ئتتان  كتترن،  تتتةعريف  تتتة  ئتتان بي كتتةت،  ضتتاك  ثةروةردا، ئةظ نيت ئاواهيا ضا كةت،  وةزارةتا داخلي و ئاسايشي 
يتتا  يتتةعين ئاواه يتتان،  هتتةمي ئاواه نتتا،  طتتوزار، و ئاوةدانكر شتتت و  ليذنا شارةوانيا و طواستنةوة و طةياندن و طة

ئتتةو بينايةتا و قوتاخبانةيا و خةس كتتات،  تةخانةياو هةمي تابعي وَي بن، نة ليذنا تةندروسيت ب َيت ضاكي ب
 دكتؤرة نةزانيت ضؤنة، موتابةعا ئةويش بكات، سوثاس.

 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 سوثاس، كاك ئةيوب فةرموو.
 بةِرَيز ايوب عبداهلل امساعيل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
يتتة بةحوكمي كاركرد ئتتةو دوو ليذنة شتتة  ثتتَيم با من لة ليذنةي ناوخؤداو ئاطادار بوومن لة ليذنةي ثَيشمةرطة، 

كتتة  متتدا،  ضتتةكدارةكان لةهةرَي يتَتزة  متتارةي ه كتتةم: زؤري ذ ختتوارةوة، ية نتتةي  ئتتةم خاآل بتتةر  نتتةكرَين، لة متتج  دة
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بةرطري دوورو درَيذ  ( هةزار مةزةندة دةكرَيت، دووةم: ئَيستا لة شةِرَيكي طةورةداين هَيَلَيكي500نزيكةي )
يتتةكيان  يتتةكانيش  طتتا ئةمن لتتة دةز شتتَيك  شتتمةرطةو بة كتتاني ثَي بتتةي هَيزة ستتتا زؤر تتتا ئَي شةِرمان هةية، سَييةم: 
ئتتةركي  نتتة  ئتتةو ليذنا نتتةوة،  يتتةك دةطر كتتان  نتتةوة، دامودةزطا يتتةك دةطر كتتان  تتتةي هَيزة ئتتةو كا نةطرتؤتةوة، تا 

طتتان بةدواداضوون و كاري قورسيان لةسةر شانة، ضوارةم: ك اري ئةَومةنة خؤجَيييةكان كة هي ضوار ثارَيز
جتتةم:  يتتة، ثَين يتتان هة ئةوانيش ثةيوةنديدارن بة ليذنةي ناوخؤوة، ئةويش كؤمةَلَيك مةشاكيل و كَيشةي خؤ
بتتةخؤي  بتتةت  نتتةي تاي قتتة ليذ يتتة حة غتتةدا، بؤ لتتةم قؤنا ستتومبولَيك  بتتة  بتتووة  شتتمةرطة  نتتاوي ثَي ئتتةوةي  لةبةر 

 هةبَيت، زؤر سوثاس.
 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: د. بةِرَيز

 سوثاس، خاتوو نةجات حممد، فةرموو.
 بةِرَيز َات حممد عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

شتتا  بتتة كَي طتتي دان  يتتاتر طرن بتتؤ ز كتتةم  شتتنيار د تتتان، ثَي متتايف ئافرة لتتة  كتتردن  كتتؤكي  يتتذنا دا بتتة ل ستتةبارةت  ئةذي 
 ةمج كرن دطةل هيض ليذنا دي، سوثاس.ئافرةتان وةكي خؤي مبَينَيتةوة، نةهَيتة د

 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 سوثاس، خاتوو بَيطةرد، فةرموو.
 بةِرَيز بيطةرد دَلشاد شكراهلل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

طتتةورة بةرا تتتاواني  كتتة  يتتنني  نتتة دةب شتتةيةكي زؤرة، ِرؤذا متتدا كَي لتتة هةرَي نتتان  شتتةي ذ نتتان لةِراستيدا واية كَي بتتة ذ بتتةر  م
يتَتك  كتتو ذن متتن وة نتتةت  يتتة، تةنا ختتؤش ن ئةَام دةدرَيت، بةآلم لةطةَل ئةوةشدا من ثَيم واية جياكردنةوة بةو ِرَيذةية 
بتتاري  كتتارو كارو نتتةي  طتتةَل ليذ هتتةردووكيان لة متترؤظ  متتايف  نتتةي  طتتةَل ليذ نتتان، لة نتتةي ذ شتتة ليذ ثتتَيم با متتن  لتَتَيم  ئةوة دة

لتتةزمين كؤمةآليةتي لةيةك بدرَيت و بنب بةيةك  كتتة  كتتةين،  ليذنة، ضونكة ئَيمة ئةطةر باسي مايف ض ئةو ثَيكهاتانة ب
متترؤظ  كتتو دوو  هتتةردووكيان وة وةزارةتي كاروكاروباري كؤمةآليةتي كؤبوونةوةتةوة، ض باس لةمايف ِرةطةزةكان بكةين، 

ثتتَيم كة ثَيويستيان بةوة هةية مافيان ثارَيزراو بَيت، هةروةها لةزمين ثاراستين مافةكاني مرؤ ظيشة، لةبةر ئةوة من 
 واية هةرسَيكيان لةيةك ليذنة كؤبكرَينةوة باشة، زؤر سوثاس.

 يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 سوثاس، خاتوو فةيروز تةها، فةرموو.
 عبداخلالق:طه بةِرَيز فريوز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
تتتؤرة ( ثَيشنيار دكة16، 15، 14( خاآل )29لةماددا ) شتتتةظانيا دك ظتتة، وة ث م هةر سَي خاَل وةكو خؤ مبَيننة

( كة هَيشتا دؤزا ذنان دؤزةكا جيهانية، بؤية داوا دكةم ئةظ ليذنا وةكي خؤ 15شريين دكةم، دةربارةي خاآل )
 مبَينَيتةظة، سوثاس.
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   بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةرَيز كاك عمر فةرموو. 

 : نايةتبةرَيز عمر عي
  .بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

طتتةَل  لتتة  بتتةرهَينان  متتن وة بتتة راخ  بتتةرهَينان  ئتتابورخ و وة بتتارخ  سةبارةت بة خاَل  دوو ليذنةخ داراي  و كارو
ليذنةخ كاروبارخ ئابورخ نابَ  هةبَ  ثَيويستة لة طةَل ليذنةخ ئاوةدانكردنةوة بنب بة يةك ليذنة، ديارة ئةو 

نتتةيا ئتتةم ليذنا ستتانييةكان داوة كةسانةخ كة  ستتئةلة ئين بتتة مة يتتان  يتتاتر طرنط ستتت  ز بتتة را كتتردووة  تتتةوزيع  ن 
بتتةر  لتتة  نتتةطرتووة،  ضتتاو  بتتةر  مةسائيل  دروست بوونةوةخ ذَيرخان  ئابورخ كوردستان و عيمرانيان زؤر لة 
وة ئةوة تةنها يةك ليذنة هةية ئَيستا ثسثؤرة ئةويش ليذنةخ شارةوان  و طواستنةوة و طةياندنة، لة بةر ئة

شتتةخ  هتتةروةها و بتتَ  و  نتتة  يتتةك ليذ بتتة  نتتةوة  نتتةخ ئاوةدانكرد بتتةرهَينان و ليذ نتتةخ وة من ثَيشنيار ئةكةم ليذ
نتتةخ  يتتةعن  ليذ كتترَخ،  ختتل ب شتتنبريخ دا شتتتنةوةوخ رؤ طتتةَل ني لتتة  نتتةماوة  نتتاوخ  نتتدا  نتتاو ليذنةكا لتتة  ستتةوار  ئا

ثتتَيم  شتتتطريخ  ستتةوار و ث يتتان رؤشنبريخ و كؤمةَلطةخ مةدةن  و وةرزش و الوان و ئا نتتازامن كام تتتؤرة،  يتتة دك وا
بوو ئةو بةرَيزانةخ ثَيم واية )بَيطةرد( خان بوو ليذنةخ مافةكان  مرؤظ و ليذنةخ ذنان و ليذنةخ كاروبارخ 

 كؤمةآليةت  بكةن بة يةك ليذنة، زؤر سوثاس. 
   بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةرَيز كاك حممد فةرموو. 
 : دينبةرَيز حممد سعدال

  .بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
( خاَل  سَييةم منيش ثشتطريخ بةرَيزان كاك ئةيوب و كاك مةِروان و كاك )سةعيد 29ماددةخ بيست و نؤ )

تتتةوة،  يتتاد بكرَي مةصيف ( ئةكةم، ضونكة ثَيشمةرطة ليذنةيةك  تايبةت  هةبَيت و ليذنة ئاسايش و ناوخؤ ز
كتترد  ستتيان  كتتة با يتتة ضونكة جطة لةو خاآلنةخ  شتتمةرطة ني بتتة ثَي نتتدخ  هتتيض ثةيوة يتتةكان  متتةن  خؤجَي ئةَو

 ناكرَيت ئةتؤ مةجليس موحافةزة و ثَيشمةرطة لة يةك جَيطةدا بنَ ، سوثاس. 
   بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس، بةرَيز كاك سهراب فةرموو. 

 : بةرَيز سهراب ميكائيل
 بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

هتتةم  ئةم ه يتَتزا  طتتةنج ه هتتةين  يتَتدظيَين وان  ختتوازخ و ث ئتتةو دا يتَتدا  ةم  دزانني ئةظ ئاريشا ظَ  طاظَ  طةنج ت
بتتةرةظانيَ   ئتتَيخن و  ثتتَيش د لتتةتان  ميلةتانة بةَلكة ثاشةرؤذا هةم  ميلةتانة هيظيا هةم  ميلةتانة هةم  مي

صتتةدَخ ) ستتيه ذ  كتت   ستتتانَ  نَيزي هتتةرَيما كورد ختتةَلكَ   كتتةن  هتتةم  30ذَخ د يتَتدظ  و %(  طتتةَن وان ذخ ث
نتتك  تتتة  نتتةكا تايبة هتتة و جيها داخوازخ و جيهانةكا تايبةت يا هةخ وةرزش و الوان هةر ئَيك جيهانةكا بةرفر



 242 

بتتا  شتتةنبريخ و الوان ب تتتا رةو بتتوو وةزارة ئتتةو  من يا غةريبة ئةظة دطةَل ليذنةيةكا ديك بيت بةَلكة يا ثَيدظ  
ختتؤ  دوو وةزارةت وةزارةتا رةوشةنبريخ جودا با يا الوان يا جودا با داخازَخ دكةم ليذنا وةرزش و الوان وةكو 

ستتت  و  يتتذنا تةندرؤ ستتةبارةت ل كتتةم  شتتريين د تتتؤرة  شتتتةظانيا دك يتتك ث ختتاآل د بتتي ،  بتتةت  نتتةكا تاي مبينيت ليذ
 ذينطة، سوثاس. 

   بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس، بةرَيز كاك فرحان فةرموو. 

 : ز فرحان جوهربةرَي
  .بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

نتتةخ  كتتة ليذ كتتةم  منيش ثشتطريخ قسةكان  كاك )سةعيد مةصيف ( و براخ بةرَيزم كاك )مةِروان طةآلي( ئة
شتتوَينةوار  ثَيشمةرطة جيا بكرَيتةوة بة تةنها بَي  هةروةها ثشتطريخ قسةكان  كاك )عمر عينايةت( ئةكةم 

هتتةروةها  خبرَيتة سةر ليذنةخ رؤشنبريخ نتتةكراوة  و كؤمةَلطةخ مةدةن ، لة بةر ئةوة شوَينةوار حيساب  بؤ 
متترؤظ 29خاَل  ضواردة لة ماددةخ بيست و نؤ ) ( ليذنةخ مافةكان  ئافرةت و كاروبارخ كؤمةآليةت  و ماف  

 ببَيتة يةك، زؤر سوثاس. 
   بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 رهاد فةرموو. زؤر سوثاس، بةرَيز كاك ف
 بةرَيز فرهاد حةمة صاحل: 
 بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان. 

ستتتا  من تَيبينيم لة سةر هةندَيك شت هةية مةسةلةخ ئاو ئةوةندة طرنطة كة خؤمان طرنط  ئاو ئةزانني ئَي
شتتتوكا لتتة ك يتَتت  طتترنطك ب ئتتاو زؤر  َل و لة داهاتووة راستة كشتوكاَل و ئاو ثةيوةنديان بة يةكةوة هةية، بةآلم 

خؤزطة هةر وةكو جارانيش وةزارةتَيك  تايبةت  هةبوواية بة ئاو بؤية ثَيم واية ليذنةخ ئاو و ئاودَيرخ زؤر 
ثَيويست بَيت، ضونكة بةشَيك  زؤر طرنطة لة ذيان  خةَلك و كشتوكاَل و كارةبا و هةموو ثَيويستيةكان  ئةم 

شتت  ثَي كتتات  خؤ كتتة وآلتة بةشَيك  تريش ليذنةخ نةتةوايةتية كة  يتتةت   شتتوَين  خؤ ستتتا  يتتة ئَي شتتنياريم كرد
كتتورد،  بتتؤ  تتتةنها  نتتةك  ئتتةزامن  بتتة ِرةوا  هتتةر  ستتتانيش  تتتةكان  كورد هتتةموو ثَيكها بتتؤ  متتن  دووبارةخ بكةمةوة 
شتتوَين   لتتة زؤر  ضتتووتة دةرةوةخ وآلت  كتتوردَيك  زؤر  لتتةوة  كوردستان بَيجطة لةوة كة ضوار ثارضةية بَيجطة 

ن لةم بةينة كورَيك ماستةرخ هَيناوةتة لة سةر كوردةكان  سودان كة ترخ دونياش هةر كورد هةية مةسةلة
يتتة 100صةد ) نتت  ني بتتاس كرد شتتوَين   كتتة  ستتتا  يتتاوة ئَي تتترخ دون ( هةزار كةسن بة ميسرةوة بة زؤر شوَين  

بتتؤ  بتتةجؤرةكان  تتتة جؤر بؤية ليذنةخ نةتةوايةت  بؤ بة سةر كردنةوةخ ئةم هةموو خةَلكة لة دةرةوة لة وآل
نتت  بر ستتت )زاني كتتة بي لتتوض  لتتةت  ب ستتتا ميل لتتةمانتار ئَي نتت  ثةر طتتة و 20ادةرا متتةَلَيك بةَل ستتتا كؤ يتتؤنن ئَي ( ميل

ستتت ) نتتة  20ديكيؤمَينتيان خستووتة روو خؤيان ئةَلَيني ئَيمة كوردين، يةعن  بي ستتةخ خؤيا يتتؤنن وا ق ( ميل
ضتتوار مةج لتتة  يتتا  تتتةوةكان  دون تتتةوة مةسةلةيةك  ترخ هةية كة زؤر موهيمة ذيان  هةموو نة لتتدا دةدؤزرَي ا
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مَيذوو، شوَينةوار، زمان، دين، يةعن  هةر كةسَيك بيةوَخ رابردووخ هةر نةتةوةيةك بدوزَيتةوة لة ناو ئةم 
بتتؤ  ضوار مةجالة ئةيدوزيتةوة بؤية ثَيويستة ليذنةيةك  تايبةت هةبَيت بة مَيذوو و شوَينةوا، ئةطةر ب تت  

يتَتذوو ئ يتتةت  م ستت  ئةهةمي ستتان با يتَتذوو نوو تتتازة الخ م شتتوَينةوارَيك   ستتبة  هتتةر باننا شتتوَينةواريش  كتتةن و  ة
ستتتة  يتتة ثَيوي نتتدا، بؤ قتتةخ خؤما دؤزراوةتةوة كة لة داهاتوودا باس ئةكةين كة شتَيك  زؤر طةورةية لةم منتي
بتتوو،  متتن  يتتةكان   نتت   ئتتةوة تَيبي نتتة  شتتنبريخ و ئةوا ليذنةيةك هةبَيت بة ناوخ مَيذوو و شوَينةوار جيا لة رؤ

 سوثاس. 
   َيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِر

 سوثاس، بةرَيز كاك عباس فةرموو ئَيستا. 
 : س غزايبةرَيز عبا

 بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.
كتتاك  يتتةكان   شتتتطريخ رةئ نتتة ث بتتة ليذ ستتبةت  كتتةم و ني يتتةت( دة ثشتطريخ قسةكان  بةرَيز ()عمر حاج  عينا

شتت نتتةخ ك شتتَيوةية ليذ بتتةم  بتتةآلم  ئتتاودَيرخ، )فةرهاد( دةكةم،  ئتتاو و  كتترَي  و  يتتاد ب بتتؤ ز شتت   توكاَل و ئاذةَلداري
متتاف   نتتةخ  ستتَ  ليذ هتتةر  يتَتت و  يتتةش د ئتتةم ليذنة طتتةَل  لتتة  ئتتاويش  ضونكة ئاويش تةنها سةرضاوةخ ئاو نيية 
طتتةَل  لتتة  مرؤظ و داكوك  ئافرةتان و كاروبارخ كؤمةآليةت  بةستةط  بة ماف  مرؤظ هةية جياكارخ نةكرَيت 

 ئةم سَ  ليذنةية لة طةَل يةكدا كؤ بكرَيتةوة. ئةم رةئيةشدامة 
   بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةرَيز مامؤستا عبدالرمحن فةرموو. 
 : رضابةرَيز عبدالرمحن علي 

 بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.
ضتتو يتتةدا،  لتتة ليذنة شتتمةرطة  شتتةخ ثَي نتت  و ستت  البرد كتتة با كتتةم  يتتة دة ختتؤخ ثشتطريخ ئةو را بتتؤ  كتتة  نكة ليذنة

ستت   نتتدانيان  سيا ستتايد و زي يتتان جنيؤ فراوانة، ئةطةر خبرَيتة سةر ليذنةخ ثَيشمةرطة و كاروبارخ شةهيدان 
لتَتدارخ  شتتتوكاَل و ئاذة رةنطة طوَاوتر بَيت تا لة طةَل ليذنةخ ناوخؤدا بَيت، دوو : ئَيمة لة كاتَيكدا ليذنةخ ك

هتتاتووة،  و ئاودَيرخ منداَلةكاوان لة ثةرلةمان  كتتةخ واخ لَي كوردستاندا بة زؤرينةخ دةنط تةسبيت كرد ناوة
نتتداوةكان  لتَتدارخ و بة ئةطةر واخ َي بَيتةوة، ضونكة ئةو سةكتةرة زؤر فراوانة ليذنةخ كشتوكاَل ئاودَيرخ ئاذة
متتاف طتتةخ  ستتت  و ذين نتتةخ تةندرو   ناوةكةخ بةو شكَلةية ليذنةكةخ تَيكةَل نةبووة هةروةها شتَيك هةية ليذ

حتتوكم   بتتة  يتتاد و  تتتة  متتان دَي كتتوالَيت  كونكوَل ستتةر  بتتةر يةك ئتتةَلَيني بةكار بةكاربةر ديارة ماف  بةكاربةر كة 
بتتةآلم  يتتة،  طتتةوة هة ستتت  و ذين بتتة تةندرو نتتدخ  ستتتة زؤر ثةيوة بتتووم را يتتةدا  لتتةم ليذنة ختتؤم  بتتؤ  متتن  ئتتةوةخ 

شتتتييةكان و ثَيشة ستتامانة سرو نتتةخ وزة و  بتتة ليذ نتتدخ  يتتاتر ثةيوة يتتة، ئةوةندةخ ز يتتةوة هة ستتازخ و بازرطاني
شتتتا ) ستتةدا، هة لتتة  ختتةوة  طتتانيش بةدا نتتة و بازر هتتةم  خؤما ستتازخ بةر هتتةم  80ضونكة ثَيشة تتتة بةر %( بوو
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ستتامان   نتتةخ  ئتتةو ليذ ستتةر  لتتة  تتتةوة  ستتاغ بكرَي دةرةوة دَينني باشكة ئةطةر بة دةنطدان  ئةندام  ثةرلةمان 
 سروشت  و وزة ئةبَيت باشكة، زؤر سوثاس. 

   د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز 
 زؤر سوثاس، بةرَيز دكتؤر سرود فةرموو. 

 بةرَيز د. سرود سليم : 
  .بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

نتت   بة كورت  سَ  خاَل  ك كةم هةية، يةكةم : ثشتطريخ لة قسةكان  دكتؤرة )شرين حسن ( دةكةم بة البرد
بتتارخ تةندرو ستت  ماف  بةكاربةر لة ليذنةخ كارو بتتة ثر يتتدان  بتتؤ طرنط صتتةورم  بتتة تة طتتة، دووةم :  ستتت  و ذين

بتتتةس  ستتتَييةم :  ختتتاَل   شتتتة  هتتتةبيت زؤر زؤر با ختتتؤخ  بتتتة  بتتتةت  يتتتةك  تاي طتتتة ليذنة بتتتارخ ذين طتتتة كارو ذين
ئتتةو  ستتكاَلا  لتتةمان و  بتتارخ ثةر روونكردنةوةم دةوَخ ئةو كة دةَلَييت لة خاَل  دوازدة ليذنةخ دةستثاك  و كارو

 زؤر سوثاس.  سكاَلا مةقسةتان ضيية؟
   بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان: 

 باشة، سوثاس، خاتوو نةجيبة فةرموو. 
 : لطيفبةرَيز َيبة 

  .بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
ثتتَيم وا 11من تَيبينيم لة سةر خاَل  يانزدة ) متتةدةن  و وةرزش و الوان  طتتةخ  شتتنبريخ و كؤمةَل ( ليذنةخ رؤ

نتتة و تؤز ختتؤخ بتتَ  زؤر فراوا متتةدةن  وةك  متتةَل   ئتتةوة كؤ بتتةر  لتتة  يتتةك دؤرن،  لتتة  ستتةكانيش  يتَتك ئيختيسا
متتاف   لتتة  كتتردن  كتتة  نتتةخ داكو تتتة ليذ شتتة بكرَي ثتتَيم با تتتان  متتاف  ئافرة لتتة  كتتردن  مبَينَيتةوة و ليذنةخ داكوك  
يتتا  يتتةتيش ج بتتارخ كؤمةآل نتتةخ كارو لتتة ليذ هتتةم  يتَتت  يتتاد بكر بتتؤ ز ئتتةوةخ  يتتةن   نتتداَل،  ئافرةتان و خَيزان و م

نتتداَل ب يتَتزان و م طتتةر خ نتتة، ئة يتتةك  فراوا يتتةتيش ليذنة بتتارخ كؤمةآل كتتار و كارو نتتةخ  ضتتونكة ليذ تتتةوة،  كرَي
يتَتراقيش  نتتةران  ع متتةن  نوَي لتتة ئةَو يتَتت  خبرَيتة سةر ليذنةخ داكوكة كردن لة ماف  ئافرةتان ثَيم وا بَ  ب

 ليذنةخ ذينطةكةش بةم شَيوةية ناوخ هاتووة، سوثاس. 
   د صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.يوسف حمم

 زؤر سوثاس، بةرَيز كاك شوان فةرموو. 
 بةرَيز شوان شَيخ امحد : 
 بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان. 

ستتتان  لتتةمان  كورد لتتة ثةر كتتة  يتتة  ستتَ  ليذنة ئتتةو  متتة  من بة هيض شَيوةيةك وةكو راخ خؤم لة طةَل ئةوةدا ني
ستتَ  ديراسةت كرا و زؤر سيباقمان لة سةر دةكرَيت كة كامة  ستتةر درا  لتتة  متتان  ليذنة زؤر زةرورية لَيرة دةنط

هتتيض  بتتة  يتتة  ختتؤم وا متتن راخ  كتتراوة  متتج  كتتراوة دة ثتتةي  لتتة  بتتة ثة نتتةكانيش وا  ستتتا ليذ كتترا ئَي ستتت  ليذنة درو
هتتةر  لتتةمان و  لتتة ثةر طتتؤيَيك  زؤر  متتة دواخ طفتو شَيوةيةك لة طةَل ئةوةدا نيمة كة دةمج بكرَيت، ضونكة ئَي
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يتتة ث ئتتةم ليذنة لتتةش  ضتتة لتتةم خو نتتةخ ناو ستت  ليذ كتتة با يتتةعن   بتتوون،  تتت   بتتةر زةرورة لتتة  كتتراوة  ستتةند  ة
لتتة  يتتةك  كتتة ليذنة ئتتةوةن  شتتايةن   يتتة  متتةتكردن هة بتتة خز كوردستانييةكان دةكةن كة بة راستة ثَيويستيان 
ثةرلةمان كار لة سةر داخوازييةكانيان بكات داكوك  لة مافةكانيان بكات ئَيستا هةر دوو ئاست  ياسا دانان و 

يتَتك ضاود كتتو راي َيرخ كردن و بة نيسبةت، بة راست  بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان لَيرة هةندَيك شتَيك هةية وة
ستتةر  لتتة  حتتةتا  متتة زؤر  يتَترة ئَي كتتةين ل بتتاس دة كتتة  نتتةكان  بتتؤ راطةياند لتتةمان  هتتؤي ثةر نتتاو  لتتة  كتتةم  بتتاس دة

لتتةمشان سةرؤكاييةتةكةخ ئيتيفاقَيك  سةر دةكرا ضةندين ماوة بة سةردا ضوو خَيرة وا بة  لتتة عةجة عةجة
ستتيش  ستتةر ض ئةسا لتتة  بتتوو و  لتتة ض دا  كتتةخ  ئتتةدخ ئةهةميةتة كتتةين  شتتيان ب نتتةوَخ دةجمي كتتةن و دةما َي دة
كتتة راخ  بتتووم  نتتة  يتتةك لةوا يتتة  تتتان لةوانة دةمانةوَخ دةجميشيان بكةين؟ كات  خؤش حةتا بة نيسبةت ئافرة

هتتةبي ،  هتتةر خؤم جياواز بوو لة طةَلدا نةبووم كة ليذنةخ ئافرةتان  ئتتيعنم  بتتةر  لتتة  بتترادةران  يتَترة  بتتةآلم ل
كتتة  ئتتةوة  بتتةآلم دواخ  نتتةبوون،  لتَتدا  لتتة طة كتتة  ئتتةوةخ  هةموويان رةئيةكان  خؤيان سةعب دةكردةوة لة بةر  
شتتيمان  يتتان ثة يتتةكان  خؤ لتتة را متتة  بتتةَلَ  ئَي يتتان دةدا  بتتِرَخ و را يتتان دةردة ئيعنميان لة سةر بوو رايةكان  خؤ

يتَتوة دةبينةوة، بؤية بة راست  ث ثتتةي ث َيويستة بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان شتةكاوان زؤر بة ديراسةت  ثةلة 
ستتةردا  بتتة  نةكرَخ، ضونكة لة خؤلةك و لة وةرزةك تو ليذنةيةك دروست دةكةخ بة هةمان شَيوة طؤِرانكارخ 

ستتةربةخؤية وةز ئتتةوة  بتتةر  تتت  دَين  و دةربارةخ كارةباش ثَيم باشة لة ليذنةخ سامانة سروشتييةكان لة  ارة
بتتارةخ  كارةبا، ئةطةر كارةباش  بؤ زياد بكرَخ وزة ئاخر وةزارةت  كارةبا هةية بة نةوعَيك لة نةوعةكان، دةر
بتتؤ  شتت   هونةريش ئةطةر لة طةَل ليذنةخ رؤشنبريخ و هونةرخ و كؤمةَل  مةدةن  و وةرزش و الوان هونةري

 زياد بكرَخ. 
   بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس كاك شوان، بةرَيز كاك صاحل فةرموو. 
 : بةرَيز صاحل فةقَ 

  .بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
بتتة  ستتت   بتتةردةوام ثَيوي شتتمةرطة  يتَتزخ ثَي نتتة و ه هتتةكان زؤر فراوا ستتنوورخ جةب سةبارةت بة ليذنةخ ثَيشمةرطة ديارة 

طتتةَل سةردان و هةوَلدانة بؤ ضارةسةر كردن  كَيشة و طرفتةكانيان و خاَل زؤ لتتة  متتن  يتتة  كتتةم بؤ ستت  ب رة و نامةوَخ با
ضتتة  ئةوةم كة سةبةبةكان  وةكو ومت هةموومان ئةزانني كة ليذنةخ ثَيشمةرطة بة جيا بَيت سةبارةت بة ليذنةخ ناو
ئتتةو  بتتةر  كوردستانييةكان بة نزيكةخ نيوةخ خاك  كوردستان ئةو ناوضانةية، بؤية لة بةر طرنط  ئةو ناوضانة و لة 

بةردةوام هةموو اليةنة سياسيةكان بةردةوام لة خةم  بوونة ئةوةش  كة ئَيستا لة واقيعدا هةية من طرنطيةش  كة 
لتتة دةرةوةخ  ستتتانييةكان  ضتتة كورد هتتةرَيم ناو كتتة دةرةوةخ  ئتتةوةخ  تتتةوة و  ختتؤخ مبَينَي كتتو  يتتة وة ثَيم باشة ئةو ليذنة

كتتارطَيِرخ و لتتةرووخ  هتتةرَيمن  يتتدارةخ  لتتة دةرةوةخ ئ يتتة  هةرَيم نني، بةَلكو  قتتة بؤ بتتة عَيرا ستتةر  شتتَيك   يتتةوة بة ئيداري
بتتةت  بتتة تاي فتتةرهاد(  كتتاك ) ستتانةخ  بتتةو ق ئةطةر ئيدارةش  بؤ زياد بكرَيت دةرةوةخ ئيدارةخ هةرَيم باشكة سةبارةت 
ئتتاو  شتتدا  لتتة ئَيستا نتتة  ئةوانةخ كة ئاون من ثشتيوان  ئةو راية ئةكةم ئاو جطة لةوةخ كة سةرضاوةيةك  سةرةك  ذيا

ضتتارخ مةتر كتتان و دوو ضتتةخ دو نتتاو دةريا تتتة  شتتارةكان دةرذَي بتتةخ  كتتان  زؤر بتتةت  ئاوةروو بتتة تاي تتتةوة  ستت  زؤر بوو
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يتَتت  يتَتدا ب ئتتاويش ت ئتتاودَيرخ  شتتتوكاَل و  نتتةخ ك لتتةو ليذ لتتدرَيت و  شتتك َي بكؤ ستتتة با ئتتةوة ثَيوي يتتة  نتتدخيان و بؤ دةربة
 طوَاوترة و ثشتيوان  َي ئةكةم، زؤر سوثاس. 

   سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ 
 زؤر سوثاس، بةرَيز دكتؤر حممد فةرموو. 

 : بةرَيز د. حممد عل 
  .بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

ستتةنَينَيت  متتن ب بتتؤ  من تَيناطةم بة ض ليجوكَيك ئَيمة بِريار دةدةين كة ليذنةكان كةم بكةينةوة و كَ  دةتوانَيت ئةوة 
ئتتةو كة بة كةم كردن  ليذنةكان ئيش  ثةرلةمان كارا تر و باشك دةبيت حةز دةكةم ليذنةخ هةموار كردن  ثةيِرةوة 

ستتتثَيك   لتتة وةرزخ دة وةآلمة بدةنةوة، لة سةر بابةت  ليذنةخ ماف  مرؤظ و ماف  ئافرةتان، ئةطةر بة بريتان بَيتةوة 
هتتةموويا كتترد ياسا دانان لة ثةرلةمان  كوردستان هةموارَيكمان كرد لة سةر ثةيِرةوخ ناوخؤخ ثةرلةمان  يتتان  ن داكؤك

ئتتةو  هتتةر  بتتةآلم  يتتت،  ستتةربةخؤ ب يتتةك   كتتة ليذنة كتتةن  كة ليذنةيةك  تايبةت بيت ئَيستاش ئةو بةرَيزانة داكؤك  دة
ئتتةو  يتتاوان  متتةت  ث بتتة هي يتتةدا  لتتةو ليذنة نتتدام  بتتة ئة بتتنب  نتتةدا  لتتة ليذ بتتن  شتتدار  بةرَيزانة ئةو كاتة ئامادة نةبوون بة

متترؤظ دةزامن ذن ليذنةية نيسبية تةواو بوو ئَيستاش هةر وا نتتة  نتتة ماي متترؤظ دةزامن  ستتوثةر  خ َي دَيت من نة ذن بة 
حتتةز  بتتن و  نتتة  مرؤظة و ماف  مرؤظ و ماف  ذن هةموو يةكة، لة بةر ئةوة ثَيم واية كة دةبَيت بةيةكةوة لة يةك ليذ

كتتة ستتةنين   تتتوان  ب بتتة ض دة يتَتك  كتتة ض لوجيك نتت   دةكةم ليذنةخ هةموارخ ثةيِرةو ئةو روونكردنةوة بدات  كتتةم كرد
 ليذنةكان يان دةمج كردن  دوو يان سَ  ليذنة بة يةكةوة ئيش  ثةرلةمان  كاراتر و باشك دةبيت، زؤر سوثاس. 

   بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، خاتوو ئَيظار فةرموو. 

 : بةرَيز ئَيظار ابراهيم
 بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

هتتةرَيم  15ة )سةبارةت بة خاَل  ثانزد ختت   ستتتاخ دؤ لتتة ئَي بتتةت   بتتة تاي ( ديارة ثرس  ذنان ثرسَيك  طرنطة 
لتتة  ضتتَيت  شتتاندن دة بتتةرةو هةَلكَي ستتتاندا  هتتةرَيم  كورد لتتة  يتتذخ  نتتد و ت كوردستاندا دةزانني رؤذانة رَيذةخ تو

شتتتيوان   متتن ث يتتة  يتتة، بؤ بتتَ  ئاطا ختتةَلك َي  تتتؤرة زؤربةخ طوند و دَيهاتةكان ذنان دةكوذرَين و زؤربةخ  لتتة دك
 )شريين و نةجات خان و فريوز( خان دةكةم ئةم ليذنةية وةكو خؤخ مبَينَيتةوة، زؤر سوثاس. 

   بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس، بةرَيز دكتؤرة زؤزان فةرموو. 

 : بةرَيز د. زؤزان صادق
  .بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

بتتةَي ثشتةظانيا ئاخفتنَيت دكتؤرة شر يتتك  يتتذنَين د هتتةر دوو ل ينَ  دكةم سةبارةت جودا كرنا ليذنا خاوان ذ 
نتتا  شتتتةظانيا ئاخفت ئتتةز ث نتتَ   متتال كر يتتة ئيه يتتَ  هات كتتةين زارؤك  شتتا ب ئتتةم تةما طتتةر  نتتدا ئة هتتةم  ليذنا ظتتان  د

( ظَيجا لطفلاملرأ ة و االسرة و انةجيبة خانَ  دكةم كو دثةيِرةوَخ ناظخؤي يَ  عَيراقَ  دا ذخ هاتية ب ناظَ  )
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ئةطةر ليذنة ب باش  ببيني  ليذنةيةك ذظانادا ناظَ  زارؤكَ  ذخ بهَيتة ئيزافة كرن دا كو دظ  بوارخ ذخ دا 
يتتذنا  يتتةعن  ل هتتةم ،  ظتتة  يتتةت  ئة متتافَ  كؤمةآل كار بكةن هةر ضةندة ليذنا مافَ  مرؤظ  و مافَ  ئافرةتَ  و 

كتتةن كتت  ب ختتؤ  كؤمةآليةت  دشَين بةرةظانيَ  ذ مافَ  زارؤ يتَتدا  ظتتاك  ليذنةيةك يتتةكا ج هتتةر يةكة متتادةم  بتتةس 
دبينيت زارؤك دظان هةم  ليذنةيةدا يَ  ئيهمال كرية ئةم حةس دكةين جهةك بؤ ظَ  ذخ بهَيتة دي ، زؤر 

 سوثاس. 
   بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، خاتوو ثةروا فةرموو. 
 : بةرَيز ثةروا عل 

  .ك  ثةرلةمانبةرَيز سةرؤ
حتتةتا  نتتة  نتتدا و بة هةمان شَيوة منيش ئةوةخ كة مةبةستمة مةسةلةخ منداَل بة طشت  لة ناو كارخ ثةرلةما
لتتة  وةكو ئَيستا لة خولةكان  ثَيشووش حةتا ئَيستا ئَيمة ثرؤذة ياسايةك  تايبةمتان بؤ مناَل نةبووة، يةعن  

طتتةَل ثةرلةمان  كوردستاندا لة عومرخ ثةرلةمان  كوردستان لتتة  كتتا  ئتتةوة نا نتتداَل  دا ثرؤذةيةك  تايبةت بة م
طتتة  ئتتةوة طرن بتتةر  لتتة  نتتةبووة  نتتداَل  بتتؤ م توَيذةكان  تردا هةية، بةآلم تا ئَيستا ئَيمة هيض ثرؤذة ياسايَيكمان 
تتتةوة  ختتؤخ مبَينَي كتتو  ئةطةر لة حاَلةتَيكدا، من ثَيم باشة ليذنةخ ذنان ئةطةر لة حاَلةتَيكدا دةنط  نةهَينا وة

يتَتزان و لة ط نتتان و خ نتتةخ ذ يتَتت ليذ نتتاوخ َي بنِر يتتةك و  بتتة  يتَتت  طتتةر بب يتتدا ئة بتتارخ كؤمةآليةت كتتار و كارو ةَل 
متتةدةن  و  متتةَل   بتتارخ كو نتتةخ كارو بتتة ليذ ستتةبارةت  ستتتوو  تتتة ئة كتتةش بطرَي ئتتةو ئةر ئتتةوةخ  بتتؤ  نتتداآلن  م

طتتةر بكر نتت  َي رؤشنبريخ لة طةَل وةرزش و الوان ثَيم واية زؤر فراوانك ئةبَيت ئةوةش ئة يتَتت وةرزش و الوا
ستتتان   نتتدخ كورد يتتةكان و رةو نتتةخ ثةيوةند بكرَيتةوة رؤشنبريخ و كؤمةَل  مةدةن  بَيت و خاَل  هةشت ليذ
لتتة  كتتردن  كتتار  لة طةَل ناوضة كوردستانييةكان  دةرةوة ديسانةوة ئةوة طرؤثَيكة زؤر زؤر فراوان دةرئةضَيت 

بتتةر  لتتة  يتتاوازة  شتتَيوازَيك  ج بتتة  كتتة  نتتة  تتتةوة، سةر ئةوا يتتا بكرَي ستتتانييةكان  َي ج ضتتة كورد طتتةر ناو ئتتةوة ئة
 سوثاستان ئةكةم. 

   بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، بةرَيز كاك ئايدن فةرموو. 

 : بةرَيز ئايدن معروف
  .بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

كتتة كتتةم  نتتؤ  ثَيشةك  من ثشتطريخ لة قسةكان  )فريوز خان و ئَيظار خان( دة ستتت و  متتاددةخ بي بتتة  ستتةبارةت 
ضتتواردة )29) ختتاَل   لتتة  ثتتانزدةش )14(  متترؤظ و  فتتةكان   نتتةخ ما كتتة ليذ لتتة 15(  كتتردن  كتتوك   نتتةخ دا ( ليذ

 مافةكان  ئافرةت وةكو خؤخ مبَينَيتةوة زؤر سوثاس. 
   بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، خاتوو زولفا فةرموو. 
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 مود : بةرَيز زولفا حم
 بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان 

ختتاَل   ستتبةت  بتتة ني يتتة و  ئتتةوانيم هة هتتةمان راخ  كتترد  يتتان  ستتةكان  من يتتةت( ق كاك )ئةيوب و كاك عمر عينا
ثتتَيم  ئتتاَلوزن  شةشةمةوة ليذنةخ كاروبارخ تةندروست  و ذينطة و ماف  بةكاربةر سَ  بةش  زؤر بآلو و زؤر 

كتتة يتَتت  كتتدا ناب هتتيض ليذنةية نتتاخ  لتتة توا يتتة  نتتةخ  وا كتتة ليذ يتتة  ثتتَيم وا متتن  بتتات  بتتةرَيوة ب ستتَيك   هتتةر  تتتوانَ   ب
ثتت   ستتتيماتَيك  خرا نتتا ئي هتتؤخ  تةندروست  بة تةنيا مبَينَيتةوة لة بةر ئةوة حةق  تةواوخ ثَ  بدرَيت و بة 
نتتا  طتتةر  ستتت ، ئة نتتةخ تةندرو يتَتت ليذ ستتةربةخؤ ب يتتةك   سياسةت  تةندروست  لة وآلت  ئَيمة ثَيويستة ليذنة

ختتؤخ ستتةر  هةر وةكو  يتتان  تتتر  يتتةك   ستتةر ال تتتة  بتتةر خبرَي متتاف  بةكار نتتةخ  تتتةوة و ليذ طتتة مبَينَي طتتةَل ذين لتتة 
 ليذنةيةك  تر، زؤر سوثاس. 

   بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس، خاتوو هيظا فةرموو. 

 : بةرَيز هيظا حاج 
  .بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

لتتة من ثشتطريخ قسةكان  دكتؤرة )شري ين(، كاك سهراب، فريوز خان، كاك عبدالرمحن و دكتؤر سرود دةكةم 
نتتةخ  ستتةر ليذ سةر ليذنةخ ماف  بةكاربةر كة بكرَيتة سةر ليذنةخ داراي  و هةروةها ليذنةخ بازرطانيش لة 
تتتةنيا  بتتة  تتتان  نتتةخ ئافرة كتتة ليذ كتتةم  ظتتار دة ختتاتوو ئَي ستتةكان   لتتة ق شتتتطريخ  شتتدا ث لتتة كؤتايي بتتَي   يتت   دارا

 تةوة، زؤر سوثاس. مبَينَي
   بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، خاتوو شكرية فةرموو. 
 : بةرَيز شكرية امساعيل

  .بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان
يتَتزان و  من ثَيم باشة ليذنةخ ماف  مرؤظ و ماف  ئافرةتان بكرَيت بة يةك و ليذن  كاروبارخ كؤمةآليةت  خ

بكرَيت و ماف  بةكاربةريش لة سةر ليذنةخ تةندروست  و ذينطة البدرَيت بهَينرَين بؤ سةر  منداَل  بؤ زياد
بتتةر،  متتاف  بةكار ليذنةخ كشتوكاَل بةو شَيوازة بكرَيت، ضوارةم : ليذنةخ كشتوكاَل و ئاودَيرخ و ئاذةَلدارخ و 

 سوثاس. 
   بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ظيان فةرموو. زؤر سوثاس، خاتوو 
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 : ن عباسبةرَيز ظيا
  .بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان

نتتة  ) ستتت و  متتاددا بي طتتا )29ثشتةظانيَ  ل ظَ  بؤضوونَ  دكةم كو د  هتتات  بِر ختتؤ 16، 15، 14( دا  كتتو  ( وة
نتتان د 15مبينن سةبارت بِرطا ) شتتَين ذ كتتةين كَي ( ذخ دظ  بابةتيدا ب ديتنا من دظَيت ئةم ثك واقعيانة بري ب

نتتة جظا كَ  مةدا هند زؤرن ب رةئيا من وةك ليذنةيةكا بتنَ  مبينيت ذبري نةكةين هَيشتا ذن ب كؤتاي  دهَي
ضتتوونا  نتتةميني  بؤ يتتة  ئتتةظ ليذنة بتتن  دناظ طؤِرةثانا دةسةآلتيدا خوزخ ئةو رؤذ هةباية كو مة هةميا طوتبا 

ئتتةوقاف و ( ظ  شَيو12من ئةوة كو وةك ليذنةيةكا بتنَ  مبيني  سةبارةت بِرطا ) يتتذنا  كتتةم ل شتتنيار د ةخ ثَي
ستتةرؤك   بتتةرَيز  متتن  نتتا  كتتو ب ديت بتتةر  ستتكاال، ذ لتتةمان  و  كاروبارَين ئايين  و دةستثاك  ليذنا كاروبارَين ثةر
ئتتايين   ثةرلةمان  ثكيا ئةو بةرَيزَين ئةندام د ليذنا دةستثاكيدا هةر ئةندامن د ليذنا ئةوقاف و كاروبارَين 

( ثشتةظانيَ  ل كاك شوان  8َ  د ئَيك ليذنةدا دةمج بكةن و سةبارةت خاآل هةشتَ  )دا ئانكو دشَين ظَ  ليذن
شتتك  طتتان  دَخ با يتتذنا بازر طتتةَل ل دكةم ديسان سةبارةت مافَ  بةكاربةر ب ديتنا من ئةطةر ئةم دةمج بكةين د

 بيت، طةلةك سوثاس. 
   بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 منة فةرموو. زؤر سوثاس، خاتوو ا
 بةرَيز امنة زكرخ: 

 بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان. 
جتتودا  نتتان  يتتذنا ذ كتتو ل نتتدَخ  بتتؤ ه متتة  نتتا  ئةز وةك ئةنداما ليذنا ثةيِرةوخ دَخ شروظة كرنةكَ  سةر ديدطةها مة و ديت

ئةظةية بي  ض بؤية، بؤض  ئةم دطةل هندَخ نة كو ليذنا ذنان وةكو ليذنةكا سةربةخؤ كارَخ خؤ بكةت ديدطةها مة 
طتتةر   (UNكو ئةظرؤكة كؤمةَلطةها نيظ دةوَلةت  ي تايبةت  ) نتتَ ، ئة قتتةزيا ذ ديتنةكا تايبةمتةند دةتة ثرسا ذنَ  و 

بتتَيخني  يتتر  يتتةت  دو شتتَين مرؤظا نتتَ  ذ كَي شتتا ذ كتتو كَي ليذنةكا تايبةمتةند ب ثرسا مرؤظ  هةخ مةبةستا مة ئةظة نينة 
ستتانية ستتةكا ئين ثتتةروةردةي   خودخ ثرسا ذنان قةزيا ذنَ  ثر ستتةكا  ستتةر ثر بتتي   هتتةلكَيش  كتتو تَي يتتة  ستتةكا مرؤظات ثر

ظتت  ذخ  متتافَين مرؤ يتتذنَين  كتتو ل نتتدَخ  ستتةرةراخ ه لتَتةت   نتتيظ دةو ثرسةكا جظاك  و ثرسةكا خَيزان  ذخ َي كؤمةَلطةها 
نتتان قتتةزيا ذ ستتةندنا  شتتة  ستت  و طة بتتةر يَين هةين بةس تايبةمتةندييةكا داية قةزيا ذنان ب تايبةت  بؤ ثَيش ئَيخ ، ذ

كتتة  كتتو ئةظرؤ ستتتكةفتنَين  ئتتةو دة نتتةبيت  شتتطةز  ستتتانَ  ثا لتتةمانَ  كورد ستتتانَ  ثةر هتتةرَيما كورد كتتو  نتتدَخ  بتتؤ ه نتتدَخ  ه
يتتة  يتَتدظ   كتتو ث ثةرلةمانَ  كوردستانَ  تَيدا هةخ دطةَل كؤمةَلطةهَين نيظ دةوَلةت  ناكوك  نةبي  روانطةها مة ئةوة 

يتتت و ختتؤ مبين نتتان وةك  يتتذنا ذ تتتة  طرنطيا هةبوونا ل كتتورت نةكة نتتَ   ستتا ذ يتتةت و ثر ستتتانَيش ئةهةم لتتةمانَ  كورد ثةر
يتتت  جتتودا ناب يتَتك  شتتايية ذ شتتتةكَ  تَيهةلكَي مةوزوعةك، يةعن  مةبةستا مة ئةظةية راستة مافَ  مرؤظ  و مافَ  ذنَ  ت

كتتو ب يتتنني  ئتتةم دب يتتذنا تةميزةكا ئيجابية ئةظرؤكة كومةَلطةها نيظ دةوَلةت  ددةتة قةزيا ذنَ  ذبةر هندَخ ذخ  شتتة ل ا
 ذنان بتنَ  مبينيت. 

   بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 باشة، سوثاس، بةرَيز دكتؤر سراج فةرموو. 
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 بةرَيز د. سراج امحد: 
 بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان. 

كتتةم،  شتتت  َي ئة كتترد ثاَلث ستت   كتتة با شتتتانةخ  ئتتةو  كتتةم  محتتد( دة شتتَيخ ا شتتوان  كتتاك ) ستتةكان   تةواو ثاَلثشت  ق
بتتةر د ووةم، لة خاَل  شةش باس  ليذنةخ كاروبارخ تةندروست  و ذينطة و ماف  بةكاربةر دةكات ماف  بةكار

طتتان   نتتةخ بازر ستت  ليذ واتة )حق انستهلك(، حق انستهلك بة راخ من ِرَيك لة طةَل ئةو ليذنةية دَيتةوة كة با
طوَاون لة طةَل يةككخ جةداوة دةكةم دةكات ليذنةخ بازرطان  لة طةَل حق انستهلك بة راست  زؤر شياو و 

بتتارخ  طتتةَل كارو لتتة  كتتة  لتتةوةخ  َتتاوترة  كتتةوَيت و طؤ يتَتك ب طتتان  ِر نتتةخ بازر طتتةَل ليذ لتتة  كتتةويت  يتَترة ال ب ل
 تةندروست  دا بَيت،زؤر سوثاس. 

   بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو. ناظم باشة، سوثاس، بةرَيز كاك 

  : كبريناظم بةرَيز 
 بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان 

بةرَيزان ئةندامان  ثةرلةمان، وا بزامن ئةو بةرَيزانةخ كة لة ليذنةدانة هيض كاميان لة ليذنةخ ثَيشمةرطة و 
ئتتةو  كتتة  ليذنةخ ناوخؤ نينة، ئةطةر لةو ليذنةيةدا بانة بة تةسةورخ ئَيمة وا نةدةكرد كة باس  ئةوة بكةن 

بتتةرَيزم دوو ليذنةية لَيك بدرَي  ئةر بتتراخ  ستتةكان   شتتتطريخ ق ك  ئةم دوو ليذنانة زؤر قورسة جا تةواوخ ث
 كاك )ئةيوب( دةكةم بؤ ئةوةخ كة ئةم دوو ليذنةية دةمج نةكرَخ، زؤر سوثاس. 

   بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس، بةرَيز كاك عبد اهلل فةرموو. 

 بةرَيز عبدا هلل حاج  حممود : 
 رَيز سةرؤك  ثةرلةمان بة

لتتة  نتتةكان  من تَيبين  يةكم هةية بؤ ليذنةخ ثةيِرةو لة دابةش كارخ ليذنةكان ئةكةم يان دةبَيت رَيذةخ ليذ
 بةر ضاو بطرَيت لة طةَل ذمارةخ ئةندامان  ثةرلةمان، زؤر سوثاس. 

   بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ةو سةرنج و تَيبينيتان ضية؟ فةرموو بةرَيز دكتؤر فرست، كاك زانا قسةت باشة، زؤر سوثاس، ليذنةخ ثةيِر

 هةية؟ ناوت نةنووسرا بوو، فةرموو. 
 بةرَيز زانا : 

 بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان 
متتةن   يتتةك  زة ستترَخ مودة كتتة ئةنوو ثتتةيِرةوة  ديارة ئةوةخ كة لة كؤخ لة طفتوطؤيةكةدا تَيبينيمان كرد ئةم 

عن  هةمووخ ئةوانةخ كة لة ليذنةيةك  تايبةتن ديفاع ئةكةن لة مانةوةخ ليذنةكةخ زؤرخ ئةمَينَيتةوة، ية
خؤيان من ثَيم واية كارخ ليذنةكان لة رابردوو لةم ثةرلةمان  كرودستاندا سةركةوتوو نةبووة ئةو شَيوازخ 
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ستت جتتار  بتتووة زؤر  متتادة  كتتةس ئا ضتتوار  نتتة  نتتةوةخ ليذ يتتةعن  كؤبوو نتتة،  كتتةس كار كردنة كة ئَيمة كردووما   َ
ئامادة بووةبؤية زؤر طرنطة ئةوةخ كة ليذنةخ ثةيِرةو كردوويانة يةك خس  و تَيكةَل  زياتر دروست ئةبَ  
قتتةرةبالغك  نتتةوةكاوان  نتتةكانيش كؤبوو نتتاو ليذ لة بةين  ثةرلةمانتاران بةيةكةوة توان  ئيش  باشك بكةين 

ئتتةو ئةبَيت بؤية ئَيمة لة بري نةكةينةوة ليذنةخ فنن ئةمَيني هتتات و  طتتةر  تتتةوة و ئة ستتار نامَينَي يتتان في ت و 
عتتةكان   بتتة تةوزي نتتة  بتتةو ليذنا تتتر  جتتارَيك   كتتة  ستتتان  لتتةمان  كورد ليذنانةش مايةوة ثَيشنيار ئةكةم بؤ ثةر
ئتتةوةخ  بتتؤ  نتتةوة  بتتةش بكةي تتتر دا جتتارَيك   ليذنةكان ب ينةوة جؤرَيك  تر دابةش كارخ بكةين ئةندامةكان  

متتن ئيش  ثةرلةمان كة من ثَيم  بتتةرَيوة  ضتتَ   ستتت نا كتتو ثَيوي ستتتة وة نتتة س شتت  ليذنةكا كتتةخ ئي واية روحيةتة
هتتةموو  لتتة  ستتتان  لتتة كورد ئتتافرةت  شتتةخ  نتتةوَخ كَي متتة مبا طتتةر ئَي كتتةم، ئة متتد( ئة تتتؤر )حم شتتتيوان  راخ دك ث
تتتةوة  شوَينةكان  دونيا زياترة مبانةوَخ كَيشةخ ذنان بةرينة ثَيشةوة ئةبَ  ذن فَير بكةين وةكو مرؤظ بري بكا
بتتة ذن  كتتة ذن  كتتةين  نتتدة واخ َي نة كتتات ئةوة و كة كَيشةيةك  ئةبَيت لة طةَل ليذنةخ ماف  مرؤظ تةعامول ب
لتتةم  متتة  ثتتة ئَي يتَتت خرا لتَتةتيش ب يتتدَيك  نيودةو طتتةر د يتتدة ئة ئتتةو د طتتةر  يتتة ئة ثتتَيم وا متتن  ئتتةكات  فتتاع  َي  دي

لتتة بريكردنةو يتَتك  كتتة جؤر يتَتت  شتتةنط ب نتتة ثَي ئتتةم ثةرلةما ئتتةبَ   ستتتانةدا  ئتتةم كورد شتت   تتتر ثَيشكة يتتةك   ة
كؤمةَلطةية بكات بؤية ذنان  ئَيمة كة هي يان كةمك نةكردووة لة ثياوان لة وآلت  ئَيمة شان بة شان  ئَيمة 
لتتة  فتتت  تتتةنها طر يتتة  وةكو مرؤظ بةرط  لة مافةكان  خؤيان بكةن و هةموومان ثشتيوان و ثاَلثشتيان بني، بؤ

 ور و درَيذة كة ئةبَ  دواخ ضارةسةريان بؤ بكرَخ، سوثاس. مةسةلةخ ئةوةية ناوخ ئةم ليذنانة زؤر دو
   بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة، سوثاس، بةرَيز دكتؤر فرست فةرموو. 
 بةرَيز د. فرست صؤف  : 
 بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

لتتة كتتةخ  ئتتةو لوذي ئتتةَلَ   نتتةوةخ  وا باشة ثَيشوةختة وآلم  ئةو ثرسيارة بدةينةوة كة  ثتتؤلَين كرد ئتتةو  شتتت   ث
ختتؤم  ستتةكةخ  بتتا ق كتتردووة  ليذنةكان بؤض  بوون؟ بؤض  وا بِريارماندا؟ تةبعةن بِريارمان نةدا ثَيشنيازمان 
يتتا  يتتةعن  ئا بتتةوةخ،  راستك بَلَييم بؤ ئَيوةخ بةرَيز ثَيشنيازةكة وا ثرسيارةكةخ كاك )عبداهلل( ش ثةيوةستة 

نتتةكاوان تةوازون  ليذنةكان و ذمارةخ ئةندام متتارةخ ليذ كتتة ذ ان  ثةرلةمان ِرةضاو كراوة ئَيمة هةوَلمانداوة 
طتتةر  شاااءاهئة شتتانزدة ) ان بتتووة  صتتويت  فتتدة )16لتتة تة يتتان حة نتتدام  17(  بتتة ئة فتتةت  ئتتةوة دةر نتتة  ( ليذ

نتتةبَيت،  ستتةر  لتتة  تتتةخ  ئتتةو زةخ يتتةعن   يتَتت،  نتتة ب ثةرلةمان دةدرَيت كة هةر ئةندام  ثةرلةمان لة يةك ليذ
جار هةر خؤتان ئةَلني ئةمِرؤ لة يةك كاتدا هةر دوو كؤبوونةوةخ ليذنةم هةية، يةعن  بة كةم يةعن  زؤر 

يتتة  ئتتةو ليذنة بتتؤ  كتتةخ  فتتةروو ب يتَتت و تة نتتةدا ب يتتةك ليذ كردنةوةخ ليذنةكان ئةتؤ دةرفةت ئةبَيت زياتر لة 
نتتزدة ) هتتةر دوا يتتات   لتتة ج هتتةبَيت  تتتان  كتتةم، باور ختتاَل  ية لتت12ئتتةوة  كتتة  شتتم  هتتاوِرَخ تري بتتووين (  نتتة  ة ليذ

ئتتةو  كتتة  يتَتك  هتتيض تَيِروانين بتتة  شتتَيوةيةك  هتتيض  بتتة  بتتووين  يتتاواز  ستتيؤن  ج هةمووشتان ئةزانن ئَيمة لة فراك
ليذنانةمان واخ لَيكردووة تَيِروانينَيك  سياس  لة ثشتةوة نةبووة، تَيِروانينَيك  شةخص  نةبووة ئةمِرؤ كَ  
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ستتيوة، لةم ليذنة سةرؤك  كَ  جَيطرة كَ  موقةريرة كَ  ئ ئتتةمرؤمان نةنوو ةندامة ئَيمة ئةم ثةيِرةوةمان بؤ 
يتَتوةخ  ختتودخ ئ بتتؤ  شتتكال  ئتتةوة ئي يتتة  تتتان وا طتتةر ثَي يتتة، ئة نتتة ني متتة راخ ليذ ئةطةر من وةك راخ شةخص  خؤ
بتتةش  نتتة دا ئتتةوة راخ شةخصتت  م لتَتَيم  ستتان دة يتتنم دي ستتاي  دةب بةرَيز لةم خؤلة دروست دةكات من زؤر بة ئا

لتتة كردنةوةخ ليذنةكان ئةتوان صتتويت  بتتَين تة متتة  ني هةر بكةنة خوي داهاتوو، بةآلم ئةطةر بةو مةنزورة ئَي
نتتة  سةر ليذنةكان بكةين ئةمِرؤ ئةمن لةو ليذنةيةمة ئةو ليذنةية دةبَ  بيثارَيزين ئةمة بةو شَيوةية ناطةي

لتتةما كتتارخ ثةر حتت   ضتت  نةتيجة ناشتوانني ثةيِرةوَيك  باش، ضونكة وةكة بامسان كرد ئةو ليذنانة رؤ نن، بؤ
متتج  ضتت  دة كتترا، بؤ تتتان  نتتةخ ئافرة ستت  ليذ نتتة زؤر با دةمج كردن  ليذنة كةم كردنةوةية لة شةئن ؟ بؤ ووو
كتتةم  يتتةت   بتتارخ كؤمةآل طتتةَل كارو لتتة  يتتان  متترؤظ  متتاف   طتتةَل  لتتة  نتتة  بتتؤ ووو تتتان  نتتةخ ئافرة نتتةوةخ ليذ كرد

بتتة ئةخ بؤض  ثةروةردة و خوَيندن  باآل، يةعن  كة ثَيكةوة دةجمكردنةوةية؟   متتام  ن ماناخ واية ئَيمة ئيهت
نتتةوة  خوَيندن  باآل نادةين يان ئيهتمام بة ثةروةردة نادةين! دةمج كردن  ليذنة بة هيض ثَيوةرَيك كةم كرد
يتتة،  بتتة يةكةوة نيية لة شةئن  ئةو ليذنةية بؤ كار ئاسانيية بؤ ئةوةية كة ئةو ليذنانة تاضةند ثةيوةنديان 

بتتردة وامان داناوة، لةوانةية هةَلة نتتةمان  ضتت   كتترد بؤ مان كردبَ  لة شوَينَيك، ئَيستا ماف  بةركابةرتان باس 
كتتو  يتتةك وة نتتاكرَخ ليذنة ثتتارَيزين،  تتتةوازون ب ستتتمان  ئتتةوةخ وي ستتت  لةبةر نتتة تةندرو ضتت  هَيناما بازرطان  بؤ
بتتةش لتتة دا هتتةوَلمان  بتتَ ،  كتتةمك  ئتتةرك   يتتةكيش  كتتةي، ليذنة يتتز ب كتتدا ِر بتتةدواخ ية نتتاوةخ   قيتار ئةو هةموو 
يتتةك  بتتَ   كردن  ليذنةكان تةوازون لة مةهاميشيان هةبَ ، لةبةرئةوةخ بةسةريدا بثرذَين، داراي  بةخؤخ دة
يتتد  ستتان تةئك كتتةخ، دي يتتاد ب بتتؤ ز شتت   متتاف  بةركابةري ئتتةوة  ئتتةوة و  طتتان  و  ثتتاش بازر ستتان  جتتا دي بتتَ   نتتة  ليذ

ثشتطريخ كردووة، تةقريبةن من  دةكةينةوة بِريار بؤ ئَيوةية، هةَلساوين هةموو ئةو ِرةئيانةخ كة سَ  كةس
نتتة 9) نتتةوة و دةخيةي ستتياغة دةكةي هتتةمووخ  يتَتني  شتتنيارةكانتان، د هتتةموو ثَي ئتتةَام   لتتة  ستت   ( الثةِرةم نوو

تةسويت، بةآلم داواكارخ ئَيمة جارَيك  تر ئةوةية كةوا دةنط نةدةين ئةمرؤ من لةكام ليذنةم، من سةرؤك  
نتتةم، وا كتتام ليذ طتترخ  يتتان جَي نتتةم  متتة ليذ يتتة  كا ئتتةو ليذنة نتتة  ئتتةو ثةرلةما بتتؤ  شتتة  ضتتؤن با كتتة  بتتدةين  نتتط  دة

لتتة  شتتم،  متتن و هاوِرَيكاني دامبةزرَخ، ئةطةر لَيم  قبوَل بكةن هةستم كرد لة موناقةشات ئةوةمان بةدخ كرد، 
هتتةبَ   تتتان  كتتران، باوةِر كتتان  شتتَيوةية طفتوطؤ بتتةو  كتتة  يتتةعن   كتترد،  بتتةدخ  نتتةمان  ئتتةو تَيِرواني شتتةكان  موناقة

بتتة ثةلةمشان نة ستتة و زؤر  كردووة، تةقريبةت ساَلَيك و شةش مانط خةريك  ئةو ئيشة بووين، زؤر بة ديرا
ختتؤ  متترؤظ  متتاف   بتتةر،  متتاف  بةكار لتَتَيني  كتتة دة يتتة  متتان وا متتة ثَي يتتان ئَي ئتتةوةخ تر كتتردووة،  ستتةمان  جتتدخ ديرا

خَيزان و منداَليش  منداَليش مرؤظة و كة دةَلَي  ماف  مرؤظ ماف  منداَليش دةطرَيتةوة، ئةطةر ثَيشتان باشة
طتتوت   وتتان  لتتة هاوِرَيكا يتتةكَيك  نتتة  بتتؤ ووو يتَتك،  كتتةن دةليل ستتةير  يتتة،  شتتة ني ئتتةوة كَي شتتوَينَيك  زياد بكةن لة 
ئتتةوةخ  خبتترَخ، لةبةر يتتةك  هتتة  نتتةخ نةزا ئتتةوقاف و ليذ نتتةخ  شتتة ليذ طتتوت  وا با بتتوو  ختتان  يتتان  بتتزامن ظ وا

ئتتةو دوو  بتتؤ  ختتؤ  متتة  كتتةن ئَي ستتةير  شتتتةرةكة،  متتةكانيان مو تتتاوةكو ئةندا نتتانَيني  نتتة دا ئتتةو دوو ليذنا ستتاَلة 
يتتةك   كتتة مةودا كتتردووة  بتتةش  نتتةكاوان دا متتة وا ليذ يتتة ئَي وابكةين، ئةخ ثاش ئةوة، خؤ موشتةرةك ناب ، بؤ
ستتةر  نتتةوةخ لة ستتتم ِروونكرد متتن وي كتتة  ئتتةوةخ  درَيذ بؤ ئاييندة ئةو ليذنانة دةستكارخ نةكرَين و بِر بكةن، 
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بتتة بدةم ئةو خاَلانة بوون ئةوةخ  ستتيوة و  متتان نوو يتتةكان  ئَيوة تتتةوة ِرةئ بتتة ئةمانة تريش وةكو بامسان كرد 
يتتة،  بتتؤ ئَيوة يتتاريش  تةئكيد ئَيمة هةموو ِرةئيةكانتان بة ِرَيزةوة وةردةطرين و دةخيةينة دةنطدانةوة، دوا بِر

 ئَيمة تةنها ئيقكامحان كردووة و ئَيوة بِريار دةدةن، سوثاس.
 رؤك  ثةرلةمان:بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/سة

 كاك ابوبكر قسةيةكت هةبوو؟ فةرموو.
 بةِرَيز ابوبكر عمر عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

ئتتةم 15بةِرَيزان بنةماخ كةم كردنةوةخ ليذنةكان بؤ ) بتتؤ  عتتةدةدة دام،  لتتةو  كتتةمكيش  طتتةَل  متتن لة نتتة  ( ليذ
لتتةمانَي لتتة ثةر ستت  دا )111ك  )ثاساوانةخ الخ خوارةوة دةطةرَيتةوة، مةعقول نيية  هتتةبَ ، 22( كة نتتة  ( ليذ

حتتةيات   دوو/ لةسةر بنةماخ ثسثؤرخ تةفةروغ و خؤ يةكنكردنةوة، من بؤ خؤم ئةندام  يةك ليذنةم، بة 
ئتتةوةخ  يتتة، لةبةر ئتتةو ليذنة دةيان كؤبوونةوةم فةوتاوة يان حةق  كؤبوونةوةم نةداوة، ه  ئةم ليذنةية يان 

نتتدامان  ث هتتةموو ئة شتتمانة،  لتتة ثةلي بتتةخ ثة بتتَ ، زؤر يتتةك ِرؤذدا  لتتة  نتتةوةكان  بتتةخ كؤبوو كتتة زؤر لتتةمان  ةر
ئةندامان  ثةرلةمان ثةلةخ ئةوةيانة كة كؤبوونةوةكان ئامادة نني لة دوو ِرؤذخ جياواز دا دوو كؤبوونةوةخ 
كتتةن  ستتةنطاندنَيك  ورد ب تتتةقيم و هةَل طتتةر  دوو ليذنة بكةن، ئةوة حاَل نيية ليذنةكان  تَيداية بةِراست ، ئة

ستتةرؤك و ب ؤ كاروبارخ ئةم ليذنانة، بزانن ضةنَيك ئةكتيظن، ضةنَ  فةعالن، بة داخةوة زؤرجار بِرياردةر و 
ئتتةوة  نتتةوةكان، لةبةر لتتةناو كؤبوو يتتة  جَيطرخ ليذنةكان من بةخؤمشةوة ناومان دةنووسرَخ و وجوديشمان ني

هتتةم ف نتتة،  يتتةك ليذ بتتؤ  تتتةوة  يتتةكن بكا ختتؤخ  بتتَ   و  فتتةرغ  نتتدام موتة طتتةر ئة ستتثؤرخ ئة هتتةم ث كتتةوَخ  يتتا دة ر
بتتوون   ئتتةكتيظ  كتتاراي  و  نتتاخ  يتتش ما نتتةخ زؤر يتتة ليذ متتةرجيش ني ضتتؤن  طتترَخ، وةك  ستتيش وةردة وئيختسا
كتتاك  ثةرلةمانتارةكانة و ثَ  ِراطةياندن بَ ، ئةوةخ كة هَيزخ ضةكداريش كاك نازم باس  كرد، كاك كاروان و 

لتتةِرووخ  شوان لة ليذنةخ ثَيشمةرطة، منيش ئةندام  ليذنةخ ناوخؤ ضتتةكدارن  مب، ئةمانة هةموويان هَيزخ 
يتتة  ئتتةوة ثَيموا يتتة، لةبةر نتتدةيان هة يتتةك فةرما يتتة  جتتارخ وا هة تتتةمويل،  لتتةِرووخ  ضتتةك،  لتتةِرووخ  شتتق،  مة
ستتت  نتتةخ ثَيوي ئتتةوة دوو ليذ ئيختساسةكان زؤر لةيةكةوة نزيكة، مةرج نيية ثَينج سةد هةزار ضةكدار بَلَي  

خوَيندن  باآل  لة ئيبتدائيةوة هةتاوةكو ماستةر و دكتؤرا خؤ ئةويش ثَينج  دةكات ئةطةر وابَ  ثةروةردة و
 سةد هةزار قوتاب  وخوَيندكارخ تَيداية، بؤ لةيةك ليذنة داية، زؤر سوثاس.

 
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/سةرؤك  ثةرلةمان:

 د.بةهار فةرموو.
 بةِرَيز د.بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

 َيز د.فرست قسةكان  من  كرد، سوثاس.بةِر
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 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/سةرؤك  ثةرلةمان:

 كاك ابو بكر فةرموو.
 بةِرَيز ابوبكر عمر عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

 من خؤم لة ليذنةخ نةزاهةم يةكَيك بووم لةوانةخ ليذنةخ نةزاهةم البردووة بةِراست .
 ةرؤك  ثةرلةمان:بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/س

 كاك بةهزاد تكاية بة ثةلة ئةطةر نوقتة نيزامية؟ فةرموو.
 بةِرَيز بةهزاد دةروَيش:

 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.
يتَتك ل  ستتتانَ ، ئ لتتةمان  كورد نتتاوخؤخ ثةر ثتتةيِرةوخ  ستتةر  تةبعةن ديظ ميكانيزما ثةسةند كرخ، يا طفتوطؤ ل

طتتؤكردن خاَلَ  ثةيِرةوخ، خاآل )ج( داواكردن بؤ دواخست ستتةر طفتو يتتاردا لة كتتة بِر ن  طفتوطؤ لةسةر بابةتَيك 
ختتازَخ 12لةسةر بابةت  يان ئاَلوطؤِرخ بةرنامةخ كار، نوكة ئةم ذمارةخ ياساي  ) يتتة، دا ( كةسة، مة واذوو كر

لسةرؤكايةت  و جةنابَ  تة دكةين، كة ئةظ بةرنامةخ كار سبةخ بَيتة ِراطرتن، دانيشتنا سبةخ تايبةت بكرَخ 
ختتاز بة د ئتتةم دا نتتدَخ  بتتةر هة ئتتابوورخ، ذ  يتت  و  ستتازخ و دارا ثتترؤذةخ ضاك ؤخ  ئَيستاخ هةرَيم  كوردستان و 

بتتةِرَيز  كتتر،  ختتاز  لتتةكا دا ستتثَيدةش طة ضتتونك   كتتانيزمَ ،  يتتظ مي شتتَيني د ستتبةخ ب طتتدان و  تتتة دةن كتتةين خبرَي د
شتتتنةك نتتاوخؤ  سةرؤكَ  ثةرلةمانَ ، ئةطةر ئةم هةفتانة بؤ ووونة دوو ِرؤذا دانيشني، داني ثتتةيِرةوخ  بتتؤ  بتتا 

 بَ  و يةكَيك  تريش بؤ ئةم دؤخة بيت، بشَيني تةوازونةك  راطرين، بطةينة ضارةسةريةك، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/سةرؤك  ثةرلةمان:

 باشة سوثاس، كاك عمر فةرموو.
 بةِرَيز عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

نتتني  ئَيمة تةقديرخ قسةكان  طتت  دةزا بتتة طرن بةيان  كة بةِرَيزت كردت دةيكةين، دةزانني ئَيمة هةر خؤمانني، ئَيمة 
ضتتؤنة،  متتةت  متتة و حكو نتتدخ ئَي ستتتان دا ثةيوة لتتة كورد ضتتةندة  لتتةمان  نتت  ثةر ستتني، وةز مشتتان بنا ئتتةوةخ خؤ بتتؤ  كتتة 

نتتاوخؤ لةبةرن ثتتةيِرةوخ  ستتتا  متتة ئَي ستتتة ئَي نتتةبَ ، ِرا يتتر  متتان زو يتتاتر لَي لتتةوة ز طتتةخ خةَلكيش  يتتة، بِر متتان هة متتةخ كار ا
هتتةرَيم   نتتاو  نتتةكان   بتتة قةيرا متتةت  متتة حكو دووةم  سبةينَ  بكرَخ بة لةسةر ئةو قةيرانةخ كة ئَيستا ثةيوةندخ ئَي
ستتةآلت   كتتة و دة ستتةر ب طتتدان  لة ستتبةينَ  دةن كتتة و  ختتَل ب كوردستان هةية من داوا لة بةِرَيزت دةكةم بِرطةخ دووةم دا

ستتةخ  بةِرَيزتانة كة داخل  بكةن، ئتتةوةخ جةل لةناو قاعةخ ثةرلةمانيش دةنطدان  لةسةر دةكةين، ثَيش  دةخةين بؤ 
 بتوانني واخ َي بكةين، باس  ئةو قةيرانانةخ ئةمرؤ و باس  بةين  ئَيمة و حكومةت بكةين، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/سةرؤك  ثةرلةمان:
 د.شَيركؤ فةرموو.

 



 255 

 :بةِرَيز د.شَيركؤ حةمة امني
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

يتتا  ستتةخ ت يتتة ق متتة ئَيرة شتتوَين  ئَي بتتةيانيش ومت  كتتو  كتتةم، وة منيش ثشتيوان  لة قسةخ ئةم دوو هاوكارةم دة
 بكةين لةسةر دؤخ  ئَيستاخ هةرَيم  كوردستان، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/سةرؤك  ثةرلةمان:

 د.عزت فةرموو.
 بةِرَيز د.عزت صابر:

 ةرؤك  ثةرلةمان.بةِرَيز س
بتتة  ستتةبارةت  كتتردن  طتتؤ  بتتؤ طفتو كتترَخ  تتتةرخان ب ثشتيوان  ئةو سَ  هاوكارة ثةرلةمانتارةم دةكةم، سبةينَ   
لتتة  كتتةم  لتتةمانتارَيك داوا دة لتَتَيني وةك ثةر بتتا ب يتت  و  قةيران  داراي  لة هةرَيم  كوردستان، وةك ليذنةخ دارا

قتت ختت   بتتدةن دؤ ثتتَ    طتتةم  ستتبةينَ  ِرَي كتتارخ  متتةخ  قتتةيي بةرنا ضتتةند دة ثتتؤرتَيك   لتتة ِرا ستتتا  يتت  ئَي ةيران  دارا
لتتة  لتتةمان  لتتة ثةر بتتَ   يتتار  كتترَخ بِر يتتاريش دةرب طتتةر بِر خبوَينمةوة بؤ ثةرلةمانتاران و طفتوطؤخ َي بكرَخ و ئة
تتتةوة، زؤر  يتت  بدؤزَي قتتةيران  دارا بتتؤ  يتَترا  ستتةرخ خ كتترَخ ضارة متتولزةم ب شَيوةخ بِريار دا بؤ ئةوةخ حكومةت 

 سوثاس.
 ز د.يوسف حممد صادق/سةرؤك  ثةرلةمان:بةِرَي

 خاتوو شكرية فةرموو.
 بةِرَيز شكرية امساعيل:

 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.
ستتبةينَ   منيش ثاَلثشت  قسةكان  كاك بةهزاد و كاك عمر عينايةت و د.عزت دةكةم، بةِراست  زؤر زةرورة 

ستتتان  ئةو بِرطةية زياد بكرَخ و ئَيستا بيخةنة دةنطدان، لةبةرئةوةخ هتتةرَيم  كورد ختتةَلك   نتتةبَ   هةر هيض 
هةست بكةن ئَيمة لةطةَل ئةوانني و هةست بكةن هةست بة موعانات  ئةوان دةكةين و لة هةمان كاتيش دا 
نتتة  هتتةموو قةيرا لتتةو  ضتتوون  بتتؤ دةر نتتةوة  َتتاو بدؤزي ضتتارةيةك  طو طتتة  هتتةموومان ِرَي ضتتوون   بتتة ِراوبؤ

 كةَلةكةبووانة و سوثاس.
 حممد صادق/سةرؤك  ثةرلةمان:بةِرَيز د.يوسف 

 خاتوو ئاواز فةرموو.
 بةِرَيز ئاواز شَيخ جةنط :
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

بتتة  كتترَخ  ستتت ب نتتد درو يتتةك  تايبةمتة كتتة ليذنة كتترد  من ثشتطريخ لة قسةكان  كاك فرهاد دةكةم، ثَيشنيارخ 
لتتة كتتة  نتتةكان   لتتة قةيرا يتتةكَيك  يتتة  نتتداوةكان، ثَيموا ئتتاو و بة بتتةِرووخ  ناوخ ليذنةخ  يتتك ِروو يتتةك  نز داهاتوو

ستتتان،  هتتةرَيم  كورد متتةت   نتتة حكو ستتت  كتتو ثَيوي ختتةوة وة ئتتاوة، بةدا قتتةيران   هةرَيم  كوردستان دةبَيتةوة 
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ئتتاو و  ستتةر  كتتار لة ستتت  كتتو ثَيوي نتتةمانتوانيوة وة ئتتاودَيرخ  ئَيمةش وةكو ليذنةخ مةعن ، ليذنةخ كشتوكاَل و 
بتتةِرَيز بةنداوةكان بكةين، بؤية ثشتيوان  ثَيشنيا رةكةخ كاك فةرهاد دةكةم، دةمةوَخ ئةوةش بري ئةندامان  

لتتة  تتتةوة  شتت  بآلودةبَي ستتاآلنة نةخؤ كتتة  ستتتني  عتترياق دةبي لتتة  نتتة  متتة ِرؤذا بَينمةوة كة طرنط  ئاو لةوةداية ئَي
بتتةهؤكارخ  كتتة  شتتيانةخ  لتتةو نةخؤ كتتة  كتتؤلَيرا يةكَي عرياق انشاهلل دوور دةبَ  لة هةرَيم  كوردستان، نةخؤش  

بتتة  ثيس يتتوادارم  يتتة ه بتتَ ، بؤ عتترياق دة بوون  ئاو و سةرضاوةكان  ئاو بآلو دةبَيتةوة، هةموو ساَلَيك تووش  
 نةزةرخ ئيعتبار وةرخ بطرن ئةو ثَيشنيارة ئةندامان  بةِرَيز ثشتيوان  بكةن، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/سةرؤك  ثةرلةمان:

 خاتوو َيبة فةرموو.
 يف:لطبةِرَيز َيبة 

 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.
يتتاد  يتتة ز منيش ثشتطريخ لة ثَيشنيارةكةخ كاك بةهزاد و كاك عمر و ئةو بةِرَيزانةخ تر دةكةم كة ئةو بِرطة

 بكرَخ بؤ بةرنامةخ كار، سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/سةرؤك  ثةرلةمان:

 خاتوو طةشة فةرموو.
 بةِرَيز طةشة دارا:

 مان.بةِرَيز سةرؤك  ثةرلة
ستتةر  ستتة لة لتتةمان ق ستتتة ثةر يتتة ثَيوي بتتَ  ثَيموا ستتبةينَ   بتتؤ  طتتةر  لتتةمان ئة شتتتن  ثةر بتتة داني ستتةبارةت  واهلل 
ئتتةو  نتتدامان  بتتَ  ئة عتتة دة ئتتةوةخ موتةبة ئتتةوا  بتتَ   متتادة  ثتتؤرت ئا طتتةر ِرا بتتةآلم ئة كتتات،  ختتةَلك ب شتتةكان   كَي

ستتةر ئ يتتة ِراثؤرتةيان لةبةردةم دا بَ  بؤ ئةوةخ ديراسةخ بكةن و طفتوطؤ لة كتتةن، بؤ تتتة ب ئتتةو ِراثؤر ستت   ةسا
تتتةخ  بتتؤ هةف شتت   لتتةمان داني نتتدامان  ثةر ئةطةر ِراثؤرتةكة د.عزت صابر ئامادةخ بكات و بيخاتة بةردةم ئة

 داهاتوو بَ  لةسةر ئةو بابةتة، سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/سةرؤك  ثةرلةمان:

 فةرموو. مظناكاك 
 كبري: ناظمبةِرَيز 

 رلةمان.بةِرَيز سةرؤك  ثة
بةِرَيزان ئةندامان  ثةرلةمان، ثشتطريخ لة قسةكان  كاك بةهزاد و كاك عمر و ئةو بةِرَيزانةخ تر دةكةم كة 

 سبةينَ  بِرطةيةك زياد بكرَخ بؤ ئةوةخ كة لةسةر قةيران  ئةمرؤ طفتوطؤ بكةين و زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/سةرؤك  ثةرلةمان:

 كاك شوان فةرموو.
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 ِرَيز شوان شَيخ امحد:بة
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

كتتة  يتتاتر بابةتة ئتتةوةخ ز بتتؤ  شتتةخان  بتتةت  طة بتتة تاي بتتةآلم  كتتةم،  نتتة دة ئتتةو بةِرَيزا منيش ثشتطريخ لة قسةخ 
ستتةر  ئامادةكارخ بؤ بكرَيت و دةوَلةمةند تر بكرَخ، ثَيم باشة لة هةفتةخ داهاتوو كؤبوونةوةخ ثةرلةمان  لة

 اس.ئةَام بدرَخ و سوث
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/سةرؤك  ثةرلةمان:

 د.سراج فةرموو.
 بةِرَيز د.سراج شَيخ امحد:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

نتتةكرا  ئتتةمرؤش  طتتةر  تةواو ثشتطريخ لةو هةظاآلنة دةكةين دةبوواية ئةمرؤ كة تايبةت بةو بابةتة، بةآلم ئة
 دةكرَخ بةيان  بكرَيت، سوثاس.

 صادق/سةرؤك  ثةرلةمان: بةِرَيز د.يوسف حممد

طتتةر  ستتبةينَ  ئة كتتةين،  ستتةخ دة ستتتمان ديرا تتتة بةردة يتتة هاتؤ ئتتةو داواكار ستتةرؤكايةت ،  ستتتةخ  لتتة دة متتة  ئَي
تتتان  طتترين، خؤ ضتتاو ب نتتةش لةبةر ئتتةو ِرايا تتتوانني  لةبةرنامةخ كار دةتوانرَخ ئاَلوطؤِرخ ثَ  بكرَخ، ئةو كاتة دة

لتتتةمان، ئ نتتتدامان  ثةر كتتتةن ئة تتتتريش ب شتتتاوةرةيةك   بتتتَ  و م حتتتازر ب يتتَتك  بتتتوو ِراثؤرت بتتتاش  تتتتان  طتتتةر ثَي ة
ستتبةينَ   كتتة  لتَتَيني  بتتةجَ  دةهَي تتتان   بتتؤ خؤ ئتتةوة  كتترَخ،  كتتة ب شتتةخ ِراثؤرتة بتتَ  و موناقة ستتتتان  لةبةردة
يتتةوة  ضتتاو ِروون بتتة بةر دانيشتنةكة بكةين يان بؤ ئةو كات  كة ِراثؤرتَيك حازر دةبَ  و ئةندامان  ثةرلةمان 

هتتةمان لةسةر كؤمةَلَيك ثَيشنيا لتتة  ر وتوَيذ دةكةن، دةشكرَخ سبةينَ  وتوَيذَيك بكةين و هةفتةخ داهاتووش 
ستتتةخ  نتتدام  دة متتة دوو ئة ستتتا ئَي يتتة ئَي يتتة، بؤ لتتةو ِرووةوة ني شتتةيةك  هتتيض كَي كاتدا لةبةرنامةخ كاردا دابَ ، 

يتتة و يتَترة ني لتتةمان ل ستتةرؤك  ثةر طتترخ  بتتةِرَيز جَي بتتةآلم  يتَتذَيكيش  سةرؤكايةت  لَيرةين كَيشةمان نيية،  وتوو
لتتة  كتتات  ئتتةو  لةطةَل ئةو دةكةين، ئةطةر بة باش  دةزانن ئةوة لة بةرنامةخ كارخ سبةينَ  ئيزافةخ دةكةين، 

 دانيشتن  سبةينَ  دةتوانرَخ دةنطدان  بؤ بكرَخ بؤ ئاَلوطؤِرخ بةرنامةخ كار، بةَلَ  خاتوو امنة فةرموو.
 بةِرَيز امنة زكرخ:

 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.
ستتةرؤكايةتيَ  و ئة نتتةكا  كتتو جظي ختتؤ  نتتا  ستتثَيكا ئاخافت يتَتداخ ل دة متتاذة ث ز ثَيشنيار دكةم وةك  جةنابَ  تة ئا

بتتؤ  هتتةبي   كتتارخ  تتتةكا ئامادة هتتةبي ، ِراثؤر كتتر  سةرؤك فراكسيؤنةكان دطةل حكومةتَ  هةبَ  بةرضاظ ِروون
ستتةري هتتيض ضارة ئتتاخظني  هتتَيني ب ئتتةم ب لتتةمانتار  ختتةَلك هةندَخ كو ئةطةر بةس ئةو ثةر يتتةعن   نتتةبني،  ةك  

ئتتةَام دان،  تتتة  ئينتزارة ضارةسةريَ  ذ مةدا، ضارةسةرخ ذخ هةماهةنطيا ثةرلةمان و حكومةت  ثَيكظة دهَي
متتةتَ   طتتةل حكو ختتؤ د نتتا  هتتني وَخ جظي طتتةر  كتتةم ئة شتتنيار د ثةرلةمان تنَ  نةشَ  ضارةسةريَ  ببين ، ئةز ثَي

 ئةَام بدةين د دةرئةَامَ  ئيجاب  هةب ، سوثاس. بكةن، ئةم ئامادةكارخ و ثننكرخ ب ني جظينا خؤ
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 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/سةرؤك  ثةرلةمان:

لتتة  يتتارخ َي دةدرَخ  بتتةيان  بِر ئتتةوة  ثتتةيِرةو،  ستتةر  باشة، ئَيستا هةر بةردةوام دةبني لةسةر وتووَيذةكاوان لة
 ر بكةين، د.ِرَيواز فةرموو.( خبوَيننةوة بؤ ئةوةخ وتوَيذخ لةسة30هةموو حاَلةتَيك دا، ماددةخ )

 بةِرَيز د.ِرَيواز فائق:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

 30ماددةخ/
متتةكان  1 لتتةنَيو ئةندا تتتوانَ   كتتان  دة نتت  كارة بتتةجَ  كرد جتتَ   / هةر ليذنةيةك  هةميشةي  لة ضوارضَيوةخ 

نتتة يتتةك  ليذ ستتَي  شتتنيارخ  ستتةر ثَي كتتراو لة يتتارخ  كتتارَيك  د بتتؤ  كتتات  ستتت ب كتت  درو نتتةخ الوة نتتة  ليذ كتتارخ ليذ
 فةرعيةكانيش كؤتاي  دَخ بة كؤتاي  هاتن  كارةكة.

لتتة 2 نتتةكان  نتتةوةخ ليذ / هةر ليذنةيةك اليةن  كةم مانط  دوو جار كؤ دةبَيتةوة، ئةم حوكمة لةسةر كؤبوو
 نَيوان دوو وةرزخ ياسادانان دا جَ  بةجَ  نابَ .

ستتةرؤك3 طتترخ  يتتان جَي ستتةرؤك  ستتةر داواخ  يتتةك   / ليذنة هةميشةييةكان لة ستتَي  يتتان  نتتة  ستتةرؤك  ليذ يتتان 
نتتة ) نتتدامان  ليذ بتتَ  ئة نتتةوة 24ئةندامان  ليذنة لة كات  ثَيويست دا كؤدةبنةوة، دة ثتتَيش كؤبوو تتتذمَير  ( كا

 لةاليةن بِرياردةرخ ليذنة لة كات و شوَين و بةرنامةخ كارخ كؤبوونةوة ئاطادار بكرَينةوة.
متتاد4 بتتة ئا نتتة  بتتة / ِرَيذةخ ياساي  كؤبوونةوةخ ليذ كتتانيش  بتتَ ، بِريارة تتتةواو دة نتتدامان  نتتةخ ئة ةبوون  زؤري

يتتةت   ستتةرؤك لةطةَل كتتة  نتتة  ئتتةو الية طتتةكان  زؤرينةخ دةنط  ئامادةبووان دةدرَين لة كات  يةكسان بوون  دةن
 زؤرينة دةبَ .

بتتريوِراخ 5 لتتة  يتتةك  متتادةبووان ثوختة نتتاو و واذووخ ئا كتتة  كتترَين  متتار دة / دانيشتنةكان  ليذنة لةكؤنووس تؤ
 ئةندامةكان و ئةو بِريارانةخ كة لة كؤبوونةوةكة وةردةطريَخ لةخؤ دةطرَخ.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/سةرؤك  ثةرلةمان:

 كَ  قسةخ هةية لةسةر ئةوماددةية؟ كاك طؤران فةرموو.
 بةِرَيز طؤران ئازاد حةمة:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

بتتةآلم بةِرَيزان ئةندامان  ثةرلةمان من دةست خؤش  د يتتة،  يتتا ني ةكةم، نةسةكة وةك خؤخ ئةشكالَيك  واخ ت
ستتتا 3لة خاَل  ) ضتت  ئَي طتتةر  ستتةرؤك، ئة طتترخ  ( كة دةَلَ  ليذنة هةميشةييةكان لةسةر داواخ سةرؤك يان جَي

نتتةكان و  لتتةنَيوان ليذ هتتةبَ   هتتةنط   ئتتةوةخ هةما بتتؤ  بتتةآلم  ستتتووة،  متتة دوا خ ستتةرؤكايةتيمان ئَي ستتةلةخ  مة
جتتا دةستةخ سةرؤكايةت  و ستتة،  ستتَ  كة ستتةرؤكايةت   كتتة  بتتَ ،  لتتةمان  ستتةرؤكايةت  ثةر ستتةر داواخ  شتتكة لة ابا

بتتة دوو  نتتط دةدةن  نتتة دة بتتة زؤري ستتةرؤكايةت   دواتر لة سةآلحيةتةكان  سةرؤكايةت  دةست نيشان دةكرَخ 
ستتةرؤك  لةسةر سَي دةنط دةدةن، حةق  ظيتؤيان هةية يان نا، ئةوة بؤ ئةوَخ بةجَ  دَيَلني، بةآلم ناوهَينان 

 يان جَيطر بة جيا من ثَيمواية كةمَيك ناِرَيك ترة، باشكة بةناوخ سةرؤكايةتييةوة بَ ، سوثاس.
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 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/سةرؤك  ثةرلةمان:
 فةرموو. مظناكاك 

 كبري:ناظم بةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

نتتةكان نتتةوةخ ليذ بتتة  من لة خاَل  سَييةم ثَيشنيار دةكةم كة كؤبوو بتتَ ،  نتتة  ستتةرؤك  ليذ ستتةر داواخ  تتتةنها لة
تةسةورخ من سةرؤك و جَيطر و يان سَييةك  لة كةم كردنةوةخ هةيبةت  سةرؤك  ليذنةية، خاَلَيك  تريش 
ثَيشنيار دةكةم كة بِرطةيةك زياد بكرَخ، هةر كار و ضاالكيةك  ليذنةكان لة سايت  ثةرلةمان بَيتة خوارَخ و 

 بدرَخ و زؤر سوثاس.لة ميدياكان طرنط  ثَ  
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/سةرؤك  ثةرلةمان:

 د.شَيركؤ فةرموو.
 بةِرَيز د.شَيركؤ حةمة امني:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

يتتةك 2خاَل ) هتتةر ليذنة ختتاَل  دووةم  لتتةنَيوان دوو وةرز دا،  لتَتَ   كتتة دة ئتتةوةخ  بتتورة  نتتة ب شتتتنةكان  ليذ ( داني
جتتار كؤدة يتَتوان دوو وةزرخ اليةن  كةم مانط  دوو لتتة ن نتتةكان  نتتةوةخ ليذ ستتةر كؤبوو متتة لة ئتتةم حوك تتتةوة،  بَي

شتتووخ  تتترَخ ث كتتة دةو ئتتةوةخ  يتتةعن   نتتَ ،  نتتط بَي ئتتةوة دة ياسادانان دا جَ  بةجآ ناكرَخ، بةبِرواخ من ئةطةر 
نتتيم  ئتتةوة  طتتةَل  متتن لة يتتة  ثةرلةمان بة تةواوةت  تةسبيت دةبَ ، يةعن  فعلةن ثةرلةمان دةبَ  بة ثشوو، بؤ

بتتَ  ل يتَتك دة هتتةموو كات يتتة  ستتت  دا بؤ لتتة ِرا يتتة  شتت  ثةرلةمان نتتة ئي هتتةبَ  ليذ ئتتةوة  كتتات  ةِراست  دا ثَيويست نا
نتتة  نتتةوةخ ليذ بتتربَخ و كؤبوو ئتتةوة ال كتتارم  متتن داوا يتتة  بتتَ ، بؤ نتتةوة دا لتتة كؤبوو ليذنةكة لة ئيش كردندا دابَ  

ئتتةوة نتتاكرَخ،  ستتاي   نتتةوةخ ئا كتتة كؤبوو ئتتةوةخ  ستتةلةخ  بتتة مة ستتكَيتةوة  شتتووخ نةبة بتتة ث ختتةَلك دا  لتتةناو  خ 
 ثةرلةمان  ناسراوة، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/سةرؤك  ثةرلةمان:

 د.ظاآل فةرموو.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

كتتان   نتت  كارة بتتةجَ  كرد جتتَ   ضتتَيوةخ  لتتة ضوار شتتةيي  يتتةك  هةمي هتتةر ليذنة يتتادة،  كتتةم ز ختتاَل  ية يتتة  ثَيموا
نتتةخ دةت بتتةآلم ليذ يتتة،  ستتيش ني ستتتا نة ضتتونكة ئَي كتتات،  وانَ  لة نَيوان ئةندامةكان  ليذنةخ الوةك  دروست ب

هةميشةي  دةتوانَ  لة نَيوان ئةندامةكان  ليذنةخ الوةك  دروست بكات و ِرابسثَيرَخ بة ئةَامدان  كارَيك  
بتتَ  يتتةن  ديارخ كراو، خاَل  دووةم ثشتطريخ لة د.شَيركؤ دةكةم ثَيمواية دة ستترَخ ال نتتابَ  بنوو هتتةَلبطريدرَيت   

يتتان  ستتةرؤك  ستتةر داواخ  شتتةييةكان لة نتتةخ هةمي ستتَييةم ليذ ختتاَل   كةم مانط  دوو جار ليذنة كؤببَيتةوة، لة 
نتتةبَ  داواخ  متتاف   هتتةَلبطريدرَخ،  كتتةم  شتتنيار دة نتتة ثَي ستتةرؤك  ليذ جَيطرخ سةرؤك يان سةرؤك  ليذنة تةنها 
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متتار 5( وةكو خؤخ و خاَل  )4َل  )كؤبوونةوة لة ليذنةكةخ خؤخ، خا نتتووس تؤ لتتة كؤ نتتة  شتتتنةكان  ليذ ( داني
متتار  نتتووس تؤ لتتة كؤ يتتةك  هتتةموو كؤبوونةوة شتتتنَيك و  هتتةموو داني يتتة و  ختتؤخ وا هتتةر بؤ دةكرَيت، ئةوةشيان 

 دةكرَخ، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/سةرؤك  ثةرلةمان:

 كاك صاحل فةرموو.
 بةِرَيز صاحل فقَ  مراد:

 ةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.ب
ستتةرؤكايةت   ستتتةخ  شتتنيارخ دة ستتةر ثَي نتتة لة يتتةك  ليذ ستتَ   شتتنيارخ  ستتةر ثَي لتتة  طتتة  من لة خاَل  يةكةم دا ج

 ليذنة يان سَ  يةك  ليذنة واتة ئةوةخ بؤ زياد بكرَخ، سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/سةرؤك  ثةرلةمان:

 خاتوو منرية فةرموو.
 عثمان:بةِرَيز منرية 

 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.
ستتراوةتةوة  ستتتا نوو شتتَيوةيةخ ئَي بتتةو  ئتتةو  طتتةر  ستتت  ئة كتتةم، بةِرا ثشتطريخ قسةكان  د.شَيركؤ حةمةامني دة
كتتةم   يتتةن   بتتدرَخ، ال ئتتةَام  ستتت  ئةطةر بةو شَيوةية بَ  ئةوة كارخ ثةرلةمان  بةِراست  ناتوانَ  وةكو ثَيوي

كتتات  مانط  دووجار ثَيمواية ليذنة دةتوانَ  لة نتتدَيك  جتتار، هة نتتةك دوو تتتةوة  جتتاريش كؤبَي مانطَيك دا ضوار 
 ِرةنطة ثَيويست بكات زياتريش بَ ، بؤية ثَيمواية ثَيويستة ئةوة هةَلبطريَخ، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/سةرؤك  ثةرلةمان:

 ِراخ ئةندامان  ليذنة ضيية؟ د.فرست فةرموو.
 بةِرَيز د.فرست صؤف :

 ثةرلةمان. بةِرَيز سةرؤك 
طتتر  لتتةمان و جَي ستتةرؤك  ثةر سةبارةت بةوةخ كة كَ  داوا بكات كؤبوونةوة بكرَخ، ئَيمة لةسةر بنةماخ ئةوة 
و سةرؤك  ليذنة و سَ  يةك  ئةندامان نووسيوة، سةرؤك و جَيطر لةبةرئةوةخ ئةطةر بطةِرَيينةوة دواتر بؤ 

شتتَيوةية  موناقةشةخ دةسةآلتةكان، هةردووكيان سةرو كاريان لةطةَل بتتةو  متتة  يتتة ئَي يتتة، بؤ كاري ليذنةكان هة
يتتد  بتتة تةئك كتترا  شتتتطريخ لَي دامان ِرشت بوو، لةبةرئةوةخ ئةو ِرايةش لةاليةن سَ  ئةندام  ثةرلةمان زياتر ث
متتةمشول  جتتة  ئتتةو مةر ستتادانان  يتَتوان دوو وةرزخ يا لتتة ن ستتةلةخ  كتتة مة بتتةوةش  دةخيةينة دةنطدان، سةبارةت 

بتتَ  د نتتةكان دة كتتة ليذ يتتة  جتتاريش ني ستتَ   يتتة  نتتةوة، لةوانة كتتة كؤنةب يتتة  يتتة ني بتتةو مةعنا نتتةوة،  جتتار كؤبب وو
جتتار  بتتَ  دوو كتتة دة يتتة  جتتةخ نيزام ئتتةو مةر بتتدةين و  ستتةيةك  يتتة فور ستتتمان ئةوة بتتةآلم مةبة نتتةوة،  كؤبب
بتتؤ  بتتوو  فتتةتَيك  كؤببنةوة، لةوانةية يةكجار كؤ ببنةوة، لةوانةشة ضوار جاريش كؤببنةوة، ئةوةش وةكو دةر
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طتتدان، ئةندامان   نتتة دةن ئتتةوةش دةخةي يتتد  ثةرلةمان كة ئةطةر ديسانةوة سَ  ئةندام ثشتطريخ كرد بة تةئك
 بةس هؤكارةكةخ بةو شَيوةية بوو.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/سةرؤك  ثةرلةمان:

 باشة سوثاس هيض ئةندامَيك  ترخ ليذنة قسةخ نيية؟ كاك عمر فةرموو.
 بةِرَيز عمر عينايةت حةمة:

 ؤك  ثةرلةمان.بةِرَيز سةر
تتتةبلي   يتتة  ئتتةويش ئةوة يتتة،  شتتنيارم هة ببورة، من ناوم نةنووس  بوو داواخ َي بووردن دةكةم، تةنها يةك ثَي
ئتتةو  كتتة  كتتةوتووة بِرياردةرة متتان دةر متتة بؤ متتةي ئَي كردن  ئةندامةكان لةاليةن سكرتَيرخ ليذنةوة بَ ، بة عة

كتترَخ، كارة ناكات، زؤربةخ ئةو كارة سكرتَيرةكةخ دةيكا و  ئةزموونيش زؤر طرنطة بؤ ئَيمة، من داوا دةكةم ب
 سكرتَيرةكةت تةبليغ  ئةندامةكان دةكات، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/سةرؤك  ثةرلةمان:

بتتةِرَيزان  نتتةوة  لتَتدةطرين، بيخوَين تةنها يةك ماددةخ تر طفتوطؤخ لةسةر دةكةين و دواي  دانيشتنةكةمان هة
 هار فةرموو.(، د.بة31ماددةخ )

 بةِرَيز د.بةهار حممود فتاح:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

ختتؤخ 31ماددةخ/ نتت   يتَت  تَيِرواني بتتة ث سةرؤك بؤخ هةية هةر بابةتَيك خباتة بةردةم ليذنة هةميشةييةكان 
 ( ئةندام  ثةرلةمان.5يان اليةن  كةم لةسةر داواخ )

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/سةرؤك  ثةرلةمان:

 خ هةية لةسةر ئةم ماددةية؟ مامؤستا مةروان فةرموو.كَ  قسة
 بةِرَيز مةروان طةآلَل :

 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.
تتتةواو  كتتة و  نتتدام  ليذنة تتتة ئة هتتةر بكرَي يتتةعن   لتتةمان،  نتتدام  ثةر يتتادة، ئة ئةو كةليمةخ ثةرلةمانةم ثَ  ز

 دةستتان خؤش بَ .
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/سةرؤك  ثةرلةمان:

 ثةروا فةرموو. خاتوو
 بةِرَيز ثةروا عل :

 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.
سةبارةت بةوةخ كة سةرؤك بؤخ هةية هةر بابةتَيك خباتة بةردةم ليذنة هةميشةييةكان بة ثَي  تَيِروانين  
لتتةمان زؤر  نتتدام  ثةر يتَتنج ئة متتن ث بتتةبِرواخ  لتتةمان،  نتتدام  ثةر يتَتنج ئة خؤخ يان اليةن  كةم لةسةر داواخ ث

لتتة زؤرة،  يتتة  يتتةك ني هتتيض جياواز ئتتةطينا  بتتَ ،  تتتاك  ئتتةوةخ  لةبةرئةوةخ كة سَي ئةندام  ثةرلةمان كافية بؤ 
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بتتةتَيك  زؤر  جتتار با نتتدَخ  طتتة هة يتتةم ِرةن لتتةو بِروا تتتر،  نتتدامان   بتتةِرَيزان  ئة بةين  سةرؤك  ليذنةكة لةطةَل 
بتتَ  طرنط هةبَ  لةاليةن يةكَ  لة ئةندامةكانةوة ئةو كاتة ئةطةر دةنط  ثَينج ئ نتتةهَينَ  دة ةندام بة دةست 

ختتؤ  نتتدام زؤرة،  يتَتنج ئة متتن ث بتتِرواخ  بتتة  يتتة  نتتةوة، بؤ بتتاس و لَيكؤَلي بتتةر  يان سةرؤك ئةو بابةتةكة ناخرَيتة 
 ئةطةر سَ  بَ  يان هةر ئةندامَيك بَ  ِرةنطة باشك بَ ، سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/سةرؤك  ثةرلةمان:

 خاتوو شكرية فةرموو.
 شكرية امساعيل:بةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.
يتتةك  بتتة  يتَتت  هتتةر بكر شتتة  ثتتَيم با متتن  طتتةلَيك زؤرة،  نتتدام  يتَتنج ئة ستتت  ث يتتة بةِرا ضتتوومن هة منيش هةمان بؤ
شتتةيةكة  يتتان كَي يتتة  ضتتوونَيك  هة ئةندام، ئةطةر يةك ئةنداميش بوو هةر ئةندامَيك بريؤكةيةك  هةية و بؤ

تتتة ئةو ئاطادارة بةو كَيشةية كة دةخيا لتتةمانيش دةخيا ستتةرؤك  ثةر لتتةمان و  ستتةرؤكايةت  ثةر ستتت   تة بةردة
 بةردةست  ئةو ليذنةية، بؤض  ئةو ئةندامة ثَيويست  بة كؤكردنةوةخ ئيمزا هةبَ  و سوثاس.

 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/سةرؤك  ثةرلةمان:

 خاتوو شرين فةرموو.
 بةِرَيز شرين حسن :

 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.
تتتة لظَيرَخ  طتتةر ببي يتَترَخ ئة نتتدَخ لظ دبَيذَيت سةرؤك، سةرؤك د ثَيناسةدا هاتية سةرؤك  ثةرلةمانَ ، ذ بةرهة

 سةرؤك  ليذنة، ئةندامان  ثةرلةمان، ببَيتة ئةندامان  ليذنة، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/سةرؤك  ثةرلةمان:

 د.سراج فةرموو.
 بةِرَيز د.سراج شَيخ  امحد:

 ك  ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤ
لتتةمان  نتتدام ثةر يتَتنج ئة ئتتيلن ث يتتة  شتتةرت ني منيش ثاَلثشت  قسةكان  ثةروا خان دةكةم فعلةن واية، يةعن  
ئتتةو  كتترَخ  ستتايية و دة شتتتةكة زؤر ئا متتوابَ   ثاَلثشت  بكةن، دةكرَخ يةك ئةندام ثةرلةمانيش بَيت، يةعن  ثَي

ةر حةق  هةية شت تةرح بكات، ئةندام ثةرلةمان ماددةية بةِراخ هةر نةمَينَ ، يةعن  سةرؤك  ثةرلةمان ه
يتتة،  ئتتةو ماددة يتتادة  حةق  هةية لة ليذنةكان طفتوطؤ بكات ديبةيت بكات، موناقةشة بكات، بةِراخ من هةر ز

 سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/سةرؤك  ثةرلةمان:

 خاتوو ظيان فةرموو.
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 بةِرَيز ظيان :
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

 تةظانيا ل بؤضوونَ  د.سراج دكةم.ئةز ذخ ثش
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/سةرؤك  ثةرلةمان:

 د.فرست فةرموو.
 بةِرَيز د.فرست صؤف  عل :
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

ستتةمان  ضتتونكة ثَينا نتتدام،  ئَيمة ئةوةخ كة بةِرَيز مامؤستا مةروان طةَلاَل  طوت  فعلةن واية دةبَ  بيكةينة ئة
كتتات،  كردووة، ئةندام  كتتةس داواخ ب ضتتةند  بتتةوةخ  بتتوون  ستتت  هتتةموويان ثةيوة ثةرلةمان زيادة، ئةوةخ تر 

يةعن  لةِرووخ مةنتقةوة سةرؤك  ثةرلةمان ئَيمة مةبةستمانة نةك سةرؤك، ضونكة سةرؤك  ليذنة ثَيشك 
بتتةتَيك  يتتةوَخ با تتتةك  ب هتتةر كا لتتةمان  ستتةرؤك  ثةر بتتوو،  تتتة طومتان حةق  هةية داواخ بكات، ئةوة تةواو  خبا

كتتة  يتتة  ستتت ئةوة يتتةك، دوو/ مةبة بةردةم، ضؤن دةكرَخ سةرؤك  ثةرلةمان و يةك ئةندام  ثةرلةمان، ئةوة 
بتتةر  هتتةر لة بتتَ ،  نتتةوة دا لتتة كؤبوو ئةطةر بةو شَيوةية بَ ، هةر ئةندامةك  ليذنة هةموو رؤذةك دةب  ليذنة 

كتتة ط يتَتك  متتة كات يتتة، ئَي شتتتَيك  ثةيِرةو يتتة و  شتتتَيك  نيزامي يتتةك )ئةوة ئةوة  ستتتاندارد ليذنة نتتة  ( 11وتووما
ستتةورخ  بتتة تة كةسة، ثَينج كةس دةتوانَ  داوا بكات، يةعن  رةقةمَيك  زؤر طوَاوة، بؤية بةهيض شَيوةيةك 
بتتةوة،  لتَتَ  كؤب من ناكرَخ ئةندام حةق  هةبَ  داواخ كؤبوونةوةخ ليذنة بكات، يان بابةتَيك  خباتة بةردةم  ب

طتتةَل ئةطةر ئةو ئةندامة شتَيك  مةع كتتةس لة ضتتوار  تتتةوقيع   نتتةتوانَ   يتتة  متتةعقول ني قول و باش  ثَ  بَ ، 
 خؤخ كؤبكاتةوة.

 
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/سةرؤك  ثةرلةمان:

 باشة سوثاس، ئةندامان  ترخ ليذنة قسةيان نيية؟ كاك عمر فةرموو.
 بةِرَيز عمر عينايةت حةمة:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

 نج ئةندامةكة، ثَينج ئةندام  ئةم هؤَلةخ ثةرلةمان يان ثَينج ئةندام  ليذنةكة؟.ناِروونيةك هةية لة ثَي
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/سةرؤك  ثةرلةمان:

بةَلَ  ثَينج ئةندام، ئةندام/ ئةندام  ثةرلةمانة، ئةندام  ليذنة دةبَ  بنووسرَخ ئةندام  ليذنة، ثةروا خان 
 هةر ئةوة بوو مةبةستت؟ فةرموو.

 ز ثةروا عل :بةِرَي
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

 بةَلَ  هةر ئةوة بوو، مةبةستم سةرؤك  ثةرلةمان نةبوو، مةبةستم سةرؤك  ليذنة بوو، سوثاس.
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 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/سةرؤك  ثةرلةمان:

 د.شَيركؤ فةرموو.
 بةِرَيز د.شَيركؤ حةمة امني:
 بةِرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

( ئةطةر 30خ ثَيشوو تةواو بوو، بةس من ثرسيارَيكم لةو بةِرَيزانة هةية، ماددةخ )هةرضةندة ئةو ماددةية
ستتيارةكةم  متت  ثر طتتةر وةآل نتتة؟ ئة ئتتةرك  ليذ نتترَخ  نتتاوخ ب نتتة  كتترَخ ئةوا كتتةم، دة تتتةعبريخ ب ختتؤم وا  متتن الخ 

نتتا بدةنةوة، ضونكة ويستم هةندَخ بريوبؤضوون  لةسةر دةربرِبم، ئةطةر بةناوخ ئةرك  ليذنةوة بَ ، ئ طتتةر  ة
هتتةبَ   بتتؤخ  نتتة  لتَتَيم ليذ متتةوَخ ب متتن دة يتتا  ئتتاوا ئا ستتيارَيك   نتتة ثر بتتؤ ووو يتَترم،  يتتان بن ستتراو بؤ بتتة نوو يتت   دوا

 ِراستةوخؤ بانطهَيشت  وةزيرَيك بكات بؤ ناو كؤبوونةوةخ ليذنةكةخ؟.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/سةرؤك  ثةرلةمان:

 د.ِرَيواز فةرموو.
 بةِرَيز د.ِرَيواز فائق:

 َيز سةرؤك  ثةرلةمان.بةِر
كتتة  هتتةموو ثرؤذة ئتتةوةخ  نتتَيني، لةبةر نتتاو َي ب كتتان  نتتةبووة ماددة شتتمان  نتتةناوة و مةبةستي متتان َي  متتة ناو ئة
فتتةن   شتتريع  و  ستتياغةخ تة لتتةِرووخ  نتتن  شتتتان دةزا بتتؤ خؤ يتتة،  يتتان هة شتتةكان ناو تتتةنها بة كتتة  شتتَيوةيةك  بة

هةندَخ ماددة ناوخ هةبَ  و هةندَيك  ناوخ نةبَ ،  تةشريعةوة دةبَ  هةموو ماددةكان ناويان هةبَ  يان نابَ 
يتتان دةروازة َي  شتت   لتتة بة نتتةكان  لتتة ليذ كتترَين  بتتانط ب كتتان  بتتةِرَيزان وةزيرة كتترَخ  كتتة دة بتتةوةخ  ستتةبارةت 

 ثرسينةوة و ثرساندن و ئةوانة ئةو شتانة بة وازح  هةية، سوثاس.
 بةِرَيز د.يوسف حممد صادق/سةرؤك  ثةرلةمان:

 (.11شتنةكة هةَلدةطرين بؤ سبةينَ  كاتذمَير )بةِرَيزان داني
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