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 نائاساييثرؤتؤكؤلي دانيشتين 
 15/9/2017 رَيكةوتي هةيين

تذذذذمَير )   يذذَذوارةي(ي 7كا كذذذةوتي  هذذذةيين رؤذي ئ لذذذةماني  15/9/2017رَي يذذَذراق  -سذذذتان دكور ثةر بذذذة ع
لذذةمانسذذكرتَيري  بَيطةرد تاَلةبانيبةِرَيز بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي جَيطري سةرؤك و، سةرؤكايةتي  , ثةر

 ( ي خؤي بةست.2017, ساَلي )ضوارةميخولي نائاسايي دانيشتين 
 بةرنامةي كار:

مذذارة )ةوِر( لة ثةي20(ي ماددة )1اني بِرطة )بةثَيي حوكمةك نذذاوخؤي ذ سذذاَلي 1ي  هذذةمواركراوي  ي 1992(ي 
سذذةرؤكايةتي  -ثةرلةماني كوردستان  سذذتةي  يذَذراق, دة لذذةمانع يذذار ثةر سذذايي ا ي دبِر شذذتين نائا خذذولي كذذاتي داني

كذذات ) لذذة  بذذذاردن  ضذذوارةمي هةَل خذذولي  لذذة  لذذةم  سذذاَلي ثَين كذذةوتي 7بذذةهارةي  هذذةيين رَي يذَذوارةي رؤذي  (ي ئ
 بةم شَيوةية بَيت: دا 15/9/2017

كذذةم/ دةقي  شذذي ةية طذذةَل مار يذَذراق لة سذذتان و ع شذذةهيداني كورد ثذذاكي  يذذاني  لذذة ط نذذان  سذذتان و رَيزلَي يذذةك وة
 نةتةوةيي نيشتمانيي ئةي رةقيب.

سذذتان  لذذةماني كورد سذذكرتَيري ثةر كذذاني  دووةم/ راسثاردني  ئةندامَيكي ثةرلةمان بؤراثةراندني ئةرك و كارة
لذذةماني كورد23بةثَيي ماددةي ) مذذارة ) –تاني سذذ( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةر يذَذراق ذ سذذاَلي 1ع لذذة  ي 1992( 

 هةمواركراو.
 سَييةم/ ثشتيواني كردني ثرسي ريفراندؤم و مايف ضارةي خؤنووسني.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.

ضوارةمي هةَلبذاردن، ساَلي ضوارةم، رؤذي  خولي بةناوي طةلي كوردستان دانيشتنةكةمان دةست ثَي دةكةين،
مذذاددةي )1، بةرنامةي كاري كردنةوةي خولي ثةرلةمان بةثَيي حوكمي )15/9/2017دانيشنت  لذذة  ( و 5( 
طذذةي ) مذذاددةي )2بِر لذذة  خذذاَلي )17(  هذذةر دوو  مذذاددةي )2و 1(  كذذةم(ي  طذذةي )ية لذذة بِر ثذذةيِرةوي 54(  لذذة   )

مذذاددةي  1992(ي ساَلي 1ة )رناوخؤي ثةرلةماني كوردستاني عَيراق ذما لذذة  طذذةي )دووةم(  هةموار كراو، بِر
مذذارة )49) يذَذراق ذ سذذتاني ع لذذةماني كورد بذذذاردني ثةر سذذاي هةَل لذذة يا سذذاَلي 1(  كذذراو و، 1992(ي  هذذةموار  ي 

مذذارة )6( لة ماددةي )1حوكمي بِرطةي ) يذَذراق ذ سذذتاني ع لذذةماني كورد نذذاوخؤي ثةر سذذاَلي 1(ي ثةيِرةوي  (ي 
شذذتين  وي هةموار كرا1992 كذذاري داني لةسةر داواي رَيذةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان بِرياردرا بةرنامةي 

كذذةوتي 7نائاسايي خولي ضوارةمي هةَلبذاردن لة كاتذمَير ) هذذةيين رَي بذذَينت و  15/9/2017( ئَيوارة رؤذي 
 بةرنامةي كاري دانيشتنةكة بةم شَيوةي خوارةوة دةبَيت:

سذذتان و رَي يذذةك وة كذذةم/ دةقي ة شذذي زية طذذةَل مار يذَذراق لة سذذتان و ع شذذةهيداني كورد ثذذاكي  يذذاني  لذذة ط نذذان  لَي
 نةتةوةيي نيشتمانيي ئةي رةقيب.
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بةِرَيزان: ديارة ئةم دانيشتنة نائاسايية بةثَيي ماددةي شةشةم بةسرتاوة، بؤ ئةوةي ئةم دانيشتنة بة ياسايي 
بذذةِرَيزَي   يذذة  سذذتمان بةوة يذَذت، ثَيوي سذذايي ب بذذة ئا يذَذت و لذذبةِرَيوة بضَيت و  تذذةكريَ بكر لذذةمان  نذذدامي ثةر ة ئة

لذذة  لذذةمان  سذذكرتَيري ثةر تذذاكو  سذذتَيت،  لذذةمان هةَلب سذذكرتَيري ثةر كذذاري  ئذذةرك و  بذذة  راسثَيردرَيت  بؤ ئةوةي 
يذذان  نذذي،  يذذد كرد بذذذاردن و كاند ئذذةوةي هةَل بذذةر  يذَذت، لة ئايندةدا بتوانَيت لة دانيشتنةكاني ثةرلةمان ئامادة ب

لذَذةباني وتةنيا راسثاردنة، بؤية من دا طذذةرد تا بذذةِرَيز بَي بذذؤ  فذذةرموون  نذذدي ب بذذةِرَيز رةزامة يذَذوةي  ا دةكةم لة ئ
كذذةم  بذذةِرَيز دة يذَذوةي  لذذة ئ مذذن داوا  بذذات،  بذذةِرَيوة ب شذذوكارانة  ئذذةو ئي تةكريَ بكرَيت و راسثَيردرَيت بؤ ئةوةي 

تذذةوة  كذذَي  رةزامةندي بفةرموون، ئَيستا دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكا سذذوثاس،  زؤر  
طذذةرد  يذَذوة، بَي بذذؤ ئ سذذوثاس  كذذرا،  سذذند  نذذس ثة كذذِراي دة لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، بة تَي
سذذتان  لذذةماني كورد بذذةناوي ثةر يذَذوةو  بذذةناوي ئ شذذتنة و  ئذذةو داني نذذاوي  بذذة  هذذةر  شذذوَينت،  بذذؤ  فذذةرموو  خذذان 

 بةخَيرهاتين ميوانة بةِرَيزةكان دةكةين.
كذذةين مبةِرَيزان: ئَي ة هةموومان خوازياري ئةوة بووين ئةم دانيشتنة نائاسايية بة شَيوازَيكي تر دةست ثَي ب

طذذؤِران و  نذذةوةي  سذذيؤني بزووت هذذةردوو فراك لذذة  بذذةتي  لذذةمان، بةتاي نذذداماني ثةر شذذت ئة مذذادةبووني ط بذذة ئا
يذذاري هذذفراكسيؤني كؤمةَلةي ئيسالمي كوردستان، بةداخةوة ئةمِرؤ ئةوان لَيرة ئامادة نةبوون،  ةروةها خواز

سذذةر  ئةوة بووين كة بةِرَيز )يوسَ حممد( ئةمِرؤ بَينت سةرثةرشيت ئةم دانيشتنة بكات، لةبةر ئةوة دَيينة 
سذذايي واذوي ) مذذارةي يا سذذةر داواي ذ كذذة لة سذذايية  شذذتنة نائا ئذذةم داني سذذي  ئذذةم 62بابةتي ئةسا لذذةمانتار  ( ثةر

طذذة و، سذذايي طرن شذذتنَيكي نائا بذذةثَيي  دانيشتنة بةسرتاوة، داني سذذاييدا  شذذتين نائا لذذة داني كذذة  سذذتيب بابةتة بةِرا
سذذة،  مذذايف ضارةنوو مذذة و  بذذةتي ريفراندؤ كذذراوة با )ماددةي شةشةم( هةميشة ديار كراو دةبَيت، ئةوةي دياري 
بذذة  مذذة  كذذةين، ئَي سذذةر ب طذذؤي لة كذذةين و طفتو يذَذوة ب سذذي ل بذذةت با يذذة بةتاي ئذذةو بِرطة سذذةر  نذذة  ئذذةوةي بَيي ثَيب 

لذذة د بذذاري ةثَيويستمان زاني  نذذةوةي  سذذايي كرد لذذة ئا هذذةبوو  بذذاا  سذذةرةتاييةكي  كذذة  شذذتنة  ئذذةم داني سذذتثَيكي 
لذذة  يذَذوة  ثةرلةمان، ئةوة داواي خةَلكي كوردستان بوو، داواي طشت اليةني سياسيب بوو، ئَيمة هةر بة ناوي ئ

شذذتنة و، ئذذةو داني بذذةناوي  شذذتووة،  يذَذذكاري داِر بذذة راو ثذذةياممان  يذَذني  كذذردن ث بذذةناوي  جياتي طوتار ثَيشكةا 
 ثةرلةماني كوردستانةوة ئاراستة بكةين.

جذذةنطي  شذذةهيداني  بذذةتي  سذذتان، بةتاي كذذورد و كورد ثةيامي يةكةم/ بؤ خانةوادةي شةهيدة سةر بةرزةكاني 
دذي داعب، كة بة خوَيين خؤيان بةرطريان لة خاك و سةروةري كوردستانيان كرد، ئَيمة هةر لَيرةوة دروود 

ئذذةوان يو ساَلو بؤ طيانيان دةنَير لذَذَيني  نذذةوادةكانيان دة بذذة خا يذذان و،  يذذاني ثاك بذذؤ ط ن و سةري رَيزو نةوازا 
 سةروةري ئَيمةنة و سةربةرزين بةوان.

يذَذرين  سذذتان بن ثةيامي دووةم/ لة رؤذَيكي وةكو ئةمِرؤدا ثَيويستة رَيزو ستايب و ساَلو بؤ ثَيشمةرطةي كورد
شذذةنطالةوة  لذذة  هذذةر  عذذب  جذذةنطي دذي دا شذذيت تذذلة سةنطةرةكاني  تذذا دة كذذةوة  لذذة كةركوو هذذةر  نذذةقني و،  ا خا

يذذان  سذذةربةرزو قارةمان نةينةوا، بةِراسيت ئةوان منوونةي قارةمانيان نواندووة و وَينةيةكي ئةوةندة جوان و 
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كذذةين و  لذذَي دة شذذيان  نذذَينت و دةستخؤ نذذدوويي دةمَي ثَيشكةا بة دنيا كردووة، كة هةميشة ئةم وَينةية بة زي
 س و ثَيزانني ئاراستةيان دةكةين.ادةستيان دةطوشني و سوث

بذذةردةوامي  شذذاني  نذذي و تَيكؤ بذذة رة كذذة  كذذةين  سذذيانة دة ثةيامي سَييةم/ ئَيمة ثَيشكةا بةو هَيزو اليةنة سيا
سذذايية  ئةوانة رَيككةوتين سياسي لةنَيوان اليةنةكان بة ئةجنام طةيشت، طةيشتة ئةمِرؤ كة ئةم دانيشتنة نائا

كذذة يذَذت و يدةست ثَي بكات، سوثاسيان دة بذذةرفراوانرت ب بذذوو  ئذذةوة  هذذةموومان  شذذتنة داواي  ئذذةم داني سذذتة  ن، را
ضذذِر  يذَذت و  بذذةردةوام ب لذَذةكانيان  كذذةين هةو لذذَي دة يذذان  كذذةين و داوا سذذيان دة بذذةاَلم سوثا يذَذت،  تذذر ب بةشَيوازَيكي 
خذذةَلكي  مذذاَلي  كذذة  يذذنن،  سذذتان بب لذذةماني كورد لذذةناو ثةر يذذان  سذذي خؤ يذذةني سيا شذذت ال ئذذةوةي ط بذذؤ  بكرَيتةوة، 

سذذي ك يذذةنَيكي سيا هذذةموو ال يذذد  بذذة تةئك يذَذت،  وردستانة و ئةوة شوَيين هةمووانة و دةبَيت شوَيين هةمووان ب
شذذتنة  ئذذةم داني سذذتان  لذذةماني كورد تذذةالري ثةر لذذة دةرةوةي  سذذي  يذذةني سيا نذذدَي ال ئذذةمِرؤ هة شذذة  يذذان ناخؤ ثَي

 ببينن.
كذذي اثةيامي ضوارةم/ بةناوي ئةم دانيشتنة و خةَلكي كوردستان بؤ هاوثةمي كذذة رؤلَي نانة، سوثاسيان دةكةين 

سذذتان و  هذذةرَيمي كورد سذذةر  بذذؤ  عذذب  شذذةكاني دا طةورةيان بيين لة ثشتيواني خةَلكي كوردستان لة كاتي هَير
عَيراقدا، سوثاسيان دةكةين و ثَيشوازي لة هةموو هةوَل و كؤششَيكيان دةكةين، بؤ ئةوةي خةَلكي كوردستان 

 اني خؤي بطات، مايف ضارةنووس دةستبةردار بكات.كبة مايف خؤي بطات و بة مافة ِرةوا
نذذة  يذذاري ئةوةي مذذة خواز كذذة ئَي كذذان  هذذةموو دةزطا لذذة  هذذدا،  لذذة بة سذذةاَلتدارانة  هذذةموو دة بذذؤ  ثةيامي ثَينلةم/ 
ثةيوةندييةكاني نَيوان هةولَير و بةهدا بة ئاسايي بةِرَيوة بضَيت و بةبَي زماني هةِرةشة كردن و ئةو زمانة 

بذذة ختةنيا و تةنيا  ثذذةرة  بذذدرَيت و  يذذالؤة  بذذة د ثذذةرة  يذذارين  مذذة خواز كذذات، ئَي زمةتي تريؤريستاني داعب دة
 ثةيوةندييةكان بدرَيت.

ئذذةوةا  كذذة  سذذة،  مذذايف ضارةنوو نذذدؤم و  بذذةتي ريفرا سذذايية با شذذتنة نائا ئذذةم داني سذذةرةكي  بذذةتي  بذذةِرَيزان: با
لذذةماني كور نذذاو ثةر سذذيؤنةكاني  طذذؤي دبابةتَيكي زؤر طرنطة بة سوثاسةوة فراك شذذاوةو طفتو يذذان كَي سذذتان رةجن

تذذة  ئذذةو بابة بذذؤ  مذذة  كذذدا، ئَي ضذذةند خاَلَي لذذة  يذَذت  لذَذة بكر كذذة طةاَل ئذذةوةي بابةتة دوورو درَيذيان ئةجنام داوة، بؤ 
كذذةين  لذذَي دة يذذان  سذذتان داوا لذذةماني كورد ثَيويستيمان بة راوَيذكاري هةية بة هاوكاري ليذنةي ياسايي ناو ثةر

 وكارميان بكةن بؤ راوَيذكاري بفةرموون.ابفةرموون بَينة سةر مةنصة ه
بةِرَيزان: بابةتي ريفراندؤم و ثرؤسةي ريفراندؤم و ثرؤسةي طشت ثرسي، هةروةها بابةتي مايف ضارةنووس 
مذذة  سذذتا ئَي بابةتَيكة باس لَيكراوة و طرنطي ثَيدراوة لةاليةن طشت اليةنة سياسيةكان، ئةوةي ثَيويست بوو ئَي

ثذذَيب  هةموومان شاهَيدي ئةوة دةدةين كة ثرؤسةي ريفراندؤم لة هةرَيمي كوردستان بةِرَيوة دةضَيت، ئَيمة 
سذذيب  تذذةوافوقَيكي سيا نذذني  نذذةوة، دةزا تذذان دةخوَيني تذذر بؤ كذذراون دوا خذذت  ضذذِركراون و ثو كذذة  نذذةي  ئذذةو خااَل

هذذةبَيت  سذذاييب  نذذةي يا كذذاري ليذ بذذة هاو ة دوا لذذلةسةريان هةية و بة ورديب داِرَيذراون، رةنطة ثَيويستيمان 
طذذةرد  طذذةَل بَي يذَذذكاري لة لذذة دواي راو تذذة  بذذةم بابة يذذدان  بذذؤ طرنط هذذةر  رةشنووسةكة، تا ئةو كاتة ئَيمة ديسان 
كذذة،  شذذت بابةتة تذذا ط خان، ئَيمة لة سةرةتاوة بؤ ئةوةي بابةتةكة بة طشيت فراكسيؤنةكان باسي لَيوة بكةن، وا
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بذذةِرَيزَي  سذذيؤنَي   هذذةر فراك لذذة  يذذيَن  فذذةتيان دةدة ئذذةو  ئَيمة دةر سذذةر  كذذات لة سذذة ب سذذيؤنةوة ق نذذاوي فراك بذذة 
مذذة بذذة ئَي كذذراوة  شذذكةا  كذذة ثَي سذذةي  بذذةِرَيزةوة و  ،بابةتة، دواتر هةمووي ثوخت دةكةين لةطةَل ئةو رةشنوو

ئةوةي ثةيوةستة بة كؤمسيؤن و ئةوةي تريب بة ناوي  ،دواتر دةخيةينة دةنطدانةوة وةكو بِريار و راسثاردة
سذذة َيثةرلةماني كوردستان دةردةض فذذةتي ق سذذَيت و دةر كذذان بنوو كذذةم ناوة خذذان دة طذذةرد  لذذة بَي ت، لَيرةوة داوا 

 كردنيان ثَي دةدةين.
 دَلشاد تاَلةباني: دبةِرَيز بَيطةر

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لذذةماني  نذذةوةي ثةر زؤر سوثاس، ئَيوارةتان باا... ديارة ئةمِرؤ رؤذَيكي مَيذوويية بؤ نةتةوةكةمان، كارا كرد

سذذتا كذذاني  نكورد سذذيؤنة جياوازة لذذةمان و فراك نذذداماني ثةر كذذة ئة ئذذةمِرؤدا  لذذة  طذذة  يذذةكي زؤر، طرن دواي ماوة
نذذي  سذذتمان زا بذذة ثَيوي يذذة  ثةرلةماني كوردستان ثةيامَيكي خؤيان هةبَيت بؤ راي طشيت خةَلكي كوردستان، بؤ

لذذةماني اثةيامي سةرؤكي فراكسيؤنةكان ثَيب خبةين، كة ثةيامَيكي كوردة، سةرؤكي فراكسيؤنةك نذذاو ثةر ني 
هذذةنطاوةكاني  ئذذةوة  كذذةن، دواي  سذذتان ب خذذةَلكي كورد لذذةمانتاران و  سذذتةي ثةر كذذةيان ئارا سذذتان ثةيامة كورد
بذذةِرَيز  داهاتوومان دةست ثَي بكةين، ئَيستاا لة فراكسيؤني ثارتي دميوكراتي كوردستان دةست ثَي دةكةين 

 كاك ئومَيد فةرموو.
 بةِرَيز ئومَيد عبدالرمحن خؤشناو:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
تذذةوة،  ثَيمواية رةشنووسةكة دةخوَيندرَيتةوة، ضونكة ئَيمة ثشتطريي رةشنووسةكة دةكةين، ئةطةر خبوَيندرَي
هذذةبَيت،  سذذةر  سذذةيةكمان لة يذذان ق كذذةين،  شذذتطريييةكةي دة كذذة ث ئينلا ثاشان ئَيمة قسةكاني خؤمان دةكةين، 

 ئةو كات دروسترت دةبَيت، سوثاس.
 فر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:عبةِرَيز ج

تذذة  تذذر دةبَي تذذةوة، دوا شذذنيارةكة خبوَينَي كذذةم ثَي خذذان دة ئةو داواية لةالي ئَيمة ثةسندة، ئَيستا داوا لة بَيطةرد 
 بِريارو راسثاردة، فةرموو.

 دَلشاد تاَلةباني: دبةِرَيز بَيطةر

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ي سةربةخؤيي هةَلبذاردن و ِراثرسي بؤ ئةجنامداني راثرسي سةربةخؤيي اَلراسثاردني كؤمسيؤني با

 كوردستان
بذذةرواري  لذذة  هذذةيين  سذذايي رؤذي  نذذةوةي نائا لذذة كؤبوو سذذتان  لذذةماني كورد نذذةي  15/9/2017ثةر ئذذةم خااَل

 خوارةوةي ثةسند كرد:
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سذذ-1 سذذي رادة بذذذاردن و ِراثر سذذةربةخؤيي هةَل بذذااَلي  سذذيؤني  سذذتان كؤم لذذةماني كورد لذذة رؤذي دوو ثثةر َيرَيت 
بذذةرواري  سذذتانييةكاني دةرةوةي  25/9/2017شذذةممة  ضذذة كورد سذذةرجةم ناو سذذتان و  هذذةرَيمي كورد لذذة 

 ئيدارةي هةرَيم ِراثرسي بؤ ثرسي سةربةخؤيي كوردستان ئةجنام بدات.
بذذذا -2 دن و رثةرلةماني كوردستان هةموو ئةو رَيكارانة ثةسند دةكات كة كؤمسيؤني بااَلي سةربةخؤيي هةَل

 ِراثرسي و طشت اليةنة ثةيوةنديدارةكان طرتوويانةتة بةر بؤ سةرخستين ثرؤسةي ريفراندؤم.
بذذةِرَيوةبردني  -3 سذذاييةكاني  مذذة يا بذذة ميكانيز سذذةبارةت  سذذي  بذذذاردن و ِراثر سذذةربةخؤيي هةَل سذذيؤني  كؤم

بذذذاردني ثةر سذذاي هةَل بذذة يا سذذتَيت  شذذت دةبة سذذتان ث سذذةربةخؤيي كورد بذذؤ  نذذدؤم  سذذةي ريفرا ةماني لذذثرؤ
مذذارة ) سذذتان ذ سذذاَلي 1كورد سذذةربةخؤيي 1992(ي  بذذااَلي  سذذيؤني  سذذاي كؤم هذذةروةها يا كذذراو،  هذذةموار  ي 

 و، هةر ياسايةكي ديكةي ثةيوةنديدار. 2014(ي ساَلي 4هةَلبذاردن و ِراثرسي ذمارة )
بذذؤ ثةرلةماني كوردستان، اليةنة ثةيوةنديدارةكان سةرثش  دةكات بؤ طرتنةبةري هةر رَيكارو بِر -4 يذَذ   يار

سذذازةكاندا  سذذة ضارةنووس لذذة ثر يذَذ   بذذة جؤر سذذتان  دةستبةري مايف ضارةنووس و تةواوي مافةكاني طةلي كورد
سذذثَيرَيت  سذذيب رادة بذذذاردن و ِراثر بطةِرَينةوة بؤ ثةرلةماني كوردستان و، كؤمسيؤني بااَلي سةربةخؤيي هةَل

 بؤ هةماهةنطي لةطةَل ئةم اليةنانة.
كذذة  -5 سذذثاردانةي  لذذة لذذئذذةو را نذذدراو  نذذدؤمي راطةيا بذذة ريفرا بذذةتن  هذذاتوون تاي سذذةرةوةدا  نذذةكاني  ة خااَل

 . سوثاس.25/9/2017
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

خذذاَلَيكي  يذَذت،  سوثاس بؤ بةِرَيز بَيطةرد تاَلةباني، ئَيستا دةرفةتي طفتوطؤ و رادةبِرين بة فراكسيؤنةكان دةدر
 ية لةاليةن كاك صاحل فةرموو.ةنيزاميمان ه

 بةِرَيز صاحل ف َي حممد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سذذت  جذذار با سذذَي  بذذةِرَيزت دوو،  ئةوةي لةم ثَيشنيارة هاتووة تةنها باس لة راسثاردة دةكات، بةاَلم لة وتةكاني 

سذذثاردةية، و تذذةنها ِرا يذذارة،  نذذة بِر سذذايةو  نذذة يا يذذة  كذذة هة مذذةي  يذذة ئة كذذرد، بؤ يذذار  لذذةوة يلذذة بِر بذذةر  سذذتم 
 فراكسيؤنةكان ثشتيواني بكةن ئةوة راست بكةمةوة، كة ئةمة تةنها راسثاردةية، سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

يذذار  شذذَيوازي بِر يذَذت بة سذذةر دةدر طذذي لة يذذي دةن بذذةاَلم دوا سذذثاردةية،  كذذرد را سذذت  جذذةنابت با ئذذةوةي  بذذةَلَي 
تذذري ضذذَيت، دوا صذذاحل ف ذذَي  بدةردة بذذةِرَيز  يذذةوة،  لذذةو بارة بذذِين  ئذذي دةر كذذةين رة سذذايي دة نذذةي يا لذذة ليذ داوا 

 فةرموو.
 بةِرَيز صاحل ف َي حممد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةثَيي نووسراوةكة تةنها دةبَيت بة راسثاردة دةربضَيت، سوثاس.
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 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 س، تةالر خان فةرموو.ازؤر سوث
 حممد: لطيفبةِرَيز تةالر 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بذذةرواري  هذذةيين  سذذايي رؤذي  نذذةوةي نائا لذذة كؤبوو  15/9/2017زؤر سوثاس، لَيرةدا ثةرلةماني كوردستان 

شذذني ئذذيرت ثَي يذَذت،  كذذرا ب سذذند  تذذة ثة ثذذَيب وةخ ري ائةم خااَلنةي خوارةوةي ثةسند كرد، ئَيستا بِريار درا بَيت 
ئذذذةوة  طذذذة  يذذذة طرن كذذذراوة، بؤ سذذذند  يذذَذدا ثة ضذذذية، لةكو سذذذتاني بؤ لذذذةمانتاراني كورد طذذذؤي ثةر ضذذذي و طفتو
سذذتانةوة،  لذذةمانتاراني كورد طذذؤي ثةر تذذة طفتو ئذذةوةي خبرَي ثذذَيب  يذَذت،  ضذذاك بكر يذَذت  بذذؤ بكر ضذذوونةوةي  ثَيدا

 سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

سذذ جذذةنابت با بذذةاَلم  تئذذةوةي  كذذردووة،  سذذةر  سذذةيان لة سذذيؤنةكان ق يذذة، فراك يذذةكي ئيمالئي ئذذةوة هةَلة كذذرد، 
لةدانيشنت جارَي ثةسند نةكراوة، ثةسند دةكرَيت، هةر لة دانيشتنةكة مةبةسيت ئةوةية ئةو خااَلنة ثةسند 

 بكرَين، فةرموو كاك بةهزاد نوقتةي نيزامي هةية.
 بةِرَيز بةهزاد دةروَيب دةروَيب:

 سةرؤكي ثةرلةمان. بةِرَيز
كذذات  منيب هةر ئةظ خاَلة هةي، نوكة باشة ئةز تةئكيد لةسةر ئةظة دكةم ئةظ خااَلنةي خوارةوة طفتوطؤ دة

 بؤ ثةسند كردني بيتة راست كردنةوة، طفتوطؤ دةكات بؤ ثةسند كردني، سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

تذذةي دسوثاس، زؤر راستة،  ئذذاري نوق كذذاك  بذذِرين،  كذذردن و را دةر طذذؤ  ةستخؤا، ئَيستا دةست دةكةين بة طفتو
 نيزامي هةية فةرموو.

 بةِرَيز ئاري حممد هةرسني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لة هةموو تَيكستةكةدا ئةطةر سةيري بكةين شوَينَيكي تَيدا نيية كة بَرَيني ثةرلةماني كوردستان كؤمسيؤني 

سذذةربة لذذة خبذذااَلي  يذَذت  شذذ  ب كذذة سةرث سذذثَيرَيت  يذذدار راب يذذةنَيكي ثةيوةند هذذةر ال يذذاخود  بذذذاردن،  ؤيي هةَل
 ي مانس، سوثاس.25مةعامةلة كردن لةطةَل ئةجنامي طشتثرسييةكة لة 

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ا دةربِرينةكان.رسوثاس، قسةكةت بة هةند وةردةطريَيت، بةَلَي فةرموو بؤ طفتوطؤ و 
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 بةِرَيز بَيطةر دَلشاد تاَلةباني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئَيستاا داوا دةكةين سةرؤك فراكسيؤنةكان ثةيامي خؤيان رابطةيةنن، بةثَيي ثرؤتؤكؤل فراكسيؤني ثارتي 

 دميوكراتي كوردستان كاك ئومَيد فةرموو.
 بةِرَيز ئومَيد عبدالرمحن خؤشناو:

 ي ثةرلةمان.كبةِرَيز سةرؤ
 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.

شذذتنة  زؤر سوثاس، سةرةتا بةناوي فراكسيؤني ثارتي دميوكراتي كوردستان دةستخؤشي و ثريؤزبايي لةم داني
بذذؤ  سذذاَلو  يذذان،  بذذؤ روح يذَذرين و دروود  شذذةهيدامنان دةن يذذاني  بذذؤ ط مَيذوويية دةكةين، لة دةستثَيكيشدا ساَلو 

شذذةِرَيكي وثَيشمةرطة خاوةني شكؤي ك طذذةي  كذذة بةر سذذتان،  خذذةَلكي كورد بذذؤ  طذذريب  خذذؤ را قذذديرو  سذذتان تة رد
ئذذةو  جذذار  كذذرد، دوا نذذي  سذذي و دةروو طذذةلَيكي سيا شذذة  هذذةروةها كَي سةخت و فشارَيكي زؤري قةيراني دارايي و 
مذذة  ئذذةمِرؤا ئَي ئذذةوةي  كذذةمان،  بذذة ئاماجنة شذذنت  بةرطة طرتنةي خةَلكي كوردستان نزيكمان دةكاتةوة لة طةي

يذَذذوو لذَذلذذةم هؤ يذذ  و م سذذا و واق كذذة يا جذذارَيكي دي لذَذَي  مذذان دة سذذتانة ثَي خذذةَلكي كورد خذذةباتي  هذذةمي  كذذة بةر ة 
بذذؤ  يذَذت  منذذان ب كذذانيزمي كاركرد كذذة مي رذذؤة  مذذاني دي طذذؤو ز كذذةين وطفتو سةَلماندي كة دةبَيت بة يةكةوة كار ب

بذذؤي كؤبو كذذة  سذذازةا  سذذة ضارةنووس ئذذةو ثر يذذاترة،  شذذايةني ز كذذة  سذذتان  خذذةَلكي كورد مذذةتي  تذذةوة وخز ينة
نذذدؤم  كذذة ريفرا طذذات  مذذان ب يذذا تَي لذذة دن يذذةك  ريفراندؤم و مايف ضارةنووسي خةَلكي كوردستان حةقة هةموو ال
بذذؤ  سذذَييةكامنان،  بذذؤ دراو سذذتانة،  خذذةَلكي كورد شذذيت  ثذذةيامي ئا هذذدا  بذذؤ بة سذذتانة،  خذذةَلكي كورد ثةيامي ئاشيت 

مذذا سذذاَلة  سذذةد  كذذة  كذذة  بذذووني طةلَي نذذد  نذذدؤم ثابة هذذان، ريفرا لذذة يفتذذةواوي جي ئذذةو طة سذذتاا  كذذراوة، ئَي  زةوت 
دةيةوَيت ثابةند بَيت بة ثةرةنسيثةكاني ياساي  نَيودةوَلةتي بة شَيوازَيكي دميوكراسي و ئاشيت و سةردةمي 
بذذة  ئذذةوروثا  مذذةدةني و  سذذتاني و  هذذاني شار كذذة جي يذذة  مذذة جيهانيية ئذذةو ميكانيز نذذدؤم  ئةجنامي دةدات، ريفرا

سذذةدةي سذذَي  شذذيت  بذذة ط هذذان  بذذةت و، جي يذذةتي  ةتاي بذذة مرؤظا مذذرؤظ  فذذةكاني  سذذي ما شذذاكارَيكي دميوكرا وةك 
ئذذةوة  طذذةن  مذذان ب قذذة تَي كذذات، حة خذذؤي دة فذذةي  ئذذةو ما سذذتان داواي  خذذةَلكي كورد سذذتا  طذذةر ئَي سذذينَيت، ئة دةنا
ميذذوكراتي  ثذذارتي د سذذيؤني  لذذة فراك يذذة  يذذة ثَيمانوا كذذة، بؤ يذذداني طةلَي خذذةبات و قوربان سذذاَل  سذذةد  تذذةقاي  بار

تذذي خكوردستان جطة لة سةربة ؤيي هيض طرَينتيةكي ترمان نيية وةكو خةَلكي كوردستان و ثَيكهاتةكاني، واَل
سذذاَلي  سذذةد  لذذة  سذذايدةي  ئذذةو جينؤ نذذةوةي  بذذارة نةبوو بذذؤ دوو يذذةوة  ئذذايني و جؤراوجؤرةكان هذذةموو  بذذة  مذذة  ئَي

مذذةا ئرابردوودا بةسةرمان هات، تةنها و تةنها سةربةخؤيي و سيادةي خؤمان دةمانثارَيزَينت، بؤ زاكريةي  َي
بذذؤ  هذذةروةها  يذذة،  سذذييةكي طةورة لذَذةتي مةتر بذذَي دةو بذذةاَلم  يذذة،  سذذي ني لذَذةت مةتر نذذي دةو سذذت كرد يذذة درو وا
سذذتاا  بذذؤ ئَي كذذاتن،  سذذاَلةمان دة سذذةد  مذذةكاني  مذذي زا سذذةربةخؤيية زا تذذةنها  يذَذيَن  لذذة دو نذذةوةنان  ئاوةِردا

كذذة كذذة،  ضذذةكة  سةربةخؤيي ثاراستين دةستكةوتةكامنانةو رَيطريية لة كارةساتَيكي دي طذذةورة لةناو سذذاتي  كارة
ضذذيرت  يذَذت  يذَذت و ناب سذذت دةب كذذان درو كذذان و بوَيرة رووبدات، بؤية ثَيمانواية دةوَلةت بة ئريادةو بِرياري بوَيرة
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يذَذت،  فذذةرز بكر سذذةر  مذذان بة كذذة بِريار ئَيمة خةَلكي كوردستان دوو دَل و راِرا بني، ئةو قؤناهةا كؤتايي هات 
كذذة ؤخؤمان بِرياري خؤمان دةدةين و، خ سذذةياندوويةتي  يذَذذووا  كذذةين، م مان ضارةنووسي خؤمان دياري دة

سذذي و  يذذة راثر سذذبةيب ثَيمانوا نذذدة و  بذذؤ ئاي سذذةاَلتة،  بذذَي دة سذذت و  بذذن دة شذذة  طذذةلي دوو دَل و راِرا هةمي
بذذووردةيي و  مذذيين لَي ريفراندؤم دَلنيايني ئةو دةوَلةتي كة دروست دةبَيت لة سايةي ئةو راثرسييةدا سةر زة

ئذذاييين وبة يةكة تذذة  ة ذيان و برايةتي و ثَيكهاتةكاني كوردستان دةبَيت، كة طةلي كوردستان بة هةموو ثَيكها
سذذاَلي  لذذة  بذذردوودا  مذذاوةي را لذذة  كذذة  سذذةياندووة  ئذذةوةي  يذذةكاني  طذذات    1991و نةتةوةي ئذذةمِرؤ دة بذذة  تذذا 

ئةو سايية ئارامرت دةكاتن،  منوونةيةكي ثَيكةوة ذياني ثَيشكةا كردووة، ثَيمانواية ضةتري دةوَلةمتان زياتر
دةوَلةتي كوردستان ئومَيدمان واية كة بنيات دةنرَي دةوَلةتي يةكساني و هاوواَلتي بوون و دةوَلةتي ثَيكهاتة 
كذذة  ضذذةكةدا  لذذة ناو يذَذت  يذذةك ب يذَذت، منوونة سذذي ب مذذةدةني و دميوكرا لذَذةتي  بذذَينت، دةو يذذةك  هذذةموو ال ئاييين و 

بذذارَيكي ئثةجنةي بؤ درَيذ بكرَيت بة جواني،  بذذة  لذذةمان  مذذانس ثةر يذذازدة  سذذاَلَي  و  خذذةوة دواي  َيستاا بة دا
خذذةباتي  سذذؤزاني  هذذةوَلي دَل كذذةمان و  ئذذريادةي طةلة ئذذةمِرؤ  شذذرااَلنة  كذذةوت، خؤ لذذة كار سذذتةكراو  لذذةباردا ئارا نا
بذذة  هذذةموومان  كذذارين  يذذة داوا سذذةركةوت، بؤ بذذوو و  نذذدا زاَل  سذذت تةنطةكا دميوكراسي و دامةزراوةيي بةسةر ئا

ئذذةويب ةيةك كذذة  نذذةوة،  نذذةدا كؤبكةي يذذةك كةوا وة هةنطاو بؤ ئايندة بنَيني و تةواوي جياوازييةكامنان لةنَيو 
ميذذوكراتي  ثذذارتي د سذذيؤني  لذذة فراك مذذة  يذذة ئَي سذذةربةخؤيي(، بؤ يذَذت ) يذَذي دةطوتر لذَذةت(، ث يذَذت )دةو ثَيي دةطوتر

ينةوة، روانينمان بؤ ئايندة بَيت ةكوردستان جارَيكي ديكة تةئكيد دةكةينةوة كة ضيرت ئاوةِر لة رابردوو نةد
يذذةكي  بذذة ئايندة بذذني  مذذةحكوم  بذذا  و، مةحكوم نةبني بة رابردوويةك كة هةموومان قسةمان لةسةري هةية، 
ميذذوكراتي  طةا بؤ طةلي خؤمان دةستةبةر بكةين و زامين بكةين، لة كؤتاييشدا بةناوي فراكسيؤني ثارتي د

طذذري خذذؤ را بذذؤ  سذذوثاس  كذذة  شذذةهيدان،  كوردستان جارَيكي دي سذذةربةرزي  لذَذةي  بذذؤ بنةما سذذوثاس  شذذمةرطة،  ثَي
لذذة  سوثاس بؤ سةبرو تةحةمولي خةَلكي كوردستان، كة بةرطةي هةموو ناخؤشيةكاني طرت، ئومَيد دةكةين 
طذذةورةترين  ئايندةدا دووبارة نةبَيتةوة، سوثاس بؤ واَلتاني هاوثةميانان، كة هاوكارمان بوون لة سةرخستين 

بذذةهَي طذذةَل  ئذذةو زشذذةِر لة هذذةموو  كذذاري  بذذؤ هاو سذذوثاس  شذذكاند،  شذذمان تَيك كذذة داع مذذني  سذذةر زة نذذدةي  ترين دِر
لة دواي دروست بووني نةواي ئارام تا بة ئةمِرؤ دةطةين بوونة هؤي  1991واَلتانةي كة بةتايبةت لة ساَلي 

بذذةردةوا هذذات  سذذةرماندا  سذذاتانةي بة ئذذةو كارة بذذني و  ثذذارَيزراو  لذذة  ئذذةو طة نذذةبَينت، مئةوةي كة ئَيمة ئَيستا  ي 
هذذةموو  بذذة  شذذكةا  شذذي ثَي سذذتان دةستخؤ لذذةماني كورد نذذةوةي ثةر جارَيكي ديكة وَيِراي ثريؤزبايي بة كاركةوت
لذَذةكانيان  يذذوادارين هةو شذذتنني ه ئذذةمِرؤ طةي بذذة  تذذا  نذذدا  هذذةوَلي زؤريا كذذة  ئةو هَيزو اليةنة سياسيانة دةكةين 

نذذدة  بةردةوام بَيت لة ئايندةدا زياتر مكؤمان بكةن لةوةي كة بة بذذؤ ئاي هذذةنطاو  تذذوانني  يةكةوة هةموومان ب
لذذة  شذذني  يذَذذين، داواكاري سذذتان  25/9/2017بهاو ميذذوكراتي كورد ثذذارتي د سذذيؤني  لذذة فراك مذذة  بذذةالي ئَي كذذة 

هذذةموو  يذذةكان،  تذذة ئاين هذذةموو ثَيكها يذذدياي  لذَذة م ئذذةو كةرنةظا نذذة  شذذةكامنانة، بكةي هذذةموو شؤِر كذذةري  تةواو
مذذة زجياوازييةكاني كوردستان، هةموو هَي يذذاري ئَي و اليةنة سياسيةكان بيكةينة ئةو كةرنةظاَلة ميديا تاكة د

 25/9/2017دةبَيت هَيزو اليةنة سياسيةكاني بؤ طةلي ستةمديدةي خؤمان، بؤ قوربانيةكاني كة داومانة 
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سذذي  بذذة شةخ هذذةر  لذذة  يذَذت  بذذة دةر ب يذَذ ،  بذذي كردن بذذة حز هذذةر  لذذة  يذَذت  بذذةدةر ب بكةينة كةرنةظاَلَيكي ميدياي 
سذذةد  كردنَي يذذدا  لذذة ثَيناو كذذة  ، بةَلكو ئةو كةرنةظاَلة ميديا، كةرنةظاَلي سةركةوتين ئريادةي ئةو طةلة بَينت 

ئذذريادةي  25/9ساَل قورباني داوة، كةرنةظاَلي ميريب لةالي ئَيمة دواجار لة  كذذةوَيت،  يذذار دة دةنطي طةل بة د
هذذةمو ضذذاوةي  طذذةل، سةر يذذاري  طذذةل، بِر طذذي  كذذةوَيت، دةن بذذةديار دة هذذةموو  وطذذةلَي   ضذذاوةي  نذذة، سةر بِريارةكا

طةلي ئَيمة هةروةك ضاوةِرواني لَي  25/9/2017دةسةاَلت و سةروةرييةكامنانة، بؤية دووبارة داواكارين لة 
كذذة  جذذارَيكي دي شذذدا  لذذة كؤتايي كذذات،  سذذارَيذ ب نذذةكامنان  مذذي بري دةكرَيت بة بةَلَي بؤ سةربةخؤيي كوردستان زا

ئذذةوان رساَلو و دروود بؤ روحي شةهيدة نةم يذذاني  سذذايةي ط لذذة  ئذذةوان،  ةكامنان كة ئةمِرؤ لة سايةي خوَيين 
كذذة  شذذمةرطة  بذذؤ ثَي سذذاَلو  نذذَيني،  ئذذةوان دة جنذذةكاني  نذذي ئاما تذذةح يجن كرد بذذؤ  هذذةنطاو  سذذتاندا  لذذة كورد مذذة  ئَي

كة ئَيمة شانازميان ثَي دةكرد  ئةفسانةي )داعب(يان تَيكشكاند، ساَلو بؤ ثَيشمةرطة كة ئةو ناوة ناوةخؤيةي
ميذذوكراتي َيئ ثذذارتي د سذذيؤني  سذذتان، فراك خذذةَلكي كورد لذذة  سذذاَلو  كذذرَي،  ثذذَي دة شذذانازي  نذذدا  ستا لة هةموو جيها

 (، زؤر سوثاس.15/9/2017كوردستان )
 حسن )دلَير ماوةتي(: مصطفىبةِرَيز دلَير 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لذذة رو سذذةوز  سذذيؤني  يذذاتي فراك لذذة ج سذذةرةتا  مذذن  سذذت،  لذذةمانتاراني خؤشةوي شذذتطريي وثةر سذذيةوة ث ي سيا
جذذَي  ناوةرؤكي رةشنووسةكة دةكةم و لذَذةكا   بذذؤ هةظا سذذةكة  سذذايي رةشنوو بذذواري يا بابةتي قسةكردن لةسةر 

لذذة دوا  هذذةرَيم،  سذذةرؤكايةتي  سذذاي  سذذةر يا كذذان لة سذذةند و ئاَلوزة ثذذةرةيان  شذذةكان  دَيرم، ديارة دواي ئةوةي كَي
تذذةوة،  سذذتاني لَيكةو لذذةماني كورد سذذتين ثةر نذذي يذذجذذاردا ثةكخ سذذةرةِراي روو سذذتان  شذذتيماني كورد ةكَييت ني

لذذة  طذذرتن  خذذؤ دوور بذذؤ  يذذةك  نذذةكردة بيانوو خذذؤي  سذذتةي  ئذذةم هةلوَي بذذةاَلم  لذذةم رووةوة،  سذذتةكاني  هةلوَي
نذذةوةي  سذذايي كرد بذذؤ ئا يذذة  هذذةوَلَيكي بةردةوامدا لذذة  سذذاَلة  بةرثرسياريةتي، بةَلكو بة ثَيضةوانةوة ماوةي دوو 

بذذؤ ورةوشةكة، هةرطيز ئااَلي بَي ئة شذذان  هذذةوَل و تَيكؤ مَيدي هةل نةكردووة، بةَلكو لة جاران طةرمرت كةوتة 
لَي  نزي  كردنةوةي بري و بؤضوونةكان و هةوَلدان بؤ كاراكردنةوةي ثةرلةماني كوردستان، جارَيكي تريب 

نذذة سذذتان و هات شذذتيماني كورد يذذةكَييت ني جذذاران  لذذة  يذذاتر  سذذني ز ضذذارةي خؤنوو مذذايف  نذذدؤم و  شذذةوةي ريفرا  ثَي
طذذا  لذذة دةز نذذدؤم  كذذاني ريفرا جذذار بِريارة ئذذةوةي دووا بذذؤ  تذذةوة،  ضذذِرتر بكا فراكسيؤنةكةي كة دةبَي هةوَلةكاني 
يذَذودة  خذذةَل  و ن مذذةاَلني  يذَذو كؤ لذذة ن كذذةي  شةرعي ياساييةتي ثةرلةماني كوردستاندا دةربكرَيت و دةرئةجنامة

ضذذاودَيري  نَيودةوَلةتيةكاندا ثِر بايةخرت سةير بكرَيت، ئةمة جطةلة بةردةوام كذذردن و  بوون لةسةر ياسا دةر
ثذذِرؤذةي  شذذتين  نذذةي داِر كذذاري ليذ تذذةواوكردني  بذذؤ  هذذةروةها  هذذةرَيم،  مذذةتي  كذذاني حكو مذذوو دةزطا نذذي دا كرد
طذذوزةراني  بذذار و  شذذرتكردني  لذذة با يذَذت  طذذرنس بطَير لذذةكي  تذذوانَي رؤ لذذةمان دة دةستووري هةميشةيي، ديارة ثةر

هذذةموو اخةَل ، ثَيطةي يةكَييت و قوراسةييةكةي ش لذذة  سذذتان  شذذتيماني كورد يذذةكَييت ني سذذتيةن،  هيدي ئةو را
لذَذة  سذذيةكان مةحا يذَذزة سيا كذذةمان و ه يذذةكرَيزي طةلة بذذةبَي  شذذان،  ساتَي  زياتر ئةركي قورسيان كةوتؤتة سةر
بتوانرَي ئةم ئةركة قورسة بة ئةكام بطات، بؤية كاراكردنةوةي ثةرلةمان سةرةتاي ئةو رَيطةيةية كة دةبَيت 



 16 

يوا و ئومَيدي نوَي لة نَيو رووحي تاك بة تاكي كؤمةاَلني خةَلكي كوردستاندا بضَينني بة داِرشنت و هلَيرةوة 
بذذذَيووي  سذذةركردني  نذذةوة ضارة ثذذَيب هةموويا لذذة  نذذةكان،  تذذةواوي قةيرا ثالني واقيعيانة بؤ ضارةسةركردني 

ئذذةو سةخيت ذياني خةَل ، وةك يةكَييت نيشتيماني كوردستان و فراكسيؤني سةوز ثَي داطريي دةكةين لةسةر 
حةوت خاَلةي كة لة دوا كؤميتةي سةركردايةتي بة كؤي دةنس بِرياري لَيدرا و سةرجةم هَيزة سياسيةكاني 
يذذان  بذذةجَي كردن جذذَي  سذذةر  يذَذداطريي لة خذذاَل ث بذذة  خذذاَل  نذذدةدا  نذذةوةكاني ئاي لذذة كؤبوو تر ثةسةنديان كردووة، 

سذذت و ردةكةينةوة، بِريار و ياساي ثَيويستيان بؤ دة طذذةمان دةخوا ئذذةمِرؤ خؤز دةكةين لةطةَل اليةنةكاني تر، 
نذذدا  يذَذرة لةطةَلما سذذالمي ل مذذةَلي ئي طذذؤِران و كؤ نذذةوةي  لذذة بزوت منذذان  شذذ  و برايا لذذة خو نذذدا  هذذةوَلي زؤرما
نذذةمَينَيت،  يذذةك  طذذرَي كوَيرة سذذتةنس و  هذذيض ئا هذذاتوودا  نذذةوةكاني دا لذذة كؤبوو يذذوادارين  شذذداربووناية، ه بة

لذَذةكاني اهةموومان لة ثَين سذذةرباري هةو يذذدا  لذذة كؤتا و بةرذةوةندي طشيت بةشةداري كؤبوونةوةكان بةكةين، 
هذذةوَلي  نذذدني  بذذةرز نرخا سذذةوز و  سذذيؤني  سذذيؤنةكان و فراك هذذةموو فراك سذذتان و  شذذتيماني كورد يذذةكَييت ني

نذذذة ئذذةو نَيوةندا طذذذةَل  يذَذت لة طذذذؤ كراوةب طذذاي طفتو شذذذة دةر كذذارين هةمي يذذذةكان، داوا نذذدة نَيودةوَلةت بذذذؤ  نَيوة
ثذذريؤزة  تذذر  جذذارَيكي  سذذني،  ضذذارةي خؤنوو دةستةبةري زياتري مافةكاني طةلي كوردستان و ضةسثاندني مايف 

سذذتان ) شذذتيماني كورد يذذةكَييت ني سذذيؤني  سذذتان، فراك لذذةماني كورد نذذةوةي ثةر (، زؤر 15/9/2017كاراكرد
 سوثاس.

 بةِرَيز ابوبكر عمر عبدالرة )ابوبكر هةَلةدةني(:
 ان.مبةِرَيز سةرؤكي ثةرلة

كذذةمان و  نذذدووبووني حيزبة هذذةوَل و ما كذذة  ئَيمة لة فراكسيؤني يةكطرتووي ئيسالمي كوردستان خؤشراَلني 
ئذذةكام  بذذة  هذذةنطاوَي   ئذذةمِرؤ  سذذؤزان  هذذةموو دَل سذذتان و  تذذري كورد سذذيةكاني  يذَذزة سيا سذذيؤنةكةمان و ه فراك

لذذذ نذذذةوةي ثةر مذذذة كاراكرد سذذذتانة، ئَي لذذذةماني كورد نذذذةوةي ثةر كذذذة كاراكرد شذذذتووة  بذذذة ةطةي سذذذتان  ماني كورد
يذذابي  لذذة ه سذذاَلة  ئذذةم دوو  كذذة  نذذني  لذذةمانتاران دةزا دةستكةوتَيكي طةورةي دةبينني، ضونكة تةنها ئَيمةي ثةر
ثةرلةماني كوردستاندا ميررةتةكةمان هةم لة دةرةوة لة رووي سومعةوة، هةم لة ناوةوة   زيانَيكي كردووة، 

هذذةروةها  كذذةوتووة،  ضذذةندة دوا سذذالر هةر بذذة ككذذارواني ئي كذذة  بذذةر  شذذوَين طرياوةتةوة يذذار و رَيو مذذةَلَي  بِر ؤ
سذذتين  كذذة ثةكخ سذذةرةتاوة  لذذة  هذذةر  مذذة  مذذانوابوو ئَي يذذة ثَي شذذكاوةتةوة، بؤ كذذةمان  سذذةر ميررةتة بذذارطراني لة
خذذةوة  بذذة دا كذذات،  لذذةبريي نا هذذةرطيز  يذَذذوو  ثةرلةماني كوردستان ستةمَيكي طةورة و هةَلةيةكي طةورةبوو، م

ئذذ يذذة  ئذذةمِرؤ دةبووا مذذة  خذذةَلكي ةئَي طذذوزةراني  يذذة،  شذذرتمان دةربكردا يذذاري با سذذا و بِر يذذان يا سذذاَلة دة م دوو 
سذذيؤني  كذذو فراك مذذة وة يذذة ئَي يذذن، بؤ سذذامانَيكي زؤر هذذات و  خذذاوةني دا مذذة  كذذة ئَي يذذة  شذذرت بكردا سذذتامنان با كورد
مذذة  سذذاَل ئَي كذذة دوو  كذذةين  كذذةمان دة لذذة طةلة بذذووردن  يذَذرةوة داواي لَي سذذتان ل سذذالمي كورد يذذةكطرتووي ئي

شذذكمان انةم كذذةمرتين ث يذذةكطرتوو  سذذيؤني  ضذذةندة فراك كذذةين، هةر ئذذةوان ب نتواني نوَينةرايةتيةكي حةقي ي 
كذذةين،  شذذةرمةزاري دة بذذة  هةبووة لةم رووداوانةي كة روويداوة، بةاَلم لة ئاسيت ميررةتةكةماندا هةر هةست 

ئَيمةدا نةمانتواني خواست و  داواي لَيبووردنيان لَي دةكةين كة دوو ساَل لة تةمةني ئةوان كة متمانةيان بة
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يذذة  يذذة دةبووا تذذةوة، بؤ خذذؤي تَينَي كذذو  خذذة وة داواكاريةكانيان بةجَي بطةيةنني، لة اليةكي تر نةدةكرا ئةم دؤ
نذذةبَيت،  بذذةردةوام  يذذة  سذذي و ئابوور سذذتووة سيا ضذذةق بة خذذة  ئذذةم دؤ تذذاوةكو  نذذةوة  ضذذارةيةك بكةي بري لة رَيطا 

يذذةكطرتو سذذيؤني  لذذة فراك مذذة  تذذةوافجن و وئَيستاا الي ئَي لذذة  يذذة  بذذذاردة بريت شذذرتين  سذذتان با سذذالمي كورد ي ئي
يذذي  بذذة كراوة شذذنت  يذذةك طةي مذذاني لة بذذَي ز يذذة دة بذذَي، بؤ بذذةردةوام  يذذة  ئذذةم كؤبوونةوة بذذَي  يذذة دة كذذةوتن، بؤ رَي
بهَيرينةوة، دةرطاكان كراوةبن بؤ ئةوةي برايامنان لة فراكسيؤني طؤِران و كؤمةَلي ئيسالمي كة هاوثيشةمانن 

سذذتةي ابَينةوة ن حذذةقي شاي يذَذداون،  و ئةو هؤَلي ثةرلةمانةي كة كةس خَيري ثَينةكردوون، ميررةتي دةنطي ث
يذذا  تذذايي دون خؤيانة لَيرةوة درَيذة بة خةباتي مةدةني خؤيان بةدةن، بؤية ثَيمانوواية نابَي ئةم دانيشتنة كؤ

كذذةين  سذذيدارة ب خذذة مةتر ئذذةم بارود سذذةيري  نذذة  تذذَي كذذبَيت، هةموومان دةبَي واقي  بينا يذَذدا  كذذةماني ت ة طةلة
ئذذةوة  سذذةربةخؤيي،  نذذدؤم و  سذذي ريفرا سذذةر ثر كذذةميان: لة خذذوارةوةن، ية نذذةي  ئذذةميب ئةما كذذة  ثذذةِرَي،  دة
يذذةكي  هذذيض قةوارة يذذة  ئذذةم عَيراقة ضذذونكة  سذذةرة،  نذذة، ضارة سذذتر اقي ميررةتةكةما يذذة، ئي سذذرتاتيليةتي ئَيمة

سذذايد، خذذموقةدةست نيية، ئَيمة سةد ساَلة لةم ضوارضَيوةيةدا جطةلة  ئذذةنفال، جينو يذذايي،  شذذنت و كيم وَين ر
نذذاو و  ئذذةو  هذذوري،  سذذي   رذذة، حةرة قذذواتي دة تةعريب و تةرحيل و حةشدي شةعيب و حةرةسي قةومي و 
يذذة  مذذة ثَيمانووا تذذةدي، ئَي يذذةكرَيزي دَي بذذة  مذذةا  نذذة ئة مذذايف خؤما ضذذنيووةتةوة،  شذذتَيكمان نة هذذيض  نذذة  ناوتؤرا

سذذةربةخؤيي، بذذةرةو  كذذة  نذذدؤم هةنطاوَي يذذة،  ريفرا بذذةهَيز هة يذذةي  لذَذةك و كا ضذذوار كؤ بذذة  سذذيت  مذذةا ثَيوي ئة
تؤكمةيي ناوخؤ، تةفاهم لةطةَل بةهد، تةمتني كردن و دَلنياكردني دةرووني جريانةكان، وةرطرتين طةرةنيت 
نذذةكرد  مذذة  لذذة ئَي نَيودةوَلةتي تا ثشتوامنان بن، ضؤن كؤمةَلطةي نَيودةوَلةتي ئَيمةيان فرامؤشكرد ثشتطرييان 

بذذردوودا  يلة كات لذذة را هةَلمةتةكاني جينوسايد، دةبَي قةرةبووكردنةوةي ئةو بؤشاييةي كة طةلي كوردستان 
يذذة  مذذة ثَيمانووا بذذةر، ئَي تذذة  شذذوَين طرياوة نذذدَي  رَي و  و لة داهاتوودا بيكةنةوة، لةسةر ئاسيت ناوخؤا كة هة

سذذَي زةم بذذة  سذذيت  يذذة ثَيوي يذَذت، بؤ سذذةركةوتوو ب سذذازي يريفراندؤم دةبَي ثِرؤسةيةكي  يذذة، زةمينة سذذازي هة نة
بذذة  كذذات،  سذذةية ب ئذذةم ثِرؤ شذذيت  يذذدا سةرثةر لذذة كؤتاي كذذةم و  لذذة ية ياسايي بةوةي ئةم ثةرلةماني كوردستانة، 
يذذار الي  بذذَي بِر سذذةيةا، دة ئذذةم ثِرؤ بِريارداني، بة ضاودَيري كردني، هةتا ئةطةر هاتة ثَيشةوة بة دواخستين 

بذذَي اثةرلةماني كوردستان بَيت، لةسةر ئاسيت سي يذذة دة يذذة، بؤ شذذتيماني هة طذذي ني كذذؤ دةن بذذة  سي ثَيويستيمان 
بذذؤ  تذذةنازول  كذذةين،  يذذةكرتي ب بذذؤ  سذذازا  مذذة  يذَذت ئَي هةموو هةوَلةكان سةربةخؤيي بؤ كوردستان ئةوة دةهَين
نذذة  بذذي بَيي سذذتكةوتي حيز نذذدَي  دة يةكرتي بكةين، لةسةر هةندَي عينادي شةخسي بةرامبةر بة يةكرت و هة

ضذذونكة شخوارةوة، سَييةمني  كذذةين،  بذذؤ ب يذذةتي  سذذازي كؤمةاَل كذذة زةمينة يذذة  طذذرنطرت ئةوة هذذةمووي  ت كة لة 
بذذةردةم  ضذذَيتة  نذذاتوانَي ب لذَذةوة  خذذةَلي بةتا بذذة با لذذةوالوة  ميررةتةكةمان بة طريفاني بةتاَل، بة دةرووني شَيواو، 

ي كوردستان نسةندوقةكاني دةنطدان، هيوادارين بةرثرساني حكومةت ئةم هةنطاوةي كاراكردنةوةي ثةرلةما
لذذةماني  نذذةوةي ثةر ئذذةمِرؤي كاراكرد هاندةريان بَي بؤ ئةوةي كة لة داهاتوودا دَلي ئةم ميررةتة خؤا بكةن، 
لذَذي  كذذةمان د هذذاتوودا ميررةتة لذذة دا كذذة  يذَذت  كوردستان لةسةر ئةرز و ثراكتيكيب هةنطاوَيكي تريب بةدوا داب

سذذتان لذذةماني كورد نذذةظاَلي ثةر لذذة كةر سذذاَلي ) خؤا بكرَي، وةكو ضؤن  شذذةوة 1992لذذة  جذذؤا و خرؤ بذذةو   )
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لذذة ) يذذةك 25/9رؤشنت و ئاوا   نذذس و  يذذةك دة نذذةي  لذذةو كاتا بذذةِرَيزان،  شذذيةوةبن،  جذذؤا و خرؤ هذذةمان  بذذة   )
بذذووين،  نذذس  يذذةك دة ضذذونكة  كذذرد،  رَيزبووين كة راثةِرينمان كرد، ضونكة يةك دةنس بووين، كة كةوِرةومان 

سذذتووردا وكة شةِري تريؤرمان كرد، ضونكة يةك دةنس ب وين، بردمانةوة، كة مافةكامنان بؤ يةكةم جار لة دة
ضةسثاند هةر بردمانةوة، ئَيمة ميررةتَيكني هةموو ئةو سةركةوتنانةي لة رابردوودا بة دةستمان هَيناوة لة 
ئذذةجنامي  لذذة  ئةجنامي كؤ دةنطي و يةك رَيزميان بووة، هةروةها هةموو نووشستانةي رووبةروونان بؤتةوة 

تذذةو شذذيعة و اثةر بذذة  نذذةكامنان  كذذة دوذم يذذنني  سذذتا دةب تذذاوةكو ئَي بذذووة،  ثذذةرَيزميان  نذذاكؤكي و دوورة  زةيي و 
سوننةوة، بة عيرماني و ئيسالميةوة، لةسةر خواستةكاني طةلي كورد هةمووي يةكن، من يةك رووداوتان بؤ 

جذذوامَيرَيكي وة كذذة كذذدَينمةوة، ئةو زاتةي كة ثَيي دةوترا )تاريجن هاني( لة بةهداوة  بذذة فِرؤ جذذالل(  مذذام  و )
بذذة  هذذةر  يذَذ   بذذةاَلم كات ضذذؤالن،  لذذة فةاَل يذذةوة  مذذانس حةواند نذذة  سذذَي دا سذذتان،  هذذةرَيمي كورد بذذؤ  كذذرد  دةربازي 
فِرؤكةي كوردستان و لة فِرؤكةخانةكاني كوردستانةو ضووة توركيا، بؤ رؤذي دواتر بة داخةوة كونطرةيةكي 

نذذةوةكو درؤذنامةواني طرَيدا و طووتي لة هةَلبذاردني  اهاتوودا سةرؤك كؤمار ئيستير اقي عةرةبي سونةية 
كذذة  نذذة  ئذذةو ئيلرائاتا ئذذةوةتا  طذذن،  يذذةك دةن ئذذةمِرؤ  ئذذةوان  يذذة  قذذدا، بؤ لذذة عَيرا شذذةكامنانن  مذذة هاوبة كذذورد، ئة
مذذار،  سذذةرؤك كؤ نذذي  بذذؤ البرد نذذةي  ئذذةو ئاماذا كذذةركووك،  طذذاري  لذذة دذي ثارَيز شذذؤظينية  سذذي  هذذةمووي نةفة

نذذدني ةهةروةها بِريارةي بة ر ئذذةرز، جواَل سذذةر  تذذر لة ئذذاتي  فزكردنةوةي ريفراندؤمي طةلي كوردستان، ئيلرا
ئذذةم  بذذَي  سذذني، دة هذذةمووي مةتر نذذة  سذذةربازييةكان، ئةما كذذة  شذذةوانةي ية نذذةوةي  سذذةربازي، كؤبوو يذَذزي  ه
سذذةر  نذذة لة ئذذةم خيالفا نذذابَي  هذذةرطيز  بذذةاَلم  نذذَيني،  مةترسيانة يةك رَيزمان بكات، خيالفة سياسيةكان وةال ب

سذذالمي ف يذذةكطرتووي ئي سذذيؤني  لذذة قراك يذذة  مذذة ثَيمانووا ضذذونكة ئَي يذَذت،  فذذؤرم ب سذذالحات و ري رامؤشكردني ئي
ئذذةمِرؤ  مذذة  كذذة ئَي بذذَي  شذذةوة دة يذذةكي تري خذذراثرتة، لةال كوردستان كة ئاسةوار و زيانةكاني طةندةَلي لة تريؤر 

ضذذيرت وثةرلةماني كوردستان كارادةبَيتةوة، دةبَي ئَيمةي ثةرلةمانتاران بة هةم نذذةوة  سذذيؤنة جياجياكا و فراك
سذذةاَلمتان  خذذاوةن دة هذذةبَيت،  مذذان  خذذاوةن بِريار هذذةبَيت،  مذذان  لذذةمانَيكي كارا بذذَي ثةر ئذذيال دة كذذة  نذذةبني  رازي 
يذذارة  هذذةموو بِر سذذتةنطةكان و  هذذةموو ئا سذذةر  هذذةبَي لة سذذةاَلتي  مذذة دة نذذاي كةلي بذذة ما لذذةمان  هذذةبَيت، ثةر

سذذيؤنة  مضارةنووس سازةكاني طةلي كوردستان دةبَي لة كذذو فراك لذذةمانتاران، وة كذذو ثةر مذذة وة يذَذت، ئَي هؤَلةوة ب
بذذَي  كذذارا و  نذذا  لذذةمانَيكي  سذذتيدا ثةر لذذة را يذذة  هذذي ئةوةني سذذومعةمان،  لذذة  مذذةمنان،  جياوازةكان لة كامتان لة تة
كذذورد  لذذة دذي  هذذدا  لذذة بة كذذة  كذذةين  سذذتانة دة ئذذةو هةلوَي هذذةموو  نذذةي  مذذة ئيدا يذذة ئَي بذذبني، بؤ سذذةاَلت رازي  دة

نذذةداوة، نجولَيندراو كذذؤَلي  ، ثَيمانوواية ئريادةي طةلي كوردستان كة بة ئةنفال و كيمياباران و بة جينوسايد 
خذذةَلكي  طذذي  يذذةك دةن بذذة  طذذةورة و  خذذواي  بذذة  شذذت  كذذة ث سذذازةكان  يذذة ضارةنوو سذذتة نةتةوةي كذذة خوا يذذان  دَلن

تذذة  هذذاتوودا دَي هذذةموو دكوردستان، بة خؤِراطري ئةم ميررةتة و بة ثشتيواني دؤستةكامنان لة دا هذذةروةها  ي، 
هذذاتوودا  لذذة دا سذذتة  كذذردوون، ثَيوي كذذة دةري  يذذة  لذذةم ماوة سذذتان  هذذةرَيمي كورد مذذةتي  كذذة حكو نذذةا  بِريارا
كذذاني  فراكسيؤنةكاني ثةرلةمان كار بؤ راستكردنةوةيان بكةين، لة بِريارةكاني ثاشةكةوتي مووضة، لة بِريارة
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خذذةَل  ةزيادكردني باجي سةرانةكان، هةروةها هةموو ئةو داهاتان طذذوزةراني  خذذؤا  ي نةوت، جارَيكي تر بؤ 
 بةكار بهَينرَيت، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز عبدالرمحن فارس عبدالرمحن )ابو كاروان(:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

نذذةداني  ئذذةجنام  لذذةمان،  سذذتين ثةر لذذة ثةكخ مذذانس  يذذازدة  سذذاَلَي  و  لذذةمان، دواي  نذذداماني ثةر بذذةِرَيزان ئة
ئذذةم ككؤبوونةوةكامنان هةستَي طذذة  مذذاوةي دوو مان بذذؤ  كذذة  تذذووين  ي ثِر لة نيطةراني، هةروةها خؤشيب دايطر

ثةرلةمانة و كارة ثريؤزةكاني كراية قورباني مرمالنَيي نا رةواو لة بِري مرمالنَيي شارستانيانةي ثةرلةماني، 
بذذ مذذاني ز بذذي و ز مذذةي حيز بذذَي بةرهة يذَذذي  نذذةوةي دوور و در يذذةتي و كؤبوو سذذكي حيزبا يذَذي تة و  رمرمالن

ضذذوواندني  نذذة دةر هذذةمووان بوو سذذتان الي  لذذةماني كورد كذذاري ثةر بذذةديل،  يةكرتشكاندن و تةخوين كردن بؤ 
يذَذت،  تذذدا دةبين خذذةوني ميررة بذذةديهيَلناني  لذذة  ئذذةوةا  بذذؤ  لذذةمان  هذذةروةها ثةر يذذان،  ياساكان و ضاودَيري كردن

 زةوت كراوة، بةَلَي، ئةمِرؤ جارَيكي َيبةاَلم ئةم ثةرلةمانة بؤ ماوةي نزيكةي دوو ساَلة ئةم كارة ثريؤزانةي ل
يذَذت  ثذذةِر دةب يذَذدا تَي كذذةمان ث كذذة ميررةتة سذذتيارةي  سذذاتة هة ضذذركة  لذذةم  لذَذةدا،  لذذةم هؤ جذذةدا،  لذذةم هةلومةر تذذر 
طذذةري  يذذةوة كاري بذذة دَلنياي كذذة  لذذةمانتارَي ،  ضذذةند ثةر كؤبووينةوة، بةبَي ئامادةبووني ضةند فراكسيؤنَي  و 

نذذةوةي ث سذذةر كاراكرد يذَذت لة سذذة ةدةب سذذةر ثر بذذةتي لة بذذة تاي كذذان  لذذة بِريارة طذذي  كذذؤ دةن سذذتان،  لذذةماني كورد ر
نذذدازةي  يذَذي ئة بذذة ث لذذةمان  سذذتين ثةر هذذؤي ثةكخ نذذة  نذذةي بوو ئذذةو اليةنا كذذةم  يذَذد دة سذذازةكان، ئوم ضارةنوو
هذذيض  تذذر  جذذارَيكي  يذَذت و  بذذيين ب بذذردوو  لذَذةكاني را لذذة هة سذذووديان  كذذةم  يذذةني  شذذداريان ال بةثرسياريةتي و بة

ضذذاواني ةكةسَي  و الي تذذة نَيو شذذرت نةخرَي يذذةكي رة نَي  لة ذَير هةر ثاساوَي  دابَيت دةسيت بؤ نةبةن و هةَلة
بذذي  كذذو حيز لذذةمانتار،   وة كذذو ثةر سذذتان   وة لذذةماني كورد كذذةوتين ثةر ثذذَيب ثةك ئةزموونةكةمان، بةِرَيزان، 

لذذةكار لذذةمان  ئذذةوةي ثةر بذذؤ  نذذدا  بذذةاَلم  سياسي و ضةند ثةرلةمانتاري تر و حيزبي تريب هةوَلما نذذةخرَيت، 
كذذة  طذذةي  هذذة طرن لذذةم قونا سذذي  تذذةواف ي سيا بذذة  نذذةدان  يذذةا  يذذةكرت، با لذذة  نذذةطرتن  طذذوَي  بذذي،  يذَذي حيز مرمالن
بذذة  كذذاركردن  يذذةكرت،  بذذة  بذذةر  طةلةكةماني تَيدا دةطوزةرَي، طوَي نةدان بة ياسا رَيساكان، ميروةربةندي بةرام

سذذتان، رعةقريةتي دؤِراو و براوة ئةمانة و دةيان بابةت و هؤكا ي تر بوونة هؤي ثةكخستين ثةرلةماني كورد
يذذةكي  نذذي دامةزراوة رذذيي كرد سذذنت و ئيف كة مةرجةعَيكي طرنطي ياسايي و سياسي هةرَيمي كوردستانة، ثةكخ
لذذة دةرةوةي واَلت  سذذتةكةنامان  شةرعي وا كاري كردة سةر تَيكِراي وةزعي كوردستان، تةنانةت تَيِروانيين دؤ

سذذتا ئذذةزمووني كورد سذذةر  كذذارة نلة سذذةرةكيةكاني  لذَذة  لذذة خا بذذووة  يذذةكَي   لذذةمان  نذذةوةي ثةر سذذايي كرد ، ئا
لذَذةتي و  مذذةَلطاي نَيودةو كذذاني كؤ نذذةر و رَيكخراوة سذذي و نوَي سياسيةكاني حيزتان و ضةندين اليةني تري سيا
نذذةي  لذذة ميا نووسةران و رؤشنبريان و سةرجةم ضني توَيذةكاني هةرَيمي كوردستان، جطةلة هةوَل و كؤشب 

جنذذي بكؤ بذذةري رة سذذتان  لذذةماني كورد سذذيةكان، ثةر بذذة سيا يذذةكي حيز بذذة  يذذةك  وونةوة و ديدارةكامنان لةطةَل 
كذذة،  شذذةرعي خةَل قورباني خةباتي طران بةهاي كؤمةاَلني خةَلكي كوردستانة، هةروةها بااَلترين دامةزراوةي 

مذذة  يذذة ئَي نذذةوةمان ومايةي قةبول كردن نيية كاراكردنةوةي بة شَيوةيةكي شكري بَيت، بؤ يذذد كرد يذَذِراي تةئك



 20 

كذذة  كذذةمان  يذذةي كةلة ئذذةو دؤزة رةوا نذذدني  لذذةمان، تَيثةرا يذَذو ثةر لذذة ن نذذدؤم  مذذداني ريفرا سذذي ئةجنا سذذةر ثر لة
ساالهاي ساَلة خةبات و تَيكؤشان و قورباني بؤ دةدات، لة هةمان كاتدا جةخت لةسةر ئةو خااَلنةي خوارةوة 

بذذذ نذذذي  بذذذاا كرد بذذذؤ  هذذذةنطاونان  يذذذةك:  نذذذةوة،  شذذذيانةوة ادةكةي ثذذذَيب هةموو لذذذة  خذذذةَل  و  طذذذوزةراني  ر و 
سذذةالحيةتي  لذذة  نذذي  سذذتكاري كرد ضذذة و دة سذذتةمي موو هةَلوةشانةوةي ثاشةكةوتي زؤرة مرَيي مووضة، كة سي
طذذاز و  حةسري ثةرلةماني كوردستانة، دوو: جةخت لةسةر هةمواركردنةوةي ياساكاني وةبةرهَينان و نةوت 

بذذة اياساي خانةنشينان و ياساي كار و ي نذذةوة  ئذذةنفالكراوةكان دةكةي ساي ئيمتيازي كةس و كاري شةهيدان و 
جذذةخت  سذذَي:  شذذةكةي،  محذذةت كَي جنذذدةر و زة كذذة رة ئاراستةي بةرذةوةندي كؤمةاَلني خةَلكي كوردستان، خةَل
تذذةواوكردني  شذذينةكاني  كذذارة ثَي لذذة  لةسةر ئةوة دةكةينةوة كة ثَيويستة هةرضي زووة ثةرلةماني كوردستان 

تذذةواف ي وثرؤسةي ن بذذة  يذَذت  هذذةرَيم ب وسينةوةي دةستووري هةرَيم و ضارةسةركردني كَيشةي سةرؤكايةتي 
طذذذةري  سذذذتوور كاري نذذذةبووني دة سذذذتان،  سذذذيةكاني كورد نذذذة سيا لذذذةمان و الية سذذذيؤنةكاني ثةر سذذذةرجةم فراك
تذذةواوكردني  بذذؤ  لذَذدان  سذذيةكان، هةو سذذايي و سيا شذذة يا نذذةكردني كَي سذذةر  سذذةر ضارة هذذةبوو لة سذذتةوخؤي  را

نذذةوةي سذذدة سذذايي كرد سذذةر ئا سذذت لة يذذدا دة لذذة كؤتاي سذذتانة،  لذذةماني كورد لذذةي ثةر تذذري بةثة ئذذةركَيكي  توور 
نذذذي  بذذذةجَي كرد جذذذَي  تذذذةنها  هذذذةنطاوة  لذذذةم  سذذذت  يذذذوادارين مةبة نذذذةوة، ه لذذذةمان دةكةي نذذذةوةي ثةر كاراكرد

بذذة يذذة  بذذةتَيكي ذياني كذذة با نذذدؤم  مذذداني ريفرا سذذبةت  ئةجيندايةكي حيزبي نةبَيت، سةرةِراي طرنطي ئةجنا ني
يذذدا  كذذاتي خؤ لذذة  بذذِروا و  طةلي كوردستانةوة، كارواني كاري سياسي بة رَي و شوَين و ئاسايي و ياسايي خؤيدا 
بَي دواخسنت هةَلبذاردني ثةرلةمان و سةرؤكايةتي هةرَيم ئةجنام بدرَيت، بؤية لةم كؤبوونةوةيةدا ثَيشنيار 

لذذةماني ردةكةم راسثاردةيةك بؤ ئةو مةبةستة دةربضَيت، لةطةَل  َيزدا، )ابوكاروان( فراكسيؤني ئازادي لة ثةر
 كوردستان، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز عبدالرة حممود حممد )عبدالرة حاجي حممود(:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لذَذةكان  يذذةكطرتوويي هةو بذذة  سذذتة  سذذتان، ثَيوي لذذةماني كورد شذذتنةي ثةر ئذذةم داني مذذداني  بذذؤ ئةجنا شذذراَلني  خؤ
هذذاتوو بذذؤ دا نذذةكار  هذذةنطاوَيكي  يخبةي ضذذونكة  نذذدؤم،  لذذة ريفرا شذذتيواني  بذذةت ث بذذة تاي سذذتان،  هذذةرَيمي كورد

لذذةو  شذذاوة،  تذذَي كؤ بذذؤي  كذذة  سذذتان،  طذذةلي كورد شذذتيماني  طذذاري ني خذذةباتي رز لذذة  يذذة  سذذةروةري هة يذَذذوويي و  م
كذذارم  سذذنت، داوا بذذاران، راطوا ئذذةنفال، كيميا لذذة  هذذةر  طذذةورةمان داوة،  بذذاني  شذذةهيد و قور هذذةزاران  شذذدا  ثَيناوة

كذذةوة ةه كذذة ثَي شذذتيامانيانة،  يذذاني ني كذذةوة ذ بذذؤ ثَي كذذوردي،  وَلةكان خبرَيتةطةِر بؤ زياتر يةكخستين نَيو ماَلي 
خذذؤي  سذذةربةخؤييدا  لذذة  كذذة  سذذتان،  هذذةرَيمي كورد بذذؤ  طذذةا  يذذةكي  بذذؤ داهاتوو يذَذت  بذذةردةوام ب لذَذةكامنان  هةو

 اَلتياني كوردستان، زؤر سوثاس.ودةبينَيتةوة، بؤ ئةوةي ذيانَيكي سةرةبةست و خؤشطوزةراني بهَينني بؤ ها
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 بةِرَيز باثري كامةال سريمان:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بذذةرةو  يذذة،  سةرةتا خؤشراَلم بةوةي كة ئَيمة بةرةو رؤذَي  دَيني رؤذَيكي مَيذوويية، وةضةرخانَيكي مَيذووي
تذذر، ةقؤناهَيكي تازةي خةباتي سياسي نةتةوةكةمان دةِروات، بزوتنةوةي سياسي بةر و قؤناغ و دةستثَيكَيكي 

نذذةوةي  لة روويةكي ترةوة بةرةو قؤناهَيكي تري ثَيكةوة ذيان و ثَيكةوة هةَلكردن كة سةرةتاكةي لة كاراكرد
بذذة  ثةرلةماني كوردستان دةست ثَي دةكات، بة داخةوة كة دةبوو هةموو ئةنداماني ثةرلةمان لَيرةبووان، كة 

ئذذةو دهةر طرفتَي  بَي نةهاتوون، ئومَيد  تذذوانني  كذذةوة ب نذذةوة ثَي ةكةين لة كؤبوونةوةي داهاتوو بة هةمووما
ثذذةِرَينني،    تذذَي  كذذةوة  كذذرَي ثَي ضذذاوةِرَي دة ضذذةكةدا  لذذة ناو كذذة  سذذيانةي  شذذهاتة سيا ئذذةو ثَي طذذوزارة و  قؤناهة را
لذذة  كذذة  نذذني  يذذةكمان دةزا هذذةموو ال تذذةوة،  كذذةمان بؤ بذذةِرووي طةلة كذذة روو قةيراني سياسي،   قةيراني دارايي 

شذذانةوةي ؤر يذذةي هةَلوة نذذة ما نذذةوة بوو جنذذرية رووداوا ئذذةو ز ذهةاَلتي ناوةراست زجنرية رووداوَي  رووي داون، 
بذذؤ  يذذة  ضذذةكة هة لذذة ناو نذذد  يذذةكي توو سذذتا مرمالنَي يذذةكان، ئَي لذَذةتي و هةرَيمي هاوكَيشةي بةرذةوةندية نَيو دةو

لذذة يذَذو  رَيكخستنةوةي هاوكَيشةي بةرذةوةنديةكان، كةواتة قؤناهَيكي تازة  لذذة ن كذذات،  ثذذَي دة سذذت  ضذذةكة دة ناو
يذَذز و  يذَذو ه لذذة ن تذذة دي  سذذي بَي تذذةبايي سيا كذذة  يذَذت  مذذان دةخواز كذذة لَي سذذتان و قؤناهة ئةو قؤناهةدا طةلي كورد
تذذةبايي  سذذتان نا طذذةلي كورد كذذردن،  قذذةبول  يذذةكرتي  بذذة  تذذة دي،  ضذذي دَي بذذة  ئذذةوةا  سذذيةكان،  نذذة سيا الية

لذذَي  كؤمةاَليةتي كةوتؤتةوة، ئةوةا دةبَي هةموومان ضذذيمان  ئذذةوةا  يذَذت،  هةوَلبدةين تةبايي كؤمةاَليةتي ب
بذذة  سذذتانة  لذذةماني كورد ئذذةركي ثةر هذذةدا  لذذةو قؤنا يذذة  خذذةَل ، بؤ بذذذَيوي  يذذان و  ضذذاكرتكردني ذ يذَذت  دةخواز
نذذدبوو  مذذان ثةِرا شذذرت تَي كذذة ثَي هذذةي  ئذذةو قؤنا نذذةك  تذذوانن  هةماهةنطي لةطةَل حكومةتي هةرَيمي كوردستان ب

بذذؤ  بيطةِرَينينةوة سةرَي، يذذةتي  سذذي و كؤمةاَل قؤناهَيكي تازة دةست ثَي بكةين بؤ ئةوةي بتوانني تةبايي سيا
سذذية  يذذة سيا نذذا تةباي ئذذةو  مذذان  بذذردوودا بيني لذذة را مذذة  تذذر ئَي يذذةكي  يذذةك، لةال ثَيشوازي كردن لةو ثَيشهاتة لةال

سذذذتان، ئة لذذذةماني كورد سذذذتة ثةر نذذذدين، ثَيوي ئذذذةجنامَيكي طةيا بذذذة    كذذذة  بذذذؤ قؤناهة شذذذنت  داماني نذذذتَينةطةي
شذذذيت  لذذذة ث كذذذة  سذذذيةكانيب  نذذذة سيا هذذذةروةها الية بذذذةتي،  بذذذة تاي سذذذيؤنةكان  سذذذتان و فراك لذذذةماني كورد ثةر
طذذوزارة،  سذذتيار و را نذذاهَيكي هة كذذة قؤ هذذةبَيت،  هذذة  ئذذةو قؤنا فراكسيؤنةكانةوةن تَيطةيشتنَيكي درووستيان بؤ 

يذَذ كذذة ل تذذان  نذذدي واَل ثذذَيب بةرذةوة نذذة  مذذان نةخةي كذذؤكي ئَيمة ناكرَيت بةرذةوةندي خؤ بذذؤ دا نذذة،  رة مرمالنَييا
طذذةورة  سذذياريةتي  يذذة، بةرثر يذذاتر هة تذذةبايي ز كردن لة بةرذةوةنديةكاني طةل ثَيويستيمان بة يةك رَيزي و 
بذذردوودا رووي  لذذة را كذذة  دةكةوَيتة سةر فراكسيؤنةكان كة بتوانن هةماهةنطي زياتر بكةن، تةجاوزي ئةوةي 

كذذةم،  يذَذت بذذداوة نةطةِرَيينةوة سةر ضوارطؤشةي ية نذذاهَيكي تازةد كذذة قؤ تذذر  شذذَيوازَيكي  بذذة  تذذر،  سذذَيكي  ة نةفة
نذذةوةي  بذذدةين بزوت تذذر  هذذةوَلَيكي  ثَيويستة ئامادةكاريةكي تازةي بؤ بكةين، بؤية جارَيكي تر ثَيويستة ئَيمة 
ضذذييةك  بذذة هةر كذذةن  شذذداري ب بذذَين بة نذذةهاتوون  كذذة  تذذر  طؤِران و كؤمةَلي ئيسالمي و هةموو ئةو اليةنانةي 

كذذة هبَيت، بة  ةر نرخَي  بَيت بؤ طةلةكةمان وا قازاجنة رازييان بكةين، رازي كردنيان بة مةبةسيت ئةوةية 
يذذةكان  يذذة حيزب سذذةر بةرذةوةند كذذةن لة سذذازا ب هذذةدا  يةكرت قةبول كردنةكةية، ئةوانيب ئةركيانة لةو قؤنا
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نذذ نذذة خبةي ئذذةو بةرذةوةنديا كذذةوة  بذذة ية نذذدي  ةبَين بةرةو بةرذةوةندي بااَلي طةل، هةموومان  ثذذَيب بةرذةوة
ثذذَي  مذذاذةي  نذذدا ئا لذذة ميدياكا سذذيانةي  ئذذةو مةتر حيزبيةكانةوة، ئةوة دةمانطةيةنَيتة مةنزلطايةك كة هةموو 
هذذةمووي  لذذة  كذذة  ئذذةوةي  كذذرَين،  طذذةورة دة طذذةورةنني،  نذذدة  سذذيانة هة ئذذةو مةتر يذذة  مذذن ثَيمووا يذَذت،  دةكر

سذذؤ مذذن و م مذذان زا تذذةبايي خؤ نذذاني طمةترسيدارترة نا تةبايي ناوخؤمانة،  نذذة، وديهَي فذذة رةواكامنا ةركردني ما
سذذياريةتية  بذذؤ داوة، بةرثر مذذان  شذذامنان و خؤين خةونة لة مَيذينةكاني طةلةكةمانة كة هةموو خةبات و تَيكؤ
جنذذة  بذذة ئاما طذذةين  ئذذةوةي ب بةرامبةر شةهيدةكامنان، بؤية ئةو بةرثرسياريةتية خبةينة ئةستؤي خؤمان بؤ 

لذذةماني  ةرةواكةمان ثَيويستيمان بةوةية ك لذذة ثةر منذذان  تذذازةي كاركرد نذذاهي  تةجاوزي رابردوومان بكةين، قؤ
ئذذةوةي  كوردستان قؤناهَيكي تازةبَيت، بة شَيوةيةكي طياني لَيبووردةيي بَيت، نةك بري لَيكردنةوة، يان وةكو 

كذذةين، ئو تذذةجاوز ب ئذذةوة  يذَذت،  بذذذاردن ب شذذةي هةَل سذذةرةتاي بانطة كذذو  كذذدابووين وة يذَذد ملة رابردوو لة قؤناهَي
تذذةبايي و  يذذاني  بذذة ط كذذةم  يذَذد دة هذذة، ئوم لذذةو قؤنا دةكةم سةركةوتووبني هةموو اليةكمان بؤ ثَيشوازي كردن 
خذذؤي  كذذة  شذذتيماني  طذذاري ني نذذاهي رز بذذِريين قؤ برايةتي بتوانني بةرةو ئةجنامداني ثرسي ريفراندؤم، بةرةو 

مذذةتي  لةسةربةخؤييدا دةبينَيتةوة، ئومَيدي سةركةوتن بؤ طةلي كوردستان، بؤ ثةرلةماني كوردستان و حكو
 كوردستان دةخوازم، ئةومَيدةوارم كة بتوانني ئةو قؤناهةبني تَيثةرَينني، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز يروانت نيسان ماركؤس:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

نذذ  كذذاران جو و،  ئةز بؤ يةكةمني جار زمانَي ئةرمةني ثريؤباهيا خةَلكَي كوردستانَي دكةم مى كوردستانى ه
يذَذذم،  ئذذةزَيت ب مذذةني  جذذارا ئةر كذذةمني  سذذان ية ئذذةك تيفا لذَذةمان  سذذتاني ثةر فذذؤرد كورد سذذتانني جرؤ تذذا كورد مر
سذذتانَي  خذذةَلكَي كورد نذذة  كذذا دي دبَيذي ضذذني، جارة مذذةدةني د يذذا  يذذدرالي  تذذةكا ف بذذةرةظ دةوَلة مذذة  ضذذونكة ئة

يذَذرَي مي مذذة ل ظ رذذةتي  كذذي مير تذذةك وة ضذذونكة ميررة مذذةدا،  سذذيَت  ظذذة ل دة سذذةتةكة ئة ظذذَي رفر مذذةني د رذذةتي ئةر
نذذةف  ئذذةو ذي  لذَذةت،  نذذدؤم  فرسةتَيدا بورية، بةس ئيسترالل كر هةتا بوية دةو هذذةر ريفرا ضذذني  يذَذدا د قؤناه

كذذر و  نذذدؤم  جذذارةكي ريفرا يذذنت و  سذذةتةك د بذذوو، فور سذذؤظيةتي  رذذادي  خذذاني ئيت نذذدؤمَي رو هينا، بةري ريفرا
سذذتان ةبةرةظ دةوَلةتةكا سةربةخؤ ضوو، ئةظِرؤ كوردستان ذي عَيراق خذذؤر، كورد كا هؤسا الواز، عَيراقةكا ناظ 

خذذةَلكَي  مذذةيَي  سذذةربةخؤييا  بذذؤ  ضذذةند  نذذدؤم  يذَذذم ريفرا ئذذةز دب بذذةس  كذذات،  سذذترالل ب سذذةتَي ئي ظذذي فر شذذَي  د
سذذاَلَي ) نذذة،  شذذكيرةيا بؤري ئذذةو مو ضذذاوا  سذذتانَي  تذذاوةكو 1800كورد كذذرن  سذذت ثَي مذذةنان دة سذذايدي ئةر ( جينو

(، تاوةكو نوكة   1918مةن، ثشيت ئةرمةن بووينة دةوَلةت ساَلَي )ر( دةست ثَيكر، قةتل و عاما ئة1915)
يذذان  فذذةرمانا )جو( سذذؤتن،  جذذو( دة جينؤسايد سةر ئةرمةنا نةهاتية كرن، هةروةسا )جو(يا ذي، رؤذ بة رؤذ )
ضذذةندين  يذذن  سذذتانَي دةذ ئذذةم كورد ئذذةظِرؤ  بوو، تاوةكو )جو( نةبوونة دةوَلةت فةرمان سةر وان دير نةكةتن، 

يذَذذم جسااَل  ئذذةز دب بذذوو،  مذذة دا عذذةردَي  لذذة  هذذةر  هذذانَي  لذذة جي سذذايد  ئذذاخر جينؤ كذذرن،  تذذة  مذذة دَي ينؤسايد سةر 
كذذةم،  هذذةوة د سذذيا  كذذا دي سوثا مذذة، جارة دةوَلةت يةكةمني ضارةسةرة بؤ دير كرنا وان جينؤسايدا سةر طةلَي 

 فراكسيؤنا ئةرمةن لة ثةرلةمانَي كوردستانَي.
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 طري سةرؤكي ثةرلةمان:َيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ ج
 فةرمو واحيدة خان .

 بةرَيز وحيدة يع وب طورطي :
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

نذذا  مذذةدةنى  تذذةكا  بذذةرةو دةولة يذَذذيت  نذذت( ب كذذاك )يروا كذذو  ئذذاخ،ني، وة ئةمذى بؤ جارا  ئَيكَي ب زمانَى ديكة 
لذذةمان اتائيفى ئينشاالرة دين هةر سةركةوظني، بابة برؤنة تةعمل كردايا سريايى ئ تذذت ثةر بذذةرخوا تو شذذور 

قذذةمايا  مذذا  سذذتان اي يو شذذورايا كورد رذذدان ئا عذذن ك شذذعب  ن ر ا ميسا برت تريشن ثةرلةمان ديويتى لنب خدمرن 
لذذي  نذذدؤم  نذذت ريفرا خذذنن ان ام شعبني من خالل جزادت ثةرلةمان اخنن كبرين متاوغ امنت رفراندؤم لي ان ا

يذذل ال  سان ح وق ديةن لننا يشوركى ليا اراكا امت خؤنةوا ةن خييَن ئؤلةميرَي شهيد كبريا امت انفال كميا خ
عذذب  لذذوم دا عذذب ه سذذر دا مذذت ب طذذوالن او كردستان و  ئةيزةن كبريا شهيد و اكراد  و سورات كوردية سةورات 
كذذراد  سذذت رار ا سذذرمة ا نذذدؤم حم  ذذة و ب خاست دشنت ننوى اتولة شهدا وما هزا دخنان خزيالن باسرتمة رفرا

يذذد شكوردستانى انشالرة ثي لذذة اك ا كة دولة مةدنية هةوية ال هي تا ايفيا ال هويا ديانتة حتما بيا حالة بيا دو
هذذاوي  سذذا تت ئذذةيزةن  ي نذذدؤم  صذذر رفرا شذذور ب سذذرياية ئا رذذدايا  بذذديان ال ك يذذا ال ع ح ي و ح وق ديا و شعب د

لذذة سذذتور دو كذذب دة شذذا اكت سذذتان ثي بذذؤ كورد سذذتان  متاليب ديا ان متاليب دخيؤ ليتا جلنت عرى رفراندؤم  كورد
اخن ان جتروبة ان حكومةت فدرالية اد بريرة قبل داعب وبصر ديطةشى ئاخر من رئي  وقد شيعى برداد 
لذذي ان  بذذة  خذذزيال جتر بذذة و  خذذزيال ان جتر ات مريى سوالى الزم بيشى قورتاية جزيا او دافل قترة من عَيراق 

سذذَيرَي وارا  من حكومةت اقريم اقريمةت كوردستان ات مينة كال ناشديةن من دشتيت كذذل  رذذداد  مذذن ب نينوي 
لذذني  كوردستان و حكومةت اقريم قبرة مينا ناشديةن ديرةيتى ويا اخا عياشا وبسالمى انشاالرة دارى مسواسة 
سذذى  كذذول دا نذذدؤم  بذذ  رفرا يذذا  كذذل ح ذذوق د هذذادا  قذذم  سذذالم  دكانة ثيشمةرطة مسيتةرة تتهاية بعيشى داخت ب

ة كورتى بَيذم بؤ وة بةراستى تشتةكى بؤ مة خؤشيب وةخيَت بح وقني، ببورن بةلكى ئرتمالة تَينةطةيشنت 
كذذو  خذذافنت  تذذة ئا جذذارا دي لذذةك  ئذذةم طة ضذذؤوا  كذذا  نذذي  بذذي دزا ب زمانَي خؤ ب،اخ،ني،   خةلكَي مة ذي طول مة 
زمانى دايكى ناياتة طوتن، دا ئةوذي هةندةك شت تَيبطةن   هةية، مة طوتى ئةم طةلةك ثسياريب مة دَيتة 

شذذةهيدى تكرن وةكو ثَيكها لذذةك  مذذةذى طة يذَذذم  ة بؤضى بِريارى واى دا دطةل ريفراندؤمَي  ئةزَى ب كورتى ب
بذذاران  يذذا  نذذَى، كيم ئذذةنفال كر بذذي،     ضذذي  سذذتانى  دانة، ئةم شارك بني   كارةساتةك خةلكَي مة خةلكى كورد

ن كارةساتة ذ امال وَيران ئةز وةكى بَيذن ئةم ذمية طةلةكي توندو تيذى بةرانبةر مة ديتيد مشاركني طةل و
سذذاتَي  يذذت كارة هذذةمى د سذذَي  هذذةزار و  شذذيت  دوو  سذذَي  و ث هذذةزارو  بذذةرى دوو  بةر هةندى ثشيَت هيندَي ئةظة 
ضذذون و  نذذدةك  هذذدا هة بذذةرةو بة ئذذةوذي  نذذةوا ،  شذذتى نةي لذذة دة مذذة  خذذةلكَى  هلوما داعب هَيرشا داعب سةر 

خذذةلكَى  هةهيال بضن و سنوورَيت بةهدا هات طرتن، سنوري كوردستان هاتَي بةرَي حذذةمى  كرن، ئاوارَيت مة 
ئذذةز  مة حةمى قنلينا حتا نوكة مة هةرميى كوردستانى و حةمى هاري كارَى بؤوان وهاتة كرن، ريفراندؤم 
فذذى  بَيذم بؤ ضارةسةريا حةمى كيشةى مة مة طةلكَي ئيرتيمالة كَيشةى كة هني دةستووركا مةدةنى نا تا ئي
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نذذة رنا دينى ثشتى ريفراندؤم و سةربةخؤيي كو ئذذاينو  محذذى  خذذةلكى  دستانى ئةز بَيذم ية خةلكى مة محى 
ئذذةو  كذذرن  حذذةل  تذذة  مذذةدةنى دي سذذتوركا  مذذةدةنى دة لذذةتا  ظذذي دةو كذذردن  حذذةل  تذذة  حذذةمى دي يذذذم  ئذذةت ب تةوة 
ئذذةو ذى دا  كذذرى  قذذديم  مذذةى تة نذذدؤمَي  بذذاالى ريفرا مذذةنى  نذذةى ئةجنوو داخوازية مة ذى مة وةكو ميساق ليذ

ظذذة يبيتة ضةسثاندن بؤ دةةستورا مى  نذذدَي ئة بذذةر هي كذذرن ذ تذذةح يجن  تذذة  شذذاالرة دي ا دةولةتا كوردستانى ئين
سذذةركةظتنا  نذذدؤم  تذذةح ي ا ريفرا كذذةل  يذَذذم  ئذذةز ب شذذورى  رذذدانى ئا مذذة ك خذذةلكى  نذذدى  يذذانى بةرذةوة هذذةمى 
لذذةك  كذذورتي و طة بذذة  ظذذة  يذَذت ئة سذذتانى ب لذذةتا كورد نذذا دةو سذذت كرد شذذاالرة درو سذذةركةفتنا ان طذذةل  نذذدؤم  ريفرا

 طويا بَيذى سوثاس.   اسوثاسى وا تكةم و
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو بَيطةرد خان.
 بةرَيز بَيطةرد تالة بانى: 

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
سذذةربةخؤيي  مذذان و  شذذةثَيداني تورك ثذذارت و طة سوثاس، بةرَيز )حممد سعدالدين( لة جياتي فراكسيؤنةكاني 

 توركمان.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

  .فةرموو  كاك حممةد سعدالدين
 سعدالدين:بةرَيز حممد 

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
تذذذةوةيي و،  كذذذاركردنى نة بذذذةروى ئين قذذذى، روو لذذَذةتى عريا نذذذدنى دةو تذذذةى دامةزرا مذذذان لةوة خذذذةَلكى تورك

كذذرا  ىضةوساندنةوةو ستةمكارى بؤتةوة، لة كؤتاكان ئذذيعالن  يذَذراق  مذذارى ع سذذتوورى كؤ كذذة دة ساَلى ثةجناكان 
سذذتا  ثذذَيب ئَي سذذاَل  عَيراق لة عةرب و كورد ثَيكهاتوة و ئيشارةت بة بوونى توركمان نة كرا ،  كةواتة شةست 

شذذةى 2003ئينكاري  لة بوونى توركمان كراوة لة عَيراق، لة ثاا ساَلى ) سذذتوورى هةمي لذذة دة ضذذةندة  ( هةر
يذذة نعَيراق طؤِرا لذَذة هةَلة سذذةت و مامة شذذَيوازة سيا بذذةم  تذذايي  بذذوون كؤ كاري رووى دا ، توركمانةكان ضاوةروان 

هذذةمان  بكرَيت لةطةل توركمان، بةاَلم بة داخةوة بة كردارى هيض ثَيشكةوتنَيكى ئيلابي بة دى نةكراو هةر 
عذذرا سذذى  يذذةتَيكى ئةسا مذذان قةوم كذذات، تورك يذَذراق دة حذذوكمى ع سذذى  يذذةتى سيا هذذةت و عةقر هذذةرَيمى  قجي و 

يذذةتى  تذذةبايي و برا بذذة  يذذا دا  كوردستان لة مَيذوويةكى دَيرينةوة لةطةل كورددا لة يةك خاك و يةك جوطراف
سذذتان  هذذةرَيمى كورد لذذة  مذذة  ذياون،   لة رووى فةرهةنس و كةلتوور و كؤمةاَليةتى،   لة رووى جوطرافى، ئَي

قذذةدةرما سذذتَيكى  نلةطةل كورد و ثَيكهاتةكانى ديكة هةمان ضارةنوس و  يذَذ  و هةلوَي هذذةر بِريار يذذة  يذذة، بؤ هة
سذذَيكى  شذذتيةكةيةوة، ثر تذذة سرو بذذة حاَلة سذذتان،  خذذةَلكي كورد ئذذريادةى  بذذة  هذذةبَيت  نذذدى  سذذاز ثةيوة ضارةنوس 
كذذةموكورتى  مذذان  بذذوونى تورك بذذَي  بذذة  شذذتمانى  سذذازي ني ضارةنوسازة  بؤ توركمانيب، هةر ثرسَيكى ضارة نوس

لة ثارتى طةشة ثَيدانى توركمان و هةردوو فراكسيؤنى توركمانى هةولَير،  ةدةبَيتو  و كامل نابَيت، بؤية ئَيم
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سذذي  طذذةى سيا مذذاي و ثَي كذذة  ئذذةوةى  بذذةر  لذذة  هذذةرَيم،  سةربةخؤيي توركمان وة هةمو اليةنة توركمانيةكان لة 
نذذة  توركمانى لة عةمةليةى سياسى كوردستانى تا ئاستَيكى باا ثارَيزراوةو و بة هؤى ئةوةى كة هةموو الية

سياسي و دةزطا فةرميةكانى كوردستان بة سةرؤكايةتى هةرَيم و حكومةت و ئةجنومةنى بااَلى ريفراندؤم و 
تذذةوةى  سذذي و نة مذذافى سيا نذذى  سذذبيت كرد بذذؤ تة بذذدةن  شذذان  يذذان ني نذذدبوونى خؤ سذذتان، ثابة لذذةمانى كورد ثةر

كذذذذارطَيري و  دار ثذذذةروةردةي و شذذذذنبريي و  يذذذةتي و رؤ نذذذذة كؤمةال هذذذةموو الية بذذذذة  مذذذان  يذذذذي و وةك اتورك
مةسئوليةتَيكى مَيذوويي، ئةركَيكى نيشتمانى وبؤ نيشاندانى برايةتى كوردوو توركمان و كردان و  سريان و 

كذذةين، وة  25ئاشورو ئةرمةن، ثشتطريى ئةجنامدانى ريفراندؤم لة ) سذذثاردنة دة ئذذةو ِرا شذذتطريى  (ئةيرول وةث
هذذةموو  بذذؤ  بذذدةين  رذذدان جبؤ ئةوةى ماي و ئازادى نةتةوةكان نيشان  مذذانيب ك رذذةى تورك سذذَي جوم هذذان دوو  ي

سذذتيان  تذذورك و كري ئذذؤرةالر و  رذذةت  سذذى مير ،ذذى ئةسا لذذةر ئكني تذذوركمن  سذذتان  لذذَيم، )كورد شذذوريةكان دة ئا
 ئؤخرستيان قرداشالر عيين يؤي  وة خركى مزن خزمةت يدان هةر تورلة سوثاستان دةكةم(.

 :نبةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةما
 فةرموو مونى خان.

 نى نيب قهوةضي:بةرَيز م
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لذذة  بذذارة  تذذوانني دوو  نذذةوة، دة تذذةواوى ثَيكهاتةكا بذذة  بذذةتى و   بذذة تاي كذذةم،  سذذتان دة خذذةَلكى كورد لذذة  ثريؤزباى 
لة  تةالرى ثةرلةمانى كوردستاندا دانيشتنى خؤى ئةجنام بدات و، لةم رؤذة ثريؤزة دا هةروةكو رؤذى هةينى

مذذان،  سذذازى تورك سذذؤنى ضاك كذذو فراك مذذان وة تذذةى تورك كذذو ثَيكها مذذة وة كارا كردنةوةى ثةرلةمانى كوردستان، ئَي
نذذى  شذذتى كرد نذذدؤم  و ثاَلث مذذدانى ريفرا نذذى ئةجنا شذذتى كرد بذذؤ ثاَلث نذذةوة  ثذذات دةكةي مذذان دوو شذذتطريى خؤ ث

شذذت بذذؤ يكؤمسيؤنى بااَلى هةَلبذاردنةكان و ِراثرسى، بةم هؤيةوة ثاَلثشتى ئةم ني تذذةوة  كذذةين دةطةرَي مانية دة
ئةزموونى ذيان وة لةم ئةزموونة ثَيكهاتةى توركمان زياتر سودمةند بووة، لة ذَير ئااَلى عَيراق دا جةندةها 
لذَذم و  هذذةموو  زوو سذذتان،  هذذةرَيمى كورد يذذدارةى  سذذتانيةكانى دةرةوةى ئ ضذذة كورد نذذةكان لةناو سذذاَلة توركما

سذذوود شذذَيوازَي   هذذةرَيمى مزؤردارى بينى، بة هيي  لذذة  بذذةاَلم  نذذى،  شذذكةجنةيان بي يذذاتر ئة بذذةَلكو ز نذذةبوو،  ةند 
كذذرا،  سذذةند  تذذةكان ثة مذذافى ثَيكها كوردستان تا رِادةيةك مافةكانيان جةسَثندراوة،  لة ثةرلةمانى كوردستاندا 
بذذةرةكانى  لذذة  كذذة  كذذةين  سذذتان دة مذذانى كورد شذذمةرطةى قارة سذذى رؤَ ثَي مذذان سوثا بؤية ئَيمةى ثَيكهاتةى تورك

نذذةكان،  سجةن ئذذاين و ئاينزا يذذاوازى  بذذَي ج سذذتان  هذذةرَيمى كورد لة ناوضة كوردستانيةكانى دةرةوةى ئيدارةى 
مذذةى  قذذدا،  ئَي سذذوثاى عَيرا يذذاتى  لذذة ج تذذةوة  توانى بةرطرى لةو ناوضانة بكاتن كة توانى ئةم بؤ شايةى ثِربكا

سذذت  ىتوركمانةكان داوا لة هاواَلتياني ناوضة كوردستانيةكان دةكةين، بةتايبةت كذذةركوكي خؤشةوي شذذاري  لة 
بذذةَلَي  25/9/2017كة كةركوك ئايندةى كوردستانة لة كاتى  بذذة  لة راثرسى، لة ثرسى ريفراندؤم دا دةنس 

بدةن بؤ ئةوةى سةربةخؤى خؤمان را بطةيةنني، لَيرةدا وةكو بةرَيز كاك )حممد( وةكو ئةوةى ثَيكةوة ذيان 
ضذذةثَرة  ةلة ثةرلةمانى كوردستان هةية و رَيزطرتن ل ثَيكةوة ذيان هةية باسي كرد و ثاَلثشيت  دةكةين يةك 
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كذذةرةدامنزن  رذذةرمزدان   ئذذةيرول  25بؤ ثَيكهاتةى توركمان ثةيامم دةبَى )عزيز توركمةن ميرالتي( )توركمان
يةر ميرةتن دة ساندوهة جَيدن ئةوةت ِريفراندؤمة زةين جةلةجاهوزي ثةرلةخم جالسن تورضمالن لةردة د

 ، ساوَلسن(، سوثاس.زلة قاولشنؤتورضمةن ئ
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

سذذتان دة طذذى كورد تذذةكى طرن كذذو ثَيكها سذذؤنةكان وة شذذامؤ سوثاس، ديارة بةدةر لة فراك شذذَي   بذذةرَيز  بذذة  فذذةت  ر
 .دةدةين

 بةرَيز شامؤ شَيخؤ نعمؤ:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سذذةرؤكايةتى ثة سذذوثاس  تذذةويا، رزؤر  شذذتماني نة لذذةمانى ني ئذذةركيكى ثةر يذذا  مذذة ئَيزد ضذذاوكردنا  لذذةمان، رة
هذذةَلطري  تذذةكى  كذذو ثَيكها نذذدى وة ضذذاظكردنا تايبةمتة بذذةس ِر سذذةنن  تذذةكى ِرة ئذذةم ثَيكها سذذتى  نذذا  74بةرا فرما

شذذريينى  مذذانَي  تذذيَن ز ضذذونكة  سذذتانا،  خذذا كورد يذذداى ئا ئذذةم طر بذذاوةرى  ضونكة تيَن بريو باوةرَى مة جودا بريو 
ئذذةم  74ةساتَي شةنطالَي هةذمارى كارةساتى ركا سذذتانى،  سذذى كورد يذذةنَي سيا بذذؤ ال ئةم ثةيامة مة بةردةوام ذ 

ئذذةركَيكى  ئذذريؤ  مذذة  شذذراليا  ثذذارَيزن، جيخؤ سذذتانَى ب مذذاَلي كورد يذذا  يذذةك رَيز بذذانَي  بذذة قور بذذوون  طذذةر  يذَذذن ئة ب
لذذةما سذذيؤنى ثةر لذذةمان  ننيشتمانى سةركردايةتى سياسى كوردستانى حكومةتا وان، فراك هذذؤلَي ثةر طذذةيا  دةر

نذذدؤما  بكرن و ثةياما ثشت ِراست كرنا خةلكَى كوردستانَي ئيدى كيفا ناحةزان ناوَي ثرؤذَي نيشتمانى ريفرا
يذَذذن  ئذذةم ب كذذري  كذذةرةم  مذذةنيا  نذذا ئةر نذذا بو يا هةر ثَيشو خةلكى مة يةك دةولةت بونا ئةم يةزيدى بَيذن، مي

انا جَيبةجَى يةزيديا نايةتة يةطرتن دةولةت بونا كوردستانى مهةتا كوردستان نةبتة دةولةت دةرطةهى فةر
كذذا  برينى شةنطالي دةرمان دةكات، دةولةت بونا كوردستانى ثَيكةوة ذيانا ئايين و نةتةوةى كوردستانَي خورد

تنَى  ذيانَيكا تازة ئاييَن و نةتةوةي طةرةنتى دةكا لةو ما ئةمن بَيذن يةك ال كردنا دةظةرَيما تنَى ئيستفتاهَي
طذذةاَل  ئيستفتارى كردنا دةظةرِي مة حوكمةتا عرياقَي ئةو تةجربا لةطةَل عرياقىََ هةيي، حوكمى سرتاتيلي لة
مذذة  سذذةريا  ئذذةو لة مةو وةكو قةوسةك موسَل هةر بطريو ضيايا م روب هةتا ضيايا شةنطال درَيذيا بريؤكَي دا 

مذذاددةى ) شذذا  سذذةردةمَى شؤر تذذةوةيي،    شذذَى نة تذذى، ش شؤر بذذدا ئذذ( 140دي هذذان  يذذديا  مذذة يةز حذذةمي  ةبي، 
لذَذةت  هذذة دةو نذذا قؤنا سذذةريا دةربازبو ريفراندؤم كريا ضارةسةرَى ئيشو زانى مةيا ريفراندؤم ما قؤناها دةردة 
ئذذةو  كذذة  ئذذةوا ثرؤذة مذذن  يذذا  سذذتانى، هي، سذذيؤنَي كورد سذذي و فراك نذذا سيا لذذة الي ثذذريؤزة  تذذةبايي  فذذاق و  بوئيت 

ئاييَن رةضاي بكا، ضونكي ئةز لةو باوةرَيما ئةطةر يةزيديب رووى  ثةرلةمانة تايبةت مةنديا يةزديا ذ رويا
تذذة  تذذةباى بي ئذذاوا وازم  مذذن  يذذا  طذذرن، هَي، خذذؤ ب تذذةوا  لذذة نة يذَذز  بذذن ر تذذا  يذذدا كؤ ئاييَن بة ضوار ضَيوةكى نةتةو

 ثارسنت و دةولةت بوونا كوردستانى شادبن و سوثاس بؤ ئةو دةرفةتَي.
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 طري سةرؤكي ثةرلةمان:َيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ ج
طذذةِل  مذذة لة يذذةكى  يذذة، راوَيذكار نذذة و طفتووطؤ سوثاس، بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان لة كؤتايي ئةم ِرا دةِربري
سذذة  يذذةك ق بذذةَلَي  ليذنةى ياسايي دةكةين، بؤ ئةوةى دوايني ثَيشنيارةكة خبوَينينةوة و بيخةينة دةنس دان ، 

 نيزامية يان هةرضيةك بَيت . ىهةية بةَلَي كاك )خةلَ( نازا  نوقتة
 رَ أمحد معروي:بةرَيز خ

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان: 
يذذةن   لذذة ال كذذردن  سذذةند  بذذؤ ثة كذذراون  يذذارى  نذذةى د ئذذةو خااَل سذذتيدا  بذذان، لةرِا طذذةورةو مهرة خذذواى  بذذةناوى 

تذذةالر سذذةى ) ئذذةو ق خذذان(  ئةندامانةوة  بة باشى دةزا  ليذنةى ياسايي دةرفةتةكة نوَي بكاتةوة و تةئييدى 
ئذذةو  هذذةموو  سذذتان  لذذةمانى كورد ئذذةَليََ ثةر خذذاَلي دووةم  دةكةم لةسةر ثةسةندكردن، ئةوة ِرَي  خبرَيتةوة، لة 
نذذة  شذذت الية شذذيت و ط بذذذاردنى ط بذذااَلى هةَل سذذةربةخؤى  بذذااَلى  سذذيؤنى  كذذة كؤمي كذذات  سذذةند دة نذذة ثة خااَل

سذذي كذذة كؤمي نذذةن  نذذة كاما ئذذةو ِرَيكارا بذذةر،  تذذة  يذذدارةكان طرتوويانة كذذو ؤثةيوةند مذذن وة بذذةر   يذذة  ن طرتوويةت
نذذازا   شذذتووة  ثةرلةمانتارَي  نازا  بة فةرمى رَيكارةكانى كؤميسؤنى بااَلى هةلبذاردنى كوردستان، ثَينةطةي
مذذان  ئذذةوةى عيرم بذذؤ  سذذتمان،  تذذة بةردة نذذة خبرَي ئذذةو رَيكارا يذذا  تذذةوة،  ضية ِرَيكارةكان، داواكارم ئةوة ِرَي  بكرَي

كذذات، الةسةري هةبَيت، لة خاَلى ضو شذذ  دة سذذةر ث يذذدارةكان  نذذة ثةيوةند سذذتان الية لذذةمانى كورد رةم ئةَلَى ثةر
اليةنة ثةيوةنديدارةكان كَين  كة تايبةتن  بة ثرسى ريفراندؤم  ئَيمة ئةبَيت لة ثةرلةمانى كوردستان ئةو 

تذذرة لةال يذذةنيكى  يذذا هةرال مذذة،  بذذااَلى ريفراندؤ نذذةى  لذذة ليذ سذذتان  يذذا مةبة كذذةين، ئا يذذاري ب نذذة د ةن يذذاليةنا
كذذارم  يذذة داوا سذذةم ئةوة تذذا ق داموودةزطاكانى ترة لة هةرَيمى كوردستان، ثَيويستة ئةوة لَيرة ديارى بكرَيت، كؤ
لذذةم  هذذةر  شذذة، و  ئذذةوة زؤر با هذذات  تذذاى ثَي تذذةوة كؤ يذَذ  ئةخرَي سذذايةوة ر نذذةي يا يذذةن ليذ ئةم دةرفةتةي كة لةال

سذذةر بدانيشتنةى ئةمرؤيا ِرؤذى دانيشتنى ثةرلةمانى كوردستان ديارى  طذذؤكردن لة بذذة طفتو بذذةت  يذَذت، تاي كر
تذذذوانني  تذذذا ب خذذذةَل ،  يذذذانى  بذذذذَيوى ذ سذذذةر  طذذذؤكردن لة ضذذذة و طفتو شذذذةكةوتى موو سذذذتةمى ثا سذذذةلةى سي مة
بذذذَيوى  نذذدؤم  ثذذاَل ريفرا لذذة  ضذذونكة  كؤبوونةوةكامنان بةردةوام كةين و دَلي خةَلكى كوردستان خؤا بكةين، 

 ر سوثاس.ؤخةَلكيب بابةتَيكى طرنطة  قسةى لةسةر بكرَيت ز
 بةرَيز جعفر ئيمَينكي/جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةلَي دوو خاَ نيزامى ئومَيد دةكةم خاَلى نيزامى بن ، فةرموو.
 بةرَيز ئارى حممد هةرسني: 

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
سذذت  لذذةمانى كورد شذذتنةى ثةر بذذة اخاَلي نيزامية، لةبةر ئةوةى خؤمان ئةزانني حوكم لةم واَلتة و لةم داني ن 

شذذرين،  تذذاَل و  كذذة  كذذة  مذذة حةقي ةتَي لذذة دةرةوةى ئة كذذراوة،  فذذاق  بذذة ئيت متذذةن  سذذاَلة، حة داخةوة نزيكةي دوو 
لذذة دةرةوةى  يذَذ   شذذتوون، ئيتفاق يذَذرةدا داني كذذة ل نذذةى  مذذة بةرَيزا ئذذةم ئةندا ئذذريادةى  لذذة دةرةوةى  تذذة  حةقي ة

مذذة طرن ئذذةو مةرا نذذى  بذذؤى طذذكوردستان كراوة، بؤية بة بؤضوونى بةندة وةخت طرت مذذة  سذذتا ئَي يذذةى ئَي ة تارخي
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تذذر  يذذةكَيكى  يذذا  سذذيؤنَي   ئذذةوةى فراك كؤبووينةتةوة بة نوقتةى نيزامى ئَيرة و نوقتة نيزامى ئةوَي نةبَيتة 
هذذةموو  سذذي  شذذتمانى سيا ئذذةخالقى ني زياتر ثَيي خؤشة، َبرَين بذَيوى ذيانى خةَلكى ضاك بكرَي ئةمة ئةركى 

سذذتان ةئةندامَيكى ثةرلةمان و هةموو فراكسيؤن كانى حكومةتى هةرَيمى كوردستانة كة بذَيوى خةَلكى كورد
بذذةاَلم زؤر  ئذذةوة،  بذذؤ  كذذات،  يذذارى دة يذَذ  د نذذة كات ئذذةم ثةرلةما يذذد  بذذة تةئك هةسثة لة سةرى ضاكى بكات، ئَيمة 
سذذتةوخؤ  خذذةَل  ِرا سذذتان  هذذةرَيمى كورد لذذة دةرةوةى  يذذة  سذذتان لةوانة خذذةَلكى كورد هذذةموو  سذذتا  كذذة ئَي طرنطة 

هذذةوَل َيسةيرى دةمى ئ بذذا  جذذارَي  تذذةوة  بذذؤى كؤبوينة مذذةى  سذذةجة موهي ئذذةو مة مذذة  طذذة ئَي كذذةن، زؤر طرن مة ب
ئذذةبَيت زؤر  سذذةرةكى  تذذةى  خذذةَل  نوق بدةين ئةو كاتة لة خزمةتى خةَلكا بني، بة تةئكيد مةسةلةى بذَيوى 

 سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

يذَذ يذذايي ئ بذذؤ دَلن كذذةم  شذذتنى حذذةز دة مذذة داني هذذةبَيت ئة مذذان  يذَذت بروا بذذَى، دةب متذذةن دة تذذر حة شذذتنى  وة، داني
بذذةت زؤر  شذذتنى تاي يذَذت داني تذذر ناب شذذتنى  يذَذت داني سةرةتايةو دةسثَيكَيكى باشة، بةاَلم ناكرَيت وا تةفسري بكر

جذذاو نذذة  سذذثَيكى ثةرلةما ئذذةوا دة يذذانى  يذَذوة  يذذايي ئ بذذةر دَلن كذذةم لة ِروانى ةطرنطة بكرَيت، داوا دةكرَيت حةز دة
دانيشتنى زياترو ضِرو ثِروو كاتى زياتر بدةينة طشت ثرسةكان، ثرسي بذَيوى خةَل  ثرسَيكة ناكرَيت نكؤَ 

بذذؤ   يذذت  خذذؤا ب سذذتتان  سذذةى دة لَي بكرَيت، ناشكرَيت ثةراوَيز بكرَيت، بةاَلم ئةمرؤ تةركيزة لةسةر ئةو ثرؤ
 ئةو ريفراندؤم و راثرسية. فةرموو.

 ن:ابةرَيز بةهار عبدالرمح
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

تذذة   نذذةبوو، نوق مذذى  تذذةى نيزا كذذات نوق لذذة ب كذذة مووداخة لذذةمانتارَي   بذذة ثةر مذذةجال درا  تذذةى  ئذذةو كا مذذن 
مذذى  تذذة نيزا نيزاميةكةى من ئةوةية، ئةطةر دةرطاى طفتوطؤ كراوةتةوة ئةوا با خبرَيتة روو، بةاَلم ئةطةر نوق

 الفة و سوثاس.نية و، مةجال ئةدرَيت ئةوا وابزا  شتَيكة خم
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو كاك )ساالر( نوقتةى نيزامى.
 بةِرَيز ساالر حممود مراد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان . 
تذذا  طذذؤى و  تذذاوةكو طفتو شذذتنةكةوة  سذذتثَيكى داني لةراستيدا ئةطةر قسة لةسةر نوقتةى نيزامى بَي ئةبَى لة دة

تذذةى  ئةم ثذذةيِرةوى و نوق سذذى  سذذَي  با هذذةر كة ضذذونكة  ئذذةوة،  مذذاددةى  بذذةثَيى  ساتة وةختة سةرلةبةرى بَرَيى 
بذذةثَيى  كذذةم  نيزامى بكات، ئةبَى ثشت ببةستَى بة ماددةيةكى ثةيِرةوى، بؤ منوونة ئةطةر عةرزى جةنابت ب

بذذؤى ا  ماددةيةك لة دةسةاَلتةكانى سةرؤكى ثةرلةمانا كة )سَيزدة( صةالحياتى بؤ دي نذذا  رى كراوة، لة كاميا
مذذاددة ) بذذةثَيى  يذذان  تذذةوة،  كذذاردا خبوَينَي مذذةى  لذذةناو بةرنا تذذار  بذذوونى و بذذةبَى  يذذاريكراوة،  ثذذةيِرةوى 19د لذذة   )

سذذتان ) لذذةمانى كورد يذَذى   3ناوخؤى ثةر بذذة ث يذذاريكراوة،  سذذتان د لذذةمانى كورد سذذكرتَيرى ثةر بذذؤ  سذذةاَلت  ( دة
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تذذة يذذةك بكرَي كذذة البة يذذاريكراوة،  يذذةك د مذذاددة )وبِرطة يذَذى  بذذة ث يذذان  طذذة )54ة  بذذة 6( بِر سذذةاَلت دراوة  ( دة
لذذة ) بذذةر  ئذذةوةى 24سةرؤكى فراكسيؤنةكان  بذذؤ  لذذةمان  سذذةرؤكايةتى ثةر بذذة  بذذدةن  يذذان  تذذارى خؤ سذذةعات و  )

داخرى بةرنامةى كار بكرَيت،  بةاَلم لة ئَيستادا ِرَيطة دةدرَيت بة هةموو سةرؤكايةتى فراكسيؤنةكان كة وتار 
لذذ نذذةوة  بذذة  ةخبوَين سذذنت  شذذت بة بذذة ث شذذة  ثذذَيم با مذذن  يذذة  يذذة، بؤ شذذَيركارى ثةيِرةوي ئذذةمان ثَي هذذةموو  كذذدا  كاتَي

نذذدامانى  ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ئةطةر ئةم بابةتة قابيرى طفتوطؤية دةرطا بكرَيتةوة  بؤ ئة
ضذذ بذذةتَيكى  سذذازة،اثةرلةمانى كوردستان طفتوطؤ بكةن لةسةر ئةم بابةتة كة بة دَلنياييةوة با بذذةَلَى  رةنووس 

كذذراى  كذذردووة تَي مذذادة  راستة فراكسيؤنةكان وةك عورفَيكى ثةرلةمانى وةك عورفَيكى سياسى الئيرةَيكيان ئا
نذذة   فراكسيؤنةكان وةكو مةبْد  لةطةَلني، ئةوانة قذذابيرى طفتووطؤكرد مذذة  يذذة ئة لَيرة حزوريان هةية، بةاَلم ئا
لذذةمانى نيان نا، بؤئةوةى هةموو ئةقرةكان لة دارشت سذذةرؤكى ثةر يذذة  بذذِروام وا شذذداربن  ةوةى كؤتاي تيايدا بة

قذذانونيب  نذذةى  كوردستان، يان سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان دةرطاى طفتوطؤ بكاتةوة،  سةرؤكايةتى ليذ
يذَذت،  تذذة بكر ئذذةم بابة جذذدى  يذذةكى  ئذذةوةى طةاَلَلة بذذؤ  طذذرن،  لذذةمان وةرب نذذدامانى ثةر حذذةكانى ئة شذذنيارو تةر ثَي

 ةتة قابرى طفتوطؤيةكى هةمةاليةنةية و مةسةلةيةكى مةسرِييية، زؤر سوثاس.بضونكة ئةم با
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

لذذة  بةِرَيزان ديارة عورفةك لةناو كوردستاندا لة ئارادا بووو   جذذار  بةِرَيوة ضووة، بة ثَيى ئةو عورفةا زؤر 
شذذبةختانة و زثرسى وا طرينس دةبوا زةمينة سا ئذذةمرؤا خؤ سذذيؤنةكان،  يذَذوان فراك لذذة ن يذَذت  بذذاا بكر يةكى 

بذذووة  سذذةعات  ضذذةندين  جنذذى  ئذذةوة ِرة خؤشرااَلنة ئةم زةمينة سازيةكراوة، وة ئةو دةرفتةى كة ئامادة كراوة 
نذذى  نذذةبووة تَيبي ئذذةوةها  يذذةنى  يذَذذراون،  بذذة وردى داِر نذذة  سذذةلة لةما نذذدَي  مة لذذة هة لة نَيوان فراكسيؤنةكان، 

نة، لة ِرؤَلى ئةندامانى ثةرلةمان كةم ناكاتةوة ئةمِرؤ ئةو دةرفتة بةم شَيوازة داِرَيذراوة، دَلنيامة ئَيمة وهةب
شذذة  نذذدَى و لذذة هة طذذة  تذذة ِرةن ئذذةم بابة سذذةر  نذذة  ضةندين سةعاتى تريب مناقةشة بكةين هةر جارَيكى تر بَيي

هةر حاَل ئةوةى مناقةشةكرا دَلنيامة بة تَيرو  ئاَلوطؤرى بكرَينت، بةاَلم ناوةِرؤكةكة زؤر بة باشى هاتووة، بة
قذذة  3تةسةَ بوو، يةعنى ئَيمة لة سةرةتا داوايان كردبوو ) سذذَى دة لذذة  ( دةقة بة هةر فراكسيؤنَي  بدرَينت، 

نذذدةكى  سذذةرةتا هة ضذذونكة لة يذذة،  بذذةِرَيزتان كؤتاييةكة تذذة الى  ئذذةو دةرف ئذذةوة   زياتر قسةيان كردووة، لةبةر 
لذذةي( خذذوارةوة  ئةوةى كاك )خة نذذةى  ئذذةو خااَل يذذاتى  لذذة ج ئذذةوة  كذذراوة  سذذت  تذذةوة، را سذذت بكرَي كذذرد را سذذى  با

كذذارى  كذذةين ِرَي تذذر داوادة نذذةوة وة دوا تذذان دةخوَيني بذذارة بؤ سذذتا دوو بذذةَلَى ئي كذذراوة،  سذذت  ئذذةوة ِرا كذذرا  سذذةند  ثة
بذذااَل سذذةربةخؤى ياسايى و ثةيِرةوى لةسةر ئةجنام بدرَيت، هةر بةناوى راسثاردة، ِراسثاردانةى كؤمسيؤنى  ى 

 هةَلبذاردن و ِراثرسى بؤ ئةجنام دانى ِراثرسى سةربةخؤيى كوردستان.
كذذة ِرؤذى  سذذثَيرينت  سذذى رادة بذذذاردن و ِراثر سذذةربةخؤى هةَل بذذااَلى  سذذيؤنى  سذذتان كؤ لذذةمانى كورد كذذةم: ثةر ية

بذذةروارى  شذذةم(  سذذتانيةكانى دةرةوةى  25/9/2017)دوو ضذذة كورد سذذةرجةم ناو سذذتان و  هذذةرَيمى كورد لذذة 
 ارةى هةرَيم راثرسى بؤ ثرسى سةربةخؤى كوردستان ئةجنام بدات.دئي
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سذذةربةخؤى  بذذااَلى  سذذَينى  كذذة كؤم كذذات  سذذةند دة نذذة ثة ئذذةو ِرَيكارا هذذةموو  سذذتان  لذذةمانى كورد دووةم: ثةر
 هةَلبذاردن و ِراثرسى و طشت اليةنة ثةيوةندى دارةكان طرتويانة بةر بؤ سةرخستنى ثرؤسةى ِريفراندؤم .

بذذةِرَيوةبردنى ؤسَييةم: كؤمسي سذذاييةكانى  مذذة يا بذذة ميكانيز سذذةبارةت  سذذى  بذذذاردن و ِراثر نى سةربةخؤى هةَل
سذذتَي شذذت دةبة سذذتان ث سذذةربةخؤيى كورد بذذؤ  نذذدؤم  سذذةى ِريفرا لذذةمانى  تثِرؤ بذذذاردنى ثةر سذذاى هةَل بذذة يا

مذذارة ) سذذتان ذ سذذاَلى )1كورد سذذةربةخؤيى و 1992(ى  بذذااَلى  سذذَينى  سذذاى كؤم هذذةروةها يا هذذةمواركراو   (ى 
 ( وة هةر ياسايةكى ديكةى ثةيوةنديدار.2014(ى ساَلى)4اثرسى ذمارة )ِر

كذذارو  هذذةر ِرَي بذذةرى  نذذة  بذذؤ طرت كذذات  شذذ  دة يذذدارةكان سةرث نذذة ثةيوةند سذذتان الية لذذةمانى كورد ضذذوارةم: ثةر
سذذة  لذذة ثر جذذؤرةك  بذذة  سذذتان  طذذةَ كورد فذذةكانى  تذذةواوى ما ضذذارةنووس و  مذذافى  سذذتةبةرى  بذذؤ دة يذذارةك  بِر

سذذازةكان سذذيب دضذذارةنووس  بذذذاردن و ِراثر بذذااَلى هةَل سذذيؤنى  سذذتان كؤم لذذةمانى كورد بذذؤ ثةر نذذةوة  ا بطةِرَي
 رادةسثَيرَيت بؤ هةماهةنطى لةطةَل ئةم اليةنانة.

لذذة  طذذةَينراو  نذذدؤم( ى ِرا بذذة )ِريفرا بذذةتن  هذذاتوون  تاي سذذةرةوةدا  لذَذةكانى  لذذة خا كذذة  ثَينلةم: ئةو راسثاردانةى 
بذذة 25/9/2017 ئذذةوةى  ديارة بةِرَيزان ئةمانة  مذذة  نذذةى دَلنيا ئذذةم ِرَيكارا كذذران وة  سذذةر  طذذؤي لة شذذى طفتو با

ضذذاككردنةوةى  نذذة  كذذراون لةوا ميذذة دةر بذذة ئةنز سذذت(ينةو  كذذارطَيرى( و )لؤج كؤمسيؤن طرتينية بةر ِرَيكارى )
بذذةَلَى 5ثسوولةى دةنطدان، داوا لة ئَيوة بةِرَيز دةكةين لةسةر ئةم ) مذذى،  تذذةى نيزا بذذدةن. نوق ( خااَلنة دةنس 

 واس( خان فةرموو.َي)ِر
 بةِرَيز ِرَيواز فائجن حسني:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
شذذم  يذذةو خاَلةكة ثذذةيِرةوم الني خذذةوة  بذذة دا بذذةاَلم  ثذذةيِرةو  لذذة  شذذة  بذذزا  خاَلَيكي عورفةن لَيرة وا رؤيشتووة وا

بذذة سذذايى  نذذةى يا سذذايى،  ليذ نذذةى يا سذذةرؤكى ليذ تذذةن  تذذةوة عادة كذذة ئةخوَينرَي كذذة دةرفتة َيزيان ِرلةبةر نيية، 
سذذايى  جذذانبى يا لذذة  كذذةن،  طذذؤ ب دةرفتةكة ئةخوَينَيتةوة دواى ئةوة حةق ئةدرَى بة ئةندامانى ثةرلةمان طفتو
تذذة  لذذةم بابة شذذة  بذذَى كَي ئذذةوةى  بذذؤ  بذذوون  دةرفتةكة، ئةو قسانةى كة ئَيمة طوَيمان لَيبوو زياتر قسةى سياسى 

فذذةمتان ابَيينة دةرةوة دواتر برادةرةكامنان نيطةران نةبن لةوةى، ي كذذة دةر ن هةموومان نيطةران نةبني لةوة 
لذذةدواى  ئذذةوةى  بذذؤ  بذذدةن  لذذةمانتارةك  ضذذةند ثةر بذذة  فذذةت  كذذةم دةر مذذن داوا دة كذذةين،  سذذة ب يذذة  ق نةدرا
خوَيندنةوةى قسة بكةن، وة ئةطةر ثَيويستى بة ضاكسازى بوو بةِرَيزان لة ليذنةى ياسايى قسة بكةن، دواتر 

 خبرَيتة دةنطدان، زؤر سوثاس.
 َيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ِربة

سذذايى  لذذة ِرووى يا بذذوو  كذذة دةربِري سذذةر درافتة نذذديان لة كذذة ِرةزامة بذذوو  سذذاميان وةرطرت نذذةى يا يذذارة راى ليذ د
 بةَلَى،)ئامينة(خان خاَلى نيزامى. 
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 بةِرَيز ئامينة زكرى سعيد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ََ هةم ذ بؤ ِراطةهاندنا ديار بكةن  نبةِرَيز سةرؤكى ثةرلةما تكاية ثَيب ئَيخستنا دةنطدانَى هةم بؤ ثرؤتؤكؤ
 ذمارةى ئةندامان ضةندة.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
لذذة دواى 68سةرجةم ئةندام ثةرلةمانتار ) تذذاى و  (كةس لَيرة حازرن، ئةوة بوو ئَيمة حازرمان كردبوو لة كؤ

 طدان ئاماذة بة ذمارةكان بكةين. بةَلَى )تةالر( خان خاَلى نيزامى.ندة
 حممد: لطيفبةِرَيز تةالر 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
كذذردةوة،  طذذؤت  طذذاى طفتو يذذةوة دةر سذذيؤنةكان خوَينرا سذذةرؤك فراك تذذارى  كذذة و جةنابت هةر لة سةرةتا ئةوةى 

نذذذةكرا ب تذذذةواو  كذذذان  سذذذرَيت ناوة نذذذاو بنو بذذذوو  خذذذةري   يذذذة ؤبذذذةاَلم  مذذذة ثةيِرةو ئذذذةو ميكانيز طذذذة  يذذذة طرين
سذذةمان  مذذة ق سذذتى ئَي جَيبةجَيبكرَيت، وة دواتر ئةطةر ليذنةى قانونى جارَيكيكة سياهةيكةنةوة ضونكة بةِرا
يذذة  سذذةمان هة مذذة ق سذذتا ئَي مذذة وة ئَي سذذتى ئَي بذذةر دة شذذتؤتة  هةية، ئةم بةرنامةية ئةم ميكانيزمانة ئَيستا طةي

نذذةبوو ثلةسةرى طرينطة لة ثَيشا، ئاية  ةرلةمانتاران قسةيان هةية لة سةرى وة طفتوطؤ بكةن، وة ئةطةريب 
 ئةوسا خبرَيتة دةنطدانةوة. 

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 ديارة ئةوانةى دةستيان بةرزكردية بؤ خاَلى نيزامى زؤرن، بةَلَى )كةذال(خان.

 بةِرَيز كةذاَل هادي ف َي:
 طرى سةرؤكى ثةرلةمان.َيبةِرَيز ج

بذذورن )70بة ثَيى ئةو ذماردنةى ئَيمة ذماردمان ) يذذة، ب لذذةمان ئامادة لذذةناو ثةر (ن، 68( ئةندام ثةرلةمانتار 
 طرفت لةوةدا نيية تةواو.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 بةَلَى حاجى )كاروان( خاَلى نيزامى .

 )حاجى كاروان(: نبةِرَيز كنعان جنم الدي
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بذذة  بذذدةين ، هةندَى هةَلةى ياسايى لةناو ئةو بِرطانة هةية، وا باشة بِرطة بِرطة بَيينة سةرى و دةنطى لةسةر 
يذذة  نذذادرَى بؤ سذذةر  طذذى لة كذذةوة دةن ثَيى ياساى ثةرلةمانيب هةر واية هةتا ئةطةر راسثاردةا بَيت هةموو ثَي

سذذايى نئةطةر يةك يةك بَيي شذذكاَ يا شذذى ئي يذذى تو ضذذونكة دوا يذذةن  سذذايى هة ة سةرى، و بةعزَى مالحةزاتى يا
 ئةبني، ئةطةر بِرطة بِرطة بَيت لةوة ئةضَى باشرت بَيت، سوثاس.
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 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 ، فةرموو كاك )هةرسني(.سوثاس بؤ تَيبينى بةِرَيزت

 سني:ربةِرَيز ئارى حممد هة
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

نذذةوةيان  هذذيض كؤبوو شذذتوون،  كذذةوة دانةني لذذةمان بةية ئذذةم ثةر لذذةدةرةوةى  سذذيةكان  بذذة سيا طذذةر حيز ئةمن ئة
لذذة  خذذؤ  سذذرَيمانى و هةَلة ذذة و زا لذذة  خذذةَل   شذذوائى  شذذَيوةى عة بذذة  نذذةبووة  بذذةينيان  فذذاق لة نذذةكردووة، ئيتي

ئذذةوة ثَي تذذةوة  يذذا كؤبؤ لذذةم ذوورة هذذاتوون  كذذةوة  بذذة ودهؤ ئذذةوةى حيز بذذؤ  هذذةَلبطرييت،  سذذةية  ئذذةم جةلة سذذتة  ي
نذذدام  كذذراوة ئة قذذة  ئذذةم تةوافو طذذةر  ئذذةطينا ئة شذذن،  سياسيةكان و جارَى مةكتةبى سياسيةمان بةيةكةوة دابني

 ثةرلةمانتارَيكى بةِرَيز ضؤن ئةتوانَى بَرَى ئَيستا طةشتؤتة دةستم، زؤرسوثاس.
 كى ثةرلةمان:ؤبةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكى/جَيطرى سةر  

شذذة،  ثذذَيم با مذذن  كذذاتن  خذذؤى ب لذذة ِراى  حةز ناكةم برادةرةك وةاَلمى برادةرةكى تر بداتن باهةريةك دةربِرين 
 بةِرَيز كاك )حتسني( نوقتةى نيزامى.

 بةِرَيز حتسني دؤيةرى:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

شذذدار سذذَيؤنةكان بة هذذةموو فراك يذذةوة  بذذة دَلنياي نذذة  ئذذةم بِرطا شذذتنى  بذذة بلةدار مذذن  ئذذةوة  بذذةر  يذذدا لة وونة تيا
 ثَيويستى نازا  كة طفتوطؤى لةسةر بكرَيت، سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 )د..ظااَل ( وةاَلم يان تَيبينى فةرموو.  
 بةِرَيز ظااَل فريد براهيم:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
كذذة5هيي تَيبينيةك لةسةر )  هذذةر ) ( خاَلة كذذة  كذذةم  بذذةِرَيزتان دة لذذة  يذذة، دوا  ثذذاكَيي 5ني يذذةك  بذذة  كذذة  ( خاَلة

 خبرَيتة دةنطدان، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

مذذاددةى ) ئذذةوة  كذذاروان(  حذذاجى  بذذةاَلم 74كذذاك ) طذذدان،  تذذة دةن كذذةوة خبرَي تذذة ثَي يذذةك بابة تذذوانى  يذذارة دة (ة د
بذذة  ئذذةوة  طذذؤى  بذذوو شذذطفتو ئذذةوة  بذذؤ  تذذةنيا  كذذة  كذذراون، ِريزبةندية كذذة  كذذؤى بابةتة سذذةر  كذذراوة لة َيوازَيكى 

 تَيطةيشتنةكى زياتر دروست بكات لةو بابةتة، نوقتةى نيزامى كاك )باثري( دواتر كاك )فرست(.
 بةِرَيز باثري كامال سرَيمان:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سذذثار ئذذةوة ِرا يذذارة،  نذذة بِر سذذايية و  نذذة يا ئذذةوة دئذذةوة  ثذذاكَيي  يذذةك  بذذة  بذذَى،  طذذة  طذذة بِر كذذات بِر سذذت نا ةية ثَيوي
 ضارةسةرة، سوثاس.
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 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
مذذى  خذذاَلى نيزا ئةوة ِراستة ئاماذةمان ثَيكرد ديارى كردووة، يةك خاَلى ترى نيزامى وةردةطرين دواتر داواى 

ئذذة بذذؤ  بذذني  بذذاز دة تذذر دةر كذذةن، دوا سذذت  ونة ئذذةوة دواى ِرا يذذةكانى  لذذة دواى تَيبين كذذة  سذذايى درافتة نذذةى يا ليذ
 كردنةوة دووبارة دةخوَينينةوة دةخيةينة دةنطدان، بةَلَى كاك )ساالر حممود( فةرموو.

 بةِرَيز ساالر حممود مراد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

يذَذ  لذذةمانى كات عذذورفى ثةر بذذةثَيى  كذذار،  مذذةى  يذَذى بةرنا بذذة ث سذذتيدا  بذذةردةم  لذذة ِرا تذذة  كذذار دةخرَي مذذةى  بةرنا
مذذاددة ) يذَذى  بذذة ث طذذؤى 54ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان  تذذةوة، وة طفتو بذذَى خبوَيندرَي لذذةم دة طذذةى ثَين ( بِر

ئذذةم  ئذذةوة  بذذةر  ثذذةيِرةوة، لة ضذذةوانةى  لةسةر بكرَيت ئينلا خبرَيتة دةنطدانةوة، ئةطةر ئةمة نةكرَى ئةمة ثَي
سذذ طذذةر ق يذذة، ئة سذذة  ةقسة قسةيةكى ثةيِرةوي لذذة ثر كذذارتؤنى  تذذةواو  كذذى  نذذة رؤَلَي ئذذةم ثةرلةما يذذة  سذذةر ئةوة لة

نذذةوةَى  سذذتان دةما لذذةمانى كورد بذذؤ ثةر هذذاتووين  مذذة  تذذرة، ئَي بذذةتَيكى  مذذة با نذذَى ئة سذذازةكان ببي ضذذارةنووس 
ثةرلةمانى كوردستان رؤَلى كاراى خؤى ببينَيت، من سةيرم ثَيدَى ئةندامَيكى ثةرلةمانى كوردستان نةيةوَى 

هذذةبَى ثبةثَيى  ةيِرةو طفتوطؤ لةسةر مةسةلةيةكى ضارةنووس ساز بكات، وة خؤى ِرؤَليََكى ضارةنووس سازى 
ثةيوةندى بة ضارةنووسى ميررةتةكةمانةوة هةية، لةبةر ئةوة هةر بابةتَي  كة قسةيةك بَيت بؤ سوكايةتى 

ضذذارةنووس سذذة  لذذة ثر سذذتان  لذذةمانى كورد لذَذى ثةر بذذؤ ِرؤ لذذةمان  كذذى ثةر بذذَى  بذذؤ تَيِروانينَي مذذة دة سذذازةكانا ئة
لذذةمان  نذذدامانى ثةر قذذانونى و ئة نذذةى  سةرؤكايةتى ثةرلةمان ِرَيطةى ثَينةدات، لة بايةخى سةرؤكايةتي و ليذ
مذذة  بذذةاَلم ئَي بَيت، لةبةر ئةوة ئةم بابةتة قابرى طفتوطؤنة، بةَلَى راستة ئيلماعَي  لةسةرئةم درافتة  هةية، 

بذذةَلَيى وهاتووين لَيرة دانيشتووين بؤئةوةى طفت نذذةوة  طؤى لةسةر بكةين نةهاتووين تةنيا دةست بةرز بكةي
كذذَى  بؤ بكةين. من ثرسيارَي  لة جةنابى سةرؤكى ثةرلةمان دةكةم سبةينَى ئةطةر )ريفراندؤم( نةكرا  يان 
بذذة  مافى تةئليركردنى ِريفراندؤمى هةية  كة ئَيستا لة ئاستى دةرةوة كة ئةَلَين مةتبةخى سياسى يان حيز

سذذةر يسياس يذَذراق(، لة سذذتان( و )ع سذذتى )كورد سذذةر ئا يذذة لة يذذاواز هة جذذؤر و ج سذذتانَيكى  ةكان طفتوطؤ و دانوو
يذذةنَي   كذذةس و ال هذذيض  نذذةدات  طذذة  ئاستى كوردستان و  كؤمةَلطاى نَيودةوَلةتى، نابَى ثةرلةمانى كوردستان ِرَي

ثذذرؤذة بذذةم  كذذات،  يذذزام ب كذذة ئيرت كذذرد  منذذان  مذذة ئي رارة كذذة ئَي ئذذةوة  ئةو مافةى بدرَيت  بذذةر  سذذثاردةيةوة، لة ِرا
سذذيؤنةكان،  بذذةَلَى فراك تذذة،  ئذذةم بابة نذذدكردنى  لذذة دةوَلةمة هذذةبَى  شذذيان  لذذةمان نةخ نذذدامانى ثةر سذذتة ئة ثَيوي
ثذذةيرةوى  يذَذى  بذذة ث مذذةوة  يذذد دةكة بذذةاَلم تةئك تذذةوة،  حيزبةكان ماندوبوون بةم ئامادةكردنى شتَيكى لةم بابة

يذَذت ب( بِرطةى )ثَينلةم( ئةو با54ناوخؤ ماددة ) سذذةر بكر طذذؤى لة يذَذت طفتو يذذة دةب مذذةى كاردا لذذة بةرنا ةتةى 
 ئينلا خبرَيتة دةنطدانةوة، سوثاستان دةكةم. 

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
بذذِرين  سوثاس بؤ بةِرَيز )ساالر حممود(،  تكام واية و داواا دةكةين وةاَلمى يةكرت نةدرَيت، وة هةر يةك دةر

فذذاقى الذذة ِر يذَذى ئيتي بذذة ث يذذد  بذذة تةئك مذذة  كذذرد، وة ئَي تذذان  لذذة ِراى خؤ تذذان  شذذرت دةربِرين كذذات، وة  ثَي خذذؤى ب ى 
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خذذاَلى  فراكسيؤنةكان ئةو ِرَيكارانةمان طرتة بةر، وة ئةو شَيوازى طفتوطؤيةمان ثةسةند كرد، بةِرَيز)شريين( 
 نيزامى.

 :رمضانبةِرَيز شريين حسنى 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

شذذري  نذذة ي) ظذذة هاتي يذذادى  سذذةكى ئيعت يذذةكى كة نذذةا ال شذذنت  نذذة داِر سذذثادةت هاتي ئذذةظ را مذذن  نذذا  سذذنى( ديت ن ح
ظذذَى  سذذيؤنا زور  هذذةمى فراك سذذةرؤكيت  شذذنت  نذذة دار ظذذَى هاتي لذذةمانتار  يذذةك ثةر هذذةر ذ ال بذذةل  و  شذذنت  داني

نذذة سذذثاردة هاتي ئذذةظ را حذذةتا  شذذتينة خار شذذنت و  فراكسيؤنَى ل ظَيرى ئامادةبوو ب ضةندين دةم ذمَيرا رين دار
نذذدام  هذذةميا ئة يذذة  نذذة رةئ كذذؤم بووي سذذيؤنَى  طذذةل فراك خذذوةت ل سذذيؤنَى  طذذةراين  فراك يذذت ظة سذذني  نذذة ن،ي هاتي
 ََ كذذو رو يذذنم  ئذذةز دب نذذدَى  بذذةر هة سذذني ذ يذذة ن،ي حذذةتا هات سذذثاردة  ظذذا ِرا سذذةر  طذذرتن لة يذذة وةر لذذةمانا هات ثةر

سذذ سذذثارداندا ثَيوي ظذذا ِرا شذذتنا  كذذو ب دار يذذارة  يذَذدا د هذذةمى ت لذذةمانتارا  طذذو وة  تثةر جذذارةكى دى طفتو كذذةتن  نا
 دةرطةهَى طةنطةشة بهَيتة ظةكرن بؤ ئةظ خالَيت هاتينة داِرشنت، زؤر سوثاس. 

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيميََنكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
سذذيؤنةكانة،  فذذاقى فراك يذَذى ئيت بذذة ث تذذةنيا  نذذةطرتووة و  مذذان  طذذاى طفتوطؤ سذذنى( دةر زؤر سوثاس بؤ )شريين ح

كذذة ائَيمة وام بذذوو، درافتة شذذة كرا شذذرت مناقة سذذةَ ثَي يذَذرو تة بذذة ت ئذذةوةى  بذذةر  تذذة لة ئذذةو بابة نذذى  ن بة باا زا
 خبرَيتة دةنطدان ئَيستا داوا لة )د.ظااَل( دةكةين ئةو درافتة خبوَيننةوة.

 بةِرَيز.ظااَل فريد ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بذذذاردن  سذذةربةخؤى هةَل بذذااَلى  سذذيؤنى  سذذثاردنى كؤم سذذةربةخؤيى  ورا سذذى  مذذدانى ِراثر بذذؤ ئةجنا سذذى  ِراثر
 كوردستان:

شذذةمة -1 كذذة ِرؤذى دوو ثةرلةمانى كوردستان كؤمسيؤنى بااَلى سةربةخؤى هةَلبذاردن و راثرسى ِرادةسثَيرَى 
لة هةرَيمى كوردستان و سةرجةم ناوضة كوردستانيةكانى دةرةوةى ئيدارةى هةرَيم  25/9/2017بةروارى 

 بةخؤيى كوردستان ئةجنام بدات. رراثرسى بؤ ثرسى سة
بذذذاردن و -2 سذذةربةخؤى  هةَل ثةرلةمانى كوردستان هةموو ئةو ِرَيكارانة ثةسةند دةكات كة كؤمسَينى بااَلى 

 ِراثرسى و طشت اليةنة ثةيوةنديدارةكان طرتويانةتة بةر بؤ سةرخستنى ثِرؤسةى ِريفراندؤم.
رةت بة ميكانيزمة ياساييةكانى بةِريََوةبردنى ثِرؤسةى اكؤمسيؤنى سةربةخؤى هةَلبذاردن و ِراثرسى سةب-3

مذذارة  سذذتان ذ لذذةمانى كورد بذذذاردنى ثةر سذذاى هةَل )ِريفراندؤم( بؤ سةربةخؤى كوردستان ثشت دةبةستَى بة يا
( ى هةمواركراو هةروةها ياساى كؤمسيؤنى بااَلى سةربةخؤى هةَلبذاردن و ِراثرسى ذمارة 1992( ساَلى )1)
 هةر ياسايةكى ديكةى ثةيوةنديدار. ( وة2014(ى )4)
يذذارَيكى -4 كذذارو بِر هذذةر رَي بذذةرى  بذذؤ طرتنة كذذات  شذذ  دة يذذدارةكان سةرث نذذة ثةيوةند ثةرلةمانى كوردستان الية

ضذذارةنووس  سذذة  لذذة ثر ديكة بؤ دةستةبةرى مافى ضارةنووسوو تةواوى مافةكانى طةَ كوردستان بة جؤرَي  
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بذذؤ دسازةكماندا بطةِرَينةوة بؤ ثةرلةمانى كور سذذثَيرَى  سذذيب ِرادة بذذذاردن و ِراثر بذذااَلى هةَل سذذيؤنى  سذذتان، كؤم
 هةماهةنطى لةطةَل ئةم اليةنانة.

 25/9/2017ئةو ِراسثاردانة كة لة خاَلةكانى سةرةوةدا هاتوون تايبةتن بة )ِريفراندؤم(ى ِراطةَينراو لة -5
. 

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
ئذذةوةى  سزؤر سوثا طذذدان،  نذذة دةن سذذثاردةكان دَيخي كذذؤى ِرا سذذتا  بؤ بةِرَيز )د.ظااَل( سةرؤكى ليذنةى ياسايى، ئَي

خذذؤى  سذذتى  لذَذة دة ئذذةوةى لةطة هذذات.  يذذان ثَي مذذى كؤتاي خذذاَلى نيزا ِرةزامةندى دةردةبِرَيت، بةَلَى فةرموون، تازة 
 سثاردةكان ثةسةند كران.ا( لةطةَلن، ئةوةى دذن كةس نيية دذ، بة زؤرينةى دةنس ر65بةرزكاتةوة )

نذذةوةى  لذذة كؤبوو سذذتان  لذذةمانى كورد يذذارى ثةر ثريؤزة لة ثةرلةمانى كوردستان، ثريؤزة لة طةَ كوردستان، بِر
بذذةروارى  هذذةينى(  سذذايى رؤذى ) كذذؤى ) 15/9/2017نائا لذذة 65بذذة  ثذذريؤزة  بذذارة  سذذةندكرا. دوو نذذس ثة ( دة

 ثةرلةمانى كوردستان و ثريؤزة لة طةَ كوردستان.  
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 د. يوسَ حممد صادق                        جعفر ابراهيم ئَيمينكي                       فخرالدين قادر                    
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                        سكرت  

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

 2017–9–23رَيكةوتي  شةممة

 خولي ضوارةمي هةَلبذاردن
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  (1ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 9/2017/ 23 رَيكةوتي شةممة

بة عَيراق  -كوردستان  ثةرلةماني  23/9/2017رَيكةوتي  شةممة رؤذي ةِرؤيوثَيب ني(ي 11كاتذمَير )  
لذذةمانسذذكرتَيري  بَيطةرد تاَلةبانيبةِرَيز بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي جَيطري سةرؤك و، سةرؤكايةتي  , ثةر

 ( ي خؤي بةست.2017, ساَلي )ضوارةميخولي  (ي1دانيشتين ذمارة )
 بةرنامةي كار:

مذذارة )ةوِر( لة ثةي20(ي ماددة )1اني بِرطة )كبةثَيي حوكمة نذذاوخؤي ذ سذذاَلي 1ي  هذذةمواركراوي  ي 1992(ي 
مذذارةا ي دبِريار ثةرلةمانعَيراق, دةستةي سةرؤكايةتي  -ثةرلةماني كوردستان  شذذتين ذ خذذولي  (ي1) كاتي داني

يذذوةِرؤي رؤ11بةهارةي ساَلي ثَينلةم لة خولي ضوارةمي هةَلبذاردن لة كات ) كذذةوتي ذ(ي ثَيب ن شذذةممة رَي ي 
 بةم شَيوةية بَيت: دا 23/9/2017

( لة ثةيِرةوي ناوخؤي 71يةكةم: خوَيندنةوةي يةكةم بؤ ئةم ثرؤذة ياسايةنةي خوارةوة بةثَيي ماددةي )
 ي هةمواركراو. 1992( ي ساَلي 1ثةرلةماني كوردستان ذمارة )

لة هةرَيمي  2008(ي ساَلي 9ذمارة ) ةثرؤذة ياساي راطرتين كاركردن بة ياساي بةكرَيداني خانووبةر-
 عَيراق لةسةر داواي ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان. –كوردستان 

لة هةرَيمي كوردستان  2006(ي ساَلي 3ثرؤذة ياساي درَيذكردنةوةي كاركردن بة ياساي تريؤر ذمارة )-
 لةسةر داواي ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان.

( ماددةي 1(ي بِرطةي )1شانةوةي ئةم ئةندامة بةِرَيزانةي خوارةوة بةثَيي خاَلي )دووةم: دةست لةكاركَي
 ي هةمواركراو: 1992(ي ساَلي 1( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )30)
دةست لةكاركَيشانةوةي ئةندامي ثةرلةمان بةِرَيز  )عمر صاحل عمر فارس( لة ئةنداميةتي ثةرلةماني - 

 .نكوردستا
دةست لةكار كَيشانةوةي ئةندامي ثةرلةمان بةِرَيز )بةيار تاهر سعيد ديواني( لة ئةنداميةتي ثةرلةماني -

 كوردستان.
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
ةمي هةَلبذاردن، ساَلي ضوارةم، ربةناوي طةلي كوردستان دانيشتنةكةمان دةست ثَي دةكةين خولي ضوا

 بةرنامةي كار: 23/9/2017( رؤذي دانيشنت 1دانيشتين ذمارة )
( ِ عَيراق ذمارة  –( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان 20(ي ماددة )1بةثَيي حوكمةكاني بِرطة

(ي 1تين ذمارة )شي هةموار كراو، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياريدا كاتي داني1992(ي ساَلي 1)
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(ي ثَيب نيوةِرؤ 11خولي ثاييزةي ساَلي ضوارةم لة خولي هةَلبذاردني ضوارةمي ثةرلةمان لة كاتذمَير )
 بَيت و بةرنامةي كاري دانيشتنةكة بةم شَيوةية بَيت: 23/9/2017رؤذي شةممة رَيكةوتي 

( لة ثةيِرةوي ناوخؤي 71ةي )ديةكةم: خوَيندنةوةي يةكةم بؤ ئةم ثرؤذة ياسايةنةي خوارةوة بةثَيي ماد
 ي هةمواركراو. 1992( ي ساَلي 1ثةرلةماني كوردستان ذمارة )

لة هةرَيمي  2008(ي ساَلي 9ثرؤذة ياساي راطرتين كاركردن بة ياساي بةكرَيداني خانووبةرة ذمارة )-
 عَيراق لةسةر داواي ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان. –كوردستان 

لة هةرَيمي كوردستان  2006(ي ساَلي 3ذكردنةوةي كاركردن بة ياساي تريؤر ذمارة )ثرؤذة ياساي درَي-
 لةسةر داواي ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان.

( ماددةي 1(ي بِرطةي )1دووةم: دةست لةكاركَيشانةوةي ئةم ئةندامة بةِرَيزانةي خوارةوة بةثَيي خاَلي )
 ي هةمواركراو: 1992(ي ساَلي 1تان ذمارة )س( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كورد30)
دةست لةكاركَيشانةوةي ئةندامي ثةرلةمان بةِرَيز  )عمر صاحل عمر فارس( لة ئةنداميةتي ثةرلةماني - 

 كوردستان.
دةست لةكار كَيشانةوةي ئةندامي ثةرلةمان بةِرَيز )بةيار تاهر سعيد ديواني( لة ئةنداميةتي ثةرلةماني -

 كوردستان.
 زان دةست بة بِرطةي يةكةم دةكةين خاَلي نيزامي هةية فةرموو بةِرَيز كاك شَيركؤ:بةِرَي

 :مصطفىبةِرَيز شَيركؤ جودت 
 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
دوو ثرؤذة بريارمان ثَيشكةا بة سةرؤكايةتي ثةرلةمان كرد  17/9ئَيمة وةكو فراكسيؤني يةكطرتوو  لة 

هةَلوةشاندنةوةي ثاشكةوةتي مووضة، برياري ثاشةكةوتي مووضة و جَيطري كردني سيستةمَيكي  بؤ
 9/ 17هاوسةنس بؤ مووضة خؤراني هةرَيمي كوردستان لةاليةن حكومةتي هةرَيمي كوردستانةوة، ئَيمة لة 

ةمِرؤ بِرياري ئي ثةيِرةوي ناوخؤي، داوا دةكةين كة  71ةوة ئةوةمان ثَيشكةا كردووة و بةثَيي ماددةي 
 هةَلوةشاندنةوةي ثاشةكةوتي مووضة خبرَيتة بةرنامةي كارةوة، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ كاك دكتؤر شَيركؤ، ثةلةت كرد، ئةطينا ئَيمة ئةو باسةمان دةكرد، باسي ئةم دانيشتنةمان 

كة ثَيشكةا كراوة، ثرؤذة ثَيشكةا كراوة، بةتةئكيد بةِرَيزان ئةم دانيشتنة ؤدةكرد، ديارة لةم بارةية بري
خؤي لةخؤي وا تةرخان كرابوو دانيشتنةكي تايبةت بَيت بؤ ثاشةكةوتي مووضة و سيستةمي مووضة، 

ي ئةم مانطة شاندي حكومةتي هةرَيمي كوردستان بةسةرؤكايةتي بةِرَيز  9/ 20لةبةر ئةوةي لة دانيشتين 
تاَلةباني و شاندة ياوةرةكةي كة شاندةكي ثايةبةرزي حكومةتي هةرَيمي كوردستان بوو و لة  دقوبا

ثةرؤشيان لةسةر بانكهَيشيت ثةرلةمان ئامادة بوون لة دانيشتنَيكي ضوار سةعاتي دا لةدواي تاوتؤي كردني 
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تة رةهةندَيكي دارايي ةئةو بابةتة بة بةرفراواني و بةتَيروتةسةلي ئةو تَيطةيشتنة دروست بوو، ئةم باب
هةية، ثَيشرتيب هةر  بابةتَي  رةهةندي دارايي هةبووبَيت ضاوةروان كراوة ثَيكةوة لةطةَل حكومةتي 
هةرَيمي كوردستان و بةئامادةبووني ئةوانةوة، ئةو بابةتةيان يةكاليي كردؤتةوة، ئةم بابةتةا ديارة 

دانيشتنةي ئةو رؤذة بةو شَيوازة ئةو تَيطةيشتنة  ورةهةندَيكي دارايي تَيداية و ئةو شاندي حكومةتةا لة
دروست بوو كة جارَي حكومةت حازر نيية بؤ ئةوةي بِريارةكي يةكالكةرةوة لةو بارةوة بيدات، ديارة 
ئامادةكارييةكاني ئةوان بةردةوامة هةم لةسةر هةَلوةشاندنةوةي ثاشةكةوت، هةم لةسةر ئةوةي بةديهَيناني 

بؤ مووضة، ئةو تَيطةيشتين لةو كؤبوونةوة دروست بوو، بةراسيت ئةو قةناعةتة بؤ  سيستةمَيكي دارَيذراو
ئَيمةا دروست بوو، ئَيمة لةم رؤوة هةر دانيشتنَيكي ثةرلةماني بكةين، شاندي حكومةت حازر نةبي، يان 

ا زاني ئةو انوَينةراني حكومةت حازر نةبن، دانيشتنَيكي مونتي نابَي، بةرهةمدار نابَي، ئَيمةا وامان بةب
بريؤكانةي ثَيشكةا كراون بة ئَيمة دةستةي سةرؤكايةتي ئةو بريؤكانة دةرفةتتان ثَي دةدةين 
خبوَيندرَينةوة، بةراسيت فراكسيؤنةكان رؤَلي خؤيان بيين، لةبةر ئةوةي ئةم بابةتة تةنيا  رةهةندي دارايي 

بة فراكسيؤنةكاندا ئةو رؤذة تَيروانيين  ننيية، رةهةندي نيشتماني سياسيشي تَيداية، لةبةر ئةوة دةرفةمتا
خؤيان بؤ ثرسي مووضة و بؤ ثاشةكةوتي مووضة ثَيشكةشيان كرد، بةراسيت زؤر بةووردي ئةو 
كؤبوونةوةيان دةوَلةمةند كرد، ياني شاندي حكومةت سوثاسي كردن، و بةدةوَلةمةندي لةو كؤبوونةوة 

ران، و ليذنةكاني ثةرلةمانيب زؤر بابةتيانة هاتنة ناو كدةرضوون، دةتوا  بَرَيم ضةندين ثرؤذة ثَيشكةا 
ئةو بابةتة، دَلنيام لةوةي ئةو بِريارةي شاندي حكومةت وةريطرتية و هةر لة دانيشتنةكةدا وةريانطرت، كة 
لةمةودوا بؤ ثَيداضوونةوة و بةدواضوونةوةي ثرسي ثاشةكةوتي مووضة ثةرلةماني كوردستان لة رَيطاي 

ديدارانة هةر ثَيني ليذنةكة بةشدار بن لةطةَلياندا لةمةودوا، ئةوان هةشت كؤبوونةوةيان نئةو ليذنة ثةيو
ئةجنامداوة تا ئَيستا شاندي حكومةت، و وامان بةباا زاني ليذنة ثةيوةنديدارةكاني ثةرلةمانيب، ليذنةي 

يكردن لة مايف ردارايي، ليذنةي ووزة، ليذنةي ياسايي، ليذنةي دةستثاكي، وليذنةي بازرطاني و بةرط
بةكاربةر، هةر ثَيني ليذنة بةشدار دةبن لة كؤبوونةوةكاني داهاتوودا،  خؤي لةخؤيدا هةنطاوَيكي 
سةرةتايي و دةسثَيكي زؤر طرنس بوو بؤ ئةو هةماهةنطييةي لةنَيوان ثةرلةمان و حكومةتي هةرَيمي 

دةرفةتتان دةدةييَن بؤ ئةوةي زياتر و  كوردستان، بةتايبةتي لةمةِر ئةو ثرسانةي بذَيوي خةَلكي كوردستان،
بةرضاوروونكردنةوةيةكي زياتر بة ئةنداماني ثةرلةمان بدةن، كة لةو دانيشتنة ئةطةر ئامادة نةبووبن 
ئةوانيب ئاطاداري تةفاصيل بنب، و لةو بِرطةدا ئةوةي بووةتة بريؤكةكان، داواتان لَي دةكةين بريؤكةي 

 قتةي نيزامي فةرموو.وخؤتان ثَيشكةا بكةن، كاك مةال  ن
 بةِرَيز ان  حممد شريَ:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
واهلل هةر لةو تةوزبةي جةنابَيتة داي لسةر بابةتَي وةك ليذناكا موختةص كو ل،َيرَيت حازر، و هةروةصا 

حارز  افراكسيؤنا ثارتي كو لوَيندةرَي خةخمؤرا ميررةتَي بووة، وةكو هةر فراكسيؤنةكا دةظي لثةرلةمانيد
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بوي، قةد بابةتي مووضةي، بابةتةكي وةصةيا ئةم هةمي خةمي ذدخؤين، وةك بريؤكة هاتينة تةرر كرن 
وةك ثةرلةمان، ئةم حةز دةكةين ثرت، زَيدةتر لسةر خةتَي بن لسةر وي بابةتَي بَيتة كرن كو بابةتَي 

دايَي ببتة حساب بضَيتة سةر  ثاشكةوتَي نةمَيين ومةصريي ثاشكةوتَي ئةو بريؤكا وةك ليذنا ثةرلةمانَي
رصيدي هاووآلتَي، كو هةتا ئةطةر رصيدةكي جممديب بَي وحةقي وَي نةيةتة خوران و ثرت داكؤكي لةسةر 

 وَي بكرَي، سوثاس. 
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو كاك سهراب.
 بةِرَيز سهراب ميكائيل حممدامني:

 ز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَي
ئةمنيب ذطةل هةندَيمة بةراسيت كو هةر بابةتةكي رةهةندي دارايي هةبَي و هةماهةنطي هةبَي لةطةَل 

( 54حكومةتَي، ذبةرهةندَي و ثشتطرييا د. شَيركؤ دةكةم، و خالةكا ذثةيرةويا دكتؤر ديظ ماددةَي )
ن هةية داوا بكةن ببَيتة بابةتةكا طشيت اثةيِرةوي ناوخؤ خاال دووَي ذ هةر دة ئةندام ثةرلةمان بؤي

ثةرلةمانَي، فراكسيؤنا مة وةك دكتؤر باسي كرد ئةظ ثرؤذة بِريار و هةر دة ئةندام ثةرلةمانا ثَيشكةشي 
دةستةي سةرؤكايةتي كر، خاال ديفدا دكتؤر مدظَيت ئاماذة ثَيبكةم بذَينت خاال سَي تةبعةن هةر لة ماددة 

حالةتي رازينةبووني دةستةي سةرؤكايةتي لةسةر خستنةِرووي بابةتةكة،  ة( دووةم خاال دبذَيت ل54)
لةثةرلةمانةوة و سووربووني راي هةر دة ئةندامةكة داواكاريان دةدرَيتة ثةرلةمان بؤ دةنطدان لةسةري، 

ن كو بئينلا ئَيمة داخاز دكةين ئةظ بابةتة لةثةرلةمانَي بَيتة يةكاليكةرةوة و فراكسيؤنةكان تَيدا بةشدار 
 بابةتي مووضةي طرنطي ثَي بدرَي لة ثةيِرةوي ناوخؤ، سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، فةرموو مةال هةريب.

 محةخان: مصطفىبةِرَيز مةال هةريب 
 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
وي ناوخؤي ثةرلةمان، خاَلي يةك بِرطةي سَي، لةم كارنامة هاتووة لة خاَلي ة( ثةيِر54بةثَيي ماددةي )

ئةو كاتةي ياساي تريؤر  2014يةكةم بِرطةي دووةميان، درَيذكردنةوةي كاركردن بةياساي تريؤر، ساَلي 
لة  اجارَيكي تر درَيذكرايةوة لةثةرلةماني كوردستان، طفتوطؤيةكي ضِروثِري لةسةر كرا، بِرياري ئةوة در

كؤتاييدا لةاليةن دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمانةوة خراية دةنطدان و دةنطيشي هَينا و كة بة ئيتيفاقي 
سةرؤكي فراكسيؤنةكان لةماوةي ثَيني مانس ثرؤذة ياسايةكي نوَي ئامادة بكرَي بؤ ئةوةي ياساي تريؤر 

ةكراوة، لةكاتَيكدا ياساي تريؤر بؤتة نهةموار بكرَي، ئةوسا درَيذبكرَيتةوة، ئةو بابةتة لَيرة ئاماذةي ثَي
مةينةتَيكي طةورة بؤ بةشَيكي لة هاووآلتياني ئةم هةرَيمةي ئَيمة، خةَلكَي  بة ناحةق لة ئةجنامي ئةو 
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مةتاتي بوونةي ياساي تريؤر هةيةتي طرفتار بوون، لةبةر ئةوة من ثَيشنيازي ئةوة دةكةم ثرؤذة ياساي 
ريؤر ئاواي لَي بكرَي، درَيذكردنةوة و هةمواركردني كاركردن بة ياساي تدريذكردنةوةي كاركردن بة ياساي 

 تريؤر، سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

سوثاس بؤ ئةو تَيبنية دوايي ئةمة ئاراستة دةكةين بؤ ليذنة ثةيوةنديدارةكان، بةتايبةتي ليذنةي ياسايي، 
يةكةمة، لةوَي لةكاتي طفتوطؤ كردن ئةو ثَيشنيارةي هةتانة ثَيشكةشي بكةن و  ئةمة تةنها خوَيندنةوةي

طفتوطؤي لةسةر دةكةين و هةموو ثَيشنيارَي  كة ثشتيواني لَي بكرَينت دةخةينة دةنطدان، ئَيستا تةنيا 
 ئاراستة كردنة، فةرموو كاك خرَ

 بةِرَيز خرَ امحد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كاتذمَير بةر لةدةستثَيكردني كؤبوونةوة، ثةرلةمانتار  24وخؤي ثةرلةماني كوردستان ابةثَيي ثةيرةوي ن
بؤي هةية بريؤكة ثَيشكةا بكات لةسةر هةر بابةتَي  كة بيةوَي قسةي لةسةر بكرَي، لةسةر ئةو بابةتة 

مة بريؤكة تةقديم كراوة لةسةر سيستةمي ثاشةكةوتي مووضة، ئةطةر قةرارة قسةي لةسةر بكرَي، ئَي
 هةموومان قسةمان هةية لةسةر ثاشةكةوتي مووضة، ئةطةر نا با طوَي لة بريؤكةكان بطرين، سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
نةخَير بؤ بريؤكةكان دواتر باسي لَي دةكةين، بةرنامةي كار تةواو دةكةين، ئةو بِرطانة تةواو دةكةين، 

ين كة قسة بكةن و طوَيتان لَي رادةطرين و دووبارةا دةكةمةوة، ياني بابةتي ثاشةكةوت ةدةرفةتتان دةد
طرفتَيكة، حكومةتي هةرَيمي كوردستان هةوَلي داوة ئةو طرفتة بةو شَيوازةي هةية ضارةسةر بكات، 

خةَلكي  تَيطةيشتنَيكي وا دروست بووة خؤشبةختانة لةنَيوان ثةرلةمانتار وحكومةتي هةرَيمي كوردستان،
كوردستان دةبَيت مةسةلةي ثاشةكةوت بةشَيوازَيكي تر عيالش بكرَيت، بةو شَيوازةي تا ئَيستا عيالش كراوة 
ديارة طوجناو نةبووة، ديارة سةركةوتوو نةبووة وةكو ثَيويست، طرةيي هةية لةسةر ئةو شَيوازةى كة 

ئَيستا كة سيستةمَيكي باشرت و  ثاشةكةوتي ثَي يةكاليي بؤتةوة، هةروةها تةموحةكي زؤر باا هةية
مودَيرن بؤ مةسةلةي مووضة بةديبهَينرَيت، ئةوةا ئيشي لةسةر كراوة، ثةرلةماني كوردستانيب بةشدار 

 دةبي لةو طفتوطؤيانةي كة لةمةودوا ئةجنام دةدرَيت، بةَلَي ئامينة خان فةرموو.
 بةِرَيز ئامينة زكري:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( هيض دانيشتنةك بَي بةرنامةي كار ثيشةوةختيا نايةتة كرنَي، هيض ماددةيةك ذَي هيض 54لطؤر ماددةي )

برطةيةك زَيدة نابَينت ئةطةر بةرنامةي كاريدا نةهاتبَينت، جا بؤ ئةوةي بةحسَي بريؤكة بكنت و بةحسَي 
ةجنامدان بةس ئئةوة دكا كو موناقةشة لسةر ثاشةكةفيَت مووضة بَيتة كرنَي، ئيستا ضةند ثرؤذا هاتية 

مادام نةهاتية لبةرنامةي كار و ئَي خوَيندنا يةكَي نةهاتية كرنَي، طفتوطؤ كردن لةسةر وي بابةتَي بةراي 
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من تشتةكي زَيدةية، ثةرلةمان هةديف جهَيينة و هةدةيف ثةرلةمان ضيية، ج،َييت ثةرلةماني و دبَيت 
وة ئةم دظَيت طفتوطؤيةك بكةين و دةرئةجنام ةبةرهةم هةبَينت و بِريار دةركةوَي، ئةطةر مةبةست بةس ئ

نةبَي، بةراي من ئةمة طةيشتينة هيض ئةجنامةكي، وةك جةنابيتة ئاماذة ثَي دايَي، بابةتَي مووضة و ثارة و 
ئةرقام تشتةكي كورةهةند و هةر ثرؤذةيةكا كورةهةندا مالي هةبَينت يا دارايي هةبَينت بَيتة تةنسيجن و 

تَي بَيتة كرن، هيض بِريارةك نايةتة جَيبةجَي كرن و هةر بِريارةكا كو ئةم بزانني ةهةماهةنطي لطةَل حكوم
مةفعولَي وَي بؤ جَيبةجَي كرنَي نةبَي واتة هيض كارةك نةشَين هيض بةرهةمةكي دةست خؤ ببني، 

بَينت و ةذبةرهةندَي ئةو ج،َينة مابيةنَي و حكومةتا و ثةرلةمانَي هاتية كرن، ديارة دةبَي ئيستمراريةت ه
بةردةواميا خؤ هةبَينت، مادةم دةبي بةردةواميا خؤ هةبَينت ظَينت مة ثالنت هةبَينت بؤ ئةجنامدانا وَي 
ج،َييَن، ئةوجا   بريؤكا بي و ذي ئاراستةكرنا ج،َييَن بؤ ئةجنامدانا وَي بريارَي، ذبةرهةندَي ذدةبينم ئةظة 

 (، سوثاس.54لةطةل ماددةي ) دةرةوةي بةرنامةي كارَي ثةرلةمانيا و هةروةها دذة
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

سوثاس بؤ امينة خان، ديارة بريؤكة ثةيِرةويية، بريؤكة ثَيشرتيب ثةيرةو كراوة و ثَيشكةا كراوة، بةآلم 
ةا بكرَي، ثَيشرت لَيرة كبريؤكة نابَيتة بِريار لةناو دانيشتندا، جياوازيةكة ئةوةية هةموو بريؤكةيةك ثَيش

نةدةخوَيندرايةوة هةر تةنها ئاراستة دةكرا بؤ ئةجنومةني وةزيران، نةريتَي  هةر لة دانيشتنةكاني 
ثةرلةمان ثةيِرةو دةكرا، لةم  خولةدا كة هةندةك بريؤكانة دةخوَيندرانةوة، ئةم بريؤكانةي ئةمرؤ 

ندَي  لةوانة دووبارةن لةو كؤبوونةوانة تايبةت ةثيَلشكةا بكرَين لَيرةدا، خؤيان حازريان كردووة، وه
لةطةل شاندي حكومةتدا، بريؤكةي باا ثَيشكةا كران، ثرؤذةي باا ثَيشكةا كران، هةندةك لةوانة 
خوَيندرانةوة و هةندَيكيب نةخوَيندرايةوة، و سوودمةند بوون بؤ شاندي حكومةت زؤر بةسةرجنةوة 

ئةوة ئَيمة ئةو بريؤكانةي كة عةرز دةكةين بؤ بِريار نيية، تةنيا  رتةماشايان كرد و ثةسةنديان كرد، لةبة
ئاراستة دةكةرَين دواتر بؤ ئةجنومةني وةزيران و لةوَي ئيشةكة بةووردي بابةتيانة ئيشي زؤر باا كراوة 

 وزانستيانة ئيشةكة كراوة، دَلنياين ئةجنامي باشي دةبَي، لةثَيناوي ئةو ئاماجنة هاوبةشيانةي ثةرلةمان 
حكومةتي هةرَيمي كوردستان هةم ئةو ثاشةكةوتة ضارةسةر بكرَي و هةم ئةو سيستةمَيكي زؤر سةركةوتوو 
بؤ مووضة لة ئايندة بةديبكرَيت، ديارة خاَلَيكي تري نيزامي هةية، داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةين بَينة 

 سةر مةنةصة، فةرموو كاك مةردان.
 :خضر مصطفىبةِرَيز مةردان 

 سةرؤكي ثةرلةمان. زبةرِ َي
ئةظة دوو دانيشتيَن ثةرلةمان و ئةندامَي بةرَيزي ثةرلةمان زؤر ئاخاظتيَن دكةن، ئةمةا خمالفة، ماددةي 

( ئةندامَي ثةرلةمانَي ثَيدةظيا ئاخافتيَن خؤ ئاراستةي 1( فةقةرا )56( فةقةرة ئَيكا لديَ ماددة )56)
انَي، ذبةرهةندَي داخازَي دكةم بةِرَيز سةرؤكا ثةرلةمانَي مسةرؤكا ثةرلةمانَي بكةن، نة سةرؤكايةتيا ثةرلة

ئاطاهدارَي وَي خماليفا يا ثةيرةوَي ناوخؤيي بَيت، يا دوَي لسةر سيستةمي مووضةي حةقي ةت هةم 
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ئةندامَيت ثةرلةمانَي و هةم خةلكيشت و هةم فةرمانبةرَي ضاوةِرَي ثشيت كارا بوونة ثةرلةماني و ضاظةرَي 
و لةم ثةرلةمانا ئاخافنت هةبَي لسةر وَي بابةتَي، تةنَي ئةز داخاز كةم كو سةرؤكايةتيا كهةندَي دكةن 

ثةرلةمانَي دلنيا بداتَي ئةندامَيت ثةرلةمان و دَلنيايي بداتة فةرمانبةران كو نزيكرتين وةخت دانيشتنَي  
سيستةمي مووضا وةكو  دَيتة كرن بة ئامادةبوونا يا حكومةت ظَي، ئةطةر حكومةت نةشَيت ثَيداضوونةكا

بةري جَيبةجَي كرنا ثاشةكوتي مووضة بكةن، بةس هةمي دةزانني كة ثاشةكةوتي مووضة كة بَي 
 عةداليةتةكا مةزنا تيداية ئةم شَيت بوينة لبةر هةندَي و بريؤكا لسةر هةندَي ثَيشكةا بكةين و سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
اس بؤ بةِرَيز مةردان، ئَيستا دةضينة سةر بِرطةي يةكةمي بةرنامةي كار، يةكةم: خوَيندنةوةي يةكةم ثسو

( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة 71بؤ ئةم ثرؤذة ياسايةنةي خوارةوة بةثَيي ماددةي )
 ي هةمواركراو. بفةرموون، بةَلي دكتؤرة ظاال. 1992( ي ساَلي 1)
 . ظاال فريد ابراهيم:دبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ثرؤذة ياساي يةكةم:

لة هةرَيمي  2008(ي ساَلي 9ثرؤذة ياساي راطرتين كاركردن بة ياساي بةكرَيداني خانووبةرة ذمارة )
كوردستان كة لةاليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةا كراوة، ثرؤذة ياساكة و هؤيةكاني 

اندن كة لةاليةن ئةو بةِرَيزانةي خوارةوة واذوو كراوة، )ظاال فريد ابراهيم، ئومَيد عبدالرمحن، دلَير ودةرض
هي،ا حلي مريخان، رَيواس فايجن، حيات جميد قادر، د.شريين حسين، مين نيب نادر، عبدهلل حاجي  مصطفي،

محن، تةالر لةتيَ، خرَ امحد، رمةردان خدر، دلشاد شعبان، باثري كامال، زانا عبدال طة،حممود، فريؤز 
 مدينة ايوب، داوا لةبةرَيزتان دةكةم كة ئاراستةي ليذنةي ثةيوةنديدار بكرَي.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
ئةم ثرؤذة ياسايةي كة خوَيندرايةوة  ئاراستة دةكرَيت بؤ ليذنةي ياسايي و ليذنةي شارةواني، طشت ليذنة 

 وةنديدارةكان و طشت ئةنداماني ثةرلةمان.يثة
 بةِرَيز ظاال فريد ابراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
(ي 3ثرؤذة ياساي دووةم ، ثرؤذة ياساي درَيذكردنةوةي كاركردن بة ياساي بةرةنطاربوونةوةي تريؤر ذمارة )

اني دةرضواندن لةخؤيةوة كلة هةرَيمي كوردستان، ئةو ثرؤذة ياساية سَي ماددةية و هؤية 2006ساَلي 
دةطرَي و لةاليةن ئةم بةِرَيزانةي خوارةوة ثَيشكةا كراوة و واذوو كراوة ) ئومَيد عبدالرمحن، دلَير 
مستةفا، ظاال فريد، هي،ا حلي، مين نيب، عبداهلل حاجي حممود، د. شريين حسين، حيات جميد، د. ريواس 

ن، باثري كامال، تةالر لتيَ، خرَ امحد، شوان شي  امحد، فايجن، مةردان خدر، دَلشاد شعبان، زانا عبدالرمح
 ظةمان فيصل، نازم كبري، داوا لةبةرَيزتان دةكةم كة ئاراستةي ليذنةي ثةيوةنديدار بكرَيت، سوثاس.
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 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
اسايي ئاراستة دةكرَيت بؤ ليذنةي ياسايي و يئةم ثرؤذة ياساية كة خوَيندرايةوة لةاليةن سةرؤكي ليذنةي 

ليذنةي ناوخؤ و طشت ئةنداماني ثةرلةماني بةِرَيز ، بِرطةي دووةمي بةرنامةي كار دةست لةكاركَيشانةوةي 
ئةم ئةندامة بةِرَيزانةي خوارةوة دووةم: دةست لةكاركَيشانةوةي ئةم ئةندامة بةِرَيزانةي خوارةوة بةثَيي 

 1992(ي ساَلي 1( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )30( ماددةي )1)(ي بِرطةي 1خاَلي )
 ي هةمواركراو:

دةست لةكاركَيشانةوةي ئةندامي ثةرلةمان بةِرَيز  )عمر صاحل عمر فارس( لة ئةنداميةتي ثةرلةماني - 
 كوردستان.

ديواني( لة ئةنداميةتي ثةرلةماني  ددةست لةكار كَيشانةوةي ئةندامي ثةرلةمان بةِرَيز )بةيار تاهر سعي-
 كوردستان.

 بةِرَيز د. ظاال فريد ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ئَيمة ئيزن بدة بضينةوة سةر جَيطاي خؤمان، كارمان تةواو بوو، سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

بةِرَيز  )عمر صاحل عمر فارس( لة ئةنداميةتي ثةرلةماني  ندةست لةكاركَيشانةوةي ئةندامي ثةرلةما
كوردستان. ديارة ئةمة كاتَيكي درَيذة بةسةر ئةم دةست لةكاركَيشانةوةية بةسةردا ضووة بةو شَيوازةي كة 
ثَيشكةشي بة ئَيوةي بةرَيز دةكةين رةضاوي ئةو بارودؤخةي ئَيستاا بكرَينت، ئةوةي لةطةَلة كة ئةم دةست 

شانةوة ثةسةند بكرَي كَي لةطةَلة  داوا لة سكرتَيري ثةرلةمان دةكةم كة دةست لةكاركَيشانةوةكة لةكاركَي
 خبوَينَيتةوة.

 بةِرَيز بَيطةرد تاَلةباني/ سكرتَيري ثةرلةمان:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةناظَي خودَيت دلؤظان
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 بابةت/ ذدةست لةكاركَيشان
َي بوونا ثرت ذ ساَلةكي كو ثةرلةماني كوردستاني بَيتة كارا كردن و ضةند ضارةسةريةك بؤ ِرثشيت ضاظة

قةيرانان بيتة دينت هةروةصا ديارة اليةنَين نةلَي  دةرطةيَين خلؤ طرتن و ئامادةنني لةبةر ئَي  بدانن و 
هاتَي ناوخؤيي هةرَيما ائاخافتنا بكةن، هةروةصا سةرةرايي بَرند بونا بةهايَي نةفيَت و زياد بوونا د

كوردستانَي و حكومةتا هةتا نوكا   دةستكاري لة ثاشكةوتَي مووضةيَي فةرمانبةران نةكرية، ذبةرئةظان 
ئةطةرَي دياريكري وةك ئةندامَي ثةرلةماني كوردستانَي دةست لةكاركَيشانا خؤ ثَيشكةا هؤيةي بةرَيز 

 مر.عدةكةم لةطةَل رَيز طرتيَن ثةرلةمانتار عمر صاحل 
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 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ بَيطةرد تاَلةباني بؤ خوَيندنةوةي ئةو دةست لةكاركَيشانةوةي بةِرَيز ثةرلةمانتار عمر صاحل 
عمر فارس، دووبارة ئةم دةست لةكاركَيشانةوةية دةخيةينة دةنطدان، كَي لةطةَلة دةسيت خؤي بةرزبكاتةوة  

ة كةس لةطةَل نيية، ئةوةي لةطةَل نيية  بةكؤي دةنطي ئامادةبووان دةست لةكاركَيشانةوةكة رديا
سعيد  طاهررةتكرايةوة ئةوة بووة بِريار، دووةم دةست لةكار كَيشانةوةى ئةندامي ثةرلةمان بةِرَيز )بةيار

 اركَيشانةوةكةى خبوَينن،كدَيوالي( لة ئةندامَييت ثةرلةمانى كوردستان فةرموو بَيطةرد تالةباني دةست لة
 بةِرَيز بَيطةرد دَلشاد شكرالرة/سكرتَيرى ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بابةت، دةست لةكاركَيشانةوة، داواكارم لة بةِرَيزتان رةزامةندى بفةرموون لة سةر دةست لة كاركَيشانةوةم 

 دؤسكي(، سوثاس.طاهرةرلةمانتار )بةيارثبةهؤى كارى تايبةتى خؤم رةزامةنديتان جَيطةى رَيزة داواكار 
 بةِرَيز د.جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

سعيد دَيوالي( ثَيشكةشي ئَيوة دةكةين  طاهردةست لةكار كَيشانةوةى ئةندامي ثةرلةمان بةِرَيز )بةيار
( كةس 33حةوة، )ائةوةى لةطةَلداية دةسيت خؤى بةرزكاتةوة تكاية  خؤى داواى كردووة بة ئيرر

( كةس دذة واتا بة زؤرينةى دةنطى ئامادةبووان دةست لة كار كَيشانةوةكة 14لةطةَلداية، ئةوةى دذة  )
ثةسةند كرا، بةِرَيزان دةست لةكاركَيشانةوةيةكى تر ثَيشرت لة بةرنامةى كار نةبووة، ثَيشرت ثَيشكةشكراوة، 

وة دةكةين، ثَيشرت راطةَيننراوة، بةس، سكرتَيرى كاتي و ئَيمة ئةو دةست لةكار كَيشانةوةى ثَيشكةشي ئَي
 ثةرلةمان بؤتان دةخوَينَيتةوة، فةرموو بَيطةرد تالةباني دةست لةكاركَيشانةوةكةى خبوَينن،

 بةِرَيز بَيطةرد دَلشاد شكرالرة/سكرتَيرى ثةرلةمان:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بة دةست لة كار كَيشانةوةم لة ئةندامى ثةرلةمانى  داوا لة بةِرَيزتان دةكةم رةزامةندى بفةرموون
كوردستان و داوا دةكةم جةنابتان بيخةنة دةنطدانةوة ) كنعان جنم الدين حاجى كاروان(ئةندامي 

 ثةرلةمانى كوردستان،
 بةِرَيز د.جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

مي ثةرلةمان بةِرَيز )كنعان جنم الدين امحد/ حاجي ابةِرَيزان داواكارى دةست لةكار كَيشانةوةى ئةند
( كةس لةطةَلداية، 5كاروان( ثَيشكةشي ئَيوة دةكةين ئةوةى لةطةَلداية دةسيت خؤى بةرزكاتةوة تكاية  )

( كةس دذة  واتا بة زؤرينةى دةنطى ئامادةبووان دةست لة كار كَيشانةوةكة رةتكرايةوة،  38ئةوةى دذة  )
َيستا دَينة ئةو بِرطةيةى كة لة بةرنامةى كاردا نةهاتووة وةكو بريَوكة داواكراوة ثَيشكةا ئسوثاس بؤ ئَيوة، 

 ةكةين فةرموو.بكرَين، سَي خاَلي نيزامي وةردةطرين لة حاجي كاروانةوة دةست ثَي د
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 بةِرَيز كنعان جنم الدين امحد/ حاجي كاروان:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ي هةية ثَيم خؤشة ليذنةى ياسايي يان جةنتابتان جةواب بدةنةوة، لة سةر يببورة، ثرسيارَيكى ياسا
مةسةلةى هةَلبذاردني سكرتَير ئةوة بَيطومان بآلوبؤتةوة هةَلبذاردني سكرتَير بؤ جةلسةيةك بَي يان 

روورة ةدةتوانَي بةردةوام بَي هةتا ئةو كاتةى كة سكرتَير ئامادة دةبَي، ئةم روونكردةوةية لةالى جةنابتان ز
 هةم بؤ ئةندامانى ثةرلةمان هةم بؤ راى طشتيب.

 بةِرَيز د.جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ بةرَيز حاجي كاروان، ديارة هةَلبذاردن نيية، سكرتَيرى كاتي ئةوةى هةَلدةسيَت بة ئةرك و كارى 

ريفة لة ثةيِرةودا زؤر بةباشيدا هاتووة يةعين كسكرتَيرى ثةرلةمان كاتيية و بة هةَلبذاردن نيية بة تة
مةسةلةكة هيض ئةوةكى لة سةر نيية، دوو تةفسرييشي بؤ نيية تةنيا يةك تةفسرية بؤ ضةندين دانيشتنة 
تا ئةو كاتةى سكرتَيرى هةميشةيي ثةرلةمان دَيت ئامادة دةبَيت و ئةرك و كارةكانى خؤى لة ناو ثةرلةمان 

شرتَيب ثةيِرةو كراوة، يةعين ثَيشرتَيب لةم ثةرلةمانة بةِرَيزة بؤ دوو مانس َيبةردةوام دةكات يةعين ث
سكرتَير ديارى كراوة ئةو ئيشةكانى بةِرَيوة بردووة، لةبةرئةوة ئةمة نة بيدعةيةكة نة شتَيكى تازةية، 

بةبَي  دووبارةكردني ئةزموونَيكي ثَيشرتة كة ثَيويستييةكى ثةرلةمانيية، هيض دانشتنَيكى ثةرلةمان
سكرتَير بةِرَيوة ناضي و ناكرَيت ثةرلةمانَي  تةعتيل بكرَى لة سةر فةراهَيكى وا كة دروست دةبَي هةندة 

 جاران، فةرموو،
 بةِرَيز رَيواز فائجن:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
تان سهةَلبذاردني بةِرَيزيان يان تةكريفكردني بةِرَيز بَيطةرد خان بة سكرتَيرى كاتي ثةرلةمانى كورد

( لة ثةيِرةوى ناوخؤ كة دةَلَي لة حاَلةتى ئامادةنةبووني سكرتَير ئةوة لة 23ئيستيناد بووة بؤ ماددةى )
يةكَي  لة ئةندامانى ثةرلةمان داوا دةكرَيت بة ئةركةكانى هةَلبستَيت تاوةكو ئامادة دةبَيت ثاا 

كة لة دةنطدانى ئاشكرا نةك َيرةزامةندى ثةرلةمان بة زؤرينةى ئةندامة ئامادةبووةكانى، واتة جؤر
دةنطدانَيكي نهَيين ئةركةكاني بةِرَيز سكرتَيرى كاتى بةتةنها ئةوة نيية كة دانيشتنةكان بةِرَيوة ببا ئاماذة 

( كة باس لة ئةركةكانى سكرتَير دةكا باس لةوة دةكا كة بةشدارى دةكا لة كارةكاني 19بة ماددةى )
دامَي  تيايدا واتا سكرتَيرى كاتى تا ئةو كاتةى سكرتَيرى ندةستةى سةرؤكايةتى ئةركةكانى وةك ئة

هةميشةيي يان دةنس بؤ دراو ئامادة دةبَيت دةتوانَي هةموو ئةركةكانى ئةو بةجَي بطةيةنَي وةكو 
ئةندامَي  لة دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان و سابي ةيةكيب لَيرة هةية وةكو جةنابتان 

رست امحد بؤ ماوةى دوو مانس لَيرة ئامادةنةبووة بةِرَيز شَيروان حيدةرى فباستان كرد كة بةِرَيز 
ئةركةكانى ئةوى كردووة هةم لة دانيشتنةكانى ثةرلةمانى كوردستان و هةم وةكو ئةندامَي  لة دةستةى 
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سةرؤكايةتي ئةركةكانى ئةوى بةجَي طةياندووة لة ئامادةكردني بةرنامةى كار و واذؤكردني لة سةر 
 ةى كار، سوثاس.مبةرنا

 بةِرَيز د.جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان: 
سوثاس بؤ بةِرَيزيان وةالمَيكي كايف و شايف بوو لةطةَل ئةوةشدا داوا لة بةِرَيز د. ظاآل دةكةم سةرؤكي ليذنةى 

 ياسايي ئةويب لةم بارةيةوة ديسان با دلنةوايي زياتر رةئي خؤى بدات. فةرموو،
 ز ظاآل فريد ابراهيم:بةِرَي

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 من ثشتطريى لة قسةكانى بةِرَيزتان و بةِرَيز د. رَيواز دةكةم، سوثاس.

 بةِرَيز د.جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:
ة بةرنامةي كاردا ل.......واتة بة زؤرينةي دةنس ِرةتكرايةوة، بةرَيزان سوثاس، ئَيستا دَين بؤ ئةو بِرطةي كة 

 نةهاتووة، وةكو بريؤكة ثَيشكةا كراوة، سَي خاَلي نيزامي هةية، فةرموو كاك حاجي كاروان.
 :كنعان جنم الدين امحد/حاجي كاروانبةرَيز 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ةلةي سثرسيارَيكي ياسايي هةية، ثَيم خؤشة يان ليذنةي ياسايي، يان بةرَيزتان جواب بدةنةوة، لةسةر مة

هَربذاردني سكرتَير، بَيطومان باَلوبؤتةوة كة هةَلبذاردني سكرتَير بؤ جةلسةيةك بَي يان ئةتواني بةردةوام 
بي هةتا ئةوكاتةي سكرتَير ئامادة ئةبَي، ئةو ِروون كردنةوة الي بةرَيزتان زةِرورة هةم بؤ ئةنداماني 

 ثةرلةمان، هةم بؤ ِراي طشيت.
 منيكي/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.جعفر ابراهيم ئَي

سوثاس، ديارة هةَلبذاردن نية، سكرتَيري كاتي، ئةوةي هةَلئةسيَت بة ئةرك و كاري سكرتَيري ثةرلةمان 
كاتيية، و بة هةَلبذاردن نية، بة تةكريفة، لة ثةيِرةودا زؤر بة باشي هاتووة، يةعين هيذ ئةوةيةكي لةسةر 

ي هةية، بؤ ضةندين دانيشتنة، تا ئةوكاتي سكرتَيري هةميشةيي نية، تةفسرييشي بؤ نية، يةك تةفسري
ثةرلةمان ئةتوانَي بَي ئامادة بَيت و ئةرك و كاري خؤي ئةكات، ثَيشرتيب ثةيرةو كراوة، ثَيشرت لةو 
ثةرلةمانة بةرَيزة بؤ دوو مانس سكرتَيري كاتي دياري كراوة، لةبةر ئةوة نابَيتة بيدعة، دووبارة كردنةوةي 

نَيكي ثَيشرتة كة ثَيويستَيكي ثةرلةمانية، هيض دانيشتنَيكي ثةرلةمان بَي سكرتَير بةِرَيوة ناضَي، و وئةزمو
 ناكرَي ثةرلةمان تةعتيل بكرَي لةسةر فةراهَيكي وا كة دروست ئةبَي، فةرموو.

 فائجن: بةرَيز ِرَيواز
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

)بَيطةرد( خان بة سكرتَيري كاتي ثةرلةماني كوردستان  زهةَلبذاردني بةرَيزتان و تةكريَ كردني بةرَي
( لة ثةيرةوي ناوخؤ كة ئةَلَي لة حالةتي ئامادة نةبووني سكرتَير ئةوة لة 23ئيستيناد بووة بؤ ماددةي )

يةكَي  لة ئةنداماني ثةرلةمان داوا ئةكرَي بة ئةركةكاني هةَلسَي تاكو ئامادة ئةبَي ثاا ِرةزامةني 
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رينةي ئةندامة ئامادة بووةكاني، واتة جؤرَيكة لة دةنطداني ئاشكرا نةك نهَيين، ئةركةكاني ؤثةرلةمان بة ز
 ( كة باس لة 19بةرَيز سكرتَيري كاتيب بةتةنيا بةِرَيوةبةردني دانيشتنة كاتيةكان نية، ئاماذة بة ماددةي )

ةي سةرؤكايةتي و تئةركةكاني سكرتَير ئةكات، باس لةوة ئةكات بةشداري ئةكات لة كارةكاني دةس
ئةركةكاني وةكو ئةندامَي  تيايدا، واتة سكرتَيري كاتي تا ئةوكاتي سكرتَيري هةميشةيي دةنس بؤ دراوة 
ئةتواني هةموو ئةركةكاني ئةو بةجَي بطةيةنَي وةكو ئةندامَي  لة دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةماني 

ست امحد( بؤ ماوةي دوو مانس لَيرة ئامادة ركوردستان، و سابي ةيةكيب هةية كة بةرَيزتان باستان كرد )ف
نةبووة، بةرَيز )شَيروان حيدري( ئةركةكاني ئةوي كردووة، لة ئامادة كردني بةرنامةي كار و واذوو كردن 

 لةسةر بةرنامةي كار، سوثاس.
 بةِرَيز د.جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

وةا داوا لة بةرَيز دكتؤرة )ظااَل( ئةكةم سةرؤكي ليذنةي ياسايي ةسوثاس، وةاَلمَيكي كايف بوو، لةطةَل ئ
 لةسةر ئةو بارة قسة بكات بؤ دَلنيايي.

 بةرَيز د.ظااَل فةريد:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ثشتطريي لة قسةكاني دكتؤرة )ِرَيواس( ئةكةم، سوثاس.
 بةِرَيز د.جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

 دوو خاَلي نيزامي ماون، يةك ماوة، فةرموو كاك بةهزاد. ،سوثاس
 بةرَيز بةهزاد دةروَيب:

 بةرَيو سةرؤكي ثةرلةمان.
( َي ثَيت،ي با دةستةي 4( خاَلة )54دوو خاَلي ثةيرةويت هةبي، خاَلا ئَيكَي بؤ بريهانةظة ماددا )

خبوني، دوو، ثوختةئَي  كووبونا  يسةرؤكايةتي، واتة سكرتَير ناظَيت ئاممادة نةبووا خؤت جةلسا ِرابرد
ثَيشو بةحسي هات ظة كرن، خاَلا دووَي، ئةز تةكيد ل سةر خاَلة خؤت نيزامييةت دكةم ل سةر دةستثَيكَي 

( خاَلا دووَي و نوقتا دووَي و سَيَي، يا سَييت بَيذيت حاَلةتي 54كو مةن ديظ ثةيرةوَي ناظخو ل ماددا )
داخازيا بَيتة بةرنامةي كار دَي تةرر بكةن بؤ ئةندام ثةرلةمانة، و ل  ظدةستةي سةرؤكايةتي ِرازي نةبي ئة

هةمان دةمداا جةنابَي دكتؤر تة بةح  كري مة راسيت ل فراكسيؤنا يةكطرتوو بريؤكة نةبي، ثرؤذة 
برييار بيت، فةرمي، ياسايي ثَيكةا كرية، و داخاز كرية خبرَيتة بةرنامَيت كارَي دانيشتيَن داهاتي، يةعين 

َيشي ضار، ثَيني ِرؤذة حةتا مة تةحديد كرية بةرنامَيت داهاتوو، لَيرة داخازين ل دةستَيت سةرؤكايةتيت ث
دكةم كة ئاماذة ثَي كر، كة هةندةك ئةطةر تة طوتن مة نة يةخستية، بةاَلم ديظ ثةيِرةوي ناظخؤية 

َي حكومةتا هةرَيمَي كوردستانَي  (64( كو مة داخاز كرية بِريارة ذمارة )54ثةرلةمانَي كوردستانَي خاَلة )
بَيتة هةَلوةشاندن دةربارةي مووضةي فةرمانبةرا، ديظ ثةيرةوَي ناظخو كو مة ئاماذة ثَي كر دووةم خاَلة 
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 ثةيرةوية، بابةتةكي ئةظة كو كرن بَيتة ماددة ظَي سةر بؤ دةنطدان يان طةنطةشة واتة ،سَي خبرَيتة ِروو

 سوثاس. ثةيِرةوية، بةلَي نية، ثةيِرةوي وك كر ثيَي ئاماذة برادةر هةندةك
 بةِرَيز د.جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

 وةكو نةكراوة دانيشتنة ئةو ناوةِرؤكي بة ئاماذة ئةوة لةبةر بوو، نائاسيي ثَيشرت دانيشتين ديارة سوثاس،

 داونةوةي وةاَلم بؤ بةر، ئةطرينة تةواوي ةب ِرَيذكةكة داهاتوو دانيشتين بؤ نةبَي ثاساويب تر، دانيشتنةكاتي

 كة ثرؤذةكان لَيرةدا بداتةوة، بِرطةية ئةو وةاَلمي ئةكةم ياسايي ليذنةي سةرؤكي بةرَيز لة داوا بةرَيزتان

 كرا كة بكرَي، لةسةر ديراسةي ئةوةي بؤ ثةيوةنديدار ليذنةي يؤ كراوة ئاراستة ثرؤذانة ئةو كراون، ثَيكةا

 ثةيوةست كة ليذنة ضةندين كة هاوبةا ِراثؤرتَيكي بكرَي، ئامادة ِراثؤرتة ئةو نةبووة مكنيوم دانيشتنة لةو

 كردنة ئاراستة ئةو هةية، هاوبةا ِراثرؤتَيكي بة ثَيويستيان كراو، ثَيشنيار و كرا دياري بابةتَيكي بة بن

 بكةن ئامادة شايستة وا اثرؤتَيكيِر ناتوانن خَيراية بةو ئةبنةوة  كؤ كةي ليذنةكان بةاَلم ليذنةكان، بؤ ضووة

 داهاتووي دانيشتين بؤ ئامادةكاري بؤية بدرَي، ئةجنام بابةتة ئةو لةسةر ثةرلةماني دانيشتنَيكي بؤ

 ئةوةي بؤ و  فراكسيؤن، يةك تةنيا نةك فراكسيؤنةكانة، طشت خواسيت ئةوة كوردستان ثةرلةماني

 بدرَي كوردستانيب هةرَيمي حكومةتي بة دةرفةت ئةبَي بَي، يمونت دانيشتنَيكي بَي، بةرهةمدار دانيشتنَيكي

 ببَيتة ئةبَي نية، ئاخافت تةنيا يةعين بابةتي، بتوانني ئةوةي بؤ بَي، هةماهةنس بَي، حازر وا دانيشتنَيكي لة

 ئاوا، بريارَيكي بتوانَي ثةرلةمانة ئةم نية مومكني حكومةت اليةني كاري ئامادة اليةني بَي بِرياريب بِريار،

 عري. كاك نيزامييةكان، خالة فةرموو كوردستان، هةرَيمي حكومةتي بةسةر بسةثَيين هةبَي دارايب ِرةهةندي
 هالؤ:عري بةرَيز عري 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ثَيب بدةت، خؤ ئيستي اال ثةرلةمانةك ئةندام هةر كو نازا  دورسيت ب ئةز بية ثةيدا ثةرلةماني ل عورفةك

 وسا ئةطةر ئيدي ناكات، ثَيويست ظةكَيشيت، خؤ ئيستي اال ديستان بيب ثةشيمان ديت جةلةسَي يربة ذ وةخت

 وَي طةهَيشت ئةطةر دكةت، خةَلكَيت نوَينةرتيا ثةرلةمان ئةندام ضونكي نينة، دروست عورفةكي دبينم بَيت

 ذيانة و مووضة نسبةت دوو، ،نوةرطرت بَيتة وي ئيستي اال ثَيويستة بدةت ئيستي الَي دا بِريار قةناعةتَيكي

 كوردستانَي خةَلكا بةلَي و طرنطة، زؤر و ن،يساس ضارة بابةتةك و فراكسيؤنانة، حةمي داخازا ئةظة كو خةلكي

 حةفتيةكي، ذ كَيمرت كو بكةن كوردستانَي حكومةتا ل زَيدة طةلةك زةخةتةكي كو ئةظةية، ثةرلةمانَي داخازا

 ثرؤذَيت ئةو هةنوكة تا نةشيابَيت سالَيدا (3) حكومةتي ئةطةر بوون، زاظةرب قةيرانَيت ساَلي (3) ضونكي

 حةفتيةكي ماوَي ل كو بيت خةت سةر ل ثةرلةمان ظَي هةَلوةشينيت، خؤ بريارا ذي يان كربيت، ئامادة ياساَيت

 ،دانوستاندَي بَيتة حكومةتي لطةل مووضة نوي سيستةمي بؤ ئيدي و بينيت مووضة ثاشةكوتي ب كوتايي دا

 سوثاس.
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 بةِرَيز د.جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:
 نيزامي خاَلي بة كؤتايي نيزامي، خاَلي تكاية شعبان كاك بوو، بريؤكة دووَي يا بوو، نيزامي خاَلة ئَيكي يا

 دَينني.
 عبدالرفار:شعبان  دَلشاد بةرَيز

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 كرنا ثاشةكةظت بِريارة سةرةحات ب كرن، بةح  هاتة مووضةيَي بابةتَي ظئة طةلةك ب  نيية، نيزامي

 بابةتَي ضي بةسةرات و بوةشيين، هةَل ثةرلةمان داكو دان نةهاتية ثةرلةمان ل ثةرلةمانَي مووضةيَي

 كوردستانَيية، خةلكي و فراكسيؤن هةمي بابةتي ئةظة ثَيداي ئيشارةت )عري( كاك وةكي مووضةي ثاشةكةوتي

 ئَي  و فراكسيؤنا سةرؤكَيت ضةند ناظبةرا بارتةنس ذوورَيت هةين ئةظَي دارايت ِرةهةندَي ئةظ دكةين زَياداخ

 بال بكةن وةزيران ئةجنومةنَي داخازاَيت ئةوة ثاا حكومةتَي، دطةل كردن بةح  نةهَيتة نةفةرا دوو

 ثةرلةماني ئةندامَيت هةمي بؤ رَياخ برينة ثَيك،ة ثةرلةماني، بهَيتة ِرؤذةكي وةزيران ئةجنومنَيت شاندةكا

 بطةهينة ثَيك،ة بةلكي كةين، بةح  نةبي   كا كَيشَيت ئةو هةين ئةظَيت داراييت ِرةهةندَيت ئةو

 مة قةناعةت ذي خةلكيب بةلكي حكومةت، و مة مابةينا ببيت ضَي موشتةرةك تَيطةيشتنةكا و ئيتيفاقةكي

 سوثاس. بيين،
 ي/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:كبةِرَيز د.جعفر ابراهيم ئَيمني

 فةرموو. سوثاس،
 فائجن: بةرَيز ِرَيواز

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 بؤ بةاَلم كرد، لَيوة باسي تةفاسيل بة )جةعفر( كاك درا ئةجنام كة كووبنةوةي و مووضة بابةتي بةرَيزان،

 حكومةت ليذنةي ئةو َللةطة ِراسثاردووة ثةيوةنديدارةكامنان ليذنة ئَيمة بةرَيزتان ِرووني بةرضاو

 بكرَيتة ئيزافة كراوة باس حكومةت لةطةَل ِرؤذة ئةو تَيبينيةكاني و رةسني كة ئةوةي بؤ بكةن هةماهةنطي

 حزووري بة جةلسةيةك لة دواتر كردووة، ئامادةي كوردستان هةرَيمي حكومةتي ثرؤذةيةي ئةو سةر

 سوثاس. ئةدرَي، ئةجنام بةتةاب ئةو بؤ تايبةت جةلةسةيةكي هةرَيم حكومةتي نوَينةراني
 بةِرَيز د.جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو.
 بةرَيز ئةبو كاروان:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 خانووبةرة بةكرَيداني ياساي بة ِراطرتن ياساي ثِرؤذة ِراطرتين ياساي ثرؤذة يةكةم، يةكةم، خاَلي لة ديسان

 كارةوة. بةرنامةي خراوةتة نية، ثةيوةنديدارةكاني ليذنة يِراثؤرت ئةوةا ديسان
 سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان: -بةرَيز جعفر امنكي
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 حاز خؤيان ِراثؤرتي ئةوان ثةيوةنديدارةكان ليذنة كارثَيكردنة، و يةكةمة، خوَيندنةوةي ئةوة سوثاس،

 كاك لةاليةن كراوة ثَيشكةا يةكةم يبريؤكة ئةكةين، ثَي دةست بريؤكةكان دانيشتنة، ئةم دَينة و ئةكةن

 لةجياتي يةكَي  ئةكةين داوا نةبَي لَيرة خؤي ئةطةر طةيشتووة، ئَيمة دةسيت بة كة حممود(، )ساالر

 بؤ ئةكةين ئاراستة بريؤكةية ئةو بريؤكةكة، كردني ثَيشكةا بؤ )ساالر( كاك بؤ سوثاس خبوَينَيتةوة،

 فةرموو. )ئةنةس( مةال مامؤستا دووةم بريؤكةي كوردستان، هةرَيمي وةزيراني ئةجنومةني سةرؤكايةتي
 بةرَيز ئةنةس حممد شةريَ:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 بدَي بةرَيخؤ سةماوي شةراعي  و ياسايي ِرةهةندَيت هةمي موهيمة، طةلةكي بابةتةكي مووضةي بابةتَي

 ئةم كرن، ئَيتة مااَل ب جارا هةندَي رحي قةرةبويا هةندَي ذبةر ئَيكن، بةرامبةري رر و مال جارا طةلةك

 دان بَيتة خةَلكية حةقَي مووضة هةروسا بالباتل(، بينكم اموالكم و تاكل )وال عايني رةب بدةينة بةرَيخؤ

 ديسان بدةينة خؤ بةرَي بَيني ئةم ئةطةر دةينة، ثاشكةوتي بابةتَي عرقة(، اجيَ ان قبل ح ة االجرية )اعتو

 طةلةكي بابةتة ئةو هةندَي ذبةر دةينية، بابةتَي سةر ل ثريؤزدا قورئانا ل ئايةت رينتدرَيذ ثريؤزدا، قورئانا

 كو بوي ديار بؤمة حكومةتَي دطةل كؤمبوونة بابةتية، ظَي خةخمؤري ثةرلةمان ئةندام هةمي و موهيمة،

 بريؤكةيةت و بايؤمةتري، بابةتَي و دا، شةفافيت بابةتَي نةخامسة هاظَيشيت، باشيت هةنطاظَيت حكومةتَي

 باظَيني، هةنطاظَيت   نةشَين ئةم ثةرلةمان وةك ئةم ئةما بابةتَي، ظَي ضارةسةربا بؤ هةبوون باا طةلةك

 ديتنا سةر ل هةروسا و بكةت، تةقديم خؤ ثرؤذَيت خبؤ حكومةت حكومةتَي، طرَيداي بابةت ضونكي

 قوةتَي كا بزانني ئةوةي بَي كةينب تةقديم ثرؤذةكي بَين ئةما بكةين، طةنطةشَي ضَيني ئةم حكومةتَي

 بريؤكةي  بينت، نةتيلة بَي تشتةكي جن  كريَي حةتا كا وان شيانَيت يان ئاستَيا، كي ل كا ضةندة، حكومةتَي

 هةر هةي ثاشكةوتَي ئةظ حكومةتَي كو كرن داخاز بَيتة كو ئةوا ثاشكةوتي مووضةي كرنا ضارةسةر بابةتَي بؤ

 ظَي كرن بَيتة ثَي عةمةل و دا، حيسابَيت وَي ضتةت وي ثاشكةوتَي هةي، حيسابةكا هةبينت موةزةفةكي

 بشَيت كرن، بَيتة مةقاسة بةلَي ذي، كرن سةري نةهَيتة بؤ ثارة ئةو نةبَينت سيولة ئةطةر دا، حيسابيت

 ئةظ ديسان و كرن، بَيتة حكومةتَي دطةل خؤيي ناظ دي كارَيت هةندةك هةروسا و بدةتن، خؤ دةينَيت

 ئةظةا بينت، ديكة فراكسيؤنةكا  هةر يان بيت، ثارتي فراكسيؤنا ل ذ نةخامسة هةظااَل، هةمي ريةؤخةخم

 و ثةرلةمان طرنطي دبَيت كو وساية، وةزعةكي حةقي ةت كةسَين ظان كةسةرَيت ئاهو بؤ وةيا خةخمؤريا

 ظَي حةال َيك،ةث تةرةي هةردوو وسا ئاستةكي بطةنة كو خبؤن ذَي خةمةكا و ِراوةسنت، سةر ل حكومةت

 سوثاس. بكةن، موشكيرة
 بةِرَيز د.جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

 رَيواس. دكتؤرة رمووفة سوثاس،
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 فائجن: بةرَيز د. رَيواز
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 يةكَييت ؤنييفراكس ناوي بة كوردستان ثةرلةماني ناوخؤي ثةيرةوي لة (54) مادةي لة (6) برطةي بة ئاماذة

 ِروانطةيةي لةو و كارةوة بةرنامةي خبرَيتة ئةكةين داوا ِروو، ئةخةينة بريؤكةية ئةم كوردستان نيشتيماني

 هةرَيمي ئابووري ئاسايشي و كوردستان خةلكي طوزةراني و ذيان دؤخي بة ثةيوةندي و طشتية بابةتَيكي

 زؤرةمرَيي كردني ثاشكةوت بة تايبةت ي (2015) يساَل (ي64) ذمارة بِرياري بةرَيزانن هةية، كوردستانةوة

 جيهان بازارةكاني لة نةوت نرخي دابةزيين بيانوي بة كوردستانةوة هةرَيمي حكومةتي لةاليةن كة مووضة

 داراييةكانيةوة بارطرانية بةهؤي كة مابوو هَيندةي تةنيا حكومةت كة بوو دؤخَي  زادةي لَيدراوة برياري

 نرخي ناسروشيت دابةزيين بِريارة لةو حكومةت بيانووي ئةوكات ئةطةر بؤية ةنَي،يبِرابطة خؤي مايةثوضي

 نةوت بةرميرَي  نرخي و نةوت داهاتي بة بووبَي طشتيةكان داهةتة كردني وابةستة بةرهةمي و بوبَيت نةوت

 نيوي و ندةهَي دوو بة بووة نةوت بةرميرَي  نرخي ئةوةي دواي و ئَيستا لة ئةوة جيهانيةكان، بازاِرة لة

 ضؤنيةتيةوة و ضةندَييت ِرووي لة فرةييان لة جؤرَي  نةوت لة جطة داهات تري سةرضاوةكاني و ئةوكات

 ِروون بؤ ضاكسازيةكامنان شَيوازي و ئاست حكومةت لةطةَل كؤبوونةوةمان لة ئةوةي دواي و دييوة بةخؤيةوة

 ضاودَيري بوودجة، كردني ثةسند بوارةكاني لة يؤخ ياسايي و دةستووري ِرؤَلي ثةرلةمانة ئةم ئةبَي بوويةوة،

 ثاشةكوت ثارة طَيِرانةوةي زةمانةتي بؤ بكات تةندروست سازي زةميين بطَيِرَيت، دانان ياسا حكومةت،

 ئةو بؤ بِردراوة، فةرمانبةران لة و ثَيكرا ئاماذة بِرياري بةهؤي كة داراييةكاني شايستة هةموو و كراوةكان

 كردووة، كوردستان هةرَيمي حكومةتي شاندي ثَيكةشي نووسراوي ثرؤذةي كةمانةفراكسيؤن مةبةستةا

 ثاشكةوتي بِرياري هةَلوةشانةوةي زةمينةي كوردستان هةرَيمي حكومةتي لةطةَل هاوهةنطي بة ئةبَي هةاوكات

 َيندرَيتةوةنبطةِر فةرمانبةران داراييةكاني شايستة و مووضة كة بدرَي بِريار و بِرةخسَينني مووضة زؤرةمرَيي

 زةمانةتي تا تر، فةرمانبةراني مووضةي سةر خبرَيتة و كةمبكرَيتةوة بااَلكان قرة مووضةي جؤرَي  بة

 داهاتة دادثةروةرانة و بكرَيت دا تر فةرمانبةراني مووضةي و بااَلكان ثرة مووضةي نَيوان لة هاوسةنطي

 بةدواداضووني بةدواي دوا ضؤن كهةروة بكرَي، دابةا فةرمانبةران بةسةر هاتووةكان وةدةست

 و كؤمةاَليةتي ضاودَيري و كؤمةاَليةتي تؤِري خؤراني مووضة كة دةركةوت بؤمان فراكسيؤنةكةمان

 بة توَيذانة و ضني لةو هةندَي تايبةتي بة حكومةت، بِريارةكاني لة بوون زيامنةند زؤر كةمئةندامان

 ثةرلةماني ئةكةين دا بؤية كةمكراوةتةوة، مووضةكانيان زؤر ئاسيت تا يان بِراوة، مووضةكانيان تةواوةتي

 ثرؤذة بابةتي بكاتة توَيذانة و ضني ئةو مووضةي حكومةت لةطةَل هاوئاهةنس ورد ديراسةي بة كوردستان

 ئةو دَلنياين كة فراكسيؤنةكةمانةوة ناوي بة بؤية ، بكات حكومةتي ئاراستةي كردن ثةسند دواي و بِريار

 بارةيةوة، لة كردن طفتوطؤ بؤ كار بةرنامةي خبرَيتة بابةتة ئةو ئةكةين داوا تريشة، كانيةفراكسيؤن خواسيت

 سوثاس. لةمِرؤوة، كوردستان ثةرلةماني ِراسثاردةي بِرياري و كردني فؤرمةلة مةبةسيت بة
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 بةِرَيز د.جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:
 شَيركؤ. كاك فةرموو سوثاس،

 شَيركؤ  جةودةت: بةرَيز
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 لة ئَيمة بةاَلم بَي، حةل كَيشةكة ئةوةية طرنس نيية، فةرقمان خوَيندنةوةكة تةسةلسولي مةسةلةي ديارة

 بوو، ئَيمة سةرةي وابوو ثَيمان بؤية كرد، تةقدميمان يةكطرتوو فراكسيؤني لة ثةرلةمانتار (10) (17-9)

 خةممانة فراكسيؤنةكان هةموو هةموومانة، هةمَيكي ئةوة كؤتايي لة بَي، حةل كةةكَيش ئةوةية طرنس بةاَلم

 فراكسيؤني لة واية قةناعتمان و بكرَي، ضارةسةر كات زووترين بة مووضةية ثاشةكةوتي كَيشةي ئةو

  َيدؤخ هةر لةبةر كوردستان هةرَيمي حكومةتي كة ناياسايية بِريارة ئةو كة كوردستان ئيسالمي يةكطرتووي

 لةو هةَلبوةشَينيتةوة، بِريارة ئةو ئةبَي كوردستان هةرَيمي حكومةتي خؤي هةر بؤية داويةتي، بووبَي

 تَيي كة كوردستان هةرَيمي فةرمانبةراني و خؤران مووضة خراثي دؤخي كردني ِرةضاو بة و سؤنطةوة

 كة بِريارةي ثرؤذة وود ئةو كة بكةين داواية ئةو كات زووترين بة كة زاني ثَيويستمان بة كةوتووة

 كة كرد داوامان كة بِريارة ثرؤذة بةَلكو نية، بريؤكة ئَيمة ئةوةي ديارة كردووة، ثَيكشكةشي فراكسيؤمنان

 بكرَي، ضارةسةر كَيشةية ئةو حكومةت لةطةَل هةماهةنطي بة كات زووترين بة و كارةوة، بةرنامةي خبرَيتة

 و وةزيران ئةجنومةني سةرؤكايةتي و فراكسيؤنةكان ؤكرسة نَيوان لة هةماهةنطي كؤبوونةوةي ديارة

 وةك باسكرا زؤر تةفاسيرَيكي بَيطومان كؤبوونةوةية لةو و درا، ئةجنام ثةيوةنديدارةكان ليذنة سةرؤكي

 ئةجنام كَيشةكان كردني ضارةسةر بؤ حكومةت و ثةرلةمان نَيوان هةماهةنطي لة نوَي قؤناهَيكي بؤ دةسثَي 

 كة مووضة نوَييةي سيستةمة ئةو كات زووترين بة كة درا ئةجنام ِرَيكةوتن وا كؤبوونةوةية لةو هةر و درا،

 بَي، هةماهةنس كوردستانيب ثةرلةماني و حكومةت لةاليةن مووضة ثاشةكوتي بؤ بكرَي جَيطري ئةبَي

 بِرياري ثرؤذة ينةئةك داوا كردووة، واذوومان خوارةوة لة كة ثةرلةمانتاران ياسايي ذمارةي ئَيمة بةرَيزان،

 كوردستاني هةرَيمي وةزيراني ئةجنوومةني ي (2016-2-3) بةرواري ي (64) ذمارة بِرياري هةَلوةشانةوةي

 ئابووري كاروباري و دارايي ليذنةي ِراسثاردني و فةرمانبةران مووضةي كردني ثاشةكةوت بة تايبةت

 سةرؤكايةتي لةطةَل بةتايبةتي ارةكان،دثةيوةندي اليةنة لةطةَل هةماهةنطي بؤ كوردستان ثةرلةماني

 بة تايبةتة كة كردووة، داوا ترمان بِريارَيكي و كوردستان، هةرَيمي حكومةتي و وةزيران ئةجنوومةني

 و ثيشةسازي ليذنةي ِراسثاردةي هةر ئةوةا طازييةكان، و نةوتي داهاتة بؤ كوردستان سةندوقي دامةزراندني

 اليةنة و كوردستان هةرَيمي حكومةتي لةطةَل هةماهةنطي بؤ بكرَي ةمانلثةر سروشتيةكاني سةرضاوة و وزة

 ثرؤذة دوو كرد عةرزمان وةكو ئَيمة بِريارةكةي ثرؤذة كارةوة، بةرنامةي خبرَيتة ئةوةا و ثةيوةنديدارةكان

 بؤ تر ئةوةي كوردستانة، هةرَيمي فةرمانبةراني مووضةي ثاشكةوتي هةَلوةشاندنةوةي بؤ يةكيان بِريارة،

 هةَلوةشاندنةوةي بة تايبةتة كة يةكةميان طازيةكان، و نةوتي داهاتة بؤ كوردستانة سةندوقي دامةزراندني

 كردووة. ثَيشكةنان كة بِريارةكةية ثرؤذة ئةوة مووضة، ثاشكةوتي بِرياري
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 ةرواريب لة كة (64) ذمارة كوردستان هةرَيمي حكومةتي ئةجنوومةني بِرياري هةَلوةشاندنةوةي – يةكةم 

  كوردستان. هةرَيمي حكومةتي فةرمانبةراني مووضةي كردني ثاشكةوت بة تايبةت (3-2-2016)
 فةرمانبةراني كراوي ثاشةكةوت مووضةي طةِراندنةوةي بة بَي ثابةند كوردستان هةرَيمي حكومةتي دووةم–

 ثَيويست ثارةي ِريب حكومةت مانطانة ئةوةي بؤ ِروون سيستةمَيكي كردني دياري و كوردستان هةرَيمي

  ثاشةكةوتة. ئةو دانةوةي بؤ بكرَي دياري تر ميكانيزمي و خؤران، مووضة بؤ بطةِرَينَيتةوة
 لةطةَل هةماهةنطي بؤ كوردستان ثةرلةماني لة وةبةرهَينان و ئابووري و دارايي ليذنةي ِراسثاردني سَييةم–

 مووضة بؤ هاوسةنس سيستةمَيكي كردني امادةئ بؤ ثةيوةنديدارةكان اليةنة و كوردستان هةرَيمي حكومةتي

  بِريارة. ئةو دةرضووني لة  نةبَي زياتر مانس يةك ماوةي لة كوردستان ثةرلةماني بؤ ناردني و
  بريارة. ئةو كردني بةجَي جَي بؤ دةربكات ثَي,يست ِرَينمايي كوردستان هةرَيمي حكومةتي ضوارةم–
 بَيت. بِريارة بةو دذ ناكرَي ِريارَي ب و ياساييةك هيض دةقي بة كار ثَينلةم–

 : دةرضوواندني هؤكاري ئةكرَي. بةجَي جَي كوردستان وةقائعي لة كردنةوةي باَلو ِرؤذ لة بِريارة ئةم -شةشةم
 بة دا ي (64) ذمارة بِرياري (2016-2-3) بةرواري لة كوردستان هةرَيمي حكومةتي وةزيراني ئةجنوومةني

 ياسايية ثَيشركاري ئةوةا كوردستان، هةرَيمي حكومةتي فةرمانبةراني مووضةي ةل بِرَي  كردني ثاشةكةوت

 داوة. بذَيويان لة طةورةي زياني و
 و نةوتي داهاتة بؤ كوردستان سةندوقي دامةزراندني بة تايبةتة كردووة، داوامان كة دووةم بِرياري ثرؤذة

 دةقةكةيةتي. ئةوةا طازييةكان،
 ذمارة ياسايي بة (2015-5-10) لة كة طازييةكان و نةوتي داهاتة بؤ ستاندكور سةندوقي دامةزراندني 1

 جَي ئَيستا تا و دةرضووة، كاتة لةو كرا ثةسند كوردستان هةرَيمي سةرؤكايةتي و كوردستان ثةرلةماني ي (2)

 .ةبكراي بةجَي جَي ياساية ئةو دةرضووني بةرواري لة مانس (3) ماوةي لة ئةبواية كة نةكراوة بةجَي
 هةماهةنطي بؤ كوردستان ثةرلةماني سروشتيةكاني سةرضاوة و وزة و ثيشةسازي ليذنةي ِراسثاردني -2

 بة كوردستان هةرَيمي حكومةتي لةطةَل ثَيويست ِرَيكاري طرتنةبةري بؤ ثةيوةنديدارةكان اليةنة لةطةل

 طازييةكان. و نةوتي داهاتة بؤ كوردستان سةندوقي دامةزارندني مةبةسيت
 بِريارة. ئةو كردني بةجَي جَي بؤ دةربكات ثَيويست ِرَينمايي كوردستان هةرَيكي كومةتيح -3
 بَيت. بِريارة بةو دذ ناكرَي تر ياساييةكي هيض دةقي بة كار -4
 ئةكرَي. بةجَي جَي كوردستان وةقائعي ِرؤذنامةي لة دةرضووني ِرؤذي لة بِريارة ئةو -5

 بِريارة: ئةو دةرضوواندني هؤكاري
 ثةسند ئةوة (2015-5-10) بةرواري لة (2) ذمارة طازييةكان و نةوتي داهاتة بؤ كوردستان سةندوقي اسايي

 ئةبوو كة نةكراوة، بةجَي جَي ئَيستا تا بةالَلم كوردسانةوة، هةرَيمي سةرؤكايةتي و ثةرلةمان لةاليةن كراوة

 ئاراستة و كردن كؤنرِتؤَل و شةفافيةت و وردبيين بؤ داتةزراية، ياساية ئةو كردني ثةسند دواي مانس (3)
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 ئةو سةرةكي ئةركي ئةوة كة كوردستان هةرَيمي لة ئابووري بوذانةوةي و بةرة طاز و نةوت داهاتي كردني

 سوثاس. دةزطايةية،
 بةِرَيز د.جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

 سةهراب. كاك فةرموو سوثاس،
 بةرَيز سةهراب ميكائيل:

 ةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.ب
 دطةل حيكمةت ناكات، ئَيكاليي حيكمةت بَي ثةرلةمان مووضةي ثاشةكةوتي و مووضةي بابةتَي دزا  ئةز

 سةر بابةت نينة، ظَي بابةت هةبن، رنيشنت هَيشتان بةلكي و خاري رنيشتينات ثةرلةماني و ثةيوةنديدار ليذنا

 بةرَي خالةكا دكةم، بةهزاد مامؤستا ئاخافتنَيت ثشتةظانيا داناي، ئاليةتَي ئةو و ن،يسني هاتية ثةيِرةوَي ئةو

 سةر ل ثةرلةماني بؤ كرن ثَيشكةا بَيتة بِريار يان ياساي ثرؤذة هةر دوو، (،71) مادَي نةكري بةح  نوكة

 كرَي،ب بؤ موناقةشا و كرن بَيتة بؤ ئَيكي رنشتنا و ئَيكَي خاندنا كرن، دابةا هَيتا ثةرلةمانة ئةندام هةمي

 سوثاس. ثةي،ةنديدار، ليذنَيت ئان ليذنَيت بؤ بزظريت هندي ثشيت
 بةِرَيز د.جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

 يان بريؤكةيةك هةر كراوة، ِرةضاو بوارةوة لةو بةتةواوي ثةيرةوي مةسةلةي ديارة بةرَيزان سوثاس،

 ثرؤذةكانيب و بريؤكانة ئةم ئةمِرؤ  نةخراوة، ثةراوَيز ثَيشرتيب كوردستان ثةرلةماني بَيتة ثرؤذةيةك

 ئةبَي ثةيوةنديدارةكان ليذنة يةك، بةر، ئةطرينة ِرَيطا دوو و وةرطرياون، ئَيمة الي خؤيان وةكو هةموويان

 دَين دانيشتنةكة هةموو بؤ ئينلا ئةوةية، سةرةكي ئةوان ئةركي بكةن، طفتوطؤ ثرؤذانة و بريؤكة ئةو لةسةر

 سةركي تةرةيف ئةضن، كوردستان هةرَيمي حكومةتي بؤ ئيرت و ليذنانة، ئةو لةاليةن ئةكرَين ئَيرة عةرزي

 كوردستان، ثةرلةماني داهاتووي دانيشتين بؤ ئةكةين ئامادةكاري ئةكيد و كوردستانة، هةرَيمي حكومةتي

 بة ثَيويسيت كة هاوبةا يتِراثؤر بة ليذنةكانةوة لةاليةن باا ئامادةكاري و سةركةوت دانيشتنَيكي لةوَي

 دارايني ليذنةي بارةوة، لةو تايبةمتةند ليذنةي هةرسَي نَيوان لة تايبةتي بة هةية، هاوبةا كؤبوونةوةي

 دةستثاكي، ليذنةي ئةبَي، خؤيان قسةي ئةوانيب ئةكيد تريب ليذنةكاني وزة، ليذنةي ياسايي، ليذنةي

 طرنطة بابةتة ئةو لةسةر ئةبَي كوردستان ثةرلةماني تووياداه دانيشتين دَلنيايةوة بة بازرطاني، ليذنةي

 كوردستانة، هةرَيمي خةَلكي و ئَيوة داواي بةرذةوةندي لة دَلنياين و باا بِرياري بة و باا طفتوطؤيةكي

 فرست. كاك فةرموو
 بةرَيز فرست صؤيف:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ئةوةي   ثةيوةنديدار، ليذنةي ئةوةي   ثةرلةمان، ناوخؤي ثةيِرةوي لة كة ئةوةي  (54) ماددةي بةثَي

 يان نامة شَيوةي بة واباشة ثةرلةمان هؤَلي ناو لة بكات ثَيكةشي ثةرلةمان ئةندام يان ثةرلةماني فراكسيؤني

 بةرَيزةكان فراكسيؤنة قسانةي ئةو كؤي لة ثةرلةمان، سةرؤكي بةرَيز بكرَي، حكومةت ئاِراستةي ِراسثادرة
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 لةو ئَيستا واية ثَيم هةية، هةموومان بة ثةيوةندي كة طةرم بابةتَيكي لةسةر كرديان رلةمانةث ئةنداماني

 لة ناكرَي كةس ترين، خةخمؤر يةكرت لة هةموومان دانيشتوون، لَي ثةرلةمان بةرَيزي ئةنداماني كة هؤَلة

 ئةو و خةَل  فشارةي ئةو و ترة، خةخمؤر كة وابَي ثَيي تر فراكيسؤنَيكي لة فراكسيؤنَي  يان تر يةكَيكي

 ئةنداماني و فراكسيؤن كة قسانةي ئةو خوالسةي لة بؤية هةموومانة، لةسةر تَيداية خةَل  خراثةي وةزعة

 وةكو ثةرلةمان ناوهؤَلي لة بةهَيزترة ضونكة نامةيةك ضوارضَيوةي لة واية ثَيم كرد ثَيشكةشيان بةرَيز

 حكومةتي ئةطةر خاَل يةكةم كة بكةنةوة خواَلسةي رؤكايةتيةس دةستةي لة دواتر بكرَي، ثَيكةا ِراسثاردة

 ئةتوانَي خؤ هةَلبوةشَينَيتةوة مووضة ثاشكةوتي تةواوي بة ناتوانَي ئَيستا قؤناهةي لةو كوردستان هةرَيمثي

 مامؤستايةك، زانكؤ، مامؤستايةكي بكات، ضارةسةري مووضة لةو هةية ئَيستا ناعةداليةتةي ئةو

 بة ئيمان و ئةزعةي ضواوةِروانة خةَل  داية، خراث زؤر وةزعَيكي لة ئَيستا مةتطوزارَي زخ فةرمانبةرَي ،

 سيستةمَيكي بةشَيوةي هةية مووضة كردني دابةا ئَيستاي لة نادادثةروةريةي و ناعةداليةتة ئةو كةم اليةني

 تر ئةوةي دووةم، خاَلي ،ئةبَي خؤا دَل ثَيي دَلنيايي بة كوردستان خةَلكي و بضينةوة، ثَيدا مووشة نوَيي

 قةت حكومةت بووة، كةَلةكة يةكرت لةسةر كة مووضانةي ئةو ضارةنووسي و مةسري مةسةلةي ئَيستا

 زياتر خةَل  ئةوةي ئةبَي، خؤا دَل ثَيي زياتر خةَل  ئةوةي بةاَلم نادةينةوة، مووضانة ئةو نةيطوتووة

 بتوانرَي بكرَي، ثَي مامةَلةي بتوانرَي دواتر بكرَي، زامن  بِريارَي بة بةرَيزة، ثةرلةمانة لةو ئةدرَي دَلنةوايي

 لةسةر جةخيت واية ثَيم كة سَييةم خاَلي بكات، ثَي حةرةكةي بتوانرَي حكومةتة قةرداري ثارانةي ئةو

 كرَيكارة، ديوارة، وةستاي كارةباضية، وةستاوة، والتة لة ثرؤذة دةيان بة خؤر، مووضة لة جطة ئَيمة بكةينةوة،

 خستين بةطةِر بؤ بازاِر خباتة ثارة زياتر بِرَيكي مانطانة ئةكةين حكومةت لة داوا ناكةوَي، بةدةست رياناك

 خاَلي بكةوَي، دةست كاري كوردستان خةَلكي ئةوةي بؤ بةَلندةرةكان، يارمةتيداني بؤ ِراوةستاوةكان، ثرؤذة

 ثَيب، هاتؤتة ئَيستا كة دؤخةية ئةو ةيلمةسة ثةرلةمان، سةرؤكي بةرَيز ئانية، و عاجرة زؤر كة ضوارةم

 وةزعةي لةو نةخواستة بكرَي، كؤنرِتؤَل بازاِر ئةبَي كة بكرَي لةطةَل قسةي و ِراسثَيرين حكومةت ثَيويستة

 بؤية بكرَي، طران خةَل  لةسةر شتوومةك و كااَل و بكات وةزعة ئةو ئيستيراللي خةَلكَي  ثَيب هاتؤتة ئَيستا

 ناوي بة ئةطةر واية ثَيمان بؤية هةية، خةَلكةوة مةسريي بة ثةيوةندي خةَلكة، ةينِرؤذا كاري ئةوانة

 سةرؤكايةتي دةستةي وةكو ئَيوة و بكرَي، دياري ئةولةويةت وةكو طرنطانة خاَلة ئةم جةلةسةية لةو ثةرلةمان

 بكرَي، دياري ياتوئةولة بكرَي، حكومةت ئاِراستةي ثةرلةمان كؤبوونةوةي ناوي بة نامةيةك ِرابسثَيردرَين

 هاواري و خةَل  ئازاري بة هةست هةموومان لةطةَلني، هةموومان واية ثَيم خةَل  مةعاناتي و خةَل  خةمي

 سوثاس. ئةكةين، خةَل 

 بةِرَيز د.جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:
 ِرَيواس. خاتوو وومفةر دَينني، دانيشتنة بةو كؤتايي ماون، نيزامي تري خاَلي دوو سوثاس،
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 فائجن: بةرَيز ِرَيواز
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 طوَيرةي بة كوردستان، ثةرلةماني ليذنةكاني لة بريتية ثةرلةمان بةِرَيوةبردني ماكينةي ئةزانن بةرَيزتان

 جَيةب خؤيان ئةركةكاني ئةوةي بؤ ِراسثَيرين ليذنةكان ئةكةم دا هةتانة بةرَيزتان دةستةاَلتانةي ئةو

 ئيشةكاني ناتوانني ليذنةكان كاري كردني بةجَي جَي بَي ضونكه بدةن، ئةجنام كؤبوونةوةكانيان و بطةيةنن

 لة (18) ماددةي طوَيرةي بةو بَينن بةكار خؤتان دةستةاَلتةكاني مةبةستة ئةو بؤ ئةكةم داوا بكةين، خؤمان

 حوكمانةي )ئةو هاتووة كة كوردستان ينثةرلةما ناوخؤي ثةيِرةوي لة (43) ماددةي و ناوخؤ، ثةيرةوي

 بةسةر ئامادةبوون بةسةر ناوخو ثةيرةوي (25) ماددةي لة هاتوو ثةرلةماني دانيشتنةكاني بة تايبةتةن

 نةبَي، كؤبوونةوة ئةجنامداني تةنيا ثةرلةمان ئيشي ئةكةم داوا بؤية ئةكرَي( ثيادة ليذنةكان دانشتنةكاني

 ثةرلةمان ليذنةكاني كؤبوونةوةي دانيشتنةكاني بة سةبارةت ئةكرا ثَيشرت كة يئيلرائاتانة ئةو هةموو بةَلكو

 ئةو تايبةت بة ضونكة دابنرَي، ثةرلةمان ليذنةكاني كؤبوونةوةي خشتةي و بكرَيتةوة، ثَي دةست ديسان

 ندةكانةتايبةمت ليذنة ئةوةية من ثيشنياري كران، تةرر ئةمِرؤ بريؤكانةي ئةو و كرد بامسان ئةمِرؤ قسانةي

 بة بتوانَي كوردستان ثةرلةماني ئةوةي بؤ داهاتوو، كؤبوونةوةي بؤ  بكةن ئامادة بؤ ِراثؤرتي ئةوة بؤ ِراسثَيرن

 سوثاس. كوردستان. هةرَيمي حكومةتي لةطةَل هاوهةنطي بة مةرجَي بة دةرضَي بِريار
 سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان: -بةرَيز جعفر امنكي

 باشرت ليذنةكان كؤبوونةوةي ئةوةي بؤ بةر ئةطرينة تايبةت ِرَيوشوَيين ئَيمةا يت،يخؤ جَيي لة زؤر سوثاس،

 خان. شريين فةرموو بضن، بةِرَيوة ئةمِرؤ ئَيستاي واقعي لة
 :رمضان  بةرَيز شريين حسين

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ....خةَلكَي..... ذيانة ب طرَيداية مووضةي كرنا ثاشكةفت و مووضةي بابةتَي ديارة

 بةِرَيز د.جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:
 بريؤكةية 

 :رمضان بةرَيز شرين حسين
 هةميةت ئةم ئةظرؤ كرن، ضارةسةر نايةتة موزايةدة و بةعاتفة نيزاميية، نوقتةي نينة بريؤكة .....نةخَير

 كؤمبينة هةرضةندة دابينت، بةتياب ظَي ئيشارةت كو نينة كارَيدا بةرنامَيت هيض ل خالةك سةر ل دئاخفن

 ديارة كرن، هاتية ثةرلةكاني ليذنَيت سةرؤك دطةل و ثةرلةماني فراكسيؤنَين سةرؤك دطةل حكومةتَي شاندَي

 حكومةتي شاندَيت دطةل فراكسيؤنة سةرؤك با دظيا ل كرن، هاتية بابةتي ظَي سةر ل ضِروثِر طفتوطؤيةكي

 يان دي، حةفتيةكا مةسةلةن كو داباية حكومةتَي ب كو كرن نيشان ستةد هاتباية وةختةك دبا خارَيت رنشتيا

 ناظ ل رنشتنةكيدا ناظ ل بَيت و بكات ئامادة خؤ باا حكومةت دي، ِرؤذي ثازدة حةتا دي، ِرؤذي دةه حةتا

 كا بكات ديار مة خةلكَي بؤ هةم ثةرلةماني، ئةندامَيت هةميت بؤ هةم ئاشكرايي ب خاري، برينةت ثةرلةمان
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 لة قسةكي ِرؤذةكي هةر نة نا، يان بكةت بةجَي جَي دَيشَيت بكةت،   دَيشيت هةنة    شيانَيت كومةتَيتح

 بدةت........ ديت لَيدوانةكا حكومةت يان طوتن، بَيتة ثةرلةمانتارةكي
 بةِرَيز د.جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

 بريؤكةية  ذي ئةمة
 ن:ارمضبةرَيز شرين حسين 

 دطةل ِرؤذي ظَي بيت، دارايَيت ليذنا ثسثؤريةت ضارضَي،ا ل هةي، دارايي ليذنةت وةكو موالحةزة مة ......

 هةرضةندة خارَي، رنيشتة فراكسيؤنا سةرؤك دطةل تةنها حكومةتَي شاندَي خارَي، رنينتة حكومةت شاندَيت

 بابةتَي دا وةخت بزوترين بوومة كو ةكري حكومةتي ثَيكشةشي ن،يسارةك دارايي ليذنَيت وةكو ذي خبؤ مة

 نبية، ديار   نوكة حةتا ل كرن بَيتة سةر ل طفتوطؤ دا كو ثةرلةماني برَيكاتة بؤمة مووضةي نوَيي سيستةمي

 دةست حكومةتي بؤ وةختةكي وةرطرن، جدي بة بابةتي ظي ثةرلةماني سةرؤكايةتيا دةستةيا وةكو دارم هَي،ي

 خةلكي و ثةرلةمانتار هةمي بةرامبةري بكةت طفتوطؤ مة دطةل بَين هاتياد دانيشتيَن ل كو بكةن نيشان

 سوثاس. بدةن، ثَيويست كردنةوةي ِروون
 بةِرَيز د.جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو. فةرحان كاك ئةبَي، زياتر هةر نيزامي خاَلي ديارة سوثاس،
 بةرَيز فرحان شوكر:

 ةمان.لبةرَيز سةرؤكي ثةر
 بابةت لة هةموويان ديتمان ئَيستا ئةكرَي، بابةتة ئةو باسي دانراوة ضؤن كار بةرنامةي (54) ماددةي بةثَيي

 اليةني بدرَينة بريؤكةكان ثَيويستة ئةخوَيندرَينةوة، بريؤكةكان تةنيا كرا، ئةوانة و مووضة باسي دةرضوون،

 مووضة، مةسةلةي بة كراوة دةرضووين، كةضي نةدري،ال هةية كار بةرنامةي لة بابةتةي ئةو و ثةيوةنديدار،

 ضي زانيين بةبَي ئةوةي لةبةر ئامادةبَي، حكومةتيب بكرَي، مووضة مةسةلةي لة تايبةت دانيشتين بوو قةرار

 بؤية ناوخؤ، ثةيِرةوي لة بوو دةرضوون ئةوة، لةسةر كردن قسة و خيتابات بووة هةية، حكومةت خةزَينة لة

 مووضةية، مةسةلةي ئةطةر بكات، ئةوة لةسةر قسة بوو خؤا ثَيي ئةندامَي  هةموو وايةبتانزاني ئةطةر

 هةَلوةشَيتةوة، حكومةت قةرارةي ئةو بكةين داوا لَيرة خؤشة ثَيمان بكةين، داوا هةموومان لَيهات واي ئَيستا

 تايبةت جةلسةي لة بوو ثَيويست ئةوانة خراثة، وةزعي خةَل  بكرَي، زياد مووضة بكرَي، مووضة لة عةدالةت

 سوثاس. هةبَي، كار بةرنامةي لة كة
 بةِرَيز د.جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

 وةكو مووضة سيستةمي و ثاشةكةوت لةسةر كردن قسة و بريؤكة ئَيوة دَلنيايي بؤ ئةبَي، وا هةر سوثاس،

 ئةو كة هاتبوو وا ثَيشنياري يةعين ثةرلةمان، يتسةرؤكاية دةستةي لةطةَل بووة ئَيوة ئيتيفاقي بة بريؤكة

 دواي لة هةم داهاتوو، دانيشتين بؤ ثةرلةمانة داني طرنطي هةم بكرَين، دووبارة بريؤكة شَيوازي بة بابةتانةا

 تَيطةشتنة ئةو و هاوبةشة كؤبوونةوة ئةو ئةجنامي لة و كوردستان ثةرلةماني بؤ حكومةت شاندي هاتين
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 دانيشتنَيكي لةسةري، ِرَيكةوتني ئاِراستةي بةو بروذَينرَي مةسةلةية ئةو دووبارة لَيرةدا بوو، دروست باشةي

 رَيواس. خاتوو دوايي نازم، كاك ئةدرَي، ئةجنام نزي  ئايندةيةكي لة بةرهةمدار ثةرلةماني
 بةِرَيز د.جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

 كاك نازم فةرموو.
 ري:بك ناظمبةرَيز 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 هةر ضونكة نيزاميية، نوقتةيي لةسةر من نيزامي نوقتةي بةراسيت دةكةم، فةرحان كاك قسةكاني تةئيدي

 نوقتةي كة داطرت خؤمان بة دامنان ئَيمةا وتي، هةيبوو ئةوةي نيزامي نوقتةي ِرَيطةي لة برادةرَي 

 نيزامي نوقتةي مةسةلةي داهاتوو كؤبوونةوةكاني لة بَي ؤناوخ ثةيرةوي بةثَيي ئةكةم داوا جا نيزاميية،

 سوثاس. بَي، نيزامي نوقتةي تةواو ئةبَي
 بةِرَيز د.جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو. رَيواس خاتوو سوثاس،
 فائجن: بةرَيز ِرَيواز

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 تر ثةرلةمانتاري قسةي لةسةر قسة ثةرلةمانتار كة بكةي بةجَي جَي (56) ماددةي ئةكةم بةرَيزت لة داوا

 كوردستانة، ثةرلةماني فراكسيؤنةكاني هةموو قةناعةتي ئةوة نية، مووزايةدة ومتان ئَيمة ئةوةي نةكات،

 ي (54) ماددةي لة (6) بِرطةي طوَيرةي بة كردنةكةا قسة و دةرةوةن، لة كة ئةوانةا و لَيرةن بةوانةي

 نوقتةي ناوي بة ثةرلةمان ئةندامَيكي هةر ئةكةم دا بووة، كوردستان ثةرلةماني ناوخؤي ثةيِرةوي

 سوثاس. ئةكات، لةسةر قسةي كة بَري ناوخؤية ثةيِرةوي بِرطةي و ماددةي ئةو ناوي كرد قسةي نيزامييةوة
 بةِرَيز د.جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

 و بِرطة بة ئاماذة دةستثَي  ئةبَي بدات، نيشان نيزامي نوقتةي هَيماي يان باسي يةكَي كة لةمةودوا سوثاس،

 حكومةتي و ثةيونديدار ليذنةي ئةدرَينة كرا، قبوَل خؤيان وةكو بريؤكانة ئةو بةرَيزان بكات، ماددةكة

 و مووضة ثرسي بؤ كوردستان، ثةرلةماني تايبةتي دانيشتين بؤ ئةكرَي كارَي ئامادة كوردستان، هةرَيمي

 بؤ سوثاس دَينني، ثَي كؤتايي دانيشتنة ئةو بةرَيزان بارةوة، لةو ثَيويست هةنطاوي و مووضة، ثاشةكةوتي

 ئَيوة.
 

                                                                                                                                                                           
 د. يوسَ حممد صادق                    جعفر ابراهيم ئَيمينكي                           فخرالدين قادر                    

 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                        سكرت  
  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                              كوردستان – دستانركو
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 (ي 2ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 2017–9–30رَيكةوتي  شةممة

 خولي ضوارةمي هةَلبذاردن
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  (2ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 9/2017/ 30 رَيكةوتي شةممة

بة عَيراق  -كوردستان  ثةرلةماني  30/9/2017رَيكةوتي  شةممة رؤذي ثَيب نيوةِرؤي(ي 11كاتذمَير )  
لذذةمان يسذذكرتَير بَيطةرد تاَلةبانيبةِرَيز بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي جَيطري سةرؤك و، سةرؤكايةتي  , ثةر

 ( ي خؤي بةست.2017, ساَلي )ضوارةميخولي  (ي2دانيشتين ذمارة )
 بةرنامةي كار:

مذذارة )ةوِر( لة ثةي20(ي ماددة )1اني بِرطة )بةثَيي حوكمةك نذذاوخؤي ذ سذذاَلي 1ي  هذذةمواركراوي  ي 1992(ي 
شذذتا ي دبِريار ثةرلةمانعَيراق, دةستةي سةرؤكايةتي  -ثةرلةماني كوردستان  مذذارةينكاتي داني خذذولي  (ي2)  ذ

كذذةوتي 11بةهارةي ساَلي ثَينلةم لة خولي ضوارةمي هةَلبذاردن لة كات ) شذذةممة رَي يذذوةِرؤي رؤذي  (ي ثَيب ن
 بةم شَيوةية بَيت: دا 30/9/2019

نذذةراني  مذذةني نوَي كذذاني ئةجنو سذذت و بِريارة يذذني هةَلوَي يةكةم/ وةاَلمي ثةرلةماني كوردستان سةبارةت بة دوا
 تي عَيراقي فيدراَل سةبارةت بة ريفراندؤمي هةرَيمي كوردستان.ةعَيراق و حكوم

سذذكرتَيرو -1دووةم/  سذذيت  لذذة ثؤ عذذاري(  قذذادر  دةست لة كاركَيشانةوةي ئةندامي ثةرلةمان بةِرَيز )فخرالدين 
لذذةماني  سذذةرؤكايةتي ثةر سذذتةي  شذذي دة فذذةرمي ثَيشكة سذذراوي  كذذة بةنوو سذذتان،  لذذةماني كورد ئةنداميةتي ثةر

مذذاددةي ) يكردووة، بةثَي طذذةي )ب(ي  مذذارة 30خاَلي يةكةم بِر سذذتان ذ لذذةماني كورد نذذاوخؤي ثةر ثذذةيِرةوي   )
 ي هةموار كراو.1992(ي ساَلي 1)
لذذةماني  -2 يذذةتي ثةر لذذة ئةندام صذذاحل(  محذذة  هذذاد  بذذةِرَيز )فر لذذةمان  نذذدامي ثةر شذذانةوةي ئة سذذت لةكاركَي دة

سذذةرؤكايةتي ثةر كذذةم لذذكوردستان بة نووسراوي فةرمي ثَيشكةشي دةستةي  خذذاَلي ية بذذةثَيي  كذذردووة،  ةماني 
مذذارة )30بِرطةي )ب(ي ماددةي ) سذذتان ذ لذذةماني كورد نذذاوخؤي ثةر سذذاَلي 1( ثةيِرةوي  هذذةموار 1992(ي  ي 

( خاَلي شةشةم لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان 1(ي بِرطةي )54كراو، هةروةها بةثَيي ماددةي )
 ي هةموار كراو. 1992(ي ساَلي 1ذمارة )

قذذادر  -3 لذذدين  بذذةِرَيز )فخرا شذذراو  سذذت لةكاركَي نذذدامي دة شذذوَيين ئة لذذة  سذذول(  بذذداهلل ر يذذوب ع بذذةِرَيز )ا نذذاني  دا
مذذارة 31عاري( لة ليسيت كؤمةَلةي ئيسالمي بةثَيي ماددةي ) سذذتان ذ لذذةماني كورد (ي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةر

 ي هةموار كراو. 1992(ي ساَلي 1)
ئذذةم  نذذي  ئذذاَلوطؤِر كرد سذذتان ئسَييةم/ دانان و  لذذةماني كورد شذذةييةكاني ثةر نذذة هةمي لذذة ليذ نذذة  مذذة بةِرَيزا ةندا

 ي هةموار كراو:1992(ي ساَلي 1( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )44بةثَيي ماددةي )
نذذةي -1 لذذة ليذ مذذد(  ئذذازاد حم طذذؤران  بذذةِرَيز ) لذذةمان  نذذدامي ثةر شذذانةوةي ئة لذذة كاركَي سذذت  ثَيب ضاوخستين دة

 ياسايي.
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نذذةي  -2 لذذة ليذ سذذني(  فذذايجن ح يذَذواز  بذذةِرَيز )د.ر لذذةمان  ثَيب ضاوخستين دةست لةكاركَيشانةوةي ئةندامي ثةر
 ثيشةسازي و وزة.

 زياد كردني ئةندامي ثةرلةمان بةِرَيز )د.رَيواز فايجن حسني( بؤ ليذنةي ياسايي. -3
شذذةكةوتي مو شذذاندنةوةي ثا يذذاري )هةَلوة ثذذرؤذة بِر كذذةمي  نذذةوةي ية بذذةراني وضذذوارةم/ خوَيند ضذذةي فةرمان

مذذاددةي ) مذذارة )71هةرَيمي كوردستان( بةثَيي  سذذتان ذ لذذةماني كورد نذذاوخؤي ثةر ثذذةيِرةوي  لذذة  سذذاَلي 1(  (ي 
 ي هةموار كراو. 1992

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.

ضذذوارةم، وبةناوي طةلي كوردستان دانيشتنةكة دةكةينة سذذاَلي  بذذذاردن،  ة، بةرنامةي كار، خولي ضوارةمي هةَل
 ، بةرنامةي كار:30/9/2017(، رؤذي دانيشنت 2دانيشتين ذمارة )

مذذاددة )1بةثَيي حوكمةكاني بِرطة ) سذذتان 20(ي  لذذةماني كورد نذذاوخؤي ثةر ثذذةيِرةوي  لذذة  مذذارة  –(  يذَذراق ذ ع
سذذةرؤكايةتي ث1992(ي ساَلي 1) مذذارة )ةي هةموار كراو، دةستةي  شذذتين ذ كذذاتي داني يذذدا  لذذةمان بِريار (ي 2ر

تذذذمَير ) لذذة كا لذذةمان  ضذذوارةمي ثةر بذذذاردني  يذذوةِرؤ 11خولي ثاييزةي ساَلي ضوارةم لة خولي هةَل ثذذَيب ن (ي 
 بَيت و بةرنامةي كاري دانيشتنةكة بةم شَيوةية بَيت: 30/9/2017رؤذي شةممة رَيكةوتي 

نذذةراني ةيةكةم/ وةاَلمي ثةرلةماني كوردستان سةبار مذذةني نوَي كذذاني ئةجنو سذذت و بِريارة يذذني هةَلوَي ت بة دوا
 عَيراق و حكومةتي عَيراقي فيدراَل سةبارةت بة ريفراندؤمي هةرَيمي كوردستان.

سذذكرتَيرو -1دووةم/  سذذيت  لذذة ثؤ عذذاري(  قذذادر  دةست لة كاركَيشانةوةي ئةندامي ثةرلةمان بةِرَيز )فخرالدين 
سذذتان، لذذةماني كورد لذذةماني  ئةنداميةتي ثةر سذذةرؤكايةتي ثةر سذذتةي  شذذي دة فذذةرمي ثَيشكة سذذراوي  كذذة بةنوو

مذذاددةي ) طذذةي )ب(ي  مذذارة 30كردووة، بةثَيي خاَلي يةكةم بِر سذذتان ذ لذذةماني كورد نذذاوخؤي ثةر ثذذةيِرةوي   )
 ي هةموار كراو.1992(ي ساَلي 1)
يذذ -2 لذذة ئةندام صذذاحل(  محذذة  هذذاد  بذذةِرَيز )فر لذذةمان  نذذدامي ثةر شذذانةوةي ئة سذذت لةكاركَي لذذةماني ةدة تي ثةر

كذذةم  خذذاَلي ية بذذةثَيي  كذذردووة،  لذذةماني  سذذةرؤكايةتي ثةر كوردستان بة نووسراوي فةرمي ثَيشكةشي دةستةي 
مذذارة )30بِرطةي )ب(ي ماددةي ) سذذتان ذ لذذةماني كورد نذذاوخؤي ثةر سذذاَلي 1( ثةيِرةوي  هذذةموار 1992(ي  ي 

ِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ي( خاَلي شةشةم لة ثة1(ي بِرطةي )54كراو، هةروةها بةثَيي ماددةي )
 ي هةموار كراو. 1992(ي ساَلي 1ذمارة )

قذذادر  -3 لذذدين  بذذةِرَيز )فخرا شذذراو  سذذت لةكاركَي نذذدامي دة شذذوَيين ئة لذذة  سذذول(  بذذداهلل ر يذذوب ع بذذةِرَيز )ا نذذاني  دا
مذذ31عاري( لة ليسيت كؤمةَلةي ئيسالمي بةثَيي ماددةي ) سذذتان ذ لذذةماني كورد رة ا(ي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةر

 ي هةموار كراو. 1992(ي ساَلي 1)
سذذتان  لذذةماني كورد شذذةييةكاني ثةر نذذة هةمي لذذة ليذ نذذة  مذذة بةِرَيزا ئذذةم ئةندا نذذي  ئذذاَلوطؤِر كرد سَييةم/ دانان و 

 ي هةموار كراو:1992(ي ساَلي 1( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )44بةثَيي ماددةي )
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شذذ-1 لذذة كاركَي سذذت  نذذةي اثَيب ضاوخستين دة لذذة ليذ مذذد(  ئذذازاد حم طذذؤران  بذذةِرَيز ) لذذةمان  نذذدامي ثةر نةوةي ئة
 ياسايي.

نذذةي  -2 لذذة ليذ سذذني(  فذذايجن ح يذَذواز  بذذةِرَيز )د.ر لذذةمان  ثَيب ضاوخستين دةست لةكاركَيشانةوةي ئةندامي ثةر
 ثيشةسازي و وزة.

 زياد كردني ئةندامي ثةرلةمان بةِرَيز )د.رَيواز فايجن حسني( بؤ ليذنةي ياسايي. -3
بذذةراني  ضذذةي فةرمان شذذةكةوتي موو شذذاندنةوةي ثا يذذاري )هةَلوة ثذذرؤذة بِر كذذةمي  نذذةوةي ية ضذذوارةم/ خوَيند

مذذاددةي ) مذذارة )71هةرَيمي كوردستان( بةثَيي  سذذتان ذ لذذةماني كورد نذذاوخؤي ثةر ثذذةيِرةوي  لذذة  سذذاَلي 1(  (ي 
 ي هةموار كراو. 1992

 بةِرَيزان.
م بؤ خوَيندنةوةي ناوي ئةنداماني ئامادة نةبوو و مؤَلةت لة ةئَيستا دةرفةت بة خاتوو بَيطةرد تاَلةباني دةد

 كؤبووسي دانيشتين ثَيشوو، فةرموو.
 بةِرَيز بَيطةرد دَلشاد تاَلةباني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بذذةرواري 1ناوي ئةنداماني ثةرلةمان لة دانيشتين ذمارة ) سذذايي  يذذان  23/9/2017(ي ئا يذَذدراون،  لذَذةت ث مؤ

 امادة نةبوون ئةمانةنن.ئبةبَي مؤَلةت 
 ابوبكر عمر عبداهلل )مؤَلةت(.-1
 انور قادر مستةفا )ئامادة نةبوو(. -2
 ايوب عبداهلل امساعيل )ئامادة نةبوو(. -3
 ئاواز جةنطي بورهان )ئامادة نةبوو(. -4
 ئومَيد محة عري )ئامادة نةبوو(. -5
 ئي،ار ابراهيم حسني )ئامادة نةبوو(. -6
 ن حممد )مؤَلةت(.محبةهار عبدالر -7
 بةهار حممود فتار )ئامادة نةبوو(. -8
 برزؤ جميد عبداهلل )ئامادة نةبوو(. -9

 بيستون فايجن حممد )ئامادة نةبوو(. -10
 تةالر لةتيَ حممد )ئامادة نةبوو(. -11
 ثةروا حممد محة )ئامادة نةبوو(. -12
 ثةري صاحل محيد )ئامادة نةبوو(. -13
 ئامادة نةبوو(.)رسول  عثمان ال  -14
 جوان امساعيل عزيز )ئامادة نةبوو(. -15
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 حسن صاحل حممد )ئامادة نةبوو(. -16
 رابون تؤفيجن معروي )ئامادة نةبوو(. -17
 )ئامادة نةبوو(. عثمانرؤزا حممود  -18
 زولفة حممود عبداهلل )ئامادة نةبوو(. -19
 ساالر حممود مراد )ئامادة نةبوو(. -20
 د خةليفة )ئامادة نةبوو(.ةسةركةوت سةرح -21
 سرود سريم متى )ئامادة نةبوو(. -22
 سؤران عمر سعيد )ئامادة نةبوو(. -23
 شكرية امساعيل مستةفا )ئامادة نةبوو(. -24
 شَيركؤ محة امني )ئامادة نةبوو(. -25
 صاحل ف َي حممد )ئامادة نةبوو(. -26
 طةشة دارا جالل )ئامادة نةبوو(. -27
 حممد )ئامادة نةبوو(. دطؤران ئازا -28
 ظمان فيصل سريم )ئامادة نةبوو(. -29
 عادل عزيز شكر )ئامادة نةبوو(. -30
 عباس فتار صاحل )ئامادة نةبوو(. -31
 )ئامادة نةبوو(. رضاعبدالرمحن عري  -32
 عبداهلل حممود حممد )ئامادة نةبوو(. -33
 عزت صابر امساعيل )ئامادة نةبوو(. -34
 )ئامادة نةبوو(. عري محة صاحل -35
 عمر صاحل عمر )ئامادة نةبوو(. -36
 عمر عينايةت محة )ئامادة نةبوو(. -37
 عمر مستةفا باوةمري )ئامادة نةبوو(. -38
 فائجن مستةفا رسول )ئامادة نةبوو(. -39
 فةرهاد محة صاحل )ئامادة نةبوو(. -40
 قادر ئؤمتان رسول )ئامادة نةبوو(. -41
 )ئامادة نةبوو(. رقارةمان قادر فتا -42
 عمر حممود صاحل )ئامادة نةبوو(. -43
 مريم صمد عبدي )ئامادة نةبوو(. -44
 عري )ئامادة نةبوو(. عثمانمنرية  -45
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 جنيبة لةتيَ امحد )ئامادة نةبوو(. -46
 هةورامان محة شةريَ )ئامادة نةبوو(. -47
 يروانت نيسان ماركؤس )ئامادة نةبوو(. -48

 ِرَيز دكتؤر عزت صابر ئةندامي ثةرلةماني كوردستان داواي مؤَلةتي كردووة.ةبؤ ئةم دانيشتنة ب
 23/9/2017( لة بةرواري 1ثوختةي دانيشتين ذمارة )

 دةستثَيكردني دانيشنت لةاليةن جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانةوة.-1
 خوَيندنةوةي يةكةمي دوو ثرؤذة ياسا لةاليةن ئةنداماني ليذنةي ياساييةوة. -2

مذذارة ) ثرؤذة-أ بذذةرة ذ يذَذداني خانوو سذذاَلي 9ياساي راطرتين كاركردن بة ياساي بةكر يذذةن  2008(ي  لذذة ال كذذة 
ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان ثَيشكةا كراوة لةاليةن سةرؤكايةتي ثةرلةمانةوة رةوانةي 

 ان كراوة.مليذنةي ياسايي و ليذنةي شارةواني و ليذنةي ثةيوةنديدارو طشت ئةنداماني ثةرلة
سذذاَلي 3ثرؤذة ياساي درَيذكردنةوةي كار كردن بة ياساي تريؤر ذمارة ) -ب مذذارةي  2006(ي  يذذةن ذ لذذة ال كذذة 

ياسايي ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان ثَيشكةا كراوة لةاليةن سةرؤكايةتي ثةرلةمانةوة رةوانةي ليذنةي 
 ياسايي و ليذنةي ناوخؤ و طشت ئةنداماني ثةرلةمان كراوة.

 رةتكردنةوةي دةست لةكاركَيشانةوةي ئةندامي ثةرلةمان بةِرَيز )عمر صاحل عمر(. -3
 رةتكردنةوةي دةست لةكاركَيشانةوةي ئةندامي ثةرلةمان بةِرَيز )كنعان جنم الدين( -4
 سعيد(. طاهرثةسند كردني دةست لةكاركَيشانةوةي ئةندامي ثةرلةمان بةِرَيز )بةيار  -5
نذذةوةي بريؤكة -6 نذذي يذذخوَيند سذذةر كرد بذذة ضارة سذذةبارةت  شذذريَ(  مذذد  نذذةس حم بذذةِرَيز )ئة يذذةن  ةك لةال

 ثاشةكةوتي مووضة.
نذذذي  -7 سذذةر كرد بذذذة ضارة سذذةبارةت  سذذني(  فذذذايجن ح يذَذواز  بذذةِرَيز )د.ر يذذذةن  يذذةك لةال نذذةوةي بريؤكة خوَيند

 ثاشةكةوتي مووضة.
بذذة ضارة -8 سذذةبارةت  جذذودت(  شذذةكةوتي سذذخوَيندنةوةي بريؤكةيةك لةاليةن بةِرَيز )د.شَيركؤ  نذذي ثا ةر كرد

 مووضة.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

خذذاَلي  بذذؤ  مذذَي  فذذةتتان دةدة بذذةِرَيزان دةر سوثاس بؤ بةِرَيز خاتوو بَيطةرد تاَلةباني سكرتَيري كاتي ثةرلةمان، 
كذذةين و بذذاوةموراد دة لذذود  كذذاك مو جذذةنابي  طذذةرمي  بذذةخَيرهاتين  سذذةرةتاوة  لذذة  مذذي،  بذذؤ ةنيزا هذذةرَيم  يذذري  ز

كاروباري ثةرلةمان و وةزيري طةياندن و طواستنةوة لةحكومةتي هةرَيمي كوردستان بة وةكالةت، كة لةسةر 
يذذارة  بذذةس د بذذنب،  مذذادة  تذذريب ئا بذذةِرَيزي  نذذدَي   داواي ثةرلةمان لةم دانيشتنة ئامادة بووة، بِريار وا بوو هة

 كةين بةخَير بَين.ةبانطهَيشتةكةيان درةنس ثَي طةيشتووة، سوثاسيان د
 بةِرَيزان.
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سذذةلةي  بذذة مة يذَذت  بذذةت ب شذذتنَيكي تاي بذذوو داني يذذار  شذذتنة وا بِر ئذذةم داني تذذر،  يذذةكي  هذذةر روون كردنةوة بذذؤ 
ثاشةكةوتي مووضةو، ثةرلةماني كوردستان لة هةموو روويةكةوة ئامادة بوو طشت فراكسيؤنةكانيب داوايان 

بذذةاَلم بة بذذوو،  شذذَيوةية  بذذةو  يذذار  بذذوو، بِر لذذةم دكذذرد  يذذة  شذذةوة، دةبوا تذذة ثَي نذذةخوازراو  ها بذذارَيكي  خذذةوة  ا
نذذي  مذذةني وةزيرا يذَذراق و ئةجنو يذذدراَلي ع كؤبوونةوةية تةركيز لةسةر وةاَلمدانةوةي بِريارةكاني حكومةتي ف
بذذةردةم  طذذرنس لة سذذَيكي  كذذو ثر نذذَينت وة هذذةر دةمَي مذذةدا  لذذة بةرنا سذذةلةية  ئذذةو مة بةهدا بكرَينت، لةبةر ئةوة 

لذذةماني كورد يذذةكاليي سذذثةر بذذةين و  بذذؤ دة سذذيت  جنذذاو دة لذذةكاتَيكي طو نذذدةدا  شذذتنةكاني ئاي لذذة داني تانةوة 
بذذةكر  ئذذةبو  كذذاك  مذذي  خذذاَلي نيزا سذذتاا  تذذةوة، ئَي يذذةكاليي دةكرَي سذذتان  لذذةماني كورد لذذة ثةر هذذةر  دةكرَيتةوة، 

 هةَلةدةني فةرموو.
 بةِرَيز ابوبكر عمر عبداهلل هةَلةدني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سذذةرجةم  نهذذةمووما سذذي  تذذةوافوقي سيا بذذة  لذذةمان  شذذووتري ثةر سذذةرؤكايةتي ثَي سذذتةي  كذذة دة نذذني  دةزا

سذذكرتَيري  نذذني  هذذةموومان دةزا بذذذَيردران،  لذذةمانتاران هةَل طذذي ثةر بذذة دةن بذذذَيردران و،  سذذيؤنةكان هةَل فراك
ئذذةمِر ئذذةوة  بذذةر  يذَذ ، لة ضذذةند رؤذ بذذؤ  طذذرت  سذذتةي وةر ئذذةو ثؤ خذذؤي  كذذاتي  كذذاتي،  شذذَيوةيةكي   ؤثةرلةمان بة 

بذذوو  ئذذةوة  بةِرَيزيان وةكو سكرتَيرو ئةنداميةتي ثةرلةمان دةست لةكاركَيشانةوةي ثَيشكةا كردووة، ئةسَل 
تذذة  تذذة خبرَي ئذذةو كا كذذات،  شذذكةا ب لة شوَيين تايبةتي خؤي وةكو سكرتَير دابنيشَيت، دواتر ئيستي الةكةي ثَي

نذذدؤم  بذذوو ريفرا مذذان وا  مذذة ثَي بذذةِرَيز، ئَي لذذةمانتاراني  بذذؤ وبذذةردةم ثةر تذذر  فذذةتَيكي  كذذة دةر كذذات  لذذَي دة مذذان  ا
شذذبةختانة  ئاشتةوايي بَيتة كايةوةو ئةم يةك ريزي و كؤ دةنطي نيشتمانيي حاسل بكةين، بةتايبةتي كة خؤ
هةموو اليةنةكان ثشتيوانيان لة ريفراندؤم كرد بة بةَلَي، لةبةر ئةوة ثَيموا بوو دةبَيت رَيكارةكة بةم جؤرة 

ئذذةوة طبَيت، بةو دوو سةعاتة ئة نذذةدةطؤِرا و،  سذذةلةكة  لذذة مة هذذيض  شذذتاية  خذذؤي دابني شذذوَيين  لذذة  ةر سكرتَير 
 رَيكاري سروشيت و ياسايي خؤي بوو، سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

لذذة  شذذانةوة  سذذت لةكاركَي سذذةلةي دة بذذةِرَيزتان مة  21/9/2017سوثاس بؤ كاك ئةبو بةكر، هةر بؤ ئاطاداري 
كذذة  كذذار  مذذةي  يذَذت بةرنا ثَيشكةا بة دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان كرا بوو، بة باا زانرا لةبةر ئةوة ناكر
هذذةمان  لذذة  سذذتان  لذذةماني كورد لذذةناو ثةر كذذرا  نذذة دة يذَذت،  ئيمزا دةكات خؤي تةعامولي سكرتَيري لةطةَل دةكر

شذذتن ئذذةم داني ئذذةوة  لذذةثَيناوي  ئذذةوة  بذذةر  بذذن، لة مذذادة  سذذكرتَير ئا تذذدا دوو  كذذاك  ةكا هذذةم  يذَذت و  سذذةركةوتوو ب
)فخرالدين( سكرتَيري ثةرلةمان بةِرَيزو بة روحيةتي لَيبووردةيي ثَيشوازي لة ثَيشنياري ئَيمة كرد، كة ئةو 
كذذةين  لذذدين دة كذذاك فخرا سذذي  يذَذرة سوثا ضذذَيت، ل بذذةِرَيوة ب كذذردووة  سذذةر  مذذان لة شذذَيوازةي ئيتيفاق بذذةو  تذذة  بابة

هذذةمووتان و،  ستايشي ئةو هةَلوَيستةا دةكةين كة لة سذذةر داواي  بذذوو لة ثَيناوي سةركةوتين ئةم دانيشتنة 
كذذو  سذذتةكان وة كذذان و هةَلوَي نذذةوةي بِريارة سذذةر وةاَلمدا تذذةوةو لة ضذذِر بكرَي بذذوا  سذذيؤنةكان دة لةسةر داواي فراك
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 كئاماذةمان ثَيكرد هةم حكومةتي فيدراَل، هةم ئةجنومةني نوَينةراني حكومةتي فيدراَل لة بةهدا، بةَلَي كا
 زانا خاَلي نيزامي هةية فةرموو.

 بةِرَيز زانا عبدالرمحن عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
يذذني  بذذة دوا سذذةبارةت  سذذتان  ديارة لة بةرنامةي كارةكة بِرطةي يةكةم كة تايبةتة بة وةاَلمي ثةرلةماني كورد

كذذةم دهةَلوَيست و بِريارةكاني ئةجنومةني نوَينةراني عَيراق، طفتوطؤي زؤر هةَل ةطرَيت، بؤية من ثَيشنيار دة
 بةرنامةي كارةكة بِرطةي دووةم و سَييةم و ضوارةم ثَيب خبرَيت، دوايي بَيينة سةر طفتوطؤ كردن، سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 .وسوثاس بؤ بةِرَيز زانا بؤ ئةو ثَيشنيارة، خاَلي نيزامي تر خاتوو حيات فةرمو
 بةِرَيز حيات جميد قادر:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
طذذةر  لذَذدةطرَيت، ئة طذذؤ زؤر هة يذذة طفتو ئذذةو بِرطة ئذذةوةي  بذذةر  هذذةبوو، لة نذذام  كذذاك زا شذذنياري  هذذةمان ثَي منيب 

 بكرَيتة ئاخري بِرطةو بِرطةكاني تر خبرَينة ثَيشرت شتَيكي باا دةبَيت، سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري

 سوثاس بؤ بةِرَيز خاتوو حيات، خاَلي نيزامي تر كاك ئاري فةرموو.
 بةِرَيز ئاري حممد هةرسني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 زؤر سوثاس، منيب ثشتيواني لة بؤضوونةكةي كاك زانا دةكةم، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بؤ بةِرَيز ئاري هةرسني بؤ ثشتيواني ئةو ثَيشنيارة، خاَلي نيزامي تر دكتؤر شوان فةرموو. سسوثا
 باوةمري )د.شوان قةاَلدزةيي(: مصطفىبةِرَيز عمر 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةناوي خواي بةخشندةي ميهرةبان.

اق كرنطيةكي زؤري هةية، لةبةر رهةَلبةتة قسة كردن لةسةر بِريارةكاني ثةرلةماني عَيراق و حكومةتي عَي
مذذادة  بذذةبَي ئا تذذة  لذذةم بابة ئةوة ثَيم باشة ئةو بابةتة دوا خبرَيت بؤ كؤبوونةوةيةكي تر، ثَيمواية قسة كردن 
لذذة  ئذذةو حماوة شذذةئين  نذذةوةي  مذذةت كةمكرد سذذةرؤكي حكو طذذري  بذذةِرَيز جَي مذذةت و  سذذةرؤكي حكو بذذووني 

هذذةرَيمي ك بذذة  لذذة وحاقدانةية كة لة بةهداوة بةرامبةر  يذَذراق  نذذي ع سذذةرؤك وةزيرا خذذؤي  يذَذت،  سذذتان دةكر رد
سذذتاندا  هذذةرَيمي كورد لذذة  كؤبوونةوةكة ئامادة بووة بة يةكةوة كؤمةَلَي  بِرياريان دةركردووة، ناكرَيت ئَيمة 

 كؤبوونةوةيةك بكةين، بةاَلم سةرؤكايةتي حكومةت لَيرة ئامادة نةبَيت، ئةمة خاَلي يةك.
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مذذارة  13/9خاَلي دووةميب/ ئَيمة لة  يذذاري ذ شذذاندنةوةي بِر بذذؤ هةَلوة كذذردووة  ثرؤذة بِريارَيكمان ثَيشكةا 
سذذيؤنةكاني 64) سذذةرجةم فراك شذذةكةوت و، واذووي  سذذةثاندني ثا بذذة  تذذة  كذذة تايبة يذذران،  مذذةني وةز (ي ئةجنو

كذذةي 13لةطةَلداية، لة  سذذتا ثرؤذة سذذةرؤكايةتي ئَي سذذتةي  خذذةوة دة بذذة دا بذذةاَلم  كذذراوة،  شذذكةا  طذذةوة ثَي ي مان
مذذةي لذذة ) ئَي هذذاتووة  كذذة ثَيك يذذة،  نذذةوة هة بذذة روون كرد سذذيت  مذذةا ثَيوي كذذارةوة، ئة مذذةي  سذذتؤتة بةرنا ( 9نةخ

 ماددة، ثرؤذة بِريارَيكي زؤر نولييةو زؤر سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

يذذارةي ث شذذتين َيسوثاس بؤ بةِرَيز دكتؤر شوان قةاَلدزةيي، سةبارةت بةو ثرؤذة بِر لذذة داني كذذردووة  شذذتان  شكة
هذذةرَيمي  مذذةتي  بذذةِرَيزتان حكو طذذاداري  بذذؤ ئا هذذةر  كذذةميب  ئذذةوةي ية كذذار،  مذذةي  تذذة بةرنا هذذاتوودا دةخرَي دا
جذذةنابي  شذذةي  كوردستان وةاَلمي بِريارةكاني بةهداي داوةتةوة، لةبةر ئةوة ئةمِرؤ بة ثَيويستمان زاني بانطة

ئذذة بذذؤ  بذذة ووةزيري طواستنةوةو طةياندن بكةين،  سذذتة  سذذةلةي ثةيوة ئذذةو مة سذذةر  شذذهاتةكان لة يذذني ثَي ةي دوا
طواستنةوةو داخستين دةروازةكان و فرؤكةخانةكان ثَيشكةا بةم دانيشتنة بكات، خاَلي تري نيزامي خاتوو 

 مريةم فةرموو.
 بةِرَيز مريم صمد عبدي:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان.

بذذردوو يئةوةي من خاَلي ن زامي نيية، بةِرَيزان ديارة وةك هةموومان ئاطادارين بة داخةوة لة ضةند رؤذي را
تذذةكانيان 22كارةساتَيكي طةورة لة دةريايي رةا روويدا، كة تيايدا ) مذذةكانيان و روفا يذَذيَن تةر هذذاوواَلتي دو  )

تذذاو سذذتان  هذذةرَيمي كورد كذذوردي  هذذاوواَلتي  ضذذةندين  سذذةرو ةطةيشتةوة هةرَيمي كوردستان، كة  بذذَي  سذذتا  كو ئَي
بذذؤ  سذذتني  سذذاتَي  بوة ضذذةند  نذذة  ئذذةو قوربانيا شذذةهيدان و  ثذذاكي  يذذاني  بذذؤ ط كذذةم  بذذةِرَيزتان دة شوَينن، داوا لة 

 دَلنةوايي كةسوكارييان، سوثاستان دةكةم.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

سذذن شذذنيارة ثة يذذةك دسوثاس بؤ بةِرَيز خاتوو مريةم ئةو ثَي كذذةين دةقي ة لذذةمان دة نذذداماني ثةر لذذة ئة ة، داوا 
شذذةهيداني  هذذةموو  يذذاني  يذَذت، ط وةستان رَيز بؤ طياني ثاكي ئةو شةهيدانة، سوثاستان دةكةين، طيانيان شاد ب

 كوردستان شاد بَيت، سوثاس بؤ خاتوو مريةم صةمةد، خاَلي نيزامي تر، كاك قادر فةرموو.
 بةِرَيز قادر ئؤمتان رسول:

 ز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَي
بذذةِرَيزان  يذذان  مذذةت،  من ثشتيواني لة رةئيةكةي دكتؤر شوان قةاَلدزةيي دةكةم، دةبواية بةِرَيز سةرؤكي حكو
سذذت  بذذة دة سذذةبارةت  يذذة،  مذذادة بوونا شذذتنة ئا لذذةم داني مذذةت  سذذةرؤكي حكو طذذري  مذذةت و جَي سذذةرؤكي حكو

كذذو ف مذذة وة يذَذت رلةكاركَيشانةوةي بةِرَيز كاك فةرهاد سةنطاوي، ئَي بذذةوة ب سذذت  طذذة ثَيوي يذذةكَييت رةن سذذيؤني  اك
بذذةرَيز  لذذة  كذذةم و  قسةي لةطةَلدا بكةين، هةرضةندة لة بةرنامةي كاريشدا نةهاتووة، من داوا لة جةنابتان دة
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لذذة  سذذت  بذذة دة سذذةبارةت  يذَذت و،  هذذاتوو دوا خبر شذذتين دا بذذؤ داني تذذة  ئذذةم بابة كذذةم  لذذةمانيب دة سذذكرتَيري ثةر
سذذت دكاركَيشانةوةي بةِرَيز فخرال ين قادر لة ثؤسيت سكرتَيري لة بةرنامةي كاري بةردةستدا هةية، بةاَلم دة

 لة كاركَيشانةوةي وةكو ثةرلةمانتار لة بةرنامةي كاردا نةهاتووة، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

سذذيؤنَي  ثذذ(ي 54سوثاس بؤ بةِرَيز قادر ئؤمتان، ديارة بةثَيي ماددةي ) هذذةموو فراك هذذاتووة  نذذاوخؤ  ةيِرةوي 
ثذذَيب ) يذَذت  ئذذةوةي 24دةتوان بذذؤ  كذذات و  يذَذت داوا ب سذذت دةزان بذذة ثَيوي كذذة  نذذةي  لذذةو بابةتا بذذةتَي   سذذةعات با  )

 خبرَيتة بةرنامةي كار، ئَيمةا هةر وامان كردووة، كاك دكتؤر ابراهيم فةرموو.
 بةِرَيز د.ابراهيم امحد مسؤ:

 .نبةِرَيز سةرؤكي ثةرلةما
خالةكي ثةسندا كاك زانا دكةم بؤ ثاا و ثَيب خستنا بةرنامة كار، خاَلة دي وةكو روون كردنةوةي بضووك 
سذذةي دووةم  لذذة جةل خذذؤي  قذذةراري  صذذيات و  نذذةببوو تةو لة دانيشتين ثةرلةماني عَيراق، حيدر عبادي حازر 

سذذة  سذذةر ئةحدا بذذينت  مذذةوزوعي  كذذة  مذذةت جحازر بوو بة ئيعتيباري ئةوة جةلسةي مة ئَي سذذةي دوَي حكو ةل
ضذذونكة  قذذَي  لذذةماني عَيرا سذذةر ثةر سذذتان لة لذذةماني كورد يذذان ثةر حازر دةبي، مةرش ئةوة كو روون كردنا مة، 
لذذةمان و  مذذة ثةر نذذة  نذذة جوابدا قذذَي،  لذذةمانَي عَيرا بذذؤ ثةر مذذة  نذذة  طذذوتي جوابدا خالَيت ئةوَي دي هاتية كرينة 

لذذ خذذؤ داي، ثةر بذذا  مذذةتَي جوا قذذَي، حكو بذذؤ عَيرا لذذةمان د ةحكومةتَي  يذذان ثةر يذذة،  خذذؤ نةدا جذذوابَي  مذذاي  مانَي  
سذذةعات  بذذة  سذذةعات  ضذذونكة  سذذةريعن،  سذذي  لذذةك ئةحدا بذذةلكي طة يذَذت  جوابَي خؤ دةدةن، ئةم جةن جةلسة ب
ئةحداسي سةري  و شيت باشرت بَينة ثَيب، ئةوة طرَيداي بابةتي دي ذي خؤا بةختانة ئةوة خةبةرَي طةرم 

 ووي، ئةو ضَيت ثاشي روون كردنا بدات، سوثاس.بئةوةا ذي وةزيرَي طواستنةوة حازر 
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةِرَيز دكتؤر ابراهيم، كاك بةهزاد فةرموو.
 بةِرَيز بةهزاد دةروَيب دةروَيب:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
كذذار ب مذذةي  كذذو بةرنا كذذةم  ئذذةو د ئذذي  هذذةي، َيتةبعةن ئةز ثةسندا رة شذذكالةك  بذذةاَلم ئي كذذرن،  ثذذاا  ثذذَيب و  تذذة 

هذذةنطي  ثذذَيب  تذذة  طذذةر ها شذذةيي ئة سذذكرتَيري هةمي شذذانةوةي  لذذة كاركَي سذذت  لذَذة دوَي دة تةبعةن بةنيسبةت خا
مذذاددة ) لذذة  بذذني  ثذذةيِرةوي  شذذكالةكة  شذذي ئي طذذةي 16توو بذذووني ثَي تذذاَل  بذذة  لذَذةتَي  لذذة حا يذَذذينت  لذَذة دوَي ب ( خا

يذَذدراوي دواي بسةرؤك، يان جَيطر، يان سكرتَير  شذذتين طر كذذةم داني لذذة ية ة هةر هؤيةك بَيت ئةوة ثةرلةمان 
ئذذةز  يذذة  شذذرت، بؤ يذذي ثَي بذذذاردني نهَين بذذة هةَل كذذان  كذذان، دةق كراوة كذذار دةق كراوة هذذةمان رَي بةتاَل بوونةكة بة 

،ذذة داخواز دكةم ئةظ بِرطةي دي هةمي بَينة ثَيب بةس خاَلة دوَي لة دمياي جةلسة بةشَيوةيةكي ياسايي رَي
 بضيت، زؤر سوثاس.
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 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

شذذةيي  سذذكرتَيري هةمي سوثاس بؤ بةِرَيز كاك بةهزاد، ثةيِرةو زؤر روون و ئاشكراية سكرتَيري كاتي شوَيين 
ئذذة بذذةر  هذذةبَيت، لة شذذتنةكان  بذذة داني سذذيت  سذذتان ثَيوي لذذةماني كورد تذذةي ثةر ئذذةو كا تذذا  تذذةوة  ئذذةو ودةطرَي ةي 

 مةسةلةية براوةتةوة، خاَلَيكي تري نيزامي كاك قادر فةرموو.
 بةِرَيز قادر ئؤمتان رسول:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
طذذةي )54مذذاددةي ) لذذة بِر بذذةتَي  3(  هذذيض با يذَذت  يذَذت ناب يذَذت، دةَل لذذةمان وا دةَل نذذاوخؤي ثةر ثذذةيِرةوي  لذذة   )

 ةي كاردا نةهاتبَيت.مخبرَيتةِروو، يان طفتوطؤ بكرَيت، ئةطةر لة بةرنا
يذذة 6بِرطةي ) بذذؤي هة سذذيؤن  سذذةرؤكي فراك كذذة  سذذيؤنةكان داوة،  سذذةرؤكي فراك بذذة  (ي راستة ئةم دةسةاَلتةي 

ئذذةوةي  بابةتَيكي طشيت و لةناكار خباتةِروو، ئةمة ثَيمانواية ئةمة ثةلةية، ئةمة بابةتَيكي طشيت نيية، دواي 
يذذ يذذة ةجةنابت دةَلَيي لة ثةيِرةوي ناوخؤ لةو ماددة مذذن وا ني سذذةوري  بذذة تة بذذةاَلم  هذذاتووة،  بذذرد  نذذاوت  كذذة  ي 

 ( سةعات بةسةر داخيل كردني لة بةرنامةي كاردا تَيثةِري بَيت، سوثاس.24ئةوةي ئَيمة ومتان )
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ابةتةي بة طرنس و بة ثَيويست دةزانَيت بسوثاس بؤ بةِرَيز قادر لة ثةيِرةودا هاتووة هةر فراكسيؤنَي  ئةو 
ثذذَيب ) كذذات  شذذي ب نذذةوايي 24ثَيشكة بذذؤ دَل كذذردووة،  طذذةَل  لذذةمان لة شذذَيوازة موعامة بذذةو  هذذاتووةو  سذذةعات   )

بةِرَيزتان داوا لة خاتوو بَيطةرد تاَلةباني دةكةم ئةو بِرطةية بة تةواوي خبوَينَيتةوة، بؤ دَلنةوايي هةمووتان 
 رموو.ةئةنداماني ثةرلةمان، ف

 بةِرَيز بَيطةرد دَلشاد تاَلةباني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ( دةَلَيت:6( بِرطةي يةكةم خاَلي )54بةثَيي ثةيِرةوي ناوخؤ ماددةي )

بذذةتَيكي 24سةرؤكي فراكسيؤني ثةرلةماني مايف هةية بةر لة ) شذذتنةكة با سذذتين داني كذذاتي بة لذذة  تذذذمَير  ( كا
 مةرجَي  بابةتةكة طشيت و لةناكاو و بة ثةلة بَيت. تازة خباتة بةرنامةي كارةوة، بة

يذذة  كذذراوة، بؤ شذذكةا  دةست لةكاركَيشانةوةا هاتووة لةاليةن فراكسيؤني يةكَييت نيشتماني كوردستانةوة ثَي
 بة ثَيويستمان زاني بيخةينة بةرنامةي كارةوة.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

بذذةِر بذذؤ  نذذة َيسذذوثاس  ئذذةمِرؤ دةخةي كذذاري  مذذةي  طذذةكاني بةرنا سذذتين بِر ثذذَيب خ سذذتا  طذذةرد، ئَي خذذاتوو بَي ز 
يذذة  ئذذةوة دا طذذةَل  كذذَي لة كذذةم،  طذذةي ية سذذةر بِر نذذة  تذذر دَيي دةنطدانةوة، لة بِرطةي دووةم دةست ثَي دةكةين، دوا

بذذةرز  سذذيت  تذذةوة  )ببِرطةي دووةم و سَييةم و ضوارةم لة بةرنامةي كار بَيتة ثَيب بِرطةي يةكةم، دة ( 56كا
نذذةبَيت، زؤر  لذَذدا   يذذة( لةطة كذذةس ني بةِرَيز لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة  )

 سوثاس، بة زؤرينةي دةنس ثةسند كرا.
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 بةِرَيزان.
 دَيينة سةر بِرطةي دووةم لة بةرنامةي كار دةبَيتة بِرطةي يةكةم:

نذذدامي ث-1 شذذانةوةي ئة لذذة كاركَي سذذت  سذذكرتَيرو ةدة سذذيت  لذذة ثؤ عذذاري(  قذذادر  لذذدين  بذذةِرَيز )فخرا لذذةمان  ر
لذذةماني  سذذةرؤكايةتي ثةر سذذتةي  شذذي دة فذذةرمي ثَيشكة سذذراوي  كذذة بةنوو سذذتان،  لذذةماني كورد ئةنداميةتي ثةر

مذذاددةي ) طذذةي )ب(ي  مذذارة 30كردووة، بةثَيي خاَلي يةكةم بِر سذذتان ذ لذذةماني كورد نذذاوخؤي ثةر ثذذةيِرةوي   )
 ر كراو.اي هةمو1992(ي ساَلي 1)

 بةِرَيزان.
دةست لةكاركَيشانةوةكة وةكو خؤي هاتووة بؤتان دةخوَينينةوة ئينلا دةخةينة دةنطدانةوة، فةرموو خاتوو 

 بَيطةرد تاَلةباني دةخيوَينَيتةوة.
 بةِرَيز بَيطةرد دَلشاد تاَلةباني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةناوي خواي طةورة

 انتبؤ سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردس
 بابةت/ دةست لةكاركَيشانةوة

سذذكرتَيري  كذذو  كذذةم وة بذذةِرَيزتان دة سذذتةي  خذذؤم ئارا شذذانةوةي  سذذت لةكاركَي عذذاري( دة قذذادر  بةندة )فخرالدين 
 ثةرلةمان و ئةنداميةتي ثةرلةمان.

 
 فخرالدين قادر عاري                                                                             

 27/9/2017سكرتَيري ثةرلةماني كوردستان                                                            
 

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

تذذةوة  ) بذذةرز بكا سذذيت  يذذة دة كذذَي لةطةَلدا نذذةوة،  مذذة دةنطدا سذذتا دةخية يذذة زؤر 49بذذةِرَيزان، ئَي كذذةس لةطةَلدا  )
نذذةي  سوثاس، كَي بذذة زؤري سذذوثاس،  نذذةبَيت، زؤر  لذَذدا  يذذة( لةطة لةطةَلدا نيية دةسيت  بةرز بكاتةوة  )كةس ني

 دةنس ثةسند كرا، كاك ئاري نوقتةي نيزامي هةية فةرموو.
 بةِرَيز ئاري حممد هةرسني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سذذةك كذذة ق سذذيت دةزا   بذذة ثَيوي بذذةاَلم زؤر زؤر  يذذة،  مذذي ني تذذةي نيزا شذذتطريي ةواهلل نوق شذذتان ث كذذرد بةِرَيزي م 

دةكةن، من بة ثَيويسيت دةزا  كة بةِرَيز كاك فخرالدين لةو تةوقيتة زؤر زؤر قورسةدا تواني زؤر بة باشي 
سذذية  ئذذةو كور سذذةر  جذذةنابيان لة كذذة  يذذة  لذذةو فةترة فةراهَي  ثِر بكاتةوة كة هةموومان ثَيويستمان ثَيي بوو، 

بذذَي مدانيشتبوون و ئةو ثؤستةيان هةبووة،  تذذةواوةتي  كذذةم بة سذذي دة ن وةكو ئةندام ثةرلةمان زؤر زؤر سوثا
ئذذةجنامي  اليةني ثَيوة ديار بووة، ناكؤكي سياسي لةنَيوان اليةنة سياسييةكان بةهيي شَيوةيةك نابَيت ببَيتة 
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يذذوادار كذذةم، ه سذذي دة تذذر سوثا  مدرز كةوتنة نَيوان ئَيمةي ثةرلةمانتارو خةَلكي كوردستان، بؤية من جارَيكي 
 هةر سةركةوتوو بَيت.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيزان.
لذذةماني  -2 يذذةتي ثةر لذذة ئةندام صذذاحل(  محذذة  هذذاد  بذذةِرَيز )فر لذذةمان  نذذدامي ثةر شذذانةوةي ئة سذذت لةكاركَي دة

كذذرد لذذةماني  سذذةرؤكايةتي ثةر كذذةم وكوردستان بة نووسراوي فةرمي ثَيشكةشي دةستةي  خذذاَلي ية بذذةثَيي  وة، 
مذذارة )30بِرطةي )ب(ي ماددةي ) سذذتان ذ لذذةماني كورد نذذاوخؤي ثةر سذذاَلي 1( ثةيِرةوي  هذذةموار 1992(ي  ي 

( خاَلي شةشةم لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان 1(ي بِرطةي )54كراو، هةروةها بةثَيي ماددةي )
 ي هةموار كراو. 1992(ي ساَلي 1ذمارة )

 و بَيطةرد تاَلةباني دةكةين دةست لةكاركَيشانةوة خبوَينَيتةوة.وداوا لة خات
 بةِرَيز بَيطةرد دَلشاد تاَلةباني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةِرَيز سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان

 لة رَيطةي سةرؤكي فراكسيؤنيةوة
 بابةت/ دةست لةكاركَيشانةوة

لذذ كذذة  سذذةنطاوي(  فذذةرهاد  صذذاحل ) محذذة  فذذةرهاد  ئذذةم  ةمذذن  نذذدامَيكي  كذذو ئة كذذردووة وة خذذوارةوة واذووم  الي 
يذذان  مذذن دراو و من بذذة  كذذة  نذذة ر  ئذذةو دةنطا بذذاوةِري  نذذةو  طذذةي متما هذذةردةم جَي ثةرلةمانة خؤشراَل بووم كة 
هَيناوتة ئةم شوَينة، هةموو كات و ساتَيكيشم لةناو هؤَلي ثةرلةماندا بؤ بة حةق شايستة بوون و بؤ متمانة 

شذذانازيي مبةخشيووةو هةوَل طذذةي  يذذةدا جَي داوة كة نوَينةري ئاواتةكان و خةمةكاني طةلةكةمان ر، لةم ثَيطة
خذذةوةم  بذذة دا لذذةمان  نذذداماني ثةر هذذةموو ئة هةموومانة لةطةَل رَيزي زؤرم بؤ ئَيوةو دةستةي سةرؤكايةتي و 

سذذت ئة كذذو ثَيوي ضذذي دي وة خذذؤم  جذذَي ركة ثَيتان رادةطةية  ناتوا  لةبةر هةندَي هؤكاري شةخسي  كذذةكا  
 بةجَي بكةم، بؤية داوا لة بةِرَيزتان دةكةم ئةم دةست لةكاركَيشانةوةيةم ثةسند بكةن.

 
 فةرهاد محة صاحل كريم                                                                        

                                                                                   29/9/2017 
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

بذذةرز  سذذيت  يذذة دة بةِرَيزان، دةست لةكاركَيشانةوةي بةِرَيز فرهاد محة صاحل دةخةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلدا
تذذةوة47بكاتةوة  ) بذذةرز بكا سذذيت   يذذة دة لذَذدا 7)  ( كةس لةطةَلداية زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا ني كذذةس لةطة  )

 نيية، زؤر سوثاس، بة زؤرينةي دةنس ثةسند كرا.
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قذذادر  -3 لذذدين  بذذةِرَيز )فخرا شذذراو  سذذت لةكاركَي نذذدامي دة شذذوَيين ئة لذذة  سذذول(  بذذداهلل ر يذذوب ع بذذةِرَيز )ا نذذاني  دا
مذذارة 31عاري( لة ليسيت كؤمةَلةي ئيسالمي بةثَيي ماددةي ) سذذتان ذ لذذةماني كورد (ي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةر

 ي هةموار كراو. 1992ساَلي  ي(1)
 خاَلَيكي نيزامي هةية دكتؤر فرسةت فةرموو.

 بةِرَيز د.فرست صؤيف عري:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بذذةتَي   هذذةر با تذذةوة،  يذذد كراوة ئذذةوة تةئك مذذاددة  بةثَيي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان لة ضةندين 
يذَذت، ئَي كذذاردا ب مذذةي  لذذة بةرنا يذَذت  لذذة ثَيب ئةوة دةب نذذة  يذذة،  لذذةمان ئامادة هذذؤَلي ثةر لذذة  نذذة  بذذةِرَيزة  ئذذةم  سذذتا 

لذذة رووي  ضذذونكة  يذَذت،  تذذة دوا خبر ئذذةم بابة هذذاتوو  شذذتنةكاني دا بذذؤ داني كذذةم  يذذة داوا دة كذذاريب، بؤ مذذةي  بةرنا
 ثةيِرةوي ناوخؤوة ناطوجنَيت ئةم بابةتة، سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ثذذَيب )ازؤر سوث سذذةت  تذذؤر فر كذذاك دك بذذة 24س،  سذذالمي  لذَذةي ئي سذذيؤني كؤمة لذذة فراك يذذة  ئذذةم داوا سذذةعات   )
لذذةمان  سذذةرؤكايةتي ثةر سذذتةي  يذذةن دة كذذراوة، لةال لذذةمان  سذذةرؤكايةتي ثةر سذذتةي  بذذة دة شذذكةا  سذذراو ثَي نوو

 ثةسند كراوةو خراوةتة بةرنامةي كار، نوقتةي نيزامي كاك ئومَيد خؤشناو فةرموو.
 عبدالرمحن خؤشناو: دبةِرَيز ئومَي

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بذذايكؤتي  يذذة،  سذذيؤنةكةيان لَيرة نذذة فراك ثشتيواني تةواوي بؤضوونةكةي دكتؤر فرسةت دةكةم، لةبةر ئةوةي 
قذذةبول  لذذةمان  سذذكرتَيري ثةر شذذانةوةي  لذذة كاركَي سذذت  ئذذةو دة ميذذان  طذذةر طر كذذردووة، ئة كذذةيان  كؤبوونةوة

سذذكرتَير دة تذذا  نذذةدةكرا  بذذة سذذنةكرابواية  ئذذةوان  يذَذت،  تذذر ب يذذةكَيكي  ئذذةو  بذذةديري  لذذة  شذذَيتةوة  كذذار نةكَي لذذة  ت 
ئذذةو  بذذؤ  يذَذت  ديرةكةشيان ثَيشكةا كردووةو لَيرة نييةو حازريب نيية سوَيند خبوات، بؤية دةكرَيت دوا خبر
كذذةن و زؤر  شذذكةا ب يذذان ثَي كذذةي خؤ لذذةمان ئةندامة هذذؤَلي ثةر نذذاو  نذذةوة  سذذيؤنةكةيان طةِرا كذذة فراك تذذةي  كا

 سوثاس.
 ِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ةب

 نوقتةي نيزامي كاك دكتؤر شوان قةاَلدزةيي فةرموو.
 باوةمري )د.شوان قةاَلدزةيي(: مصطفىبةِرَيز عمر 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
يذذةعين ثَي لذذةمان،  نذذدامي ثةر يذَذت ئة لذذا دةب خذذوات ئين بذذةوة من ثَيمواية ئةندامي ثةرلةمان سوَيند دة سذذيت  وي

 نيية سوَيند خبوات ئينلا حزوري هةبَيت، سوثاس.
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 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

خذذوات  دواترة جارَي ثةسند دةكرَيت و وةردةطريَيت لة ئةنداميةتي ثةرلةمان لة دانيشتين داهاتوو سوَيند دة
لذذة  يدةبَيتة ئةندامي ثةرلةمان، تا ئةو كاتة ئةندام ثةرلةمان نيية، بؤ يةكاليي كردنةوة بؤ ئةم ثرسة داوا 

 سةرؤكي ليذنةي ياسايي دةكةين رةئي يةكال كةرةوةمان بداتَي فةرموو.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لذذةمان  ( لة ثةيِرةوي11هةر ئةندامَي  لةاليةن خةَل  هةَلبذَيردراوةو دانراوة بةثَيي ماددةي ) ناوخؤي ثةر

تذذة  تذذة ناخرَي ئذذةم بابة كذذات،  سذذندي ب لذذةمان ثة تةنها ئامادة دةبَيت و سوَيند دةخوات ثَيويسيت بةوة نيية ثةر
 دةنطدانةوة، سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

سذذتا دة مذذة، ئَي لذذةالي ئَي سذذندة  سذذايي ثة نذذةي يا سذذةرؤكي ليذ يذذةي  ئذذةم رةئ لذذة ضذذسذذوثاس،  سذذَييةم  خذذاَلي  ينة 
 بةرنامةي كار.

سذذتان  لذذةماني كورد شذذةييةكاني ثةر نذذة هةمي لذذة ليذ نذذة  مذذة بةِرَيزا ئذذةم ئةندا نذذي  ئذذاَلوطؤِر كرد سَييةم/ دانان و 
 ي هةموار كراو:1992(ي ساَلي 1( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )44بةثَيي ماددةي )

شذذ-1 لذذة كاركَي سذذت  نذذةي اثَيب ضاوخستين دة لذذة ليذ مذذد(  ئذذازاد حم طذذؤران  بذذةِرَيز ) لذذةمان  نذذدامي ثةر نةوةي ئة
 ياسايي.

تذذةوة  ) بذذةرز بكا سذذيت  يذذة دة كذذَي لةطةَلدا نذذةوة،  مذذة دةنطدا سذذتا دةخية يذذة زؤر 52بذذةِرَيزان، ئَي كذذةس لةطةَلدا  )
بذذة زؤ سذذوثاس،  نذذةبَيت، زؤر  لذَذدا  يذذة( لةطة نذذةي رسوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت  بةرز بكاتةوة  )كةس ني ي

 دةنس ثةسند كرا.
نذذةي  -2 لذذة ليذ سذذني(  فذذايجن ح يذَذواز  بذذةِرَيز )د.ر لذذةمان  ثَيب ضاوخستين دةست لةكاركَيشانةوةي ئةندامي ثةر

 ثيشةسازي و وزة.

تذذةوة  ) بذذةرز بكا سذذيت  يذذة دة كذذَي لةطةَلدا نذذةوة،  مذذة دةنطدا سذذتا دةخية يذذة زؤر 57بذذةِرَيزان، ئَي كذذةس لةطةَلدا  )
نذذس 4يت  بةرز بكاتةوة  )سسوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دة نذذةي دة بذذة زؤري ( كةس لةطةَلدا نيية، زؤر سوثاس، 

 ثةسند كرا.
 زياد كردني ئةندامي ثةرلةمان بةِرَيز )د.رَيواز فايجن حسني( بؤ ليذنةي ياسايي. -3

تذذةوة  ) بذذةرز بكا سذذيت  يذذة دة كذذَي لةطةَلدا نذذةوة،  مذذة دةنطدا سذذتا دةخية يذذة زؤر 61بذذةِرَيزان، ئَي كذذةس لةطةَلدا  )
نذذس 1ثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت  بةرز بكاتةوة  )وس نذذةي دة بذذة زؤري ( كةس لةطةَلدا نيية، زؤر سوثاس، 

 ثةسند كرا.
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سذذةر  بذذؤ  فذذةرموون  سذذايي ب نذذةي يا نذذداماني ليذ سذذةرؤك و ئة كذذةين  قذذانوني دة نذذةي  ئَيستا داوا لة بةِرَيزان ليذ
بذذة ذمةنصة، بةِرَيزان، ثرؤذة بِريارَي  هةية داوا لة سةرؤكي لي شذذكةا  نةي ياسايي دةكةين ئةو ثرؤذةية ثَي

 ئَيوةي بةِرَيز بكةن.
 بةِرَيز شوان شَي  امحد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
نذذداماني  سذذايي ئة مذذارةي يا يذذةن ذ هذذاتووة، لةال ضذذوواندن ثَيك يذذةكاني دةر ئةم ثرؤذة بِريارة لة شةا خاَل و هؤ

 ثَيدةكات. ثةرلةمان واذوو كراوة كة بةم ناوانةي خوارةوة دةست
 بةِرَيزان:

 ابوبكر عمر عبداهلل-1
 كةذاَل هادي ف َي. -2
 كنعان جنم الدين امحد )حاجي كاروان(. -3
 بةهار عبدالرمحن حممد. -4
 سهام عمر قادر. -5
 عمر صاحل فارس )كؤضةر(. -6
 .مصطفىشَيركؤ جودت  -7
 سهراب مكائيل حممد امني. -8
 بةهزاد دةروَيب دةروَيب. -9

 محةخان. مصطفى هريب -10
 داوا لة بةِرَيزتان دةكةين ئةم ثرؤذة بِريارة ئاراستةي ليذنةي ثةيوةنديدار بكرَيت، لةطةَل رَيزماندا.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

يذذي و ك نذذةي دارا سذذايي و ليذ نذذةي يا سذذتةي ليذ بذذاري ازؤر سوثاس بؤ ليذنةي ياسايي، ئةم ثرؤذة بِريارة ئارا رو
 ئابووري و طشت ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان، سوثاس.

 بةِرَيزان.
لذذةماني  شذذتين ثةر ئذذةمِرؤي داني كذذاري  مذذةي  لذذة بةرنا ضذذوارةم  خذذاَلي  بذذووة  كذذة  كذذةم  خذذاَلي ية طذذؤي  بذذؤ طفتو
صذذة  سذذةر مةن هذذةر لة كذذةم  سذذايي دة نذذةي يا لذذة ليذ كذذردن داوا  طذذؤ  سذذةر طفتو ضذذينة  ئذذةوةي ب ثذذَيب  سذذتان،  كورد

مذذان لتَيننةوة،  ضذذةند خاَلَيك بذذةاَلم  يذذة،  مذذان ني ة سةرةتاا ئَيمة وةكو دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان طوتار
 هةية بة ثَيويسيت دةزانني ثَيب طفتوطؤ خبرَينةِرووي  ئَيوةي بةِرَيز.

 بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان.
طذذةلي هةر لة سةرةتاي ئةم دانيشتنةي ثةرلةماني كوردستان بة ثَيويسيت دةزانني جارَي كي تر ثريؤزبايي لة 

ئذذامرازَيكي  نذذدؤم  يذذارة ريفرا سذذتان، د كوردستان بكةين بة بؤنةي سةركةوتين ريفراندؤمي سةربةخؤيي كورد
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نذذةكراو  ضذذاوةِروان  نذذدو  نذذةوةي تو خذذةوة كاردا بذذة دا بذذةاَلم  سذذةقامطرييي،  شذذيت و  نذذاوي ئا لذذة ثَي سذذيةو  دميوكرا
قذذي نذذةراني عَيرا مذذةني نوَي مذذةت و ئةجنو يذذةن حكو ئذذةو  لةال شذذَيوازَي   هذذيض  بذذة  كذذة  تذذةوة،  يذذدراَلي لَيكةو ف

سذذي،  مذذةدةني ديبرؤما لذَذةتي  نذذةماكاني دةو يذَذراق و ب شذذةيي ع سذذتووري هةمي طذذةَل دة يذَذت لة كاردانةوةية ناطوجن
لذذةماني  نذذةوةي ثةر بذذة وةاَلمدا سذذت  يذَذراق ثَيوي نذذةراني ع مذذةني نوَي نذذةي ئةجنو نذذةو بِريارا ئذذةو كاردانةوا يذذارة  د

كذذةم مكوردستان هةية، وةاَل تذذان لَيدة سذذتان، داوا خذذةَلكي كورد فذذةكاني  شذذت ما َيكي هَينمانة لة ئاسيت رةوايي ط
سذذتان داوا  طذذةلي كورد شذذتيانةي  طفتوطؤيةكي هَيمنانة دوور لة هةموو طرذي و تةشةنةيةك، ديارة ثةيامي ئا

 دةكةين زاَل بَيت لةسةر هةموو داوايةكي تر بؤ طرذي تةشةنة.
 بةِرَيزان.

شذذت رلةو ثَيناوةدا بة بذذؤ ط سذذةرة  شذذرتين ضارة ضذذِركردني با هذذدا و  هذذةولَيرو بة لذذةنَيوان  يذذالؤة  دةوام بووني د
نذذاو  بذذؤ  كَيشةو ناكؤكيةكان، ئَيمة بة ثَيويسيت دةزانني بة ثَيشوازييةكي طةرم لة هةموو ئةو هةواَلنة بكةين 

يذذةكطرتووةكاني ةبذيواني لةنَيوان كياني كوردستان و حكومةتي فيدراَل لة بةهدادا بةتايبةتي لةالي ن والتة 
جذذةعي  طذذةورة مةر كذذةين  سذذتاني دة سذذةيد سي خذذةكاني  بذذة نر تذذة  لذذة و طذذةرم  ئةمريكا، هةروةها ثَيشوازييةكي 
بذذةِرَيزتان  نذذني  شيعة لة عَيراقدا، لة وتةكةيدا هاتووة دةبَيت رَيز لة مافةكاني طةلي كوردستان بطريَيت، دةزا

مذذار  مهةمووتان قسةتان هةية لةم رؤذةدا، لةمةِر ئة كذذان تؤ نذذةوةو ناوة طذذؤ دةكةي طذذاي طفتو بابةتة طرنطة دةر
نذذدن  سذذتنةوةو طةيا دةكةين و دةست بة طفتوطؤ دةكةين، ئَيستا ناوةكان دةنووسني و دةرفةت بة وةزيري طوا
ئذذةوةي  بذذةر  كذذات، لة شذذتنة ب بذذةم داني شذذكةا  خذذؤي ثَي تذذةي  شذذهاتةكان و يذذني ثَي لذذة دوا يذذن  لذذةت دةدة بذذة وةكا

بذذةخَير قهةمووتان دةتانةوَيت  مذذاني  تذذؤر ئا سة بكةن دوايي ئاَلوطؤِر دةكةين لةنَيوان فراكسيؤنةكان، كاك دك
 بَيي.

 بةِرَيز بَيطةرد دَلشاد تاَلةباني:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

هذذةبَيت  سذذةنطيةك  ئذذةوةي هاو بذذؤ  تذذر  بذذةاَلم دوا بةشَي  لة ناوةكان رؤذَي  ثَيشرت تؤمار كراون دةخيوَينمةوة، 
 ؤنةكان بة تَيكةاَلوي ناوةكان دةخوَينمةوة:يلةنَيوان فراكس

شذذيالن  خذذان،  حذذاجي مري محذذد،  رذذَ ا لذذي، خ بذذاس هزا يذذد، ع يذذات جم )ئامينة زكري، د.فرست، شريين حسين، ح
يذذاقؤ،  يذذدة  قذذةاَلدزةيي، وح خان، ظيان عباس، ظمان فيصل، منى نيب، ابو كاروان، عبداهلل حاجي حممود، شوان 

بذذدالرمحن،  دجودت جرجي ، حممد سعدالدين، ماج بذذةهار ع لذَذةدني،  بذذوبكر هة يذذب، ا سذذتا هر طذذان، مامؤ بازر
نذذةس،  سذذتا ئة مسذذؤ، مامؤ بذذراهيم  بةهزاد دةروَيب، كاك سهراب، كةذاَل هادي، عمر كؤضةر، حاجي كاروان، د.ا
مذذد،  نذذةجات حم خذذان،  ئاواز محيد، كاك حتسني، مةردان خدر، مدينة خان، نازم كبريي، دَلشاد شعبان، سؤزان 

سذذاالر شكاك سريا ، فرحان جوهر، سةركةوت سةرحةد، طةشة خان، عباس فتار، تةالر خان، صاحل فةقَي، كاك 
 حممود، كَيي تر ماوة ناوي نةخوَيندراوةتةوة.
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 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 نوقتةي نيزاميمان هةية، بةِرَيز شريين حوسين فةرموو.
 ان:ضرمبةِرَيز شريين حسين 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لذذةمانتارا،  نذذا ثةر بذذؤ ئاخافت بةري ئةهرةب دانيشتين ثةرلةمان عورفَي  هةبَيت وةخت هاتيتة تةحديد كرن 
بذذؤ  كذذرن  شذذان  سذذت ني تذذة دة ذي بةر هةندَي ثَيشنيار دكةمة كوت ظَيرَيدا ذي دوو دةقي ة، ئان سَي دةقي ة بَي

بذذدرَيت، اهةر بةِرَيزَيكي ئةندام ثةرلةمان بؤ ئ سذذةر  كذذا لة ئذذةظرؤ بِريارة خافنت داكو بطهةنة ئةجنامةكي باا 
 زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس بؤ ئةو ثَيشنيارة، بةِرَيز حيات جميد فةرموو.
 بةِرَيز حيات جميد قادر:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
تذذدا  ثشتيواني لة ثَيشنيارةكةي كذذورترين كا لذذة  ئذذةوةي  بذذؤ  خذذت و،  نذذي وة دكتؤرة شريين دةكةم بؤ زةبت كرد

يذَذت  يذذد بكر كذذات تةحد طذذةر  طذذات، ئة كذذردووة ب مذذار  نذذاوي تؤ بذذةِرَيزَيكي زؤر  ثةيامي هةموو بةِرَيزان كة ديارة 
 شتَيكي باشةو سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ئةم ثَيشنيارة، بةِرَيز دكتؤر سرياش فةرموو. سوثاس بؤ ثشتيواني
 بةِرَيز سراش شَي  امحد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 منيب ثاَلثشيت دكتؤرة شريين دةكةم بؤ ئةم مةبةستم بوو، سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

سذذَي دةقي ذذة،  سوثاس بؤ بةِرَيزتان، ثَيشنيارَيكي ثةسندة، ئَيمةا بذذة  هذذةبوو  هةوَل دةدةين، ثَيشرت عورفَي  
كذذاك  نذذةوة،  تذذة بكة هةوَل دةدةين لة ماوةي سَي دةقي ة بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان رةئيةكاني خؤيان ثوخ

 ساالر فةرموو.
 بةِرَيز ساالر حممود مراد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ة بؤ طفتوطؤي ئةندامان، بةاَلم هيوادارم جةنابتان سنطتان ولةِراستيدا راستة بةثَيي عوري كات تةحديد كرا

ثذذَيب  مذذة  بذذوو ئَي شذذرت وا  مذذن با ئذذي  بذذة رة نذذةكرَيت و،  فراوان بَيت بابةتةكة زؤر زؤر هةستيارة كات تةحديد 
سذذايي  نذذةي يا بذذؤ ليذ يذَذرن  يذذة بين شذذنياريان هة نذذةي ثَي ئذذةو ئةنداما طذذةَل  سذذايي لة نذذةي يا كذذردن ليذ طذذؤ  طفتو

سذذةدا درةشنووسَي  ئاما لذذةو ثر نذذدامان  طذذؤي ئة تذذوانرا طفتو ة بكراية و خبراية بةردةست و ئينلا ئةو كات دة
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نذذةوة،  تذذة دةنطدا يذَذت خبرَي لذذةمان دةكر نذذدام ثةر سذذَي ئة شذذنياري  كورت بكرَيتةوة، راستة ئةوة بووة تةرحي ثَي
يذذد  كذذات تةحد طذذرنطن  كذذة  هذذاتوو  شذذتنةكاني دا بذذؤ داني نذذةكرَيت  سذذبيت  مذذة تة يذذوادارم ئة بذذؤ ببذذةاَلم ه يذَذت  كر

 ئةنداماني ثةرلةمان، سوثاستان دةكةم.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

سذذَي دةقي ذذة  كذذات  كذذة  سذذندة  زؤر سوثاس بؤ بةِرَيز ساالر حممود، بةِرَيزان ئةوة وةكو ثَينشيار لةالي ئَيمة ثة
دانيشتنةكةا درَيذ بوو دوايي داواي ثشووةك  تةحديد بكرَيت، بةاَلم لةبةر ئةوةي بابةتةكة طرنطةو ئةطةر

طذذةر  ثذذَي دةدةن، ئة يذذةا  هذذةمووتان با يذذام  يذذن، دَلن تذذة دةدة بذذةم بابة يذذةا  بذذني و با بذذةردةوام دة بذذةاَلم  دةكةين، 
نذذداماني  بذذةِرَيزان ئة هذذةموو  بذذؤ  كذذةوين  يذذا دة كذذةم فر سذذةور دة كذذرَين تة تذذة ب نذذةوةو ثوخ ضذذِر بكرَي سذذةكان  ق

 ثةرلةمان.
 بةِرَيزان.

كذذةي  ئَيستا دةرفةت بة جةنابي وةزير دةدةين وةزيري طواستنةوةو طةياندن بة وةكالةت با بفةرمووَيت وتة
 خؤي ثَيشكةا بكات بةناوي حكومةتي هةرَيمي كوردستان، فةرموو كاك مولود باوةمراد.

 ياندن بة وةكالةت:ةوةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان و وةزيري طواستنةوةو طبةِرَيز مولود حمي الدين باوةمراد/ 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.
 خوش  و براياني ثةرلةمانتاران.

 ئةم كاتةتان باا.
طذذرتين  يذذاري را نذذةوة، بِر يذَذراق خبوَي كذذةي ع قذذي بِريارة كذذة دة كذذةم  ثذذَي ب سذذت  يذَذرةوة دة مذذةوَيت ل سذذتيدا دة لةِرا

لذذةناو َيطةشتةكاني هاتوو رؤيشتوو بؤ فرؤكةخانةي ن كذذة  ودةوَلةتي، سرَيماني و هةولَير، ثاشان ئةو خااَلنةي 
تذذا  شذذرؤظة،  بذذةر  ئةو بِريارانةدا هاتوون من لةبةردةم جةنابتان وةكو نوَينةراني خةَلكي كوردستان دةخيةمة 
يذذةن  كذذوردي لةال مذذاني  بذذة ز كذذة  بذذدةن بِريارة نذذي  ضذذاو روو بذذة بةر نذذي و  بذذة روو ئةو كاتة ئَيوة بِرياري خؤتان 

 ينطةي بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةني وةزيراني عَيراق دةرضووة:سنوو
راطرتين طةشتةكاني واَلتاني دةرةوة بؤ فرؤكةخانةي هةولَيرو سرَيماني هاتوو و رؤيشتوو ئةم راطرتنة كاري 
بذذؤ  شذذراي،  بذذة و ئي بذذؤ رةقا ثَي دةكرَيت تا كاتي ثابةند بووني كاري هةردوو فرؤكةخانةي هةولَيرو سرَيماني 

سذذةاَلتي ارةق نذذةراني دة هذذةبووني نوَي شذذَيوةيةك  رذذادي بة مذذةدةني ئيتي كذذةواني  سذذةاَلتي فرؤ شذذرايف دة بذذةو ئي
 فيدراَلي عَيراق لة هةردوو فرؤكةخانةي ناوبراوةكة بؤ هةَلستان بة ئةركة قانونيةكانيان دابني بكات.

اساوي ناوةِرؤكي ئةم بِريارة، ثديارة لةنَيو دوو كةوانة )االشراي والرقابة( ئةوة بة حيسابي خؤي كراوةتةوة 
بذذةجَي  جذذَي  بذذؤ  بذذَين  قذذةوة  لذذة عَيرا خذذةَلكَي   يذذان  قذذةوة،  لذذة عَيرا مذذةَلَي   هةروةها ئةوانةي كةوا ثَيويستة كؤ
بذذةجَي  جذذَي  يذَذرة  يذذةكانيان ل كذذة قانون كذذة ئةر كردني ئةم دوو ئةركة لة هةردوو فرؤكةخانةكة بةو شَيوةيةي 

مذذ بذذةر  تذذة  ثذذةناي بردؤ كذذة  كذذةن، بِريارة قذذي، 21و  9و  5و  4ددةي )اب كذذةواني عَيرا سذذةاَلتي فرؤ قذذانوني دة  )
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كذذراوة،  2016دةرضووة، بَيطومان ئةم ياساية لة نيساني ساَلي  1974( لة ساَلي 148ياساي ذمارة ) هةموار 
بةاَلم هةموار كردنةكةي تةنها ذمارةكان و دينارةكاني كؤني عَيراقي و هةرامة و رسومات طؤِراوة بة ديناري 

نذذة )َيئ يذذة، 211ستاو كراوة بة مريؤن لةطةَل ضةند بِرطةيةكي بةسييت ثَيشةكيةي بة تَيكِرا ئةم قانو ( ماددة
قذذانوني 211لةم ) نذذة،  ئذذةم قانو سذذتيدا  لذذة ِرا كذذراوة،  سذذتكاري  ( ماددةية بة هةمووي دوو ماددة، سَي ماددة دة

سذذاَلي  1974سةردةمي حزبي بةعسة ساَلي  كذذة43) 2017بذذؤ  كذذات  سذذاَل دة نذذة،  (  مذذةني زؤربةما كذذي تة نزي
ئذذةم  كذذراوة،  بذذؤ  كذذةمي  هذذةمواري ية سذذةوِرة  يذذادةي  سذذي ق يذذةن مةجري كذذردووة لةال مذذزاي  )امحد حسن بكر( ئي
لذذة  يذذار  فذذراوان و د ماددةية كاتَي  دةرضووة كة فرؤكةخانةي نَيودةوَلةتي تةنيا بةهدا بووة لةسةر ئاستَيكي 

بذذةو ةعَيراقدا، يةعين ئَيستا ذمارةيةكي زؤر لة فرؤك شذذت  هذذةر ث سذذةن  بذذوو ئةسا خانةي نَيودةوَلةتي هةن، دة
نذذة  ئذذةم ماددا كذذة  بذذةوةي  سذذتم  شذذت دةبة نذذدا ث طذذةَل بةِرَيزتا ياساية نةبةسرتاية، بةاَلم من لة طفتوطؤيةكا  لة

 راسنت و وان و حةقن دةبَيت ثشتيان ثَي ببةسرتَيت بزانني ئَيمة لةكوَيني و بِريارةكةي عَيراق لة كوَيية 
ةوة بَرَيم كة هةردوو فرؤكةخانةي نَيودةوَلةتي سرَيماني و هةولَير لةاليةن حكومةتي كوردستانةوة ئسةرةتا 

هذذةرَيمي  مذذةتي  يذذةن حكو كذذراون و، لةال فذذراوان  سذذتانةوة  هذذةرَيمي كورد مذذةتي  دروست كراون و، لةاليةن حكو
كذذات، كوردستان نؤذةن دةكرَينةوةو، حكومةتي هةرَيمي كوردستان خةرجي مانطانةو سااَل بذذني دة يذذان دا نة بؤ

سذذتنةوةو  يذذري طوا شذذايةتيدان وةز بذذؤ  هذذةر  ئذذةمِرؤا  تذذا  يذذة، وا قذذةوة ني بذذة عَيرا هيض ثةيوةندييةكي داراييان 
طةياندن بة وةكالةت عةرزي جةنابتان بكةم ئَيمة مانطانة تةواوي داهاتةكاني وةزارةت لةنَيوانياندا هةردوو 

سذذرَيمان هذذةولَيرو  يذَذوة دام  يفرؤكةخانةي نَيودةوَلةتي  مذذةتي ئ لذذة خز مذذن  كذذة  ئذذةمِرؤا  تذذا  نذذةوة  بذذاَلو دةكةي
نذذدَي  داهاتي فرؤكةخانةكان كةمرتة لةو مةسرةفةي كة ثَيشكةشيان دةكرَيت، بؤضي  ضونكة لَيرةو لةوَي هة
بذذة  مذذة  كذذات، ئَي كذذة ب جار بةر طوَيمان دةكةوَيت كةوا رةنطة عَيراق ضاوي لة داهاتةكة بَيت و رةقابةي داهاتة

شذذكرا  نذذدني دئا كذذاني راطةيا هذذةموو دامودةزطا بذذة  يذذن  نذذةوةو دةدة بذذاَلو دةكةي سذذاييت وةزارةت  سذذةر  هذذات لة ا
هذذة  سذذتثاكي نةزا سذذتةي دة يذذي و دة ضذذاودَيري دارا يذذواني  لذذة د كذذردووة  خذذؤم داوام  نذذدة  سذذتان بة هةرَيمي كورد

و بةرثرسةكاني  تبةدواي هةمووي فر  بة فرسي ئةو ثارانة بِرؤن كة رادةطةيةنرَيت لةوة زياتر بوو وةزارة
وةزارةت بةرثرسن، لةوةا كةمرت بوو ئةوة ديارة دةستكةوتي وةزارةتةو قسةيةكمان لَيي نيية، لَيرةوة هيض 

 ثاساوَيكي ئيشراي و رةقابة نيية لةبةر ئةم خااَلنةي خوارةوة:
ثذذةروةردة، دا طذذاي مسروشيت فرؤكةخانة جياوازة لة سروشيت هةر دامودةزطايةكي تر وةكو دامودةزطاي  ودةز

لذَذةتي  سذذَرةتَيكي نَيودةو خوَيندني بااَل، دامودةزطاي تةندروسيت، هةر دامودةزطايةكي تر، ئةم دامةزراوةية خة
مذذةدةني  سذذوَلتةي  بذذة  يذَذت  سذذت ب بذذةردةوامي ثةيوة بذذة  بذذووة  ضذذار  سذذَرةتةي نا بذذةم خة يذذة  يذذة، بؤ نيشتماني هة

هةولَيرو سرَيماني ثابةندي ئيشراي و رةقابةي  تةيِراني عَيراقي، ئَيمة لة هةردوو فرؤكةخانةي نَيودةوَلةتي
سذذيت  سذذةر ئا سذذات لة بذذة  سذذات  بةردةوامي سوَلتةي فرؤكةواني مةدةني بووين لةسةر ئاسيت ضركة بة ضركة، 
يذَذ ،  مذذانس جار ضذذوار  تذذا  يذذب، وا سذذيت دةور سذذةر ئا سذذااَلنة و، لة سذذيت  سذذةر ئا نذذة، لة مانطانة، لةسةر ئاسيت رؤذا

تذذا  شةا مانس جارَي ، ثَيني مانس سذذرَيماني  هذذةولَيرو  لذَذةتي  جارَي ، ئَيمة لة هةردوو فرؤكةخانةي نَيودةو
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سذذتان  هذذةرَيمي كورد بذذةرةو  سوَلتةي فرؤكةواني مةدةني عَيراقي رَيطة نةدات بة فرؤكةيةك لة شوَيين خؤي 
لذَذةتي  نذذةي نَيودةو بذذؤ فرؤكةخا يذذةك  هذذيض فرؤكة يذَذت،  يذَذت  ووَل نذذة ناتوان لذذة فرؤكةخا يذذة  ئذذةو فرؤكة يذَذت  ب

ثذذي ةهذذ ثذذي  نذذاوي ) يذذة  نذذةداتَي ثَيموا هذذاتين  مذذزي  مذذةدةني رة كذذةواني  سذذوَلتةي فرؤ هذذةتاوةكو  سذذرَيماني  ولَيرو 
ضذذاودَيري  ئةي(ية رةمزةكةي، هةتا رةمزي هاتين نةداتَي و لة رَيطةي راداري ئةو واَلتانةي بةسةرياندا دَيت 

ئذذةوةي  ضنةكات كاتَي  هاتة ناو خاكي عَيراق بة هيض شَيوةيةك لة شَيوةكان هي يذَذت،  يذَذت ب فرؤكةيةك ناتوان
تذذي  مسذذاني و رذَذي ئا كة بةِرَيزتان لَيرةو لةوَي دوايي نةوةكو ثرسيار بكةن دةبيسنت فالن فرؤكةخانة، فالن هَي
يذَذراق،  خذذاكي ع نذذاو  تذذة  من دَيم و فالن هَيَري ئامساني وتي من خةرقي ئةمة دةكةم شيت وا نيية ناتوانَيت بَي

يذَذت، يذذضونكة لة بةرزترين بةرزاي طذذةي رادار ب لذذة رَي يذَذت  ئذذيال دةب نذذةكرَيت  يذذةت  شذذَيوةيةك هيدا هذذيض  بذذة  دا 
شذذَيتةوة،  يذَذت بني شذذَيوةكان ناتوان لذذة  شذذَيوةيةك  طةشت لة زؤن فالي ئيال دةبَيت رادار ضاوي لَي بَيت بة هيض 

مسذذ كذذةم ئا بذذةِرَيزتان دة طذذةَل  سذذة لة مذذن ق ئذذةمِرؤ  تذذا  يذَذراق لةبةر ئةوة شيت وا مومكني نيية تا ئَيستا و،  اني ع
كذذة  هذذةردوو فرؤكةخانة سذذاتةا  ئذذةم  تذذا  يذذة،  مذذةدةني عَيراقدا كذذةواني  سذذةاَلتي فرؤ لذذةذَير دة نذذةو  يذذةك ئامسا
هذذةموو  لذذة  كذذةكان  ئذذةوة فرؤ يذذة،  مذذةدةني عَيراق كذذةواني  سذذوَلتةي فرؤ سذذتؤي  ثابةندين بةو ئةركةي كة لة ئة

سذذر هذذةولَيرو  لذَذةتي  نذذةي نَيودةو سذذتةي فرؤكةخا يذذاوة ئارا سذذةاَلتي َيشذذوَينةكاني دن هذذةروةها دة كذذات،  ماني دة
لذذة  سذذتان  هذذةرَيمي كورد كذذاني  ضذذاودَيري تاوةرة مسذذاني،  ضذذاودَيرةكاني ئا كذذةوا  قذذي  مذذةدةني عَيرا كذذةواني  فرؤ
ثذذَي  تذذاني دةرةوة  لذذة واَل نذذة  شذذجن و راهَينا هذذةم مة هةردوو فرؤكةخانةكة هةم مةشجن و راهَينانيان ثَي دةكات، 

هذذةولَير ةدةكات، هةم موصادةقة لةسةر ئةو شةهاد ية دةكات كة ئةم كارمةندة لة فرؤكةخانةي نَيودةوَلةتي 
لذذة  يذذاخود  تذذاوةر  لذذة  يذَذت  يذذة دةتوان يان سرَيماني ئةم كارمةندة ئةو شةهادةيةي هةيةو، ئةو بِروانامةيةي هة
بذذةردةوامي  بذذة  قذذي  مذذةدةني عَيرا كذذةواني  سذذوَلتةي فرؤ سذذااَلنة  هذذةروةها  كذذات،  شذذداري ب ضاودَيري ئامساني بة

هذذةولَيرو  يثزيشك لذَذةتي  نذذةي نَيودةو ثسثؤرو تايبةت دةنَيرَيت بؤ ثشكنيين كارمةنداني تايبةت لة فرؤكةخا
نذذا،  يذذان  سذذنت،  نذذة هةَلب لذذة فرؤكةخا كذذةيان  بذذة ئةركة سرَيماني تا شياني جةستةييان بزانَيت، كة ئايا دةتوانن 

سذذرَيماني  ةسةرباري هةموو ئةمانة بةِرَيوةبةري طشيت فرؤكةخانةكاني عَيراق لة بةسر هذذةولَيرو  هذذةتاوةكو 
سذذذتيةكاني  شذذذةو ثَيوي يذذذان كَي شذذذةكان،  سذذذةر كَي كذذذردن لة طذذذؤ  بذذذؤ طفتو يذذذة  شذذذتنيان هة شذذذَيوةي دةوري داني بة
شذذيت  بذذةري ط سذذرَيماني و بةِرَيوة لذَذةتي  نذذةي نَيودةو شذذيت فرؤكةخا بذذةري ط هذذةردوو بةِرَيوة نذذةكان،  فرؤكةخا

بذذردوودا شفرؤكةخانةي نَيودةوَلةتي هةولَير ئةندامن لةو داني مذذانطي را تنة، لةو كؤبوونةوةية دةورييةو، لة 
لذذة  نذذدةم،  يذَذراق و بة سذذتنةوةي ع لة فرؤكةخانةي هةولَيري ثايتةخت ئةجنامدرا بة سةرثةرشيت وةزيري طوا
تةواوي شاندةكاندا عَيراق دةعوةتي فرؤكةخانةي نَيودةوَلةتي هةولَيرو سرَيماني دةكات بؤ بةشدار بوون لة 

هونةري و فةنييةكاندا، سوَلتةي فرؤكةواني مةدةني عَيراقي كَيشةي لةسةر هةر شتَي  و  خولة تةكنيكي و
لذذة  تذذةكنيكي  يذذةكي  هذذةر طؤِرانَيكاري شذذتَي  و  هذذةر  بذذة  بذذةر  ضذذووني بةرام شذذتَي  و بؤ هذذةر  سذذةر  سذذةي لة ق
لذَذةتي  نذذةي نَيودةو هذذةردوو فرؤكةخا طذذةَل  نذذدي لة سذذت ثةيوة سذذتة و را بذذدات را كذذةواني روو  سذذةلةي فرؤ مة

سذذةلةي رس لذذة مة بذذةتي  شذذوَينَي ، بةتاي َيماني و هةولَير دةكات، هةر كاتَي  بيةوَيت ثشكنينَي  بكات لة هةر 
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ضذذؤنيةتي  شذذتوو،  شذذتياراني رؤي هذذاتوو و طة شذذتياراني  شذذنت، طة سذذةلةي رؤي لذذة مة كارطةو، لة مةسةلةي هاتن، 
نذذة تذذري فرؤكةخا شذذةكاني  شذذنت، بة كذذؤنرتؤَلي رؤي هذذاتن و  كذذؤنرتؤَلي  كذذردن و  طذذومرة،  ئيب  لذذة  يذذة  كذذة بريت

يذذةك  هذذةر لةحزة يذَذ  و  هذذةر كات نذذة،  هذذةموو ئةما سذذايب و  نذذةري و ئا بريتية لة فرؤكةخانة، بريتية لة ظَيرت
شذذكنني  بذذؤ ث سوَلتةي فرؤكةواني مةدةني عَيراقي ويستيبيةتي وةفدَي  بنَيرَيت بؤ تةفتيب، بؤ تَيطةيشنت، 

بذذةِرَيزتان ةئامادة وةفد هاتؤتة هةرَيمي كوردستان، بة هةموو ئ بذذة  مذذةوَيت  كذذردم دة كذذة  سذذانةي  ئذذةم ق نذذة  ما
بَرَيم هةروةكو بةم شَيوةيةا طةياندوومانةتة هةموو ميدياكاني دنيا، بةو كةسانةي كةوا بايةا بةم بِريارة 
يذذة،  دةدةن، دةمةوَيت ئةوة بَرَيم كة هيض مانايةك بؤ ئيشراي و رةقابة، يان داوا كردني ئيشراي و رةقابة ني

بذذة ائةم بِري سذذتَيت  رةي سةرؤكي ئةجنومةني وةزيراني عَيراق كة ثشت بة مةسةلةي ئيشراي و رةقابة دةبة
حمذذل  ذذا( 21و  9و  5و  4ماددةكاني وةكو طومت ) لذذدعوى ال  لذَذَين )ا يذذدا دة ( وةكو لة هةندَي  دةعواي جينائ

نذذد بذذؤ ثةيوة نذذة  كذذو يئةم بِريارة هيض مةحةلَيكي نيية،  نة بؤ ئيشراي، نة بؤ رةقابة،  مذذة وة نذذدي ئَي ، ثةيوة
سذذةعات ) تذذان  ضذذاوي خؤ نذذة بةر تذذان بهَين سذذتا خؤ سذذةعات )12طذذومت ئَي يذَذت،  هذذةولَير د بذذؤ  يذذةك  ( 1( فرؤكة

سذذةعات ) سذذرَيماني دةِروات،  لذذة  يذذةك  ئذذةوة 1:30فرؤكة ئذذةالين دَي، دواي  يذذا  نذذةي تورك سذذةلةن فرؤكةخا ( مة
نةي ئةرجنتني دَي، هةموو ئةمانة سات بة اثيكاسوس دَيت، دواي ئةمة جَيرمةني دَيت، دواي ئةمة فرؤكةخ

ئذذةو  يذَذت و  سذذتان د هذذةرَيمي كورد بذذةرةو  يذذةك  يذَذت   فرؤكة قذذي دةزان مذذةدةني عَيرا سات سوَلتةي فرؤكةواني 
رَيطاي بؤ خؤا دةكات و رحرةكةي بؤ رَي  دةخات، كةواتة لةبةرضاوي هةموومان، لةبةر طوَيي هةموومانة 

سذذةرباري اكة سوَلتةي فرؤكةواني مةدةني عَير قي سةعات بة سةعات لةطةَل حكومةتي هةرَيمي كوردستانة 
هذذةموو  يذذة،  نذذةيان الي ئَيمة بذذةردةوامي ليذ بذذة  ئذذةوان  نذذةن  لذذة فرؤكةخا كذذة  نذذةي  ئذذةو ديكؤمَينتا هذذةموو 
نذذةي  هذذةردوو فرؤكةخا بذذةري  بذذةِرَيز بةِرَيوة طؤِرانكارييةكان رادةطةيةنن بة هةردوو فرؤكةخانةكة، هةردوو 

سذذوَلتةي  نَيودةوَلةتي يذذةكاني  هةولَيرو سرَيماني ئامادةن لة هةموو كؤبوونةوة طشتيةكان و كؤبوونةوة دةوري
لذذة  شذذَيوةيةك  بذذةهيض  يذذارة  ئذذةم بِر قذذي،  فرؤكةواني مةدةني عَيراقي و، هةروةها وةزارةتي طواستنةوةي عَيرا

كذذرداري  مذذة  وشَيوةكان وةكو بةم شَيوةية عةرزم كردن بنةماي قانوني و بنةماي عةمةلي  يذذة، ئة يذذداري ني ئ
 يةك.

دوو/ ئةم بِريارة بةهيض شَيوةيةك بة فةرمي بة ئَيمة نةطةيشتووة، نة لة وةزارةتي طواستنةوةي عَيراق، نة 
ثذذاا  نذذةطوتووين،  يذذان  لذذةفؤنيب ثَي بذذةرو تة بذذة خة نذذةت  قذذي، تةنا مذذةدةني عَيرا كذذةواني  سذذةاَلتي فرؤ لذذة دة

كذذةوا نذذدا  مذذة بِريارما يذذارة ئَي ئذذةم بِر ضذذووني  سذذةاَلتي  دةر يذَذراق و دة سذذتنةوةي ع تذذي طوا بذذة وةزارة نذذدي  ثةيوة
ئذذةم  شذذتينة  يذذةكامنان طةي يذذةكامنان و ثةيوةندي ئذذةجنامي طفتوطؤ لذذة  كذذةين،  يذَذراق ب مذذةدةني ع كذذةواني  فرؤ

 تَيطةيشتنةي خوارةوة:
شذذاندنةوة سذذةاَلتي هةَلوة نذذة دة مذذة  ضذذووة، ئَي مذذةوة دةر يذذةن ئَي يذذة، لةال مذذة ني نذذة  ،ئةم بِريارة ثةيوةندي بة ئَي

هذذةرَيمي  مذذةتي  ئذذةركي حكو ئذذةوة  بذذةَلكو  يذذة،  سذذةر ني منذذان لة حذذةزة كرد دةسةاَلتي راطرتن، نة دةسةاَلتي موال
بذذة  يذذن  نذذة راز مذذة  كذذةن، ئَي يذذران ب مذذةني وةز طذذةَل ئةجنو سذذت لة سذذتةو را كذذة را يذذة  ئذذةركي ئَيوة سذذتان و  كورد
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نذذدي ةدةرضووني، نة ثَيشمانواية دةرضووني خزمةت دةكات، بةاَلم لة هةمووي حاَل يذذارة ثةيوة ئذذةم بِر تةكان 
 بة ئَيمة نيية.

بذذةِرَيزيان  يذذاري  كذذرد، بِر ئَيمة لةطةَل سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران و بةِرَيزاني ئةجنومةني وةزيران تاوتوَي 
تذذة  يذذةوة بيطةيةنَي طذذةي خؤ لذذة رَي كذذة  هاتة سةر ئةوة كة ئَيمة نامةيةك ئاراستةي وةزير بكةين، تاوةكو نامة

يذذران  نئةجنومةني وةزيرا مذذةني وةز لذذة ئةجنو هةر ضؤنَي  مامةَلةي لةطةَلدا بكات بيكات، ئَيمة نامةيةكمان 
سذذتنةوةو  تذذي طوا نذذةي وةزارة كذذرد رةوا مذذادة  تذذر ئا يذذاني  مذذاني و برا تذذؤر ئا كذذاك دك بذذةِرَيزم  بذذراي  كذذاري  بذذة هاو

مذذة ئ كذذة ئَي طذذوتن  مذذان  كذذرد و ثَي طذذؤ اطةياندني عَيراق و سوَلتةي فرؤكةواني مةدةني عَيراقمان  مذذادةين طفتو
هذذةردوو  نذذة  رذذادي بَي قذذي ئيتي نذذةراني عَيرا لذذة نوَي يذذةك  كذذردووة ذمارة تذذان  يذَذوة داوا ئذذةوةي ئ سذذةر  كذذةين لة ب
كذذة  بذذة ئةر هذذاتووة  نذذدا  لذذة قانو كذذة  شذذَيوةيةي  بذذةو  كذذةن  بذذة ب شذذراي و رةقا شذذيت ئي تذذا سةرثةر كذذة  فرؤكةخانة

ئذذة سذذةر  كذذةين لة كذذانيزم و وقانونيةكاني خؤيان هةَلبسنت، فةرموون با طفتوطؤ ب كذذارو مي يذَذوة رَي بذذزانني ئ ةي 
شذذةفةهي  بذذة  بِريارو تَيطةيشنت و بؤضوون و هةَلوَيستان لةسةر جَي بةجَي كردني ئةم بِريارة ضية، تةبيعي 
شذذذةفهيةكان،  سذذذةر  كذذذردة  مذذذان  هذذذةر ئيعتيماد مذذذةا  بذذذةاَلم ئَي نذذذةكان،  سذذذتكردنةوةي فرؤكةخا يذذَذت رادة دةَل

سذذر كذذة نوو طذذرت  طذذرنس  بذذة  يذذةعين اشةفةهيةكانيشمان  رذَذَين  مذذان ب يذَذوة ثَي طذذوتن ئ مذذان  سذذتكردنةوة ثَي وة رادة
لذذة تسليم املطارين) ضذذةتةن  مذذةَلَي  دزو  طذذةر كؤ كذذةين، ئة سذذريمتان ب ( ضية، يةعين ئةطةر جانتايةك هةتا تة

مذذةَلَي   كذذةتَي  كؤ سذذةلة ثا طذذةر مة كذذةين، ئة سذذريمتان ب سذذتني و تة سذذتيان ببة هذذةتا دة سذذتان  هذذةرَيمي كورد
ضذذية،  امةبرةهَي ثارةية ت سذذةر زةوي  سذذةيةكي  تةسريمتان بكةين، ئَيمة نازانني تةسريم كردنةوة بؤ موئةسة

لذذة  هذذةم  نذذاردن  مذذان  مذذة بؤ كذذة ئَي مذذةي  لةِراستيدا ئةوان هةر وةاَلميان ثَيشوو بوو، يان هةم لة وةاَلمي ئةم نا
سذذت  ن(ي دوَيين شةو نامةكةيا10وةاَلمي طفتوطؤيةكاني خؤماندا تَييانطةياندين كة سةعات ) تذذة دة طةياندؤ

طذذوتي ) نذذة  يذذةكاني ئةوا طذذةَل طفتوطؤ يذذة لة ئذذةم نامة خاارعةبادي و تةنها وةاَلمي  نااين  شاااهللات ت مذذةا ان  (، ئَي
مذذة تنين خرنازانني ) نذذدا ئة هذذةموو حاَلةتةكا لذذة  بذذةاَلم  نذذة،  بذذؤ فرؤكةخانةكا يذذان  ( بؤ هةرَيمي كوردستانة، 

كذذرد مذذة  بذذؤ ئَي يذذزاري  يذذر ئيعت ئذذيرت وةز بذذوو،  كذذة  ئذذةوة  جوابة بذذوارةدا،  لذذةم  يذذة  سذذةاَلتَيكي ني هذذيض دة ئذذةو  كذذة 
ئذذةم  نذذا،  دةسةاَلتي سةرؤكي ئةجنومةني وةزيراني عَيراقةو، خؤي دةتوانَيت ئةم بِريارة هةَلبوةشنَيتةوة يان 
بِريارة خاصَرةتي تري هةية ئةويب ئةوةية كة فرؤكةواني ناوخؤ، هَيَرةكاني ناوخؤ راناطرَيت، واتا هةولَيرو 

ةولَيرو نةجةي، هةولَير و بةسرة راناطريَيت، هةروةها بة هةمان شَيوةا فرؤكةخانةي سرَيماني و هبةهدا، 
ئذذةوة  كذذات  سذذاني دة سذذي ئين نذذةي با بةهدا، سرَيماني نةجةي، سرَيماني و بةسرة راناطريَيت، هةروةها ئةو هَياَل

، كة لة فرؤكةخانةي هةولَيرو تشتَيكن زؤر رةمزين هيض نني، بةاَلم ديارة فرؤكةواني عةسكةريب راناطريَي
لذذة  ئذذةمريكا  كذذةكاني  شذذتنةوةي فرؤ فرؤكةخانةكاني هاوثةميانان، بةتايبةتي ئةو ذمارة زؤرةي هةَلفرين و ني

هذذةَلفرينيان ) شذذتنةوةو  مذذارةي ني كذذة ذ كذذة  سذذاَلي ثارة لذذة  كذذة  هذذةولَير  لذَذةتي  هذذةزار 18فرؤكةخانةي نَيودةو  )
ئذذةوةا ذما كذذة  بذذووة،  شذذتنةوة  هذذةَلفرين و رهذذةَلفرين و ني ئذذةم  ئذذةوان  يذَذت  يذذةو دةب يذذةكلار طةورة يذذةكي  ة

يذذارَيكي  يذَذراق بِر بذذؤ ع يذذةنراوة  كذذةوا راطة ئذذةوةي  يذذة،  لذذة دةرةوة ني ضذذونكة  كذذراوة،  سذذنا  شذذتنةوانة ئيستي ني
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هذذةر  نذذان  ضذذةندة خؤ نذذةبووة، هةر سذذي  سذذل و ئةسا كذذرد ئة عةسكةري دةركردووة، ئةوة بةدواداضوومنان بؤ 
مذذ بذذووين، ئَي طذذةران  يذَذي ني نذذدام  ةث مذذةت جةنابتا لذذة خز مذذن  يذذةا  ئذذةم لةحزة تذذا  بذذةردةوامني  لذذة وةزارةت 

بةردةوامني كة لةطةَل وةزير لةسةر خةت بني، لةطةَل دةسةاَلتي فرؤكةواني مةدةني عَيراقي بةردةوام بني، 
سذذةاَل سذذاي دة بذذة يا شذذت  نذذة ث ضذذونكة  سذذيية،  يذذارَيكي سيا سذذدا بِر لذذة ئةسا يذذارة  تي بةاَلم ئَيمة ثَيمانواية ئةم بِر

شذذةمان  مذذة كَي ضذذونكة ئَي كذذردوون و،  ثذذَي  مذذاذةي  كذذة ئا سذذتَيت  فرؤكةواني مةدةني عَيراقي و بةو بِرطانة دةبة
يذذةك  سذذت و  طذذةي بي طذذةَل بِر يذذة، لة لةطةَل بِرطةي ضوار نيية، لةطةَل بِرطةي ثَيني نيية، لةطةَل بِرطةي نؤ ني

يذذةد لذذةو بِرطة نذذةي  نذذة، ئةوا يذذةكيان نيما هذذيض بِرطة طذذةَل  يذذة، لة هذذاتووة  اني يذذارةدا  لذذةم بِر ئذذةوةي  هذذاتوون و، 
بذذةاَلم  كذذةم،  بذذةجَي ب جذذَي  ضذذي  يذَذي  تذذؤ بَر كذذة  تةحصيل حاصرةو، قةرارةكة مةحةلي نيية، واتا شوَينَي  نيية 
مذذةَلَي   يذَذت كؤ تةنها ئةطةر مةراقةكة لةوة بَيت، يان ئةطةر داوايةكة لةوة بَيت، يان ثاساوي بِريارةكة ئةوة ب

مذذة بكةس لة عَيراق بَين  سذذنت، ئَي يذذان هةَلب كذذةكاني خؤ بذذة ئةر ئذذةوةي  بذذؤ  ؤ فرؤكةخانةي هةولَيرو سرَيماني 
سذذةرؤكي  ئامادةييمان ثيشانداوةو، لةسةرةتاوة بةندة وةكو وةزير لة ثةيوةندي بةردةوام بووم لةطةَل بةِرَيز 

مذذان و نيحكومةت و جَيطري سةرؤكي حكومةت، بؤ ئةوةي بتوانني ئةم كَيشةية ئيرتيوا بكةين، بتوان  بة ز
مذذاني  طذذؤ، ز مذذاني طفتو تذذةواو و ز بة رةفتارو جوَلةي كاردانةوةكةي ئةوان كار نةكةين، بةَلكو بة مرونةتَيكي 
يذذةك  هذذيض نةتيلة لة يةكطةيشنت، زماني موفاوةزة ثَيشكةا بكةين، بةاَلم تاكو ئَيستا ئَيمة نةطةيشتوونةتة 

نذذدا، بؤ يذذةكاني خؤما طذذةَل ثةيوةندي كذذة، لة طذذةَل نامة تذذة( يذذلة كذذاو ئةية سذذاكاني )ئي بذذة يا شذذت  يذذارة ث ئذذةم بِر ة 
دةبةسيَت كة رَيكخراوي فرؤكةواني نَيودةوَلةتي مةدةني و رَيكخراوي فرؤكةوانيية، بة هيض شَيوةيةك ثشت 
يذذة،  لذذةوة ني بة ياساو رَيساكاني ئةم دوو رَيكخراوة نَيودةوَلةتية نابةستَيت، ئَيمة ثَيمانواية هيض طومانَيكمان 

سذذتان و بكة ئةم  هذذةرَيمي كورد نذذدؤمي  ِريارة كاردانةوةي حكومةتي عَيراقة، بِريارَيكي سياسية لةسةر ريفرا
لذذة  خذذؤي و  بِريارداني طةلي كوردستان و ثيشان داني ئريادةي خؤي بؤ ئازادي، بؤ سةربةخؤيي لةسةر خاكي 

قذذدا هة نذذة يذذواَلتي خؤي، ئةم بِريارة  هيض سةندَيكي قانوني نة بةثَيي ياساي عَيرا يذذة،  عذذدا هة لذذة واقي نذذة  ة، 
سذذاية  بذذةو يا كذذات،  سذذاية نا ئذذةم يا شذذتيوانيةكي  هذذيض ث شذذيكاهؤ  مذذةي  سذذاكاني رَيكةوتنا سذذاو يا بذذةطوَيرةي رَي

يذذة، 9دةرنةضووة، بة تايبةتي ياساي ذمارة ) يذذارة ني ( رَيككةوتنامةي شيكاهؤ هيض دةليل و ثاساوَيكي لةم بِر
خذذراوي )ئاية سذذذاكاني رَيك سذذذاو يا بذذذة تذذذهذذةروةها رَي بذذذةت  تذذذري تاي يذذةكاني  خذذذراوة نَيودةوَلةت هذذذةموو رَيك ة( 

سذذتنةوةو  تذذي طوا كذذو وةزارة مذذةا وة سذذتان و ئَي هذذةرَيمي كورد مذذةتي  يذذة حكو مذذة ثَيمانوا يذذة ئَي كذذةواني، بؤ فرؤ
كذذة  نذذةي  ئذذةو رَيكارا طةياندن ثَيكةوة هةوَلةكامنان ضِر بكةينةوة بؤ دؤزينةوةي بةدائيري تر، بؤ دؤزينةوةي 

 ناضار بكات دةست لةم كارةي بةربدات. قحكومةتي عَيرا
بذذات و  من جارَيكي تر ئةوة دةَلَيم من بَيطوما  حكومةتي عَيراق نةيدةتواني دةست بؤ هيض شوَينَيكي تر ب
يذَذت  بذذردي ب بذذات و  بؤي جَي بةجَي بكرَيت وةكو ئةم شوَينةو وةكو فرؤكةخانةكان، دةست بؤ هةر شوَينَي  ب

ئذذةوةي  بؤ هةر شوَينَيكي تر بة هيض شَيوةيةك لة شَيوةكان بؤي جَي بةجَي ناكرَيت بة ئاساني، بةاَلم لةبةر 
سذذتة  نذذةوة ئارا يذذةن ئةوا هذذةولَير لةال فرؤكةواني لة هةرَيمي كوردستاندا لة هةردوو فرؤكةخانةي سرَيماني و 
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يذذة، م سذذتيارة، خزمةتطوزاري مذذةزراوة، هة ئذذةم دا بذذؤ  سذذتيان  يذذة دة يذَذت، بؤ كذذؤنرتؤَل دةكر يذَذت و  يذذة، ردةكر ؤي
نذذةوَيت  ئذذةوان بيا كؤمةاَلتيية، مةدةنيية برد، ئةم دامودةزطاية دامودةزطايةكي عةسكةري و سياسي نيية، تا 
يذذةكي  لذذة دةزطا نذذدا  هذذةوَلي ئةوةيا بذذةَلكو  نذذةوة،  كذذةم بكة سذذتان  هذذةرَيمي كورد مذذةتي  قذذودرةتي حكو يذَذزو  لذذة ه

هذذةم  مرةمزي هةرَيمي كوردستان بدةن، ئةم دةزطا رةمزية دةزطاييةكي هة يذذة،  هذذةم نَيودةوَلةت شذذتمانيية،  ني
كذذةن  لذذَي دة كذذة زةرةري  نذذةي  يذَذراق ئةوا يذذارةي ع ئذذةم بِر يذذة،  مذذةدةني و خزمةتطوزاري سذذاني و  يذذةكي ئين دةزطا
ضذذوونة دةرةوة  بذذة  سذذتيان  كذذة ثَيوي نذذةنن  هذذةموو ئةوا كذذةن  لذذَي دة هةموو نةخؤشةكانن، ئةوانةي كة زةرةري 

كذذ نذذؤ  شذذت و  مذذانطي هة لذذة  سذذةد  ةهةية بؤ تةداوي،  شذذت  هذذةزارو هة لذذة  يذذاتر  يذذةتي، ز نذذؤ كؤتاي مذذانطي  سذذتا  ئَي
لذذةم  يذذان  كذذة ز نذذةي  تذذة دةرةوة، ئةوا هذذةولَير براونة نذذةي  طذذةي فرؤكةخا لذذة رَي نذذدار  ثَيشمةرطةو سةربازي بري
مذذةتي و  خذذؤراك و يار ئذذةوان  ضذذونكة  يذَذرةن،  كذذة ل نذذةي  كذذان ئةوا كذذةم ئاوارة جذذةي ية بذذة دةرة كذذةن  يذذارة دة بِر

لذذذة رَي يذذذةكانيان  سذذذرو كؤمةك نذذذةي مي لذذذة فرؤكةخا بذذذردوودا  مذذذاوةي را لذذذة  يذذَذت،  بذذذؤ د تذذذاني دةرةوة  طذذذةي واَل
لذَذةتي  يذَذو دةو خذذراوي ن سذذيت رَيك فرؤكةخانةي لوبنان ذمارةيةك و بةشَيكي زؤر لة خؤِراكيان ثَي طةيشت، بةِرا

كاني ةهةموو ئؤفيسةكان زيان دةكةن ئةوانةي كة سةرثةرشيت ئاوارةكان لَيرة دةكةن، و سةرثةرشيت بةرنام
لذذة  تذذاني دةرةوة  سذذينطةكاني وآل هذذةموو نوو سذذوخلانةكان و  هذذةموو كون كذذةن،  سذذتان دة هذذةرَيمي كورد خؤيان لة
يذذةكلار  سذذيةكي  هةرَيمي كوردستان نوَينةرايةتي دةكةن زةرةر لةم بِريارة ئةكةن، ضونكة ئةم بِريارة بارقور

هذذةرَيم لذذة   يذذاني  نذذاني ب هذذةموو بازرطا كذذات،  سذذت دة ئذذةوان درو بذذؤ  سذذينطةكانيان و  يطذذةورة  سذذتان نوو كورد
ئذذةوة  سذذةرباري  كذذات،  يذذارة دة لذذةو برِر يذذان  هذذةمووي ز سذذتان  هذذةرَيمي كورد لذذة  يذذاني  كذذةواني ب سذذينطةي فرؤ نوو
كذذةن،  يذذارة دة لذذةو بِر كذذةن زةرةر  ضذذؤ دة يذَذن و هاتو حذذم د سذذيرةي رة بذذؤ  كذذة  مذذة لةتةراوطة خذذةَلكاني ئَي هذذةموو 

لذذة  بةطشيت هةموو خةَلكي كوردستان بةهةموو نةتةوة و ثَيكهاتةكاني كة مايف ياسايي خؤيانة، وةكو يةكَي  
ئذذةوانيب وةك  ضذذونكة  كذذةن،  يذذارة دة لذذةم بِر يذذان  بةندةكاني مايف مرؤظ مايف خؤيانة طةشت و طوزار بكةن و ز
كذذردووة،  طةشتيار طةشتةكانيان رادةوةسيَت، ئةم بِريارة بارقورسيةكي بؤ هةموو هاووآلتياني عَيراق دروست 

ئذذةو سذذتة  هذذةرَيمي  ةثَيوي لذذة  تذذةنها  يذذزاي  سذذتانن، ظ هذذةرَيمي كورد لذذة  كذذة  نذذةي  لذذةو خةَلكا شذذَي   كذذة بة رذَذَيم  ب
خذذاَلَيكي  بذذةكاربَينن،  هذذدا  نذذةي بة كوردستانيان هةية، ئةوة بةس نيية ثَييان بَرَين ئَيوة ئةتوانن لة فرؤكةخا

لذذةنَيوان  تر كة زؤر طرنطة و ثَيويستة هةموو خةَلكي كوردستان بيزانَي، ئةوةية لة نَيوان هذذدا  هذذةولَير و بة
سذذةعات  لذذة  هذذةتاوةكو  تذذةوة  سرَيماني و بةهدا، ترانزَيت نيية، هاووآلتي ئَيمة دةبَي لةسةر ئةو جادانة تَينَي

(ي ئَيوارة، ضاوةِرَيي فرؤكة بكات و بِروات، ياني ئيرت ترانزَيت لة نَيوان 7( يان سةعات )5( يان سةعات )3)
نذذزَييت َيئَيمة و ئةواندا نيية، ترانز يذَذراق، ترا ت لة بةهدا بؤ خةَلكي هةرَيمي كوردستان كة ثارضةيةكة لة ع

هذذداا  ئذذارامي بة بذذارودؤخي نا ئذذارامي و  شذذةي نا هذذةروةها كَي يذذة،  تذذدا هة تَيدا نيية، ترانزَيت لةنَيوان دوو وآل
طذذة نذذةي  ييةكَيكة لةو كَيشانةي كة روو بةرووي ئةو كةسانة دةبَيتةوة كة ئةطةر بيانةوَي رحرة رَي فرؤكةخا

كذذةن،  بذذةردةوام ب لذذةوَيوة  بذذؤ دةرةوةي وآلت و  شذذتةكانيان  لذذةوَيوة طة هذذداو  نذذة بة سذذرَيماني بطة هذذةولَير و 
طذذة  بذذةدواي رَي نذذةوَي  يذذةا دةما ئذذةم لةحزة تذذا  لةكؤتاييدا خوش  و براياني ثةرلةمانتاري خؤشةويست ئَيمة 
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يذذاين  كذذة دَلن ئذذةوةي  طذذةَل  طذذةِرَيني لة سذذاييةكاندا ب سذذايةك ئذذضذذارةيةكي يا هذذيض يا نذذةماي  سذذةر ب يذذارة لة ةم بِر
دةرنةضووة، ئَيمة تا ئَيستا بةدواي ئةوةين كة رَيكخراوة نَيو دةوَلةتيةكان لةم بِريارة ناقانونية دةركةين كة 
طذذةي  كذذاني كؤمةَل كذذة رَيكخراوة ئذذةوةين  بذذةدواي  مذذة  نذذة، ئَي نذذةكاني ئةوا ضذذةوانةي قانو يذذارة ثَي ئذذةم بِر دَلنياين 

ئذذةم َلةتيةكان و ورَيكخراو نَيو دة نذذةكاني  لذذة زيا يذذةنني  مذذةريكا تَيبطة كذذاني ئة قونسوَلةكان و بةتايبةتي هَيزة
لذذة  سذذيت  طذذاي درو يذذايي ئا بذذة دَلن قذذي  مذذةتي عَيرا ئذذةوان حكو بذذةدَلنيايي  كذذة  بذذي،  بذذةردةوام  يذَذراق و  بِريارةي ع

ثذذةميان ن تذذاني هاو ئذذةمريكا و وآل كذذاني  كذذةواني هَيزة كذذان و فرؤ يذَذوان هَيزة نذذدي ن نذذةي يثةيوة لذذة فرؤكةخا يذذة 
هذذةم  بذذةِرَيزتان و  كذذاني  لذذةو طفتوطؤ كذذة  يذذوادارم  مذذن ه يذذة،  كذذة هة سذذتةي  بذذةو ئا مذذارة و  بذذةو ذ هذذةولَيردا 
ثرسيارةكاني بةِرَيزتان ئةوةي كة بةبريمان نةهاتيَب عةرزتاني بكةم، بريم كةوَيتةوة و هةروةها لة ئةجنامي 

لذذة  ِطفتوطؤكاني بةِرَيزتاندا بطةينة كؤمةَلَي  بِريار كذذات  نذذةوةكامنان ب مذذةتي كؤبوو كذذة خز و راسثاردةي وةها 
طذذةر  كذذة كاري ضذذني  يذَذ  دةر بذذة بِريار تذذوانني  يذذران ب مذذةني وةز ئةجنومةني وةزيران يان لة سةرؤكايةتي ئةجنو
يذَذراق  فذذةري ع يذذةك نة تذذةنها  بذذوَلي  شذذَيوةكان ق لذذة  شذذَيوةيةك  بذذةهيض  مذذة  كذذردن، ئَي يذذةدة  بَيت، من بةبَي موزا

سذذذوَلتةي ف كذذذةين،  تذذذة رنا كذذذةين، بَي يذذذران نا مذذذةني وةز سذذذةرؤكي ئةجنو كذذذةين،  يذذَذراق نا مذذذةدةني ع كذذذةواني  ؤ
سذذَي   ضذذةند رؤذنامةنوو لذذة  شذذةو  ئذذةم  مذذة،  يذذاري ئَي بذذةبَي بِر لذَذةتي  يذَذو دةو سذذرَيماني ن فرؤكةخانةي هةولَير و 

مسذذاني قذذي  ثةيوةنديان ثَيوة كردم كة طواية عَيراق بِرياري داوة ذمارةيةك ئةفسةر بة فرؤكةي هَيري ئا عَيرا
يذَذل  لذذة هؤت بذذن  مذذة دة يذذواني ئَي ئذذةوان م كذذردن  بطةيةنَيتة هةردوو مةتاري هةولَير و سرَيماني، منيب عةرزم 
بذذةو  تذذةنها  دي،ان هةتاوةكو ئَيمة طفتوطؤكاني خؤمان دةكةين، ثَي ناخةنة فرؤكةخانةي هةرَيمي كوردستان 

شذذةري ئري يذذوادارم  ئذذةوة ه بذذةر  بذذةزن، لة كذذةدا دائة لذذة فرؤ كذذة  مذذة حذذةدةي  شذذة، ئَي كذذةن با طذذةَل نة مذذان لة ادة
نذذةكانيان  ئذذةوان فرؤكةخا كذذة  ئذذةوةي  يذذاني دواي  نذذةك،  بذذاران كةثة لذذةدواي  مذذة  يذذوة، ئَي مذذان د مذذاَلوَيراني زؤر
كذذةين،  مذذادةين بي مذذة ئا يذذة ئَي شذذةري ئريادة طذذةر  كذذةن، ئة ئذذةوان بي يذذة  تذذر ني داخستني، ئَيمةا طوَيمان لةشيت 

ئَيمة بةبَي شار هةل طةل بووين، ئَيمة بةبَي فرؤكةخانة هةر طةل  ،ئَيمة بةبَي فرؤكةخانة هةر طةل بووين
بذذةبَي  يذذوادارام  شذذَيوةكان، ه لذذة  شذذَيوةيةك  هذذيض  بذذة  كذذةين  ئذذةوان نا سذذريمي  مذذان تة ئذذريادةي خؤ سذذتا  بووين، ئَي
سذذةرؤكايةتي  كذذو  سذذتان، وة هذذةرَيمي كورد مذذةتي  كذذو حكو مذذة وة ثذذدا ، ئَي قذذارَيكي خرا بذذة ئا بذذيَي  شذذةنوش  تة

مذذاني رحكومةتي هة طذذؤ، ز َيمي كوردستان و وةكو هةموو اليةنة سياسيةكان ثَيويستمان زؤرة بة زماني طفتو
بذذةو  يذذان  ثذذة،  قذذاري خرا ديالؤة، زماني ثَيكهاتن، زماني موفاوةزات كردن و لةبةر ئةوة ئَيمة با شتةكان بة ئا

هذذةر رئاقارة بةينن كة طرذي لَي بكةوَيتةوة، كارةكاني ئَيمة بةركار بوونة بؤ بِريا سذذتيب  ةكاني ئةوان،  بةرا
ئذذةو  تذذةواوي  كذذةن، بة يذذارة ب ئذذةو بِر سذذةيري  لذذةمان  بذذةِرَيزي ثةر نذذداماني  سذذةكان و ئة كامَي  لةئَيوةوة، ياسانا
كذذردووة و  كذذةآلو  كذذةوة تَي بِريارة شثرزةية، نة ئةوةَلةكةي لةطةَل ئاخرةكةي يةك ناخوا و دوو دامةزراوي ثَي

لذَذـتةي  طذذةَل سو يذذةكان لة لذَذة مةرز يذَذي فخا بذذة ث سذذتان  هذذةرَيمي كورد مذذة لة قذذي، ئَي مذذةدةني عَيرا نذذةي  رؤكةخا
لذَذة  نذذدنن، و خا رَيكخستين ئيداري وةزارةتةكامنان، هةردوو فرؤكةخانةكة سةر بة وةزارةتي طواستنةوةو طةيا
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سذذتانن،  هذذةرَيمي كورد دةروازيية طومرطييةكان و خاَلة دةروازة سنورييةكان ئةوانة سةر بة وةزارةتي دارايي 
 ثَيم واية ئَيرت درَيذة زياتر بةوة نةدةم، سوثاس بؤ هةموواليةكتان. نم

 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
ئذذةو  نذذة و  يذذة طرنطا ئذذةم زانيار بذذؤ  نذذدن،  سذذتنةوةوة وطةيا يذذري طوا بذذاوةمراد وةز لذذود  زؤر سوثاس بؤ بةِرَيز مو

ضذذاويية سذذيت بةر كذذة بةرا لذذةمان كروونكردنةوانة و  نذذداماني ثةر بذذة ئة شذذتنة و  بذذةم داني شذذكةا  نذذي ثَي ي روو
شذذنيار  ضذذةندين ثَي بذذةِرَيزتان  طذذاداري  بذذؤ ئا هذذةر  كذذةين، و  طذذؤ دة بذذة طفتو سذذت  سذذتا دة دةبةخشَيت، بةِرَيزان ئَي
ئذذةو  نذذةوة،  بذذةو وةآلمدا سذذةبارةت  سذذتان  لذذةماني كورد هاتووة بؤ دةستةي سةرؤكايةتي بؤ ليذنةي ياسايي ثةر

طذذةورةي ةثَيشنيارانة ل سذذةآلتي هةرة كذذةوتوون دة شذذتنة نة ئذذةو داني ثذذَيب  بذذةآلم  بةردةسيت ليذنةي ياسايينة، 
ضذذةندين  سذذثَيرين و  سذذايي رادة نذذةي يا كذذان ليذ لذذةدواي طفتوطؤ وةآلمدانةوةي هةرة رةها بؤ ئةم دانيشتنةية، 

ضذذاو تثيسثؤر هاوكار بوونة لةم بوارةدا و بِريارةكان و وةآلمدانةوةي حكومةتي هةرَيمي كوردس انيب لةبةر 
بذذؤ  يذذن  سذذايي دةدة نذذةي يا بذذة ليذ فذذةت  طذذرين دةر طرياوة، خودي كاك ئاماني لةوَي بووة، دواتر ثشويةك وةردة
بذذة  دارشتين ئةو وةآلمة دةرئةجنامي كؤي ئةو طفتوطؤيانةي كة لةم دانيشتنة ئةجنام دةدةرَين، ئَيستا دةست 

 طفتوطؤ دةكةين، فةرموو د. فرست.
 :يفبةِرَيز د. فرست صؤ

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
تذذة  ئذذةم ميررة يذَذذووي  لذذة م كذذةجمارة  بذذؤ ية كذذة  كذذةم،  سذذتان ب طذذةلي كورد لذذة  خذذؤم  بذذايي  مذذةوَي ثريؤز سةرةتا دة
ئريادةي ئازادانةي خؤي بؤ سةربةخؤيي خؤي ثيشاندا، ئةم دةستكةوتة شايةني ئةوةية كة قورباني طةورةي 

هذذةموو ابؤ بدةين، ئةم ميررةتةي ئَيمة سةياندي كة ش يذذارة  بذذةِرَيزان د يذذانن،  سذذةربةخؤييةي خؤ يستةي ئةم 
مذذة  يذَذ  ئَي بذذة   زمان سذذتان  لذذةماني كورد شذذتنةي ثةر ئذذةو داني لذذةدواي  ئذذاخؤ  كذذات  ئذذةوة دة ضذذاوةرواني  يذذا  دن
مذذةني  كذذاني ئةجنو نذذةوةي بِريارة يذَذ  لَيكؤَلي بذذة  زمان كذذةين، و  لذَذةتي دة يذَذو دةو طذذةي ن بذذةي كؤمةَل موخاتة

نذذدؤم و ةنوَينةراني عَيراق دةد سذذايةي ريفرا شذذبةختانة لة كذذة خؤ تذذة  لذذةم دةرفة مذذة  يذَذروانيين ئَي بذذة ت نذذةوة،  ي
تذذور و  سذذتةي كر كذذة شاي بذذة زمانَيك تذذوانني  لةسايةي ئيستيفتا توانيمان كارا بكةينةوةو بةيةكةوة دابنيشني، ب

يذذارَي بذذة كسةقافةتي ميررةتي كوردستان بَيت، بطةينة ضةند ئةجنامَيكي باا و ضةند بِرطةيةك و بِر بذذاا  ي 
ثذذةيامَيكي  تذذوانني  يذَذت ب حذذوار ب يذذالؤك و  مذذاني د سذذتةي ز بذذة ئارا يذَذت،  كذذة ب نذذةوةي دؤخة سذذتةي هَيوركرد ئارا
لذَذةتي،  ئاشتيانة كة شايستةي ميررةتي كوردستان بَيت، هةم بدةينة عَيراق و هةم بدةينة كؤمةَلطةي نَيو دةو

يذذة بيخ نذذداماني ةهةر لَيرةا بة دةرفةتي دةزا  ضةند خاَلَيكي طرنس هة بذذةِرَيز و ئة يذَذوةي  بذذةردةمي ئ مذذة 
يذَذ  و  25/9ثةرلةمان، ئةوةي كة طةلي كوردستان لة  يذَذ ، هاور يذذةك و ثَيوةر يذَذ  دانةوة هذذةموو ل بذذة  كذذردي 

تذذة  طوجناو و كؤك، كة لةطةَل دةستووري عَيراق، لةطةَل ياساي نَيو دةوَلةتي، ضونكة عَيراق يةكَيكة لة دةوَلة
كذذ نذذةي  نذذةرة ئةوا تذذةوة  ةدامةزرَي نذذةري نة نذذدامي دامةزرَي نذذة، ئة تذذةوة يةكطرتووةكا نذذدني نة رؤذي دامةزرا

بذذةرووني و  يذَذني زؤر  ثذذةجنا و ث يذذةك و  مذذاددةي  لذذة  يذذةكطرتووةكان  تذذةوة  سذذاقي نة لذذةناو مي نذذة،  يةكطرتووةكا
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يذَذو  كذذؤلي ن هذذةردوو ثرؤتؤ لذذة  هذذةروةها  كذذراوة،  جذذَيطري  ضذذارةنووس  ئاشكرايي حةقي تةقريري مةصريي مايف 
كذذراوة و  1966تي ساَلي ةدةوَل ضذذارةنووس ئي ذذرار  كة عَيراق خؤي موصادةقةي كردووة، لةماددة يةك مايف 

يذَذو  جَيطري كراوة، عَيراق لة ماددةي هةشيت دةستووري خؤي زؤر بة رووني دةَلَي ئَيمة  رَيز لة ئيرتيزاماتة ن
يذَذو دة مذذاتي ن لذذة ئيرتيزا يذَذز  يذَذراق ر بذذَي ع تذذةوة ودةوَلةتيةتةكامنان دةطرين، دة سذذاقي نة لذذة مي كذذة  خذذؤي  لذَذةتي 

صذذادةقةي  خذذؤي مو كذذة  لذَذةتي  يذَذو دةو كذذؤلي ن يةكطرتووةكان كة ئةندامي دامةزرَينةرَييت  و لة هةردوو ثرؤتؤ
كذذة  كذذةم  مذذاددةي ية لذذة  يذَذراق  نذذةراني ع مذذةني نوَي يذَذراق و ئةجنو طذذريَل، ع لذذَي ب يذذان  بذذَي رَيز كردووة لةسةري دة

سذذ هذذةرَيمي كورد قذذي تهاتووة رةتي ئيستيفتاي  سذذتووري عَيرا كذذةمي دة مذذاددةي ية بذذة  شذذيت  تذذةوة وث اني كردؤ
يذَذت  يذَذراق دةل بةستووة، بةآلم بة تَيِروانيين ئَيمة رَي  بة ثَيضةوانةية، ضونكة ماددةي يةكةمي دةستووري ع

تذذةوة ان هذا الدستير ضامن ليحدة العراق) يذذان هاتؤ سذذتا بري كذذة ئَي سذذتوورةي  ئذذةو دة سذذتوور،  مذذة دة ( بةآلم كا
يذذةكبووني  ةولةمَيذ بذذؤ  بذذَي  نذذةت  تذذاوةكو زةما ثَيشَيل كراوة، ماناي واية لةالي ئَيمة هيض دةستوورَي  نةماوة 

يذذةكي  هذذيض كاريطةري يذذة  مذذان وا مذذة ثَي سذذتووة، ئَي عَيراق، بؤية خودي ئةو ماددةيةي كة خؤيان ثشتيان ثَي بة
سةي لةسةر بكرَي، قسةيةكي قنيية، جطة لة ديباجة، و ئةمة جطة لة ضةندين ماددةي تر كة دةكرَي دواتر 

مذذة  ئذذةم ريفراندؤ تر كة زؤر لةاليةن هةتا كؤمةَلطاي نَيو دةوَلةتي، هةتا لةاليةن عَيراقيب باس دةكرَي، كة 
نذذةا  ئذذةو حاَلةتا تاك اليةنة بووة، بةتةنايي ئةجنام دراوة، بةثَيي هةموو ياسا نَيو دةوَلةتيةكان بة منوونةو 

ئذذةو يكة لة دنيا كراون بةهيض شَيوة يذذان  يذذ ،  لذَذةتي دا قذذةي دةو سذذتيفتا موافة نذذدؤم، ئي يذذة ريفرا ةك مةرش ني
سذذيان  كذذة راثر لذَذةت  سذذت دةو دةوَلةتةي كة لَيي جيا ئةبيةوة، رةزامةندي ثَيوةي كرابَيت، لة كؤي نزيكةي شة
شذذيت  كذذردووة و سةرثةر قذذةي  يذذةكطرتووةكان موافة ئةجنامداوة، تةنها ضوار تا ثَينليان ثَيب وةختة نةتةوة 

سذذتيفتاي ك سذذؤظا( ئي نذذةطرتووة، )كؤ ردووة، )كيبي ( دوو جار ئيستيفتاي كردووة و رةزامةندي كةنةداي وةر
كذذرد،  سذذؤظا  كرد رةزامةندي سربياي وةرنةطرت، تةنانةت سربيا سكاآلشي لةحمكةمةي عةدلي دةولي دذي كؤ

كذذة 2010لة  لذذة  مةحكةمةي عةدلي دةولي كة قةراري استشاري دةركرد، رةوايةتي دايَي  سذذؤظاية  حذذةقي كؤ
نذذةت  نذذةطرتووة، تةنا مايف ضارةي جيابوونةوة، بةياني كةتةلؤنيا ئيستيفتا دةكات، رةزامةندي ئيسثانياي وةر
هذذيض  كذذةن،  نذذةوة ب سذذثانيا داواي جيابوو لذذة ا نذذابَي  لةناو دةستووري ئيسثاني نةصَيكي صةريح هةية كة دةَلَي 

نذذة  نةصَيكي وا لة دةستووري عَيراقي نيية، بؤية ئةو تذذاك الية يذذة و  قذذةي ني بذذَي موافة لذذَََين دة كذذة دة سذذةية  ق
تذذر  كراوة، هيض ئةساس و سةندَيكي نةقانوني و نةدةستووري نة بةثَيي ياساي نَيو دةوَلةتي نيةتي، خاَلَيكي 
كة بةالي منةوة زؤر طرنطة لةسةر هةَلوَيسيت ووآلتاني دراوسَي كة من ثَيم واية دةبَي باشرتين ثةيوةندي و 

مذذة ربذذة زؤ طذذةر ئَي بذذةآلم ئة طذذرين،  بذذاا ب سذذَييت  نذذة و لةدراو ئذذةو دةوَلةتا يذذادةي  طذذةل ق طذذرتن لة يذَذز  تذذرين ر
ضاوةِرواني ئةوة بووباين كة وآلتاني دراوسَي موافةقةمان بدةنَي، من تةصةور دةكةم دةبواية سةد ساَل، دوو 

شذذةو مسةد ساَلي تريب ضاوةروان بني، من دةمةوَي لَيرة قسةيةكي وتةبَيذَيكي حكو سذذَي  كذذة  يذذة  ةتي توركيا
كذذةين،  سذذني نا يذذا راثر نذذدؤم  سذذتين ريفرا بةر لة ريفراندؤم كة شةو داهات قسةي كرد طوتي ئَيمة داواي دواخ
سذذتيفتا  ئَيمة داواي هةَلوةشاندنةوةي راثرسي دةكةين، وتي ئةطةر ضةند زةمان و كاتي تريب بِروا ئةوان ئي
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تة ئَيمة لةبةرامبةر دوو خيار دابووين، دوو هةَلبذاردة بووين، ابكةن ئَيمة هةر ئةو مةوقيفةمان دةبَي، كةو
كذذا  ثذذَي ب يان راثرسي دواخبةين و هةَليوةشَينينةوة و بيدةينة جيري داهاتوو، جيري داهاتووا دةستاودةسيت 

 ةو بيداتة جيرَيكي تر، يان دةبَي ئَيمة ئةو جيرة ئةو سةروةرية بؤ خؤمان تؤمار بكةين، ئَيمة ئةو قورسايي
شذذانازييةكي  يذذة  ثذذَيم وا مذذن  بذذدةين،  بذذاني  مذذة قور سذذياريةتةكة و ئَي بذذةر بةرثر هةَلبطرين و ئَيمة مل بدةينة 
سذذاييةمان  ئذذةو قور مذذة  كذذة ئَي بذذةرزة و  سذذةرمان  هذذاتوو  نذذةوةكاني دا بذذةر  مذذة بةرام كذذةوت، ئَي طةورة بةر ئَيمة 

مذذةوقيف سذذبةت  كذذرد، و بةني سذذئوليةتةمان  ئذذةو مة حذذةمولي  مذذة تة بذذة  يهةَلطرت و ئَي يذَذرة زؤر  مذذن ل يذَذراق  ع
ئذذةوةي  يذذة  ثذذَيم وا مذذن  كذذةين،  سذذي ب يذذة با طذذرنس هة شذذتَيكي  يذَذرةن  مذذةت ل دةرفةتي دةزا  كة نوَينةراني حكو
يذذة  سذذتيفتانان نةكردبا طذذةر ئي كذذة ئة نذذدةكات  يذذز دةريا بذذة ر يذذز  كذذة ر ئَيستا عَيراق دةيكات، لةو قةراراتانةي 

يذَذ تذذةوة، ئةوةهةر دةبوو، بةآلم لةوانةية لة تةوقيت تؤز مذذة روون دةكرَي يذذل ئة بذذة دةل سذذتا  كذذةوتووبا، ئَي   دوا
سذذاَلي  ئذذةوان لة هذذدا،  2016ضذذؤن   لذذة بة مذذة  بذذووني ئَي ضذذة  ضذذة ثار نذذاكؤكي و ثار لذذة  طذذرت  سذذووديان وةر

كذذو  كذذرا وة هذذةرَيم  طذذةَل  قانونَيكيان دةركرد بةناوي قانوني هةيئةي مةنافزي دولي، لةو قانونة موعامةلة لة
ضذذووة،  1/8اسيت ثاريزطا دياري كراوة، وثالنيان داناوة لة رؤذي ئثاريزطا، نوَينةر بؤ  كذذة دةر قذذةراري هةيئة

ئذذةوان  29/8لةرؤذي  كذذرا  سذذتيفتا  يذَذ  ئي ئذذةوةي كات بذذؤ  ضذذي   كذذردن، بؤ بذذةجَي  هةيئةكة كةوتؤتة بواري جَي
سبةت يهةموو ثالنةكة دارَيذراوة، ئينلا ئةمة بةنيسبةت فرؤكةخانةكان، بةنيسبةت مةنافزي حدودي، بةن

شذذريعي  سذذوَلتةي تة لذذة  هذذةم  كذذردووة، و  بذذؤ  ئةواني تر، هةمووي هةم لةرووي سوَلتةي تةنفيزي ئامادةكاري 
يذَذراق  لذذة ع كذذة  خذذةي  ئذذةو دؤ بذذةهؤي  مذذة  كذذة ئَي ئامادةكاري بؤ كردووة، دةبَي ئَيمة طرةيي لةخؤمان بكةين و 

هذذةمو لذذةثَيب  ثذذةريوة و  سذذةرماندا تَي شذذت بة شذذةعيب و وبووة و ئةو دابةشبوونة، زؤر  شذذدي  قذذانوني حة يان 
كذذة  كذذةم  شذذتنة داوا دة لذذةو داني سذذتا  مذذن ئَي يذذة  تذذر، بؤ قذذانوني  مذذةَلي  حذذدودي، كؤ مذذةنافزي  ئذذةي  قذذانوني هةي
سذذيفةتي  مذذة  لذذةمان و ئَي تذذة ثةر سذذتان بنَيرَي هذذةرَيمي كورد حذذدودي  مذذةنافزي  ئذذةي  قذذانوني هةي مذذةت  حكو

مذذاددةي )يئيستيعلالي بدةييَن و ئةو قانونة دةربكةين و بؤضي دةريكة سذذتووري 114ن، ضونكة بةثَيي  ( دة
مذذاددةي ) يذَذي  بذذة ث شذذتةركة،  سذذولتاتي مو لذذة  حذذدودي  مذذةنافزي  طذذةمارك و  يذذدارةي  قذذي، ئ لذذة 115عَيرا  )

يذذةت  قذذانوني ئ ذذاليم، ئةولةوة دةستووري عَيراقي لةكاتي بووني خيالي، ناكؤكي لةنَيوان قانوني ئيترادي و 
طذذة قذذانوني  بؤ قانوني ئةقاليمة، بؤية ئَيمة طرن كذذة  يذذةوة،  لذذة رووي نةوت بذذوو  بذذاا كرا كذذارَيكي  شذذرت  كذذو ثَي وة

لذذة  جذذار  نذذدَي  نذذةت هة كذذةين، تةنا ثذذَي ب سذذوكي  مذذان تةمة مذذة تواني نذذةبوو، ئَي صذذري  سذذولتاتي حة لذذة  تَيكطريا و 
نذذة  لذذةم ثةرلةما كذذات  تذذرين  بذذة زوو يذذة  مذذةنافزي حدود قذذانوني  ئذذةم  طذذة  يذذة زؤر طرن لذذيب، بؤ مذذةحاكمي دةو

بذذيين، بدةرضَيت، و حكومةت  نذذان  سذذتكةوتي با مذذةَلَي  دة مذذان كؤ كذذة كرد مذذةي  بذذةِرَيزان ريفراندؤ يذَذت،  ينَير
شذذكؤ و  نذذةوةي  هذذةموويان طةرا ثذذَيب  لذذة  نذذة،  ئذذةم ثةرلةما لةسةرةتاا ومت لة ثَيب هةموويان كارابوونةوةي 

كذذةمان ه بذذة ةئريادة بؤ طةلي كوردستان، من ثَيم واية ئةمة يةكَيكة لةو دةستكةوتة طةورانةي كة طةلة سذذت 
(و 75كةرامةت و شكؤي طةورةيي خؤي دةكات كة برياري ضارةنووسازي خؤي داوة، من ثَيم واية ئَيستا نة )

سذذريح  نة سةردةمي كيميا باران و ئةنفالة، ئَيستا هةرَيمي كوردستان ثَيطةيةكي طةورةي هةية، كاتَي  كة تة
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تذذ بذذةرز دةبَي خذذي  نذذةوت نر يذَذت  سذذتان دةدر بذذةزَيت، ةدذي ثَيطةي هةرَيمي كورد مذذةن دادة لذذرية و تو خذذي  وة، نر
بذذني،  بذذةهَيز  يذذةكي  خذذاوةني ئريادة طذذرين،  ئَيستا ئَيمة ثَيطةيةكي طةورةمان هةية، ثَيم واية تؤزَي  خؤمان را
ئذذةو  كذذة  يةكطرتوو بني، تةبا بني، و دةست خبةينة ناو دةسيت يةكرت، هةروةكو ضؤن بينيمان، وَيراي ئةوةي 

سذذةر َلبرادةرانةي بةهدا رؤذانة خة تذذة  كذذة ها بذذةآلم  كذذةن،  كذذون دة   لةيةكرت دةكوذن، بة درَيل سةري يةكرت 
هذذات،  ثذذَي  مةسةلةي جيابوونةوةي كوردستان هاتة سةر مةسةلةي ئةم بابةتانة، ئةم شتانة هةمووي كؤتايي 

مة واز ئةوان ئَيستا خيتابَيكي موةحيديان هةية بةرامبةر بة ئَيمة، بؤية ئَيستا لة هةموو كات باشرتة كة ئَي
يذَذزي  بذذة ه يذذةكطرتووي  تذذابَيكي  لة مرمالنَيي ناوةكي و واز لة هةموو ئةو مةسةالنةي تر بينني، بةراسيت خي
شذذي  يذَذت ثَيشكة نيشتماني، بةآلم بة زمانَيكي ئاشتيخوازانة، بة زمانَيكي نةرم كة شايستةي طةلي كوردستان ب

هذذةمووي بكةين، بةرِ َيزان كؤمةَلَي خاَلي زؤر لة بةردةستدان بةآل سذذراو  بذذة نو سذذتا  م لةبةر كات ناتوانني و ئَي
لذذَي  سذذتيفادةي  سذذتةكردنةكةيان ئي لذَذةي ئارا لذذة طةآل ئذذةوةي  بذذؤ  كذذةين،  ئامادةية و ئاراستةي ليذنةي ياسايي دة

 بكةن، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ثَيدا، بةآلم ثسثؤري لةو بواردة، خاتوو ئامينة فةرموو. زؤر سوثاس بؤ كاك فرست، هةندةك درَيذةت
 بةِرَيز ئامينة زكري:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ضذذارَى  مذذافى  يذذت و  لذَذةتي طر يذَذن نَي،دةو د دةستوورا عَيراقي دا يَى هاتية كو دَى ريزي ل ثرةنسيثَين ياسايي 

ََ كور قذذَى دخؤن،ي  ذى ئَيكة ذوان ثرةنسيثَيت نَي،دةولةتى  كو طة ستانَى بِريار ل سةر داى  هةروةسا عَيرا
تذذؤر 1966هةردوو ثةمياننامَيت نَي،دةوَلةتى يَى سااَل ) مذذن دك هذذةظكارَى  كذذى  كذذرى وة سذذةند  يذذا ثة ( ياسايةك 

( ذ دستورا عَيراقَى ذى ئاماذة ث هندَى داية كو عَيراق ذى ئةندامة 8فةرسةت ذى ئاماذة ثَي داى د ماددَى )
يذذة 9، 5، 1ى دا  وة د ماددَى )تل نةتةوةيني يَيكطر يذذَى هاتي ظذذة ذى  خذذؤن،ي  دا ئة ضذذارَى  ( ل نيساقا مافَى 

لذَذةتَيت  بذذؤ دةو مذذة  ثذذةياما  يذذة  سذذييةتَيية بؤ ئي رار كرن رَيفراندؤم جَى بة جَيكرنا فيعريا بنةمايَيت دميوكرا
طذذة شذذة و  نذذدؤم هةرة كذذو رَيفرا هذذيض  يجريان و واَلتَيت ئةقريمى و هةروةسا حكومةتا عَيراقَى  سذذةر  نذذة ل  ني

مذذَى  ،ذذاكى، دة شذذتيا ج سذذةر ئا سذذةرةكية  تذذةرةكى  بذذةَلكو فاك تذذةكَى  هذذيض واَل تذذةوةييا  شذذا نة سذذةر ئاساي تذذةكَى  واَل
مذذةتا 2011ثرسيارا من ئةظةية دةمَى سااَل ) كذذو حكو مذذَى  ( ئاظا سريوان سةر هةرَيما كوردستان تاتة بِرين دة

خذذةلكَى َيعَيراقَى جةاللية و سةعدية تةعريب كر تؤث و تانك سذذةر  يذذةكَى  ت خؤ ئينانة خانةقني ظيان كودتا
نذذة  تذذةهاجومَى بكة يذذان  بذذورى ظ يذذا  كوردستانى بكةن و ديسا خةلكَى كوردستانَى ئةنفال و عةقريةتا شؤفينى 

سذذااَل ) ضذذة  جذذة و مو نذذا بود كذذا بِري سذذتانىَ  ب رَي ( وةرة 2014سةر كورستانَى، سزادانا سياسى يا خةلكَى كورد
مذذة  ئةجنام داى هاتنا خذذؤ ل  قذذَى  مذذةتا عَيرا سذذتانَى و  حكو هذذةرَيما كورد سذذةر  عذذب  سذذتَيت دا مةزنرتين تريؤري

سذذااَل ) شذذمةرطة ذ  نذذةهنارد، ثَي قذذةهرةمان  شذذمةرطةيَين  بذذؤ ثَي ضذذةك ذى  خذذودان  يذذة  كذذة 2003نةكر هذذةتا نو  )
شذذمةر بذذؤ ثَي رذذ  ذى  يذَذ  ف كذذة ي هذذةتا نو قذذَى  ةى طنةهاتية هةذماركرن ل جوزئةك ذ مةنزوما ديفاعى يا عَيرا
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 ََ طذذة بذذةر  سذذتورى بةرام يذَذت د شذذَيرى ي هذذةمى ثَي ئذذةظ  كذذةت و  نةهاتية، واَلتةك كو داخازا سةروةريا دستورى د
سذذايَيت  سذذي  و يا ضذذيت وةك ثرةن نذذدمَى ب بذذةرةظ ريفرا كذذو  نذذدَى داى  بذذؤ ه خذذؤ  يذذارا  كوردستانَى بكار ئيناى بِر

قذذى داى رنَي،دةوَلةتى، بةِرَيز سةرؤكَى ثةرلةمانى هةلبةت ئةو بِريارَيت ثة مذذةتا عَيرا لةمانَى عَيراقَى و حكو
مذذافَى  سذذايينة،  نذذة يا يذَذت  سذذتوري بِريار يذَذت ناد كذذو بِريار ئةظة سزادانا ب طشتيا كؤمةاَل خةَلكَى كوردستانى ية 

سذذا 54طةشتكرنَى بؤ هةمى كةسى يا ثاراستية ل طور رَيكةفتنناما شيكاطؤ كو ) نذذدامن هةروة يذَذدا ئة ( واَلت ت
نذذا 4 ماددا )َىئةطةر ئةم سةر كةين ئذذَيكال كر سذذتَيت  مذذةدةنى بؤمةبة كذذةخانَيت  كذذو فرؤ ( يا وَى ياسايَى هاتى 

سذذايَين  سذذا و رَي ضذذةوانَى يا يذذان ثَي ضذذونا هاواَلت هذذاتن و  طذذرتن ذ  تذذا ري ثرسَيت سياسى نابيت بَيتة بكار ئينان وا
سذذا فرؤ كذذةم يا سذذتانَى د لذذةمانَى كورد تذذرين دةم ثةر كذذةم ب زو شذذنيار د يذذة ثَي سذذتانى كذذنَي،دةوَلةت يذذا شار ةوانى 

كذذةوانيا  بذذةت ب فرؤ خذذراوَين تاي طذذةل رَيك طذذؤ  طذذةهَين طفتو سذذثاردن دةر تذذة را مذذةت ذى بَي يذذت و حكو دةربَيخ
ََ مة ل ) بِريارا سةربةخؤيَى داى  92%73( ب دةنطَى 25/9نَي،دةولةتى ل طور ثةمياناما شيكاطؤ بكةت، طة
سذذتان ََ كورد طذذة يذذا  سذذةربةخؤيى  يذذار  طذذرتن ذ بِر تذذا رَيز كذذو َىوا نذذدَى  سذذةر ه كذذردن  جذذةخت  نذذدَى  سذذةرةِراى ه  

سذذتانَى ل  يذذا كورد ضارةسةر ب رَيكا طفتوطؤكرن ب زمانةكَى ديالؤة و ئاشتيانة بهَيتة كرن، دةسةاَلتا سياسى 
يذذا  يذذ  رَيز مذذَى ئ كذذةتن، دةم دة قذذَى ب مذذةنا عَيرا طذذةَل حكو سذذاندنَى د دةرظةيَى ثةيام و ئةجنامَيت راثرسيَى دانو

شذذ نذذا  شذذتيمانية خي ََ ةني كذذةركوكا د يذَذن  خذذورت و الو ئذذةو  قذذةهرةمان  شذذمةرطةهَيت  نذذا ثَي بذذانى دا هيدان قور
يذذا  يذذَين ئَيزد كوردستان ئةوَين كو شةهيد دبن جينوسايدا ئَيزديان سايبة كرن مةزات كرنا كضَين جر  سثى 

تذذى كذذا يَيكطر نذذةكَى  ئةنفالكرنا طةرميان هةتا بادينان هةروةسا هةلة ة هةمى ل مة دخوازيت كو طوتارة زما
سذذى  يذذةنَيت سيا هةظرَيز ثةيامةكا نيشتيمانى هةمى اليةنَيت سياسى هةبيت ذ بةر هندَى داخازَى ذ هةمى ال

سذذتانَى   سذذةربةخؤييا كورد سذذتان و  كذذو كورد كذذةم  مذذةدا  25/9د  ََ طذذة خيذذا  يذذة د تار يذذةكا نو فذذةت و  مَيذو دةر
مذذن  وداخازَى دكةم كو ئَيكرَيزيا خؤ بثارَيزن، بؤحكومةتا هةرَيمَى  شذذنيارَيت دى  نذذدةك ثَي داواكارَى طشتى ه

قذذَى  يذذَين عَيرا سذذتورى  سذذايى و ناد هةنة، هندةك رَيكارَيت ياسايى بؤ تةعن لَيدان بةرامبةر ئةو بِريارَيت نةيا
يذذدارةى  ظذذةى ئ يذذَين دةر سذذتانى  ضذذةيَين كورد بذذؤ ناو يذَذزَى  نذذا ه كذذار ئينا كذذرن و ب  طذذةي  بطرينة بةر، هةروةسا 

سذذايب دذى 9) هةرَيمَى، ل طور ماددا يذَذزَين ئا ( بِرطا ئَيكَى لدستورا عَيراقَى  نابيت هيض هَيزةكا ضةكدار و ه
مذذاددةى ) طذذور  نذذان، ل  ََ عَيراقَى بَيتة بكارئي نذذاكؤكى 115ثَيكهاتَين طة كذذو  هذذاتى  يذذَى  قذذَى ذى  سذذتورا عَيرا ( د

يذَذ تذذا ل ذ يذذة وا كذذةرَين هةرَيمَي سذذايَين كارب بذذؤ يا يذذةت  هذذةبيت ئةولةوي بذذةينا وان  هذذةرَيما  رناظ يذذا وَى  رؤناه
يذذةت 2011كوردستانَى ل سااَل ) نذذة و ئةولةو ( ياسا ئةجنومةنَى ئاسايشَى يا دةرَيخستى   فروقةكا قانونى ني

لذَذةكا دى  سذذا خا بذذينت، دي قذذى دا سذذريا عَيرا سذذةاَلتا حة كذذو د دة شذذتةكة  نذذة ت ظذذة  بؤ ياسايَيت هةرَيمَى دَيبينت ئة
يذَذز يذذَين َيحكومةتا هةرَيمَى و فةرماندا طشتيا ه خذذؤ  سذذةاَلتَين  سذذةرجةم دة كذذو  سذذثاردن  تذذة را شذذمةرطة بَي ن ثَي

يذذدارا  ظذذةيَين ئ سذذتانى دةر ضذذةيَين كورد سذذتنا ناو سذذنوورى و ثارا يذَذت  يذذدارةدانا دةرواز بذذؤ ئ ياسايى بكار بينيت 
 وهةرَيمَى، نوَينةرايةتيا حكومةتا هةرميَى نامةيةكا ظةكرى بدةتة نةتةوةيَين يَيكطرتى و يَيكةتيا ئةوروثى 

نذذة  سذذتانَى  بي يذذةتيَين كورد سذذةرجةم نوَينةرا سذذا  رَيكخراوَين نَيودةوَلةتى يَين تايبةت ب مافَين مرؤظا هةروة
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سذذتوريَين  سذذايى و ناد شذذَيركاريَين نايا سذذةر ثَي كذذةن و ل  كذذار ب تذذان  ظذذة و واَل راسثاردن كو ل سةر رايا طشتيا دةر
يذذارَين سذذةرجةم بِر سذذتانى  لذذةمانَى كورد قذذَى ثةر مذذةتا عَيرا قذذى ل  حكو نذذةرَين عَيرا مذذةنَى نوَي و  27/9ئةجنو

مذذةت و  سذذتانى ذ الى حكو سذذيا كورد كذذو دذى راثر بِريارَيت ثَيشرت الدانا ثارَيزطارَى كةركوكَى و هةر بِريارةكَى 
بذذةِرَيز  هذذةى،  يذَذت  سذذتيَن ي يذذرَى ظةطوها بذذةِرَيز وةز بذذؤ  مذذن  سذذيار ذى  كذذةت، دوو ثر رذذادى رةت د طذذةها ئيتي داد

سذذتنَى ئ يذذرَى ظةطوها نذذَى ةوةز بذذةجَى كر تذذة وارَى جَي طذذةفا و بَي سذذةر وان  يذذت  بذذةردةوام ب يذَذراق  هذذاتوو ع طذذةر 
سذذةربازى و  نذذة  شذذكرى، فرؤكةخا حذذةرةكَيت لة كارتَيت ط،اشتنَى سةر هةرَيمى ضنة ئايا ذ اليَي ئاظ، كةهرةبا، 

مذذة نذذَى دا حكو يذذان ئريا يذذا  خذذا تورك نذذاظ ئا هذذات و د  طذذةر  قذذَى تهاتن ضونا ديثرؤماتكارا دَيشيت   كةت ئة ا عَيرا
سذذيار،  ئذذاخر ثر سذذَيى و  سذذيارا  كذذةتن، ثر طومرك دانان هةرَيم   ئامادةكارى كرنة و ضةوا سةرةدةريَى دطةَل ب
كذذةين   لذذةب ب تذذةكَى تة كذذودا دةوَلة ئةم دَيشَيني سيادَى دطةل بةهدا دابةا بكةين ئةم دَيشَين بؤ فرؤكةوانى 

 زؤر سوثاس.  ئايا د دةسةاَلتَيت مة دا هةنة 
 د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز

مذذةوة  تذذان دَين بذذة بري تذذر  جذذارَيكي  يذذة  بذذةِرَيزتان، تكا سوثاس بؤ خاتوو ئامينة زكري بؤ ثَيشكةا كردني راي 
ثذذَيب  فذذةرموو.  خذذان  حذذةيات  بذذةِرَيز  ضذذَيت،  رةضاوي كات بكرَيت، بؤ ئةوةي ئةو دانيشتنة بة باشرت بةر َيوة ب

تذذر و حئةوةي خاتوو  بذذةتي  ةيات دةست بة قسةكاني بكات، تكا دةكةين بؤ وةآلمدانةوة كارتةكاني فشار و با
 لةشكري و ئةواني تر بؤ دانيشتنةكي تر، شرين خان فةرموو.

 :رمضانبةر َيز شريين حسين 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ثاس.وئةز سثَيدة زوويي ناوي خؤ ن،يسي، ناظي من سَييةم كةس بي، عةدالةت كوا، س
 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَي، فةرموو.
 :رمضان بةرَيز شريين حسين

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
يذذاري  ئذذةو بِر يذذات،  خذذاتوو ح خذذوي  هذذةظاال  مذذن و  بذذةيين  نذذة لة ئذذةيرولَي  27هيض جياوازيةك ني لذذة 2017ي 

كذذو نثةرلةمانا عَيراقا عةرةبي بة ئامادة بوو كذذرن  نذذة دةر كذذوردا هاتي يذذةتيا  ا حكومةتا بةهدا و هيابا نوَينةرا
يذذاري  كذذرين، بر سذذتانَي دةر خذذةلكَي كورد سذذتانيدا و  هذذةرَيمي كورد حذذةقَي  خذذاالن، ددةر سذذَيزدة  لذذذي  نذذا  ثَيكهاتي
يذذة  تذذة هات ئذذةو عةقرية كذذو  كذذرن،  يذذة  جذذاران هات يذذةتا  هذذةمان عةقر بذذارةي ذ  سذذايينة دةر نذذة يا يذذةتي و  نةمرؤظا

شذذَيوازةكي دي، نبةكارهَي بذذةس بة سذذتان  خذذةَلكي كورد نذذا  بذذاران كر ان بؤ جينوسايد كرنو كؤمةَلكوذي و كيميا 
بةشَيوازيكي مودَيرنرت، تةبعةن ئةو بِريارة هةر ضاظةرَي كرن ذ حكومةتي عَيراقي، ذوَي عةقريةتا هةر جار 

يذذة نذذدؤم هاتبا طذذةر ريفرا سذذتانَي، ئة رذذةتي كورد بذذةر مير بذذةكارهَينان بةرام تذذة  كذذرن،  دَي يذذة  يذذان نةهاتبا كذذرن 
سذذتانَي دا  رذذةتي كورد حذذةقي مير يذذارا دةر جذذؤرة بر هةروةختةكَي حكومةتَي عَيراقي هةلةكي بديتباية هةمان 
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سذذتووري  ظذذةرؤكا دة ضذذاوا لةنا بذذةكا بةر يذذنني ئين ال يذذارا دةب نذذاظ وان بِر نذذة  خذذؤ بدةي بذذةري  طذذةر  كذذَينت، ئة دةر
و نةريتَين مرؤظايةتَي، ئَي  ذوان خاال بةحسَي دةروازي  بعَيراقي و هةمي ياساو ميساقَين دةولي و حةتا دا

مذذاددة  لذذديظ  كذذةن، و  شذذتةرةكة و 114سذذنووري د طذذا مو بذذةرنا طومر يذَذذينت رَي، قذذي دب سذذتووري عَيرا ي دة
مذذاددة ) لذذديظ  ئذذةو 115ئةولةويةت بزةظرةتةن بؤ هةرَيما كوردستانَي، و خذذاال دووَي  قذذي،  سذذتووري عَيرا ( دة

بذذارةي فرؤكةخا يذذا نذذخذذاال دةر يذذان ذ سذذانكاري  طذذري و ئا تذذة رَي مذذة ببَي كذذرين و ئة سذذرَيماني دةر هذذةولَير و  ةي 
ظذذة ذي  بذذَي ئة مسذذاني  كذذا ئا يذذا ثري يذَذت  شذذكاتي ب كذذا هي يذذا ثري سذذةفةرَي  سذذتانَي ذ  هذذةرَيمي كورد يذذاني  هاووآلت

نذذة44خةرةقةكا ياسايي و دةستووريا لديظ ماددةي ) هذذةر موات يذَذذي  يذَذ  دةب كذذو ر قذذَي   ك( ذ دةستوورَي عَيرا
طذذةَل  كذذةفنت لة قذذَي، رَي عَيراقي كو ئازاد بَينت حةقي طواستنةوةي هةبَيت لداخري عَيراقَي و ل دةرةوةي عَيرا
سذذتوورية و  ئذذةخالقي و نادة كذذارَيكي نا ظذذة  يذذا ئة شذذتوَين خؤ يذَذدانا داني بذذؤ ل سذذنوورا  سذذةر  يذذاني ل لذَذةتَي ب دةو

ئذذةوة  تناياسايية، خاال ضارَي، ثشتطوَي خسنت و ئيبتاال مريؤنان دةنطَي خذذؤ  هذذاوآلتَي  سذذة ذ نذذان كة طذذَي مريؤ دن
قذذي  سذذتوورَي عَيرا يذذة لد صذذةك هة لذذَي   نة خذذاال ثَين خةرةقةكا ياسايي، خةرقا هةمي ياسايَي نَيَ دةولةتيا، 
خذذؤ  تذذة  تاكو رَي  خبةي دَيتة ج،اتَي نينايَي عَيراقَي، ضاظدَير بَينت لةسةر ثةرلةمانَي كوردستانَي و مايف بدا

قذذةكا مو بِريارا ريفراندؤ شذذي خةر كذذو ئةظة نذذة  صذذةك ني هذذيض نة يذذنم  ئذذةز دب كذذرن،  رذذا  تذذة ئير سذذتانَي بَي ا كورد
مذذةتا 93( و )121دةستووري لة ماددةي ) ( ذ دةستوورَي عَيراقَي، خاال شةشَي ثرسيارَي لي،َي ئةظة بؤ حكو

عذذةردَي جذذارةكَي  ضذذار  سذذَي  تذذا  بذذوي وةخ ،ذذا  سذذتوور لكي ئذذةو دة كذذو  قذذَي  عَيراقي و بؤ ثةرلةمانَي عَيراقَي  عَيرا
نذذاظ  سذذان ل نذذدةك كة ظذذةذاليَي هة سذذتان  بذذاآل دة نذذدةك  يذذَي هة كذذري، ذ ال عذذب  سذذتييا دا خذذراوا تَيرور رادةسيَت رَيك
جذذةيا  ضذذةو بود كذذو موو ،ذذا دي وة سذذتوورا لكي ئذذةظ دة يذذة  كذذا دي ئةظة يذَذري جارة سذذيار ل، حكومةتا عَيراقيدا، ثر

يذذدي يذَذذم قائ كذذي وا ب سذذيارةكا  هةرَيمي كوردستانَي هاتية بِرين، ذاليَي وة مذذاليكي، ثر نذذوري  سذذةوة  قذذواتي مو
بذذة  ل،َيرَي ئةظةية كة ئةظ دةستوور لكي،ةوة بي و ضةندين ساَلة ثَيشمةرطا و هيزةكا بةرطري عَيراقيا تةنها 
شذذياتَيت  نذذدةك ميري سذذاالدا هة ناظا و هيض ماي و ئيمتيازةكا بؤ نةهاتية خةرش كرن دبةرامبةردا دماوةي دوو

سذذتووري،  هاتينة دروست كرن بناظَي سذذا و دة حةشدا شةعيب كردن ياسا و ماي و ئيمتيازات دانَي و كردنة يا
كذذرن  يذذة بنثي شذذَيوازيا هات هذذةمي  ل،َيري ئةز دةبينم ئةو دةستوورا هاتية ثشتطوَي خسنت، ئةظ دةستوورَي بة

طذذةلي ك ضذذونكا  سذذةثَينن،  سذذتانَي ل ولةاليةن ذ وانَي و ثَيويست ناكا ئيرت ئةو بَينة سةر طةلي كوردستانَي ب رد
سذذت  63و ثؤينت  92 يذذدي ثَيوي يذذة، ئ سةدَي ذ رَيذةكا هةرة بةرز دةنطي خؤيا بؤ سةربةخؤيا كوردستانَي دا

شذذنيار  نذذدةك ثَي بذذةكاردَينن، هة يذذا  ناكات ئةم ثابةندي وي دةستووري بن، ئةو دةستووري لة بةرذةوةندي خؤ
يذذذ بذذؤ ل مذذة  هذذةظالَيت  بذذؤ  سذذتانَي و  لذذةمانَي كورد بذذؤ ثةر نذذة  سذذتةي نمذذن هة بذذؤ دة بذذةتي و  سذذايي بةتاي ا يا

خذذت  سةرؤكايةتي ثةرلةمانَي و هةم بؤ حكومةتي مة كو ذهاوكاري بَي دطةل مة، كو كار بكةن بة زَيرتين وة
سذذاية  يذذا يا سذذتانَي،  مسذذاني كورد يذَذت ئا نذذا هَيز يذَذ  ئينا كذذو ث سذذايا وة يذَذ  ذوان يا لسةر دةركرنا هةندةك ياسايا، ئ

سذذاي دي  ،فرؤكةوانية مةدةنيا كوردستانَي ياسايا جةوازات و نفوسة، ياساية دراظَي كوردستانَي و كؤمةَلَي  يا
مذذة  خذذةلكي  يذذارا  لذذة بر يذذز  تذذةظيا ر يذذدا بَي مذذة بريارَي خذذةلكي  كة ببنة بنةما بؤ دةولةتا كوردستانَي و ضونكة 
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يذَذر كذذبَيتةكردن، لدوماهيَي ئةز دبَيذم ثةياما من بؤ ثةرلةمانَي كوردستانَي، بؤ حكومةتا عَيراقَي  مذذا ف و بالذ
ئذذةم  طذذوتي  يذذر  جذذةنابي وةز بذذةِرَيز  كذذو  خذذاظن، وة بنب ئةوي هةرةشَي ية دكةن و زمانَي نيطةفَيل لةطةَل مة ئا

 دثَيشوازيا وان كرن لة هؤتيل دي،ان دَي دانيشنت و هةمي رَيز لؤ ظان هاتية طرتن و زؤر سوثاس.
 :نبةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةما
 سوثاس بؤ بةِرَيز شريين حسين، خاتوو حيات فةرموو.

 بةِرَيز حيات جميد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سذذتان و  خذذةَلكي كورد بذذة  بذذةر  نذذة بةرام رذذادي تاوا سذذةآلتةكاني ئيتي هةَلبةتة سزاداني بة كؤمةَل لة رَيطةي دة
سذذياريةتة د ئذذةو بةرثر كذذة دذي ةدميوكراسيةت ئةجنام دةدرَيت، دةسةآلتي فيدراَلي  يذَذت،  سذذتؤ بطر لذذة ئة يذَذت  ب

لذذة  مذذة  نذذة، ئة يذَذوان طةال شذذيت ن بذذاا و ئا سذذَيي  سذذتووري و دراو هةريةك لة مافةكاني مرؤظ و دميوكراسي و دة
بذذريي  نذذةوةي  بذذؤ كؤكرد يذذةك  تذذة مؤَلطة نذذةماوة، بؤوة قذذابي  كذذاري رة كذذة  يذَذراق ثةرلةمانَي لذذةماني ع كاتَيكدا ثةر

ةزمةيةكي ئةخالقي ميهةنيدا دةذي لة ئَيستادا، لةم ثةرلةمانةدا ئتوندوتيذي تائيفي، ثةرلةماني عَيراق لة 
سذذوونةكانيان  تذذةوة،  ئةوةي ثَيضةوانةي طروثَيكي تائيفي بةرنامةي هةبَيت، دووضاري تةس ييت سياسي دةبَي
ئذذةم  بذذدرَين،  جذذةماعي  سذذزاي  تذذةوةيي  لةسةر بريي مةزهةبي سزادا، ئةيانةوَيت كوردةكانيب لةسةر بريي نة

سذذذي يتة سذذذاالري  تة يذذذري و سوثا ضذذذؤن وةز مذذذان  مذذذةت و بيني بذذذؤ حكو شذذذا  ثذذذةلي كَي لذذذةمان  سذذذيةي ثةر سيا
بذذة  حذذةق  لذذةمان دةر يذذةي ثةر ئذذةم دواي كذذاني  يذذارة دوذمنكارة نذذدرا، بِر شذذيان زرَي دوورخستةوة، بطرة كةسايةتي

نذذدو كخةَلكي كوردستان كاردانةوة و هيض ئيعتيبارَيكي نيية، ئةو طرووثة تائيفيانةي عَيراق بة خيتابَي ي تو
يذَذراق دذي  لذذةماني ع كذذاني ثةر ضذذَينن، بِريارة تذذةكان ب يذَذوان ثَيكها بذذةرةكي ن هذذان دةدةن و دوو خذذةَل   يذذذي  ت
بذذووني  سذذي  مذذي سيا قذذدا نيزا لذذة عَيرا سذذةدامة،  مةفهومي شةراكةتة كة ئةساسي دروست بووني عَيراقي دواي 

كذذاني بةِرَيو سذذةر دةزطا سذذتيان بة رذَذَيني ةنةماوة و ثَيدينية تووندِرةوةكان دة ئذذةكرَيت ب يذذة  تذذووة، بؤ نذذدا طر برد
بذذة  بِريارةكاني ثةرلةماني عَيراق تائيفييةو هيضي كةمرت نيية لة تاوانةكاني رذَيمةكاني ثَيشوو كة دةرهةق 
سذذةثاندني  طذذرة  نذذني ب يذذار  نذذة بِر يذذة ئةما كورد كرديان، ئةطةر بؤشيان بكرَي ئَيستاا خراثرت دةكةن، هةر بؤ

شذذةر ثذذَيب عرايةكي ئةهرةبي و هيض  بذذووة  يذذ   لذذة دا بذذةمردويي  كذذة  نذذةي  لذذةو بِريارا كذذة  يذذة، يةكَي يةتَيكي ني
شذذةهيدان و  خذذوَيين  لذذة  طذذرتن  يذَذز  بذذؤ ر كذذةم  كذذورد دة سذذةركردايةتي  يذَذرةوة داوا لة ئةوةي جَيبةجَي بكرَيت، ل

بؤ  دةنطي زؤرينةي بةَلَي بؤ ريفراندؤم بووة، كاري دبرؤماسي بكرَي 25/9ئريادةي طةلةكةمان بطرن، كة لة 
 بةرةنطاربوونةوةي شكست هَينان بؤ ئةو فكرة تائيفية و سوثاس.

 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ حةيات خان، كاك خرَ فةرموو.
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 بةِرَيز خرَ امحد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةجنومةني نوَينةراني عَيراق و ئةجنوومةني ئمن ئةمةوَي قسةكان ضِر بكةمةوة لةسةر تةنها دانيشتنةكاني 
مذذارة ) 27/9/2017وةزيران، ديارة ئةجنومةني نوَينةراني عَيراق لة رؤذي  نذذةوةي ذ كذذة 23لذذة كؤبوو ( دا، 

كذذؤي ) لذذة  ئذذةجناميان دا،  كذذورد  نذذةرةكاني  شذذداري نوَي تذذةنها )325بذذَي بة لذذةمان  نذذدام ثةر نذذدام 166( ئة ( ئة
تذذة  ثةرلةمان ئامادة ببوون، ئةمة لة يذَذت، وا تذذةواف ي ب حاَلَيكدا ئةطةر بريارةكاني ثةرلةماني عَيراق بِرياري 

طذذومت ) كذذو  كذذردووة، وة يذذان دةر ئذذةو بِريارة شذذيعة  سذذوونة و  نذذةي  تذذةنها زؤري ( 166بِرياري زؤرينة نةبَي، كة 
ئذذةو  لذذة  طذذرم  نذذة دة مذذن رةخ كذذة  سذذتانيب  هذذةرَيمي كورد لذذةمانتارةكاني  شذذداربوون، ثةر يذذدا بة نذذدام تَي ئة

سذذي لثةر سذذةركردايةتي سيا يذذارَيكي  كذذة بِر طذذةر بِريارة خذذؤ ئة سذذيت  نذذةبوون، بةرا لذذةوَي ئامادة نذذةي  ةمانتارا
لذذة  يذذا  بذذدرَيت ئا لذذةوة  يذذار  كذذة بِر سذذتان  لذذةماني كورد بذذؤ ثةر تذذةوة  يذذارة بطةرَي ئذذةو بِر بذذوو  بذذووبَي، دة كورديب 

نذذذدةي ئَي سذذذةر ئاي يذذذار لة هذذذدا بِر لذذذة بة سذذذازةكة  سذذذي ضارةنووس يذذذةكي وا حةسا ئذذذةم كؤبوونةوة مذذذة دةدرَي، 
كذذةي  نويَلنةرانةي ئَيمة بؤ بةشدار نةبن  ئةي ئةطةر لة حاَلةتَيكي ئاوا ناس  و حةساس بةشدار نةبن، ئةي 
كذذة  يذذة  مذذةمان هة ئذذازاو كارا بذذاا و  نذذةري  ئذذةزا  نوَي ئةو نوَينةرانةي ئَيمة ئةم شةرانة بؤ ئَيمة دةكةن، من 

سذذتا خذذةَلكي كورد ئذذةكاني  لذذة مةباد فذذا   لذذة  نئذذةتوانَي دي بذذووة  يذَذ   كذذة بِريار يذذارة بِريارة بذذةآلم د كذذات،  ب
شذذةريان  شذذمان  يذذرة كوردةكاني بذذوو وةز سذذت  ضذذؤن ثَيوي هذذةروةك  سةركردايةتي سياسي خةَلكي كوردستان، كة 
سذذنوورانة  لذذةو سةر كذذة  شذذمةرطةيةك  لذذةمانتار و ثَي مذذة ثةر ضذذونكة ئَي لذذةوَي،  بكرداية لةسةر بنةماكاني ئَيمة 

كذذاني دبةرامبةر بة دِرةندةترين  لذذة بِريارة يذذة،  يذذةكمان ني وذمين دنيا ئةجةنطَي و شةهيد ئةبَي هيض جياواز
بذذؤ 13ئةجنومةني نوَينةراني عَيراق ) ( سزانامة دةرضووة، حةق نيية ئَيمة بَرَيني بِريار، ئةمانة سزانامةن، 

خذذاَلي دو يذذة،  سذذيان هة نذذدي سيا هذذةموويان باطراو كذذة  سذذتان  خذذةَلكي كورد كذذو  سذذتةمديدة وة مذذي وطذذةلَيكي  ة
مذذاددةي ) لذذة  قذذة  بذذةوة دةدات 121بِريارةكاني ئةجنومةني نوَينةراني عَيرا يذذار  شذذكرا بِر بذذة ئا سذذتووردا ،  ( دة

كذذرَي  فذذاز ب سذذتان ئين ئةطةر بِريار لة ئةجنومةني نوَينةراني عَيراقيب دةرضوو، ثَيويستة لة ثةرلةماني كورد
شذذَيوازَي  ة( دةستوور لة خاَلي يةك38و بِرياري بؤ دةرضَي، لة ماددةي ) هذذةموو  بذذة  بذذِرين  ئذذازادي رادةر مذذدا 

يذَذراق و  ضذذةكدارةكاي ع يذَذزة  كذذورتي: )ه بذذة  مذذةوة  ئيشارةتي ثَيدراوة، هةروةك ضؤن دةقي ئةم ماددةية خبوَين
يذَذذةي  سذذةنطي و ر نذذي هاو ضذذاو كرد يذَذت، بةرة يذَذ  د يذَذراق ث طذذةلي ع تذذةكاني  لذذة ثَيكها سذذايب  كذذاني ئا دةزطا

يذذاو بذذةبَي ج يذذان  يذذةتي كردن بذذَي، و انوَينةرا يذذدا دة فذذي مةدةن لذذةذَير ركَي يذذةك و  هذذيض ال سذذتنةوةي  يذذا دورخ زي 
بذذارة  سذذتوةرناداتة كارو يذَذراق و دة طذذةلي ع سذذيين  بذذؤ داثرؤ يذذةك  تذذة دةزطا ئذذةكات و نابَي يذَذراق  لذذة ع بذذةرطري 
كذذةز  يذَذراق و مةر نذذةراني ع مذذةني نوَي لذذة ئةجنو كذذات  صذذةالحيةت دة يذذدي  سياسيةكان(، ئةمة بة وازبي تةحد

تذذةفويزي ةدةكات، هةرو نذذاتوانَي  يذَذراق  نذذةراني ع مذذةني نوَي سذذوَلتات، ئةجنو صذذري  مذذةبادئي فة بذذةثَيي  ك ضؤن 
سذذائيري  بذذؤ مة يذذان  سذذنووريةكان،  سذذتين دةروازة  بذذؤ داخ يذَذز و  بذذةكارهَيناني ه بذذؤ  كذذات  سذذي وةزةرا ب مةجري

كذذةم ة( هةميشةيي عَيراقدا بة وازبي دةستنيشان كراو110فرؤكةواني كوردستان، و بةثَيي ماددةي ) كذذة   ،
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لذذة  كردنةوة و سنوور دانان بؤ دةسةآلتةكاني حكومةتي هةرَيمي كوردستان و ئةجنومةني نوَينةراني عَيراق 
هذذةرَيمي  مذذةتي  سذذةآلتةكاني حكو بذذؤ دة سذذنووردانانَي   هذذةموو  ضذذونكة  كذذات،  تذذة ب ئذذةم بابة صالحيةتي نيية 

ستان لة مةسائيري رووبةرووبوونةوةي دكوردستان كاريطةري نةرَيين دةبَي لة تواناي حكومةتي هةرَيمي كور
نذذةي  ئذذةو ئاوارا داعب، و مةسائيري ئيدارة داني ئاوارةكاني بةشَيوازَيكي سةركةوتوو، وبةخَيو كردني هةموو 
هذذةرَيمي  مذذةتي  لذذة حكو لذذةرابردووا  يذذة ، و  ضذذووي زؤري هة سذذروفات و تَي سذذتاندا مة هذذةرَيمي كورد لذذة  كذذة 

هذذةرَيمي وكوردستان ضةند جارَيكم بيستووة كة نا مذذةتي  ئذذةوتؤي حكو شذذتيوانيةكي  ةندة نَيو دةوَلةتيةكان ث
قذذدا  نذذةراني عَيرا مذذةني نوَي يذذاري ئةجنو لذذة بِر مذذة  يذذان، ئَي يذذةكان بؤ نذذي خةرج بذذني كرد كوردستان كردووة و دا
يذذدا،  صذذريةكاني مةركةز سذذةآلتة حة لذذة دة هاتووة تايبةت بة بةكارهَيناني هَيزي ئاسايب و هَيزةكاني ناوخؤ 

مذذارة  يجطة لةوة سذذاي ذ بذذةثَيي يا هذذةبووة،  سذذنوورةكامنان  شذذي  نذذاوخؤ و ئاساي شذذي  شذذةي ئاساي ئَيمة سةدان كَي
سذذاَلي 4) ضذذارة 2011(ي  نذذةمان  شذذة ئةمنيا ئذذةم كَي هذذةموو  هذذةبووة،  شذذمان  مذذةني ئاساي كذذة ئةجنو مذذان  ي خؤ

شذذا 2005كردووة ، لة ساَلي  ئذذةو كَي لذذة نبةدواوة بةتايبةتي لةدواي نووسينةوةي دةستوور و هةموو  كذذة  ةي 
ئذذةو  هذذةموو  يذذة  نذذةهاتووة، بؤ مذذة  هةرَيمي كوردستان هةبووة، حكومةتي عَيراق بؤ بةدةنس ئةو كَيشانةي ئَي
سزانامانةي كة دراوة لة ثشتيةوة بِرياري سياسي هةية و لة ثشتيةوة هؤكاري سياسي هةية، بة ثَيي ماددةي 

سذذنوور110) سذذتين دةروازة  يذذاري داخ قذذي بِر سذذتووري عَيرا لذذة دة صذذالحيةتي ي(  شذذَيوةيةك  هذذيض  بذذة  ةكان 
سذذنووريةكان  يذذي دةروازة  طذذومرطي و دارا سذذاتي  مسذذي سيا ئةجنومةني نوَينةراني عَيراق نيية، يان با بَرَيني رة
خبذذات،  سذذنووريانة دا دةكات، نةك ثَيداني صالحيةت بة ئةجنومةني وةزيراني عَيراق كة بتوانَي ئةو دةروازة 

( دةست 110ازبي ئةمة هاتووة هةموو ئةو بابةتانةي كة لة ماددةي )و(ي دةستووردا بة 115لة ماددةي )
بذذؤ  تذذةوة  صذذةالحةتيانة ئةطةرَي ئذذةم  مذذاتيكي  يذذة، وئؤتو يذَذراق ني صذذري ع صذذالحيةتي حة نذذةكراوة و  شذذان  ني
مذذافَيكي  نذذة  كذذة ئةما سذذتان  هذذةرَيمي كورد هةرَيمةكان، بة نيسبةت نووسينطة و نوَينةرايةتيةكاني ووآلتان لة 

هذذذا سذذذت  خذذذةبات و دواي تبةدة لذذذة  يذذذةك  سذذذتان دواي دنيا هذذذةرَيمي كورد سذذذةبةي  حذذذةقي موكتة يذذذان  وو، 
يذذذةكان و  يذذذة نَيودةوَلةت سذذذيةكان و ثةيوةندي كذذذارة ديثرؤما سذذذتين رَي سذذذت، دواي ثارا يذذذةكي تةندرو حوكمران
كذذة  تذذةي  ئذذةو قةناعة نذذة  تذذان بطة يذذان وآل كذذرَي،  تذذان ب بذذة وآل عذذةت  تذذوانراوة قةنا شذذتييةكان،  يذذة ط ثةيوةندي

ئذذاوا ةنوَين لذَذةتَيكي  لذذة حا يذذة  رايةتي و كونسوَلخانة وة دامةزراوةي خؤيان لة هةرَيمي كوردستان بكةنةوة، بؤ
نذذةوةي  بذذؤ رووبةرووبوو حكومةتي عَيراقي ثَيضةوانةي هةموو قانونةكان ئةوةستَيتةوة، من ثَيشنيار دةكةم 

 ئةم بابةتة تازانةي كة لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق هاتؤتة ثَيشةوة:
بذذةرز ي ةكةم: دثرؤماسيانة ئَيمة دةست ضارةسةر كردني كَيشةكان ببةين، و هةَلوَيسيت مةرجعي باآلي شيعة 

شذذان  سذذتان ني هذذةرَيمي كورد سذذي  سذذةركردايةتي سيا سذذتان و  هذذةرَيمي كورد مذذةتي  مذذادةي حكو بنرخَينني، و ئا
 بدةين بؤ طفتوطؤ بؤ ضارةسةركردني كَيشةكامنان.

رَي  دةربضني كة هةموو ئةو سزانامانةي كة لة ئةجنومةني نوَينةراني عَيراق و ادوو: لةم ثةرلةمانة بة بِري
 مةجريسي وةزةراي عَيراقي دةرضووة رةتي بكةينةوة.
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سذذتان  خذذةَلكي كورد بذذةر  نذذةي  سَي: ثَيشنيارَي  بكةين بؤ حكومةت ليذنةيةك دروست بكات هةموو ئةو زيانا
طذذة خذذاوةن كار كذذان و  بذذةر كؤمثانيا يذذان  كذذةوَيت،  يذَذراق كئة كذذة ع نذذةي  ئذذةو بِريارا ئذذةجنامي  لذذة  كذذةوَيت،  ان ئة

مذذةتي  لذذة حكو قذذةرةبوو  يذذدا داواي  كذذاتي خؤ لذذة  ئةيسةثَييَن بةرسةرماندا، هةموو ئةو زيانانة جةرد بكرَي و 
كذذة  سذذتدرَيذيانةي  ئذذةو دة فيدراَلي عَيراق بكرَيت. و اليةني دةرةكي و نَيو دةوَلةتي ئاطادار بكرَين لة هةموو 

سذذتانيةكاني ةمذذافَيكي م ضذذة كورد مذذة، ناو مذذداني ريفراندؤ سذذني و ئةجنا ضذذارةي خؤنوو مذذايف  ئذذةويب  يذذة  دةني
ةوة ئَيمة ئةيانثارَيزين، حكومةتي هةرَيمي كوردستان و ثَيشمةرطة ئةيانثارَيزن،  2014دةرةوةي هةرَيم لة 

بذذةع   2014لةدواي ئةوةي كة لة  مذذي  سذذت رذَي سذذتانيانةي لةدة ضذذة كورد ئذذةو ناو شذذمةرطة  سذذتووة و ثثَي ارا
 2017ةوة بؤ  2014ئوتوماتيكيةن وةك ديفاكتؤ لة ذَير كؤنرتؤَلي حكومةتي هةرَيمي كوردستان بووة، لة 

ئذذةم  سذذةر  كذذردن لة سذذة  حكومةتي عَيراق بَي دةنطي لةم بابةتة هةَلبذاردووة، ئؤتؤماتيكي ئةمة لة ئَيستادا ق
سذذتان، هذذةرَيمي كورد يذذدارةي  شذذؤفينيةت و  ناوضة كوردستانيانةي دةرةوةي ئ سذذائيري  كذذة مة يذذارة  خذذؤي د بذذؤ 

سذذت و  يذذةك دة هذذةموومان  مةسائيري تةنها وةآلمدانةوةي ريفراندؤمةكةي هةرَيمي كوردستانة، بؤية طرنطة 
 يةك دةنس بني و يةك ريز بني تاكو بتوانني كَيشةكامنان بة طفتوطؤ ضارةسةر بكةين، زؤر سوثاس.

 ري سةرؤكي ثةرلةمان:طبةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَي  
نذذةي  بذذة ليذ بذذدةن  سذذراون  نذذة و نوو يذَذوة هة شذذينارانةي الي ئ ئذذةو ثَي زؤر سوثاس بؤ كاك خةلةي، داوا دةكةم 
مذذان  لذذة بؤ بذذة ثة كذذةين  كذذؤل دة لذذة ثرؤتؤ نذذةبن داوا  ياسايي، بؤ ئةوةي سوودي لَي ببيين، ئةوةي نووسراويب 

مذذا ئذذةوةي تؤ بذذة  بذذدةين  ئذذةمرؤ  سذذَي  ربنووسرَين، بؤ ئةوةي هةر  سذذايي دةينوو نذذةي يا كذذة ليذ ئذذةوةي  كذذراوة، 
بذذة  يذَذذة  ئةوانة هةموويان سوودي لَي دةبينن، ضةند بةر َيزَيكي تر قسة بكةن دوايي ثشوويةك و دَيينةوة در

 دانيشتنةكة دةدةين، بةِرَيز عباس هةزالي فةرموو.
 بةِرَيز عباس هزاَ مريخان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
كذذة مذذنامةوَى باسى ئةو  شذذوورا(ية  كذذة )عا يذذةك دةدةم، ئةمِرؤ ضذذاو ِرون تذذةنها بةر كذذةم  نذذة ب سذذا و قانوونا اوة يا

بذذة  شذذبوون  بذذة دابة يذَذذووين  شةهادةتى )ئيمام حوسَين(ة نيشانةى مةزلوميةتة، ئَيمةى كورديب مةزلومى م
سذذ ئذذةمِرؤ جينؤ تذذاكو  شذذتَي   هذذةموو  بذذة  يذذدى  سذذايدى يةز بذذة جينؤ ئذذةنفال  بذذة  بذذاران  يد اجينؤسايد بة كيميا

كذذة  نذذاو  نذذة  دةكرَيني، ثَيشنيار دةكةم لةم جواب نامةيةيدا كة بة شَيوةيةكى تايفى نووسيوة عاشورةا بَيخي
مذذةَل  بذذة كؤ سذذزادانى  نذذة  كذذوردة  مذذافى  لذذة  بذذةرطرى  كةس لة كورد مةزلومرت نيية وةفادارى بؤ ئيمام حوسني 

لذذ خذذؤى  عذذرياق  لذذةمانى  نذذةوة ثةر بذذة كؤبوو سذذةبارةت  سذذةريةتى،  نذذة  يذَذرا كرد شذذَيركارى  ةه مذذة ثَي يذذدا ئة خؤ
تذذواني هذذةبَيت دة مذذان   دةستوورة ئةمة ِراى طةياند كة فيدِراليةتوو ئيتيرادى نةما كة ئَيمة هةر كاتَي  هَيز

هَيز بَينني و خارجى ئيدارةى طةَ كورديب ِراوةستني ضونكة دةبينني عةمةلياتى ثَيشرتى داعشيب دةرة 
ثةرلةمانى عرياق بؤى دةركردووة، بةاَلم طرينس ئةوةية ئَيمة  كة هات هةمان مةبةستى هةبوو كة ئةمرؤكة

بة زمانَيكى نةرم هدوو بكةين، ئَيمةى كورد هيض كاتَي  هَيرنان نةكردووة بةرطرميان كردووة  ثَيشمةرطة 
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بذذةرطرى  بذذة  شذذةرعيةت دةدات  مذذة  يذذة ئة قذذانونى هة سذذايى و  شذذةرعى و يا مذذافى  بذذة  كذذة  بذذةرطرى  خذذاكى  لذذة 
نذذةرانى  ةثَيشمةرطة لةناوض كوردستانيةكان، سةبارةت بة ثشتطريى براى بةِرَيزم كاك)خرَ( دةكةم ئَيمة نوَي

كورد   لة ثةرلةمانى عرياق   لة حكومةت تا ئةو كاتةى كة هةبن من بايكؤتكردن بة باا نازا  لةوَى بن 
عذذ ئذذةياد  يذذنني ) هذذةبوون دةب خذذةَلكَي   ثذذةيامَيكى ةحزوريان هةبَيت ديفا  بكةن و بطةِرَينةوة ضونكة  الوى( 

بذذا داواا  بذذةرطريان لَيكرد بذذاو  ضذذاتر  طذذة  نذذة ِرةن طذذةر لةوَيبا هذذةبوو ئة يذذاوازى  بذذريى ج هةبوو تةيارى )سةدر( 
سذذةنطةرة  لذذةو  بذذَى  هذذةبن دة تذذا  بذذةاَلم  دةكةم تا ئةو كاتةى سةركردايةتى سياسى كورد بِريار نةدا ئةوة بةسة 

بذذارى نتضؤل نةكةن خةَلكَي  تا عةدى ئةقةل ديفاعَي  بكرَي بذذةتى كارو مذذةت بةتاي بذذؤ حكو ، داواا دةكةين 
طذذةل  نذذة لة يذَذز ئةما بذذةكارهَينانى ه فذذةكان  شذذَيركردنى ما يذذةكان ثَي كذذان نةتةوايةت طذذاى ِرَيخراوة لذذة ِرَي ئاوارةكان 
نذذةك  سذذتان  مذذة كورد كذذة ئة كذذةن  بذذاس ب يذذة  طذذةورةى جيهاني سذذئةلةيةكى  رَيخراواوةكانى جيهانى كة ئاوارة مة

بذذةرطرى تئارامى و سةقامطريى  نذذة  تذذةوة  هذذانيب كردؤ َيدا نيية بةَلكو)دوو(مريؤن ئاوارةى لة كؤَل هةموو جي
هذذةمووى  تةنها لة داعب كردووة، بةَلكو ئةمةا دةتوانَى تةئسريى خؤى لة رووى نَيو نةتةوةيى هةبَيت، لة 

ية بةداخةوة يطرينس تر جواب دانةوة بؤ ئةوانةى دذى كورد بِريار دةكةن ضاترين ضةك بؤ ئَيمة يةك ِرَيز
مذذةى  بذذدةين   ئَي هذذةموومان هةوَل نذذةبن  خذذاَلى  شذذتمانة  لذذة تةني سذذيانةى  ئذذةو كور كذذرد  مذذةنام دة سذذتا تة ئَي
شذذتمانى  يذَذزى ني يذذةك ر سذذتنى  بذذؤ يةكخ شذذتمانى  سذذتَيكى ني ثةرلةمانتار   راطةياندنةكان هةموو اليةك بة هة

كذذةو هذذةبَيت ثَي يذذةكتمان  تذذة  ةضونكة ئةطةر ئَيمة يةك ريز بني وئريادةيةى  مذذة دةبَي بذذةتى ئة شذذني بةتاي داني
يذَذت  يذذة ب يذذةك رَيز ئذذةو  هذذاتوو  سذذةى دا بذذؤ ضةل يذَذدةوارم  بذذن ئوم سذذةرماندا  تذذوانن بة نذذان دة كذذة دوذم ضذذةكَي  
شذذذتوكاَل  لذذذة ليذنةى)ك مذذذة  كذذذرَين ئَي يذذذب دة كذذذة دةر سذذذايانةى  بذذذةو يا سذذذةبارةت  بذذذني  كذذذةوة  هذذذةموومان ثَي

كذذةم نذذةا  ىوئاودَيرى(ثِرؤذةى ياساى ئاو كة خوَيندنةوةى ية سذذةركردووةو لَيذ شذذمان لة كذذراوة زؤر ئيشي بذذؤ 
ئذذةو  شذذتةرةكى  بذذة موو مذذة  ياسا داواكرد لة ياساشى لة كوردستان دةربضَيت لةيةكةمني جةلسةدا دةتوانني ئة

 ياساية خبوَينني و وة ضةكَيكى بةهَيزى لة دةست كوردى داية  ئاوا ئةم ياسايةمان هةبَيت،سوثاس.
 كى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:يبةِرَيز جعفر ابراهيم ئيََمن

هذذةموو  سذذوثاس، يذذارةى  نذذةى خواز تذذة جوا ئذذةو نةري كذذةم  نذذى راى.داوا دة بذذؤ دةربري هذذةزاَ(  بذذاس  بذذؤ )ع
يذذةكى  سذذةكانى هاوِرَي لذذة ِراو ق شذذتوانى  كذذة ث يذذنني  ثةلةرلةمانى كوردستان و هةموو ثةرلةمانَيكى تر زياتر بب

طذذةرة تذذة زؤر كاري كذذانى  خؤى دةكاتن لة ثةرلةمان ئةو نةري بذذة ماددة سذذنت  نذذةى ثةيوة ئذذةو بِرطا بذذةتى  بذذة تاي
شذذتنة  ئذذةم داني يذذاتر  دةستوور ماددة ياساييةكان طرينطة ثشتوانى لة يةكرت بكرَيت بؤ ئةوةى ثوختة بن وة ز

 بة باشرت بةِرَيوة ببةين، بةِرَيز)د.شوان قةاَلدزةيى( فةرموو.
 
 
 

 :بةِرَيز شوان امحد نعمان
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 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ةناوى خواى بةخشندةى ميهرةبان بةِرَيز جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان هةَلبةتة ئَيمة بةالمانةوة ب

كذذوَ  بذذة  عذذرياق  نذذى  مذذةنى وةزيرا سذذةرؤكى ئةجنو عذذرياق  لذذةمانى  طرينطة كة سةرجةم ئةو بِريارانةى كة ثةر
شذذَيوازَي  كِر هذذيض  بذذة  يذَذوة ورةت بكرَيتةوة وة لةو ثةيامةا كة ثَيشكةشى دةكةين  سذذةاَلتى ث بذذَى دة نذذةوةو  زا

سذذتيان  كذذةم هةَلوَي ئذذةوةا ية شذذمةرطةين  يذَذزى ثَي خذذاوةنى ه ديار نةبَيت كة ئَيمة ميررةتَيكى مةزلومني ئَيمة 
ئذذةوة  بذذؤ  نذذةوة  نذذةهاتوون بطةِرَي ئذذةوة  بذذؤ  يذذدان(  كذذةركوك)عرى ه نيية هاتنى)عبدول امري زيدى( بؤ جنوبى 

مذذاددةى )نهاتبوون وةكو )عرى حسن جميد(و سةركردةكا ضذذةكانى  طذذري 140ى ثَيشووى ِرذَيمى ثَيشوو ناو ( دا
طذذةَل  سذذتان لة خذذةَلكى كورد مذذادةم  تذذةوة  يذذةتى قوة لذذة مةوقيع سذذتى  بذذَى بةِرا مذذة دة ئذذةوة ئَي بذذةر  نذذةوة لة بكة

شذذتوانيةكة 93ريفراندؤمى سةرخستووة نزيكةى ) يذذة ث (دةنطى هَيناوة ئَيمة ثشتوانيةكى زؤر بةهَيزمان هة
سذذةركردةى  ىلةوة تَيثةِريوة ه يذَذت  ئةو حزبانة بَيت كة لة ئةجنومةنى ريفراندؤمدان يان هى  خةَلكى تر ب

لذذةم  ئذذةبَى  شذذتوانيية  طذذةورةترين ث مذذة  يذذة داوة، ئة بذذةم ثِرؤذة يذذان  بذذةَلَى دةنط بذذة  سذذيةكان  نذذة سيا هةموو الية
يذذة  شذذةرعيب هة يذذةكى  نذذةوة، قاعيدة يذذةتى كروزا لذذة مةوقيع نذذةك  كذذات  تذذةعامول ب كذذورد  تذذةوة   مةقيعية

وذذرب  يذذد وا سذذةرت ضااررئةفةرمووَيت )السيرمو قاع كذذة بة شذذةر  بذذةاَلم  شذذتى  لذذة ئا يذذة  حذذةيات بريتي صذذرى  (ئة
نذذاى  كذذة توا دادةسةثَى وة هةروةها قاعيدةيةكى شةرعى تريب هةية كة دةَلَى )ئةو ميررةتة ئاشتى دةدرَيتَى 

نةكانى بزانن كة ئةو ميررةتة مِرووبةِروو بونةوةى هةبَيت ئةطةر ميررةتَي  هةر خةريكى ثارانةوة بَيت دوذ
نذذةوة  بذذةروو بو سذذتى روو مذذن بةمةبة يذذةن(  تواناى هيضى نيية بة دَلنياييةوة بة دةم هيض بانطةوازَيكييةوة نا
بذذةهَيز  ئذذةجنام بدرَيت،) ئةو بِريارة جةوروو ثِر ستةمكارة شؤظَينيانة بة ثَيويستى دةزا  ئةمانةى خوارةوة 

ضذذاومان  كردنى ذَيرخانى ئابوورى دةستةبةر كردنى ثَيداويستى خؤراكى هاواَلتيان بؤ ئةوةى ئيََمة هةميشة 
يذذة  بذذازار هة لذذة  ئذذةوةى  شذذة  يذذة( هةمي مذذان هة ئذذابوورى ِروخاوو خذذانَيكى  لةوال نةبَيت كة بةداخةوة ئَيمة ذَير
كذذة  بذذةس دوكانة كذذةيت  نذذدارةكان ب سذذةيرى دوكا وةكو ئةوةى)حةمةى حاجى مةمحود( دةفةرمووَيت: ئةطةر 

ةموو بةرهةمةكانى ناوى كةلوثةَ واَلتانى بيََطانةية ئةمةا زؤر جَيطاى ئةسةفة كة دواى بيست هكورديية 
سذذتان  شذذمةرطةى كورد يذَذزى ثَي نذذى ه و شةا ساَل ئَيمة ضاوةِرَيى نةوت و هاز بكةين،خالَيكى تر)هاوكارى كرد

نذذدؤم ربة هةموو شَيوازَي  لةبةر ئةوة ئةطةر هَيزى ثَيشمةرطة نةبواية ئةسَرةن ِريف اندؤم نةدةكرا كة ِريفرا
سذذتى  ئذذةبَى بةرا سذذةياندووة،خالَيكى تر) رذذةتَيكيان  جذذودى مير كذذة و يذذة  ئذذةو هَيزانة ئذذى  سذذتى  بذذة ِرا كذذراوة 

يذذة 64هةَلوةشانةوةى بِريارى ) ئذذةو كؤدةنط ئذذةوةى  بذذؤ  شذذةكةوت  بذذة ثا تذذة  كذذة تايبة يذذران  (ى ئةجنومةنى وةز
يذذََت ؤنيشتيمانية دروست ببَيت خةَل  برواى بة ريفراند خذذؤا ب تذذةكان  هذذةموو بابة بذذة  م وبة سةربةخؤيى 

شذذتمانى  كذذؤدةنطى ني بذذة  لذذةمان  بذذوو ثةر يذذار  شذذتمانى بِر كذذؤدةنطى ني يذذدا،خالَيكى تر) لذذة ثَيناو طيان فيداى بن 
دةست بة كارةكانى بكاتةوة بةاَلم ئَيستا بةشَي  لة كورسيةكان ضؤَلن بةِراستى ئةركى بةِرَيزتانة ئةركى ئةو 

ئذذةو ناليةنة سياسيا لذَذدةن  شذذَيوةيةك  هةو هذذةموو  بذذة  كذذرد  يذذان  كذذردةوة وة ئيتفاق كذذارا  لذذةمانيان  كذذة ثةر ةية 
لذذة  هذذداو  كؤدةنطيية نيشتمانيية لةناو هؤَلى ثةرلةمانةوة بةرجةستة ببَيت ببينرَيت ئةمة هَيزى ئَيمة لةبة
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فذذةراه شذذايى و  لذذةَ بؤ مذذة خة كذذات ئَي بذذةهَيز دة تذذر  شذذوَينةكانى  تذذة مئةن ةراو لة تاران و لة  ئذذةو كا هذذةبوو  ن 
سذذتا  يذذةتى ئيََ يذَذى خؤ شذذتى ج بذذووردنى ط سذذةلةى لَي شذذةوة،خالَيكى تر)مة ئيسترالل دةكرَيني لة شوَينةكانى تري
ئةطةر زيندانيةكانى ضاكسازيةكان لة هةر ضوار ثارَيزطايةكة ئةزانى ذيان و حاَليان ضؤنة لَيبووردنى طشتى 

سذذةربةخؤيي كذذة  ةدةربكرَيت هةموو بةرةو ئاراستةى ئةو  يذذةى  لذذة كؤمةك ئذذةو طة خذذالَيكى تر) هذذةنطاو بنَيني،
ئذذةم  بذذاران و  ئذذةنفال و كيميا سذذةكانى  بذذةرووى ثرؤ مذذة روو  هةية شيعةية و سونةية و واَلتانى ناوضةكةية ئَي
هةموو ثرؤسةى نا ميررةتَي  بووينةوة تةسريم نةبووين بةَلكو دوذةنةكامنان بةرةو رووخان ِرؤيشتوون ئةو 

لذذذذة لذذذذة ثةر نذذذذةى  ضذذذذةوانةى مخاال جذذذذةماعني ثَي سذذذذزاى  شذذذذؤظَينني  خذذذذاَلى  هذذذذةموو  كذذذذرا  هذذذذداوة دة انى بة
كذذانى) ضذذةوانةى 144بِريارة كذذات ثَي شذذتةرةك دة طذذومرطى م يذذدارةى  لذذة ئ بذذاس  كذذة  قذذة  سذذتوورى عريا (ى دة

يذذارى) يذذةتى 9بِر يذذى خؤ خذذالَيكى تر)ج نذذةقول دةكات، يذذةى تة لذذة حوري بذذاس  كذذة  شذذيكاهؤية  كذذةوتنى  (ى رَي
يذَذدابَيت يسةرؤكايةتى حوكمةتيب هةم سذذتان ت خذذةَلكى كورد بذذؤ  شذذى  يذَذد بةخ شذذى و ئوم سذذةمانيان دَلخؤ شة ق

ئذذةو  كذذة  كذذات  سذذري دة سذذتان واى تةف خذذةَلكى كورد كذذة  كذذةن  سذذة دة شذذَيوازَيكى وا ق بذذة  كذذةن  نةك كاتَي  قسة دة
 ََ تذذذذةى  ئذذذذةو جدية سذذذذتى  سذذذذةكانيان بةرا يذذذذةعنى ق يذذذَذت  بذذذذةردةوام دةب مذذذذةت  تذذذذا ِرؤذى قيا شذذذذةكةوتة  ثا

لذذة لناخوَينرَيتةوة،خا سذذتا  بذذازار ئَي كذذؤنرِتؤَلكردنى  كذذة  يذذة  مذذاَلى ئةوة مذذةتى خؤ بذذؤ حكو َيكى تر)ثةيامى ئَيمة 
مذذى  كذذةناَلى ئيعال نذذدَي   نذذةمَينَى هة بازارةكاندا خةَلكى قؤرهكار هةية هةوَلدةدات رزق و ِرؤزى لة بازارةكان 

كذذ شذذان دةدةن  خذذةَل  ني بذذة  شذذة وا  يذَذ  دةدةن هةمي تذذة ت لذَذةتى  ةهةية ئةمنو ئاسايشى ئةم واَل شذذة حا وا هةمي
شذذَيوةيةك  مةترسيدار و دَلة راوكَى هةموو ئةمانة بةِراستى سنورَيكيان بؤ دابنرَيت، ئَيمة بةراستى بة هيض 
سذذتمان  هذذةزار دؤ طذذةر  بري لة تةسريم بوون نةكةينةوة وة ئَيمة لة هةمان كاتيشدا ئةبَى ئةوة بزانني كةوا ئة

يذذام ؤهةبَيت كةمة بةاَلم دوذمنيشمان هةبَيت ز ئذذةمن دَلن عذذرياق  رة،خالَيكة تر)ثةياممان بؤ سةرؤك كؤمارى 
سذذةر  هذذةر لة ئذذةوان  بذذةاَلم  بذذوو  تذذر دة نذذةوعَيكى  بذذاروو دؤا  سذذتا  يذذة ئَي هذذدا بوا لذذة بة مذذام جةالل( جذذةنابى) 
هذذةتا  هذذةبَيت  سذذتَيكى  عذذرياق هةَلوَي مذذارى  سذذةرؤك كؤ بذذةِرَيز  ئذذةكرَى  بذذن  سذذوور  نذذة  يذذارى زاَلما سذذةثاندنى بِر

مذذة ةهةرةشةي كشان شذذتوانى ئَي نذذة ث خذذةت و دةب سذذةر  تذذة  يذذاتر دَي يذذا ز يذذة دون ثذذَيم وا وة بكات لة بةهدا ئةمن 
مذذى  شذذتَيكى عر يذذة  مذذة ثَيموا هذذدا ئة بذذؤ بة نذذةوة  لذذةوة بكةي بةاَلم ئةوان هةر بِريار دةركةن و ئَيمةا هةر بري 

كذذ سذذةلةى ئةمرؤ كذذرد مة سذذى  بذذاس( با حذذاجى ع كذذاك ) ئذذةوةى  ضذذةكة  تذذانى ناو يذذة،خالَيكى تر)واَل (ى 10) ةني
موحةرةمة ئيستا ئةم وواَلتانة بة ثَيى كام ياساى ئامسانى بة ثَيى كام ياساى دةوَ بة ثَيى كام ياساى ئةرزى 
كذذة  ئذذةمريكا  سذذايية  نذذا يا نذذدؤم  ئذذةَلَين ريفرا كذذةن  سةيرى ميررةتَيكى مةزَلومى وةكو كورد دةكةن هةرةشة دة

يذذة ا( باس لة بنةماكانى م1914ويَرسن( ساَلى ) وضرسةرؤكى) فى مرؤظ دةكات ئةى ضؤنة وةزارةتى خارةي
مذذة  ئذذةم ِريفراندؤ بذذةهؤى  يذذان  نذذاخى خؤ نذذة  يذذة ئةما هةموويان بةياننامة دذى ئَيمة دةردةكةن، ئةمن ثَيم وا
شذذت  كذذوردة ئا مذذاَلى  نذذاو  دةركرد كة ئَيمة لة دونيادا دؤستمان نيية بةاَلم دؤستى ئَيمة خؤمانني يةك دةنطى 

سذذتا  ىبوونةوةية ئةوةا بةراست كذذة ئَي كذذةن  تذذةواو ب يذذة  شذذت بوونةوة ئذذةو ئا سذذةرةكيةكانة  وةزيفةى حيزبة 
كذذة  يذذةتى  يذَذى خؤ شذذدا ج لذذة كؤتاي ثذذَى دةكرَيت. سذذتى  لذذة هة ئذذةم خةلة نذذة  هذذؤَ ثةرلةما ئاشت بوونةوةكة لةو 
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تذذانى  بذذةناو واَل كذذؤنطرة  عذذةرةبى و  كذذارى  لذَذةتى كؤم طذذةى نَيودةو يذذوئَين كؤمةَل سذذةلةن  مسذذى مة ثذذةيامَيكى ر
هةر ضى ِرَيخراوانى دونيا هةية ئَيمة ئاطاداريان بكةينةوة بؤ ئةوةى كةوا ميررةتَيكة بِريارى خؤى  ىئيسالم

سذذتان  سذذةربةخؤى كورد بذذؤ  داوة بة ِراستى ئةطةر فشارةكانيب هةر زؤر بن ئةبَى ئَيمة رؤذَي  ديارى بكةين 
كذذر سذذتمان  مذذان درو كذذة خؤ مذذان  دضونكة ئةم بابةتة بةراستى ريفراندؤم ضؤن واقيعَي سذذةربةخؤييةكةا خؤ

تذذا  دروستى نةكةين ضاوةرَيى واَلتان بني مذدةتان بدةمَى تا ِرؤذى قيامةت ئةوانةى دةَلَين تاك اليةنة كراوة 
مذذة  ئذذةبَى ئَي كذذةن  سذذتان نا طذذةَ كورد سذذةربةخؤيى  شذذتوانى  نذذة ئةن ذذةرا ث تذذاران  نذذة  هذذدا  ِرؤذى قيامةت نة بة

نذذا مذذة خؤ كذذةين، ئَي سذذت  عذذة درو ئذذةو واقي مذذان  جذذار  نخؤ نذذدَى  يذَذزَيكني هة سذذتة ه مذذة ِرا نذذةوة ئَي كذذو بزوت وة
بذذة  نذذة  هَيزيََكني ئةَلَيني ثَيني اليةنة سةرةكييةكة هةر بةخؤى ناوهَينانى ثَيني اليةنى سةرةكى ئيهانة كرد
نذذةبووين  اليةنةكانى تر، هةر كاتَي  ديفا  كردن لة هةرَيمى كوردستان ثَيويستى بكات هةر بةو  ئَيمة تَيدا 

بذذةرى بدةست  ثذذةيامى را مذذة  مذذادةين ئة سذذتان ئا هذذةَيمى كورد لذذة  كذذردن  فذذا   بذذؤ دي ةرز بكةينةوة بؤ دةنطدان 
يذذة  طذذرينس ئةوة بذذةس  مذذادةين  تذذةكان ئا هذذةموو بابة بذذؤ  طشتيية ثةيامى مةكتةبى سياسيية ثةيامى خؤمانة 

سذذتى سذذةركةوت بةرا يذذة  نذذدؤميب بؤ ضذذَيت ريفرا تذذة دةر لذذةو بابة طذذى  يذذةك دةن بذذة  ئذذةو  كورد بة شكؤمةندى 
كذذة زؤر  هَيزةى كة لة سرَيمانيب حوكم دةكات ئةو هَيزةى كة لة هةولَيرة هَيزة سةرةكيةكان ثَيشمةرطةكان 
يذَذت  سذذةر بطر نذذدؤم  جار بة مريشيا ناويان دَينن بةراستى ئةوة بوختانَيكى زؤر طةورةية ئةوة واى كرد ريفرا

قذذةتى دئَيمة ئةوةمان لةبري نةضَيتةوة طرينطى بةو هَيزة طةورةى كور رذذةتَي  تا ستان بدةين ضونكة هةر مير
سذذرى  كذذة ئة ئذذةمريكا  لذذة  سذذورةكان  يذذة  سذذتا هيند ضذذؤن ئَي شذذيةتى،  مذذردن بة ئذذةوة  ديفا  و م اوةمةتى نةبَيت 
عذذةتارَيكيب  تذذوى  لذذة قوو نذذاوين  سذذتا  ئةمريكا هى ئةوانة بةاَلم ضونكة تواناى ديفا  و م اوةماتيان نةبوو ئَي

         نةماوة،زؤر سوثاس.            
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ)د.شوان قةاَلدزةيى(،فةرموو )منى(خان خاَلى نيزامى هةية.
 :بةِرَيز منى نبى نادر عبدالرة

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ر قسةى دةكاتن دةبَيت ا( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان هاتووة كة ثةرلةمانت56بةثَيى ماددة )

تذذةوة  كذذؤل رةا بكرَي لذذة ثرؤتؤ كذذةم  يذذة داوادة طذذر بؤ نذذةك جَي كذذات  قسةى خؤى ئاراستةى سةرؤك ثةرلةمان ب
 وشةى دةستةواذةى جَيطر.سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةِرَيز )منى(قةهوةضى،بةِرَيز )ابو كاروان(فةرموو.

 
 

 :ن)ابو كاروان(َيز عبدالرمحن فارس عبدالرمحِربة
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 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
لذذة  يذَذرةوة  بذذدةن ل طذذةم  سذذةرةتا ِرَي لذذةمان  نذذدامانى ثةر بةِرَيزان لة دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان بةِرَيزان ئة

سذذة سذذةركةوتنى ثرؤ نذذةى  كذذةم بةبؤ سذذتان ب طذذةَ كورد سذذتةى  خذذؤم ئارا  ىثةرلةمانى كوردستانةوة ثريؤزبايى 
لذذة ) ضذذوونى 25/9ِريفراندؤم و ئةو سةركةتنة طةورةيةى كة  بذذةدواى بةِرَيوة تذذة دوا كذذرد، هةلبة يذذان  ( تؤمار

يذذارى  شذذوَين و بِر يذذَى و مذذةَلَى ر بذذةرثاكرد كؤ مذذةَلى  بذذة كؤ سذذزادانى  عذذرياق  ريفراندؤم حكومةت وة ثةرلةمانى 
بذذةرايى ح بذذؤن و  كذذة  طذذؤرنراوى كدةستورى و شؤظَينيان بةرامبةر طةلةكةمان طرتة بةر  لذذة  سذذى  مذذةتى بةع و

سذذت  لذذة دة كذذة  مذذة ج سذذتنةوة ئة يذذارة نةوة لذَذة بِر بذذةو كؤمة تذذةنها  يذَذت  ضذذاوةِروان دةكر هذذات واا  ََ دة شذذوى  ثَي
بذذؤ  نذذة  نذذةوةى ثيالنطَيرا سذذةربازى و كؤبوو مذذانؤرى  تَيكةَلكردن لةطةَل واَلتانى ئَيران و توركيا و ئةجنامدانى 

كذذة ثَي نذذةى  ئذذةو ِرَيكةوتنا نذذةوةى  نذذةوةيان شذذكاراكرد طذذى و جواَل يذذةك دةن سذذتى  بذذوو بةمةبة يذذان كرد رت مؤر
نذذة  بةرامبةر هةربزاوتَيكى ِرزطارى خوازى طةَ كوردستان لة هةر ثارضةيةك فراكسيؤنى ئازادى وَيراى ئيدا
يذذان  شذذوةخت  مذذةرجى ثَي كذذة  كذذة  سذذتان و طفتوطؤية هذذةر دانو نذذةوةيان دذى  نذذةو رةت كرد ئذذةو بِريارا نذذى  كرد

لذذة دؤزة َيئةجنامةكةى بريتى ب نذذةوة  شذذطةز بوو مذذةكانى و ثا نذذدؤم و ئاكا سذذةر ريفرا ت لةسةر سازا كردن لة
سذذتانى  طذذؤ و دانو تذذةخويرى طفتو يذذةك  رةواييةى طةلةكةمان، وة لة راستيشدا هيض كةس و اليةن و دامةزراوة

ئذذةوةى ماو تذذةوة،  تذذةوة ةلةبارةى ئاكامةكانى ريفراندؤم نيية و طةَ كوردستان ئةو مةسةلةييةى يةكالكردؤ
مذذافَيكى  بذذةر  لذذة بةرام سذذزا  بذذة  بذذني  مذذةحكوم  مذذة  يذذارة ئَي طذذةر بِر يذذةتى، ئة بذذةجَى كردن كذذاتى جَي كذذانيزم و  مي
ئذذةوا  سذذثاوة  نذذدا ضة سروشتى طةلةكةمان كة لة جارنامةى طةردوونى مافى مرؤظ و بةَلطةنامة نَيودةولةتيةكا

بذذةِرَيز  بذذوون.  سذذريم  ضذذؤكدادان و تة لذذة  تذذرة  سذذتان سذذسزاكان زؤر شةرفمةندانة  طذذةَ كورد لذذةمان  ةرؤكى ثةر
يذذداكارى و  نذذةبوون و ف سذذريم  لذذة تة لذذة  ئذذةم طة ضذذةرخى  طةلَيكة شايةنى ثشت ثَيبةستنة هةموو مَيذووى هاو

سذذكؤى ) ( و 75وانةى زؤر و ثر بايةخى تَيدا هةية بؤ فَيربوون ،طةَ كوردستان تواناى هةستانةوةى دواى ن
وة لة هَؤَلى ثةرلةمان ئةمانة دةَلَيم زؤر ضاك دةزانن ضى دةَلَيم ةراثةرينة مةزنةكةى دواى ئةنفالة، من لَير

بذذووة و  يذَذذ  شذذمةرطايةتيمدا رةنطةِر سذذى و ثَي يذذانى سيا لذذة ذ طذذةلَي   ئذذةزموون  بذذةَلكو  كذذةم  شذذيعاراتيب نا باسى 
بذذذة  سذذتيمان  يذذذاتر ثَيوي يذَذ  ز هذذذةموو كات لذذة  سذذذتا  بذذةِرَيزان ئَي كذذذردوون،  نذذةرم  لذذَذدا  جنذذةم لةطة سذذت و ثة دة

لذذة خخؤِرَيك يذذةكطرتووميان  ستنةوةى نَيو ماَلى خؤمانة ئاشتبوونةوةى اليةنةكان و وةالوةنانى ناكؤكيةكان و 
خذذة  ئذذةم برودؤ ثَيناو ماي و دؤزة رةواكامان و خؤئامادة كردن بؤ هةر ئةطةرَي  بؤتة ثَيويستى ئةم قؤناهة 

خذذؤى ب لذَذى  تذذةواوةتى رؤ سذذتان بة لذذةمانى كورد ئذذةوةى ثةر بذذؤ  نذذدةربَيت  جذذةعَيكى بدةبَى ها يذَذت و وةك مةر ين
سذذتة  مذذةت و بةرجة لذذةكاروبارى حوك نذذة  مذذة اليةنا سذذازى هة نذذةوةى ضاك سذذت ثَيكرد سياسى هاندةر بَيت بؤ دة
مذذةتطوزارى و  تذذةكانى خز نذذى كةر سذذة كرد لذذة خةسخة سذذتان  نذذدةَلى و راوة نذذى طة كردنى شةفافيةت و بنيكرد

مذذذة  طذذذةرى، ئَي بذذذريورا رؤذنامة ئذذذازادى  مذذذةوداكانى  نذذذى  لذذذة لذذذفراوانكرد كذذذةين  بذذذرد ب سذذذت و  لذذذةمان دة ة ثةر
سذذاى  هةمواركردنةوةى ئةو ياسايانةى ثَيشرت دانراون بة ئاراستةى بةرذةوةندى هاواَلتيان دانانى كؤمةَلَي  يا
نوَى و هةَلوةشانةوةى بِريارى ثاشةكةوتى زؤرةمرَيى مووضة كة ذيانى مووضة خؤران و فةرمانبةرانى تةواو 
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نطاوى تر كة رووى لة طَيرانةوةى متمانةى هاواَلتيان و ثةرةثَيدانى كشتوكاَل ةسررةت كردووة و كؤمةَلَي  ه
مذذام  ضذذووك و  ثذذرؤذةى ب يذذدانى  طذذةكان و يارمةن سذذتى كار شذذتوطوزار و بةطةرخ كذذةرتى طة ئذذاذةَلى و  سذذامانى  و 

يذذدر مذذةتى ف لذذةمان و حكو عذذرياق اناوةنديةمان بَيت هةتا دوايى، بةِرَيزان لة كاتَيكدا ئَيمة بِريارةكانى ثةر َلى 
رةت دةكةينةوة جةخت لةسةر حيوارو طفتوطؤ و خيتابَيكى هَيمن كة ثشت بةستوو بَيت بة مةنت ى ِرةواى 
مذذافَيكى رةوا  سذذةى  كذذة موومارة مذذة  نذذةوة، ئَي شذذَيويةك دةكةي دؤزةكامان و دوركةوتنةوة لة هةر تةسعيد و ثة

سذذوو شذذة  بذذدةين، ثَيويستي سذذت  لذذة دة سذذتانى و  ددةكةين نابَيت هاوسةنطة خؤمان  نذذدى كورد لذذة رةوة يذذنني  بب
تذذةوة و  سذذةرجةم نة بذذة  سذذتان  طذذةَ كورد تذذابى  يذذاترى خي نذذةوةى ز ثشاندانى قةزيةكةمان بة دوونيا روونكرد
لذذة  كذذةى  نذذةى  بذذةت ئةوا بذذة تاي طذذة  كذذارتَيكى طرين كذذة  سذذةربةخؤيى  ثَيكهاتةكان  لة ثَيناو مافى ضارةنووس و 

شذذيان  شذذانداوة با كذذردوون ثي كذذارى تَي يذذةك ئذذرابدوودا  سذذتان نامة لذذةمانى كورد كذذةم ثةر شذذنيار دة ةجنام داوة،ثَي
ئاراستةى جيهان بكات سةبارةت بة ئاكامى ريفراندؤم و كاراكردنةوةى حكومةت و كاردانةوةكانى حكومةتى 
بذذةتى  تذذة بةتاي بذذةم بابة عرياق، هةروةها طرينطة ثةيوةندى بةِرَيخراوة نَيو دةولةتيةكانةوة بكةين سةبارةت 

كذذةمان ملةو هةل و  سذذتى طةلة سذذى و خوا بذذة دميوكرا ةرجةدا رَيكةوتننامةى هةرَيمايةتى سَي قؤَلى هةية دذ 
كذذة  يذذدة  لذذةو د يذذة  جذذةخت كردنةوة رذَذَيم  كذذة دةي سذذتة  نذذة، دوا ر سذذا نَيودةوَلةتيةكا كة بة ثَيضةوانةى ياسا و رَي

لذذة خضةثةكانى دونيا باوةريان ثَييةتى هةر كيانَي  لة ناوخؤوة ئامادة نةبَيت بة روو يذَذ   ان ئةوة هيض هَيز
يذذزى  يذذةك ِر سذذيةكامنان و  شذذة سيا نذذى كَي سذذةر كرد مذذةوة ضارة دةرةوة ناتوانَى بريووخَينَيت بؤية دوثاتى دةكة

 يةك هةَلوَيستى زامنى سةركةوتنةكامنانةثاراستنى دةستكةوتةكامنانة،لةطةَل ِرَيزدا.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

ئذذةو ةهةر ئ و خاَلةى )منى قةهوةضى ( باسى لَيكرد خالَيكى راستة ثةيرةويية بةاَلم بؤخؤتان بةجَيدَيَرم تا 
 كاتةى دةستةى سةرؤكى ثةرلةمان بارى دةستة ئاسايى دةبَيتةوة.فةرموو كاك)ابوبكر هةَلةدنى(.     

 :بةِرَيز ابوبكر عمر عبدالرة
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
لذذة بمن ويستم تةنها لة سذذيارةكة  نذذدن( ثر سذذتنةوةو طةيا يذذرى )طوا مذذادةبووة وةز يذذر ئا جذذةنابى وةز ةر ئةوةى 

بذذؤ  كذذان  ئذذةوةى هاوكارة بذذةر  بذذةاَلم لة يذذة،  تذذةوة هة بذذةو وةزارة نذذدى  كذذة ثةيوة ضوارضَيوةى ئةو بِريارانة بَيت 
لذذةم  مذذة  كذذة ئَي يذذة  نذذيم ئةوة كذذةم دووةم تَيبي سذذة ب لذذةى خطشتطري منيب ئةو مافة بةخؤم دةدةم وةك وان ق و

نذذةكرد وة  لذذةمانيان  نذذةوةكانى ثةر )ضوار(ى ثةرلةمان ثَيكهاتة بةرَيزةكان ضةند جةلسةيةك بةشدارى كؤبوو
يذَذرة  كذذة ل سذذالمى  لذَذةى ئي بة هايب لةقةلةم نةدران بؤية ئَيستا برايامنان لة هةردوو فراكسَينى طؤران و كؤمة

يذذة ثذذَيم وا مذذن  سذذيية وة  هذذاتوودا  نني خؤتان ئةزانن ئةمانة كَيشةيةكى سيا مذذاوةى دا لذذة  سذذية  شذذة سيا ئذذةم كَي
حةل دةبَيت بةاليةكدا دةكةوَيت، بؤية بة راى من ئةمانة بةهايب نةبوو بةهايب نةدرَين، لةم كؤبوونةوةى 
سذذةلةى  لذذة مة يذذة  سذذيان هة ثةرلةمان كة بةشدار نابن ئةو مافةيان ثَيبدةين لةبةر ئةوةى ئةمانة طرفتى سيا

لذذةمانى كورد نذذةوةى  ثةر ضذذةند سذذكاراكرد طذذةر  كذذةم ئة بذذةِرَيزتان دة سذذتةى  يذذة ئارا ئذذةو داوا مذذن  يذذة  تان بؤ
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جذذةنابى  سذذةكانى  لذذة ق شذذتطريى  نذذةدرَين،من ث لذَذةم  لذذة قة يذذب  بذذة هائ جذذؤرة  بذذةو  نذذَين  تذذريب  سذذةيةكى  جةل
مذذذةوة،   كذذذورتى دةكة نذذذةوة  لذذذةم خااَل يذذذة  هذذذداوة هة بذذذة بة نذذذدى  كذذذة ثةيوة ئذذذةوةى  كذذذةم  سذذذت( دة كاك)د.فر

بذذ نذذة  ئذذةو بِريارا هذذةموو  سذذةرجةميان رةت  ةيةكةم) يذذة  كذذراون بؤ سذذراون وة دةر شذذؤظَينيانة نو سذذَيكى  نةفة
نذذةو  طذذةى رةخ نذذة جَي دةكةينةوة،  دووةم)حةقى خؤيةنى ئَيمة لةم بوارةدا بةخؤماندا بضينةوة نةبينة نةبي
شذذكَينى  سذذا  سذذةر يا يذَذدةدات لة شذذةرمان ل نذذةو تة يذَذ  تا سذذةرؤك وةزيران هذذةر ِرؤذةى  تانةو تةشةردةوروبةر كة 

سذذةر د بذذة الة نذذةدةين  نذذة  عذذزرو بيانووا ئذذةم  هذذاتووة  لذذة دا بذذَى  بذذؤ دة مذذة  سذذتان ئة لذذةمان كورد سذذتنى ثةر خ
بذذةرووى  تذذوانني روو مذذان دة يذذةكطرتوويى ناوخؤ دوذمنةكامنان، خاَلى سَييةم)تةنهاو تةنها ئَيمة بة تؤكمةيى  

سذذانا خذذةدا نمةترسيةكان ببينةوة، خاَلى ضوارةم) بؤ دةزطاكانى راطةياندن بةراستى حةقة بةرثر لذذةم دؤ ة تر
بذذذذردووةوة زؤر  سذذذذتانيان  خذذذذةَلكى كورد نذذذذدن ورةى  طذذذذاى راطةيا نذذذذدَى دةز خذذذذةوة هة كذذذذةن بةدا لذذذذة ب مامة
نذذاَلَيم  مذذن  سذذةركردة،  لذذة  سذذتة  طذذاى هةَلوَي ئذذةوة جَي كذذةن  خذذةدا دة ئذذةم دؤ طذذةل  لذذة لة سذذيارانة مامة نابةرثر

شذذبة يذذوة حراستييةكان بشاردرَينةوة بةاَلم قةبة كردنى مةترسييةكانيب كة من بة شذذم بين خذذؤم ئةنفالي اَلى 
يذذنم، 1975نسكؤى ) سذذؤ روون دةب كذذةم ئا هذذاتووى ميرةتة كذذة دا نذذةبووم  شذذبني  سذذتا طة قذذةدر ئَي بذذة  يذَذت  (بري د

لذذة  لذذةمانتاران  بذذارةى ثةر خذذالَيكى تر)دةر تذذة،  ئذذةم بابة تذذةوة  لةبةر ئةوة نةطةورة بكرَيت نة بضووكيب بكرَي
ناية وة لةوَى ديفاعيان لة طةَ كوردستان بكرداية من دَلنيام وبةهدا بةراستى دةبواية ثةرلةمانتاران لةوَيبو

حذذةقى  سذذونة(  تذذةى ) كذذة )ثَيكها يذذة  تذذر ئةوة خذذاَلَيكى  بذذوو،  طذذةريان دة يذذة طاري لذذةمان بوونا هذذؤَلى ثةر لذذة  طذذةر 
لذذة  يذذاتر  شذذى ز هذذدا ئي لذذة بة كذذورد  لذذةمانتارانى  سذذتان وة ثةر سذذيةكانى كورد يذَذزة سيا هذذةموو ه مذذة  يذذةتى ئَي خؤ

لذذة نثَيكهاتةى سو بذذةرطرميان  ة بكةين،وة قةناعةتيان ثَيبكةين، زؤربةى ئاوارةكان لةالى ئَيمة حةواونةتةوة 
ئذذةمان  سذذتان  هذذةرَيمى كورد لذذة  كذذردووة  ئذذةوان  نذذةكانى  كذذوروكض و ذ نذذةكان و  شذذةرةفى خَيزا مذذةت و  كةرا

سذذَيي هذذاتووة دراو لذذة دا سذذتان  شذذوورى كورد سذذةربةخؤى با لذَذةتى  يذذة دةو ثذذارَيزراوة، بؤ مذذةتيان  شذذى ةكةرا كى با
سذذتى  مذذى و زان ثَيكهاتةى سوونة ئةبَيت وة ئةم قةناعةتة لةسةر هةموو ئاستة سياسيةكان لةسةر ئاستى عير
بذذةاَلم  كذذات  يذذةتيان دة كذذَى نوَينةرا نذذازانني  بذذاَلون و  ثذذةرا و  سذذتايا  لذذة ئَي خذذةوة  لة ثَيكهاتةى سوونة كة بة دا

نذذةكامنان  ةدةبَى نادرى نةطرين، خاَلى تر)دةبَى هةموومان شان بدةين ئذذةوةتا دوذم سذذياريةتة  ئذذةم بةرثر ذَير
يذذان  لة ئةن ةراو لة تاران و لة بةهدا طةَ كوردستان بةيةكةوة سزائةدةن نةك تةنها ئةو اليةنانةى كة دةنط
يذذة  ئذذةوة ني كذذاتى  يذذة  بذذى ني بة ريفراندؤم داوة ياخود بةَلَييان كردووة بةَلكو هةموومان بؤية كاتى شةرة حز

بذذذ طذذذةَلى  كذذذَى لة يذذذانَيكى وكذذذة  بذذذة ط هذذذةموومان  سذذذتة  هذذذةموومان ثَيوي طذذذة  نذذذةبووة طرين طذذذةَلى  كذذذَى لة وةو 
نذذةى  ئذذةو هةنطاوا يذذة  تذذريب)من ثَيموا نذذةوة،خاَلى  سذذيةكان ببي سذذةرجةم مةتر بذذةرووى  سذذتانيانةوة روو كورد
سذذتان و  لذذةمانى كورد ئذذةو ثةر بذذَى  بةهدا هةنطاوةكانى سةربةخؤيى كاراتر دةكةن وة ئةم هةنطاوةا ئَيمة دة

مذذة كسةر ضذذونكة ئَي تذذةوة،  بذذةكراوةيى بهَيَرَي هذذدا  ردايةتى سياسى دةرطاى طفتوطؤو دايرؤك هةميشة لةطةَل بة
تذذاك  لةضوار هؤكارةكةى بةدةست هَينانى سةربةخؤيى بة ثَيى ثَيوةرة نَيودةوَلةتيةكان ثةنامان بؤ بذاردةى 

ضذذةندين دةو يذَذدراوة  طذذة ث يذذا ِرَي عذذورفى دةول لذذة  مذذةا  كذذة ئة بذذردووة  نذذة  سذذني لذَذالية شذذَيوازة راثر بذذةم  ةت 
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هذذةرَيمى  مذذةتى  سذذاحةى حكو لذذة  كذذة  سذذتا تؤثة سذذتان ئَي مذذة كورد مذذةتى هةرَي بذذة حكو بذذةت  مذذداوة، تاي ئةجنا
لذذة  كذذؤرةوا  لذذة  ضذذؤن  بذذوو  شذذانى  ئذذةركى سةر ئذذةوةى  سذذتان  خذذةَلكى كورد سذذتان و  جذذةماوةرى كورد كوردستانة 

مذذةتى  يذذةتى حكو حذذةقى خؤ كذذرد  سذذتةى  خذذةَل  هذذراثةرينا لة ريفراندؤميب بةرجة لذذة  سذذتان ال ةرَيمى كورد
يذذة  مذذاني( ئا لذذة )د.ئا كذذةم  سذذيارَي  دة بكاتةوة بة دَلخؤشكردنى بة طَيرانةوةى بذَيوى مووضةى زةوتكراوى.ثر

نذذةدرا 15ئةو زانياريانة ضةند راسنت ) كذذة  ئذذةوةى  (مريار دؤالرى هةرَيمى كوردستان لة بان ةكانى توركياية 
ئذذةم طبة مووضة خؤرانى هةرَيم وة ئَيستا ئة ةر شؤظَينيةكان لةوَى دةستى بةسةرابطرن   زةمانةتَي  هةية 

لذذة  طذذاى  ئذذةبَى ئا سذذتان  هذذةرَيمى كورد مذذةتى  ثارة بطةرَيتةوة بؤ خةَلكى كوردستان،خاَلَيكى تر ئةوةيةكة)حكو
( هةزاردينار بةرميرَى نةوتى كريوة 155دؤخى دةرونى هةرَيمى كوردستان بَيت من دوَينَى دراوسَيكةم بة )

يذذانى  مئة سذذةر هاواَلت سذذثى بة نذذةوتى  بذذؤ  سذذتا  قذذةل ئَي لذذةل ئة هذذان عة قفرةمان كة ئةطريَيتةوة لة بةندةرى جي
كوردستانا دابةا ناكرَيت، كة لةم قةيرانةدا بةشَي  لة معاناتةكانيان كةم ببَيتةوة بةِرَيزان معاناتةكان زؤر 

نذذدى  ئذذافرةت ثةيوة شذذتووة  لذَذة داني لذذةم هؤ يذذة  لذذةمانتار هة نذذدى ثطذذةورةن ثةر بذذةِرَيزَي  ثةيوة كذذردووة  يذَذوة 
نذذى  بذذة م كذذة  خذذاوةنى ماركَيتة خذذةوة  كذذرم بةدا بذذى ب ثَيوةكردووة وتوويةتى ضومةتة سوثةر ماركَيتَي  كة داي
وتووم ئةوةت دةدةمَى لة م ابيرى شتَيكا، ئةمانة معاناتى طةورةن من خؤم خةَل  ئةناسم لة شارى سرَيمانى 

يان توانيوة ثرسةكةى بؤ دانةن لةبةر ئةوةى هةرسَيكيان كرَيضني وة ةسَى خوش  و بران باوكيان مردووة ن
ئةو مووضةيةا كة وةرى دةطرن نةيان توانيوة ثَيويستيةكانى ذيانى خؤيان دابني بكةن، لةبةر ئةوة ئَيستا 
مذذةيا  تذذةختى هةرَي لذذةم ثاي يذذة  سذذى وا هة كذذرَى بةرثر سذذووك ب رذذةت  شذذانى مير سذذةر  نذذاتى  كذذة معا يذذة  كاتى ئةوة

رذذةتا كخانووة سذذةر مير نذذةوة بة تذذةوزي  بكرَي نذذة  ةى داوة بة شةا دةفتةر دؤالر بةكرَى كاتى ئةوةية ئةم ثارا
يذذة  ثذذَيم وا مذذن  يذذة  نذذةوة، بؤ كذذةم بكةي تذذةكانيان  لذذة معانا كذذةمَي   كذذةين  روو لة خَيزانة خاوةن دةرامةتةكان ب

خذذةوة ثَي كذذة بةدا تذذةوة  يذذةا بكا ئذذةم طرَي سذذتان  هذذةرَيمى كورد مذذةتى  يذذةتى حكو طذذةر حذذةقى خؤ يذذة ئة يذذان وا
بذذةر  سذذَينةكان لة هذذةموو فراك خذذاوةنني  هذذةموومان  لذذةمان  نذذة ثةر سذذتى ثةرلةما مووضة ضاك ببَيت لةسةر دة
كذذة  خذذاوةنني  سذذَينةكان  سذذةرجةم فراك شذذَينرَيتةوة  ضذذة هةَلوة شذذةكةوتى موو يذذارى ثا يذَذرةوة بِر طذذةر ل ئذذةوة ئة

خذذاَلَيكى هثةرلةمامنان كارا كردووةتةوة، بؤية ئةبَى ئةك طرَيية حكومةتى  نذذةبَيت، وة  ةرَيمى كوردستانةوة 
بذذةهَيزكردنى  شذذتمانى  شذذتةوايى ني بذذؤ ئا فذذةتَي   بذذة دةر كذذةين  تريب ئةوةية كة )ئَيمة هيوادارم ريفراندؤم ب
بذذةروو  بذذؤ رو فذذةمامنان وة  نذذى ما بذذؤ زامنكرد يذذة  كذذة ِرَيطا مذذة تا طذذى ئة يذذةك دةن بةرةى ناوخؤ وة بؤ يةكريزى 

 وة ئةو نةعةرةبة شؤظَينييةى كة دةورووثشتى داوين،سوثاس بؤ ئَيوة. بوونةوةى ئةو هةموو مةترسييانة
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

نذذة  كذذانى ثةرلةما لذذة كارة يذذةك  يذذةو  ئذذةوة ثةيرةوي بذذات  بذذة هيا سوثاس بؤ بةرَيز)ابوبكر هةَلةدنى(، سةبارةت 
ئذذات بذذؤ  دةبَى هةميشة بكرَيت بةاَلم وةرطرتنى ئيلرا يذذة  بذذةتَيكى تةهديري ئذذةوة با تذذة  ئذذةو هيابا جنذذامى  دةرة

شذذرت  كذذراوة ثَي دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان دةمَينَينت،دواتر ثرسيار ئاراستةى بةرَيزكاك)مولد بابة مراد( 
يذذة  يذذرى هة رذذةى وةز بذذةِرَيزتان ث طذذادارى  وة هةم ثَيشكةا كراوة بة كاك)د.ئاماني(،كاك )د.ئاماني( هةر بؤ ئا



 109 

طذذرين فدواتر دةر تذذر وةردة بذذةِرَيزَيكى  ةتيان دةدةينَى سةبارةت بة وةاَلم دانةوةى ئةو بةِرَيزانة، ئَيمة ضةند 
خذذدير 2( سةعات)2تا سةعات) يذذى تة مذذة، دوا بذذةر ئَي تذذةنها لة نذذة  يذَذوةا  بذذةر ئ طذذرين هةرلة شذذووةك وةردة ( ث

 و)وحيدة( فةرموو.          ودةكةين ضارَيطَي  نيو سةعاتةك ثشووةك وةردةطرين، بةردةوام دةبني،بةِرَيز خات
 :بةِرَيز وحيدة ياقو هرمز نونا

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
سذذتانَى  خذذةلكَى كورد بذذؤ  طذذةرم  يذذت  شذذورى ثريؤزباه بناظَى خودَى مةزنو دلؤظان بناظى ثَيكهاتا كردان سريان ئا

نذذدؤمَى  درؤذا ) سذذةركةظتنا ريفرا كذذةين ب مذذ25/9د مذذدانا ئةجنو طذذةل وةال ئذذةم د سذذا  هذذةرميى ة( هةروة نَى 
سذذةكا  سذذتان كوثر هذذةرَيمَى كورد كوردستان بؤ نوَينةرَى هةرَيمَى كوردستان عرياق وسةبارةت بة ريفراندؤمَى 
تذذدان  فذذال  تذذدين  يذَذذَيت )ال  سذذيح ) .س( دب دستوورى بوو ئةم دطةل داخوازةكا ئاشتى ل ديظ طوتنا سيدل مة

نذذةرَى  يذذةكيب نوي رذذيكم( داخواز كذذم ع فذذال ب حذذد  رذذى ا كذذم ع يذذةتا عوال حت بذذةت ذنةرجةع ئذذو تاي قذذَى  ريا
مذذام  لذذةتا ئي مذذةتا عةدا يذذظ حك قذذَى  ل د نذذى عريا سذذةرؤك وةزيرا سةماحةتَى سيد سستانى هةروةسا )د.عبادى( 
يذَذ   يذَذو ل سذذةر كرن بذذؤ ضارة يذذةكا  شذذرتين رَي سذذتاندنَى با يذذوارو دانو طذذةل ح تذذة ذى د ئذذةو حيكمة رذذى) .س(  ع

كذذارةكى جتَيطةهيشنت نةكو دطةل تةهديدو هَيرشا وسزادانَى  ظذذة ذى  كذذو ئة سذذتان  خذذةلكَى كورد ةماعى لسةر 
بذذةرَى  جذذةماعى  بذذة  ئذذةو ع و سذذةر  كذذرن  يذَذدة  تذذة ز بذذوو ها يذَذدة  نةدةستووريية، ئةظ ع وبة جةماعيية بَيذم ز
شذذيا  نذذدى  طذذةل هة تذذة دان د سذذتانَى ها خذذةَلكى كورد بذذؤ  كذذو  سذذاَلة  ضذذار  بذذةرى  يذذى  بذذةكا دارا نووكة ئةو ذى ع و

شذذةرَى دا مذذان  شذذمةرطَيت قارة هذذةرَيمَى عذذثَي مذذةتا  شذذيا حكو سذذا  يذَذت هةروة سذذت ئين سذذةرك،فتنَى ب دة كذذو  ب 
كذذة  حذذةتا نوو كوردستانَى هاريكاريا ئاوارة كو ئَي  مرَيؤن زَيدةتر ذ ئي  مرَين ئاوارة ل كوردستانَى ئاكنلينة 

يذذ سذذتووريية هَي،  احةتا كوو ئةو ذى مةسئوليةتةكا حكومةتا فيدرال بووة، ريفراندؤم مافةكا شةرعيية و دة
يذذوارو  طذذةل ح ئذذةم د سذذا  ئذذو هةروة طذذرتن  تذذة  سذذتاَى بَي خذذةَلكَى كورد ئذذريادةى  بذذوو وة  طذذرتن  ئذذةوة ريز مذذة 
ئذذةو  حذذةمى  بذذؤ  دانوستاندنَى دطةل حوكمةتا فيدراَل بَيتة كرن ئةدبَيذم باشرتين خالة باشرتينة ضارةسةريا 

 نَى هاتية كرن، سوثاس.اكَيشانة بؤ ظان بريارَيت نةدروست و نا دةستورى بةرامبةر بة خةلكَى كوردست
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةِرَيز)وحيدة(خان، فةرموو خاتوو)هَي،ا(.
 بةِرَيز هي،ا حلى مريخان امحد: 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
كذذراوة 110ئةطةر ئَيمة تةماشاى دةستوورى عرياق بكةين دةسةالتى حةصرى عرياق لة ماددةى ) يذذارى  (دا د

يذَذت،  سذذت بَين خذذؤى بةدة سذذانى  نذذةتوانَى ئا هذذةرَيم  كذذة  يذذة  لذَذدا ني كة لةناو دةسةاَلتى حةسرى حكومةتى فيدرا
بةاَلم كَيشة ئةوةية كة ثةرلةمانى كوردستان نةيتوانيوة ياسايةكى تايبةت دةربكات بؤ ئامسانى كوردستان و 

مذذاددةى )اعرياق وة رَيكخستنى ثرؤطرامى فرؤكةوانيى و ئامس ( 110نى وة طةشتيار بؤ دةرةوة، هةروةها لة 
عرياق بةح  دةكات كة هةر شتَي  كة لةناو سنورى دةسةاَلتى حكومةتى فيدرالدا نةبَيت طرينطى دةدرَيتة 
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بذذؤ  كذذان  بذذةت دةرب سذذاى تاي تذذوانَى يا سذذتان دة لذذةمانى كورد ياسايى هةرَيمةكان، لَيرةدا بة ثَيى ئةم قانوونة ثةر
كذذةو طذذةر ابذذوارى فرؤ نذذةت ئة يذَذت تةنا سذذت بَين بذذة دة خذذؤى  مسذذانى  سذذتان، وة ئا هذذةرَيمى كورد مسذذانى  نيى وة ئا

سذذاَلى) شذذيكاطؤى  سذذَينى  ضذذاوطرتنى كؤنوان نذذةبَيت وة لةبةر هذذداا رازى  (دا 1944حكومةت وة ثةرلةمانى بة
سذذاى نَي طذذةر يا يذذةتى لة هذذيض دذا كذذة  يذَذذين  سذذتان دابِر مسذذانى كورد يذذدا وئَيمة دةتوانني ئةم ياساية بؤ ئا دةوَلةت

ئذذةم  سذذةاَلتى  يذَذر دة لذذة ذ لذَذةتَي   هذذةر دةو مسذذانى  يذَذت ئا كذذة دةَل سذذتة  يذذدا را نيية، لةناو ئةم ياسايةى نَيودةوَلةت
لذَذدابَيت  مذذةتى فيدرا دةوَلةتة داية بةاَلم ديارى نةكردووة ئةم دةسةاَلتة حةمتةن دةبَيت لة ذَير حوكمى حكو

مذذاددةى) نذذاو  لذذة  شذذدا  سذذتوورى عرياقداي لذذة دة هذذةرَيمى 110وة  مسذذانى  يذَذت ئا كذذة دةب نذذةكراوة  بذذةوة  مذذاذة  ( ئا
شذذيكاطؤى) سذذيؤنى  يذَذى كؤنوان بذذة ث هذذةر  يذَذت ، وة  نذذددا ب مذذةتى ناوة (دا 1944كوردستان لةذَير دةسةاَلتى حكو

هيض دةولةتَي  ئةم مافةى نيية لةبةر مةشاكرى سياسى وة سياسةتى رةطةزثةرستى طةمارؤ خباتة سةر هيض 
 نى واَلتةكةيدا، سوثاس.اجَيطايةك لةسنورى ئامس

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةِرَيز)هي،ا مريخان(، فةرموو بةِرَيز )زانا(.

 ن عبدالرة قادر:ز زانا عبدالرمحبةِرَي
  .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بذذ سذذةربةخؤيى  بذذؤ  كذذةمان  هذذةنطاوَيكى طةلة هذذةوَلو  نذذدؤم وةك  ئذذةم  ةديارة ريفرا ئذذةوةى  لذذةدواى  مذذن  بذذِرواى 
ئذذةركى  ئذذيرت  يذَذدا  يذذان ث سذذتان دةنط خذذةَلكى كورد مذذةاَلنى   نذذا وة كؤ طذذى هَي ثرؤسةية لة هةرَيمى كوردستان دةن
سذذى  سذذةركردايةتى سيا هذذةم  بذذوو  ثذذَيم وا خذذؤم  بذذؤ  مذذن  كذذة  سذذتانة  سذذى كورد سذذةركردايةتى سيا مذذةت و  حكو

ئذذةَلَين اكوردستان و هةم سةركردايةتى هةرَيمى كوردستان لة دو لذذةفيزيؤن و   ى دةنطدانةكةوة دَينة سةر تة
طذذوزةرانى  ثذذى  ئَيمة شةرمةزارى طةلةكةمانني لة دواى ئةم نةهامةتية لة دواى كةم كردنةوةى مووضةو خرا
مذذاي و  بذذة  طذذا  ئذذةوة ب طذذةل  بذذوو لة سذذةربةخؤيي  طذذةَل  مذذة لة طذذةَ ئَي بذذةاَلم  سذذتان  خذذةَلكى كورد مذذةاَلنى  كؤ

هذذةموو  ائاماجنةكانى وةكو ئةوة نةكر لذذة  هذذةبووة  رذذةيم  بةراستى من وةكو ثةرلةمانتارَيكى كوردستان زؤر ط
يذذة  كؤنطرة رؤذنامةيى و ئةو قسانةى كة حكومةت و هةتا سةركردايةتى سياسى كوردستانيب كردوويانة بؤ

يذذة نداواكارم لة رَيطةى ئةو ثةرلةمانةوة ئةوانةى كة دةسةاَلتيان هةية لة هةرَيمى كوردستان لةم ماوة زةمة
كذذردووة  كذذةمان  مذذة كارة بذذدةين ئَي ثذذارَيزن هةول مذذةوانى ب كذذؤنطرةى ِرؤذنا لذذة  يذَذدوان و  لذذة ل يذذدياو  لذذة م خؤيان 
ضذذونكة  ئذذةبَى،  ضذذى  نذذدؤم  هذذةنطاوةكانى دواى ريفرا نذذى  بذذة هَيم بذذزانني  ئةوةى لةسةرمان بوو وة ضاوةرَيبني 

شذذوازميان طذذوَل ثَي بذذة  كذذة  نذذة  مذذان داوة زانيوما كذذة دةنط ئذذةو رؤذةى  بذذؤ  ئَيمة  يذذة  ئذذةم تةجروبة يذَذت وة  ََ ناكر
ئذذةو  هةموو طةالنى دونيا حةتا ئةو طةالنةى لة جوهرافيا جياوازتر بوون لة ئَيمة لة ئةوروثا لة شوَينى تر 
كذذةيان  يذذان دةوروبةرة نذذةوة  كاتةى كة داواى مافى خؤيان دةكةن بةدَلنياييةوة ئةو دةوَلةتةى كة لَيى جيادةب

شذذوَينى وةكو ثَيويست ثَيشوازيان لَي كذذام  ناكرَيت، زؤر باسى دةستوور كرا بةاَلم من ئةوةى كة سةيرم كرد لة 
نذذدؤم  كذذةن، ريفرا عذذرياق ب دةستوورى عرياق رَيطا ئةدرا بة دراوسَيكانى عرياق تةدةخول  لة بابةتى ناوخؤيى 
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كذذة سذذتوور ب بذذة دة كذذار  مذذة  كذذوَيى يبابةتَيكى ناوخؤيى طةَ كوردستانة وة طةَ عرياقة ئةطةر قةرارة ئَي لذذة  ن 
لذذة  كذذات  نذذاوخؤيى ب تذذةدةخوَ  بذذَين  تذذر  لذذةتانى  عذذرياق وة دةو سذذَيكانى  طذذة دراوة دراو عذذرياق رَي سذذتوورى  دة
شذذةكارى و  خذذةَل  ضةوا طذذةرانى  طذذةى ني تذذة جَي سذذتا بؤ سذذتى ئَي كذذةوا را تذذر  بذذةتَيكى  طذذرينس، با ئذذاوا  بذذةتَيكى  با

وردستانيب لةم بابةتة بةشدارن يةنى كترساندنى خةَلكة كة بة داخةوة هةندَي  لة ئةندامانى ثةرلةمانى 
طذذةر  ئذذةبى ئة سذذتى  ضذذى  بةرا ضذذى  وة بؤ لذذةثاى  مذذان  خذذةَلكى خؤ سذذاندنى  مذذان تر طذذةَ خؤ سذذاندنى  مذذة تر ئَي
ئذذةم  مذذةزراوةكان  سذذةر دا مذذةت بة سذذةر حكو ضذذاودَيرين بة مذذة  ئذذةَلني ئَي جذذار  ضذذؤن زؤر سذذتان  لذذةمانى كورد ثةر

يذذان اثةرلةمانة ئةبَى ضاودَيربيَست بةسةر ثةرلةمانتار كذذة دة كذذات  لذذةمانتارَي  دة لذذة ثةر ضذذى وا  نيشى يةنى 
نذذدة  لذذة ئاي ئذذةبَى  سذذتى  جار زانيارى ناراست بدا بة كؤمةاَلنى خةَلكى كوردستان دوايى لَيى دةرضَى بؤية بةرا
نذذى  كذذات وة بزا نذذة ب ئذذةم ثةرلةما لذذةمانتارانى  هذذةموو ثةر لذذة  ضذذوون  نذذة بةدوادا ليذنةى نةزاهةى ئةم ثةرلةما

خذذةَلكى هئةوة كَيية وة  ؤكارةكةى ضيية تؤ خةَل  برتسَينى وة لة بةرذةوةندى كَيية ترساندنى هاوواَلتيانى 
تذذر  بذذةتَيكى  تذذووة، با سذذووديان وةرطر تذذة  لذذةم بابة كوردستان كة ئَيستا بة داخةوة كؤمةَلَي  بازرطان و خةَل  

نذذةى ثةيوةن سذذةرؤكى ليذ كذذو  مذذن وة سذذتانةوة   لذذةمانى كورد نذذدى دثةيوةندى بة ليذنةكانى ثةر يذذةكان و رةوة
طذذى  كوردستانى لة دانيشتنةكانى تريب طرةيم هةبووة بةراستى لة رابردوو ئةم ثةرلةمانى كوردستانة طرين

نةداوة بة ليذنةكان وة دةستةى سةرؤكايةتى ويستوويةتى خؤى نوَينةرايةتى ئةم مةسةلةية بكات لة كاتَيكا  
يذذة  ؤليذنةيةك هةبووة لةم ثةرلةمانة كة تةخصيص كراوة ب سذذتانى بؤ مةسةلةى ثةيوةندى رةوةندى كوررد

شذذني  داواكارم لة سةرؤكايةتى ثةرلةمان كة ئةم ليذنةية رؤَ خؤى ثَيبدرَيت وة دةستبكات بة كار ئَيمة داني
يذذة  ئذذةم قةز شذذني  سذذَى داني لذذةمانى دةرو دراو طذذةل ثةر تذذوركى لة لةطةَل  ثةرلةمانى ئَيرانى لةطةَل ثةرلةمانى 

تذذة ةرةواى خؤمان روون ك نذذة نةطا كذذة داوما لذَذةى  ئذذةم هةو سذذتاا  ينةوة خؤ ئةطةر ئةم قةزيةيةى ئَيمة لة ئَي
بذذووة  سذذى  سذذةركردايةتى سيا ئذذةم  سذذةر  بذذووة لة نذذة  ئذذةم ثةرلةما سذذةر  ئذذةوةى لة يذذةوة  ئاماني لةرووى مَيذووي

سذذت تذذؤ خوا كذذة  نذذةبَى  ئذذوة  كذذةى  وتة وهةوَلكة داوامانة هةموونان ئةزانني هةموو هةوَلَي  لةوانةية نةتيلة
طذذةين  مذذان ئة كذذةى خؤ جنذذة دياريكراوة كذذة ئاما سذذتة حةقي ية بذذة خوا نذذة  كذذة ناطةي ئذذةوةى  بذذةر  بةاَلم لة بةرام
كذذة  نذذةى  هذذةموو ئةوا يذَذت  شذذن ب سذذتان رؤ خذذةَلكى كورد مذذةالنى  ضذذاوى كؤ مذذةو بةر بةضى وة ئةبَى بةرضاوى ئَي

هذذةرَي يذَذزدارى  خذذةَلكى ر نذذةبوون  سذذةية  ئذذةم ثرؤ طذذةل  يذذان لة ضذذاوةرَي دةنطيانداوة بة نةخَير  سذذتانن  مى كورد
ضذذيية وة  ئذذةوان  ثذذرؤذةى  لذذة  شذذتة نةتي مذذة نةطةي ئذذةوةى ئَي طذذةر  يذَذنن ئة تذذر ب يذذةكى  ئذذةوان ثرؤذة كذذةين  ئة
يذَذت.  بذذازى ب يذذةتى دةر سذذتا تيا كذذة ئَي يذذةيى  لذذةم نةهامةتي لذذة  ئذذةم طة ئذذةوةى  بذذؤ  ضذذيية  ئذذةوان  نذذةوةى  بريكرد

يذذ ضذذةند رؤذة روو نذذدى دبابةتَيكى تر ثةيوةندى بةراستى ئةوةى كة لةم  تذذر ثةيوة جذذارَيكى  مذذةا  كذذة ئة اوة 
شذذتنى  كذذؤ  و بةجَيهَي تذذر  جذذارَيكى  سذذتان  هذذةرَيمى كورد يذذانى  مذذة هاواَلت يذذةعنى ئَي يذذة  نذذةوة هة بذذةم تؤقاند
يذذَذرَى  يذذَذيَن و ث ئذذذازيز دو مذذةَلَي   مذذذةرطى كؤ مذذذة  كذذة ئَي خذذذةوة  بذذذة دا كذذة  تذذذةوة  سذذذتى ثَيكردوة سذذتان دة كورد

بذذةم  ةطةيشتوونةتةوة فرؤكةوانى هةرَيمى كوردستان ك شذذةكارى و  بذذةم جةوا نذذدى  سذذتى ثةيوة شذذَيكى بةرا بة
نذذة  ئذذةم ثةرلةما نذذدامانى  لذذة ئة مذذان  هذذاتووة طو خذذةَل  واى لَي يذذة،  ترساندنةى كؤمةاَلنى خةَلكى كوردستان هة
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هةية كة ضووبن خؤيان داواى مافى ثةنابةريان كردبَيت بؤية من ئةمة بة فرسةت دةزا  كة هةم لَينةكةى 
سذذتان قئَيمةو هةم ليذنةى  خذذةَلكى كورد مذذةاَلنى  ئذذةوةى كؤ انونى راسثَيرن كة ئَيمة بةدواداضوون بكةين بؤ 

شذذتووين و  مذذة رؤي كذذة ئَي طذذرن  كذذةكمان دة ئةو طومانة لةسةر ثةرلةمانتاران برةوَيتةوة هةر رؤذةو يةخةى ية
كذذؤى ثةر سذذى  لذذة كةي سذذثَيرين  مذذة را نذذةى ئَي كذذارم ليذ يذذة داوا كذذردووة، بؤ ةمانتارانى لذذداواى مافى ثةنابةرميان 

يذذة  ئذذةوة كَي بذذزانني  كذذةين  ضذذوون ب تذذان بدوادا نذذاوخؤى واَل تذذى  طذذةَل وةزارة سذذوخلانة و لة كوردستان لةطةل قون
لذذة واَلت و  بذذةرى  مذذافى ثةنا ضذذَى داواى  يذذةتى ئة كذذاتى نوَينةرا لذذة  سذذتانة وة  خذذةَلكى كورد نذذةرانى  كذذة نوَي زاتة

شذذةكا تذذةنها ضةوا شذذة  مذذة ناراستي طذذةر ئة ئذذةكا وة ئة لذذةمانى ردةولةتى تر  لذذةمانتار و ثةر بذذؤ ثةر شذذكؤ  بذذا  يية 
سذذذةر  يذذذديعا لة شذذذة ئ نذذذةى هةمي رذذذَيني ئةوا سذذذتان ب خذذذةَلكى كورد مذذذةاَلنى  بذذذة كؤ تذذذةوة وة  سذذذتان بطةرَي كورد
مذذن  ثةرلةمانتارو ثةرلةمانى كوردستان دةكةن راست نيية تةنها بؤ ضةواشةكردنى خةَلكى كوردستانة بؤية 

ئذذة سذذكان  مداواكارم بة هَيمنى مامةَلة لةطةَل  يذذةوة دةرو دراو بذذة دلنياي سذذةرمان هاتووة كذذة بة يذَذت  خذذة بكر دؤ
بذذة  هذذةر  عذذرياق  كذذو  لذَذةتَيكيب وة لذذة دةو سذذتانةوة  تذذرى كورد ترسيان هةية خؤتان ئةزانن كورد لةثارضةكانى 
سذذتى  دَلنياييةوة هةندَى رَيكار بؤ ترساندنى ئَيمةو بؤ ع وبةدانى ئَيمة بطرنةبةر بةاَلم ئةوةى طرينطة بةرا

كذذة ةئةو كذذةين  لذَذة ب ئذذةم خا سذذةر  ى كة لةم ضةند رؤذة روويداوة سزاى بة كؤمةلة ئةبَى ئَيمة زؤر تةركيز لة
ئذذةكرَى  ئذذةوة  هذذةكراوة،  نذذةدراوو قةدة بة ثَيى ياسا نَيودةوَلةتيةكان سزادانى بة كؤمةَلى هةر طةلَي  رَيطة ثَي

لذذة نحكومةتى هةرَيمى كوردستان وة ثةرلةمانى كوردستان لة رَيطةى ثةيوة سذذتةكانة  طذذةى دؤ لذذة رَي ديةكانى 
سذذةر  ئذذةوةى بة كذذة  رذَذَيني كا يذذان ب يذذا ثَي رَيطةى ئةو رةوةندةى كة هةمانة لة دةرةوة بة هَيمنى بيطةينينة دون
بذذؤ  كذذردووة  سذذتى ثَي يذذة دة مذذةدةنى تيا سذذةاَلتى  كذذة دة شذذوَينانةى  لذذةو  نذذةو  ئَيمة دَيت يةكةم جار لة فرؤكةخا

ئةوةى كة ئةوان ئةَلَين تةنها سزايةكى سياسى و ياسايية، بؤية داواكارم  سزادانى طةَ كوردستانة نةك تةنها
هذذةرَيمى  سذذانى  ثةرلةمان رؤَ هةبَيت لةوةى كة لة هةرَيمى كوردستان ئةطوزةرَى وة ثةرلةمانتاران و بةرثر

وةندى ةكوردستان بة هَيمنى مامةَلة لةطةَل ئةم دؤخة بكةن هيض جؤرة طرذيةك و لَيدوانَيكى تووند لةبةرذ
مذذة  بذذووة ئَي سذذتان  سذذى كورد سذذةركردايةتى سيا ئذذةركى  بذذووة  سذذتان  طذذةَ كورد ئذذةركى  كذذة  ئذذةوةى  يذذة  مذذة ني ئَي
كذذة  شذذوَينةى  ئذذةو  تذذا  ئذذرؤين  طذذةَلى  بذذني لة ريفراندؤمَيكمان كردووة وة طةل بريارى داوة كة ئَيمة سةربةخؤ 

فذذاعى شذذوَينَي  دي نذذة  طذذةل ئةطةيني شذذت  ئةتوانني ئةم دةنطدانة ئةم بةَلَييةى  نذذةا طةي طذذةر  كذذةين وة ئة لَيب
يذذة  ئةوة بة كؤمةاَلنى خةَلكى كوردستان بَرَيني لة رووى مَيذووييةوة  ضي بكةين ئةو كؤمةَلطا نَيودةوَلةتيية
مذذرؤظ  يذذان و  ئةو دونيا دميوكراسيةية ئةو جيهانةية كة بة ئَيمة ئةَلَين كة ديفا  لة ماي و لة ئازادى هاواَلت

شذذيوة دئةكةن لة دونيا رَيطة نا نذذةى بةخ يذذةو خوَي هذذةموو قوربان ئذذةو  كذذة  سذذتان  طذذةَ كورد كذذو  ةن طةَلَيكى وة
يذذة  مذذة ني سةربةخؤ بَيت ، بؤية بةراستى نة شةرمة نة نةنطيية ئةطةر نةتيلةكةى ئةوة نةبَى كة بةدَلى ئَي
مذذان كذذة خؤ نذذةى  ئذذةو خةو نذذة  مذذة بطةي يذذةَلن ئَي سذذتة نة يذذان بةدة نذذةى هَيز يذذا ئةوا لذذةتانى دون  ضذذيبكةينة دةو

كذذة  ئةمانةوَى بةاَلم لة رووى مَيذووييةوة هةوَلكى ياسايى و دةستوورى ئَيمة داومانة كة لة ئايندة ئةوانةى 
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نذذةكانى،زؤر  طذذا بةخةو تذذة ب ئذذةم ميررة كذذة  ئذذةوةى  بذذؤ  ئذذةدةن  تذذر  هذذةوَلى  دواى ئَيمة دَين لةسةر ئةم هةواَلنة 
 سوثاس.

 :بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان
يذذذن  رذذذة( دوا كذذذاك )عبدال يذذَذت،  شذذذة ب يذذذن مناقة مذذذة دوا بذذذزا  ئة بذذذدالرمحان(، وا بذذذةِرَيز)زانا ع بذذذؤ  سذذذوثاس 

 بةشداربووبَيت، فةرموو.
 بةِرَيز عبدالرة حممود حممد: 

  .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
لذذة ثَي سذذاَلو  بذذةرَيزةكان  لذذةمانتارة  شذذمةرطة بةناوى خواى طةورةى ميهرةبان بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان و ثةر

قارةمانةكانى كوردستان وة منيب ثريؤزبايى لة كؤمةاَلنى خةَلكى كوردستان دةكةم طشتثرسى بة بؤضوونى 
بذذوو وة  من مافَيكى سةرةكى هاوواَلتيانى كوردستانة وة كاتةكةشى كاتَيكى زؤر طوجناو بوو وة لة جَيى خؤيا 

يذذزة وة نةت يذذةك ر سذذتان  طذذةَ كورد كذذة  بذذؤ ادةرخيست بؤ هةموو جيهان  بذذوو  شذذكةرى  يذذةى دَلخؤ كذذةى ما ئيلة
بذذة  شذذبينم  مذذن طة يذَذت وة  بذذةردةوام ب يذذة  يذذةك ريز ئذذةم  يذذةكَيتى و  ئذذةم  كذذة  كذذةم  خةَلكى كوردسنت تةمةنا ئة
نةتائيلى طشتثرسى وة ئايندةيةكى طةشى ئةبَى بة تةئكيد ئةو طشتثرسيةا يةعنى كاردانةوةى ئةبَيت لة 

كذذة االيةن عرياقةوة ئةوة ضاوةروانكراو بوو، جو بدانةوةكان بة بؤضوونى من لةسةر بنةمايةكى ياساية بَيت 
يذذةن  لذذة ال سذذتان  طذذةَ كورد سذذزادانى  ضذذونكة  يذذةوة  نذذةى قانون يذذةن ليذ بذذةتى لةال ئذذةدرَى بةتاي نذذةوة  جوابدا
طذذةَ  نذذةطرتنى  ضذذاو  سذذتان و لةبةر شذذمةرطةى كورد نذذةكردنى ثَي مذذةكى  يذذان و كؤ ضذذةى هاوواَلت قذذةوة موو عريا

يذذ شذذيدا ةكوردستان وةك نةتةوة نذذةوةى با يذذر روونكرد جذذةنابى وةز بذذؤ  سذذوثاس  نذذة، وة  هذذةموومان روو ك الى 
ئذذةوةى  يذَذت  بذذةردةوام ب لذذةكان  كذذة هةو دةست خؤشى لَيئةكةين كة مةعروماتى باشى داينَى وة تةمةنا ئةكةم 

هذذة مذذةت   مكة ئَيمة ثَيشنيارمان هةية هةوَلة ديبرؤماسيةكان ضربكرَيتةوة وة لةناوةوةو لة دةرةوة هةم حكو
ثةيوةنديةكانى دةرةوةى حكومةتى هةرَيمى كوردستان وة لة اليةن حزب و ثارتة سياسيةكانيشةوة دَلنيايى 
كذذة  ئذذةوةى  زياتر بدرَيت بة نوَينةرايةتيةكان دةرةوة لة هةرَيمى كوردستان وة لة دةرةوة بؤ ئةوةى دَلنيابن 

شذذتيانةية  شذذَيوازَيكى ئا بذذة  يذذة وة  يذذةكى ني هذذيض كاريطةر نذذدؤم  تذذةوة، وريفرا طذذةلَي  دةكا مذذافى  لذذة  يذذد  ة تةئك
يذذةن  مذذن لةال ضذذوونى  لةرووى ياسايشةوة سزادراوين بة بؤضوونى من ئةو ثرسة ثرسَيكى سياسيية زياتر  بؤ
حكومةتى عرياقةوة وة ئةو بريارانةى حكومةتى عرياق كة سزاية لةسةر طةَ كوردستان وة لة الين ليذنةى 

 ةمانتاران وةاَلمَيكى ئاشتيانةو هَيمنانة بدرَيتةوة، زؤر سوثاس.لقانونى وة سوود وةرطرتن لة قسةى ثةر
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: 

كذذاك  بذذى،  بذذةردةوام دة طذذةيان  يذذان لة يذذةوة  سذذتا وةاَلم دةدة كذذاك )مةولود(ئي سوثاس بؤ بةرَيز)عبدالرة حممود(،
مذذ بذذينت، ئَي سذذةعات  ة)د.ئاماني( لةطةيان بةردةوام دة يذَذدةهَيَرني،نيو  بذذة ج بذذةكراوةيى  شذذتنة  ئذذةم داني سذذتا  ئَي

 بةردةوام دةبني. 3:00ثشوو وةردةطرين كاتذمَير
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 ثاا ثشوو
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ي نيصاب وبةِرَيزان بةردةوام دةبني لةسةر دانيشتنةكةمان، لةبةر ئةوةي كاتي وةرطرتين بِريار نيية، رةضا
ناكرَيت، تةنيا طفتوطؤية، ئةو كاتةي كة ثَيويستيمان بة نيصاب هةبَيت، كة كاتي وةرطرتين بِريار بَيت، 
رةضاوي نيصاب دةكرَيت و بَي نيصاب بةِرَيوة ناضَيت، بؤيةا دووبارة بةخَيرهاتين هةموواليةك دةكةين، 

وةمراد و كاك دكتؤر ئاماني سكرتَيري ابةتايبةتي جةنابي وةزيري طواستنةوة و طةياندن كاك مولود ب
 ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان، ئَيستا نورةي بةِرَيز كاك حممد سعدالدين، فةرموو.

 بةِرَيز حممد سعدالدين:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سكران، ادةربارةي ئةو شتانةي كة ئامادةم كردبوو لةاليةن بةِرَيزان دكتؤر فرست صؤيف و ئامينة زكري ب
بةتايبةتي مةسةلةي ياساي تايبةت بة فرؤكةواني مةدةني، هةروةها ثشتطريي قسةكاني دكتؤر شوان 
قةآلدزةيي دةكةم، تةنها يةك تَيبينيم هةبوو ئةويب مابوو حةزم دةكرد باسي بكةم، حكومةتي عَيراق كة 

كان دةكات، خؤي سيادة و ةباسي يةك ثارضةيي و سيادةي عَيراق دةكات، باسي بةرذةوةنديية نيشتمانيي
شكؤي عَيراقي شكاندووة، ضونكة ثَيب ئةوةي لةطةَل حكومةتي هةرَيمي كوردستان دانووساندن بكات، 
دةضَيت لةطةَل وآلتاني بَيطانة دانوساندن دةكات، ئتيفاقات دةكات لة دذي هةرَيمي كوردستان، لة دنيا 

اني ووآلتي خؤي لةطةَل وآلتاني تر ئيتيفاقيات بكات، كنةبووة وآلتَي  بؤ دذايةتي كردني بةشَي  لة سنوورة
بؤية ئةطةر هةر راسثاردةيةك، ياخود بةياننامةيةك، ياخود نووسراوَي  دةربضَيت، ئاماذة بةوة بكرَيت كة 

 حكومةتي عَيراقي خؤي وا دةكات وآلتاني ديكة تةداخولي كاروباري ناوخؤيي عَيراق بكةن، سوثاس.
 ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز جعفر ابراهيم

 سوثاس بؤ بةِرَيز حممد سعدالدين، فةرموو بةهار خان:
 بةِرَيز بةهار عبدالرمحن:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مايف ضارةي خؤنووسني، مافَيكي رةواي هةر طةل و نةتةوةيةكة كة لة جارنامةي طةردووني مافةكاني 
ةنطاوَيكي سةرةتايي بةرجةستة كردني ئةو مافةية، ئةم تةصعيب همرؤظةوة جَيطري كراوة، ريفراندؤم 

كردن و رَيكارة نادةستووريانة و ناياسايانةي حكومةتي فيدراَل هةَلةيةكي مَيذوويية، بؤية ئَيمة جةخت لة 
 طفتوطؤ و بؤ رَيكاري ئاشتيانة و لةيةكرت طةيشنت دةكةين، سةبارةت بةو بِريارانةي كة دةركراون، ثَيم واية

بِرياري سياسي و ئيلرائاتي سياسني و ئةضنة خانةي مرمالنَيي سياسي و نةك ئيلرائاتي ياسايي و 
دةستووري، هةر بؤية بؤ يةك اليي كردنةوةي ئةو كَيشانة، ئةبَيت ئَيمة وةكو ثةرلةمان ثةنا بةرينة بةر 

َيرةوة ئاماذة بةهةندَي  لةو لرَيككةوتنامة نَيو دةوَلةتييةكان و ماددة دةستووريةكاني عَيراقي فيدراَل، 
 ثَيشَيركارة ياساييانة ئةدةم:



 115 

يةكةم: بةثَيي دةستووري عَيراق نابَيت هَيز وسوثا بةكاربهَينرَي بةرامبةر هيض ثَيكهاتةيةك لة عَيراقدا، 
 هةر بؤية هةرةشةي بةكارهَيناني هَيز نادةستوورية.

ةي رَيككةوتنامةي نَيو دةوَلةتيشي تَيداية هي ساَلي ندووةم: رَيطري و داخستين هَيَرة ئامسانيةكان ثَيضةوا
 ة، كة ثةجناو ضوار دةوَلةت واذوويان كردووة. 1944

سَييةم: هةر طةمارؤيةكي ئابووري و ثةيوةست بة تَيكداني ذياني هاووآلتي، ثَيضةوانةي ياسا و دةستوورة 
 ئايين و زةمينةكانة.

ق ضةسثاوة، هةموو مافة دةستووريةكاني ئَيمة ثَيشَيل اةوة كة دةستووري عَير2005ضوارةم: لة ساَلي 
 (، ثَيشمةرطة و ضةندين مايف تر.140كراوة، لةمةسةلةي تايبةت بة بودجة ماددةي )

بؤية من لة كؤتاييدا ئةمةوَي ئاماذة بةوة بدةم ثشتيواني ئةو خاآلنة دةكةم كة حكومةتي هةرَيم وةك 
ت بةو بِريارة نةخوازراوانة، وهةروةها دَلنيايي دةدةينة وآلتاني ةوةآلم داويةتي بةحكومةتي عَيراق، سةبار

دراوسَي و كؤمةَلطةي نَيودةوَلةتي كة ئَيمة نةتةوةي كورد هةرطيز نابينة مةترسي و هؤكاري ئاذاوة طَيري، 
طةلي  اضونكة طةلَيكي ئاشيت خوازين، بةآلم هةر كاتَي  هَيرنان كراية سةرو، ثَيشَيري مافةكامنان كرا، ئةو

 ئَيمة ناسراوة بة ئازايةتي و طيانبةخشي، سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ خاتوو بةهار، خاتوو شيالن جعفر فةرموو.
 بةِرَيز شيالن جعفر:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةجنومةني وةزيران دةكةم، هةروةها  بةخَيرهاتين جةنابي وةزيري طواستنةوة و طةياندن و سكرتَيري

ثريؤبايي خؤم ئاراستةي طةلي كوردستان دةكةم، بؤ سةركةوتين ثرؤسةي طشتثرسي، سةربةخؤيي و 
ئةجنامةكةي، بةِرَيزان ثةرلةمان و حكومةتي عَيراقي بة بِريارةكاني دذي كوردستان، جارَيكي تر رووي 

ايةوة، ئةطةر ئَيمةي كوردستان يان نةطةِرَيينةوة بؤ دراستةقينةي خؤي ثيشاني طةلي كوردستان و جيهان 
( هةزار كوردي فةيري و هةشت هةزار ئةنفالي 12هةزار هاووآلتي، و) 182رابردوو، هةر لة ئةنفال كردني 

طوندي  4500بارزانيةكان و كيميا باراني كردني ثَيني هةزار شةهيدي هاووآلتي و خاثوور كردني زياتر لة 
باس لة ثرؤسةي رووخاني رذَيمي بةعسي شؤفَيين بكةين، كة ثَيكةوة لةطةَل اليةنة  كوردستان، تةنها

كارمان بؤ كرد، بؤ دروست كردني دةوَلةتَيكي شةراكةت،  2003سياسيةكان و ثَيكهاتةكاني عَيراق لةساَلي 
ة، جارَيكي وبةثَيي دةستووري عَيراق، ئةوان جارَيكي تر مافة سةرةتاييةكاني ئَيمةي كورديان زةوت كردة

تر منداَلي كوردستانيان بَي شري كرد و، بودجةيان بِري و شايستة داراييةكاني ثَيشمةرطةيان بِري، ئةطةر 
بدرَي،  7/9/2017(ي بةرواري 23بةوردي سةرجني هةر يةك لةو سيانزة خاَلةي دانيشتين ذمارة )

نة بةرامبةر بةدةوَلةتَيكي دوذمن، نةك دهةمووي بِرياري نادةستووري و نا ياسايي و دوذمنكارانة و هَيرشي
بِرياري ثةرلةمانَي  بةرامبةر بة بةشَي  لة طةلةكةي كةوةكو خؤيان دةَلَين، وادةزانن بة ئاساني دةست 
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دةطرن بةسةر خاَلة سنووريةكان، هةركةسيان بوَي دةيطرن و ديدةن بة دادطا، ياخود دةست دةطرن بةسةر 
نيان تةنيا لةبةر ئةوة بوو كة طةلي كوردستان بةثَيي ياساو دةستووري اهةردوو فرؤكةخانةكان، بِريارةك

عَيراقي و ثةمياننامة نَيو دةوَلةتيةكان، مافَيكي سةرةتايي و ياسايي و دةستووري خؤي جَيبةجَي كرد، كة 
 ندا ووتي بةَلَي بؤ سةربةخؤيي، لةكاتَيكدا هاووآلتياني هةرَيمي كوردستان ضاوةرِرَييا25/9/2017لة 

دةكرد هةَلوَيسيت ئيلابي و جوامَيرانةيان هةبَي، بةهؤي تَيكشكاني ئةفسانةي داعب، لةاليةن هَيزي 
ثَيشمةرطةوة و دةرطا واآل كردنةوةي زياتر لة دوو مريؤن ئاوارة، بةتةواوي ثَيكهاتةكاني تري عَيراق كة 

ةيةكي ئارام بؤيان، بِرياري طروويان كردبووة هةرَيمي كوردستان، و هةرَيمي كوردستان بووة هؤي ثةنا
ئةجنامداني ريفراندؤم لةاليةن سةركردايةتي سياسي كوردستان لة جَيي خؤيدا بوو، طةلي كوردستانيب 

 ضاونةترسانة بِرياري خؤيدا و لةسةر ئةم بنةمايانة ئةو ثَيشنيارانةي خوارةوة دةكةم:
ان و حكومةتي عَيراقي بة ثَيي بِرطةي ميةك: رةتكردنةوة و ئيدانةكردني تةواوي ئةو بِريارانةي ثةرلة

 (ي دةستووري عَيراقي.121( لة ماددةي )2)
دوو: ثشتطريي كردني تةواوي سةرؤكي هَيزة ضةكدارةكاني هةرَيمي كوردستان وسةركردايةتي سياسي 

 نكوردستان و ثَيشمةرطة قارةمانةكان، بؤ رووبةرووبوونةوةي هةر مةترسيةك روو لة هةرَيم بكات، لةالية
 حكومةتي فيدراَل و هةروةها ثاسازا نةكردن لةسةر مافةكاني طةلي كورد بةهيض شَيوةيةك.

سَي: ئاطادار كردنةوةي هةموو وآلت و رَيكخراوة نَيودةوَلةتيةكان لةو كردةوة ناثةسدانةي ثةرلةمان و 
 حكومةتي عَيراقي كة دةيكاتة سةر كوردستان.

مان بةبَي جياوازي لة خةمي ذيان و طوزةراني خةَلكي كوردستان ولة كؤتاييدا دةمةوَي بَرَيم ئَيمة هةمو
داين، هةرضي لة تواناماندا بَي دةيكةين بؤ ئةوةي دؤخي خةَلكي هةذار و مووضة خؤري كوردستان باا 
بكةين، بةآلم ئةمرؤ لة هةموو شت طرنطرت ئريادةي بةهَيزة، كاتي تةبايية، كاتي بةردةواميية، كاتي تةسريم 

وثرسيارَيكيشم هةية كة ئاراستةي بةِرَيز وةزيري طواستنةوة و طةياندن دةكةم، دةستخؤشي لَي  ،نةبوونة
دةكةم بؤ ئةو روونكردنةوانةي كة لة هؤَلي ثةرلةمان رووني كردةوة، سةبارةت بة هَيَرة ئامسانييةكان، 

ةوام بوو لة راطرتن و دبةآلم من ئةو ثرسيارة ئاراستةي بةِرَيزيان دةكةم، ئةطةر حكومةتي عَيراقي بةر
هةرةشة كردن، ئايا كارتي ئَيمة وةكو حكومةتي هةرَيمي كوردستان بةرامبةر بة ئةوان ضي دةبَيت  زؤر 

 سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ خاتوو شيالن، كاك ئومَيد فةرموو.
 (:وبةِرَيز ئومَيد عبدالرمحن )ئومَيد خؤشنا

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سةرةتا وَيراي بةخَيرهاتين بةِرَيز وةزيري طواستنةوةو طةياندن بةوةكالةت و سكرتَيري ئةجنومةني 
وةزيران، دةستخؤشي بؤ جةنابي وةزير لة راثؤرتةكةيدا، وةآلمي بةشَي  لة ثرسيارةكاني خةَلكي دايةوة، 
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ي ريفراندؤم يةكةمني كؤبوونةوةي ثةرلةماني كوردستان، نبةتةئكيد ئةمة جَيطاي خؤيةتي دواي ئةجنامدا
سوثاسي خةَلكي كوردستان بكةين كة سةرةِراي بارقورسي و بذَيوي ذيانيان، بةآلم ذمارةيةكي ديكة لة 

ي 25ذمارةكاني سةركةوتين خةَلكي كوردستانيان خستة سةر ئةو سةركةوتنانةي كة بةدةست هاتبوون، و 
وو، ئومَيد دةكةين ئةو سةركةوتنة هةميشة بةردةوامي هةبَي، وةك ضؤن بئةيرول نةخشي سةركةوتن 

بةِرَيذةيةكي بةرضاو هاووآلتياني هةرَيمي كوردستان بةشداري ريفراندؤميان كرد، و جَيطاي خؤيةتي 
تةقدير بةرامبةر بة كورداني ثاراوطة نيشان بدةين، كة ئةوانيب بةشَيكي طةورة بوون لة مةعنةوياتي 

ردستان، و ناكرَي رؤَلي كورداني ثارضةكاني ديكةي كوردستان فةرامؤا بكةين، كة ئةوان وخةَلكي ك
جارَيكي ديكة مةعنةوياتةكي طةورةي خةَلكي كوردستان بوون، ئةطةر ئةمرؤ ئَيمة ريفراندؤممان 

ين، ةئةجنامداوة، جَيطةي خؤيةتي ئةمرؤ ئَيمة لةو ثةرلةمانةدا كة نوَينةرايةتي خةَلكي كوردستان دةك
سوثاسي ئةو وآلتانةي كؤمةَلةي نَيودةوَلةتي بكةين، وآلتة دميوكراتيةكان بكةين كة ئةوانةي تا ئَيستاكة بة 
شَيوازَي  لة شَيوازةكان ثَيشوازيان دةربِريوة لة ئةجنامداني ريفراندؤمي هةرَيمي كوردستان و، جَيطاي 

رارانة، ثشتيواني زياتري هةرَيمي كوردستان  ودةستخؤشيية هاني ئةوانةا بدةين كة تا ئَيستاكة دوو دَل 
بكةن، رَيساي دياريكردني مايف ضارةي خؤنووسيب لةسةر ئاسيت ياساي نَيو دةوَلةتي بووة، و بةرَيسايةكي 

( لة ئيتيفاقيةي ظةيةننا كة هيض دةوَلةتَي  ناتوانَيت سةرثَيضي بكات، 53بةرفةرمانة، بةثَيي ماددةي )
ضةوانةي ياسايةو بةرثرسياريةتي نَيو دةوَلةتي بةدوادادَي، بؤية عَيراقيب وةكو َيضونكة سةرثَيضي كردن ث

دةوَلةتَيكي ئةندام لة كؤمةَلطةي نَيودةوَلةتي مركةضة بةوة، بؤية ناكرَي ئَيمة دوودَل و رارا بني، ثَيمان 
كي بةهَيز داية، ةوابي دةتوانَيت ثةالماري هةرَيمي كوردستان بدات، هةرَيمي كوردستان يةك لة ثَيطةي

دووا بة ثَيي ياسا ئةوة كؤتايي ثَي هاتووة، سَي لةسةر ئاسيت ناوخؤيب ثرؤسةي ريفراندؤم ثشرتاست 
بؤوة بةوةي كة بةدةستووري عَيراقي ماددةي يةك و هةشت وةكو ثَيشرتيب بةِرَيزةكاني ديكة، كاك فرست 

(ي 193ئةو ياساية بووة، و ياساي ذمارة ) يو ئامينة خانيب باسيان لَيوة كرد، بؤية ئةوةا لةضوارضَيوة
، بةس ناشكرَي ئَيمة دواي ئةو سةركةوتنانة، ئَيستا خةَلكي كوردستان لةو رارايةداية، و ناحةق 1970ساَلي 

نيية، ضونكة تةجروبةكاني رابردوو ثَيمان دةَلَيت سةراني عَيراقي لة   كاتَيكدا بتوانن زةفةر بة هةرَيمي 
 2014حكومةتةي ئَيستاا لة بةهداية، دةبَي ئةوةي لةبري بَيت رؤذَي  لة ساَلي  وكوردستان ببةن، ئة

بودجةي كوردستان دةبِرَيت، و رؤذَيكي ديكة زياتر لة مريؤنَي  ئاوارةي دؤِراوي شةري داعب، ِركةي ئةوان 
بؤ ئةوةي  لة تريؤرستان دَيتة ناو هةرَيمي كوردستان،  هاوكاري حكومةتي هةرَيمي كوردستان ناكرَيت،

بتواندرَيت خزمةت بة ئاوارةكاني ئةوانيب بكرَي، ئَيستا ئَيمة حةقي خؤمانة، بثرسني لة كؤمةَلطةي 
( ئَيوة لةكوَين، ئةو عَيراقةي كة باس لة بنةما UNنَيودةوَلةتي ئةرَي كؤمةَلطةي نَيودةوَلةتي )

ت، سنوورَي  بؤ ئةو دةست دميوكراسيةكان و سةرةتاي دروستبووني دةوَلةتَيكي ديكةي نوَي دةكرَي
درَيذيانةي حكومةتي عَيراقي دابندرَي، كة هةركاتَي  بيةوَي ياري بة ضارةنووسي خةَلكي كوردستان 
دةكات، ئةو بِريارانةي كة ضةند رؤذَيكي رابردووا دةقاو دةق ئةو دةردةخات عةقَريةت و مةهاميةتي ئةو 
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ةي ثَيشوو بةردةوامي هةية تائَيستاا بةردةوامة، تتَيطةيشتنة دةردةخات كة لةبةهدا، هةمان عةقَرية
يةكريزي و تةبايي نَيو خةَلكي كوردستان يةكَيكي ديكة لة هؤكارةكاني سةركةوتين هةموو ئةو رَيطايانةية 
كة لة ثَيشمانن، ئةوانةي كة لة رابردووشدا ئةوةي سةياندووة، كة يةكريزي و تةباييمان زياتر بةرةو 

ية ثةرلةماني كوردستان وةكو نوَينةرايةتي خةَلكي كوردستان ثَيويستة ئةمرؤ لة ؤئاماجنمان دةبات، ب
بِريارةكانيان، لةو تةوصيانةي كةدةريدةكات، جارَيكي ديكة موخاتةبةي حزب و اليةنة سياسيةكان، 

كي كؤمةَلطةي كوردستان، دةسةآلتةكاني هةرَيمي كوردستان، ميدياي كوردستان بكات، رَيز لة ئريادةي خةَل
ي ئةيرول داي، ناكرَي هةر يةك لة 25كوردستان بطرَي، رَيز لة بِرياري خةَلكي كوردستان بطرن كة لة 

ئاوازَي  خبوَيندرَيت، لةنةتيلةشدا ببَيتة هةوَلَي  لة هةوَلةكاني نةياران كةبتواندرَي تةئسري 
ياري بكرَي بة رؤذي طشيت، د(ي ئةيرول 25لةمةعنةوياتي خةَلكي كوردستان بكات، بؤية ثَيشنيار دةكةم )

(ي ئةيرول، رؤذي يادكردنةوةيةكي طشيت بَيت، لة 25لةبةر ئةوةي نةكرَيتة تةنها ثشويةكي فةرمي، )
هةموو ئاستةكاندا لة هةرَيمي كوردستان دواي سةد ساَل لة ضاوةرواني خةَلكي كوردستان، بؤ يةكةمني 

ي دةدا، بؤية جَيطاي خؤييت ئَيمة لة ثةرلةماني ؤجارة طةلي ضةوساوةي كوردستان بِريار لة ضارةنوسي خ
(ي ئةيرول يادكردنةوةي طشيت هةرَيمي كوردستان و رؤذي 25كوردستان بِرياري ئةوة بدةين كة )

سةربةخؤيي كوردستان بَيت، بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان واباشة ثَيشنيار دةكةين، لة ئاسيت 
ثةرلةمان بةطةِر خبرَيت، لةوةي كة ثةرلةمانيب رؤَلَي  ببييَن، تةنها  يثةرلةمانيشدا هةوَلة ديبرؤماسيةكان

ئةوة نةبَي ئَيمة بَيني لة هؤَلي ثةرلةمان وةآلمي بةهدا بدةينةوة، دةكرَي لة ئاسيت ديبرؤماسيةتيشدا ضةند 
ؤ بشاندَيكي ثةرلةماني تةشكيل بكرَي، هةم بؤ بةرضاورووني وآلتاني دةوروبةر و جريامنا و هةميب 

عَيراقي، كة تائَيستا هةرَيمي كوردستان هةر بانطةشةي طفتوطؤ دةكات لةطةَل عَيراق، بؤية ثَيويست دةكات 
لة ثةرلةماني كوردستانيب، ثةرلةمان ئةو رؤَلةي خؤي ببييَن، جَيطاي خؤيةتي ئةمرؤ ئَيمة لةو 

ئةوةي سةرجةم دةسةآلتة  بِريارانةشدا حكومةتي هةرَيمي كوردستان رابسثَيرين و دةستكراوة بَي، بؤ
ياساكاني خؤشي بةكاربَييَن و بتواندرَي لة ئيدارةداني فرؤكةخانةكان و مةرزةكان بتواندرَيت بةشَيوازَيكي 
دروسيت ياسايي كة لة ضواضَيوةي ياساكاني عَيراقيب كة رَيطا ثَيدراوة، ياساكاني هةرَيمي كوردستانيب و 

اوارة و ئةوانةي لة ناوضةكاني ديكةي عَيراق، ئةوانةي ئَيستا لة ئحكومةت دةستكراوةتر بَيت، سةبارةت بة 
هةرَيمي كوردستانن، جَيطةي خؤيةتي لة ثةرلةماني كوردستان سةرةِراي ئةوةي كة ئةوان لة كؤمةَلطةي 
كوردستاني دَلنيانة، ثشت ئةستورن، خةَلكي مرؤدؤسيت كوردستان هةَلسوكةوتي لةطةَليان ضؤن دةبَي، بةآلم 

لَيرةوة دَلنيايان بكةينةوة ئةوانة قورباني ئةو شةِرة مةزهةبي و تائيفيةنة كة ئَيمة بةشَيكني لة  ديسان
قوربانيةكةدا ز دذي بوينة لةئةساسدا و لةبنةمادا دذي بووينة، بؤية ذياني ئةوان و مايف ئةوان لةهةرَيمي 

ثةرلةماني كوردستانيب جارَيكي ديكة  كوردستان ثارَيزراو دةبَي، وئةو دَلنياية بؤ ئةوان ثَيويستة كة لة
جةخيت لةسةر بكرَيتةوة، سةبارةت بة جريانةكامنان و بة عَيراقي جريانيشمانةوة، دةكرَي ئَيمة وآلتاني 
دراوسَيمان دَلنيا بكةينةوة، هةرَيمي كوردستان وةك ضؤن لة رابردوودا بة هيض شَيوةيةك خةتةر نةبووة 
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ةوَلةتةي كة لةداي  دةبَي، دةوَلةتي كوردستان خةتةر نيية لةسةر وآلتاني دلةسةر ئةوان، لة ئايندةشدا ئةو 
ي ئةيروليب ئةجنامدراوة جوانرتين ثةيامي ئاشتيخوازانةي 25جريامنان و لةسةر عَيراقيب، ئةوةي لة 

خةَلكي كوردستانة كة ثةناي بؤ بردووة و لة ضوارضَيوةي ياساكاني نَيودةوَلةتي، دةربارةي ناوضة 
داعب ثةالماري ئةو ناوضانةي دا، حكومةتي  2014انيةكاني دةرةوةي ئيدارةي هةرَيم، كاتَي  لة تكوردس

عَيراقي ئةوانةي كة ئَيستاكة ضاوي خراثةكاري خؤيان بريوةتة سةر ئةو ناوضانة و تةهديدمان دةكةن، 
ردستان، خةَلكي ئةو وخاوةندارَييةتي ئةو ناوضانةيان نةكرد، ئةوة ثَيشمةرطةي كوردستان، ئةوة خةَلكي ك

ناوضانة بوون ديفاعيان لةسنوورةكاني خؤيان كرد، ثارَيزطاريان كرد، ئةو سنوورانةي كة كةوتبونة دةست 
ئةو تريؤرستة دِرندانةا، ديسانةكة بةخوَيين طةشي ثَيشمةرطة بةرطري لَيكرا، بؤية ئَيستا ئَيمة دةثرسني، 

ةتوانن باسي ئةو سنوورانة بكةن كة لةوَيندةردا شةرطةي دحكومةتي عَيراقي، سةراني بةهدا بة   روويةك 
ئةوان، شةرطةيةكي تَيكشكاو بوو، ئةو شةرطةية ثَيشمةرطة و خةَلكي كوردستان تَيدا سةركةوتوو بوو، 
بةنيسبةت ئةوةي كة ئَيستا لةطةَل ئريادةي ئَيمة شةِر دةكرَي، دةبَي ئةوانةي ئَيستا لة بةهدا حوكم دةكةن 

ي بةع  بةرامبةر بة ئريادةي خةَلكي كوردستان سةركةوتوو نةبوو، دواي سةد ساَل لةوةي ةئةو جةبةروت
كةطةلي كوردستان بةرطري لة مانةوةي خؤي كرد، ئريادةي خؤي ثاراست، ئَيستا ئَيمة حكومةتَيكي لةرزؤكي 

ية، بة  شَيوازَي  اتائيفي كة هةموو دةزطا و دامةزراوة شةرعيةكاني ئةو وآلتة، لة ضنطي طروثَيكي تائيفيد
دةتوانَي شةري ئريادة لةطةَل خةَلكَي  بكات كة سةد ساَل تةجروبةي هةية، ئريادةي خؤي ثارَيزطاري 
لَيكردووة وتا ئَيستاكة بةردةوامي هةية، بؤية ثَيويستيشة ئَيمة حكومةتي هةرَيمي كوردستان و 

كوردستان، سةرثش  بكرَي لة ثةرلةماني  ثَيشمةرطةي كوردستان، فةرماندةيي طشيت هَيزةكاني ثَيشمةرطةي
كوردستان هةر رَيطايةك بطرَيتةبةر بؤ ثارَيزطاري كردن لةو سنوورانة، و ثارَيزطاري كردن لةو 

( ئةيروليشدا تةواوكاري 25دةستكةوتانةي كة لةماوةي سةد ساَلي رابردوودا بةدةست هاتووة، ئةمِرؤ لة )
  لة جةنابي وةزير دةكةم، باشة ئةوانةي كة زيامنةند دةبن، هةموو ئةو شؤرشانة دةبَيت، من ثرسيارَي

جطة لةوةي حكومةت، دةزطا و دامةزراوةكاني ئةو وآلتة حكومةت دةبن، ئةو هاوآلتيانةي كة زيامنةند 
دةبن، ئةو كؤمثانيايانةي كة زيامنةند دةبن لة ضوارضَيوةي ئةو بِريارةي كة دوَييَن ئَيوارة كة جَيبةجَي 

ا قةرةبووي ئةوانة لة ئةستؤي كَيدا دةبَي  حكومةتي هةرَيمي كوردستان لةو بارة قورسةي كة يكراوة، ئا
لةسةر شاني خؤيةتي، بة  شَيوازَي  دةتوانَي قةرةبووي ئةوانة بكاتةوة، بؤية دةكرَي لةضوارضَيوةي ئةو 

ي بَيت حكومةتي ةطفتوطؤ و موفاوةزاتانةي دةست ثَيدةكات، وةرةقةي بةهَيزي ئةوان، ثَيشنياري ئةو
 عَيراقي ناضار بكرَي قةرةبووي هةموو كؤمثانياكان و تةواوي هاوآلتيةكان بكرَيت، سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي
 فةرموو كاك دلَير.
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 ماوةتي: مصطفىبةرَيز دلَير 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( هةركاتَيكي تريب دةسيت بؤ بردايا كاردانةوةكان هةر  9-25ئةوةي هةرَيمي كوردستان ئةجنامي دا لة ) 
ئةبوو، بة تايبةتي لةو دؤخة جوطرافيا نةطؤرةدا لة ناو ئةو كةلتوورة نادميوكراسي و رابردووة 
توندوتيذيةدا، سةيركةن والتَيكن سةدان ساَلة هيض كَيشةيةكي بة ئاشتيانة تَيدا ضارةسةر نةكراوة، يةكرت 

بة رةوا نةبينيين مايف بةرامبةر تَييدا طةشةي نةكردووة، هةر ئةبَي رؤذَي  ناسنامةي  قبوَل نةكردن و
كورد بوون ماناي ماَل جياكرنةوة بَي، بةتايبةتي لةو كاتة لة شةري داعب بردوومانةتةوة، ريفراندؤم بة 

رد ضي ئةوَي، بؤية وهةموو تَيبينيةكاني سةري ماَلي كوردي يةكخست، ثةرلةمان كارا كرايةوة، دونيا زاني ك
زياتر نيزك بوونةوةي طوتارةكان و حيزبةكان و فراكسيؤنةكانة، ئةبَي ئةو نزي  بوونةوةية بةرةو ثَي 
بةرين نةك خستنة مري ئؤباَلةكان بؤ يةكرت بة تايبةتي كة كورد كارَيكي جيا لة عوري و مايف طةالني تري 

ماليشمان بةردةوام شوَيين داَلدةداني ئاوارة و  ئةجنام نةداوة و مايةي هةرةا و طرذيب نني بؤ كةس،
لي ةوماوانة، لةاليةكي تريب ريفراندؤم دةرخةري ديوة شاراوةكةي قةناعةتي سياسي و بريار بة 
دةستةكاني عَيراق بووة، هةركامَيكيان بة جؤرَي  قةرزاري خاكي كوردستان و نةجابةت و دَلفراواني 

امةكان تةنيا بة دَلي عَيراق بَي، دَلنياين بة خؤراطرميان كورد دةست خةَلكةكةي بوون، واشدةرناكةوَي ئةجن
بة تاَل لةو دؤخة دةرناضَين ديارة ئةو طؤرانكاري و دةستكةوتة طةورانة بَي باش نابن، لةاليةكي تريب 

، ةسةيركةن هَيشتان ئااَلي عَيراق لةسةر هةموو دةزطاكاني هةرَيم و سةر ثةرلةماني كوردستان ئةشةكَيتةو
كةضي هةرةشةي سزاداني طةلي كوردستان ئةكرَي، رةخنة لة ئةجنومةني نوَينةراني عَيراق ئةطرين كة زؤر 
كورتبينانة برييان كردةوة لة جياتي ئةوةي بري لة رَيطةي ئاشيت بكةنةوة بة زماني شةر و هةرةشة و 

وةك موحةرةم، لةجياتي ئةوة  يدةركردني برياري سزاداني طةلي كوردستانيان طرتة بةر لة مانطَيكي ثريؤز
( جَي بةجَي كراية لة ناوضة جَي ناكؤكةكان كة ئةو ماددةية دةستووريية، جطة لة بريين 140ماددةي )

بودجة و بَي بةا كردني هَيزي ثَيشمةرطة لة هةموو جؤرة ئيمتيازَي ، جطة لة ثشتطوَي خستين ضةندين 
سوثاسي مةرجي باَلاي شيعة ئةكةين ئةو كَيشةي بة  ،ماددة و برطةي تر لة دةستووري هةميشةيي عَيراق

هةند وةرطرت، سوثاسي هةَلوَيسيت هةندي ثةرلةمانتاراني عَيراق ئةكةم، سوثاسي هةَلوَيسيت ئةمريكا 
ئةكةين ئامادةيي نيشاندا بؤ نَيوةندطريي و هَيور كردنةوةي دؤخةكة، لةطةل ضةندين دةوَلةت و هةرَيمي 

اند، سوثاسي بةشةكاني تري كوردستان ئةكةين بؤ هةَلوَيستيان و ئةَلَيني كاتي ختر ثرؤسةكةيان بةرز نر
( مريؤني 5( مريؤني دذ بة هةرَيمَيكي )40راطةياندني بةرةيةكي كوردستانيشة، سةيريشة حكومةتَيكي )

، تخؤي بة ثةلةية داواي هاوكاري بؤ سزاداني ميررةتي خؤي لة دوو دةوَلةتي طةورةي تري دراوسَيي بكا
ئافةرم بؤ هةرَيمي كوردستان و كورد بؤ ئريادةتان، ثَيمان باشة ثةيوةنديةكان باشرت ثةرة ثَي بدةين، 
كَيشةكان بة رَيطةي ئاشيت ضارةسةر بكةين لةسةر بنةماي دادثةروةري و دةستوور و ياساكان كة رَيطر بَي 

يماني عَيراق حكومةتي عَيراق جطة تلة هةَلبذاردنةكاني شةر و ئاذاوة، دةربارةي سزاكاني ئةجنومةن نيش
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لةوةي هةنطاوةكاني سةربةخؤيي بؤ كورد نزي  ئةكةنةوة كؤمةَلَي ثَيشنيارمان هةية لةبةر كةمي كات 
تةسريمي ليذنةي ياسايي ئةكةين، بةتايبةتي ثَيشنياري ئةكةين بؤ ضارةسةري كاتي مةتارةكاني هةرَيم 

راسثَيردرَين بة دروست كردني هةبئةيةكي طشيت سولتةي  حكومةتي هةرَيم و جةنابي وةزيري طواستنةوة
قةيراي مةدةني عَيراقي لة هةولَير بة ئيتيفاق لةطةَل بةهداد بة دوو فةر  ئةطةر لة هةولَير و سرَيماني 

 ضةند موةزةفَيكي تيا دةوام بكات، سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي

 ر.السوثاس، فةرموو خاتوو تة
 بةرَيز تةالر لةتيَ:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةخَيرهاتين بةرَيز وةزيري طواستنةوة و نوَينةري ئةجنومةني وةزيران ئةكةين، بةشَي  لة قسةكا  
لةسةر رَيكارة ياساييةكان كاك دكتؤر فرست باسي كرد، طرنطة بة ورياييةوة كار لةسةر ئةو ثرسة بكةين، 

ئةويب تةنيا بة رةت كردنةوةي ئةو داواكاري و بريارة ناياسايانة نةبَيت كة لة  يةكةم رَيكاري ياسايي،
ئةجنومةني نوَينةري عَيراقةوة دةرضووة، ثَيويستة سكااَلي ياساييشمان هةبي لةسةر ئةو ثرسانةي دذي 

 ةدةستوور و دذي فرؤكةواني و مافةكاني مرؤظن، دذي ياساي طومرطيشة، بة تايبةتي لةسةر دةستوور ك
ئةواني ئيديعاي ثَيشَيل كردني دةستوور ئةكةن ئَيستا ئةوان لة ضةند خاَلَي  بوونةتة هؤكار بؤ تةداخول 
كردن لة دةستةاَلتةكاني  هةرَيمي كوردستان بةثَيي ئةوان ئيديعاي جَي بةجَي نةكردني ئةكةن، بةشَيكي 

لةوةي كة دذي مافةكاني مرؤظة،  تر كة زؤر طرنطة ثابةند نةبووني ئةوان لة زؤربةي برطة و ماددةكان
بةتايبةتي لةسةر ئةو ثرسة طرنطانةي وةزيري طواستنةوة و طةياندنيب ئاماذةي ثَي كرد، هيض ثاساوَيكيب 
نية بؤ ئةوةي ئةوة بؤتة هؤكارَي  بؤ ثَيشَيل كردني مافةكاني هاوواَلتياني هةرَيمي كوردستان، ثَيم واية 

ايي كة بةرامبةر هةرَيمي كوردستان كرا، بةاَلم بة شَيوةي ترة، منيب يهيضيب كةمرت نية لة ئةنفال و كيما
( ريفراندؤم نةكراية و هةركاتي تر داوامان 9-25هاورام لةطةَل قسةكاني كاك دلَير، بةراسيت ئةطةر )

كردبوواية بة هةمان شَيوةية روو بةرووري ئَيمة ئةبوونةوة، بةاَلم طرنس ئةوةية نَيوماَلي خؤمان رَي  
ةينةوة و كار لةسةر كؤمةَلَي  رَيكاري تري ناوخؤيي بكةين، لة هةمووشي طرنطرت ثَيويستة رَيكارة خب

دبرؤماسيةكان بطرينة بةر لة رَيطةي نوَينةرةكامنان لة دةرةوةي هةرَيمي كوردستان لة واَلتاني دراوسَي، 
لة ثةرلةماني كوردستانةوة   ثشتطريي ئةو قسانةي كاك ) ئومَيد( يب ئةكةم كة زؤر طرنطة ضةند شاندَي

دروست بَي لة دةرةوة بؤ سةردان بؤ ئةوةي ئَيمة كة هؤكاري دروست كردني ئةو عَيراق بووين كة ئَيستا 
بؤتة هةرةشة جارَيكي تر بؤ هاوواَلتيان، لة هةمو رَيكارة ياساييةكان لةطةَليان بةشدار بووين، بةاَلم بؤ داوا 

ةن، زؤر طرنطة ثاَلثشيت ياسايي و نَيودةوَلةتي لة داهاتوو دروست بكةين، ككردني مايف خؤمان دذايةتيمان ئة
خاَلي تر، لة رووي سياسييةوة زؤر طرنطة ئَيمة ئةورؤ يةكاليي بكةينةوة، ئةو ثةستانةي ئَيستا لة عَيراق 

تا ضةند  هةمانة، هةر لة سةرؤكي كؤمارةوة، لة وةزيرةكانةوة، نوَينةرامنان لة ئةجنومةني وةزيرانن ئايا
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سوودمان لَي بينوة    لة ثَيب و   لة ئَيستا بؤ ثاَلثشيت، بة تايبةتي نوَينةرةكامنان ئةيانتواني لة رَيطةي 
خؤيانةوة كار لةسةر هةموار كردنةوةي ئةو ياسايانة بكةن، ئةو ياسايانةي رَيطرن لة ئَيستا ئةوان ثَيمان 

بةر، بايكؤت كردن ماناي ضي كة تؤ تا ئَيستا ماويتةتةوة،  ئةفرؤشنةوة و ئةَلَين رَيكاري ناياسايتان طرتؤتة
ضؤن لة جةلسةيةكي وا طرنس كة بريار لةسةر مةسري ئةو هةرَيمة بدرَي ئامادة نةبيت، لةبةر 
كةمكردنةوةي شةئين ئةو بةرَيزةم نية، جَيي سوثاسة كة ئةندام ثةرلةمانَيكي سوني واذوو كؤكاتةوة بؤ 

ارةوة بؤ رةت كردنةوةي بريارةكاني ئةجنومةني نوَينةران، بةاَلم كوردةكاني كئةوةي خبرَيتة بةرنامةي 
( واذووي ثَي كؤكراوةتةوة، ئةطةر ئةوان لةوَي ئامادةيان هةبواية 15خؤمان لةوَي ئامادة نةبن تةنيا )

 رئةتوانرا كار لةسةر كؤ دةنطي دروست بكرَي، ئيرراش بوونَي  بؤ ئةوان دروست بكرَي، ضونكة لة زؤ
هةنطاو نوَينةري خؤمان لةطةَل ئةوان بوون، ئةيانتواني ئةو ثةيوةندييةي خؤيان بةكار بَينن، بؤية طرنطة 
سةركردايةتي كورد لةطةَل نوَينةراني خؤيان لةو ثؤستانة جارَيكي تر بةو ثؤست و ثةيوةنديية بضينةوة 

وني هةرَيمي كوردستان بؤ دةوَلةتي ولةطةَل عَيراق هةية تا ئةوكاتةي رَيككارة كردارييةكاني سةربةخؤ ب
كوردي رائةطةنني، خالي تر كة طرنطة منيب هاورام لةطةَل ئةو هاورَييانةي باسي ئاوارةكانيان كرد كة 
طرنطة وةكو كارتَيكي فشار بةكار بَين، بةاَلم نةبَيتة هؤكاري ثَيشَيل كردني مافةكاني مرؤظ، ثَيويست بوو 

رة بَين ئايا هيض دةرضةيةكي تر هةية بؤ ئةوةي ئةو هةرةشة داراييةي َيوةزيري سامانة سروشتيةكانيب ل
هةمانة و لةسةرمانة لة رَيطةي توركياوة  هيض دةرضةي تر هةية بؤ دةرضوون لةو قةيرانة ئةطةر لة 
داهاتوو هيض قةيراني تر دروست بيَب بؤ داخستين بؤريية نةوتييةكان  يان ئةطةر هاتوو ئةو بؤرية 

ة رَيطةي عَيراقةوة كاري لةسةر بكرَي، ثَيم واية ئةطةر بتوانني دةرضةيةكي تر بدؤزينةوة لنةوتييانة 
بةتايبةتي لة رَيطةي سورياوة كارَيكي باا ئةبَي، يةكي تر لة خاَلةكاني تر كاريان لةسةر كردووة و ثَيمان 

َي لة دةرةوة، ثَيويستة ثَيب رئةفرؤشنةوة ئةوةية كة لَيثرسراواني هةرَيمي كوردستان ثارةكانيان بَرؤك ئةك
ئةوةي ئةوان ئةو هةنطاوة بنَين خؤمان لة رَيطةي دةستةي نةزاهة و داواكاري طشتيةوة كار لةسةر 
لَيثرسينةوة بكةين ئةطةر هاتوو سةركردةيةك لة هةرَيمي كوردستان لة كاتَيكدا هاووَلاتيةكةي برسية 

بَي ئةوة خؤمان ئةو شةرةفةمان ثَي ببةخشرَي ثَيب  تروبعة مووضة وةرئةطرَي و ثارةي لة دةرةوةي واَل
ئةوةي كار لةسةر ئةو خاَلة بكرَي و ثَيمان بفرؤشرَيتةوة، كاري تر ثَيويستة بةرذةوةنديةكاني ئةو كؤمثانيا 
نةوتيانةي لة هةرَيمي كوردستان هةية ثَيويستة ئةوانيب ببنة كارتَيكي فشار لةسةر واَلتةكاني خؤيان بؤ 

ة بؤ ئةوةي ئةو رَيكارة نائاسايي و نادةستووريانةي لة دذمان بةكاردَي هاوكارمان بن لةسةر مئةوةي ئَي
ئةوة، خالي تر لةسةر ناوخؤ زؤر طرنطة الم كة لة ئَيستا ئةطةر وةزارةتي رؤشنبريي ثَيويستة ئاطاي لة 

ة، هةندَي ساييت ديار هةية ودةزطاكاني ئيعالم بَي، لةو سايتانة، سايتة سَيبةرةكان نا كة ناتواني بيدؤزيتة
زؤر طرنطة كاري لةسةر بكات، ضونكة بةراسيت كار بؤ داروخاني دةرووني هاوواَلتيان ئةكةن، ناكرَي ئَيمة 
هؤكار بني بؤ ئةو دارووخانة دةروونيةي هاوواَلتيان، طرنطة خؤمان كاري لةسةر بكةين لة رَيطةي وةزارةتي 

ئةوانة كؤمةَلَي خاَلي طرنكة، ئةوثةري باوةرمان بة ئازادي و جَي  رؤشنبريي، لة رَيطةي داواكاري طشيت،
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بةجَي كردني مافةكاني تاك هةية، خالي تر زؤرجار باس ئةكرَي و ئةمرؤا لةاليةن هةندَي 
( دةركرا و ئةو اليةنانةي ناوهَينرا لة برطةي 9-25ثةرلةمانتارةوة وترا، ئَيمة هةندَي لةو راسثاردانةي لة )

 ضونكة كوردستان ثةرلةماني لة ئةوة دواي بريارَيكي هةر طرنطة بؤية ،( بوو9-25ردةكان تا )اضواري راسث

 لةسةر كار ئَيمة ئةكات ثَيويست بكات، ضارةنووسازةكان ثرسة لةسةر كار دراوة ثَي ئةوةي شةرةيف ياسا بةثَيي

 بة بدةين تةواو دَلنيايي َيستائ لة طرنطة ضونكة بكةين، كوردستان هةرَيمي سةربةخؤيي ياساييةكاني رَيكارة

 هةرَيمي نةياراني كة ناكرَي ثَيوة تري مامةَلةي هيض دةنطةكانيان كة كوردستان هةرَيمي لة هاوواَلتيان

 طواية دةنطانةي ئةو برَين فشارَي  بؤ ئةوة طواية ئةكةنةوة باَلو دةنطؤية ئةو دةرةوة و ناوخؤ لة   كوردستان

 ثاَل لة طرنطة بؤية كوردستان، هةرَيمي سةربةخؤيي بؤ نةك فشار كارتَيكي ةكوو بةكاردَي زياترة ة 92% لة

 كردني كرداري بة ريََككارةكاني كات هةمان لة عَيراق لةطةَل بةر ئةطرينة ياساييةي رَيككارة ئةو

 ئيشي كوردستانةوة ثةرلةماني رَيطةي لة ئةويب بكرَي لةسةر كاري كوردستانيب هةرَيمي سةربةخؤبووني

 هةرَيمي لة بدات تةواو دَلنيايي ئةوة ئةوةي بؤ بن جدي هةنطاوةكانيب ثَيويستة بكرَين لةسةر ديج

 راستة حوكمراني ماوةي لةو ئايا طةياندن، و طواستنةوة وةزيري بؤ يةكيان ثرسيارةم دوو ئةو كوردستان،

 هةموار لةسةر كردن كار بؤ نةنراوة اوطهةن بؤ ئَيستا لة و ثَيشرت لة بةاَلم جَيطةية، لةو ساَلَيكة ضةند بةرَيزي

 لة كوردستان هةرَيمي نوَينةراني لةطةل ناوة هةنطاويان هيض يان   بةهداوة رَيطةي لة ياساية ئةو كردنةوةي

 بؤ هةية تريان هةنطاوَيكي   وانية ئةطةر ياساية، ئةو كردنةوةي هةموار بؤ نوَينةرانةوة ئةجنومةني

 هاوواَلتيان نةكردني طةشت بؤ كراوة دروست دةستوورييةي نا و ناياسايي تةسبةربة ئةو ئةوةي بؤ كاركردن

 سروشتيةكان، سامانة وةزيري بؤ هةبوو تريشم ثرسياري هةية، كة دهؤكةوة و هةولَير مةتارةكاني رَيطةي لة

 ميَيهةر نةوتييةكاني بؤرية لةداخستين هةية ئابووري تري دةرضةيةكي   ئايا ئةوةي بؤ نيية لَيرة بةس

 سوثاس. كوردستان،
 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي

 سكرتَيري و هةية وةزيري ثرةي كات هةمان لة كة )ئاماني( كاك ئومَيدةوارم دووةم ثرسياري بؤ سوثاس،

 ،ةبداتةو ثرسيارة ئةو وةاَلمي بتوانَي رةنطة وزةية، ئةجنومةني هةرَيمي سكرتَيري و وةزيرانة ئةجنومةني

 ماجيد. مامؤستا فةرموو
 :عثمان دبةرَيز ماج

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 و نةوت ناردني باسي بَي دةرفةت ئةطةر باشة ثَيم بةاَلم كرد، فرؤكةخانةكاني باسي )مولود( كاك بةرَيز

 كوة هةم و كوردستان ثةرلةماني لة توركمان ثةرلةمانتارَيكي وةك بكرَي، سنووريةكانيب دةروازة طرتين

 هةموو بة ئةكةم كوردستان طةلي لة ثريؤزبايي و خؤشي دةست ريفراندؤم بااَلي ئةجنومةني ئةندامَيكي

 مايةي بطةيةنن، ئةجنامة بةو ثرسي طشت ثرؤسةي توانيان دةنس يةك بة كة ئاينزاكانيةوة و ئاين و نةتةوة

 خؤمان نيطةراني بينني،ب خؤمان رؤَلي ضارةنووساز و نيشتيماني ثرسَيكي لة كة ئَيمةية خؤشراَلي
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 دميوكراسي ثرؤسةيةكي دذي لة كة بةهد ثةرلةماني و حكومةت ناياساييةكاني و توند بريارة لةو دةرئةبرين

 ثشتطريي بةهدا حكومةتي و نوَينةران وةاَلمدانةوةي بة سةبارةت بةكاردَينن، فشار وةكو كوردستان طةلي بؤ

 لة بكةين ثةلة كوردستان ثةرلةماني لة ثَيويستة كة ئةكةم نةاهاورَيي ئةو هةموو و )فرست( دكتؤر راي لة

 و نوَي مةرحةلةيةكي لة نا ثَيمان ئَيستا ئَيمة تايبةتي بة كوردستان ثةرلةماني لة ياسا هةندَي دةركردني

 هةموو ئةو بوونةوةي بةرةنطار هةرواها كوردستان، دةوَلةتي بنياتناني بؤ بكةين ئامادة خؤمان ثَيويستة

 بني، هةستيار و هؤشيار زؤر ثَيويستة ئةبنةوة، بةروومان روو داهاتوو و ئَيستا لة كة سياسيانة هاتةشثَي

 لةوة زؤر ئةبوو كة ئةكةم عَيارق نوَينةراني ئةجنومةني لة كورد نوَينةراني ئاراستةي خؤم طرةيي لَيرةوة

 هةيئةي ياساي وةك و ئةبينني ةيكئةجنامة ئةمرؤ كة ياساية جؤرة ئةو تَيثةراندني لة بووان تر هؤشيار

 ئةبَي واية ثَيم هةية، لةسةرمان خراثي كاريطةري ئةمرؤ كة بريارانةي ئةو هةموو و حدودي مةنافزي

 ئةكاتةوة، ثَي دةست طفتوطؤ و حيوار دةرطاي تا بكشَينةوة ثةرلةمان لة ئةطةر هةتا هةبَي تونديان هةَلوَيسيت

 بكةين داوا بكةين، ريفراندؤم سةركةوتووةكةي ئةجنامة بة ئاماذة بةهدا بؤ ئَيمة وةاَلمةكةي لة باشة ثَيم

 و واَلتان نوَينةراني لة داوا خؤيان، شةرعي مايف وةك بطريَيت كوردستان طةلي برياري و ئريادة لة رَيز ثَيويستة

 لَي داوايان ن،ربط ريفراندؤم ئةجنامي و كوردستان طةلي ئريادةي لة رَيز هةميشة كة بكرَي كونسولطةريةكان

 رؤَلي و كوردستان طةلي سةر فشارانةي ئةو راطرتين بؤ بكةن عَيراقي حكومةتي لة داوا ئةوةي بؤ بكرَي

   ئةكرَي لةوة باس زؤر ئةوةي لةبةر بةهدا، و هةرَيم نَيوان لة طفتوطؤ كردني ثَي دةست لة ببينن خؤيان

 دواين بة ئاماذة باشة ثَيم هةَلبوةشَيتةوة، رسيث طشت ئةجنامي كة واَلتان و عَيراقي حكومةتي لةاليةن

 شعبا واحر االحتادة العراق حيظ الدستير بهذا التزام ان) ئةَلَي كة بكةم عَيراق دةستووري ديباجةي جومرةي

 واحلر احتادا للعراق الحيفظ الدستير بهذا التزام عدم ان) شتةا ئةو ثَيضةوانةي يةعين (،والسيادتا والرظا

 و ثةرلةمانتار رؤَلي بة سةبارةت ئةكةم )زانا( كاك راي لة ثشتطريي كؤتايي لة سيادتا(، وال ارظا وال الشعبا

 بةثَيي ببينن خؤيان رؤَلي ليذنةكان ثَيويستة بؤية هةستيارة، دؤخة لةو خؤيان بينيين رؤَل بؤ ليذنةكان

 متمانة كردني دروست لة هةبَي ؤَلمانر ئةبَي واية ثَيمان بازرطاني ليذنةي وةك ئَيمة ليذنةكان، تايبةمتةندي

 بة سةبارةت بكةين دراوسَي واَلتاني بة ثةيوةندي بكرَي ئةطةر و حكومةت لة لَيثَيضينةوة و خةَل  الي لة

 داناني رؤذي وةك (9–25) كة ئةكةم )ئومَيد( كاك قسةكاني تةئيدي ، بازرطاني بواري و سنوورةكان كَيشةي

 سوثاس. بكرَين هةذمار كوردي يدةوَلةت بناهةي بةردي يةكةم
 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي

 بةهزاد. مامؤستا فةرموو سوثاس،
 بةرَيز بةهزاد دةرويب:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 سةركةفتنا هةلكةفتا ب دكةم كوردستاني طةلَيت ثريؤزباييا دكةين، بةرَيزي هةردوو خبَيرهاتنا ثَيكي دةست

 ساَلة (100) زياتر ئةظا كو تايبةتي ب كوردستانَي هةرَيما دةرظا ناوضَيت و كوردستانَي هةرَيما ماؤريفراند
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 ئةظة من بؤضوونا جيهانَي، سةرَي سةران ل دةكةين ئازاد طةلَيت هةمي ثرؤزبايي بني، رؤذَي ظَي ضاظةرَيي

 ضونكي بي، طوجناو خؤ بريارَي نيباثةرلةم خؤشبةختانة و كوردستانَي سياسيا قيادة بي خؤدا جهَي بريارةكا

 هَيزيب لةوانةية حةتا و زياتر و خراثرت لةوانةية و دابني مة رَيكا هةر تةهديدا ئةظ كرن هاتة ثَي ئاماذة يا

 اوريب )خروش دبيذيت مةسةلَي ظَي هةروةكي ريفراندؤم دزانني ئةم طرنس ديا خاَلةكا هينان، بكار هاتباية

 بةاَلم براسيت، خؤدا مةىييارا طةلي ضيدي نازظريتةظة، دي جاراكا طوهانا، ل شري يدةرضوون واتة زرعي(، من

 بشَيني دا ئابووري، و سياسي و نيشتيماني و دةولي بواري بوارادا، هةمي بكةين باا بةرهةمَيت ئةوة طرنس

 كيانةكا دانوخ ببينة فيعرةن كو ساَلة سَي يان دوو كةين ديار ذي زةمةني سةقفَي سالَيت ضةند خياللي

 ثةرلةماني لَيرةدا باشة ثَي بينت، سةربةخؤ دةولةتةكا ئان بيت كؤنفيدراَلي   وَي شَيوازَي ئةوجا سةربةخؤ

 دادوةريية ئةجنومةنَي مةحكةما عايدَي راستة بكةت، ثةسند ريفراندؤمَي ئةجنامَيت ئةظ ئةظرؤ كوردستانَي

 بكةت هز كةسةك كو نةبينت راوكَي دلة هيض بكةن، سندةث كوردستانَيب ثةرلةمانَي باشة ثَيم دكةن، ثةسند

 ل داخاز باشة ثَي دي خاَلةكا دكةت، داخازيا ظَي ناظةندي حوكمةتا وةكي هةَل،ةشاندن دَيتة ئةجنامَي ئةظ

 كاتةوة ئيكال خيالفاتَي ظان كو رابينت نَي،دةولةتي هةميشةيي خؤ رولي كو بكةين دةولي داديا مةحكةما

 ع وبَيت ظان و ئيكطرتي نةتةوَين (3971) بريارا ديظ هةروا نَي،دةظرةتي ياسا ل (55) دادما ديظ براسيت

 رَيكةفتنا ل (33) ماددَي ديظ كردينا دةر كوردستانَي دةرهةقا عَيراقَي حكومةتا ذي كاتةظا رةت جةماعيا

 وان ل ئَي  هةي ؤسةربةخ شَيوازَيت ضةندين  ب ريفراندؤم كو بني دل دوو نابيت (،1949) ساَلا جنَيظ

 كو دكةم دةستووري ماددةكا ب ئاماذة لةوانة، ئَي  يان هةردوو يا جؤرا دوو ريفراندؤم بتايبةتي و شَيوازا

 ب ثابةندا ناطةندي حكومةتا و ثابةندة  عَيراقَي حكومةتا واتة الدولية( التزامات )برتم بَيذينت (8) ماددا

 مةحكةما داخازَي سربي دةولةتا جودابيت سربيا ل كوسوظو (2008) ساَلة ضةوا هةروةكو دةستووري ماددا

 (2010) سااَل ساَلة دوو ثشيت بيت، اليانة تاك ضنكي هةَلوةشيين ريفراندؤمي ظَي كو كر دةولي عةدليي

 هيض واتة الستقالل(، العالن مفعيل ساري حضر اي اليتظمت العام الدولي )ال انون دا بريارا ئةظ مةحكةمَي

 ثَيدا، دان دةولةتا (111) هنطي ثشيت و كؤسوظو دةولةتا سةر نةكةوتية دةرهاوَيشتةك و ياسايي كيةلَيكةوتةي

 داديا مةحكةما ل داخاز كوردستانَي ثةرلةمانَي بتايبةتي و كوردستانَي هةرَيما حكومةتا دكةين داخاز ئةم

 بداتن، كوردستانَيب هةرَيما بو داي وان بو فةتوايَي ظَي و بةر بطريتة رَيكارا هةمان كو بكةتن نَي،دةولةتي

 عةرةبي كؤمةلطةي و يوئَين نَي،دةولةتي كومةَلطةي و بكةين ئَيكطرتي نةتةوةيَين داخازَي ئةم كو دي خاَلةكا

 بكةين لَي فةرمي داخازا جيهانَي هةمي دةولةتيَيت بكةن، مة ريفراندؤما ب ئيعرتايَف كو هةميان و جيهاني و

 دطةل دانستاندنا ظان ل بكةن ئيشرايَف خةتَي سةر بَينة بكةين داخاوَيت دةمدا هةمان كو بكةن مة ثاَلثشتيا كو

 ثَيويستة دي، خاَلةكا خةتَي، سةر بَينة ئومةيوتةحيدة و فةرةنسا و بةريتانيا و ئةمريكا تايبةتي ب بةهدا

 و ئَيرانَي و توركيا طةلد جدي ب و بكةت ثَي دةست بةهدا دطةل دةنوستاندنا كوردستانَي هةرَيمي حكومةتَي

 بةلكو دةولةتةك، هيض نةتةوةييا ئاسايشا سةر ل نني هةرةشة ئةم فيعرةن كو ئةوان بدةينة ئةرَيين طرنتيةكا

 بكةم ئةوة بةحسي ، دي خاَلةكا ثَيك،ة، ئاشيت دةولةتَيت دوو وةكي ئاشتيانة شَيوةكا ب بذين دظني ثَيت مة
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 ب دكةم، خؤ تةئيدا ئةز كر بةح  مة هةظالَيت طةلةك كو نيشتيماني كودةنطيةكا و نيشتيماني بةرهةظيةكا

 كودةنطي بكةين داخازَيت حازرن ثةرلةماني ناو كو ئةظَيت مة هةالَيت ئةز دكةين داخاز ئةم تايبةتي

 داكو ضاظةرَيية مة خةلكَي طرنطة، طةلةكي خوراكَي تةحتيا بونيا بةرهةظيا هةروةتظ بن، ضَي نيشتيماني

 و مةتارة مةسةلَي بؤ كردن ضارةسةر بَينة ياسايي هةم و واقي  هةم وي بةديرَيت لَيدَيت    وي بذَي،يا

 من هةندَي بةر ل ناظةندي، حكومةتا اليةن ذ دكةن هةرَيمي ل هةرةشة ئةظرؤكة كو ديكة بوارَي ضةندين

 بزوترين نةمييَن مووضةيَي ثاشةكةوتَي كرن، ضَي بَيتة باشرت هاظاَلتيا بذَيوي كو كةم بةح  خاَلة ظي ثَيت

 بةحسَي بةس نية مة مةزوعَي هةرضةند بةحسي فيعرةن كو هاتينة بؤمة نامة ضةندين دا هؤلَي ناظ دةم،

 داخاز ئةز لَيرة بكةت، دابني هاوواَلتيا بؤ نةفيَت بشَيت نةبي ثار وةكي هةرَيم حكومةتا ساَلة ئةظ ماَلة، نةفتا

 نة كةمي سةر جةلسة دوو بكةت، بةهَيز ئابووري و دارايي ليذنا اسيتر كو دكةم ثةرلةمانَي سةرؤكاتيا ل

 ئةظ ثَيشت،يا دبينم ئةز هةندَي بةر ذ نينة، ئامادة ثةرلةمانَي هؤَلا ل وي جَيطرَي نة دارايي، ليذنا سةرؤكَي

 ثرؤذة ظَي بؤ كيئَي خاندنا ئةظرؤ تايبةتي ب هاوواَلتيا، بذَيوا كرنا ضاك مةسةال تايبةتي ب بينت، كارا ليذنَي

 هةرَيما حكومةتا دةم زوترين ب مةعنية، ثَي ياسايي ليذنا و دارايي ليذنا كو كرن، بهَيتة ثاشكةوتا نةهَيالنا

 سةرؤكايةتيا رَيكا ب داخازَي ئةم جارةكادي بكةتن، دةستكاري نةشَيت ساَلة ضةند كو هةرضةندة كوردستانَي

 ثاشةكةفيَت ب خو ضاظَي دي جارةكا فيعرةن كو بكةن ستانَيدكور حكومةتَي داخازا كو دكةم ثةرلةمانَي

 ثَي من كو ئةظةية دةستووري بةرهةظيا و ئيستيعداد ناحيا دي خاَلةكا نةهَيرينت، و خبشينتةظة مووضةيي

 حكومةتا و عَيراقَي نوَينةرانَين ئةجنومةنَي بريارَيت وان هةمي ئةم دةستووري و ياسايي شَيوةيةكي ب باشة

 بييارا وان ل ئَي  كو عَيراقَي نةتةوةييا ئاسايشا بؤ وةزاريا ئةجنومةنا دا بريارَي سَي هةروةك يدئيتيرا

 ستةمكاريية بريارةكا ئةظةا راسيت داي، ئةجنام ريفراندؤم ئةوَيت كةس وان موالح َيت و راودينان بةحسي

 دكةم بةرَيزا وان ثشتةظانيا ئةز دَينه بةر ل دكةن، رةوا ضارةن،يسا خؤيت مايَف داخازا كةسَي وان دةرحةقَي

 هةر كو هةرَيمَيية دةستةَلاتا كو دووَي خااَل (121) ماددَي تايبةتي ب كري دةستووري  خاَلا بةحسي ئةوَيت

 جَيي ئيرتيمالة هةرضةندة بكةينةظة، هةموار ئةم دةرضيت ناوةندي ثةرلةمانَي و حكومةت ل ياسايةكا

 دةستوورَي ل دستووري كاريةت ثَيشَيل ضةندين زانني ئةم كو دكةم كيدئتة دووبارة بةس نةبينت، هندَيب

 (55) نزيكي كردن تة ني دَينة كو كرن، هاتينة ناوةندي حكومةتا قيبةلَي كردن هاتينة فيدراَل عَيراقا

 تةيكةو ثارَيزطاها و هةرَيما بودجَي كرنا دابني كو سَييةم ل (121) ماددا زانني ئةم وا ل ئَي  ماددةنة،

 ثَيشَيل واتة نةكرية، بةجَي جَي خاَلة ئةظ (2014) ل دوو هةي،ا دزانني ئةم ناوةندي، حكومةتا ئةستؤيَي

 دةستةاَلتة دادثةروةرانة بةشداريا بؤ هةرَيمي مافَين دةستا دامةزراندنا (125) ماددا ل دةستوورية، كاريا

 داها......... ضاظدَيريا دةستا دامةزراندنا (106) ماددا هةواتيظ دامةزراندن، نةهاتية ئةظةا ئيتيراديدا،
 سةرؤكي ثةرلةمان:جَيطري  -بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي

 ئةكةي. باسيان زؤرن ثَيشَيركاريانة ئةو بكرَيت كورت ئةطةر
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 بةرَيز بةهزاد دةروَيب:
 بَيذين ئةم رتة،ططرن هةميا ل ئةظة (106) ماددَي ثةرلةمان، سةرؤكي بةرَيز نةكرية هةمي .....بةحسَي

 نةهاتية ئةظةا هاوسةنطية، بؤ (48) ماددَي ديظ تةشريعية، دةستةاَلتَي ل ئَي  كو ئيتيرادي ئةجنومةني

 دانان.
 سةرؤكي ثةرلةمان:جَيطري  -بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي

 بكة. ياسايي ليذنَي تةسريما ن،يسي تة ئةظَي بةهزاد كاك
 بةرَيز بةهزاد دةروَيب:

 بةح  نةيةت هةي من خاَلا هندةك بةاَلم كةم، تةقديم ئينشاهلل دةستووري مةسةلَي ب دمايةت تدظَي من

 كوردستاني تةنَي ناوضةي و كةركوكَي ل خؤي قوةتَيت ئةمردا كو نوَينةران ئةجنومةنَي ذوان يةك كرن،

 خياللةكا ئةظة كو )أ( ئَيكةم خاَلة (9) ماددا ديظ دةستووريية ثَيضةوانةي ئةظة بةر، بطةرنة دةستةاَلتَي

 دةظةرا وان كو كرن هاتية راثرسيا وةك كرن ئيكال بَينة راثرسية ب ناوضة ئةظ كو (140) ماددَي ل سيساسية،

 ، 114) ماددا ل كري بةح  تةئكيد ذ طومرطي خاَلة نيسبةت ب هةروا دا، دةنس زؤر رَيذةيةكا خؤشبةختانة

 وةالمَيت. وان هةمي تةظانياشث ئةم فرؤكةوانة ماتاراتا نيسةبت ب ، (115
 سةرؤكي ثةرلةمان:جَيطري  -بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي

 دووبارةنة. لةوانة زؤر
 بةرَيز بةهزاد دةروَيب:

 اخلارش و داخل والسفر التن ل )حرية بةحسي دةستوورَي ذ نةكري بةح  (44) ماددي من دي ئيكا بةس

 دةستووري، يا (44) ماددا ديظ كرن، رَيطري هاتية مةتار ئةظ وك كردية ثَيشَيل ئةظة براسيت دكةتن، العرق(

 سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان:جَيطري  -بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي

 سةرؤكي بةرَيز بكةن، ياسايي ليذنةي بة ثَيشكةا بَينة سوثاسةوة بة كري بةح  تة كو دي خاَلي ئةو

 بةهزاد كاك واَلت، دةرةوةي لة كؤنفراسنسَي  ريابةشد ضؤتة كارَي  بة و ئيلازة بة ياسايي ليذنةي

 ياسايي دةستووري رووي لة ئةوة ريفراندؤم ئةجنامةكاني كردني ثةسند مةسةلةي وروذاند، مةسةلةيةكي

 ئةكؤَلَيتةوة تانةكان لة تَيهةَلضوونةوة دادطاي بةاَلم هةية، تةواويان سةروةري خؤي ناكرَي، ثةسند ريفراندؤم

 خان. مونا فةرموو ،ئةدات وةاَلمي و
 بةرَيز مونا نيب قهوضي:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 لة خؤشي دةست ئةكةين، ثريؤز كوردستان ثَيكهاتةكاني لةسةرجةم ريفراندؤم سةركةوتين ثَيشةكي

 هةرَيمي لة كرد تؤمار باشي ئةزمووني كة ئةكةين راثرسي و هةَلبذاردن سةربةخؤي بااَلي كؤميسيؤني

 وةكو ئَيمة (2017) سَري ي (55) ذمارة عَيراق نوَينةراني ئةجنومةني بريارةكاني بة رةتاسةب كوردستان،
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 دراو ئةجنام عَيراق نوَينةراني و عَيراق حكومةتي لةاليةن بريارانة ئةو هةموو توركمان ضاكسازي فراكسيؤني

 بة ئةكةين عَيراق كومةتيح لة داوا ئةكةينةوة، رةتي ناياسايية، و دةستوور ثَيضةوانةي درا لةسةر برياري

 لة بريارانة ئةو كردني بةجَي جَي ضونكة كردن، بةجَي جَي بؤ بريارانة ئةو ثاَل نةضَيتة شَيوةيةك هيض

 دووثات خؤمان ثشتطريي ئَيمة اليةن، هةردوو بة ئةطةيةنَي زيان بةَلكو نية، اليةنَي  هيض  بةرذةوةندي

 بةرَيز هةَلوَيسيت سوثاسي و كوردستان هةرَيمي حكومةتي رانييوةز ئةجنومةني راطةياندراوي لة ئةكةينةوة

 كردووة عةبادي لة داواي بكات، كَيشانة ئةو بةرامبةر نَيوانطريي تواني بااَلية، مةرجةعي كة ئةكةين سيستاني

 و يكارئةم لة تايبةتي بة ز َيزةكان واَلتة لة داوا ئَيمة بكرَي، ضارةسةر ديالؤة رَيطةي بة كَيشةكان هةموو

 ريفراندؤم ثرؤسةي ئةجنامداني ضونكة كَيشانة، ئةو كردني ضارةسةر لة بن نَيوةنطري نَيودةوَلةتي كؤمةَلطةي

 و سةركةوت ثرؤسةيةكي بةَلكو نية، تاوان شَيوةيةك هيض بة هَينا بةدةسيت كوردستان لة سةركةوتنةي ئةو و

 روون ئةوةي بؤ راطةياندنةكان زؤر لة توركمان ةيتثَيكها ئَيمة كردووة، تؤمار خؤي الثةرةي لة مَيذوويةكي

 حكومةتي لةاليةن كردووة بريارانةي ئةو ثشتطريي بؤتةوة روون وا عةرةبي راطةياندني بةشي لة كة بَيتةوة

 ئةو ثشتطريي توركمان نية، راست شَيوةيةك بةهيض كراوة، ثةسند عَيراق نوَينةراني ئةجنومةني و عَيراق

 ئةكةين داوا ئَيمة ئةكات، كوردستان هةرَيمي حكومةتي خزمةتي و ذيان ثَيكةوة خزمةتي كة ئةكات بريارانة

 خؤيان، ضارةنووسي مايف كردني نيشان دةسن بة سةبارةت بطرن كوردستان طةلي برياري لة رَيز واَلتانة لةو

 بة كوردستان هةرَيمي يريفراندؤم ئةكاتةوة دَلنيا ناوضةكة و دراوسَي واَلتاني و كوردستان ثةرلةماني ئةمرؤ

 و ئاشيت فاكتةري كاتَي هةموو كوردستان هةرَيمي بةَلكو واَلتَي ، هيض سةر بؤ نية مةترسي شَيوةيةك هيض

 سوثاس. كوردستان، ثَيشمةرطةي بؤ سةركةوتن ئةبَي، بةردةواميب و بووة ناوضةكة ئارامي
 سةرؤكي ثةرلةمان:جَيطري  -بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي

 ظيان. خاتوو فةرموو س،اسوث
 بةِرَيز ظيان عباس عمر:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثشتةظانيا كاك زانا دكةم دةربارةي بابةتَي ترساندنَي خةلكَي، ذاليَي ذمارةكا نوخيَب دَيتة كرنَي لدةظةرَي 

داخازين ثرت  نهةندةك دةزطايا راطةياندنَي، كو رؤلةكي خراث هةية، لزراندنا هةندةك بابةتا داـ هةرديسا
روو لة ليذنا ثةيوةنديان و رةظةندا كوردي بَيتة دان، هةمي برياري حكومةت و ثةرلةمانَي عَيراقي 
راتدةكةين دةربارةي راطرتنا طةشتَين ئامساني هةفكارَيت مة بةِرَيز بؤضونَيت باا هةبوون، ضونكة مة 

جةنابَي وةزيرَي دةزا  جةنابَيتة بتَير  نةهَيالن بَيذين، ثشتةظانيا لَي دةكةين، من ثرسيارةكا هةي ذ
وتةسةلي بةحسي بابةتَي كرن، بةلَي وةك وةزارةت ثَيشنيارَي وة ضنة  د  رَييةكن ياسايَي هةبن، و ديسان 
ش شَيوةيةك هةندةك فشارَي ثةيدا كةن، بةِريزان من ثَيشنيارةك هةي بؤ ثةرلةمانَيت كوردستانَي، ثَيشنيار 

فةرمانطهة ثةيوةنديا دةرةوةي بَيتة داخاز كرن بؤ ثةرلةمانَي كوردستانَي، بؤ  يدةكةم بةِرَيز بةرثرس
هةندَي بزانني بؤضوونَين وآلتَي دةرظة و ئةو قونسوخلانة لة هةرَيمي كوردستانَيت هةين، سةبارةت طةفَين 
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ظة بكةين، ةعَيراقي و ديسان مومارةسةي شةرعيا خةلكَي كوردستانَي بؤ مافَيت خؤ كا بة  شَيوةكا لدةر
ذبةركو بةراستيا ئةو تةصربَيت هةتانوكا بَينةدان وةزيرَي راطةياندَيت مة بوين، و ديسان هةر دةزطايةكا 

 راطةياندنَي بةشَيوازةكا جودا، بةشَيوازَيكي بالظكريا ذ دةزطايةكي يا ذ سايةتةكي دي، طةلةك سوثاس.
 ن:ابةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةم

 سوثاس ظيان خان، خاتوو فريوز فةرموو.
 عبداخلالجن: طهبةِرَيز فريوز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثَيشةكي ثشتةظانيا ئاخافتنا بةِرَيز كاك شوانَي دكةم، كة رؤذةك ديار بكةين بؤ سةربةخؤيا كوردستانَي، 

بؤ هةمي جيهانَي  25/9ر لة ةهاتية دياركرن بؤ ريفراندؤمَي، ضونكة ميررةتَي مة ديارك 25/9هةروةكي 
كة شايستةي سةربةخؤيية، هةروةصا ثشتةظانيا ئاخافتيَن ظيان خانَي دكةم، بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمانَي 
طومان تَيدا نيية كو عَيراق ذاليَي دةولةتَين ئةقريمي ظة دَينة رَي،ةبردن، ذبرَي هةرَيمي كوردستانَي، و 

دا وانة، زياتر و مةرامَيت وان وَي خراث كرنا هةرَيما كوردستانَي ندذايةتي كردنا ثرؤسا ريفراندؤمَي ئةج
ثشكةكا ذ نةخشا وان، و ئةظ جةندا ناهَين لة ئةجنامدان ذ بةر يةك ريزيا طةلَي مة و سياسةتا حةكيمانةيا 

زايا، وياسا اسةركردايةتيا كوردستانَي، ثةرلةمانَي عَيراقَي و ئةجنومةنَي وةزيرانَي عَيراقي، تةنَي بكوردانَي ئ
و بريارَي وان تةنَي دذي كوردانة، هةر لَي بِرينا نان و مووضة و بودجةي هةرَيمي كوردستانَي، و ئي الة 
كردنا وةزيرَيت دارايي كو بِريارةكا شوفَيين و زاَلمانة بوو، هةروةصا ياساكرنا حةشدي شةعبيا زؤرةكةم، و 

و ئةظ هةمي قوربانيانا داين و سةرةراي وَي ضةندَي وَي  ثَيشمةرطا ثشكةكا ذ رَيكخستنا بةرطريا عَيراقَي
هيض نةهاتية كردن، بال بهَين ليذنا تةقةصي حةقايجن ياكةفتنا ميصل دياربكةن، كو مالكي   ثرسيارةكي 
عَيراقي ئينة و كةس نيية يان نةوَيرن ظَي دوسيةت ل،َي نينن، ئةظ ثةرلةمانا يا عَيراقي وةكي بَيذان 

وا، وة مة باوةري ثَي نةماية كو خاصةتَيت هةرَيمي دة عَيراقةكا يةك ثارضةدا   ضارةسةر ةبانَيكة و دوو ه
ببينت، بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمانَي بةري سَي ساَلة وةكي بودجة و مووضة و نان لة خةلكَي كوردستانَي 

عَيراقي، يان  نهاتينة بِرين ذ الي عَيراقَي ظة مة نةديت   اليةنَي سياسيَي عَيراقي، يان   حزبَي
رؤيشتنةكا ثةرلةمانَي بَيتة ئةجنامدان، ثةرلةمانَي عَيراقي، سةرهةندَي هةبَيت و ئةصرةن بةحسيب بكةن، 
بةلَي نوكة كو خةلكي كوردستانَي بِريارا خؤي دا بؤ دياريكرنا ضارةنوسا خؤ، و بةسةركةفيت ريفراندؤم 

برياردةرَي ريكخسنت دذي كوردا و هةرَيمي  دئةجنامدا، نوكة هةمي هاتنة دةنس و بوونة برا، و ضةن
كوردستانَي، ثةرلةمانَي عَيراقَي، ثةرلةمانَيكا هةتا نوكا يةك بِريارَي دروستيب بؤ بةرذةوةنديا خةلكَي 
عَيراقَي نةداية، و بةلَي ثةرلةمانَي عَيراقَي دياركر كو بِريارا ريفراندؤمَي بؤ سةربةخؤيا كوردستانَي 

و زؤر يا راست بوو، لة دمياهَيكي ئيدانة وان هةمي بِريار دكةين، كة لةثةرلةمانَي  تبِريارةكا تةندروس
عَيراقَي و ئةجنومةني وةزيرانَيت عَيراقي دةركةفيَت و رةد دةكةينةوة ئةو بِريارة نةدةستووريا و نة 
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انَي و عَيراقَي تياسايي، و داخازَي دكةم كة ديالؤك و طفتوطؤ دةست ثَي بكةنةظة نا بةنيا هةرَيمي كوردس
 داكو ببينة دوو جريانَيت باا، سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةِرَيز فريؤز خان، كاك سةعيد مةصيفي فةرموو.

 بةِرَيز سعيد حممد سعيد )سعيد مةصيفي(:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ؤرشي ضةكداري يان بة ريفراندؤم بنيات نراون، ديارة ئَيمةا طةلي شديارة ئةو والتانةي كة هةن يان بة
كورد هةميشة ثَيي باا بووة بة طفتوطؤ لةطةَل عَيراق ضارةسةري كَيشةكاني بكات، بةآلم هةميشة عَيراق 
لة كاتي الوازبوونيدا داواي طفتوطؤي كردووة ولة كاتى دةسةاَلتى هَيزى بؤ طةِراوةتةوة بؤ طفتووطؤى 

(دا ديار بوة بؤية طةَ كورديب 83و  74وة و ثةناى بؤ هَيزى جةكدارى بردوة ئةوةا لة سااَلنى )اوةالن
درَيذةى بة شؤرشى جةكدارى لة بةرامبةر بة رذَيمى ديكتاتؤرى عَيراق بؤ وةرطرتنى مافى رةواى طةلةكةى 

باران كراوين و زؤربةى  اكة لة ثَيناويدا زياتر لة دووسةد هةزار شةهيدمانداوةو كة بة ئةنفال و كيمي
شارؤضكةو دَيهاتةكان وَيران كران و ئةو بةرثرسانةى ئَيستاى بردا ثَيكةوةبوين لةطةَلمان لة نزيكةوة 
ئاطادارى سةرجةم ئةو زوَلمانةن كة بةرانبةرمان كراون سةرةراى ئةم هةموة زيانانةا لة دواى ساَلى 

سى بنياد بنَيني ثَيكةوة بة تةوافجن دةستوورى كؤمارى ا( ثَيكةوة بِريارمان دا عَيراقَيكى دميوكر2003)
عَيراقمان نوسيةوةو كةجى ئَيستاا ئةم هةظااَلنةى دوَينَيمان لة حوكمرانى عَيراق بةهةمان شَيوةى ثَيشوو 
دةسةاَلتيان بوو دةستوريان ثَيشَيَركرد بؤ بةرذةوةندى خؤيان دذى مافى طةَ كورد بةم شَيوةية، ئةوةى 

ارى عَيراقة َيراق و سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيرانى عَيراق ئةيكات ثَيشَيَركردنى دةستورى كؤمعثةرلةمانى 
 .بة ثَيى ئةم ماددانة

لة ماددةى يةكدا هاتوة رذَيمى حوكمرانى تَييدا كؤمارى نوَينةرايةتى ثةرلةمانى دميوكراسية كةواتة 
(ئةلَ هَيزةكانى عَيراق نابَيتة 1ةى )ط(بِر9هةرةشةكانى حكومةتى ناوةند نا دميوكراسية لة ماددةى )

، بةاَلم ئةوان داواى هَيز جوالن دةست وةرناداتة كارووبارى سياسي دةزطايةك بؤ داثَرؤسينى طةالنى عَيراق و
دةكةن بةرةو ناوضةى دابِرَيندراوةكان بة هةمان شَيوةيان بابةتى فرؤكة خانة خاَلة سنوريةكان دةسةاَلتى 

ضونكة دةسةاَلتة تايبةتةكان لة ماددةى  ،ى تايبةت نني بة حكومةتى ناوةندىتهاوبةشن واتا دةسةاَل
( دةستور دةسةاَلتة هاوبةشةكان ئاماذةيان ثَيوة كراوة 114ة و لة ماددةى )وونى هاتوو( بة ر110)

ى (دا هاتون حكومةتى هةرَيم مافى هةمواركردنى جَيبةجَيكردن2( بِرطةى )121هةروةها لة ماددةى )
ك خؤى جَيبة جَي ، بؤية دةكرَيت ئَيمة ياساو بِريارةكانى ناوةند هةمووى وةيدراَلى هةية لة هةرَيمفياساى 

(ئةو ثرسةى 1992(ى ساَلى )11ثةربةمانى هةرَيمى كوردستان بِريارى ذمارة ) نةكةين بةرَيزان
ى كوردستان بة م( لة ناوةند دةر َيت لة هةرَي1992-10-23يةكالكردؤتةوة كة هةر ياسايةك لة دواى )

، بةاَلم ئَيمة هةردةم ثَيمان باا بوة ثَيكةوة بني ريارى ئينفازكردنى بؤ دةر نةجَيتكار نايةت تاوةكو ب
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سةرةِراى ئةوةى ثةرلةمانى بردا و اليةنى جَيبةجَيكار جةندين ثَيشَيَركارى دةستوريان كردوة كة يةك لةو 
بةاَلم ئةندامانى  ،(جَيبة جَيكراباية2007(ى )12طى )(دةبواية لة كؤتايي مان140ماددانة ماددةى )

ر ماددةى ثةرلةمانى لة ثةرلةمانى بردا و ئؤثؤسزيؤنةكانيان بةوة دةنس كؤ دةكةنةوة كة ئةوان بونة هؤكا
بةاَلم ئَيمة هةردةم ناكؤكيةكامنان بةالناوة ثَيمان باا بوة ثَيكةوة ثشتيوانى  ،( جَيبةجَي نةكرَيت140)

 .ق ،بةاَلم لة ئَيستاشدا ثَيويستةجَيكردنى دةستورى كؤمارى عَيرا ةيةك بني بة جَيب
سةركردايةتى سياسى لة ناوخؤدا بةتةواوى كة يةكةم جار ئةو ثرسةى ريفراندؤمان جَيبةجَيكرد ،بةاَلم -1

ئَيستاا دانوساندن بكةين هةموو طةَ كوردوو سةركردايةتى سياسى يةك دةنس بني بؤ ئةوةى ثَيكةوة 
ووةم تَيثةرَينني و لة ئَيستاشدا نابَيت ئَيمة دةرطاى طفتووطؤ داخبةين ثَيويستة طةَ كوردوو دقؤناهى 

سةركردايةتى سياسى كورد هةنطاو بيَن بؤ طفتووطؤ لةطةَل حكومةتى عَيراق و لةطةَل ئَيران و توركيا و 
ةكردوة و داواى مافى طةَ نزؤربةى واَلتان بة هاوكارى هاوثةميانان بؤ ئةوةى بَرني ئَيمة هيض هةدرمان 

 .ى هةميشةيي عَيراقدا هاتوة سوثاسخؤمانكردوة بؤ دميوكراسى كة لة دةستور
 :جَيطرى سةرؤكى ثةِرلةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

، بةرَيزان تَيبينيةك هةبوو كة ضؤن داوا دةكةن قسة ئةندامانى ثةرلةمان سوثاس بؤ سةعيد مةسيفى
ى جةلسات لة ثةيرةودا ئةم مةسةلة وا كراوة يعنى دةستةى سةرؤكايةتى خؤيان ئةو ةسةبارةت بة ئيدار

بؤية ئةوان بة ثَيويست دةزانن ياعنى حةدى نةبوة لةبةر ئةوة من و بَيطةرد خان  ،رَيطايانة دةطرنة بةر
كة نؤرةى كام  تثَيكةوة بة هاوكارى ناوةكان خؤى تؤمار دةكات كة ئةو ناوةكانى تؤماركرد ئةو باشرت دةزانَي

لةبةر ئةوة لة ثةيِرةودا دةستةى سةرؤكايةتى سكرتَير و جَيطرى سكرتَير و سةرؤكى  ،بةرَيزة قسة بكات
بةكار  ثةرلةمان سةرؤكى دانيشتنةكة بة هةمةهةنس مةسةلةى ئيدارة دةكةن و دَلنيامة ئةو شَيوازةى ئَيمة

وى دةخوَيندةوة هةندةك ثَيب دةخسنت يا ثاا اضونكة ثَيشرت كة سكرتَير ن ،دَينني ئَيستا ئةو باشرتة
دةخسنت خؤى ئَيستا باشرت زةبتى دةكات و هاوكارَيكى باا دةبَيت بؤ ئةوةى سةرؤكى ئيدارةى جةلسة 

 سةرؤكى ثةرلةمان بتوانَيت باشرت دةرفةت بة ئَيوةى بدات هةر طومت بؤ ئاطاداري .
 :انمسكرتَيرى ثةِرلة –د شوكرالرة بَيطةرد دَلشا بةرَيز

  .فةرموو طةشة خان
 جَيطرى سةرؤكى ثةِرلةمان: –جعفر ابراهيم ئَيمنيكى بةرَيز 

 بةلَي فةرموو طةشةخان.
 بةرَيز طةشة دارا جالل:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
جارَي من ثرسيارَيكم لة بةرَيز ليذنةى ياسايي هةية ثَيرَي دانيشتنَيكى ليذنةى ياسايي كراوة ئيرت نازا  

ةيةكى تايبةتة لة كاتَيكا كة ثَيويستة ليذنةى تايبةت لة ناو هؤَلى ثةرلةماندا بِريارى لَي بدرَي و نئايا ليذ
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الحَي  ئامادةكراوة و ئةطةر ليذنةى ياسايي خؤشى ئةو كؤبونةوةيةي كردوة من ئةندامى ليذنةى ياساييم 
 .زؤر سوثاستان دةكةم تساييم دةوَيثَيم نةوتراوة كة بَيم ئامادةى كؤبونةوة ر وةاَلمَيكى يا

بةرَيزان سةبارةت بة ئةو كارووبارةى ئَيمة دةيكةين و جةند جةلسةيةكى ثةرلةمان بةرَيوة ضوة وابزا  
ئةوة سَييةم جةلسةية ثَيم وانية تا ئَيستا ثةرلةمانى كوردستان كارا بؤتةوة ،ضونكة كاتَي ئَيمة كَيشةى 

درَيذكردنةوةى ليذنةى دةستوورميان ئةبواية هةبواية كة  ى(بِريار8-19سةرؤكايةتى هةرَيمان هةبوو لة )
ثرسَيكى طرنس بو هاتينة سةر ثةيرةوى ناوخؤ لةبةر ئةوةى ثَيويستى بة بِريارى سةرؤكى هةرَيم نية و 
ئَيستةا بؤ ثرسَيكى وةكو ريفراندؤم نةمان توانى نة ياسا نة بِريار دةر بكةين بةَلكو راسثاردة بوو ئةمة 

ضونكة طرنكى كرد ثةرلةمان  ،ةهاتؤتة سةر كارى راستةقينةى خؤىنَيت كة ثةرلةمان هَيشتا نةئةوة ئةطةي
لة سيفةتة ئيرزاميةكةيدايةتى واتا ئةبَي اليةنى ثةيوةنديدار حكومةت مولزةمبكات بة جَيبةجَيكردنى 

ة ئةم كَيشةية بة هةَل مني و ناكرَي ئةضتا ئَيستا ئةمة ثَيم واية ئةمرؤذ بة راسثاردة دةر ،بريارو ياساكانى
ثَيويستة بابةتى سةرؤكايةتى هةرَيم ئةو كَيشة سياسية ياساية ضارةسةر بكرَي و  ،ثةسَيردراوى تينَيتةوة

 ........بة تةواف ى هةموو اليةنةكان و 
 :جَيطرى سةرؤكى ثةِرلةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

َي  بَيت لة تان دةزانن بةرنامةى كار بةرنامةى كارة الدانزة بةرَيييئةو بابةتة بابةتى ئةم دانيشتنة ن
 .بارنامةى كار ناكرَي

 بةرَيز طةشة دارا جالل:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
تى ئيرزامى نةبَي ثةرلةمان لةبةر ئةوةى ئيشي ثةرلةمان ئيشى خؤيةتى يةعنى ئةطةر سيفة ،ةينا الدان ني

ئةطةر ضى  ،ونةوة لة ثَيناوى ئةوةى كة راسثاردة دةر بكةينوى كؤبونةوة لة ثَيناوئةنيشَي تةنها كؤبوبؤ دا
ئةم ثرسة ثرسَيكى طرنطة، طرنس ئةوةية ئةو ثرسة سياسية ياسايية ضارةسةر بكرَي و بة تةواف ى 

 .ياساييةو ضارةسةرى ياسايي بكرَيتهةموواليةنةكان بَيت و ثرسَيكى 
ن وةسيرةى هةموو نةتةوةيةكة كة بةكارى بَييَن نةك لة يبةرَيزان ريفراندؤم كاريطةرترين و دميوكراسيرت

مووعاهةداتى دةوليا بة هةموو ئيتفاقاتى دةوَ و ئيلماعى دةوليشى لةسةرة كة دميوكراسيرتين وةسيرةية 
بةاَلم بة داخةوة ئَيمة بةهؤى  ،ؤى كة ديارى ئةكات بةكارى بَييَنكة ثَيويستة هةر طةلَي  لة ضارة نوسى خ

ئةطةر  ،ؤدةنطيةك نةبوو لةسةر ئةو بابةتةلةبةر ئةوةى ناوخؤى خؤمان ك ،ك دةنس نةبوينةئةوةى كة ي
ضى يةعنى كؤدةنطى ضى   تؤ لة كؤتايةكةيدا هةندَي  اليةن هاتة سةر ئةوةى كة بِرياربدات بة بةَلَي يا 

َل  كة بةشَيوةيةكة ةبة نةخَير يا بة اليةنَيكى ترؤ بةلَي لة سةعاتةكانى كؤتايدا و بارودؤخى طوزةرانى خ
(ى خةَل  دةنطى دا هةَلة ةى شةهيد دةنطى نةدا 50نةبوة هؤى كؤدةنطى لةسةر ئةو مةسةلةية لة سةدا )

بؤية دةكرا ئةم كارتة زؤر بة بةهَيزتربة ثَيسرت  ،(ية50(لةسةدا)92(دةكني )92و كة باسى لة سةدا )
نانةو حةكيمانةترمان هةبواية و راي نَيودةوَلةتى يبةكار بهَيندراية لة كاتى خؤيا و سياسةتَيكى واقعرت ب
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بةهةند وةر بطرياباية بؤ ئةوةى ئةو كارتانةى ئَيستا بردا بةكارى دَييَن بةرانبةرمان ئةطةر ضى بِريارةكانى 
بةاَلم دةكرا ئَيمة ناوخؤى  ،ةوانةية ئةوثةِرى دووذمنكارانةيةكة ئةو ثةِرى شؤفَينيانةية ئةوثةِرى تاك ر

بؤ ئةوةى كة بة رَيذةيةكى زؤر باا  ني بةرةو ثيرى  ،ر جوانرت رَي  خبةين و سازى بدةينؤخؤمان ز
ريفراندؤم و مةسةلةى ئةوةى كة ئَيمة بةداخةوة طةيشتوينةتة دؤخَي  ئةو كارتانة ئةبَي بطةرَيينةوة 

نةكردوة لةطةَل  ، ئاية ئَيمة ثاشة كشةمانراق بةرامبةرمان بة كارى دَييَن( كة ئَيستا عَي2014ثَيب )
هةموو ئةو دةر ئةجنامة بة داخةوة كة هاتوين ئَيستا ئةمرؤ لة ثةرلةمان قسةى لةسةر بكةين ثَيويستمان 
بة ئةوةية كؤدةنطيةك هةبَي و ليذنةيةكةى دانوستانكار دروست بَيت لة خةَلكى دةرةوةى ثةرلةمان و لة 

دارى قانوونى تا لةطةل ناوةندا سةرثةرشتى هةر يناو ثةرلةمان لة خةَلكى ديثرؤماتكار زمانزان خةَلكى ئ
 .َ كورد بة دةست بَي و زؤر سوثاساليةنَيكى نَيو دةوَلةتية دانيشَي و بؤ ئةوةى دةسكةوتى زياتر بؤ طة

 :جَيطرى سةرؤكى ثةِرلةمان –منيكى بةرَيز/جعفر ابراهيم ئَي

نةى ياسايي دةكةم لة بةرَيز سةرؤكى ليذ هةر دوو تَيبينى دةدةم ئينلا داواسوثاس بؤ خاتوو طةشة دارا، 
 .وةاَلم بداتةوة

(بوة و 72ئةجنامى طشتثرسى كوردستان ثَيويستة وةك و خؤى باس لَي بكرَينت كة بةذداريةكة ) :يةكةم
بوو شتَيكى وا بوو ئةمة ئةجنامى ريفرادؤمة و  ( 20كؤما 7بة نةخَيرةكة ) (74كؤما  92ئةجنامةكانيب )

 . و ئةو بابةتة وةك خؤى بطَيرنةوة انى ثةرلةمان لةو بوارةوة ورد بنمداوا دةكةين ئةندا
نى بةرَيزتان لريةدا نيشانةى ئةوةية كة ثةرلةمان وهةر ئامادة بو ،ةيمةسةلةى تر ثةرلةمان كاراية كارا ني

 .رمووةياسايي و وةاَلم بداتةوة ف داوا لة د.ظااَل دةكةم ئةو بابةتةى ئاراستة كراوة بؤ ليذنةى ،كاراية
 بةرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ونةوةكانى ووةاَلم دانةوةى طةشة خان كة ئةندامة لة ليذنةى ياسايي و كةمرتين حزورى هةبوة لة كؤب

هيوادارم لة كؤبونةوةكانى داهاتوودا ئامادةيةكى باشى هةبَيت لة كؤبونةوةكان ليذنةى  ،ليذنةى ياسايي
وة و ليذنةيةكى راوَيذكارى دروستكراوة لة بةرَيزان ئةندامانى ونةوةيةكى نةكردوكؤبو ضهي ،ياسايي

ثةرلةمان كة ياساين لة بةرَيزان لة مستةشارةكانى ثةرلةمان كة ياسايني بة هاوكارى حكومةت سكرتَيرى 
بابةتَي  خبةنة  ئةجنومةنى وةزيران بةرَيز د.ئاماني و بةرَيز فرسةت ئةمحد كة ضةند ثَيشنيارَي  و ضةند

بةر دةستى ئَيمة بؤ ئةوةى دواى ئةوةى كة ئةندامانى ثةرلةمان طفتووطؤيةكى كراوة لةسةر بابةتةكة 
دةكةن ئينلا لةبةر مةبناى ئةوةى كة حكومةت ثَيشكةشى كردوة ئةوةى كة مستةشارةكان ثَيشكةشيان 

ن ضةند خالَيَي  ئامادة بكرَيت و اكردوة و ئةوةيب كة ئةندامانى ثةرلةمان دةيرَين لةبةر مةبناى ئةو
خاَلةكان بدرَينة دةنطدان واتا نة البة نوسراوة و نة ليذنةى ياسايب هةيض كؤبونةوةيةكى كردوة تا 

 .ى ياسايي ئاطادار نةبن زؤر سوثاسئةندامانى ليذنة
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 :جَيطرى سةرؤكى ثةِرلةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

 .وةاَلم دانةوةى تيدا نةبيت تكايةاَلى نيزامية   خ، سوثاس بؤ بةرَيز د.ظااَل
 بةرَيز طةشة دارا جالل:

 كى ثةرلةمان.بةرَيز سةرؤ
من حةقَيكى خؤمة كة د.ظااَل ئةَلَي طةشة زؤرترين هياباتى هةبوة ، حةز ئةكةم دةفتةرى حزور بَينَيتة ناو 

 .اكبامت هةبوة  بؤ ئةوةى ئيسثاتى هؤَلى ثةرلةمان كة من زؤرترين هيا
 :جَيطرى سةرؤكى ثةِرلةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

 فةرموو دكتؤرة ظاال.
 براهيم:بةرَيز د.ظااَل فريد ا

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
رى بكةن و كارةكةى يةكال سةرؤكايةتى ثةرلةمان سةي ،ئَيمة حزورى ليذنةى ياسايي بؤ بةرَيزتان دةنَيرين

 .بكاتةوة
 :جَيطرى سةرؤكى ثةِرلةمان –منيكى ئَي مجعفر ابراهيبةرَيز 

 .ةرموو مامؤستا هةريب، سوثاس بؤ ئَيوة طفتووطؤيةكان بةردةوام دةكةين فسوثاست دةكةين
 محة خان:ىمصطفبةرَيز هريب 

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
لة  ئةورؤذةية كة ستةمكارَيكى مَيذوية فرعةون تيايدا خنكاو طةلَيكى ضةوساوة ،(ى حمرمة10ئةمرؤ )

بةندى قةفةسى كؤياليةتى دا داى لةشةقةى باَل و هةواى ئازادى هةَلمذى نةخشةبَي لة طةَ كوردستان بة 
ثَيويستم ئةبينى زؤريب ئةمرؤ جةنابى سةرؤكى حكومةت و هةندَي وةزيرى ثةيوةنديدار لةطةَل جةنابى 

وزيرى سامانة سروشتيةكان و  كاك دكتؤر ئاماني و كاك مولود ئامادةبوناية بة تايبةت وةزيرى ناوخؤ و
زيرى بازرطانى تةنانةت ئةطةر ثةرلةمانيب داواى نةكرداية ثَيويست بوو ئةجنومةنى وةزيران خؤيان ةو

  .ثَيشنيازيان بكرداية بةهاتباناية ثةرلةمان ، ضونكة ئةم بابةتة بابةتَيكى يةكلار هةستيارة
بينيمان لة ريفراندؤمان جَيطةى نرخاندنة و  ةةى كيبةذدارى هاواَلتيان بةو دَلطةرمي :خاَلى يةكةم

دةستخؤشيان لَي ئةكةم و بةراستى حكومةتيان قةرزدارباركرد و ئةركى حكومةتة كة بة زوترين كات 
 .ورسة بة البردنى ثاشةكةوتى مووضةئةركى سةرشانى ئةوان سوك بكات كة زؤر ق

كة خوَينى كوردى حةرامكرد و ئةو  ى: ئةو فتوايةى كة جةنابى سيستانى لةم نيزيكة داخاَ دووةم
داوايةى لة حكومةتى عرياقى كردى كة مافى برا كوردةكان بطَيرَيتةوة خؤى دانان بوو بةوةى مافى كورد 

 ذَيرثَيكراوة جَيطاى نرخاندنة داوا ئةكةم ثةرلةمانى كوردستان سوثاسنامةيةكى ئاراستة بكات .
ثرسية ثرةى  (دةنطى بةذدارانى هَينا بةاَلم، ئةو طشت92ةدا )س(كراو لة 9-25خاَلي سَييةم: ريفراندؤم لة )

ةند ثرةيةكى تر ماوة تا تانطةيةنَيتة سةربانى ضيةكةمى ئةو ثةَيذةية كة ئَيمة ثَيمان سةرخست هَيشتا 
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كى نَيودةوَلةتيمان ذَير ، نة هيض ياسايةسى نة كوفرمان بة ئايةتى خوا كردئَيمة بة طشتثر ،سةربةخؤيي
بؤية نابَي بة هيي باجَي  كة لةو ثَيناوةيا بيدةين ثاشة كشةى لَي بكةين و ثاشة كشة خوا  ،ثَي كرد

 .رةترة لة روخاندنى كؤمارى مهابادنةخواستة كارةساتَيكة طةو
و كة ثةيوةنديدارة و: ديسان ئةطةر جةنابى سةرؤكى حكومةت لَيرةبواية هةندَي  ثرسيار هةبخاَلى ضوارةم

كو ئةوةى ثَيب راثرسى   واَلتَي  بةَلَينى ثشتيوانى راثرسي داوة  ئةى بؤ ةابايناوة ودبة ئةوان وةاَلمى ب
 .و ئَيمةيان تةنيا بة جَيهَياَلوةوة بة كرةى شةربةت وئَيستا خؤيان كرد

يةتى عووم ى ئةو ووزة لة طةَل توركياو روسيا كردودوو: ئةو عةقدانةى حكومةتى هةرَيم لة بوارى و
ك اليةنى طرَيبةستةكة لةم ئاية ئةوان سورن لة ثاراستنى بةرذةوةندى خؤيان وة  عةقدانة ضةندةية

 .دؤخةية
انى دواى : كوا ثالنى سةركردايةتى سياسى كوردوو ئةجنومةنى بااَلى ريفراندؤم بؤ هةنطاوةكسَييةم

ى نَيو ريداواى نَيوةند ط ،هدا بكةينة  حيوار لةطةَل بريفراندؤم روئيايان ضية  ثالنيان ئَيستا ضية
 .دةوَلةتى بكةين يا هةر شتَيكى تردةوَلةتى بكةين موخاتةبةى كؤمةَلطةى نَيو

ونيا بؤ كورد بة داخةوة هةَلوَيستى واَلتانى دئَيمة لة دواى ئةو ريفراندؤمة كة  ،ئَيمة جيمان ثَي دةكرَيت
بَي لة دةرطاى اجَيى دَلخؤشى نةبوو و لة شوَينى ضاوةروانى ميرةتى كوردى ئَيمةشا نةبوو بؤية ن

تةحةديةوة واَلمى حكومةتى عَيراقى بدةينةوة بة زمانى حيوار بة زمانى لؤذي  بة زمانى ياساو دةستور 
قسة لةطةَل حكومةتى عَيراقى و ثةرلةمانا بكةين نةك زمانى هةَلةشةو نةك زمانى هةرةشة و نةك زمانى 

ارة دارة رَيم طرتةوة رَيطاى قازي و ئاوارة دوم لة وثاشة كشة لة ترسى فشةو خشةو كشة )ثَيمطرتةوة دةرض
نامرتسَييَن طولةو ثةتى سَيدارة دةرؤم بة رةو ئاسؤ و بةرةو ئاسؤى روون دةرؤم دةرؤم تا تروثكى رزطار 

 .ةبينم ئةم خااَلنة تةبةنى بكرَيتبون(  من بة ثَيويستى ئ
تدانةوةى ئةو بِريارانةى ةبة ثَيويستى ئةبينم بِريارلة ثةرلةمانى كوردستانةوة دةرضَيت بة ر -1

 .ةران كرديان طةَ كوردستان دايانحكومةتى عَيراقى و ئةجنومةنى نوَين
بة ثَيويستى ئةبينم نوسراوَي لة اليةن حكومةتى هةرَيمةوة ئاراستةى مةحكةمةى عةدَ دةوَ  -2

 ى( دةربارة2010-7-22بكرَي بؤ دةربِرينى رايان لةسةر ريفراندؤمى كوردستان كة ئةوان  )
راثرسيةكةى كؤسؤظؤ ئةم رايان دةر بِرى )ان اعالن است الَ و حادية جانيب من جانيبى قسمى 

 من دةولة موقيفون موافي ون لر وانية الدولية (.

َيم ئيرزام بكا بة داوا ئةكةم ثةرلةمان تةبةنى ئةجنامى ريفراندؤم بكا و حكومةتى هةر -3
 .جَيبةجَيكردنى
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ان و ياسايي رابسثَيرَي كة ئةو رَيكارانة بطرَيتة بة كة ئةبَيتة كثةرلةمان ليذنةكانى ثةيوةندية -4
هؤى هةَلوةشاندنةوةى ئةو بِريارانةى كة عَيراق داى كة سيفةتى سزادانى بة كؤمةَلى خةَلكى 

 .تياية بة تايبةتى فرؤكة خانةكان كوردستانى

عَيراق بةردةوام بن لة  ىبة ثَيويستى ئةبينم نوَينةرانى كورد لة حكومةت و ئةجنومةنى نوَينةران -5
مة لةسةر ئةم كارةكانيان و كار بكةن هةم بؤ هَيوركردنةوةى دؤخةكة هةم بؤ رةدى مةزَل

 .نةتةوةيةى ئَيمكة

لةسةر خةت بني لةطةَل سونةى عةرةب و كوترة سونيةكان ئةجنومةنى نوَينةران كة دوَينى  -6
 .بِرينى ثَي باشرتة لة سةر بِرين نهةَلوَيستَيكى زؤر شةرةفمةندانةيان هةبوو ،ضونكة سونة نا

بةشَيكى زؤرى ئاوى عَيراق لة كوردستانةوة ئةضَيت بؤ ئةوان ئةطةر عَيراق هةنطاوى هةَلة  -7
بةاَلم بة داخةوة تا  ،هةَلبطرَي بةرامبةرمان و بةردةواميَب ئةوا خاَلى هَيزة لة دةستى كوردستانا

سةرؤكايةتى ثةرلةمان ليذنة ثةيوةنديدارةكان  متكا ئةكة ،ية لة كوردستانني ئَيستا ياساى ئاومان
راسثَيرَي تا لةطةَل ليذنةى كشتوكااَلدا راثؤرتى هاوبةا بة زووى ئاماددة بكةين و ئنشاالرة بكرَيتة 

 ياسا .

بؤ دةرضواندنى ياساى دةروازة  ،ثشتيوانى كاك دكتؤر فرسةت و مامؤستا هةَلةدنى ئةكةم -8
وانى كاك دكتؤر شوان ئةكةم بة دةركردنَيكى لَيبوردنَيكى يسنوريةكان كة زؤر ثَيويستة و ثشت

طشتى بؤ ئةو هةزاران هاواَلتيةي كة لة زيندانةكاندان و ضاوة ضاويانة ثةرلةمان عافواتَيكيان بؤ 
 دةر بكات زؤر سوثاس .

 :جَيطرى سةرؤكى ثةِرلةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

 نى بةردةوام دةبني فةرموو كاك ئارى هةرسني .يسوثاس بؤ مامؤستا مال هةريب ثَينلو
 :بةرَيز ئارى حممد عبدالرحيم )ئارى هةرسني(

 ةرؤكى ثةرلةمان.بةرَيز س
لةبةر  ندا، لةوانةية من ئةو شتانةى من ئةمةوَيت بيرَيم تؤزَي جياوازى هةبَي لةطةَل هاوكارة بةرَيزةكامنا

م ئةم قسانةى بةندةى موخري  دةيكا خوتبةيةكى َيئةوةى لة ثَيب هةمووشتَيكةوة جارَي با ئةوة بَر
ناسيوالسى يا قةومى بةر تةس  نية ئةو قسانةى ئةمانةوَيت بيكةين لة رةطووريشاَلى لة بؤمباكانى ناثاَلمى 
حكومةتى عَيراق لة شةستةكان لة ئةنفال لة كيميا باران لة تةبعي  لة تةعريب لةمانةوة هاتوة ، لة ثَيب 

ؤضونى بةندة ئَيمة بةرةو روى كَيشةيةكى قانونى نةبوينةتةوة لةبةر ئةوةى عَيراق واَل بهةمووشتَيكا بة 
هةموو تةركيزَي  كة ئةكرَي لةسةر ئةوةى كة ئاية    َتَيكى قانونى نية ئةوة لة ثَيب هةمووشتَي  دوو:
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حيدةبواية ةبةندةيةك هةية لة دةوَلةتى موتةحيدة نةك ئومةمى موتةحيدة لةبةر ئةوةى كة ئومةى موت
ئةبواية ئةوانةى هةموو ميرةتن لةوَي ئةندام بوناية كة وا نية   بةندةيةك هةية كة دان بةوةيا ئةنَي 
ميرةتانى دنيا حةقى خؤيانة ساحَيبى دةوَلةتى خؤيان بن ئةو كَيشةا لةوَيوة دةست ثَي ئةكات كة واَلتة 

كة هاتن دةستيان كرد بة تااَلنكردنى  ة(و15ز َيزةكان يا داطريكةرةكان وختى خؤى لةدواى قةرنى )
جيهانى سَييةم كة ثَيشةواكةيان بةريتانيا و فةرةنسا بوو شتَيكيان دامةزراند دواى خؤيان بؤ ضاكردنةوةى 

( 14و  15ئةو هةَلةتةى كة كردبويان ئةوةى كة مةشورةو لةوانةية هةموواليةك بيزانن بِريارى )
ة ، بةاَلم خوشكوبرايانى بةرَيز موشكيرةكة ئةوةية هيض كةس د( ئومةموتةحي1960ديسَيمبةرى ساَلى )

ة بة ثَيى راى طشتى جيهانى بة ثَيى يدان بة تؤيا دا نانَي كة واَلتةكةت داطريكراوة كوردستان كؤَلؤنى ني
ون كوردستان واَلتَيكى وهةموو قانوونة جوانةكانى كة لة ثاري  و لةندةن و فرانطفؤردوو واشنتؤن دةرض

، بؤية ئةم ئةرؤة ئانسيةى ئةم لوت بةرزيةى كة ئَيستا لة بردا هةية او نية بةشَيكة لة عَيراقرداطريك
بةشَيكى بة ئينرت ناشنال كؤميئنيتى راى طشتى عالةمى لة طةَليدا شةريكةو بةذدارة لة كؤنةوة 

ةم ئةوكاتةى كة كمنونةكانيشمان بينى من ثَيويست ناكا دووبارةو سَيبارة قسةى هةندَي  لة رةفي ةكا  ب
ئَيمة كيميا باران ئةكراين مةسئولة طةورةكانى ئيدارةى ئةمريكى ئةهاتن دةستيان ئةخستة ناو دةستى 

، بؤية ئةوسا ضةند داكؤكيان كرد كة خةَلكى كوردستان ئَيستاا هةر امةوة ئةوالو ئةواليان ما  ئةكردسةد
ميرةتَيكة ئةوة ثَيب ستان ئةمة حةقى دبايي ئةوةندة بؤيان هةية قسة بكةن لةسةر سةربةخؤيي كور

دوو:لة ثَيب ئةوةى ئةو دوو مةوزوعةى ئةمةوَي باسى بكةم شتَيكى تر هةية جارَي من  .هةموو شتَي 
لةسةر مةسةلةى هةَلثةساردنى كاروضاالكيةكانى هةردووفرؤكة خانةكانى سرَيمانى و هةولَير هيض 

ير بة وةكالةت زؤر تَيرو تةسةل بون موقني  بوم بة زلةبةر ئةوةى قسةكانى جةنابى وة ،يةيقسةيةكم ن
ثَيى ئةو زانياريانةى كة من هةمة هيض زيادة رايةكم نية من بيَرَيم لة ثَيب ئةوةى ئَيمة هةر بِريارَي 
بنَيرين هةر مةسلَي  بنَيرين بة ئادرةسى ثةرلةمانى بردا ياخود ئاهاى عةبادى ئةبَيت حسابَيكى تر لة 

ار ئَيمة جمن هيوادارم هيوادارم ئةم نوقتة تةئرخيية ئةو شوَينة بَي كة ئيرت بؤ ئةخري  ،نناو خؤمانا بكةي
با هةَلى طرين بؤ دواى دةوَلةت  ،كؤ بكاتةوة لة دةورى يةكرتى هةر موشكيرةيةكمان لةطةَل يةكرتى هةية

ئةوة نة هةر بة ناويب  ، بةاَلم ثَيبسةرو طوَيالكى يةكرتى ئةشكَينني حةز ئةكا دواى دةوَلةت لةم قاعةيا
ئةيَرَيم من هيوادارم لة دانيشتنةكانى ترى ئةم ثةرلةمانةيا خوشكوبرا بةرَيزةكامنان لة بزوتنةوةى طؤران و 

بؤية هةمومان بة يةكةوة بةذداربني وةكو واجبَيكى نيشتمانى بؤ داكؤكى  ،كؤمةَلى ئيسالمى لَيرة حازربن
برَيى ئاشتى خوازين بة درَيذايي تةئرخيى كوردستان يةك حمةتة  ائَيمة ميرةتَيكى هةت ،كردن لة كوردستان

نادؤزيتةوة خةَلكى كوردستان ضاوى بِريبَيتة يةك مةتر مرةبةعى واَلتى خةَلكى تر ياخوت نيازى هةبوبَي 
كى كردنوو لةسةر طوندى خةَلكى تر داطري بكات بة بةردةوام ئَيمة بة درَيذاى مَيذوو لة سةنطةرى داكؤ

، بؤية ثَيويست ناكا ئَيمة دانيشني جارَيكى تر بؤ خةَلكى بثارَيينةوةو بَرَيني ولرة ئيمة وةيا بونةخؤكردن
ميرةتَيكى زؤر ئاشتى خوازين زؤر طوناحني توخوا نيازى شةرمان نية ئَيمة كةى نيازى شةرمان هةبوة تا 
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يشتيمانةى ئَيمة ديارى خواى نئَيستا نيازى شةرمان هةبَيت ئَيمة دائيم ديفاعمان لة خؤمان كردوة ئةم 
طةورةية بؤ ئَيمة واجبَيكى دينى واجبَيكى نيشتمانى ئةخالقية وةك ضاوى خؤمان بيثارَيزين هةتا هةتاية 

(دا خةَلكى كوردستان زؤرينةى ئةطةر نةَلَيم 5-29لة ) دووةم: .ر نرخَي  بَيت ئَيمة ئةمة ئةكةينبة هة
ن بة بةَلَي بة خةَلكى جيهانى وت كة من ضارة نوسى خؤم اهةموى زؤرينةى هةرة زؤرى خةَلكى كوردست

حةزم لَيية بة دةستى خؤم بَي بة درَيذايي ئةو ثرؤسةية بة شايةدى هةمووتان هةمووراطةياندنةكان 
سةرؤكى هةرَيمى كوردستان جَيطرةكةى سةرؤكى حكومةتى هةرَيمى كوردستان و جَيطرةكةى جةند جارةو 

( 9-26(مةعناى ئةوة نية كة ئَيمة )9-25كاكى خؤم كردنى ريفراندؤم لة ) جةند جارةيان كردؤتةوة كة
دةوَلةت ئيعالن دةكةين هةنَي  كةس هةبون ئةوةيان كردبوة عةلةم بة دةستيان بابة ئةوة نيازيان نية 
دةوَلةت دروست بكةن ، بةاَلم ئةوة راستيةك بوو كة دةوَلةت خةوَي  نية تؤ شةوَي بينيبَيت و بةيانى 

تيةوة جَيبة جَيي بكةى بة بةردةوام لة قسةكانيان وتويانة ئَيمة لة ثرؤسةيةكا بة طفتووطؤ بة لَي  سهة
حاَلى بون لة موودةتَيكا كة خؤمان لةسةرى رَي  بكةوين ئةطةينة نةتيلةيةك دةداَلينَي  ديارى ئةكةين 

كوردستان رائةطةيةنني ، بةاَلم زؤر  ئَيمة لة فاَلن تارخيا دةوَلةتى سةربةخؤى ،كاتَي  ديارى دةكةين ئةَلني
سةيرة ئةم برادةرانةى بردا يا طويان لةو قسانة نةبوة يان نةيان ويستوة طوَييان لَييَب ياعنى ئينسان كة 

لة يةكَي  لة بةرامبةر بةرامبةرةكةيا ئةمة  ،تَيكى ال دروست دةبَيَيي لَيبوو جةند جارَي  حوسنى نيةطو
ا كردويةتى ئةم قسةية ئةمة قسةى مسعود برزانية لة راطةياندنةكان مقسةى خؤيةتى ئةمة لة ئيعال

(ى مانس دةوَلةتى ئيعالن ناكةين دةوَلةت كاتَي  ئيعالن دةكةين كة لةطةَل 26كردويةتى ئةَلَي ئَيمة )
حكومةتى بردا لة ثَيب هةموواليةنَي  لةطةَل دراوسَيكامنان ئينلا يةكيةتى ئةوروثا ئينلا ئةمريكا ئةجنا 

ومةى موتةحيدة دابنيشني بة يةكةوة قسة بكةين بريوِرا بطؤرينةوة بؤ كاتَي  شةا مانطة ساَلَيكة ساَل و ئ
نيوة يا دوو ساَلة لةو فةترةيةدا ئَيمة دةوَلةت ئيعالم بكةين لةبةرامبةر ئةمةيا ئةو شوَينةى كة ئةبَيت 

بَيت نةتةوةكان طروثةكان لة يةكرتى  ثةرلةمان وةكو بةرهةمَيكى دميوكراسى لة جياتى ئةوةى ئيشى ئةوة
نزي  بكاتةوة وةكو كؤمةَلَي  جةنةراَل لةوَي دانيشتنب وةكو كؤمةَلَي عةسابة لةوَي دانيشتنب بة زمانى 

بةراستى بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان ئةطةر  ،تةهديد دةمَي  ئةيانةوَيت سةرؤكى هةرَيمى كوردستان
تان ئةوةى بةرامبةرى طورة بوو تؤ ناتوانى بة زمانى كةروَيش  سكؤمةَلطةيةك ئةطةر واَلتَي  بوو بة دار

جوابى بدةيتةوة لةبةر ئةوةى ئةخورَييت ئةمة حةقي ةتَيكى تاَلة ئةمة خؤا نية بة درَيذايي تةئرخيي 
بةشةريةت وابوة ئَيستاا بؤ ئَيمة واية ئةم حمةتةية زؤر مهمة ئَيمة شةرانطيز نني ، بةاَلم ئَيمة ئةَلَيني 

ى ناكةين خةَل  تةعةدامان لَي بكا ئَيمة قةبوَل ناكةين خةل  تةهديد بكات برَي من هَيز دَينم بؤ سةر َلقبو
كوردستان ئَيمة لة خزمةتيانا ئةبني هةر جةند ئةلَين ئةجني مووناقةشة ئةكةين لةسةر مةسةلةى 

ةوة لة هيض كةسى قبوَل مبةاَلم جارَيكى تر ئةيرَي ،دنى دةوَلةتى سةربةخؤى  كوردستانثرؤسةى دروستكر
ئريادةى خةَلكى  ،ناكةين لة هةموو دنيا تةهديدمان بكا برَيت من  هَيز ئةنَيرم بؤ سةر هةرَيمى كوردستان

كوردستان ئةخةمة ذَير ثَياَلوةكامنةوة هةركةسَي  وابرَي هةر ثةرلةمانَي  بَي هةر حكومةتَي  بَي ئَيمةا 
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بة تةئكيد لةبةر ئةوةى ئَيمة  ،خةينة ذَير ثَياَلوةكامنانةوةةئريادةى ئةو بِريارةكةى و قانونةكةى ئ
لة ئَيستادا ئيلازةم بدة بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان من خؤم  ،رةتني لة شةرقى ئةوسةترمةحرومرتين مي

ة بة بِريارو ولةبةر ئةوةى ئةمة نةبو ،قسانةم كة ئةيكةم نةك ثةرلةمانى كوردستان ساحَيبى ئةو
ة ين بنوسرَي و ئيمزا بكرَي برَين ئةوة رةئى ثةرلةمانة ئةمة رةئى ثةرلةمان نيملةخوارةوة قسةكانى 

  ة.ئةمة رةئى منة من
 :جَيطرى سةرؤكى ثةِرلةمان –منيكى بةرَيز/جعفر ابراهيم ئَي

  ونت نةبَي ناو زراندن نةبَي.من داوا لة كاك ئارى دةكةم هةَلضو
 :بةرَيز ئارى حممد عبدالرحيم )ئارى هةرسني(

 َيز سةرؤكى ثةرلةمان.ربة

ئَيمةا وةك خةَلكى تر خةَلكى ئينترارميان دروست دةكرد ئةمان نارد ، و  هةبواية ئةزبةنىوئةطةر هةَلض
ل ئةبَي ئَيمة ثَيمان واية كة مةشاكي ،ئَيمة دذى ئةوةين ،بؤ ئةوةى خؤى بتةقَينَيتةوة ،بؤ شارعة عةرةبةكان

، جارَيكا، نةئةوةى كة بة زمانى تةهديد قسةت لةطةَل ئةكات  بةاَلم يةكَي ،لة دةورى مَيز حةلبكرَيت
ئَيمة  ،راستةوخؤ ئةيةوَيت تؤ ئيهانة بكات ئةيةوَيت كةرامةتى ميرةتَي  بة ،نة سَي جارة ،جارةنةدوو 

زعَ الئيمان ( بةاَلم من عةرزى جةنابتم كرد ومت )ع ،، ئَيمة حةزمان لة حيوارةجارَيكى تر ئةَلَيينةوة
، ئةى ئةطةر هاتوو هةر اليةنَي  بيةوَي هَيز بنَيرَيتة سةر خاكى ثريؤزى كوردستانومكيناتا، ملةوثةرى 

ة ئَي خؤ ئَيم ،ئَي خو واى ثَي نالَيني ،ئَيمة سةيرى ئةكةين و بَرَيني ياخوا بة خَيربَيى  ضى ئةكةين
 .دارالستيكمان ثَي نيية ئةمة ئةو

يا  ،هةية سةرؤكى هةرَيمى كوردستان حماسةبة بكا مةسةلةى حماسةبةكردنيب هةركةسَي  كة نيازى
مريؤن كةس  (3000000مر قةبز دةربكا بؤ زياتر لة )ةجارَي ثَيويستة ئ ،ئةوانةى كة هاوكاريان كردوة

ةحكةمةيان بكةن ئةوة ريز بن يةكة بة يةكة لة مةحكةمةى فيدراَلى لةوَي م ،هةمويان بةرَي بؤ بةهدا
و دوو كةس ناتوانن  ت بؤ ئةوَي من هيوا دارم ئةو برادةرانةى كة لة بردا  سبةاَلم يةك كة ،شتَيكى باشة

حوكم ئةكةن جارَيكى تر بة وردى سةيرى تةئري  بكةن ئَيمة نةبوين كة قةزيةيي سةدرةو شاتيالمان 
(وة طرياوة يةك مةتر مرةبةعيان ثَي 67دروست كرد ئَيمة نةبوين كة بةرزايةكانى جؤالمنان طرت كة لة )

طريَيتةوة ماَلى ئَيران ئاوابَي ئةطةر نا هةموو لوبنان لةذَير دةستى ئيسرائيل دابوو ئَيمة نةبوين كة ان
(ى هَيزى ثَيشمةرطةى كوردستان نةبوو لة ساَلى 16قةسفى موخةميةكانى فةلةستينيمان كردوة ئَيَ )

بكات ئةوان با  ن حةقى  ن(دا بةسةر سعوديةو سوريا دا بَي موشائةتى نةوةوى عَيراق بؤمبا بارا1981)
رةتَيكى رمي ،يةيدهؤك ن قى ئةوان لة سرَيمانى و هةولَيروخؤيان لة كوَيية لةوَي وةرى بطرنةوة حة

كة  ،بة زمانى سيستانى لةطةل ئَيمة قسة بكةن ،ئةوان ئةبو بة زمانى بةرَيز شةهيدى ميرراب ،مةزلووم
تا فتوايان داوة لةسةر مةسةلةى حةرامكردنى شةر لةطةَل سئَيمة بة ميرةتَيكى مةزَلوم ئةزانن لة كاتى ثَيوي

مر قةبزى بؤ ةو ضؤن سةدام ئى بةو زمانة قسةمان لةطةَل دةكةن، بةاَلم وةكئَيمة وامان زان ،رةتى كوردرمي
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مر قةبزية ةلة هةشتاكانة كة لة شاا بووين قيمةتى ئةو ئ ،رزانى دةرئةكرداسةرؤك مام جةالل و سةرؤك ب
هةر  ،وة بؤ سةرؤكى هةرَيم و هاوكارةكانىوستا دةريان كردمر قةبزةا كة ئَيةمةتى ئةو ئيق ،بوو ةندض

بؤية كؤمةَلطةى بةشةرى جوانة ئةمة  ،بايي ئةوةندةية لة كؤتايدا ميررةتان جياواز بري دةكةنةوة
ة ماَلى لتؤ  ،بةاَلم هةركةس بة ئسروبى خؤى ،ة خؤى ئةزانَي بؤوا دروستى كردوةحيكمةتَيكة خواى طةور

من رَي لة  ،من بة ئسروبَي  ئةذيم ،من لة ماَلى خؤم رَيز لة يةكرتى ئةطرين تؤ بة ئسروبَي  ئةذى ،خؤت
ذيانى تؤ ناطرم ،بةاَلم تؤا بؤت نية ريَلطا لة ذيانى من بطرى لة بِريارى من بطرى لة ئريادةى من بطرى دوا 

وم بؤ ئَيرة سنورى خاكى ثريؤزى وةوة هاتطشت كة ئةيرَيم من ئةم بةيانية لة لة سةنطةرى ثَيشمةر
(وة ضؤن ئَيمة 2014-6من دَلنياتان دةكةمةوة كة ورةى ثَيشمةرطة زؤر زؤر بةرزة لة مانطى ) ،كوردستان

ستاا لة ئينزارداين هةتا ئةوكاتةى خاكى ثريؤزى كوردستان تةهديدى لةسةربَي لة ئينزاردابوين هةتا ئَي
خةبةرة بايي ئةوةندةا توانامان هةية كة داكؤكى لة خؤمان بكةين ساَلو  هَيزى ثَيشمةرطةى كوردستان بة

 .ى ثريؤزى كوردستان زؤر زؤر سوثاسلة شةهيدانى كوردستان هةر ئاوةدان بَيت خاك
 :جَيطرى سةرؤكى ثةِرلةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

ثَيشمةرطةى كوردستان ثارَيزراوبن  سوثاس بؤ كاك ئارى هةرسني هةر بةناوى ئةو دانيشتنةوة ساَلو بؤ
 .ركيز لةسةر بابةتى كؤبونةوة بكةن.فةرموو كاك سةهراب ميكائيل تكاية لةسةر بابةبةتى كؤبونةوة تة

 د:بةرَيز سةهراب ميكائيل حمم
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

داى ب ياسا و  ائاخفنت ثشتى مةال هةريبى زةمحةتة، ثشتةظانيا وان بةِرَيزا دكةم ئةوَيت بةرس،ا بةهد
دستور ثشتةوانيا بةِرَيز فةرسةت صؤفى دكةم ئةندازيار كاك بةهزاد و مامؤستا هةريبى دكةم دا ئاخافنت 
دوبارة نةبن دوو خاَل من هةنة ب كورتى يا ئَيكَى سةبارةت بةهدا و بةِرَيز عةبادى هةرَيمَى كوردستانَى 

فتنَيت مة يا دانوستاندنَى بووية يا نزيكيَى بووية يا اخ هةمى دةما مةوقفَى  وَى مةوقفةكَى نةرم بووية ئا
تَيطةهشتنَى بووية، بةس ئةظة نيشانَيت الوازَيت مة نينة نيشانَيت هَيزا مةنة شينا طةفَى ل مة بكةن بال 
ضارةسةريا هندةك ئاريشَيت دى بكةن ئةز لَيرة دبَيذم ئةوا وان ثَى ضَيبووى يَى كرى ئةوا نةكرى ئةوة يا 

ضَينةبووى، ذبةر هندَى نة طةفَيَيت وان مة ترسينن نة مةت دراوةستينن شينا طةفا ل مة بكةن و  وان ثَى
َ  كوردستانَى  بِريارَى بدةن كو نةهَيرن فرؤكَين مةدةنى ل ئامسانَى مة بهَين و بضن بال سنوور و ئامسانى

سنوورى بوردومان دكةن بؤ  تبثارَيزيت هني هةمى دزانن دةم ب دةم فرؤكَين شةِرى يَين توركى دةظةرَي
منوونة بةرى دةمةكى وةكى وة هةميا هاى  ذَى هةية بةر ذ ئةطةرا هَيرشَين فرؤكا حةفت طةني كو هةمى 
ل عةشريةتةكَى بوون  و دوو كةس ل بنةماَلةكَى  شةهيد بوونة شينا عةبادى بَيت ئةظى خةلكى ثارَيت و 

قةرةبووا خؤشت،يَيت مرؤظى ناكةت خااَل دوويَى  كقةرةبويا وان خَيزانا بكةت هةرضةندة هيض تشتة
ثشتةظانيا مةال هةريبى دكةم كو يا زةرورى بوو بةِرَيز سةرؤكَى ئةجنومةنَي وةزيران ل ظَيرَى يَى ئامادة 
ََ مة يَى خؤشت،ى ئاخفتنَيت خؤ طؤت و ئاخفتنا حةقيَى طؤت و  بيت بؤ كارةكَى هؤسا يَي طرنس طة
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كوردستانَى ب ئةركَى خؤ رابوون ب كةيفخؤشى ضوونة سةر سندؤقَيت دةنطدانَى  بِرياردا بؤ سةربةخؤييا
نوكة ذى دةمَى هندَيية حكومةت ب ئةركَى خؤ رابيت بةرسظ بؤ ظى خةلكى هةبيت ئةظَى خؤ راطرتى 
ئةوظَى قوربانى داى ئو من باوةرة دَى خؤِراطرتى بن و دَى بةردةوام بن د قوربانى دانَى و بةس خةلكَى 

ارا دكةن و هزرا دكةن و حةقَى وانة ثرسيارا بكةن كورتى ضار خال كو ئةجنومةنى وةزيران بةرس،ا سثر
ظى خةلكى بدةت  قوت و ئةرزاقَى خةلكى بةرةظ   ظةدضيت مووضة و ثاشةكةفتَى موضةى دَى شتى نووكة 

ية و دَى هَيشتا ثَيت،ى يبيت  دَى باشرت بيت  دَى خرابرت بيت  دةرمان و ثَيت،يَين تةندروستى خةلكى ثَيت،
ئةم هي،يدارين بةرسظ بؤ هةبيت ضارةسةر بيت،  بيت قةزيا كارةبَى و سوتةمةنى ئةظة هةمى ثرسيارن

 سوثاس.      
 :جَيطرى سةرؤكى ثةِرلةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز 

 .فةرموو كاك حتسني امساعيل امحد
 بةرَيز حتسني امساعيل امحد:

 لةمان.ربةرَيز سةرؤكى ثة
سةرةتا سةركةوتنى ريفراندؤم لة خةَلكى كوردستان ثريؤز دةكةم كة ئةجنامى يةك ريزي و كؤ دةنطى 
خةَلكى كوردستان بوو بة هةموو ثَيكهاتة ديين و نةتةوةيةكانيةوة جَيي خؤيةتى سوثاسى دةزطا 

ئاسايب كة زؤر بة رَي  و  ئةمنيةكامنان بكةين كة دةورَيكى زؤر طاريطةروو  باشيان هةبوو لة دابني كردنى
ثَيكى و بة بَي طرفت بةرَيوة ضوو سوثاسى لةشكرى كوردستان دةكةين كة هةميشة ثارَيزةرى خاكى 
كوردستان بوونة بة خوَينى طةشيان توانيويانة خاكى كوردستان بثارَيزن زؤر باس لةوة دةكرا كة كاتى 

هيدان و ثَيشمةرطة قارةمانةكان طةورةترين ةريفراندؤم نةبوو ئَيمة لة كاتَيكدا لة سايةى خوَينى ش
رَيكخراوى تريؤرستيمان شكست ثَيدا كة ناوى ثَيشمةرطة لة هةموو دوونيا دةنطى دايةوة واتة ئَيمة طةلَيكني 
شانازى بة خؤمانةوة دةكةين كة توانيومانة بةر سينطى تريؤر و تريؤرستان بطرين و لة كاتَي  دا كة عَيراق 

ةر كاتى ريفراندؤم نةبَي كةى كاتيةتى   سةرةراى ئةوةى حكومةتى عَيراق لةم الوازة طالوازة ئَيستا ئة
ئَيستاا وا طرفتمان بؤ دروست دةكات خةَلكى كوردستان بة درَيذايي مَيذوو سةرةِراى دِرندايةتى دوذمنان و 

دوو شارةكامنان تا نناحةزانى خةَلكى كوردستان بة ئيبادةكردن و كيميا باران و ئةنفال و وَيرانكردنى طو
ئَيرة هَينياويانةو كؤَليان نةداوة ئَيستاا ئةوةى لة تواناى عَيراق دابوو ئةوةندةبوو كة ئامسانى كوردستان 
دةست بةسةر دا بطرَيت دَلنيابن ئةطةر توانيبان نةيان دةهَيشت ئةو هةواية هةَلى دةمذين هةَلى تذين 

ين كة ئةوان ضؤن تةعامويان لةطةَل دةكةن ،بةَلكو دةبَي ئَيمة ةكةواتة ئَيمة با خؤمان بة ئةوة ماندوو نةك
بةردةوام بني لة هةوَلةكانى خؤمان وةك خةَلكى كوردستان دةبَي زؤر شانازى بةو يةك ريزية بكةين و 
هةوَل بدةين يةك ريزى خةَلكى كوردستان زياترو زياتر بكةين من ثَيم واية بؤ ئةم قؤناهة ثَيويستيمان بة 

شت هةية جارَي بؤ وةاَلم دانةوةى بردا وةك مةرحةلةى يةكةم بة رةئى من مادام دةست بة سةر  هةندَي
ئامسانى كوردستان دا طرياوة حكومةتى هةرَيميب رَيطة نةداتن فرؤكةكانى بردا هاتووضؤى هةردووفرؤكة 



 142 

م لة هةموو واَلتان خانةى هةولري و بةهدا بكةن تا ضارةسةرَي  دةدؤزرَيتةوة نوَينةرانى حكومةتى هةرَي
ئةكتيظ بكرَين بؤ ثةيوةندى كردن بةو واَلتانةوة من منونةيةكى بضوكتان بؤ دَينم لة رَيطةى يةكَي  لةو 
كوردانةى كة لة دةرةوةى واَلتن دوو ئةندام ثةرلةمانى يةكيةتى ئةوروثا رايانطةياندوة كة ثشتطريى لة 

ى لؤبى دةدةن بؤ ئةم مةبةستة كةواتة ئَيمة دةبَي ئةم رَيفراندؤم و سةربةخؤيي كوردستان دةكةن و هةوَل
هةواَلنةمان زياتر ضِر بكةينةوة بؤ ئةوةى لؤبي دروست بكةين لة هةموو واَلتان و يةكيةتى ئةوروثا و الى 
دؤستامنان بة هةماهةنطى ثةرلةمانى كوردستان و حكومةتى هةرَيمى كوردستان من ثَيم واية زةرورة 

ندرَي ئةو دةستةية شارةزايي هةبَيت لة بوارى فرؤكةوانى مةدةنى جةند ئةركَيكى ثَي دةستةيةك داتةزرَي
بسثَيردرَي لةوانة كؤكردنةوةى زانيارى لة بوارى فرؤكةوانى مةدةنى هةروةها دارشتنى ثرؤذة ياسايةك بؤ 

نى لةاليةن عئايندة ئةطةر بؤ ئَيستاا نةبَي بةاَلم كارى لةسةر بكرَينت هةروةها ثةيوةندى بكرَي ية
ئةوانةوة ثةيوةندى بة واَلتان و ئاي كا ئؤ كة دةزطايةكى تايبةتة بة فرؤكةوانى جيهانى لة رَيى ئةوانةوة  
ثةيوةنديان ثَيوة بكرَينت من ثَيم واية شتَيكى زؤر زؤر طرنس و زةرور دةبَينت و لة كؤتايشدا ثَيم واية 

ى ئةم طرفتانة دةكات هيض شتَيكى تر نية ضارةسةر رراطةياندنى دةوَلةتى كوردستان هةرضى زووة ضارةسة
 بكا سوثاستان دةكةم .

 :جَيطرى سةرؤكى ثةِرلةمان –منيكى جعفر ابراهيم ئَيبةرَيز

فةرموو كاك فةمان فيصل جارَيكى تر ئةو بابةتة دووبارة دةكةمةوة ئةم تَيبينية ئةم بارو دؤخة 
ثةرلةمان لة بةكارهَينانى رستة و وشة ورد بن  هةستيارة ثَيويست بةوة دةكات بةراستى ئةندامانى

حسابَيكى زؤر لةسةر قسةكانى ئَيوة هةية لة دانيشتنَيكى واى ثةرلةمانيدا وشةى توند شةقام توندتر 
دةكات طرذى زياتر دةكات لةبةر ئةوة طرنطة وشةكان وابن بةو ئاراستةبن كة بتوانن زةمينة خؤا بكةن 

 .داةبؤ سةركةوتنى ديالؤك لة ئايند
 بةرَيز ظمان فيصل سريم:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بناظَى خودَى، دةستثَيكَى ثشتةظانيَى ل ئاخفتنَيت كاك ئومَيدى دكةم ئو دكتؤر فرسةت، بةِرَيز سةرؤكَى 

( هاتة طرَيدان ل ناظا ثةرَلةمانا 27/9/2017( ل )23ثةرلةمانى وةكى هةمى ئاشنا نة ل كؤمبوونا )
دان ب حازر بوونا سةرؤك وةزيرانَي عَيراقَى بؤ ئَي  مةبةستا ديارى كرى ئةو ذى سزادان عَيراقَى هاتة طرَي

ََ كوردستانَى ب رَي  و شَيوازةكَى جوداتر ذ ئةنفال و  يان ذى ئةنفال و جينؤسايدكرنةكا دى تر يا طة
دةرفةتةكا بؤ ظانا  رجينؤسايدَين ضؤيى، ضونكة بتنَى ئةظة يا ل بةر دةست و ثَى تَيتة كرنَى ئةطةر نة هة

هةلكةظينت تةمةت مس اال زةِرةكَى رةحم و ويذدان ذَى نايَيتة ضاظةِرَيكرنَى بةلكو ب سةرسةخرتين شكل و 
شَيواز دَى خةلكَى كوردستانَى سزادةن ئةظة ب مةعنايةكَيية ئةو بِريارَين كو ذ ثةرلةمانَى عَيراقَى  ل 

ََ و ئةو بِريارَين هةنَى ن( دةركةتني تنَى تو دشَيى م ار23دانيشتنا ) ة بكةى طةل ياسا و رَيسايَين جةنطة
ئةطةر بَيت و موقارةنة بَيتة كرن طةَل  ياسا و رَيسايَين جةنطةَ بكةن هَيشتا دَيبينى ياسايَين جةنطةَ 
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ى ودادثةروةرترن ضونكة دةرفةتا ئازادى د ذيانا وان بةرقةرارترة، ذبةر هندَى ئةو دانيشتنا وان يا تذى بو
( خااَل ئةوَين وان دةركرى خةرق و 13ل فةزاحةتَين قانوونى كو هةر برَِطةيةكا وان دةركرى ذ وان )

ََ خؤدا  ئينترايةكا وازر بووى سةر ياسايةكا موعةيةن ذبرى تو بَيية سةر دستورَى كو ئةجنام و ئيلما
دظى واَلتى ئةطةر نة د كيهة واَلتَى  تئَيعدام و بَيِرَيزى و رسواكرنا دستورَى عَيراقَى سةروةريا ياسايَى بي

دنيايَى دا هةية كو دستوورى يان ياسايةكا موعةيةن ضارةسةرى يان ذى مةسئةلة يان بابةتةكَى  موعةيةن 
ضارةسةر كردبيت  ثةرلةمان بَيت و جةسارةتَى بكةتن تةوقيفا دستور و ياسا موعةيةن بكةتن و بوَى 

ةبينت ئةوَين ئيستبدادى و ديكتاتؤرى ثاشكةفتى وةكى عَيراقَى، بؤية نقةرارَى شَول بكةت ذبرى وان والتان 
( جومرةتةن وةتةفسيرةن مةفروزن هيض 27/9/2017(  ل )23ئةو قةرارتَيت دةركةتى ل كؤمبوونا )

بةها و ئةسةرةكَى قانوونى نينة لةوما دظَينت  ثشتةكا طةَلةك قايم ثشتبةسنت ل سةر  ئةجنامَى 
بَينت كرنَى وة بِريار بَين دانَى ذ اليَي سةرؤكَى كوردستانَى و ثةرلةمانَى كوردستانَى و  (25/9رَيفراندؤمى )

حكومةتا كوردستانَى و ئةجنومةنَى برندَى رَيفراندؤمَى ظة كو نابيت ئَيدى داهاتيَى كةس و كارَين ئةنفال و 
نينت بةلكو دظَينت سةربةخؤييا كيمياباران و زيندانيَين سياسى كؤ  و كؤِرةوَين ب كؤمةَل ب نةديارى تَي

كوردستانَى بَينت راطةهاندن ب زوترين وةخت من دظَيت ئاخفتنا خؤ ب دوو ثرسيارا ب دوماهى بينم كو 
ئاراستة بكةم بؤ بةِرَيز وةزيرَى ظةطؤهاستنَى كو ئةو ذى تةئكيدَى ذ ئاخافنت يان ثرسيارا هةظالَين خؤ يَين 

تة يَي بةردةوام بيت ئؤثشنَى دووَى ضيية يان هني دَيشَين   بكةن ةثَيشرت بكةم ئةطةر بَيت و ئةظ حال
ثرسيارا دوويَى ذى ئايا حةقي ةتةك بؤ وَى ضةندَى هةية هَيرَين ديرت ذى يَين ئيتيساالتا وةكى تةلةفؤن و 

هَيرَين  وئةنتةرنَيتَى كو ذَير مةترسيةكا جدى دانة كو دَيهَينة بِرين  يان ذى بةروظاذيا وَى ضةندَى راستة ك
 تةلةفؤنا و ئةنتةرنَيتَى دةست مةدانة  و سوثاس.

 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

 ذمارةيةكى زؤر ماية ئةطةر قسةكانتامن ضر بكةنةوة سوثاستان دةكةين، فةرموو كاك عباس،

 بةِرَيز عباس فتار:
  بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثريؤزبايي سةركةوتن و ئةجنامي كؤتايي رَيفراندؤم لة خةَلكى كوردستان بكةم،  سةرةتا من دةمةوَى
هيوادارم بةرهةم و ئةجنامي باشي هةبَي بؤ ميررةتةكةمان دَلخؤشكةر بَي، من سةرةتا ثَيم باا بوو ئةو 

ن و يكؤبوونةوةية زياتر طرنطي ثَي بدراية لةبةر ئةوةى زؤر ثرسيار هةبوو ثرسيارةكان هةر قسة نةكة
كؤمةَلي وةآلميشمان دةست كةوَى و خةَلكيب ضاوةِرواني وةآلمى دةكرد خؤزطة جةنابي سةرؤك وةزيران و 
بةتايبةتى وةزيرى ثَيشمةرطة و وةزيرى سامانة سرووشتييةكان و وةزيرى دارايب لةبةرئةوةى هةموو ئةم 

ةوة بَي لة ناو خةَل  بآلوبؤتةوة كيان لة هةر رَيطةية مةوزووعانةى ئَيستا ئةطةر لة رَيي راطةياندن بَي
هةندَي  جار ئةم مةوزووعي ريفراندؤم نا ئارامييةكى دروست كردووة بؤ ئةوةى لَيرة كؤمةَلَي  وةآلمم 
دةست بكةوتاية بؤ دَلخؤشكردني خةَل  و دةمةوَى ثَيب دةست بة قسةكانيشم بكةم بةراسيت داوا لةم 
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رفة بةراسيت كؤتايي ثَي بَينني كة رؤذةك و دوو رؤذ خةَل  ودةستةى سةرؤكايةتيية بةِرَيزة بكةم ئةم ع
بةراسيت ئةو كاتةى كة بابةتةكة  58ثَيشرت ناوى خؤى بنووسي، ضونكة بةثَيي ثةيِرةو لة ماددةى 

دةخرَيتة روو ناو دةنووسرَى، نازا  ثَيشرت ئةم ناونووسينة ندَي  ناعةدالةتى دروستكردووة حةقة 
و بؤ هةميشة، و بةخَيرهاتنى بةِرَيز وةزيرى طواستنةو و طةياندن بة وةكالةت لة ةبطةِرَينةوة سةر ثةيِر

كاك دكتؤر ئاماني دةكةين بؤ بةشدارييان، ئَيستا ئةوة بؤ هةموو اليةكمان جارَيكى تر روون بؤوة 
ةتى يعَيراقيةكان و وآلتةكانى دةورووبةر لة سةر بوونى ئةو هةموو ناكؤكي و جياوازيةوة، بةآلم بؤ دذا

مافى رةواى طةلةكةمان كؤكن و تةبان، بؤية بةثَيويستى دةزانني ئَيمةى كوردستانيان بةهةموو رةنس و 
دةنطة جياوازييةكان ناكؤكيةكامنان جارَى بةالوة بنَين و بةيةك دةنطى بةرطرى لة مافى رةواى خؤمان 

تةواو بدات بة خةَلكى  بكةين، شان بةشانى ئةوةا حكومةتى هةرَيم بةرضاورووني و روونكردنةوةى
كوردستان لة سةر هةوَلةكان و ئامادةكارييةكانى بؤ ضاككردني بذَيوى خةَلكى كوردستان و هةنطاوةكانى بؤ 
بذَيوى خةَلكى كوردستان و ئةطةرةكان كة هةوَلي دَلخؤشكةر و ئومَيد بةخب بن و لة هةمان كاتدا 

زائيدةن ثةرلةمانى كوردستان جؤرةها وةفد  تبةثَيويسيت دةزا  اليةنة سياسيةكان زائيدةن حكومة
رةوانةى وآلتان بكةن بؤ طةياندنى ثةيامى خةَلكى كوردستان و ئةو بِريارة بَي بنةما ياساييانةى كة 
حكومةتى عَيراقي دةريكردووة لة هةمان كاتدا بةهيض شَيوةيةك هةوَلي طفتوطؤ لةطةَل هيض اليةنَي  رةت 

بؤ نيشان بدةين و رَيزى تةواو لة ثَيشنيارةكانى ئةمريكا و ئةوروثا بطرين  ننةكةينةوة و ئامادةباشي خؤما
كة بةردةوام هاوكارى طةلةكةمان بووة لة ساتة ناخؤا و لَي ةوماوةكان، ئةطةر ضي ريفراندؤم كات و 

هةر  ضؤنيةتى بِريار لَيداني بري و راى جياوازى لةسةر بووة، بةآلم ئةوة مافَيكى رةواى طةلةكةمانة و لة
كات و ساتَيكي تريب باس بكرَيت و بكراية هةروةكو ئَيستا مةعامةلةى لةطةَل دةكرا، بؤية طوجناوترين 
كات بةالى منةوة ئةو كاتةية كاتى بةردةست بوونى هةموو خاكى كوردستان بووة بةسةركةوتنى 

ةى بكةمةوة كة دةبَيت رقارةمانيةتى ثَيشمةرطة و خوَيين شةهيدةكامنان، بؤية بة ثَيويستى دةزا  دووبا
هةمووان ثَيكةوة هةنطاوةكان بةرطريكردن لة ئةجنامةكةى بهاويني و بَيطومان يةك دةنطيمان سةركةوتن 

 مسؤطةر دةكات، سوثاس.
 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو كاك سةركةوت،

 بةِرَيز سةركةوت سةرحةد:
  ةمان.لبةِرَيز سةرؤكي ثةر

ثريؤزبايي ريفراندؤم و دةنطى بةَلَي ثريؤز بَي لة خةَلكي كوردستان ثريؤز بَي لة خةباتي بةديهَينانى ئازادى 
و سةربةسيت كوردستان، ديارة ئةم رؤذانة هةرَيمى كوردستانى ثَيدا تَيثةِريووة رؤذانى ثِر شكؤ و شةرةي و 

ةحدداوة بةبةرضاوى هةموو دونياوة ريفراندؤممان تشانازى بوون، بَوية ئَيمةى كورد بؤ يةكةجمار بة 
ئةجنامدا ثةيامى ئاشيت و جيابوونةوةى برايانةمان دا بة طوَيي ئةمريكييةكان و نةتةوة يةكطرتووةكان و 
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عَيراقي عةرةبي، بةِرَيزان خؤتان دةزانن ثةرلةمانى عَيراق كة جاران مةنبةعي مرمالني تائيفي و مةزهةب 
دةبينني لة بةرامبةر خواستة رةواكانى طةلي كورد بؤنةتة برا بة هةموو هةَلوَيستَي   طةرايي بوو ئَيستا

دذايةتى بةدةستهَينانى مافة زةوتكراوةكامنان دةكةن، بةِرَيزان ثَيويستة لةسةر ئَيمةى ثةرلةمانتار و 
ةَلكى خثةرلةمانى كوردستان كؤبوونةوةكامنان ضِر بكةينةوة و هةرضي دةنطى ناِرةزايي خؤمان و 

كوردستان بطةينينة كؤمةَلطةى نَيودةوَلةتي و ئةجنومةنى ئاسايب و نةتةوة يةكطرتووةكان، بؤية ثَيويستة 
دةست بةجَي بةرووى ئةو برية رةشةى عةرةبي نةتةوة ثةرستيدا بِرؤينةوة تا خاَلى وةستان لةبةرامبةر 

تيمان بةيةكريزى و تةبايي و برايةتى سحكومةتى عَيراقيدا بنرَى ئَيستا لة هةموو كاتةكان زياتر ثَيوي
هةية، هيوادارين اليةنة سياسيةكانى وآلمتان دوور لة هةموو ئينتيمايةكى حيزبي بطةِرَينةوة ناو هؤَلي 
ثةرلةمان بؤ تَيثةِراندنى ئةم دؤخة، دووبارة داواكارم لة ثةرلةمانى كوردستان كؤبوونةوةكانى ضِر بكاتةوة 

بة ياسا دذايةتى خؤمان خةَلكي كوردستان بطةَينني بةسةرجةم ناوةندة  بؤ ئةوةى بةزووترين كات و
 جيهانييةكان لة بةرامبةر ئةو ياسا دوذمنكارانةى حكومةت و ثةرلةمانى عَيراقي، سوثاس.

 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو كةذاَل خان.

 :ف َي بةِرَيز كةذاَل هادى
  سةرؤكي ثةرلةمان. بةِرَيز

سةرةتا بةخَيرهاتنى ميوانة بةِرَيزةكان نوَينةراني حكومةت دةكةم و ثريؤزبايي ريفراندؤم و سةركةوتنى 
ريفراندؤم لة طةلي كورد دةكةم، خاَلي يةكةمم حكومةتى هةرَيم لةم رَيطايانةوة دةتوانَيت طووشار لة سةر 

ت ئةمريكا بؤضى طووشار ناكةن، دوو: زؤر بةثةلة هةوَلى ةعَيراقي بكات، يةك: هَيزى هاوثةميانان بةتايب
درووستكردنى دةسةآلتى فرؤكةوانى مةدةنى كوردستانى بدةن، سَي: لة رَيطاى دةستةيةكى ياسايي و شارةزا 
لة بوارى فرؤكةوانيدا لةطةَل رَيكخراوى ئيكا قسة بكةن و زيانةكانى ئةم بِريارة خبةنة روو خبةنة 

َيضةوانة و دذى ياسا و رَينما و رَيساكانى ئةوانة، ضوار: هَيَرةكانة فرؤكةوانى وآلتان كة ثبةردةستيان كة بة
زياني زؤريان بةردةكةوَيت سكاَلا بةرزكةنةوة دذى ئةم بِريارة لة ئيكا دذ بة حكومةت كة ئةم بِريارةى 

ردستان، الى هةموومان وحكومةت هيذ بنةمايةكى ياسايي نيية و بِريارَيكى سياسيية بؤ سزادانى خةَلكى ك
ئاشكراية ثةرلةمان دوو وةزيفةى هةية ياسادانان و ضاودَيرى هةر بِريارَي  بدات ئاسةوارى راثةِراندني 
تةنفيزى هةبَيت ئةوة تةسةروفَيكى نادةستوورى كردووة و بِريارةكةى باتَرة، بؤية بِريارةكانى ئةجنومةنى 

تان دةزانني ئةمةا ثَيضةوانةى دةستوورى عَيراقي ياسا سنوَينةران سزادانى بة كؤمةَلى خةَلكى كورد
نَيودةوَلةتييةكانة لةم بارةيةوة هةر رَيكارَي  ثَيويست بَي لة ناو خؤ و لة ئاسيت نَيو دةوَلةتى دةطرينةبةر 

 بؤ هةَلوةشاندنةوةو البردني ئاسةوار، سوثاس.
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 :نبةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكي ثةرلةما

مومكينة فةرموو ئةو ئةندام ثةرلةمانانةى بةرؤذوونة دوايي هةركاتَى ئةوة بوو دةتوانن فتار بكةنةوة، 
 ماوة جارَى بةردةوام دةبني، فةرموو مامؤستا أن ،

 شريَ: حممد بةِرَيز أن 
  بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

وةسا نوَينةرَين حكومةتَى بةِرَيز رب ناظَي خودَى مةزن و دلؤظان، بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمانَى هة
حةقي ةت ل بريا هاتينةظة كو ئةظروكة روذةكة طةلة ثريؤزا ئةم تَيدا كؤم بووين كو رؤذا عاشوِراَييا دوو 
بريةوةرَيت طرنس ئةظَى رؤذَى دايت هةين هةردوو بريةوةرى ذى طرَيداى نةهَيالنة ستةم كارَيي و زؤردارَييا 

مةحرومة ئَي  ذ وان بريةوةرييا ئةو بؤ سةركةفتنة )موسى عرية سالم( و  و بةرطرى طةلَي بن دةست و
( قوةتا وى طةهشت بوو أنا ربنم األعلىطةلي بةني ئيسرائيري ل سةر فريعةوني، ئةو فرعةونَيت طووتى )

) قال سنقتل األبنائنم ونستحي نسائهم وأن فيقهم وَى مةرحةلَي هةروسا ب ضاظ بةرَى خؤدا شةعيب 
جةبةرووتة وى طةهشت بووة ظَي دةرةجَي ظي جاظي بةرَى خؤدا ميررةتا هةروسا ئةو ميررةتَي  (قاهرون

مةحرووم ئَي بن دةست سةركةفت و ئةظ هَيزا شكةست ب زوَلما وى، حةقي ةت ئةطةر ئينسان بةرَى خؤ 
ت ببداتَي فريعةون ميناكةكة هةر د بت جؤرَيدا و هةروسا موسى ذى ميناكةكة هةرجار دووبارة د

مَيذووَيتدا ئةجنامي وان ذى ديسان دووبارة بت، ريدانة دوَى كو ئةظروكة ثَي هاتية طرَيدانة ريدانة 
( كو ديسان شةهادةتا وى ذى ناميةك بوو بؤ طةلَي بن دةست رضى ات تعاىل عنشةهيدكرنا ئيمام حسني )

و طةلةك قةوما مفا ذى ديت  كو هةردةم ديفاعَي ذ مايَف خؤ بكةن و نامة وى حةقي ةت ب دروسيت طةهشت
وةكى هاندى د بَيذينت من ذ حسَيين زانيا وةرطرتيا كؤ ئةز هةردةميا مةزلوم ر دا ئةز سةركةظم 
مةزلوميةتا خؤ، بةلَي بةداخةوة ئةظ مةدرةسةية هندةيا بةرفرة يا حسَيين ئةم بينني ل عَيراقَي تةنها 

ةرهةنطة هنديا بةرفرةه يا ثاراستنا مافة تةمامةن ئَي فلةمت و خؤ ثَي دادان و ضل رؤذَيت بؤ ماين و ئةظ 
خستية بنثياظة و ئةو كريارة زاَلما كر ئةظروكة ئةم بينني ئةو بِريارى تَينة وجودَى، ديسان طةلي كورد 
طةلةكا حةقَي خؤ هةي سةر عةردَى خؤ بذيت ئةم بينني ئةظرؤكة ئةظَي كو نا رةوا بينم ثشيت ئيستفتائَى 

بن   ل توركيا بن يان لة هةر جيهةكى بن بينني طةلةك ذ وان سبرةكة ئيسالمي خو داية و    ل عَيراقَي
بناظَى ئيسالمة ب ئاخ،ن ئةم بؤ وان د بَيذين ئيسالم دروست ئةوة ئةوةل دةظ مة و ئةم ب شيعاراتَي تةي  

يف سةرَى كانَي سافى اتةيسوك ئي دى ناَيينة خةدعاندن ئةظ ميررةتة، ضونكو ميررةتى كورد ديزظرينت ئاظا س
يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعيبا وةرطرينت، )رب العايني عز وجل( د بَيذَينت ) 

( ئةظة )رب العايني عز وجل( ئةز ئَيدايم كورد ئَيدى َييداى وقبائال لتعارفيا انا اكرمنم عندات اتقاكم
كؤتايي، هةروسا نة ئيختيارا مة كوردستان بؤخؤ هةَلبذارد )رب  توركمان، ئَيدى يداى كردان، ئةرمةن، تا

العايني عز وجل( ئةظ جيهة َيي داية مة و ئةوان مةحارةبة مةيا كرى سةر ظَى ضةندَى بةَلَي ئةظة سةد 
ساَلة ثشيت مةحارةبَي رؤذ بة رؤذ ئةظ ميررةتة هةر ثَيشكةظت بؤ  ضونكو ئايةتةكة ذ ئايةتة )رب 
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ومن أياته خلق السماوات واألرض ةسةك نةشَيت   ئايةتَي ، ئايةتي )رب العايني( ثيض بكةت، )كالعايني(ى وة
( هةر تشتةكى ظى طةليدا حةقَي ئةظى طةليية بؤ خؤ  واختالف ألسنتنم وألياننم انا يف ذلك اليات للعاملني

 مساوات وما يف األرض يفوسخر لنم ما بكار ئيين كةسةك ذ نةشَينت ذ بستينت ئةو ذى مافةكى خودايية ) 
 ( حةقي ةتمجيعا

 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

 سيدا تكاية تةركيزا سةر بةرس،َي بدا، فةرموو مامؤستا أن ،

 شريَ:حممد بةِرَيز أن  
  بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( أحسن جماورة من جاورك تنين مسلماكةين و ) طازية مة بؤ جريانا مة ئةوا كو هةردةم ئةم داخازا ئاشتَيت
ئيسالم ئةمة ظَى ضةندَيية هةردةم ئةم دةرطةهَيت ئاشيت ظةتكةين و ئةو ئةظ بابةتَيية ئةظَى ئةظرؤكة سةر 
ميررةتَي مة هاتية سةثاندن ئةم دبينني نةَيي رةواية   زمانَى تةهديدَى بن الَيي هةندةك اليةنة يان ذى   

ئةم د بينن مةتارَيت مة هاتية طرتن و هةندةك ختواتَي دى بيناظينت هةمى نة رةوانة  ةفعري وةكو ئةظرؤك
( ئةم رةتكةينةظة وهةروسا ثشتطرييا براَيت خؤ د كةم د. فرسةتَى بةرى نووكة ئاماذة ب مجلة وتفصيال)

د و كاك َيطةلةك قانوون و ياساَيي داية هةروسا امينة خان و د. شرين و كاك خرَ ابوكاروان كاك ئوم
 حتسني ثشتةظاني طوتنَيت وان د كةم، سوثاس.

 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو د. ابراهيم.

 بةِرَيز د. ابراهيم أمحد مسؤ:
  بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كرباية، ئةطةر ثَيشرت  نةكربا مة كةييَن 25/9يةعين ئةطةر مة  ،درةنس هات، باا بوو هات و دا هةر هَيت
هاتباية دا هةر هةبَيت برة مة هي،يا هةندَى نةبانة و ئةم خؤ زاراظَي ئةم بَيذين خؤ طَيل نةكةن باوةر كة 
ئةم هي،يا هةندَي نةبوونا كو سفرَيت خوارنا بؤمةا دةورووبةرة و بةهدا بَين مة ئةظة د زانى، ثرسيارا 

اوةراست و وةزعةكي عَيراقَي ظى رةنطي سوريا ظى رةنطي و نمة ئةوة باشة ئةطةر وةزعةكى رؤذهةآلتة 
دةورووبةر ظى رةنطى مة ئةو داخوازة نةكرباية ل وةزعةكى مستةقر هي عَيراقَي و وةزعةكى مستةقرى 
سوريا كو ئةظروكة جهَي داخَييا وةزير خارجيا سوريا ناظَى كل  و باآلظا نينة، ضونكو وةزعي سوريا وسانة، 

ذى سفرا ضار قؤلي بت، ئةظرو دووهي باشرتة سبةهي دى طةشرت بت و ثشت طةرميا من ذى  وئةطةر نةدا ئة
بينة بريا خؤ  24سةر  23بؤ ظَي طةا بوونَي ئةوة ئرِيادة ميررةتَى مة بويا باوةِر بكةن ئةطةر رؤذا 

زى كوردستانَى ؤميررةتَي مة   دَلة راوكَيدا ذيا ضةند جار ل مة ثيالنةكا طةلةكة خراث لَي مرؤظَين دَلس
هةمى ميررةتى مة و جهَي داخَيب بوو هةظاَلَيت  25/9شيان وَى رؤذَى بكةنة رؤذةكة طةشرت ثشيت وى 

مةى ئةندام ثةرلةمان من طةلةك دي ةت سةر كرَى   بةحسَي كةركيكَي و رؤلَي ئةجنومةنا ثارَيزطاها 
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ضونكو كةركي  ئيزافة مةزنا ظى بابةتى و  كةركيكَي و بةِرَيز ثارَيزطاها كةركيكَي طةلةك ل قةلةم نةدان،
بة قةناعةتا من ئةطةر مة طووتبا كةركي  ذ ناظدا نةباية رةنطة دذوارتر نةباية ظى وةزعي و ئةظرؤكة ئةم 
تَيدا و ديسان دبَيذم شكر اومدلرة كو خودَى رزقَي مةيا خست كو ئةم هةمى بةشدارى دانانة بةردى 

دةولةتة كاك ئومَيد طووتى كو رؤذا وَى بَيتة ئيعالن كرن ئةو دَى هةر  بناهةية ظَى دةولةتَيت كةن ئةظ
هَيت سوثاس بؤ خةَلكى مةيي ذ دةرظا كو ئةظة ب راسيت ئةم سةر راوةسنت كو وان نامةيةكة ظةكري دا 
جيهانَي و نامةيةكة  ظةكرى دا وَى فكر كرنا مة هةلةتة هةر كةسَيكى ا مةَيي ضووة ذ دةرظا ميررةتَى خؤ 

ظياية يب بةر ئَيب و ئازارة ذ بةر نةخؤشييةت كوردستانَى رةظى ئةوة وَيرى ئيسبات كر و دووثات كر ةن
ئةوَى ضووينة وَيرَى نامةيةكة ظةكرى دا مة كو بةر و باذى هزر كر نَيت َيت طةلَي  خةَلكي مةَيت كو 

ونة هاندةرَيكى مةزن و وطةني هةر كةسَيت ضوويا دةرظا كوردستانَى رةظيا تشتةكى باا نيشا مةدا و ب
ئةطةر هني وان خؤثيشاندانَى خةَلكى مة بدةنة ثَيب ضاظ و ثشيت وَى ببينن خؤثيشاندانَي ناظةى خؤيدا 
دى ببينن ثِرؤسة سةركةفتنة ريفراندؤمَي ضةوا بؤ رييةكى طةا و سةركردنةكة مةزنينة  ظَيت ديسان ذ 

ى ل كوردستانَى كو خؤشبةختانة بَي زةرةر و بَي نبري نةكةن دوو خاَلي هةرة طرنس ئَي  دةزطاَيي ئةم
كَيب و ئاَلؤزى ئةظ بابةتة هاتة ئةجنامدان كو مةترسَيت مةزن سةر وةزعى هةبووينة، سوثاسيةكة تايبةت 
كو ل ظَيرَى ئةظةية طرنطة من نةظَيت ناظة   كةناَلة بينم ل سوثاسيةكة تايبةت بؤ طشت كةناَلة 

كرينا ئَي  كو كةناَلى ئامساني كو بوونا ئةطةرَيكى مةزن بؤ سةرخستنة  ذراطةهاندنَى ئةظَى شةظ و رؤ
ريفراندؤمَي و سوثاسيةكة تايبةت بؤ خةَلكى مةيا خؤشت،ي كو بوومة دياركةت كو ظيانا دةولةت بوون 
ضةندة دلي وان مةزنة و لوَي ئةجنامَى ثَي ضوونة و دبَيذن سؤراني جؤا و خرؤا بةربووينة سندوقَي و 

بةَلي كوردستانَى ب راسيت وان ذى نامةكة ظةكريدا كو سةركردةية سياسية كوردي بةرامبةرة ظى  بةلَي
هةوَلة هةنَي ميررةتَي مة ضاظ خشينةكَى بابةتَى ذيان و ذيارة خةَلكَى مة بدةتة كرن ئةظ وةفا و ئيخالسة 

جنام لةو را ذى ئةم داخازَيت ةخةَلكى مةدا سةركردايةتيا مة سياسي وةفئةكة نايةتة قةلةم دان و نايةتة ئ
كةين زيرتين دةم ئةو ياداشتة كو ضةند هةظاَلة داى بؤ خؤشكرنا خةَلكَى ئابووريا خةَلكى مة زى كةفتة 
كارَى ثةرلةمانَيدا و ل سةر بَيتة كرن بزاظة ئازادي خازا كوردستانَي ب ديتنا من كؤ ثرسةكة مةزن هةبوو 

ؤشبةختانة ريفراندؤمي مةزن دايكة مةزن كوردستان شيان ظان خكو دووبةرةكى بكةتة كوردستانَى لَي 
سةعاتَى دووماهَيي هندةكة  24اليةنَيت سياسي ئةطةر شةِري ذى بدةنة ثاا حبيادى ثيرن و حيادى ذى 

حيادَيي دا ل قةلةم و طؤتن ئةم دَى بةلَي دةن و هةندةكة ذى طؤتي ئةندامَيت مة دةست بةرداينة كة بَيذن 
خَير هةر ديسا ضةوة بت ل دووماهي تشتةكى طةلةكي باا هاتة ئةجنام دان ثةرلةمان ئةو ةبةلَي يان ن

طرَييا كو خةَلكةكى داية قةلةم ئةطةر ريفراندؤمة خؤا ت،ي نةباية رةنطة ثةرلةمان ديسان كؤسب كةنة 
بؤ هةمى  بةرَى، ثَيشنيارَيت كةم بؤ هةظالي خؤ َيت وةزير كو بطةهينة حكومةتا هةرَيمى كوردستانَى

هةظالَيت مة كو هةوَلَيت مة بةردةوام بن يت ئاشيت خوازَيي و َيت دانوستاندنَى و دانوستاندن تاكة رَيطةية 
ديسان ذ بَيذى نةكةن مة طؤَلة خؤ كر و مة ريفراندؤمة خؤ كر و مة ثيشانى خةَلكي دا ل جيهاني مة كو 
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و كو ب جيهاني و خؤشى كوردستانة  نكورد ميررةتةكن حةزيب ئازادى د كةن و حةزيب هندى ذ دكة
مةزن بَيتة ل قةلةم دان دوورتر ل توندو تيذَيي ذ بَيذى نةكةن ذ بابةتَي ظى رةنطى نابةن ئةطةر هندةك 
كَيشة ل ديظ نَيني كَيشة وةكو مة طؤتي ئةظرؤ دهي سهكرتن دوهيب ثَيرَى سهكرتن بةقةناعةتا من سبةى 

يَ و خؤا مرؤظ يَي ماى كو خؤ ل وان بابةاتَى بكةتة خؤدان ئةظ رد سهكرتن، ضونكو هَيشتا خةَلكةكى شة
بابةتة ذى هةر هيض نةبت نامةكة ظةكريا كو بداتة خةَلكى مة كؤ ئةم هةمى هزر تَيدا بكةن كو اليةنَيت 
مةى سياسي خؤ دةسيَت خؤ بكةنة تَيدا و بةدَلَيكى مةزن و بةرفرة هةمى كرماسيا طورى كوردستانا مةزن 

لَي ريفراندؤمة هةنَى ياخؤ ئةظ عيش ا مةزن دلَي مة هةميا دا بؤ سةربةخؤييةكي نا رزقي مةو  ىكةن طؤر
رزقَي زاروكى مة دا كرين ئةظة بوو بةرَى بنياتَي بؤ دانان و ظى بةرى بنياتَي ذى دانان هزرَى نةكةن كو 

ر و بَيذتن ثريؤزبايي ى دا وةفدةكى عةبادي دَيتة هةولَي26دا جووة 25هةموا دا )مرور الكرام( جتو 
ريفراندؤمة هةوة د كةم و يان توركيا و ئَيراندا ب خؤشيا وةرطرن، لَي ديساندا ئةم بَيذينة جريانا و 
دةورووبةرا و حكومةتا بةهدا دةنوستاندن باشرتة ذ هةمى رَيكة و ئةو رَيكة نامةية حكومةتا هةرَيما 

بَيذين كو نامةية ثةرلةمانة مة ئةظرؤ ليذنا خؤدا  كوردستانَى داية بةهدا ئةم ذى ثةسةندت كةن و ئةم
ئةم حةز كةين ظى تةوةرَيت بضَيت كو بةلَي دانوستاندن تاكة ميروةرة بؤ ثَيشخستنا ظى بابةتَى و نةخشة 

 ل وى رؤذَى بيت رؤذا دل خؤشي كوردستان بطاتة ئاماجنى خؤ، سوثاس.
 لةمان:ربةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكي ثة

 يزاميمان هةية  فةرموو ئاواز خان.خاَلَيكي ن

 :بورهان بةِرَيز ئاواز جةنطى
  بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من داوا دةكةم ئةم كؤبوونةوةية دوا خبرَى بؤ بةيانى هةرضةندة رؤذى ثشووة بةيانى لةبةر رؤشنايي 
سةل دةربضَي، ضونكة وةكو بةِرَيزتان ةئةوةى ليذنةى ياسايي كاتي ثَي بدرَى كة بة بِريارَيكى تَير و ت

كةس ماوة قسة بكا هةرضةندة ئةمة تؤزَي  ناعةدالةتي تَيدا بوو، ضونكة لة  21يان  20ئاماذةتان ثَيكرد 
سةرةتاى دةست ثَيكردني طفتوطؤكان رَيطة درا بةو بةِرَيزانةى كة قسةيان كرد كاتيان بؤ دانةنرا و قسةيان 

دةضوون ثةيوةست نةبوون بةكاتةوة، بؤية من داوا دةكةم كة ئةم ركرد و زؤر لة بابةتةكةا دة
 كؤبوونةوةية دواخبرَى، سوثاس.

 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

سوثاس بؤ بةِرَيز ئاواز جةنطى ثَيشنيارةكة ثَيشرتيب هاتبوو بة نووسني لةاليةن بةِرَيز زانا عبدالرمحن و 
دةقة و بِرَي   3ى نةكرد لة سةر ئةوةى كة ئَيمة خؤمان هةوَل دةدةين تةقدير بكةين لة ركامتان ديا

زياترو كة بينيمان هةندَي  بةِرَيز زؤر قسةيان كرد هةوَلمان دا هةر بة ئاماذةكردن داوايان لَي بكةين كة 
ؤتايي هات بةهةر حاَل ككورتي بكةن، بةآلم دياربوو زؤربةيان دةيان ويست قسة بكةن و قسةكان بة درَيذى 

ئةوةى ماوة ئَيمة دةرفةتيان دةدةييَن ئةوانيب قسةى خؤيان بكةن، ئةطةر رةئيةك هةية تةئيدى دةكةن بؤ 
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بةيانى دةبَيتة دانيشتنَيكى تر ئةم دانيشتنة بة كراوةيي نامينَينت، ضونكة هةر دانيشتنَي  رؤذةك 
لةاليةن ليذنةى ياسايي تا ئَيستاا لة ئيشةكانى خؤيان  دةخايةنينت بةِرَيزان ديارة ئامادةكارى باا كراوة

بةردةوام بووينة سووديان لة ثشووى نانى نيوةِرؤ بيين واديارة ئَيستاا ئامادةكارييةكان باشن كاك د. 
ئاماجنيب لَيرةية دةتوانَيت هاوكارى ئَيمة بكات لةبةر رؤشنايي وةآلمدانةوةى حكومةتى هةرَيمى 

نيو سةعاتَيكي تر بةردةزام دةكةين  6َيمة طفتوطؤكان بةردةوام دةكةين تا سةعات ئكوردستان لةبةرئةوةى 
تةواو دةبني  6و ئةطةر ئةو بةِرَيزانةى ماون قسةكانى خؤيان ضِر بكةنةوة و ثوختة بكةن دَلنيابة سةعات 

ة بةراسيت لَيتان يئةو كاتة دةتوانني دانيشتنةكة بة ئةجنامةوة كؤتايي ثَي بينني، خةَل  ضاوةِروانى ئةمِرؤ
ناشرمةوة هةم لة ناوخؤى هةرَيمى كوردستان هةم لة دةرةوة زؤر بةدواداضوونى ئةجنامى ئةو دانيشتنة 

 دةكةن، ئةطةر تةوواو بكةين بة راى من باشرت دةبَي، دوو خاَلي نيزامي هةنة كاك حاجي كاروان فةرموو،

 بةِرَيز كنعان جنم الدين )حاجي كاروان(:
  ي ثةرلةمان.كبةِرَيز سةرؤ

عةفوةن خاَلي نيزامي نيية، بةس ويستم تةئكيد لة قسةكةى جةنابت بكةم خةَلكى ضاوةِرواني ئةم 
دانيشتنةية و زؤريب وتراوة وابزا  ئةوةى ماوة لة خياللي دوو دةقة دةتوانني تةواوى بكةين قسةكان ان 

 شاءاهلل، سوثاس.

 ؤكي ثةرلةمان:ربةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سة

 خاَلَيكى نيزامي  فةرموو كاك ئومَيد خؤشناو،

 :حسن بةِرَيز ئومَيد عبدالرمحن
  بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

هةمان بؤضونى كاك حاجيم هةبوو هةم لة ناوخؤى كوردستان و هةم لة دةرةوة ضاوةِروانييةكى زؤر هةية 
ذ خبايةنى شةو درةنس كؤتايي ثَي بَي، بةآلم ئةوِرؤ َيناكرَى ئةمة بةبَي ئةجنام كؤتايي ثَي بَي، دةكرَي در

كؤتايي ثَي بينني باشرتة، و ئةو ماوةيةا كة لةبةردةمى ماية ئةو بابةتانة دووبارة دةكرَى ئةو بةِرَيزانةى 
لة ماوةى دوو دةقة زةبيت بكةن و تةسةور دةكةم تا سةعات شةشة طفتوطؤيةكان كؤتايي ثَييَب و ئةو 

 راشة ئةوشؤ يان ئةورؤكة لةو جةلسةية كؤتايي ثَي بَينني نةكةوتة سبةى، سوثاس.كئامادةكارييةى 

 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

 ديكة وةرناطرين، فةرموو شرين خان.خاَلَيكي تر نيزاميمان هةية  خاَلي نيزامي تةواو هيضي 

 :رمضان بةِرَيز شرين حسين
  ثةرلةمان. يبةِرَيز سةرؤك

ثشتةظانيية بةِرَيز كاك حاجي كاروان و كاك ئومَيد دكةم، بةس بؤ رازظةكرنا ئاخافتنةكة جةنابَيتة كو 
دانيشنت جي بت كراوةيي تينَيت ئةطةر خةلةس نةبَي ل رؤذةكي دا ليذنا ياسايي باشرت دزانن بةس بؤ 

 ن ئةظرو تةواو بيت، سوثاس. يراست،ةكرنَييا ئةطةر نا ثشتةظانيا كاك ئومَيد دكةم حةز دكة
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 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

سةعاتة رؤذةكة )يوم واحد( بةعةرةبيب هاتووة،  24بةس لة ثةيِرةودا بة رووني هاتووة جةلسة ماوة 
كات وةرطرين بة  ةبةهةر حاَل دوايي دةتوانَي ليذنةى ياسايي با يةك اليي بكاتةوة، بةِرَيزان با سوود ل

رةواشةوة بَرَيم داد ثةروةريية بَرَيم لةبةر طرنطي كات ئةو بةِرَيزانةى ماون هةريةكة و لة ماوةى دوو دةقة 
 ؤيان بطةَينينت، فةرموو كاك صاحل.يان سَي دةقة قسةكانى خ

 :حممدامني بةِرَيز صاحل ف ي
  بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

دواتر كة بووة ( 58) ة طرنطةكانى كة لة دةستووردا ضةسثاوة ماددةىمن ثَيم واية يةكَي  كة لة خاَل
ئةم راثرسيةا  ،وَيِراى ئةو هةموو كةم كوِريانةى تةئكيدى لةسةر راثرسي كردؤتةوة و( 140 ) ماددةى

من ثَيم واية هةرَيمى كوردستان و كوردستان بة طشيت لةو دواى ثِرؤسةى ئازادى توانرا ئةو دةستوورة تا 
ةك رَيكةوتنى لةسةر بكرَى جارَيكى تر ناتوانرَى لة بةرذةوةندى كورد دةستوور هةموار بكرَيتةوة، يراددة

كةواتة مادام ناتوانني دةستوور لة بةرذةوةندى كورد هةموار بكرَيتةوة و يةكَي  لة خاَلة طرنطةكانى 
جَيبةجَي بكرَى، بؤية لة  راثرسيية كة لة رَيطةى ئةو ريفراندؤمةى كة كردمان بؤ ئةو خاَلة دةستوورية

ثَيم وابوو  ،سةر جَيبةجَيكردنى ئةو ماددة دةستوورية( ساَل بة سةرضوونى ئةو تَيثةرَين بة10) دواى
ئةمة قؤناهَيكى، قؤناهي دواى هاتين تريؤرستانى داعب و داطريكردني خاكي ثريؤزى كوردستان و ئةمرى 

ةى كة سوثاى عَيراق نةيتواني داكؤكى لةو ناوضانة وواقيعةى كة هَيزى ثَيشمةرطة سةياندى لة دواى ئة
يةكَي  لة هةَلة طةورةكان كة دةبوو لة دواى ثِرؤسةى ئازادييةوة هةرَيمى كوردستان نةيكرداية  ،بكات و

ئةوة بوو كة ئةو ناوضانة كة بةثَيي دةستوور ناوضةى جَي ناكؤكن، كةواتة ناوضةيةكى هاوبةشن دةبوو 
يثاراستاية هَيزى قارةمانى ثَيشمةرطةى كوردستان هاوبةا باية، بؤية ئَيمة لة دواى ةتةنها سوثاى عَيراق ن

ثِرؤسةوة فةراهَيكى ئةمين و فةراهي هَيزى ثَيشمةرطة لةوَى درووست بوو بةثَيي ئةو بِريارةى لة 
ةطةر ئدةستووردا ضةسثابوو نة ضةسثاية بؤية من ثَيم واية ئةمة يةكَي  لة قؤناهة دةستووريةكانة كة 

دةيان ساَلي تريب بواية هةر دةبواية تَيثةِرياية بؤية ئةوةى كة طرنطة ئةو قؤناهة دةستووريةى وَيِراى ئةو 
هةموو رةخنة و تَيبينيانةى كة لة سةرى هةبووة ئةم راثرسية كراوة دةبَي سةركردايةتى كورد و اليةنة 

ِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان تةئكيديان لة ةسياسيةكان ثابةند بن بة دةرةجنامةكةيةوة و بةشَيكى زؤرى ب
طفتوطؤ كردةوة لةطةَل حكومةتى عَيراقي، بؤية هةرَيمى كوردستان ناكرَى طفتوطؤ رةت كاتةوة، بةآلم 
طفتوطؤى بَي مةرش دةبَي لة دوا جارة ئةو دةرئةجنامةى ريفراندؤم كة كؤمةآلنى خةَلكى كوردستان بة 

كان دةنطيان لة سةر داوة ناكرَى مامةَلة بة دةنطةكانيانةوة بكرَى، ةطشيت   هةرَيم   ناوضة كوردستاني
بؤية ثَيويستة ئةو دةسةآلتةى كة طةل لة رَيطةى راثرسييةوة مافى ضارةى خؤنووسينةوة دةنطى خؤى داوة 

بَي  دةبَي رَيز لةو دةنطة بطريَى و بؤية طفتوطؤكردن دةبَي يةكَي  لة خاَلة طرنطةكان ئةوةية كة بةبَي مةرش
ئةو ريفراندؤمة كرا وةكو لة رابوردووشدا هةموو ضاوةِروانى ئةو دةرئةجنامة دةكرا كة كاردانةوةى لةمة 
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زؤر توندتريب رووبةرووى كوردستان بة طشيت بكرَيتةوة بؤية ئةمة شتَيكى هةريب نيية ئةم كاردانةوةى 
و دةسةآلتدار و اليةنة سياسيةكان  نحكومةتي عَيراق كردوويةتى، بةآلم طرنس ئةوةية كة هَيزة كوردييةكا

بةطشيت دةبَي دةرئةجنامى ئةو راثرسيية ئةوةى كة كراوة لة طفتوطؤ ئَيمة لة دةستى نةدةيةن طفتوطؤ 
لةاليةك دةرئةجنامى راثرسي لةاليةك، ثَيشنيارى من ئةوةى لةو طفتوطؤية كؤمةَلَي  ليذنة هةبَي   بؤ 

َيشخةريانةى كة ثَيشوازى   ئةوةى مةرجةعي   ئةوةى ئةياد ثناوخؤى عَيراق و سوثاس كردني ئةو دةست
عةالوى   ئةوةى ثةرلةمانتاران و هةر دةستثَيشخةرى ترى اليةنة سياسيةكانى عَيراق هةبَي ثَيويستة 
ثَيشوازى لَي بكرَى وةك ئاماذةم ثَيدا بة طفتوطؤى بَي مةرش لةطةَليان قسة بكرَى و لةطةَل ئةوةشدا ليذنة 

ةةو دةستثَيشخةرانةى كة ئةمةريكا و فةرةنسا و ئومَيد دةكةين وآلتانى تر ئةطةر ئهةبَي بؤ 
دةستثَيشخةريان هةبَي بؤية ثَيويستة ليذنةكان فراوان بكرَيتةوة   لة ئاسيت باآل   لة حكومةت   لة 

ارةتةكان بؤ زلةيةنة سياسييةكان   لة ثةرلةمانتاران و   لة ليذنة ثةيوةنديدارةكان بؤ وةزارةت لةطةَل وة
منوونة وةزارةتى طواستنةوة لةطةَل وةزارةتى طواستنةوةى عَيراق يان وةزارةتى ئابوورى لةطةَل وةزارةتى 
ئابوورى عَيراق و هةموو ئةو ليذنة تايبةمتةندانةى كة هةية ثَيويستة رةضاو بكرَى جطة لةوة ثَيويستة 

اوةخؤ هةبَي ثارَيزطارةكان رابسثَيردرَيت بؤ نئاطامان لة ناوةخؤى كوردستانيب بة طشيت بَي ليذنة بؤ 
ئةوةى ئاطايان لة هةندَي  شت و مةك بةتايبةتى خؤراك لة ناو كوردستان بة طشيت تا راددةيةك طرانيةكي 
بةخؤيةوة بينيوة ئةطةر ضةند هةزارَيكيب بَي بةرز بؤتةوة بؤية ثَيويستة حكومةتة ئيدارة خؤجَييةكان 

ةهَيَرن رَيطرى بكةن لةو زيادبوونى نرخة و ئةجنومةنى ثارَيزطاكان رؤلي خؤيان نبة ئةركي خؤيان هَرسن و 
ببينن و ليذنة تايبةمتةندةكانى ناو ثارَيزطاكان هاوكار بن هةندَي  لة بازرطانةكان و هةندَي  لة خةَل  

هةية هةم  دةرفةتَي  وةرنةطرن بةو بيانؤيةى جيا جياوة بَين طراني نرا بسةثَينن، ئةوةى خؤشبةختانة
ياسا نَيو دةوَلةتيةكان هةموو ئةوةشي كة لة ثةيامةكانى عَيراقدا هةية تةئكيد لةمة دةكاتةوة كة ئةمة 
خاَلَيكى دَلخؤشكةرة بؤ كؤمةآلني خةَلكى كوردستان كة ثَيضةوانةى ياسا نَيودةوَلةتييةكانيشةوة ئةطةر ئةوة 

ؤراك ناطريى بؤ ناو كوردستان كة ئةمة خاَلَيكى خبكراية كة نرخي يا بابَرَين رَيطة لة هاوردة كردنى 
بةهَيزة بؤية ناكرى ئةم ليذنانة رَيطرى بكةن لة نرا و لة طراني بؤ ئةو مةبةستة من ثَيم واية ئةو 
ليذنانة ثَيويستة رةضاوى ئةوة بكةن لةطةَل اليةنى ثةيوةنديدار قسةى خؤيان بكةن و دةبوو لةم 

ومةت هةموو ئةو اليةنانةى ثةيوةندى ثَيوةية خاَل بة خاَل طفتوطؤى ككؤبوونةوة جطة لة سةرؤكايةتى ح
لةسةر بكراية هةر خاَلَي  تايبةتة بة ضي وةزارةتَي    ليذنةى ياسايي   كةساني ثسثؤر   وةزارةتةكة 
خودى خؤى بة منوونة بةشَيكى ثةيوةندى بة وةزارةتى دارايي هةية بةشَيكى ثةيوةندى بة ثةيوةندى بة 

ى سامانة سرووشتييةكان هةتا وةزارةتى بازرطانى ناوةخؤ و ثَيشمةرطة و هةموو ئةو وةزارةتانى توةزارة
ترى كة ئةطرَيتةوة دةبوو ئةمة رةضاوى ئةو وةزارةتانة بكراية و باشرت بوو ئةو وةزارةتانة ئامادةبووناية 

بؤية ثَيويستة ليذنةى ياسايي  ةيان ئةجنومةنى وةزيران ئةو راسثاردة و ثَيشنيارى ئةو وةزارةتانةى البواي
ثةرلةمانى كوردستان ئةو راسثاردة يان ثَيشنيارانةشي لةاليةن وةزارةتة تايبةمتةندةكانةوة هةبووة بة 
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هةردووال هاوكار بووناية بؤ ئةوةى بيانتوانيبواية لة دواجارة شتَيكى باا بكرى و سةبارةت بة 
كة راستةوخؤ حكومةتى فيدِرالي توانيويةتى وةكو خاَلي  ةفرؤكةخانةكان كة ئَيستا يةكَي  لة كَيشةكانةو

يةكةم وةكو سزايةك دةرحةقي ئَيمةى بكات من تةسةور دةكةم ئةوة تةنها بيانوو بَي ئةوةى كة رةقابة و 
ئيشراي بطةِرَيتةوة من ثَيم واية رةنطة ئةو خاَلة هَيشتا تا راددةيةك لة بةرذةوةندى فرؤكةخانةكانى ئَيرة 

ندة ئةوةا دةبَي بة مةرحةلةيةكى كاتى بَي ئةطةر ئَيمة رَيز لة ئَيرادةى خةَلكى كوردستان و ةبَي هةرض
دةنطدةراني خةَلكى كوردستان دةطرين ناكرَى ئَيمة بةشَيوةيةكى هةميشةيي بَين ئةوانة لة سةرى رَي  

فيدِرالي دابَي لة ناو  ىبكةوين ئَيمة ئةطةر بةشَيوةيةكى هةميشةيي رَيطةمان بة رقابة و ئيشرايف دةسةآلت
فرؤكةخانةكان كةواتة ئَيمة دةستبةردارى سةربةخؤيينة دةوَلةتى كوردينة بؤية ثَيويستة لةطةَل هةموو 
ئةو خاَلانةى لةطةَل حكومةتى فيدِرال رةضاوى دةكةين رةضاوى ئةو اليةنة بكةين كة هةندَي  لةو خاآلنة 

كةوتنانةى بةشَيوةيةكى كاتى لةطةَل عَيراق بكرَى كثَيويستة لة مةرحةاليةكى كاتي بَي و ئةو رَي
لةبةرئةوةى دةرئةجنامى ئةو ريفراندؤمة ئةطةر ضةندين ساَلى تريب خبايةنَى هةر دةبَي ئَيمة بة 
دةرئةجنامةكةيةوة ثابةند بني بةطشيت دةمةوَى تةئكيد لةوة بكةمةوة لة ثَيناوى ئةو دةسكةوتنانةى كة 

ثاراستين كوردستان بة طشيت لة هةموو ئةو ئةطةرانةى كة مةترسي بَي   لة  ىبةدةست هاتووة و لة ثَيناو
وآلتانى دراوسَي   لة عَيراق بَي بؤ ثاراستين ئةوة ثَيويستة بةشَيوةيةكى جدى طفتوطؤ دةست ثَي بكرَى و 
 لة طفتوطؤكاندا رةضاوى اليةنى بةهَيزى دةسكةوتةكان بكرَى و طفتوطؤكان لة وآلتانى زل هَيز ضِر

بكرَيتةوة وةفدى ثةرلةمان و اليةنة ثةيوةنديدارةكان بؤ وآلتانى زل هَيز خرياتر بكرَى بؤ ئةوةى بتوانني 
لة رَيطةى ثاراستين دةستوورةوة لة رَيطةى ياساكانةوة بتوانني خؤمان بثارَيزين كة بةشَي  لةو بِريارانة كة 

 بةراسيت تاوانة بة دةرهةق كوردستان، سوثاس. 
 جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.

 فةرموو كاك قادر.

 بةِرَيز قادر رزطةيي:
  بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لة راستيدا حكومةتى عَيراق و عةبادى وةك الى هةموان ئاشكراية يةعنى بة هاوتكانيشيان لة عَيراق 
طةَ كوردستان دةكةن كة بة عةقرَيكى شؤظَيين  بةشَيوةيةك رةفتار لةطةَل مافةكانى خةَلكى كوردستان يان

و بة عةقرَيكى نولي ئةمةا دةرخةرى ئةوةية كة وةكو دةوَلةمتةدارَي  مامةَلة لةطةَل مافةكانى ميررةتى 
كورد ناكات كة عَيراق، عَيراقَيكي مورةكةبة بَي، عَيراقَيكي ئاوَيتة بَيت وةكو دةوَلةتَيكى بةسيتة فيعرةن 

ر دةستوور لة دةوَلةتَيكى بةسيتةوة بووة بة دةوَلةتَيكي مورةكةبة ئةطةر نا ةعَيراقيب لة س
تايبةمتةندييةكانى هةرَيمى كوردستان لي دةربكةى دةوَلةتى عَيراق لة حوكمراني كردن تاكو ئَيستا لة 

َلة ةدةوَلةت بةسيتةية كة دوور لة بنةماكانى دميوكراسي نةك هةر تةنها دةرهةق بة طةلي كوردستان مام
دةكا بةَلكو دةرهةق بة طةلي عةرةبيب لة ناوةِراست و باشوورى عَيراق مامةَلة دةكات، بؤية ئةو بِريارانةى 
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دةوَلةتي عَيراق دروست بَي لة راستيدا دروست  2003كة ئةو طؤِرانكاريانةى كة ئَيمة دةمانويست لة دواى 
اسي و شؤظَيين عةبادى و هاوتاكانى نيية ينةبووئةمةا هةر تةنها رَيطرييةكة عةقري شؤظينيية عةقري س

لة راستيدا كةم تةرخةمي قيادةى سياسي كورديشي تَيداية، بؤية ئةم قةرارانةى ئَيستاى حكومةتى عَيراقى 
وةك هةظاآل  باسيان كرد لة راستيدا دوورن لة قانوون و لة دةستوور ئةطةر ئَيمة سةيرى دةستوورى 

حيات و دةسةآلتةكانى، دةسةآلت و راثةراندى ديارى كردووة ئةم الكة سة 110عَيراقي بكةين ماددةى 
دةسةآلتة رَيطة بة حكومةتى عَيراق نادات كة بةم شَيوةية مامةَلة بكا لةطةَل طةلي كورد كة تاكو ئَيستا لة 

كة  ضوارضَيوةى عَيراقداية يان لةطةَل طةلي كوردستان كة تاكو ئَيستا بةشَيكة لة عَيراق و ئةم قةرارانةى
ثةرلةمانى عَيراق دةري كردوون ديسان ئةمة بةثَيي دةستوور هةر ناضَيتة ضوارضَيوةى تايبةمتةندى و 
سةالحياتى ثةرلةمانى عَيراقيب، ضونكة راستة ثةرلةمانى عَيراق حكومةت ثابةند بكات، بةآلم خؤ 

ةآلم ئةم قانوونى ئاسايي و بثةرلةمانى عَيراق دةتوانَي قانووني عادى دةركات و دةتوانى بِريار دةربكات، 
ئةو بِريارانةى لةثةرلةمانى عَيراقيب دةردةضن لة راستيدا ناكرَى ثَيضةوانةى دةستوور بن ئةوةى ئَيمة 
دةيبينني ئةم بِريارانة ثَيضةوانةى دةستوورن، بؤية سةرثَيضي كردني دةستووريب لةاليةن حكومةتى 

دةبواية لةمانطى  140ن باسيان لةوة كرد كة ماددةى اعَيراقييةوة ئةوة هةر جارى يةكةم نيية هةمووي
جَيبةجَيان بكرداية كةضى جَيبةجَي نةكرا و دةستوور عَيراقي ثابةندكردووة و ثشكى  2007ى  ساَلي 12

خةَلكى كوردستان لة مووضة بدات، نايدات و دةستوور عَيراقي ثابةند كردووة بؤ ئةوةى كة قةرةبووى 
زيان لَيكةوتووةكان بداتةوة، بةآلم نايكات و دةستوور عَيراقي ثابةند كردووة  خةَلكى كوردستان و ناوضة

حةقي ثَيشمةرطة بدات و مايف دارايي، بةآلم نايدات و لةدةستووردا هاتووة كة ثَيويستة ثةرلةمانى عَيراق 
دةستوور  ىلة برى ئةجنومةنةَي  دوو ئةجنومةن بَي، بةآلم بينيمان ناكات، بؤية ضةندين ثَيشركاريديكة

هةية كة حكومةتى مةركةزى كردوويةتى لة ئَيستاشدا و ئةم بِريارانةى كة دةرى كردوون و باس لة هَيز 
ى دةستووري عَيراقيية، ضونكة سوثاى عَيراق 9دةكات لة راستيدا ئةمةا ديسان ثَيضةوانةى ماددةى 

اق لة هةموو سنوورةكانى عَيراق ربةثَيي دةستوورى عَيراقي دةبَي سوثايةكى ثارَيزطةر بَي لة خاكي عَي
نةك سوثايةكى دابَرؤنَيسيةر بَي دذى طةلةكةى، سةبارةت بة مايف ضارةى خؤنووسينيب هةروةك بةشَي  
لةو هةظاآلنة باسيان كرد راستة ئةمة هةم لة ميساقي نةتةوة يةكطرتووةكاندا هاتووة هةم لة قانوونى 

ةمانى كوردستانة بةر لة بةِرَيوةضوونى ثِرؤسةى ريفراندؤم لدةوليدا هاتووة، بةآلم خؤزطة ئَيمة لةم ثةر
قانوونَيكمان بؤ ئةم ثرسة دةركرداية ئةم كاتة ثَيطةى قانوونى هةرَيمى كوردستان بةهَيزتر دةبوو و 
ثةرلةمان و حكومةتى عَيراقيب نةيدةتواني بةم شَيوةية مامةَلة لةطةَل مافةكانى خةَلكى كوردستان بكات 

دا 114قانوونَيكمان بؤ دةركرداية، راستة ئةمة نة لة دةسةآلتة هاوبةشةكانة كة لة ماددةى  ئةطةر ئَيمة
ةوةدا هاتووة،بةآلم ديسانةوة ئَيمة 110هاتووة و نة لة دةسةآلتة تايبةمتةندو ضِركراوةكانة كة لة ماددةى

وان قانوونى هةرَيمى َيدا مايف ئةوةمان هةية لة كاتى دذ بوونى يان تةناقوزات لة ن115بةثَيى ماددةى 
كوردستان و قانووني هةرَيم و ثارَيزطاكان لةطةَل قانووني ثةرةيانى عَيراق ئةوة ثَيشينة بؤ قانوونى 



 155 

هةرَيمى كوردستان دةبوو، بؤية ثَيطةى ئَيمةى لة رووى قانوونييةوة بةهَيزتر دةكرد، بةداخةوة ئةمة 
شكاوى دةيَرَيني و بةرذةوةنديية حيزبييةكان رَيطةى اهةَلةى سةركردايةتى سياسي كورد بوو، بةآلم بة ر

نةدا ئةم قانوونة دةربضَي و عينادى رَيطةى نةدا ئةم قانوونة دةربضَي، بؤية لة ئَيستاشدا ئةركى هةموو 
اليةكمانة راستة هةرَيمى كوردستان دةبييَن لةم وآلتة ئةوةى كة سةروةرى ياسا نيية ضؤن لة عَيراق نيية 

ردستانيب نيية ضؤن بةهاى قانوون نيية لة عَيراق بةداخةوة لة هةرَيمى كوردستانيب ولة هةرَيمي ك
نيية، بةآلم خةَلكى كوردستان ئامادةية بةرطرى لة نيشتيمانةكةى خؤى بكات و ئامادةية لة بةرطرى لة 

دةييةمان اخةبات و تَيكؤشان بكات و ئامادةية بةرطرى لة دةسةآلتي خؤماَلي خؤى بكات هةموومان ئةو ئام
بِرطةى  52تَيداية من ثَيم واية بةر لة هةموو شتَي  ثَيويستة ئَيمة تةعن بدةين لةو قةرارة لة ماددةى 

دووةمى دةستوورى عَيراق مافمان ثَي دةدات كة ئَيمة لةبةردةم دادطاى دةستوورى تةعن بدةين لة 
كيةكي طةلي كوردستان كة ئَيمة ابِريارةكانى حكومةت و لة بِريارةكانى ثةرلةمان ئةمةا وةك نياز ث

ميررةتَيكى ئاشيت خوازين و دةمانةوَى قانوون لةم وآلتةدا هةبَي و ثشتطريى لة هةموو ئةو رايانة دةكةم كة 
ئَيمة داوا لة كؤمةَلطةى نَيو دةوَلةتى بكةين  بؤ ئةوةى ثشتيواني لة مافةكانى خةَلكى كوردستان بكا 

برؤماتى و نوَينةرايةتييةكان لة ئاسيت دةرةكى دام و دةزطاى مونةزةم و يهةرضةندة بةداخةوة دام و دةزطا د
رَيكخراو نني، بةآلم ديسانةوة ثَيويستة ئةمة وةكو ثةرلةمانى كوردستان ئةمة بكةين   وةكو راسثاردة بَي 

َي بكةن ئَيمة ل  وةكو بِريار بَيت لة ثَيناو بةرذةوةندييةكامنان داوا لة هاوثةميانةكامنان بكةين ثشتطريميان 
ئةو بِريارانةى ثةرلةمانى عَيراق دَلنيام ليذنةى ياسايي بةباشي ديراسةيان دةكات ئةوةى ثَيويستى بة وةآلم 
دانةوةية ئَيمة ثشت بة دةقي قانووني و دةستوورى وةآلمي بِريارةكانى عَيراق بدةينةوة ئةطةر ئةوان 

الؤة و طفتوطؤ بكةينةوة لة ثَيناوى ئاشتةوايي يئامادةيي طفتوطؤيان تَيدا نيية ئَيمة تةئكيد لة د
نيشتيمانى وآلتةكةماندا و لةسةر ئاسيت ناوةخؤا تةئكيد لةو خاَلة دةكةمةوة كة يةكرَيزى و كؤ دةنطى 
نيشتيمانى دةبواية بةر لة ثِرؤسةكة هةبواية نةبوو، دةيَرَيمةوة ئةوةى كة رَيطرى بوو بةرذةوةندى حيزبي 

سي بوو كاتي ئةوة هاتووة بةرذةوةنديية باآلكانى نيشتيمان لة سةرووى خبوو و بةرذةوةندى شة
بةرذةوةندية حيزبي و بةرذةوةندية شةخسييةكان بن و راستييةكى تاَل هةية ئةويب الوازى ثَيطةى 

  .هةرَيمي كوردستان لة راستيدا نةبوونى سةروةرى قانوون بؤ نةبوونى ضةسثاندني دميوكراسييةت
 ابراهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د. جعفر

 اية تةركيز بكة، فةرموو كاك قادر.دووبارةية، تك

 بةِرَيز قادر رزطةيي:
  بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةمة ئةطةر دووبارة بَي خاَلي ديكةا هةية كاك جعفر، ئةمة دوا خاَل ئةوةية كة حكومةتى عَيراقى و 
تة دةسةآلتَيكى بَيطانةية لة ضاو دةسةآلتي خؤماَلي كوردى يةعين سوَلتةى عةبادى ئَيمة بةشَيكني لةو وآل

كوردى ثايةكةى خوَيين شةهيدانة خةبات و مانددووبوونى خةَلكى كوردستانة، بةآلم ضؤن عةبادى 
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سياسةتى بسيكردن و ئابروقة بةكاردَييَن حكومةتةكةى ئَيمةا بةداخةوة سياسةتى برسيكردن دةرهةق بة 
 64ئةَلتةرناتي،ى بِريارى ذمارة  64ي بةكاردَييَن، ئَيمة ثَيويست ناكات لة بِري بِريارى ذمارة ؤخةَلكي خ

دابنَين ثَيويستة ئةم بِريارة لة ثةرلةمانى كوردستان حكومةت بة ناقانووني دةريكردووة، ضونكة ئةطةر 
يستة ئةم بِريارة هةَلبوةنَيشَيتةوة، ومايف بِريين دةرماَلةى هةبَي مايف بِريين مووضةى بنةِرةتى نية، بؤية ثَي

 سوثاس.
 بةِرَيز د. جعفر ابراهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو مامؤستا عمر،

 بةِرَيز عمر كؤضةر:
  بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ابوو دبسم اهلل الرمحن الرحيم، ب قةنةعةتا من راثرسي ثَينطاظةكة طرةك طةل  وَى ذيرانةية و جهَي خؤ 
ثةشَيمان بوون ئان شكاندنة ئَي  و دوو هيض وةفايةك تَيدا نينة ب تنَى بؤ ناحةزا نةبينت ئةظ ميررةتة هي 
هةذى هندَينة بةس ئةز سوثاسيا ئةظَى ذيانا وى خؤا كةين ثاشةكفيَت نةهَيرني، ئةم ديارة هيض رؤذةكة 

طةل راثرسي نينة ذ بةر هةندَى ئةظة دهى جةنابي عةبادى ديار كر كو نة نووكة و نة هةر وةختةكى دى 
يا ئاشكراية، خاَلة ديرت ئةم بَيذم ظان لَيدوانى تووند ئيستيفزاز نةبني ا هةر اليةكى بينت روذديية ل 
سةر دايرؤطي بكةين دطةل هةمى اليةنة ب تايةت جريان و بةهدا، دووهي ئَي،ارَيدا تةلةفؤنةكة درَيذدا 

كر نزا  كا   برادةرَى دذى كريا طةلةك تةئكيد سةر مةوزووعَي كو  نقوونسولي ئةمريكى ثةيوةندي بة م
هةرَيم يا دةستثَيشخةر بَيت ئةو بَينطاظةكي بضينت بةرةظ ديالؤكَي، مة طوتَي بؤضي فشار لةسةر بةهداا 
 نايتة كرن ئةظ زمانَي زبر، بة داخةوة حةقةك دايَي ياخود مافةك دايَي، ئينلا من سَي ثَيشنيارَيت هةي،

يةكةك: ئةز داخازَي دكةم ثةرلةمان داخازَي ذ ظان قونصرياتان بكةتن دانيشتنةكَي   سةرؤك ليذنة يان 
سةرؤك فراكسيؤن ثَيك،ة دانيشني بطةينة تَيطةيشتنةكَي كة ئةظ ديالؤكة لةسةر   بنةما بكةين، ثَيشنيارَي 

ني يان ليذنةيا ياسايي كو ئامادة ادووَي ئةظ قوناهة قةنةعةتا من طةلةكي هةستيارة، ئةم وتارةكا شارست
دكةتن لةسةر ئةظَي وان رَيكةفتين بةكار بيين،   رَيكَي ئيستيفزاز نةبني، هةر ظي قونصرية تةئكيد كر 
زَيدة ئيستيفزازا بةهدا نةكةن، ثَيشنيارا سَييةم ثَيداضوونةكة دطةل خؤدا بكةين ئةظ خةَلكة بؤ ثشتةظانيا 

ذايةتي نةهاتة كرن، بةس ثشتةظاني نةهاتة كرن، ثَينلا قةناتَيت دمة طةلةك نةهاتية كرن، راستة 
كورديةت هةين، بةس ضةند مة تةرخان كرينة بؤ ئةم عةقَرَي هةيري خؤ تَيطةيشنت و نَيزي  بوونةكةي 
ضَيكةين، كا قةناتةكا فارسي، كا قةنةتةكا توركي، هةتانوكة ثَينلا قةنات مة بؤ دةبرةجة حةل ة و 

ي و ئريانييت مة ضَيكرين، يان بؤ تةربةطة، ئينلا ئةز داخازَيت دكةم ئةظ ثَيشنيارة بَيتة كمةسةلسةلي تور
راطةياندن، ئاخافتنة كاك زانا طوتي بؤ ليذنةيا دةست ثاكي، ئةز دةرفةت دبينم كو داخازا هةر 

انتار بيت مثةرلةمانتارةكي يان هةر كةسةكَي طو طؤلَيدبينت هةر كةسَي  بةَلطةك هةبيت سةر هةر ثةرلة
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يان هةر بةرثرسةك بينت لة راطةياندن رسةك ضَي كةت ئةوي بةَلطةي بطةينيتة ليذنةيا دةست ثاكي، زؤر 
 سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

يةك، ئةوة رداوا لة ئَيوةيةي بةِرَيز دةكةم هةر ثةيوةنديةك بة ئَيوة بكرَيت لة هةر شوَينَي ، لة هةر قونص
بؤ خؤتان دةطةِرَيتةوة ضؤن مةعامةلةي لةطةَل بكةن، بةس ئةوة بابةتَيكي شةخصية نَيوان ئَيوة و ئةوان، 

 ئةوان دبرؤماسينة بؤ دانيشتنةكة نةطَيِرنةوة، يةعين ئاماذةي ثَي نةكةن، بةِرَيز شوان شَي  امحد فةرموو.
 بةِرَيز شوان امحد نعمان )شوان شَي  امحد(:

 سةرؤكي ثةرلةمان. زبةِرَي

ئَيمة ضاك دةزانني مةسةلةي ريفراندؤم كة ئةجنام درا لة كوردستان نةتيلةي ئةو زوَلمة زؤرة بوو كة 
دةرحةق بة خةَلكي كوردستان كرا، هةرضي ناوي لَي دةنَين كة لَيرةوة باسي دةكرا هةموو ئةوة وةاَلم 

تَيكِراييةوة و ئةو ثَيكهاتانةي مةنتي ةكةا بوون  دانةوةي ئةو هةموو زوَلمة بووة كة خةَلكي كوردستان بة
كة دةنطياندا، ديارة باشرتين شَيوةي ذياني خؤيان لةناو هةرَيمي كوردستان دةبينةوة جَيطاي خؤشراَلية، 
ئةوةي كة عَيراقيب كردي بة ثَيي هةموو ئةو موعاهةداتة نَيودةوَلةتي و خودي دةستوور دةكةي خؤشي 

ةرقي دةستووري عَيراقي كراوة، بة ثَيي ئةو ثةميانة نَيودةوَلةتيانة و بة ثَيي خباتَرة، لةبةر ئةوةي 
، 55، 1،(و ميساقي ئومةمي موتةحيدة ماددةي )8، 1دةستووري عَيراقي ماددةكان وازحة لة ماددةي )

 ( تةئكيد دةكاتةوة، يةعين ئيرتيزامي دروست دةكات، ئةوةي تريشيان كة ئةو موعادةي نَيودةوَلةتي56
(، ئةوانةي كة لة ئةجنومةني 193( كة لة عَيراق بة ياسا كراوة، بة ياساي ذمارة )1966ساَلي )

ئاسايشةوةا كة راياكانيان دةربِرية زياتر خؤي لة سَي خاَلدا دةبينَيتةوة، هةم مةسةلةي دةستوورةكةية، 
كاربن بؤ دانووستاندني وئةوةي تريب شةِر طرذي كة روونةدات، مةسةلةي هاوكاري دانووستاندن، يةعين ها

نَيوان ئَيمة و بةهدا، ئةوةي جَيي خؤشراَلية هةرَيمي كوردستان ثاا ئةوةي كة ئةو وةرةقة بة قوةتةي كة 
كةوتة دةست دةنطي خةَلكي كوردستاني ثَيية لةسةر هيض خيالفةكي نيية، لةسةر ئةو رايانةي كة 

مادةين كة موناقةشةي بكةين كة شارةزايان و ائةجنومةني ئاسايب هةيةتي، بة نيسبةت دةستوور ئَيمة ئ
ثسثؤراني خؤمان بة بةَلطةوة هةموويان دياري كردووة بة ثَيي خةرقي دةستووري عَيراقي بةرامبةر بة 
هةرَيمي كوردستان، ئةوةي تريب بة هيض شَيويةك لةطةَل ئةوةدا نينة كة طرذي و شةِر رووبدةن لة نَيوان 

َيمة ثشتيوانيةكي نَيودةوَلةتي بؤ ئَيمة دةكرَي جَيطاي خؤشراَلية كة بَين بؤ ئئَيمة و بةهدا، ئةوةي تريب 
ئةم دانووستانانةي لة نَيوان ئَيمة و حكومةتي بةهدا دةكرَيت، ئةجنام بدرَيت، داوا دةكةم ثةرلةماني 

، مةجريسي اكوردستان نيدائَي  ئاِراستةي كؤمةَلطةي نَيودةوَلةتي ياخود ثةرلةماني هةموو واَلتاني دوني
(، واَلتاني دةورووبةر، واَلتاني ئيسالمي و عةرةبي بكاتن، دةرحةق بةو خةَلكةي ياخو بةو unئةمن، )

مافةي كة ئَيمة هةيتمان لة كوردستاندا، ياخود ئةو ئيستيفتايةي كة دةرمان بِرية ثَيويست بةوةي دةكات 
ياخود ئةو كؤمةَلطايانةي كة هةية، ئةو  كة نيدايةكمان هةبَيت، بانطةوازَي  بؤ هةموو ئةو واَلتانةي
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ريكخراوانةي كة هةية بؤ ئةوةي كة بة بةَلطةوة ئَيمة لةطةَليان دابنيشني، ياخود طوَييان بؤ رابطرين كة 
ثشتيوانيةكي تةواوي قةزيةي هةرَيمي كوردستان بكةن كة خؤي بةرةو سةربةخؤيي بوون دةبيين لةو 

(يب كة زؤرجار ئةوان باسي لَيوةدةكةن، بةِرَيزان، ئةو 140ةي )دئيستيفتايةي كة كراية، مةسةلةي ماد
ماددةية خؤي ماددةيةكي دةستوورية لة زمين ئيرتيزامة بةرامبةر بة حكومةتي عَيراقي، نةنووسراية لة 
ئيختيصاصي عَيراق، لة زمين ئيرتيزاماتي عَيراقية، بؤية كة لة ئيرتيزامة حةقَيكي خؤنانة ئةطةر دوو 

يفراندؤم ئةجنام نةدرَي لةم ناوضانة، يةك تةرةفةا دةتواني بيكةي، هةتا مةسئوليةت و رتةرةفةا 
مةساريفي ئةو دةنطدانةي كة دةكرَي دةكةوَيتة ئةستؤي حكومةتي عَيراقي، ثَيويست بةوةي دةكات 

َي وئةوانةا وةكو نوقتةيةك دةتوانرَيت قسة و باسي لةسةر بكرَي، ئةوانةي تريب زؤر تيكرارة و نامة
 درَيذي بكةمةوة، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز ئاواز خان فةرموو.
 بةِرَيز ئاواز محيد حسني:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثَيشةكي بةخَيرهاتين مَيوانة بةِرَيزةكان دةكةم، سةرةتا ثريؤزبايي لة خةَلكي كوردستان دةكةم كة 
كةوتين لة ريفراندؤمي طةلةكةمان، خاَلةكان تةقرييبةن هةمووي ئيشارةي ثَيدارية لةاليةن رسة

هاوِرَييانةوة، من زؤر بة كورتي ئيشارةت بة هةندَي  بابةت دةدةم كة لةالم طرنطة، ئةو بِريارانةي كة لة 
َي  دراوة بؤ ئاستةنس َلثةرلةماني بةهدا دةرضووة هيض بنةمايةكي ياسايي نيية، ضةندين ساَلة هةموو هةو

خستنة سةر ذياني هاواَلتياني هةرَيم و دروست كردني كَيشة بؤ هةرَيمي كوردستان، لة خؤ بةرَيوةبردن و 
بةرطري كردن لة خؤي، ثَيويستة داوا لة كؤمةَلطاي نَيودةوَلةتي بكرَي، لة ئةجنومةني ئاسايب كة بَينة سةر 

ةر ئةو هةموو سزا ناِرةوايانة كة بة سةر هةرَيمي سخةت و موخاتةبةي حكومةتي بةهدا بكةن لة
كوردستانيان سةثاندووة، من تةنها ضارةسةر لةوة دةبينم كة بة زووترين كات دةوَلةتي كوردي رابطةيةنني، 
ضونكة كَيشةكان بةردةوام دةبن ئةطةر بةم شَيوةية لةطةَل بةهدا بةردةوام بني، بابةتَيكي تريب كة زؤر 

َي بدةم بابةتي ئةو كاناَلي راطايةندنةية كة ترس و دَلةِراوكَييةكي زؤريان لة ناو خةَل  ثطرنطة ئيشارةتي 
بةاَلو كردؤتةوة، داوا لة حكومةت دةكةم لة رَيطاي وةزارةتي رؤشنبريي موخاتةبة بكات و ئيلرائاتيان 

 سوثاس. رلةطةَل بكات بؤ ئةو هةواَلة نا راستانة كة هاواَلتيان ثَيي دَل طران بووينة، زؤ
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز ئاواز جةنطي فةرموو.
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 بةِرَيز ئاواز جةنطي بورهان:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةرةتا ثريؤزبايي لة خةَلكي هةرَيمي كوردستان و ناوضةكاني دةرةوةي هةرَيم دةكةم بؤ سةرخستين 
دةنطدان لةم ناوضانة رةنطة كارَيكي ئاسان نةبووبَي ثريؤزباييان لَي دةكةم، من  ثِرؤسةي ريفراندؤم و

ثَيمواية ئةجنام داني ريفراندؤم لة هةرَيمي كوردستان و لةو ناوضانةي دةرةوةي هةرَيمي كوردستان كارَيكي 
ةو ثِرؤسةية هةوَلي ئطةورة بوو، بةاَلم ثَيمواية سةركردايةتي كورد دةبواية ئامادةكاري باشرتي بكرداية بؤ 

زياتري بداباية، بةرذةوةندي تةسكي حيزبايةتي وةال بناية بؤ ئةوةي ئةمِرؤ وةكو ثةرلةماني عَيراق بة 
رةهمي هةموو ناكؤكي و ناتةباييان ئةو رؤذة كة كؤبوونةوة بِرياريان دا كة ئةو بِريارانةيان لة دذي 

بن، بةداخةوة ئَيمة نةمانتواني ئةوة بكةين بؤ  هةرَيمي كوردستان دا توانيان يةك ريزبن، يةك دةنس
ريفراندؤمي هةرَيمي كوردستان و ناوضةكاني دةرةوة، ئةمِرؤا بةداخةوة كة لَيرة كؤبووينةتةوة هةمان 
بابةت نةمانتوانيوة بة يةك دةنطي، بة يةك ريزي دابنيشني لة ناو ثةرلةماني كوردستاندا رةنطة ئةوة 

هةم بةرامبةر عَيراق و بةرامبةر واَلتاني دةرةوة كة خةم خؤري ئَيمةن،  اوَينةيةكي جوان ثَيشان نةد
سااَلنَي  كة دؤسيت ئَيمةن، زؤريان داوا لَي كردين كة ثِرؤسةكة بؤ ماوةيةك دواخبةين بؤ ئةوةي هةَلي 

ة كباشرت بِرةخسَي بؤ هةرَيمي كوردستان و بؤ طةَلي كورد، بة هةرحاَل ثِرؤسةكة ئةجنام درا و نةتيلة
ضاوةِروان كراوبوو، ضوونكة ئَيمة هةموومان دَلنيا بووين لةوةي كة دةنس دةدةين بة بةَلَي، ثَيموانية 
كةسانَيكي زؤر كةم بَي دةنس بة نةخَير بدات بةرامبةر بةو ثِرؤسةية، من ثَيمباشة بةرامبةر ئةو 

ريي لَي بكةينةوة و وةاَلميان ببِريارانةي ثةرلةماني عَيراق ئَيمة زؤر حةكيمانة لةسةر خؤ بة هَيواشي 
بدةينةوة، بة بِرطةي ياسايي هةموو ئةو بِريارانة بِرطة بة بِرطة ئَيمة وةاَلمي بدةينةوة، هةروةها لة كوَي 
ئةوان بة ناياسايي بِرياريان بةسةر هةرَيمي كوردستاندا سةثاندووة ئَيمة بة بِرطةي ياسايي وةاَلميان 

مانتاراني كورد لة بةهدا مةيدانةكة ضؤَل نةكةن، دانيشتنةكان بايكؤت ةبدةينةوة، داوا دةكةم لة ثةرل
نةكةن، رةنطة وجودي ئةوان و لة ناو دانيشتين ثةرلةمان بِريارداني ثةرلةماني عَيراق رةنطة كاريطةري 

رلةمان ةهةبووبَي، من ناَلَيم رةنطة بيطؤِري بِريارةكان، بةاَلم كاردانةوةيةكي باشي دةبوو وجوديان لة ناو ث
كاركردنيان لةسةر ئةو بِرطة دةستووريانة و ئةو بِرطانةي كة لة ديباجةي دةستوور هاتووة لة بةرذةوةندي 
خةَلكي هةرَيمي كوردستانة دةبَي ئةوان كار لةسةر ئةوة بكةن، بؤية داوايان لَي دةكةم مةيدانةكة ضؤَل 

ستاني ئَيمة زؤر بةهةندي وةربطرين و كار ينةكةن، من ثَيم باشة لةسةر طوتةكاني بةِرَيز ئايةت الرة س
لةسةر طوتانةي ئةو بةِرَيزة بكةين، ضونكة ئةمانة بة مَيذووي خؤيان دؤسيت ميررةتي ئَيمة بوون، هةميشة 
وايان ثَيشان داوة كة دؤسيت ميررةتي ئَيمةن، قةت دذايةتي ميررةتي ئَيمةيان نةكردووة، تارخيَيكي دوور و 

ة دةبةستَيتةوة، بؤية هيوادارم سةركردايةتي كورد ئةوة بةهةند وةربطرَي، بؤ بةِرَيز ودرَيذة ئَيمة بة يةكة
وةزيري طواستنةوة و طةياندن، ئةو بةِرَيزة ضةند بةرضاو روونيةكي دا بة ئَيمة لةسةر ئةو وةزعةي كة 

َيكامنان ضةندين ِرهاتؤتة ثَيب هةرَيمي كوردستان ئةمانة بؤ من شيت تازة نةبوون، ضونكة ئَيمة لةطةَل هاو
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جار لة سااَلني رابردوو سةرةداني فرؤكةخانةي سرَيمانيمان كردووة بة تايبةتي لة فرؤكةخانةي سرَيماني 
هةميشة خاَلي يةكةم بة ئَيمة طوتراوة ئةطةر رؤذَي  لة رؤذان ئَيمة ثةيوةندميان لةطةَل عَيراق لةطةَل 

َل هةرَيمي كوردستان راطرتين فرؤكةخانةكانة لة هاتن و ةناوةند خراث بَي يةكةم كار كة بةكاري دَينن لةط
طةرانةوةيان بؤ هةرَيمي كوردستان، ضونكة وةكو دةزانن ئامسان و ئاو خاَلة سنووريةكان ئةمانة ثرسي 
سيادين، حكومةتي ناوةند هةر كاتَي  بيةوةَي كارتَيكة بةدةستيةوة دةتوانَي بةكاري بَينَيت دذي ئَيمة، 

لة بةِرَيزيان دةكةم، ئايا ئَيوة وةكو وةزارةت ئةلرتناتي،تان ضيية بؤ خةَلكي هةرَيمي  ربؤية من ثرسيا
كوردستان  كة وةكو باستان كرد خةَلكانَي  زةرةمةند دةبن لةم ناوة كة رةنطة خةَلكي نةدار و خةَلكي 

هةرَيمي  يهةذاربن، خةَلكي نةخؤا بن ثَيويستيان بةوةبَيت كة بضنة دةرةوة بؤ عيالش لة دةرةوة
كوردستان، ئَيوة ئةلرتناتي،ةكانتان ضيية تا رَيطةي ئامساني طريا رةنطة رَيطةي خاَلة سنووريةكانيب 
داخبرَي، ئايا وةكو وةزارةت هيض ثالنَيكتان هةية ئَيوة لةطةَل حكومةتي هةرَيمي كوردستان باستان كردووة 

ة كارتي ئاومان بةدةستةوةية، من ثَيمواية راستة مئةو بابةتة  خاَلَيكي تر كة بةِرَيزَي  باسي كرد كة ئَي
كارتَيكي زؤر طةورةية، بةاَلم ثَيمواية جارَي زووة ئَيمة ئةو كارتة بةكار بَينَيني، با هةَلي بطرين ضؤن كورد 
دةَلَي بؤ رؤذي رةا جاري ماوة ئةو كارتة بةكاربَينني، فيعرةن ئاوي كوردستان كة بةشي هةرة زؤري بؤ 

خوارووي عَيراق دةضَي كارتَيكي يةكلار طرنطة، بةاَلم با جارَي ئَيمة ئةو كارتة نةسووتَينني،  ناوةراست و
ضؤن كارتي ريفراندؤمان بةثةلة لة ثةرلةمان راسثاردةمان بؤ دةركرد و ياسامان بؤ دةرنةكرد با كارتي 

سةيرمان دةكةن، رةنطة  ةئاويب بةو دةردة نةبةين، من ثَيمواية دؤستاني ئَيمة رةنطة ئَيستا لة دوورةو
ثَيشمان بَرَين ئَيمة زؤر راوَيذمان لةطةَل بةرثرساني هةرَيمي كوردستاندا كرد و ئامؤذطاريشمان كردن، 
بةرضاوروونيمان دانَي كة رةنطة ئةطةر ثابةند نةبن بةو بِريارانة ياخود بةو ثَيشنيارانة رؤذطارَيكي 

ايا حكومةتي هةرَيمي كوردستان من حةزم دةكرد ئةمِرؤ ئناخؤا بَيت روو لة هةرَيمي كوردستان بكات، 
ئةو وةزيرة ثةيوةنديدارانة لَيرة بووناية لةسةرووي هةموويانةوة وةزيري دارايي، وةزيري بازرطاني، 
وةزيري ثَيشمةرطة بؤ ئةوةي بةرضاو رووني بدةنة ئَيمة و خةَلكي هةرَيمي كوردستان كة ئامادةكاري ضي 

ي ناوةند بِرياري تووندتر بةرامبةر بة هةرَيمي كوردستان بطرَيتة بةر تكراوة، ئةطةر حكومة
ئامادةكاريةكاني ئَيمة ضيية، ئَيمة تا ضةند دةتوانني بةرطري لة خاك و نيشتيمانةكةي خؤمان بكةين، ئايا 

ِري دذ بة ةئةو دةوَلةتانةي كة تاوةكو ئَيستا ئَيمة دةَلَيني دؤستمانن لَيمان نزيكن و هاوكارمان بوون لة ش
تريؤرستاني داعب و هاوكاري زؤري هةرَيمي كوردستانيان كردووة، راي ئةو دةوَلةتانة ضيية  ئايا تا ضةند 
لَيمان زووير بوون ياخود هةر قسةي ئيعالمي و لةسةر تةلةفزيونةكان باس دةكرَي، هيوادارم شيت ذَير بة 

 ذَيري هةبَيت، سوثاس.
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 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: /يبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيك

 انشاهللاتبةِرَيزان، خؤتان ئاطادارن لة طرذيةوة بةرةو هَيور بوونةوة دةضَيت، لةبةر ئةوة بةو ئاراستةية 
خولةكاني ئَيمة ئةمِرؤ لةم دانيشتنةدا ثةيامي بةهَيزتر دةضَيت لة ثَيناوي ئةوةي ديالؤطَيكي ئةجنامدةر لة 

 سةالر فةرموو. ئايندةدا بةدةستةوة بَيت، كاك
 بةِرَيز ساالر حممود مراد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لة راستيدا ئَيمة لة نَيوان دوو بذاردةداين حكومةتي ئيتيرادي ئَيمة ئاِراستة دةكات بؤ بذاردةي شةِر، بةاَلم 
اشيت ئدةبَي هةرَيمي كوردستان بةرزتر و دوورتر لةم بِريار و لةم هةَلسوكةوتة بِروانَيت بذاردةي 

هةَلبذَيرَيت، بة ثَيي ثةمياننامةي نةتةوة يةكطرتووةكان بةديهَيناني مايف ضارةي خؤنووسيين طةالن زامين 
ئاشتيية لة جيهان و لة نَيوان طةالن و واَلتاندا، هةروةها بة ثَيي ماددة يةكي ثَيماننامةي نةتةوة 

تووةكانيب ئيرزامي واَلتاني ئةندامي ر(ي ثةمياننامةي نةتةوة يةكط55يةكطرتووةكان، هةروةها ماددة )
كردووة بؤ بةديهَيناني ئاشيت لة جيهاندا و حيفازكردن لة جاِرنامةي طةردووني مايف مرؤظةوة بؤ هةر 
اليةك كة بة تايبةتي ئةنداماني كة هةن ثَيشَيري دةكةن، لةو رووةوة ئَيمة دةبَي ثشت ببةستني بة 

مة هةنطاوَيكي زؤر قورس و رؤذهةاَلتي ناوةِراست هةذَين و دونيا ثرةنسيثة نَيو دةوَلةتيةكان، ضونكة ئَي
هةذَينمان هةَلطرتووة، ئةمة ثَيويسيت بةوةية كة ضةكَيكي طةورةشي بؤ ئامادة بكةين، بة ديدي من بابةتي 
ئاشيت طةورةترين ضةك بؤي بريتية لة يةك ريزي ناوخؤيي خةَلكي كوردستان كة زامين سةركةوتين 

(ةوة تاوةكو 48ثرسةدا، هةرضةندة ئَيمة زياتر لة ئيعالني عالةمي ح وقي ئينسانةوة لة ) ئَيمةية لةم
ئَيستا كة وةكو ضةترَي  ثارَيزطاري لة ماي و ذياني طةالن دانراوة، ئَيمة ضةندين جينؤسايدمان دةرحةق 

ةو دواتريشيان ِركراوة، لة ئةنفال و كيمياباران و بَيسةروشوَينكردني بارزانيةكان و فةيريةكان و كؤ
جينؤسايدي ئَيزيديةكان، بؤية كؤمةَلطاي نَيو دةولَلةتي بة شَيوةيكي طشيت كةمتةرخةمة بةرامبةر بة ئَيمة، 
كة ئَيمة هةنطاو دةنَيني ببني بة ئةندام لة خَيزاني كؤمةَلطاي نَيو دةوَلةتي، لة راستيدا دةبَي مةقاي  و 

خؤماندا بارطاوي بكةين و هةَلبطرين، ئةويب ثةيوةستة  يمةعايري موجتةمةعي دةولي لةطةَل حوكمِران
بة يةك ريزي ناو ماَلي خؤمان و ضةسثاندني سةروةري ياسا، من ثَيشنيار دةكةم بؤ ثةرلةماني كوردستان 

( خاَل و هةر يةكة 13( خاَل ئامادة كردووة ليذنةي قانوني بة )13حكومةتي ئيتيرادي الئيرةيةكي )
خؤي وةاَلمي حكومةتي ئيترادي و ثةرلةماني عَيراقي بداتةوة، ئَيمة تةركيز بكةينة  وةاَلم دانةوةي خاَلي

سةر ثةسةندكردني مةبدةئي طفتوطؤ، ثرةنسيثي طفتوطؤ باشرتين ثرةنسيثة كة ئَيمة دوور دةخاتةوة لةو 
دستان رتةَلةيةي كة واَلتاني ئةقريمي يان هةندَي  هَيزي شؤظيين لة عَيراقدا دةيانةوَي هةرَيمي كو

دةستكةوتةكاني ثَي لةبار بدةن، لة راستيدا دةبَي تةركيز خبرَيتة سةر ئةوة يان ئاماذة بةوة بكرَي 
طامارؤداني سنوورةكاني هةرَيمي كوردستان تةنها طةمارؤ و حةساري ئابووري نني بؤ سةر خةَلكي 

ؤ سةر ناووضةكاني جنوب و بكوردستان، بةَلكو طةمارؤي ئابوورية بؤ سةر خةَلكي بةسرة، بؤ سةر بةهدا، 
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ناوةِراست، ضونكة ئةوانة مةرزي نَيو دةوَلةتني لةم سةري واَلتةوة بؤ ئةو سةري والَلت، ثَيويستة لة راستيدا 
وةكو ثةرلةماني كوردستان كؤمةَلَي  رَي و شوَيين ئيلرائي بطرينة بةر بؤ حكومةتةكةمان كاراتر ببَيتةوة، 

( كة ضؤن بؤ ريفراندؤم هةي بووة زياتر 25/9  كوردستان لة رؤذي )بؤ ئةوةي بتوانرَي متمانةي خةَل
هةي بَيت، واتة ئَيمة بة جَي بةجَي كردني ياسا و ثاراستين سةروةري ياسا و طةِرانةوة بؤ خةَل  ثاداشيت 
ئةو ضاكةيةي خةَلكي خؤمان بدةينةوة كة سةرباري هةِرةشة طةورةكاني كة دةرحةق بة خةَلكي ناوضة 

يةكاني دةرةوةي هةرَيميب كرا هةر ضوونة ثاَل سةندوقي هةَلبذاردنةكان و لة شوَيين ثارَيزراو نكوردستا
نةبوون توانيان رووبةرووي كؤمةَلَي  مةترسيب ببنةوة، ثَيشنيار دةكةم ثةرلةماني كوردستان ئي راري 

عوم َيكي باا بؤ  ئةوة بكات كة سنووري نَيوان هةرَيمي كوردستان و رؤذئاواي كوردستان بكرَيتةوة،
خةَلكي كوردستان لة رَيطاي رؤذئاواوة دروست بكرَي، ئةطةر قسة لةسةر داخستين فرؤكةخانةكاني هةرَيم 
بكةين ئَيمة ئيب لةسةر ئةوة بكةين هةماهةنطيةكي تةواو لةطةَل فرؤكةخانةي قاميشرؤ دروست بكةين بؤ 

ن، ثَيويستة لة راستيدا زماني دةربِرينمان و ةئةوةي هةرَيمي كوردستان لةو رَيطةوة بتوانن هاتووضؤ بك
هةَلسوكةومتان لةسةر ئاسيت بةثرسياريةتي زماني طفتوطؤئامَيز و ثشت ئةستوور بَيت بة ثرةنسيثة نَيو 
دةوَلةتيةكان، ضونكة ديارة دةوَلةتي عَيراقي و حكومةتي ئَيستاي عَيراقي ثَيدةضَيت هَيشتا تَير نةبووبن 

ستيدا، وةكو ئةوةي دةوترَي ثَييان بَرَين رشتين خوَيين خةَلكي كوردستان خةَلكي ابة رشتين خوَين لة ر
س،يل ئايا ئةمة دَلتان ئاوي نةخواردةوة، تَيري نةخوارد، كاتي ئةوةية بةم جؤرة موخاتةبةي كؤمةَلطاي 

ني لة دة ساَل كنَيو دةوَلةتي بكرَي و موخاتةبةي دونياي عةرةب و دونياي دةوروبةر بكرَيت كة ئَيمة طةلَي
جارَي  كة بة جؤرَي  لة جؤرةكان جينؤسايد و هةوَلي جينؤسايدمان دةكرَي لة مَيذووي مرؤظايةتيدا 
وَينةي نيية، ئةمة دةبَي ببَيت بة ناسنامةي طةَلَيكي مةزلوم كة بة ثَيي ياساي نَيو دةوَلةتي جينؤسايد 

ؤ ثارَيزطاري كردن لةو طةالنةي كة تاواني بتاوانَيكي نَيو دةوَلةتية، قانوني نَيو دةوَلةتي هةية 
جينؤسايديان دةرحةق دةكرَيتةوة، بؤية من رام واية دةبَيت ثشت ببةستني بةم دةستةواذانة، دوا قسةم 
ئةوةية ئةم خةباتي سةربةخؤيي و دةوَلةتدارية هي ئةم سةردةمة نيية لة راستيدا، ئَيمة دةبَي وةفادارميان 

دستان ئةطةر لة باشووري كوردستانةوة دةست ثَي بكةين و لة دةورووبةرةوة رهةبَي بؤ سةركردةكاني كو
دةست ثَي بكةين لة )شَي  حممودي مةلَي ، قازي رةمحةتي، بارزاني رةمحةتي(ةوة تاوةكو دةطاتة 
سةركردةكاني تر ئةم مرمالنَي و ئةم هةوَل و خةباتة هةبووة، بةاَلم قؤناهَي  هاتؤتة ثَيشةوة ئةمة 

ي جياوازة، من ئاماذة بة ئةم بابةتي ثرسي ضارةنووس و طؤِريين نةخشةي عَيراق بؤ طفتوطؤيةكي كقؤناهَي
بةِرَيز ) كاك نةوشَيروان مستةفاي رةمحةتي( كة لة رؤذنامةي لؤمؤندي فةرةنسي دواي بةشداري كردني لة 

كة دةبَي ئةطةر  ت( كردوويةتي باسي ئةوة دةكا1986موئتةمةري حيزبي ئيشرتاكي فةرةنسي لة ساَلي )
ئَيمة مافةكامنان دةستةبةر نةكرَي باشرت واية عَيراق دابةا ببَيت بؤ سَي دةوَلةتي شيعي، سوني، كوردي 
ئةو كاتةا هةندَي  هةبوون بة ناو هَيزي نيشتيماني، بةاَلم شؤظَينيةت طرتين و رووبةرووي ئةم 

كيتابَي  وةاَلمي ئةم بؤضوونةي دايةوة بة  بؤضوونانة بوونةوة، لةبةر ئةوة دواي ئةوة )مام جةالل( بة
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باسي لةوة كردووة كة ئةمة خةونَيكة رؤذهةاَلتي ناوةِراست بةرةو الدميقراطي( تايبةتي لة رؤذنامةي )الرد 
الغد الدميقراطي و حرمان الشعب حتى ئاشوبَيكي تر دةبات، بةاَلم )مام جةالل( لة ناميركةيةكي طةورةدا )

وةاَلمَيكي تَيرو تةسةلي ئةم مةسةلةيةي داوةتةوة، لةبةر ئةوة ئةم جةدةلة  (من حق التحقيق احللم
جةدةلي ئَيستا نيية، بؤية ئَيمة بةالمانةوة طرنطة ئةم دةستكةوتة ببيَيتة دةستكةوتي مَيذووي سةد ساَلةي 
 طةلي ئَيمة لة باشووري كوردستان، ئَيمة ثشت بة دؤستةكاني خؤمان ببةستني لة ثارضةكاني تري

كوردستان، بؤية ئةطةر بِرياري ريفراندؤم هةنطاوَي  ئَيمة بةرةو سةربةخؤيي و خةَلكي دونياي بة ئاطا 
هَينابَيتةوة كة كورد دةيةوَيت دةوَلةتي هةبَيت و ئةم هةموو مانؤِرةي حوكمِرانية لة باشووري كاوردستان 

ي نَيو دةوَلةتي هةية بؤ اهةية، ئةم هةموو رووبةرووبوونةوةي تريؤر و نوَينةرايةتي كؤمةَلط
رووبةرووبوونةوةي تريؤري داعب بؤ بةدبهَيناني مايف ضارةي خؤنووسينة، ئةطةر ريفراندؤم ئةو 
هةنطاوةي باشرت بؤ ئَيمة رةخساندووة ئَيمة بة دَلنياييةوة ئةو هةَلة كوشندةيةي كة )عةبادي( و 

اندؤم باشرت خزمةتي دؤزةكةي ئَيمة دةكات ر( خاَلية داويانة لة ريف13ثةرلةماني عَيراق لةو بِريارة )
ئةطةر باا بتوانني مامةَلةي لةطةَلدا بكةين، بؤية لة كؤتاييدا ئةم ضريؤكة بَي كؤتايية ئةطةر بَيتوو ئَيمة 
درونةكامنان نةكةين بة كردار، طرنس ئةوةية ئةوةي ئَيمة دةيَرَيني هةر كةسة و الي خؤيةوة، هةر 

موئةسةسةيةك الي خؤيةوة كاري ثَي بكات و لة بوهزي حزبيةوة برتازَيني بؤ  رتةرةفة و الي خؤيةوة، هة
 بوهزي نيشتيماني و نةتةوةيي من دَلنيام سةركةوتنيب نزيكة، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

(ي حمرم لة دةرةوة 10ة بؤنةي )بهةر بؤ ئاطاداري بؤ ئةم بةِرَيز ئةندام ثةرلةمانةي كة بةِرؤذوونة 
 ئامادةكاري كراوة، كاك مةردان فرموو.

 :مصطفى خضربةِرَيز مةردان 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من هةوَلدةدةم بة ثَيي بةرنامةي كار كة نووسراوة وةكو وةاَلمَي  بؤ بِريارةكاني حكومةت و ئةجنومةني 
ة طوتار ثَيشكةا بكةم، ثَيب هةموو شتَي  من لةطةَل ئةوةم ننوَينةراني عَيراقي فيدراَل وةاَلم بدةمةوة، 

ئةم خااَلنة ضةند ثَيشنيارَيكن لة هةَلوَيسيت ثةرلةماني كوردستان   بة بِريارة،   بة راسثاردةية كة لة 
دوايي دةردةكرَيت جَيطايان بكرَيتةوة، لة سةرةتا ثَيشنيار دةكةم كة ئَيمة بة هةمان نةفةسي ثةرلةماني 

ق و حكومةتي عَيراق وةاَلميان نةدةينةوة، ئَيمة بة مَيشكَيكي كراوة، بة سينطَيكي بةرفراوان و لةسةر اعَير
خؤ وةاَلميان بدةينةوة و موخاتةبةي موجتةمةعي نَيو دةوَلةتي بكةين، خاَلي يةكةم بة ثَيي بِرطة دوو لة 

راوة كة تةعديري ياساي فيدراليةكان د( لة دةستووري عَيراق ئةو مافة بة هةرَيمي كوردستان 121ماددةي )
بكةين، بؤية من لَيرة ثَيشنيار دةكةم بؤ ئةوةي بة كورتي زؤر درَيذ نةكةم، ثَيشنيار دةكةين مادام ئَيمة 
ئةو مافةمان هةية ئَيمة بة رةهايي ئةم بِريارانة رةت بكةينةوة، ضونكة ثَيشَيري دةستووري عَيراق و 

دةوَلةتي تَيداية، بةِرَيزان، زؤر لة ئةنداماني ثةرلةمان )د.فرست، ئامينة  ياساكان و ديسان مواسي ي نَيو
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خان( زؤر لة هةظااَلني تر ئيشارةتياندا بة زؤر لةو ثَيشَيرية ياسايي و دةستووري ديسان مواسي ي نَيو 
 دةَلةتي كرد، من يةك يةك باسيان ناكةم، تةنها تةئكيد دةكةمةوة كة يةكة بة يةكة لة هةَلوَيسيت

ثةرلةماني كوردستان ئيشارةتيان ثَي بدرَيت و جَيطايان بكرَيتةوة، خاَلَيكي تر هةروةك ئاشكراية كة 
ريفراندؤم ئامرازَيكي ئاشتيانةي مايف ضارةي خؤنووسيين طةالنة، بؤية بة ثَيويسيت دةزا  كة خيتابي 

ينةوة لة ثِرؤسةي ةثةرلةماني كوردستان تةئكيد لة ئاشيت و دووركةوتنةوة لة تووندوتيذي بك
سةربةخؤيي، تةنها يةك حاَلةت ئَيمة تةفويزي دةزطا ثةوةنديدارةكان بة تايبةت فةرماندةي طشيت هَيزي 
ثَيشمةرطة بكةين ئةطةر مةترسي و تةهديد لةسةر سنوور و لةسةر خاك و لةسةر هاواَلتياني هةرَيمي 

ت كة بةرطري لة خؤمان بكةين، خاَلَيكي َيكوردستان بَيت وةكو حةقي ديفا  و بةرطري ئةو مافةمان هةب
تر ديسان بة ثَيويسيت دةزا  كة ئَيمة لة ثةرلةماني كوردستان تةئكيد لة زماني ديالؤة بكةين، ضونكة 
زماني ديالؤة بؤ ئةم قؤناهة بؤ هةَلوَيسيت ثةرلةماني كوردستان، بؤ هةَلوَيسيت هةرَيمي كوردستان و 

ويستة كة بةم شَيوةية ئَيمة وةاَلم و موخاتةبةي موجتةمةعي نَيو َيسةركردايةتي سياسي كورد زؤر ث
دةوَلةتي بكةين، خاَلَيكي تر زؤر بة ثَيوَيست دةزا  كة تةئكيد و راسثاردةي حكومةتي هةرَيمي كوردستان 
بكةين كة لة دوو ئاست، لةسةر ئاسيت ناوخؤي لة ضةند رؤذي داهاتوودا لة رَيطاي دانيشنت و كؤبوونةوة 

طةَل هةموو قونسل طةري و نوَينةرايةتي واَلتان لة هةرَيمي كوردستان دابنيشني، حةقي ةتي ئةم ةل
عةقريةتة كة ئَيستا بِرياري لة دةستة دةسةاَلتي لة دةستة لة بةهدا بؤيان روون بكةينةوة ديسان هةموو 

نَيو دةوَلةتيان بؤ روون بكاتةوة  ئةو ثَيشَيركارية ياسايي و دةستووري و ئيتيفاقاتي نَيو دةوَلةتي و مواسي ي
كة لة بِريارةكاني ئةجنومةني نوَينةراني عَيراق و حكومةتي عَيراقدا هةن، ديسان لةسةر ئاسيت دةرةوةا 
زؤر طرنطة كة تةئكيد لة نوَينةرايةتيةكاني حكومةتي هةرَيمي كوردستان بكرَي كة لةو ماوةيةدا ئةكتيظ 

كار لةسةر ئةم خاَلة بكةن، ضونكة من ثَيمواية ئةطةر هةموو  بن، ثةيوةندي بةردةوام بكةن ديسان
نوَينةرايةتيةكامنان بة باشي كار بكةن، ضونكة تَيبيين بة حةقي ةت لةسةر كاري هةندَي  لة 
نوَينةرايةتيةكان هةية، ئةوةي ئَيمة دةيبينني لة راطةياندن تةنها هةندَي  نوَينةرايةتي ئةكتيظ هةن، 

ايةتيةكان بة باا كار بكةن من ثَيمواية دةتوانن بة باشي هةَلوَيسيت خةَلكي رئةطةر هةموو نوَينة
كوردستان و ئةو ثَيشَيركارية ياسايي و دةستووريانة بطةينة واَلتان، خاَلي كؤتاييم بة ثَيويسيت دةزا  

ودا وديسان لة هةَلوَيسيت ئةمِرؤي ثةرلةمان كوردستان تةئكيد لةسةر ئةوة بكرَيتةوة كة لة داهات
طفتوطؤكاني هةرَيمي كوردستان و سةركردايةتي سياسي و حكومةت لة ضوارضَيوةي مايف سةربةخؤيي بَيت، 
لة ضوارضَيوةي ئةجنامي ريفراندؤم بَيت، كةمرت لة سةربةخؤيي و مايف ريفراندؤم بة هَيض شَيوةي  طفتوطؤ 

مةعي نَيو دةوَلةتيب نةكةين، زؤر ةنة لة طةَل بةهدا بكةين نة لة هيض دانيشتنَي  و هةتا لةطةَل موجت
 سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز مةدينة خان فةرموو.
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 بةِرَيز مةدينة ايوب امحد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 مة بة ئازادي َيثريؤزبايي طةرم ئاِراستةي طةلي كورد دكةم، كو يةكةم جارة لة مَيذوويا طةلي كورد دا طةل
دةنطَي خؤ داي، دةست خؤشي ل كؤمسيؤنا بااَليا سةربةخؤيا هةَلبذاردن و راثرسيا لة هةرَيما كوردستانَي 
ذي دكةم، من دظَيت بةحسَي ثةيام نامة نَيظ دةوَلةتي ذ بكةم، لة خوال شةشَي ليذنةيا مايف مرؤظ لة سااَل 

( لة 2200ي طةالن، هةر ديسان بِريارا ذمارة )س( طرنطي هةنطي هاتة دان بة مايَف ضارةنوو1950)
( لةاليةن دةستةيا طشيت نةوتةوة يةكطرتووةكان دةرضوو، بةحسَي لة هةندَي دكةت هةر 16/12/1966)

نةتةوةيةك مايَف هةندَي هةي ضارةنووسَي خؤ ديار بكةت، ئةو مافة يةكيب مايَف رةسةنَي هةر 
زطاري لَي بكةت، هاواَلتي ل رَيطةيا راثرسي ئازادة ضارةنووسَي خؤ َينةتةوةيةكَية كة ياسا نَيظ دةوَلةتي ثار

( واَلتَي عَيراق ئةو ثةيام نامةيا ئيمزا كري كار ثَي تَي دَيتة كرنَي، طةلَي 1971ديار بكةت، ديسان لة سااَل )
خؤ داية و  ( ل ديظ وَي بِريارا ئةو نةتةوة يةكطرتوو ئيمزا كري طةلَي مة ئازادانة دةنطَي25/9مة ذي )

ضارةنووسَي خؤ ديار كرية، من دظَيت بةحسي هةندةك بِريارَي حكومةتا عَيراقَي بكةم، ئةو بِريارَيت 
(ة ل 44حكومةتا عَيراقَي داين تايبةت بة راوةستانا نةهَيالنا فِرينا فِرؤكةيان ثَيضةوانةي ماددةيا )

اقَي ئازادة لة ضوون و هاتنا خؤدا   داخري ردةستوورَي عَيراقَي، بةحسَي لة هةندَي  دكةتن هاواَلتي عَي
عَيراقَي بيت يان خارجي بيت، بؤية ئةظ بِريارة باترة، ضونكة هةر بِريار و ياسايةك ثَيضةوانةي دةستووري 

(يا دةستووري عَيراقَي، ئةطةر ئةم سةر كةينة ثةرلةمانَي 13بينت دَي يا باتل دبينت لة ديظ ماددةيا )
( هيض ياسايةك لة ثةرلةمانَي عَيراقَي نةهاتية دةرهَيخسنت لة 2017وةكو )ا( ت2003عَيراقَي لة )

بةرذةوةنديا طةلَي كوردان، بةَلَي، خمابين ظة ما بةينا شةظ رؤذةكي دا ضةندين بِريار دةركرن لة دذي طةلَي 
ئةظ بِريارة  ةكورد، ئةطةر ئةم سةر كةينة سياها ياسايي يا ديارة بة شَيوةيةكي نا عاقالنة و نا ياساييان

دةركرينة، سةرةراي هةندَي ذي ثَيشَيركاريةكا مةزن يا ياسايي و دةستووريا هاتة كرنَي، لة بةحسَي هةندَي 
ذي دكةم كو ناوضةيَين دةرظةي ئيدارةي هةرَيما كوردستانَي بة رةئيا من هةر شوَينَي  ثَيشمةرطة بة خوينا 

بة طفتوطؤي ناكات لةسةر بَيتة كرن، طفتوطؤ بال  خؤ ثاراستبيت هاتبيتة يةكاليي كرن هيض ثَيويسيت
لةسةر وان ناوضة بَينة كرن ئةوَيت نوكة لة ذَير كؤنرتؤال داعب داية، بةَلَي، ديسان نابيت دةوَلةتَين زل 

 هَيز ئةظي شةِرَي دبرؤماسي و ياسايي و سياسي ثشتطؤ باظَيذن،   هَيز نينة ئريادةيا طةالن راطرن، سوثاس.
 ر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:فبةِرَيز جع

 بةِرَيز كاك عري فةرموو.
 بةِرَيز عري عري هالؤ:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثةرلةمانتارَين هَيذا، من دظَيت ل دةست ثَيكي ئةز سوثاسيةكا طةرم ئاِراستةي خةَلكي كوردستانَي بكةم، 
ثارضةي تري كوردستان، باكوور، رؤذهةاَلت، رؤذئاوا،  نةك بةتةنَي كوردستانا باشوور، بةَلكو هةر سَي
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هةروةسا كوردَين دياسثؤرايَي كو هةمي ثَيك،ة بة طةرمي جؤا و خرؤا ثاَلثشتَين مةيَين مةعنةوي بوون 
بؤ سةر هَيخستنا ريفراندؤمَي، هةروةسا ثَيضةوانةي هةظالَين دي ئةز سوثاسيا ثةرلةمانتارَين كورديَين 

سيؤنا دكةم، كو دظَي ثرسا نةتةوةيي و نيشتيماني دا يةك هةَلوَيست و يةك دةنس بوون، كبةهدا هةموو فرا
نةخشة لة ئَيمة، هَي،يدارم لة دانيشتَيت داهاتوودا بة وي شَيوازي يةك دةنس و يةك هةَلوَيست بني، طةَلةك 

تبانة كرن، بَيطومان ابرادةران بةحسَي لة ريفراندؤمي كر و ثَيويست بوو ثَيب وةخت هةندةك كارَين دي ه
ئةطةر هةندةك كارَين دي هاتبانة كرن دا باشرت بيت لة سةر هَيخستنا ريفراندؤمَي، مةزنرتين سةركةفتنا 
طةلَي كوردة لة مَيذوويَيدا، ضونكي بة شَيوازةكي دميوكراسي و مةدةني و ئاشتييانة خةَلكي كوردستانَي 

ر شكاندنا ديوارَي سةهم و ترس و وةهما ئريادة و بِريارا تبِريار لةسةر ضارةنووسَي خؤ دا، ل هةمي طرنس 
خةَلكَي كوردستانَي بوو، خاسةتةن لة سةد ساَلَين ضوويدا كورد نةشيانة بِريارَي بدةن، نةشيانة لةسةر 
ثرسَي نيشتيماني و نةتةوةيي يةكطرتي بن، ل دظَي ريفراندؤمَيدا ئيدي ئريادةيا كورد يةكطرتنا كورد 

مزطينية بؤ سةربةخؤبوونا كوردستانَين خااَلكا دي يا طةلةك طرنس هةَلوَيسيَت  ةسةركةفت، ئةظ
و ئةوروثا و ئةمريكا، كو طةلةك هةظااَل عةجيب طرتي و حَيبةتي دبينن، من دظَيت لَيرة  (unهةظثةميانة )

بةرَي،ة ناضيت،  ئةزَيت بَيذم سياسةتا نَيظ دةوَلةتي ل طؤر ثِرةنسيثَي ئينساني و مايَف مرؤظ و دميوكراسي
بةَلكو ميروةر و بةرذةوةندية، لة هةمبةري وَي دظَيت ئةم ذي بةرذةوةنديَين خؤ بة موئةسةساتَين 
ثَيشةكةفيت و بة ئاظاكرنا موئةسةساتا بشَيني مل بة مرَي وان ظَي ثرسَي ثَيش،ة ببةين، داطريكةرَين 

نةظَيت بةحسَي داطريكرنَي بكةين، وةك  كوردستانَي عَيراق و واَلتَين دي هةر هؤسا دبينم هَيشتا مة
)امساعيل بيشكضي( دبيذيت كوردستان واَلتةكَي داطريكريا ئينتةرناشنالة ذ اليَين ظان ضوار واَلتان و واَلتَين 
كو هاريكارة لةطةَل وان، نة ئةظ واَلتَين تة دةبن واَلتَين دميوكرات و ئاشتيَيت دبينن هةتا ثرسا كورد 

ي كورد دةبن خودان ماي و بَينة ثاسنت هةتا نةبن خودان دةوَلةت و سةربةخؤ نةبن، ذضارةسةر نةبيت نة 
دوو خاَلَين طرنس ئةطةر ئَيلازة بدةن ئةز دَي بةح  بكةم بؤ سةرهَيخستنا ظَي ثرؤسَي بؤ بة دةست 

ن، يةك يظةئينانا سةربةخؤبوونا كوردستانَي، دوو مةرش، دوو هؤكارَين طةلةك طرنس، دوو ثِرةنسيثيَيت هة
ذ وان يةكطرتنا كورد، رَيكخستنا ناظ مااَل كوردان، بَيطومان كورد لة مَيذوويَيدا و لة سةد ساَلي ضوويدا وةكو 
نةتةوة يةكطرتي و دَلسؤز و فيداكاربية لة دةسةالتا سياسي و حيزب و اليةنَين سياسي دذي هةظ بووينة و 

اَليني سياسيَين كورد لة ئاسيت طرنطيا ظَي قؤناهَي و لة ئيةكطرتن دروست نةكرينة، هَي،يدارم دظَي رةوشَيدا 
ئاست ثريؤزيا سةربةخؤبوونا كوردستانَيدابن، دةست لة بةرذةوةنديَين تةسكي و شةخصي حيزبي بةردةن، 
ئةم هةمي ثَيك،ة بةرةظ سةربةخؤبوونا كوردستانَي ظة بضني، خااَل دَي ذي عةداَلةتة دظَيت حكومةتا 

اتيَيت بةردةست ب شَيوازَيكي دادثةروةرانة بةسةر خةَلكَي كوردستانَي دا دابةا بكةت، هكوردستانَي ئةو دا
 بة يةكطرتن و بة عةداَلةت سةربةخؤبوونا كوردستانَي طةلةك نزيكة، سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةرِرَيز مريم صمد فرموو.
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 بةِرَيز مريم صمد عبدي:
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.ِربة

بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، وةكو الي هةمووان روونة دةسةاَلتي راثةراندن لة عَيراق سولتةيةكي فيدرالي 
نيية، تةنها لة دةستووردا فيدراليةت بووني هةية، ديارة بِريارةكاني حكومةت و ثةرلةماني عَيراق 

ي عَيراقة، ئةو بِريارانة بؤني شةِريان لَي دَي بة داخةوة، ارةتكردنةوةي ثَيكةوة ذيان و طةالني كؤمةَلط
ئةطةر سةيري دةستووري هةميشةيي عَيراق بكةين دةبينني حكومةت و ثةرلةمان تةنها تةجاوزي 
دةستووريان كردووة، بة داخةوة دةسةاَلتداران لة رؤذهةاَلتي ناوةِراست ئةو كاتة ثةنا بؤ دةستوور دةبن كة 

ندي خؤياندا بَيت، بةِرَيزان، ديارة كؤبوونةوةي ئةمِرؤ ئةوةي ئَيمة بؤ وةاَلم دانةوةي ةلة خزمةت بةرذةو
ئةو بِريارانةية، بؤية بة ثَيويسيت دةزا  ئةو خااَلنةتان بؤ خبةمة روو، يةك: بة وردي وةالم دانةوةي 

يررةتي ئاشيت خواز ستةم مبِريارةكان ديراسة بكةين، ئةوةي ثَيويسيت بة وةاَلم دانةوة هةية، دووةم: وةكو 
لَيكراو تةئكيد لة ديالؤة بكةينةوة، وةكو زؤربةي هةظااَل  كة ئاماذةيان ثَيكرد و باسيان كرد، بِريارةكةي 
حكومةت و ئةجنومةني نوَينةراني عَيراق و ثشت بةسنت بة كؤمةَلَي  ماددةي دةستووري لة ئَيستادا 

لة نَيوان بةهدا و هةرَيمي كوردستان، وةكو ضؤن لة ثَيشوودا  تةفسري كردني ئةو ماددانةي جَيطةي ناكؤكية
سةبارةت بة ثرسي نةوت جَيطاي ناكؤكي بووة، بؤية يةكال كردنةوةي ئةم ثرسة دةبَيت لة رَيطاي دادطاي 
فيدراليةوة بَيت، ئَيمةا بة ياسايي تانة لة بِريارةكاني بدةين بؤ زانيين دةسةاَلتةكان و جياكردنةوةيان 

ت بةو ثرسانة، داوا لة كؤمةَلطاي نَيو دةوَلةتي بكةين بة تايبةت هاوثةمياناني بةرةي دذة تريؤر بة ةسةبار
فيعري بَينة سةر خةت وةك ئةوةي كة  هةظاَلي بةِرَيزم ) كاك قادر( ئاماذةي ثَيدا، هةروةها ثشتطريي دةكةم 

تةي ثتةوكردني ريزةكاني سلةوة هةرضي زووة با كؤدةنطي نيشتيماني دةستةبةر بكرَيت بة ئاِرا
ميررةتةكةمان، لةسةر ئاسيت ناوخؤا طوماني تَيدا نيية كاتيةتي ثِرؤسةي ضاكسازي دةست ثَي بكةين، 
بةراسيت ئةوة لة هةموو جومطةكاني دةسةاَلت و دارايي هةرَيم بؤ بةرنطاربوونةوةي طةندةَلي و نا 

رةوة ثَيشنيار دةكةم كابينةيةكي وةزارةتي تر لة عةداَلةتي و بةهةدةرداني ساماني طشيت، ثَيويستة من لَي
بري ئةو كابينةية ثَي  بهَينرَيت، ضوونكة ئةو كابينةية سةركةوتوو نةبووة لة رايي كردني بة جَي هَيناني 
بةرثرسياريةتي نيشتيماني، خاَلي كؤتاييم ثشتطريي لة هةموو رايانة دةكةم كة باس لة هةَلوةشاندنةوةي 

( كة ثاشةكةوت كردني مووضةي لَي كةوتؤتةوة، ثشتطريي لة راي هةظااَل  )كاك قادر، 64بِرياري ذمارة )
 ئاواز خان، تةالر خان، طةشة خان( دةكةم، سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز حاجي كاروان فةرموو.
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 بةِرَيز كنعان جنم الدين )حاجي كاروان(:
 ز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَي

من ثَيم خؤشة قسةي خاوةني تةفسريي زوالل دةست ثَي بكةم، قسةكةي زؤر جوانة دةَلَي هةر ميررةتَي  
ئامادة نةبَيت يةكلار باجي سةربةرزي بدات دةبَيت هةتا دةمرَيت ضةندين جار باجي زةليري و ذَير 

سووركردنةوة و لةبةر بةعزَي تةهديداتي  ودةستةيي بدات، بؤية بةراسيت حةيفة ئَيمة لةبةر بةعزَي ضا
مادي و مةعنةوي و عةسكةري خؤنان برتسَينني يان ميررةتيشمان برتسَينني، بة عةكسةوة وةك )كاك 
ابوبكر هةَلةدني( طوتي، ميررةمتان دووةم بة قةزية رةواكةمان، بؤية بةراسيت سةنطةري ئَيمة ثةرلةمانة، 

ر يةكدا بفرؤشينةوة، من شانازي دةكةم بة خؤمةوة سوثاسي ئةو ةرؤذ رؤذي ئةوة نيية وةتةنيةت بةس
هاوِرَييانةم دةكةم كة دةنطيان بةوةدا دةست لةكار كَيشانةوةكةم قةبول نةبَيت، خؤم بة خزمةتكاري 
ثَيشمةرطة و منداَلَيكي ثَيشمةرطة دةزا  لةو ثةرلةمانة، ئةمة سةنطةري ئَيمةية جَي هَيشتين ثةرلةمان و 

ة كردن وةتةنيةت نيية و كوردايةتي و نيشتيمان ثةروةري نيية، بةَلكو هةموومان لة شوَيين لئيستي ا
خؤمانةوة سةنطةر بطرين لةو كةسانةي سةنطةريان لَيمان طرتووة، بؤية بةراسيت ئَيستاكة رؤذ رؤذي 

دةكةم و زؤر بة   ئَيمةية وةكو كورد خؤمان سةياندووة ئةم قةزيةية بةرينة ثَيشةوة، من ضةند ثَيشنيارَي
زةرووري دةزا  بةراسيت، ئَيستاكة كَيشةمان كَيشةيةكي سياسية، سرياعمان سرياعَيكي ئةوةندةي ياسايية 
سياسي نيية، طرفتةكةمان تةنها لة بةهدا نيية زةخيت كردووة لةسةرمان، بةهدا زؤر تةبيعية دةتوانني 

ورةية، ئةمريكا، بةريتانيا، تاوةكو ئَيستا دان بةو ةمامةَلة بكةين لةطةَليدا، بةاَلم طرفتةكة دةوَلةتي ط
ريفراندؤمةوة نانَين لة رووي ياساييةوة، بة ثَيي ياساي دةولي بِرؤن قانونةكان خبوَيننةوة ئيشارةتيان ثَيدا 
)د.فرست، كاك بهزاد( دةَلَي تاك اليةنة ريفراندؤم بكرَي ئةجنام دةدرَيت، بةاَلم ئيشكاليةتَيكمان لةوَيدا 

ة، لةوانةية )د.ئاماني( باا بزانَيت لة سةرةتا دةَلَي لة حةَلةتَي  كة فةراهي ياسايي هةبَيت، بؤية يهة
ئةمة لةوة دةضَيت ئَيمة وةكو ثةرلةمانتار دةتوانني لَيرةدا رةئي خؤمان بدةين، بةاَلم بؤ ئةوةي بتوانني 

براوةبَيت دةبَي ببةينة دةرةوة  نقةزيةكة بكةين بة قةزيةيةكي دوةلي لة مةحاكمي دةوليدا قةزيةكةما
بةراسيت، ئَيستاكة دوةلي ئةوروثي راستة طوَيمان لَي دةطرَي، بةاَلم بة طوَيمان ناكةن، دوةلي ئةوروثي دةبَي 
ئةم قةزية ضؤن كؤسؤظؤ لة دةرةوة يةكاليي كردةوة، قةزيةكةي ئَيمة دةبَي لة دةرةوة يةكاليي بكةينةوة، 

ة فارس، ئيعترياي بة بووني ئَيمة ناكةن، نةك ئةوةي ببني بة دةوَلةت، بؤية نضونكة نة عةرةب، نة تورك، 
من داوا دةكةم ثةرلةمان حكومةت راسثَيرَيت بة تةشكيركردني ليذنةيةكي ياسايي كة كار لة دةرةوة بكات، 

)عةبادي(  ةئةطةر ئةو قةزيةية نةضَيتة مةحكةمةي دةولي بة ئَيمة و عَيراق يةكاليي نابَيتةوة، لة ئَيستاك
دةرطةي داخستووة لةوةي كة دةَلَي دةبَيت ريفراندؤم ئيعرتايف ثَي نةكرَيت ئينلا من طفتوطؤ دةكةم، بةاَلم 
ئَيمة بةردةوام دةبني لةسةر طفتوطؤيةكةي خؤمان، بؤية من داوا لة بةِرَيزتان دةكةم لةو راسثاردةيةي كة 

بةتة بضَيتة مةحكةمةي دةولي لةوَيوة ئَيمة ئةسثي ائةمِرؤ دةردةضَيت جةخت بكةينةوة لةسةر ئةوة ئةم ب
خؤمان تاوبدةين و بتوانني مواجةهةي ئةم حاَلةتة بكةين، ئةطةر لةوَيوة ضةند دةوَلةتَي  ثشتماني طرت 
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ئةوة ئةو كاتة لةطةَل عَيراقدا زؤر موشكيرةمان نابَيت، ثرسيارَي  بؤ جةنابي وةزير، ئَيستا ئَيمة طرفيت 
تي ئةنتةرنَيتيب لة دةسةاَلتي ئةوانداية، كؤرك و ئاسياا لة دةسةاَلتي ئةوانداية ئايا ةئةوةمان هةية خ

دةبِرَيت  يان نابِرَيت، ئةوة شتَيكي ترة، طرفيَت سَييةمان كة ئةوةيان قورسرتة بة رةئي من لة مةسةلةي 
ببةنة خاكي خؤيان،  نئامسان ئَيستا حكومةتي عَيراقي و توركي و ئَيراني هةرسَيكيان بةتةمان طومرطةكا

يةعين لة جياتي طومرطي ئَيمة كة لة ابراهيم خةليرة يان لة حاجي ئؤمةرانة قواتي عَيراقي يان 
تةشكيرةي ئيدارةي عَيراقي بضَيتة ئةو ديوةوة، ئةو كاتة ئَيمة لة رووي ئَيداري هيضمان بؤ ناكرَيت، يان 

بَيت بةراسيت خةم لةم قةزيةية خبؤين، ئةمة بة ةدةبَيت حدود بطرين لة خؤمان، دةبَيت سةريح بني يان د
ثَيي ياساي نَيو دةوَلةتي جةمعية عامة، دةبَي ئَيمة لةوة جةخت بكةينةوة ئةم نوقتةيةا دةبَي ببةينة 
شكايةتي مةحكةمةي دةولي كة دةوليةكان بةَلكو لةوَيوة ثشتطريميان بكةن، من تةئكيد لة قسةي بةِرَيز 

لةمانتار لَيرة كة قةرارة ديفا  لة قةزيةي طةلةكةي خؤي بكات، بةاَلم لةاليةكي ر)كاك زانا( دةكةم كة ثة
ترةوة بضَيت لة دةرةوة جلوئي وةربطرَيت ئةمة بؤ خؤي ورة رووخاندني خةَلكة دةبَي ئةو ئيلرائاتانة 

كة  كبكرَيت، داوا دةكةم لة جةنابتان ئةو قونسريانةي كة لَيرةن لة رَيي قونسرةكانةوة بة هةرضيية
دةرضووين لة دانيشتين ئةمِرؤ نةك تةنها رةتدانةوة بؤ حكومةتي عَيراقي، بةَلكو هةموو ئةم بابةتة 
بضَيتة ثةرلةمانتاراني ئةوروثا، يةعين بة رةمسي لَيرةوة بة ناو بضَيت، نةك هةروا بة شَيوةيةكي 

ة و ئةمة راي ثةرلةماني يتةسربي، بة ناو ناوي ئةوروثاي فالن واَلتي لَي بَييَن كة ئةمة قةزيةكة
كوردستانة، يةعين ئةمة ببَيتة شتَيكي رةمسي، ضوونكة دانيشتووينة تةنها بةرامبةر حكومةتي عَيراقي 
وةك طومت ئيشكايان لة دةرةوةا هةية، خاَلَيكي تر بةِرَيزان، طرفتَيكمان لةطةلَل حكومةتي عَيراق نيية، 

ي موخاتةبةي ئةوانيب بكةين، ثةرلةماني توركيا و ثةرلةماني دبةَلكو لةطةَل ئَيران و توركيا هةية، بة ج
ئَيرانيب، ثةرلةماني ئَيران تا حةدَي  ئةوةي ئَيمة كة ئاطادارين تؤزَي  نةرميةكيان نوواندووة لة بةعزَي 

دةن ةتةسربات كة دةَلَي وةكو توركيا نني، بؤية من دةَلَيم يان بة سةرةدان كة ئةطةر رَييان دا، نازا  رَي د
يان نا، ئَيمة وةكو ثةرلةمان داوا بكةين و بضني بؤ اليان، بة رةمسي داوايان لَي بكةين و بة رةمسيب ئةم 

 داواكاريةيان بؤ بنَيرين، سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو.ظم كبر بةِرَيز كاك نا
 كبري حممد: ناظم بةِرَيز

 كي ثةرلةمان.ؤبةِرَيز سةر

بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، وةزيرة بةِرَيزةكان، ثَيب ئةوةي بضمة سةر بابةتةكة من تَيبينيةك و نوقتة 
نيزاميةكم هةية، داواي لَيبوردن دةكةم، تَيبينيةكةم ئةوةية بؤ بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان، يةعين بةراسيت 

نةوةكان لة كاتي رَيزبةندي ناوةكان بؤ طفتوطؤ لة ناو هؤَلي وبوويتة عورفَي  لة ناو ئَيمة لة هةموو كؤبو
ثةرلةمان لة رَيزي ثَيشةوة دةست ثَي دةكات، يةعين تا رَيزي دوواوة من رَيزم هةية داوا دةكةم كة لة 
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رَيزبةندي كؤبوونةوةكاني داهاتوو هةم لة رَيزةكاني دواوة لةطةَل رَيزةكاني ثَيشةوة تَيكةَل يةك بكرَيت بؤ 
 وةي عةداَلةتَي  دروست ببَيت لة ناو براياني ئةنداماني ثةرلةمان....ةئ

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 خاتوو بَيطةرد روونكردنةوةي هةية لةسةر ئةو بابةتة فةرموو.
 بةِرَيز بَيطةرد دَلشاد تاَلةباني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثةرلةمان، بةشَي  لة ئةنداماني ثةرلةمان لة دوَينةوة ناوي خؤيان تؤمار كردبوو بؤ  يبةِرَيزان ئةندامان
ئةوةي ئَيمة عةداَلةتَي  لة نَيوان هةموو رَيزةكان بَينينة كايةوة، لة هةر رَيزةو دوو كةس مؤَلةمتان داوة 

ان ئةوانةي كة لَيرة يكة قسة بكةن بةبَي رةضاوكردني ئةوانةي كة دوَيين ناوي خؤيان نووسيةوة، بةشَيك
ئامادةن لةوانةية تةئيدي قسةكةم بكةن، ضونكة لة دوَينَيوة ناويان نووسيةوة، بةاَلم لة ناوةِراسيت 
طفتوطؤكاندا دةرفةتي قسةكردنيان ثَيدراوة، بؤية دَلنيابن ئَيمة ئةو ثةِري جوهدي خؤمان كردووة بؤ 

 ئةوةي عةداَلةتَي  بثارَيزين.
 ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: مبةِرَيز جعفر ابراهي

 ناظم.سوثاس خاتوو بَيطةرد، فةرموو كاك 
 كبري حممد: ناظمبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من رَيزم هةية بؤ ئةنداماني ثةرلةمان، يةعين مةسةلةي هةر بابةتَي  بة ثَيي ثةيِرةو دةبَي ئَيمة رَيزي لَي 
مةي دانيشتين ثةرلةماندا نةبَي حةق نيية ئَيمة لة بابةتةكةوة دةربضني، ابطرين، هةر بابةتَي  لة ناو كارن

ئةنداماني ثةرلةمان وةكو بريؤكة و وةكو طوتاريان ثَيشكةا كرد، بةهةرحاَل، بةِرَيزان، طوماني تَيدانيية 
و وئةو بِريارانةي لة ئةجنومةني نوَينةراني عَيراق و ئةجنومةني وةزيراني عَيراق دةرضووة بة هةم

شَيوةيةك بِرياري نا ياسايني، نا دةستوورين، نا تةندروسنت بة حةقي يةت، ئةمانة هةمووي جَيطاي رةت 
كردنةوةية، ئينلا ئةم لَيرة ئةم بِريارانة كة لةاليةن ئةجنومةني نوَينةراني عَيراقةوة دةرضووة بةراسيت 

كةوة ئَيستاكة كار لةسةر دةكةن و ئةو من ناوي لَي دةنَيم ئةجنومةنَيكي سياسي كة لةاليةن ضةند طرووثَي
بِريارانةي كة لة بةرذةوةندي ئةوانداية دةيسةثَينن لةسةر خةَلكي كوردستان سزايةكي سياسي دةدةن بة 
خةَلكي ئَيمة، حةقي ةت ئةوان كاتَي  بيانةوَي دةستووري عَيراق بؤ بةرذةوةندي خؤيان بةكاربهَينن 

ذي خةَل  بةكاري دةهَينن ئةم دةستوورة لَييان ون دةبَيت، من يةك دبةرذةوةندي لةبةر ضاويانة، كاتَي  
( ماددة لة دةستووري عَيراق ثَيشَيركراوة، يةعين دذي هةموو 55منوونةي بةسيت دةهَينمةوة كة )

بنةماكاني دةستووري عَيراق بِريار و ياسايان دةركردووة، كاتَي  طةورةترين ميريشياي عَيراق لة ثةرلةماني 
(دا 9، 2بة ياساييان كرد ئةو كات دةستووري عَيراق لة كوَي بوو كة بة ثَيي بِرطةي )ب( لة ماددةي ) قعَيرا

(ي 7ئةمة ثَيضةوانةي دةستووري عَيراق بوو، خاَلَيكي تر دةمةوَي ئيشارةت ثَي بكةم خؤ هةر لة ماددةي )



 171 

ت لة ئةجنومةني نوَينةراني عَيراق َيدةستووري عَيراقدا هاتووة دةَلَي هةر كاتَي  هةر بِريارَي  كة دةربض
يان لة ئةجنومةني وةزيرانةوة ببَيتة هؤكاري ئةوةي كة تةمييز دروست بكرَيت لة ناو ثَيكهاتةكاندا 
تووندوتيذي دروست بكرَي دةبَي ئةم كةسانةي كة راستةوخؤ بةرثرسيارن لة دةركردني ئةم بِريارانة دةبَي 

ةوة، ئينلا من نامةوَي بابةتةكة درَيذبكةم، دةمةوَي ضةند ثَيشنيارَي  قسزا بدرَين بة ثَيي دةستووري عَيرا
خبةمة بةردةسيت ليذنةي ياسايي ئةطةر ثَيويست بوو سوودي لَي وةربطرن، يةكةم: رةت كردنةوةي هةموو 

ن، يئةو بريارانةي كة لة ئةجنومةني وةزيران و نوَينةراني عَيراقةوة دةرضووة كة ئةم بِريارانة نا دةستوور
نا ياسايني، نا تةندروسنت، تةنها سزاداني خةَلكي كوردستانة، بِريارَيكي تريب ئةوةية كة هةروةكو طومت لة 

(دا دةبَي ئةوانةي كة ئةو بِريارانةي داوة سزا بدرَين، ضوونكة ئةمة تةمييز دروست كردنة لة 7ماددةي )
 نةتةوة يةكطرتووةكان لة كؤمةَلكاي نَيو َيناو ثَيكهاتةكاني عَيراقدا، خاَلَيكي تريب ئةوةية داوا بكر

دةوَلةتي لة ثِرةنسيثةكاني وَيرسن لة واَلتة يةكطرتووةكاني ئةمريكا، لة هةموو ياسا و رَيسايانةي كؤمةَلطاي 
نَيو دةوَلةتي كة حةقيان داوة بة ضارةنووسي طةالن و مايف خؤي دياري بكات، ئينلا ئَيمة داوا لةوان بكةين 

ة واذووي خؤيان بكةنةوة كاتَي  ئةو ميساق و ئةو ياسا و رَيسايانةيان واذوو كردووة، لئةوانة شةرم 
خاَلَيكي تريب ئَيمة تةمةنا دةكةين دةرطاي حيوار و دةست خؤشيب لةو اليةنانة دةكةين كة دةست 

ينني هةندَي  بثَيشخةري دةكةن بؤ حيوار و طفتوطؤي بَي مةرش لةطةَل عَيراق، بةاَلم من دةَلَيم ئَيستاكة دة
لةو بِريارة سياسيانةي كة سزاداني خةَلكي كوردستانة ضووينة بواري جَي بةجَي كردنةوة، هةروةكو دوَييَن 

(ي ئَيوارة بِرياري داخستين ئةو فِرؤكةخانة نَيو دةوَلةتي هةوَلري و سرَيماني درا، بةراسيت 6كة لة سةعات )
ناكرَي ئَيمةا دةستة و يةخة بووةستني ئينتيزار بكةين بؤ  ئةم بِريارة كةوتة بواري جَي بةجَي كردنةوة،

ئةوةي كة ئةم سزايانة بةسةر خةَلكي ئَيمةدا بسةثَينرَيت، من داوا دةكةم كة بة زووترين كات كاري 
ديبرؤماسيةت بةكار خبرَيت بؤ ئةوةي هةرضي زووة رَيكارة ياساييةكاني بؤ طةيشنت بة نزيكرتين رَيطا بؤ 

ستان ئةمة بطرينة بةر، هةروةها لةاليةكي تريشةوة ئةطةر ئةوان هةر بةردةوام بن دسةربةخؤيي كور
لةسةر سزاداني خةَلكي سياسي و بِريارةكانيان جَي بةجَي بكةن لة داهاتووشدا ئَيمة داوا دةكةين كة لة 

ني ئَيمة نحكومةتي هةرَيمي كوردستان ئَيمةا بزانني   كارتي فشارمان هةية لةطةَل عَيراق بةكاري بَي
زؤر شتمان كة وةكو فشار بةكاريان بَينني، داخستين سنووري ئامساني لةطةَل عَيراق، ئاو بةكار بَينني، ئيدي 
كؤمةَلَي  شيت تر كة دةبَي بةكاري بَينني وةكو فشار لةسةر حكومةتي عَيراق، فشارةكاني تريب بؤ ئةوةي 

 .سئةوان ثاشطةزببنةوة لة بِريارةكاني خؤيان، زؤر سوثا
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك دَلشاد فةرموو.
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 بةِرَيز دَلشاد شهاب عبدالرفار:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةنداماني بةِرَيز، بةخَيرهاتين بةِرَيز مةولود باوةمراد و د. ئاماني دةكةين، بةراسيت ئةوة نةفةسةي براي 
ك ئاري هةسني( قسةي ثَيكرد، ئةو لةوَي قسةي دةكرد من لَيرة حةماسم طةرم ببوو، ئةمةا ابةِرَيزم )ك

نةتيلةي ئةو طرَي دةروونيةبوو كة لة سةد ساَلي رابردوودا لةسةر قةزيةي كوردبوو هةموو تاكَيكي 
ةتي من و ع(، دواي ئةجنامداني ريفراندؤم بة قةنا25/9كوردستان دروست ببوو بةسةراحةت، بةاَلم دواي )

ئةمة راي زؤربةي تاكةكاني ئةم كوردستانةا واية كة ئةم طرَي دةروونية ئيرت كرايةوة، ئينلا بة 
شَيوةيةكي مةدةني و دميوكراسي لةسةرخؤ سةرةِراي هةموو تةحةديةكانيب، ئينلا لةبةر ئةوة ئةوةي 

كة تةشةنوش بني و خؤمان  تدةبَي ئيسراحةت بكات لةمةو دوا ميررةتي ئَيمةية، هيض ثَيويست بةوة ناكا
دووربطرين لةهةر قسةيةكي تووند، لةبةر ئةوة ئةوةي كة دةبَي زؤر تةشةنوش بطرَي و زؤر ئينفيعالي بَي و 
لة حاَلةتي ئينفيعاليدا بِرياري زؤر خراث بدات كة دوور بَيت لة هةموو بنةماي ياسايي و دةستووري ئةوة 

كي سرووشتية دةبَي لَييان نةطرين، ضوونكة ئةوانيب رةنطة ئَيستا عَيراق بةدي دةكرَي كة ئةمة شتَي
خؤيان وةكو تاكة كةس حةزيان لةوةبَيت كة ئةم قةزية ضارةسةر ببَيت لةكؤَل ئةوانيب ببَيتةوة، بةاَلم 
رةنطة بؤيان خؤا نةبَيت لة فةترةي وةزيفي ئةوان ئةم شتة بكرَي، ئينلا لةبةر ئةوة من بة باشي دةزا  

شةنوش نةكةين و دةبَي بة نةفةسَيكي درَيذ بة شَيوةي ئاشتيانة بةردةوام بني باشرتة لةوةي كة ةكة ئَيمة ت
ئينفيعالي بني، وةكو جةنابي وةزيري طواستنةوةا ئاماذةي ثَيدا تةنها كارتَي  كة ئةوان دةتوانن بةرامبةر 

طة بتوانن شتَيكي تريب نبة هةرَيمي كوردستان بكةن ئةوةبوو كة  وجؤَلي فرؤكةخانةكاني راطرت، رة
بكةن كة ئَيستا باسي لَيوة دةكةن ئةويب ئةوةية وةكو ثرسيارَيكيب ئاِراستةي د.ئاماني دةكةم، ئايا ئيستا 
قسة لةسةر ئةوة دةكرَي كة داهاتي نةوت بة هةماهةنطي لةطةَل بةهدا بة هةماهةنطي لةطةَل حكومةتي 

ي بكةن، ئايا بة ثَيي ئةو عةقدةي حكومةتي هةرَيمي قتوركيا داتاكةي يةكسةر رادةسيت حكومةتي عَيرا
كوردستان لةطةَل توركيا هةية بة ثَيي ئةو ياسا نَيو دةوَلةتيانةي كة لة بةيين هةردوو حكومةت كراوة 
رَيطة بةوة دةدرَيت يان نا  ئةمةا تةنها بؤ ئةوةية كة لة هةيبةتي دةسةاَلتي هةرَيمي كوردستان و لة 

دستان بدات، ئةطةر نا هيضي تر نيية، ئةطةر نا ئةوان نةك ناوَيرن شةِرمان لةطةَل رسيادةي هةرَيمي كو
بكةن، نةك ئابروقةي ئابووريب لةسةرمان بسةثَينن، نةك لةبةر ئةوةي كة ئَيمة لة رووي ئابووري و 

ةدا ئةمة وعةسكةرييةوة زؤر بة قوةتني، بةاَلم لةبةر ئةوةي كة ئريادةي خةَلكي كوردستان زؤر بة قوةتة لة
يةك، دوو: ئةطةر ئةم ئابروقةية خبةنة سةر هةرَيمي كوردستان ئةوة هةرَيمي كوردستان لة ئاماجنة 
سرتاتيليةكةمان نزي  تر دةكاتةوة، ئةوانة باا دةزانن، توركياا ئةوة دةزانَيت، ئَيرانيب ئةوة دةزانَيت، 

نيار دةخةمة روو، يةكَيكيان بةبَي شبةهداا ئةوة دةزانَيت، لةبةر رؤشنايي ئةو قسانة هةندَي  ثَي
تةشةنوش و طوَيدان بة قسة و تةهديدات لة بةهدا و لَيرة و لةوَي طوَي نةطرين و لة دانيشتنَيكي نزي  و 
تايبةتي ثةرلةماندا ئةجنامةكاني ريفراندؤمةكةي خؤمان بة ثِرؤذة ياسايةكي موشتةرةك لةاليةن هةموو 
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َيمي كوردستاندا دةذين ثِرؤذة ياسايةك ئامادة بكةين و ئةو ثِرؤذة راليةنة سياسيةكان و نةتةوةكاني هة
ياساية ببَيتة بنةما بؤ طفتوطؤكردن لةطةَل هةموو اليةك، نةك تةنها لةطةَل بةهدا، لةطةَل كؤمةَلطاي نَيو 
دةوَلةتي، تةخويري اليةني سياسي بكةين يان هةندَي كةس بكةين بة ثَيي ئةو ياساية كة لة ئايندةدا 

انووستاندن بكةن، دةبَي كار لةسةر راطرتين هةَلوَيست و ئريادةي بةرز و طةرم طوِرةكةي خةَلكي كوردستان د
بكةين لة حةمرين تاوةكو زاخؤ، ضونكة ئَيستا حةماسَيكي زؤر طةورةيان طرتووة، دةبَي بؤ ئةم حةماسة بؤ 

اسيةكانةوة بة سةراحةت دةبَي يبةرز راطرتين ئةم حةماسة دةبَي بة حكومةت و ثةرلةمان و اليةنة س
بةرنامةمان هةبَيت، بة باشي دةزا  كؤبوونةوةيةكي تايبةت لةطةَل حكومةت و اليةنة سياسيةكان بكةين 
لةم هؤَلةي ثةرلةمان بة شَيوةيةكي داخراويب بَيت ئةطةر بكرَيت، ضونكة ثَيشنياري بانان هةية بؤ 

ةرز راطرتين هةيبةت و سيادةي هةرَيمي كوردستان، بؤ ئةو بطفتوطؤكردن ثَيكةوة بؤ بةدائيري ئابووري و 
بابةتةا ثِرؤذة ياسايةكم ئامادةكردووة ئةطةر ثَيتان باا بَيت دواتر ثَيتاني دةدةم، يةكَي  لةو خااَلنة كة 
)كاك ساالر( باسي كرد كة لةو ثِرؤذة ياساية جَيطةي هةية، خاَلي ضوارةم: ئامادةكاري بؤ دوو دانيشنت 

، يةكةميان بؤ دوايني ثَيشهاتةكاني شةِري دذي تريؤر و داعب بة ئامادةبووني وةزيري ثَيشمةرطة و تبكرَي
نوَينةري قونسرةكان، بؤ ئةم مةبةستةا حةز دةكةم ليذنةي ثَيشمةرطة و ليذنة تايبةمتةندةكان رابسثَيرن 

ئاطاداربوون لةسةر رةوشي  ؤبؤ ئةوةي ئةم دانيشتنة ئامادةبكةن، دانيشتين دووةم دانيشتنةكي تايبةت ب
ئةو نازر و ئاوارانةي كة لة هةرَيمي كوردستاندا دةذين بة ئامادةبووني فةرمانطةي كؤ  و كؤضبةران و 
نوَينةري هةموو قونسرخانةكان و راطةياندني ناوخؤ و بياني، ثَيشنيار دةكةم ليذنة تايبةمتةندةكاني 

ريي هةموو ثةرلةمانتارانة دةكةم كة داواي رةت طثةرلةمان بؤ ئةم دانيشتنةا ئامادةي بكةن، ثشت
، 115، 114، 110، 44كردنةوةي بِريارةكاني ثةرلةماني عَيراقيان كردووة بة ثَيي ماددةي دةستووري )

(، ئاخري نوقتةا ئةوةا ثَيشنيارة ثِرؤذةيةكيشم ئامادةكردووة ثِرؤذة بِريارَي  بؤ ئةمة ئةطةر ثَيتان 121
زؤري خةَلكي عَيراق و خةَلكي كوردستان ئةوانةي كة رؤذ و مانطي لة داي   باا بَيت زؤربةي هةرة

(يان دةست نيشان كراوة، ثِرؤذةيةكم 1/7بوونيان نازانن وةكو عوري لة جنسيةي ئةحوالي مةدةني رؤذي )
 ( لة جياتي ئةم تارخية رؤذي1/7ئامادةكردووة بؤ ئةوةي هةر كةسَي  حةزي هةبَيت ئةم تارخية بطؤِرَي )

( دابنَيت بؤ ئةم مةبةستةا ثِرؤذةيةكم ئامادةكرووة ئةطةر ثَيتان باا بَيت دواتر دةخةمة 25/9)
 بةردةستان، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز خاتوو زؤزان فةرموو.
 بةِرَيز زؤزان عمر سعيد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ن هَيذا، لة دةستثَيكي ثريؤزباييا طةلَي كوردستانَي دكةم، ئةجنامدانا ريفراندؤمَي سةركةفتنا ثةرلةمانتارَي
ظي ثرؤسَي، هةَلبةت تشةكَي منوونة بوو جَيطاي ثريؤزبايي كرنَيي بِريارا دميوكراسيانةيا ميررةتي كورد 
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كا ياساييدا بن قوبا ةعرياق ثةرلةمانَي خؤ كؤمةكة سزايان ل سةر ميررةتَي كورد دةرئيخسنت، كراس
ثةرلةماني، لةوما ئةظ بِريارة رةت دكةين ئةوَين ذي هةرسَي دةسةاَلتَين عَيراقي دةركةتني كو بة راسثاردةيا 
سةرؤكَي حكومةتَي هاتينة دةركرن، ضونكة ئةو بِريار ثَيضةوانةي ماددةيَين دةستوورية، ئةو دةستوورَي 

ل ضوارضؤظةكَي سياسي دزظرن ذبؤ رازيكرنا شةقةما عَيراقَي و  نئةوان دكةنة مةرجة ، ضونكة بِريارَين وا
ذبؤ ثاراستنا ثَيطةهَي خؤ ل ناظ خةَلكيدا، ئةطةر سةرةجندانةك بهَيتة كرن سةر وان ماددةيَين ياسا و 
دةستووري ئةوَين بةرذةوةندة طشتييا ميررةتَي كورد نةهاتينة جَي بةجَي كري بدةين دَيبنة ئةطةر و 

ئةجنامدانا ريفراندؤمَي، ذبةر كو دظَيت ئةو بزاظَين درَيذيا مَيذووي ميررةتَي كورد خةباتيب  ؤثاَلدةر ذب
ذبؤ كري بطةهيتة ئةجنام و خؤشبةختانة دةرئةجنامَي وان قوربانيَين ميررةتَي كورد داي، ئةو راثرسي ل 

ظ هةمي ثِرةنسيثَين ي( هاتية ئةجنامدان، كو ئةظة ذي مةفةكي رةواي ميررةتَي كوردة ل د25/9/2017)
(يةكةوة 91نَيظ دةوَلةتي، هةروةسا ئةطةر عَيراق ثَيداضوونةكَي بكةت دَي ديار بيت هةر ل سااَل )

كوردستان سةربةخؤبووية، دةسةاَلتَين خؤيا شةرعي و قةزائي و تةنفيزي هةبووينة، لةو را نابيت 
مةَل يا خةَلكَي كوردستانَي، ضونكة ئةطةر ؤئةجنامدانا راثرسي ببيتة كارتةك ذبؤ برسي كرن و سزادانا ب ك

حكومةتا ئيتيرادي دةستوور جَي بةجَي كردبا ميررةتَي كورد و دةسةاَلتا كوردي ئةظ بِريارة نةدةدا، ثشيت 
( ثشطداري كرنا دةسةاَلتا سياسيا كوردي ئازادكرنا عَيراقَيدا و بةشداري كرنا رَي،ةبةريا عَيراقا 2003سااَل )

ووية حاكم ناظبةرا هةرَيمَي و عَيراقَيدا، بةَلَي ثَيشَيركاركرنا يا دةستووري ل دةست ثَيكَي ذ بنيدا دةستوور 
( 140دةظ وان دةست ثَيكر ئةو ذي نة جَي بةجَي كرنا زؤربةيا ماددةيَين دةستووري يةك ذوان ذي ماددَي )

ةوام بووية يان بةردةوامي بووية دتاوةكو طةهشتية بِرينا بودجَي، هةر بؤية ئةظ بِريارَين دةركةتني ذي بةر
( 109بؤ وان ثَيشَيركاري بةردةوام ل سةر ميررةتَي كورد و هةمي ثَيكهاتةيَين كوردستانَي، ضونكة ماددةي )

( و خااَل ل 3( ل دةستوورَي عَيراقَي طرَيداي ئيختيصاصاتي سولتةيا ئيتيرادية، كو خااَل )115تاوةكو )
ةاَلتا موشتةرةك ناظبةرا عَيراقَي و حكومةتا ئيتيراديدا ديار دكةتن، س( كو دة114طةلدا دذي ماددةيا )

كةواتة ئةظ بِريارَين هاتينة دةركرن بِريارَين تاك اليانة بووينة بَي حازر بوونا نوَينةرَين كورد ل 
نا تثةرلةمانَي عَيراقي و ئةظة ذي دذي وَي يةكرَيزيا عَيراقَيية دةعوا ثابةندبوونَي ثَي دكةتن، ثاراس

( ل دةستووري هاتي، لةوما ثَيت،ية حكومةتا 1يةكرَيزيا عَيراقَي و يةك ثارضةييا وَي دكةتن وةك ماددةيا )
عَيراقَي رَيزَي ل بِريارا طةل و ميررةتَي كورد بطرينت، ئيعادةي نةزةر هةمي وان كار و كردارَي خؤ بكةتن 

سةركرنا وان كَيشَين ناظبةرا هةردوو الياندا، ةبةَلكو ئةو ريفراندؤمة ببيتة كريرةك و ثاَلدةرةك بؤ ضار
ديسان ببيتة ثاَلدةرةك بؤ نةهَيالنا وان ثَيشَيركاريَين دةستووري و ياسايي و مرؤظايةتي هةمبةر مايَف 
ميررةتَي كورد، زةنطةكا يا هةشياري بينت بؤ دةسةاَلتدارَين دةسةاَلتا عَيراقَي ئةوَي دةسةاَلت ل دةسيت دا ل 

ررةتَي كورد كو ئاطاداربن، ل دوماهيَي ثاَلثشتيا وان خااَلت دكةم ئةوَي )د.شريين، د.فرست( يبةرامبةر م
ئاماذة ثَي كرن، ديسان ئاماذةكة طةلةكا طرنس من دظَيت ل ظَيرَيدا بَيذم ئةطةر سةرؤكي حكومةتا عَيراقَي 

 هةبوو ثَيشمةرطةكا َيخؤ ب سةرؤكي هةمي عَيراقَي دادنينت ل بةرَي ضةندةك مة هةميا ئاطا ل هةند
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كوردستانَي، ثَيشمةرطةكا دةظةرا بةهدينان ذ اليةن نةتةوةيَين يةكطرتي،ة هاتة طازي كرن و هاتة تةكريم 
كرن، ل ديظ طوتنا يا )مالزم كؤضةر(ي كو ل دةمَي ئةو دا ثةياما خؤ ثَيشكةشكةتن يةكسةر سةرؤكَي 

ي دذي وي يةكرَيزيية ئةو دبَيذينت، ضونكي ل ديظ ذحكومةتا عَيراقَي ل هؤاَل كؤمبوونَي دةركةت، ئةظة 
، أ( ثَيشمةرطة وةكو هَيزةك دَيتة هةذماردنَي ثَيت،ية وي رَيزَي ل 9( و ماددةيا )125، 121ماددةيا )

ثَيشمةرطة و جريَين وي طرتبا و ئةو قورباني دانة ثَيشمةرطةي بؤ ثاراستنا و قوتاركرنا خاكا كوردستانَي و 
 رستَين داعب كري، سوثاس.ؤعَيراقَي ل تري

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 خان فةرموو. ةبةِرَيز جنا
 حممد عبدالرة:جناة بةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثشيت سةد ساَلَين ميررةتةكي ذَير زوَلم و ستةمَي و بةرطري كرن ل وان هةمي ئابروقةداني سةربازي و 
و سياسي بةرامبةر هاتة ئةجنامدان، سةرووي هةموويان ثَيشَيركرنا دةستووري عَيراقَي لةاليَي  يئابوور

( ساَلَين حوكمرانيا خؤدا باشرتين فاكتةرَين بةهَيز بؤ دةربازبوون 26حكومةتا مةركةزي،ة شيا ل ماوةي )
كردايةتا سياسي زؤر ب ربؤ قؤناها فيدراليةتَي و ثَينطاظ هاظَينت بؤ سةربةخؤيَي كو خؤشبةختانة سة

حةكيمانة بِريار دا كو ميررةتَي مة ب رَيكا دميوكراتي ب راسرتين ميكانزم بريارَي ضارةن،يسا خؤ بدةتن كو 
ئةو ذي دةمةكَيدا هةم بةشداريا كارا و بةرضاظا هاواَلتيان كةرنةظاَلَين جةماوةري و هةم ذي بةشداريا رؤذا 

كؤمةَلطةهَي نَيظ دةوَلةتي و واَلتَين ز َيز خاندةكا دروست و واقي   مدةنطدانَيدا باشرتين ثَي،ةربني، هة
بينانا بؤ هةست و خازا خةَلكَي كوردستانَي بكةتن و ل طؤر بنةمايَين ياساي نَيظ دةوَلةتي كو دةربِرين مايَف 

د بطرَينت و رمرؤظ و ضارةن،يسَي ميررةتان بكةتن، لةوما طرنطة هةموو اليةك رَيز ل ئريادةيا ميررةتَي كو
( دةنطَي سةربةخؤييا كوردستانَيدا رَيزَي لَي بطرينت و ئةركَي واَلتَين 92.73( كو )25/9بِريارا رؤذا )

ز َيز و كؤمةَلطةهَي نَيظ دةوَلةتية و واَلتَين هةرَيمايةتية بةرطري كةربن و خودان هةَلوَيست بن بةرامبةر 
ة سةر ميررةتَي مة بَينة سةثاندن، ديسان هاريكاربن بؤ نهةمي ئابروقةدانَي كو نوكة و داهاتي ضاظةرَي

دانثَيدانَي ب ئةجنامَي طشت ثرسيَي و مايف رةوايَي ميررةتَي مة، بؤ تةح يجن كرنا وَي ئارماجنَي ذي بَي 
طومان يةك طوتارا سياسي كو ئةظة ئةركَي هةمي اليةنَين سياسية، هَي،يدارين كو رؤَل بطَيرينت و داخازَي ل 

ا ياسايي دكةم كو وان هةر سَي بِريارَي ذ اليَي هةرسَي دةسةاَلتَيت بةهدا هاتة دان رةت بكةن، ضونكة يليذنة
ئةو بِريارة نا ياسايي  نا دةستوورينة، دوماهيَي ذي ثَيت،ي دزا  دةست ثَيشخةرييا مةرجةعَي شيعي يا 

نت بؤ طَيِرانا رؤَلَي خؤ يا مةزن و ي)ئايةت الرة سيستاني( كو بةراسيت طرنس بَيتة وةرطرتن و بةردةوام ب
 ظان قؤناها و ل داهاتيشدا، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز سهام خان فةرموو.
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 بةِرَيز سيهام عمر قادر:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

َي،انَين بةِرَيز دكةين، ل دةستثَيكا ثةي،َين خؤ مبةرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، ل دةستثَيكي ب خَيرهاتيَن 
كو ل ديظ بةرنامَي كاري بةرس،دانا ئةو بِريارَين هاتينة دةركرن ذ اليَي ئةجنومةنَي نوَينةران و 
ئةجنومةنَي وةزيراني عَيراقَي ئةز دبينم ثةميانا من بؤ طةلَي كورد ئةو ذي دةبيتة بةرس،دانةك بؤ ظان 

هاتينة كرن، ذبةر هةندَي ذي ثريؤزباهيا طةلَي كورد دكةم كو بؤَيرانة و ئريادة و  بِريارَين تةعةسوفانة
قةناعةت ريفراندؤم ئةجنامداي و رَيذةيا بةَلَي هةرة بةرز مَيذوو تؤمار كرنة و سةروةرية ب هةمي رامانة 

بثارَيزين، خؤ  خؤظة، ثَيت،ية هةمي شانازيَي ثَيببةين، لةمن را قةناعةت دةست ثَيكرية ظَي سةروةريَي
راطرين و ئيسبات بكةين ئةم هةر نةقشةين ضةندين شؤرةا و سةرهةَلدان و قوربانيدان تؤماركرين، مة 
زوَلم قةبيل نةكرية و دَي بةردةوام بني، ئةم ثَيت،ية بزانني كو دؤزا كوردا حةق و رةواية و   ساختةيي 

كة دا مة دوودَلي ضَي ببينت، هةر ديسان سةد ؤتَيدا نينة، ئةم ثَيت،ي ناكةتن شةرمَي ذي بكةين كو ئةظر
ساَلَين دابةشكرنا مة شاهدن ظَي ضةندَي و شاهدن سةر متوحا مة و ئومَيدا مة و ئةرماجنا مة، ذبةر هةندَي 
ذي ثشيت ريفراندؤمَي ئةجنامدانا وَي ئةز دبَيذم ئةو دةمة تَيثةِري كو ئةم سةر وَي ضةندَي ب ئاخ،ني، 

كَي مةيَي ب شةرةي و بوَير ب يةك دةست و يةك هةَلوَيست و ب يةك هةست خؤ بةَلكو دبَيذمة خةَل
راطربني، ضونكة روون و ئاشكراية ئةم هةميان دزانني ئةجنامدانا طشت ثرسي دذايةتي دَي هةبينت، بةَلَي، 

ماجنَي ية رئومَيد و خاستا مة طةلةة مةزنرتة و ديرؤكا مان و نةمانَي سةرهةَلداية، ذينا مة هةر بؤ ظَي ئة
و دَي بةردةوام بينت، ديسان دبَيذم كةرامةت و دةوَلةت بوون دؤزا مةية و يا ثَيت،ية ط،اشنت و سزا كار 
تَيكرنَي ل مة نةكةن، بةَلكو ثرت روشدبني ل ظَيرَي، ضةندين ثَيشنيارا ئاِراستة بكةم هةرضةندة ئةظ 

نة، تةنَي كو ئةظَي ئةز طرنس دبينم دَي يثَيشنيارَيت من دةظ خؤ ن،يسني هاظكارَيت من ئاماذة ثَيكر
ئاِراستةي سةرؤكايةتيا ثةرلةماني دكةم ئةو ذي ثَيكهينانا ليذنةيَين جودا جودا بؤ هةندَي خيتاب و 
طفتوطؤ دطةل كؤمةَلطةهَي نَيظ دةوَلةتي هةبينت ب مةراما ناساندنا بِريارَين بةهدا، وةكو سزايةكا ب 

رن بَينة هةذماردن كو سزايةكي ب كؤمةَلة ئةظةذي دذي هةموو وان ككؤمةَل ئةظ بِريارة هاتينة دةر
رَيكةفتين نَيظ دةوَلةتية كو ضةندين واَلتان ئيمزا سةر كرية و عَيراقيب يةكيب وان واَلتاية كو ئيمزا 
سةر ئةظان ئيتفاقا كري كو رَيز ل مافَين رةوايَين هةموو طةلةكا بهَيتة كرن ئةظ خؤ ئةظِرؤةكة ثَيشَيل 

ات، ذبةر هةندَي ذي ثَيشنيار دكةم ضةندين ليذنة بهَينة ثَيكهينان يان ليذنةيا ثةرلةماني بهَينة كد
راسثاردن كو لَيذنةيةكا ظان ليذنةيا بهَيتة ثَيكهينان وةكو ليذنةيا رؤشنبريي و كؤمةَلطةي مةدةني و ليذنةيا 

سةرؤكايةتي ثةرلةماني هةندةك  نثةيوةندي دةرظة و ناظةندا كوردستاني و ئةطةر ليذنةيا ياسايي يا
ليذنةيَين ديَين ثةيوةنديدار ثَي بزانينت ئةظة يا طرنطة، ضونكة ثَيت،ية ثةرلةمانَي كوردستانَي دطةل 
حكومةتا هةرَيمي ب هةماهةنطيةكا بةردةوام سةر خةتي بن بؤ تَيثةِراندنا ئةظَي قؤناها مة طوتي ثشيت 

ناهةكا دي دةست ثَيدكةت فيعرةن طفتوطؤيا مة بةردةوام بن و ؤريفراندؤمَي و ئةجنامَين وَي، ئةكيد ق
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تةركيز سةر طفتوطؤيا بكةين دطةل بةهدا، دطةل كؤمةَلطةهَي نَيظ دةوَلةتي، قةناعةتَي بؤ جيهانَي و بؤ 
بةهدا ضَي بكةين كو فيعرةن ئةظ كارَي مة ئةجنامداي ئةم دَي بةردةوام بني سةر ئةم تةركيزَي ل سةر 

ن من دظَينت ثةميانةكا دي بؤ طةلَي عَيراقَي بدةم ئةو ذي ثشت راست بن ئاشتييانة دطةل ادكةين، ديس
جريانَي خؤ دذين، ئةظة ئةكيد ئاماذةيا خَيرَي باشيَي و ئاشتيَينة بؤ هةردوو تةرةفا، ديسان من ثرسيارةكا 

و بةردةوامي ثَي بهَيتة  دي ل بةِرَيز وةزيرَي طواستنةوة طةياندن هةية كو ئةطةر باردؤا ظي رةنطي بينت
دانان هةرضةندة ئةو سزايَي ئةطةر ئةم ناظَي وي لَي بنَيني سزا كو بةري نوكة هةر ئيشراي هةبووية و 
سةرثةرشيت هةبووية سةر فرؤكةخانَين نَيظ دةوَلةتيَين هةولَير و سرَيماني و تةنسيجن ل ناظبةرا هةرَيمَي و 

بةردةوام بينت وةزارةتا طواستنةوة و طةياندن دطةل ئةجنومةنَي  بةهدا هةبووية لَي ئةظة دَيتة كرن ئةطةر
وةزيران دَي   ثَينطاظَين دَي هاظن  ئةز حةز دكةم بةرس،ا ظَي ضةندَي بزا ، ديسان من داخازيةكا ديب يا 
هةي كو ضاوا سةركردايةتيا سياسيا كوردي سةركَيشيا ئةجنامدانا ريفراندؤمَي كرية ئةز داخاز دكةم كو 

ةوام بن سةر ظَي سةركَيشي، سةركَيشيا يةكرَيزيا نيشتيمانيا سياسي بكةن داكو ثرت هةَلوَيسيَت كوردا دبةر
بةهَيزبينت بةرامبةر كؤمةَلطةهَي نَيظ دةوَلةتي و بةرامبةر بةهدا، ئةظرؤكة بةهدا نة بةهةجنةتَي بَيذن 

مي ئةظ ضةندة هةنطي ئاماذةيةكا باا ؤهَيشتا يةكرَيزنني، بةَلكو ضوونا هةموو ئالَيني سياسي بؤ ريفراند
بينت، بةَلَي، سةركردايةتيا سياسيا كوردي ثَيت،ية تةركيزَي ل ظَي ضةندَي بكةتن يةكرَيزيا نيشتيماني 

 ضارةيةكا زؤر بةهَيزة بؤ هةندَي كو ئةم بةردةوام بني سةر خاست و ئومَيدَيت خؤ، زؤر سوثاس.
 ةرؤكي ثةرلةمان:سبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري 

 بةِرَيز شَي  سراش فةرموو.
 بةِرَيز سراش امحد )شَي  سراش(:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةنداماني بةِرَيز، وَيِراي ثريؤزبايي سةركةوتين ريفراندؤم لة تةواوي خةَلكي كوردستان و سةرجةم 
حكومةتي عَيراق دةرضووة ئةوة  ثَيكهاتةكان، الي جةنابتان مةعرومة ئةو بِريارانةي كة لة ثةرلةمان و

ثَيضةوانةن، تةواو ثَيضةوانةي ضةندين ماددةي دةستووري و بِريار و ثةمياننامةكاني نَيو دةوَلةتني كة باس 
لة مافةكاني مرؤظ و مايف نةتةوةكان دةكات، بةشَي  لة ئةنداماني بةِرَيز لة خوشكان و برايان بة تَير و 

يوانيان لَي دةكةم، بةاَلم ئةوةي من بة طرنطي دةزا  ضةند ثَيشنيارَيكة تتةسةلي باسيان كرد من تةواو ثش
بؤ سةرؤكايةتي ثةرلةمان، زؤر بة كورتي باسيان دةكةم، يةك: داوا دةكةم تةواوي بِريارةكاني حكومةتي 
 عَيراق بة ثشت بةسنت بة بِرطة و ماددة ياسايي و دةستووريةكان يةكة بة يةكة رةت بكرَينةوة، ضونكة

طوتراوة وابزا  ئيمامي عةلي باسي عاشورا و موحةِرةم دةكرَي منيب باسَيكي ئيمامي عةلي بكةم، ئيمامي 
ئينلا بؤية دواي رةت حني سنت اهل احلق عن الباطل تيهم اهل الباطل انهم على حق(، عةلي دةَلَي )

اني كوردستان داوايةك بة مكردنةوةي بِريارةكاني ثةرلةمان و حكومةتي بةهدا ثَيشنيار دةكةم بؤ ثةرلة
و كؤمةَلطاي نَيو دةوَلةتي بكات كة هةظااَلن باسيان كرد كة هةَلوَيسيت جديرت  (un)فةرمي ئاِرستةي 
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وةربطرن بؤ ئةو ثرسانة بةرامبةر حكومةتي عَيراق و بِريارةكاني ثةرلةمان، دوو: نابَي ئةوان تةنها 
ن، بةَلكو دةبَي رؤَلي جديان هةبَيت لة كاتَيدا خةَلكي اتةماشةكةربن بةرامبةر ضارةنووسي خةَلكي كوردست

كوردستان هةستاوة بة ئةجنامداني ريفراندؤم و طشت ثرسي كة ثِرؤسةيةكي تةواو مةدةني و دميوكراسية، 
ئةوان بَين هةِرةشة و تةهديد لة خةَلكي هةرَيمي كوردستان بكةن، ضونكة طومان لةوةدا نيية طةر عَيراق 

موتةحةجرية بِروات و حوكم بكات بِريارةكاني لةسةر خةَلكي هةرَيمي كوردستان بسةثَيين  بةم عةقريةت و
با هةموومان دَلنيابني كةوا عَيراق بةرةو ديكتاتؤري دةطةِرَيتةوة كة كارةساتي طةورةتري بةدوا دادَيت، ئةم 

َينت بةراسيت كةمسان تةمةنا بواَلتة تاوةكو ئَيستا دروستكراوة لةسةر بنةماي شةراكةت، بةاَلم بةم شَيوازة
ناكةين عَيراقَيكي ديكتاتؤر دووبارة دروست بَيتةوة، هةروةها داوا لة ثةرلةمان دةكةم شاندَي  رَي  خبات 
سةرةداني واَلتاني عةرةبي و واَلتاني ئيسالمي بياني بكات،  وجؤلةكي ديبرؤماسي دروست بكةن بؤ ثرسي 

سيدارانةي كة لة بةهدا لة دذي خةَلكي هةرَيمي كوردستان رريفراندؤم، هةروةها ئةو بِريارة مةت
دةردةضَيت، نابَيت ئَيمة تةنها لة ثةرلةمان بِريار دةربكةين، بةَلكو دةبَي  وجؤلي سياسيب دةست ثَي 
بكةين، كؤتا شتم ئةوةية داوا لة حكومةتي هةرَيم دةكةم كة جةنابي وةزيريب لَيرةية، داوا دةكةم 

باشرت بدؤزنةوة بؤ ئةو بابةتةي كة ئَيستا ئَيمة بؤي دانيشتووين، ناكرَي خةَلكي  ئةوانيب بةدائيري
 كوردستان ضيرت ديري دةسيت بةهدا بَينت، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك فرحان جوهر، فةرموو.
 بةِرَيز فرحان جوهر قادر: 

 لةمان.ربةِرَيز سةرؤكي ثة
خذذةَلكي دةرةوةي  منيب ثريؤزبايي لة طةلي كوردستان دةكةم بة بؤنةي ئةجنامداني ِريفراندؤم، بة تايبةتي 
مذذداني  بذذة ئةجنا كذذرد  مذذار  طذذةورةيان تؤ يذذةكي  ئيدارةي هةرَيمي كوردستان، ناوضة جَيناكؤكةكان، كة نةبةردي

سذذ طذذةلي كورد نذذةوة، تِريفراندؤم، بؤية ئَيمة بة ئةجنامداني ِريفراندؤم  خذذاَلي نةطةِرا شذذتوونةتة  سذذتا طةي ان ئَي
بذذذَيريت،  ئذذةمين هةَل خذذةياري  يذَذت  حكومةتي عَيراق دوو ِرَيطاي لةبةردةمة، يان دةبَي طفتوطؤ بكات، يان دةب
كذذردوون،  يذَذراق دةري  لذذةماني ع لذذة ثةر كذذردوون،  نذذةي دةري  ئذذةو بِريارا يذَذي  بذذة ث يذذارة  كذذو د خذذةوة وة كذذة بةدا

بذذذاردوو ئذذةمين هةَل كذذةوة  ةخذذةياري  كذذة بةية سذذتوورةن  ئذذةو دة كذذاني  طذذة و ماددة هذذةموو بِر ضذذةوانةي  كذذة ثَي
دةنطمان لةسةر داوة، بؤية ثةرلةماني كوردستان دةتوانَي طةلَي شيت طرنس بكات، لةبةر ئةوةي ئةوان ئَيستا 

سذذتور تذذار  دةستوريان بري هاتؤتةوة، ئَيستا باسي دةستور دةكةن، كة خؤيان ساآلنَيكي زؤرة ثَيضةوانةي دة ِرةف
جذذةي  ضذذة و بود قذذوت و موو كذذة  يذذة  تذذة بكرابا لذذةو كا سذذيت  سذذتان بةِرا نذذدؤمي كورد دةكةن، ثَيويست بوو ِريفرا
ضذذةي  هذذةروةها موو نذذةكرد،  سذذتان  خذذةَلكي كورد لذذة  بذذةرطرييان  خةَلكي كوردستانيان بِري، ئةو كاتة كة هيض 

ضذذمان  مذذة هي بذذا ئَي مذذة تانزاني يذذة ئَي ئذذةوةي لخةَلكيشيان بِري، ئةو كاتة دةبوا بذذةر  يذَذت، لة ئذذةوان نامَين طذذةَل  ة
نذذةيانتواني  رةبيت دةسةآلتي فيدرالي لةطةَل ئَيمة هةردوو مةسةلةي مووضة و مةسةلةي ئةمين بوو، ئةوان 
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هذذةروةها  بذذدةن،  شذذمةرطة  سذذتةحةقاتي ثَي نذذة مو بذذدةن،  مذذة  بذذة ئَي ضذذةك  نذذة  كذذةن،  مذذة ب لذذة ئَي بذذةرطري  نذذة 
مذذة  نةشيانتواني مووضةي خةَلكي كوردستان بدةن ئذذةم ريفراندؤ مذذة  ئذذي ئَي بذذة ِرة سذذيت  يذذة بةِرا نذذدا، بؤ و نةيا

نذذَي  بذذَي بزا يذَذراق دة مذذةتي ع يذذة، حكو خذذاَلي نةطةِرانةوة سذذتا  نةك كاتي نةبووة، بةَلكو دواا كةوتووة، بؤية ئَي
نذذدووة  سذذتان ِرايطةيا هذذةرَيمي كورد سذذةركردايةتي  سذذتة  خةَلكي كوردستان لةم مةسةلةية ناطةِرَيتةوة ثاا، ِرا

سذذةلةي ةكة ب بذذةآلم مة كذذةين،  طذذؤ دة كذذةين، داواي طفتو فذذاوةزات دة شذذني، مو كذذات دةبةخ َلَي بؤ ئةم مةسةلةية 
يذذة  نذذةوة، بؤ خذذاَلي نةطةِرا شذذتووينةتة  مذذة طةي كذذة ئَي يذَذت  ئذذةوة بزان يذَذراق  مذذةتي ع بذذَي حكو نذذةوة دة نةطةِرا

سذذتورةوة،  نوةآلمدانةوةي حكومةتي عَيراق يان ثةرلةماني عَيراق كة ئةو بِريارانةي دةركردوو نذذاوي دة بذذة 
كذذردووة،  ئَيمة زؤر زياترمان لةبةر دةستة ئةطةر وةآلميان بدةينةوة، بة ثَيي ئةو دةستورةي كة عَيراق دةري
بذذة  نذذةك  طذذةكان،  خذذاَل و بِر يذَذي  بذذة ث لَيذنةي ياسايي تةكريَ بكرَيت بة وةآلمدانةوةي ئةو بِريارانةي عَيراق 

ئذذةو ةشَيوةيةكي تةعميم دةربكرَيت، بة شَيوةي هذذةموو  ئذذةوة  بذذةر  كذذردةوة، لة منذذان ِرةت  سذذي بِريارةكا كي سيا
يذَذت،  ثذذَي بكر بِريارانةي كة دةريان كردوون، يةكَيكيان بة ثَيي بِرطة، بة ثَيي ماددةي ياسايي خؤي ئيشارةتي 
لذذةو  يذذارة و  لذذةو بِر سذذخةيةك  كذذات، نو بذذوَل دة مذذان ق شذذرت لَي لذَذةتي با طذذةي نَيودةو ئذذةوةي كؤمةَل بذذةر  هةروةها لة

هذذاتي ةو هذذةم جي قذذي،  لذذةماني عَيرا هذذةم ثةر قذذي،  مذذةتي عَيرا هذذةم حكو بذذة  بذذدرَيت  هذذةموو  مذذة  نذذةوةي ئَي آلمدا
كذذة UNدةرةوة، هةم ِراي طشيت، هةم ) يذذةوة  سذذتووري و قانوني (، هةموو ئةوانة زؤر زؤر طرنطن لة ِرووي دة

سذذتورييةوة ز قذذانوني و دة لذذةِرووي  ئذذةوةي  بذذةر  يذَذت، لة عذذة بكر ئذذةو مةوزوو خذذؤي ؤكار لةسةر  طذذي  ر زؤر طرن
لذذة  هذذةدر  سذذتة  يذذنني، ِرا بذذةكاري دة مذذة  دةبَي، لةوةي زياتر لة مةسةلةي سياسي، ئةو موستةلةحاتانةي كة ئَي
تذذةكاني  ئذذةوة حكومة بذذةآلم  سذذاندراينةوة،  مذذة ضةو تذذاري  ئَي يذَذي  بذذة ث كذذراوة،  ئَيمة كراوة، جينؤسايد لة ئَيمة 

بذذة  يذذةوَي  سذذةي ثثَيشووتر بوونة، ئةم حكومةتةي ئَيستا دة بذذة ق كذذات،  مذذة ب طذذةَل ئَي تذذةعامول لة سذذتور  يذَذي دة
ئذذةم  كذذات،  شذذَيل دة بذذةخؤي ثَي سذذتور  خؤي، كة ضةند لةمَيذة ئةم بِرطة و دةستوورة، ئةم بِرطانة و ماددةي دة
دةستوورة حةقي داوةتة ئَيمة، حةقيشي نةداوةتة حكومةتي عَيراق جةيب بكاتة ئةداتَي  بؤ قةم  كردني 

نذذةي ضشةعيب عرياقي، بة ثَي ئذذةو ماددا يذَذي  بذذة ث يذَذت،  ةوانةوة، ئةو جةيشة دةبَي بؤ ثاراستين ئةمين حدود ب
مذذةتي  طذذةَل حكو كذذردووة، لة شذذَيل  سذذتوري ثَي عذذرياق دة مذذةتي  سذذتا حكو ضذذي ئَي كة لةو دةستوورةدا هاتوون، كة

هذذةر طذذةَل  لذَذةتي دبياني ِرَي  دةكةوَي بؤ لَيداني خةَلكي خؤي، بؤ لَيداني ِرؤَلةكاني خؤي، موئامةرة لة وو دةو
كذذة  ضذذانةي  لذذةو ناو شذذةكردن  بذذة هةرة هذذةروةها  سذذتان،  دراوسَي دةكات بؤ طرتن و برسي كردني خةَلكي كورد
سذذتا  عذذب، ئَي سذذيت دا تذذة دة شذذت بكةوَي سذذتوونة، نةيهَي ئةمنييةتَيكي باشي لَيية، ثَيشمةرطة ئةو ناوضانةي ثارا

يذَذ نذذةوة ذ ضذذانة بطةِرَين ئذذةم ناو بذذري  روةكو بِريار دةريان كرددو كة  بذذة زة يذَذز و  بذذري ه بذذة زة يذذان  سذذيت خؤ دة
سذذتووري  ضذذةوانةي دة هذذةموو ثَي يذَذراق  بةكارهَيناني هَيز، بؤية ئةو بِريارانةي كة دةرضوونة لة ثةرلةماني ع
بذذن،  سذذةيةس  يذذةك مو تذذا ِراددة يذذدراَليب  عَيراقن، بؤية طرنطة كورد لة ئَيستاشدا ئةطةر بِريارةكاني دادطاي ف

م دةكرَي ئَيمة لة دادطاي فيدراليب ئةم تَيهةَلضوونانة بكةين، هةروةها تا بكرَيت آليان بة سياسي كرابن، بة
بة لؤجيكي ياسا مامةَلةيان لةطةَل بكةين، هةروةها داواي طفتوطؤ بكةين، داواي حيوار بكةين، ضةند وةخت 
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شذذةيةك  هذذيض كَي يذَذراق،  تذذة ع سذذةلةية بدرَي ئذذةو نثَيويست بَيت بؤ مةسةلةي طفتوطؤ لةسةر ئةو مة تذذا  يذَذت،  اب
سذذا  يذَذي يا بذذة ث سذذينة،  كاتةي ئَيمة لةبةر ئةوةي قةزييةيةكي حةقة، قةزييةيةكي ِرةواية، مايف ضارةي خؤنوو

سذذاكاني ) يذَذي يا بذذة ث لذذي،  هذذةداتي دةو حاادةنَيودةوَلةتييةكان، بة ثَيي موعا ماام املت بذذة األ طذذةيان  هذذةموويان ِرَي  ،)
قذذة ب ئذذةم حة سذذةي  كذذة مومارة مذذاددةي )كذذخةَلكي كوردستان داوة  لذذة  قذذي  سذذتوري عريا لذذة 2ات، دة هذذاتووة  (دا 

ميذذوكراتي  سذذيثةكاني د بِرطةي )ش(دا دةَلَيت: )ناكرَي هيض ياسايةك دةرضووَيندرَيت ثَيضةوانةي بنةما و ثرةن
نذذة  ئذذةم بنةمايا سذذايةك دذي  هذذةر يا يذذة،  ميذذوكراتي  سذذيثَيكي د نذذةما و ثرةن نذذدؤم ب تذذة ِريفرا لة عرياق دا(، كةوا

لذذة  يدةربضَيت، شتَيك نذذةوت دا،  سذذةلةي  لذذة مة مذذة  ئذذةوةي ئَي بذذةر  سذذتورة، لة ضذذةوانةي دة نادميوكراتي ية و ثَي
لذذة  نذذدؤم دا،  مذذداني ِريفرا سذذةلةي ئةجنا لذذة مة حذذدودي دا،  مذذةنافزي  سذذةلةي  لذذة مة مةسةلةي طومرطةكان دا، 

مذذاددةي ) لذذة  كذذةكان دا،  ضذذة جَيناكؤ سذذةلةي ناو سذذتانة، 140مة خذذةَلكي كورد طذذةَل  حذذةق لة هذذةموو  يذذة ب(دا،  ؤ
مذذة  يذذة ئَي ضذذاو، طوا ثذذَيب  نذذة  كذذرَي نةيَي لذذَي ب مذذان واي  نذذةي خؤ ئذذةم حةقا سذذي  يذذاري سيا بذذة بِر مذذة  نذذاكرَي ئَي
كذذة  طذذرنطرتة  نذذدةي  بذذةآلم ئةوة كذذاربكرَي،  مذذة  سذذي موهي لذذة ِرووي سيا سذذتة  كذذردووة، ِرا شذذَيل  سذذتورمان ثَي دة

لذذةماني كور هذذةروةها ثةر يذَذت،  طذذةورة ببين كذذي زؤر  تذذوانَي ِرؤَلَي لذذةمان دة ئذذةو دثةر عذذديري  تذذوانَي تة سذذتان دة
بذذة  حذذةقي  سذذتور  تذذةوة، دة سذذتيان بكةي يذَذرة ِرا قانونةي ئيتيرادي بكات لة ثةرلةماني عَيراق كة دةرضوونة، ل
لذذة  مذذة  تذذوانني ئَي هذذةرَيمن، دة ضذذةوانةي  كذذة ثَي ضذذوون  كذذة دةردة رذذادي  نذذةي ئيتي ئذذةو قانو هذذةموو  مذذة داوة،  ئَي

نذذةهَيَرني )رثةرلةماني كوردستان تةعديريان بكةينةوة، جا تذذر  عاايلَيكي  بذذة سااارية املف طذذرنطن،  نذذة  بذذن، ئةوا  )
سذذتور  بذذة دة شذذارةتدان  بذذة ئي طذذة و   بذذة بِر بذذَي  مةسةلةيةكي ئةو ِراسثاردانةي كة ئَيستا دةردةضن ثَيموابَي دة
بذذةر  نذذةبَيت، لة بَيت، نةوةكو بة تةعميمي سياسي بَيت، هةروةها تةشةنوجي تَيدا نةبَيت، هَيرشكردني تَيدا 

ثذذةنا  يئةوة مذذة  كذذة ئَي يذذة  طذذؤا ئةوة يذَذت، طفتو ئَيمة بِريارمان داوة بة طفتوطؤ ئةم مةوزووعة ضارةسةر بكر
طذذةي  لذذة ِرَي ببةينةوة بؤ دةستور، كة ئةوان ئَيستا دةستوريان لة برية دةبَي ئَيمة زؤر مةمنون بني كة ئةوان 

 يان بدةينةوة، زؤر سوثاستان دةكةم.مدةستورةوة تةعامول لةطةَل ئَيمة بكةن، ئَيمةا دةبَي بة دةستور وةآل
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةِرَيز فرحان جوهر، فةرموو مةال ئيدري .
 بةِرَيز إدري  عري إسالم: 

 َي خواي مةزن و دلؤظان.ظب نا
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كذذ بذذةِرَيز د نذذا  هذذةردوو مَيه،ا نذذا  تذذاب و ةبذذةخَير هات نذذةما، خي شذذي  كذذات و ذ وةختي بذذةركوو  م، د حةقي ذذةت ذ 
نذذة  يذذارَين هاتي ئذذةو بر هذذدا، حةقي ذذةت  يذذارَين بة سذذ،ا بِر نوقتَيت نيزاميب نةما، قةسر و جةمعةكي مت بةر
بذذي، دذي  بذذاز  حذذةفتيا دةر دانَي، بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةماني، بريارَين ثةرلةماني بةهدا و حكومةتا بةهدا لة 

ثذذَي اطةلَي كوردست سذذاس  نذذةمايَين ئة حذذةمي، ذ ب نَي كو بة طرتنا مةتارَي و سنوورا و ثَيدابضي هةر خالي دي 
 نينينن، هةروةسا نة شةرعينة و نةقانونينة، ذ بةر دوو خاال:
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سذذتانَي  طذذةلَي كورد مذذة  ضذذوونَين  ئذذاآل و بريوبؤ ئذذاا و وةالت و  يذَذذن  ئذذةم ب يذذان ذ  يذَذذوو  مذذان و م كذذو ز يذَذ / وة ئ
هذذةر حجياوازن لةطةلي دي  تذذة  مذذايف دا حذذةقي  ةما، قةوانينيان ئةم بَيذن سيستةمَين دوةلي و عالةمي هةما 

كذذو  هذذةبَيت،  خذذؤ  يذَذذووا  هذذةبَيت، م خذذؤ  طذذةلَي  هذذةبَيت و،  خذذؤ  خذذا  طةل و ميررةتةكي كو زمانَي خؤ هةبَيت، ئا
نذذةظا  يذذا  سذذتانَي،  طذذةلَي كورد كذذو  ئذذةم وة هذذةبَيت،  خذذؤ  لذذةتبوونا  كذذو دةو هذذةبَيت،  شذذي  ةم ئذذسذذةربةخؤييا خؤ

بذذةلكو  نذذةبن، ذ  ضذذَي  بذذؤ وان  مذذةدر  رةسةنرتين طةلن ل دةظةرَي دا، لةطةل دوو طةلَي دي، ناظَيتوان نابَيذم، ذ 
يذذارة  عليهضونكو ذيان يان بةشةريةتا دووَي دةست ثَي كر هَيرا كوردستاني، كوي زةمانَي نور ) سذذالم(، د ال

سذذتوت  بؤ مَيذووةكا دوور و درَيذ بؤ طةلَي كوردستانَي كو ئايةتا صريح ذ قورئانَي ئةمر دكت رب العايني )وا
رذذى  جلاايديع ئذذةم ا خذذؤ  تذذة زا بذذال بَي يذذة ذ  يذذَي نةديت يذذة،  سذذتاني  شذذكراية ل كورد يذذارة و ئا جذذوديب د ضذذياي   ،)

 دينيشادن.
كذذي )2دوو/ وةكو ماددة ) خذذاال ئَي يذَذذيت  شااري ( ل دةستوري عرياقَي كو دب ساااس للت صاادر أ سااالم م شذذي اإل (، ثا

يذَذذيت ) جيااي  دب سااالمسااال نااام اإل باات أح ماا  أيا عااارض  قااانين يت يذَذذيت )ن  شذذي دي دب قااانين (، ثا ساان  جيااي   ال 
هذذدا )يتعارض م  مباديهلل الدميقراطية مذذةتا بة لذذةمان و حوك يذذارَين ثةر كذذو بر مذذان  شذذكراية بَيطو ( 27/9(، ئا

صذذد100ظاذييا  يذذةكي مة ري ة% دطةل دي ماددةي، ضونكو ئةطةر بَي،يت ئةساسَي تةشريعَي يا مة ئيسالمة، 
ئذذل  شذذعوبا  و قبا نذذاكم  يذَذذيت )وجعر ثذذريؤز دب ئذذاني  ثذذريؤزة، قور نذذا  كذذو قورئا يذَذذيت  سذذالما ب يذذين ئي شذذريعي د تة
يذذة،  لتعارفوا(، بَيطومان طةلَي كورد نة هي عةرةبي ية و نة هي فارسي ية و نة هي رومي ية و نة هي توركي

طةل نةصا قورئانا ثريؤز كو مةصدةرَي لظَيرَي ثةرلةمان يانذ حوكمةتا بةهدا دةمي بكات حةما ئةظة ظاذية 
نذذذي    يذذة، يا شذذريعي  صذذدةري تة سذذالم مة يذَذذيت ئي قذذيب ذ ب لذذةماني عريا كذذو ثةر سذذالمَي،  تةشريعي ية بؤ ئي

كذذو  سذذالمَي  هذذةيَيت ئي صذذةكا  يذذة،   نة شذذريعي  صذذدةري تة سذذالم مة يذَذذي ئي ئذذةو ب   22نةصةكادي هةية وةمو 
نذذذي  هذذةبن، يا عذذةرةبي  لذَذةتي  ضذذةند دةو سذذت و  يذَذدةتريب د 59بي نذذذي ز هذذةبن، يا سذذالمي  لذذةتي ئي  250ةو

هذذةبن، ل  لذذةمي  لذذةتني عا مذذةت و  50دةو شذذكراية الي حوك يذذةكا ئا ئذذةوة ذ زو بذذن،  لذذةت  بذذَي دةو كذذورد  يذذون  مر
 ثةرلةماني بةهدا و ثشتةظان و هاريكارَين وان سوثاس بووة.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 مال ئيدري ، بةِرَيز كاك شَي  شامؤ، فةرموو. زسوثاس بؤ بةِرَي

 بةِرَيز شامؤ شَيخؤ نيعمؤ: 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.  

يذَذذيت  كذذرد ب يذذاد  ئذذةذ ز سذذتةك  عذذةزيز، تَيك يذذت  تذذؤر، مَي،ان جذذةنابي دك ثةرلةمانتارَين هَيذا، جةنابي وةزير و 
كذذةي  تذذذَي نة لذذَي خؤ شذذل، د كذذةي  خذذؤ نة مذذانَي  يذذة زل، ز ضذذاظان نةكة تذذاكو  يذذة كذذ) خذذودايَي ناب بذذةري  ول، بةرام

سذذةريا  بذذازبوونَي، ل دةردة طذذةهَي دةر كذذرة دةر نذذدؤم  سذذتانَي ريفرا خذذةلكَي كورد لذذةوما  سذذل(،  مذذراز حا كةسَيكي 
كذذو  كذذري، وة بذذة  قذذا موخاتة ئذذةظ عريا يذذد  سذذي، ئةك مذذةدةني دميوكرا لذَذةتبووني  هذذةكا دةو بذذةرةو قؤنا كذذي  ديرؤ

قذذة يثةرلةماني كوردستانَي موخاتةبةي ئةوان كري، ثة ئذذةظ عريا بذذدةن،  امةكا شارستاني جواب ثةياما ئةوان 
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يذذة،  ئذذي مةزهةبي شذذياية،  قذذةكا ميري نة مومكينة، ضونكة ل ثةرلةمانا عرياقَي ئةظ ثةياما شانديية، بةآلم عريا
شذذي  دةولةتا مةدةنييا لَي نيية، نة مومكينة ئةظ عرياقة جوودابووني كوردستاني سةر سينيةكا زَيري ثَيشكة

شذذوفَينيية سخةلكي كورد عذذةقري  ئذذةو  عذذةيين  ضذذونكة  بذذدا،  شذذثرزة  تان بكات، ضاوةرَي بووين عرياق برياري 
سذذيا  سذذةركردايةتيا سيا يذذة  ئذذةو عةقرة عذذةيين  بذذِري،  سذذتاني  خذذةَلكي كورد ضذذةي  جذذة و موو نذذان و بود ئذذةوي 

خذذ ئذذريادا  شذذوونا  لكي ةكوردستانَي ناضار كري قةصد بكةنة ِراثرسييةكا جةماوةري ئةو وةزعة خةالس كةن، 
عذذام  ئذذد ال مذذا قا يذذارا دووَي ئيرزا كذذةن، بِر بذذةري ب سذذتانا  كوردستاني قبول بكةن، ئةبَي ثةياما دذي خةلكي كورد

تذذر،  املسلحة لر وات ظذذةري دي  شذذنطال و دة كذذةركوك و  دكا، دبَيذن هَيزي ئةمين مةنتةقَيت موتةنازي  عريها، 
ضذذونكا  ديتنا من ئةظ قائد العام لر وات ايسررة بةِرَيز عةبادي كة مذذاليكي،  خذذا،  بذذةري  تَيت خةي كا قائيدي 

هذذةردوو  سذذياريب  ئذذةز ثر خذذا،  يذذارة دةري  ئذذةو بر هَيزا مةزن لة ثةرلةمان هَيزا ماليكي ية، ئةظي ناضار دةكا 
ئذذةوان 2014-6-10قائيدا دكةم، وةخيت بةحسي ) سذذيارَيت  ئذذةظ ثر ظذذةرا،  ئذذةو دة كذذرد  بذذالو  ئذذةمين  ( هَيزي 

يذَذت ك سذذل و مكونات كذذَي مو مذذاليكي ودكةم  ضذذةكي  نذذة  بذذوو، ما مذذاليكي  نذذة  كذذرد  ما عذذب  سذذريمي دا سذذتاني تة رد
ئذذةو  شذذنطاَلَي،  لذذة  يذذة  شذذتيخواز هةذاندي نذذا ئا هَيرشة وانا هاتة سةر دةظةرَيت مة و ئةو جينؤسايدة ئريؤ جاها
ضذذةند  كذذرن،  خذذودان  مذذة  ئذذاوارة  ضذذةند  كذذرد،  مذذةرة  ضذذذ  قذذَي  ئذذةظَي عريا جذذارَي  هذذات،  مذذة  جينوسايدة بةسةر 

نذذا  ئةسريي مة مذذة ب خوو ظذذةرَيت  كذذرن، دة قذذذ  دةسيت داعب قورتار كرن، ضةند دةظةرَيت مة ذ داطريكةرا ثا
ثذذةميان ) يذَذزَين هاو كذذرن، ذوان ه مااىثَيشمةرطة هاتنة ثاقذ كرن، هاتنة ئازاد  مذذانَي ل العظ شذذمةرطة قارة ( و ثَي

شذذكر سذذةر لة ظذذةرَيت  اعةردَي، ديسان هةردوو قيادة هاريكار بن، ئةطةر وان هةية هَيرا كةنة  سذذةر دة نذذة  بَي
مة، واجييب خؤ رابن قةبول نةكةن، ضونكة ئةو دةظةرا ب خوونا مة هاتة ئازاد كرن، بال ثةياما مة بةرس،ا 
سذذذي و  بذذذةت و دميوكرا يذذَذز و هةي ئذذذريادة و ه سذذذيت  لذذذة ئا سذذذتاني  شذذذَيوازَيكي شار بذذذة  سذذذتانَي  لذذذةمانا كورد ثةر

ثذذةيا بذذةري وَي  سذذتاني بةرام خذذةلكَي كورد شذذتيخوازييا  تذذي ذ مئا سذذتاني داطر خذذةلكي كورد يذذة  كذذو دا قذذي  ا عريا
طذذذةل  لذذذةتي لة يذذذا نَيودةو ضذذذاوثَيكةتنيا دلؤظان مذذذة  ثذذذةياما  يذذذا  سذذذاندنَي، دظ سذذذيةتَي تر نذذذَي و سيا طذذذةمارو كرد
تذذة  مذذان ها شذذمةرطةيَي قارة سذذيت ثَي سذذةر دة بذذازبووني لة سذذانةية و دةر ئذذةو ئةف عذذب  و  دةربازبوويَي دةسيت دا

بذذةرةو َيشكاندن، ئةوَي دلؤظانيَين راك ئذذةو  شينن ببنة ثشتةظاني ديالؤكةكا شارستاني لةطةل عرياقَي، ضونكة 
سذذةرفرازبوونا  قؤناهَي دةولةت بوونا دةضن، ثشرتاست بن، سةرؤك و سةركردايةتيا سياسي كوردستاني ئريؤ 

يذذةكريزيا تذذيَن  لذذةتبوونَي،  هذذا دةو شذذتة قؤنا كذذرن، طةي ا نخةلكي كوردستاني دكةن، ئةظي حةمي قؤناغ دةرباز 
نذذة  تذذة بوو ماال كوردستاني تَيتة خواسنت، ئةظما و ئةز ثشتةظانيَي ِرةئيي كاك حاجي كاروان دةكةم، ئةم بابة
ضذذَيوةيةكي  بذذةتي ضوار ئذذةم دي با كذذةم،  سذذةت دة كذذاك د.فةر يذذتيَن  بابةتَيكي نَيو دةوَلةتي، ئةظ ثشتةظانيَن ل د

ئذذاوارة شياساي بةرس،ا عرياقي بدةن، هةردوو ديتنَين كاك دلشادي ئةز ث سذذةر  تةظاني دةكةم، وي ثةرلةماني 
 و وان ئَيب و ذانَين شةِري داعب، طةلةك سوثاس.
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 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
لذذة  كذذات  شذذداري ب كذذة بة لذذةمان  بذذةِرَيزي ثةر نذذداماني  لذذة ئة سوثاس بؤ بةِرَيز شَي  شامؤ، كة وايني كةس بوو 

بذذة اطفتوطؤي ئةم دانيشتنةد نذذدن  سذذتنةوة و طةيا يذذري طوا ، ئَيستا داوا لة بةِرَيز مةولود باوةمراد دةكةم، وةز
كذذة  نذذةي  نذذدام ثةرلةمانا ئذذةو ئة تذذةوة،  بذذةِرَيز بدا نذذداماني  سذذياري ئة مذذي ثر فذذةرمووَيت وةآل وةكالةت، ئةطةر ب

كذذردووة،  ئَيستا لة دةرةوةي هؤَلن، داوايان لَي دةكةين بَينة ذوورةوة، بؤ ئةوةي ئةو ثرسيارانةي سذذتةيان  ئارا
 بَيبةا نةبن لة وةآلمدانةوةكان، فةرموو.

 بةِرَيز مةولود باوةمراد/ وةزيري طواستنةوة و طةياندن بة وةكالةت: 
 بةِرَيز سةرؤكايةتي ثةرلةمان.

يذذةك  لذذة  هذذةموويان  سذذيارةكان  سذذيت دا ثر لذذة ِرا بذذاا،  تذذةتان  ئذذةو كا لذذةمانتار،  بذذةِرَيزي ثةر يذذاني  خوش  و برا
كذذة نضوارضَيوة كذذةم  عذذةرز ب ئذذةوةتان  مذذةوَي  ، كة دةَلَين: )ئةرَي ئَيوة ضي دةكةن (، ئَيمة لة ِراسيت دا من دة

بذذَي،  نذذدؤم  نذذاوي ِريفرا يذذة  شذذيَت ني سذذتا  ِريفراندؤك بةربةسيت ترس و دَلةِراوكَيي تَيكشكاند و كؤتايي هات، ئَي
مذذاَل  ئَيستا ئَيمة لة قؤناهي دووةمداين، ثَيي دةووترَي قؤناهي طفتوطؤ بؤ سذذي،  يذذايي سيا مذذاَل ج ماَل جيايي، 

سذذتا  ئذذةوة ئَي بذذةر  يذذةكان، لة مذذاَل جياي هذذةموو  ميذذؤطرايف،  يذذايي د مذذاَل ج جيايي ئابووري، ماَل جيايي جوطرايف، 
شذذكاند،  سرتاتيذي طرنس لة ِرَيطاي سةربةخؤيية، تةواو ِريفراندؤم ِرؤيي، ئَيمة حاجزي ترس و دَلةِراوكَيمان 

بذذةر  يذذة، لة بذذةردةوامي ئذذنذذؤرةي طفتوطؤ شذذيت  نذذدة و وةزارةت بةسةرثةر مذذةوة بة سذذةعاتي يةكة لذذة  هذذةر  ةوة 
لذذة  سةرؤكي حكومةت بة بةردةوامي بري لةوة دةكةينةوة ِرَيكاطاني طفتوطؤ ضيية  ضونكة لة ئاخري خاَل دا، 

طذذؤ 13) يذذة طفتو نذذاي ئةوة شذذَيننةوة، ما ئذذةو هةَلنةوة تذذاوةكو  كذذةين  طذذؤ نا مذذة طفتو سذذراوة ئَي يذذنن، نوو ( بب
تيلييةتَيكي حةقي ي ئةو قؤناهةية، نة طفتوطؤ بؤ نةرمي نواندن و قةيناكة، نا نا، هةر سرتاتيلييةتي اسرت

نذذة دواي  ئذذةوان بةري نذذةوَي  مذذةا دةما نذذدؤم، ئَي ثذذَيب ِريفرا نذذةوة  مذذة ببة نذذةوَي ئَي ئذذةوان دةيا يذذة،  قؤناهةكة
شذذةِر ئذذةوة  يذذة،  ئذذريادة ني شذذةِري  يذذة،  يذذةكرت ني نذذةوَي ِريفراندؤم، ئةوة قؤَلباداني  مذذة دةما يذذة ئَي ئذذةو قؤناهة ي 

تذذرَي،  بيطةينني، لةبةر ئةوةي ئةساسةن ئَيمة هةر ئةو ِرَيطايانة دةطرينة بةر كة ِرَيطاي طفتوطؤيان ثَي دةوو
خوش  و براياني بةِرَيز هةر يةك لة ئَيمة دةتوانَي تةيارةيةك بدا لة ئةرزا، بةآلم طرنطي فرؤكةوان ئةوةية 

هذذةموو  ،تةيارة دةنيشَينَيتةوة بذذة  مذذةا  ئذذةرزا، ئَي لذذة  بذذدا  مذذة  عرياق بة هةموو هَيزي دةيةوَي تةيارةكةي ئَي
مذذة  ضذذؤن ئَي كذذة  بذذدةين  ئذذةوة  هذذةوَلي  لذَذةكامنان  هذذةموو هةو هَيزمان دةمانةوَي بينيشَينينةوة، لةبةر ئةوة با 
يذذذذذارة  ئذذذذذةمان، د شذذذذذوَينَيكي  ضذذذذذَيتة  شذذذذذَينينةوة،  ب كذذذذذةمان بني سذذذذذةربةخؤيي طةلة ئذذذذذازادي و  كذذذذذةي  فرؤ

بذذدةين، ةب يذذا  هذذةوَلي ت تذذةنها  رامبةرةكانيشمان هةوَلي ئةوة دةدةن لة ئةرزي بدةن، ئَيمة سَي شوَينمان هةية 
لذذذة  هذذذاتووة  ئذذذةتَي  ثَيك نذذذة، هةي بذذذةردةوام كردووما كذذذةين،  تذذذةحالوي ب طذذذةَل  سذذذة لة كذذذة ق يذذذة  ئذذذةويب ئةوة

طذذةَل UNHCRسةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران، قسة لةطةَل ) كذذة، ئ( بكةين، ئةوةي كة لة كذذان خةري اوارة
مذذة  كذذةين، بةرنا كذذاو( ب طذذةَل )ئاي سذذة لة رَيكخراوي نةتةوة يةكطرتووةكان كة خةريكي ئاوارةكان و نازحينة، ق
لذَذة  ئذذةو كؤمة مذذة  تذذا(، ئة خذذراوي )ئايا طذذةَل ِرَيك هذذةروةها لة شذذيكاطؤ،  مذذةي  ئذذةو ِرَيككةوتننا يذَذي  بذذة ث حذذازرة، 
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هذذة طذذاي  ررَيكخراوةن كة ئَيمة قسةيان لةطةَلدا دةكةين،  تذذان رَي طذذةر واَل كذذرد ئة ئذذةوةي  سذذي  نذذة با خذذاتوو ئامي
سذذنوورييةكاني  طذذةي دةروازة  يذذان كؤمةَل سذذنوورييةكان،  تذذا دةروازة  طذذرن، وا شذذكاني ب ئذذاوي و و يذذةكاني  طومرط
وشكاني بطرن، رةنطة ئةو ثرسيارة لةمن نةكرَيت، ضونكة من هيض زانيارييةكم لةو بابةتةوة نييةو سةر بة 

يذذي  تذذي دارا يذَذنني،  ووةزارة بذذةكار ب مذذان  بذذؤ خؤ يذَذراق  سذذيادةي ع لذذة  شذذَي   مذذة بة تذذوانني ئَي يذذا دة يذذة، ئا ئابووري
نذذاهَيكي  لذذة قؤ مذذة  يذذة ئَي مذذن ثَيموا يذذة،  شذذةكة وا خذذؤي ئي يذذان  يذذة،  مذذن وا شذذتين  يذذان تَيطةي نذذازا   بةِراسيت من 

طذذةَل عَي طذذؤ لة ضذذؤن طفتو سذذةختداين،  نذذاهَيكي  كذذةين، سةختدا نني لةطةَل عَيراقدا شةِر بكةين لة قؤ قذذدا ب را
بذذةكار  طذذا  هذذا رَي نذذةكات جؤرة لذَذدا  سذذةمان لةطة ئذذةوةي ق بذذؤ  ئذذةو  كذذات   لذَذدا ب ضؤن وا بكةين بَيت قسةمان لةطة
يذَذي  كذذة ث كذذةين  شذذتَي  ب قذذدا  طذذةَل عَيرا سذذتة لة سذذاَلمان ثَيوي ضذذوار  سذذَي  مذذة  مذذن ئَي سذذةوري  بذذة تة يذَذت،  دةهَين

باااطَل عَيراقدا، )ة(، ئَيمة ضؤن خؤمان دابِرَينني لةطفك االرتباطدةطوترَيت ) يذذةكي فك االرت يذذةعين ثرؤذة  )
نذذد، دوو  سذذةربةخؤييمان راطةيا سذذبةييَن  طذذةر  مذذة ئة مذذن ئَي سذذةوري  بذذة تة يذَذت،  يذذةن و زؤري دةو زؤر درَيذ خا
سبةي دةتوانني بةشي سيادةي عَيراق بؤ خؤمان بَينني، بةاَلم ئةوة ئيشَيكي زةمحةتة، هةندَي  لة بةِرَيزان 

تذذؤِري يذذا  تذذةرنَيتمان  فةرموويان ئا سذذتةمي ئةن سذذتان دوو سي هذذةرَيمي كورد لذذة  يذذةعين  يذَذت   تذذةرنَيت دةبِر ئةن
يذذدي  بذذة ئةك رذَذة،  طذذةي كَيب بذذة رَي يذذان  سذذتةمةكةي تر فذذة، سي نذذت و مايكرؤ هةية، سيستةمَيكيان بة رَيطةي ثؤي

طذذرن، نذذاتوانن راب مذذايكرؤي  بذذةاَلم  ئذذةوة  ئَيران و توركيا ئةطةر بيانةوَيت دةتوانن كَيبَرةكان رابطرن،  ضذذونكة 
نذذاو  تذذة  سذذت دةطا سذذتةو را مذذةوة را كذذاني عالة طذذةَل كؤمثانيا تذذؤ لة يذَذت  دةيتالة لة رَيطةي ذمارةي دةيتالةوة د

 خاكي هةرَيمي كوردستان و ئةوانةي كةوا مودميين ئةنتةرنَينت خةميان نةبَيت.
ثذذاا من قسةم نةماوة جواب بدةوة، تةنها جومرةيةكم ماوة دةَلَيم من ثَيمواية طةلي ئَي مة، طةلي كوردستان 

سذذتاوة،  ريفراندؤم و بة ئةجنامداني ريفراندؤم لةسةر زةمينةيةكي ثتةوي ئةخاَلقي و روحي و دةرووني وة
سذذت و  قذذةرني بي كة ثَيي دةطوترَيت خواسيت ئازادي و سةربةخؤيي، بةرامبةرةكانيشمان شوورةيية بؤيان لة 

كذذة دذي  كذذةن  شذذةرم دة بذذة  سذذت  نذذدا هة مذذدا لةناخيا هذذةر ئذذيةكة لذذة  سذذنت  طذذةلَي  بوة سذذةربةخؤيي  ازادي و 
شوَينَيكدا بَيت كورد بَيت، يان هةر كةسَيكي تر بَيت، لة مةسةلةي تةلةفؤن ئاسياو كؤرةك و زين هةموويان 

 سةر بة عَيراقن، ئةوان ئةطةر بيانةوَيت فيعرةن سيمسي عَيراقي راياندةطرَيت، سوثاستان دةكةم.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:/يبةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينك

ئذذةوةي  ثذذَيب  بذذةِرَيزان  لذذةت،  بذذة وةكا نذذدن  زؤر سوثاس بؤ بةِرَيز مولود باوة موراد وةزيري طواستنةوةو طةيا
ثذذةيرةوَي   خذذياليف  لذذةوةدا  داوا لة كاك دكتؤر ئاماني بكةم بؤ وةاَلمدانةوةي ثرسياري ئَيوة، شاراوة نيية كة 

سذذوَيندي يا يذذرةي  ئذذةو وةز يذذا  يذذة ئا لذذةناو سذذهة كذذات  سذذة ب يذَذت ق نذذدووة دةتوان لذذةمان نةخوَي بذذةر ثةر ايي بةرام
سذذةرؤكايةتي  سذذتةي  لذذةنَيوان دة يذَذذكاري  يذذةي دواي راو ئذذةو هؤ بذذةر  بذذةِرَيزان لة نذذا   يذذان  لذذةمان  دانيشتين ثةر
سذذيارتان  لذذةمان ثر نذذداماني ثةر خذذودي ئة ئذذةوة  بذذةر  نذذني و لة سذذت دةزا بذذة ثَيوي مذذة  سذذايي ئَي لةطةَل ليذنةي يا

تذذؤر  ئاراستةي لذذة دك كذذةين  ئذذةوة داوا دة بذذةر  كذذةن، لة ضذذاوةِرواني وةاَلم دة بةِرَيزي كردووةو داواتان كردووةو 
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سذذياري  نذذةوةي ثر بذذؤ وةاَلمدا بذذة  مذذان  فذذةرموو هاوكار يذذر  رذذةي وةز ئاماني سكرتَيري ئةجنومةني وةزيران بة ث
 ئةنداماني ثةرلةمان.

 بةِرَيز ئاماني رحيم:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ان ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان.زبةِرَي
زؤر خؤشراَلم كة دةرفةتي ئةوةتان ثَيدام لةم كؤبوونةوة طرنطة ئامادة ر، لة ضوارضَيوةي ئةركةكاني خؤم 
كذذرا،  مذذن  سذذتةي  كذذة ئارا مذذةوة  سذذيارانة بدة ئذذةو ثر وةكو سكرتَيري ئةجنومةني وةزيران بة ثَيي توانا وةآلمي 

اكات هةموو ئةو ئارطومَينت و بنةما ياساييانةي كة بةِرَيزتان ئاماذةتان ثَيدا نبةِرَيزان من وابزا  ثَيويست 
لَيرة ئَيمة دووبارةي بكةينةوة، هةروةها لةو بةياننامةيةي كة دةرةجنامي كؤبوونةوةي ئةجنومةني وةزيران 

ثذذَي  ةزؤر بة ووردي و بة ثوخيت ئةم بابةتانة خراونةتةِروو، ئةوةي كة زؤر طرنط 28/9لة ِرؤذي  مذذاذةي  ئا
مذذةتي  كذذو حكو مذذة وة سذذتا ئَي تذذا ئَي سذذيت  سذذيارةكان، بةِرا كذذةي ثر كذذة ية سذذةر ية ضذذمة  ئذذةوةي ب بدةم سةرةتا ثَي 
يذذارة  ئذذةو بِر شذذيان  نذذاِرةمسي، ئةكَيكي كذذةناَلي  هةرَيمي كوردستان دوو بِريار دةرضووة كة ثَيمان طةيشتووة بة 

لذذ ضذذووة  لذذةمان 27/9/2017 ةكة بةناوي قةرار نيابي لة ثةرلةماني بةهدا دةر كذذة ثةر نذذن  جذذةنابتان دةزا  ،
ضذذووة  كذذة دةر يذذة  يذذابي  قذذةرار ن ئذذةم  يان تةشري  دةردةكات ياخوش بِريار دةردةكات كة قوةتي قانوني هةية، 
نذذي  مذذةني وةزيرا لذذة ئةجنو كذذة  يذذة  ئذذةو بِريارة شذذيان  تةشري  نيية بةآلم قوةتي قانوني هةية، بِرياري دووةمي

مذذةني 26ِرؤذي  ةحكومةتي فيدِرالي دةرضووة ل كذذةي ئةجنو ي مانس، ئةوةي كة ثةيوةنديدار بووة بة بِريارة
سذذنوورييةكان و  بذذةتي دةروازة  وةزيران هةتا ئَيستا ئةجنومةني وةزيراني حكومةتي فيدرالي تةنها لةسةر با

درال يبِرطةيةي كة لة ثةرلةماني عرياقي ف 13خاَلة، ئةو  13فرؤكةخانةكان بِرياري دةركردووة، بةآلم ئةو 
لذذةماني  سذذةآلتي ثةر تذذة دة تذذة دةكةوَي ئذذةو بابة كذذة  نذذرا  بذذاا زا بذذة  يذذران وا  مذذةني وةز لذذة ئةجنو ضذذووة،  دةر

مذذاددةي ) يذَذي  بذذة ث يذَذدا  تذذان ث بذذةِرَيزتان ئاماذة تذذان  كذذو خؤ سذذتانةوة، وة طذذةي )121كورد لذذةماني 2( بِر (، ثةر
سذذةآل قذذي دة سذذتووري عريا لذذة دة كذذة  يذذة كوردستان برييت ية لةو دةسةآلتة ياساييةي  بذذؤي هة كذذة  يذَذدراوة  تي ث

نذذد  سذذتان ثابة هذذةرَيمي كورد ضذذةند  تذذا  لذذة  كذذات  قذذةوانني دةرب فذذازي  بِرايار بدات كة قةرار، ياخود قانوني ئين
كذذة  13دةبَي ثَيوةي، تةبعةن ئةو  سذذاييةي  ضذذَيوة يا ئذذةو ضوار سذذاكاري و  بِرطةي كة دةرضووة زؤر بة سادة و 

بذذة  جةنابتان ئاماذةتان ثَيدا، دةتوانني بَرَيني كذذاتيب دا دذ  هذذةمان  لذذة  قذذن،  هةموويان دذ بة دةستووري عريا
كذذات  سذذت نا يذَذرة ثَيوي يذَذدا، ل تذذان ث بذذةِرَيزتان ئاماذة كذذة  نذذةي  نذذة نَيودةوَلةتيا سذذيجن و ِرَيككةوت ئذذةو مةوا هذذةموو 
كذذةرةوةي  دووبارةي بكةمةوة، بؤية ئَيمة وةكو حكومةتي هةرَيمي كوردستان ثَيويستمان بة هةَلوَيسيت يةكال

يذذارة ةث ئذذةم بِر يذذا  كذذة ئا يذَذت  سذذتان بَر هذذةرَيمي كورد بذذة  شذذريعي  قذذةرارَيكي تة ئذذةمِرؤ  كذذة  سذذتانة  رلةماني كورد
هذذةرَيمي  لذذة  يذَذت  فذذاز ناكر مذذة ئين كذذة ئة يذذة،  قذذانوني هة نيابييةي كة لة ثةرلةماني عرياق دةرضووة و قوةتي 

مذذةتي ئيتي يذذةت و رذذكوردستان، نيتاقي تةتبي ي ئةم قةرارة تةنها لة ضوارضَيوةي حكو هذذيض ئيرزام يذذة،  ادي 
ئذذةم  شذذتان  يذذاري بةِرَيزي بذذؤ زان سذذتان،  هذذةرَيمي كورد مذذةتي  بذذؤ حكو يذذة  يذذةكي ني كذذة  13ثابةندي يذذةي  بِرطة
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صذذل  بذذدةئي )ف طذذةورةي مة خذذةرقَيكي  رذَذَيني  تذذوانني ب ضذذووة، دة ساالطاتدةر جذذييب ال نذذة وا ضذذونكة  يذذة،  ( تَيدا
تذذةنفيزي ورةقابيية، نة واجيب تةشريعي ثةرلةماني فيدرالي ية، هةمو بذذاتي  يان دةكةونة ضوارضَيوةي واجي

بذذدةئي ) طذذةورةي مة خذذةرقَيكي  ساالطاتسوَلتةي تةنفيزييةوة، بؤية يةكةم  بااني ال صاال  خذذةرقي ف يذذة،  (ي تَيدا
سذذةت 110دووةم بةِراسيت لة ماددةي ) شذذتين سيا (ي دةستووري عرياق باس لة داِرشتين سياسةت دةكات، داِر

ئذذةوةي دجياية لة ئيدارة، كة تؤ باس لةوة  مذذايف  يذذدرالي  لذذةماني ف يذذاخود ثةر يذذدرالي  مذذةتي ف كذذة حكو كذذةي  ة
سذذةي  بذذة سيا هةية كة سياسةت دابِرَيذَي بؤ ِرَيكخستين طومرة، ياخود بؤ ِرَيكخستين مةسائيري موتةعةليجن 
تذذة  تذذة دةكةوَي ئذذةم بابة تيلاري، ياخود بة سياسةي ئي تيصادي، ئةوة ماناي ئةوة نية كة بابةتي ئيدارةداني 

بذذذة دةروازة رضوا يذذذدارة  كذذذة ثةيوةند ئذذذةوةي  نذذذة  بذذذؤ منو يذذذةوة،  مذذذةتي فيدرالي سذذذةآلتةكاني حكو ضذذذَيوةي دة
جذذةنابتان  بذذةبري  طذذرنس  قذذانوني زؤر  يذذةكي  مذذةوَي نوقتة مذذن دة سنوورييةكان، بةِرَيزتان زرؤ ئاماذةتان ثَيدا، 

لذذة د سذذتووة  شذذتيان بة ئذذةوان ث عذذةن  سذذتان تةب هذذةرَيمي كورد كذذةي يبهَينمةوة، ئَيمة خؤمان لة  جذذةي قةرارة با
مذذارة ) سذذاَلي 184مةجريسي وزةرا، ئةطةر سةيري بكةي ثشتيان بةستووة بة ياساي تةيةراني مةدةني ذ (ي  

مذذةدةني 1، لةم ياساية سولوتاتي تةيةراني مةدةني ثَيناسة كراوة لة ماددةي )1974 يذذةراني  (، سولوتاتي تة
لذذة ) يذذة  بذذرييت  نذذةقل و  تذذي  لذذة وةزارة يذذة  بذذرييت  عذذرياق  ملاادنيملالذذة  طااران ا مااة لل شاا ة العا هذذةردوو ن مذذة  (، ئَي

مذذارة ) سذذاي ذ بذذة يا سذذتان،  هذذةرَيمي كورد لذذة  يذذة  سذذةكةمان هة سذذاَلي 19موئةسة تذذي 2011(ي  سذذاي وةزارة ، يا
مذذذارة ) سذذذاي ذ يذذذة و يا نذذذدمنان هة سذذذتنةوة و طةيا سذذذاَلي 18طوا طذذذاي  2008(ي  سذذذاي دةز نذذذة يا لذذذةم ثةرلةما

مذذةتارات نفرؤكةخانةكاني شارستاني هةرَيمي كوردستا يذذدارةداني  سذذاية ئ ئذذةم يا يذَذي  بذذة ث ي عرياق دةرضووة، 
دةكةوَيتة ضوارضَيوةي دةسةآلتةكاني حكومةتي هةرَيمي كوردستانةوة، ئيدارةداني مةتارات لة زميين ماددة 

مذذاددةي )114( نةهاتووة، بؤية بة ثَيي ماددةي )110) لذذة دةرةوةي  كذذة  كذذاتي 110( هةر بابةتَي   لذذة  يذذة  )
شذذِرةوي هةبووني خيال يذذةت و ثَي ي و ناكؤكي لة بةيين قةوانيين ئي ريمي و قةوانيين فيدرالي، ئةوة ئةولةو

هذذةردوو  كذذةين،  بؤ ياساكاني هةرَيمي كوردستانة، ِراستة ئَيمة تا ئَيستا نةمانتوانيوة ئةم دةزطايانة دروست ب
ي مةدةني عرياقي بووة، بةآلم نمةتارةكةي ئَيمة لة ذَير ِركَيَ و سةرثةرشيت و ضاودَيري دةسةآلتي تةيةيرا

هذذةرَيمي  لذذة  قذذانوني  صذذَيكي  طذذةر نة كذذات، ئة قذذانوني دة صذذي  لذذة نة بذذاس  كذذات،  تذذةنفيز نا لذذة  بذذاس  سذذتوور  دة
صذذةكةي  بذذؤ نة يذذةت  ئذذةوة ئةولةو يذذدرالي،  مذذةتي ف كوردستان هةبوو ناكؤك بوو لةطةَل نةصَيكي قانوني حكو

حذذدودي تهةرَيمي كوردستانة، ضةند خاَلَيكي تر بةِراسيت كة دة مذذةنافزي  سذذةلةي  وانني باسي لَي بكةين، مة
لذذةماني  نذذداماني ثةر لذَذي ئة سذذيت ِرؤ مذذةوَي بةِرا يذَذرةوة دة حذذدودي ل مذذةنافزي  بة هةمان شَيوة، ِراستة هةيئةي 
نذذة  ئذذةم قانو هذذةوَلمان دا  كذذة زؤر  بذذوون،  سذذيجن  لذذة تةن مذذة  طذذةَل ئَي خؤمان لة بةهدا بةرز بنرخَينم، ضونكة لة

نذذد هذذةموو ئة ضذذَي،  كذذةوة ادةرنة هذذةموويان بةية هذذةر  نذذة،  بذذةم قانو نذذةدا  يذذان  مذذة دةنط نذذةكاني ئَي م ثةرلةما
بذذةي زؤري  عذذرياق زؤر لذذةماني  لذذة ثةر يةكدةنس زددي ئةم قانونة ِراوةستان، بةآلم خؤتان دةزانن بة زؤرينة 

يااةئةم ياسايانة دةرضووة، ئةم ياسايةي كة دةرضوو ) كذذةي )هيئة املنافذ احلدود كذذة ذمارة سذذ30(  لذذة  يذذة  َلي ا(
تذذةنها )22( ئةندامي هةية، لةم )22، بؤ زانياري بةِرَيزتان )2015 كذذة  مذذةي هةيئة هذذي 4( ئةندا نذذداي  ( ئة
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هذذةرَيمي  شذذارةكةي  يذذةتي مو بذذدةئي فيدرال ضذذاوي مة شذذَيوةيةك ِرة هذذيض  هةرَيمي كوردستانة، كةواتة ئةوة بة 
سذذتان ةكوردستان لة داهات و لة دةسةآلت لة ناو ئةم قانونة نةكراوة، لةطةَل ئ هذذةرَيمي كورد لذذة  وةشدا ئَيمة 

ية، بة ثَيي ئةم قانونة دةروازة 2010(ي ساَلي 5قانوني وةزارةتي دارايي و ئابوورميان هةية كة ذمارةكةي )
سنوورييةكاندةكةونة ذَير ضاودَيري و ذَير سةرثةرشيت و ئيدارةداني وةزارةتي دارايي و ئابووري حكومةتي 

بذذيت وهةرَيمي كوردستان لة ضوارضَي كذذة زؤر ِرة طذذةمارطيب  يذذدارةي  طذذةكان، ئ شذذيت طومر يذذةتي ط ة بةِرَيوةبةرا
سذذةآلتي  يذَذر دة لذذة ذ ئذذابووري  يذذي و  تذذي دارا نذذةي وةزارة ئذذةو قانو يذَذي  بذذة ث يذذةوة،  مذذةنافزي حدودي بذذة  يذذة  هة
قذذانوني  طذذةَل  حكومةتي هةرَيمي كوردستان، لَيرةا دا خيالفَي  هةية لة بةيين قانوني مةنافزي حدودي لة

بذذؤ ةوةزار يذذة  كذذردووة، بؤ تي دارايي و ئابووري، كة بابةتةكةيان هةريةك بة شَيوةيةكي جياوازك موعالةجة 
هذذةرَيمي  قذذةوانيين  بذذة  يذذةت دةدات  شذذِرةوي و ئةولةو كذذة ثَي يذذةي  ئذذةو ماددة سذذةر  نذذةوة  هذذةر دةطةِرَي ئذذةوةا 

طذذي دةز بذذة طرن يذذة  رذذادي، بؤ قذذةوانيين ئيتي طذذةَل  نذذاكؤكي لة هذذةبووني  نذذاو اكوردستان لة كاتي  لذذة  مذذة،  نذذني ئَي
نذذةكات،  سذذثاردة دةر سذذتان ِرا لذذةماني كورد ئذذةمِرؤ ثةر ِراطةيةندراوةكةي ئةجنومةني وةزيرانيب دا هاتووة كة 
ئذذةم  فذذازي  مذذة ئين بةَلكو ثَيويستمان بة بِريارَيكي تةشريعي ثةلةماني كوردستان هةية، كة بِريار بدات كة ئَي

لذذة كذذةين  قذذي نا لذذةماني عريا طذذةر  قةرارة نيابيةي ثةر كذذة ئة لذذة ديباجة ئذذةوان  مذذان  سذذتان، بَيطو هذذةرَيمي كورد
كذذةين ) ئذذةم )12سةيري ب قذذانوني  سذذي  جذذة و ئةسا سذذيوة، ديبا يذذان نوو يذَذداوة، 13( دَير مذذاذة ث يذذةيان ئا ( بِرطة

لذذةماني  ئَيمةا دةبَي لة ثةرلةماني كوردستان وةكو ِراسثاردةيةكي ئةجنومةني وةزيران بؤ سةرؤكايةتي ثةر
هذذةم يكوردستان و بؤ ل ذنةي قانوني، دةبَي زؤر بة ِروون و ئاشكرايي ئَيمةا ئةم خاَلة قانونييانةي ئةمِرؤ، 

بةرَيزتان ئاماذةتان ثَيدا، هةم ئَيمةا ِروومنان كردةوة، لة ِراطةيةندراوةكةي ئةجنومةني وةزيرانةوة هاتووة 
ت و بنةما ياساييانةي كة بامسان ندةبَي زؤر بةِرووني و بة ئاشكرايي لة ديباجةي ئةم قةرارة، ئةم ئةرطومَي

شذذ  و  ضذذةند خو بذذةِرَيزي،  يذذةكي  ضذذةند برا لذَذةدني و  بذذوبكر هة كذذاك أ بذذةِرَيزم  بذذراي  بذذدةين،  ثذذَي  مذذاذة  كرد ئا
يذذة  كذذة طوا ئذذةوةي  برايةكي تري ئةندام ثةرلةمان ضةند ثرسيارَيكيان ئاراستةي من كرد، بة تايبةتي لةسةر 

( مريار دؤالرلة بان ةكاني توركياية، 15اتي هةرَيمي كوردستانة، )ه( مريار دؤالري ئةمريكي كة دا15بِري )
كذذة  سذذتة  بذذةر دة يذذومَينتَيكي لة هذذةر دؤك بةِراسيت من ثَيم خؤشة بةِرَيزيان ئةطةر سةرضاوةي ئةو زانياري و 

يذذومَينتَي يذذة و دؤك ي كوةكو بةَلطة دةسيت كةوتووة، لة ِرَيطةي ليذنة ثةيوةنديدارةكان سةرضاوةي ئةو زانياري
سذذةرؤكايةتي  لذذةمان و  يذذدارةكاني ثةر نذذة ثةيوةند طذذةي ليذ لذذة ِرَي كذذةوتووة،  سذذيت  لةبةر دةستة وةكو بةَلطة دة
ثةرلةمانةوة بة زووترين كات بؤمان بنَيرَي بؤ ئةجنومةني وةزيران تاوةكو لة ئةجنومةني هةرَيمي نةوت و 

ةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةمانيب بةزووترين ثطاز ئةو بابةتة بة هةند وةربطريَي، بةدواداضوون بكرَي، بة ثَيي 
تذذري  كات وةآلم و ِروونكردنةوة لةسةر ئةو بابةتة بدرَيت، سةبارةت بة ئامادةنةبووني بةِرَيزان وةزيرةكاني 
حكومةتي هةرَيمي كوردستان، ياخود هةردوو بةِرَيزان جةنابي سةرؤك وةزيران و جةنابي جَيطري سةرؤك 

سذذراوة لذذةو نوو مذذة  يذذران، ئَي سذذكرتَيري  يوةز كذذراوة  تذذةنها داوا يذذة،  ئذذةو بةياني ئذذةمِرؤ  شذذتووة،  مذذان طةي كذذة ثَي
نذذةوةي  لذذة كؤبوو شذذة  تذذان با بذذةِرَيزتان ثَي طذذةر  مذذان ئة يذذة، بَيطو ئةجنومةني وةزيران ئامادة بَي لةو كؤبوونةوة
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بذذةِروو بذذؤ ِروو سذذتان  هذذةرَيمي كورد مذذةتي  تذذري حكو رذذةكاني  سذذرتاتيذ و بةدائي سذذةر  سذذةكردن لة بذذؤ ق هذذاتوو   دا
شذذة  ثذذَيم با تذذةوة،  سذذتان دةبَي هذذةرَيمي كورد بذذةِرووي  كذذة ِروو سذذييانةي  سذذ  و مةتر هذذةموو ِري ئذذةو  نذذةوةي  بوو
مذذادة  جةنابتان لة زووترين كات دا كؤبوونةوةيةكي تر ِرَي  خبةن، ئةو وةزيرانةشي كة ثَيتان واية طرنطة ئا

سذذكرتارييةتي ئ كذذو  مذذةا وة تذذاوةكو ئَي كذذةن،  يذذة، داوا ب لذذةو كؤبوونةوة سذذةر ةبذذَي  كذذاري لة يذذران  مذذةني وةز جنو
بكةين، لة ِرَيطةي سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيرانةوة تةبريري ئةو بةِرَيزانة بكةين بؤ ئامادةبوون، هةر لة 
يذذان  لذذةمان ئاماذة نذذداماني ثةر ِرؤذي ثَينلشةممة لة كؤبوونةوةي ئةجنومةني وةزيران، زؤر لة بةِرَيزان لة ئة

سذذتا   بةوةدا كة ئَيوة   ئيلرائاتَي دةكةن بةرامبةر ئةم حاَلةتانةي كة ِروويداوة  تةبعةن تةنها بِرطة كة ئَي
نذذةي  هذذةردوو فرؤكةخا يذذةكاني  شذذتة ئامساني طذذرتين طة سذذةلةي ِرا كةوتؤتة بواري جَيبةجَي كردنةوة تةنها مة

نذذةو هذذةناردةكردني  سذذةلةي  تذذةوة، مة خذذؤي ماوة كذذو  سذذتا وة تذذا ئَي تذذر  طذذةكاني  يذذة، بِر سذذرَيماني  ي تهذذةولَير و 
جذذاران دةِروات  كذذو  سذذايي و وة شذذَيوةيةكي زؤر ئا بذذة  جذذاران  كذذو  يذذةا وة ئذذةم لةحزة هذذةتا  سذذتان  هةرَيمي كورد
هذذةرَيمي  نذذةوتي  هذذةناردةكردني  كذذة  لذذةوةي  يذَذت  طذذةراني ب يذذةي ني كذذة ما نذذةداوة  شذذتَي  ِرووي هذذيض  بذذةِرَيوة، 

تذذا سكوردستان ِرادةطريَي، ياخود ئةو ثارةيةي كة دةضَيتة هةل  بانكةوة دةسيت بة ةردا دةطريَي، هيض شتَي  
ئةم لةحزةية ِرووينةداوة، بةآلم بؤ زانياري بةِرَيزتان هةموو ثرؤسةي نةوت و طاز لة هةرَيمي كوردستان لة 

لذذة ) يذذاتر  كذذةي ز ئذذةجنام دراوة، نزي سذذتان  هذذةرَيمي كورد طذذازي  نذذةوت و  سذذاي  ضذذَيوةي يا ( ع ذذودي 50ضوار
كذذةي )اموشارةكة لة ئينتاش لةطةَل طةورة كؤمثانياك نذذة نزي (، 200ني دونيا ئةجنام دراوة، يةكَي  لةم عةقدا

يذذَذ  250) خذذذيالي و نيزاع هذذذةر  هذذذةبووني  كذذذاتي  لذذذة  نذذذراوة  بذذذةكار هَي لذذذةمي  سذذذتانداردي عا يذذذة،  ( الثةرة
(arbitration سذذاَلي لذذة دواي  كذذة  تذذة  ئذذةم بابة يذذاا  يذذوي تورك بذذؤ د (ي عالةمي بةكار دَيت، بة هةمان شَيوة 
هذذةرَيمي 5هةرَيمي كوردستان لة مانطي ) ر(ةوة بؤ يةكةم جا2014) نذذةوتي  هذذةناردةكردني  ( بِرياري دا بة 

مذذةتي  يذذا و حكو كوردستان، ضةند ِرَيككةوتننامةيةك لة نَيوان دوو حكومةت دا ئيمزا كراوة، حكومةتي تورك
لذذة  هةرَيمي كوردستان، ئةم ِرَيكةوتننامانةا شةريكاتي موحاماتي طةورة لة هةردوو الوة ِراوَيذيان كذذردووة 

كذذة  يذذة  كذذة ثَيموا كذذة،  هذذةردوو حكومةتة بذذةيين  لذذة  يذذزاعيب  نذذاكؤكي و ن هذذةبووني  كذذاتي  لذذة  مذذادةكردني و  ئا
ستانداردي عالةمي بؤ ضؤنيةتي يةكالييكردنةوةي ئةم ناكؤكييانة ضارةسةر كراوة و بؤ ئةو كاتةا كة ئةو 

ضذذذذ لذذذذة ضوار سذذذذتانيب  هذذذذةرَيمي كورد مذذذذةتي  مذذذذان حكو تذذذذة ِروودةدات بَيطو سذذذذتة َيبابة ئذذذذةم طرَيبة وةي 
فذذةكاني،  سذذتهَيناني ما بذذؤ بةدة يذَذت  سذذايي وةردةطر ئذذاتي يا كذذار و ئيلرا نَيودةوَلةتييانةي كة ئيمزاي كردووة ِرَي
بذذةتي  بذذةِرَيزان با لذَذةتي،  عذذةدلي نَيودةو مذذةي  بذذؤ مةحكة ضذذني  كذذة ب بذذةوةدا  تذذان  تذذان ئاماذة بذذةِرَيزتان زؤر

بذذةآلم ةمةحكةمةي عةدلي نَيودةوَلةتي بة ئيلازةي ئةو ب عذذام،  لذذي  قذذانوني دةو ِرَيزانةي ثسثؤرن لة مةجالي 
عذذةدلي  مذذةي  بذذةآلم مةحكة يذذة،  مذذن ني صذذي  من زانيارييةكي كةمم هةية لةسةر ئةم بابةتة ضونكة ئيختيصا
مذذذة،  يذذذة مولزة قذذذةزائي  صذذذي  كذذذة ئيختيصا يذذذة  صذذذَيكي هة يذذذة، ئيختيصا صذذذي هة لذذَذةتي دوو ئيختيصا نَيودةو

صذذ صذذي  يئيختيصاصَيكي تري هةية كة ئيختيصا بذذة ئيختيصا كذذة موتةعةلي ذذة  ئذذةوةي  بذذؤ  يذذة،  شذذاري  ئيستي
يذذدِرالي  لذَذةتَيكي ف ضذذَيوةي دةو لذذة ضوار يذَذ   نذذاكرَي ئي ريم قةزائي دةبَي هةردوو اليةنةكة دةوَلةت بن، يةعين 
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بذذةيين  لذذة  كذذات  قذذةزاوةت ب كذذات  لذذَي ب لذَذةتي و داواي  عذذةدلي نَيودةو مذذةي  لذذة مةحكة كذذات  سذذليل ب شذذةكوا تة
يذذان وحكومةتي هةرَيمي ك ردستان و حكومةتي ئيتيرادي، دةبَي هةردوو دةوَلةتةكة خؤيان بة نووسراو قبوَل

ضذذي  كذذةيان، هةر نذذةوةي نيزاعة يذذةكاليي كرد بذذؤ  كذذات  قذذةزاوةت ب لذَذةتي  عذذةدلي نَيودةو مذذةي  كذذة مةحكة بذذَي 
تذذوانني ئذذةوة دة يذذةك،  بذذة منونة يذَذدابوو  مذذاذةي ث بذذوو ئا كذذاروان  حذذاجي   ئيختيصاصي دووةمة كة وابزا  كاك 

ئذذةم  ئذذةمن  سذذي  يذذاخود مةجري مذذة،  يذذةي عا بَرَيني كة ئيختيصاصَيكي ئيستيشاري ية، ئةويب دةبَي يان جةمع
سذذيادةمان  سذذتان  هذذةرَيمي كورد كذذو  مذذة وة كذذات، ئَي لذَذةتي ب عذذةدلي نَيودةو بابةتةي ئَيمة تةحويري مةحكةمةي 

نذذاك ئذذة  سذذيادة تةجزي يذذدِرالني،  لذَذةتي ف ضذذَيوةي دةو لذذة ضوار مذذة  خذذةوة ئَي مذذي رنية، بةدا كذذة ئي ري سذذتاا  َي، ئَي
هذذةموو  كذذات،  بذذةجَي ب يذذة جَي ئذذةو بِرطة كذذة  يذذةتي  يذذدِرالي توانيو مذذةتي ف سذذتان حكو هذذةرَيمي كورد لذذة  جذذةوي 
عيالقةي بةوةوة هةية كة ئَيمة سيادةمان نية، ئَيمة كة داوا دةكةين، ئيستيفتا دةكةين، ِراثرسي دةكةين بؤ 

يذذةوة لذذة ِرووي قانوني طذذرين  سذذةربةخؤيي وةر تذذاوةكو  ئذذةوةي  مذذان،  سذذيادةي خؤ سذذاحييب  نذذة  نذذةوَي ببي دةما
سذذةلةي  يذذة مة سذذتان، بؤ هذذةرَيمي كورد مذذي  هذذةموو ئي ري بذذةري و  جذذةوي و  مذذي  سذذةر ئي ري سيادةمان هةبَي لة
سذذةلةي  هذذةميان مة كذذةين، دوو طذذةَل ب تذذةعامولي لة يذذايي  بذذة ور بذذَي زؤر  لذَذةتي دة عذذةدلي نَيودةو مذذةي  مةحكة

ئذذةو  مذذارة ق)ئايكاو(ة كة زؤر طرنطة، ئَيمة  قذذانوني ذ تذذةوة  ثذذَي هَيناوة جذذةتيان  يذذان حو ئذذةوان خؤ كذذة  نذذةي  انو
وةكو  1944، لة بِرطةي دووةمي زؤر بة ئاشكرايي دةَلَي )ئيتيفاقييةي شيكاطؤ ساَلي 1974(ي ساَلي 184)

شذذيكاطؤ  يذذةي  نذذاو ئيتيفاقي لذذة  كذذة  يذذةك  هذذةر قاعيدة تذذا  جوزئَيكي موكةمةلي ئةو قانونة تةعامول دةكرَي، وا
لذذة وهاتووة  شذذي  بذذة با نذذة زؤر  ئذذةم قانو يذَذي  بذذة ث كذذرَي،  طذذةَل دة تذذةعامولي لة رذذي  قذذانوني، داخي صذذَيكي  كذذو نة ة

سذذوَلتةي 2ماددةي ) يذذةن  سذذةآلت لةال بذذةكارهَيناني دة لذذة  كذذرَي  سذذوي ب يذَذت تةعة يذَذت )ناب ( ئاماذةي ثَيداوة دةَل
بذذة شذذذَيوةيةك  هذذيض  بذذة  يذذذةكان  نذذة مةدةني يذَذت فرؤكةخا تذذذا ناب يذذةوة، وا يذذةراني مةدةني بذذذؤ كتة اربهَينرَيت 

هذذذاتووة،  شذذذيكاطؤ  يذذذةي  لذذذة ئيتيفاقي صذذذةربة  صذذذَيكي  ئذذذةوة نة سذذذي،  مذذذاجنَيكي سيا هذذذيض ئا بذذذةديهَيناني 
مذذذاددةي ) لذذذة  يذذذةك  هذذذةر فرؤكةخانة لذذذة  مسذذذاني  شذذذيت ئا طذذذرتين طة تذذذةكاني ِرا شذذذيان/ حالة (ي 9دووهةمي

ئةوة كراوة نية بؤ هةر  ( دةستنيشان كراوة، واتاعلى سبيل احلصرئيتيفاقييةي شيكاطؤ دةستنيشان كراوة، )
تذذةني  جذذةوي وة تذذوتي  بذذةيين خ لذذة  هذذةبَي  تذذةميز  دةوَلةتَي  كة بيةوَي، يةكَي  لة مةبدةئةكاني دةَلَي )نابَي 
هذذاتووة،  كذذةي  صذذة عةرةبيية لذذة نة كذذة  ئذذةوةي  لةطةَل ختوتي وةتةني ئةجنةبي، يةعين )عدم التميز بني..( 

كذذةي )هئَيستا ئةوان ختوتي جةوي عرياقي هةروةكو جاران  بذذؤ 17ةمان ئيمتيازاتي هةية، بةآلم ئَيمة نزي  )
يذذة 18) تذذة جةو ( ختوتي جةوي ئةجنةبي لة هةرَيمي كوردستان ئَيستا طةشتيان هةية، ئةوان دةتوانن ختو

حمذذامي  مذذةَلَي   سذذتا كؤ مذذة ئَي يذذةعين ئَي بذذةِرَيزتان،  ئةجنةبيةكانيب هةموو ئامادةييان دةربِريوة بؤ زانياري 
كذذو هنَيودةوَلةتيمان  كذذة وة ئذذةوةي  ةية ئَيمة لة لةندةن هاوكارن لةطةَلمان كة ئَيمة ضؤن بضينة )ئايكاو(، بؤ 

نذذاو  لذذة  مذذة  كذذة ئةندا هةرَيمي كوردستان ئَيمة ئةو دوو ماددةيةي بؤ جةنابتان باسم كرد، حكومةتي عرياقي 
ئيرزامي هةية، ئةوان  ئةم ئيتيفاقيية ئيخاللي كردووة بةم دوو بِرطةيةي ئيتيفاقييةي شيكاطؤ، كة سيفةتي

خؤيان مةجريسَيكيان هةية كة بِرياري يةكالييكةرةوة دةدةن لةسةر ئةم بابةتانة و سيفةتي ئيرزامي هةبَي، 
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ئذذةو ) شذذةريكات  صذذة،  تذذاعي خا بذذؤ قي ( 17)ئايةتا( لةطةَل )ئايكاو( فةرقي ضيية  )ئايةتا بؤ نةقري جةويية، 
تذذوانن ب18) ئذذةوانيب دة هذذةن،  كذذة  يذذة  تذذوت جةوي كذذة ضذذ( خ ئذذةوةي  بذذؤ  يذذةتا،  نذذة ئا يذذان بطةيةن شذذكاتي خؤ ن 

كذذةوة  لذذةمي ثَي ئةوانيب بَيطومان مةصاوةكانيان لَيرة زؤر زةرةرمةند بوون، ئَيستا ئَيمة لةطةَل حماماتي عا
ئذذةم  تذذوانني  لذَذةتي ب سذذتانداردي نَيودةو ضذذَيوةي  لذذة ضوار شذذَيوة  شذذرتين  خةريكني بؤ ئةوةي بزانني ضؤن بة با

كذذة تتةقرير و ئةم ياداش ئذذةوةي  بذذؤ  تذذا  هذذةم ئايا كذذا و  انةي حكومةتي هةرَيمي كوردستان بطةيةنينة هةم ئاي
هذذيض  نذذة،  سذذي ة نَيودةوَلةتيةكا سذذا و مةوا هاوكارمان بن،  ئَيمة ئةوةي كة كردوومانة تةنها لة ضوارضَيوةي يا

سذذكةري، يذذةكي عة يذذاخود ِرَيطة سذذتان،  هذذةرَيمي كورد مذذةتي  لذذة حكو مذذان  تذذري ناقانوني يذذةكي  يذذاخود  ِرَيطة
سذذةلةي  بذذة مة سذذتة  كذذة ثةيوة ئذذةوةي  بذذةر،  نذذةهاتيَب نةطرياوةتة قذذانون دا  ِرَيطةيةكي تري كة لة ضوارضَيوةي 
ميذذة  بذذة جةر ِريفراندؤم ئةطةر سةيري بِريارةكةي ثةرلةمان بكةي بةِراسيت، ِريفراندؤمي ياخود ئيستيفتاي 

لذذة  مداناوة، دةَلَي هةموو ئةو كةسانةي كة بةشداربوون لة ِريفراندؤ نذذاوة، داواي  مذذوجريم دا بذذة  هذذةمووياني 
شذذةكوا  ئيديعاي عامي حكومةتي فيدرالي كردووة كة موالحةقةي قةزائي بكةن، موالحةقةي قةزائي يةعين 
تةسليل بكرَي، يةعين هةموو  ئةو موةزةفة ئيتيرادييانةي كة كوردن لة خانةقني لة كةركوك كة مةعاا 

سذذةر  يذذارةي ملة حكومةتي عرياقي وةردةطرن، لة ئذذةم بِر يذَذي  بذذة ث قذذني،  مذذةتي عريا تذذةكاني حكو كذذي وةزارة يال
هذذةمن و  هذذةموو موتة نذذة  كذذرَين، ئةوا سذذةير دة مذذوجريم  ثةرلةماني ئيتيرادي ئةوانة ئَيستا هةموويان وةكو 
يذَذ  دا  لذذة كات كذذات،  ميذذة دة شذذكيري جةر كذذة تة سذذي فعرَي سذذةلةي ِراثر توهمةكةا لةسةر ئةساسي ئةوةية كة مة

هذذاتووة ) ةئَيمة دةزانني ب عذذرياق دا  سذذتووري  بااة  ال ثَيي مةبدةئَيكي دةستووري كة لة دة ميااة و ال عقي ال جر
ئذذةم بنص رذَذَي  بذذات ب قذذانوني ع و لذذة  نذذةبَيت  صذذَي   (، يةعين كةس ناتوانَي فعرَي  بكات بة جةرمية ئةطةر نة

هذذيض نة قذذي  سذذتووري عريا لذذة دة كذذةين  سذذةيري ب طذذةر  سذذيت ئة يذذة صذذفعرة جةرميةية، ئيستيفتائيب بةِرا َي  ن
بذذة  سذذائل( زؤر  كذذل الو قذذانون دا )ب لذذة  كذذة  ئذذريادة  لذذة  تذذةعبري  كذذات دا  هذذةمان  لذذة  مةنعي بكات كة ئةوة بكرَي، 
لذذة  تذذةعبريي  سذذتان  هذذةرَيمي كورد خذذةَلكي  تذذةنها  كذذراوة  ئاشكرايي هاتووة لة دةستووري عرياق دا، ئةوةي كة 

سذذتي  تذذؤ ئي كذذة  كذذةي، الِرةئي خؤي كردووة، هَيشتا بِرياري ئةوة نةدراوة  صذذال ب يذذاخود ئينفي طذذري،  ليةت وةر
مذذةي  ئيعالني دةوَلةت نةكراوة، بؤية ئَيمة لة ضوارضَيوةي مايف دةربِريين ِراية، هةذمار كردني ئةم ِريفراندؤ
كة كراوة بة تاوان، ثَيمواية موخاليفي دةستوورة و موخاليفي ضةندين مةبدةئة لة دةستوور، بؤية بة هيض 

ضذذَيتة  ئذذذةوة نا سذذذينطة ضشذذَيوةيةك  يذذذةتي و نو سذذتين نوَينةرا بذذذة داخ سذذةبارةت  سذذذتوورةوة،  ضذذذَيوةي دة وار
يذذةي  خذذراوة، ئيتيفاقي لذَذةتي ِرَيك يذذةكي نَيودةو بذذة ئيتيفاقيية ئذذةوة  سذذتان  هذذةرَيمي كورد لذذة  يذذةكان  نَيودةوَلةتي

مذذةني 1963ظييةناي ساَلي  نذذةوةي ئةجنو لذذة كؤبوو هذذةر  نذذةخراوة،  رذذي ِرَيك قذذانوني داخ بذذة  تذذةنها  ئةم بابةتة 
ئذذةم و سذذةر  كذذةن لة مذذادة ب يذَذ  ئا كذذات ِريثؤرت بذذةزووترين  كذذة  سذذثَيردرا   سذذتةفا ِرا فذذةالر م كذذاك  بذذةِرَيز  ةزيران 

هذذةرَيمي  لذذة  سذذي  سذذينطةكاني ديبرؤما هذذةروةها نوو كذذار و  كذذاري ديثرؤمات ئيتيفاقيية و ضؤنييةتي ِرَيكخستين 
ضذذةن كذذي  دكوردستان، بَيطومان ئةجنومةني وةزيران، هةر لة ئةجنومةني وةزيران  ضذذةند وةزيرَي بذذةِرَيزَيكي، 

كذذو  يذذةكان، وة خذذراوة نَيودةوَلةتي هذذةروةها ِرَيك سذذينطة و  طذذةَل نوو نذذةوة لة بذذؤ كؤبوو كذذةيان  ِراسثاردووة هةر ية
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شذذةريكاتي  مذذةَلَي   طذذةَل كؤ شذذي لة بذذة هاوبة باسيشم كرد قانونييةكانرة ئةجنومةني وةزيران ضةند وةزيرَي  
سذذةبارةت وحماماتي عالةمي ِراسثَيردراون بؤ ئة طذذرن  قذذانوني وةرب كذذاري  ئذذات و ِرَي كذذات ئيلرا بذذةزووترين  ةي 

سذذةلةن ) بذذةِرَيزان مة ضذذووة،  عذذرياق دةر لذذةماني  مااة بةو بِريارة نادةستوورييانةي كة لة ثةر ئااة العا قااانين ائي
لاايم مذذارة )لضمان حقيق اإلقليم و احملافظات الغر املنتظمة يف اإلق نذذة ذ ئذذةو قانو سذذاَلي 26(  ئذذةوة2016(ة   ، 

سذذتان  هذذةرَيمي كورد كذذو  مذذة وة رذَذَين ئَي ئذذةوةي ب بذذؤ  بذذةرين  بذذؤ  نذذاي  بذذَي ها مذذة دة كذذة ئَي نذذةي  لذذةو هةيئا يةكَيكة 
سذذَيكي  يذذة مةجري ئذذةم هةيئة مافةكامنان لة ضوارضَيوةي عرياقي فيدرالي خوراوة، بةآلم بؤ زانياري بةِرَيزتان 

جذذةي 4مة )ا( ئةند32( ئةندامي هةية، هةرَيمي كوردستان لة ناو ئةو )32هةية ) ( ئةندامي هةية بة دةرة
شذذكيل  مودير عام، لة ناو ئةو هةيئةيةي كة ئةوة قانونةكةي دةرضووة ئَيستا نافزة، هةيئةكة وا خةريكة تة

كذذؤي ) لذذة  نذذدام  ضذذوار ئة بذذة  لذذة 32بكةن، يةعين تؤ  كذذةي  رذذيم ب حذذةقي ئي  مذذاني  تذذواني زة ضذذؤن دة نذذدام  ( ئة
هذذاوِرا مذذن  يذذة  يذذدرال، بؤ قذذي ف ضذذَيوةي عريا ئذذةمِرؤي  مضوار كذذةي  بذذَي بِريارة كذذة دة خذذان  شذذة  بذذةِرَيز طة طذذةَل  لة

تذذةوة  نذذة دةمَينَي شذذ  و طوما ثةرلةماني كوردستان نابَي ِراسثاردة بَي، ضونكة ئةطةر ِراسثاردة بَي هَيشتا ئةو 
مذذةي  بذذة مةحكة سذذةبارةت  يذذة،  نذذةفازي هة عذذرياق  لذذةماني  يذذارةي ثةر ئذذةم بِر كذذة  تذذةنفيزي  سذذةآلتي  لة الي دة

يذذاري  ائيتيرادي دو شتة كة باسي دةكةم، تةبعةن دادطاي باآلي فيدرالي كة بة دةستوور دروست بووة، بؤ زان
تذذةئرخيي ) لذذة  هذذةر  هذذةر 18/9بةِرَيزتان بةِرَيز سةرؤك وةزيراني عرياقي فيدرال دكتؤر حةيدةر عةبادي   )

مذذةني وةز9لة مانطي ) كذذو ئةجنو كذذردووة وة سذذليل  يذذةكي تة رذذادي دةعوا مذذةي ئيتي سذذةر يذذ( لة مةحكة ران لة
مذذذارة ) هذذذةرَيمي ذ لذذذة )106فذذذةرماني  سذذذتان  هذذذةرَيمي كورد سذذذةرؤكايةتي  مذذذةي 8/6/2017(ي  (، مةحكة

هذذةرَيمي  لذذة  نذذدؤم  نذذي ِريفرا بذذةجَي كرد ئذذاتي جَي كذذة ئيلرا يذذاري دا  كذذرد بِر ئذذي دةر ئذذةمرَيكي ويال رذذادي  ئيتي
بذذَي يذَذ  دة رذذادي تؤز مذذةي ئيتي تذذةعامولي  كوردستان ِرابطريَيت، بؤية مةسةلةي ضوون بؤ مةحكة يذذايي  بذذة ور

شذذَيوةية  بذذةو  شذذكيرةكةي  مذذة تة لةطةَل بكةين، ئةو مةحكةمة ئيتيرادييةي كة ئَيستا كار دةكات ئةو مةحكة
شذذداري  مذذةكان بة فذذةزات و ئي ري هذذةموو موحا كذذةوينات و  هذذةموو مو نية كة لة دةستوردا هاتووة، كة دةبَيت 

، بؤية زةمانةتي ئةوةي كة مةحكةمةي ئيتيرادي، لة ةبكةن لة ثَيكهَينان و دروستكردني ئةم دادطا فيدراليي
قذذانوني  يذذةكي  كذذات الئيرة تذذرين  بذذة زوو هةمان كات دا ئةجنومةني وةزيران بةِراسيت ِرايسثاردووين كة ئَيمة 
كذذة  نذذةي  ئذذةو بابةتا هذذةموو  بذذة  سذذةبارةت  رذذادي  مذذةي ئيتي نذذة مةحكة كذذة بيطةيةني ئذذةوةي  بذذؤ  ئامادة بكةين 

يذَذد سذذةكردن ابةرَيزتان ئاماذةتان ث عذذةن ق هذذاتووة، تةب يذذرانيب دا  مذذةني وةز كذذةي ئةجنو لذذة ِراطةيةندراوة وة و 
بذذزا   شذذيت وا شذذَيوةيةكي ط بذذةآلم بة كذذةين،  سذذةر ب سذذةي لة يذذاتر ق لةسةر ئةو بابةتة زؤر هةَلدةطرَي، دةكرَي ز

ضذذَيو لذذة ضوار هذذةم  يذذران،  مذذةني وةز كذذةي ئةجنو لذذة بآلوكراوة هذذةم  كذذة  ي ةئةوة ئةو ضوارضَيوة قانونيية بوو 
تذذر زؤر  جذذارَيكي  يذَذدا،  يذذان ث سذذتان ئاماذة لذذةماني كورد نذذداماني ثةر بذذةِرَيزاني ئة ئذذةمِرؤي  سذذةكاني  ئذذةمِرؤ، ق

 سوثاس بؤ ئةم دةرفةتة.
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 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
خانة، بةِرَيزان ئَيستا داوا رزؤر سوثاس بؤ بةِرَيز د.ئاماني، بؤ وةآلمدانةوةي بةِرَيزتان، بؤ ئةم زانياريية بةن

طذذةر  نذذة ِروو، ئة شذذنيارةكة خبة نذذةوة، ثَي بذذؤ وةآلمدا يذَذت  حذذازر ب لة ليذنةي ياسايي دةكةين ئةطةر ثَيشنيارةكة 
قذذة،  يذَذني دة شذذنيارت  10حازريب نةبَي دةرفةتيان دةدةين ث حذذاجي ثَي كذذاك  طذذرين،  شذذوويةك وةرب تذذا ث قذذة  دة

 هةية، فةرموو.
 د )حاجي كاروان(:محبةِرَيز كنعان جنم الدين أ

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
تذذةنها  بذذة  نذذةبوو،  لذَذةت  سذذؤظؤ دةو لذذةوَي، كؤ كذذةن  شذذكات ب تةوزبَي  بؤ د.ئاماني، ئةو وتي دوو دةوَلةت دةبَي 

 صرب شكاتي كرد.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 صربيا داواي كردبوو. 
 د )حاجي كاروان(:محبةِرَيز كنعان جنم الدين أ

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةس قةينا تؤ وتت جيهةتةكةي تر دةوَلةت نةبوو، يةعين ئةوة دةتوانني بة عةكسةوة. 

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
كذذا بذذةَلَي،  تذذؤري  كذذاك دك مذذي  كدةوَلةت داواي كرد، صربيا ئةندام بوو داواي كردبوو، لة جياتي  مذذاني وةآل د.ئا

 بدةوة، فةرموو.
 بةِرَيز ئاماني رحيم:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
عذذةدلي  مذذةي  كذذةي مةحكة جذذةنابت، ِرةئية مذذي  بذذؤ عير تذذةوة،  صذذربيام خوَيندؤ كاك حاجي كاروان من ئةوةي 

كذذةم جةنا حذذةز دة لذَذةت  بذذةيين دوو دةو شذذت بنَيودةوَلةتي ِرةئيةكي ئيستيشاري ية، ئةوة قةزاوةت نةبووة لة ي
عذذةدلي  مذذةي  بذذؤ مةحكة بذذوو  تذذةحويل كرا كذذة  ممذذةا هينة يذذةي عا لذذة جةمع ئذذةوة  تذذةوة،  عذذةي بكةي موراجة
بذذوو، زؤر  شذذاري  صذذي ئيستي كذذة ئيختيصا نَيودةوَلةتي، بؤية من هاوِرام لةطةَلت كة دةوَلةت نةبوون بةآلم قةزا

 سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ( دةقة ثشوو، دواي دَيينة ذوورَي.10ؤ بةِرَيز د.ئاماني، بةِرَيزان )بزؤر سوثاس 
 بةِرَيز د.ظاال فريد:

بذذةتي  بذذة تاي عذذرياق  شذذةيي  سذذتووري هةمي يذذةكاني دة بذذة ِرَينماي شذذت  كذذردوون و ثاَلث بذذؤ  سذذتاندني  يذذان ِرا ...
كذذذاني ) كذذذةم ، )117( )115(، )110(، )47(، )9(، )8(،)5(، )4(، )2(، )1ماددة ئذذذةوةي  ،(121( ية دواي 

سذذاييان  سذذتووري و نايا يذذارَيكي نادة ضذذةند بِر عذذرياق  نذذي  مذذةني وةزيرا عذذرياق و ئةجنو نذذةراني  مذذةني نوَي ئةجنو
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طذذذؤكردني  عذذذرياق، دواي طفتو سذذذتاني  طذذذةلي كورد نذذذدؤمي  سذذذةي ِريفرا بذذذؤ ثرؤ يذذذةك  كذذذرد وةك كاردانةوة دةر
ئذذة نذذة،  شذذهات و كاردانةوا ئذذةو ثَي سذذةر  سذذتان لة لذذةماني كورد نذذداماني ثةر طذذدان  مئة بذذؤ دةن خذذوارةوة  نذذةي  خاآل

 دةخةينة ِروو:
سذذتان -1 طذذةلي كورد ثةرلةماني كوردستان دةستخؤشي و ثريؤزبايي سةركةوتين ِريفراندؤمي سةربةخؤيي لة 

نذذةما و  كة لة ثرؤسةيةكي دميوكراسي و مةدةني دا خواسيت خؤي بة جيهان نيشان دا، بة ثشت بةسنت بة ب
لذَذةتي و  سذذاي نَيودةو سذذا و يا سذذتان دِرَي هذذةرَيمي كورد يذذةكاني  سذذةآلتة فةرمي كذذات دة عذذرياق، هاو سذذتووري  ة

 ( ئةجنام دراوة.25/9/2017ِرادةسثَيرَيت بؤ جَيبةجَي كردني ئةجنامةكاني ِريفراندؤم كة لة )
سذذتان -2 هذذةرَيمي كورد نذذي  مذذةني وةزيرا ثةرلةماني كوردستان ثةسند و ثشتطريي دةقي ِراطةيةندراوي ئةجنو

مذذارة )نذذدةكاتكة لة كؤبوو كذذةوتي )31ةوةي ذ لذذة ِرَيك لذذةماني 28/9/2017(  مذذي ثةر لذذة وةآل شذذَي   ( وةك بة
تذذةوة  جذذةخت دةكا كوردستان بؤ بِريارةكاني ئةجنومةني نوَينةران و ئةجنومةني وةزيراني عرياقي فيدرال و 

 كة دةبَيت حكومةت كار بة ياسا و بِريارة بةركارةكاني هةرَيمي كوردستان بكات.
سذذتان ةداوا لة كؤم-3 طذذةلي كورد يذذاري  لذذة بِر َلطاي نَيودةوَلةتي و وآلتاني دراوسَي و ناوضةكة دةكةين كة ِرَيز 

ضذذةكة  سذذَي و ناو تذذاني دراو سذذتان وآل بطرن سةبارةت بة ثيادةكردني مايف ضارةي خؤنووسني، ثةرلةماني كورد
يذذة شذذة ن شذذَيوةيةك هةِرة هذذيض  بذذة  عذذرياق  سذذتاني  نذذدؤمي كورد كذذة ِريفرا تذذةوة  يذذا دةكا شذذي  دَلن سذذةر ئاساي بذذؤ 

 نةتةوةيي هيض وآلتَي ، هةرَيم فاكتةري ئارامي و سةقامطريي ناوضةكة بووة و دةبَيت.
مذذاددةي )-4 لذذة  طذذةي دووةم  سذذتوري 121ياسا و بِريارةكاني ئةجنومةني نوَينةراني عرياق بة ثَيي بِر لذذة دة  )

هذذي1992(ي ساَلي 11عرياق و بِرياري ذمارة ) بذذة  سذذتان،  بذذةجَي  ضي ثةرلةماني كورد قذذابيري جَي شذذَيوةيةك 
ثذذَي  يذذان  بذذةجَي كردني يذذاري جَي سذذتان بِر لذذةماني كورد يذذةن ثةر تذذاكو لةال سذذتان  هذذةرَيمي كورد لذذة  نذذني  كذذردن 

 دةردةضَيت.
مذذارة )-5 نذذةوةي ذ لذذة كؤبوو ( ِرؤذي 23ثةرلةماني كوردستان بِرياري ئةجنومةني نوَينةراني عرياقي فيدرال، 
بذذة كار27/9/2017) بذذوو  بذذةت  كذذة تاي ضذذة د( هذذةرَيم و ناو نذذاو  لذذة  نذذدؤم  مذذداني ِريفرا سذذةر ئةجنا نذذةوة لة ا

كوردستانييةكاني دةرةوةي ئيدارةي هةرَيم ِرةت دةكاتةوة، دووثاتيشي دةكاتةوة كة بِريارةكة نادةستووري و 
 ناياسايي ية، بة ثشت بةسنت بةم خاآلنةي خوارةوة:

سذذتةمي ه(ي بِرياري ئةجنومةني نوَينةران دا 1يةكةم/ لة بِرطةي ) - اتووة بة تةواوي ثَيضةوانةي سي
مذذاددةي ) لذذة  كذذة  يذذة  سذذي  نذذةماي دميوكرا يذذدرالي و ب ضذذةوانةي 1ف سذذثَينراوة و ثَي سذذتور دا ضة (ي دة

يذَذت(، 8ماددةي ) (ي دةستوورة كة تَييدا هاتووة )عرياق ِريز لة ثابةندي ية نَيودةوَلةتييةكاني دةطر
نذذدؤمي ) لذذة ريفرا سذذتان  عذذرياق و 25/9/2017بِرياري طةلي كورد سذذتووري  بذذة دة بذذووة  شذذت  ( ثاَلث

سذذاَلي ) لذَذةتي  مذذةي نَيودةو هذذةردوو ثةمياننا يذذةكطرتووةكان و  تذذةوة  سذذاقي نة عذذرياق 1966مي كذذة   )
 (.1970(ي ساَلي )193ثةسندي كردوون بة ياساي ذمارة )
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بذذة25/9/2017دووةم/ بِرياري ئةجنامداني ِريفراندؤم لة كوردستاني عرياق لة ) - بذذووة  شذذت   ( ثاَلث
تذذا ) نذذة، وا سذذايةكي بةرفةرما كذذة ِرَي سذذني  ضذذارةي خؤنوو مذذايف  ماارةِرَيساي  سذذاي آ سذذيت يا سذذةر ئا يذذة، لة )

نَيودةوَلةتي بة شَيوةيةك كة هيض دةوَلةتَي  بؤي نية دذي ئةو ِرَيساية بوةستَيتةوة،   جاي ئةوةي 
هذذةرَيمي  يذذاني  بذذة كئةجنومةني نوَينةراني عرياق مايف ضارةي خؤنووسني لةاليةن هاووآلت سذذتان  ورد

 تاوان لة قةَلةم بدات و داواي بةدواداضووني قةزائي بكات بؤ ئةوانةي لة ثرؤسةكةدا بةشداربوون. 

يذَذزة  - نذذي ه سَييةم/ سةبارةت بة ثابةندكردني فةرماندةي طشيت هَيزة ضةكدارةكان بؤ بآلوة ثَي كرد
هذذةرَيم ثَي يذذدارةي  سذذتانييةكاني دةرةوةي ئ طذذةي )ضذذفيدراَلييةكان لة ناوضة كورد لذذة 1ةوانةي بِر (ة 

(ي دةستوور ناكرَيت هَيزة ضةكدارةكاني عرياق و هَيزةكاني ئاسايب بةكاربهَينرَين دذي 9ماددةي )
كذذة  لذذةوةي  طذذة  ئذذةوة ج سذذييةكان،  يذذة سيا نذذةوةي ناكؤكي يذذةكاليي كرد بذذؤ  عذذرياق،  ثَيكهاتةكاني طةلي 

نذذةوةي 140ماددةي ) مذذايف يةكالكرد عذذرياق  شذذةيي  سذذتووري هةمي سذذتانييةكاني ن( لة دة ضذذة كورد او
فذذةرمان  نذذةك  سذذييةوة،  طذذاي ِراثر لذذة ِرَي دةرةوي ئيدارةي هةرَيمي داوة بة دانيشتوواني ئةو ناوضانة 
يذَذزة  شذذيت ه نذذدةي ط ضذذانة، فةرما ئذذةو ناو طذذرتين  سذذةر دا سذذت بة بذذؤ دة يذَذز  بذذةكارهَيناني ه بذذة  كذذردن 

هذذةر ِر بذذةري  بذذؤ طرتنة كذذةين  شذذ  دة سذذتان سةرث هذذةرَيمي كورد بذذؤ َيضةكدارةكاني  سذذت  كذذارَيكي ثَيوي
 ثاراسنت و ثارَيزطاري كردن لةو ناوضانة و بةرقةراربووني ئارامي تياياندا.

طذذةي ) - لذذة بِر (ي 3ضوارةم/ بِريارةكاني ئةجنومةني وةزاري ئةجنومةني ئاسايشي عرياقي فيدرال كة 
سذذةر  يذذة لة يذذةكيان ن هذذيض ثابةندي يذَذدراوة،  مذذاذةي ث نذذةران ئا سذذتاني كبِريارةكةي ئةجنومةني نوَي ورد

هذذةرَيمي  كذذاتيب دا  هذذةمان  لذذة  لذَذة،  مذذةتي فيدرا تذذةكاني حكو سذذةآلتة تايبة لذذة دةرةوةي دة عذذرياق و 
 ( خاوةني ئةجنومةني ئاسايشي خؤيةتي.2011(ي ساَلي )4كوردستان بة ثَيي ياساي ذمارة )

بذذة  - يذذة  و  يذذدرال ن يض هذذثَينلةم/ بِرياري داخستين دةروازة سنوورييةكان لة دةسةآلتي حكومةتي ف
سذذتوور 115(ي دةستووردا ئاماذةي ثَي نةدراوة، بة ثَيي ماددةي )110جؤرَي  لة ماددةي ) ( لة دة

نذذةهاتبَيت،  يذذدرال دا  مذذةتي ف يذذةكاني حكو سذذةآلتة تايبةتي ضذذَيوةي دة لذذة ضوار كذذة  بذذةتَي   هذذةر با
 دةسةآلتي هةرَيمةكانة.

نذذةو - مذذاددةي  تشةشةم/ سةبارةت بة كَيَرطة نةوتييةكان كة دةكةوَيتة سياسةتي  لذذة  ئذذةويب  طذذاز،  و 
مذذاددةي )110) ضذذَيوةي  لذذة ضوار سذذةر 112(ي دةستوري عرياقي فيدرال دا نةهاتووة، بةَلكو  ( ضارة

 كراوة، بؤية ئةوةا دةسةآلتي تايبةتي حكومةتي فيدرالي نية.

هذذذةرَيمي  - لذذذة  يذذذةكان  سذذذينطة نَيودةوَلةتي يذذذةتي و نوو سذذذتين نوَينةرا بذذذة داخ سذذذةبارةت  تذذذةم/  حةو
ئذذ سذذتان،  سذذتان، ةكورد هذذةرَيمي كورد بذذؤ  هذذاتووة  سذذت  بذذة دة سذذايي  سذذتووري و يا مذذافَيكي دة فذذة  و ما

ئذذةوةي  بذذَي  هةَلوةشاندنةوةي مؤَلةتي كردنةوةي ئةو نوَينةرايةتي و نووسينطة نَيودةوَلةتييانة، بة 
هةرَيمي كوردستان كةم و كوري هةبووبَيت لة ثَيوةر و ِرَينماييةكاني كاركردني ئةم نوَينةرايةتي و 

 وسينطانة بة ناِرةوايي كردن لة بةكارهَيناني دةسةآلت دا هةذمار دةكرَيت.ون
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ممذذةي  يذَذي ِرَيككةوتنا بذذة ث لذَذةتي و  شذذيت نَيودةو سذذاي ط ضذذَيوةي يا تذذة ضوار تذذة دةكةوَي سةرةِراي ئةوةي ئةم بابة
سذذاَلي ) سذذولطةرييةكاني  سذذي قون يذذة ديبرؤما بذذؤ ثةيوةندي يذذةنا  كذذاران1963ظي سذذول و ديبرؤمات كذذاري قون  ) 

 ِرَيكخراوة. 
قذذي -6 نذذدن و دادوةري عريا سذذادانان و ِراثةرا سذذةآلتةكاني يا نذذةي دة ئذذةو بِريارا كذذِراي  سذذتان تَي لذذةماني كورد ثةر

 فيدرال رةتدةكاتةوة كة وةك كاردانةوةيةك لة بةرامبةر ئةجنامداني ثرؤسةي ِريفراندؤم دراون.
بذذ بذذاوةِربووني  طذذةي  لذذة ِروان سذذتان  لذذةماني كورد تذذايي دا ثةر طذذةالن و  ةلذذة كؤ يذَذوان  شذذتةوايي ن سذذيثي ئا ثرةن

نذذاوةا دا  لذذةو ثَي تذذةوة و  شذذةكان دةكا سذذةرجةم كَي بذذؤ  شذذتييانة  دراوسَييت باا جةخت لة ِرَيطة ضارةسةري ئا
لذذةماني  كذذات ثةر نذذة، هاو طذذؤي بنياتنةرا سذذتثَيكردني طفتو بذذؤ دة كذذات  شذذ  دة يذذدارةكان سةرث نذذة ثةيوةند الية

لذَذ مذذةَلطاي نَيودةو لذذة كؤ سذذتان  داوا  لذذة كورد يذذةوة  بذذة نيطةراني كذذة  كذذات  كذذةمان دة سذذتاني طةلة لذذة دؤ ةتي و 
بذذؤ  هذذةبَي  سذذتيان  بذذِروانن و هةَلوَي يذذدرال  بِريارةكاني ئةجنومةني نوَينةران و ئةجنومةني وةزيراني عرياقي ف
خذذةَلكي  مذذةَل   بذذة كؤ سذذزاي  نذذة  ئذذةو بِريارا سذذتانةوة  لذذةماني كورد طذذةي ثةر لذذة ِروان ِرووبةِروونةوةيان، ضونكة 

سذذذذ سذذذذتان تكورد لذذذذةماني كورد هذذذذةروةها ثةر تذذذذةكاني،  هذذذذةموو ثَيكها بذذذذة  سذذذذتانة  طذذذذةلي كورد انة و دذي 
طذذؤ و  سذذتثَيكردني طفتو بذذؤ دة سذذتاني  يذذةتووآل سي بذذةِرَيز ئا شذذيعة  بذذاآلي  جذذةعي  شذذخةرييةكةي مةر دةستثَي

لذَذةتي  هذذةوَلَي  نَيودةو هذذةر  لذذة  كذذات  شذذوازي دة يذَذت و ثَي بذذةرز دةنرخَين ان يذذضارةسةري ئاشتييانةي كَيشةكان 
 كةسي  دةستثَيكردني دانوستادن و طفتوطؤ.

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان، داوا لة بةِرَيزتان دةكةم بيخةنة دةنطدان.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ثذذاكَيي دة نذذة خسوثاس بؤ بةِرَيز د.ظاآل فريد بؤ ثَيشكةا كردني وةآلمةكة، بةِرَيزان وةآلمةكة وةكو يةك  ةي
يذذة، 62دةنطدانةوة، ئةوةي لة طةَليةتي دةسيت خؤي بةرز بكاتةوة، ) ( كةس لةكةَلة، كَي دذيةتي  كةس دذ ن

 بة كؤي دةنس ثةسند كرا وةآلمةكة، سوثاس بؤ ئَيوةي بةِرَيز، فةرموون.
 
 
 

 
 

 د. يوسَ حممد صادق                    جعفر ابراهيم ئَيمينكي                           فخرالدين قادر                    
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                        سكرت  
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  (3ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 12/2017/ 6 رَيكةوتي شةممةضوار 

تذذذمَير )   يذذوةِر(ي 11كا كذذةوتي  شذذةممةضذذوار  رؤذي ؤيثذذَيب ن لذذةماني  6/12/2017رَي سذذتان  ثةر  -كورد
لذَذةبانيبةِرَيز بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي جَيطري سةرؤك و، بة سةرؤكايةتي عَيراق  طذذةرد تا سذذكرتَيري  بَي

 ( ي خؤي بةست.2017, ساَلي )ضوارةميخولي  (ي3, دانيشتين ذمارة )ثةرلةمان
 بةرنامةي كار:

مذذارة )ةوِر( لة ثةي20(ي ماددة )1اني بِرطة )ةكمبةثَيي حوك نذذاوخؤي ذ سذذاَلي 1ي  هذذةمواركراوي  ي 1992(ي 
مذذارةا ي دبِريار ثةرلةمانعَيراق, دةستةي سةرؤكايةتي  -ثةرلةماني كوردستان  شذذتين ذ خذذولي  (ي3) كاتي داني

كذذات ) لذذة  بذذذاردن  ضذذوارةمي هةَل خذذولي  لذذة  لذذةم  سذذاَلي ثَين يذذوةِرؤي 11بذذةهارةي  ثذذَيب ن شذذةممة ر(ي  ؤذي ضوار
 بةم شَيوةية بَيت: دا 6/12/2017رَيكةوتي 

لة ثةيِرةوى ناوخؤى  71خوَيندنةوةى يةكةمى ئةم ثرؤذة ياسايانةى خوارةوة بة ثَيى ماددةى  /1
 ى هةموار كراو. 1992ى ساَلى  1ثةرلةمانى كوردستان ذمارة 

لة هةرَيمى كوردستانى  2004 ىى ساَل 86/ ثرؤذة ياساي ياساى هةموارى ياساى هاتووضؤى ذمارة 1
 عرياق.

 / ثرؤذة ياساي ئةجنومةنى كاروبارى ثَيكهاتةكان لة هةرَيمى كوردستانى عرياق.2
 عرياق. -/ثرؤذة ياساى دةستةى يةكة ثزيشكية تايبةتيةكان لة هةرَيمى كوردستان3
 1969ى ساَلى  111 ة/ ثرؤذة ياساى هةموارى ثَى بذاردن )الررامات( لة ياساى سزادانى عرياقى ذمار4

 هةموار كراو.
 / ثرؤذة ياساى ئةجنزمةنى ثزيشكى لة هةرَيمى كوردستانى عرياق.5
ى 1960ى ساَلى  20/ ثرؤذة ياساى بةركار كردنى ياساى هةموارى بيستةمى ياساى ميالكات ذمارة 6

 هةموار كراو.
 / ثرؤذة ياساى زيادةِرةوى لةسةر موَلكى دةوَلةت.7
ى ساَلى  8موار كردنةوةى ياساى بةرةنطاربوونةوةى خَيزان لة توندوتيذى ذمارة ة/ ثرؤذة ياساى ه8

 لة هةرَيمى كوردستان. 2011
ى  87/ طفتوطؤ كردنى ثرؤذة ياساى هةموارى دووةمى ثيادةكردنى ياساى بةكرَيدانى خانووبةرة ذمارة 2

وى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ةلة ثةيِر 75و  74و  72ى هةموار كراو، بةثَيى ماددةكانى  1979ساَلى 
 ى هةموار كراو. 1992ى ساَلى 1ذمارة 
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/ طفتوطؤيةكى كراوة لة ِرةوشى شارى دزخورماتوو و طوزةرانى دانيشتوانة كوردةكان كة ئَيستا ئاوارةى 3
ى بِرطةى دووةم لة  2ناوضةكانى كوردستان بوون، لةسةر داواى ذمارةى ياسايى ثةرلةمان بة ثَيى خاَلى 

 ى هةموار كراو. 1992ى  1لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ذمارة  54دةى دما
/ دانان و ئاَلوطؤر كردنى ئةم ئةندامة بةِرَيزانة لةليذنة هةميشةييةكانى ثةرلةمانى كوردستان بة ثَيى 4

 ى هةموار كراو. 1992ى ساَلى  1لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمان ذمارة  44ماددةى 
دنى ئةندامى ثةرلةمان بةِرَيز )ايوب عبداهلل رسول( بؤ سةر ليذنةى كشتوكال و ئاذةلدارى و ر/ زيادك1

 ئاودَيرى و بةنداوةكان.
/ثَيب ضاوخستنى دةست لةكاركَيشانةوةى ئةندامى ثةرلةمان بةِرَيز )بهزاد درويب درويب( لة ليذنةى 2

ادكردنى بةِرَيزيان بؤ سةر ليذنةى كاروبارى يئاوةدانكردنةوة و نيشتةجَى كردن و هاوضةرا كردنى الدَى، ز
 كؤمةَلطاى مةدةنى.

/ثَيب ضاوخستنى دةست لة كاركيشانةوةى ئةندامى ثةرلةمان بةِرَيز )بةهار عبدالرمحن حممد( لة 3
 ليذنةى كاروبارى كؤمةَلطاى مةدةنى و زيادكردنى بةِرَيزيان بؤ سةر ليذنةى مافى مرؤظ.

كيشانةوةى ئةندامى ثةرلةمان بةِرَيز)شيالن جعفر عرى( لة ليذنةى ر/ثَيب ضاوخستنى دةست لة كا4
كاروبارى كؤمةاليةتى و مندال و خيزان و زياد كردنى بةِرَيزيان بؤ سةر ليذنةى ثَيشمةرطة و شةهيدان و 
قوربانيانى جينوسايد و زيندانيانى سياسى لة شوَينى ئةندامى دةست لةكاركَيشاوةى بةِرَيز )ئارى هةرسني( 

 ة ليذنةى ناوبراو.ل
 امحد محد( بؤ سةر ليذنةى ئةوقاي و كاروبارى ئايينى. مصطفى/ زياد كردنى بةِرَيز )5
/زيادكردنى ئةندامى ثةرلةمان بةِرَيز )طؤران حممود امساعيل(بؤ سةر ليذنةى وةرزا و الوان، ليذنةى 6

 ثيشةسازى و وزةو سةرضاوة سروشتيةكان.
 :ثةرلةمانسةرؤكي نكي/ جَيطري يد. جعفر ابراهيم ئَيمبةِرَيز 

 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
دانيشتنةكةمان بةناوى طةَ كوردستانةوة دةست ثَى دةكةين، خوَ ضوارةمى هةَلبذاردن، ساَلى ثَينلةم، 

ى ماددةى  1، بةرنامةى كار، بةثَيى حوكمةكانى بِرطة 6/12/2017، ِرؤذى دانيشنت 2دانيشتنى ذمارة 
ى هةموار كراو، دةستةى  1992ى ساَلى 1ى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستانى عرياق، ذمارة وى ثةيِرة 20

ى خوَ ثاييزةى ساَلى ثَينلةم، خوَ هةَلبذاردنى  2سةرؤكايةتى ثةرلةمان بِريارى دا كاتى دانيشتنى ذمارة 
بَيت و  26/12/2017ى ثَيب نَيوةِرؤ، ِرؤذى ضوار شةممة، رَيككةوتى  11ضوارةمى ثةرلةمان لة كاتذمَير 

 بةرنامةى كارى دانيشتنةكة بةم شَيوةيةية:
لة ثةيِرةوى ناوخؤى  71/ خوَيندنةوةى يةكةمى ئةم ثرؤذة ياسايانةى خوارةوة بة ثَيى ماددةى 1

 ى هةموار كراو. 1992ى ساَلى  1ثةرلةمانى كوردستان ذمارة 
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لة هةرَيمى كوردستانى  2004َلى اى س 86/ ثرؤذة ياساي ياساى هةموارى ياساى هاتووضؤى ذمارة 1
 عرياق.

 / ثرؤذة ياساي ئةجنومةنى كاروبارى ثَيكهاتةكان لة هةرَيمى كوردستانى عرياق.2
 عرياق. -/ثرؤذة ياساى دةستةى يةكة ثزيشكية تايبةتيةكان لة هةرَيمى كوردستان3
 1969ى ساَلى  111ارة م/ ثرؤذة ياساى هةموارى ثَى بذاردن )الررامات( لة ياساى سزادانى عرياقى ذ4

 هةموار كراو.
 / ثرؤذة ياساى ئةجنزمةنى ثزيشكى لة هةرَيمى كوردستانى عرياق.5
ى 1960ى ساَلى  20/ ثرؤذة ياساى بةركار كردنى ياساى هةموارى بيستةمى ياساى ميالكات ذمارة 6

 هةموار كراو.
 / ثرؤذة ياساى زيادةِرةوى لةسةر موَلكى دةوَلةت.7
ى ساَلى  8هةموار كردنةوةى ياساى بةرةنطاربوونةوةى خَيزان لة توندوتيذى ذمارة  ى/ ثرؤذة ياسا8

 لة هةرَيمى كوردستان. 2011
ى  87/ طفتوطؤ كردنى ثرؤذة ياساى هةموارى دووةمى ثيادةكردنى ياساى بةكرَيدانى خانووبةرة ذمارة 2

ِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان يلة ثة 75و  74و  72ى هةموار كراو، بةثَيى ماددةكانى  1979ساَلى 
 ى هةموار كراو. 1992ى ساَلى 1ذمارة 

/ طفتوطؤيةكى كراوة لة ِرةوشى شارى دزخورماتوو و طوزةرانى دانيشتوانة كوردةكان كة ئَيستا ئاوارةى 3
 ى بِرطةى دووةم لة 2ناوضةكانى كوردستان بوون، لةسةر داواى ذمارةى ياسايى ثةرلةمان بة ثَيى خاَلى 

 ى هةموار كراو. 1992ى  1لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ذمارة  54ماددةى 
/ دانان و ئاَلوطؤر كردنى ئةم ئةندامة بةِرَيزانة لةليذنة هةميشةييةكانى ثةرلةمانى كوردستان بة ثَيى 4

 ى هةموار كراو. 1992ى ساَلى  1لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمان ذمارة  44ماددةى 
دكردنى ئةندامى ثةرلةمان بةِرَيز )ايوب عبداهلل رسول( بؤ سةر ليذنةى كشتوكال و ئاذةلدارى و ا/ زي1

 ئاودَيرى و بةنداوةكان.
/ثَيب ضاوخستنى دةست لةكاركَيشانةوةى ئةندامى ثةرلةمان بةِرَيز )بهزاد درويب درويب( لة ليذنةى 2

زيادكردنى بةِرَيزيان بؤ سةر ليذنةى كاروبارى  ،ئاوةدانكردنةوة و نيشتةجَى كردن و هاوضةرا كردنى الدَى
 كؤمةَلطاى مةدةنى.

/ثَيب ضاوخستنى دةست لة كاركيشانةوةى ئةندامى ثةرلةمان بةِرَيز )بةهار عبدالرمحن حممد( لة 3
 ليذنةى كاروبارى كؤمةَلطاى مةدةنى و زيادكردنى بةِرَيزيان بؤ سةر ليذنةى مافى مرؤظ.

كاركيشانةوةى ئةندامى ثةرلةمان بةِرَيز)شيالن جعفر عرى( لة ليذنةى  /ثَيب ضاوخستنى دةست لة4
كاروبارى كؤمةاليةتى و مندال و خيزان و زياد كردنى بةِرَيزيان بؤ سةر ليذنةى ثَيشمةرطة و شةهيدان و 
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( قوربانيانى جينوسايد و زيندانيانى سياسى لة شوَينى ئةندامى دةست لةكاركَيشاوةى بةِرَيز )ئارى هةرسني
 لة ليذنةى ناوبراو.

 امحد محد( بؤ سةر ليذنةى ئةوقاي و كاروبارى ئايينى. مصطفى/ زياد كردنى بةِرَيز )5
/زيادكردنى ئةندامى ثةرلةمان بةِرَيز )طؤران حممود امساعيل(بؤ سةر ليذنةى وةرزا و الوان، ليذنةى 6

 ثيشةسازى و وزةو سةرضاوة سروشتيةكان.
و بَيطةرد تاَلةبانى دةكةم سكرتريى ثةرلةمان بؤ خوَيندنةوةى ناوى ئةو وئيستا داوا لة بةِرَيز خات

 بةِرَيزانةى داواى مؤَلةتيان كردووة  و ئةوةى بَى مؤَلةت ئامادة نةبوونة، فةرموو بةِرَيز.
 رى ثةرلةمان:بةِرَيز بَيطةرد دَلشاد تاَلةبانى/سكرتَي

 15/1/2017ى ئاسايي لة بةروارى  1تنى ذمارة شبةيانيتان باا، ناوي ئةندامانى ثةرلةمان كة لة داني
مؤلةت ثَيدراون يان بةبَى مؤَلةت بوون، دانيشتنى سةر لةبةيانى، ابراهيم امحد مسؤ/ مؤَلةت، ابوبكر 

ئامادةنةبوو، حسن صاحل/ ئامادةنةبوو، رابوون /عثمانعبداهلل/ مؤَلةت، امينة زكرى/مؤَلةت،  ال 
ةنةبوو، سعيد حممد/ ئامادةنةبوو، ظيان عباس/ مؤلةت، عادل دتؤفيجن/مؤَلةت، سراش امحد/ ئاما

عزيز/مؤلةت، عبداهلل جاسم/ مؤلةت، مريم صمد/ مؤلةت، دانيشتنى دواى نيوةِرؤ، ابراهيم امحد/ مؤلةت، 
ابوبكر عمر/مؤلةت،ادري  عرى/ مؤلةت، اني  حممد/مؤلةت، امينة زكرى/مؤلةت، ئارى حممد/ 

ئامادةنةبوو،  ال عثمان/ ئامادةنةبوو، جودت جرجي /مؤلةت، حسن صاحل/  ئامادةنةبوو، باثري كامال/
ئامادةنةبوو، حسني امساعيل/ مؤلةت، رابوون تؤفيجن/ مؤلةت، سراش امحد/ ئامادةنةبوو، سعيد حممد/ 
ئامادةنةبوو، سهام عمر/ مؤلةت، ظيان عباس/ مؤلةت، عادل عزيز شكر/ مؤلةت، عباس فتار صاحل/ 

 داهلل جاسم/ مؤلةت، مريم صمد/مؤلةت، يع وب طورطي / ئامادةنةبوو.عئامادةنةبوو، 
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري بةِرَيز 

زؤر سوثاس، داوا لة بةِرَيزيان دةكةين ثوختةى كؤنووسى دانيشتنى ثَيشرت ثَيشكةشي ئَيوةى بةِرَيز بكات، 
 فةرموو. 

 سكرتريى ثةرلةمان: انى/ببةِرَيز بَيطةرد دَلشاد تاَلة
 بةم شَيوةيةى خوارةوة بوو: 15/11/2017ثوختةى دانيشتنى رؤذى ضوارشةممة ِرَيككةوتى 

 / دةست ثَى كردنى دانيشتنى لةاليةن بةرَيز جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان.1
شةممة  4ى ئاسايى رؤذى 1/ دةنطدانى ئةندامان لةسةر بة نهَينى كردنى دانيشتنى ذمارة 2

كؤمةَلَي  مؤَلةتيشمان هةية، ئةو بةِرَيزانةى كة ئةمرؤ داواى مؤَلةتيان كردووة، باثري  15/11/2017
كامال ، اني  حممد شريَ، مردان خدر، سعيد مصيفى، جوردت جرجي ، لينا عزريا،عبداهلل حاجى، جنات 

 .حممد، صاحل بشار، حممد صادق، دلشاد شعبان، سهراب ميكايل، عبداهلل جاسم، شامؤ شيخؤ
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 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري بةِرَيز 
سوثاس بؤ بةِرَيز بَيطرد خان، بةِرَيزان دةست بةبِرطةكانى دانيشتنى ئةمرؤ دةكةين، ثَيب ئةوةى دةست بة 

 خاَلى يةكةم بكةين ضةند خاَلَيكى نيزاميمان هةية، كاك بهزاد فةرموو.
 :دةروَيب بروَيةبةِرَيز بهزاد د

طةلةك  4و  1داخاز دكةين بِرطا ضارَى، بَيتة دووهَي، دووهَيى بضيتة ضارَى، لبةر دوو هؤكارا، ئَي / بِرطا 
وةخت ثَى ناظَيت، يا ديب/ بِرطا سَي بَيتة ثَيب بِرطا دووهَي، لبةر وةزعى دوزخورماتو بَيتة ثَيب، زؤر 

 سوثاس.
 ان:ممينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 زؤر سوثاس، بةِرَيز كاك حممود فةرموو.
 بةِرَيز حممود عمر صاحل:

قسة و باسى زؤر  2، لةبةرئةوةى خاَلى 4و  2منيب ثَيشنيار دةكةم جَي طؤركَى بكرَى لة نَيوان خاَلى 
 هةَلدةطرَى.

 مينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 رموو.ةسوثاس بؤ كاك حممود، كاك ئارى ف
 بةِرَيز ئارى هةرسني:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
منيب ثشتطريى لة ئةو موالحةزةيةى بةِرَيز كاك بهزاد و كاك حممود بيكةيسي، دوو موالحةزةى تريشم 
هةية، من ناوم ئارى هةرسني حممد نيية، ناوم ئارى حممد هةرسينة، جا زةمحةت نةبَى ئةوة راست 

من لة دانيشتنى رابردوو دا دانيشتنةكةى دوا نيوةِرؤ من داواى مؤَلةمت  ةبكرَيتةوة، يةك شتى تريب ك
كردووةلة بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان، ديارة يان بريى ضووة بينووسَى يان لةبةر هةر هؤيةك بَى تكاية 

 ئةويب راست بكةنةوة، زؤر سوثاس.
 مينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 ت دةكرَيتةوة، سوثاس، بةِرَيز كاك صاحل فةرموو.سئةوة را
 :حممد امنب بةِرَيز صاحل ف َى

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
منيب ثَيشنيار دةكةم ئةوةى خاَلى سَييةم ثَيب خبرَى، كة تايبةتةبة  دوزخورماتوو، لةبةرئةوةى ئةو 

 ميوانانةى خورماتويب لَيرة ئامادةن.
 ى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:كمينبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 سوثاس بؤ بةِرَيز صاحل ف ى، د.جوان فةرموو.
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 :امساعيل عزيز بةِرَيز د.جوان
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

منيب داوا دةكةم فةقةرةى دووةم و سَييةم، ضونكة هةر دووكيان ثَيويستى بة طفتوطؤية، بيهاوَيينة 
 ةندامةكان بيهاوَينة ثَيشةوة، زؤر سوثاس.ئدانان و ئاَلوطؤِركردنى  4ئةخريى، فةقةرةى 

 مينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

سوثاس بؤ بةِرَيز د.جوان، ئَيمة يةك ثَيشنيارمان هةية زياتر لة سَى كةس ثشتيوانيان لَيى كردووة، ئةوةى 
ئةم ثَيشنيارة دةخةينة دةنطدنةوة، بة  ، بةو شَيوازة2ثَيب خاَلى  3ئاَلوطؤر كردنى، ثَيشخستنةوةى خاَلى 

دةكةوَيت، ئةوةى  2ثَيب خاَلى  3ثَيى ئةو عورفةى ثَيشرت ثةيِرةو كراوة لة ثةرلةمانى كوردستان، خاَلى 
 3كةس لةطةَل داية، كَى لةطةَل نية  كةس نية، واتا ثةسةند كرا، خاَلى  63لةطةَلة دةستى بةرز بكاتةوة، 

ثَيب ئةوةى دةست ثَى بكةين، داوا لة ليذنةى  1نها ئاَلوطؤِرة، بةِرَيزان خاَلى ةدةكةوَيت، ت 2ثَيب خاَلى 
ياسايى دةكةين ليذنةكان بَينة ئَيرة، لة شوَينى تايبةت بة سةكؤى ليذنةكان فةرموون، ليذنةى ياسايى 

 هةموو ثَيكةوة، بةَلَى كاك بهزاد فةرموو.
 :دروَيب ببةِرَيز بهزاد دروَي
 رلةمان.ةبةِرَيز سةرؤكى ث

هةر ثَيشنيار ئةويب بوو كة خاَلَى ضارَيب بَيتة ثَيب ديظ خاآل دووهَى، با طةلةك وةخت ثَى نةبى، زياتر 
 سَى كةس ثشتطريى كرد، سوثاس.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 زؤر باشة دةخيةينة دةنطدانةوة، بةِرَيز كاك زانا فةرموو.

 :عبداهلل انا عبدالرمحنزبةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

راستيةكةى ئةم خاَلة لةوانةية زؤر نيزامى نةبَيت، بةالم بؤ هةشت جار زياترة طوندةكانى شارباذَير بة 
تايبةتى طةآلَلة ئةوانة تؤثباران دةكرَين، يةعنى خةَلكةكةى بة تةواوةتى نيطةران بوون، بةشَيكى طوندةكان 

ة، ئَيستا كاتى قوتاخبانةية مناَلةكان قوتاخبانةكةيان داخراوة، ضةندين جار داوايان كردووة وضؤليان كردو
لة ِرَيطةى ثةرلةمانى  كوردستانةوة ِروونكردنةوةيةكيان بدرَيتَى هَيشتا نازانني كَى تؤثبارانيان دةكات، بؤية 

بضَى لةو خةَلكة بثرسَيتةوة و   ئومَيد دةكةم ثةرلةمانى كوردستان بتوانَى لَيذنةيةك تةشكيل بكات و
دوايى حكومةتى هةرَيمى كوردستانيب ِروونكردنةوةيةك بدا بؤ ئةوةى ئةو خةَلكة بزانن ئةوةى كة 
بؤمبارانى ئةو سنوورةى هةرَيمى كوردستان دةكات سنوورى شارباذَير ضيية، ضونكة بةِراستى خةَل  زيانى 

ََ خبوات، زؤرسوثاس.ةزؤريان ثَى طةيشتووة لةو سنوورة، ئومَيد دةك  م، ثةرلةمانى كوردستان، خةمَيكيان 
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 مينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي
سوثاس، ئةو ثَيشنيارةى بةِرَيزتان ئةطةر بة نووسني ثَيشكةا بة سةرؤكايةتى ثةرلةمان بكةن بؤ ئةوةى  

لةبريمان ضوو بيخةينة دةنطدانةوة، ثشتيوانى  4خاَلى  لة ئاييندةدا دةبَى بة هةند وةربطريدرَيت، بةِرَيزان
، دووةم و سَييةم هةر لة شوَينى خؤى 2دةبَيتة خاَلى  4لَي كراوة، خاَلى يةكةم وةكو خؤى دةمَينَى، خاَلى 

دةمَينَيتةوة، بؤ ئةوةى بة نيزامى بةِرَيوة بضَى، جارَيكى تر داوا لةئَيوةى بةِرَيز دةكةم ئةو زةمحةتة 
كةس لةطةَلة، ئةوةى لةطةَل نية كةس  64دةستى خؤ بةرز بكةنةوة   2ببَيتة  4ئةوةى لةطةَل  ،بكَيشن

، بةِرَيزان خوَيندنةوةى يةكةمى ئةم ثرؤذة ياسايانةى 2دةبَيتة  4نيية، سوثاس ثةسةند كرا، بِرطةى 
ى هةموار  1992ى ى ساَل 1لة ثةَيرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ذمارة  71خوارةوة بة ثَيى ماددةى 

 كراو، بةِرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايى فةرموو.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ى  86ثرؤذة ياساى يةكةم، بة ثَيى بةرنامةى كار بريتية لة ثرؤذة ياساي هةموارى ياساى هاتوضؤ ذمارة 

ماددة و هؤيةكانى دةرضوواندن  7ياساية لة  ةلة هةرَيمى كوردستان ـ عرياق، ئةم ثرؤذ 2004ساَلى 
ثَيكهاتووة و لةاليةن ئةو ئةندامانة بةِرَيزانةى كة لة بةرامبةر ناوةكانى واذوويان كردووة ثَيشكةا كراوة، 

، لطيفابوبكر عمر، انور قادر، منى نيب، د.بةهار حممود، شوان شَي  امحد، د.رَيواس فايجن، لينا عزريا، تةالر 
 د.ظاآل فريد، داوا لة بةِرَيزتان دةكةم كة ئاراستةى ليذنة ثةيوةندارةكانى بكةن. ظمان فيصل،

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 ئةم ثرؤذة ياساية ئاراستةى ليذنةى ياسايى و ليذنةى ناوخؤ و طشت ئةندامانى ثةرلةمان، د.ظاآل فةرموو.

 :يمهابرا بةِرَيز د.ظاال فريد
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ثرؤذة ياساي دووةم بريتية لة ثرؤذة ياساي ئةجنومةنى كاروبارى ثَيكهاتةكان لة هةرَيمى كوردستان ـ عرياق 
ماددة و هؤيةكانى دةرضواندن  ثَيكهاتووة و لةاليةن ئةو ئةندامة بةِرَيزانةى ثةرلةمان كة  9كة لة 

وة ثَيشكةا كراوة، د.سروود سريم، شيالن جعفر، كمال يةلدا، منى وواذوويان لةبةرامبةر ناوةكانيان كرد
نيب نادر، ئايدن معروي، حممد سعدالدين، فرحان جوهر، حتسني امساعيل، هي،ا حلى، سهام عمر، كةذال 
هادى، زانا عبدالرمحن، ماجد عثمان، عبدالرمحن فارس، عبداهلل حاجى، باثري كامال، داوا لةبةِرَيزتان دةكةم 

 راستةى ليذنةى ثةيوةندار بكةن.اك ئ
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 سوثاس، ئةو ياساية ئاراستةى ليذنةى ياسايى و طشت ئةندامانى ثةرلةمان، كاك عمر خاَلى نيزامى فةرموو.
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 بةِرَيز عمر عينايةت حةمة سعيد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لة هةرَيمى كوردستان ـ عرياق  2004ساَلى  86ذة ياسايى ياساى هةموار هاتووضؤى ذمارة ؤبة نيسبةت ثر
بؤ هةموو ليذنة ثةيوةندارةكان ليذنةى ئَيمة ليذنةى شارةوانى و طةشتوطوزار و طواستنةوة و طةياندن 

 ثةيوةندارة بةو مةسةلةيةوة، بة باشى دةزا  ئاراستةى ليذنةى ئَيمةا بكرَى.
 مينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:ر ابراهيم ئَيفبةِرَيز جع

سوثاس، ئةو هةردوو ليذنةى ثةيوةندارن زياترة ليذنةى ياسايى و ليذنةى ناوخؤية، بةهةرحاَل دواتر 
 ِراوَيذ لةسةرئةو بِرطةية دةكةين، د.ظاال فةرموو.

 :ابراهيم بةِرَيز د.ظاال فريد
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ريتية لة ثرؤذة ياساى دةستةى يةكة ثزيشكية تايبةتةكان لة كوردستان ـ عرياق، ئةم بثرؤذة ياساي سَييةم 
ماددة و هؤيةكانى دةرضوواندن ثَيكهاتووة لةاليةن ئةو ئةندامة بةِرَيزانةى كة واذوويان  27ثرؤذةية لة 

لرمحن، شيالن اكردووة لةبةرامبةر  ناوةكانيان ثَيشكةا كراوة، د.سروود سريم، ماجد عثمان، ئومَيد عبد
جميد، حممد سعدالدين،  حياةجعفر، حتسني امساعيل، حممد صادق، شوان شَي  امحد، نعمان، كةذال هادى، 

هي،ا مريخان، فريوز تةها، د.شريين حسنى، ظيان عباس، شكرية امساعيل، زولفا حممود، داوا لةبةرَيزتان 
 دةكةم ئاراستةى ليذنةى ثةيوةندارى بكةن.

 مينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:اهيم ئَيربةِرَيز جعفر اب

 سوثاس، ئةم ثرؤذة ياساية ئاراستةى ليذنةى ياسايى و ليذنةى تةندروستى و ذينطة،  د.بةهار فةرموو.

 :فتار بةِرَيز د.بةهار حممود
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ياساى سزادانى عرياقى  ةثرؤذة ياسايى ضوارةم بريتية لة ثرؤذة ياساى هةموارى ثَى بذاردن )الررامات(ل
ماددة ثَيكهاتووة لةطةَل هؤيةكانى  7هةموار كراو، ئةم ثرؤذة ياساية لة  1969ى ساَلى  111ذمارة 

دةرضوواندن، لةاليةن ذمارةى ياسايى ئةندامانى ثةرلةمان ثَيشكةا كراوة كة ئةمة ناوةكانيانة، ابوبكر 
  امحد، ظمان فيصل، انور قادر، بةهار حممود، د.ظاال َيعمر، منى نبى، لينا عزريا، د.رَيواس فايجن، شوان ش

 ، داوا لة  بةِرَيزتان دةكةم ئةم ثرؤذة ياساية ئاراستةى ليذنةى ثةيوةندار بكةن.لطيففريد، تةالر 
 مينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

ليذنةى ناوخؤ و ليذنةى دارايى و طشت  وسوثاس، ئةم ثرؤذة ياساية ئاراستة دةكرَيت بؤ ليذنةى ياسايى 
 ئةندامانى ثةرلةمان، د.بةهار فةرموو.
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 :فتار بةِرَيز د.بةهار حممود
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ياساي ثَينلةم بريتية لة ثرؤذة ياساي ئةجنومةنى ثزيشكى لة هةرَيمى كوردستان ـ عرياق، ئةم ثرؤذة 
ندن ثَي  دَيت كة لة اليةن ذمارةى ياسايى لة ئةندامانى ثةرلةمان اماددة و هؤيةكانى دةرضو 33ياساية لة 

ثَيشكةا كراوة كة ئةمة ناوى بةِريزيانة، د.سروود سريم، د.عبداهلل جاسم، د.شريين حسنى، زولفا حممود، 
جميد، داوا لة  حياةشكرية امساعيل، د.شَيركؤ محة امني، ئاواز محيد، سهراب ميكايل، مريم صمد، 

 ن دةكةم ئةم ثرؤذة ياساية ئاراستةى ليذنة ثةيوةندارةكان بكةن.ابةِرَيزت
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

سوثاس، ئةم ثرؤذة ياساية ئاراستةى ليذنةى ياسايى و ليذنةى تةندروستى و ذينطة و طشت ئةندامانى  
 ثةرلةمان، د.بةهار فةرموو.

 :رافت بةِرَيز د.بةهار حممود
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ثرؤذة ياساي شةشةم بريتية لة ثرؤذة ياساى بةركاركردنى ياساى هةموارى بيستةمى ياساى ميالكات ذمارة 
ماددة و هؤيةكانى دةرضواندن ثَي  دَيت و لةاليةن  4هةموار كراو، ئةم ثرؤذة ياساية لة  1960ساَلى  20

شكةا كراوة كة ئةمة ناوى بةِرَيزيانة، د.رَيواس فايجن، دلَير َيذمارةى ياسايى ئةندامانى ثةرلةمانةوة ث
هةركى، شَي  حممد صادق،  ناظممستةفا،  خرَ امحد، صاحل ف َى، شوان شَي  امحد، ظمان فيصل سريم، 

عباس فتار، زانا عبدالرمحن، سةركةت سةرحةد، عمر صاحل كؤضةر، فرحان جوهر قادر، بشار مشري، تةالر 
، فريوز تةها، ظيان عباس، برزؤ جميد، عبدالرمحن عري، زولفا حممود، قادر وةمتان، باثري دجمي حياة، لطيف

 كامةال، داوا لة بةِرَيزتان دةكةم ئةم ثرؤذة ياسايةا ئاراستةى ليذنة ثةيوةندارةكان بكرَى.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

دةكرَيت بؤ ليذنةى ياسايى و ليذنةى دارايى و طشت ئةندامانى  سوثاس، ئةم ثرؤذة ياساية ئاراستة
 ثةرلةمان، تةالر خان فةرموو.

 حممد: لطيف بةِرَيز تةالر
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ماددة و هؤيةكانى دةرضواندن ثَيكهاتووة، كة  16ثرؤذة ياساى حةوتةم ثرؤذة ياساى موَلكى دةوَلةت كة لة 
رلةمانتارانةوة ثَيشكةا كراوة بة ناوةكانى، عمر عينايةت، د.شَيركؤ محة امني، ةلةاليةن ذمارةى ياسايى ث

ساالر حممود، بيستون فايجن حممود، طةشة دارا، منرية عثمان، زولفا حممود، صاحل ف ى حممد، عرى هالؤ، كمال 
لة بةِرَيزتان  ، بهزاد دةرويب، هريب مستةفا، داواكارملطيفيةَلدا، سراش امحد، عباس فتار صاحل، تةالر 

 ئاراستةى ليذنة ثةيوةدارةكانى بكةن.
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 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

سوثاس ئةم ثرؤذة ياساية ئاراستةى ليذنةكانى ياسايى و ليذنةى دارايى و ليذنةى ناوخؤ و ليذنةى 
 شارةوانى و طشت ئةندامانى  ثةرلةمان، تةالر خان فةرموو.

 :حممد لطيفةالر تبةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ثرؤذة ياساى هةشتةم، هةموار كردنةوةى ياساى بةرةنطاربوونةوةى توندوتيذى خَيزانى و ئافرةتان كة 
ماددة و هؤيةكانى دةرضوواندن ثَيكهاتووة، لةاليةن ذمارةى ياسايى ثةرلةمانتارانةوة ثَيشكةا كراوة، 11لة

كةذال هادى، حياة جميد، مريم صمد، رابوون معروي، حسن صاحل، عرى تةها،  بةناوةكانى هي،ار ابراهيم،
عرى محة صاحل، قارةمان قادر فتار، عادل عزيز، سهام عمر، د.جوان امساعيل، بستون فايجن، رمحان عري، 

 ، ايوب عبداهلل، د.ثةرى صاحل،عثمانابوبكر عمر، سؤران عمر، حممود حاجى عمر، شَيركؤ محة امني، منرية 
، بهزاد دروَيب، بةهار عبدالرمحن، ئارى هةرسني، ظيان لطيفثةروا عرى، رؤزا حممود، انور قادر، جنيبة 

عباس، د.شريين حسنى، فريوز تةها، زؤزان صادق، نةجات حممد، ئاواز محيد، داواكارم لة بةِرَيزتان 
 ئاراستةى ليذنة ثةيوةندارةكانى بكةن.

 رى سةرؤكى ثةرلةمان:طمينكى/جَيبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

سوثاس، ئةم ثرؤذة ياساية ئاراستةى ليذنةكانى ياسايى و ليذنةى داكؤكى كردن لة ماافى ئافرةتان و 
ليذنةى مافى مرؤظ و ليذنةى ناوخؤ و طشت ئةندامانى ثةرلةمان، زؤر سوثاس بؤ بةِرَيز سةرؤك و جَيطر و 

دانان و ئاَلوطؤر كردنى ئةم ئةندامة  2بووةخاَلى  4 ئةندامانى ليذنةى ياسايى، فةرموون، بةِرَيزان خاَلى
لة ثةيِرةوى ناوخؤى  44بةِرَيزانة لة ليذنة هةميشةيةكانى ثةرلةمانى كوردستان بة ثَيى ماددةى 

/ زيادكردنى ئةندامى ثةرلةمان بةِرَيز ايوب عبداهلل 1ى هةموار كراو، 1992ى ساَلى  1ثةرلةمان ذمارة 
كاَل و ئاذةلدارى و ئاودَيرى و بةنداوةكان، خاتوو كةذال هادى خاَلى نيزامى ورسول بؤ سةر ليذنةى كشت

 فةرموو.

 :ف َي داود بةِرَيز كةذاَل هادى
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لة  2011ى ساَلى  8ثرؤذة ياساى هةموار كردنةوةى ياساى بةرةنطاربونةوةى خَيزان لة توندوتيذى ذمارة 
 استةى ليذنةى كارو كاروبارى كؤمةآليةتى وخَيزان و منداَليب بكرَيت.رهةرَيمى كوردستان دةبَى ئا

 مينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

ئةو ثَيشنيارة ثةسةندة، ئاراستةى ليذنةى كاروبارى كؤمةآليةتى و منداَل و خَيزان، زياد كردنى ئةندامى 
نةى كشتوكاَل و ئاذةَلدارى و ئاودَيرى و بةنداوةكان، ئةوةى لةطةَلة ذثةرلةمان بةِرَيز ايوب عبداهلل بؤ سةر لي

كةس لةطةَلة، كَى لةطةَل نيية  كةس نية، ثريؤزة، دوو/ ثَيب ضاوخستنى  73دةستى خؤ بةرز بكاتةوة  
دةست لة كاركَيشانةوةى ئةندامى ثةرلةمان بةِرَيز بهزاد دةروَيب ل ليذنةى ئاوةدانكردنةوة و نيشتةجَى 
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ن و هاوضةرا كردنى الدَى و زياد كردنى بةِرَيزيان بؤ سةر ليذنةى كاروبارى كؤمةَلطاى مةدةنى، كَى دكر
/ ثَيب ضاوخستنى دةست لة 3كةس لةطةَل داية، كَى لةطةَل نية  كةس نية، ثةسةند كرا،  66لةطةَلة  

وبارى كؤمةَلطاى مةدةنى و ركاركَيشانةوةى ئةندامى ثةرلةمان بةرَيز بةهار عبدالرمحن حممد لة ليذنةى كا
كةس لةطةَلة، كَى لةطةَل دانية  يةك  55زيادكردنى بةِرَيزيان بؤ سةر ليذنةى مافى مرؤظ، كَى لةطةَلة  

/ ثَيب ضاوخستنى دةست لةكاركَيشانةوةى ئةندامى 4كةس لةطةَل دانية، بة زؤرينةى دةنس ثةسةند كرا، 
كاروبارى كؤمةآليةتى و منداَل و خَيزان و زيادكردنى  ثةرلةمان بةِرَيز شيالن جعفر عري لة ليذنةى

بةِرَيزيان بؤ سةر ليذنةى ثَيشمةرطة وشةهيدان و قوربانيانى جينؤسايد و زيندانيانى سياسى لة شوَينى 
كةس، كَى  54ئةندامى  دةست لةكاركَيشاوة بةِرَيز ئارى حممد هةرسني لة ليذنةى ناوبراو، كَى لةطةَلة  

/ زياد كردنى ئةندامى ثةرلةمان 5كةس لةطةَل نيية، بة زؤرينةى دةنس ثةسةند كرا،  3 لةطةَل دانيية 
كةس لةطةَلة، كَى لةطةَل  62بةِرَيز مستةفا امحد بؤ سةر ليذنةى ئةوقاي و كاروبارى ئايينى، كَى لةطةَلة  

 نيية  كةس نية، بة كؤى دةنس ثةسةند كرا.
ؤران حممود إمساعيل( بؤ سةر لَيذنةي وةرزا و الوان و لَيذنةي طزيادكردني ئةندامي ثةرلةمان بةِرَيز )-6

( كةس لةطةَلداية، 65ثيشةسازي و وزة و سةرضاوة سروشتييةكان، ئةوةي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوة، )
 كَي لةطةَلدا نيية  بةكؤي دةنس ثةسند كرا، دوو خاَلي نيزاميمان هةنة، يةك بةِرَيز د.ِرَيواز، فةرموو.

 َيز د.ِرَيواز فائجن حسني:ِربة
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةبارةت بة تةسبيتكردني بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان لة ليذنةكان، بة تةصةوري من نابَي دوو دوو 
خبوَيندرَيتةوة، بؤ منوونة ئةوةي كاك طؤران يةعين نابَي لة يةك كاتدا بؤ ليذنةي وةرزا و الوان و 

كةوة خبرَيتة دةنطدان، ضونكة لةوانةية من حةز بكةم بضَيتة وةرزا و الوان بؤ ةثيشةسازي و وزة بةي
منوونة، بةآلم حةز نةكةم بضَيتة ثيشةسازي و وزة، عةكسةكةشي ِراستة، يةعين كة دةنس دةدةين ئَيمة 

ا، نناضار دةبني، مةسةلةن ِرةنطة ثَيمان خؤا بَيت كةسَي  بضَيتة ليذنةيةك، بةآلم بؤ ليذنةيةكي تر 
 ثةيِرةويةن يةك يةك، ئينشالآل بؤ جاري داهاتوو يةك يةك خبرَيتة دةنطدان باشرتة، زؤر سوثاس.

 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَي
سوثاست دةكةين بؤ ئةو تَيبينيية، مةنت ي ية و ِرةواية، لة جَيي خؤيةتي، بؤ جاري داهاتوو داوا لة 

دةكةين ئةم مةسةلةية وردتر دابِرَيذن، سوثاس، بةِرَيز ئامينة زيكري خاَلي نيزاميت  نكاروباري ثةرلةما
( دةكةين، كة هاتة ثَيشةوة، خاَلي دووةم دةبَيتة خاَلي 30هةية  بةِرَيزان ئَيستا دةست بة خاَلي سييةم )

ني كورد، كة ئَيستا اكؤتايي ضوارةم، طفتوطؤ كراوة لةسةر ِرةوشي شاري دوزخورماتوو، طوزةراني دانيشتوو
ئاوارةي ناوضةكاني كوردستان بوون، لةسةر داواي ذمارةي ياساياني ئةنداماني ثةرلةمان، بة ثَيي خاَلي 

( 1( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )54( بِرطةي دووةم لة ماددةي )2دووةم، خاَلي )
بةتَيكي زؤر طرنس و هةستيار و نيشتيماني ية، هةر ا(ي هةمواركراو، بةِرَيزان ئةم بابةتة ب1992ساَلي )
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ضاوةِروانني بةو روحييةتةوة طفتوطؤ لةسةر ئةو بابةتة بكرَيت، دَلنيامة ئَيوةا بةو شَيوازة تَيِروانيين 
خؤتان دةردةبِرن لةسةر ئةم بابةتة دوور لة هةموو خاَلكي تر كة ببَيتة مايةي ئةوةي كة نيطةراني 

ؤمةآلني خةَلكي كوردستان، ئةم خةَلكانة بريندارن، ئينشالآل بتوانني بةم طفتوطؤية كدروست بَي لةاليةن 
هةرضةندة درةنطيشة، ثَيشرتيب كراوة لةسةر ضةندين ئاست كراوة، بةآلم لة ناو ثةرلةماني كوردستان 

خةَلكةي كة  ئةوِرؤ بة دةرفةتَيكي باا لة قةلةم دةدةين، بؤ ئةوةي بتوانني بِرَي  لة ئَيب و ئازاري ئةم
ئاوارة بووة، ناضار بووة ئاوارة ببَيت كةم بكةينةوة، بة تةئكيد لَيرة  دا ئةمِرؤ شاندَيكي دووزخورماتوو لة 
شوَيين مَيوانان لَيرة ئامادةنة، بة ناوي دةستةي سةرؤكايةتي، بة ناوي ئَيوةوة بة خَيرهاتنيان دةكةين، 

ي ليذنةي ياسايي لة ئةجنومةني قةزا، بةِرَيز كمال أمحد كقامي امي خورماتوو بةِرَيز شالل عبداهلل سةرؤ
قادر، كؤمةَلَي  مامؤستاي ئايين و نوَينةري ئاوارةكاني خورماتوو، لةطةَل ليذنةي سةرثةرشتياري ثَيشانطاي 
ناوةندي ناساندني تاوانةكاني دذ بة مرؤظايةتي لة خورماتوو كة لة خوارةوةية، ئةوانيب ئةركيان كَيشاوة 

هةر لة تةالري ثةرلةمان ثَيشانطايةكيان ئامادة كردووة، بةِرَيزان بؤ طفتوطؤي ئةو تةوةرة كة  ؤئةمِر
هةمووتان بة هةند وةردةطرن، بة طرنس وةردةطرن، دةرفةت بة هةمووتان دةدةين، بةس ثَيمان خؤشة 

ي ثةرلةمان، نوةكو نةريتَي  ثَيشرتيب ثةيِرةو كراوة لة ناو خودي هؤلةكاني ثةرلةمان، دانيشتنةكا
فراكسيؤنةكاني ثةرلةمانيب لةسةر ئةم ثرسة ِرةئي خؤيان دةربِين، ئةوةي داوايان كردووة قسة بكةن، 
هةر ثَيشرتيب داواكراوة بة ناوي ئاوارةكاني دوزخورماتوو كاك صاحل فةقَي ياداشتَيكيان ثَيشكةا بة 

ووة بةم دانيشتنة، كاك صاحل فةقَي دثةرلةمان كردووة، ئيدارةي خورماتوو ياداشتَيكيان ثَيشكةا كر
دةخيوَينَيتةوة، ئَيستاا داوا لة ئَيوة دةكةين ناوةكان بنووسن و خاَلي نيزاميب وةردةطرين، دواتر دَيني 
بِرطة بة بِرطة، خاَل بة خاَل باسي لَي دةكةين، بةِرَيز امنة زكري، خاَلي نيزاميت هةية  دوو خاَلي 

ةرد خان دةينووسَيت، خاَلة نيزامييةكان وةردةطرين، تا ناوةكاني ئةوانةي طنيزاميمان هةية، ئةوةي تر بَي
 دةيانةوَي موناقةشة بكةن بنووسرَيت، امنة زكري، فةرموو.

 بةِرَيز امنة زكري سعيد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ي منيت لناظَي فراكسيؤني ئةمي ذي بةخَيراتنا هةظاَلَين كو دوزخورماتوو هاتينة دكةين، هةلبةت خا
( لةسةر ئةو بابةتة داخواز كري طفتوطؤ 54ثةيرةوي ئةوة كو ل طور خاال دووَي، برطا دووَي ذمارة ماددة )

( ئةندام بؤيان هةية داوا بكةن طفتوطؤي بابةتةكي طرنس خبةنة 10بَيتة كرن، ئةطةر بَيذيت هةر )
ةزيران يان وةزيري تايبةمتةند، وبةرنامةي ثةرلةمانةوة بة ئامادةبووني سةرؤكي ثةرلةمانيان سةرؤكي 

واتا ئةظة نةضَيتة ضارضَيوةي ظَي ماددة يان وةزيري ناوضَين كوردستاني دةرظةي هةرَيميشي بَين ئامادة با، 
دوو/ ئةظ داواكارييا ثةرلةمانتارَين بةِرَيز ِرَيِرةوَي ثةرلةماني نةطرتيية، داخازييةك لة هةندةك 

بَيكو ئةو داواكاريني ذ ئاليَي دةستا سةرؤكايةتيا ثةرلةماني بؤ ليذنا  ثةرلةمانتارا هاتية ثَيشكةا كرن،
تايبةمتةند، بؤ ليذنا ناوضة كوردستانيَي دةرةوةي هةرَيمَي بَيتة ئاراستة كرن، ثَي تي،ي بوو بؤ ليذنا ناوضة 
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كةا كردبا، شكوردستاني هات ئاراستة كرن، ليذنا مةعين ِراثؤرتا خؤ هةبا، ليذنا مةعين ئةو ِراثؤرتة ثَي
ثةرلةمانتارَين بةِرَيز طفتوطؤ سةر وَي وةكي نةريتةكي كاري ثةرلةماني حةتا نووكا هاتية جَيبةجَي كرن، 
ئةظة ظَي دةرةوةي ثةيرةوي بوو بةِراسيت، ئومَيدةوارين جارةكا دي تر د طور هةر ثةيِرةوي ، ئةو شتةكي 

 وخؤيا ثةرلةماني بَيتة سةرةداني كرن.اناو ثةرلةماني دا جَيبةجَي بوويا ضارضَيوا ثةيرةوي ن
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: 

سوثاس بؤ بةِرَيز امنة زكري، ديارة ئةو بابةتة ثةيوةستة بة ئاوارةكان، ئةو وةزعةي ئاوارةكان تووشي 
المارداني ناوضةكة، ئةو تاوانانةي ةبوونة لة دواي ئةو ِرووداوة نةخوازراوانة كة لةو ناوضانة ِروويانداوة، ث

( ئاراستة كراوة، ليذنة ثَيشمةرطة ئاراستة 140لةوَي ئةجنام دراون، بة تةئكيد ئاراستة كراون، ليذنةي )
كراوة، ليذنةي ناوخؤ ئاراستة كراوة، ئةو ليذنانة ضوار ليذنةي ثةرلةماني ئاراستة كراون ِراثؤرتي خؤيان 

ؤ جياوازة، ئةوة ثةيوةستة بة ذياني ئاوارةكان، بة باري ذياني ئاوارةكان، حازر بكةن، ئةم بابةتةي ئةمِر
لةبةر ئةوة بة ثَيويست زانرا ئةوة ئةمِرؤ ببَيتة بابةتي طفتوطؤ، دَلنيام بة روحييةتَيكي نيشتيمانثةروةرانة 

 فةرموو. ،هةموو اليةك تةماشاي ثرسي ئاوارةكان دةكةن و بةردةوام دةبني، بةِرَيز بةهار عبدالرمحن
 بةِرَيز بةهار عبدالرمحن حممد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بابةتةكةمان طفتوطؤية لةسةر ِرةوشي شاري دوزخورماتوو، ئَيمة وةكو فراكسيؤني يةكطرتوو لة بةرواري 

( ياداشتَيكمان لة ِرَيطةي سةرؤكايةتي ثةرلةمانةوة ئاراستةي حكومةت كردبوو، داوا دةكةين ئةو 31/10)
شتةي ئَيمةا وةكو بنةمايةك ِرَيطةمان ثَي بدرَي بؤ ئةوةي لَيرة جةخت بكةينةوة لةو خاآلنةي كة اياد

 وةكو داواكاري بؤ خةَلكي خورماتوو ثَيشكةنان كردووة، سوثاستان دةكةين.
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ت بة طفتوطؤ دةكةين، خاَل نيزاميمان هةية، كاك سؤران سسوثاس بؤ بةِرَيز بةهار عبدالرمحن، ئَيمة دة
 عمر، فةرموو.

 بةِرَيز سؤران عمر سعيد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من سةرةتا داواكارم ناوة كوردييةكةي خورماتوو بةكاربهَينرَي، نةك دوزخورماتوو، ناوة كوردييةكةي كة 
ي خاتوو امنة دةكةم، بةِراسيت ثةرلةمان شوَيين ةخورماتووة بةكاربهَينرَي، دووةم/ ثشتيواني ِرايةك

دةركردني ياسا و بِريار و ِراسثاردةية، طفتوكؤ ئةطةر دياري نةكرَي ميكانيزمةكةي ضؤن وةردةطريَي و 
ليذاني مةعين دةبوو لةو ثرسة ِراثؤرتيان ثَيشكةا بكرداية، ئةو كاتة طفتوطؤ بكراية، ئَيستا بةِرَيزتان لة 

ي ثَيشنيار و بؤضوونةكان وةردةطرن، ِراسثاردةي لَي دةكةوَيتةوة، بِرياري لَي تدةستةي سةرؤكاية
دةكةوَيتةوة، ئةوة هيضي ِروون نيية، ئومَيد دةكةم بة جةدوايةكي زؤر ِروونرت لة طفتوكؤ لَيي دةربضني، 

 زؤر سوثاس.
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 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
ان عمر، بة تةئكيد مةبةستةكة هةر ئةوةية، ئةم دانيشتنة بةرهةمدار بيت، رسوثاس بؤ بةِرَيز سؤ

طفتوطؤي بابةتي لة ئاسيت ئةم ثرسة طةورةية، دَلنيامة بةو شَيوازةا بةشداري دةكرَي لةم موناقةشاتانة، 
ةنَيرين، بؤ دكة بة ِراسثاردة دةربضني، بة ضةندين ِراسثاردة، ئةو ِراسثاردانة دواتر بؤ اليةني ثةيوةنديدار 

ئةوةي بة هةند وةربطريَين، دَلنياينة كةا و هةواكةا واية كة بارةكة، باري طشيت واية كة ئةو ثرسة 
 دةبَي ثةلةي لَي بكرَيت، د. بةهار، خاَلي نيزامي، فةرموو.

 بةِرَيز د. بةهار حممود فتار: 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ران دةكةم، ئي ترياحَيكم بؤ جةنابتان ثَيي لة سةرؤكايةتي، ؤمن ثشتطريي لة ِرايةكةي امنة خان و كاك س
ئةويب ئةوةية كة ليذنةي ناوضة دابِرَينراوةكان بَينة سةر مةنةصة، ئةوان تةوصياتةكان وةربطرن لةالي 
خؤيان بينووسنةوة كة ئةوان ليذنةي موختةصن، دواتر لةطةَل ليذنةكاني تردا بيكةنة تةوصيات و ِراثؤرت 

 و ئةوان.
 ةِرَيز جعفر إبراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ب

( دةكةين، ليذنةي ناوضة 140د.بةهار زؤر سوثاس، ِرةئيةكي ثةسةندة، داوا لة ليذنةي ماددةي )
كوردستانييةكان لة دةرةوةي ئيدارةي هةرَيم بَينة سةر سةكؤي ديار بؤ ليذنةكان، كاك سؤران عمر، خاَلي 

 .نيزاميت هةية  فةرموو
 بةِرَيز سؤران عمر سعيد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ئةطةر وابَي ليذنةي مافةكاني مرؤظ مةعين ية بة ثرسي ئةو ِرةوشي ئاوارة و ئةو ثَيشَيركارييانة.

 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَي 
، با ئةوانيب بَين، فةرموون هةردوو نداوا لة ليذنةي مايف مرؤظيب دةكةين بَينة سةر مينةصة، فةرموو

 ، فةرموو.لطيفليذنة، هةردوو ليذنة مةعنينة، بةخَيربَين، دوو خاَلي نيزاميمان هةية، يةك بةِرَيز تةالر 
 حممد: لطيف بةِرَيز تةالر

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
اليةنانةي كة ِراسثاردةكاني  وبؤ ئةوةي ئَيمة كؤبوونةوةكةمان بةرهةمدار بَي، ِراسثاردةكانيب ديار بَي، ئة

بؤ ئاراستة دةكةين ديار بَي، زؤر زؤر طرنطة بةِراسيت ئةو ليذنة ثةيوةنديدارة كؤمةَلَي ِراسثاردةيان هةبَي، 
ماوةيةكيان ثَي بدرَي كؤمةَلَي ِراسثاردةيان هةبَي، دوايي طفتوطؤ لةسةر ئةو ِراسثاردانة بكات، بؤية منيب 

ان و امنة خان و د.بةهار دةكةم، كة طرنطة كار لةسةر ئةو خاآلنة بكرَي ثَيب رثشتطريي بةِراسيت كاك سؤ
 ئةوةي دةست بة طفتوطؤ بكةين.
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 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَي
 ، خاَلَيكي تري نيزامي، كاك حممود، فةرموو.لطيفسوثاس بؤ بةِرَيز تةالر 

 بةِرَيز حممود عمر صاحل:
 سةرؤكي ثةرلةمان.  زبةِرَي

كةواتة دةبوو ليذنةي ثَيشمةرطةا وجودي لةوَي هةبواية، ضونكة خؤتان دةزانن سنوورةكة ِرةهةندَيكي 
سةربازي بةخؤيةوة طرتووة، ثَيشمةطةا زؤر مةعين ية بةو سنوورة، داواكارم كة ليذنةي ثَيشمةرطةا 

 وجودي هةبَي لةسةر مينةصة، زؤر سوثاس.
 يم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:هبةِرَيز جعفر إبرا

 سوثاس كاك حممود، خاَلَيكي تري نيزامي، كاك ساالر حممود، فةرموو.
 بةِرَيز ساالر حممود مراد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بَيطومان ئةم بابةتة ئةهميةتي خؤي هةية، دةبوو دةم و دةست لة طةرما و طةرمي ئةحداسةكانةوة 

بة جدييةتةوة مشووري ئةم خةَلكةي خبوارداية كة ئاوارة بوون، بةآلم ئَيستاا  نثةرلةماني كوردستا
درةنس نيية، ئةطةر ثةرلةماني كوردستان بتوانَي بِريارَي  لةو مةسةلةيةدا، يان شتَي  لة نةهامةتي و 

  دوا َيبارطراني سةرشاني ئةو خةَلكة كةم بكاتةوة، بؤية من ثَيشنيار دةكةم ئةم دانيشتنة ضةند سةعات
خبرَي، ليذنة مةعنييةكان لةطةَل نوَينةراني خةَلكي دوز كة هاتوون بؤ ثةرلةماني كوردستان، دانيشتنَي  
بكةن، ِراثؤرتَيكي هاوبةا حازر بكةن، ئةو ثةرلةمانتارانةشي كة قسةي جدييان هةية لَيرةن، يان ِراثؤرتي 

تَي ، بؤ ئةوةي طفتوطؤكة هةر بؤ طفتوطؤ انووسراويان هةية، ئاراستةي ئةو ليذنةيةي بكةن، ضةند سةع
نةبَي، طفتوطؤكة بؤ ثرسَي  بَي كة بتوانن نةتيلةيةكي هةبَي، ئةو خَركة هاتوون با ئَيمة ثرسيان ثَي 
بكةين، بة تايبةتي ئيدارةي تياية، ئةجنومةني تياية، هاووآلتي تياية، خةَلكي كةسايةتي تياية، ثرس و 

انطايةكيشيان لة خوارةوة كردؤتةوة هي موعاناتةكان، بةيةكةوة ثةرلةمان شِرايةكيان لةطةَل بكةين، ثَي
هةموومان بضني، ئيفتيتاحي بكةين، ليذنة مةعنييةكان ِرابسثَيرين ضةند سةعاتَي  ِراثؤرتَيكي تَير و 

 تةسةل ئامادة بكةن بؤ ئةوةي بتوانني ئةو طفتوطؤية طفتوطؤيةكي بةرهةمدار بَي، سوثاستان دةكةم.
 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ز جعفر إبراهيم ئَيَيبةِر

سوثاس بؤ بةِرَيز ساالر حممود، خاَلي تري نيزامي هةنة، بةس دةمةوَيت ئةوة بة ئَيوةي بةِرَيز ِرابطةية  
ياداشتَيكي تايبةت لة ئيدارةي خورماتوو طةيشتؤتة ثةرلةمان، ئةو ياداشتة كاك صاحل فةقَي بة 

بؤ ئَيوةي بةِرَيز دةخوَينَيتةوة، دَلنيام هةمووتان زانياري وردتان هةية لةسةر ئةو  ةنوَينةرايةتي ئيدار
بارةي لةو ناوضانة ِروويداوة، ئةوةي بةسةر ئةو ناوضانة هاتووة، يةعين هةموو ئةنداماني ثةرلةمان 

ست ئةو ةزانياريتان هةية لةسةر شوَينةكان، لةبةر ئةوة زؤر طرنطة طفتوطؤ بكةين، ليذنةكاني ثةيو
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ثرسةوة كاتيان دةدةييَن بؤ ئةوةي ِراسثاردةكان دابِرَيذن، ئينلا ئةو ِراسثاردانة دةينينة ناو دانيشنت، لة ناو 
 ئةم هؤَلة دةنطي لةسةر دةدةين، خاَلي تري نيزامي بةِرَيز حةيات جميد، فةرموو.

 بةِرَيز حةيات جميد قادر:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بيَب بة ليذنة، ليذنةي ناوخؤ و ليذنةي ثَيشمةرطةا مةفرووز بوو كة ئةوانيب  كة هاتة سةر ئةوةي
 تةواجوديان هةبَي لةوَي، ثشتطريي قسةكاني كاك ساالر حمموديب دةكةم.

 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَي
سن، كؤي باري طشيت ئةو ناوضانة، وبةَلَي سوثاس، ليذنةكان ِراسثَيردراون ثَيشرت بؤ ئةوةي ِراثؤرت بنو

ئةوةي ثةيوةستة بة ثَيشمةرطة، ئةوةي ثةيوةستة بة ناوخؤ، ئةوةي ثةيوةستة بة مايف مرؤظ، مايف 
(، ئةوان بة شَيوازَيكي طشيت دةنووسن، ئةوةي ئةمِرؤ ئَيمة مةبةستمانة باري 140ئافرةتان، ليذنةي )

ي ئاوارةكان، بةِرَيز كاك حاجي كاروان، خاَلي نيزاميت نخورماتووة، بةتايبةتي باري طوزةران، باري ذيا
 هةية   فةرموو.

 بةِرَيز كنعان جنم الدين أمحد )حاجي كاروان(:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئَيمة وةكو جلنة نوَينةراني دوزخورماتوومان بينيوة، جةنابي قامي اميشمان بينيوة و دانيشتين خؤنان 
ِراثؤرت، بةآلم نيمضة ِراثؤرتَيكة، ئةطةر لةسةروو ئةوة زياد بوو، ئةوة زيادي  كردووة، ناتوانني بَرَيني

دةكةين، ئةطةر باا بَي، ئةطةر ثَيتان باا بوو، ضونكة وةقت تاخري دةبَي، وا باشة ئَيمة ئةوة خبوَينينةوة، 
 لةسةروو ئةوة ضيمان دةووت ئيزافةي دةكةين، سوثاس.

 طري سةرؤكي ثةرلةمان:َيمينكي/ جبةِرَيز جعفر إبراهيم ئَي
سوثاس بؤ بةِرَيز كاك حاجي كاروان، ضةند خاَلَيكي تري نيزاميمان هةنة، ئةوانةي وةردةطرين، لَيرةوة 

( ثَيشانطايةك لة خوارةوة هةية، 1دةست ثَي دةكةم تا تةواو دةكةم، هةر بؤ زانياري ئَيوةي بةِرَيز، سةعات )
بةسةر خورماتوو هاتووة، ضاوةِرواني ئةوة دةكةن نوَينةري  لةسةر خورماتوو، بواري خورماتوو، ئةوةي

وآلتاني بياني لة كوردستان حازر بنب، بيبينن، بة ضاوي خؤيان ببينن، تا ئةو كاتة موناقةشة دةكةين، 
ئينلا دةضينة خوارَي لةطةَل ئةوانة ئةو ثَيشناطاية دةكةينةوة و دةيبينني، دةطةِرَيينةوة موناقةشات 

ين تا كؤتايي دَينت، ئينلا ليذنةكان ِرادةسثَيرين بؤ ئةوةي ِراسثاردةكانيان بنووسن، خاَلة ةبةردةوام دةك
 نيزامييةكاني كة ماون، كاك دلَير، فةرموو.

 حسن: مصطفىبةِرَيز دلَير 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

رلةمانةوة، ةئَيمة لَيذنةي ثَيشمةرطة بة ثَيي ئةو نووسراوةي ئاراستةمان كراوة لةسةرؤكايةتي ث
(، بؤ 3(، بؤ ميروةري )1كؤبوونةوةي ليذنةي ثَيشمةرطةمان كردووة، جةولةمان كردووة بؤ ميروةري )
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(، لةطةَل وةزارةتي ثَيمشمةرطة و ستايف باآلي كؤ ببووينةوة، لةبةر ئةوةي ماوةيةكي ترمان 4ميروةري )
 دابينكردني ئةو نووسراوةدابني كردووة، يت( وةرةقةمان لة دةليل و بةَلطة و لة ثَيداويس50دةوَي، نزيكي )

 بؤية هي ئَيمة كاتَيكي ثَي دةضَي تا ئامادةي بكةين، سوثاس.
 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَي 

 سوثاس بؤ بةِرَيز كاك دلَير، بةِرَيز شريين حسين، فةرموو.

 : رمضانبةِرَيز شرين حسين 
 ن.ابةِرَيز سةرؤكي ثةرلةم

ذ بةر هةستياريا بابةتي، ذ بةلكو مة بطةينة ئةجنامي باا، ئةو بِريار و ِراسثاردَيت ئةظِرؤ دةربضن، 
خزمةتا خةلكي خوورماتوو بكات، ثشتةظانيا كاك ساالري دةكةم، كو سعاتةكَي دةرفةت بَيتة دان بؤ وان 

بكةن كو طفتوطؤ لةسةر بَيتة  ليذنةي ثةيوةنديدار كو هةندةك خاال، يان ذي هةندةك ِراثؤرتةكي حازر
 كرن و ببَيتة بنةماي طفتوطؤ، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةِرَيز شرين حسين، بةِرَيز هي،ا حاجي، فةرموو.

 بةِرَيز هي،ا حاجي مريخان: 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ر حممود دةكةم، داواا دةكةم جطة لة ئةمِرؤ، بةيانيب ئيختيصاص منيب ثشتطريي قسةكاني كاك ساال
بدةين لؤ قةزييةي دوزخورماتوو، ضونكة قةزييةيةكي زؤر زؤر طرنطة، دةبَيت ئَيمة زياتر لةسةري ضِرتر 

 بني، بة ورياتر موعامةلةي لةطةَل بكةين، سوثاس.
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 اس بؤ بةِرَيز هي،ا حاجي، بةِرَيز أبوبكر هةَلةدني، فةرموو.ثسو

 بةِرَيز أبوبكر عمر عبداهلل )أبوبكر هةَلةدني(: 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لةطةَل ئةوةي كة بابةتي طفتوطؤكردن لةسةر دوزخورماتوو زؤر طرنطة و هةرضةند درةنس وةختة، من 
رزي لةم بابةتة طرنطة دةبينم، يةعين ئامادةكاري تةواو ثهةست دةكةم لة ناو هؤَل دا جؤرَي  لة ش

نةكراوة، هةم لةاليةن ليذنة ثةيوةنديداركان، برييشمان نةضَيت كة تةرةفَيكي تري ئةم بابةتة حكومةتة، 
كة ئَيستا نة وةزيري كاروباري ثةرلةمان و نة حكومةت لَيرةية، دةستةيةكيشمان هةية، دةستةي ناوضة 

ة بةِرَيزَي  بة ثرةي وةزير ئةو دةستةية بةِرَيوة دةبات، بؤ ئةوةي كة كؤبوونةوةكة ككوردستانييةكان 
بةرهةمدار بَيت، بِرياري لَي بكةوَيتةوة، لةبةر ئةوة ثشتطريي لة كاك ساالر حممود دةكةم، كة نةك بؤ 

ين بؤ قسة ةسةعاتَي ، بؤ دوو سةعات، من ثَيمواية ئةو جةلسةية خبةينة سبةييَن، سبةييَن تةرخان بك
 كردن لةسةر ِرةوشي دوزخورماتوو بة ئامادةبووني نوَينةراني حكومةتيب، زؤر سوثاس.
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 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةِرَيز أبوبكر هةَلةدني، بةِرَيز أبو كاروان، فةرموو.

 بةِرَيز عبدالرمحن فارس عبدالرمحن )أبو كاروان(:
 ز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَي

تةبعةن كاك دلَير باسي ليذنةي ثَيشمةرطةي كرد، من دووبارةي ناكةمةوة، بةآلم ئةو ثرسة ثَيويست بة 
طفتوطؤكردن دةكات، ثَيمواية ثَيويست ناكات ئَيمة زؤر كات بكوذين، بؤية باشرت واية دةست بةكار بني بؤ 

  باسي سةردانةكان و بينني و ئةوانة بكات، ضونكة َيطفتوطؤكردن لةسةر ئةو مةسةلةية، ناكرَيت هةر يةك
بةشَيكي زؤر لة ثةرلةمانتاران ئةو سةردانةيان كردووة، سةرداني ئاوارةكانيان كردووة، سةرداني شارو 

 شارؤضكةكامنان كردووة، بؤ ئةوةي كات نةكوذين ثَيشنيارم واية ئَيمة دةست بةكار بني، زؤر سوثاس.
 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:يبةِرَيز جعفر إبراهيم ئ

 سوثاس بؤ بةِرَيز أبو كاروان، بةِرَيز كاك بَيستوون، فةرموو. 

 بةِرَيز بَيستوون فائجن حممد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ضةند ِروونكردنةوةيةك لةبةر ئةوةي ئَيمة ذمارةيةك لة ئةنداماني ثةرلةمان ئةو ياداشتةمان ئيمزا 
وة تةنها لةسةر دوزخورماتوو و ذياني ئاوارةكاني، يةعين مةهامي ئةم تةَلةبة اكردووة، ئةوة حةصر كر

تةنها تايبةتة بة ذياني ئاوارةكان، بؤية باس لة ِرةهةندةكاني تري عةسكةري و دؤخي ثَيشمةرطة و ئةوانة 
َي  تنةكراوة، بؤية تايبةتة بةو ليذنانة، لةسةر دواخستنيشي لةو تةَلةبةي كة دةووترَي ضةند سةعا

دواخبرَي، ثَيشرت ليذنة مةعنييةكان لة ناوضة جؤراوجؤرةكاني دوز و خةَلكي دوز و ئيدارةي دوزيب 
بينراوة، لةسةر ئةوةي كة بؤ بانطي اليةني تةنفيزي حكومةتي هةرَيم ناكرَي، لة ِراسيت دا ئةو تةَلةبةي كة 

رماتوو، بةتايبةت لة ناو دوزخورماتوو وئَيستا ئَيمة هةمانة، ئةو بابةتةي كة ِرةبيت بة ئاوارةكاني دوزخ
هةية، ثةيوةندي بة حكومةتي هةرَيمي كوردستانةوة نية، ئَيمة طرفتمان لةطةَل حةشدي شةعيب هةية، كة 
حةشدي شةعيب نة حكومةتي هةرَيمي كوردستان ناتوانَي دةريان بكات، نة ئَيمةا دةتوانني تةَلةب لة 

ان بؤ دةربكات ئاوارةكان بطةِرَينةوة، لة تايبةت لة محكومةتي هةرَيم بكةين كة حةشدي شةعبي
بانطهَيشتةكة يان تةَلةبي جةلسةكة بانطي اليةني ثةيوةنديدار نةكراوة، ضونكة تؤ نازاني ئةم بابةتة 
مةعين بكةي بة   اليةنَيكةوة،   اليةنَيكي لةسةر بانس بكةي، من ثَيمواية جةلسةكة ئيدامة ثَي بدةين، 

ةوام بكرَي، ئةو تةَلةبةشي كة دةووترَي وتووَيذ لةطةَل مَيوانةكان بكرَي، دواي تةواوبووني دوتووَيذةكان بةر
وتووَيذةكاني ناو جةلسة، ئةوةي كة دةستمان دةكةوَي ئيستينتاجي دةكةين لة ئارائي ئةندامان، لةطةَل 

ي تةواوبووني جةلسةكة انوَينةري ئاوارةكاني دوزخورماتوو، لةطةَل ئيدارةي دوزخورماتووا كة لَيرةن، دو
و يان دواي هةَلطرتن و تةواوبووني ثَيشانطاكة كةوا لةطةَل قسةكاني ناو جةلسةكة بطةينة سيرةيةكي 

 كؤتايي، زؤر سوثاس.
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 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةِرَيز بَيستوون، كاك برزؤ، فةرموو.

 :بةِرَيز برزؤ جميد عبداهلل
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مادام مَيواناني بةِرَيزي خورماتوو لَيرةن، ئيدارةي خورماتووا لَيرةن، بةشَي  لة ليذنةكان كاري باشيان 
كردووة، مةعروماتي باشيان كؤكردؤتةوة، ِراستة دةبواية زياتر تةنزيم بكرَي، بةآلم مادام دانيشتنةكة فةية 

رةن، ئَيمة تةنها بة ِراسثاردة دةرنةضني لةو كؤبوونةوةية، ضونكة ئةطةر و قةرةباَلخة و هةموو اليةك لَي
تةنها ِراسثاردة بَي ئةم قسةية زؤر زؤر دةقي ة كة داواي دانيشتين ثةرلةمان دةكات بؤ ضةند سةعاتَي  يان 

 تبؤ ضةند ِرؤذَي ، بةآلم ئةطةر لةطةَل دةركردني ضةند ِراسثاردةيةك ليذنةيةكي ثةرلةمانيب دروس
بكرَي، ليذنةيةكي ثةرلةمانيب دروست بكرَي، بؤ ئةوةي  ئةو ِراسثاردانةي ئةوةي ثَيويستة قسة بكرَي 

  UNلةطةَل اليةني حكومةتي هةرَيم، ئةوةي ثَيويستة قسة بكرَي لةطةَل 
ةتي مو بيانييةكان، ئةوةي ثَيويستة لةِرَيي نوَينةرةكامنان لة ثةرلةماني عرياقةوة قسة بكرَي لةطةَل حكو 

عرياقي، يان لةطةَل جيهاتي تري عرياقي، ئةم ليذنةية سةرثةرشيت جَيبةجَي كردني ئةو ِراسثاردانة بكةن 
 كة ئةمِرؤ لَيرة دةردةكرَين، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
جَي ية، بةِرَيز ئامينة زكري، دواتر ةزؤر سوثاس بؤ ئةم ثَيشنيارة، زؤر سوثاس كاك برزؤ، ثَيشنيارَيكي ب

 كاك قادر، سَي خاَلي تري نيزامي وةردةطرين، فةرموو.

 بةِرَيز امنة زكري سعيد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةز داخازا لَيبووريين دكةم هَي،يدارم دةستا سةرؤكايةتيا ثةرلةماني من رةخنا وي هةي سينطةكي بةرفرة 
يين ثةرلةماني بةر دةست ثَي بكةن طفتوطؤيةكا زؤر زَيدة يا دةرظةي كاري ،وةرطرن، بةِراسيت هةرجار ج

مة تَيتة ئةجنامدان، ئةمةذي بة ِرةئيا من هةندَي طرَيداية كو دةستةي سةرؤكايةتي ثةلةماني ديالؤة و 
ةيدا دطفتوطؤ دطةل ليذنةي مةعين نينة بؤ داِرشتنا بةرنامةيي كاري، ذبةرهةندَي هَي،يدارين دظينَيت ئاين

ئةظة نزيكي ثرت سةعاتةكي، سةعات و نيو لة وةخيَت مة هاتة كوشنت، بؤ ثةرلةمانتارا، بؤ ثةرلةماني 
وةخت طةلةكي طرنطة، ذبةرهةندَي داخازي ئةوةا دةكةين وةخيت بةرنامةي كاري دَيتة كرن، هةم دظةل 

طفتوطؤيةك بؤ داِرشتن   ،ليذنةي مةعين، هةم دطةل ئةو اليةنةي ثةرلةمانَيت كو بابةتي ثَيشكةا كةن
 بةرنامةيا هةبينت، ضاوانيا طفتوطؤكرنَي.

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ ئةو ِرةخنةية، هةرضةندة لة جَيي خؤي نةبوو، ضونكة ئَيمة ليذنةكةمان تةكريَ نةكردووة تا 

اشت لةسةر باري مرؤيي خةَلكي خورماتوو، بؤيةا ئةو دلةطةَل ليذنةكان دابنيشني، ياداشتَي  هاتووة، يا
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ئامادةكارييةي ئةوةي كراون خودي ئةو ئةندامانة ئةو ياداشتةيان هَيناوة، بة مةسئولييةتةوة، ئَيمةا لة 
 دةستةي سةرؤكايةتي بة هةندمان وةرطرتووة، بةِرَيز كاك أنور قادر، فةرموو.

 :مصطفىبةِرَيز أنور قادر 
 ثةرلةمان. بةِرَيز سةرؤكي

ثَيمواية بؤ ئةوةي بابةتةكة ِروونرت بَي، بةرضاِرووني باشرت هةبَي، بؤية ثشتطريي لة قسةكاني كاك ساالر 
 حممود دةكةم، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 َيت بة خاَلة نيزامييةكان، فةرموو.دسوثاس كاك أنور قادر، بةِرَيز ئَي،ار إبراهيم، دواتر كاك ئاري، كؤتايي 

 بةِرَيز ئَي،ار إبراهيم حسني:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. 

ثَيشنيار دةكةم بدرَيتة دةنطدان، ئةو ئةندام ثةرلةمانة بةِرَيزانةي كة زياتر لة سَي كةس وتوويانة تةئليل 
 بكرَينت با بدرَيتة دةنطدان، بزانني كامةيان زياتر دةنس دَييَن.

 َيز جعفر إبراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِر
 سوثاس خاتوو ئَي،ار، بةِرَيز ئاري حممد هةرسني، فةرموو.

 بةِرَيز ئاري حممد هةرسني:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من لة ثَيب هةموو شتَيكدا ثشتطريي لةو بؤضوونة دةكةم كة ليذنةي ثَيشمةرطة نوَينةريان ثَيويستة لَيرة 
دة بَيت، بؤ  لةبةر ئةوةي ليذنةي ثَيشمةرطة ليذنةي جينؤسايديشة، ئةوةي لة دوزخورماتوو دةكرَي ائام

لةاليةن جةيشي داطريكةري عرياقةوة بة تةئكيد ئةوة جينؤسايدة، ئةوة خاَلي يةكةم، خاَلي دووهةم/ ئةو 
دياري كراون بضن كؤبوونةوة  ةبؤضوونةي كة دةَلَي ئةم دانيشتنة تةئليل بكرَيت، دوايي ئةو بةِرَيزانةي ك

بكةن لةطةَل مَيوانة بةِرَيزةكاني دوزخورماتوو، دوايي لة ئةخريدا بةالهَي  حازر ببَيت و ئَيمة هيض 
قسةيةكمان نةبووبَي لَيرة مةسلَيكي نةرم و نؤَل بؤ بةهدا بنَيرن، لة كؤتاييةكةشيدا تةئكيد بكرَيتةوة 

زؤر زؤر طةورةية، من ئةوةم ثَي باا نية، هيض نةبَيت  يلةسةر برايةتي كورد و عةرةب كة درؤيةك
مةجالي هةريةك لة فراكسيؤنةكان بدةن بؤضووني خؤيان بة تةحديدي وةكو مةسلَي  ثةرلةماني 

 كوردستان بينَيرَي بؤ دةوَلةتي داطريكةري عرياق. 
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ئاري، نوقتةي نيزامي تةواو بوون، زؤر قسةمان كرد، سوثاستان دةكةين، ثَيشرتيب  كسوثاس بؤ بةِرَيز كا
ئةم ثرسة لةاليةن فراكسيؤنةكاني كوردستاني لة بةهدا زؤر بة جواني، بةِرَي  و ثَيكي وةطَيردراوة، 

و ةهةمووا بةكؤدةنطي، بة يةكِريزي هةَلوَيستيان هةبوو، ئومَيدةوارم دةست بة طفتوطؤكان بكةن، ب
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ئاراستةية بتوانني ئةم دانيشتنة بةرهةمداربَيت، بة ِراسثاردةي بةهَيز لَيي دةربضني، بةِرَيزان كاك صاحل 
 فةقَي دةست ثَي دةكات، ياداشيت ئيدارةي خورماتوو ثَيشكةا بة ئَيوةي بةِرَيز دةكات، فةرموو.

 بةِرَيز صاحل فةقَي حممد أمني:
اني ثةرلةماني بةِرَيز، ئةم ِراثؤرتة لةاليةن بةِرَيز كاك شالل مبةِرَيزان دةستةي سةرؤكايةتي و ئةندا

قامي امي قةزاي خورماتوو و بةِرَيز كاك كمال أمحد قادر سةرؤكي ليذنةي ياسايي ئةجنومةني  عبدات أمحد
 قةزاي خورماتوو هاتووة، ئاراستةي بةِرَيز ثةرلةماني كوردستاني كردووة، 

 بةِرَيز ثةرلةماني كوردستان
 بةت/ داواكارياب

و ِرؤذاني دوايي ِروويانداوة لة شاري خورماتوو،  2017ي ئوكتؤبةري ساَلي 16ئةو ِرووداوانةي كة لة ِرؤذي 
ثَيضةوانةي تةواوي بنةما ياسايي و دةستوورييةكانة، لة هةمان كات دوورة لة ثرةنسيثة دميوكراتي و 

سةرةكي شاري دوزخورماتوو كة نةتةوةي كوردة لة  ينَيودةوَلةتييةكان، بةو ثَييةي لة ئَيستادا ثَيكهاتة
دواي هَيرشةكاني حةشدي شةعيب بؤ سةر ئةو شارة، لة ترسي كوشنت و ِرفاندن وةك لة ثَيشووتر ِروويداوة 
دذي ثَيكهاتةكاني تر لةو شارة دةكرَي لة ئَيستادا ئاوارةكاني خورماتوو لة دؤخَيكي خراث دا ذيان 

و مافة سةرةتاييةكاني ذيان، لة كةم  و شارةكاني هةرَيمي كوردستان ودةطوزةرَينن دوور لة هةم
نيشتةجَين، بؤية لة ِرَيطةي بةِرَيزتانةوة داواكارييةكامنان دةخةينة ِروو، بة هيواي ضارةسةر كردنَيكي 

 طوجناو بؤ خةَلكي ئةو شارة:
 تيياني كورد لة خورماتوو.آلثةلةكردن لة ِراطرتين سوتاندن و تاآلنكردن و تةقاندنةوةي ماَلي هاو -1
داواكارين لة بةِرَيزتان فشار خبةنة سةر حكومةتي بةِرَيز عةبادي و اليةنة نَيودةوَلةتييةكان بؤ -2

ي 16( بؤ لَيكؤَلينةوة و خستنةِرووي داواكان لة جلنة تقصي احلقائقثَيكهَيناني ليذنةيةكي هاوبةا )
 ئوكتؤبةر و ِرؤذاني دواتر لة خورماتوو.

طرتين هةموو جؤرة طؤِرانطارييةك لة ئَيستادا هةوَل دةدرَيت بطوِردرَيت لة ِرووي ئيداري، ضونكة لة اِر-3
 ِرابردوودا لةسةر ِرَيككةوتن و بنةماي تةوافوق دانراون، واتا يةكة ئيدارييةكاني شارةكة،

َيكي ئاشيت ثارَيزي زداواكارين هةوَلي خؤتان خبةنة طِر بؤ ِرةوانة كردني هَيزَيكي هاوبةا، يان هَي-4
نَيودةوَلةتي، يان هَيزَيكي هاوثةميانان بؤ ئاسايي كردنةوةي دؤخي شارةكة و طةِراندنةوةي ئاوارةكان، 

طوندي كورد و عةرةب ئاوارةية لةطةَل خةَلكي  50ضونكة لة ئَيستادا زياتر لة دوو ناحية و زياتر لة 
 ناوةندي قةزاكةا.

ي ئوكتؤبةر بة تاواني جةنس و جينؤسايد بناسرَي و 16نةكاني اهةوَل بدرَيت بة ناساندني تاو-5
 ئةجنامدةراني ئةو تاوانة بدرَيتة دادطاي نَيودةوَلةتي.

ي ئوكتؤبةر و ِرؤذاني دواتر لة شاري 16هةوَلي تةواو بدرَي بؤ قةرةبوو كردنةوةي زيان لَيكةوتوواني -6
 خورماتوو.
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 لةطةَل ِرَيزمان دا
 زان:َيبة واذووي هةردوو بةِر

 شالل عبداهلل أمحد: قامي امي قةزاي خورماتوو. 
 كمال أمحد قادر: سةرؤكي ليذنةي ياسايي ئةجنومةني قةزاي خورماتوو.

 زؤر سوثاس.
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ياداشتةي ثَيشكةا بة  مسوثاس بؤ بةِرَيز صاحل فةقَي، كة بة نوَينةرايةتي بةِرَيز قامي امي خورماتوو ئة
ناوضة  140ثةرلةماني كوردستان كردووة، سوثاسيان دةكةين، ئَيستا داوا لة سةرؤكي ليذنةي ماددةي 

 كوردستانييةكان لة دةرةوةي ئيدارةي هةرَيم، داواي لَي دةكةين ِراثؤرتي خؤيان ثَيشكةا بكةن. 

 بةِرَيز شوان أمحد نعمان:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 يذنةي ناوضة كوردستانييةكان ئةو بابةتةمان ئامادةكردووة، لَيرةدا دةخيوَينينةوة:لوةكو 
ي مانس لة خورماتوو و ناوضة كوردستانييةكان ليذنة ناوضة كوردستانييةكاني 16لة دواي ِرووداوةكاني 

لة ووان دا تطةَل ئاوارةكان و دانيشدةرةوةي ئيدارةي هةرَيم بة وردي ئاطاداري ِرووداوةكان بووين و لة
وتووَيذدابووين بةرَيزان ئةوةى لة دووزخورمات و روويدا لةسةر دةستى حةشتى شةعبى لة سوتاندنى مال 
و تااَلنكردنى كوردةكان جينؤسايدن بة ياسا نَيودةولةتيةكان تاوانى دذة مرؤظايةتيان تَيداية، لة خوورماتوو 

رة بوون ئَيستا دؤخى ذيانيان زؤر خراثةو لة ا(هةزار هاوواَلتى س،يل لة طووندةكان ئاو60نيزيكةى )
كوردستاندا دةذين حةشتى ششةعبى تا ئَيستا بةردةوامة لة تااَلنكردنى و تةقاندنةوةى مالة كورديةمان 
بةاَلم ئةوةى تا ئَيستا طةرانةوةى مالة كورديةكان و ئاسايى كردنةوةى دؤخى خوورماتووة ئَيمة لة ليذنكةى 

بة ثَيويستى دةزانني وة داوا دةكةين ليذنةيةك ثَي  بَينني لة ثةرلةمانى  مئيدارةى دةرةوةى هةَي
( لة ثةيرةوى ناوخؤ بؤ ئةو خااَلنةى كة ديارمان كردووة، يةك بة 47كوردستاهن بة ثَيى مادةى )

ا ةدَيكؤمَينكردنى ئةو تاوانة ئةجنامدراو وة ئةو تاوانانى كة بة اليةنى ثةيوةنديدار وة داواى هَيزى هاوب
بكرَيت و جَيطري بكرَيت سةالمةتى و ئاسايى كردنةوةى دؤخةكةو جطة لة حةشتى شةعبى وة هةتا بكرَيت 
داوا بكرَيت هَيزَيكى ئةمريكى لة ناوضةكةدا جَيطري بكرَيت بؤ ئةوةى سي ةو متمانة لة الين خةَلكى ئةو 

واَلتياةن بؤ وناوضانة و ئةو سنوورة دروست بيت بؤ طةررانةوةيان ،سَى طةرانةوةى ها
دووزخورماتوو،ضوار:قةرةبووكردنةوةى زيانرَيكةوتوانى خورماتوو لة الين حكومةتى عرياقةو كة زيانَيكى 
طورةيان بةركةوتووة،ثَيني: تا طةرانةوةى ئاوارةكان بؤ زيدى خؤيان لةاليةن حكومةتى هةرَيمةوة 

فتى كارمندانى خورماتوو بة تةنسيب رثَيداويستى هةنووكةييان بؤ دابني بكرَيت،شةا: ضارةسةركردنى ط
يان رةضاوى باروودؤخةكة بكرَيت تا دةطةرَينةوة شوَينةكانى خؤيان،حةفت: داوادةكةين داوا لة )يو 
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ئني(دةكةين ليذنةى ح وقى ئينسانى سةر بة نةتةوة يةكطرتووةكان حم جن لَيكؤلةر بنَيرَيت بؤ بة 
 ديكؤمَينتكردنى ثَيشَيركاريةكان ،زؤر سوثاس.

   :ةِرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمانب
مذذرؤظ  مذذافى  نذذةى  بذذةرَيزان ليذ سذذتانيةكانى دةرةوةى هةرَيم، نذذةى كورد سذذةرؤكى ليذ بذذةرَيز  بذذؤ  سذذوثاس  زؤر 
شذذتى  يذذن حة لذذة ال بذذوون  مذذةر درا كذذةركوك لة مذذاتوو  سذذةر خور ضةندين داتاو ديكؤمَينتيان لةبةر دةستداية لة

مذذرؤظ  اشةعبييةوة تا ئيرت مذذافى  نذذةى  سذذةرؤكى ليذ ضوار راثؤرت بة ثةرلةمانى كوردستان طةيشتوون داوا لة 
 دةكةين ئةو داتايةى لةبةر دةستداية ثَيشكةا بة ئَيوة بكةن. 

 بةِرَيز سؤران عمر سعيد:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سذذتا ئذذةو  مذذاتوو وة  بذذةرَيز قامي ذذامى خور لذذة فبةناوى خواى طةورةو ميهرةبان سةرةتا بؤ  بذذوون  كذذارى  ةى هاو
( كة لةاليةن حةشتى 2017(ى)15/16ئيبادةكردن و بة دَيكؤمَينتكردنى بةشَي  لةو تاوانانةى لة شةوى )

بذذة  يذذةكانى  يذذة وردةكار مذذة راثؤرتةكة مذذدرا وة ئة مذذاتوو ئةجنا كذذوردى خور شذذتواتى  بذذة داني بذذةر  شةعبة بةرام
يذذزى يوَينةو بة ئامار تَيداية من هةولةدةم بة خَيراية بةسةر عذذةرةبى و ئينطر دا تَيثةرم بة زمانى كوردى و 

سذذتيا  لذذة را شذذتى  بذذةردةم راى ط نذذدامان وة  هذذةموو ئة سذذتى  ئامادةية ئةطةر بةرَيزان ئةندامانى خبرَيتة بةر دة
( لة خوورماتوو روويداوة دةضَيتة خانةى تاوانى ثاكتاوكردنى نةتةوةيةك لة 16/10-15ئةوةى لة شةوى )

كذذور نذذاوى  بذذة  كذذراوة دخورماتوو  شذذةو رؤذ  هذذةمان  كذذة  كذذراوةى  ضذذى  كذذة  يذذن  بذذةوة دةدة مذذاذة  تذذر ئا لذذة دوا ةوة 
بذذة  مذذارة  ضةندين ثَيشمةرطةو وة ثؤلي  و هَيزةكانى ئاسايب و هاواَلتيانى مةدةنيية كة لَيرة ناوةكانيان تؤ

شذذةهيدة10داخةوة تا ئيَرستا ) نذذةى  كذذة ك( شةهيد هةبووة بةردةوام بووة وة زياديشى كردووة ئةمانة وَي انة 
كذذة  سذذةرةتاى رووداوة لذذة  هذذةر  كذذراوة  يذَذزى ثَي شذذيان بَير كذذراون تةرمةكاني شذذةهيد  نذذة  شذذَيوةيةكى زؤر درندا بة

طذذذريان وة دواى 41) بذذذةديل  كذذذران  سذذذتطري  يذذذارة دة ثذذذؤلي  د كذذذانى  لذذذة هَيزة شذذذمةرطةو  هذذذاوواَلتى و ثَي  )
شذذةو رؤ لذذةو  شذذةوةدا  لذذةم  هذذةر  ئذذازادكران  نذذدَيكيان  كذذردن هة شذذكةجنةوبَيرَيزى  هذذاوواَلتى و 115ةدا)ذئة  )

ئذذةو  سذذةر، وة  بذذؤ ضارة هذذةرَيم  شذذخانةكانى  تذذة نةخؤ نذذداركراون برانة سذذايب بري هذذاوواَلتى و ئا شذذمةرطةو  ثَي
لذذة ) يذذاتر  ئذذةو 250تةعزيبانةى كة ئةو بَيرَيزيةيى كراوة لة مافةكانى مرؤظ، وة تةقاندنةوةى ز هذذةر  كذذة   )

تذذةخت اَل( خانووى هاو50شةوة كة ديارة شةو رؤذى رووداوةكة ) يذذا  طذذةل زةو تذذةوة لة كذذورد تةقَينراوة تيانى 
مذذة  كذذة ئة هذذةبووة  بذذةردةوامى  كذذورد  يذذانى  مذذاَ هاواَلت نذذةوةى  شذذةو رؤذ تةقا ئذذةم  تذذا  سذذتاو  تذذا ئَي كذذة  كذذراوة 

كذذانى  خذذةوة رووداوة لذذة  16-15بةلطةكانة هةرضةندة بة دا نذذاوخؤو دةرةوة   كذذانى  ضذذاوى كامَيرا مذذاتووا  خور
سذذر  بذذوو حة نذذة  مذذاتوو  سذذبةختان كذذسذذةر خوور بذذةاَلم خؤ نذذةكرَيت  كذذؤمَينتى  نذذة دَي ئذذة تاوانا بذذؤةءةوةى  راوو 

لذذة  كذذورد  طذذةَ  بذذة  بذذةر  بذذةع  بةرام مذذى  نذذا رذَي كذذراوة  يذَذرة  ئذذةوةى ل طذذرياوة  نذذى  بةشَيكى زؤر لةم تاوانانة وَي
طذذانى و نذذاى بازر كذذان و بي لذذة د هذذةزار ما لذذة دوو  يذذاتر  تذذااَلنكردنى ز ئذذةجنامى داوة، نذذا  لذذة كيميابارا  ةئذذةنفال و 

شذذَيوة  بذذةم  هذذةمووى  هذذةر  مذذاتوو  لذذة خوور خذذةَل   مذذاَلى  سذذةروو  تذذة  يذذةتى وا مذذة وَينةكان كذذة ئة سذذووتاندنيان 
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سذذةندنةوةيةكى  كذذة رق و تؤلة شذذةعبى  شذذتى  ثذذةالمارةكانى حة بذذةر  تذذة  يذذة كةو شذذَيوة درندةي بذذة  سذذيانة  وةح
المةت نةبووة،جطة ةطةورةى تيا ئةبينرَيت هيض مالَي  نةبردراوة وة هيي مال كورد نشني لة خوورماتوو س

نذذةى 47لةمة ئاوارةكردنى ) نذذة درندا لذذةو ثةرلةما طذذاركردن  بذذؤ رز تذذةنها  كذذة  لذذة  يذذاترة  (هةزار هاوواَلتى كة ز
شذذةوى )  لذذة  شذذةعبى  شذذتى  نذذةكان  10/2017/ 16-15حة يذذنن وَي طذذةر بب خذذةوة ئة سذذةريان بةدا يذذة  ( كردي

سذذاَلة  وَينةكان زؤر مةئساوين كة بةداخةوة لةم ضةند رؤذةدا خوورماتووا ئاماذةيان ثَيكرد كة مندااَلكى دوو
مذذاتوا  لذذة خوور نذذةى  لذذة بازرطانيا ضذذَيخانانة و حمة ئذذةو  لة سةرماية رةق بؤوة، سوتاندن و تااَلنكردنى هةموو 
شذذوَينة  بذذازارو  كذذارى  نذذةى وَيران مذذة وَي كذذةن وة ئة تذذااَلنى دة شذذةعبى  شذذتى  هةبووة ببينن  ضؤ ضةكدارانى حة

وتاندنى ئااَلى هةرَيمى كوردستان و بَيرَيزى كردن بة ئااَلى هةرَيمى كورستان سكوردةكانة لة خوورماتوو تا 
ئذذةو  كذذة  يذذةى  ئذذةو حةمرة ئةوةى كة لة ثةرثرسةكانى ثةرلةمانى عرياق و كة بة ضةكةوة بؤخؤى ثَيشرةوى 

بؤ  جينؤسايدةى كة بةرامبةر بة خةَلكى خوورماتوو كراوة لةوَى ببينن برياردةرى ثةرلةمانى عرياقى خؤى
كذذة 10خؤى بة ضةكةوة لةطةرةكةكانا بؤ تؤلة سةندنةوة دةطةرَيت وة تااَلنكردنى ) مذذةت  ( فةرمانطةى حكو

طذذةى  قامي اميةتى خوورماتوو ئةجنومةنى قةزاى خوورماتوو وة ناوةندى تةندروووستى )حى  هورى( وَيز
مذذاتو شذذتوكاَلى خوور شذذى ك يذَذرا، بة كذذةوتنى خ مذذاتوو، وكارةباى حى  هورى، ناوةندى فريا يذذةى خوور ، بةلةدي

مذذة  كذذراوة ئة تذذااَلن  هذذةمووى  هذذةر  نةخؤشخانةى خوورماتوو،ثةروةردةى خوورماتوو ،دائريةكانى خوورماتوو 
 كوورتةى ئةو راثؤرتة بوو كة بؤ دَيكؤمَينتكردنى تاوانةكان،زؤر سوثاس. 

 :بةِرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرىسةرؤكى ثةرلةمان
بذذةرَي بذذؤ  سذذوثاس  بذذة زؤر  كذذة  سذذتان  لذذةمانى كورد لذذة ثةر مذذرؤظ  مذذافى  نذذةى  سذذةرؤكى لَيذ مذذر(  سذذؤران ع ز )

لذذة  يذَذدةوارين  كذذرد ئوم بذذةرَيز  يذَذوةى  بذذة ئ كذذةا  نوَينةرايةتى بةرَيزان قامي امى خوورماتوو راثؤرتةكةيان ثيَِ
خذذذراوة  يذذذةن رَي نذذذة لةال ئذذذةو تاوانا شذذذت  سذذذةر ط كذذذراوة لة مذذذادة  كذذذة ئا نذذذة  ئذذذةو راثؤرتا يذذذ  دا  يذذذةكى نز ماوة

كذذردووة نَي مذذادة  يذذان ئا ثذذؤرتى زؤر نذذامى را ئذذةوةى يؤ يذذز(  مذذةن را ودةولةتيةكان ئاميؤن ئينتةر ناشيؤنال )هيو
ضذذوونى  ئذذةوةى بةدوادا بذذؤ  بتوانني ثةرلةمانى كوردستان ليذنةى مافى مرؤظ ليذنةكانى تر سوودى لَيببينن 

نذذة ئذذةو بةرَيزا سذذيوة،  ىزياترى ئةم ثرسة بكرَينت بة رَيزان دةست بة طفتوطؤ دةكةين  يذذان نوو نذذاوى خؤ كذذة 
مذذاوةتى  يذَذر  مذذد عرى،دل بذذةَلَي. )د.حم فذذة دةكةين، يذذةوة ئيزا نذذاوى نةخوَينرا ئذذةوةى  نذذةوة   كذذان دةخوَيني ناوة
،بَيستوون فايةق، بةهزاد دةروَيب، برزؤ جميد، مةروان طواَلَ، ئارى هةرسني، حيات جميد، عباس هزاَ، ابو 

بذذة  كاروان، مةال ماجد،ئايدن معروي، ابوبكر رذذى ، نةجي ياافهةلةدنى، سؤران عمر،د.بةهار، ثةروا ع نذذى لط ،م
كذذاروان،  رياضكريم،  ناضم، لطيفنبى، د.شَيركؤ  حذذاجى  امحد، ئاوات جنطى، د.فرست صوفى، عباس فتار، 

سكرى، ساالر حممود، د.سرود( بةرَيزان هة رجار  مصطفى، عمر عينايةت،  لطيفحممود حاجى عمر، تةالر 
كذذةن،  وة ئيتيفاق كراوة تذذان ب سذذةى خؤ تذذوانن ق هذذةموو دة واباشرتة لةدوو دةقة زياتر نةبَيت وة لةم بروايةم 

 بةرَيز )د.حممد عرى( فةرموو.
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 بةِرَيز حممد عرى ياسني:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

تذذةتان  ئذذةو راثؤر سذذتان  ميذذوكراتى كورد ثذذارتى د سذذيؤنى  يذذةتى فراك بذذة نوَينةرا لذذةمان  نذذدامانى ثةر بذذةرَيزان ئة
خذذى كثَيش كذذةم ، دؤ سذذة دة سذذيؤن ق ةا دةكةم، هيوادارم لة دوو دةقة زياتر بَيت ضونكة بة نوَينةرايةتى فراك

طذذةرمى 2017(ى ئؤكتؤبةر )16دووزخورماتوو دواى رووداوةكانى ) بذذةخَيرهاتنَيكى  مذذةوَى  سذذةرةتا دة لذذة   )
كذذة خذذى يشارى دووزخورماتوو بكةم زؤر بةخَيربَين ئَيمة لةم ثرَيزنتشةرةدا باسى ضى دة سذذى دؤ ن ،يةكةم:با

يذذة           سذذَييةم:دةنس ني طشتى دووزخورماتوو دةكةين، دووةم: داتاكان و تاوانةكانى دووزخورماتوو خبةينة روو، 
مذذة  تذذة ئَي ، ضوارةم:كوردستان كة ثيَِنيارى فراكسيؤنى ثارتى دميوكراتى كوردستان بؤ ئامادةكردنى ئةم راثؤر

سذذتى  ثشت بةسنت بة رَيخراوة مرؤييةكانى هذذةروةها هيؤمن سذذون(  يذذت  مذذةن را هذذةروةها )هيو عذذى(  سةر بة )
ئذذةم  طذذةكانى  ئينتةر ناشيؤنال هةندَيط  راثؤرتى  ميديايىو هةندَى خةَلكى ئةو ناوضانة بة تايبةتى ثيَِمةر
لذذة  ئذذةوانيب  نذذدار زَيبارى( يذذةكان )د.دي ضذذوونة نَيودةولةت ناوضانة وة هةروةها ئؤفيسى وةاَلمدانةوةو بةدوادا

سذذتانيانى  رووى شذذتى و  كورد سذذتانيان بةط مذذةى كورد بذذةرَيزان ئَي بذذوون،  تذذة  ئذذةو راثؤر كذذانى  ضذذاوةى داتا سةر
سذذى  يذذةن بةع لذذةال  كذذردن  عذذةرةب  بذذة  سذذةى  ئذذةنفال ثرؤ شذذى  دووزخورماتوو بة تايبةتى زؤر زةمانَيكةوة توو

ثذذاا ) تذذاوةكو   ئذذةو زوو  2003عرياقةوة  شذذى  بذذةردةوام توو مذذةتى و  شذذى نةها بذذةردةوام توو يذذة  و(  زؤردار
شذذةعبى  شذذتى  بذذؤ حة دةبينةوة ئةوةى كة لة ئَيستادا هةية بةس ناوةكةية لةاليةن بةعسى عرياقةوة طؤراوة 
سذذتةوخؤيى  شذذتطريى را بذذة ث عذذرياق و  مذذةتى  لذذة حكو يذذان  شذذةرعيةتى خؤ يذذارن وة  كذذى د لذذة هَيزَي كذذة كؤمة

مذذة بذذؤ ئَي ئذذةوةى  يذَذرةدا   كذذةين  حركومةتى ئَيرانةوة ئةو ضةوسانةوة بةةردةوامة، ل سذذةر ب كذذارى لة طذذة   طرين
يذذايى  عذذرياق كؤ لذذة  بذذةع   مذذى  هذذاتى رذَي ضةند خالَيكة ،ئَيسا ثرؤسةى ئةنفالكردنى كوردستانيةكان لة ثاا 
نذذدى  مذذةتى ناوة بذذة حكو يذذان  ثَيهاتووة يان هَيشتا هةر بةردةوامة،دوو:ئايا كوردسترنيةكان تا   رادةيةك بروا

نةبؤتةوة كة حكومةتى عرياق هةر حكومةتى جارانى عرياقة هةر  ةئيَرتا هةية ئايا هةر ئةو ترسةيان دووبار
نذذدن  تذذرس و تؤقا كذذة  يذذة  بذذةوة هة يذَذدَيكمان  سذذَييةم:ئايا ئوم سذذتان هةية، سذذتى كورد هذذةبى سييا يذَذزى  يذَذ  ه كات
كذذان  سذذةر داتا نذذة  مذذة دَيي يذَذت ، ئَي تذذايى ثَيب قذذدا كؤ لذذة عريا سذذتانيةكان  سذذايد و دذى كورد مذذةلكوذى و جينؤ كؤ

نذذدَي  )بةرَيزان كاك لذذة هة كذذان  بذذوو داتا سذذت  بذذةر دة يذذان لة يذذةك داتا شوان( و كاك)سؤران( هةردووكيان ذمارة
سذذيؤني  ثذذؤرتى فراك كذذة را ئذذةوةى  كذذان  بذذدةيتى داتا سذذةر ئة لذذة  تذذوانني  مذذة دة بذذةاَلم ئَي يذذاوازن  يذَذ  ج شذذوَيندا ل

مذذاتوو تذذاى دوووخور يذذة دا تذذادا هة ثذذَيب  سةرؤكايةتى ثةرلةمان رَي  بكةوين و ئةوانةى كة لة ئيَر ضذذةند رؤذ 
بذذوون 100( ئؤكتؤبةر رووداوةكان )16ئَيستا ثاا رووداوةكانى ) ئذذاوارة  مذذاتوو  هذذاواَلتى دووزخوور هذذةزار   )

سذذيةكان 12( خانوو هاوواَلتى س،يل لة اليةن حةشتى شةعبيةوة سوتَينران،)1102) بذذة سيا طذذاى حيز ( بارة
مذذاتوو (19( ئَيزطةى راديؤ و كةنالةكى تةلةفذيؤن لةناو بران لة)5) لذذة خوور بذذةر )دوو( دةرمانانة ى ئؤكتؤ

يذذان 181لة اليةن حةشدةوة سوتَينران،بةرَيزان،) شذذوَينةكانى خؤ نذذةوة  مذذاتوو طةرا كذذةركوك و خور ( ئاوارةى 
لذذة ) يذذاتر  لذذة 172بذذةاَلم ز مذذاتوو  كذذانى دووزخووور كذذاتنى ئاوارة ىذذدا دةذى، داتا لذذة ئاوارةي كذذةس  هذذةزار   )
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لذذة ثارَي يذَذني كوردستاندا كة زؤربةيان  لذذة ث يذذان  سذذةرجةمى ذمارة كذذة   جذذَيطرين  هذذةولَير  سذذرَيمانى و  كذذانى  زطا
كذذراوة  مذذار  مذذاتوو تؤ لذذة دووزخوور سذذَيكيى  هةزاروو سى و هةشت خَيزانن تاوان، كةيسَيكى ترى دةستدرَيذى 

يذذةن ) لذذة ال نذذى  نذذدامانى خَيزا ضذذاوى ئة خذذةوة لةبةر بذذة دا كذذةى  كذذة دايكة جنذذةو  مذذةنى طة شذذياى 8كذذة تة ( مريي
مذذةلَي  دحةشتةوة  كذذة كؤ نذذة روو  مذذان دةخةي كذذارى خؤ تذذا داوا مذذة ئيَر سذذةريان، ئَي ةستدرَيذى سَيكسى كراوةتة 

نذذذة  سذذذيؤن دةخةي يذذذةكانى فراك مذذذة دواكار شذذذانيب ئَي يذذذةوة وة ثا سذذذَينى ثارتي يذذذةن فراك لذذذة ال كذذذارين  داوا
كذذ شذذت رَيخراوة مذذرؤظ وة ط كذذة اروو،داواكاريةكان داوا لة نةتةوة يةكطرتووةكان رَيخراوةكانى مافى  كذذةين  ن دة

سذذالة روودةدةن  يذذان  يذَذذايى دة كذذةكان بةدر جذذَي ناكؤ لذذة  بذذةتى  بذذة تاي يذَذت  نذذةوة ب ئذذةو داواكاريا نذذس  بذذة دة
مذذافى  يذَذت وة دووزخورماتو كةركوك شنطال زومار مافى ئةوةيان هةية كة وةكوو مرؤظ مامةلةيان لةطةل بكر

عذذرياق وئةوةيان هةية بكةريَلنةوة شوَينةكانى خؤيان بةسةربةرزى بذين ئة يذذةى  ةى حةشتى شةعبى بة زؤر
لذذذة  يذذذان  كذذذةوة ذيان ئذذذاين و ثَي مذذذان  كذذذةلتوور ز سذذذنامة  سذذذرينةوةى نا مذذذدةدات  يذذَذران ئةجنا مذذذةتى ئ و حكو
مذذان  سذذتيانةكان تورك كذذورد كري شذذتوانى  شذذتى داني بذذة ط سذذتانيةكان  كذذة كورد سذذايدةى  بذذة جينؤ ناوضانة،داننان 

طذذ بذذة  نذذان  يذَذت دان بذذةتى دةكر ضذذانة بةتاي ئذذةو ناو يذذدى  شذذَيوازَيكى ؤئي، كذذة  ضذذانةى  ئذذةو ناو يذذؤطرافى  رينى د
نذذةى  هذذةموو ئةوا يذَذت  سذذتانيةكان دةكر ديستؤمانتي  كة لة سةدةى رابردوو تا ئَيستا بةردةوام لةناوضة كورد
بذذةتى  شذذانة بةتاي ئذذةو كَي سذذةركردنى  لذذة ضارة عذذى(  بذذةذداربوونى ) يذَذت  ضذذان دةكر ئذذةو ناو طذذؤرينى  بذذؤ  كذذة 

نذذانى  حكومةتى ناوةندى هةرَيمى كوردستان سذذتان هَي هذذةرَيمى كورد عذذرياق و  تذذةكانى و  وة بةتايبةتى ثبَيكها
تذذةوة  يذذى نة شذذتطريى مرؤ كذذةوتوةكان، ث يذذان لَي سذذاى ز تاوانباران بؤ بةر دةمى ياسا و هاوكات قةرةبووكردنى يا

سذذاتةكانى ) بذذؤ لَي ذذةوماوانى دواى كارة سذذاندنيان و 16يذذةكطرتووةكان  يذذان و رةخ بذذةر تاوانباركردن (ى ئؤكتؤ
سذذتيان فدةر تذذادا ثَيوي ةتى طةرانةوةيان شوَينةكانيان داواكارين كة رَيخراوة نَيودةولةتييةكان  ئاوارةكان لة ئيَر

سذذتييةكان  يذذة تةندرو ثذذةروةردةو خزمةتطوزاري سذذةى  كذذة ثرؤ سذذةرةتاييةكان  يذذة  كذذة خزمةتطوزار بةوة هةية 
بذذةتى  كذذات بةتاي تذذرين  بذذة زوو لذذةتى  طذذاى نَي,دةو سذذتة كؤل بذذةا نةبن،ثَيوي لذذةتى دبَي تذذاوانى نَيودةو طذذاى  اد

ضذذانةو  ئذذةو ناو نذذة  ضذذوون بنَير بذذؤ بةدوادا سذذتتييةكان  نذذةوى را مذذى دؤزي وةرَيخرتاوة نةتةوة يةكطرتووةكان تي
نذذانى  كارى جدى لةسةر ثَيشَيركاريةكانى مرؤظ بكةن ثيََِيركاريةكانى حكومةتى عرياق بةتايبةتى لة رووى هَي

بذذوون تهيضزى سةربازيية كوردستانيةكان بةتايبة تذذريؤر  بذذة رووى  ى لةناوياندا خةلكى هة رَيمى كوردستان 
سذذتان  لذذةمانى كورد نذذةكانى ثةر بذذؤ ليذ منذذانن  خذذوارةوة ثَينيارةكا نذذةى  بذذةرَيزان ئةما يذَذت،  سذذةر بكر كذذارى لة

مذذاددةى ) يذَذى  بذذة ث سذذتانن  لذذةمانى كورد سذذيؤنى ثةر سذذتان 47فراك لذذةمانى كورد نذذاوخؤى ثةر ثذذةيرةوى  ( ى 
يذذةكى لَي كذذانى )ثةرلةمان ليذنة لذذة رووداوة صذذوون  بذذؤ بةدوادا سذذييةكان  ضذذوونى را نذذةوةو بةدوادا (ى 116كؤلي

ئؤكتؤبةر ثَي  بَينَيت، بَيكهَينانى لَيذنةيةك بؤ لة هةرَيمى كوردستان بة بةردةوامى دةيانسالة روو بةرووى 
كذذةا لذذةتى و ثَي بذذة نَيودةو كذذةا  نذذت ثَي بذذة دَيكؤمَي هذذةمووى  سذذتة  كذذة ثَيوي تذذاوانى  دةبنةوة ئةمة ثاكيلَي بذذة 

خذذووينى  بذذووين  ئذذةوة  خذذةريكى  سذذاالن  يذَذذايى  بذذردوودا بةدر مذذاوةى را لذذة  نَيودةولةتى بكرَيت، بةرَيزان ئَيمة 
لذذة  كذذةين  هذذاتوو ب سذذى دا بذذَيني و با سذذتا  بذذةاَلم ئيَر سذذيو  جذذاا نا بذذة  خذذاين و  بذذة  مذذان  كذذردووة خؤ يذذةكرتمان 
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انى خؤيان بة جينؤسايد بناسَينن لةسةر كمنوونةيةكى وةكو )بؤسنيا(داوةكو)سربيا(دا كة توانيويانة كةيسة
جذذار  نذذدَي   كذذة هة تذذةوة  ئذذةوة دةطةرَي بذذؤ  يذذة  طذذةورةمان هة شذذةكى  ئاستى نَيودةولةتى بةاَلم تا ئيَرستا ئَيمة كَي
سذذى  كذذرَيم لةبا سذذايد دة سذذالة جينؤ يذذان  كؤدةنطى لةسةر ئةو ثرسانة لةبةر ئةوةا ئةمة ثاكيضلَيكة ئَيمة دة

نذذةمانت نذذة ونَيودةولةتى ءئَيمة  سذذةر توا يذذةك لة مذذادةكردنى جارنامة كذذةين، ئا سذذة ب ئذذةم كةي سذذةر  كذذة لة انيوة 
سذذتان  لذذةمانى كورد كذذة ثةر سذذتان  ثذذةرةمانى كورد مرؤييةكان لةسةر ثَيكهاتةكانى هةرَيمى كوردستان لةاليةن 
شذذتةوايى  يذذان و ئا كذذةوة ذ سذذةر ثَي كذذة لة نذذةى  سذذةر نةهامةتيا كذذات لة جذذةخت ب نذذة  ئذذةو جارناما كذذات  مذذادة ب ئا

هذذةر يذذة َيلة لذذةكان وة ثةيوةندي شذذت كةنا بذذةكالرهَينانى ط لذذةتى   شذذتى نَيودةو بذذؤ راى ط يذذة  سذذتان هة مى كورد
بذذة  بذذؤ  طذذرتن  طذذة  بذذؤ رَي سذذتان و  بذذؤ كورد شذذيطريى  نَيودةولةتيةكان ثةرلةانتارانى جيهان بؤبةدةست هَينانى ث

سذذت ضذذانة ثَيوي ئذذةو ناو خذذةلكى  نذذةوةى  يذذةت مجينؤسايدكردنى بةردوامى كوردستانيةكان بؤ طةرا بذذة ئةمن ان 
لذذةوَى  ئذذةوان  تذذةى  ئذذةو كا هةية ثَيويستة دةست بةجَى حةشتى شةعبى ئةو ناوضانة ضؤل بكاتةوة ذةنكة تا 

 بن ئةمنيةت بةجَى  نايةت،زؤر سوثاس.
 :سةرؤكى ثةرلةمان بةِرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى

 ة )ابو كاروان(. دزؤر سوثاس بؤ بةرَيز  خالَيكى نيزامى ئةو راثؤرتة بة ليذنة ب
 بةِرَيز عبدالرمحن فارس عبدالرمحن / ابو كاروان:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
جذذةنابتان و  بذذةئيلازةى  ضذذَيت  لذذةمانى دةرنة عذذورى ثةر لذذة  طذذةر  بذذة ئة نذذةبَيت  يذذزاميب  نذذةى ن طذذةر نوق ئة

طذذةر ) مذذاتوو ئة شذذةالل قامي ذذامى دووزخور كذذاك(  لذذة 10ئةندامانى ثةرلةمان ) ضذذني  قذذة دةرنة مذذةى ب( دة ةرنا
 ( دةقة خؤى قسة بكات هةموومان لَيآ تَيدةطةين تا روونى زياترمان هةبيضت، سوثاس.10كار)

 :سةرؤكى ثةرلةمان بةِرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى
كذذرد وة  حذذةزمان دة سذذَينني  بذذةرَيزيان برةخ سوثاس بؤ بةرَيز)حاجى كاروان(،ئةوة ناتوانني ئةو دةرفةتة بؤ 

بذذوو مهةموونان ثَي ان خؤشة وةى ئةوةى كا)ساحل ف ى( خوَيندييةوة كاك)شالل(و هاورَييانى ئامادةيان كرد
تذذر  كذذات دوا يذَذوة دة بذذة ئ كذذةا  خذذؤى ثيَِ سذذةى  مذذاوةتى ق بة سوثاسةوة ،ئَيمة بةردةوامدةبني ئَيستا كاك)دلَير( 

 بةيةكةوة دةضينة خوارةوة بؤ سةر كردنى ثَيشانطا.
 :ىحسن ماوةت مصطفىبةِرَيز دلَير  

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
يذذة  ئذذارام ئامادة شذذَيكى نا مذذاتوو رةو لذذة خور طذذوزةرَى  ضذذرتا دة كذذة ئي ئذذةوةى  بةرَيز جةنابى سسةرؤكى ثةرلةمان 
نذذدا  ئذذابوورى كؤمةاَليةتيةما سذذى و  كذذارة سيا مذذؤى  لذذة  كذذردووة  بَيهيوايى نائومَيدى جةستةى كؤمةَلطاى داطري 

يذذى و  نبروايى بوو خةلكى ئةو ناوضانة تووشى بيض لذذةراوكَي و رارار بذذة د طذذاوين  لة رووى دةروونيةوة بار
سذذى 50شرةذان و دةكةن وة من راثؤرتَيكى ) بذذرادران با كذذة  ( ثةرةيم لةبةر دةستة لةسةر وةزعى خورماتوو 

يذذةك  كرد بؤ زياتر معرومات لةسةر قةزاى خوورماتوو وةثيَِنيارةكانى فراكسيؤن هةولةدةم بة ضةند دةقي ة
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كذذورد و قتةواوى بكةم،  كذذة  سذذة  يذذة( كة نذذس ن شذذتوانةكةى)     دة مذذارة داني بذذة ذ سذذةر  ةزاى خوورماتوو ئيَرستا 
%( توركمانن عةرةبةكان هةموويان سونة 32%( عةرةب و )25%( كوردوو )35عةرةب و توركمان نزيكةى )

لذذة  مةزهةبن وة توركمانةكانيب شيعةن و ثَيشرت سةر بةم قةزايةية قادر بةة سرَيمان بةة و ئامرَ بذذةالم 
يذذةكى زؤرى  نذذةكانى ذمارة ئذذةنفالكردنى قارةما نذذةوجول(و)قايركرم(  لذذة ) طذذة  ئذذةنفال و ج بذذةدناوى  ثرؤسةى 
يذَذذةى  سذذةر ر كذذةرى لة طذذرياون طاري هذذةولَير را سذذنورى  لذذة  سذذ   كذذةالر و كةورطؤ كورد لة ئؤردووطاكانى سنورى 

بذذس ضذذةيةية ) بذذةو ناو سذذةر  يذذة  سذذتا دوو ناح يذذة ئَي قذذةزاي بؤ ئذذةو  ئذذامرَ(  (دانيشتوانى  ضذذانة ) بذذةو ناو سذذةر 
لذذة ) كذذة  مذذاتوو  كذذو خوور ثذذاا 50بةزؤرى توركمانى شيعة مةزهةبن هةردوو ناحيةكة كوردى تيانيية وة  )%

يذَذذةى )    بذذة ر بذذةزَينرا  ثرؤسةى ئازادى عرياق و ضاودَيرى هَيزى هاوثةميان و ئةجنومةنى قةزاى خوورماتوو 
بذذة يذذةك  كذذةيان ) دةنس نيية ( ئةندام بوو لة هةر نةتةوة تذذة ئةجنومةنة مذذان وا عذذةرةب و تورك ( 21كذذورد و 

سذذونةو جَي طذذرى كةسة ثؤستة داراييةكانيب دابةشكراوة قامي ام بة دةست كوردة سةرؤكى ئةجنومةنى قةزا 
سذذالَي   ضذذةند  ئةجنومةنى قةزاا توركمان و شيعةو ئةوانةى خوارةوة لة توركمان و شيعة ماونةتةوة، ثاا 

كذذة  (لةسةر بريارى )مام جالل هذذةبوو  هةم ثؤستى سةرؤكايةتى درا بة توركمان هةميب بارةطايةكى طةورة 
يذذارةدانى مةنتي ذذةدا  ضذذوونةوةى ئ لذذة  كذذورد  شذذتةجَين  تذذاا ني تذذاكو ئيَر بذذةدر  بذذة  بذذوو درا  طومرطى خورماتوو 

قذذى  لذذة عريا يذَذ   كذذةوة ذيان نذذةتوانرتا بةية خذذةوة  واى درَيزَيكى تا رادةيةكى باشى لة تايفةكان طرتووة كة بةدا
كذذورد  سذذةر  ئذذةوةى لة تذذةكان  هذذةموو ثَيكها ئايندةدا كة دةنطمان بة دةستوورةكةى داوة نتوانراوة بةتةواوةتى 

لذذة ) كذذة  شذذتوانراو  طذذةر نة نذذة ئة ئذذةو رووداوا بذذؤ  خذذةوة  بذذةجَيكراوة بةدا بذذووة جَي ( ى 16بةشَيكى زؤر واجب 
سذذان سذذت ضةو مذذاتوو بةدة خذذةَلكى خوور يذذةى  لذذةوةو ثَي مذذةى )ةئؤكتؤبةر بةاَلم زؤر  نذذة وةئة (ى 16وة ناالنويا

مذذار  سذذةرؤكى كؤ هذذدا  لذذة بة مانس جةولةى شةرة لةسنورةكةدا كة ثَيويست بةوة دةكات كة خةَلكى ناوضةكة 
تذذةو  كذذةمرت الى لَيكةوتوونة سذذتان  شذذوورى كورد لذذة با ثَيداطرن وة كة خؤيان هةست دةكةن حكومةتى هةرَيم 

بذذوون )115هذذاواَلتى )   ن( ثَيشمةرطة شةهيد بوو7كةمرت ضاويان لَيبووة ) نذذار  كذذةس بري شذذمةرطة 41( ( ثَي
كذذذراون وة) ئذذذازاد  يذذذةك  هذذذةموو ال طذذذرياون  بذذذذرادةران 5بذذذةديل  نذذذةكانيب  مذذذردوون زيا يذذذدا  لذذذة ئاوارة  )

مذذةتى  كذذة حكو يذَذت  خوَيندوويانةتةوة كة رؤذانةا زياد دةكات بؤية ئَيمة وةك ثَيشنيار دةكةين  راسثاردة ب
ضذذن،د مذذان ب ضذذوون وهةرَيم بةدةم ئاوارة يذذةكى بةدوادا بذذةهؤى ليذنة هذذدا  نذذةرانى بة نذذة نوَي كذذان خبرَي و: ئاوارة

لذذة  يذذةكى زؤر  تذذوانى ذمارة يذذان لَيكو بذذؤ ز بذذدرَيت  نذذةوة  هذذةوَلى قةرةبووكرد مذذاتوو وة  )ت صص ح ائجن( خوور
كذذى  طذذة هَيزَي ئذذةوةى طرين سذذَى:  كذذةوتووة،  يذذان لَي ئذذةوةى زيان خانو و ئةوةى فراكسيؤنةكان خوَيندوويانةتةوة 

يذذةك بَي ئذذةوةى بة بذذؤ  نذذةوة  كذذان بطةرَي اليةن ثةرلةمانى كوردستان جوهدى خؤى خباتة طةر بؤ ئةوةى ئاوارة
بذذؤ  بذذدةين  ضذذانة وة هةوَل ئذذةو ناو ضذذينة  نذذةمانتوانيوة  ب سذذتا  تذذا ئيَر كذذة  ئذذةوةى  مذذةودوا  تذذارى زةروورة لة و

كذذة  نذذةى  ئذذةو بريارا شذذانةوةى  نذذة بدر 16/10هةلوة ئذذةو اليةنا نذذة دراوة وة  يذذدراى وة َيتاكاليانا طذذاَ ف تذذة داد
 زياتر و باشرت بةدةم ئاوارةكانةوة بضينةة،سوثاستان دةكةم. 
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 :بةِرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرىسةرؤكى ثةرلةمان
سوثاس بؤ بةرَيز)دلَير ماوةتى(، هةر بؤ ئاطادارى ئَيوةى بةرَيز كؤبوونةوةيةكى تايبةتى حكومةتى هةرَيمى 

لذذةبارةى )خ سذذتانيب  نذذاوخؤ وكورد تذذى  هذذةر وةزارة كذذردووة  يذذان  بذذةردةوامن وة داوا مذذدراوة  مذذاتوو( ئةجنا ور
طذذةين  بذذني ب بذذةردةوام دة مذذةا  بذذةردةوامن ئَي ئذذةوان  يذذةوة وة  تذذر اةوَى جخوَينرا يذذاتر ور راثؤرتَيكى تايبةت ز

رين، طبةيةك بؤ ئةوةى ثشتوانى زياتر بؤ خةَلكى خوورماتوو ثيَِكةا بكرَينت، بةرَيزان ئَيمة ثشوةك وةردة
ئذذةو  طذذرين  شذذوو وةرردة سذذةعاتةك ث سذذةرؤكايةتى )نيو( سذذتةى  كذذو دة نذذني وة بذذاا دةزا يذذنني  مذذة وا دةب ئَي

ئذذةو 3:00ثَيشةنطاية دةكةينةوة دواتر دَيينةوة بةردةوام دةبني تا سةعات ) (دواتر ثشوَيكى تر وةردةطرين 
سذذتو يذذد(، كاك)بَي نذذاوى  نبرادةرانةى كة لة رَيزدانة كاك)مةال مروان(،كاك)برزؤ جم كذذة  تذذر  ئذذةوانى  يذذةق(،  فا

ئذذةوةى  بذذؤ  سذذثَيرين  نذذةكان رادة تذذر ليذ كذذردن وة دوا سذذة  بذذؤ ق طذذرن  فذذةتيان وةردة مذذاركردووة دةر يذذان تؤ خؤ
 راسثاردةكان ئامادة بكةن، فةرموون،سوثاس. 

 
 ثاا ثشوو

 
 

 َيمنيكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةرَيز جعفر ئيياهيم ئ
ة طفتوطؤ لةسةر شارى)خورماتو(بةردةوامة ئَيستا دةرفةت دةدةين بة ردانيشتنةكةمان بةردةوام دةكةين ديا

 كاك )برزؤ( دةدةين.فةرموو.
 :عبداهلل بةرَيز برزؤ جميد

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
بذذة  نذذة دةدةم  ئذذةو دةقي ذذة زيادا طذذةر  سذذيؤن ئة سذذةى فراك من هةر لة دوو دةقةى ثةرلةمانتاران قسة دةكةم ق

ضذذؤن  كاك )بَيستون فايةق( ئةطةر مذذة  كذذة ئَي يذذة  طذذة ئةوة كذذة طرين جةنابتان رةزامةند بن، ثةسةندة، ئةوةى 
يذَذت  مذذان دةكر كذذة قَي يذذةك  هذذةر ال طذذة لة يذذةوة زؤر طرين تذذة كا لذذةوَى هاتؤ مامةلة لةطةل ئةو دؤخة دةكةين كة 
مذذاددةى  بذذةجَيكردنى  لذذة جَي بذذةتى  كذذات بةتاي فذذاوةزة دة هذذدا م طذذةل بة تذذةى لة فذذدى مفاوةزا ئذذةو وة بةتايبةتى 

نذذة 140بكةنوة ضونكة ماددةى ) (140) يذذةكان الية نذذة عرياق ( ماددةيةكى دةستورييةوة ئيَيستا هةموو الية
مذذاددةى ) يذذة  كذذةن بؤ سذذتوور دة بذذةجَيكردنى دة لذذة جَي بذذاس  (و 140كوردستانيةكان اليةنة ئةجنةبيةكانيب 

هذذة ضذذَيت  ر)دةستوور( زؤر زؤر طرينطة ئَيمة ئيشى لةسةر بكةين،ئةجَينداى وةفدى مفاوةزات جا  فذذدَي  ب وة
ئذذةوَى  تذذةوة  كذذة دةبةي ئذذةم خةل تذذؤ  ضذذونكة   ََ لذذةو يذذان  كذذةوة ذ يذذةت ثَي نذذداكانى ئةمن لذذة ئةجَي يذذةكَي   هذذدا  بة
لذذة  تذذةوة  شذذيان دةكةي ضذذؤن تةعويزي كذذةى وة  بذذني دة ضذذؤن دا شذذةتيان  ثذذارَيزى مةعي ضذذؤن دة يذذةتيان  ئةمن

يذذة وئةجَينداى مفاوةزاتةكة ئةمنيةت و ثَيكةوة ذيانةكة طرينطة ئةوةى كرا مذذات و زؤر زؤر طةورة لذذة خور ة 
كذذراوة  طذذةل  سذذةيان لة كذذراوة ق يذذةن  نذذدَي  ال هذذامى هة بؤية ئةوةندةى من معروماتى نارةسيمم هةية كة ئبيتي
سذذئوليةتةكةيان   طذذرانن مة قذذورس و  ثاكانةى خؤيان كردووة وتويانة وةاَل بابة ئَيمةا دةزانني ئةو شتامنة 
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مذذة  يذذة ئَي تذذر بؤ ئذذةوانى  شذذانى  فذذةوى و قذذخستؤتة سةر  شذذتى عة كذذةين  تذذر نة ئذذةوانى  مذذاتو  شذذى خور ةت تةما
لذذةتى  بضوكن ووة خةلكى تر خؤى لة عةفةويةتةكةى تر الدةدات بؤ ضةند ئةوة بكةين بة مةحفةَ نَيودةو
يذذان  سذذتا خؤ كذذة ئَي نذذةى  ئيشى لةسةر بكةيت لةسةر ئةو اليةنانةى ئةو تاوانانةيان ئةجنام داوة وةك وت ئةوا

ضذذَيتة لََ دزيوةتةوة ، خؤ  نذذةيتوانيوة ب جذذؤرة  بذذةم  سذذتا  تذذا ئَي يذَذت  لذذةوة ب نذذان  يذذة ئاطا َيدزينةوةا ماناى هة
يذذة  نذذارةمسيم هة مذذةعروماتى  يذَذرةا  مذذن  ل ئذذةوةى  بذذةر  حذذةقايجن لة سذذى  تذذةع يبو تةقةسو بذذؤ  مذذاتوو  خور
كذذةس  تذذراوة  يذذان و شذذر ثَي هذذري مبا ضذذن  كذذة ب يذَذت  ئذذةوةيان داب هذذةوَلى  نذذةى  فراكسيؤنة كورديةكانى بةهدا لةوا

قذذابيرى حتة بذذةجَيكردن  كذذة جَي يذَذت  لذذةوةا ب مذذان  ةموَ مةسوليةتى ثاراستنى ذيانى ئَيوة ناكات كةواتة ئاطا
نذذة  ئذذةو تاوانا نذذةى  ئةوة بَيت ضونة خورماتوو لة ئَيستادا ضةند ئةهمية ضةند ثارَيزراوة، بةشَي  لةو اليةنا

نذذان حدةكن ئةو ئةفرادانةى ناو طروثةكان كارى خراث دةكةن هةندَي  جار بة  لةى ئينتي ام دةيكةن ئاطا
تذذؤ  سذذتا  يذَذت ئَي لةوة بَيت ، خوانةخواستة ئةطةر كةسَي  هةبَيت لةمال لةوال كاتى خؤى كارَيكى خراثى كردب
خذذراث  بذذاا و  شذذ   تذذةروو و ئذذةوةىى  كذذةين بؤ سذذتيرالل ب مذذان ئي كذذى خؤ يذذان طروثَي سذذَي   لذذةتى كة يذَذت هة ناب

كذذة دبةيةكةوة ئينتي امى لَيبكةينةوة بؤية ئةو برا يذَذت  لذذةوة ب شذذيان  سذذن ئاطا سذذثاردةكان دةنوو كذذة را ةرانةى 
ئينتي ام هةدر لة هةموو ئةو خةَلكة دةكرَيت ئةطةر كةسَي  كاتى خؤى دوو كةس كارى خراثى كردووة تؤ 
نابَيت خراثةى بةرامبةر هةموان بكةيت ضيية كاتى خؤى دوو كةس خراثةى كردووة، لةو راسثاردانةى كة 

شذذت مئَيمة دةرى ئةكةين  سذذتان دوو  هذذةرَيمى كورد نذذاوخؤى  سذذيةكانى  ن ثَيشنيارم ئةوةية كة بؤ اليةنة سيا
( بة 140بوترَيت لة سااَلنى رابردوو نةتوانرا ئةو فرسةتة بة باشى ب ؤزرَيتةوة ئيدارةى مةنات ى ماددةى )

ئذذةوةى دا بذذؤ  يذذة  ثذذة ني كذذارَيكى خرا كذذردن  ئذذيعرتاي  كذذةين  فذذةا ب ئذذةو ئيعتريا يذَذت  بذذدةين دةب شذذى  اتوو هذذبا
سذذايى  ضذذانة ئا ئذذةو ناو ئايندةمان باا بَيت بؤية يةكَي  لة راسثاردةكان ئةوة بَيت خراث نيية ئةطةر دؤخى 
كذذرا  كراون وة ئيدارةى موشتةرةك بوون يان طةرانةوة سةر هةرَيمى كوردستان ياخود هةر ضؤن مةعالةجة 

تايى ثَيبَينرَيت ضونكة خؤمان دةزانني ؤداوا لة حيزبةكان بكرَيت كة مرمالنَيى تةسكى حزبايةتى لةوَيدا  ك
ضذذةند  سذذتا  سذذت ئَي يذذةتى زؤر خة نذذازا  حزبا نذذدةيى و  يذذى دو فةرما لةوَى هةتا هةندَي  لة فيئةو دوو دائرية
لذذة  سذذيدا  يذذارَيكى سيا زةرةرى لَيداين شتَيكى كةا بوترَيت لة راسثاردةكان ئةطةر هةرَيمى كوردستان هةر بر

هذذةر م بذذؤ  ضذذني و ةئيستا يان لة ئايند  ئذذى  بذذةتى رة يذذاخود بةتاي سذذيةكان  نذذة سيا يذَذزو الية ئذذى ه سذذةلةيةك رة
نذذة  ضذذؤنة ئةوا لذذةوَى  كذذة  نذذن دؤخة يذذان دةزا توَيذو اليةنة سياسيةكان بة هةند وةلربطريَيت ضونكة ئةوان خؤ
يذَذت و    سذذةركةوتوو دةب خؤيان دةزانن لةوَى كَى مهاجةيان دةكا كَى مهاجةيان ناكات   ثرؤسةيةكى سياسى 

سذذتان دام و سثرؤ هذذةرَيمى كورد يذَذت  سذذثاردةية بوتر ئذذةو را يذذة  كذذام وا ييةكى سياسى سةركوتوو نابَيت  بؤية ت
ئذذى  دةزطاكانى هةرَيمى كوردستان هةر بريارَيى سياسى لة ئَيستا يان لة ئايندة دةدةن رةئى ضني و توَيذو رة

 ئةو ناوضانة بةنةزةرى ئيعتيبار وةربطرن، زؤر سوثاس.
   :هيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمانابةرَيز جعفر ئيي

 زؤر سوثاس بؤ بةرَيز )برزؤ جميد(،بةرَيز )بةهزاد دةروَيب(.
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 :دةروَيب بةرَيز بةهزاد دةروَيب
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

سةرةتا من ثَيم باشة هةر سَى راثؤرت ئةو  ل يانا ثةرلةمانا خاندى بةلطيد ديكؤمَيتكارى ئةظان خؤبةخشة 
تذذا كئامادة  سذذَى راثؤر شذذتنةكا دى هةر رى دكدطةل ئةو راثورتا حكمةتا هةرَيما كوردستانَى ثَيمواية دهى دةني

طذذةل  سذذةرؤكايةتى و د سذذتةى  حذذةَ دة سذذة  ثذذَى باش سذذةرؤكايةتيم  سذذتةى  يةك خبةين و بةراوردةكى بكةين دة
مذذان  ةفراكسيؤنا سةرةدانا نةتةوةَين يةكطرتى بكةين ياوان تةسريم بَيتة وة باوةرثَيكراو كذذة ب طو تذذة نو   كا

سذذخورماتوو  يذذةيى دو بذذزانني قةز هذذةميا  ئذذةم  خذذاال دوَى  بذذدةين  فذذةرمى  شذذَيوةيةكى  تذذارا ب سةحكةنة ديكؤمَين
سذذيةتة  نذذا دميوكرا سذذثَيكرنا طوري يذذارة دة بذذةرى د بذذةرَى  شذذازدةى ئؤكتؤ شذذتى  طذذاظَى ث قةزيةكى نيشتمانيية ظَى 

لذذةتى لذذةتى ودةو خذذراوا نيودة ،ذذى رَي سذذة  دَيتة بر هةندة ثَيت نذذا دميوكرا نذذةوة طؤرا طذذادار بكةي ََ ئا يذَذزيب  زل ه
تذذة 140لةوَيدا نةهَيتة وة داخاز بكةيني كو بة شَيوةيةكى ثراكتيكى ماددةى ) ( ل ديظ حكومةتا عرياقَى بَي

خذذاز  مذذة دا لذذةمانى ئَي بذذةر ثةر شذذازدةى ئؤكتؤ يذذدانى  شذذتى ر جَيبةجَيكرن خالةكا دى هةرضةندة ئةمة بةرى ث
شتا كرن دوو ياداشتا مة داخاز كرن كو بَيتة كرن بو هةمى ناوضة بةاَلم هةر باشة بؤ اكرى تةبعةن دوو ياد

سذذةؤكى  بذذى  شذذتةك دا هذذةروةها يادا بذذةر  شذذازدةى ئؤكتو بذذةرى  عذذةن  دوسخوورمات هاتة كرن وة ياداشتةك تةي
ئذذةم  ثةرلةمان واذوا فةرميا سةرؤكى فراكسيؤنا يةكطرتووى ئيسالمى وة كوحكومةتا هةرَيما كوردستانَى كو 

دى داخاز كةين حكومةتا ئةوةندى ئةركىوانة قةرةبوَى ظان ناوضة بكاتةظة بةتايبةتى ئاوارة زيان لَيكةظتى 
عذذة  كذذرن تةب تذذة  سذذتى بَي قذذةرةبوان درو ضذذينت  ئذذاوار ب طذذدظا  نذذا  داخاز كرد ل حكومةتا هةرميا كوردستانيب ها

مذذاتوو شئاظارة قةزيةكا طرينطة بؤ طشت ناوضا مة ئاماذة ثَيكر هةر لة  يذَذذين دووزخور نطاال بطرة هةتا ئةم ب
طذذاى  لذذة رَي يذذةكطرتى  تذذةوة  خذذراوة نة بذذةردةم رَي سذذيؤنا  سذذةرةدانةكى فراك نذذة  كةركوكَيو هةمى دةظةران بؤ منو
يذَذت وة  لذذة ئاخافت يذذةك  بذذوو  يذذار  كذذة د سذذخوركانتوو د يذذةتيا دو ئةوان طردبونةوة كربى وَى،ان كةسَين نوَينةرا

عذذب ائةظة سَى سااَل و ني،ة سريم سذذتَين  دا سذذتَين تريؤر كذذرن ل دة ئذذازاد  ن بةة شؤرشطا سرَيمان بةة هاتيية 
سذذى و  شذذا سيا سذذيية وة كَي شذذةكا سيا تذذا كَي يذذةعنى وا ضذذة  ظذذان ناو بذذؤ  يذذة  سذذيب نةكرا يذذَى كة كذذة  بذذةرى نو بةاَلم 

 ةئةمنيية يةعنى نة بةس كَيشةكا ئةمنيية راستيية ل بةر هةندَى ئةظ كيَِة بو طشت ناوضة كوردستانى بيت
سذذت  مذذن ثَيوي ضارةسةر كرن ب شَيوةكى بزظرنةظة من ب داتا سةؤكاثةرلةمانَى مة حةفت داتا نووسى بةاَلم 
ئذذةم  كذذان و  طذذا و دو طذذب بارة كذذةم  مذذاذة ثَيب ثذذؤرت دا ئا كذذروو را بذذةح   بذذةاَلم  نذذةوة  بذذارة بكةي ناكات لَيرة دوو

يذَذ لذذذةظزيؤنَيب عذذذةم و تة كذذذان و مة ئذذذةوانذين دو مذذذة وعَين  سذذتاندن  نذذذة  ضذذذة 109) ت هاتي بذذذةس ل ناو  )
ظذذَى  ئذذةم  دووسخوورماتوو  ظ بةر هةندَى داخوازا مة لة فراكسَينا ئسالمى كوردستان ئةم ظان داخازيا دكةين 
طذذا  سذذخوورماتوو رَي بذذةس دوو نذذةك  هذذةمى  سذذتانى  ضذذةت كورد ظذذان ناو ئذذاوارة  كو ثَيويستة بة زيرتين دةم ئةظ 

سذذةريت ةخؤا بؤ بيَستة كرن نةتووةيةن يةكطرتى وة زةمانةت ه يذذة ب ئذذةظ قةز بيت وة طرَينتى هةبيت كو 
وان دووبارة نةبيتةوة بةزوو ترين دةم بزظرنة جَيطةهني خوو دوو داخازكر ل حكومةتا هرَيما كوردستاَنوة 
كذذةوتوان  هذذةمى زيانرَي بذذؤ  داخازا مة لة حكومةتا فيدراليب بَيتة كرن كو قرةبوةكا حةقي ى وى راستةقينة 



 230 

تذذة شذذةهيدا بَي هذذةمى  يذذةكطرتى  و بؤ  تذذةوةَين  يذذد ل نة سذذىَ  تةئك خذذاال  يذَذت  ظذذان دةم بذذانَى  نذذة قور كذذو بي كذذرن 
تذذى  خذذازا طرَين ظذذارة دا سذذتى ئا ضذذونطدكة بةرا كذذة  ظذذارا ب بكةينةوة ئيشرافةكو سةرثةرشتيةكا طرينس بؤ ظان ئا

ئذذى بَيك ظذذان رة شذذتطريى  نذذة ث نذذة هدكةن زةمان هةبينت ثَيشَيركارى دةرحةقا وان دووبارة نةبنةوة ، ثَيكهينا ينا
مذذاددةت ) يذذظ  سذذتانى د ضذذةت كورد شذذت ناو بذذؤ ط بذذةا  كذذى هاو بذذةجَى 140هَيزة سذذتى جَي مذذاددةين ب درو ( بؤ

يذَذزَين  تذذةحالفا دةوَ وة ه هذذةم  سذذتان و  طذذةى كورد هذذةم ثَيمةر هذذةبينت  بذذةا  بكةين ثَيويست ب هَيزةكى هاو
يذَذر ضذذونكة ذذ بذذةجَيكرن  تذذة جَي لذذةكادى  عرياقى بؤ ئةوةى بزانني ئةظ ماددة حاَ حازر ناَي سذذيية خا فشاراسيا

لذذةكا  هةرضةندة بابةتى مةا نيية هةندةك كةسا ئاماذةا ثَيكر ئةظ بة زةرور زانى هَيزَيت ثَيشمةرطةر خا
يذذا  سذذى ز ئذذةوةى كة بذذؤ  بذذةرَىكر  قذذَى  مذذةنا عريا دى داخاز بكةن فراكسيؤنَيت كوردى ل بةهدا كو ئةوان ئةجنو

 لَيكةوتوو بَينة قةرةبوو كرن ،زؤر سوثاس.
   :سةرؤكى ثةرلةمان جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى زبةرَي

 زؤر سوثاس بؤ بةرَيز )بةهزاد دةروَيب( مامؤستا )مةال مةروان طةاَلَ(فةرموو.
 :طةآلَلي بةرَيز مةروان

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
بذذرا  شذذ  و  يذذةكانى خو بذذونى نةهامةت بذذةردةوام  طذذةرانني بة مذذةَل (زؤر ني سذذيؤنى) كؤ لذذة كئَيمة لة فراك منذذان  ا

بذذة  كذذة زؤر  نذذة  يذذةكان كردووما خذذراوة خَيرخواز طذذةى رَي لذذة رَي نذذةكرابَى  شذذمان   كذذة ثَي ئذذةوةى  مذذات و وة  خور
سذذوديان  كذذة  يذذارم  كذذةين خواز شذذنيار دة لذذة ثَي ضذذةند خا ئذذةم  كذذورتى  بذذة  هذذاتووا زؤر  بذذؤ دا نذذني  كةميشى دةزا

مذذ خذذةلكى خور يذذةكانى  هذذةموو داخواز يذذارين الَيببينرَيت. يةكةم ئَيمة ثشتطريى لة  كذذةين دووةم خواز ت و دة
بذذؤ  ثذذةميانان  طذذاى هاو لذذة رَي بذذةا  كذذى هاو نذذانى هَيزَي بذذؤ ثَيكهَي خذذةت  سذذةر  تذذة  جذذدى بَي هذذةرَيم بة مذذةتى  حكو
كذذورد  نذذةرانى  ثاراستنى طةراوةكامنان خالَيكى تر قةرةبووكردنةوةى زيانرَيكةوتوان خالَيكى تر لة رَيطةى نوَي

يذذدراَ نذذى  سكاال تؤمار بكرَينت لة دادطاى ف تذذر دابينكرد خذذاَلَيى  نذذةكرابَينت،  طذذةر  شذذَيركارةكان ئة يذذةن ثَي لذذة ال
كذذى  لذذة وةزعَي كذذا   عذذى ئاوارة نذذن وةز تذذان دةزا كذذة خؤ ثَيداويستيية هةنوكةييةكان لةاليةن حكومةتى هةرَيم 

 خراثداية، خاَلكى تر كاركردن بؤ ب رووداوةكانى خورماتوو بة جينؤسايد، دةستتان خؤا.
   :هيم ئَيمنيكى/ جَيطرىسةرؤكى ثةرلةمانابةرَيز جعفر ئيي

سذذيؤنى  بذذةناوى فراك هذذةر  تذذوانى  يذذةق(، دة سذذتون فا مذذروان(،  بةرَيز)بَي مذذةال  سذذتا ) بذذةرَيز مامؤ بذذؤ  سذذوثاس 
 بزوتنةوةى طؤران رةئيةكانتان ثَيشكةا بكةن.

 :حممد بَيستون فايةق بةرَيز
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

خذذؤراطرة  بةرَيز ئةندامانى ثةرلةمان رَيزو  ئذذاوارة  مذذاتوو  كذذانى خوور كذذةس و كارة بذذؤ  سالو خؤشةويستيمان 
سذذةرؤكى  بذذةرَيز  بذذوون  سذذتان  تذذرى كورد ضذذةكانى  ئذذاوارةى ناو تذذووة  كذذةيان جَيهيَِ سذذتا قةزا كذذة ئَي كذذان  كوردة
سذذذذةر  سذذذذرة لة هذذذاتووة حة شذذذذدا  مذذذةى كاري ئذذذذةوةى لةبةرنا شذذذذتنةكة وةك  ئذذذةوةى داني بذذذذةر  لذذذةمان لة ثةر
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كذذ سذذخورماتوو و ئاوارة شذذتنَيكى ادووو سذذتان داني لذذةمانى كورد سذذتة  ثةر نذذا ثَيوي طذذةر  مذذاتوو وة ئة نى دووزخور
سذذتدا  كذذةمان لةدة كذذةم خاكة تايبةتى هةَبت لةسةر ئةوى كة لة دووزو لةو مةنتي انة روويدا بؤ لةماوةيةكى 

لذذةما شذذتنَيكى ثةر بذذة داني  نضى واى كرد وة هؤكارةكان ضى بوون ضَى بةرثرس بوون من وا ئةزان ثَيويستى 
تذذةواوةتى  بذذة  مذذات و  قذذةزاى دووزخور رذذَيني  تذذوانني ب سذذتادة دة لذذة ئَي لذذةمان  سذذةرؤكى ثةر بذذةرَيز  يذذة ، هة
لذذة  يذذاواز  يذذة ج شذذةعبى دا شذذتى  سذذتى حة يذَذر دة لذذة ذ تذذةواوةتى  بذذة  لذذدراوة وة  كذذةى داما شذذتوانة كوردة داداني

ردى بكةين بة ومةنتي ةكانى تر حةشتى شةعبى سةيتةرةيةكى زؤرى لةناو دوزخورماتوو هةية ئةطةر بةرا
يذذة  نذذاوخؤى عرياقيا تذذى  كةركوك ئَيستا كةركوك لة سةيتةرةى ئةمنى قواتى عرياقى و هيزةكانى ترى وةزارة
شذذتى  سذذتى حة يذَذر دة لذذة ذ تذذةواوةتى  ئذذةمنى بة سذذةيتةرةى  سذذخوورمات و لذذة دوو بذذةاَلم  شذذرت  بؤية ذيان لةوَى با

رماتوا هةببَيت طرانةوةى ئةو ذمالرة وشةعبيداية وة تا حةشتى شةعبى ئةو سةيتةر كامرةى لةناو دووسخو
سذذتةم  بذذة ئة نذذة  سذذتا لةومةنتي ا سذذتانن ئَي ضذذةكانى كورد لذذة ناو سذذتا  مذذاتوو ئَي كذذانى دووزخور زؤرةى ئاوارة
لذذة  بذذةردةوامن  بذذردووا  شذذةوى را ئذذةمرؤ  تذذا  مذذةعرومات  يذذن  ئةزانرَيت حةشتى شةعبى تا ئَيستا بة ثَيى دوا

كذذارى تتةقاندنةوةى مالة كوردةكان بةردةوامن لة  شذذوَينى  حذذةالت و  سذذووتاندنى مة ةقاندنةوةو تااَلنكردنوو 
دانيشتوانة كوردةكان بةتايبةت لةو مةنتي انة لة حةقي ةتدا حكومةتى هةرَيمى كوردستانيب لة مةنتي ة 
طذذةر  يذذة ئة مذذاتوو ني كذذانى دووزخوور ئذذاوارة  مذذةتى  كوردستانيةكان وةكو ثَيويست لة ئاست داواو لة ئاست خز

نذذة ابةراوردى ئاو سذذتان بوو هذذةرَيمى كورد لذذة  رةكانى دووزخوورماتوو بةراوردى ئاوارةكانى َثشوتر بكةين كة 
هذذةرَيمى  مذذةتى  سذذتة حكو رةنطة دةتوانني برَين ئةوان وةزعيان لة ئاوارة كوردةكانى تر باشرت بَيت بؤية ثَيوي

سذذتة ؤكوردستان وردتروو بة دي ةت تر لة ذيان و طوزةرانى ئاوارةكانى دوزخورماتوو بك لَيتةوة، ئةوةى ثيََوي
كذذانى  يذذة كوردة يذذانى هاواَلتي سذذتنى ذ بذذةتَي  ثارا هذذةموو با ثذذَيب  تذذدا  لذذة حةقي ة شذذة  بكرَي و ثَيشنيارى ئَيمة
دووزخوورماتووة رزطاركردنيانة لةو لةو نةهامةتييةىكة ئَيستا لة ئاوارةييا بةسةرى ئةبةن ئةمةا تةنياو 

يذذة  تةنيا بة كةرانةوةيان دةكرَيت بؤ شوَينى مذذاتوا بؤ لذذةناو دووزخر ئذذةكرَيت  يذذان  سذذتين ذيان خؤيان بؤ ثثارا
يذذاواز  بذذةها ج ئَيم ثَيمانواية حكومةتى هةرَيمى كوردستان يان اليةنى اليةنرى كوردى يان نوَينةرةمامنان لة 
سذذةر  بذذةت لة سذذَيتى تاي كذذردووي كةي سذذةرقاَ  يذذا  مذذةتى عرياق طذذةل حكو كذذة لة شذذاتانةى  يذَذذو مناقة لذذة و تو

وو بكرَيتةوة الينى كةم لة مةرحةلةى يةكةما حةشتى شةعبى لةوَى بضنة دةرةو وة ئةميةتى تدووزخوورما
تذذةكانى  تذذرى وةزارة كذذانى  يذذان هَيزة سذذثَيردرَيت  شذذنياركرابوو ب قةزاكة بة هَيزَيكى كؤمار وةك ضؤن ثَيشرت ثَي

لذذة  طذذة  نذذةوة ج ئذذاوارة بطةرَي كذذة  ئذذةزا  لذذترى ناوخؤى عرياق يان وةزارةتى ديفا  بوون ئو خةل مذذن وا  مذذة  ة 
لذذة  هيض حةلَيكى تر وة هيض رَيطة ضارةيةكى تر دَ ئاوارة كوردةكانى دووزخوورماتوو خؤا ناكات ذ طذذة  ج

بذذذة  نذذذةوو  يذذذةكى لَيكؤلي سذذذتانيب ليذنة لذذذةمانى كورد يذذذة ثةر مذذذة ثَيمانوا ئذذذةوَى وة ئَي بذذذؤ  نذذذةوةيان  طةرا
شذذوَينةكانيان  دَيكؤمَينتكردن بؤ كةيسى ئةو تةعةدايانةى كة لة كوردةكان و لة كةس و كارةكان و لة خانوو 

كذذارى  تذذريب  هذذةم دوا تذذةوة وة  سذذي ةيةك تَينَي هذذةم وةك وة يذَذت وة  يذَذ  بهَينر مذذاتووا ث لذذة دوزخور يذَذت  دةكر
يذذة  مذذة ثَيمانوا لذذةوَى ئَي كذذراو  كذذة  ئذذةوةى  ضذذونكة  مذذاتوا  سذذايدى دوزخور سذذى جينؤ يذَذت لةكودةي سذذةر بكر لة
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بذذة سهَيزةكانى جينؤسايدى تَيداية، لة را خذذاك  يذَذت  يذَذز دةثارَيزر تيشدا ئاخر قسةى من ئةوةي كة خاك بة ه
بذذة  شذذتى و  بذذة ئا نذذَين  طذذةى مرمال كذذة جَي هَيز دةطةرَينرَيتةوة لة هيض شوَينَيكى دونيايا نةبووة ئةو خاكانةى 

تذذة تذذةوة بيخةي خذذاك بطةرَيني ة ودانووسان و بو حيوار بةوانة خاكةكة طةرَينرابَيتةوة تةنها بة هَيز دةتوانى 
تذذدارى  مذذةزراوى دةولة كذذى دا سةر شوَينة ئةسرةكةى خؤى بؤية لة هةمووى طرين  تر ئةوةية كة ئَيمة هَيزَي
كذذةى  لذذة خةلكة فذذا   هذذةم دي يذَذت وة  بذذؤ بثارَيز مذذان  تؤكمةمان هةبَيت هةم ئةو بةشةى خاك و شوَينةكانى تر

تذذرى خبكات وة هةم تةئميناتَيكى ئةوتؤ درووست بكات كة جارَيكى تر ئةو بةشةى  شذذوَينَيكى  اكمان و هيض 
 خاكةكامنان رووبورووى داطريكارى و تااَلنكردن نةبَيتةوة،زؤر سوثاس.

   :بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرىسةرؤكى ثةرلةمان
 سوثاس بؤ بةرَيز )بَيستوون فايةق(، بةرَيز )ئارى هةرسني(.

 بةرَيز ئارى هةرسني:
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

يذذة زؤر بوةال زؤر كذذردن بؤ سذذيان  كذذةم رةفي ذذةما  با سذذى ب سذذيوم با حذذةزة نوو ةى ئةو شتانةى كة من بة موال
كذذاك  بذذةرَيزمان  كذذارى  بذذؤ هاو شذذتوا   شذذى و ث مذذةوة دةستخؤ لذذةوة بكة جذذةخت  مذذةوَى  بذذةاَلم ئة نذذاطرم  خذذت  وة

بذذةر بذذراى  هذذةروةها  بذذوو  نذذة  كذذاك َي)د.حممد عرى( كة بةراستى راثؤرتَيكى جوان و كورت و زؤر نةتةوةييا زم 
سذذتيية  كذذة خ نذذةى  ئذذةو زانياريا بذذؤ  سذذوثاس  كذذةم  سذذةكانى ئة شذذتوانى ل ق مذذن ث )دلَير( لة فراكسيؤنى يةكَيتى 
سذذتوون(  كذذاك )بيَس بذذةرَيزم  كذذارى  سذذةكانى هاو ئذذاخريى ق لذذة  رذذَيم  يذذةم بي بذذةكورتى هةولة مذذن زؤر  روو،جا من 

خذذراوى لذذة رَي يذذة  يذذةوة ثرانةوة هذذةموو داواكار ئذذةو  رذذةن  كذذةم فيعر بذذةر  دةست ثَيدة يذذةكطرتووةكان لة تذذة  دةولة
مذذة  يذذا ئة يذذة تيا نذذداميب ني بذذةاَلم ئة يذذةو  كذذورد نةتةوة سذذتا  يذذة ئَي ئةوةى رَيخراوى دةولةتة يةكطرتووةكان ني
لذذة  طذذةر  سذذةرن ئة كذذة دوو جةم يذذا  ئذذةو رَيخراوة نوَينةرايةتى زل هَيزاكان ئةكا لة دونيايا لة مةجرسى ئةمنى 

بذذؤ ردوو شتا متةفجن نةبن لة مروَيرانى بؤ كو تذذةهات  ئذذةو ميرة سذذةر  سذذةرية بة د متةفي ن ئةو هةموو قوربة
هذذيض  تذذةوةييى  سذذيؤنى نة مذذة ةل فراك يذذة ئَي كذذورد بؤ رذذةتى  بذذةر مير نذذةهَينا بةرام بذذةكالر  جارَيكيب ظيتؤيان ب
لذذةتيان  كذذة دةو يذَذت  نذذة ناطر لذذة ميررةتا يذَذز  كذذة ر نذذانَيني  حيسابَيكى مرؤظانةو حةقانيةت بؤ ئةو رَيخالاوةى دا

مذذةنرايت وة ينيية ئةوة  شذذنال هيو ةك، هةرضى ئةو رَيخراوانةكة موشتةقى كراوة هةربييةن وةك ئةنتةرنا
تذذوو  لذذة راثؤر طذذة  كذذة ج سذذَييةم  هذذانى  سةدان و هةزاران رَيخراوى وايان دروست كردوو بؤ هةخلةلةتاندنى جي

ضذذةند رؤذ يذَذدَيت لة سذذةيرمان ل مذذة  يذذة ئَي يذذان ن هذذيض دةورَيك سذذةرفكردن  بذذةرَيز  راثؤرت نووسى وة كاهة  زؤر 
مذذارةيى  سذذتى ذ ئذذةو دؤ يذذة  سذذتى ئَيمة سذذتا دؤ هذذةتا ئَي مذذةريكا  تذذى ئة حكومةتى هةرَيمى كوردستان وتى كة واَل
بذذةرميل  يذذةك  بذذة  سذذتَيتةوة  هذذان دةبة هذذةموو جي سذذةتوو  سذذرةحةتى شةرقرئةو كذذوردوو مة كورد مةسرةحةتى 

طةورةكةى كة )ئَيران(ة   لة  ةنةوت ئةو دؤستة يةكةمينةى كوردبوو كة زانيارى ئيستخباراتى دا بة دوذمن
مذذة  بذذاةتى ئَي يذذة،  لذذةو مةنتي ة شذذمةرطة  تذذةوةزعبوونى ثَي سذذروبى  رَيكةى ئيستخباراتى رةمسة سةتةاليت وو ئ
بذذؤ  ضذذني  يذذان ب كذذرد وت سذذةيان  كذذة ق نذذةى  ئذذةو بةرَيزا بذذةى  شذذتووين زؤر سذذاوة داني مذذة لةو سذذتا ئَي ئةوة ية كة ئَي
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كذذَى بذذة  نذذازا   بذذة  مذذةى  يذذدراَ و مةحكة طذذاى ف سذذانة  داد بذذةو ق كذذةم  سذذتنتاجي  ب مذذةوَى ئي نذذيب ئة رذَذني و م ب
يذذةك  كنكروذةكةم  من عةرزى جةنابت دةكةم فيعرةن تؤ كة هَيز نةبوو هةموو كةسَي  ئةتوانَى هةر لةحزة
بيةوَى ئةوةى بيةوَى بة ئَيمة بكات كة ثَييان كردين طريكرتين دؤستى ئَيمة خؤمانني لة ئَيستاا لة ئاو لة 

بؤ كوردستان ئةوةية كة هَيزَيكى يةكطرتووى ثَيشمةرطةى هةبَيت بة هَيز بةرووى ئةون  رئؤكسلني زةرورت
بذذة  بشكَيتةوة ئةوان بة هَيز لَييا سةنووين ئَيمةا دةبَيت كةركوك و دوزخورماتوو بة شةق بطرينةوة نةك 

سذذتةكتنةوة  ةعةريزة نووسي بؤ مةحكةمةى فيدراَ بةهداو بة ثارانةوة لة ئةمةريكا لة ئينطريزَي  ك لة بي
شذذَيركؤ  كذذة ) سذذانةى  يذَذى ئةوق بذذة ث بذذوو  ئةو مةنتي ةى ثارضة ثار  كردووة ئيرتاا خؤى موهةنديبسى ئةوة 

كذذوتى ) كذذردى  ضذذاوثَيكةوتنَيكا  لذذة  مذذان  طذذريا )16جذذودةت( ى هاورَي كذذةركوك  مذذانس ك  ثذذى 17(ى  مذذانس بي  )
مذذةعن ئذذةوة  نذذة  سذذةن و هاظا بذذاى حة سذذرةن ادةستى كرد بة ئيشكردن ل ضالةكانى  يذذة ئة ئذذةم خوتة يذذة  ى ئةوة

يذَذت  ىذذان دةوتر كذذة ثَي تذذرن  طوناحة ئَيم كرةيى لة عرياقيب بكةين لةبةر ئةوةى ئةمانة بةكَيكريانى وااَلتانى 
والتانى دةرةوةى بةريتانياو ئةمريكا ئةو والتةى كة ئَيران ثَيى دةوت شةيتانى بزور ئَيستا دةستى خستؤتة 

تؤي ئةوانةى دذمنى يةكرتين لة بةرامبةر تؤ بؤية لةم قاعةيةيا بةرَيز  ىناو دةستيةوة هةموو دونيا دوذمن
كذذة  نذذةى  تذذة بةرَيزا ئذذةو ثَيكها كذذورد و  ضذذةيى  يذذةك ثار نذذدى  تذذة ناوة يذَذرة ببَي سةرؤكى ثةرلةمان زؤر طرينطة ئ

يذذ سذذكةرى هة  ةسةدان و لةوانية هةزار سال بَيت لة موجتةمةعة ثريؤزة بذينئَيم ثَيويستمان بة هَيزَيكى عة
عذذةريزة  بذذة  نذذةك  يذذةوة  بة هَيزى ثَيشمةرطةى يةكطرتوو هةية بة شةق ئَيم كةركوك بطرينةوة بة هَيزبيطر
تذذة  ئذذةو ميررة نووسني، نوقتةى ئةخري كة حةزةكةم بيرَيم ئةطةلر لة ئيرتةيا ئةو عييةتة رووى نةدابَيت بؤ 

لذذة م كذذردى  شذذةكةى  عذذرياق و جةي لذذةتى  ئذذةخري دةو يذذةى  سذذةد ةهيوادارم بةو داكريية لذذة  سذذةد  كذذة  نذذةى  نتي ا
كذذة رؤذى  كذذانوون  شذذى  كذذة شة كذذات  بذذول ب نذذة ق ثذذرؤذة قانو ئذذةو  سذذتان  لذذةمانى كورد كوردستانني هيوادارم ثةر
نذذةفرةت  هذذةزار  ئذذةَلَيم  يذذا  لذذة كؤتاي شذذوو وة  تذذة ث سذذتانا نةبَي هذذةرَيمى كورد لذذة  قذذة  كذذةرى عريا شذذى داطري جةي

 لةجةيشى داطريكةرى عرياق ،سوثاس.
  ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:م يبةِرَيز جعفر ئيياه

 سوثاس بةرَيز )ئارى هةرسني(،خاتوو )حيات جميد(.
 :قادر بةرَيز حيات جميد

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
تذذاوانى 16ئةو رووداوانةى كة لة ) نذذدا  تذذر روويا ضذذةكانى  مذذاتوو ناو (ى ئؤكتؤبةروو دواتر لة كةركوك و خور

بة هاوواَلتيانى مةدةنى ئةو ناوضانةو بةتيبةتيب دةرحةق بة كورد  طةورةى مرؤظايةتى بوون كة دةرحةق
تذذةوة  شذذى نة مذذةنى ئاساي سذذاى ئةجنو يذَذى ثَينا كراون، ضةند خالَيكم هةية لَيرة دخيةمة روو، خاَلى يةكةم بة ب
ضذذنة  ئذذةجنام دراون دة يذذاريكراو  كذذى د يةكطرتووةكان بؤ   كؤى ئةو تاوانانةى بةمةبةست دةرحةق ب طرووثَي

مذذاددةى) ىخانة يذَذى  بذذة ث يذذةتى  مذذاددةى )7تاوانى دذى مرؤظا بذذةثَيى  جذذةنس  تذذاوانى  تذذاوانى 8(و  طذذاى  (ى داد
كذذةين  تذذوانني   ب نذذاوةدا دة لذذةم ثَي نذذاوة، ئةلَ: بذذَي دام ئذذةلَ و  تذذردا  خذذاَ  لذذة دوو  مذذة  نَيودةولةتى،ئةمةا ئَي
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نذذ ثذذارَيزةرى  كذذى  نذذانى تيمَي يذَذ  هَي سذذةر ث كذذات لة كذذار ب سذذتان  هذذةرَيمى كورد مذذةتى  بذذة احكو بذذؤ  وخؤ دةرةوة 
ديكؤمَينتكردن و ئةجنامدانى رَيكارة ياسايييةكانى ئةم تاوانة، بَى:دةرةوةى حكومةتى هةرَيمى كوردستان لة 
رَيطةى ثةيوةنديةكانى و كوردى و هةلسوراوانى دبرؤماسى و لؤبى بكةن بؤ ئةم كةيسة ئاراستةى هاواَلتيانى 

نذذدامانى ئة يذَذت ئة ثذذةميان بكر نذذةرانى هاو طذذاى جننوَي يذَذت و داد يذذةكطرتووةكان بكر تذذةوة  سذذايب و نة مذذةنى ئا و
سذذَيكى 77تاوانى نَيودةولةتى بكةن لة وَيوة،خاَ دووةم بة ثَيى ماددةى ) يذَذ  كةي لذذةتى كات تذذاوانى نَيودةو (ى 

مذذاددةى ) يذَذى  بذذة ث تذذةنيا  ئذذةوة  سذذرَيت  تذذاوان دةنا بذذَى  بذذة  بذذةتى  جذذؤر بةتاي يذذان 75لذذةم  طذذا ز هذذةمان داد (ى 
سذذوتان و الَيكةوتوانى م كذذارى  نذذان و كاول ئذذةو زيا كذذؤى  لذذة  يذذة  نذذةويان هة فى قةرةبوو كردنةوةى مادى و مةع

سذذةرؤكى  بذذةرَيز  يذذان،  بذذووردن لَي بذذة داواى لَي طذذا  هذذاتووة تادة سذذةريان دا خذذةَلكى بة مذذاَلى  رذذ  و  نذذى م تااَلن كرد
طذذ سذذاى داد شذذتوانى ي يذذدراَل اثةرلةمان بة ئةزموونى كةيسةكانى ترى جينؤسايدى كورد لة كاتَيكا ث بذذااَلى ف ى 

لذذة  كذذةم  بذذةرَيزتان دة لذذة  تاوانةكانى عرياقى هةبوو بةاَلم دادطا نَيودةولةتيةكان بة هةند وةريان نةطرت داوا 
ئذذةم  تذذا  نذذةوة  تذذة بدؤز ئذذةم بابة رَيطةى لَيثَيضنةى ياسايى و ثسثؤران ثارَيزةران و شارةزايانى دةرةضةيةك بؤ 

هذذةموو َكةيسة بطاتة دادطاى نَيودةولةتيةكان، خا كذذو  تذذان وة نذذةدا ئافرة ئذذةم تاوانا نذذى  لذذةكاتى روودا سذذَييةم   
سذذى زؤرزؤر  كذذة كةي يذذة  سذذمان لةال ضذذةندين كةي مذذة  نةهامةتيةكانى تر ثشكى شَيريان بةردةكةوَيت لَيرةدا ئَي
تذذانى  سذذةر ئافرة نذذة  سذذتدرَيذى كرد هذذةتا دة تذذان و وة  تراذيديان ئةو كةيسانة دةست درَيذى كردنة سةر ئافرة

شذذى كبةتةمةن  نذذةوعَي  تو تذذريب  تذذةوةو وة دوا شذذتنى لَيبؤ ئذذةوة خؤكو ة ئَيستان بة جؤرَي  بووة ئةو دواى 
ََ بؤتةوة،ئةو كةييانةا بةهةند وةربطريَيت،سوثاس بؤهةموو اليةك.  نةخؤشى نةفسى و 

  ئَيمنيكى/ جَيطرىسةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ئيياهيم 
 ى(. سوثاس خاتوو )حيات جميد(، بةرَيز)ساحل ف

 : حممدامنياحل ف َىصبةرَيز 
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

هذذةوَلى داوة  بذذةردةوام  كذذورد  سةرةتا سةرى رَيزو نةوازا نةوى دةكةين بؤ طيانى ثاكى قوربانيان بةداخةوة 
عذذرياق  سذذةاَلتدارانى  بذذةاَلم دة يذَذت  يذذان ب كذذةو ذ شذذارةكانىرتى ثَي مذذاتوو  وةك هةموو ئةو ناوضانةى تر لة خوور

يذَذت  بةردةوام وايان كردووة كة بةو سياسةتة تااَلنةى كة هةيان بووة هةموو ئةو ناوضانةى ثَيكةوة ذيان بكر
لذذة وة  شذذَيكة  مذذاتوو بة بة شارى كارةسات و مةئساتاوى ئَيمة ئةو ناوضانة كوردستانيانة بة طشتى ئةطةر خور

كذذورد  بةداخةوة سياسةتى عرياق تايبةتى لة دواى ساَ )  ( سيماى نةتةوايةتى لةم كذذة  سذذرَيتةوة  ضذذانة ب ناو
كذذةى)  مذذاني نزي لذذة دوا ئا سذذتا  هذذةموو 75ئَي لذذةم  طذذة  سذذتنةوةو وة ج تذذةعريب و طوا هذذةموو  بذذةو  شذذتا  %( هي

مذذاتوو  ئذذةوة خور بذذةر  يذَذت لة يذَذرة رابطري سذذتة ل بذذاَلم ثَيوي يذذة  شذذتا زؤرينة كذذورد هَي كذذة  يذذداريانى  شذذَيواندنة ئ
كذذة شذذتى  دةروازةيةكة بؤ ئةو سنورةية لة نَيوان قةلرانَي تذذر بةط سذذتانيانةى  ضذذة كورد ئذذةو ناو كذذةركوك و  بذذؤ 

ضذذة  لذذةو ناو كذذردووة  قذذى واى  مذذةتى عريا هذذةيبووة حكو كذذة  تذذر  سذذةتانةى  ئذذةو سيا هذذةمان  بذذةر  هذذةر لة يذذة  بؤ
تذذرى  تذذةوةى  نذذدَى نة كوردستانيانةى كة لة ئةسل ناوضةى كوردستانني هيض كَيشةى لةسةر نةبووة بةاَلم هة
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سذذةرةكان لةسةر ذياوة بةاَلوم ئَيستا  ئَي شذذة لة مذذاددة كيََ بذذة  يذذةك  سذذتوور بةماددة يذَذى دة بذذة ث خذذةوة  بذذة دا ستا 
لذذةوَى  مذذان  سذذةاَلتةكانى خؤ ضةسثاوة كة لة راسيا ئَيمة ئةسرةكة لَيى بَيبةرى بووينة موومارةسةى ماي و دة

سذذر ضذذانة ئة هذذى ةبكةين ضرة نوَينةرايةتى عرياق كة ثةرلةمان نوَينةرى لةوَىية  كوردستانة ئَيمة لةو ناو ن 
بذذنني  يذذ  دا كذذةين ر هذذةموار ب سذذاكة  تذذوانني يا كذذةين ب يذذة ئومَيدة هذذةبَيت بؤ نذذةرمان  نذذةمانتوانيوة نوَي ئَيمةية 
لذذة  يذذان  ضةند كورسييةك ناوضة كوردستانيةكان و وة خورماتوو لة نَيوانيان هةبَيت بؤ ئةوةى نوَينةري خؤ

سذذتة بذذةرَيز را لذذةمانى  بذذةاَلم وناو ثةرلةمان هةبَيت و هةموو ئةندامانى ثةر ضذذةكان  هذذةموو ناو نذذةرى  خؤ نوَي
كذذرا 140وةكو دانيشتووى ئةوَى نوَينةرى خؤيان هةبَيت باشرتة، وة سةبارةت بة ماددةى ) سذذى لَي كذذة زؤر با )

نذذةى  سذذى ليذ بذذة بةرثر كذذرا  عذذامرى(  هذذدى  نذذوورى ماليكى(،)م بذذةرَيز ) سذذةردةمى  لذذة  يذذة  بةداخةوة ئةو ماددة
ئذذةو  ( و سياسةتى140جَيبةجَيكردنى ماددةى ) كذذة  كذذرد  عذذةبادى( واى  سذذةتى ) مذذاليكى سيا مذذاليكى و دواَ 

بذذةاَلم  قذذةدا  بذذة موافة يذذارى  نذذة بر ئذذةو ليذ بذذردووا  لذذة را يذَذت  تذذايى ثَيب نذذة كؤ ئذذةو ليذنا ضذذانة وردة وردة  ناو
هذذدى  يذذدا وة )م خذذؤى دة تذذةنها  نذذة  تذذاك الية كذذان  نذذرا بريارة تذذايى ثَيهَي نذذة كؤ ئذذةم ليذ عذذامري(  سذذةردةمى ) لة

ئذذةو ؤعامرى(هيض ثرةو ث ستَيكى عَيراقى نيية بؤية ثَيويستة طوشارةكان بؤ ئةو )هادى عامرى( لة سةرؤكى 
ليذنةية البيَيت وة ئةو ليذنةية بطاتة رةوتى جَيبةجَيكردنى خؤى، سةبارةت بة ئاوارةكان ئةطةر دوو خاَل 

يذذا بذذةاَلم ذ طذذة  يذذةتيان طرين نذذةوة ن يذذان زؤر  نبةكورتى ئَيمة بةر لة هةموو شتَي  تةئكيد لةو بكةي و طوزةران
يذَذزى  تذذوانني ه كذذة ب سذذتوور  بذذدةين دة خراثة ثَيويستة ئاورَي  لة ذيان و طوزةرانيان بدرَيتةوة،وة دواتر هةوَل
ئذذةوةا  طذذةر  سذذثَيردرَيت وة ئة ثَيشمةرطة كة بةشَيكة لة سيستةمى بةرطرى عَيراق بتوانرَيت بةو ناوضانة ب

سذذتةوخؤ انةطوجنا ليوايةك يان فةوجَيكى سكارتاريةت بتو كذذة را مذذات و  تذذة خور يذَذت بَي رَي داوا لة عرياق بكر
 ئةوان ئَيستا لةسةر عَيراقن، سوثاس.

   :بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان
 سوثاس بؤ)صاحل ف ى(، بةرَيز )ابو كاروان(.

 ابو كاروان:عبدالرمحن فارس عبدالرمحن/ بةرَيز 
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

كذذةم وةك ربذذة سذذة ب مذذاتوو ق سذذةر خوور مذذةوَى لة سذذينةدا نا لذذةم نوو يذَذرةداو  مذذن ل لذذةمان  نذذدامانى ثةر َيزان ئة
سذذان  كذذةم دي مذذاتووا ب يذذةتى خوور دةرطايةكى طرينس هةرَيمى كوردستان نامةوَيتيب باسى طرينطى مةوقيع

لذذةوة  كذذة زؤر  كذذةين  مذذاتوو ب خذذةلكى خوور يذذان و  شذذانى قوربان يذَذذووى تَيكؤ سذذى م مذذةوَيت با لذذة طذذنا رينطرتة 
يذذذةكى  كذذذةم:دانانى ليذنة مذذذة روو.ية شذذذنيارَي  دةخة ضذذذةند ثَي بذذذةلكو  يذذَذت  بذذذاس بكر يذذذةكى وادا  كؤبوونةوة
تذذى  سذذايد و وةزارة شذذةروو جينؤ لذذةبوارى  شذذارةزا  يذذةكان  خذذراوة مةدةن سذذثؤرانى رَي شذذدارى ث نذذةوة بة لَيكؤلي

طذذة كذذانى دووزو  سذذةردانى ئاوارة ئذذةنفالكراوةكان ،دوو:  شذذةهيدان و  بذذارى  فذذادةى ركارو مذذاركردنى ئي ميان و تؤ
مذذا كذذة ئا نذذةى  ئذذةو بةلطةناما سذذَى:كؤكردنةوةى  يذذديؤ،  كذذةن 1حالةتةكان بة نووسني و بة ظ نذذةكان دة بذذؤ تاوا ة 

سذذثؤرانى  ،ضوار:دانانى ليذنةيةكى ثسثؤر قانوونى لةثةرلةمانى كوردستان وسوود وةرطرتن لة شارةزايان و ث
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قذذانوون تذذةكريفكردنى  لذذةمان و وة  فذذادو  ىدةرةوةى ثةر نذذةو ئي ئذذةو بةلطةناما نذذةماى  سذذةر ب لذذة  نذذةكان  تاوا
كذذة  سذذى  يذذةنى سيا كذذةس و ال بذذة  ،ثَيني:سكااَل تؤماركردن لة دادطا ناوخؤييةكان و دادطاكانى دةرةوة دةرحةق 
سذذتوورو  نذذى دة عذذرياق و ثيََِيركرد سذذتاى  ئةم تاوانانةيان ئةجنامداوة تا طةيشتوونة سكااَلكردن لة حكومةتى ئَي

قذذى بقانونة تاي سذذتورى عريا بذذةطوَيرةى دة كذذة  عذذرياق  مذذارى  ةتيةكان ،شةشةم: ناردنى سكااَلكان بؤ سةرؤك كؤ
شذذذذتى  ضذذذذةكانى دة كذذذذةركوك و ناو لذذذذة دووزو  نذذذذة  ئذذذذةم روداوا حذذذذةوت:تَيكراى  سذذذذتوورة ، ثذذذذارَيزةرى دة
سذذةالمةتى  شذذتى و  سذذةر ئا سذذتةقينةنة لة يذذةكان را )موصل(كةسةرلةنوَى بووبة دةركردنى كريستيان و يةزيد

يذذةكطرتووةكان لخة تذذةوة  تذذةمى نة نذذدى حةو لذذة بة عذذرياق  نذذى  كذذةى البرد يذَذت بريؤ مذذةا دةب كى مةدةنى و ئة
يذَذزى  بذذةكارهَينانى  ه بذذوارى  عذذرياق  سذذةر  خبةينة بةر باس و لَيكؤلينةوة وئةم بريارةا واتة ئةم ماددةية لة

شذذت ئذذةجنام دةدةن، هة شذذةر  تذذاوانى  ميذذوكراتى  كذذارى د كذذة طؤران هذذةبَيو  شذذياى  كذذومى مريي مذذدانى  :ح ئةجنا
نذذة  سذذةرةراى زيا يذذة  كذذة هة ئذذةوةى  سذذةرةراى  سةرذمَيريةكى ثَيويست بؤ ئاوارةو شةهيد و بريندار ئةتككراو 
كذذان و  تذذةعويزكردنوةى ئاوارة كذذةوتوان و  يذذان لَي ضذذوونى ز مذذةوة  ماديةكان و ثَيويستة ئةوانيب ،نؤيةم: بةدة

رماتوو بكات لةسةرجةم نةتةوةو ثَيكهاتةكان و،دة: داوا بكةين ليذنةيةك لة ثةر لةمانى عرياق سةردانى خو
 بؤ ئةوةى بة ضاوى خؤيان ئةم كارةساتة طةورةية ببينن. زؤر سوثاس.

   :بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان
رى ةزؤرسوثاس بؤ بةرَيز)ابو كاروان(، بةرَيزان دةقةكان لة دوو دةقة دةيكةينى سَى دةقة بؤ ئةوةى دادثةرو

تذذةواو  قذذة  لذذة دوو دة تذذوانن  طذذةر ب كذذةن ئة تَيدابى  داوا لةو بةرَيزانى دواى ئةوان دةكةم  رةضاوى دوو دةقة ب
 بكةن ئةوا لةسةر دوو دةقة دةضني با ئاوا نةبينت يةكةك دوو دةقة يةك سَى دةقة،بةرَيز)عباس هزاَ(. 

 بةرَيز عباس هزاَ مريخان:
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

لذذة  ئذذةنفال خئذذةوةى  سذذايد و  يذَذدةرى جينؤ يذذذة ث يذذدا در شذذنطال روو نذذةواو  شذذتى نةي كذذةركوك و ث مذذاتوو  ور
ئذذةوةا  بذذةر  كيمياباران و بة ئةسريبردى خوشكامنان لة ئيزيديان و ئةو سياسةتة درَيذة هةمان سياسةتة لة

بذذة سذذةكانى  شذذتيوانى ق كذذاك ردةبَى ئةوةى لةبةر دةستمة دةبَى لة دوو ميروةر ئيب بكةين ثَيب ئةوة ث َيزم 
كذذانى ) بذذؤ رووداوة ضذذوون  بذذؤ بةدوادا يذَذت  يذَذ  بهَينر يذذةك ث كذذة لَيذنة كذذةم  سذذتون ( دة بذذةر دا 16)بيَر (ى ئؤكتؤ

تذذوانني  سذذانى دة لذذةرووى ئين سذذكةرى و  لذذة رووى عة كذذة  كذذةين  ئذذيب ب مذذة  يذَذت ئَي يذذةوة دةب لذذةرووى ناوخؤي
شذذكانةما بذذراو خو كذذة لَي ذذةوماوة  ئذذةو خةل مذذةتى  ضذذؤة خز كذذةين  هذذةرَيمى   نلذذةناوخؤمان    ب لذذة  كذذةين  ب

كوردستان ئاوارة بوونة بةداخةوة تاكوو ئَيستا يونامى هيض هاوكاريةكيشى نةكردوونة، خاَ دووةم: لةرووى 
كذذةن  نَيونةنةوةييةوة داوادةكةم ئةمانة تةنها  خةلكانى ثسثؤرو شارةزا ثَى هةسنت كة كةيسةكان تَيكةاَلو نة

حاشا هةلطربن بةبى بةلطةنامةى سةيَينراو بن وة بةتايبةتيب  كةي  كةي  بَينت با بضوك بن بةاَلم بةبَى
بذذوون  تذذة  ئذذةم واَل شذذى  مذذان و خؤبةخ نذذة قارة كذذة ئةما يذذةتَي   يذذان قارةمان شذذمةرطةيةك  لة جياتى ويضنةى ثَي
يذذاتر  ويَ!نةى مندالَي  وَينةى ئافرةتَي  كة هةستى ئينسانيةت زياتر دةبزوَينينت بؤ ئةوةى رةئى عالةمى ز
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لة ثةرلةمانةوة ليذنةيةك ثَي  بهَينرَي لة ليذنةى ياسايى وة لة لَيذنةى هةيئةى دادوةرى بتوانن   ولَينني
تذذر  ئذذةوةى  بذذدةين،  سذذةر  نذذةى لة ئةو كةيسانى نَيونةتةوةيى دةكةين لة رووى ياساوة خؤراطربن و نةتوانن تا

كذذذة ئذذذيب دة يذذذان  بذذذؤ خؤ مذذذة  نذذذةكانى ئَي سذذذتة راطةياند نذذذةوة را سذذذبةت راطةياندنةكا سذذذبةت  نبةن بذذذةاَلم بةن
كذذة  نذذةى  ئذذةو ئاواتا كذذةن وة  سذذنورانة نة ئذذةو  تذذةجاوزى  نذذَين  يذَذ  دا بذذا هَير تذذر  ضذذةكانى  مذذاتوو ناو دووزخور
سذذتان و  هذذةرَيمى كورد كذذورد  خذذةلكى  لَيذنةىمفاوةزات كة دةكرَيت ئةو خةلكانةى كة دةطةرَينةوة بَيلطة لة 

يذذان  لهةرَيمى ئيتيرادى كورد بااليةنى سَييةم هَيزى تريشى لةطة سذذةروو مال دابَيت بؤ ئةوةى ئةم خةلكانة 
 ثارَيزراوبَيت،سوثاس .

     :بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان 
 سوثاس بؤ بةرَيز )عباس هزاَ(بةرَيز )زانا عبدالرمحان(. 

 :عبداهلل نبةرَيز زانا عبدالرمح
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

تذذةوةى  ىديارة بةداخةوة سياسةت كذذة نة ضذذانةى  لذذة ناو حكومةتة يةك لةدواي يةكةكانى عرياق ثَيكةوة ذيان 
نذذاوةكى  بذذةمانى )خوَى( نذذن )دووز( تذذان دةزا كذذةى خؤ خذذؤى ناوة مذذاتوو  جياى تيا ئةذى زةمحت بووة دووزخور
ضذذةى  ضذذةية ناو لذذةو ناو كذذورد  يذذان  يذَذ  هاواَلت تذذة دؤزةخ كذذة بؤ هذذاتووة  يذذان واى لَي كذذة خؤ ثذذةتى  كذذوردى 

مذذةن تدووزخورما كذذى دةط قذذري و طرَي يذذةوة  لذذةرووى كانزاي هذذةم  نذذةكراوة  مذذةت  وو ناوضةيةكى دةولةمةندة خز
هةية بةتايبةتى لة بيناسازى و لة هونةرى بيناسازى بةكارى دَينن ئةوة كة تةنها لة خورماتوو هةية لةبةر 

شوَينةوارى زؤ ر هةية  ئةوة ئيهمالكراوة لةبةر ئةوةى لة رابردوو هيض  كام لةمانة ئيشة لةسةر نةكراوة وة
لة خورماتوو كة ئةوانيب لة رابردوو ئيشى لةسةر نةكراوة ئَيستا طرينس ئةوةية لة رووى نَيودةولةتييةوة 
لذذة  هذذةم  كذذةين  ئَيمة ئةتوانني ضى بكةين وة هةم دةتوانني ئةم تاوانة لة مةخفةرى نَيودةولةتى ديفاعى لَيب

بذذةهؤى كرووى نَيودةولةتييةكانةوة كؤمةك بؤ ئاوارة انى دوزخوورماتو دةستةبةر دةين كة بةداخةوة ئَيستا 
ئذذةو  ئذذةوةى  بذذؤ  يذَذت  سذذت ناب مذذن درو بذذرواى  بذذة  كةمى هاوكارييةوة طرفتاربوون دةرفةتى طةرامةوةا وازوو 
تذذة  مذذاتوو ببَي كذذة خور سذذاندكار  فذذدى دانو بذذة وة تذذة  ثَيشنيارانةى كة لة ثةر لةمان دةنووسرَيت بةشَيكى بدرَي

طذذرينس سذذَيكى  لذذةتى  كةي سذذى نَيودةو سذذتانة با لذذةمانى كورد لذذةو ثةر طذذرينس  سذذَيكى  تذذة كةي شذذى ببَي وة بةشَيكي
طذذةَ  بذذةت بة شذذتةوايى بةتاي رذذَيني ئا ضذذؤن ب شذذيايانةى  لذذة مريي بةكارى َبنَيت يةكَيكة لة  تاوانةى يان بةشَي  

كذذورد كذذةى  سذذتى  ةكوردستان ئةركى حكومةتى عرياقة بةتايبةتى وةزارةتى كؤ  و كؤضبةران كة وةزيرة بةرا
رذذداد(  لذذة )ب مذذة  يذذةكانى ئَي بذذوون وة نوَينةرايةت ئذذاوارة  كذذة  كذذةن  نذذة ب ئذذةو هاواَلتيا مذذةكى  كذذارى و كؤ زياتر هاو
شذذَيوة  لذذة  كذذة  سذذانةى  نوَينةرةكانى ئَيمة هةول بدةن باشرت ديفا  بكةن لة كةيسى خورماتوو هةموو ئةو كةي

 خورماتوون. 
     كى ثةرلةمان:ؤَيمنيكى/ جَيطرى سةربةرَيز جعفر ئيياهيم ئ 

 سوثاس بؤ بةرَيز )زانا عبدالرمحان(بةرَيز  )ئومَيد خؤشناو( لَيرة نيية، بةرَيز)مةال ماجد(. 
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 تؤفيجن: عثمان ماجدبةرَيز 
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

هذذؤَ  لذذة  سذذينةكان  نذذاو نو سذذوَ  مذذاتوو لةتةسةل كذذانى دوزخور بذذؤ رووداوة بذذيين  مذذان دةر بةر لة نيطةرانى خؤ
تذذةكان  ثةرلةمان كذذةين ثَيكها حذذةزة دة مذذة مال سذذالة ئَي ضذذار  كذذةن  بذذول ب مذذان ق بذذيين   لَي طفتوطؤكردنةكان دةر

بذذؤ  سذذتاوة  لذذة ئي قذذةا  ئذذةو دوو دة يذَذت  ضذذاو بكر دةكةونة دواين كاتذمَيرى قسة كردنةكان هيوادارين ئةوة رة
نذذةكان شذذورو  ئةرمة رذذدو ئا مذذان و ك سذذةلةن توركو مذذانى(، مة قذذةى )تورك سذذتى   حيساب بكة بة دوو دة لةناوةرا

قسة بكةن ئةوانى تر لة ئةخريى بن، ئَيمة وةك فراكسيؤنى توركمانى هةولَير نيطةرانى خؤمان دةردةبرين 
ئذذةوةى  خذذةوة  مذذدراوة بةدا لذذةدةرةوةى ئةجنا مذذاتوو وة  خذذةلكى دووزخور لذذة دذى  نذذةى  شذذَيركارى و تاوانا بذذؤ ثَي

مان واية هةموو ثَيكهاتةكانى ئةجنام دراوة ثي ةرويدا فيتنةيةكى طةورةية لة برايةتى و تةبايى خورماتوو و
كة خةلكى رةسةنى ئةو ناوضانة بة درَيذايى مَيذوو ثةيوةنديةكى قول لة نَيوانياندا هةية ئةو ثةيوةنديانة 
مذذة  ئذذَي  يذذان  نذذة نَيوان نذذاكؤكى بهاوَي عذذرياق درزو  سذذتان و  نذذانى كورد كذذى دذم تذذةى دةرة نذذة وفي بذذة فيت يذَذت  ناب

يذَذوان وهةموومان مرؤظني هةم لذذة ن بذذذين  سذذانى  ئذذازادى و يةك بذذة  مان مافى ئةوةمان هةية لةسةر ئةم خاكة 
يذذة  مذذةعناى ني خةلكى دوزخوورماتوو كة هةموو ناوضةكانيكة ثةيوةندييةكى خزمايةتى و ثتةو قول هةية 

خذذةوة بئاوا بة ئاسانى دوذمنان بتوانن دذمنايةتى دايةتى و لَيكرتازان نَيوان ئةو ثَيكهاتانة دروست بكةن  ةدا
ئةو اليةنانةى بةناوة توركمان دذايةتى ئةجنام دةدةن ئةوانة بة هيض شَيوةيةك تةعبري لة نةكهةى توركمان 
جذذذؤرة  ئذذذةو  يذذذنن وة  يذذذان دةب يذذةكانى خؤ تذذذةنها بةرذةوةندي نذذذد رةون  تذذذائيفى و تو خذذذةلكانَيكى   كذذةن وة  نا

سذذتة طكردةوانةا هةركيز بؤيان ناضَيتة سةر بؤية ئَيمة هةموو كاتَي  لة هذذةموومان ثَيوي كذذة  ةل ئةوةداين 
تذذرى  ضذذةكانى  هذذةموو ناو ضذذةية وة  ئذذةو ناو خذذةلكى   لذذة  يةك هةلوَيست بني يةك دةنس بني لة داكؤكيكردن 
سذذةربةرزى  ئذذازادى و  بذذة  ضذذى زوو  تذذةوة وة هةر نذذةكانيان بكرَي هذذةمو زيا قذذةرةبووى  ئذذةوةى  بذذؤ  سذذتان  كورد

 (ى ئؤكتؤبةر ،زؤر سوثاس. 16رَيتةوة بؤ ثَيب )ةبطةرَينةو شارو شارؤضكةكانى خؤيان وة دؤخةكة بط
 َيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةرَيز جعفر ئيياهيم ئ   

 سوثاس بؤ بةرَيز)مةال ماجد(،بةرَيز)ئايدن مةعروي(.
 :سريم عرويبةرَيز ئايدن م 

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
كذذ نذذدا ةثَيشةكى ئَيمةا دلطرانني بةو رووداوانةى بة تايبةتى لة  تذذوو رويا مذذا  ضذذةى دووزخور لذذة ناو ركوك و 

تذذووة  سذذةاَلتيان طر قذذدا دة لذذة عريا سذذيانةى  نذذة سيا ئذذةو اليىة نذذة  ئذذةو حكومةتا كذذة  ئذذةزانني  ئةمانة ئَيمة باا 
يذَذ   تذذةوةكان ت تذذةكان و نة يذَذوان ثَيكها ئاماجنى يةكةميان ئةوة بووة كة سريا  درووست بكةن يان ثةيوةندى ن

(ى ئؤكتؤبةردا هةندَي  اليةن وة هةندَي ك طروث  16دةرى دةكات لة ثاا ) بدةن ئةمةا يةك لوانةية كة
كذذةم  بذذاس ب سذذتييةك  مذذةوَيت را يذَذرةدا دة مذذن ل يذذاربوو  شذذارةدا د هةلسان بة ثةالماددان و كوتنى هاواَلتيان لةم 
ثذذة  ئذذةم طرو كذذة  كذذورد  تذذةوةى  يذذانى نة عذذامكردنى برا قذذةترو  بذذة  يذذان  شذذنت  بذذة كو سذذتان  نذذةى هة ئذذةم طروثا كة
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ضذذةية نويَل لذذةو ناو مذذان  كذذة تورك كذذةن  مذذانيب نا يذذةتى تورك بذذةتى نوَينةرا كذذةن بةتاي يذذةنَي  نا نةرايةتى هيض ال
يذَذت  هذذاتوودا دةب لذذة دا طذذة  مذذة زؤر زؤر طرين يذَذرةدا بؤ ضذذةية ل لذذةم ناو كذذورد  بذذةتى  طذذة بةتاي يذذةكى طرين نةتةوة

مذذام مذذان ئيهت تذذةوةى توركو كذذورد و نة تذذةوةى  بذذةتى نة نذذة بةتاي ئذذةم ثَيكهاتا يذذةتى  ئذذةوةى  ىبرا بذذؤ  بذذدرَيت  ثَي
بتوانني زياتر منونةى ثَيكةوة ذيان دروست بكرَيت لةم ناوضةيةدا ئَيمة  داواكارين كة ئاوارةكان بةزووترين 
يذذة  فذذة بؤ يذذةطكرتووةكان زؤر زؤر  زةعي خذذةوة رؤَ نةتةوة يذَذرةدا بةدا يذذان ل طذذاى خؤ بذذؤ جَي نذذةوة  كذذات بطةرَي

شارا سةر لةنوَى ئاسايى بكرَيتةوة بتوانرَيت دةعم و ثشتوانى  دةبسَيت رؤَ هةبَيت بؤئةوةى بتوانرَيت ئةو
ئةم ناوضانة بكرَيت هةروةها فشاريب خبرَيتة سةر بةرَيز )عبادى( بؤ يةكاليى كردنةوةى رةوشةكةدا ئَيمة 

 دووبارة زؤر سوثاستان دةكةين. 

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: 
 رَيز)ئايدن مةعروي(،خالَيكى نيزامى بةرَيز)د.رَيواس فايةق(.ةزؤر سوثاس بؤ ب

 بةرَيز رَيواز فايةق حسني:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بذذارة 56لةماددةى ) كذذرد دوو سذذةيان  ئذذةوة ق ثذذَيب  ( برطةى يةكةم هاتووة ئةندام يا قسةى ئةندامانى تر كة 
 . ةبكةنةوة تكاية بةرَيزتان هةولبدةن قسة دووبارة نةكرَيتةو

   :بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان

بذذارة  تذذانيب دوو كذذانى خؤ سذذةى هاورَي كذذةن ق بذذارة مة تذذان دوو سذذةكانى خؤ بذذةرَيزان ق سوثاس بؤ ئةو تَيبينية، 
 ةدنى(.مةكةن بةرَيز )ابوبكر هةَل

 هةَلةدنى:عمر عبداهلل بةرَيز ابوبكر 
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

لذذة  ةئةم دؤخةى ك كذذة  لة دووزخورماتوو روويداوة نةتيلةو ئةجنامة بةشَيكة ثةيوةندى بةم ئةقريةتةوةية 
سذذتة  سذذى هةلثةر نذذدَي  بةرثر )برداد( مامةلةى لةطةل دةكرَيت كوردستانى كردووة بةشَيكيشى رةتفيعرى هة

كذذارانى  كة لةم ضواردة سالة ئةمانيب منونةى ناشرينيان ثيشانداوة،ئَيمة ئةو ثةرلةمانة ناتوانني لةسةبةب 
مذذة  ئةو دؤؤخة بكؤلينةوة ئةوة كة ماسةيةكى زؤر زؤر طةورةية بؤ ثةرلةمان كوردستان هؤكارى ضى بوو ئَي
تذذةوة،  كذذةم دةكا كذذة  ئذذةم خةل ئذذازارى  ئذذَيب و  رذذة  سذذتادا كةمَي كذذة لةئَي بةم دؤخة طةيشتني،خاَ سَييةم:ئةوةى 

ئذذةوةى  تيةكةم ئةوةى كة ليذنةيةكى هاوبةا لةثةرلةمان و حكومة بَيت لةطةل نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ 
تذذال و  لذذة  ئذذةو حا كذذاريي و  ئذذةو كاول خذذؤى  نةتةوة يةكطرتووةكان بؤخؤى بَيتة ناو دووزخورماتووة بة ضاوى 
ضذذونى  بذذةهاوة  ئذذةم  كذذةين  مذذة بي دذوارة ببينَيت وة ئاوارةكانيب ببينَيت ئةوةا كة طةورةترين ئيشة كة ئَي

يذذة مذذة  كئاوارةكانا كة حكومةت دذوي ئذذةمن هة نذذةى  ئذذةو زانياريا بذذةثَيى  ضذذةندة  كذذات هةر تذذةرخان ب ثذذارة  اة 
سذذتة  كذذة ثَيوي يذذران  مذذةنى وةز بذذؤ ئةجنو ناوضة كوردستانيةكانى دةرةوةى ئيدارةى هةرَيم نووسراوى كردووة 
يذذة وة  ئذذةوان ني حكومةت برَي  ثارة بؤ ئةوان دةستنيشان بكات وةاَلمى حكومةت ئةوة بووة كة ئةوة ئيشى 
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مذذن ةدةستي سذذتةكة  لذذةخووى دة يذذة  طذذةر وا ني مذذن ئة سذذةى  ك بةرثرسة لة ئيشى ئةوانوة من حةزةكةم ئةم ق
ئذذةركى  ضذذونكة دوو  يذَذت  ئذذةوان بكر بذذؤ  شذذتَي   ئةم زانياريةم وةرطرتووة لةبةر ئةوة من ثَيموانيية كة ئَيمة 

نذذ ئذذةم ئاوارا بذذةدةم  كذذة  يذذة  ئذذانى ئةوة تذذوثر و  ئذذةركى ك مذذةودا  ئذذةركَيكى دوور  طذذةل  بذذة ةئاينى لة بذذيني وة  وة 
يذذةن  سذذةرة لةال مذذةوة لة مذذةتى هةرَي يذذةن حكو شذذاريان لةال سذذتايانة طو بذذةر مامؤ لذذةو فةرمان يذذةكَي   خذذةوة  دا
لذذة  سذذتةى  ئذذةو دة مذذةو  ئذذةو خَي يذَذر  لذذة ذ رذذةكانيان  كذذةمال ة حائي ئذذةكات  لذذَي  وةزارةتةكانى حكومةت دةواميان 

لذذةمان دناوضةى داودةداية حكومةتى هةرَيم كةم دةكاتةوة ئةرشيفكردن و  يذذوادارين ثةر نذذى  ه يكؤمَيت كرد
لذذة  هذذةركاتَي   لذذةمان  ضذذونكة ثةر سذذرَى  كذذارة هةل بذذة  لذذةمان  مذذا  ثةر بذذة طو مذذن  ضذذةندة  هذذةر  سذذَى  كذذة هةل

 هةلكوتةكارانى ثرسيةوان كة هةليان كوتاية سةر ثةرلةمان لةوَيب ئةثرسَيتةوة،زؤر سوثاس بؤ ئَيوة.
   :ثةرلةمان ىبةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤك

 سوثاس بؤ بةرَيز)ابوبكر هةَلةدنى(، بةرَيز)سؤران عمر(.
 :سعيدبةرَيز سؤران عمر

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
بذذة  ،نانةى كة دةرهةق بة كوردانى خورماتوو كراوةئةو تاوا سذذونةكان و عةرة نذذة  ضذذَي توركما مذذان ب نابَيت بري

شذذةعبيي شذذدة  ئذذةو حة نذذةكراوة،  بذذةدةر   ََ شذذى  خذذؤيى و  ةسوونةكاني فذذةى  تذذةنها تائي هذذاتووة  كذذة  يذذةى  تائيف
خذذةوة  سذذتووة، بةدا سذذوونةى نةثارا مةزهةبى خؤى ثاراستووة، هةر سَى نةتةوةى كورد و توركمان و عةرةبى 
نذذؤ  سذذت و  بذذردوو دا  بي لذذة دوو رؤذى را طذذا  ئَيستا  ِرؤذانة لة ناو خورماتوو بةثَيى ئةو هةوااَلنةى كةبةمن دة

كذذة ل ِرؤذى  ىلةو ثؤليسانةى كة ثؤليس ئذذةوةى  مذذةتى  فيدراَلني و لةوَى دةوام دةواميان هةية و كوردن بة تؤ
فذذذذةرمانى  شذذذذيان  طذذذذرياون وة دوازدةى تري يذذذذان  ظذذذذدة  يذذذذةن حة سذذذذتا حالي يذذذذان داوى ئَي نذذذذدؤما دةنط ريفرا

نذذ نذذةوة دا نذذاوى هةَلبذارد بذذة   ادةستطريكردنيان بؤ دةرضوو هةَلهاتوون هةر دوَينَى كةسَيكى تريان بة قامي ام 
يذذةوة  قذذى بةدَلنياي مذذةتى عريا كذذة حكو سذذةمةرةية  سذذةير و  كذذى زؤر  لذذةوَى روودةدا دؤخَي خذذةى  ئذذةو دؤ تذذة  وا
ئذذةو  يذَذت وة  ئذذةجنام دةدر ضذذاويان  ثذذَيب  لذذة  ئذذةجنام دراوة  لذذةوَى  كذذة  يذذة  ئذذةو تاوانانةوة هذذةموو  شذذت  لةث

ئذذةكرَى  تذذريب  شذذوَينةكانى  كذذةركوك و  قذذى حطؤرانكاريانةى لة خورماتوو لة ناوضةكانى تر تا  مذذةتى عريا كو
سذذتا  بذذن، ئَي شذذيعة  مذذانى  شذذيا تورك لذذة ناوي شذذةعبيية وة  شذذتى  لَيى بةرثرسيارة تةنها هَيزك نيية كة ناوى حة
تذذة  يذَذر ناكا مذذة ل سذذةكانى ئَي هذذةموو ق ئذذةوَى  ضذذوونيان  مذذةوة  كذذان بةدة يذَذزان ئاوارة طذذة بر كذذة زؤر طرين ئذذةوةى 

نذذا كا نذذةوة  طذذةرم بكة ثذذَى  يذذانى  يذَذد تذذبةتانييةك ئةمشةو لةسةرما خؤ يذذة ئوم يذذان بؤ طذذا ثَي شذذريَي  ب تذذووة  ة قو
ئذذةم  ضذذوونى  مذذةوة  نذذة بةدة بذذةم بةهانا يذذة و  ثذذارة ني ثذذةو  خذذى خرا مذذةت دؤ ئةكةم بة بهانةى ئةوةى كة حكو
ثذذة  سذذتيان خرا خذذى تةندرو مذذردووة دؤ سذذةرمايا  لذذة  نذذداَل  ضذذوونكة م ئاوارانة لةم دؤخة ساردة تاخري نةكرَى 

سذذاَلى اخوَيندنيان لة فةوتاندنداية دةبَى وةز رةتى ثةروةردة بةراستى معالةجة بكا بؤ ئةوةى خوَي،دنى ئةم 
 ئةوَى نةفةوتَى، زؤر سوثاس.
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 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:  
 سوثاس بؤ بةرَيز )سؤران عمر(، )بةهار( خان، فةرموو.

 :حممود فتار بةرَيز بةهار
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان. 

لذذ شذذَي   لذذة  ةبة يذذداوة  ضذذى روو كذذة  ئذذةوةى  سذذةر  ضذذمة  مذذن نا كذذرا   يذذا   لذذة هاورَي شذذَي  يذذةن بة سذذةكا  لةال ق
كذذةين  ضذذى ب دوزخورماتوو و ناوضةكانى تر بةَل  و دةضم سةر ئةوةى دةبَى ضى بكةين وة لةوةشا كة دةبَى 

سذذ شذذكى خ سذذتون( تي كذذاك )بَي هذذاورَيم  سذذةر، تتيش  دةخةمة سةر اليةنة ياساييةكة ضونكة بابةتةكانى تر  ة 
لذذة  مذذة  نذذةرةكانى ئَي ئةم بابةتة ثَيويستى بة هةماهةنطى هةية لة نَيوان ثةرلةمان و حكومةتى هةرَيم و نوَي
بذذةثَيى  مذذار  سذذةرؤك كؤ بذذةِرَيز  كذذة  كذذات   سذذت دة هذذةروةها ثَيوي هذذدا وة  مذذةتى بة لذذة حكو هذذدا و  ثةرلةمانى بة

سذذتوور  ر( لة دةستوور دةسةاَلتةكانى خؤى بؤ ثاراستنى دةستوو67ماددةى ) جَيبةجَى كردنى ماددةكانى دة
يذَذى  هذذدا ث ضذذَيتة بة بة تةواوةتى بةكاربَينَيت، ثَيويستة ئَيمة ئةم بابةتة بةشَيكى دةبَى وةفدى مفاوةز كة دة
يذذة  نذذةرمان هة مذذة نويََ شذذدا ئَي لذذة حكومةتي لذذةمان و    هةستَى، بةشَيكى تريان نوَينرامنان لة بةهدا   لة ثةر

كؤضبةرامنان هةية ئَيمة لة بةهدا بؤية يةكةمني شت ئةوةية ثَيويستة ئَيمة زؤر  بةتايبةتى وةزيرى كؤ  و
يذذة 140تةئكيد لة جَيبةجَى كردنى ماددةى ) يذذان وا يذذان ثَي شذذَيكى زؤر ئذذةوان بة سذذتا  ( بكةيةنةوة، ضونكة ئَي

( 140) ى( كؤتايى هاتووة بةاَلم بةداخةوة لة سةردةمى خؤنانةوة ئةوة رؤشتبَيت كة ماددة140ماددةى )
مذذاددةى  بذذةثَيى  سذذتا  يذذةت ئَي سذذتنى ئةمن كذذة ثارا كذذةن  لذذةوة ئة بذذاس  كؤتايى هاتووة شتَيكى باا نةبوو ئةوان 

سذذةاَلتى 110) لذذة دة يذذةت  كذذة ئةمن ( باس لة دةسةاَلتة حةصرييةكان دةكات لة دةستووردا باس لةوة ئةكةن 
سذذتيدا ن110( لة ماددةى )2حةصريداية بة ثَيى بِرطةى ) بذذةاَلم لةرا سذذتة و(  هذذدا ثَيوي لذذة بة مذذة  نذذةرانى ئَي َي

مذذاددةى  لذذة  طذذةى دوو  لذذة بِر كذذة  يذذةى  ئذذةو ئةمني كذذة  بذذزانن  ئذذةوة  هذذدا  ضذذَيتة بة كذذة دة ئةو وةفدى مفاوةزةى 
سذذى 110) سذذتوور با ضذذةندة دة كذذان هةر ضذذة دابِرَينراوة ئذذةمنى ناو رذذددة(  عذذابر لر ئذذةمرى ) ئذذةوة  هذذاتووة   )

سذذاَلى ) تذذاوةكى )2003نةكردووة بةاَلم لة  سذذتة 2014(ةوة  يذذة ثَيوي بذذةِرَيوةبراوة بؤ شذذتةرةكى  بذذة م مذذة  ( ئة
لذذة  ئذذةوةى  هذذةروةها  نذذةوة وة تذذة بكة ئذذةو بابة سذذةر  يذذد لة هذذدا تةئك لذذة بة ئَيمة   وةفدةكةمان   نوَينةرامنان 

مذذاددةى ) كذذا 9دووزخورماتوو ناوضةكان تر روودةدا بة تةواوةتى ثَيضةوانةى  لذذةوة دة سذذة  كذذة با سذذتوورة  ( دة
هذذيض ثَيكهاتة يذذةت يذذنذذابَي  قذذدا ئةمن لذذة عريا كذذة  شذذةى  ئذذةو جةي تذذر  يذذةكى  لذذة زدى ثَيكهاتة بذذةكاربهَينرَي  ةك 

ثذذرؤذة  كذذة  هذذدا  لذذةمانى بة لذذة ثةرلة نذذةرامنان  دةثارَيزَي هى هةموو اليةكة، ثَيويستة ئَيمة داوا بكةين لة نوَي
نذذدا نذذةوةى زةرةرمة تذذةعويز كرد بذذؤ  هذذدا  ئذذةو  نبِريارَي  ئامادةبكةن بيكةنة بريار لة ثةرلةمانى بة ضذذونكة 

سذذتة  هذذةرَيم ثَيوي مذذةتى  كاتة كة بةبِريار بَيت حكومةتى بةهدا ئيرزام دةبَيت بؤ ئةوةى ئةو بابةتة بكا حكو
بذذؤ  تذذوانن  ضذذى دة يذذةن  هذذةردوو ال تذذاكو بة كذذات  ضذذبةران ب كذذؤ  و كؤ يذذرى  بذذةرَيز وةز طذذةَل  تذذةواو لة سذذي ى  تةن

لذذة  ىئاوةراكانى بكةن ئةو تاوانانةى كة  لة دوزخورماتوو ناوضةكان لذذني  تردا كراون هةمووى جةرائيمى دةو
لذذة  كذذة  نذذةن  ئذذةو تاوانا هذذةموويان  تذذةوة  قانوونى دةوَ جينائييا وة لة قانوونى دةوَ ئينسانيا جَيطايان دةبَي
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سذذتة 8( و )7( و )6مذذاددةى ) يذذة ثيوي هذذاتوون، بؤ مذذادا  نذذائى دةوَ  رؤ مذذةى جي سذذى مةحكو مذذى ئةسا (ى نيزا
مذذرؤظ و ةتةوسيجن بكرَين و ئاطادارى كؤم مذذاي و  كذذانى  بذذةتى رَيكخراوة بذذة تاي ََ بكرَيتةوة  َلطةى نَيودةولةتى 

شذذة  ثذذَيم با مذذن  هذذةروةها  ئةمنستى ئينتةر ناشناَل تاكوو ِرَيكارى ياسايى لة زدى ئةجنامدةرانى بطريَيتة بةر، 
شذذوَي لذذة زؤر  ضذذؤن  كذذو  كذذرَي وة سذذت ب تذذردا مةحكةمةيةكى جينائى دادطاى بااَلى تاوانةكان لة عرياقدا درو نى 

مذذةى  شذذيانا مةحكو لذذة ئةخريي نذذدا و  يذذا و روا مذذةى يوهزالف يذذؤ و مةحكة نذذؤرنبَيرغ و تؤك مذذةى  كذذو مةحكو وة
بذذةوةى  مذذن   كذذة  قةزيةى ى ئيختيارى رةفيجن حةريرى لة لوبنان دروست كرا ئةو مةحكةمةيةكى لةم جؤرة 

يشى ئامادة كردووة دروستكردنى ككة ئاطادارم اة ئَيستادا يؤنامى هةوَلَيكى لةم جؤرةى هةية و ثرؤذة ياساية
 ئةو مةحكومةية ب حماكةمة كردنى ئةو كةسانةى ئةجنامدةرامى ئةو تاوانانة زؤر طرينطة، زؤر سوثاس.

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:  
 بةِرَيز )طةشة دارا(، فةرموو.  (،سوثاس بؤ بةرَيز)د.بةهار

 :جالل بةرَيز طةشة دارا
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان. 

لذذةمانتارة  هذذةموو ثةر شذذتطريى  قسةكانى مة زؤربةى كرا من كةمتة دواوة زؤر زووا دةستم هةَلِيى، بةاَلم ث
يذذة  تذذةوة هة بذذة حكومة نذذدى  سذذتة ثةيوة كذذة ثَيوي يذَذرة  مذذة ل طذذة ئَي بةِرَيزةكان دةكةم بةاَلم ئةوةى كة زؤر طرين

سذذ كذذاك ) ضذذؤن  كذذو  هذذةرَيم وة مذذةتى  مذذةتى ؤبةراستى حكو نذذاكرَي حكو كذذةم  سذذةكانى دة شذذتطريى ق مذذر( ث ران ع
كذذة  ئذذةوةى  كذذو  يذَذت وة ثذذَى ناكر ضذذم  مذذن هي قذذةيرانام ك لذذة  مذذن  رذَذَى  سذذيَت و ب سذذتان بوة هذذةرئاوا دةستةوة هةرَيم 
ثَيويستة فرياكةوتنى ئاوارةكانا بةداخةوة ئيستا زؤر ثةرت و باَلون هةتا هاوكارى خَيرخوازييةكانيب وةكو 

سذذةرما طثَيويست ثَييان نا سذذةلةى  بذذؤ مة هذذةم  نذذدنيان  سذذاَلى خوَي بذذؤ  هذذةم  ات بؤية كؤكردنةوةيان لة جَيَيكا  
كذذة  سذذَيكى  كذذة كة جذذارَيكى دي لذَذة  ئذذةو مندا كذذو  ثذذارَيزين وة يذذان ب سذذتة طيان سذذتاناين ثَيوي لذذة ز سذذتا  كذذة ئَي بذذوون 

تذذاوان بذذة  يذذاخوود  كذذردن  هذذةر  ىنةبَيتةوة قوربانى لة سةرمايا رةق بَيتةوة، مةسةلةى بة جينؤسايد  جذذةنس 
حذذةقايجن  صذذى  نذذةى تةقة كذذة ليذ كذذةن  عذذرياق تةئكيد لذذةمانى  شتَيكة ثَيويستة ثةرلةمان نوَينةرةكامنان لة ثةر
خذذانوو  ئذذةوة  ئذذةمَينَى  هذذةر  شذذت  نذذدَى  سذذتة هة فذذةوتَى را بطاتة ئةوىَ  ضونكة معامى جةرمية زوو ئةِروا و دة

بذذة ثسوتَينراوة كاو كراوة، بةاَلم هةندَى شت هةر ديار نامَينَى،  هذذةمووى  َيويستة زؤر بة ووردى بة دةقي ى 
هذذةموو  نذذة  سذذتة ئةما ديكؤمَيت بكرَى هةر وةكو كة جةختمان كردؤتة سةر تاوانةكانى شنطال كة كراوة ثَيوي
كذذات،  مذذة دة نذذانى مةحكة سذذى ثَيكهَي كذذة با بذذةهار(  سذذةى )د. ئذذةو ق يذذاخود  يذذةكان  بيَينة مةحكةمة نَيودةولةتي

 خؤى بطات، زؤر سوثاس. اطرينس ئةوةية تاوانبار بة سز
 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: 

 سوثاس بؤ بةرَيز)طةشة دارا( بةِرَيز )د.ظاال(، فةرموو.
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 بةِرَيز ظاال فريد ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 (: 9يةكةم : بةثَيى ماددةى )
كذذةم: أ سذذاَلى ) -ية قذذى  سذذتوورى عريا عذذرياق نذذ( 2005لذذة دة سذذةربازى  يذَذزى  شذذَيوةيةك ه هذذيض  بذذة  يذَذت  ا ب

بةكاربهَينرَيت بؤ يةكاليى كردنةوى كَيشة ناوخؤييةكانى اليةنةكان و كَيشة سياسييةكان، واتا نابَيت ضةكى  
لذذة  شذذَيكة  سذذتان بة سوثا رووبةرووى هاواَلتيان و هَيزة عراقييةكان  بكرَينةوة وةكو هَيزى ثَيشمةرطةى كورد

 عرياق. دةزطاى بةرطرى
ضذذةوانةى 2014دووةم: بةكارهَينانى هَيزى حةشتى شةعبى و دروستبوونى ئةو هَيزة  لة ساَلى ) ( تةواو ثَي

يذذةتى  فذذةرمانى مةرجةع بذذة  يذَذت  بذذؤ دةركر دةستوورى عرياقيية ضونكة حةشتى شةعبى ثَيب ئةوةى ياساى 
سذذاَلى  لذذة  صذذَل  شذذارى مو كذذةوتنى  سذذتكرا، دواى  سذذاى 2014)شيعة لة هَيزة شيعييةكان درو بذذة يا يذَذ   ( وة كات

سذذاَلى )40ذمارة ) كذذو 2016(ى  نذذةكرَى وة نذذد  هذذاتوودا ناوزة لذذة دا كذذة  بذذوو  ئذذةوة  بذذؤ  تذذةنها  يذَذت  يذذ  دةخر ( ر
سذذاية  ئذذةم يا نذذى  هَيزَيكى مرييشياى شيعة مةزهةب، ئةو مادانةى دةستوور كة ثشتى ثَى بةسرتاوة بؤ دةركرد

مذذاددةى ) كذذةم  نذذدى ية تذذة61بريتني لة بة كذذة تايبة سذذَييةم  (  نذذدى  لذذةمان، بة يذذةن ثةر لذذة ال سذذا  نذذانى يا بذذة دا
لذذة 9( كة تايبةتة بة سةرؤكى دةسةاَلتى كؤمار بؤ ثةسةند كردنى ياسا وة ماددةى )73ماددةى ) بذذاس  كذذة   )

ثَيكهَينانى هَيزة ضةكدارةكانى عرياق دةكا هيضيان نابنة بنةما بؤ دةركردنى ئةو ياساية وة دةتوانرَى تانةى 
ََ مذذاددةى ) دةستوورى  سذذاى 1بدرَيت ضونكة تةمامةن ثَيضةوانةى دةستوورة، زياتريب لةمة بةثَيى  لذذة يا  )

تذذة  يذذة وا سذذةربةخؤى هة سذذايةتييةكى  حةشتى شةعبى خؤى حةشتى شةعبى خؤى كيانَيكى سةربةخؤية كة
مذذاددةى ) ضذذةوانةى  مذذةا ثَي كذذة ئة نذذابَينت  مذذى  سذذةربازى نيزا يذَذزى  بذذة ه كذذةَل  سذذتوورى 13تَي لذذة دة ( دووةم 

هذذةم ع كذذة  ئذذةوةى  طذذةَل  ثذذةميانان لة ئذذةمريكى و هاو ضذذةكى  بذذة  كذذراوة وة  ضذذةك  رياقيية، ثاشان ئةو هَيزة ثر
بذذةر  كذذةن لة شذذاندنةوةى دة نذذن و داواى هةَلوة شذذيا دةزا بذذة مريي يذَذزة  ئذذةو ه ثذذةمينان  ئةمريكييةكان و هةم هاو

تذذذان سذذذةر  كذذذردووة بة هذذذةَليان  كذذذة  يذذذان  تذذذائيفني و ئااَلكان ضذذذوونى  هذذذةَلطرى بؤ ثذذذؤا و  سئذذذةوةى  و زري
مذذاددةى ) طذذةَل  سذذتوور وة 7ئؤتؤمبَيرةكانيان طةواهى ئةو بؤضوونةن، ئةمةشة ثَيضةوانةية لة لذذة دة كذذةم  ( ية

لذذة  ئةم هَيزة ضةندةها تاوانى كوشنت و ئةشكةجنةدان و كاولكارى و شةرةي شكاندنى كردووة لة كةركوك و 
 خورماتوو لةو ناوضة كوردستانيانةى كة ثةالمارى داون.

يذذةتى و يسَي بذذة مرؤظا نذذةكانى دذ  سذذايد و تاوا ةم: ئةجنامدانى تاوانة نَيودةوَلةتييةكان وةكو تاوانةكانى جينؤ
بذذذة  سذذذتى   ضذذذانة ثَيوي ئذذذةو ناو سذذذ،يرى  خذذذةَلكى  نذذذةذادى دذى  تذذذاوى  نذذذةكانى ثاك جذذذةنس و تاوا نذذذةكانى  تاوا

ةر ئاستى نَيودةوَلةتى ستةجرميكردن و جوالندنى داوا هةية لة دذى تؤمةتبار لةسةر ئاستى ناوخؤيى وة لة
سذذةر  تذذةوة لة ثَيويستة لة رَيطاى مةبدةئى ئيختصاص شامل كارى لةسةر بكرَى وة قةرةبووى قوربانيان بكرَي

نذذةكانى ) بذذةثَيى 16ئاستى عرياق وة لة ثَيناو ئاشتةواى نيشتمانى ثَيويستة ئةجنامدةرانى تاوا بذذةر  (ى ئؤكتؤ
 اقى دادطايى بكرَين، زؤر سوثاس.ري( لة ياسايى سزادانى ع226، 156ماددةكانى )
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 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:  
خذذاَلى  كذذرد  سذذى  سوثاس بؤ بةِرَيز )د.ظاال(، )د.ظاال( ئةطةر ئةوة بنَيرى بؤ ليذنةكان، ئةوةى )د.بةهار( يب با

يذذةك تذذر را بذذةرَيزيكى  هذذةر  يذَذدةبينن  شذذرت  ىياسايى بوون ئةكيد ليذنةكان سوودى ل ئذذةوةى ثَي يذذة  بذذةتى هة تاي
يذَذ تذذوانن دار شذذرت ب طذذة با ذن، باسيان كرد ئةطةر ثوختة بكرَين بة نووسينةوةى ئةو خااَلنة بؤيان بنووسن رةن

 بةِرَيز )ثةروا عرى(، فةرموو.
 :حةمة حممد بةِرَيز ثةروا عرى

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان. 
نذذة زؤرَي  لة قسةكا  زؤرك لةو بةرَيزانة كرديان بةاَل بذذدةم لةوا مذذاذةى ثَي مذذةوَيت ئا يذذة دة م هةندَي شت هة

كذذة  شذذتانةى  ئذذةو  يذذدا  كذذة روو شذذانةى  ئذذةو كَي كة ئةتوانني ئَيمة بةو هةواَلنةمان خورماتوو بطةرَينينةوة ئايا 
روويدا ئَيمة ضيمان ثَيئةكرَى  لة ئاست ئةوةيا بة بِرواى من طةرانةوةى بؤ ذَير دةسةاَلتى كوردى زةمحةتة 

تذذة وةرى مضونكة خؤ ئذذاواهى زةمحة سذذتماندا  ضذذؤن لةدة ئذذةوة  بذذةر  سذذتدانى لة لذذة دة بذذة  نذذة  ان بةرثرس بووي
يذذان  سذذاندن  سذذايد نا بذذؤ بةجينؤ بذذدةيان  هذذةوَل  ئذذةويب  كذذة  يذَذت  طذذةرى دووةم ب ئذذةبَى ئة تذذة  نذذةوة، كةوا بطري

سذذةيَينني ثَيو بذذة يقةزيةكة طةورةتر بكةين هاوكارى كردنى خةَلكانى ئةوَى لةبةر ئةوة بؤ ئةوةى بي سذذتمان 
هذذةر  شذذة  كؤمةَلَي  شت هةية بةاَلم لة هةمووي طرينطرت كاتة زياد لة مانطَيكة ئةو قةزية روويداوة وة هةمي
مذذة  كذذة ئَي ئذذةوةى  يذذوادارم  بابةتَي  رووبدات هةتاوةكو كات زؤرتر تَيثةرَى كاريطةريةكانى كةمرت دةبَيتةوة ه

شذذَيوةيةك ةئةيكةين لة زةمنَيكى زؤر كورتة هةر هةوَل بدةين بيط هذذةر  بذذة  تذذر  سذذت دوا طذذةى مةبة َينيتة جَي
لذذة  يذَذدا  بِريارى لَيدرا، بؤ ئةوةى بيسةيَينني ثَيويستمان بة كؤمةَلَي  شت هةية كة بةِرَيزانيب ئيشارةتيان ث

مذذاددةى ) ثذذةثَيى  يذذة  نذذا ئةوة ئذذةو 47ناويا كذذة  يذذة  ئذذةو ليذنة نذذى  لذذة زم كذذةين  مذذادة ب يذذةك ئا ئذذةتوانني ليذنة  )
طذذرينس وبةِرَيزانةى سةرة بذذةاَلم  ة و ليذنةكة دواتر ضؤن دروست دةبَيت لة كوَيى تر ئةوةيان بايةتَيكى ترة 

كذذة  بذذةديكؤمَينتكردن  نذذا  لذذة ناويا سذذَينني  يذذاتر بنا ئةوةية هةنطاوى جدى بنرَيت بؤ ئةوةى ئَيمة بابةتةكان ز
جذذار مذذئيشارةتى ثَيدرا بةاَلم ئةو بةديكؤمَينتكردنة ثاراستى ديكؤمَينتةكانة ضونكة ئَي نذذى زؤر  سذذتا دةزا ة ئَي

سذذِرينةوةى  هذذةوَلى  يذذة  نذذدا هة شذذوَينى رووداوةكا لذذة  نذذةى  ئذذةو بةَلطا تذذة  لذذةوىََ وا يذذة  كذذة هة تذذةكانى  ديكؤمَين
يذذان و  بةَلطةكان دةدرَى تا كةى بتوانرَى ئةو بةَلطانة نةسرَينرَيتةوة وة تا ضةند بتوانرَى قسة لةطةَل قوربان

نذذداَل  ئةوانةى كة تاوانيان بةرامبةركراوة لةناويانا ثَيشَيركارى زؤر خراث كرا و توند و تيذى بةرامبةر بة م
يذَذت  سذذةر ناكر سذذةى لة كذذة ق بذذةثَيى داب و نةريتة نذذة  و ذنان بةتايبةتى تةنانةت دةستدرَيذى سَيكسي كة ئةوا
بذذؤ شذذى  تذذوانرَى ئي كذذة ب طذذة  كذذات زؤر طرين تذذة  نذذامَينن كةوا نذذة  ئذذةو بةَلطا نذذامَينن  نذذة  تذذر ئةوا يذذةكى   ثاا ماوة

بذذؤ  هذذةبَيت  طذذةر  يذذةك ئة يذَذدا ليذنة شذذارةتيان ث بذذةِرَيزانيب ئي بذذةَلَى  متذذان  كذذة و نذذة  بذذة ديكؤمَينتا بكرَيت، ئةو 
بذذَى  سذذتوورة، دة ضذذةوانةى دة سذذتووريية و ثَي ضذذةند دة تذذا  تذذة  تةحصل حةقايجن طرينطيدان بةوةى كة ئةم بابة

 (un)درَيت بؤ قونسوخلانةكان  بؤرطرينطى بةوة بدةين كة بيسةيَينني كة دةستووريية، ئةو راثؤرتانة بنَي

يذَذ   طذذةَل زؤر لة ناويانا زؤرَي  لة قونسوخلانةكان لة ناويان ئةمريكا نوَينةرانى ئةوان لة كؤبوونةواكانيانا لة
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لذذة  يذذة  لة طروثةكانا ئةسَرةن ئةم بابةتة تةمحيم ئةكةن ئةوةى كة ضؤن توند و تيذى لة هةموو عرياقدا هة
دستانب بةم شَيوةيةية، ئةبَى ئَيمة طرينطى بةوة بدةين كة ئةمة بةم شَيوةية رناوةراست و باشوريشا لة كو

 تايبةمتةنديةتى هةية و ثَيويستة بة جينؤسايد بناسَينرَيت، زؤر سوثاس.
 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:  

 (، فةرموو.لطيفسوثاس بؤ بةرَيز)ثةروا عرى( بةِرَيز )جنيبة 
 :امحد لطيفَيز جنيبة ِربة

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
قسةكانى من كراو دووبارةيان ناكةمةوة ثشتطريى لة قسةى هةموو ئةندامانى ثةرلةمان بةتايبةتى مامؤستا 

 )مةروان( و كاك )ابوبكر( و كاك )سؤران( دةكةم، زؤر سوثاس.
 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: 

 ( بةِرَيز ) منى نبى قادر(، فةرموو.لطيفثاس بؤ بةرَيز)جنيبة وس
 بةِرَيز منى نبى قادر:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
نذذة  يذذةن ليذ سةرةتا دةستخؤشى لةو ديكؤمَينتانة دةكةم كةوا لةاليةن فراكسيؤنى زةرد ئامادةكرابوو وة لة ال

لذذةو ئناوضة كوردستانييةكان و ليذنةى مافى مرؤظ، لةراستيدا  َيمة وةكو فراكسيؤنى توركمان زؤر دَلطرانني 
ثذذاا ) يذذدارةى 16كارةساتةى كة لة  سذذتانييةكانى دةرةوةى ئ ضذذة كورد بذذةرووى ناو يذذدا روو بذذةر روو (ى ئؤكتؤ

شذذتى  سذذكرتَيرى ط هةرَيمى كرد بؤية ئَيمة دوو رؤذ ثَيب ئَيستا كؤبوونةوةيةكمان ئةجنامدا لةطةَل نوَينةرى 
مذذاتوو ةنةتةوة يةكطرتووةكان ل لذذة دوزخور طةَل بةِرَيز )يانكؤبيب( طومتان كارى خراث زؤر ئةجنام دةدرَيت 

بذذةاَلم  كذذردووة  سذذةردامنان  مذذة  تكاية بةهةموو شَيوازَي  دةبَى ئيدانةى سةردانى ئةو ناوضانة بكةن وتيان ئَي
لذَذةدنى( اوَينةكامنان باَلو نةكردؤتةوة بة نهَينى المان مايتةوة، بةاَلم من ثشتطريى قسةكانى ك بذذوبكر هة ك )ا

يذَذت،  ضذذانة بكر دةكةم كة ثةرلةمانى كوردستانيب بةشَي  بينت لة ليذنةيةى كة ثَي  دَيت سةردانى ئةو ناو
قذذدا  سذذتوورى عريا نذذى دة بذذةجَى كرد لذذة جَي يذَذت  نذذد ب عذذرياق ثابة يذذدراَلى  داوا دةكةين لة حكومةتى ئيترادى ف

ئذذةو تذذةنها  نذذةك  قذذدا  سذذتوورى عريا كذذانى دة تذذةى  سذذةرجةم ماددة نذذة، ثَيكها تذذاك الية نذذدى  نذذة لةبةرذةوة ماددا
نذذةكان،  ئذذاين زا ئذذاين و  عذذةرةب و  كذذورد و  تذذةكانى  سذذةرجةم ثَيكها طذذةَل  نذذة لة كذذةوة ذي بذذة ثَي بذذاوةرى  توركمان 
مذذان  طذذؤى تورك مذذان لؤ ئةوةى لة دوزخرماتوو دةطوزةرَى طوزارا لة ثَيكهاتة كوردستان ناكا راستة ئااَلى تورك

بذذةك يذذان  بذذةى جَي تذذةوةى الذذة زؤر سذذتؤى نة سذذةر ئة تذذة  مذذةت خبا شذذةكارى وة تؤ ئذذةوةى ضةوا بذذؤ  نذذاوة  ريان هَي
توركمان وة ناشرين كردنى ثَيكةوة ذيان هةوَلدةدةن، ئةو طروثة كة ئةو كارةيان كردووة طروثى تاك اليةنة 
هذذةموو نذذةى  مذذان ئيدا تذذةى تورك كذذو ثَيكها مذذة ة شذذة، ئَي هذذةبَيكى دياريكراوي بذذة مةز سذذةر  يذذاريكراوة  ثذذى د  طرو

نذذدى  لذذة بةرذةوة ئذذةوة  تذذر  جؤرَيكى دةكةين كة ناشرين كردنى ثَيكةوة ذيان وة رَيز نةطرتن لة ثَيكهاتةكانى 
  لة ثَيكهاتةى توركمانة   لة ثَيكهاتةى ترة، داوا دةكةين لة هَيزَيكى هاوبةا وة هَيزى ثَيشمةرطة و هَيزى 



 246 

ضذذة وسوثاى عرياقى ثَي: بهَينرَى لةطةَل ناوضةكةى خةَلكى ئةو نا ثذذاراتنى ناو بذذؤ  ضةية هَيزَي  هاوبةا بن 
كوردستانييةكان، ناكرَيت ئَيمة هاوكارى ثَيشمةرطةى كوردستان لة ياد بكةين لةكاتى هاتنى داعب سةرجةم 
بذذَى  ضذذانة  ئذذةو ناو نذذى  طذذار كرد نذذاوى رز لذذة ثَي كذذرد  بذذةخب  يذذان  سذذت و وة طيان سذذتانييةكانيان ثارا ناوضة كورد

سذذتا  جياوازى ثَيكهاتةكان، ئَيستا ضذذونكة ئَي سذذتان  شذذمةرطةى كورد كذذة ثَي بذذني  يذذا  لَيرةدا دةبى ئَيمة لةوةى دَلن
لَيرة بةشَي  لة كوردستانييةكان وا هةست دةكةن كةوا ثَيشمةرطة هاتة ئة ناوضان بؤية ئةو كَيشانة روويدا 

كرد، داوا دةكةين  بة ثَيضةوانةوة ثَيداطرييان لةو ناوضانة كردوة ثَيداطرى لة سةرجةم مافةكانى ثَيكهاتةكان
طذذةَل  سذذايد لة بذذة جينؤ مذذاتوو  بذذةتى رووداوى دوزخوور بذذة تاي نذذة  ئذذةو رووداوا سذذاندنى  بذذؤ نا يذَذت  كذذار بكر
سذذتَى  خذذؤى هةَلب ئذذةركى  بذذة  عذذرياق  مذذارى  سذذةرؤكى كؤ لذذة  كذذةين  راثؤرتةكاني شنطال و ناوضةكانى تر، داوا دة

سذذةرجةم ةثَيداطريى بكات لة جَيبةجَى كردنى دةستوورى عرياقدا، ضونكة س سذذةرؤكى  عذذرياق  رؤكى كؤمارى 
ضذذةكان،  هذذةموو ناو بذذة  بذذدرَيت  ثَيكهاتةكانة، داوا دةكةين لة وةفدى دانوستاندن لة كاتى طفتوطؤكردن بايةا 

 زؤر سوثاس.
 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: 

مذذني محذذة ا شذذَيركؤ  بذذةِرَيز د. قذذادر،  كذذاك  زؤر سوثاس بؤ بةِرَيز منى نيب  فذذةرموو  مذذى  خذذاَلَيكى نيزا فذذةرموو، 
 حممود.

 بةِرَيز حممود عمر صاحل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ِرَيز و حورمةتى زؤرم بؤ ئةو برايانة ئةو خوشكانة كة ئةو ِرةئيةيان هةية، من نازا  كَى تةعبري لة ِرةئى 
انى عَيراقة بؤ خؤى كةوتووةتة ثَيب متوركمان دةكات، هةر بؤ منوونة نياز معمار ئؤهرو بِرياردةرى ثةرلة

 حةمرةكةوة و ماَل بة ماَلى دوزى سوتاندووة، ئايا ئةو توركمانة يان ئةم بةِرَيزانة  زؤر سوثاس.
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

كاك شَيركؤ محة امني  ،زؤر سوثاس بؤ بةِرَيز كاك حممود ئةوة خاَل!ى نيزامى نةبوو، ئةوة هةر ِرةئى بوو
 فةرموو. 

 بةِرَيز شَيركؤ محة امني: 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
دروود بؤ طيانى ثاكى هةموو شةهيدان، لة ِراستى دا من لةو وشةكةوة دةست ثَى دةكةم، زؤر بةخَيرايي كة 

ارةسات كهَينانى وشةى كارةسات بة بِرواى من بضووك كردنةوةى قةزيةكةية، ضونكة ئةمة زؤر لة 
طةورةترة و تاكة شتَي  كة عالجى خورماتوو بكات مةسةلةى ئةوةية كة ضؤن خورماتو رزطار بكرَيت، 
ضؤن ئةو خةَلكة دةطةرَينَيتةوة بؤ شوَينةكةى خؤى كة من طومانَيكى طةورةم هةية كةمن هيوادارم لةمة 

تايي ثَى هاتووة، دَلنيام لةوةى كة ؤبة هةَلة ضووبَيتم من دَلنيام لةوةى كة خورماتو بة نيسبةت كوردةوة ك
دةتوا  بَرَيم بة طشتى ئةو هَيزانةى كة هَيزى ضةكداريان هةبووة و مةسئوَ راستةوخؤن لةم دؤخةى 
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ئَيستاى هةرَيمى كوردستان دةتوا  بَرَيم بة جؤرَي  لة جؤرةكان دةستيان لة خورماتوو شووشتووة، من 
ة ضوو بَيتم، ئَيمة لةسةر وةختى ئةم ثاكتاوى ِرةطةزيةى كة بةسةر َلتةمةنا دةكةم ديسان لةمةيان دا بة هة

خورماتوو هات و ئةو كاتة لة ثةرلةمانى ئةوروثا بووين هةر بؤية ياداشتَيكمان لةسةر ثاكتاوى ِرةطةزى 
لةسةر ئةو سوتاندن و كاولكاريانةى بةسةر خورماتو هاتووة ثَيشكةا كردن، لةِراستى دا زؤر طرنطة ئَيستا 

ؤمةَلَي  زانيارى دةخرَيتةِروو كة هةست دةكةى زانيارى جؤراوجؤرن و جياوازن، ئةمة سةبةبةكةى ك
ئةوةية كة بة بِرواى من و بة ثَيى زانياريةكانى منيب تا ئَيستا كةس لة فعرى نةيتوانيوة بضَيتة ناو 

دروست بوونى  خورماتو بة عرى سةردانى مةيدانى بكات بؤ خورماتو كة ئةمة بؤ خؤى بووةتة هؤى
جياوازى زانياريةكان كة زؤر طرنطة ليذنةيةك دروست بكرَيت كة بة فعرى بضنة ئةوَى و زانيارى ِراست و 

ى  16دروست كؤبكةنةوة، يةكَي  لةو خاآلنةى تر كة لةِراستى دا لَيكةوتةى دواى ريفراندؤم و دواى 
زى حزبى و هَيزى شةخسي بني حاَلى ئؤكتؤبةرة ئةويب ئةوةية كة سةيَينةرة هةتا ئَيمة خاوةنى هَي

كوردستان لةمة باشرت نابَى، بؤية زؤر طرنطة ئَيمة ضؤن لةمةودوا وانة لة هةموو ئةم رابردووة وةردةطرين 
لَيرة بة دواوة هَيزَي  و لةشكرَيكى يةكطرتوو لةسةر ئةساسى ئينتما كردن بؤ نيشتمان نةك ئينتما بؤ 

نكة  ئةمة لةِراستى دا بؤ منوونة حةشدى شةعبى خؤى ئةَلَى بة وشةخسَي  و حزبَيكى ديارى كراو، ض
ِرَيككةوتن هاتووين، خؤ ئةبَى بزانرَى ئةمرَيكةوتنانة ضؤن كراوة، ئةوةى كة تايبةتة بة دؤخى ئَيستا 
يةعنى بة ثةلة فرياى هةموو كةمثةكان بكةوين حكومةت ناضار بكةين هيض ثاساوَي  نةبَى كة ثارة نيية 

ةيرانة و ئةوانة بؤ ئةوةى فريارى كةمثةكان بكةوين، دووةميب تةنسيب كردنى هةموو قو نازا  
مونتةسيب و مامؤستا و مووضة خؤر فةرمانبةرةكان لةسةر حكومةتى هةرَيمى كوردستان و ئةوةى تريشى 

رايةتى ةكة ثةيوةنديدارة بة مةسةلةى نوَينةرةكامنانةوة لة بةهدا بةِراستى هيض كةسَى لةوانةى كة نوَين
كورد دةكةن لة بةهدا لة دةسةآلتى جَى بةجَى كردنةوة بؤ دةسةآلتى ياسادانان و نوَينةرايةتى كردن 
نةيانتوانيوة بة ئةركى ِراستةقينةى خؤيان لةبةرامبةر خورماتو و لةبةرامبةر شوَينةكانى تريب هةسن و 

كو ثةرلةمانى كوردستان بتوانني ةئةو ئةركةى سةرشانى خؤيان جَى بةجَى بكةن، تةمةنا دةكةم ئَيمة و
ََ نةيةت زؤر  ئةم قةزيةية يةكاليي بكةينةوة وةكو قةزيةكانى رابردوو و قةزيةى شةنطال و ئةوانةى 

 سوثاس.
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 كبري ، فةرموو.  ناظمزؤر سوثاس بؤ بةِرَيز د.شَيركؤ، بةِرَيز 

 :حممد سعيد كبري مناظبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئؤكتؤبةر شتَيكى ضاوةِروان نةكراو بوو كة بووة هؤى  16بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان بةداخةوة 

داطريكردنى ناوضة كوردستانيةكانى دةرةوةى ئيدارةى هةرَيمى كوردستان لةاليةن ميريشياكانى حةشدى 
ئةوة  بن ثَى  9ى عَيراق كة د.ظاآل ئيشارةتى ثَيدا بة ثَيى ماددةى رشةعبيةوة كة ئةوةا بة ثَيى دةستوو
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كردنى دةستووى عَيراقة و هةروةها بن ثَى كردنى هة موو بنةماكانى مافى مرؤظة بةِرَيزان لةوانةية من 
 تةئيدى زؤربةى قسةكانى ئةندامة بةِرَيزةكان بكةم، بةآلم من لةوانةية ثَيضةوانةى هة ندَى لة قسةكان ر

ئةويب ئةوةية من نابينم بة هيض شَيوةيةك ئَيمة ضاوةِروانى باا لة حكومةتى عرياق بكةين خؤمان 
ةوة تا ئَيستا هيض ضاوةِروانيةك لة عرياق نةكراوة دةربارةى طةَ  1921دةزانني مَيذووى عَيراق لة ساَلى 

ةك لة دواى يةك تاوةكو ييب مافةكانى كورد دةستةبةر كرابوو، بةآلم 58كوردستان خؤ لة دةستوورى 
ئَيستا كة ئَيمة دةيبينني جا من لَيرةوة دةَلَيم يةعنى بة تةسةورى من بةس سكاآل  كردن و بة 
كؤكردنةوةى ديكؤمَينت و بةَلطةنامةكان قةناعةتتان هةبَى ئةوةى ئَيستا ئَيمة حماوةلة دةكةين ئةو 

زياتر لة ئَيمة دؤكيؤمَينتيان هةية لةسةر ِرةوشى  دؤكيؤمَينتانة بؤيان ببةين يان ثَي يان بطةيةنني، ئةوان
دوزخورماتو كةركووك شوَينةكانى تر جا لَيرة دةبَى ئَيمة شتَي  بكةين بؤ ئةوةى كة كاتَى من دةَلَيم ئَيمة 
من ضاوةِروانى شتى باا لة حكومةتى عَيراق ناكةم، دةبَى ئَيمة خؤمان بة خؤمان هةوَل بدةين كة 

بكةين، بةِرَيزَي  ئيشارةتى ثَيدا دةبَى ئَيمة دوو شت ئةمرؤ لة هةموو جيهان خؤ  ضارةسةرى ئةو وةزعة
زؤر ِروون و ئاشكراية دوو شت يةعنى طرنطة لة جيهان ئةويب مةسةلةى يةك هَيزت هةبَى و دوو 
بةرذةوةندى هاوبةشت هةبَى، جا دةبَى ئَيمة لةسةر ئةم دوو نوقتةية ئيب بكةين، يةك بةرذةوةندى 

ضؤن دروست بكةين، دوو ضؤن هَيزَي  دروست بكةين، بةرى هةر شتةك يةك لَيرة يان ئَيمة دةبَى  اهاوبة
تةسريم بة عرياق ببني، يان دةبَى بةرخودان بكةين، بةرخودانيب لة هةرَيمى كوردستان ئةمرؤكة دوو 

كريزى ماَلى خؤمان ةمةرجى طرنطى هةية، بةِرَيزان خؤ ئَيمة يةكةم شت ئةوةية ئَيمة دةبَى ناو ريزى و ي
ضاك بكةين بؤ ئةوةى بتوانني كة بةرةنطارى عرياق ببينةوة و بةرامبةر بة عرياق بوةستني خاَلَيكى تريب 
ئةوةية جَيطةى داخة دةبَى ئَيمة هةوَل بدةين هَيزى ثَيشمةرطة يةك خبةينةوة بؤ ئةوةى بتوانني كة 

َيزمان نةبَى، ضؤن ئةو شوَينانةى كة ئَيستا هخاوةنى هَيزَي  بني، قةناعةتتان هةبَى ئةطةر ئَيمة 
هةموومان لةدةست دا و لةاليةن ميريشياكانى حةشدى شةعبيةوة داطري كرا كة بة خوَينى هةزاران شهيد 
ئةو ناوضانةمان ئازاد كردبوو ئَيستاا دةبَى هةر بة خوَين ئازادى بكةين و هةر بة هَيزى ثَيشمةرطة 

قسةيةى خؤم دةكةمةوة هيض ضاوةِروانيةكم نيية بؤ حكومةتى عَيراق كة  ئازادى بكةينةوة من تاكيد لةو
ئَيستاكة ئَيمة ضةند هاناى بؤ ببةين بةآلم ئةمن دةبينم هةر لةسةر ئةساسى خؤى، ببورة من 
ََ بوردن دةكةم نةمزانى،  ثَيشنيارةكا  دةكةم دكتؤرى بةِرَيز، بةس سَى ثَيشنيار دةكةم ببورة داواى 

ئةندامى  17دةكةم كة كؤميتةيةك ثَي  بهَينرَى بة تايبةتى ئةو نوَينةرانةى ئةم شوَينانة كة  ثَيشنيارَي 
ثةرلةمامنان هةية، بانطهَيشتى ثةرلةمان بكرَين، كؤميتةيةك ثَي  بهَينرَى كة ئةوانة نوَينةرى راستةقينةى 

تةكان ئةمانة ئيشى خؤيان بكةن، آلئةو دةظةرانةنة، ئةوانة لةطةَل سةفارةتةكان و قونسوَلةكان و نوَينةرى و
خاَلَيكى تر وةكو طومتان هةوَل بدرَيت هَيزَيكى ئةمنى هاوبةشى طرةنتى و متمانةثَيكراو هةبَى بؤ ئةو 
خةَلكة بتوانَى بطةرَيتةوة، خاَلَيكى تريب حكومةتى ئَيمة ئيب لةسةر ئةوة بكات كةبةهاناى ئةو ئاوارانة 
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تةربية وةزارةتى خوَيندنى باآل و وةزارةتى تةندروستى، ئةم سَى وةزارةتانة  بضَى لة سَى ِروويةوة، وةزارةتى
 يةعنى بةشَيوةيةكى وةها بةهاناى ئةو خةَلكةوة بضَيت و زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ، بةِرَيز خرَ امحد فةرموو. ناظمزؤر سوثاس بؤ بةِرَيز 

 :معروي دمحبةِرَيز خرَ ا

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
من ثشتطريى لة قسةكانى بةِرَيز كاك دلَير ماوةتى و كاك ابوبكر هةَلةدنى و د.ظاآل فريد و صاحل فةقَى 
دةكةم، تاكيد لةو ثَيشنيارة دةكةمةوة كة كةيسى دوزخورماتوو بكرَيتة يةكَي  لة خاَلةكانى ئةجَينداى 

ةهدا، ئةبَى لةوة تَى بطةين كة ئةمةى لة دوزخورماتوو ِروويداوة شتَيكى بكؤبوونةوةى وةفدى مفاوةزات بؤ 
تازة نية و دَيرينة، ئةوة ضةندين جارة ِرَيطة لة شةر طرياوة لة رابردوو جطة لةوة رَيطة لة كارةسات طرياوة  

 كردنى َلضةندين جار شةِر  ِروويداوة لة دوزخورماتو بؤية ئةبَى تَى بطةين ئةمة هةَلمةتَيكة بؤ زا
هةذمونَيكى مةزهةبى لةو مةنتي ةية، ئةم هةذمونة مةزهةبية لةوَى باكطراوندَيكى بةهَيز بةهَيز لة 
ثشتيةوةيةتى، بة ثَيضةوانةوة ئَيستا بةرةو ئةوة ئةروات كة ئةو مةنتي ةية ببَيتة صراعى نَيوان  دوو 

ثةرلةمانة بة تةنسيجن لةطةَل حكومةتى  مةزهةب و دوو ز َيز دوو هَيزى دذ بةيةك لةو ناوضةية ئةبَى ئةم
هةرَيمى كوردستان نةتيلةى ئةم دانيشتنة وا ِرَي  خبات كة بتوانن دانيشتوانى خةَلكى دوزخورماتو كة 
ِرووبةِرووى طؤِرانكارى دميوطرافى بوونةتةوة لةوَى و ئةشبنةوة لة داهاتوو لةو صرا  و مرمالنَي سةختانةى 

 بثارَيزرَى و  زؤر سوثاس. تكة لة داهاتوو دا ِروو دةدا
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ، بةِرَيز خاتو تةالر فةرموو. خلف امحدزؤر سوثاس بؤ بةِرَيز 

 :حممدلطيف بةِرَيز تةالر 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

د.بةهار كرا، ثشتطريى تةواويان  ومن سةرني و ثَيشنيارة ياساييةكا  لةاليةن هةردوو بةِرَيزان د.ظاال 
دةكةم، ئةوةى ماوة دةمةوَى تةئكيد لةسةر ئةوة بكةمةوة لةبةرئةوةى ئةمة كارَيكى زؤر طرنس و بة 
ثةلةية دةبَى ئَيمة ضاوةِرَيى وةفدى مفاوةز بكةين، بؤية طرنطة لةسةر ئاستى ثةرلةمانى كوردستان 

ن ياخود لة نوَينةرانى ليذنة ثةيوةندارةكان بَى بؤ طفتوطؤى اليذنةيةك ثَي  بَيت لة نوَينةرانى فراكسيؤنةك
راستةوخؤ ثةيوةندى راستةوخؤ لةطةَل ثةرلةمانى عَيراق دا بؤ طرتنة بةرى هةندَى رَيكار بؤ كاركردن 
لةسةر ئةو دءسيةية بة تايبةتى بؤ كاركردن لةسةر ِراطرتنى ئةو ترساندن و تؤقاندنةى تاوةكو ئَيستاا 

هةية، هةتاوةكو ئةو كاتة طرنطة ثةرلةمانى كوردستان لةِرَيطةى حكومةتةوة لة ِراسثاردةكانى  بةردةواميان
بؤ حكومةتى هةرَيمى كوردستان و حكومةتى هةرَيمى كوردستانيب بةِراستى كار لةسةر ضةند حاَلةتَي  

ي و مةعنةوى و يبكاتةوة لةوانة هاوكارى كردنى ئاوارةكان و بة تايبةتى لةم دؤخةى ئَيستا دؤخى دارا
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هةروةها خوَيندنيشيان و كاركردن لةسةر ئةوة و زؤر زؤر طرنطة كار لةسةر ئةوة بكرَى ثاراستنى ئةو ذن و 
كضانةى كة بةر ئةو شاآلوى دةست درَيذية سَيكسى و هةروةها دةست درَيذيي و توندوتيذية مةعنةويانة 

يوةندارةكانةوة، وة كاركردن لةسةر تؤماركردنى ةكةوتوون ئةمةا كارى لةسةر بكرَى لةِرَيطةى وةزارةتة  ث
سكاآل لة حةشدى شةعبى و لةو كةسانةى كة وَينةكاندا و لة بةَلطةكان دا زؤر زؤر بة وازحى ديارن كار 
لةسةر ئةوانةا بكرَى، ضونكة حةشدى شةعبى وةكو داعب نيية بَرَيني ناو و ناونيشانى ناديارة، بةَلكو 

نةرانى خؤنانةوة هاوكار كران بؤ ئةوة ببَى بة ياسا و بة ياسا رَي  خرا، بؤية بةداخةوة لة ِرَيطةى نوَي
ثَيويست دةكات بة ِرَيكارى ياساييب كار لةسةر ئةوة بكرَى ئةو ناوضانة و ئةو قوربانيانةى كة لةو ناوضانة 

ةربطريتةوة و كار ولة دةرئةجنامى كارةكانى ئةوان لةو ناوضانة كراوةتةوة لةِرَيطةى ياساوة مافةكانى بؤ 
لةسةر دؤسية ياساييةكانيان بكرَيت، طرنطة نوَينةرانى كورديب   لة سةرؤك كؤمار   نوَينةرانى كورد لة 
ثةرلةمانى عَيراق و هةروةها وةزيرةكانيب ئةو بَى دةنطييةى لة ئَيستادا ئةو كارة خاويةى كة ئَيستا 

ية بة هةنديان وةرنةطرتووة ئةو دةؤسيةية بة يدةيكةن بةِراستى لةسةر ئةو دؤسيةية ئةوةندة طرنس ن
قةدةر ئةوةى كة زؤر زؤر طرنطة ثةلة بكةن و بِريارى طرنطيان ثَى بدرَى و كارى طرنس بكةن، ضونكة 
ئةوان لة ئَيستادا زؤربةى زؤرى بِريارةكان لةناو  دةستى ئةوان داية لةبةرئةوةى ئةو ناوضة كوردستانيانةى 

ن لةِرَيكارة ياساييةكانةوة ئةكةوَيتة ئةستؤى ئةوان و دةبَى ئةوان كارى لةسةر ادةرةوةى هةرَيمى كوردست
 بكةن، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ، بةِرَيز سةركةوت سةرحةد فةرموو. لطيف زؤر سوثاس بؤ بةِرَيز تةالر

 :خريفة بةِرَيز سةركةوت سةرحةد

 ثةرلةمان. يبةِرَيز سةرؤك
لةم كات و ساتة ثِر تةنطةذةيةى وآلت و كةَلةكة بوونى دةيان قةيران و طرفت و كارةساتى ئابوورى و 
سياسى بةسةر ذيانى خةَلكى كوردستاندا هاتووة كارةساتى كؤضى خوشكانى خورماتو هاتؤتة ثَيشةوة 

مةتى هةرَيم بكرَى قةرةبووى بةشَي  وثَيويستة لةسةر ئَيمة كةضى بكةين لة داهاتوو، بةِرَيزان داوا لة حك
لة زيانةكانيان بؤ بكاتةوة و ليذنةيةك لةطةَل حكومةتى عَيراقى ثَي  بهَيندرَى و طفتوطؤى جدى بكرَى بؤ 
كارئاسانى و طةِرانةوةى شار و جَيطا و نيشتةجَى بوونى خؤيان، دوو/ تا ئةو كاتةى كة لة كةمثةكان دا 

تيةكانيان بؤ دابني بكرَى و كة ئةوان هةرضيان هةبووة بةهؤى هَيرشى سسووتةمةنى و كارةبا و ثَيداوي
حةشدى شةعبى و سوثاس عرياقةوة لةدةستيان داوة، سَى/ داوا لة وةزارةتى ثةروة ردةى هةرَيم بكرَى كة 
 كار ئاسانيان بؤ بكات بؤ ئةوةى خوَيندنى منداَلةكانيان بؤ ئةمساَل نةفةوتَى و كار ئاسانيان بؤ بكرَى،

ضوار/ داوا لة ئةمريكيةكان بكةين طوشارى جدى  دروست بكةن لةسةر حكومةتى عرياقى تا قةرةبووى 
خةَلكى خورماتو بكاتةوة و لةهةمان دا هَيزَيكى هاوبةا بةضاودَيرى ئةمريكيةكان دروست بكرَى بؤ 

ثَيويست دةكا  اثاراستنى ئةمنيةتى ئاشتةوايي و طةِرانةوةى متمانة بؤ هاووآلتيان، لة هةمان كات د
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ِراطةياندنةكانى خؤنان بة تايبةتى لة هةرَيم رؤَلَيكى باشرت  بطَيِرن كة ببَيتة هؤى ئارام بوونةوةى 
خةَلكى ناوضةكة و ببَيتة هؤى لة تووا بوونى دَلةِراوكَى و ئةو وةزعانةى كة لة رابردوو دا لة دووز 

مة بة يةك دةنطى و هاوكارى و ثشتطريى و ثشتيوانى بكرَيت ئةبَيتة هؤى طرذى و ئاَلؤزى ثَيويست دةكات ئَي
 بكةين، هةروةها ثشتيوانى لة قسةى بةِرَيزان دةكةم بة طشتى و بة تايبةتى كاك نازم كبري، سوثاس.

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

  زؤر سوثاس بؤ بةِرَيز سةركةوت سةرحةد، بةِرَيز ئاواز خان فةرموو.

 :بورهان بةِرَيز ئاواز جةنطى
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

زؤر سوثاس، زؤربةى زؤرى قسةكانى من كران، ئةوةى لةِراستى دا من دةمةوَى باسى بكةم يةك دوو خاَلة، 
ئَيمة دةبَى بة هةموو شَيوةيةك وةفدى مفاوةز كة دةضَيتة بةهدا داكؤكى لةوة بكات كة دميوطرافياى ئةو 

انكارى بةسةردا نةيةت، ئةوة زؤر طرنطة، ئةوة ئةركى ثةرلةمانتارةكامنانة لةناو ثةرلةمانى ناوضانة طؤِر
عَيراق، خاَلى دووةم من هاوِرام لةطةَل براى بةِرَيزم كاك بَيستون، ثَيويستة ثةرلةمانى كوردستان 

ر دةسةآلتى هَيزى َيدانيشتنَيكى تايبةت بكات لةسةر لةدةستدانى هةموو ئةو ناوضة كوردستانيانةى كة لةذ
ثَيشمةرطة بوون، هةندَيكى بةشةِر و هةندَيكى بة بَى شةِر ئَيمة لة دةستمان داوة، ثةرلةمانى كوردستان 
ئةركى سةر شانيةتى دانيشتنَيكى تايبةت لةسةر ئةو بابةتة بكات، خاَلَيكى تر كة دةمةوَى باسى بكةم 

ان زؤر زؤر سريب بووة، لة هةموو ئةو ِرووداوانةى لةو يدةورى ِراطةياندنةكانة، ِراطةياندن بةِراستى دةور
ناوضانة ِرووياندا، لة دوزخورماتووشةوة، يةعنى هةندَى جار بووبنة هؤكارى ئةوةى دَلةِراوكَى دروست 
ََ بكات بة ثةلة ثروزةولة دةربضن لة ماَلةكانيان فرياى هيض شتَي   بكات لةناو ئةو دانيشتوانانة و وايان 

نى ِراطةياندن دةبَيت سنوورَيكى بؤ دابندرَيت لة هةرَيمى كوردستان، خاَلى كؤتاييم ئةوةية عنةكةون، ية
ئَيمة وةكو كورد دةبَى يةك شتمان لةبةرضاو بَى دةبَى ئَيمة دراوسَيني لةطةَل عةرةب و لةطةَل توركمان و 

َى ئةو بةيةكةوة ذيانة بثارَيزين بلةطةَل ئاشووريةكان بةسةدان ساَلة ئَيمة لةطةَل ئةو ثَيكهاتانة ذياوين دة
بةهةر شَيوةيةك بَى، ئةمة يةك، بةآلم لةطةَل عةرةب يةعنى نازا  ضؤن تةعامول بكةين، عةرةبى سوننة 
دةبَيتة دؤستمان داعب دَيت، عةرةبى شيعة دةبَيتة دؤستمان حةشدى شةعبى دَيت، يةعنى بةِراستى دةبَي 

كورد نَيو ماَلى خؤمان ِرَي  خبةين تاوةكو نَيو ماَلى خؤمان ِرَي   وئَيمة لةسةر ئةم خاَلة كار بكةين وةك
نةخةين تاوةكو هَيزَيكى يةكطرتووى كوردميان نةبَى دوور لة حزبى ناتوانني ديفا  لة ميررةتةكةمان 

 بكةين وةكو ثَيويست و زؤر سوثاس.
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز ئاواز جةنطى، بةِرَيز د.فرست صؤيف فةرموو.  ؤزؤر سوثاس ب
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 :عري بةِرَيز فرست صؤيف

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةوةى كة ثةيوةستة بة ناوضة كوردستانيةكان و بة تايبةتيب كة ئةمرؤ لةسةرى كؤبووينةوة 

رنس ثَيويستى بة ئامادةكارى طدوزخورماتو، سةرةتا من ثَيمواية ئةم كؤبوونةوةية باسكردن لة بابةتَيكى وا 
زؤر زياتر هةبوو، بؤ ئةوةى بتوانني نةتيلةمان هةبَى، ئَيستاا ثَيمواية دوو  خاَلى طرنس هةية ثَيمواية 
دةبَى لةسةر بوةستني، يةكَيكيان ئةوةية كة ئةوةى ِروويدا لة ئاوارةبوونى خةَل  نةتيلةية، بةآلم لة 

  بوو ئةوةى كة ِروويدا، بؤية ئةم ثةرلةمانة بةِرَيزة بة ثَيى َيئةجنامى فعرَي  بوو لة ئةجنامى كردار
دةتوانَى ليذنةى تةقةصى حةقائيجن، ليذنةى  47ئةوةى كة كاك د.حممد باسى كرد، بة ثَيى ماددةى 

تةح ي ى دروست بكات، من هيوادارم يةكَي  لة ئةجنامةكانى ئةم كؤبوونةوةى ئةمرؤ بةاليةنى كةم 
دروست كردنى ليذنةيةكى تةح ي ى طةران بةدواى ِراستيةكان بؤ ئةوةى بزانني ئةوةى  بِرياردان بَى لةسةر

لة تاوانةكان  ِروويدا ضؤن ِروويدا، ئةوةى تريان ثةيوةستة بةوةى كة ئَيستا ضى بكةين و ئةوةى ِروويداوة
لة ئاوارة بوونى خةَل ، طروث لةوانةى كة دةيان ناويان هةَلطرتووة لة عةسائيبى ئةهرى حةق و نوجةبا و 

ائييب جوندو خوراسانى و فةيرةق بةدر و حزب و اهلل و كةتائيبى سةيد و شوهةدا و سةراى سةالم و كةت
كَى و  ئةوانة بةشَيكيان بةثَيى ئةو  ئيمام و سةراى جيهاد و قودس و ئيمامى عرى و ئيمام حسني و

تةقاريرة دةوليانةى كة يوئَين ئةمريكا، ئةوانة لة ليستى ئريهابن، تريؤرن، راطةيةنراوة، بؤية من ثَيمواية 
هيض كات مةوقفى قانوونى ئَيمة بةقةدةر ئَيستا بة قوةت نةبووة، مةوقفَيكى قانونى زؤر بةهَيزمان هةية 

ةمةا بةم ثةرتةوازةى ئَيستا كة قسةى لةسةر دةكةين ناكرَى، بؤية لةم نابَى لة دةستى بدةين، ئ
كؤبوونةوةى ئةمرؤ بةدوو نةتيلة لَيى دةرضني، يةكَيكيان ليذنةى تةقةصى حةقائي ة لةسةر ئةوةى كة 
ِروويدا، دووةميان ليذنة ثةيوةندارةكانن  لة ثةرلةمان ئةولةويةتى ئيشيان ئةوة بَى لةِرووى جينائى ضى 

ين، لةِرووى يارمةتى دانى ئاوارةكان ضى بكةين، لةِرووى تةعامول كردن لةطةَل ئةم قةزيةية بؤ ئةوةى بكة
كة كؤمةَلطاى نَيودةوَلةتى بهَينينة سةر خةت ضى بكةين، ضؤن ئةو جةرميانة بضنة مةحاكم و ئةم ليذنة 

ى زؤر طرنطة ئةمرؤ هةر نةبَى ئةوة ثةيوةندارانة ئةولةويةتى كاريان ئةوة بَى ِرابسثَيردرَين، بؤية بةِراست
نةبَى دانيشني و كؤمةَلَي  رستةى جوانى ئينشائي لةدواى يةك ِريز بكةين و بآلوى بكةينةوة، دةبَى ئَيمة 
ئةم ئيشة ئيشَيكى هةروا نةبَى تَى بثةِرَى دةبَى بة جدى يةكَي  بَى لة ئةولةويةتةكانى ئةو هةشت مانطةى 

ئَيمة ِروويدا و   لةوةى كة ضي بكةين، ضؤن ئةو مةوقفة قانونية بةهَيزةى  ئةو ثةرلةمانةى  ئَيمة   لة
كةمن ثَيمواية قةت نةمان بووة بة قةدةر ئَيستا ضونكة دةيان ماددةى دةستوورى عَيراقى ثَيشَيل كراون و 

ةولةويةتى دةيان قةوانني ثَيشَيل كراون، قانونى دةوَ ثَيشَيل كر اوة، زؤر طرنطة ليذنة ثةيوةندارةكان ئ
ئيب كردنيان ئَيستا ئةوة بَى و ِرابسثَيردرَين بة رةمسى و مةتروب بى كة كؤبوونةوةى داهاتوو يان ضةند 
كؤبوونةوةى داهاتوو لةسةر ئةم بابةتة بكرَى، بؤ ئةوةى بة كؤمةَلَي  دةست كةوت لَيى دةربضني و بتوانني 
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ارةساتة طةورةيةا دابني كة بةسةر ميررةتةكةمان بة فعرى ديفا  لة ميررةتةكةمان بكةين و لة ئاست ئةو ك
 دا هات، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس بؤ بةِرَيز د.فرست صؤيف، بةِرَيز عباس فتار فةرموو. 

 :صاحل بةِرَيز عباس فتار

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
قسانةى كة لةم هؤَلة كراو برادةران كرديان، ثَيمواية من شتَيكى زياترم  من سوثاستان دةكةم هةموو ئةو

لةوان نيية، بةآلم هيوادارم هةموو ئةو قسانةى  كة كراوة هةوَلى جدى بؤ بدةين و بيكةين بة كارَيكى  
وون كردارى هةر قسة لةسةر ثةِرى وةرةقة نةبَى، من ثشتيوانى ِرةئى هةموو برادةران دةكةم، ِرةئى باا ب

 و سوثاستان دةكةم.
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 دةستخؤا زؤر سوثاس بؤ بةِرَيز عباس فتار كة ثوختةيةكي ذيرانة، بةِرَيز شرين حسين، فةرموو.
 :رمضانبةِرَيز شرين حسين 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
اثؤرتا فراكسيؤنا ثارتي دكةم، ئةوةا الي د.حممد عري هاتية ئاخافتنَيت من هةمي هاتنة كرن، ثشتةظانيا ِر

 خيندن، ثشتةظانيا ئاخافتنا د.ظاآل دكةم و منى خان و كاك نازم و د.فرست، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 طؤران حممود، فةرموو. زؤر سوثاس بؤ د.شرين حسين، بؤ دةربِريين ِرةئي بةِرَيزيان، بةِرَيز 
 :بةِرَيز طؤران ئازاد حممد

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
منيب هةموو قسةكا  كران، بةآلم تةنها ضةند وتةيةك نةبَيت، هةموومان دةزانني كة خاكةكةمان داطري 

َيت كارةسات، كراوة، ئةطةر ئاوارةكان بطةِرَينةوة   بة ئازاد كردن،   بة ِرَيككةوتن بَيت، ئةوة ثَيي دةطوتر
كارةساتيب واتا جينؤسايد، ئةطةر ئَيمة سةيري ياساي جينؤسايد بكةين هةموو تاوانَي  كة بة كارةسات 
دادةنرَي، هةموو كارةساتَيكيب بة جينؤسايدة، ئةوةي كةوا ثَيويستة بكرَي، ئةمِرؤ كة لة ثةرلةمان ئايا 

يةكي دةبَيت، ئةطةر هةيبَيت ثَيمان باشة ئَيمة لة دواي ئةو دانيشتنة ثةرلةمان هيض ِراثؤرتَي  و بآلوكراوة
ثةرلةماني كوردستان دا ئةوانةي كة ئاوارةبوون، ئةوانةي كة لَييان دراوة بة سَي شت كراوة يةكةميان ئايين 
و مةزهةبي ية، دووةميان خاكة، سَييةميان نةتةوةية، كةواتة ئَيمة لة ثةرلةماني هةرَيمي كوردستان داين 

نابتان ِراثؤرتَي  هةبَي كة بة جينؤسايد بناسرَي بة كؤي دةنس، ئةم ِراثؤرتة بآلوبكرَيتةوة بؤ ثَيويستة جة
ِراي طشيت و بؤ نةتةوة يةكطرتووةكان و كونسوَلخانةكان كة بتوانني كاري ثَي بكرَيت، جينؤسايد لة 

 ثَيناسةكةيدا واتا قةرةبوو كردنةوةي ماددي و مةعنةوي، هيضي ترم نية، سوثاس.
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 ةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ب

 زؤر سوثاس بؤ بةِرَيز طؤران حممود دةستخؤا، بةِرَيز كاك حاجي كاروان، فةرموو.
  بةِرَيز كنعان جنم الدين )حاجي كاروان(:

 بةناوي خوا. 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

َي و بةشَيكي عايدي حكومةتة، ئةوةي كة بكرَي من لة دوو سَي خاَلي زؤر كورت دا هيوادارم عةمةلي ب
تةوصية بَي بؤ حكومةت، ئَيمة سَي تةوصية دةركةين، يان سَي ِراسثاردة دةركةين لة دواي ئةو دانيشتنة، 
يةكيان بؤ حكومةت، يةكَيكيان بؤ ِرةئي دوةلي و هاوثةميان، ئةوةي تريشيان بؤ ثةرلةماني عرياق، ضونكة 

ين ية بةِراسيت، بؤ حكومةت لة ِرووي ئيراسييةوة مولزةمي بكةين، بةِرةئي من ثةرلةماني عرياقيب مةع
بكرَي بة ثرسيار،   جةنابتان وةكة سةرؤكايةتي بيكةن، يان ئةوةتا ضةند ثةرلةمانتارَي ، حكومةت بؤ 

يزال(يب ناتوانَي يارمةتي ئاوارةكاني دووزخورماتوو بدات  لة كاتَي  دا تواني يارمةتي سوننةكان بدات )ال
دةيدات، هةر كاتي دةتووت ئةزمة و قةيرانة دةيووت ئَيمة ئاوارةمان زؤر لةسةرة، ئَيستاكة ئاوارةي خؤتة 
ماَلي وَيران بووة ماَلي سووتاوة حكومةت بةاليةوة ناضَي، بةتانيةيةكي نةداوة ثَييان، لَيرةوة سةرؤكي 

م نةيانتواني سةرداني ئاوارةكان بكةن حكومةت و جَيطري سةرؤكي حكومةت ضوون بؤ دةربةندخيان بةآل
( 350لةو طةرميانة، هةر ئةوةتا لة هةولَير لَيرةن، سةرؤكايةتي حكومةت لَيرةت نةيانتوانيوة زياتر لة )

عائيرةي دوزخورماتوو لة ناو هةولَير كةس سةرداني نةكردوون، لةبةر ئةوة من ثَيم باشة ئةطةر ثةرلةمان 
زام بكات لةوةي كة يارمةتي ئاوارةكان بدات، ناشتوانَي يةك شوَيين تر نةتوانَي حكومةتةكةي خؤي ئير

( على األقلئيرزام بكات، ئيرزامةكة وةكو ئةو بةِرَيزة باسي كرد، يةكَيكيان لةو ثةرلةمانتارة بةِرَيزةكان، )
ِرووي تةربية دةبَي ئةطةر هيض نةبَي لة ِرووي تةربيةوة ئَيستاكة من ئاطام لَيية دوَييَن كتابيان بؤ كراوة، لة 

مامؤستاكاني لة دوزخورماتوو دةوام بكةن، ئةوةي لة هةولَيرة لة هةولَير دةوام بكات، ئةوةي لة سرَيماني ية 
لة سرَيماني دةوام بكات، ئةوانيب نة ماَليان هةية نة حاَليان هةية فرياي كاسبييةك ناكةون، بؤية داوا 

لَييان طةِرَي، بة تايبةت ئةوانةي موةزةفةكانيب كة هةن  بكةين وةكو تةوصية كة حكومةت لةم فةترةية
تةنسيب بكرَين و كارَيكيان بؤ بدؤزرَيتةوة، داوام كرد هةر هةمان شت كة حكومةت بؤي بكرَي بة تايبةتي 

( بَرَيني ناوضة كوردستانييةكان سَي بؤرد يان ضوار بؤرد دروست بكات، بؤردي 140دةستةي ماددةي )
سايي دةكرَي ئَيمة ليذنةي ياساييمان هةية، سةرؤكي ليذنةي ياسايي لةطةَل ياساياني ياسايي، بؤردي يا

دةرةوة ئةو بؤردة ياسايي ية جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان زؤر زةروورة بكرَي، ئةوة تةبعةن دةبَي بودجةي 
َير بؤ تةرخان بكرَي، يةعين تؤ هةر بَرَيي ليذنةيةك، ليذنة ئةمري ية، بةآلم كردتة بؤرد لة ذ

لَيثرسينةوةي ثةرلةمان بَيت، ئَيمة بتوانني ئةو ليذنةية سةر بة ثةرلةمان بَي و بتوانني تةح ي ي لةطةَل 
بكةين، ليذنةيةكي ئيداري ثَي  بَي لة سةرؤكي ئةجنومةني شارةكان، زائيدةن ئةوةي كة لةطةَل ثةرلةماني 

وصية دةكرَي بؤحكومةت بكةين عرياقيشي دةكرد بة تايبةتي فراكسيؤنةكاني خؤمان، ئةم سَي تة
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 2016كة ئةوةيان زؤر زةروورة بة ثَيي ياساي خؤيان لة  UNئيستيفادةي لَي  دةكرَي، وةكو ياداشتَي  بؤ 
بؤي هةية ئةو شوَينة ناكؤكانةي كة طرفيت تَيدا دروست دةبَي لةوَي وجودي  UNلة مانطي تةمموز دةَلَي 

تةكريَ لة خؤيان دةكةين ئةطةر ئَيمة وةكو ثةرلةمان  هةبَي و موشكيرةكان ضارةسةر بكات، ئَيمة
( جواتان بدةنةوة، ئَيمة جوابَيكي األقلموخاتةبةي ئةوان بكةين دةتوانن ئيستيلابةمان بكةن، )عرى 

قانوني دوةليمان البَي، ياداشيت سَييةم قسةكةي كاك طؤران تةواوة، ئَيمة كة لَيرة دةرضووين تةنها بة 
اممةي خةَل  دةرنةضني، ئةم ِراسثاردةية سَييةمينيان بؤ ثةرلةماني عرياق بَي، تا ئَيستا ِراسثاردةيةك بؤ ع

موخاتةبةي ثةرلةماني عرياقمان نةكردووة لة هيض شتَي ، ثةرلةماني عرياق خؤي ليذنةيةكي تةشكيل 
يبةت ( كةس ثَي  هاتبوو من تةصةور دةكةم حةوتي شيعة بوو، هةمووي تا9كرد، ليذنةكة زياتر لة )

بوون بة خؤيان، لة جياتي ئةوةي ماَلي كورد نووسرابوو نووسيويانة ئةم ماَلة توركمانية و سووتاوة، بة 
توركمانييةكة حسابيان كردووة، يان بة عةرةب حيسابيان كردووة، لةبةر ئةوة ئَيمة موخاتةبةي 

ةنداماني ثةرلةمامنان خؤمان سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةين كاك ئارام لةوَي لة سةرؤكايةتي ثةرلةمانة، ئ
لةوَي، بةس خؤزطة ئَيمة وةزيري كؤ  و كؤضبةران مةع ولة تا ئَيستاكة حكومةتي عرياق ئةم هةموو 
خةَلكة ئاوارةية بة كؤضبةر حيسابي نةكردووة، باشة وةزيري كؤ  و كؤضبةران هي خؤمانة، تؤ كورديت، 

ةم لةبةر ئةوةي ئَيوة ئةو خةَلكة بة هلرة و مهاجري مةع ولة تؤ نةتواني بَرَيي كاكة من ئةوة وةزارةتةك
حيساب ناكةن، ئةوة ثَيني ساَلة، شةا ساَلة ئَيمة خةريكي خزمةتي ئةو خةَلكةي ترين كة دَينة عرياقةوة، 

 سوثاستان دةكةم.
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: 

 ود حاجي عمر، فةرموو. زؤر سوثاس كاك حاجي كاروان، بةِرَيز حمم

 بةِرَيز حممود حاجي عمر: 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ديارة بة سةبارةت بة ئةو وةزعة ئاَلؤزةي دووز، قسةكامنان هةموو بؤضوون يةكة و هةموومان كؤكني 
لةسةر ئةو وةزعةي دووز، بةآلم سةرةتا دةَلَيم دةبوو لة ثةرلةمانةوة هةر يةك لة ثةرلةمانتاران أبو 
كاروان، بَيستوون فائجن، صاحل فةقَي، ساالر حممود و بةندة كة خةَلكي ناوضةكةين و شارةزاترين لَيرةدا 
ِراسثَيردراباين كة لةو ِرؤذةوة لة ثةيوةنديداين كةم تا زؤر لةطةَل خةَلكي خورماتوو و ناوضةكة بة طشيت، 

ر و تةسةل و دؤكيومَينتاري باشرتمان ئةوةي لةطةَل ئةوان ئيداراتي خورماتوو بؤ ئةوةي ِراثؤرتَيكي تَي
ئامادة بكرداية، ِرةنطة بة قةدةر ئَيستاا وةختمان ثَي نةضووباية، بَيطومان ئاشكراية كة شاري 
دوزخورماتو خةَلكةكةي لة دؤخَيكي نالةباري خراث دا دةذي، هةر يةكة و ئاوارة و سةرطةرداني شارةكاني 

َيماني و هةولَيريب بوون، زؤربةيان خانووةكانيان لةطةَل زةوي كفري، كةالر ناحيةي ِرزطاري و بطرة سر
تةخت كران و ماَلةكانيشيان تاآلن كراون، بةداخةوة لةم وةرزة زستانيةدا كة لة هةموو ئةو هاوكارييانةي 
كة بؤ ئاوارة و لَي قةوماوان تةرتيب دةكرَي، ئةوان تا ِراددةيةك بَي بةشن، لة كاتَي  دا هةم زروويف 
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شي و هةم مادديشيان هيض نية، جا ئةو شارة شارَيكي بريندارة و بوعدَيكي ِرابردووي هةية وةكو مةعي
يب بة دةسيت موجاهيدميي خةلجن كؤَلَي شةهيدي دا، كةواتة خورماتوو 91ضؤن خورماتوو لة ساَلي 

اَلَيم بوعدَيكي سياسي قةومي تائيفي هةية، موجاهيديين خةَل يب هةموو شيعة بوون، لَيرةدا من ن
ِرةشبينم، بةآلم بة تةواوي ثشتيواني لة قسةكاني كاك د.شَيركؤ دةكةم سةبارةت لةو شارة لة ئَيستادا بةو 
ئاليةتة و بةو وةسائيرة و بةو زةخريةي كة ئَيستا هةية، بةِراسيت كورد ناتوانَي دوز بطةِرَينَيتةوة شوَيين 

  لة نوَينةرةكانيان ياداشتَيكي ثَيني خاَلةيان داوةتة خؤي، بةآلم ئةو هةوآلنةي كة دراوة هةر دوَييَن بةشَي
UN  دةبوو ئةمِرؤ نوَينةري حكومةت لة ئاسيت باآل لَيرة بواية، هةروها بة جؤرَي لة جؤرةكان كؤمةَلَي لة

طةجنةكانيان بة ماَل و مناَلةكانيان لة شاري كفري و كةالر بةجَيهَيشتووة و بةخؤيان و ضةكة سوكةكاني 
ة بة بَي هيض ثشتيوانييةك بةم زستانة نزي  لة شارةكةيان دةسيت داوةتة ضةك بؤ شانيانةو

تؤَلةسةندنةوةي ياخود طةِرانةوة بؤ شارةكة، كة بة داخةوة من بةوةي نابينم ئةوانة لة بةرابةري هَيزَيكي 
ي تر كة لة ثِر ضةكي وةكو حةشدي شةعيب و سوثاي عرياقي تواناي طرتنةوةي خورماتوويان هةبَي، خاَلَيك

ئَيستادا طرنطة ئةو سنوورة وةكو ِرةهةندَيكي سةربازي بةخؤوة طرتووة، هةندة لة هَيزة ثةِرة طةندةكاني 
داعشيب ئَيستا لة سنوورةكاني بة تايبةتي زجنرية شاخي هةررة و ئةو سنوورانة تا دةطاتة نزي  كفريب 

سَي سةد ضةكداري داعشيب لة سنوورةكةية،  ئَيستا بة جؤرَيكي تر و بة عةلةمَيكي تر زياتر لة دوو سةد
جا بؤية ئةوة بةو شَيوةية ئاَلؤز كراوة، خاَلَيكي تر كة جَيي نيطةراني ية ئةوةية كة هةم عةبادي وةكو 
عرياق و لَيرةشةوة هةندَي بةرثرسةكاني ئَيمة باس لةوة دةكةن موافيجن نني لةوةي كة ئاوارةي ئَيستاي 

وماو و ئاوارة جةرد بكرَين و ئةو مافة سةرةتايي ية كةمانةي كة بؤ ئاوارة خورماتوو كةركووك بة لَي قة
هةية ئةوان بطرَيتةوة، بةَلكو دةبَي بة بَي هيض ثالن و هيض زةمانةت و هيض رةد ئيعتيبارَي  ثَييان دةَلَين 

جطة لة فةرموو بطةِرَينةوة سةر ماَل و موَلكي خؤتان كة لة ِراسيت دا هيضيشيان نةماوة، كة ئةوة 
طاَلتةجاري هيضي تر نية، حةقة قةزييةي خورماتوو بة جينؤسايد بناسرَي و بةِراسيت كاري جيددي 
لةسةر بكرَي، بةداخةوة لةاليةكي ترةوة كة كورد ثشتيواني زؤري لة دةستداون، نوَينةراني عرياقيب لة 

ؤرتانةي لة كةركووك و خورماتوو ئةجنومةني نوَينةراني ئاسايشي نَيودةوَلةتي واي ثَيشان دةدةن ئةو ِراث
ة، دةيانةوَي واي بة ِراي طشيت بطةيَينن كة كورد هيضي لَي نةقةوماوة لة يطةيشتوون هيضي ِراست ني

سنوورةكة، ئةوةا كةمتةرخةمي نوَينةراني كورد نيشان دةدةن كة ِرؤَلَيكي الواز و زةعيفيان هةية، 
مةزراوةية كة ثةرلةمانة هيضمان ثَي نةكراوة بؤ خةَلكي خاَلَيكي تر كة خؤمانيب بةداخةوة وةكو ئةو دا

لَي ةوماوي خورماتوو كة دةزانني هةر هةموويان لة دؤخَيكي خراثدان، هةر هةماهةنطي نابينم لة نَيوان 
خؤمان و ثةرلةماناني تر لة بةهدا، بؤية ثَيويستة ئةو هةماهةنطية بيَب، ضونكة هةموومان دةزانني شاري 

بريندارة و بؤ ِرَيطةضارة لةو دؤخة ثشتيواني نَيودةوَلةتي ثَيويستة لة ئَيستادا، زائيدةن هَيزي دووز شارَيكة 
بة هَيزي ضةك دةبَي بسةندرَيتةوة،  91خودي كورد كة برادةران بةشَيكيان باسيان لَي كرد وةكو ساَلي 

 (، سوثاس.140اددةي )ياخود بة طفتوطؤيةكي جيدي و بةرهةمدارانة لة ضوارضَيوةي جَيبةجَي كردني م
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 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

زؤر سوثاس بؤ بةِرَيز حممود حاجي عمر جةنابت يةكَيكي لةو بةِرَيزانةي كة ياداشتتان ئاراستةي 
وة ( كةسن ئةنداماني ثةرلةمان ئَيمة ضاوةِرواني ئةوة بووين ئَي10سةرؤكايةتي ثةرلةمان كردووة، ئيوة )

بةِراثؤرتةوة بَين بةشداري بكةن لةم دانيشتنة، كاك بَيستوون فائجن، كاك ساالر حممود، كاك صاحل فةقَي، 
، كاك أبو كاروان، كاك أبوبكر هةَلةدني، مصطفىكاك شوان شَي  أمحد، كاك عمر حاجي عينايةت، كاك فائجن 

ر ئةوة كة جةنابتان دةَلَين ِراثؤرمتان كاك هةورامان طةضَينةيي، ئَيوة ياداشتتان ئاراستة كردووة، لةبة
دةبوو ئاراستةي ئَيوة بكةين، خؤتان دةبواية ئةو ئةركة بكَيشن، زانياري و ِراثؤرتي ثوختة و تَيروتةسةل 
ئاراستةي حازر بكةن بؤ ئةو كؤبوونةوةية، بةِرَيزان  لة طفتوطؤ بةردةوام دةبني، بةِرَيز ساالر حممود، 

 فةرموو. 

 حممود مراد:بةِرَيز ساالر 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لة ِراسيت دا ئَيمة بةر لةوةي باس لة طفتوطؤ لةطةَل بةهدا يان هةر اليةنَيكي تر بكةين بؤ ضارةسةر كردني 
ئةو طرفتانةي كةوتوونةتةوة ئَيمة ثَيويستمان بة طفتوطؤية لةطةَل خؤمان، ئَيمة لة جياتي ئةوةي كة 

َي، ئَيمة دةبوو لة جياتي ئةوة ئَيستا ئي رارمان بكرداية ليذنةي جةلسةيةك بكةين نةتيلةي نةب
دةستوورميان دابناية بؤ ئةوةي قانوني حوكم لة كوردستان دابنَيني، واتا دةستور، بؤ ئةوةي حوكمي قانون 
هةبَي ئةو ناوضانة بنب بة ناوضةي كوردستاني لةسةر بنةماي دةستور لة كوردستان دا، لة ِراسيتدا ئازاري 
دوز لة ئةنفال و كيمياباران قورسرتة، بة دةليري ئةوةي كيمياباران و ئةنفال لة سةردةمي بةع  و صةدام 
رةئيسي  هور بوو كرا، بةآلم ئَيمة خؤمان بةشَيكني لة حوكم لة بةهدا و ثَيطةكاني بةهداا ثَيويست 

دستان جينؤسايد دةكرَيتةوة، ناكات ناو بَينم لة سايةي ئةو دةسةآلتةي كة ئَيمة هاوبةشني خةَلكي كور
ئةوة دةليرة بؤ بَيباكييةكي طةورةي كؤمةَلطةي كوردستان، لةو هةموو جينؤسايدانةي دةكرَي و اليزال 
جينؤسايدي تريب لة ثَيشمانة، لةبةر ئةوة سَي ثرسي زؤر طرنس هةشتا ساَلة لة كوردستاني عرياق دا 

ي تةبعي  لة دواي هاتين بةعسييةكان، بةآلم ئَيستا جَيبةجَي دةبَي، ثرسي تةعريب، ثرسي تةرحيل، ثرس
لة هةموو ئةو ناوضانةي كوردستان ثرسي تةرحيل، ثرسي تةعريب، ثرسي تةبعي  طؤِراوة بة تةشةيو ، 
بة شيعة كردن، ئَيمة دةبَي لة هةظاَلةكانيشمان لة بةهدا جارَيكي تر بثرسينةوة لة جةلسةي ثَيشووا 

يان دا بة حةشدي شةعيب، ئَيستا بَين ِرَيطري بكةن لةوةي حةشدي شةعيب بامسان كردةوة ئةوانةي دةنط
ضيرت تةجاوز لةسةر خةَلكي كةركووك و دوز و شةنطال و زومار و خانةقني و جَيطاكاني تر نةكات، لةبةر 
ئةوة ئَيمة لة ثةرلةماني كوردستان نابَي هيض ضاوةِروانييةك لة حكومةتي هةرَيمي كوردستان بكةين لة 

( لةبةر ئةوة حكومةتي ئَيمة لة ئَيستادا بةداخةوة بةم طوتارةوة كة هةموو فاقد الشيهلل اليعطيهاسيت دا، )ِر
سازشييةك دةكات بكةوَيتةوة طفتوطؤ لةطةَل بةهدا، طفتوطؤ لة ثَيناوي ضي  لة ثَيناو ئةوةي تةنها 

ةِرَيزان نوَينةراني خةَلكي دةرطامان لةطةَل بكةنةوة، )هل من مزيد( شيت تر ماوة بة ئَيمةي بكةن  ب
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كوردستان، خةَلكي دوز بة دَلنياييةوة هيضي لة ثةرلةمانةكة ضاوةِرَي ناكا، لة حوكمِراني لة كوردستان لة 
ئَيستادا بةداخةوة ضاوةِرَي ناكا تةنها بريندار نةكرَي، ِرِؤذانة لة كةناَلةكاني ِراطةياندن لة طوتاري سياسي، 

كان زؤر زؤر بريندار دةكرَين، ئةوانة خةَلكانَيكن ئاوارةبوون دواي بةرطريةكي لة دابِراني حيزبة سياسية
زؤري ضةند ساَلة، ئَيستاكة دواي ئاوارةبوون هةست دةكةن لة ثشتةوة ثشتيوانيان كةمة، هاتين هَيزَيكي بَي 

ةكي ناسنامةي سَي سةد، ضوار سةد كةسي بؤ سنوورَي  كة كةس نازانَي ناسنامةكةي ضية  مةترسييي
طةورةية لةسةر ئةمنيةتي طةرميان، ثةيامم بؤ ثةرلةماني كوردستان ئةوةية ئةم مةسةلةية بة جيددي 
وةرطرن، ئةطةر ئةمنييةتي هةولَير، دهؤك، سرَيماني، هةَلة ة سةرباري نةهامةتييةكان ئةمنيةت هةية، 

ةلةي ثةيوةستة بة طةرميان ئةمنييةتي لةبةردةم مةترسي داية ثَيويستة ئةم بابةتة و ئةو مةس
 دوزخورماتو بة جيددي وةربطريَي و سوثاستان دةكةم.
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةِرَيز ساالر حممود، بةِرَيز د.سرود سريم، فةرموو. 

 : ميت بةِرَيز سرود سريم

 بةِرَيز سةرؤكايةتي ثةرلةمان.
موو داواكارييةكاني خةَلكي دوزخورماتو و ئيدانةكردني هةر جؤرَيكي تةعةدا و وَيِراي ِرَيزطرتن لة هة

هةِرةشة لةسةر خةَلكي سي،يري ئةم دةظةرة، بة ثَيويست دةزانني تيش  خبةينة سةر بابةتَي  كة زؤر 
السلم طرنطة بةالي منةوة بة تةئكيد الي هةموومان، ئةوةا بابةتي ئاشتةوايي كؤمةآليةتي يان )

(، هةموومان دةزانني كة ئةم دةظةرة ناسراوة بة ثَيكةوة ذيان لة نَيوان ثَيكهاتةكان دا، ئةو ئاَلؤزيية عياجملتم
(ي ئوكتؤبةر زؤر مةترسيدارة و ِرةنطة 16كة لة نَيوان ثَيكهاتةكان دروست بووة ثاا ِرووداوةكاني )

كةين لةسةر ئةوةي كة ئاشتةوايي ِرؤلَيكي نةطةتي،ي هةبَيت لة دةرةوةي سنووري ئةم دةظةرة، دووثات دة
كؤمةآليةتي بثارَيزَيت لةم دةظةرة و بة هةنطاوي جيددي و بةتايبةت لة دةزطاي ِراطةياندن و ميدياكان، 
هةروةها تةئكيد دةكةين كة خةَلكي دوزخورماتو قةرةبوو بكرَين ئاسانكاري و ئامادةسازي بكرَي بؤ 

 سوثاس.  طةِرانةوةي ئاوارةكان بة زووترين كات، زؤر

 بةِرَيز شيالن شَي  جعفر: 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
دةستخؤشي و ثشتيواني خؤم بؤ ِراثؤرتي هةر يةك لة بةِرَيزان د.حممد عري و كاك بَيستوون فائجن و كاك 
سؤران دةكةم، بؤ ئةوةي كة لة خورماتوو ِروويدا لةاليةن ئةو طرووث و تاقم و اليةنانةي بةرامبةر 

كوردةكاني خورماتوو تاواني دذي مرؤظايةتي ية، بة ماناي وشة مةبةست تَييدا ثاكتاوكردني  دانيشتوواني
(ي دةستووري عرياقي 67نةتةوةية، من سَي ثَيشنيار دةخةمة بةردةسيت بةِرَيزتان، يةكةم بة ثَيي ماددةي )

ثَيضةوانةي  سةرؤك كؤمار ئةركي ثاراستين دةستوورة بؤ ئةوةي لةو ناوضانةي كة ِروويدا هةمووي
دةستوورة، ثَيويستة سةرؤك كؤمار بة ئةركي دةستووري خؤي هةَلبسيَت، دووهةم/ هةوَل بدرَيت ئةو 
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شةهيدة هاوآلتييانةي كة لة خورماتوو لة شةِري حةشدي شةعيب دا شةهيد بوون مامةَلةي شةهيدانةيان 
ارةتيان ثَيدا، منيب جارَيكي تر بؤ بكرَيت، سَيهةم/ خاَلَيكي تر كة كاك د.حممد عري و د.فرسةتيب ئيش

(ي ثةيِرةوي ناوخؤ داواي دروست كردني ليذنةيةكي لَيكؤَلينةوة 47تةئكيدي لَيدةكةمةوة بة ثَيي ماددةي )
 ي ئؤكتؤبةر دةكةين، زؤر سوثاس.16و بةدواداضووني ِراستييةكان بؤ ِرووداوةكاني 

 :علي هاليبةِرَيز عري 
 سوثاس سةرؤكي ثةرلةماني.  

يا ناظةِرؤكا ِراثؤرتا فراكسيؤنا ثارتي دكةم ، ثشتطرييا ناظةِرؤكا د.فرست صؤيف  دكةم و ظاآل خاني ثشتطري
 دكةم، ئاخافتيَن من هةمي هةظاآلن بةح  كرن، جارَيكي تر بةح  ناكةم زؤر سوثاس. 

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ، فةرموو. طهبةِرَيز فريوز 

 :عبداخلالق طهَيز فريوز بةِر
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئاخافتيَن من هةمووي هاتنة كرن ذ اليَي هةظاَلَيت مة ثةرلةمانتار، تيَن من دوَيت ثشتطرييا ِراثؤرتا د.حممد 
عري بكةم لة فراكسيؤنا ثارتي هةروةها ِراثؤرتا هةر سَي ليذنا ثشتطرييَي لَي دكةم، ثشتطرييا ئاخافتنَيت 

او ائجن(  تقصيبَيستووني و د.ظاآليَي و د.فرسيت و ئاواز خانَي دكةم، ئةزيب داخاز دكةم كة ليذنةكا )كاك 
 ي ئوكتؤبةرَي هاتية ِروودان و سةرظة، زؤر سوثاس.16بَيتة دروست كرن، كة ئةوَين لَي 

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

طه، بةِرَيزان ئاطاداري ئَيوةي بةِرَيز دةكةم كة بؤ دةنطدان ئاطاتان لةوة بَيت وا  زؤر سوثاس بؤ بةِرَيز فريوز
نةكةن كة نيصاب تةواو نةبَيت، دوايي طرفتةك دروست دةبَيت بؤ هةموومان، ضونكة بةرنامةي كار تةواو 

 دةكةين، زؤر نةماوة، بةِرَيز يع وب جرجي ، فةرموو. 

 : بةِرَيز يع وب طورطي  ياقو

 ز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَي
ئةو تاوانانةي لة دوزخورماتو قةومي، دذايةتيةكا مةزنة بؤ مايف مرؤظ و سةرثَيضي ية لةسةر مايف 
هاوآلتيان، ئةويب بة هيض شَيوةيةك نايَيتة قبوَل كرن، ئةم وةكو ليسيت رافيدةين لة ثةرلةماني هةرَيمي 

رؤظ  و كةرامةتي هاووآلتي كرية ئيدانة دةكةين، داوا كوردستان ئةو تاوانانةي لة دذي بةرذةوةندي و مايف م
دةكةين كة ليذنةيةكي لَيكؤَلينةوة ثَي  بَيت لة نوَينةراني فيدراَلي عرياق و لة ثةرلةماني كوردستان و 
هةروةها لة هةردوو حكومةتي عرياق و هةرَيمي كوردستان لةطةَل خةَلكةكي ثسثؤر لة ياسا و بةشداربووني 

ووةكان، ِراثؤرتي خؤ بؤ اليةني ثةيوةنديدار بنَيرن، هةروةها داوا دةكةين طةِرانةوةي بة نةتةوة يةكطرت
 ثةلة بؤ هةمي ئاوارةكان دةكةين، بَينة قةرةبوو كرن لة هةموو زيانةك كة ثَييان طةيشتووة، زؤر سوثاس.
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 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 يع وب جرجي ، بةِرَيز أيوب عبداهلل إمساعيل، فةرموو.  زؤر سوثاس بؤ بةِرَيز

 بةِرَيز أيوب عبداهلل إمساعيل: 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةوةي لة خورماتوو ِروويداوة ِرؤذانة بة بةردةوام ِروودةدات بة ثَيي ئةو ئامار و دؤكيومَينت و بةَلطانةي 

ية لة مةرطةساتَيكي ئاوا طةورةدا ثَيويستة ئَيمةا لةم بةردةسنت تاواني جةنس و ثاكتاوكردني تَيداية، بؤ
كؤبوونةوةيةدا بة بِريارَي  دةربضني نةك بة ِراسثاردة و لة ئاسيت طةورةيي ئةو كارةساتةدا بني، 
سةرؤكايةتي ليذنة ثةيوةنديدارةكانيب ِرابسثَيردرَين بؤ بةدواداضووني ئةو بِريارةي كة لة ثةرلةمان 

 َي كردني، بؤ بِريارةكةا ئةم ثَيشنيارانةم هةية:دةردةضَيت بؤ جَيبةج

( ئؤكتؤبةر زؤر هاواريان كرد حكومةت 16قامي امي خورماتوو ئيدارةي ئةوَيب ثَيب رووداوةكانيب ) 1
اليةكيان لَي بكاتةوة و ئَيستاا كاتي ئةوةية حكومةتي هةرَيمي لةو بَي وةزعي و سةرماية و لةو 

دجةيةكي باا تةرخان بكات بؤ ئةوةي لة سةرماي زستان بةفريايان نةهامةتية فريايان بكةوَي و بو
 بكةون.

ليذنةي راسثَيردراو لةطةل ئةنداماني ثةرلةماني عَيراقي ئةو سنوورة لة فراسكيؤنة كورديةكان لةطةل  -2
 سةرؤكي كؤمار و سةرؤكي ئةجنوومةني وةزيراني عَيراق دابنيشن و و لةسةر طفتوطؤكاني نَيواني هةرَيم و

بةهدا راوةنةسنت، ضاوثَيكةوتن ساز بكةن بؤ ئةوةي لةوَي بريار بدةن يةكةم بؤ ئاسايي كردنةوةي دؤخي 
خورماتوو و طةرانةوةي خةَلكةكةي، دووةم قةرةبوو كردنةوةي خةَلكبؤ ئةو هةموو زةرةر و زيانةي بةريان 

ياري دكتؤرة )ظااَل، بةهار( ئةكةم كةوتووة لةاليةن حكومةتي عَيراقيةوة، خاَلَيكي تر ثشتيواني لة ثيََشن
 حةقة بكرَينة سكاَلايةك لة دادطاي فيدراَلي عَيراق لةسةر ئةو ثَيشَيركاريية دةستووريانةي كراون، سوثاس.

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو كاك ئومَيد.
 بةرَيز ئومَيد حةمة عري:

 ةمان.بةرَيز سةرؤكي ثةرل
ئةو بارودؤخة زؤر مايةي نيطةرانية، ئةموَي بةو ثرسثارة دةست ثَي بكةم، خةريكة ئةبينة نةتةوةيةك كة 
تةنيا سةرقالي دؤكؤمَينت كردني مردني خؤمان بني، ئةوة كَيشةيةكي جةوهةرية ئةبَي هؤكارةكاني بري لَي 

 ين:بكةينةوةن ثَيم واية ئةبَي لةسةر ضةند ئاستَي  هةلوَيست وةرطر
ثةرلةماني كوردستان بانطهَيشيت كونسولي هةموو واَلتان لة هةولَير بؤ كؤبوونةوةيةكي خَيرا بكات  1

لةسةر مةوزوعي خورماتوو، ئةكرَي بةشداري بة سةرؤكي فراكسيؤنةكان و ئةوة كؤبوونةوةيةكي جدي 
 َينةرايةتيان هةية.ئةبَي داواي هةَلوَيسيت راستةقينة لة هةموو ئةو واَلتانة بكرَي كة لَيرة نو
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ثشتيواني هةموو ئةو قسانة ئةكةم كة لة بارةي راستثاردني حكومةتةوة فشار بؤ حكومةتي هةرَيمي  -2
كوردستان يةكةم لة مةسةلة بة دةمةوة ضووني ئاوارةكان، دووةم، مةسةلةي خستنة رووي هةموو تواناكاني 

ي اليةني ثةوةنديدار لة حكومةتي هةرَيم بؤ حكومةتي هةرَيمة بؤ قسة كردن لةطةل واَلتان و راسثاردن
 تايبةمتةندي ثَيدان لة مةسةلةي خورماتوو ئةو تاواناناي روودةدةن.

ليذنةيةك ثَي بَيت زؤريَث  لة هاورَييا  باسيان كرد )برؤز مةجيد و كاك بَيستون( ثشتيواني لة  -3
َيشَيركارييانة و لةسةر ئاساسي راثؤرتَي  قسةكانيان ئةكةم هةندَي هاورَيي تريب، بؤ هةموو ئةو كَيشة و ث

كة ئةو ليذنةية دةريئةخات قسة لةطةَل نوَينةراني كوردستان لة بةهدا طفتوطؤ بكرَي و ئةوان راسثَيرين 
بؤ ثَيكهَيناني ليذنةيةك تايبةت بؤ سةرداني كردني هةموو هَيزة سياسية عَيراقيةكان لة بةهدا و بؤ 

ةكاني واَلتان لة بةهدا، بة جدي تةماشا كردني مةزوعي خورماتوو و ئةو سةرداني كردني هةموو سةفارةت
 ثَيشَيركارييانةي كة رويانداوة،.

كَيشةي خورماتوو كَيشةي ئاوارة نية، كَيشةيةكي سياسي و نيشتيماني سةربازي دةستووريية، لة  -4
ةماني كوردستان ئةتوانَي ضوارضَيوةي دةستووري عَيراق ئةبَي هةوَلي ضارةسةري بدةين، جيا لةوة ثةرل

قسة لةطةل ثةرلةماني واَلتة دميوكراتةكان بة تايبةتي رؤذئاواييةكان بكات بؤ ئةوةي لة رَيطةي ثةرلةماني 
ئةو واَلتانةشةوة بتوانني فشار لة واَلتان بكةين كة كاريطةرييان لةسةر بارودؤخةكاني ئةو ناوضةية و 

 بةتايبةتي عَيراق هةية.
يي و مامةَلةي حيزبي و نةبووني برياري دةستة جةمعي دامةزراوةيي لة كوردستان ناكؤكي ناوخؤ -5

بةشَيكي كاريطةرة لةو هؤكارانةي دؤخي ناوضة كوردستانيةكانيان بة رؤذي ئةمرؤ طةياند، بؤية بة 
ةي ثَيويسيت ئةزا  ثةرلةماني كوردستان بة تايبةت بؤ ئةو ناوضانة بريارَي  دةر بكات و قةدةهةي مامةَل

 حيزبي بكات و دةستةبةري يةك طوتاري لةسةر ئةساسي يةكريزي نيشتيماني بضةسثَييَن، سوثاس.
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

بةرَيز ئةيوب عبداهلل رسول، لة دةرةوةية، خاتوو كةذاَل  لة دةرةوةية، خاتوو  سوثاس، فةرموو كاك ئةيوب.
 شوكرية.

 :مصطفى كرية امساعيلبةرَيز ش
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

زؤربةي قسةكا  كرا، ثاَلثشيت سةرجةم هاورَييا  ئةكةم، شيت باشيان باس كرد، بةاَلم ئةمةوَي ئاماذة بة 
سَي خاَل بكةم، ديارة طفتوطؤ زؤر كرا لةسةر ئةو دؤخة نالةبارة كة جَيي نيطةراني هةموومانة، بةاَلم ضي 

 بكرَي بؤيان 
ثَيم باشة هةوَل بدرَي لة رَيطةي نوَينةرامنان لة ثةرلةماني بةهدا بودجةيةكي شياو لة بودجةي  1
 ( بؤ ئاوارةكان و قةرةبوو كردنةوةي زيان لَيكةوتوواني خورماتوو بكرَي.2018)
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ة تؤمار كردني سكاَلا لة رَيطةي نوَينةرامنان لة دادطاي فيدرالي لةسةر هةموو ئةو كةس و اليةنةي ك -2
 بوونةتة هؤكاري تاوانكاري و وَيراني لة خورماتوو.

تةرخان كردني بودجةيةكي شياوي مانطانة لةاليةن حكومةتي هةرَيم ئةطةر بؤ نوونة ضةند مريؤن  -3
دؤالرَيكي كةميب بَي، بةاَلم بؤ ئةوان شتَيكي باشة، ضونكة بةثَيي زانياري ئَيمة كة ناسياومان هةية لةوَي 

ةوةي ئةزانني، جا ئةو هاوكاريية مانطانة بؤ دابني كردني ثَيويستية سةرةتايي و دؤخيان خراثرتة ل
هةنووكةيةكانيان بَي كة ئَيستا لة بارودؤخي زؤر دذوار دان، ثَيم باشة ئةطةر ئةو بودجةية تةرخان كرا بة 

 شَيوةي ثارة بدرَي بؤ ئةوةي ئةزانن ثَيداويستية سةرةتايي و هةنووكةيةكان ضية، سوثاس.
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو كاك عبدالرمحن.
 :رضابةرَيز عبدالرمحن عري 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثَيب هةموو شيَت رةخنةيةك لة خؤمان ئةطرم، ثةرلةماني كوردستان و ثةرلةمانتاران سةيري قاعة بكةي 

داية كة ئةوة عةيبةيةكي طةورةية لة بابةتَيكي ئاوا ثةرلةمانتار ئامادة ( ئةندامي تَي46، 45ثَيم وابَي )
نةبَي، بةاَلم ئاوارةيةكي زؤر لةبةر باران و سةرما لة ناو خَيمة لة دةشيت طةرميان تَينَيتةوة، بؤية لة 

وو خؤمانةوة دةست ثَي ئةكةم زؤر خراث بوو، دوو، ثَيم واية وةكو نةمانتواني خاك و خةلكي خورمات
ناوضةكاني تر داطيكردن و كوشنت و تااَلنكاري و سوتاندن بثارَيزين، ئَيستا ثَيويستة ئاوارةكاني خورماتوو و 
ناوضةكاني تر ذيان و طوزةراني شةرةفمةندانةيان بؤ فةراهةم بكةين، بةداخةوة نةيةَلني سةرمايان بيَب و 

ئةوةا عةيبةيةكي طةورة بوو، خؤ ئةوة لة وةكو ئةو مناَلةي لة سةرمان رةق بوويةوة و طياني سثارد، 
خورماتوو و شوَينةكاني تر نةبوو، دووةم، بةرَيزان ئةزانني مةسةلةي خورماتوو طرفتةكاني خورماتوو 

( ئؤكتؤبةر و رؤذاني دواتر نية، خورماتوو طريي خواردبوو و كةوتبووة نَيواني حكومةتي ناوةند 16هيين )
ي بة خاوةني ئةزاني نة ناوةنديب خؤي بة خاوةني ئةزاني، ئَيمة وةكو و حكومةتي هةرَيم، نة هةرَيم خؤ

( 2013–11–25فراكسيؤني خؤمان يةكةمني سةردامنان لة دواي ئةوةي سوَيندمان خوارد لة )
سةردانَيكي ئةو شارةمان كرد، لة راستيدا هةر ئةوكات زانيمان خورماتوو خوَيين لةبةر ئةضؤرَي، هةر 

بار و ناهةموار باَلي كَيشاوة بةسةر خورماتوو، تةنانةت لةطةَل بةرَيز )شةالل( لة ئةوكات دؤخَيكي نالة
كؤبوونةوة بووين وةكو فراكسيؤن وةكو ئةو ثةرلةمانتارانة طوَيمان لة تةقينةوة بووة، نةمانتواني سةرداني 

خورماتوو، بؤية ئةم بازار و ناوضة طشتيةكان بكةين، لةبةر ئةوةي دؤخَيكي ناهةموار باَلي كَيشاوة بةسةر 
بابةتة لة راستيدا كةمتةرخةمي زؤري بة تايبةت ئَيمة خورماتوو بة شارَيكي كوردستاني ئةزانني 
بةرثرساني باَلاي هةرَيمي كوردستاني تَيداية، خورماتوو بة تةواوي فةرامؤا كرابوو، ضي بكةين باشة  

ئةوة كرا بةرَيز سةرؤك كؤمار كوردة و  ثَيم واية ئةوةي ثَيويستة لة ئَيستا بيكةين زؤر قسة لةسةر
( رؤذة ئةو 50-45ثارَيزةري دةستوورة و دةستووريب ئةزانني ضؤن ثَيشَيل كراوة، بؤية ئةكرَي الني كةم )



 263 

حالةتة رويداوة هةرةشةيةكي باكؤت كردني بكرداية بة ثرؤسةي سياسي بة ناوي هةموو كوردةوة لة 
ة بةهدا ثاَلثشتمان ئةبوون، بةاَلم الني كةم لة ئاسيت نَيودةوَلةتي و بةهدا، نالَيم شيعةكان يان سوونةكان ل

لة يوئَين و ئةجنوومةني ئاسايب دةنطدانةوةي زؤري ئةبوو، دووةم، بة تةنيا بة ثةرلةماني كوردستان هيض 
ا شت ناكرَي و جطة لة دةردة دَلي هيضي تر نية، ئةطةر لةطةَل ثةرلةمانتار و فراكسيؤنة كوردييةكاني بةهد

نةكةين، ثَيويستة ئةو ليذنةي دانووستانكارييةي دروست ئةكرَي نوَينةري ناوضة دابرَينراوةكان بة تايبةت 
خورماتووي تَيدابَي، ضونكة ثةندي كوردي هةية )بة سةد حةكيم بة قةد دةردةداري نازانَي(، ئَيمة 

ية هةبَي كة ئةضن بؤ دانووستان لةطةل ثَيويستة نوَينةري ئةو ناوضانة لة نَيوان ئةو ليذنة دانووستانكاري
 حكومةتي ناوةندي، سوثاس.

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو كاك ظةمان.
 :سريم بةرَيز ظةمان فيصل

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ةوي سورةتَي حةقي ي نيشان حةقيةت ئةو ئةحداسَين كو خورماتوو و ناوضَيت دييةن كوردستانَي روداين ئ

دان كو دةستةاَلتَين يئَي  ديظ ئَي  ضةندة ترسنؤكن، ضونكي بتةنَي ئةظ كارَي وةحشيطةري ذ وان جيهةت 
و اليةنَي دةردطةظن طةلةك جةبان و ترسنؤك ، ضونكي ئةظة ل جيهةتةكي يان دةستةاَلتةكي ناظةشَيت 

ؤ ثرؤسَيت هةَلبذاردنَي دكةت و مةسدةرَي قوةتا خؤ ديعايةت دميوقراتي بكةت كو ل دةمةكيدا بانطةشة ب
بزانيت، ل هةمان دةم رابينت ب قر كردن و سوتاندنا سةر و ماَلَي مرؤظ و هاوواَلتيان خؤوة، براسيت 
هةَلوَيسيَت وان دةوَلةتا ظَي ئومةمل موتةحيدة و ديسان ئةو موشتةقاتَي دةركةظيت كو رَيبةرَين ثاراستنا 

ةرَي جيهانَي كو دةمةكيدا بَي دةنطي ئَيلطار مةزن نيشان دان ديظ سةر ظان كارةساتَين مرؤظينة ل سةرانس
دةرحةق ميرةتَي كوردستانَي هةي، ديسان ظة ذي رةخيَن ذي وان دةولةتا دطرين كو بؤ فرستني و رؤهينطا 

ةقَين تري دةسيَت رؤندكا دبارينن و بةرامبةردا بؤ ئةو كوردة موسرمانَين كو خؤرماتوو و كةركيكَي و مةنت
شيعة و هةظاَل بةندَيت وان دَينة شةهيد كرنَي، نةك تيَن هةلوَيستةكي وةرناطرن بةَلكو ئاخافتةنةكيب 
ناينن سةر زمانَين خؤ، من دظَيت ئيشارةتَيت ب هةندَي بدةم كو ذ ظَي ضةندَيت ديار بينت كو ئةظ دةولةتا 

ذي زمانَي قانونَي تَيتطةهةتن ل ديظ وان نسووسَين  عَيراقَي نة دةولةتةكا ب قانونَي دروست بووية نة
هةظاَلَيت مة دكتؤرة )ظااَل(ي ئيشارةت ثَيداي، من ثت،َينت ثشتيوانيا ظان بةرَيزا بكةم كو بةحسَي هةندَي 
كري فيعرةن ئةبَي حوكمةت ضارةكا بةثةلة وةزعَين وان بكةت، ظَيتدظايةت سةرةتايي بؤ وان كةسَين 

َلَين خؤ و سةر و ماَلَين خؤ بةجَيهَيالي، ثَيت،يت هةماهةنطي جدي هةبينت ناظبةرا ما و دةربةدةر بني ذ ما
 ثةرلةمانَي عَيراقَي، سوثاس.

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو هَي،ا خان.
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 بةرَيز هَي،ا حاجي مريخان.
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ثشتطريي لة دكتؤر )عري( دكتؤرا )ظااَل( دكتؤر )فرست( و كاك )ساالر( ئةكةم. قسةكاني من كرا،
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو كاك فةرحان، لة دةرةوةية، فةرموو كاك ئةنوةر.
 :مصطفىبةرَيز انور قادر 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
هامةتيانةي كة لة خورماتوو رويداوة كاري تازةي دةستاَلتداراني عةرةبي نية، ديارة ئةو كارةسات و نة

بةَلكو وَلاتي عَيراق لة سةرةتاي دروست بوونيةوة كة بةهَيز بوون ثةالماري كوردستانيان داوة، ثَيم واية 
زي و تاكة ضارةسةريب بؤ ئةو كَيشة و سةرجةم كَيشة نةتةوةيي و سياسيةكاني كوردستان تةنيا يةكري

 ثتةوي نَيوماَلي كورد و هَيزَيكي يةكطرتووي ثَيشمةرطة و مركة  بوون بؤ ياساكانة، سوثاس.
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، ثوختةيةكي ذيرانة، فةرموو كاك كةمال.
 :مرقوز بةرَيز كمال يةلدا

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
شيت نةينةوا و ضةند موحافةزةي عَيراقي كة دةربةدةر بوون زؤربةيان لَي كوذران كارةساتي شنطال و دة

كَيشةكةيان وةكو كَيشةي خورماتووة، دةربةدةر و خانوو سوتاو، بةس فةرقةكي هةية كة خورماتوو بةهَيز 
ةدة و و سوثاي عَيراقي جينؤسايد كراوة، ئةوةا خياليف دةستوور عَيراق و كوردستانة، نة عَيراق موئةح

نة كورد و عةرةبيب برا ئةبن، بة هيض شَيوةيةك ثرؤسةي ثَيكةوة ذيان ئةجنامي نةداوة لة عَيراق، 
هيوادارم لة كوردستان ئةو ثرؤسة بثارَيزين، ثَيشنيار ئةكةم ليذنةيةك دروست بكرَي برة يوئَين و يؤنامي 

يانة كَيشةكة حةل بكرَي و قةرةبووي و ثةرلةماني كوردستان و ثةرلةماني عَيراق كة بة شَيوةيةكي طفتوطؤ
 ئةو كَيشة بكرَي و بة جينؤسايد جيساب بكرَي، ضونكة هةر نامةي طفتوطؤ سةكةوتوو ئةبَي، سوثاس.

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ناو هؤلي ثةرلةمان، سوثاس، ئَيمة مايف كاك ئةيوب ئةطةرَينينةوة، يةكةجمارة بةشدراي ئةكات لة طفتوطؤي 
 فةرموو.

 بةرَيز ئةيوب عبداهلل رسول:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةرَيز ديارة وةك هاوكاران باسيان كرد هيض َيز و اليةنَي  نية ئينكاري بكات لةو ثَيشَيركارييانةي هَيزةكاني 
 ةم ئةو رَيكارانة بطريَيتة بةر:عَيراقي لةو ناوضانةي ئةجناميان داوة اليةزال بةردةوامي هةية، بؤية داوا ئةك
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لةاليةن ثةرلةماني كوردستانةوة داوا لة حكومةتي عَيراقي بكرَي كة ئةو ثرؤسة درندانةي بةرامبةر  1
 هاوواَلتياني كورد ئةكرَي وةالبنرَي كة هةرضي زووة رابطريَيت.

تةوة يةكطرتووةكان كة بَينة لةاليةن ثةرلةماني كوردستانةوة داوا بكرَي لة رَيكخراوةكاني جيهاني و نة -2
 دةنس لةو ثَيشَيركارييانةي بةرامبةر طةلي كورد لةو ناوضانة ئةكرَي.

داواكارم كة داوامان خبةينة ثال دةنطي داواي ئاوارةكانةوة كة داوا ئةكةن لة ذَير ضاودَيري هَيزي ئاشيت  -3
ي تؤَلة كردنةوة نني لةو كةسانةي ثارَيز بطةرَينةوة ناوضةكانيان، ضونكة وةكو خؤيان ئةَلَين لة بري

ماَلةكانيان تااَلن كردووة، بةاَلم ئةيانةوَي كة ضوونةوة بؤ شاري خؤيان طرةنيت ئةوةيان ثَي بدرَي لة 
 طَيضةَل و تةنس و ضةَلةمة بة دوور بن، سوثاس.

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

( و ناوضة 140وا لة هةردوو ليذنة ئةكةين، ليذنةي ماددةي )سوثاس، طفتوطؤ كؤتايي هات، دا
كوردستانيةكاني دةرةوةي ئيدارةي هةرَيم لةطةل ليذنةي مايف مرؤظ ثَيكةوة ئةو زانياريانة بة شَيوازي 

(، كاتيان 140راسثاردة ببينن، دةرفةتيان ثَي ئةدةين بضنة ئةو هؤَلةي نزي  ئَيمة ئةوةي ماددةي )
َي  يان كةمرت، دانيشتنةكة بةردةوام ئةكةين، داوا لة ليذنةي ياسايي ئةكةين بَينة سةر ئةدةييَن، سةعات

مينةسة بؤ ئةوةي برطةي سَييةم طفتؤطؤ بكةين، هةردوو ليذنة، ليذنةي ياسايي و ليذنةي شارةواني، 
 فةرموو شوكرية خان نوقتةي نيزامي.

 :مصطفىبةرَيز شكرية امساعيل 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثيََشنيار ئةكةم ئةو ثرؤذة ياساية لةبةر ئةوةي ثَيويسيت بة طفتوطؤي زؤر هةية ئةطةر لةطةل راسثاردةكان 
 ( زؤر باا ئةبَي.10هةَلطريَي بؤ بةياني سعات )

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ك حممود، فةرموو.سوثاس بؤ بةِرَيز شكرية، خاَلي تري نيزامي هةنة، بةِرَيز كا
 بةِرَيز حممود عمر صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
وةَلال من ويستم ئةوة بَرَيم بةآلم ثشتطريي تةواوي شكرية خان دةكةم، ئةوة زؤر باشة، ضونكة ئةوة 

 ثَيمواية دةخايَييَن و كاتةكةا درةنطة و ئةو بةِرَيزانةا ثَيموابَي ماندوون، زؤر سوثاس.
 إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر 

 بةِرَيز منرية، فةرموو.
 :عري عثمانبةِرَيز منرية 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 من ثشتطريي قسةكةي شكرية خان و كاك حممود دةكةم.
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 بةِرَيز د.جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ة دةنطدان، بةآلم هةر بؤ ِروونكردنةوة، خاَلي تري نيزاميب هةنة كاك بةِرَيزان ئةو ثَيشنيارة دةبَيت خبرَيت
 بهزاد داواي لَي دةكةم خاَلي نيزامي خري بَرَي ئينلا من ئةو ِروونكردنةوة بة ئَيوةي بةِرَيز دةدةم.

 بةِرَيز بهزاد درويب:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ليذنا ياسايي و شارةواني و ليذنا ياساييب سَي وةلآل بة حوكمي ئةوةي بةشداربني لة دوو كؤبوونةوةي 

كؤبوونةوة لةسةر ئةظ بابةتَي كرنة، ديظ قةناعةتَي من شةخصي ئةز دبَيذم زؤر ناخايَينَيت مةعناي نية 
كة موداخةلة نةكةن، با هةر يةك ئةندام ثةرلةمان تةبعةن ئازادن خؤتان دةزانن بة ثَيي ثةيِرةو، بةآلم بة 

 اخايَينَيت، زؤر سوثاس.قةناعةتي خؤم زؤر ن
 بةِرَيز د.جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

زؤر سوثاس بؤ بةِرَيز بةهزاد درويب، بةِرَيزان هةر بؤ ئاطاداري ئَيوةي بةِرَيز بةياني ناكرَيت، يةعين 
دةبَيت بةياني دانيشنت بؤ بةياني ناكرَيت، ضونكة بةياني ضةندين كؤبوونةوة دانراون، هي ليذنةكان 

بكرَيت، دةبَيت دوا خبرَيت بؤ حةفتةي داهاتوو، الرميان نية بؤ حةفتةي داهاتوو دواخبرَيت، بةآلم ئةم 
بابةتة ئَيمة وا دةبينني ئةطةر ئَيمة تؤزَي  ثةلةي لَي بكةين دةتوانني ثةلة كردن ئةوةي  بةكرَيداني 

خوَيندني ياساكة زؤر موناقةشة هةَلناطريت، خانوو و بةرة كؤنة، يةعين زؤر موناقةشة هةَلناطريت، 
بابةتَيكي ياسايي صرفة، اليةني ثةيوةنديدار بةشدار بووة، ِراسثاردةكانيب ئَيوة موناقةشةي خؤتان كرد 
هةر دةنطدان دةمَينَيت، لةبةر ئةوة ئةطةر الي ئَيوة ثةسند بَيت ئَيمة بةردةوام دةكةين، بةِرَيزان تا 

ئَيمة بةردةوام دةبني، طفتوطؤي ثرؤذة ياساي هةمواري دووةمي ثيادةكردني ياساي ِراسثاردةكان بَينةوة، 
هةمواركراو، تكاية طوَي بطرن بة ثَيي ماددةكاني  1979(ي ساَلي 87بةكرَيداني خانوو و بةرة ذمارة )

و، ي هةمواركرا1992(ي ساَلي 1( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )75( و )74( و )72)
 داوا لة سةرؤكي ليذنةي ياسايي دةكةين فةرموون ثرؤذةكة خبةنة ِروو، فةرموو د.ظاآل.

 بةِرَيز ظاآل فريد إبراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةِرَيز د.بةهار ثرؤذةكان دةخوَينَيتةوة و دواييب من ِراثؤرتي ليذنة.

 :بةِرَيز د.جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان

 بةَلَي، سوثاس، فةرموو د.بةهار.
 حممود فتار:بةِرَيز د.بةهار 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ي 1979(ي ساَلي 87ثرؤذة ياساي هةمواري دووةمي ثيادة كردني ياساي بةكرَيداني خانوو و بةرة ذماة )

 عرياق: -هةمواركراو لة هةرَيمي كوردستان



 267 

ي 1979(ي ساَلي 87ةكرَيداني خانوو و بةرة ذمارة )ماددةي سَييةم لة ياساي ب ماددةي يةكةم/-
 عرياق لة كار دةوةستَينرَي.-هةمواركراو لة هةرَيمي كوردستان

ئةو طرَيبةستانةي بةكرَيداني خانوو و بةرة بؤ مةبةسيت نيشتةجَيبوون يان هةيري  ماددةي دووةم/-
مةكاني ياساي شارستاني ذمارة مؤركراون دةكةونة ذَير كاري حوك 15/7/2008نيشتةجَيبوون لة دواي 

 ي هةمواركراو.1951( ساَلي 40)
ئةطةر ئةو طرَيبةستانةي بةكرَيداني خانووبةرة بؤ مةبةسيت نيشتةجَيبوون يان هةيري  ماددةي سَييةم/-

مؤر كراون دةكةونة ذَير كاري حوكمةكاني ياساي شارستاني ذمارة  15/7/2008نيشتةجَيبوون ثَيب 
هةمواركراو بة مةرجي ثابةند كردني بةكرَيدةر و كرَيضي بة مؤر كردني ي 1951(ي ساَلي 40)

طرَيبةستَيكي بةكرَيداني نوَي كة ماوةكةي لة سَي ساَل كةمرت نةبَي، بة كرَييةك كة هةردووال لةسةري ِرَي  
 دةكةون.

  ماددةي ضوارةم/-
ة بة ثَيي ماددةي سَييةم لةم ئةطةر هةردوو اليةني طرَيبةستةكة ِرَي  نةكةوتن لةسةر بِري كرَي ك-1

ياسايةدا هاتووة هةردوو اليةن يان اليةكيان مايف هةية ثةنا بةرَيتة بةر دادطاكاني بةرايي بؤ مةبةسيت 
دياري كردني بِري كرَي كة لة ِرَيطةي ليذنةيةك كة ثَي  دَيت بة سةرؤكايةتي دادوةري دادطاكة و 

رايةتي تؤماركردني خانووبةرةي تايبةمتةند و بةِرَيوةبةرايةتي ئةندامَييت نوَينةري هةر يةك لة بةِرَيوةبة
 باجي خانووبةرةي تايبةمتةند و بة كرَيدةر و كرَيضي.

(ي ئةم ماددةية شياوي ثَيداضوونةوةية لةاليةن دادطاي 1بِرياري ليذنةي ثَيكهَينراو بة ثَيي بِرطةي )-2
ِرؤذ لة ِرؤذي دواي دةرضووني بِريارةكة  15ماوةي تَيهةَلضوونةوةي ناوضةكة بة سيفةتي ثَيداضوونةوة لة 

 و بِرياري دةرضوو بة بنِي دادةنرَيت.
 ماددةي ثَينلةم/ -
حوكمي ماددةكاني سَييةم و ضوارةمي ئةم ياساية جَيبةجَي دةكرَيت بةسةر ئةو داوايانةي كة لةبةردةم -1

 يان وةرنةطرتووة.دادبيين دان يان بِرياري ضؤَل كردنييان بؤ دةرضووة و ثرةي بنِي
وةستاندني جَيبةجَي كردني حوكمةكاني ضؤَل كردن كة ثرةي بنِييان وةرطرتووة بةثَيي حوكمةكاني -2

دةرضوون لة ماوةي بةركاربووني جَيبةجَيكراون لةاليةن  2008(ي ساَلي 9ياساي ذمارة )
 بةِرَيوةبةرايةتييةكاني جَيبةجَيكردن.

كي ياسايي يان بِريارَي  ناكرَيت كة لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياسايةدا كار بة هيض دةقَي ماددةي شةشةم/-
 ناكؤك بَيت.

ثَيويستة لةسةر ئةجنومةني وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكاني ئةم ياساية  ماددةي حةوتةم/
 جَيبةجَي بكةن.
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ؤذنامةي فةرمي وةقائيعي ماددةي هةشتةم/ ئةم ياساية لة ِرؤذي دةرضوونييةوة جَيبةجَي دةكرَيت لة ِر
 كوردستان بآلودةكرَيتةوة.

 هؤيةكاني دةرضوواندن:
بة لةبةر ضاوطرتين ئةو طؤِرانطاريية ئابووري و كؤمةآليةتييانةي هاتؤتة ئاراوة لة ثَيناوي هَينانةدي 

ني دادثةروةري و هاوسةنطي لة نَيوان بةرذةوةندي هةردوواليةني طرَيبةسيت بة كرَيدان و بؤ ِرةخساند
 زةمينة سازي لةبار بؤ طةشةثَيدان و سةقامطريي كؤمةآليةتي ئةم ياساية دةرضوَيندرا.

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

سوثاس بؤ بةِرَيز د.بةهار، جَيطري سةرؤكي ليذنةي ياسايي، ئَيستا دةست بة طفتوطؤ دةكةين، ماددة بة 
 نةي ياسايي ماددةي يةكةم.ماددة، بةِرَيز سةرؤكي ليذ

 بةِرَيز ظاآل فريد إبراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بابةت/ ِراثؤرتي هاوبةا سةبارةت بة ثرؤذة ياساي هةمواري دووةمي ثيادةكردني ياساي بةكرَيداني 
 عرياق-ي هةمواركراو لة هةرَيمي كوردستان1979(ي 87خانووبةرة ذمارة )

ليذنةي ئاسةوار و خزمةتطوزارييةكاني شارةواني و طواستنةوة و طةياندن و ليذنةي كاروباري ياسايي و 
( كؤبوونةوةي هاوبةشيان ئةجنام دا بؤ تاوتوَي 27/11/2017طةشت و طوزار رِؤذي دووشةممة ِرَيكةوتي )

 2008(ي ساَلي 9كردني هةردوو ثرؤذة ياساي ِراطرتين كاركردن بة ياساي بةكرَيداني خانووبةرة ذمارة )
ة لةاليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةا كراوة، دواي خوَيندنةوةي يةكةمي لة ك

( ِرةوانةي ليذنةكةمان كراوة، ثرؤذة ياساي 23/9/2017( لة ِرؤذي شةممة بةرواري )1دانيشتين ذمارة )
ي هةمواركراو لة 1979(ي ساَلي 87هةمواري دووةمي ثيادةكردني ياساي بةطرَيداني خانووبةرة ذمارة )

عرياق كة لةاليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةا كراوة، دواي -هةرَيمي كوردستان
( ِرةوانةي 15/11/2017( لة رؤذي ضوارشةممة بةرواري )5خوَيندنةوةي يةكةمي لة دانيشتين ذمارة )

 ئةم ئةجنامانةي خوارةوة: ليذنةكةمان كراوة، دواي طفتوطؤ و تاوتوَي كردن ليذنةكان طةيشتنة
ي 1979(ي ساَلي 87ياساي هةمواري دووةمي ثيادةكردني ياساي بةكرَيداني خانووبةرة ذمارة )

 عرياق:-هةمواركراو لة هةرَيمي كوردستان
ي 1979(ي ساَلي 87ماددةي سَييةم لة ياساي بةكرَيداني خانوو و بةرة ذمارة ) ماددةي يةكةم/-

 عرياق لة كار دةوةستَينرَيت و ئةوةي خوارةوة جَيطاي دةطرَيتةوة:-ردستانهةمواركراو لة هةرَيمي كو
ئةو طرَيبةستانةي بة كرَيداني خانووبةرة بؤ بةستين نيشتةجَيبوون يان هةيري نيشتةجَيبوون كة دواي -1

ي 1951(ي ساَلي 40طرَيدراون دةكةونة ذَير كاري حوكمةكاني ياساي شارستاني ذمارة ) 15/7/2008
 ركراو.هةموا
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ئةو طرَيبةستانةي بةكرَيداني خانووبةرة بؤ مةبةسيت نيشتةجَيبوون يان هةيري نيشتةجَيبوون ثَيب  -2
طرَيدراون و ماوةكةيان كؤتايي ثَيهاتووة بة ثَيي ِرَيككةوتن يان بة حوكمي ياسا دةكةونة  15/7/2008

واركراو بة مةرجي ثابةند كردني ي هةم1951(ي ساَلي 40ذَير كاري حوكمةكاني ياساي شارستاني ذمارة )
ئيرزامكردني بةكرَيدةر و كرَيضي بة طرَيداني طرَيبةستَيكي بةكرَيداني نوَي كة ماوةكةي لة ضوار ساَل 

 كةمرت نةبَيت، بة كرَييةك كة هةردووال لةسةري ِرَي  دةكةون.
  ماددةي دوو/-
كرَيكة بة ثَيي ماددةي يةك )دووةم( لةم  ئةطةر هةردوو اليةني طرَيبةستةكة ِرَي  نةكةوتن لةسةر بِري-1

ياسايةدا هاتووة هةردوو اليةن يان اليةكيان مايف هةية ثةنا بةرَيتة بةر دادطاكاني بةرايي بؤ مةبةسيت 
دياري كردني بِري كرَي كة لة ِرَيطةي ليذنةيةك كة ثَي  دَيت بة سةرؤكايةتي دادوةري دادطاكة و 

بةِرَيوةبةرايةتي تؤماركردني خانووبةرةي تايبةمتةند و بةِرَيوةبةرايةتي  ئةندامَييت نوَينةري هةر يةك لة
 باجي خانووبةرةي تايبةمتةند.

بِرياري ليذنةي ثَيكهَينراو بة ثَيي بِرطةي يةكةمي ئةم ماددةية شياوي ثَيداضوونةوةية لةاليةن دادطاي -2
ِرؤذ لة ِرؤذي دواي دةرضووني بِريارةكة  15تَيهةَلضوونةوةي ناوضةكة بة سيفةتي ثَيداضوونةوة لة ماوةي 

 و بِرياري دةرضوو بة بنِي دادةنرَيت.
 ماددةي سَي/ -
(ي ئةم ياساية جَيبةجَي دةكرَيت بةسةر ئةو داوايانةي كة 2حوكمي ماددةكاني يةك )دووةم( و ماددةي )-1

 ن وةرنةطرتووة.لةبةردةم دادبيين دان يان بِرياري ضؤَل كردنييان بؤ دةرضووة و ثرةي بنِييا
وةستاندني جَيبةجَي كردن )إي اي تنفيذ( حوكمةكاني ضؤَل كردن كة ثرةي بنِييان وةرطرتووة بةثَيي -2

دةرضوون لة ماوةي بةركاربووني جَيبةجَيكراون )منفذة(  2008(ي ساَلي 9حوكمةكاني ياساي ذمارة )
 لةاليةن بةِرَيوةبةرايةتييةكاني جَيبةجَيكردن.

ي هةمواركراو لة هةرَيمي 1979(ي ساَلي 87لة ياساي بةكرَيداني خانووبةرة ذمارة ) م/ماددةي ضوارة-
 عرياق كار دةوةستَينرَيت و ئةوةي خوارةوة جَيطةي دةطرَيتةوة:-كوردستان

نابَي ساآلنةي ئةم خانووبةرانةي لة حوكمةكاني ماددةي يةك )دووةمي ئةم ياساية( دةيانطرَيتةوة لةم 
 ة زياتر بن:ِرَيذانةي خوارةو

%( بةهاي طشيت ئةو خانووبةرة يان شوقانةي بؤ نيشتةجَيبوون ئامادةكراون بؤ ئةو مةبةستةا 4)-1
 بةكرَي دةدرَين.

 %( بةهاي طشيت ئةو خانووبةرة يان ئةو شوقانةي كة ذوور بة ذوور بؤ نيشتةجَي بةكرَي دةدرَين.6)
 ةبةسيت هةيري نيشتةجَيبوون بةكرَي دةدرَين.%( بةهاي طشيت ئةو خانووبةرة يان شوق انةي كة بؤ م6)

 ماددةي ثَينلةم/
 دا هةَلدةوةشَيتةوة. 2010(ي ساَلي 16و ياساي ذمارة ) 2008(ي ساَلي 9ياساي ذمارة )
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 ماددةي شةا/
 كار بة هيض دةقَيكي ياسايي يان بِريارَي  ناكرَيت كة لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياساية ناكؤك بَيت.

ويستة لةسةر ئةجنومةني وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكاني ئةم ياساية ثَي ماددةي حةوت/
 جَيبةجَي بكةن.

ماددةي هةشت/ ئةم ياساية لة ِرؤذي دةرضوونييةوة جَيبةجَي دةكرَيت لة ِرؤذنامةي فةرمي وةقائيعي 
 كوردستان بآلودةكرَيتةوة.

 هؤيةكاني دةرضوواندن:

طاريية ئابووري و كؤمةآليةتييانةي هاتؤتة ئاراوة لة ثَيناو هَينانةدي بة لةبةر ضاوطرتين ئةو طؤِران
دادثةروةري و هاوسةنطي لة نَيوان بةرذةوةندي هةردوواليةني طرَيبةسيت بة كرَيدان و بؤ ِرةخساندني 

 زةمينة سازي لةبار بؤ طةشةثَيدان و سةقامطريي كؤمةآليةتي ئةم ياساية دةرضوَيندرا.
 هيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر إبرا

سوثاس بؤ بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي، دةست بة طفتوطؤ دةكةين ماددةي يةكةم ئةوانةي دةيانةوَي 
 موناقةشة بكةن، خاتوو د.بةهار بةَلَي فةرموو.

 بةِرَيز د.بةهار حممود فتار:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
كي زؤر وردو و ئيختيصاصي ية يةعين ثَيمواية كة ئةوةي قانوني نةبَي لةبةر ئةوةي ئةم ياساية ياساية

حةقي خؤيةتي ئةطةر نةزانَي ئَيمة ضيمان كردووة و لة هةمان كات دا تَيكةَلييةكيب هةية، بؤية ئةطةر 
ئةنداماني بةِرَيز قبوَليان بَي لة هيض مةنتي َيكةوة نية تةنها لة مةنتي ي ئةوةوة كة تَيكةَلييةك لة 

اساكان دا هةية، داوا لة بةِرَيزت دةكةم دةرفةتَيكم بدةييَت ِروونكردنةوةيةك بدةم بؤ ئةوةي بزانن ضيمان ي
 كردووة ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان.

 بةِرَيز د.جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، فةرموو.
 بةِرَيز د.بةهار حممود فتار:

ة حوكمي ئةم بابةتانة دةكات كة ثةيوةندي نَيوان تاكةكان ِرَي  دةخات برييت ية لة خؤي ياساي طشيت ك
( ئةوة خاصة بة 79(ي ساَلي )87ياساي مةدةني، ئَيمة ياسايةكي بةكرَيداني عرياقيشمان هةية ذمارة )

نونة كرَيدانةوة )اخلاص ي يد العام( كة ئةوة دةركراوة لة ذَير فةلسةفةي ئيشترياكي دا تةبعةن قا
مةدةنييةكةي وةستاندووة، ياسا مةدةنييةكة بة تةواوةتي لةطةَل )مؤجر(داية، لة ضي دا لةطةَل 
)مؤجر(داية  دةَلي هةر كاتَي  كة عةقدةكة بة ثَيي ئةوةي كة ئيتيفاقيان لةسةر كردووة كؤتايي هات ئةوة 

هاتووة بيزةبت بة عةكسي  )مؤجر( بؤي هةية )مستأجر( دةركات، ياساي بةكرَيداني عرياقي بة عةكسةوة
ئةوةوة دةَلَي )مستأجر( مادام كرَي دةدا بؤي هةية هةتا هةتاية تَينَيتةوة، ئةم دوانة هيضيان عةدالةتيان 
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تَيدا نية، ئيشي قانون ئةوةية كة عةداَلةت و تةوفيجن لة نَيوان بةرذةوةندية دذ بة يةكةكان دا بكات، ئيشي 
ن بةرذةوةندي )مستأجر( و )مؤجر(دا بكةين كة هةردووكيان هاووآلتي ئَيمة ئةوةية كة تةوفيجن لة نَيوا

(يان دةركردووة، ياساي ذمارة 9ئةم وآلتةن، بؤية كة ئةم كَيشةية بةردةوام هةبووة هاتوون ياساي ذمارة )
( دةركرابوو لة كاتي خؤي دا كة دةكةوتة بةر ِرةخنةيةكي زؤر ضونكة ِراستةوخؤ دابوويةوة بة ياساي 9)

(مان 9ةني كة اليةني )مؤجر( دةطرَي، ئَيمة هاتووين لَيرةدا ضيمان كردووة  ياساي ذمارة )مةد
هةَلوةشاندؤتةوة، دوو كَيشةمان هةية/ كَيشةي تةخريةمان هةية، لةطةَل كَيشةي كرَي، هاتووين حةيان بؤ 

ةحاكمةكان خؤيان ئةو دووانة كردووة، لة تةخرية و كرَيكةشدا ئةوانةي كة بؤ نيشتةجَيبوون كراون م
وتيان هيض كَيشةمان نية لةبةر ئةوةي ئَيستا عةرز زؤرترة لة تةَلةب، ئةوةي كة بؤ هةيري نيشتةجَيبوونة 

(وة 9(ةوة واتا لة ثَيب دةرضووني ياساي ذمارة )15/7/2008و بةتايبةتيب ئةوةي كة لة دواي )
كرَيمان بؤ ئةو دووانة حةل كردووة، بؤ  دةركراون كَيشةيان هةية، بؤية ئَيمة هاتووين كَيشةي تةخرية و

تةخريةكة وامان كردووة بؤ ئةوةي )مستأجر( مةهدوور نةبَي ضوار ساَلمان داوةتةوة كة ئيلباري دةبَي 
بؤي درَيذ بكاتةوة، بؤ كرَيكةا نيسبةمان داناوة كة دةبَي نيسبةي كرَيكة لة ئةوةندة و ئةوةندة زياتر 

 بؤ بةرضاوِرووني جةنابتان و سوثاستان دةكةم. نةبَي، ئةوة بة شَيوةيةكي طشيت
 بةِرَيز د.جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ، فةرموو خاتوو تةالر.زؤر بةسوودة بؤ ئَيمة طشتمانزؤرسوثاس بؤ د.بةهار بؤ ئةم ِروونكردنةوةية كة 
 :حممد بةرَيز تةالر لةتيَ

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ي دانيشنت لةطةل دادوةرة بةرَيزةكان و قةزاي تةميز و عةزاي ئيستيئنافةكان طةيشتنة ئةوةي ئَيمة لة دوا

( 2008-7-15كة كار لةسةر هةمواري ئةو ياساية بكرَي، بةاَلم وةك روون كردنةوة ئةو طرَيبةستانةي )
ر ساَلة نابَيتة ( ساَل كراوة، واتة ئةو ضوا20 -15( هةندَي طريبةست هةية بؤ ماوةي )7-15واتة ثَيب )

( ساَلية، تةنيا ويستم ئةو روون كردنةوة بدةين، بةاَلم ئةو 20و  15رَيطر لةبةردةمي ئةو عةقدة )
( 2008-7-15خاَلانةي لةو ماددة هاتوون تةنيا كار كراوة بؤ رَيكخستنةوةي ئةو طرَيبةستانةي كة ثَيب )

( 7-15( ةوة طرَيبةستةكاني )2008ة دواي )ة، بؤ ئةوةي هيض كَيشةيةك دروست نةبَي لةو كاتة، ضونكة ل
 هةمووي ضوونةتةوة سةر قانووني مةدةني بؤ كاركردن لةسةر ئةو ياساية.

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ بةرَيز تةالر لةتيَ بؤ ئةو روون كردنةوةية، ماددةي يةكةم ئةخوَينينةوة و طفتوطؤي لةسةر 

 ين.ئةكة
 بةرَيز د.رَيواز فائجن حسني:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ماددةى يةكةم:
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عَيراق -( ي هةموار كراو لة هةرَيمي كوردستان1979( ي ساَلي )87ياساي بةكرَيداني خانووبةرة ذمارة )
 لة ار ئةوةسيَت و ئةوةي خوارةوة جَيطةي ئةطرَيتةوة:

( 2008-7-15يان هةيري نيشتةجي بوون كة دواي )ئةو طرَيبةستانةي بة مةبةسيت نيشتةجي بوون  1
 ( ي هةموار كراو.1951( ي ساَلي )40طرَيدراون ئةكةونة ذَير  كاري حوكمةكاني ياساي شارستاني ذمارة )

ئةو طرَيبةستانةي بةكرَيداني خانووبةرة بؤ مةبةسيت نيشتةجَي بووني يان هةيري نيشتةجَي بوون  -2
و ماوةكةيان كؤتايي ثَي هاتووة و بةثَيي رَيكةوتنيان بة حوكمي ياسا ( طرَيدراون 2008-7-15ثَيب )

( ي هةموار كراو بة مةرجي 1951( ي ساَلي )40ئةكةونة ذَير كاري حوكمةكاني ياساي شارستناني ذمارة )
( ساَل 4ثابةند كردني بةكرَيدةر و كرَيضي بة طرَيداني طرَيبةستَيكي بةكرَيداني نوَي كة ماوةكةي لة )

 مرت نةبَي و بة كرَييةك كة هةردووال لةسةري رَي  ئةكةون.كة
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كَي قسةي هةية  فةرموو شكرية خان.
 :مصطفى بةرَيز شكرية امساعيل

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( ئةو برطةية 3-2-1كَيويان ثَي باشة لة ماددةي )ثَيم باشة برطةيةك زياد بكرَي، جا نازا  ليذنةي ياسايي 

زياد بكرَي، ثةيوةست بووني كرَيضي و خاوةن موَل  بةو عةقدةي لة نَيوانيان ئةكرَي، هةر ئةو عةقدةي لة 
نَيوانيان ئةكرَي ثةيوةست بن بةو عةقدةوة، جا ثَيم واية لةو حاَلةتة هةردووال مايف خؤيان وةرئةطرن، 

 نَيوان هةبَي و ثَييوة ثةيوةست بن، سوثاس.مادام عةقدَي  لة 
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو طةشة خان.
 بةرَيز طةشة دارا جالل:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
من تةنيا لة برطةي دووةم ، دةست خؤشي لة ليذنةي ياسايي ئةكةم بؤ ماندوو بوونيان، برطةي دووةم ثَيم 

( ساَل، ضونكة ئةو كَيشةية لة ضي سةرضاوةي طرتبوو ضارةسةر نةدةبوو  ئةطةرضي 5اشة بكرَي بة )ب
طةيشتنة حةلَي  ليذنةي ياسايي دةستيان خؤا بَي، لة مةسةلةي سةرقفَرة كة ياسايي نية، هةردووال ئةو 

َيتةوة بؤ ئةوةي نةبَيتة سةرقفَرة موتةفيجن بوون لةسةري، بةاَلم ئَيستا موعالةجةيةكي قانووني بؤ نادؤزر
كَيشةن ماوةيةكي درَيذتر بدرَي بةو خةَلكةي سةرقفَرةي داوة و زياتر سوودمةند بَي لةو خانووبةرةية، 

 بكرَي بة ثَيني ساَل باشرتة، سوثاس.
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو كاك طؤران.
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 بةرَيز طؤران ئازاد حممود:
 رَيز سةرؤكي ثةرلةمان.بة

ماددةي يةكةم فةقةرةي دوو تةناقسي تَيداية لةبةر ئةوةي لة ياساي شارستاني عةقد بة ئريادةية، 
هةردووال بريار ئةدةن عةقدةكة ضؤن ئةبَي و تاكةي ئةبَي، ناشيَب لةطةَل قانووني مةدةني ثَيضةوانة بَي، 

تيبار وةرئةطريَيت، ضونكة لةو ياساية ماوةي ياسايي و ضونكة لة قانووني مةدةني ئريادةى هةردووال بة ئيع
ضؤنيةتي عةقدةكة دياري ئةكات، بة برواي من ئةو ياساية كَيشةكة بة تةواوي ضارةسةر ناكات تةنيا دواي 

 ئةخات.
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو كاك خةلةي.
 :معروي بةرَيز خرَ امحد

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
قسةي من لةسةر ماددةي يةكةم برطةي دووةمة، ئةو فةقةرةي باس لة بةكرَيدةر و كرَيضي و بةكرَيداني 
طرَيبةسيت نوَي كة ماوةكةي لة ضوارساَل كةمرت نةبَي، بةراسيت ئةو ضوار ساَلة ئةثرسم ضي واي لَي 

ن باسي كرد ثَيني ساَل يان زياتر نية يان بؤ كةمرت كردوون ضوار ساَل دابنَين  ئةو ماوةية وةك طةشة خا
نية  لة كاتَيكدا لة ياساي رابردوو كرَيضي هةركات بيويستاية ضؤَلي ئةكرد و ئيشكال دروست نةدةبوو لة 
رووي ياساييةوة، بةاَلم ئةو طرَيبةستة بةثَيي ئةو ياساية بَي كابراي كرَيضي ئةبَي ئةو ضوارساَلة تَييَن، 

اَل ئةطةر ثَيويسيت بة خانووةكة نةبوو  ضي بكات  لةو حاَلةتة كرَيضي هةميشة خةَلكة فةقري و دواي دووس
هةذارةكةية، ثَيويستة ئةو ياساية بة شَيوازَي  رَيكبخرَيتةوة كة زياتر لة بةرذةوةندي خةَلكي كرَيضي بَي، 

لة كرَي كة هةردووال لةسةري  ضونكة خةَلكة كرَيضيةكة ئةوانةن داهاتيان كةمرتة ، فةقةرةي تري كة باس
رَيكبكةون، بة قةناعةتي من واي لَي بكرَي بَرَيي بةثَيي داهاتي تاك لة ساَلَيكدان بةتايبةت ئةو خةَلكة 
فةقريي و هةذارةي داهاتي سااَلنةي كةمة، ئةطةر يةكَي داهاتي سااَلنةي لة دوو هةزار دؤالر تَينةثةرَي 

ر ساَل تَيدابَي، لة مانطَي  ئةطةر دوو وةرةقةا بدات بة كرَي دوو ناتوانَي خانووَي  بطرَي و بؤ ضوا
ئةوةندة و نيوي داهاتي تاكَي  ئةبَي ئةطةر دوو هةزار دؤالريشي لة ساَلَيكا هةبَي، بؤية هيوادارم 

 ثَيداضوونةوة بة برطةي دووةم بكرَي، سوثاس.
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 اس، فةرموو مةدينة خان.سوث
 بةرَيز مدينة ايوب امحد:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( ئَي ل سةر 1951( ئَيكسةر قانوونا ياسا شارستاني )2008ئةو ماددَي بةسرَي هندَي دكةتن كو ثشيت )

( ئَيكسةر دَينة شةرت و شرووتَي، عةقد 2008جَي بة جَي بينت، بةس ئةطةر بَيية برطا دووَي بةري )
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بةينا ساحَيب موَلكي و كرَيضي ل ماوةي ضارساَلة، ئةطةر نةطةيشتنة رَيكةفتنةكي ذي ئةظ ضارساَلَيت ما
هةنَي ئةطةر ديسان وةكي خولي لَي بينت ئةطةر ئةم سةحكةييَن خوال ثةرلةماني ثةرلةمانَي كوردستانَي بؤ 

مولكي دا طةلةك كَيشة رويدا  ماوةي دوو ساَلا هيض كؤمبوونةك ئةجنام نةدا، مابةينا كرَيضي و ساحَيب
ثةرلةمانَي كوردستانَي نةشيا كؤمبينا بكةت، ل دادطاهَي ذي طةلةك سكاَلا هاتنة تؤمار كرن، ئةطةر ديسان ل 
ماوةي ئةز ضار ساَلة ديسان ئةظ حاَلةتة رويدا ئةز دبَيذم باا نية كو ضار ساَلة تةحديد كرن، مابةينا 

حالةتة ذي بَيتة الدانَي، وةكي نةفسي قانوونا مةدةني لَي بَيت )التعاقد  هةردووال بطةهنة رَيكةفتنةكي، ئةظ
 شريعة متاع دين( بَيتة جَي بةجَي كرن باشرتة، سوثاس.

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو كاك شَيركؤ.
 بةرَيز شَيركؤ محة امني:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 كة من  لة ماددةي يةكةم برطةي دووةم لةطةَل ئةوةم ئةو ضوار ساَلة بكرَي بة ثَيني ساَل، سوثاس.ئةوةي 

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو خاتوو ثةروا.
 بةرَيز ثةروا عري محة:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ان و دكتؤر شَيركؤ ئةكةم، ئةطةر ئةو ضوار ساَلة بكرَي بة منيب بة هةمان شَيوة ثشتطريي لة طةشة خ

ثَيني ساَل، ضونكة زؤرجار كَيشةي سةرقفاَلنة هةية، ضةند دةستَيكيب كردووة، لة كرَيضي وةرئةطرَيتةوة 
 و ئةدرَي بة يةكي تر، ئةوة كَيشةي زؤر دروست ئةكات، ئةطةر ماوةكة تؤزَي زياتر بَي باشرتة، سوثاس.

 ر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعف

ديارة طفتوطؤ كؤتايي هات، داوا لة ليذنةي ياسايي ئةكةين وةاَلمي ثرسيارةكان بدةنةوة، دواتر داوا لة 
ئةندامي ثةرلةمان ئةكةين لة دةرةوة بَينة ذوورَي بؤ ئةوةي دواتر لة دواي يةكاليي كردنةوةي دارشتنةكة 

 رموو ثةروا خان.ئةخةينة دةنطدان، فة
 :عري محة بةرَيز ثةروا

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ئةطةر سَي كةس..........

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
ئةوانة وةاَلم ئةدةن، دواي وةاَلمةكة بزانني، ئةطةر موسر بن لةسةر رةئي خؤيان ئةكةينة دوو دةنطدان، 

 ة يةك دةنطدان، يةكاليي ئةكةينةوة، فةرموو.ئةطةر وةرطرن ئةبَيت
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 بةرَيز د.ظااَل فةريد ابراهيم:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

شكرية خان فةرمووي ئةوةمان ئيرزام كردووة هةردووكي بة ثابةند بووني ئةو عةقدةي هةية لة نَيوان 
ي كاك طؤران باسي كرد كة ع د كرَيضي و بةكرَيدةر، ئةوة لة برطةي دووةم لة ماددةي يةكةم هاتووة، ئةوة

)شريعة موتاعدقني( ة، ئةوةيان راستة تا ئةطةية فةقةرةي يةكةمي برطةي دووةم، بةاَلم كة دَيي لة 
فةقةرةي نيهائي ئَيمة قةيدمان كردووة بؤ ئةو ضوار ساَلة كة بة كرَييةك رَي  بكةون و لة نَيوانيان 

ةو ئةو مودة زةمةنيان دانراوة، بؤضووني راستة، زياتر لة ئيرزاممان كردوونة، واتة قيودي خاس و العام ئ
سَي كةس ثَيم واية داوايان كرد مودةي عةقد لة ضوار ساَل بكرَي بة ثَيني ساَل، خؤي دادطاكان، سةرؤكي 
دادطاي ئيستيئنايف هةر ضوار ناوضةكة لة بةردةمي ليذنةي ياسايي ئامادة بوون، ئةوان هةرسَيكيان داواي 

ن كردبوو، بةاَلم لة ليذنةي ياسايي كردمان بة ضوار ساَل، ئَيستاا سَي ئةندام كة داوايان كردووة سَي ساَليا
بةاَلم قضائي(، بَيتة ثَيني ساَل، ئةو مودةية ئَيمة لة مةحاكم وةرمان طرتووة، بة مةبةسيت )است رار احكام 

 كة ئةندامانيب ثَيشنيار ئةكةن ثَيويستة بدرَيتة دةنطدان، سوثاس.
 ةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:ب

سوثاس، جارَي نيساب تةواو نية، ماددةي دووةم موناقةشة ئةكةين، دوايي ئةخةينة دةنطدان، فةرموو 
 ماددةي دووةم.

 :ابراهيم ريدبةرَيز د.ظااَل ف
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ماددةي دووةم:
كة رَيكنةكةوتن لةسةر بري كرَي كة بةثَيي ماددةي دووةم لةم ياساية ئةطةر هةردوو اليةني طرَيبةستة 1

هاتووة، هةردوواليةن يان اليةنَي  مايف هةية ثةنا بةرَيتة بةر دادطاكاني بةرايي بؤ مةبةسيت دياري كردني 
ري بري كرَي كة لة رَيطةي ليذنةيةك كة ثَي  دَي بة سةرؤكايةتي دادوةري دادطاكة و ئةنداميةتي نوَينة

هةر يةك لة بةرَيوةبةرايةتي تؤمار كردني خانووبةرةي تايبةمتةند و بةرَيوةبةرايةتي باجي خانووبةرةي 
 تايبةمتةند.

برياري ليذنةي ثَيكهَيندراو بةثَيي برطةي يةكةمي ئةو ماددةية شياوي ثَيداضوونةوةية لةاليةن دادطاي  -2
( رؤذ لة رؤذي دواي دةرضووني 15لة ماوةوي )تَيهةَلضوونةوةي ناوضةكة، بة سيفةتي ثَيداضوونةوة 

 بريارةكةوةن برياري دةرضوو بة بني دائةنرَي.
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

( كةس قسةي هةية، تكاية ئةطةر تَيبينيةكان بنووسن لةسةر ماددةي 4سوثاس، ئَيستا كَي قسةي هةية  )
 .دووةم، فةرموو كاك ئومَيد
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 بةرَيز ئومَيد محة عري:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

تةنيا وةك ثرسيارة بؤ ليذنةي ياساييب، سةرجنة لةسةر ئةو ماددةية، ضونكة باس لةوة ئةكرَي برطةي 
يةكةم وازبة، برطةي دووةم برياري ليذنةي ثَيكهَينراو بةثَيي برطةي يةكةم شياوي ثَيداضوونةوةية 

وونةوةي ناوضةكة بة سيفةتي ئةوة تا كؤتايي، برياري دةرضوو بة بني دائةنرَي، لةاليةن دادطاي تَيهةَلض
سةرجنةكة ئةوةية ئةطةر طرَيبةست بة ئريادةي سةربةستانةي دوواليةن ئةجنام ئةدرَي لة مةسةلةي 

و برياردان لة بري كرَي دادطا ضؤن ئةتوانَي بريارَيكي لةو شَيوةية بدات  لة كاتَيكدا ثةيوةستة بة دو
شةخ  يان دوو اليةنةوة، ئةطةر برياري دادطا بؤ اليةكي ثةسند نةبوو، يان ئةو ليذنةية كة دادوةر 
سةرثةرشيت ئةكات ئةوكاتة ضي روئةدات  ضونكة حةقي هةر اليةنَي  لةو اليةنانةية كة بري ئةو كرَييةي 

، دواي ئةوة ضي ئةبَي، ئايا ئةوة بؤي دياري ئةكرَي بؤ مولكَي ، بؤ دووكانَيكـ، بؤ خانووَي  قةبووَلي نةبَي
 تةنيا طواستنةوةي كَيشة نية لة نَيوان خةَلكةوة بؤ ناو دادطاا  يةعين ئيشكاليةت لةوة ئةبينم، سوثاس.

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو كاك شَيركؤ.
 بةرَيز شَيركؤ محة امني:

 ن.بةرَيز سةرؤكي ثةرلةما
من لة ماددةي دووةم برطةي يةكةم ثَيشنيار ئةكةم ئةطةر بة طوجناوي بزانن ئةوةي بؤ زياد بكرَي كة 
دادطاكاني تَيهةَلضوونةوة لة سنووري تايبةمتةندي خؤيان و سنوورةكاني خؤيان بؤيان هةبَي ضةند 

 س.ليذنةيةك بةثَيي ثَيويسيت بؤ ئةو بابةتانة ثَي  بَينن يان دروست بكةن، سوثا
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو مامؤستا.
 :محةخانمصطفى ريب بةرَيز ه

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لة برطةي يةكةم سةرجني ئةوةم هةية كة ئةو ليذنة ثَيكئةهَينرَي لة كوَي ئةو بريارة ئةدات  كةشَ 

ئيرزام بكرَين بة كةشفَي ، بنووسرَي بة ثشت بةسنت بة كةشفَي  ئةكةن يا نا  لةبةر ئةوة ثَيم باشة 
برياري تَيدا ئةدرَي، مةبةست ئةوة بوو ئةو ليذنةية ناكرَي لة دائرية بريار بدةن، ئةبَي كةشَ بكرَي، 
لةبةر ئةوة ثَيويستة ثابةند بكرَين بة كةشفَي  بؤ شوَينَيكة، ئةطةر نةضن ئةو نيزاعة حةل نابَي، 

رةنطة دادثةروةرانة نةبَي، بؤية ئةوةي بؤ زياد بكرَي لة كؤتايي برطةي يةكةم بة ثشت بةسنت بة بريارةكة 
 كةشفَي  بريار تيا ئةدرَي، سوثاس.

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، فةرموو كاك ظةمان.
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 بةرَيز ظةمان فيصل سريم:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

زا ل سةر ماددا دوو فةقةرا ئَيكَي كو بَيذينت ئةو ليذنا ثَي  دَي ب سةرؤكاتيا دادوةرَي دادطاهَي و موالحة
ئةنداماتيا نوَينةرةتيا هةر يةكا بةرَي،ةبةراتي تؤمارا خانووبةرا، نة تؤمار  كردني، تؤماري خانووبةرة، 

 سوثاس.
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو كاك خةلةي.
 بةرَيز خرَ امحد معروي:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ماددةي دووةم فةقةرةي دووةم ثَيشنيار ئةكةم وا بكرَي ميكانيزمَي  بؤ ضةسثاندني كرَي دياري بكرَي، 
بة   واتة ميكانيزمةكة روونرت بَي بؤ دياري كردني، خؤ ناكرَي لة سةرةتاوة كرَيضيةك بيةوَي خانووَي 

كرَي بطرَي ئةطةر لةسةر ئةوة رَيكنةكةوتن ئيرت بضن بؤ مةحكةمة، ميكانيزمةكة وةك ئةوة بَي كة 
مامؤستا هةريب وتي ليذنةكة شوَيين مةوقي  ببييَن بؤ ئةوةي ميكانيزمي ضةسثاندني كرَيكة روونرت بَي، 

بكرَي يان ضؤنيةتي يان ئةوةي ثةيوةندي بة داهاتي تاكةوة حيساب كرَي يان رووبةري خانوو حيساب 
ئيلارةكة يان دووكانة حيساب بكرَي، بؤ كَيشةي وةك كاك ئومَيد وتي كةمرت نيزا  دروست بيَب بؤ 

 مةحكةمة.
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 وو طةشة خان.سوثاس، ئَيستا داوا لة ليذنةي ياسايي ئةكةين روون كردنةوة بدةن، نوقتةي نيزامي، فةرم
 :جالل بةرَيز طةشة دارا

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
من تَيبينيم لة رووي زمانيةوة لة ليذنةي ياسايي ئةثرسم بني باشرتة يان كؤتايي  ئةوةي ثَيشرت موتةبة  

 بووة بة كؤتايي، نازا  لة رووي زمانةوانةكانيب رةنطة ئةو بابةتة بزانن، سوثاس.
 ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر إبراهيم 

 سوثاس، فةرموو ليذنةي ياسايي.
 بةرَيز د.بةهار مةمحود فتار:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئَيمة ئةم  ،سةبارةت بةوةى كة طرَيبةست بة ئريادةى سةربةستانة هةبَيت ضؤن دادطا تةداخول دةكات

تةبعةن  ،َيني بة كرَيدةرو كرَيضى ئيرزام دةكةينياساية ئيستسناية بة تايبةتى لة بِرطةى دووةما كة دةل
ن حةقى و شريعةتى متةعاقيدين بؤ وامانكردوة  بؤ طَيرانةوةى عةدالةت لة نَيوا عةقدئيستسناية لة سةر 

دةبَي  ،وانة نةطةيشتنة رَيكةوتنوئةطةر ئةم د ،، ثَيويستة حةيان ثَي بَيموئةجري و موستةئلري بؤية
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بؤ ئةوةى ئيست رارَي  دروست  ،وةويةعنى ئَيمة ئةمةمان كرد ،بكات دادطاية خولباشرتين تةرةي كة تةدا
 ،سفر نةبَيتةوة ،انةيةوبؤ ئةوةى ئةم حةلةى كة ئَيمة دامان ناوة لة نةتيلةى رَي  نةكةوتنى ئةو دو ،بيَب

ةو ر ئمةبةستةكة ئةمةية ئيستسناية لةسة ،ى لَي دروست نةبَيضماددةكةمان ماددةيةكى عةقني بَي هي
ئةبَي كةشَ بكات  ،، سةبارةت بةوةى ئةو ليذنةى لة كوَي ثَي  ئةهَيندرَيئةسَرةى كة جةنابت باسى ئةكةى

قةزا حماكم بؤخؤيان ئيشى خؤيان ئةزانن يةعنى ئةوان خةبرييان هةية بؤ هةموو جؤرة بابةتَي  نةك 
ةوةى كة ئةوكةسة قسةبكات كة هةر تةنها بؤ مةسةلةى بةكرَيدان و ئةوانة ئةوان خةبري ئةنَيرن بؤ ئ

جةنابت دةلَيي لة شوَينى خؤيانةوة بِريار نادةن دواى ئةوةى ئَيمة لة بِرطةى دواى ئةوةدا ئيرزامانن 
ئةوةا هةر جوابيشة بؤ  ،كردوون بة جةند نيسبةتَيكةوة كة دةبَي كرَيكة لةو نيسبةتانة تَي نةثةرَي

ئةوة كة جةنابت سةير  ضةسثاندنى كرَي ماددةى دواى ئةوةى كاك خةلةفيب كة طوتى بؤ ميكانزمَي  بؤ
 .كرَيكة لةوة تَيثةر نةكات، سوثاس تَيكمان داناوة كة دةبَيبكةى نيسبة

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 .ز د. بةهارسوثاس بؤ بةرَي
 بةرَيز بةهار حممود فتار:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان. 
ة َيية و ئةوةى طةشةخانيب ثَيم واية داريي بوة كة بنِيث، ئةوةى كاك ظةمان بة ى ثةرلةمانببورة سةرؤك

 .حوكمةكة بة بنِي دا دةنرَيت
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 نكردنةوانة بةرَيز تةالر خان فةرموو.وبؤ ئةم رو ،زؤر سوثاس بؤ د.بةهار
 مد:حملطيف بةرَيز تةالر 

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
نكردنةوةيةكى زياتريب خؤى ثَيشرت ئةم كةشفانة كة وو رو دةكةم، والرة من بؤ ثشتطريى قسةكانى دكتؤرة

( 208-7-15واتا ئةوانةى دواى ) ،(2008-7-15ئةكرَي ئَيمة هةموى بؤ ئةم عةقدانةية كة ثَيب )
ة خؤيان ئةقدةكان بة ثَيى ئةو ئيلارةى يفتَيكيان نيطرَيبةستَيكة لة نَيوان موئةجر و موستةئلر هيض طر

بةاَلم ئةو  ،ةكةنةوة يان كؤتايي ثَي  ئةهَيننكة ئةيانةوَيت ديارى ئةكةن و كؤتاى ثَيهات يان تازةى ئ
(بوة بؤية بة ثَيويستمان زانى ئةم ليذنةية ثَي  بَيت، و ئةم 2008-7-15طرفتانة لة ثَيب طرَيبةستةكانا )

ئَيمةا خؤمان لة ليذنة  ،خؤى ئةطةر كةشفةكةى دابَي باشرتة ،ن هةَلدةسنت بة كةشفكردنليذنةيةا خؤيا
بؤ ئةوةى  ،هةر كةشفةكةشى تيا بَي و و ئيستيعانةا بة شارةزاييكى دادى بكرَي ،كرد ثَيشنيارى ئةوةمان

ى ئةو ليذنةية ئةتوان ،بةاَلم ئةطةر تَيشيدا نةبَي تةحسل حاسرة ،و كاتةيا ئةطةر تَييدابَي باشرتةلة
 كان بَي خانووى و كةشفى حمةليب شوَينةكة ئةكات، ضونكة ئةطةر دوئيستيعانة ئةكا بة شارةزايةكى داد
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ة بةو بؤية دَلنياب ،ؤن ئةو نرخةى بؤ خبةمَرةندرَييَننازانرَي ض ،ئةطةر كةشفةكة نةكات ،بَي يان شوقة بَي
 .شَيوةية كاركردنى دادطاكان

 َيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر إبراهيم ئ

 .، بةرَيز د.ظاال فةرمووسوثاس بؤ بةرَيز تةالر خان
 بةرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ( ساَلةكة هةية بيخة دةنطدان 5ئةطةر نيسابى دانطدانى )

 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 .بهزاد لة ليذنةى شارةوانى فةرمووماوة كاك  خالَيكى ترمان
 بةرَيز بهزاد درويب درويب:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
  خاَلى طرنس لةو ياسايةدا هةنة.نكردنةوة سَيووالرة تةبعةن هةربؤ دَلنيايي رو

مةسةلةى ، بةاَلم طرَيبةست بؤ نوَيكردنةوةى قيمةتةكة هةردووال رَيكبكةون بةينى خؤيان : ئةسَل وايةيةك
، ( ساليب بةجَيبَيرى4كةمرت لة )نةك كة مةسةلةن كابرا ساَلةك تَيدابي ئةتوانى دواتر مةسةلةن  ،(ساَلة4)

 بؤ منونة.
(م هَيشتا نةهاتينةتة سةر ئةوةا زؤر بةرَيز ثرسيارى كرد كة باسى 4: قيمةتةكة لة ماددةى )ددوةم

 .بانة تَيثةر نةكةنئةو نسقيمةت يان لة ماددةى ضوارةم تةحديد كراوة كة 
 :سَييةم

بةاَلم كة لة ليذنةا مناقةشة كرا يةعنى ئةو  ،شتم ئةوةى مامؤستا هةريب ثةسةندةمنيب هةر وا تَيطةي
ئةو وةختة دادطا  ،نة دادطاضبةينى كرَيضيان و كرَيدةر دة زمنةن ليذنة كاتى ئيشكالةك هةبووسَي بةرَيزة 

وة ضةندة  يانى تة ني دةكةن لةسةر ئةو وةتى ئةم خانكة قيم ،يار دةدا كة  ن كةشفةك بكةنبِر
 .ة لةوَي ديارى دةكرَين، زؤر سوثاستة ينة ئةو رَيذانةى كة لة ماددةى ضوارةم هاتو

 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

ايي دةكةين ماددةى يةكةم بةرَيزان ئَيستا داوا لة لة ليذنةى ياس ،زؤر سوثاس بؤ بةرَيز بةهزاد دةرويب
 .ةكة خبوَينةوةو دةخيةينة دةنطدانساَل (5بةو ثَيشنيارةى كة ثَيشنيارى دووةم بوو بة )

 بةرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ئينلا ضوار ساَلةكة دةكةينة ثَينض ساَل و  ،ئةطةر دةنطى هَينا ،ار ثَيشنيارةكة خبة دةنطدانيةكةجم

 .وَينينةوةو  دةخيةينة دةنطدانةخيد
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 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 .خبوَينةوة جارَيكى تر بؤ دووبارة ماددةكة
 بةرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 .ضوار ساَل بكرَيت بة ثَيني ساَل ثَيشنياريان كردووة كة

 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئي

دةستى خؤ بةرز  ،/كة سَي كةسة لة طةَلى بوو ،، ضوار ساَلةكة بكرَيت بة ثَيني ساَلبةلَي ئةوةى لةطةَلة
ةو دةيةوَيت يساَل ئةوةى لةطةَلدا ني (5( بةرَيز لةطةَلداية بكرَيتة )19ساَل، ) (5ساَل بكرَيتة ) (4بكاتةوة )

ة يئةندامى بةرَيز لةطةَلدا ني (28ساَل تَينَينت ،دةستى خؤ بةرز بكاتةوة ) (4وةكوخؤى تَينَيتةوة )
 .رموو يةك خاَلى نيزامى كاك خةلةي(ساَل دةمَينَينت بةلَي فة4واتا ) ،دةيةوَيت وةكو خؤى تَينَيتةوة

 َ امحد معروي:بةرَيز خر
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

( ساَل 4( ساَلة بو بة )5ة يا )(ساَل4نةطرت ومت ئةو )مةكةم وةراَلوة ،من ثرسيارَيكم كرد لة ليذنةى ياسايي
بةر لةو ضوار ساَلة دةرضم  ئةى ئةطةر ويستم ،( ساَلة مرى كرَيضى لة رَيطةوة ئةرؤم عةقد ئةكةم4ئةو )

  يةعنى
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

تةانة ناقةشةى ئةو بابةومة دواتر لةطةَل ليذنةى ياسايي مئَي ،ناقةشة تةواو دةبَيتودواى دةنطدان م
 .بكرَيت، كؤى ماددةكة تكاية

 بةرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ليذنةى ياسايي دواى دارشتنةوةى ماددةى يةك بةو شَيوةية لةسةر ئةم سيرةية رَيكةوتني ماددةي يةك 

(ى هةمواركراو لة هةرَيمى 1979(ى ساَلى )87انى خانوبةرةى ذمارة )ماددةى سَييةم لة ياساى بةكرَيد
 .مانةى خوارةوة جَيطاى دةطرَيتةوةكوردستانى عَيراق كار دةوةستَيندرَيت و ئة

ئةو طرَيبةستانةى بة كرَيدانى خانوبةرة بؤ مةبةستى  نيشتةجَيبون يان هةيرى نيشتةجَيبون كة دواى -1
(ى ساَلى 40) نة ذَير كارى حوكمةكانى ياساى شارستاني و ذمارة( طرَيدراون دةكةو15-7-2008)
 .(ى هةمواركراو1951)
ئةو طرَيبةستانةى بةكرَيدانى خانوو بةرة بؤ مةبةستى نيشتة جَيبونى يان هةيرى نيشتة جَيبون ثَيب -2
شارستانى  ( طرَيدراون و ماوةكةيان كؤتايي ثَي هاتوة دةكةونة ذَير كارى حوكمةكانى ياساى15-7-2008)

(ى هةمواركراو بة مةرجى ثابةندكردنى بة كرَيدةر و كرَيلى بة طرَيدانى 1951(ى ساَلى )40ذمارة )
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كة هةردوو ال لةسةرى رَي  ( ساَل كةمرت نةبَيت بة كرَي  4طرَيبةستى بة كرَيدانى نوَي كة ماوةكةى لة )
 .دةكةون

 ان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةم

بةو شَيوازةى كة ةَلداية دةستى خؤى بةرز بكاتةوة  ماددةى يةك دةخةينة دةنطدان ئةوةى لةط
انيية بة زؤرينةى دةنس كةس لةطةَلد (3)  ( كةس لةطةَلي داية، ئةوةى لةطةَلدانيية42َيندرايةوة )خو

 . ثةسةند كرا
 .ى دووةم: موناقةشةى لةسةر كراوةماددة

 يم:بةرَيز د.ظااَل فريد ابراه

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ماددةى دووةم : 

ئةطةر هةردوواليةنى طرَيبةستةكة رَي  نةكةوتن لةسةر بِرى كرَيكة كة بة ثَيى ماددةى يةك دووةم لةم -1
ياسايةدا هاتوة هةردوواليةن يان اليةكيان مافى هةية ثةنا بةرَيتة بةر دادطاكانى بةرايي بؤ مةبةستى 

كة لة رَيطةى ليذنةيةك كة ثَيكدَيت بة سةرؤكايةتى دادوةرى دادطاكةو ئةنداميةتى  ديارى كردنى بِرى كرَي
ةبةرايةتى باجى خانوبةرةى نوَينةرى هةر يةك لة بةرَيوةبةرايةتى تؤمارى خانوبةرةى تايبةمتةندو بةرَيو

 .تايبةمتةند
نةوةية لة اليةن وثَيداجو بِريارى ليذنةى ثَي  هَيندراو بة ثَيى بِرطةى يةكةمى ئةم ماددةيةا شياوى-2

رؤذ لة رؤذى دواى دةرضوني  (15نةوة لة ماوةى )ودادطاى تَيهةَلضونةوةى ناوضةكة بة سيفةتى ثَيداضو
  .بِريارةكة و بِريارى دةرضوو بة بنِي دادةنرَي

 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 ،( كةس لةطةَلداية49لةطةَلداية، دةستى خؤى بةرز بكاتةوة ) ماددةى دووةم دةخةينة دةنطدانةوة ئةوةى
، ماددةى سَييةم بؤ ة، بة كؤى دةنس ئةم ماددةية ثةسةندكراي  كةس لةطةَلدا نييةئةوةى لةطةَل داني

 .طفتووطؤ
 بةرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بةسةر ئةو  ،جَي دةكرَيددةى دووى ئةم ياساية جَيبةو ما : حوكمى ماددةكانى يةك دووةمماددةى سَييةم

 .ن بؤ دةرجووة و ثرةى بنِييان وةرنةطرتوةداوايانةى كة لةبةر دةم دادبينيدا يان بِريارى ضؤَلكردنيا
دووةم : وةستاندنى جَيبةجَي كردنى حوكمةكانى ضؤَلكردن كة ثرةى بنِييان وةرطرتوة بة ثَيى حوكمةكانى 

جَيكراون لة اليةن ووة لة ماوةى بةر كاربونى جَيبةرضة(د2008ساَلى ) (ى9ياساى ذمارة )
 .ةرَيوةبةرايةتيةكانى جَيبةجَيكردب
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 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ة بةرَيز يدوو بةرَيزمان هة ،بةرَيزان ئةوانةى دةيانةوَيت موناقةشة لةسةر ئةو ماددةى سَييةم بكةن
 .ركؤد.شَي

 بةرَيز د.شَيركؤ محة امني:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

وى وهةم لةر ،ؤكةكةشيةوةوى ناوةِروهةم لة ر ،ةوةيوى زمانةوانيوماددةى سَييةم خاَلى دووةم هةم لة ر
ئةَلَي برؤ لة تةنفيز كرَيكةى بؤ  ،يا تاخري ئةكات ،يةعنى كةسَي  كرَي دوا ئةخات ،ئةوةشةوة كة ئةوترَيت

، لة وةستاندنى من ثَيشنياز ئةكةم ئاواى لَيبكةن ،جَيكردنوَينة با بَرَيني دانان بؤ جَيبةئةو ش واتا ،دانَي
جَيبةجَيكردنى كاتى تةنفيز حوكمةكانى ضؤَلكردن بؤ ثرةى بنِييان وةرطرتوة بة ثَيى حوكمةكانى ياساى 

لة اليةن جَيكردن جَيبةونى كة دانراون بؤ ن لة ماوةى بةركاربوو( دةرضو2008ى ساَلى  ) (9) ذمارة
يةن بةرَيوةبةرايةتيةكانى لةالكمةكانى دانراون بؤجَيبةجَيكردن حوبةرَيوةبةرايةتيةكان كة

 .ةز ئةكةن بؤشتان ئةنوسم بة نوسنيئةطةر ح ،جَيكردنةوةجَيبة
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 مان سوثاس كاك د.شَيركؤ.بةرَيز كاك ظ ،بةلَي بنوسة زةمحةت نةبَي
 بةرَيز ظمان فيصل سريم:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ديارة ماددةى سَي فةقةرةى يةك زؤر وازحة ئةو حالةتةى طؤت مرافةحَي دابي يان ذى ئةطةر بِرياريشى بؤ 

َلَي بة ،ماددةى دووَي سةر جَيبةجَي بينت دةضوو بةلَينةيا قةتعى بينت حوكمى ماددةى يةكى فةقةرة دوو
دووية تنى بةح  وةقت تةنفيزى دكنت بةحسَي كؤهايةتة مة ذى ئةوة  ،ئةوة نةك طةلةك وازر فةقةرة

مةتفَينت ئةسل رجعى حوكمى بنِي بؤ دةرضوو ظَيرَي وازحبينت كو حوكمى مادَي يةكَي فةقةرة دوو ماددة 
 .ِريارة بات وةرطرت و طةلةك سوثاسدووَي سةروان حالةتا تةتبيجن بن كو  ب

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 .ونكردةوةى ثَيويستبةرَيز ليذنةى ياسايي ئةطةر رو ،سوثاس بؤ بةرَيز ظةمان فيصل
 بةرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 .دةطريَينتوةر ثَيشنيارةكةى كاك ظمان حوكمةكانى ماددةى يةكةم و ماددةى دووةمى ئةم ياساية 

 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 .ونكردنةوةية، د.رَيواز فةرمووسوثاس بؤ بةرَيز د.ظااَل بؤ ئةم رو
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 بةرَيز د.رَيواز فائجن حسني:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةاَلم لة  ،جَيية هةوة بةيةعنى لةروى سيا ،بةجَيية لة رووى شكَرةوةئةو قسةيةي كاك د.شَيركؤ ئةيكا 
ئةم ياساية  ،ئةويب ئيالقةى بة خراثى سياهةكةوة هةية ،وى ناوةرؤكةوة ثَيم واية تَينةطةيشتنَي  هةيةور

(دا درابَي و ئةو 2008(ى ساَلى )9مةبةستى ئةوةية كة هةر حوكمَي  لة كاتى بةركاربونى ياساى ذمارة )
وكان ةَل  لة دةندَي  حوكم جَيبةجَيكراون هةندَي خه ،فةترةيةيةى كة كارى ثةرلةمان راوةستاوة

كة  ،رةجعى ى ثةرلةمانى كوردستان كة بة ئةسةريمةبةست ،كراون، هةندَي  خةَل  لة خانوو دةردةركراون
لةبةر  ،انةى لَيى دةركراونوكان و بازاِر، يان بؤ ئةو دةكانى خؤيانوئةم خاوةن حةقانة بطةرَينةوة بؤ خانو

طةى يةكةمى تايبةت بَي بةوانةى كة لةبةر دةمى دادبينني يان حوكمةكة دةرةجةى بة ئةوةى ئةطةر بِر
جَيكراون ن لة دائريةى تةنفيزن يان، جَيبةتاتى وةر نةطرتوة بِرطةى دووةمى تايبةتة بةوانةى كة فعرة

ةجَيكراون بةاَلم ئةوانةى جَيب ،ةوةية ئي افى تةنفيزيان بؤ بكرَيئةوانةى لة دائريةى تةنفيزن ئةسَل ئ
لةبةر ئةوة منيب ئةطةر  ،ونى بِريارةكةو جَيبةجَيكردنىوندرَيتةوة بؤ ثَيب دةرضَيئةبَي دؤخةكة بطةر

ةوة، ئةوةى  رةفي ةكا  لَيم وةر بطرن ثَيشنيار ئةكةم بيكةين بة سَي بِرطة بِرطةى دووةم وةكو خؤى تَينَيت
جَيكردن روونرت بَي كة مةبةستمان ةتيةكانى جَيبةيةن بةرَيوةبةرايجَيكراون لة الئةخريى نوسراوة جَيبة

ى مافى ئةوةى ض( ضؤَلكراون كرَي9انةى كة لةسةر ئةساسى ئةو قانونة قانوونى ذمارة )وئةوةية ئةو خانو
 .ةطةر خؤى ئارةزى كردوو، زؤر سوثاسهةبَي بطةرَيتةوةو ئ

 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

ئَيستا داوا لة ليذنةى ياسايي دةكةين لةسةر ئةو  ،نكردنةوةيةوس بؤ بةرَيز د.رَيواس بؤ ئةم روزؤر سوثا
 خاتوو شكرية فةرموو. ،َيكى نيزامىدةبنة دوو بِرطة يان سَي بِرطة خاَل ،كةونكسياهة رَي

 :ىمصطفبةرَيز شكرية مسايل 
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةاَلم ئةطةر بةو شَيوازةى كة د.رَيواس  ،ةَلطايةنى كَيشةكانى ناو كؤمئاماني لة دةركردنى ياسا ضارةسةركرد
بؤ منونة ئةطةر دووكانَي  كة ئَيستا كة كرَيضيةكة دةركراوة ئةو  وتى بةراستى كَيشةكان زؤر زياتر دةكات،

 ،ةجعىئَيستا ئةو قانونةى لةسةر جَيبة جَيبكرَي بة ئةسةرى ر ،ة داويةتيةوة كرَيليةكى تروساحَيب خانو
رَيضيةكةى ية دةر بكرَيتةوةو كضيةعنى كةوابَي كَيشةكة زؤر طةورةتر دةبَي جارَيكى تر دةبَي ئةو كرَي

، بؤية تكا دةكةم ئةم خاَلة بة هةند وةر بطرن و ئةسةرى رةجعى بؤ ئةوة نةبَي يةكةم بطةرَيندرَيتةوة
زؤر زياد دةكات اوة تكاية ئةوة كَيشة ، بةاَلم ئةوةى كة تةنفيزكرى كة تةنفيز نةكراوة ئةوة دةكرَيئةوة

 .سوثاس
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 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

زياتر لةبارةى سوثاس خاتوو شكرية هةرجةندة خاَلى نيزامى نةبوو داوا لة د.رَيواس دةكةم رونكردنةوةى 
 .ئةم بابةتةوة  بدا

 بةرَيز د.رَيواز فائجن حسني:
 ةرلةمان.بةرَيز سةرؤكى ث

، بةاَلم م واية نا ئيست رارى دروست ئةكائةوة بِريارى ليذنةية، خؤم شةخسى لةطةَلى نةبووم ،ضونكة ثَي
ان ثَي باشة ئةندامانى ثةرلةمان خؤيان ضي ،بِريارى ليذنةبَي ثَيوةى ثابةندبوو و بةرَيزانيب لة ثةرلةمان

 .ةكة ئةسةرى رةجعى ئةبَييي بوة ئَيمة كة قانونبةاَلم ئةوة بِريارى ليذنةى ياسا ،ئةوة مةسةلةيةكى ترة
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ،تر ئةم ماددةية دابرَيذن كا سياهة بكةند، دةرفةت بة ليذنةى ياسايي دةدةين با ورززؤر سوثاس بؤ د.رَيوا
 .ؤستاريب خؤ خاَلى نيزامى نيية مامزةمحةت نةبَي فةرموو مامؤستا هة

 محة خان: ىمصطفبةرَيز هةريب 
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

و د.رَيواسيب هةمان  ،نةخَير خاَلى ثةيرةوى نية من بة تةواوى ثشتيوانى ئةو رايةي شكرية خان دةكةم
ضونكة  ،، ئةطةر ئةمة ئةسةرى رةجعى هةبَيبةراستى ئةوة كَيشة بة دواى خؤيدا ئةهَييَن ،رةئى هةية

تؤ دَيى ئَيستا ئةوانة  ،ةند جارَي  دراوةتة كرَيضموَلكَي  ئةبَي لة دواى دةرضونى ئةو خانوو يان هةر 
 .ة عةقدى تازةيان بؤ كراوة، سوثاسهةَل دةوةشَينيتةوة ك

 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 .ؤستا هريب فةرموو بةرَيز د.ظااَلسوثاس بؤ مام
 ابراهيم:بةرَيز د.ظااَل فريد 

 ثةرلةمان. بةرَيز سةرؤكى
بة رةزامةندى ئةندامانى  ،نى سوَلتةى قةزائي ووئةو ئةسةرى رةجعيةى لَيرة كة داومانة بة ئامادةبو

بة وازحى بَرَيني هةندَيكيان لةو هيابى ئةوةى كة نةمانتوانى  ،ضيةليذنةى ياسايي لة مةسَرةحةتى كرَي
نى هةموارى بكةين هةندَي  لة ساحَيب با بَرَيني دووكانةكان ( رابطرين و نةنانتوا9قانونى ذمارة )

ئةمة لَيرانة دةَلَيني ئةسةرى رةجعى  ،يةكان بكةنضتوانيان بطةنة ئةحكامى قةزائي و تةخريةا بة كرَي
ى بتوانَي ئةوةى بة زؤر لةو فةراهة ياسايةى كة دروست بوو دةركراوة بتوانَي ضهةبَينت لة بةرذةوةندى كرَي

، ئةطةر ثةرلةمانيب نَيتى مة لة مةسَرةحةتى كرَيلية تةوة ناو دووكانةكةى ئَيمة ئةسةرى رةجعيبطةرَي
ة و ئةوة سوَلتةى قةزائى مان  وهةدةفى موشةري  بو ،ئةو سَي ثَيشنيارة دةكات رةتى دةكاتةوة شتَيكى كةية

ى بدةية و ئركاموو يةعنى سوَلتةى قةزائى ئةطةر بة من بَرَي ئةسةرى رةجع ،ة لةسةر ئةوةىونةبو
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ئيست رارى قةزام لَي تَي  نادا، باشة ثةرلةمان نوَينةرى خةَلكة !بؤ دةبَي ئةسةرى رةجعى نةداتَي لة 
 ةحةتى كرَيلى ئةوةا ثرسيارة   سوثاس.مةسر

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

مان باشة كؤتايي بةو دانيشتنة بَينني بؤ بةياني بةَلَي دكتؤرة ظاال سوثاس بؤ ئةو روونكردنةوة، ثَي
 بةردةوام دةبني، سوثاس بؤ جةنابتان.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 د. يوسَ حممد صادق                    جعفر ابراهيم ئَيمينكي                           فخرالدين قادر                    
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                        سكرت  

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – كوردستان                        عَيراق       – كوردستان
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 (ي 4ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 2018–1–10رَيكةوتي  ضوار شةممة

 خولي ضوارةمي هةَلبذاردن
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  (4ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 2018/ 10/1 رَيكةوتي شةممةضوار 

تذذذمَير )   يذذوةِرؤي(ي 12كا كذذةوتي  شذذةممةضذذوار  رؤذي ثذذَيب ن لذذةماني  10/1/2018رَي سذذتان  ثةر  -كورد
لذَذةبانيبةِرَيز بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمينكي جَيطري سةرؤك و، بة سةرؤكايةتي عَيراق  طذذةرد تا سذذكرتَيري  بَي

 ( ي خؤي بةست.2018, ساَلي )ضوارةميخولي  (ي4, دانيشتين ذمارة )ثةرلةمان
 بةرنامةي كار:

مذذارة )ةوِر( لة ثةي20(ي ماددة )1اني بِرطة )بةثَيي حوكمةك نذذاوخؤي ذ سذذاَلي 1ي  هذذةمواركراوي  ي 1992(ي 
مذذارةكاتا ي دبِريار ثةرلةمانعَيراق, دةستةي سةرؤكايةتي  -ثةرلةماني كوردستان  شذذتين ذ خذذولي  (ي4) ي داني

كذذات ) لذذة  بذذذاردن  ضذذوارةمي هةَل خذذولي  لذذة  لذذةم  سذذاَلي ثَين شذذةممة 12بذذةهارةي  يذذوةِرؤي رؤذي ضوار ثذذَيب ن (ي 
 بةم شَيوةية بَيت: دا 10/1/2018رَيكةوتي 

-72طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي ِرَيكخسنت و ضاندني ئةندامةكاني جةستةي مرؤظ بةثَيي ماددةكاني ) 1
 ( ي هةموار كراو.1لة ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )( 74-75
خوَيندنةوةي ِراثؤرتي شيكاري لة ِرؤشنايي ثرةنسي  و بةند و برشطةكاني ياسا لةسةر ئاسيت  -2

نَيودةوَلةتي و ناوخؤيي سةبارةت بة عةرةب كردنةوةي ناوضة كوردستانيةكاني دةرةوةي ئيدارةي هةِرَيم 
ي ناحيةي سةرطةران لةاليةن حكومةتي عَيراقةوة لةاليةن ئةندامي ثةرلةمان بةِرَيز دكتؤر وةكو طوندةكان

 )ِرابةِر فةريد( لة فراكسيؤني ثارتي دميوكراتي كوردستان ثَيشكةا ئةكرَي.
 خوَيندنةوةي ِراثؤرتي ليذنةي ناوخؤ سةبارةت بة خؤثيشاندانةكاني ئةو ماوةية لة هةرَيمي كوردستان. -3
( لة ثةيِرةوي ناوخؤي 71ندنةوةي يةكةمي ئةو ثرؤذة ياسا و بِريارانةي خوارةوة بةثَيي ماددةي )خوَي -4

 ( ي هةموار كراو:1992( ي ساَلي )1ثةرلةماني كوردستاني كوردستان ذمارة )
ثرؤذة ياساي ضاكسازي لةو خانةنيشن و مووضة و دةرماَلة و بةخشني و ئيمتيازاتي ديكة لة هةرَيمي  1

 ان– عَيراق.كوردتس
 ثرؤذة ياساي بة دامةزارو كردني هَيزة ضةكدارةكاني كوردستان. -2
( ي 2012( ي ساَلي )28ثرؤذة ياساي بةرقرار كردني ياساي نةيةشتين بازرطاني كردن لة مرؤذ ذمارة ) -3

 عَيراق لة هةرَيمي كوردستان.
 ثرؤذة ياساي ئاوةداني طوندةكاني كوردستان. -4
 ( ي عَيراق.2012(ي ساَلي )28نفازي قانوني ِرَيطريكردني بازرطاني بة مرؤظ  ذمارة )ثرؤذة ياساي ئي -5
 (.2016ثرؤذة ياساي ئينفازي قانوني حيفازي وةسائي ي ساَلي ) -6
الذين فقد جزئا من سائني جرائم من ممارسات نضام مراهق( ثرؤذة ياساي ئينفازي قانوني موتةزةرين ) -7

 (.2019(ي )5ذمارة )
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 (.2012( ي ساَلي )78رؤذة ياساي ئينفازي قانوني )توقي  الكرتؤني و معامالت الكرتؤني( ذمارة )ث -8
 (.2015( ي ساَلي )39ثرؤذة ياساي ئينفازي قانوني )هسب ئةموال و تنوين االرهاب( ذمارة ) -9

 ثرؤذة بِرياري داطريكرني موَلكي طشيت بة مةبةسيت دروست كردني ماَل. -10
ياري بة تاوان ناساندني كارةساتي قةزاي خورمات و باقي ناوضة كوردستانيةكاني تري ثرؤذة بِر -11

 دةرةوةي ئيدارةي هةرَيم.
– ثرؤذة برياري ثَيكهَيناني ليذنةيةكي كاتي ثةرلةمان بة مةبةسيت بةدواداضوون بؤ يةكاليي 12

ني ديكةي دةرةوةي ئيداري كردنةوةي جينؤسايد بةرامبةر هاواَلتياني كوردي قةزاي خورمات و ناوضةكا
 ( لةاليةن سوثاي عَيراقةوة دةسيت ثَيكرد.2017-10-16هةرَيمي كوردستان لة دةوروبةري بةرواري )

دانان و ئاَلوطؤركردني ئةو ئةندامة بةرَيزانة لة ليذنة هةميشةييةكاني ثةرلةماني كوردستان بةثَيي  -5
 ( ي هةموار كراو.1992( ي ساَلي )1ذمارة ) ( ي ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان44ماددةي )

ثَيشاوخستين دةسترةكاركَيشانةوي ئةندامي ثةرلةمان بةرَيز )صاحل دَلشاد صاحل( لة ليذنةي ثيشةشازي و  1
 وزة و سةرضاوة سروشتيةكان،

ثيشاوخستين دةسترةكاركَيشانةوةي ئةندامي ثةرلةمان بةرَيز )سي،ةر حاجي( لة ليذنةي بازرطاني و  -2
 ثاراستين مايف بةكاربةر.

زياد كردني ئةندامي ثةرلةمان بةرَيز )عري عومسان عري( بؤ ليذنةي ثيشةسازي و وزة و سةرضاوة  -3
 سروشتيةكان.

زياد كردني ئةندامي ثةرلةمان بةرَيز )صاحل دَلشاد صاحل( بؤ ليذنةي بازرطاني و ثاراستين مايف  -4
 بةكاربةر.

بةرَيز )سي،ةر حاجي( بؤ ليذنةي ثيشةسازي و وزة و سةرضاوة  زيادكرني ئةندامي ثةرلةمان -5
 سةروشتيةكان.

( لة هةرَيمي 2004( ي ساَلي )86طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي هةمواري ياساي هاتوضؤي ذمارة ) -6
( ي 1( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )75-74-72كوردستان–عَيراق بةثَيي ماددةكاني )

 ( هةموار كراو.1992)ساَلي 
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
بةرنامةي كار، خولي ضوارةمي هةَلبذاردن، ساَلي بةناوي طةلي كوردستان، دانيشتنةكة دةست ثَي دةكةين، 

بةرنامةي كار، بةثَيي حوكمةكاني بِرطة يةكي ( 2018-1-10(، ِرؤذي دانشنت )4ثَينلةم، دانيشتين ذمارة )
( ي هةموار 1992( ي ساَلي )1عَيراق ذمارةي )-( لة ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان20ماددةي )

( ي خولي ثايزةي ساَلي ثَينلةم لة خوَلي 4كراو دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياريدا دانيشتين ذمارة )
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-1-10ة ِرَيكةوتي )شةممضوارِرؤذي  ( ي نَيوةِرؤي12ان لة كاتذمَير )دستهةَلبذاردني ثةرلةماني كور
 ( بَي و بةرنامةي كاري دانيشنت بةو شَيوةية:2018

-72طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي ِرَيكخسنت و ضاندني ئةندامةكاني جةستةي مرؤظ بةثَيي ماددةكاني ) 1
 ( ي هةموار كراو.1( لة ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )74-75
خوَيندنةوةي ِراثؤرتي شيكاري لة ِرؤشنايي ثرةنسي  و بةند و برشطةكاني ياسا لةسةر ئاسيت  -2

نَيودةوَلةتي و ناوخؤيي سةبارةت بة عةرةب كردنةوةي ناوضة كوردستانيةكاني دةرةوةي ئيدارةي هةِرَيم 
لةاليةن ئةندامي ثةرلةمان بةِرَيز دكتؤر وةكو طوندةكاني ناحيةي سةرطةران لةاليةن حكومةتي عَيراقةوة 

 )ِرابةِر فةريد( لة فراكسيؤني ثارتي دميوكراتي كوردستان ثَيشكةا ئةكرَي.
 خوَيندنةوةي ِراثؤرتي ليذنةي ناوخؤ سةبارةت بة خؤثيشاندانةكاني ئةو ماوةية لة هةرَيمي كوردستان. -3
( لة ثةيِرةوي ناوخؤي 71وارةوة بةثَيي ماددةي )خوَيندنةوةي يةكةمي ئةو ثرؤذة ياسا و بِريارانةي خ -4

 ( ي هةموار كراو:1992( ي ساَلي )1ثةرلةماني كوردستاني كوردستان ذمارة )
ثرؤذة ياساي ضاكسازي لةو خانةنيشن و مووضة و دةرماَلة و بةخشني و ئيمتيازاتي ديكة لة هةرَيمي  1

 كوردتسان– عَيراق.
 هَيزة ضةكدارةكاني كوردستان. ثرؤذة ياساي بة دامةزارو كردني -2
( ي 2012( ي ساَلي )28ثرؤذة ياساي بةرقرار كردني ياساي نةيةشتين بازرطاني كردن لة مرؤذ ذمارة ) -3

 عَيراق لة هةرَيمي كوردستان.
 ثرؤذة ياساي ئاوةداني طوندةكاني كوردستان. -4
 ( ي عَيراق.2012(ي ساَلي )28ذمارة )ثرؤذة ياساي ئينفازي قانوني ِرَيطريكردني بازرطاني بة مرؤظ   -5
 (.2016ثرؤذة ياساي ئينفازي قانوني حيفازي وةسائي ي ساَلي ) -6
الذين فقد جزئا من سائني جرائم من ممارسات نضام مراهق( ثرؤذة ياساي ئينفازي قانوني موتةزةرين ) -7

 (.2019(ي )5ذمارة )
 (.2012( ي ساَلي )78معامالت الكرتؤني( ذمارة )ثرؤذة ياساي ئينفازي قانوني )توقي  الكرتؤني و  -8
 (.2015( ي ساَلي )39ثرؤذة ياساي ئينفازي قانوني )هسب ئةموال و تنوين االرهاب( ذمارة ) -9

 ثرؤذة بِرياري داطريكرني موَلكي طشيت بة مةبةسيت دروست كردني ماَل. -10
ت و باقي ناوضة كوردستانيةكاني تري ثرؤذة بِرياري بة تاوان ناساندني كارةساتي قةزاي خورما -11

 دةرةوةي ئيدارةي هةرَيم.
– ثرؤذة برياري ثَيكهَيناني ليذنةيةكي كاتي ثةرلةمان بة مةبةسيت بةدواداضوون بؤ يةكاليي 12

كردنةوةي جينؤسايد بةرامبةر هاواَلتياني كوردي قةزاي خورمات و ناوضةكاني ديكةي دةرةوةي ئيداري 
 ( لةاليةن سوثاي عَيراقةوة دةسيت ثَيكرد.2017-10-16دةوروبةري بةرواري )هةرَيمي كوردستان لة 
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دانان و ئاَلوطؤركردني ئةو ئةندامة بةرَيزانة لة ليذنة هةميشةييةكاني ثةرلةماني كوردستان بةثَيي  -5
 ( ي هةموار كراو.1992( ي ساَلي )1( ي ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )44ماددةي )

َيشاوخستين دةسترةكاركَيشانةوي ئةندامي ثةرلةمان بةرَيز )صاحل دَلشاد صاحل( لة ليذنةي ثيشةشازي و ث 1
 وزة و سةرضاوة سروشتيةكان،

ثيشاوخستين دةسترةكاركَيشانةوةي ئةندامي ثةرلةمان بةرَيز )سي،ةر حاجي( لة ليذنةي بازرطاني و  -2
 ثاراستين مايف بةكاربةر.

ي ثةرلةمان بةرَيز )عري عومسان عري( بؤ ليذنةي ثيشةسازي و وزة و سةرضاوة زياد كردني ئةندام -3
 سروشتيةكان.

زياد كردني ئةندامي ثةرلةمان بةرَيز )صاحل دَلشاد صاحل( بؤ ليذنةي بازرطاني و ثاراستين مايف  -4
 بةكاربةر.

ة و سةرضاوة زيادكرني ئةندامي ثةرلةمان بةرَيز )سي،ةر حاجي( بؤ ليذنةي ثيشةسازي و وز -5
 سةروشتيةكان.

( لة هةرَيمي 2004( ي ساَلي )86طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي هةمواري ياساي هاتوضؤي ذمارة ) -6
( ي 1( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )75-74-72كوردستان–عَيراق بةثَيي ماددةكاني )

 ( هةموار كراو.1992ساَلي )
ة ئامادة كراوة لةاليةن ئةو ليذنةي سةرداني كةراني كةساني ِرؤذئاوا بةثَيي ديارة ِراثؤرتَيكي تر هةي

( داوا كراوة خبوَيندرَيتةوة، ئةوةا لة بةرنامةي كاردا زياد كراوة، سةرؤكي فراكسيؤني 54ماددةي )
 بزوتنةوةي ئيسالمي كوردستان ياداشتَيكي هةية ئةطةر خبوَينَيتةوة.

 مان ئةكةم ئامادةبووان و ئامادةنةبووان خبوَينَيتةوة.داوا لة بةرَيز سكرتَيري ثةرلة
 سكرتَيري ثةرلةماني كوردستان: / بَيطةرد تاَلةباني بةرَيز

( مؤَلةت دروان يان 2017-12-14(ي ئاسايي بةرواري )3ناوي ئةنداماني ثةرلةمان كة لة دانيشتين )
 ئامادة نةبوون ئةوانةن:

 مؤَلةت -عيزت صابر 1
 ئامادة نةبوو -محنئومَيد عبدالر -2
 مؤَلةت -بةشار موشري -3
 ئامادة نةبوو - ال عومسان -4
 مؤَلةت -دَلشاد شعبان -5
 مؤَلةت -سرياش امحد -6
 مؤَلةت –ئَي،ار امحد  -7
 مؤَلةت -بةهار عبدلرمحن -8
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 مؤَلةت -ِرابون معروي -9
 مؤَلةت -سهراب ميكائيل -10
 ئامادة نةبوو -ئاري حممد -11

 دامانةي لة دانيشتين دواي نيوةِرؤ مؤَلةت يان ئامادة نةبوون:ناوي ئةو ئةن
 مؤَلةت -جوان امساعيل 1
 صاحل بةشار ئامادة نةبوو -2

 ( بةو شَيوةي خوارةوة بوو:2017-12-6ثوختةي دانيشتين ئاسايي دانشتين ِرؤذي )
 دةست ثَيكردني دانيشنت لةاليةن بةرَيز جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان. 1
وةي ناوي ئةنداماني ئامادة بوو و ئامادة نةبوو، خوَيندنةوةي ثوختةي دانيشتين ثَيشوو خوَيندنة -2

 لةاليةن سكرتَيري ثةرلةمان.
 ( ثرؤذة ياسا لةاليةن ليذنةي ياساييةوة.5خوَيندنةوةي يةكةم بؤ ) -3
والَيخؤا بوو سوَيند خواردني بةِرَيز )ئاري عبدلتيَ( بؤ ئةنداميةتي ثةرلةمان لة شوَيين ئةندامي خ -4

 )شوان قةالدزةيي(.
دةنطدان لةسةر ِرتكردنةوةي دةسترةكاكَيشانةوةي بةرَيز )مهدي كامال( لة ئةنداميةتي ثةرلةمان لةاليةن  -5

 ئةنداماني ثةرلةمانةوة.
ثةسند كردني زياد كردني ئةندامي ثةرلةمان بةرَيز )مستفا امحد( بؤ سةر ليذنةي ئاسةوار و  -6

 ي شةرواني و طواستنةوة و طةياندن و طةشت و طؤزار.خزمةتطوزارييةكان
 دةنطدان لةسةر ئاَلوطؤِر كردني بِرطةي شةشةم و حةوتةم لة بةرنامةي كار. -7
دةنطدان لةسةر بةنهَيين كردني دانيشتين ثةرلةمان بؤ بِرطةي طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي لَيبوردني  -8

 طشيت.
 :ثةرلةمانسةرؤكي َيطري د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جبةِرَيز 

 ئةوانةي داواي مؤَلةتيان كردووة بيانوَينةوة.
 بةِرَيز بَيطةرد تاَلةباني/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ئةو بةرَيزانةي داواي مؤَلةتيان كردووة بؤ دانيشتين ئةمِرؤ:

 قارةمان قادر. 1
 دكتؤر شريين حسين -2
 طةشة دارا -3
 معرويِرابوون  -4
 ساالر حممود -5



 294 

 ئَي،ار ابراهيم -6
 ظيان عباس -7
 بةهار عبدالرمحن -8

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 سوثاس، كاك برزؤ فةرموو.

 :عبداهلل بةرَيز برزؤ جميد
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ماني كوردستان نامةي دةسترةكاركَيشانةوةي جةنابتان ئةزانن بةرَيز )دكتؤر يوسَ حممد( سةرؤكي ثةرلة
ئاراستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان كردووة بؤ دةسترةكاركَيشانةوة لة ثؤسيت سةرؤكي ثةرلةمان و 
ئةنداميةتي ثةرلةمان، ئةوةي ئَيمةن سةرجنة المان لةبةرنامةي كاري ئةمِرؤ كة ثَيب سازكردني ئةو 

و و بةدةستتان طةيشتووة نةخراوةتة بةرنامةي كارةوة، ثرسيار دانيشتنة نامةكة ئاراستةي بةرَيزتان كرابو
ئةوةية بؤ نةخراوتة بةرنامةي كارةوة  ضونكة بةرَيزتان ئةو ئةندامانةا ئةزانن مافَيكي ِرةواية هةر 
ئةندامَي  دةسترةكاكَيشانةوة ثَيشكةا بكات، و خبرَيتة بةرنامةي كارةوةا، سةبارةت بة اليةني سياسيشي 

انن بزووتنةوةي طؤِران بِرياري داوة لة دةستةالت و حكومةت بكشَيتةوة، لة ثةرلةماني خؤتان ئةز
كوردستانيب لة ثؤسيت ثةرلةماني كوردستانيب بكشَيتةوة، بةرَيز )دكتؤر يوسَ( لةسةر ثشكي طؤِران لة 

ة لة حكومةت ثوسيت سةرؤكي ثةرلةمان بوو، لةبةر ِرؤشنايي بِرياري سياسي بزووتنةوةي طؤِران بؤ كشانةو
و ثةرلةمان و لةبةر ِرؤشنايي بِرياري تايبةتي خؤشي بوو بِرياري دةسترةكاركَيشانةوة، ئَيمة ثَيمان واية 
بِرياري سياسي بزووتنةوةي طؤِران و بِرياري هةر حيزبَيكي سياسي بَي كة خؤي داي و مايف خؤيةتي ئةبَي 

ةتة بةرنامةي كار  تكا ئةوةية ئو بِريارةي طؤِران و ِرَيز لَي طرياو بَي، بؤية ثرسيار ئةكةين بؤ نةخراو
بةتايبةتي لة ثةرلةماني كوردستان دةست لَيطريا و بَي الي كةم لة دانيشتين داهاتوو خبرَيتة بةرنامةي كار، 

 سوثاس.
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 مي بةرَيزت ئةدةينةوة، لة جَيي خؤيةتي، فةرموو حةيات خان.سوثاس، خاَلَيكي تر وةرئةطرين ئينلا وةاَل
 :قادر بةرَيز حيات جميد

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
داوا لة بةرَيزتان ئةكةم كة فةقةرةي يةكةم طفتوطؤ كردن لةسةر ثرؤذة ياساي ِرَيكخسنت و ضاندن خبرَيتة 

ةقةرةي ضوارةميب خاَلي سيَييةم و خاَلي فةقةرةي ضوارةم، و فةقةرةكاني تر وةكو خؤي بِروات، لةسةر ف
ثَينلةم هةر نةفسي ثرؤذةية، بةاَلم بة دوو ئيمزاي جياواز، ئةطةر بكرَي تةنيا ناوي ئةندامان 

 خبوَيندرَيتةوة، ضونكة يةك ياساية، سوثاس.
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 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 رموو كاك بةهزاد.ِراستة، ئَيستا ضاكي ئةكةين، فة

 :دةروَيب بةرَيز بةهزاد دةروَيب
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةم داخاز دةكةين خاَلا ضارَي بَيتة ئَيكةم، و ثَينلةم ببيتة دووةم، و سَييةم وةكي خؤي، يةكةم و دووةم 
 بضنة ديظ ئَي ، ئَي  ببتة ضارةم، واتة ضارةم و ثَينلةم و سَييةم بَينة ثَيب، سوثاس.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري َيز بةِر
 سوثاس، فةرموو دكتؤرة بةهار.

 :فتار بةرَيز د.بةهار حممود
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( لة ثةيِرةوي ناوخؤ ئَيمة ذمارةي ياسايي لة 54من دوو خاَلي نيزاميم هةية، يةك، بةثَيي ماددةي )
ثَيشكةا كردووة بؤ ئةجنامداني دانيشتنَي  بة ئامادة بووني حكومةت و  ئةنداماني ثةرلةمان ياداشتَيكمان

كؤميسيؤن كة لة ئَيستادا لة سةروبةندي هةَلبذاردنةكانني، ئةو دانيشتنة بة زةِروور ئةزانني، بةرَيزتان 
ك لة ضيتان كردووة بؤ ئةو دانيشتنة  بة زةِروور ئةزانني لة ناو هؤَلي ثةرلةمان ئةو دانيشتنة بكرَي وة

ياداشتةكة هاتووة، دووةم، سةبارةت بة ئيسدار كردني ياسا لة ثةرلةمان دائةضَي بةثَيي ياسا دابةا كردني 
( ئةو دةستةاَلتةي سةرؤكايةتي هةرَيم درا بة سةرؤكايةتي 2017( ي ساَلي )2دةستةاَلتةكاني ذمارة )

تة بواري جَي بةجَي كردنةوة لة ثةرلةمان، لة ئَيستا ياساي لَيبووردني طشيت بَراوكراوةتةوة و ضؤ
دةستةاَلتي دادوةري دا هةية ليذنةيةكي بؤ ثَي  بهَينن، تارخيي ئيسدارةكة، من بةدواداضوو  بؤ ئةوة كرد 
بؤم دةكةوت ئةو ئيسدارة نية، ئةوةا خةلةلَيكي قانوونية، ئةبَي ضاك بكرَي، ضونكة ئةو دةستةاَلتة كة 

مةرحةلةيةكة لة داناني قانوون، كيتابَي  هةية كة ِرؤشتووة بؤ  دراوةتة سةرؤكايةتي ثةرلةمان ئةوة
وةزارةتي عةدل بؤ ئةوةي كة نةشري بكةن لة وةقائي ، بةاَلم ئةبَي بِريار هةبَي بة ئيسدار كردني ئةو 
ياسايانة، ئةوة زةِروورة، لةبةر ئةوةي ئةبَيتة نةقسَي  لة قانوونةكان، ئةبَي دةستةاَلتي خؤتان وةكو خؤي 

 ومارةسة بكةن، سوثاس.م
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 سوثاس، ئةو تَيبينية ودربيين لَي ئةكةين، فةرموو كاك شوان.
 بةرَيز شوان شَي  امحد:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةوةي هةردووك طفتوطؤ  منيب ثشتطريي ئةوة ئةكةم خاَلي يةكةم بَيتة خاَلي ثَينلةم نةك ضوارةم، لةبةر

لةسةر يةك بن، ئةواني تر بة ماوةيةكي كوورت تةواو ئةبَي، خاَلي دووةمم ئةوةية ليذنةيةك لَيرة بِريار 
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بدات بة ثَيكهيناني تةقةسي حةقائجن بؤ كَيشةكاني دووزخورماتوو تا ئَيستا ئاطادار نةكراينةوة لةسةر 
 ئيب و كارةكاني خؤي بكات، سوثاس. دةرضووني بِريارةكة بؤ ئةوةي ليذنةكة دةست بة

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 سوثاس، فةرموو كاك شَيركؤ.

 بةرَيز شَيركؤ حممد امني:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثرسيارةكة ئةوةية ئةو ثةرلةمانة بؤ دةسيت بة ئيب كردؤتةوة  ئةطةر هةر بؤ ئةوة دةسيت بة ئيب 
دؤتةوة كة كؤمةَلَي  دانيشتين ِرؤتيين بكات و ثةيوةنديدار نةبَي بة كَيشة هةنووكةييةكاني هةرَيمةوة كر

هيض نية، ئةطةر بؤ ئةوةا دةسيت بةكار كردؤتةوة بة فيعري سَي ئةركة سةرةكيةكةي خؤي جَي بةجَي 
مة، لة ماوةي ِرابردوو بة ِرةقابة، بوودجة( ئةوةا دوانيان هائيبة لةم ثةرةلةمانةي ئَي-بكات لة )تشري 

( ئةم ياداشتةمان ثَيشكةا كردووة بؤ ئةوةي ئةجنوومةني 12-7ذمارةي ياسايي ثةرلةمانتاران لة ِرؤذي )
هةرَيمي بؤ كارووباري نةوت و طاز بَينة بةردةمي ئةو ثةرلةمانة و ِروون كردنةوة بة خةَلكي كوردستان 

ئةبَي  مووضة ضؤن ئةدرَي، ضةند نةوتيان فرؤشتووة، بدةن لةسةر ئةوةي تاكةي ثاشاكةوت بةردةوام 
ضةند ثارةي ثَيب وةخيتان وةرطرتووة، هةموو ئةوانةي تر كة سياسةتي طشيت حوكمرشاني لة هةرَيمي 

( مانس ئةم ياداشتة بة ذمارةي 23كوردستان، بةاَلم تا ئَيستا نةخراوةتة بةرنامةي كارةوة، ديسان لة )
( و تةقة 12-18ِرطة و ماددةكاني ثةيِرةوي ناوخؤ لةسةر ِرووداوةكاني دواي )ياسايي ئةندامان بةثَيي ب

كردن لة خؤثيشاندةر و شةهيد كردني خؤثيشاندةر و سوتاندني شوَينةكان، بةاَلم تا ئَيستا ئةوةا 
نةخراوةتة بةرناماي كارةوة، طرنطة ئةو ياداشتانةي كة بة ذمارةي ياسايي ئةندامان كة مافَيكي ِرةواية 
داواي بابةتَي  بكةين بؤ كؤبوونةوةكان، بؤية هَيوام واية خبرَيتة بةرنامةي كارةوة بؤ ئةوةي بتوانني 

 ئةركي سةرةكي خؤمان بكةين، سوثاس.
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري بةِرَيز 

ةطةر حازري بكةي بؤ اليةني سوثاس، ئَيستا وةاَلمت ئةدةمةوة، ئةوةي يةكةم، هةردوو بابةتةكة طرنطن، ئ
ثةيوةنديدار، ئةجنومةني نةوت و طاز لة هةرَيمي كوردستان، ئةو ثةيوةندية كراوة، ئامادة كاري ئةوان 
تةواو بن ئةكيد دَينة ناو ثةرلةمان و داوايان لَي ئةكةين ِروون كردنةوةي ثَيويست بة ئَيوة بدةن، ئةوةي 

و ئةوان ِراثؤرتيان ئامادة كردووة و ئةخيوَينةوة، لةسةر كؤي ئةو دووةم ئاِراستةي ليذنةي ناوخؤ كرابوو، 
 ِرووداوانة كة لة ناوضةكاني كوردستان ِروويان دابوو، فةرموو كاك فرسةت.

 :عري بةرَيز فرست صؤيف
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةيِرةوي نوَيي بةثَيي ثةيرةوي ناوخؤ لةو ثةرلةمانة ليذنةيةك ثَيكهات كة كاتي بوو بؤ نووسينةوةي ث
ثةرلةماني كوردستان، ئَيمة ماوةي ساَل و نيوَي  ئيشمان كردوو ثةيِرةوَيكي ناوخؤي نوَي ئامادة كرا، و 
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( ماددةشي موناقةشة كراو و ثةسند كرا، ئةوة جئودي ذمارةيةك 40كةوتة بةرنامةي كارةوة، زياتر لة )
لة خةلةلةكاني ئةو ثةرلةمانةي ئَيمة لةبةِرَيوة ئةندام بوو لةسةرجةم فراكسيؤنةكان، ثَيشمان واية يةكَي 

بردني كؤبوونةوةكان و كارووبارةكان ئةو ثةيِرةوي ناوخؤيةية، ضةند ِرؤ  بةر لة ئَيستا دةستةي 
سةرؤكايةتي ليذنةي كاتي ثةيِرةوي ناوخؤ ياداشتَيكي فةرميمان داية سةرؤكايةتي ثةرلةمان بؤ ئةوةي ئةو 

ي كار، و ثةيِرةوي ناوخؤ تةواو بكةين، وةكو ِرَيزطرتن لة جهودي ئةو ليذنة ثةيِرةوة بكةوَيتة بةرنامة
كاتيية كة سالََ و نَيوَي  هةفتانة دوو ِرؤذ تةنها هةموو كاتي خؤمان بؤ ئةو ثةيِرةوة تةرخان كرد و كارمان 

وخؤية تةواو لةسةري كرد، بؤية لَيرة جارَيكي تر داوا لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان ئةكةم ئةو ثةيِرةوة نا
بكةين، بيخةينة بةرنامةي كارةوة، دَلنيام لة كةمرت لة مانطَي  ئةتوانني تةواوي بكةين، داوا ئةكةم لة 
كؤبوونةوةي داهاتوو ثةيِرةوي ناوخؤ خبرَيتة بةرنامةي كار، ئةطةر هةر شتَيكي تري لة ناكاو و ثَيويست 

ةو ِراطرين و بابةتةكة تةواو بكةين، جارَيكي تر هاتة ثَيب ئاسايية ئةتوانني موناقةشة كردن لةسةر ثةيِر
بطةِرَيينةوة سةر ثةيِرةو، بةاَلم ئةبَيتة يةكَي لة دةستكةوت و شانازي ئةو خولةي ثةرلةمان كة بتوانني 
ببينة خاوةني ثةيِرةوي ناوخؤي نوَي، ضةندين خولة لذنة ثَي  دَي كات تَيثةِر ئةبَي، ثةيِرةو هةر كؤنة، 

 سوثاس.
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري ز بةِرَي

لة دانيشنتةكاني داهاتوو بة ئةكيد ئةو خاَلة ئةبَيتة يةكَي لة خاَلةكان و باسي لَي ئةكةين، فةرموو كاك 
 نازم.

 :حممد سعيد بريك ناظمبةرَيز 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةكاني بةرنامةي كار بكرَي، دووةم بكرَي بة يةكةم، سَييةم لةبةر كات بةثَيويسيت ئةزانني طؤِرانكاري لة بِرط
 بكرَي بة دووةم، ضوارةم بكرَي بة سَييةم، يةكةميب بكرَي بة ضوارةم، سوثاس.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 لَيمان تَيكضوو، فةرموو كاك ئاري.

 بةرَيز ئاري هةرسني:
 ةمان.بةرَيز سةرؤكي ثةرل

من لة ثَيشدا سةجنَيكم هةية، حةز ئةكةم بةرَيزتان جار جار سةيري دةسيت ضةثي خؤتان بكةن، ِراستة 
كةمينةين، ب  ئةندامي ثةرلةمانني، دووةم، ثشتطريي سةرجني هةردوو هاوكارم كاك )بةهزاد و شوان( 

 ئةكةم لةسةر ئةوةي خاَلي ثَينلةم و ضوارةم بَينة ثَيشةوة، سوثاس.
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري ز بةِرَي

 سوثاس، فةرموو تةالر خان.
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 :حممد لطيفبةرَيز تةالر 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( ةوة ياداشتكَيم ثَيشكةا كردووة  11-6لةسةر دوو ثرسي طرنس كة ثةيونديدارة كاري ثةرلةمانةوة لة )
ية بة ليذنةي دةستووري كة ليذنةي دةستووري داواكةشيان كة ثَيداني وادةيةكي ياسايي و دوستوور

ثَيشكةا كردووة،  بؤية لةبةر طرنطي ثرسي دةستوور و بؤ تةواو كردني ِرَيكارة ياساييةكان واديةيكيان 
هةبَي، هيودارم وةاَلمي ئةو ياداشتانة بدرَي، و ياداشيت دووةم و سَييةميب لةسةر تةواو كردني وادةي 

نة، دةستةي مايف مرؤظ، نةزاهة، بةراسيت سةرؤكي ئةو دةستانة وادةي ياساييان تةواو سةرؤكي دةستةكا
بووة، ثَيويستة ثةرلةماني كوردستان ِرَيكارة ياساييةكان بطرَيتة بةر، ضونكة هةرسَيكي ثةيوةندارة بة 

، ماوةي ساَل و كارةكان و داتاكانةوة، ناكرَي سةرؤكي ئةو دةستة بة شَيوةي ناياسايي لةو شوَينانة دابن
نَيوَي  زياترة، بؤ منوونة دةستةي نةزاهة ناتوانَي ِرَيكارة ياسايييةكاني خؤي بكات، دةستةي مايف مرؤظ 
ئةوِرؤذة هةر ئامادة بووني لة ناو ئةو جةلسةي ثةرلةمانة ناياسايي بوو، بؤية ثَيويستة بةهةمان شَيوة 

َي، و ثةرلةمان ِرَيكاري ياسايي بطرَيتة بةر بؤ ئةوة دةستةي ضاودَيري ئةو ياداشتة و طفتوطؤي لةسةر بكر
 سةرؤكي نوَي بؤ ئةو دةستانة دياري بكرَي، سوثاس.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري بةِرَيز 
سوثاس، هةردوو تَيبينيةكةت زؤر لةجَيي خؤي بوو، ئةوةي ليذنةي دةستووري ثَيويستيةكي نيشتيمانيية، 

ة ثةلةي لَي بكرَي، ثَيويسيت بة تةوافوقي سياسيية بؤ ئةوةي جارَيكي تر ثَيداضوونةوة بةو ثَيويست
تةوافوقة بكةين، ئةوةي دةستةكان ئاطادارين، و ثَيويستة ئةو دةستانة شَيوازي ئاسايي خؤيان وةرطرنةوة، 

 مرؤظ بةسةر ضووة، و ( تةواو ئةبَي، بةاَلم ئةوةي دةستثاكي و مايف5ئةوةي ضاودَيري و دارايي مانطي )
لةماوةي نزي  لةطةَل ليذنة ثةيوةنديدارةكان، بةراسيت ثَيويستة ِراوَيذكاري لةطةَل فراسكيؤةكاني ناو 
ثةرلةماني كوردستانيب بكةين، لة هةفتةي داهاتوو ئةو ثرسة باسي لَي ئةكةين، بةرَيزان ثَيب ئةوةي 

بةرَيزانة بدةينةوة، دةسترةكاركَيشانةوةي بةرَيز )يوسَ  خاَلةكان وةرطرين ئةمةوَي بةِراشكاوي وةَلأمي ئةو
حممد( سةرؤكي ثةرلةمان ئاطادارين، و لة ناو حكمةت و ثةرلةمانيب شاراوة نية، ثَيشرتيب بة تةوافوق 
سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةست بةكار بووة، بةداخةوة دةسترةكاركَيشانةوةي كاك )يوسَ( لةو كات و ساتة 

واي هةبَي كة بة زةرةري بةذةوةندي طشيت كؤتايي بَي، بة بة زةرةري ثةرلةمان كؤتايي  نامانةوَي تةئسريي
بَي، ثَيويسيت بة ِرَيكةوتنة، ئةو كاتي ِرَيكةوتين سياسي لة ئارابَي بؤ ثِركردنةوةي ئةو ثؤستة بة ئةكيد 

نني ئةو ثةرلةمانة طرنطة ثةلةي لَي ئةكةين و مايف خؤيةتي كاك )يوسَ( و مايف طؤِرانيشة، بةاَلم ئةبَي بزا
كارا بكرَي، داوا لة ئَيوة ئةكةين ئةو ثشوو درَيذية بةردةوام بَي، باسي ئةوة ئةكةين ضؤن ئةو ثؤستة ثِر 
ئةكةينةوة، سوثاس، بةرَيزان داوا ئةكةم خاَلي ضوارةم و ثَينلةم، ضوارةم ببَيتة يةكةم، ثَينلةم ببَيتة 

( كةس دذيةتي، بة زؤرينةي 12( كةس ثةسةندي كرد، )52ة يةكةم  )دووةم، كَي لةطةَل داية ضوارةم ببَيت
( 2( كةس لةطةَلة، )41ثةسند كرا ضوارةم ببَيتة يةكةم، داوا كراوة ثَينلةم بَيتة دووةم، كَي لةطةَلة  )
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كةس، بهزؤرينةي دةنس ثةسند كرا ثَينلةم ببَيتة دووةم، ئَيستا داوا لة بةرَيزان ليذنةي ياسايي ئةكةين 
 نة سةر مةنةسة، فةرموو كاك مستةفا.بَي

 طةضَينةيي:مصطفى بةرَيز 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثَيشنيار ئةكةم لة داهاتوو لة ِرَيكسختين بةرنامةي كار ئةو شتانةي كة كاتيان ناوَي يان خوَيندنةوةي 
بضَيتة ئةو شَيوَينة و  ثرؤذة بِريارةكان لة سةرةتا بن، هةمووجار ماوةيةك كات ئةِروا بؤ ئةوةي ئةو خاَلة

 ئةو بِرواتة ئةوَي، لة داهاتوو ئةوةي كاتي ناوَي لة سةرةتا بن، ئةوةي كاتي ئةوي لة دوايي، سوثاس.
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 سوثاس، لة مةودوا وا ئةكةين، خاَلي تري نيزامي، ِرَيواس خان.
 :نيحس فائجن بةرَيز ِرَيواز

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
نابَي وابكةين، ئيالقةي بةوة نية ضي كاتي ئةوَي و ناوَي، ئةطةر ثرؤذة ياسايةك ضةند ماددةيةكي لَي 
ثةسند كرابوو و ضةند ماددةيةكي لَي مابؤووة ئةبَي تةواو بكرَي ئينلا شيت تر دابنرَي، لة ناو جةلسة 

 ني ماددةيةكي لَي ِرؤشتووة شيت تر خبةنة بةر دةمي.ئةتوانرَي، بةاَلم ناتوانرَي ثرؤذةيةك ضة
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري بةِرَيز 

سوثاس، مةبةسيت ئَيمة و كاك موستةفاا هي ثرؤذة ياساكان ئةكرا هةر لة سةرةتا وابنووسرَين، ئةوةا 
و دانيشنت و بَينة سةر مةنةسة، يةكلار لةبةر يةك هؤية، ليذنةي ياسايي ضةندين جار نةدةطةِرانةوة نا

بَين، فةرموو، دةست بة طفتوطؤ لةسةر خاَلي ضوارةم ئةكةين، طفتوطؤ نية، خوَيندنةوةي يةكةمي ئةو 
( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة 71ثرؤذة ياسا و بِريارانةيةي خوراوة بةثَيي ماددةي )

، داوا لة ليذنةي ياسايي ئةكةين خاَلي يةكةم لة ثرؤذةي ضاكسازي ( ي هةموار كراو1992( ي ساَلي )1)
 مووضة و دةِرمالة و بةخشني و ئيمتيازاتي ديكة لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق خبوَينةوة.

 ظاال فريد ابراهيم:بةرَيز 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

-يميازات لة هةرَيمي كوردستانثرؤذة ياساي ضاكسازي لة خانةنشيين مووضة و دةرماَلة و بةخشني و ئ
( ماددة و 20عرياق لةاليةن حكومةتي هةرَيمي كوردستانةوة ئاراستةي ثةرلةماني كوردستان كراوة كة لة )

 هؤيةكاني دةرضوواندن ثَيكهاتووة، بة ئاراستة كردني بؤ ليذنةي ثةيوةنديدار.
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري بةِرَيز 

ثرؤذة ياساية ئاراستة ئةكرَي بؤ ليذنةي ياساي و ليذنةي دارايي و ليذنةي ثَيشمةرطة و ليذنةي ناوخؤ  ئةو
 و ليذنةي دةستثاكي و ليذنةي كاروباري ثةرلةمان و طشت ئةنداماني ثةرلةمان.
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 بةرَيز ظاال فريد ابراهيم:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( ماددة و هؤيةكاني دةرضوواندن ثَي  12ي كوردستان كة لة )ثرؤذة ياساي بةدامةزاروة هَيزةضةكدارةكان
هاتووة، لةاليةن ئةو ئةندامانةوة واذوو كراوة )ئةيوب عبداهلل، دكتؤر ثةري صاحل، دكتؤرة جوان امساعيل، 
سؤران عمر، دكتؤر هةورامان طةضَينةيي، حسني امساعيل، مةروان طةاَلَلي، ئةنوةر قادر، نةجيبة لةتيَ 

رية امساعيل، زوَلفا حممود، منرية عسمان، مومحود حاجي عمر، فائجن مستفا رسول، دكتؤر ئةمحد، شك
 شَيركؤ محةامني، حسن صاحل( بة ئاراستة كردني بؤ ليذنةي ثةيوةنديدار.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 ة، ناوخؤ، دةستثاكي(، دةكرَين.ئةم ثرؤذة ياساية ئاراستةي ليذنةكاني )ياساي، ثَيشمةرط

 بةرَيز ظاال فريد ابراهيم:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( ي عَيراق لة هةرَيمي 2012( ي ساَلي )28ثرؤذة ياساي قةدةهة كردني بازرطاني بة مرؤظ ذمارة )
بةهار، شوان ( ماددة ثَي  هاتووة، لةاليةن ئةو ئةندام ثةرلةمانانة واذوو كراوة )دكتؤر 5كوردستان كة لة )

شَي  امحد، انوةر قادر، دكتؤرة ِرَيواس، تةالر لةتيَ، دكتؤرة ظااَل فةريد، ظةمان فةيسل، مونة نةبي، طةشة 
 دارا، لينا عةزريا، ابو بكر عمر(، ئاراستةي ليذنةي ثةيوةنديدار ئةكرَي.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 ئاراستةي ليذنةكاني  )ياساي، مايف مرؤظ، داكؤكي كردن لة مايف ئافةرت(. ئةو ثرؤذة ياساية

 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيز جعفر امنكي

 بةرَيز ظاال فريد ابراهيم:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( بةند و هؤيةكاني دةرضوواندن ثَي  هاتووة لةاليةن 4ثرؤذة ياساي ئاوةداني طوندةكاني كوردستان كة لة )
ةندامانة واذوو كراوة ) عمر عينايةت، هةريب مستةفا، دكتؤر شَيركؤ حةمة امني، ئومَيد ئةو ئ

عبدالرمحن، حممد صادق، شوان شَي  امحد، ظمان فيصَل، دكتؤر سرياش خيالني، عباس هةزالي، هَي،ا 
بة ئاراستة  حاجي، حتسني امساعيل، برزؤ جميد، منرية عسمان، ئَي،ار ابراهيم، فرست صؤيف، قارةمان قادر(،

 كردني بؤ ليذنةي ثةيوةنديدار.
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 ئةو ثرؤذة ياساية ئاراستةي ليذنةكاني )ياسايي، شارةواني و ئاوةدان كردنةوة( و طشت ئةنداماني ثةرلةمان.
 بةرَيز ظاال فريد ابراهيم:

( ماددة ثَيكهاتووة 3( كة لة )2012( ي ساَلي )28ر بالبشر( ي ذمارة )ثرؤذة ياساي قانوني )مكافرة االجا
لةاليةن ئةو بةرَيزانة واذوو كراوة )شكرية امساعيل، جنيبة لتيَ، سؤران عمر، ئةيوب عبداهلل، عري محة 
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مان، صاحل، دكتؤر هةورامان طةضَينةيي، حسني امساعيل، مروان طةاَلَلي، انوةر قادر، زَلفا حممود، منؤرة عس
حممود حاجي عمر، خرَ امحد، بةهزاد زَيباري، طةشة دارا، مريم صمد( بة ئاراستة كردني بؤ ليذنةي 

 ثةيوةنديدار.
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 ئةو ثرؤذة ياساية ئاراستةي ليذنةكاني )ياساي، مايف مرؤظ، ليذنةي داكؤكي لة مايف ئافرةت( و طشت
 ئةنداماني ثةرلةمان.

 بةرَيز ظاال فريد ابراهيم:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( ماددة ثَيكهاتووة لةاليةن 3( كة لة )2016ثرؤذة ياساي ئينفازي قانوني )حفاز قانون واسائجن( ي ساَلي )
احل، ئةو ئةندامانةي خوارةوة واذوو كراوة ) شكرية امساعيل، جنيبة لتيَ، ئةيوب عبداهلل، عري محة ص

سؤران عمر، دكتؤر هةورامان طةضَينةيي، حسني امساعيل، مروان طةاَلَلي، انوةر قادر، ثروا عري، دكتؤر 
ثةري صاحل، دكتؤر جوان امساعيل، زولفا حممود، منرية عسمان، حممود حاجي عمر( بة ئاراستة كردني بؤ 

 ليذنةي ثةيوةنديدار.
 :ثةرلةمانرؤكي سةد. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 ئةو ثرؤذة ياساية ئاراستةي ليذنةكاني )ياساي، رؤذشنبريي( و طشت ئةنداماني ثةرلةمان.
 بةرَيز ظاال فريد ابراهيم:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثرؤذة ياساي ئةو زيان ليكةوتوانةي بةشَيكي جةستةيان لة داوا لة ئةجنامي كردةوةكاني ِرذَيمي لةناوضووي 

( كة لةاليةن ذمارةي ياساي ئةندامان واذوو كراوة )نةجيبة لتيَ، شوان شَي  2009ساَلي )( ي 5ذمارة )
امحد، ثةري صاحل، هيوا عري، ئةيوب عبدااهلل، عري محة صاحل، عمر عينايةت، شَيركؤ محدامني، عمر صاحل 

ل حسني( ئةو كؤضةر، حاجي كاروان، حسن صاحل، فائجن مستةفا رسول، هةورامان طةضَينةيي، حسني امساعي
 ( ماددة ثَيكهاتووة، داوا ئةكةين ئاراستةي ليذنة ثةيوةنديدارةكان بكرَي.3ثرؤذة ياساية لة )

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 ئةو ثرؤذة ياساية ئاراستةي ليذنةكاني )ياساي، تةندروسيت( و طشت ئةنداماني ثةرلةمان.

 :مصطفى بةرَيز انور قادر
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( ماددة 3( كة لة )2012( ي ساَلي )78ثرؤذة ياساي واذووي ئةَلكرتؤني و مامةَلةي ئةَلكرتؤني ذمارة )
ثَيكهاتووة و لةاليةن ذمارةي ياسايي ئةندامانةوة واذوو كراوة بة ناوةكاني ) شكرية امساعيل، جنيبة لتيَ، 

ران عمر، هةورامان طةضَينةيي، حسني امساعيل، انوةر قادر، ثةروا عري، عري محة صاحل، ئةيوب عبداهلل، سؤ
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ثةري صاحل، جوان امساعيل، زولفا حممود، منرية عسمان، حممود حاجي عمر(، بة ئاراستة كردني بؤ ليذنةي 
 ثةيوةنديدار.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 ي ليذنةكاني )ياساي، ِرؤشنبريي و طشت ئةنداماني ثةرلةمان(.ئةو ثرؤذة ياساية ئاراستة

 :مصطفى بةرَيز انور قادر
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( كة لة 2015( ي ساَلي )39ثرؤذة ياساي بةرةنطار بوونةوةي شوشتنةوةي ماية و ثارةداني تريؤر ذمارة )
ذوو كراوة بةو ناوانة ) ئةيوب عبدهلل، رسوَل ( ماددة ثَي  هاتووة لةاليةن ذمارةي ياساي ئةندامانةوة وا3)

امحد، سؤران عمر، هةورامان طةضَينةيي، حسني امساعيل، جنيبة لتيَ، كشرية امساعيل، زولفا حممود، 
منرية عسمان، حممود حاجي عمر، بةهزاد زَيباري، طةشة دارا، مريم صمد(، بة ئاراستة كردني بؤ ليذنةي 

 ثةيوةنديدار.
 :ثةرلةمانسةرؤكي ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري  د. جعفربةِرَيز 

 ئةو ثرؤذة ياساية ئاراستةي ليذنةكاني )ياسايي، دارايي، دةستثاكي( و طشت ئةنداماني ثةرلةمان.
 :مصطفى ر قادربةرَيز انو

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
طة و هؤيةكاني ( بِر9ثرؤذة بِرياري داطريكردني موَلكي طشيت بة مةبةسيت دروست كردني باا كة لة )

دةرضوواندني ثَيكهاتووة و لةاليةن ذمارةي ياسايي ئةندامانةوة واذوو كراوة بة ناوةكاني ) عمر عينايةت، 
محة سعيد، هريب مستةفا، شَيركؤ محةد امني، ئومَيد عبدلرمحن، عباس هةزالي، هَي،ا حاجي، حتسني 

ر قادر، قارةمان قادر، عري محة صاحل، هَي،ار امساعيل، شوان شَي  امحد، ظمان فيصل، سرياش خيالني، انوة
 ابراهيم، مونا قهوةضي(، بة ئاراستة كردني بؤ ليذنةي ثةيوةنديدار.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 ةمان.ئةو ثرؤذة ياساية ئاراستةي ليذنةكاني )ياسايي، كشتوكاَل، دةستثاكي، ناوخؤ( و طشت ئةنداماني ثةرل

 :مصطفى ر قادربةرَيز انو
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثرؤذة بِرياري بةتاواني دذي مرؤظايةتي ناساندن و كارةساتي قةزاي خورمات و باقي ناوضة 
( ماددة و هؤيةكاني دةرضوواندن ثَي  هاتووة و 8كوردستانيةكاني دةرةوةي ئيدارةي هةرَيم كة لة )

ةوة واذوو كراوة بة ناوةكاني ) شكرية امساعيل، جنيبة لتيَ، سؤران عمر، لةاليةن ذمارةي ياسايي ئةندامان
ايوب عبداهلل، هةورامان طةضَينةيي، حسني امساعيل، انوةر قادر، ثةري صاحل، جوان امساعيل، بَيستون فائجن، 

 ر.ثةروا عري، زلفا حممود، منرية عسمان، حممود حاجي عمر( بة ئاراستة كردني بؤ ليذنةي ثةيوةنديدا
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 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 ( طشت ئةنداماني ثةرلةمان.140ئةو ثرؤذة ياساية ئاراستةي ليذنةكاني )ياسايي، ليذنةي ماددةي )

 :مصطفى ر قادربةرَيز انو
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سادا ناوي سياني ئةنووسرَين بةشي زؤري لة خوَيندنةوةي ئةو ثرؤذة بِريارانة سةرجنَيكم هةبوو، لة يا
مةسةلةي ثيشة يان لةقةب نووسراوة، ثَيم وابَي دوو ساَل بةر لة ئَيستاا ثةرلةمانتار عري هاَلؤ ئةوةي 

 ثَيشكةا كردن جارَيكي تر ئةوة دووبارة نةبَيتةوة، سوثاس.
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري بةِرَيز 

( ثرؤذة بِرياري داطريكردني مولَلكي طشيت ئاراستة ئةكرَي بؤ ليذنةي 010موو، ذمارة سوثاس، فةر
شارةوانيب خؤشان ئةركيان كَيشاوة و ئامادةيان كردووة، ثرؤذة ياساي ئينفازي قانوني و بازرطاني و 

 مر.ئةليكرتؤنيةكان ئةوةا ئاراستة ئةكرَي بؤ ليذنةي ناوخؤا، خاَلي نيزامي هةية، فةرموو كاك ع
 :حةمة بةرَيز عمر عينايةت

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثرؤذة ياساي داطريكردني موَلكي دةوَلةت بة مةبةسيت دروست كردني باا بة ِراي من زةِروورة ئاراستةي 

 ليذنةي كشتوكاَل بكرَي، ئةوةي ئاوةدان كردنةوةي طوندةكانيب ئاراستةي ليذنةي كشتوكال بكرَي، سوثاس.
 :ثةرلةمانسةرؤكي ر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري د. جعفبةِرَيز 

 كردمان، فةرموو كاك حةيات.
 :قادر بةرَيز حةيات جميد

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( بة تاواني دذي مرؤظايةتي و ناساندن و كارةساتي قةزاي خورمات و ئةطةر ئةوة 11لة فةقةرةي )
ب شتَيكي باا ئةبَي، سوثاس، ضونكة لةسةر ئاراستةي ليذنةي ثَيشمةرطةا بكرَي و ليذنةي ئافرةتاني

 مةسةلةي جينؤسيادة.
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري بةِرَيز 

ئاراستة ئةكرَي بؤ ليذنةي ثَيشمةرطة و ليذنةي داكؤكي درن لة مايف ئافرةتان و ليذنةي مايف مرؤظيب، 
 خالي تر.

 :سريم بةرَيز ظةمان فيصل
 ثةرلةمان. بةرَيز سةرؤكي

ثرؤذة ياسايةكي تر لةاليةن ذمارةي ياسايي ئةندامانةوة ثَيشكةا كراوة بة ناوي ثَيكهَيناني ليذنةيةكي 
كاتي ثةرلةماني بة مةبةسيت بةدواداضوون لة كردةوةي جينؤسياد بةرامبةر بة هاواَلتياني كوردي قةزاي 

دستان كة ثَي  دَي لة )ئاري حممد دوزخورمات و ناوضةكاني ديكةي دةرةوةي ئيدارةي هةرَيمي كور
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هةرسني، سعيد مصيفي، قارةمان قادر، عري محة صاحل، انوةر قادر، عبدالرمحن عري، بةشار مشري، فرحان 
جوهر، مدينة ايوب، شوان شَي  امحد، هَي،ا حاجي، ئومَيد عبدالرمحن( بة ئاراستة كردني بؤ ليذنةي 

 ثةيوةنديدار.
 :ثةرلةمانسةرؤكي مينكي/ جَيطري د. جعفر ابراهيم ئَيبةِرَيز 

(، ليذنةي ناوخؤ، ثَيشمةرطة، داكؤكي كردن 140ئةو ثرؤذة بِريارة ئاراستةي ليذنةكاني )ياسايي، ماددةي )
لة مايف ئافرةت، مايف مرؤظ( طشت ئةنداماني ثةرلةمان، ليذنةي ياسايي داوا ئةكةين لة شوَيين خؤتان 

 ؤ ليذنةي ياسايي، خاَلة نيزامييةكان، فةرموو كاك بةهزاد.تَينةوة، ضونكة هي تر ماون، سوثاس ب
 :دةروَيب بةرَيز بةهزاد دةروَيب

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثَيويست بوو ليذنةي ياسايي خاَلة ئَيكَي ثرؤذَي ياسايَي ليستا مووضة خؤرا، ثَيشرت دوو ثرؤذة بِريار ب 

سةرؤكايةتي، و كؤبوونةوة ِرابِردووا خيندنةوة  ( ئةندامَيت ثةرلةمانَي ثَيشكةشي دةستةي24واذووي )
ئَيكَي هاتية كرن و ئاراستةي ليذنَيت ياسايي هاتية كرن، و ليذنا دارايي، ئةز داخازا دةستةي سةرؤكايةتي 
دكةين ليذنا ياسايي ِراثؤرتا خؤ ئامادة بكةن ئةظ دوو ثرؤذة بِريارةا بَيتة ِرةضاو كرن و ِراثؤرت بَيتة 

كي يا ئَيكَي ضاكسازي ليستا مووضة خؤران بوو، يا ديكةا دروست كرنا كارتا ئةليكرتؤني دروست كرن، ضن
ثاشةكةوتا مووضة خؤران و دانةظةي ثاشةكةفيت ب ِرَيكا كارتا ئةليكرتؤني، دووبارة داوا دكةم ليذنا ياسايي 

 ِرةضاظي ظَي خالَيت بكةت، ِراثؤرتةكا موةحةد دروست بكةت، سوثاس.
 :ثةرلةمانسةرؤكي فر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري د. جعبةِرَيز 

 سوثاس، فةرموو حاجي كاروان.
 حاجي كاروان:كنعان جنم الدين/بةرَيز 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
داوا ئةكةم ئةو ثرؤذة حكومةت ناردويةتي بؤ ضاكسازي لة خانةنشيين مووضة سيفةي ئيستيعلالي ثَي 

 بةِرَيي بكةين، سوثاس. بدةن بؤ ئةوةي بتوانني بة زوترين كات
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 سوثاس، فةرموو كاك ئاري.
 بةرَيز ئاري هةرسني:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ثشتيواني ئةكةم لة سةرجنةكةي بةرَيز )حاجي كاروان(.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري بةِرَيز 
سوثاس، بةرَيزان ثَيب ئةوةي بةرَيزي تر داوا سيفةتي ئيستيعلال بكات حةز ئةكةم بؤ بةرضاو ِرووني 
ئَيوةي بةرَيز ئةو ثرؤذة ياساية زؤر طرنطة، كاتي ئةوَي تا ئةو ليذنانة هةموويان بةدواداضووني باشي بؤ 
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ك خبرَين، ئةو بابةتة سيفةتي بكةن، دوون ئةو ليذنانة ِراثؤرت ئامادة ئةكةن، ئةبَي ِراثؤرتةكان ية
ئيستيعلالي بدةييَن بة زةرةري ئةو ثرؤذةية تةواو ئةبَي، تةسةور ئةكةم هةموومان ضاوةِرواني 
فراسكيؤنةكان ئيشيان لَي كردووة، ليذنة تايبةمتةندةكاني ثةرلةمان كاري باا ئةكةن لة ئامادة كردني ئةو 

بكةن، و با باا بَيتـ، با ضةند ِرؤذَي  درونس بَي، سوثاس، ثرؤذةية، لةبةر ئةوة ليذنةكان با ئيشي خؤيان 
خاَلي ثَينلةم بووة خاَلي دووةم، )دانان و ئاَلوطؤِر كردني ئةو ئةندامانة لة ليذنة هةميشةيييةكاني 

( ساَلي 1( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )44ثةرلةماني كوردستان بةثَيي ماددةي )
 ار كراوز( ي هةمو1992)
ثَيشضاوخستين دةسترةكار كَيشانةوةي ئةندامي ثةرلةمان بةرَيز )صاحل دَلشاد صاحل( لة ليذنةي  1

( كةس لةطةَليةتي، كَي ثةسندي 61ثيشةسازي و وزة و سةرضاوة سروشتيةكان، ئةوةي بة ثةسند ئةزانَي  )
 ( كةس، بة زؤرينةي دةنس ثةسند كرا.1ناكا  )

الركَيشانةوةي ئةندامي ثةرلةمان بةرَيز )هَي،ا حاجي مريخان( لة ليذنةي ثَيشضاوخستين دةسترةك -2
( كةس 7( كةس لةطةَليةتي، كَي دذيةتي  )48بازرطاني و ثاراستين مايف بةكاربةر، كَي ثةسنديةتي  )

 دذيةتي، بة زؤرينةي دةنس ثةسند كرا.
ليذنةي ثيشةسازي و وزة و سةرضاوة زياد كردني ئةندامي ثةرلةمان بةرَيز )عري عومسان عري( بؤ سةر  -3

( كةس لةطةَليةتي، كَي دذيةتي  كةس نية، بة كؤي دةنس ثةسند 59سروسشتيةكانن كَي ثةسنديةتي  )
 كرا.
زياد كردني ئةندامي ثةرلةمان بةرَيز )صاحل بةشار صاحل( بؤ سةر ليذنةي بازرطاني و ثاراستين مايف  -4

 ةسنديةتي، كَي دذيةتي  كةس نية، بة كؤي ثةسند كرا.( كةس ث53بةكاربةر، كَي ثةسنديةتي  ) 
زياد كردني ئةندامي ثةرلةمان بةرَيز )هَي،ا حاجي مريخان( بؤ سةر ليذنةي ثشةسازي و وزة و  -5

( كةس، بة زؤرينةي 1( كةس ثةسنديةتي، كَي دذيةتي  )50سةرضاوة سروشتيةكانن كَي ثةسنديةتي  ) 
 دةنس ثةسند كرا.

را يةكةم بضَيتة شوَيين ثَينلةم، بِرطةي ثَينلةم، يةكةم بضَيتة ثَينلةم، ثَينلةم و شةشةم بةرَيزان داوا ك
هةردوو ثرؤذة طفتوطؤ ناكرَي لةبةر ئةوةي كاتي ئةوَي، دوو ِراثؤرت هةية بةس بؤ خوَيندنةوة و ئاطاداري 

( كةس لةطةَليةتي، كَي 51)ئَيوةي بةرَيزة، ئةطةر ِرةزامةندي بفةرموون يةكةم ئةبةينة ثَينلةم، ثةسندة  
دذة   كةس نية، ثةسند كرا، خاَلي يةكةم ئةبَيتة ثَينلةم، ئَيستا دةست بة خوَيندنةوةي ِراثؤرتةكان 
ئةكرَي، لةبةر ئةوةي ِراثؤرتي سةرداني شاندي ثةرلةماني كوردستان بؤ كوردستاني ِرؤذئاوا درةنس خرا، 

 ةو ِراثؤرتة بة ناوي شاندةكة ثَيشكةا بكات.داوا لة بةرَيز ئامينة زكري ئةكةين فةرموو ئ
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 :سعيد بةرَيز ئامينة زكري
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

هةَلبةت ل سةر داخازا كؤميسيؤنا برنديا هةَلبذاردنَين هةرَيما جةزيرَي،  دةعوةتةك بؤ فراسكيؤنا ثارتي و 
( مة سةردانا 2017-11-29نَي  ل )ييةكَيتيا نيشتتيماني و بزاظا طؤِران هاتبوو، وةك شاندَي ثةرلةما

ِرؤذئاظا كري بؤ ضاظدَيريا هةَلبذاردنَيت وان، شاندَي مة ثَيكهاتبوو ذ بةرَيزان )دكتؤر شَيركؤ، كاك زانا، 
ئامينة زكري(، هةمان كو مة سةردان كري مة ج،ني كو ل سنورَي ِرمَيالن ذ الي بةرَيزان )عبدالكريم عمر 

ارةتا دةظةيا ِرؤذئاظا هاتينة ثَيشوازي كرن، ئةو سةردانَيت شاندَي ثةرلةماني و سهام قةربوو( سةرؤكَين وةز
( ل ِرمَيالن، شاندَي ثةرلةماني و شاندَي هةدةثَي ثَيك،ة بؤ ضاظدَيري كرن هاتينة دةعوةت كرن، 11-29ل )

بذاردنا و دطةل كؤمسيؤنا برنديا هةَلبذاردنَين جزيرَي كؤم بوون دةربارةيا ضاوانيا ئةجنامدانة هةَل
ميكانيزمَين ئةجنامدانة يا هةَلبذاردنا، مة طفتوطؤ كر ل سةر سيستةمَي بةِرَيبةرنا وان، ِرؤذا دوَي مة دةست 
ب كارا خؤ كر، ئةو سةردانَي كو م كر هةَلبةت بةرَيزان ديارا ِرؤذئاظا ل ناو حكومةتةكينة، دوو، مةجريسةكا 

س ثَيكهينت، كو خا  )هكيل يوسَ( سةرؤكا مةجريسا ( كة160تائسيسي ثَيكهيناية، ئةظ مةجريسة ذ )
تةشريعية، )خا  فةوزا يوسَ( يا دةستا جَي بةجَي كارة، دطةل ئةوان مة موناقةشة ِرةوشا ِرؤذئاظا و 

( شاندَي ثةرلةماني ثشيت كو مة دطةل 11-30مةجري  و ضةوانيا بةِرَيضوونا وَي كري، ِرؤذا دوَي كو )
ردانَي كؤبانَي بكةين، ئةو جَي مة هةَلبذاردي ل بةر قورباني دانَي، مة داخاز كر كؤميسؤنَي قةرار داي سة

كو مة وةك ضاظدَيري كةرَي بةرةظ كؤبانَي بضني، شاندَي ثةرلةماني ل بةرَيز )صاحل مسريم( و هاظسةرؤكي 
دا كو شاندَي بةرَي ثةيةدَي دطةل بةرَيزان )فةرهاد تةكي( هاظسةرؤكَي هاتينة ثَيشوازي كرن، هةمان شةو

هةدةثة ذي دطةل مة دا بوو، دطةل كؤميسيؤنا يا هةَلبذاردني كؤبانَي كؤبووين و ميكانيزما ئةجنامدانَي و 
هةَلبذاردنَي مة طفتطؤ كر، دخازم هةندةك ِروون كردنةوة بدةم ل سةر دابةا بوونا يةكا ئيداريا ِرؤذئاظا 

دابةا بوون، هةَلبةت من ئاماذة ثَيدا كو ِرؤذئاظا ل كة حكومةتا نوكةيا ِرؤذئاظا ل سةر   ئاساس هاتية 
سةر حكومةتةكا فيدراَلية كو سَي هةرَيما داية، هةرَيما )جةجرية( دوو كانتؤنا ثَي  دَي، كانتؤنا قامشرؤ، 
كانتؤنا حةسةكَي، هةرَيما فورات لة كانتؤنا كؤبانَي دروست بي، هةرَيما عةفرييَن ذ كانتؤنا عةفرين و 

( 32( وةزارةتة، ل سةر سيستةمَي هاظ سةرؤكايةتيا ثَي: دَي، واتة )16مةتا ِرؤذئاظا ل )شةهبة، حكو
وةزيرَيت هةي، ضنكي سيستةمي هاظ سةرؤكاتية، دطةل سةرؤكَي حكومةتَي و جَيطرَيت وي، ئةطةر بضني 

كو خودان  دةربارةي هةَلبذاردنَيت وان، كَي مايف بةشداري هةَلبذاردني هةية  هةر هاوواَلتيةكي سوري
ناسنامة بيت و نفوسا ِرؤذئاوايَيت كوردستانَي هاتبيتة تؤمار كرن دشَينت بةشداريية هةَلبذدرانَي بكةت، 

( ساَل بينت، كارتا دةنطانَي هةبينت و تةسليل كرابينت، ئةو هاوواَلتَين كو نةهابيتة تؤمار 18تةمةنَي وي )
( سااَل ذ ِرؤذئاظاية ذيابيت 10و هةر هاوواَلتيةك ثرت ذ )( هاتبيتة تؤمار كرن، 1962كرن و ل تؤمارا سااَل )

و ئةطةر ثةسندة ئاسايشَي دطةل بينت دشَي بةشدارييا ل هةَلبذاردنَي بكةت، مةرجَين كانديد، ل تةمةنَي 
( ساَليدا دشَيت خؤ كانديد بكاتن، ب تاوانةكا ئابِروبةر نةهاتبيتة سزادان، ل دةزطةهَي ئةمين و 18)
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ةبينت، و خودان شيانة ئةزموون بينت و خوندن و ن،يسيَن هةبينت، هةَلبةت بةحسي هةندَي كر ئاسايشادا ن
كو ئةو كةسَي بشَيت بةشداريا ثرؤسَيت دةنطدانَي بكةتن دبَينت كارتا دةنطدانَي هةبينت، شَيوازَيت دةست 

انَيت مااَل دكةتن، كارتا بئينانا كارتَيت دةنطدانَيت ب   شَيوازة  هةَلبةت كؤميسيؤنا هةَلبذاردنا سةرد
دةنطدانَي ب رَيكا ج،اتا طوندان دهَيتة دابةا كرن نةك ب رَيكا كؤميسيؤنَي، هةَلبذاردنَيت وان حةتا كو 

( مايف وةرطرتيَن كارتان هةبوو، و ِرؤذا 11-29( هاتة ئةجنامدان،  حةتا ِرَيكةفيت )12-1هةَلبذادرنَي )
ةَلبذاردنا دةنطةدرَيت ذي ل جودا كردنا دةنطدةران ديستان سلال هةَليذاردنا ديسان مة دييت ل ِرؤذا ه

دةنطدةران ب دوو شَيواز هاتنة كرن، ئَي  كؤميسيؤنَي سلال دةنطدةران ضَي كر بوو، ل ِرؤذا هةَلبذاردن 
هةردوو ِرةطةز ذماردن، هةم بزانن ضةن ذن و مَيرن، خةم بزانن ضةن كةس بةذدار بوونة، هةلبةت ئةو 

كو وان ثَي  هينان بؤ هةَلبذاردنا تةبايية ئةندامَيت وان ذ ثارتيا تةظدةمَي ل دوو كارمةندَيت  كؤميسيؤنة
وان كو هةظدانطيا نيشتيماني بؤ مة ئاماذة ثَيدان ذ سةرؤكَي كؤميسيؤنَي كؤبانَي، و كاديرةكا ل عةفرييَن 

( مامؤستا 6ر مةركةزَي دةنطدانَي )بوو، ئةو كةسَيت كو سةر سةندوقَي دةنطدانَي ِراوةستاي  مامؤستانة، هة
%( 60( كةس يةدةطة، بةشداريا يا هةَلذاردنَي وان ل سةر سيستةمَي )هايةر مناية(، ل )2تَيدا هةي، و )
%( بؤ نةتةوةيي و ديين ذن و طةجنانة، هةَلبذاردن 40%( سيستةمَي كؤتايداية، ئةو )40مونافةسةية، )

بةردةوام بوو، هةر بنطةهَي دةنطدانَي دشَيت ذبؤ بةشداريا خةَلكَي ( شةوَي 8( سثَيدَي حةتا )8دةمذمَير )
( دةنس 1000( شةوَي بةردةوام بيت، بؤ هةر سةندوقةكا دةنطدانَي )12( سةعاتة درَيذ بكات هةتا )4)

( هةَلبذاردنَي طوندان 2017( مةها ئةيروال سااَل )22( مةرحةلة هاتية كرن، ل )3هةية، هةَلبذاردنَي ب )
( كو شاندَي ثةرلةماني ضاظدَيري كرنا وان هةَلبذاردنَي بةشدار بوو، 2017-12-1كرن، ل ) هاتيا

هةَلبذدرانَي باذَيرظاني، ناحية و كانتؤنا هاتية كرن، و ل مةها ئَيكي هةَلبذاردنَي ثةرلةمانَي هاتية كرن كو 
سةردانا بنطةهَي دةنطدانَي ل ( شاندَي ثةرلةماني 12-1( ئةندامَيت ثَي  دَي، ل )300ثةرلةمانَي وان ل )

كؤبانَي كرن، ضاظدَيريةكا ورد ل سةر ئةجنامَي هةَلبذاردنَيت كر، و ل ئَي،اريا هةمان ِرؤذدا ئةم هاتينة 
مةركةزةكي قامشرؤ، و مةركةزةكي ئامادَي، ذمارةي دةنطدةري كو حةسةب مةركةزَي، هةرَيما فوراتَي 

( مةركةز ل كؤبانَي ، و 153( بنطةهَي هةَلبذاردنا هةبوو، )260( هةزار كارتَي هاتية دابةا كرن، )155)
( سةندوق بوو، ذمارة كانديدان 635( مةركةزَي ل )طرَي سثي( هةبوو، ذمارة سةندوقَي دةنطدانَي )107)
( كانديد سةربةخؤ بوون، ليستَين بةذدار بووَي هةرَيمَي فوراتَي )ثارتا نةتةوا 65( كانديد بوو، )1170)

( كانديد هةبوون، و ليستا ديكة ذي بةشدار بوون، 126( كانديد هةبوون، ليستا وةحدة )500)دميوكرات 
( كانديد 454ل طرَي سثي ديسان نةتةوة دميوكرات دطةل ثارتيا دميوكرات و حيزبا هةدةس ثَيك،ة )

( 600ان )( هةزار دةنطدةر بوون، ل هةرَيما جزيرَي ذمارَي دةنطدةر85هةبوون، و ذمارة يةذدار بوويت )
( دةنطةر بوو، و ليسيت بةذدار بوو ليستا نةتةوَي دميوكرات، 38749هةزار كةس بوو، ذمارة بةذدار بووة )

( بنطةه بوون، 162هةظدةنطيا نيشتيماني و  هةندة كةسَين سةربةخؤ بوون،  بنطةهَي دةنطدانَيت وان ذي )
وَي بكةين، بتايبةتي طةفَين هَيرا كرنا  هةرَيما عةفرييَن ذ بةر بارودؤخَيت ئةميَن نةشَيت سةردانَي
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( بنطةهَي 205( دةنطدةر بوون، )948300دةولةتَين دةورووبةر، هةرَيما عةفرييَن ذمارَيت دةنطدةران )
دةنطدان بوون، ليسيَت بةشدار بوو ليسيت نةتةوةيي دميوكرات و ليسيت وةحدةي نيشتيماني و ليسيت 

َي ئةو حيزبَيت بةشدار بوو لة بنطةهَي دةنطدانَي دا بووي، تشيَت سةربةخؤ بوو، لة هةر بنطةهَي دةنطدان
دي مة تَيبيين كر ئةو كةسَي نةخوَيندةوار بؤ نينة كةس هاريكاريا وان بكات بؤ دةنطدانَي، ئةندامَي 
كؤميسيؤنَي هاريكاريا كةسَي نةخوَيندةوار دكةت، هةَلبذاردن ثاا خةالس بوون مة هةندةك سةردانَي 

سةردانة حكومةتا ِرؤذئاظاية كر، و سةرؤكَي حكومةتَي )عبداكريم سارؤا( و هةندةك وةزيرَين  ديكة كري،
هاتينة ثَيشوازي كرن، بةحسَي ِرةوشا هةَلبذاردنا و ضةوانية بةِرَي،ة ضوونا طفتوطؤ كر، و شاندَي هةدةثَي 

َلبذاردنَي كرن، ديارة ل دطةل شاندَي هةرَيمي كوردستانَي ثَيك،ة كؤنطريةكي ِرؤذنامةظاني ل ثرسا هة
هةَلبذاردنَي ِرؤذئاظا كؤمةكا ئةحزابَي بةشداريا هةَلبذاردنَي نةكر بوو، مة ذي وةك شاند ثَيويست بوو بضني 
سةردانا وان بكةين و سةبةبَي بةشداري نةكرنا وان   بووية  ذ بةر هةندَي سةرةراي ضاظديرَي كرنا 

( مة سةردانَي ئةنةكةسَي كر، ج،ينة دطةل 12-2ايا كري، ل )هةَلبذاردنا مة سةردانَي سياسيني ِرؤذئاظ
ئةنةكةسَي كر دطةل )سعود مةال، نعمت دةولة، تةها سبوت، لةزطني حسن، عبدالصمد خرَ( بوو، ثَيشوازيا 
شاندَي ثةرلةماني كرن، ثرسيارا هؤكاري بةشداري نةكرنا كر، وان ئةطةرَين بةشدار نةبوونا خؤ بؤ ضةند 

كر، ئاماذة بؤ ئةوة كرن ِرَيطري كارَيت سياسي بؤ وان هةية، بارةطايت وان هاتينة طرتن، خالةكا ديار 
نةشَيت كارَي خؤ سياسي بكةن، تةبعةن شاندَي ثةرلةمانَي داخاز كر كيشَيت ِرؤذئاظا بَيتة ضارةسةر كرن، 

بةردان، و بارةطايَيت وان هةلبةت ئةنةكةسَي طفتؤطؤ ِرةت نةكر، ب شةرتَي دةست ثَيكَي زيندانَيت وان بَيتة 
بَيتة كردنةوة كو بشَيت بةشداري سياسي بكةن، و مة سةردانة )هةظبةنديا نيشتيماني( كرن، ذ اليَي 

( ثارتا 5بةرَيزان )صاحل طةردؤ، نةسرةدين ابراهيم( ئةندامي سةركردايةتيا هاتينة ثَيشوازي كرن، لة )
ات، ياسا، فورات، ضاكسازي(، بةشداري هةَلبذاردنيان سياسي ثَي  دَينت، ل  حيزبا )وحدة، ضةثي دميوكر

نةكر بوو، ثارتيا ثَيش،ةرن، ئةىظ ثارتيا ذي بةشداريا هةَلبذاردنا نةكر بوو، ذ الية بةرَيز ئةمحةد سرَيمان 
و بةرَيز ئةندامي سةركردايةتيا هاتينة ثَيشوازي كرن، مة ئةطرَي بةشداري نةكرنا هةَلبذاردنَي ثرسيار 

ظةطةراندن بؤ هةندَي كو ذبةر سياسَيت ِرؤذئاظا، ذبةر هةندَي كو ذ ِرؤذئاظا يةك حيزب بِريار كرن، وان 
دةت، ثَيت،ي ئةجنومةنةكا سياسي ثَي  بينت و بِرياري ئةظ ئةجنومةنة بدةتن، ثشيت سةردانَيت هةمي 

وان بطةهَينني كو اليةنَيت سياسي مة كري، مة ثَيويست بوو كو سةردانا ثةيةدة بكةين، ئةم داخازيَيت 
بةشداريا هةَلبذارنَين نةكرية، ذ اليةن )شاهؤ حسن( هاتينة ثَيشوازي كرن، ثشيت ثريؤزبايي كرنا مة بؤ 
جةنابَي وي هةَلبةت مة داخاز ذي كر كو ئَي  ِراطةهاندنا ئازاد بَيتة دان كو ب تايبةتي دةرفةت بؤ ئةو 

ةن، هةروةسا ئةو طرةي و طازندَين كو ثارتَين بةشدار كةنالَيت كو ِرَيطري لَي هاتينة كرن كارَي خؤ بك
نةبووي هةَلبذاردنا هةبوون مة طةهاندنا وان، هةَلبةت ثشيت بةخَيرهاتنات طةرم بةرَيز )شاهؤ( ئاماذة دا 
كو طفتوطؤية ِرتناكن، ئةو ِرَيطةنةدان بؤ كاري سياسي بؤ ئةنةكةسَي كو ئةو دةستوورَي ِرؤذئاظا وةرنةطرتن، 

دنَي ِرؤذئاظا وةك ئةزموونةك دةستثَيكي سةرطةفيت بوو بديتنا شاندَيت ثةرلةماني، دميكراسي ذي هةلبذار
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( ِرؤذ بوو، ثَيشنيار، ب ديتنا مة تةحةدايةتيا هةي ل بةردةم ِرؤذئاظايا 14بوو، ماوَي ثروثاطةندة كَيم بوو )
تة ثاراسنت، بؤيا ئةم داخازَيت ثةرلةماني كوردستانَي، تةينا ب ئَيكريزيا هَيزَين سياسي ئةزموونا ِرؤذئاظا دَي

كوردستانَي دكةين كو دةورَي ناظةنطرييا ببينينت كو هَيزَين ِرؤذئاظا زةمينَين سياسي بؤ دانووستاندن بَيتة 
دروست كردن، كؤمسيؤنا سةربةخؤيا هةَلبذاردنا هةرَيمَي ل بوارَي تةكتيكي و فَيركاري هاريكاريا كؤميسؤنا 

دستانَي بكةتن، ب ناظَي سةرؤكا شاندَي ئةز سوثاسيا هةردوو هاظكارَيت خؤ بةرَيز )زانا ِرؤذئاظايا كور
عبدارمحن و دكتؤر شَيركؤ محة امني( دكةم كو وةك ئَي  تيم بني سةردانة وَيرَي بكةين، و سوثاسيا 

ان عومسان و ئاوارة بةرَيزان )فوئاد عبداهلل  و ئازاد( ثةيامنَيرا دةكةم دطةل مة طةلةك ماندي بوون، و )سؤر
 محيد( دطةل مة طةلةك ِرَي  و ثَي  بوون، سوثاس. 

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري بةِرَيز 
سوثاس بؤ سةرؤكي شاند )ئامينة زكري(، سوثاس بؤ )شَيركؤ محة امني، زانة عبدالرمحن(، ِراثؤرتَيكي 

ة سوود بةخب بَي، ئةكيد ِراسثاردةكان لةاليةن ثةرلةماني بةنرخة، زانياري زؤري تَيدا بوو، هيوا واي
 كوردستانةوة بةرَيز و بة هةند وةردةطريَي، ئَيستا خاَلي نيزامي، فةرموو.

 بةرَيز د.شَيركؤ محة امني:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

هةنطاوةكاني نازا  ئامينة خان لةبريي ضوو يان نا، ئةوةي كة ئَيمة موسريمان ئةكرد لةمان ثشتيواني 
ئايندةيان بكةن، ئةوانيب قؤناهي سَييةميان لةثَيشة هيوام واية وةكو لة ثيشنيازةكان تةسبيت بكرَي لة 

 ثرؤتؤكؤل كة ثةرلةماني كوردستان ثشتيواني لة رؤذئاوا بكات، سوثاس.
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري بةِرَيز 

ثَيشرتيب ئةو هةَلوَيستةي هةبوو، ئَيستا داوا لة بةرَيز دكتؤر ظالة فةريد سوثاس، ثةرلةماني كوردستان 
ئةكةين بؤ ثَيشكةا كردني ِراثؤرتي خؤي لةبةر ِرؤشنايي ثرةنسي  و بةند و بِرطةكاني ئَيستا لةسةر 
ئاسيت نَيودةوَلةتي و نَيوخؤيي سةبارةت بة عةرةب كردنةوةي ناوضة كوردستانيةكاني دةرةوةي ئيدارةي 
هةرَيم، طوندةكاني ناحيةي سةرطةِران وةكو منوونة لةاليةن حكومةتي عَيراق، بةرَيزيان لة فراكسيؤني 

 ثارتي دميوكراتي كوردستان ثَيكةا ئةكات، فةرموو.
 :ابراهيم بةرَيز د.ظااَل فةريد

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ا لةسةر ئاسيت نَيودةوَلةتي و ناوخؤيي ِراثؤرتي شيكاري لةبةر ِرؤشنايي ثرةسني  و بةند و بِرطةكاني ياس

سةبارةت بة عةرةب كردنةوةي ناوضة كوردستانييةكاني دةرةوةي ئيدارةي هةرَيم وةكو طوندةكاني ناحيةي 
سةرطةران لةاليةن حكومةتي عَيراقي فيدراَل، حكومةتي عَيراق دواي دةست بةسةر داطرتن و داطري كردني 

( وةك درَيذة ثَيدةري سياسةتي 2017-10-16ارةي هةرَيم لة )ناوضة كوردستانيةكاني دةرةوةي ئيد
حكومةتة يةك لة دواي يةكةكاني تري عَيراق تاوانةكاني ثاكتاوي نةذادي لةو ناوضانة ئةجنام ئةدات، 
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دةركردن و وةدةرناني بة زؤرمرَي و دةربةدةر كردن بة مةبةسيت نةهَيشتين كورد نشني لةو ناوضانة و جَي 
عةرةبي هاوردة بؤ طؤِريين دميؤطرافياي ئةو ناوضانة وةك سةرةتايةك بؤ ثاَلناني ئةو  طرتنةوةيان بة

ناوضانة بة ناوضة عةرةبيةكان لة عَيراق، بة مةسيت بةديهَيناني ئاماجني سةرةكي كة بة عةرةب كردني 
ة لة ضةند كوردستان و تواندنةوةي طةلي كوردة لة ضوارضَيوةي واَلتي عَيراق، الي هةموان ئاشكراية ك

ِرؤذي ِرابردوو ئةم سياسةتة تاوانكارييةي حكومةتي عَيراق ِرووي لة قةزاي دووبزي ثارَيزطاي كةركووك 
( طوندي سةر بة ناحيةي سةرطةِران كةوتوونةتة ذَير هةِرةشة و مةترسي وةدةرناني 12بوو، بة جؤرَي  )

( 1993بز يان دةشيت كةندَيناوة لة سااَلني )بة زؤرةمرَي لة زَيدي باو باثريانيان، شايةني باسة قةزاي دوو
( واتا لة كاتي ئةجنامداني تاوانةكاني جينؤسايد  دذ بة طةلي كوردستان 1988و  1987تا ئةطاتة )

( 15( طوندي سةر بة ناحيةي ئاَلتوركؤثري و )14لةاليةت ِرذَيمي بةعسي الكارالدراو، بةجؤرَي  نزيكةي )
لة دانيشتواني ِرةسةني خؤي كة كورد بوون خاَلي كراوة و بة عةرةبي  طوندي سةر بة ناحيةي سةرطةِران

هاوردة ثِركراوةتةوة، ئةوكات تاوانةكاني ِراطواستين بةزؤرة مري لة طوندةكاني ناحيةي سةرطةِران و ناوضة 
( و بة بِرياري 1981-10-20( لة )91( ي )13كوردستانييةكان بة بِرياري مةجرسي قيادةي سةورا ذمارة )

( بة ثشت بةسنت بة نووسراوي 1987-9-6( ي )1175مةجريسي ئةفواجي ديفاعي وةتةني  ذمارة )
( ئةجنام 1987-3-6( لة )2650لةسةر  28بةرثرسي تةنزميي شيمالي )صري لرراية والشخصي( ذمارة )

ةبي هاوردة ( و دواي ِرووخاني  ِرذَيمي بةع  و طةِرانةوة و قةرةبوو كردنةوةي عةر2003دراوة، لة ساَلي )
بؤ ناوضةي بةعاش كة زؤربةيان سة بة عةشريةتي شةمةرن طوندةكان لةاليةن خاوةنة ِرةسةنةكانيان كة 

( ية، تاثؤي 39( هاتووة بةاَلم )31( ن ِراثؤرتةكة )1939كةكوردن و هةَلطري تاثؤي ِرةسةني ساَلي )
نةوة  بَي ئةوةي قةرةبوو بكرَينةوة ( ن ئاوةدان ئةكرَي1939ِرةشيان هةية، خاوةني تاثؤي ِرةشي ساَلي )

لةسةر ئةو تاوانة نَيودةوَلةتيانةي كة لة دذيان ئةجنام دراوة، لة ئَيستادا دواي تَيثةِربووني دةيان ساَل 
حكومةتي عَيراقي فيدراَل لةذَير سَيبةري حوكمي عةسكةري تائيفي بة نووسراوي ثارَيزطاري كةركووك بة 

( كة ئاِراستةي قائيم اميةتي قةزاي 2017-11-2( لة )4010ة ذمارة )وةكالةت )ِراكان سعيد عري( ب
( كة لةاليةن هةمان ثارَيزطار بة وةكالةت ئاراستةي قيادةي 4594دووبز كراوة، و بة نووسراوي ذمارة )

عةمالياتي سةالحةدين كراوة داوا ئةكرَي كة عةرةبي هاوردةي قةرةبوو كراوة لةسةر حيسابي قوربانياني 
ةرز بكرَين بةسةر ماَلي كوردةكان و كوردةكان دووبارة لةسةر ماَل و موَلكةكانيان وةدةر بنرَين لة كورد ف

( ِرؤذ دةدات لة خاوةن ماَل كة ماَلي تةسريم بة عةرةبي 3ِرَيطةي تةبريراتي ِرةمسي كة تةنيا ماوةي )
ةوانةي بِرطة و ماددةكاني هاوردة بكات، بةثَيضةوانةي رَيسا و ياساي ناوخؤي و نَيودةوَلةتي و ثَيض

دةستووري عَيراقي فيدِراَل، ئةوة موستةنةداتي ِرةمسني كة ئَيستا لةاليةن ثارَيزطاري كةركووكةوة 
دةرضووة، و داواي ِراطواستين بة زؤرة مرَي و وةدةرناني خةَلكي ِرةسةني كورد ئةكات لة جَيطاكاني خؤيان، و 

وة، و لة ذَير ضاوَيري سةرؤكي وةزيران كة )حيدر عبادي( ة، كيتابةكان بة شَيوةي ِرةمسي ئاراستة كرا
 87ئةوةا كيتابي ِرةمسي تةنزميي شيمالي و تةوقي  كراو لةاليةن بةرثرسي تةنزميي شيمالي لة سااَلني )
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( ة كة جَي بةجَي كراوة بة هةمان  كار و كردةوة و تاوان داواي ِراطواستين بة زؤرة مرَي و وةدةرنان و 88و 
ردني خةَلكي ِرةسةني ئةو ناوضانة ئةكات، ئةوة تاثؤي ِرةشي خةَل  و خاوةني ماَل و موَلكةكاني دةرك

( يب ئةوان خاوةني ئةو موَل  و زةويانة بوون 57( واتة ثَيب ئيرساييةي ساَلي )1939خؤيانن كة ساَلي )
ويستة بة زووترين كات و لة كة ئَيستا لةسةر وةدةر ئةنرَين، ئةوة تةبريري ِرةمسي خاوةن ماَلةكانن كة ثَي

( ِرؤذ ماَلةكانيان جَي بَيَرن و تةسريمي بكةنةوة بة عةرةبي هاورجة كة كاتي خؤي لة ئاكامي 3خياللي )
جَي بةجَي كردني تاوانةكاني دذ بة مرؤظايةتي و تاوانة نَيودةوَلةتيةكان لةو ناوضانة جَيطري كراون، لة 

( لة ميساقي دادطاي نؤرنبَيرة ِراطواستين بة زؤرة 6ب( لة ماددةي )ياساي دةولي جينائي بة ثَيي بِرطةي )
مرَي تاواني جةنطة، بةثَيي بِرطةي )ش( ي هةمان ماددة تاوانةكاني دذ بة مرؤظايةتيية لة كاتَي  دذ بة 

( لة نيزامي ئةساسي مةحكةمةي جينائي 7( لة ماددةي )10خةَلكي س،يل ئةجنام ئةدرَي، بةثَيي بِرطةي )
ي ِراطواستين بة زؤرة مرَي تاوانَيكة لة تاوانةكاني دذ بة مرؤظايةتي، لةوة زياتر ليذنةي ياساي دةول

نَيودةوَلةتي سةربة نةتةوةيةكطرتووةكان لة كاتي طفتوطؤ كردن لةسةر بةندةكاني ثةميانامةي قةدةهة 
 بة زؤرة مرَي بة ( ِراطواستين1948كردن و سزاداني ئةجنامدةراني تاوانةكاني جينؤسايد لة ساَلي )

( ي ثةمياننامةكة كاتي كة ئةماني 2تاوانةكاني جينؤسايد ئةذمار ئةكرَي، بةثَيي بِرطةي )ش( ي ماددةي )
لَيي لةناو بردني كولي يان جوزئي طروثَيكي دياري كراو بَي لة طروثي ئيسين يان عريقي، ئةوة جطة لةوةي 

دطايي كردني سةدام و دارودةستةكةي لة ضةندين مةحكةمةي جينائي عَيراقي عوليا كة تايبةت بة دا
حوكمي خؤي بة ِراشكاوي حوكمي دةركردووة، و حوكمةكاني دةرةجةي قةتعي هةية، ئةَلَي ئةو تاوانةي بة 
عةرةب كردن و تاواني ِراطواستين بة زؤرة مرَي كة لة ناوضةكاني كوردستاني عَيراق ئةجنام دراون تاواني 

دذ بة مرؤظايةتني و جةنطن، ئةوة جطة لةوةي ئةو نووسراو و كارانةي طةورة نَيودةوَلةتني و تاواني 
بةرثرساني حكومةتي عَيراقي بؤ ئةجنامداني تاوانةكاني ِراطواستين بة زؤرةمرَي ثَيضةوانةي دةقي 

( ي دةستووري 140( و ماددةي )44( )ا( ماددةي )9و 8( ي بِرطةي يةك لة ماددةي )7و 5و 1ماددةكاني )
( ة، وةك طةلي كوردستان ضاوةِرَيي ئةوة بووين لة حكومةتي عَيراقي فيدراَل 2005قي فيدراَلي ساَلي )عَيرا

( ي دةستوور قةرةبووي قوربانياني تاوانةكاني ئةنفال و 132كة بةثَيي بِرطةي يةك لة ماددةي )
و كاوَل كردني شار و كيمياباران و ِراطواستين بة زؤرة مرَي و ئةشةكةجنةدان و لة سَيدارةداني سياسي 

شارؤضكة و طوند و دَيهاتةكامنان بكاتةوة، كة بةثَيي ياسا ئةركي ئةوة، بة ثشت بةسنت بة مةبدةئي 
( ي دةستوور داني ثَيناوة، بةاَلم بة داخةوة نةك هةر 132ئيستيمراريةتي دةولة هةروةك لة ماددةي )

ثةرشيت و سةرؤكايةتي بةرَيز )حيدر عبادي( قةرةبووي قوربانيان ناكاتةوة بةَلكو ئةو حكةمةتة بة سةر
درَيذة ثَيدةري سياسةتي ثَيب خؤي بووة و ئةبَيت، بؤية ثَيويستة لةسةر ئاسيت هةرَيم و عَيراق و 

 نَيودةوَلةتي كار بكرَي لةسةر ِرَيطري كردن لةسةر ئةو تاوانة نَيودةوَلةتية، بةو شَيوةيةي خوراوة:
عَيراق ثَيويستة هةوَلة سياسيةكان و هةوَلة ياساييةكان هاوشان بكرَين  لةسةر ئاسيت هةرَيمي كوردستان و

بؤ طةيشنت بة ئاماني، يةكةمني هةوَل كة ثَيويستة بدرَي لةسةر ئاسيت ثةرلةماني بريتية لة هةموار 
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( لة ِرَيطةي زياد كردني تاوانةكاني 1969( ي ساَلي )111كردنةوةي ياساي سزاداني عَيراقي ذمارة )
ايد، دذ بة مرؤزظايةتي و جةنس ثَيناسة كردنيان و دياري كردني سزاكانيان لة ذَير ثرةنسيثي جينؤس

)الجرمية وال ع وبة اال بنص(، ئةويب لة ِرَيطةي ثيشكةا كردني ثرؤذة ياساي هةمواري ياساي سزاداني 
ةاليةن ثةرلةمانتاراني عَيراقي لةاليةت ثةرلةمانتاراني كورد لة ئةجنومةني نَيونةراني عَيراق لةاليةك، ل

ثةرلةماني كوردستان لةاليةكي تر، واتة ثَيويستة لةسةر هةردوو ئاست كاري لةسةر بكرَي، هةم لَيرة ثرؤذة 
ياسا ثَيشكةا بكرَي، كة ئامادة كراوة و تايبةت بَي بة تةعديل كردني قانوني ع وبات كة تا ئَيستا الي 

ني جينؤسايد، تاوانَي  نية ثَيي بَرَيني تاواني دذ بة مرؤظايةتي، ئَيمة قانوني ع وباتَيكمان نية ثَيي بَرَي
تاوانَي  نية ثَيي بَرَيني تاواني جةنس كة ئةو تاوانانة تاواني سوَلتةن، ئةو تاوانة نَيودةوَلةتيانة كةسَيكي 

دةستةاَلت، واتة ئاسايي ناتوانَي ئةجنامي بدات، ئةو تاوانانة لةسةر ئاسيت نَيودةوَلةتي ثَيي ئةوترَي تاواني 
كةسَي  دةستةاَلتدار و حوكم بة دةستة ئةو تاوانة ئةجنام ئةدات، خاَلي دووةم، دةركردني ياسايةكي تايبةت 
بة دادطاي بااَلي تاوانكاري، دةركردني ياساي تايبةت بة دامةزراندني دادطايةكي تايبةمتةند بة دادطايي 

تيانةي كة ئةجنام دراون و ئةجنام ئةدرَين، لة ِرَيطةي ثَيشكةا كردني تاوانباران لةسةر ئةو تاوانة نَيودةوَلة
كردني ثرؤذة ياساي تايبةت بة دادطاي تاوانكاري لةسةر هةردوو ئاسيت ثةرلةماني عَيراق و هةرَيم، كاتَي 
كة تةعديل ناكرَي قانوني عوقبات، هةنطاوي دووةم، ئةتوانرَي ياسايةكي تايبةمتةند واتة موختةص 

هةرَيمي كوردستان و لةسةر ئاسيت عَيراقيب ئةو دادطاية بةثَيي نيزامي خؤي كاري برييت بَي  دابنرَي لة
لة دادطايي كردني تاوانباراني جةنس، تاوانباراني جةنس ئةوانن تاواني نَيودةوَلةتي ئةجنام ئةدةن، داواكاري 

تاوانةكان و دؤكيؤمَينت  طشيت بة ئةركي ياسايي خؤي هةَلسَي بؤ كؤكردنةوةي بةَلطةي ثَيويست لةسةر
( ي 1979( ساَلي )159كردنيان بة ثَيي بِرطةي دووةم لة بةندي دووةم لة ياساي داواكاري طشيت ذمارة )

( لة ماددةي 3هةموار كراو، ضوارةم، جواَلندني سكااَل لةبةردةم دادطاي فيدِراَلي عَيراق بةثَيي بِرطةي )
ثَيشركاريية دةستوورييةكاني حكومةتي عَيراقي فيدِراَل، و بة ( لة دةستووري عَيراقي لةسةر تاوان و 93)

( ي دةستوور بكرَي كة تا ئَيستا حكومةتي عَيراق 132زووترين كات داواي جَي بةجَي كردني ماددةي )
خؤي لَي ئةدزَيتةوة و ثَيشركاري دةستووري سةربة، ثَينلةم، ثَيكهَيناني ليذنةي بااَل لةسةر ئاسيت هةرسَي 

تة بااَلكةي هةرَيمي كوردستان )ياسادانان، جَي بةجَي كردن، دادوةري( بة مةبةسيت داناني ِرَي و دةستةاَل
شوَيين ثَيويست بؤ ِروو بة ِروو بوونةوةي دؤخةكة بة شَيوةيةكي سيستةماتي  بة جؤرَي  كة هةر 

تةكةا لة كاري يةكرت دةستةاَلتَي  بةثَيي تايبةمتةندي  خؤي كار لةسةر كةيسةكة بكات و هةرسَي دةستةاَل
ئاطادار بن، لةسةر ئاسيت نَيودةوَلةتي هةرضةند وةكو كورد بَي هيوا بووين لةوةي لةسةر ئاسيت نَيودةوَلةتي 
و كؤمةَلطةي نَيودةوَلةتي  ولَيت و ديفا  لة مافةكاني كورد بكات، بةاَلم لةسةر ئاسيت نَيودةوَلةتيب بة 

بةثَيي ياسا ئةوة ئةركي ئَيوةية، داواكارين لة ئةجنومةني ئاسايشي موئةسةساتي نَيودةوَلةتي ئةَلَيني 
نةتةوة يةكطرتووةكان ِرؤَل بطَيرَي لة جواَلندني تاوانةكان لةبةردةم دادطاي تاوانكاري نَيودةوَلةتي بةثَيي 

( ي نيزامي ئةساسي مةحكةمةي ناوبراو دةستةاَلتي جواَلندني كةيسي 13برطةي )ب( لة ماددةي )



 313 

ةكاني ثَيدراوة مةجريسي ئةمن، دوو، داواكارين لة واَلتاني ئةندام لة نيزامي ئةساسي مةحكةمةي تاوان
( 13دةولي ِرؤَل بطَيِرن لة جواَلندني تاوانةكان لةبةردةم دادطاي ناوبراو كة بةثَيي بِرطةي )ا( لة ماددةي )

َيدراوة، لة كؤتايي داواكارين لة ي نيزامي ئةساسي مةحكةمة دةستةاَلتي جوالندني كةيسي تاوانةكانيان ث
ِرَيكخراوة مرؤييةكان لةسةر ئاسيت ناوخؤي و هةرَيمي و نَيودةوَلةتي كة ئاماجنيان ثاراستين مافةكاني 
مرؤظة كار لةسةر خستنة ِرووي تاوانةكان و ِرَيطري كردني ئةو ثَيشركارييانة بكةن و لةاليةن 

 رَين، سوثاس.دامةزراوةكاني هةرَيمي كوردستان هاوكاري بك
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري بةِرَيز 

سوثاس، بةرَيزان ئاطادارين كة هةوَلةكاني بة عةرةب كردني هةندَي لة ناوضةكان لة ئاراداية، بؤية بة 
ويست ئةركي ثةرلةماني كوردستان ئةزانني بةدوا داضووني هؤشيارانة بكات، بؤ ئةوةي بتوانني لة كاتي ثَي

 هةَلوَيسيت ثَيويست بنوَينني، ئَيستا خاَلي نيزامي، فةرموو كاك بَيستون.
 :حممد بةرَيز بَيستون فائجن

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ببورة ئةطةر نيزامي نيية، بةاَلم لةبةر ئةوةي ِراثؤرتي بةرَيز دكتؤرة )ظااَل( ِرةبيت بة ليذنةكةي منةوة 

موو ئةو بابةتانةي باسي كردووة بؤ ِرَيطري كردن لة تةعريب كردن لة هةية دواي دةست خؤشي، بةاَلم هة
شوَينة كوردستانييةكان بة تايبةتي كةركووك   مةحكةمةي دةولي و   ئةو بابةتة قانونية دةوليية و 
ناوخؤيانةي باسي كردووة ثَيم واية خاَلي طرنس كة ئةبوو باسي بكات و ثةرلةماني خؤنان بة جدي كاري 

كات، ثارَيزطاري كةركووك موَلكي كوردة، موَل  بة ماناكةي دةستكةوتي سياسي كوردة، زؤرينةي لةسةر ب
ئةجنومةني ثارَيزطاي كةركووك كوردة، ثَيكهاتةكاني ناو كةركووك و موئةسةساتي طةورةي عَيراقيب ئةوان 

ني بةردةوامي ضاوةِرَين ئَيمة كةسي خراثني بؤ ئةو ثؤستة، ئةطةر ئةمانةوي ِرَي لة تةعريب كرد
مةنتي ةكان بطرين ئةبَي يةكَييت و ثارتي ِرَيكبكةون لةسةر دياري كردني كةسَي  بؤ ثارَيزطاري كةركووك، 

 ثارَيزطارَيكي عةرةبي بة وةكالةت لة ناو كةركووك و دةرةوةي خةريكي ئةو شتانةية، سوثاس.
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري بةِرَيز 

اس، بة ئةكيد ئةو بابةتةي بةرَيزتان باستان كرد طرنطة، هةوَلةكان لة ئارادان بؤ ئةوةي ئةو طرفتةي سوث
لة كةركووك هةية طرفيت ثارَيزطار ضارةسةر بكرَي، بةرَيزان كؤمةَلَي  ثَيشنيار لةو ِراثؤرتة هاتبوو، داوا لة 

ئةوةي كاري لةسةر بكرَي، ئَيستا داوا لة بةرَيز ئَيوةي بةرَيز ئةكةين ئةو ثَيشنيارانة بة هةند وةرطريَي، بؤ 
ئةيوب عبداهلل ئةكةين ِراثرؤتي ليذنةي ناوخؤ سةبارةت بة ئةو خؤثيشاندانانةي هةرَيمي كوردستان 

 خبوَينةوة، فةرموو كاك ئاري.
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 بةرَيز ئاري هةرسني:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ِراثؤرتة خبوَينَيتةوة ئَيمة هيين خؤمان نووسي بوو، ئَيمة  ئَيمة  لةثَيب ئةوةي بةرَيز دكتؤرة )ظااَل( ئةو
 يةك، دوو موالحةزمان هةية لةسةر ِراثؤرتةكة حةز ئةكةين بيخةينة ِروو، سوثاس.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 َيواس خان.سوثاس، ئةو ِراثؤرتة بؤ موناقةشة نيية، هةر بؤ خوَيندنةوةية، فةرموو ِر

 :حسني فائجن بةرَيز ِرَيواز
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

دواي دةست خؤشي لة دكتؤرة )ظااَل( ئةوة ِراثرؤتَيكة تةفاسيل ئةنووسَي، دةست خؤشي لَي ئةكةم، بةاَلم 
ثَيشنياري من ئةوةية ئةو ثَيشنيارةي كاك بَيستوون ئةو ثَيشنيارة بؤ ئةوة هةر وا نةِروا ببَيتة ثةسند 

راوي ثةرلةماني كوردستان، دواتر تةسنيَ بكرَي، بةشَيكي عيالقةي بة حكومةتة بنَيردرَي بؤ حكومةت، ك
بةشَيكي بة ِرَيكخراوة نَيودةوَلةتيةكان، بةشَيكي بة سياسيةكان، زؤر ئاسايية جوهدةكة كراوة، موناقةشةي 

ثةرلةمانة، دواتر بة ناوي  بكةين، هةركةس ئيزافةي هةية ئيزافةي بكات و ببَيتة ثةسند كراوي ئةو
 ثةرلةماني كوردستانةوة دةست بكةين لة دكتؤرة )ظااَل( و بنَيردرَي بؤ ئةو اليةنانة، سوثاس.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري بةِرَيز 
دكتؤرة )ظااَل(  سوثاس، ئةو ثَيشنيارانة كة باستان كرد لة جَيي خؤيةتي، دواتر ِراوَيذكارييةك لةطةَل خودي

ئةكةين كة ضؤن بتوانني، ضونكة داخري بةرنامةي كار كراوة بؤ تَيبيين نةبووة، ئةو ثةيامةي هةبوو 
 طةيشتة ثةرلةماني كوردستان، بؤية ئَيمة دواتر لة دواي ِراوَيذكاري قسة ئةكةينةوة، فةرموو.

 :حةمة بةرَيز عمر عينايةت
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

تؤرة ظااَل ئةكةم، ثشتطريي قسةكاني كاك )بَيستوون و دكتؤرة رَيواس ( ئةكةم، ئةكرَي ثشتطريي لة دك
تةرجومة بكرَي بنَيردرَي بؤ ثةرلةماني عَيراق، كارةكة الي ئةوانة، سوودي هةية كاتَي تةرجومة بكرَي و 

 بؤ ثةرلةماني عَيراق، سوثاس.
 :لةمانثةرسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 سوثاس، فةرموو كاك ئةيوب بؤ خوَيندنةوةي ِراثؤرتي ليذنةي ناوخؤ.
 :امساعيل بةرَيز ئةيوب عبداهلل

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بابةت، ِراثؤرتي ليذنةي ناوخؤ سةبارةت بة خؤثيشاندانةكاني ئةم دواييةي هةرَيمي كوردستان، لةطةَل 

ردةوام لة ثةيوةندي دا بوو لةطةَل دةزطا ئةمنيةكان بة دروست بووني خؤثيشاندانةكان ليذنةكةمان بة
مةبةسيت بةدوا داضووني ِرةوشي ئةوان و طرياوةكاني خؤثيشاندانةكان و بووني هَيزي زؤر لة ناو شارةكان و 
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( كؤبوونةوةمان لةطةَل ئاسايشي 2017-10-24ليذنةكةمان سةرداني بةثةلةي مةيداني ئةجنام دا و ِرؤذي )
ام دا، لة كؤبوونةوةكة هؤكارةكاني خؤثيشاندان و بةشداري ضني و توَيذةكان و ئةجنامداني سرَيماني ئةجن

توندوتيذي لةاليةن خؤثيشاندةران و دةزطا ئةمنييةكان طفتوطؤي لةسةر كرا، باسي ئةوةمان كرد كة ئةبَي 
كردنيان و ثةلة بكرَي لة طرياوةكان مامةَلةي ياسايي و مةدةنييانةيان لةطةَل بكرَي و ثةلة بكرَي لة ئازاد 

ئاسايي كردنةوةي دؤخةكة و باَلوة ثَي كردني هَيزة سةربازييةكان بؤ طةِرانةوةي هَيمين و ئاساييب بؤ 
( ي سةرلةبةياني لةطةَل ليذنةي ئةمين ِراثةِرين لة 10( كاتذمَير )2017 -12 -25هاواَلتيان، لة بةرواري )

َيوة طفتوطؤمان لةطةَل ليذنةكة ئةجنام دا و هةر لةو كؤبوونةوة ِرانية دانيشتنمان ئةجنام دا، بةهامان ش
بِريار درا طرياوةكان ئازاد بكرَين و ئةوانةي بِرياري طرتنيشيان هةبوو ِرابطَيرَي و هَيزةكانيان باَلوة ثَي 

كؤيي ( ي دواي نَيوةِرؤ لةطةَل ليذنةي ئةمين 2كردوو دؤخي ِرانية ئاسايي بؤووة، هةمان ِرؤذ كاتذمَير )
دانيشتني و دواي طفتوطؤ لةطةَل ليذنةكة سةرداني طرياوةكامنان كرد و دواتر لة كؤبوونةوةكة ليذنةكة 
بةَلَيين دا كة طرياوةكان ئازاد بكةن و دؤخي كؤيية ئاسايي بكةنةوة و دواتر جَيبةجَييان كرد، بةهةمان 

نيان ئازاد كرد و ئةوانةي بِرياري شَيوة لةطةَل ليذنةي ئةمين ثشدةر لة ثةيوةندي بووين و طرياوةكا
طرتنيشيان درابوو بِريارةكة ِراطريا، بةدرَيذايي ِرؤذاني دواتريب هةر لة ثةيوةندي دا بووين بؤ ئاسايي 
كردنةوةي دؤخةكةوة و ئةوةي تَيبينيمان كرد لةو بةدواداضوونانة ئةو خااَلنةي خوارةوةية كة ئةكرَي 

 كرَي.وةكو ِراسثاردة ئاراستةي حكومةت ب
خؤثيشاندةران هةموو ضني و توَيذةكاني تَيدابوو، بةتايبةتي مووضة خؤران و طةجنان و الوانة  1

 اليةنةطراني هةموو حيزب و ِرَيكخراوةكانيب، بةتايبةتي تريب كةس و كاري شةهيدان و ئةنفال كراوان.
مووضة و بةطةر  دؤخي خةَل  لةوثةري خراثي داية و ئةطةر ثةلة نةكرَي لة ضارةسةر كردني -2

خستنةوة ثرؤذةكان بؤ كةمكردنةوةي بَي كاري و ثةلة نةكرَي لة باا كردني خزمةتطوزارييةكاني ئاو و 
سووتةمةني و كةمكردنةوةي باش لةسةر خةَلكي ئةوا لة هةموو كاتَي  زةمينةي دةست ثَي كردني 

 عاقاري توندوتيذي.خؤثيشاندان هةية و زةمينةي طؤِراني ئاراستةي خؤثيشاندانيب هةية بؤ 
 ( ِرؤذ زياتر تَيثةِرَي.30دابةا كردني مووضة لة كاتي خؤي و نةهَيردرَي لة ) -3
وةاَلمدانةوةي حكومةت بؤ خؤثيشانة هَيمن و مةدةنيةكان و بةدةنطةوة ضووني داواكانيان بؤ ئةوةي  -4

ؤستايان بؤ ثَيداني هاني خةَل  بدةن ثةنا بؤ توندوتيذي نةبةن، وةكو بايكؤتي فةرمانبةران مام
مووضةكانيان كة ئةو كاتةي مامؤستايان و فةرمانبةران بايكؤتي دةوام ئةكةن و ثَيويستة حوكةت لةوكاتانة 
بةثةلة وةاَلمي داواكانيان بدةنةوة بؤ ئةوةي خةَل  بَي ئومَيد نةبَي لة دةِربِريين خؤي و كة داواكاني جَي 

ويستة ثؤليسي ضااَلكية مةدةنييةكان بة تةنيا ناتوانَي كؤنرِتؤَلي بةجَي ناكرَي و نةِروا بؤ توندوتيذي، ثَي
خؤثيشاندةران بكات بؤ نةهيشتين دياردةي بة سةربازي كردني شارةكان و نةبردني هةمةر بؤ ناو شارةكان 

 ثَيويستة ميالكاتي ثؤليسي مةدةني زياد بكرَي، بؤ ئةوةي ئةوان مامةَلة لةطةَل خؤثيشانداران  بكةن.
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َيويستة دةزطا ئةمنيةكان ئاطادار بكرَينةوة كة توندوتيذي لةطةَل خؤثيشاندةران هةر توندوتيذي ث -6
 بةرهةم ئةهَييَن، ثَيويستة ئارام و ثشوو درَيذ بن بؤ هةَلسوو كةوت كردن لةطةَل خؤثيشاندةران.

بؤ ئةوةي شكؤي  ثَيويستة هيزي ثَيشمةرطة بة دوور بطريَي لة ِرووبةِروو بوونةوةي خؤثيشاندةران -7
 ثَيشمةرطة بة بةرزي تَينَيتةوة و هيض تيهةَلضوون درووست نةبَي لة نَيوان خؤثيشاندةران و ثَيشمةرطة.

ثَيويستة سةرؤكايةتي حكومةت لةطةَل هةموو اليةنة سياسيةكان كؤ ببنةوة بؤ ئةوةي داوا بكةن  -8
 تيذي.ئةندامان و اليةنطرانيان هان بدةن دوور بكةنةوة لة توندوو

ثَيويستة لَيثرساواني يةكةي ئيداري و دةزطا خزمةتطوزاريي و ئةمنييةكان لة شار و شارؤضكةكان  -9
 لةطةَل خةَلكي دابنيشن و دانيشتين فراوان ئةجنام بدةن طوَي لة داخوازي و كَيشةكانيان بطرن.

ةراني خةَل  بطرن و ثَيويستة سةرؤكايةتي حكومةت طوَي لة بةرثرسة يةكة ئيدارييةكان و نوَين -10
 ضةندي ئةكرَي داواكاري ناوضةكان جَي بةجَي بكرَي.

ثَييوستة وةزارةتي ئةوقاي و يةكَييت زاناياني كوردستان دةوري كاريطةريان هةبَي لة ِرَيطةي  -11
خوتبةكانيان بؤ دوور خستنةوةي خةَل  لة توندوتيذي و ثاراستين ناو فةرمانطة و باراطاكاني حكومةت و 

 ةكان.حيزب
ثَيويستة وةزارةتي ِرؤشنبريي لة ثةيوةندي بةردةوام بَي لةطةَل ِراطةياندن و ِراطةياندنكاران بؤ  -12

 ثةرةثَيداني سةرجني نا توندوتيذي و ئارام كردنةوةي دةرووني خؤثيشاندةران.
 تطري بكرَي.ِرَيطة نةدرَي جارَيكي تر ئةندامي ثةرلةماني كوردستان بَي ِرةزامةندي ثةرلةمان دةس -13
دةستطري كردني تةقةكةراني خؤثيشاندةران و بكوذانيان بؤ ئةوةي لة دواتر كَيشةي كؤمةاَليةتي  -14

 زياتري لَي نةكةوَيتةوة.
تَيبيين: لة كؤبوونةوة لةطةَل ئاسايشي سرَيماني كة ثَيويستة ئيشارةتي ثَي بكةين ليذنةي مايف مرؤظ و 

 ني كوردستانيب لةو كؤبوونةوةية بةشدار بوون، سوثاس.بةرثرسي نووسنطةي سرَيماني ثةرلةما
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري بةِرَيز 

سوثاس، ِراثؤرتَيكي طرنس و بةنرا بوو، ِراسثاردةكان بة ئةكيد لةاليةن ثةرلةماني كوردستانةوة بة هةند  
 كاك ئاري. وةرئةطريَي، ئَيمة دوو خاَلي نيزاميمان هةية، فةرموو

 بةرَيز ئاري هةرسني:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لةوةا بةرَيزتان نيازتان نيية ِرَيطة بدةن مواَلحةزةي خؤمان بدةين  لةبةر ئةوةي هةم ِراثؤرتي بةرَيز 
دكتؤرة ظااَل و هةم ِراثؤرتي بةرَيز ئةيوب و ليذنةكةي ئةبن بة دؤكؤمؤمَينت، لةبةر ئةوةي لةو ثةرلةمانة 

َ ئةكرَي، هةر لةوانةي لةو ليذنانة بوون و نةبوون بةشَيكن لةو ِراسثاردانة، بؤية حةقي خؤمانة ئةرشي
 كة بةرَيزتان بفةرموون موالحةزةمان هةية لةسةر ئةو ِراثؤرتةن خؤمان ماندوو كردووة، سوثاس.
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 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 لة بةرنامةي كار نةبوو طفتوطؤي لةسةر ناكرَي، ئَيمة ثَيويستة ثرسيار بكةين، كاك ئاي ديارة هةر شيَت

 ئاِراستةي اليةني ثةيوةنديدار ئةكةين، لةبةر ئةوة ئةوة بؤ طفتوطؤ نية، فةرموو كاك سؤران.
 :سعيد بةرَيز سؤران عمر

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
اثؤرتانةي بة ناوي ليذنةي ناوخؤ يان هةر ناوَيكي تر، خةلةلَيكي ثةيِرةوي  هةية لة ثَيشكةا كردني ئةو ِر

ئةمة كة بة ناوي ِراثؤرتي ليذنةوةية تةنيا ِراثؤرتي سةرؤكي ليذنةية و واذووي بةرَيز كاك ئةيوبي لةسةرة 
وةكو سةرؤكي ليذنة، بةثَيي ثةيِرةوي ناوخؤ ِراثؤرتي ليذنة ئةبَي واذوو و نيسابي قانووني ئةنداماني 

تَيبيين دووم، ِراثؤرتةكة دةستيان خؤا بَي ئَيمة لة يةكةم قؤناهي سرَيماني كة بةرَيزيان  لةسةر بَي،
( لةطةَل دةزطاي ئاسايشي سرَيماني كؤبوونةوةيةكي ضةند كاتذمَيرميان كرد 12-24تةشريفيان هَينا لة )

اَلتي خؤثيشاندةرة، لةسةر ئةو دؤخةن ئةوةي لة ِراثؤرتةكة ئاماذةي ثَي نةكراوة شةهيد كردني سَي هاوو
دوانيان لة ِرانية، يةكيان لة شاري كؤية، بةداخةوة، جطة لةوة بةداخةوة وةزارةتي ِرؤذنبريي بِريارَيكي بووة 
هؤي ئةوةي هةَلبكوترَيتة سةر كةناَلي ئَينئارتي و ثةكي خبرَي و بة شَيوةيةكي زؤر ناياسايي مامةَلةي 

نيطةرانيية ثةرلةمانتارَيكي ئةو ثةرلةمانة دةستطريكرا كة خاوةني لةطةَل بكرَي، خاَلي سَيةم كة زؤر جَيي 
ثارَيزبةنديية بة هيض شَيوةيةك ئاماذةي ثَي نةكرا، ئةو ثةرلةمانة ديفا  لة ثةرلةمنتاري خؤي ناكات ئيرت 

 ضؤن ديفا  لة خةَل  ئةكات.
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري بةِرَيز 

تَيبينةي بةرَيزت باست كرد بة شكري تةنيا كاك ئةيوب ئيمزاي كردووة بة ناوي ليذنة ئيمزاي  هاتبوو، ئةو
كردووة، بؤ دةِربرينة بة ناوي ليذنةي ناوخؤ، سوثاسي ئةكةين، ئَيستا داوا لة كاك ئاري ئةكةين ياداشتَيت  

 بة ناوي فراكسيؤني بزووتنةوةي ئيسالمي كوردستان ثَيكةا بكات.
 :عبداللطيف بةرَيز ئاري

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لةذَير ِرؤشنايي ئايةتي ثريؤزي )وقفتهم انهم مسالون( ِرَيم بدةن بة ناوي بزووتنةوةي ئيسالمييةوة ضةند 
خاَلَي  ئاماذة ثَي بدةم، وَيراي سوثاس طوزاري بؤ دةستةي سةرؤكايةتي و ئةنداماني ئازيزي ثةرلةمان بؤ 

دي ثةرلةمنتار دكتؤر )شوان قةالدزةيي( تان ساز كرد دووبارةي درَيذةدان بة ئةو ثرسة هاوسؤزية بؤ شةهي
بةرنامة و كار و هةَلوَيستةكاني دكتؤري خةخمؤر و ثةرلةمانتاري كؤ  كردوو بة ثرؤذة و خزمةت بة داد 
ثةروةري و دَلسؤزي بؤ طةل و خاكي كوردستان ئةسةيَينني، بةرَيز دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان، 

راستةي سةالمةتي ياسا و ضاودَيري كارةكاني حكومةتي هةرَيم و ِرَيطري كردن لة بةهةدةرداني ساماني ئا
طشيت و فةسادي سياسي و ئيداري وةك فراسكيؤن لة بةرنامة و ئةجندامان ئةبَي، ئاساييشي نيشتيماني و 

كوردستان هاوبةندي و  نةتةوةيي و طةِرانةوةي ئينتيما بؤ كورد بوون و ثاراستين يةك ثارضةيي خاكي
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يةكريزي طةلي كوردستان و هةموو هيزة سياسيةكان ئاماجنمانة، لةو هؤَلة ثريؤزةوة جاري يةكبووني 
نيشتيماني ئةدةين و دةسيت ئَيمة بؤ ئاشتةوايي لة ثَيناو سةرخسنت و طةيشنت بة بةرذوةنديية بااَلكاني 

، ئةركي ئيماني و ئاكارميانة وةكو فراكسيؤني طةلي كورد لة هةموو دةستَي  نزيكرتة بؤ دةست طووشني
بزووتنةوةي ئيسالمي هةم ثةرلةمان و هةميب دةستةاَلتي جَي بةجَي كردن و دادوةري و كومةَلطةي 
كوردستان لةم ئاريشة خراثة ِرزطار بكةين بة نرخي قورباني خؤنان بَي، ئامادةين بؤ ثاراستين ئةو 

نت بة دةرةةيةك ئةويب بة ئةجَيندا و كارنامةي سواو نا، بة قةوارة كوردستانييةي باشوور و طةيش
موزايةدةي سياسي نا، بة بةد طومان بوون لة ئايندة خوازي و سةربةخؤي سياسي و ئابووري ئةو واَلتة هي 
هةموومان نا، بةَلكو بة مؤدَيل ثاراداينَيكي مةنافَيست نةكراو كة تا ئَيستا هيض اليةن و فراكسيؤن و 

ة ِرؤر و جةستةيةكي ئينتيما خوازيةوة ئةركي ئةدا نةكردووة، ئةويب واز هَينانة لة كةسَي  ب
عةقَرمةندي كؤنكرَييت حيزب و دوور كةوتنةوة لة سةرةتاني بووني مرمالنَيكان لة ثَيناوي بةرذةوةندي، 

ري من بةا بة حاَلي فراكسيؤن دةسيت حيزبةكةي خؤم ئةبِرم ئةطةر بيةوَي ئاناخشي زمانة لة كا
ثةرلةمان و بة دامةزراويي كردن و سةروةري ياساي و بة جَيطةياندني عةدالةت بكات، بة تكاوة داوا ئةكةم، 
ئةو ماوةي تةمةني ثةرلةمان ماوة با بةيةك ثارضة و بة دةنطي تةواوي  فراكسيؤنةكان جاري ضارةسةر 

ةست بة جَي دَلي خةَل  خؤا بدةين و هةم خؤمان و هةميب حكومةت خبةينة بةردةم دادطاي ويذدان و د
بكةين و نةياريب لةو ديو سنوورةكانةوة سةراسيمة بكةين، دَلنياين كة ئةتوانني، هةَلبذاردني ثَيشوةخت و 
ثَيكهَيناني كابينةي نوَيي دَلخوازي خةَلكيب بة هةَلبذاردني ثاك ديسانةوة لة هةموو خيارَيكي تر باشرتة و 

كومةتي نوَي بةرثرسن لة داهاتووي خةَل  و خاكي هةرَيمي كوردستان، ئيرت داواجار ثةرلةماني نوَي و ح
دوو خاَلي زؤر طرنس و هةنووكةيي، يةكةم، لةو قؤناهة زؤر خراثةي خةَلكي كوردستان تكاية با ثةرلةمان 
خؤي خةري  نةكات بة ثرؤذة و بِرياري دوور لة كاري هةنووكةيي وةكو مووضة و خزمةتطوزاريية هةرة 

نةكان، خةَل  تةحةمول ناكات و ثَيويستة ثةرلةمان بة كاري خؤي هةَلسَي و اليةني كةم بة لة ثَيشي
هاوبةشي لةطةَل حكومةت سَي ليذنة دروست بكات، ليذنةي ضارةسةري خَيرا، يان ذووري بةدةمةوة ضوون، 

( لة 16ي ماددةي )يان هؤبةي تَيثةِراندن لةو ماوةي ثةرلةمان تا هةَلبذاردن بة دةستيةوةتي، دووةم، بةثَي
ثةيِرةوي ناوخؤ ثَيويستة هةم دةست لة كاركَيشانةوةي هةر ئةندامَيكي دةستة و هةميب هةَلبذاردني 
ِراستةوخؤ لة يةك دةنيشتين ثةرلةمان جَي بةجَي بكرَي، تكاية هةسنت بةو كارة ياسايية و كةسَي  لة 

 ةن، سوثاس.شوَيين سةرؤكي ثةرلةماني دةسترةكاركَيشاوة دةست نيشان بك
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 سوثاس، كاك شَيركؤ فةرموو بؤ خاَلي نيزامي.
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 بةرَيز شَيركؤ جودت:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

زؤرجار كة ِراثؤرتةكان ئةخوَيندرَيتةوة هةندَي شةرحي لةطةَل ئةبَي ِرةنطة جؤرَي  لة تةناقوزي تَي 
َي لةطةَل ئةوةي ِرَيكئةكةوي لةسةري، جا نازا  كاميان ئةضَيتة ثرؤتؤكؤلةوة، قسةكة يان ئةوةي كة بكةو

طروثةكة لةسةري ِرَي  ئةكةون  ضونكة ئةوةي ثةيوةنديدار بَي بةوةي ِرؤذئاوا كَيشةي هةرة سةرةكي 
قسةكامنان وةرطرتووة،  ئةوةية ئةنةكةسة خؤي ئيعرتاي بةو خؤبةِرَيوةبةرية ناكات، ئَيمةا تاك اليةنة

 بؤية هيوادارم ئةطةر دوايي دةنيشينةوة يان ثَيمان بَرَين ئةوة ضؤن و ضؤن نية، سوثاس.
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 ئةوةي ئةخوَيندرَيتةوة ئةضَيتة ثرؤتؤكؤَل، فةرموو ئامينة خان.
 :سعيد بةرَيز ئامينة زكري

 رؤكي ثةرلةمان.بةرَيز سة
ئةو شيت ئةنةكسَي طؤت مة ب ظَيرة جَي نةكرية، مة ب شَيوازةكة طشيت طوتية، ذبةر هةندَي ثَيويسيت 

 نةكرية.
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئَيمينكي/ جَيطري بةِرَيز 

ِرؤذئاوا،  سوثاس، بةرَيزان ثشوَي  وةرئةطرين، ئةرك و مانووبوونتان جَيطةي ِرَيزة ئةو شاندةي ضووة
ثَيويست بة طفتوطؤي تر ناكات لةسةر ئةو بابةتة، بؤ دةوَلةمةند كردني ئةو بابةتة طوَي لة ئَيوةا 

 (، فةرموو.3-30ئةطرين ئةطةر ثَيويست بَي، تا )
 
 

 كؤبوونةوةي دووةم نةكرا دواخرا
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 د. يوسَ حممد صادق                    جعفر ابراهيم ئَيمينكي                           فخرالدين قادر                    
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري س          َيري ثةرلةماني              سكرت  

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                              كوردستان – كوردستان
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 2018–1–30تي رَيكةو سَي شةممة

 خولي ضوارةمي هةَلبذاردن
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  (5ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 1/2018/ 30 رَيكةوتي شةممةسَي 

تذذذمَير )   يذذوةِرؤي(ي 11كا كذذةوتي  شذذةممةسذذَي  رؤذي ثذذَيب ن لذذةماني  30/1/2018رَي سذذتان  ثةر  -كورد
لذَذةبانيبةِرَيز ابراهيم ئَيمينكي جَيطري سةرؤك و،  بةِرَيز جعفربة سةرؤكايةتي عَيراق  طذذةرد تا سذذكرتَيري  بَي

 ( ي خؤي بةست.2018, ساَلي )ضوارةميخولي  (ي5, دانيشتين ذمارة )ثةرلةمان
 بةرنامةي كار:

مذذارة )ةوِر( لة ثةي20(ي ماددة )1اني بِرطة )بةثَيي حوكمةك نذذاوخؤي ذ سذذاَلي 1ي  هذذةمواركراوي  ي 1992(ي 
مذذارةا ي دبِريار ثةرلةمانعَيراق, دةستةي سةرؤكايةتي  -وردستان ثةرلةماني ك شذذتين ذ خذذولي  (ي5) كاتي داني

كذذات ) لذذة  بذذذاردن  ضذذوارةمي هةَل خذذولي  لذذة  لذذةم  سذذاَلي ثَين شذذةممة 11بذذةهارةي  سذذَي  يذذوةِرؤي رؤذي  ثذذَيب ن (ي 
 بةم شَيوةية بَيت: دا 30/1/2018رَيكةوتي 

ن و طواستنةوةى ئةندامةكانى جةستةى مرؤظ بةثَيى طفتوطؤكردنى ثرؤذة ياساى ريكخسنت و ضاند-
(ى 1992(ى ساَ )1ذمارة )(لة ثةيرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان 72،74،75ماددةكانى )
 هةمواركراو.

( لة هةرَيمى 2004( ساَ )86طفتوطؤكردنى ثرؤذة ياساى هةموارى ياساى هاتوضؤ ذمارة )-2
(ى 1( لة ثةيرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ذمارة )72،74،75كوردستان/عرياق بة ثَيى ماددةكانى )

 (ى هةمواركراو.1992ساَ )

( لة ثةيرةوى ناوخؤى 71خوَيندنةوةى يةكةمى ئةم ثرؤذة ياسايانةى خوارةوة بةثَيى ماددةى )-3
 (ى هةمواركراو.1992ى ساَ ) (1كوردستان ذمارة  ) ثةرلةمانى

ةزراوةكانى ئاو و ئاوةرؤ لة هةرَيمى كوردستان عرياق لة اليةن ثرؤذة ياساى ثاراستنى تؤروو دام-1
 ئةجنومةنى وةزيرانةوة ثَيشكةا كراوة.

( لة 44دانانى ئةم ةندامة بةرَيزانة لة ليذنة هةميشةيةكانى ثةرلةمانى كوردستان بة ثَيى ماددةى )-4
 (ى هةمواركراو.1992( ى )1)  ثةيرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ذمارة

رسول( بؤ سةر ليذنةى كاروبارى  زيادكردنى ئةندامى ثةرلةمانى كوردستان بةرَيز)ئةيوب عبدالرة -1
 ثةرلةمان.

زيادكردنى ئةندامى ثةرلةمان بةرَيز )عبدالرمحن فارس عبدالرمحن( بؤ سةر لَيذنةى كاروبارى  -2
 كؤمةَلطاى مةدةنى.
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لةاليةن سةرؤك فراكسيؤنةكان خوَيندنةوةى ثةيامى فراكسيؤنةكانى ثةرلةمانى كوردستان   -5
 سةبارةت بة بارودؤخى ئَيستاى )عةفرين(.

طفتوطؤكردنى ثةيرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان كة لةاليةن ليذنةى كاتى بؤ ثَيداضونةوةى -6
( لة ماددةى 8( وة برطةى )2014(ى ساَ)26ثةيرةوى ناوخؤ ئامادةكراوة بةثَيى بريارى ذمارة )

(ى هةمواركراو ثالثشت بة 1992(ى ساَ )1دنى ثةرلةمانى كوردستان ذمارة )( ياساى هةلبذار56)
 (ى هةمواركراو.1992(ى ساَ )1(ى ثةيرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ذمارة )94ماددةى )

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.

خوَ ضوارةمى هةَلبذاردن ساَ ثَينلةم دانيشتنى ان دانيشتنةكة دةست ثَي دةكةين، بةناوي طةلي كوردست
( لة 20( بةرنامةى كار بة ثَيى حوكمةكانى بِرطةى يةكى مادةى )2018-1-30( رؤذى دانيشنت )5ذمارة )

ى ( هةموار كراو دةستة1992عرياق ، ذمارة يةكى ساَلى ) –ثةيِرةوى ناوخؤى ثةِرلةمانى كوردستان 
( ى خوَ بةهارة ساَلى ثَينلةم لة خوَ 7سةرؤكايةتى ثةِرلةمان بِريارى دا كاتى دانيشتنى ذمارة )

 (2018-1-30شةمة رَيكةوتى )(ى ثَيب نيوةرؤ رؤذى سَي11اتذمَير )هةَلبذاردنى ضوارةمى ثةرلةمان ك
 ةى كارى دانيشتنةكة بةم شَيوةية:بَيت وة بةرنام

ريكخسنت و ضاندن و طواستنةوةى ئةندامةكانى جةستةى مرؤظ بةثَيى طفتوطؤكردنى ثرؤذة ياساى -1
(ى 1992(ى ساَ )1ذمارة )(لة ثةيرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان 72،74،75ماددةكانى )
 هةمواركراو.

( لة هةرَيمى 2004( ساَ )86طفتوطؤكردنى ثرؤذة ياساى هةموارى ياساى هاتوضؤ ذمارة )-2
(ى 1( لة ثةيرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ذمارة )72،74،75ماددةكانى ) كوردستان/عرياق بة ثَيى

 (ى هةمواركراو.1992ساَ )

( لة ثةيرةوى ناوخؤى 71خوَيندنةوةى يةكةمى ئةم ثرؤذة ياسايانةى خوارةوة بةثَيى ماددةى )-3
 (ى هةمواركراو.1992ى ساَ ) (1كوردستان ذمارة  ) ثةرلةمانى

ستنى تؤروو دامةزراوةكانى ئاو و ئاوةرؤ لة هةرَيمى كوردستان عرياق لة اليةن ثرؤذة ياساى ثارا-1
 ئةجنومةنى وةزيرانةوة ثَيشكةا كراوة.

( لة 44دانانى ئةم ةندامة بةرَيزانة لة ليذنة هةميشةيةكانى ثةرلةمانى كوردستان بة ثَيى ماددةى )-4
 ى هةمواركراو.(1992( ى )1)  ثةيرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ذمارة
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رسول( بؤ سةر ليذنةى كاروبارى  زيادكردنى ئةندامى ثةرلةمانى كوردستان بةرَيز)ئةيوب عبدالرة -3
 ثةرلةمان.

زيادكردنى ئةندامى ثةرلةمان بةرَيز )عبدالرمحن فارس عبدالرمحن( بؤ سةر لَيذنةى كاروبارى  -4
 كؤمةَلطاى مةدةنى.

انى كوردستان  لةاليةن سةرؤك فراكسيؤنةكان خوَيندنةوةى ثةيامى فراكسيؤنةكانى ثةرلةم -5
 سةبارةت بة بارودؤخى ئَيستاى )عةفرين(.

طفتوطؤكردنى ثةيرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان كة لةاليةن ليذنةى كاتى بؤ ثَيداضونةوةى -6
( لة ماددةى 8( وة برطةى )2014(ى ساَ)26ثةيرةوى ناوخؤ ئامادةكراوة بةثَيى بريارى ذمارة )

(ى هةمواركراو ثالثشت بة 1992(ى ساَ )1ياساى هةلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان ذمارة ) (56)
 (ى هةمواركراو.1992(ى ساَ )1(ى ثةيرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ذمارة )94ماددةى )

يرى بةرَيزان ثَيب ئةوةى بَيينة خاَلةكانى نيزامى وة بةخَيرهاتنةكى طةرم بؤ بةرَيز )د.رَيكةوت( وةز
( دةكةين كة ئةمرؤ مَيوانن لة cdoتةندروستى لة هةرَيمى كوردستان/ عرياق، بةخَيرهاتنى رَيخراوى)

ثةرلةمانى كوردستان وة ثةيامةكيان هةبوو راستةوخؤ داوامان لَيكردن لةسةرئَيوةى بةرَيز دابةا 
رَيككةوت هةندةك  بكةن، ئةوة بة ئيلازةى ئَيمة بوو دةمانيوست ثَيب دانيشتنةكة تةوزيعى كةن وا

دواكةوت، بةخَيرهاتنى ذمارةك ميوان دةكةين كة لة عةفرينى خؤشةويستةوة ئيستا لة ثةرلةمان 
ئامادةنة بة ناوى ئَيمةو بة ناوى ئَيوةى بةخَيرهاتنيان دةكةين، بةرَيزان هةر لةم دانيشتنة ثَيب 

اتَي  بَيدةنطى رَيزطرتن بؤ ئةوةى بَيينة برطةى ثوختةى دانيشتنى ثَيشرت بة ثَيويست دةزانني س
سوثاس، فةرموون، داوا لة بةرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان دةكةم ثوختةى  قوربانيانى )عةفرين( بوةستني.

 دانيشتنى ثَيشرت، هياباتى بة هؤ و بَى هؤ ثَيشكةا بة دانيشتنةكة بكات.

 بةرَيز بَيطةرد دلشاد عبدالرة )بَيطةر تاَلةبانى(:
 ان.بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةم

( اسايى رؤذى شةمة رَيكةوتى 4بةناوى خواى طةورةو ميهرةبان، ثوختةى دانيشتنى ذمارة)
 ( بةم شَيوةيةى خوارةوة بوو.10/1/2017)
 دةست ثَيكردنى دانيشنت لة اليةن بةرَيزجَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان.-1
ثوختةى دانيشتنى ثَيشوو خوَيندنةوةى ناوى ئةندامانى ئامادبوو ئامادة نةبوو، هةروةها خوَيندنةوةى -2

 لةاليةن سسكرتَيرى ثةرلةمان. 

 دةنطدان لةسةر ئالوطؤركردنى برطةى ضوارةم بؤ يةكةم و ثَينلةم بؤ دووةم لة بةرنامةى كار.-3

 ( ثرؤذة بريار لةالين ليذنةى ياساييةوة.3( ثرؤذة ياساو )9خوَيندنةوةى يةكةم بؤ)--4
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شانةوةى ذمارةيةك لة ئةندامانى ثةرلةمان لة ليذنة دةنطدان لةسةر دانان و دةست لةكاركَي-5
 هةميشةيةكانى ثةرلةمانى كوردستان. 

 دةنطدان لةسةر ئالوطؤركردنى برطةيةكى تر لةبةرنامةى كار.-6

خوَيندنةوةى راثؤرتى شاندى ثةرلةمانى كوردستان سةبارةت بة ضاودَيرى هةلبذاردنةكان رؤذئاواى -7
 رلةمان بةرَيز )ئامينة زكرى(.كوردستان لةاليةن ئةندامى ثة

خوَيندنةوةى راثؤرتى شيكارى لةبةر رؤشناى ثرانسيثوو بةندوو برطةكانى ياسا لةسةر ئاستى -8
نَيودةولةتى و ناوخؤى سةبارةت بة عةرةبكردنى ناوضة كوردستانيةكانى دةرةوةى ئيدارةى هةرَيم، 

يدرال ثَيشكةا كرا، لةاليةن ئةندامى طوندةكانى ناحيةى سةرطةران، وةك منونة لةاليةن حكومةتى ف
 ثةرلةمان بةرَيز)د.ظاال فةريد(. 

خوَيندنةوةى راثؤرتى ليذنةى ناوخؤ سةبارةت بة بةدواداضونى رةوشى خؤثيشاندةران طرياوةكانى -7
 (.بةرَيز)ايوب عبدالرة( لة ضةند ناوضةيةكى هةرَيمى كوردستان لة اليةن 24/12/2017خؤثيشاندةران )

 لةسةر دواخستنى دانيشتنى ثةرلةمان. دةنطدان-8

( مؤلةت 10/1/2018(ى ئاسايى لة بةروارى )5ناوى ئةندامانى ثةرلةمان كة لة دانيشتنى ذمارة)-9
 ثَيدراون يان بةبَى مؤلةت ئامادة نةبوون ئةمانةن:

ي،ار شرين حوسنى، ظيان عباس، فةيروس تةها، ئ عثمان،مؤلةت:)ساالر حممود موراد، طةشة دارا، جالل 
 (.كامال باثري قادر، قارةمان تؤفيجن، رابون عبدالرمحان، بةهار ،ابراهيم

 كارسول(عثمان )جالل  ئامادةنةبوو:
ئةوانةى بؤ دانيشتنى ئةمرؤ داواى مؤلةتيان كردووة ئةمانةن )ظيان عباس، باثري كامال سريمان، شرين 

د حسني عبدالكريم، يةع وب طورطي ، ، ادري  عرى اسالم، شامؤ شَيخؤ، ئاواز جةنطى، زيارمضانحسنى 
 ئايدن معروي(.

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
سوثاس بؤبةرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان بؤ ثَيشكةا كردنى ثوختةى دانيشتنى ثَيشرت كة ديارة هيض تَيبينى 

خالَيكى نيزامى هةنة وةريان دةطرين  لةسةر نةبوو ثةسةند كرا، وة خوَيندنةوةى هيابات، بةرَيزان ضةند
( ثَيشكةشتان دةكةم دوو دةقة 2017ثَيب ئةوة ثوختةى كارو ضاالكةكانى بةشى كاروبارى ثةرلةمان بؤ )

دةخايةنَيت، دواتر خالة نيزاميةكان هةموويان وةردةطرم، وة ناوةكانيب دةنووسم، لةو ماوةيةدا كؤمةلَي  
( دانيشتنة كة 7اسايى و نائاسايى بوون ذمارةى ئةو دانيشتنانة )( كة ئ2017دانيشنت بةرَيوة ضوون )

دةست ثَيكى دانيشتنةكان بة كاراكردنةوةى ثةرلةمان بوو بة دانيشتنَيكى دةست ثَي  نائاسايى لة رؤذى 
( بؤ ثشتيوانيكردنى ثرسى )ريفراندؤم(وة مافى ضارةى خؤنووسينن 15/9/2017هةينى رَيكةوتى )
( دانيشنت بوو ، ثاشان دةست كرا بة دريذكردنةوةى 4ى خوَ يةكةم كة ذمارةيان )دانيشتنة ئاسايةكان

ماوةى ثةرلةمان بؤ دوو خوَ طرَيدان كة ئةويب ك سَى دانيشنت ئةجنامدرا،  كؤمةلَي  ياساو بريار 
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(ى 1)( بريار بوو ياساكان ذمارة 10( ياسا بوو وة بريارةكانيب ذمارةيان )4دةرضوو كة ذمارةى ياساكان )
درَيذكردنةوةى خوَ ضوارةمى ثةرلةمان دواى خوَيندنةوةى نامةى بةرَيز سةرؤك )مسعود بارزانى( 

( دةرضوو ،ياساى 2سةرؤكى هةرَيمى كوردستان كة ئاراستةى ثةرلةمانى كوردستانى كرد بؤ ياساى ذمارة)
دةستووريةكانى هةرَيم،  ( ياساى دابةا كردنى دةسةاَلتةكانى سةرؤكى هةرَيم بةسةر دامةزراوة2ذمارة )

(ى 1979(ى ساَ )87( ياساى هةموارى ثيادةكردنى ياسايى بةكريدانى خانووبةرة ذمارة)3ياساى ذمارة)
( ياساى لَيبووردنى طشتى لة هةرَيمى كوردستان 4ى هةمواركراو لة هةرَيمى كوردستان، ياسا ذمارة)

ة خوَيندنةوةى يةكةم بؤ كؤمةلةك ثرؤذةو ياساو ( بريارة لة دانيشتنةكان ك10بريارةكانيب كة ذمارةيان )
( ثرؤذةية بة ياساو بريار، وة هةروةها ضةند راسثاردراوةيةك نَيردراون بؤ 20بريارة كراوة كة ذمارةيان )

 حكومةت كة ئةوانيب:
راسثاردنى كؤمسيؤنى بااَلى سةربةخؤى هةلبذاردن و راثرسى لة هةرَيمى كوردستان بؤ ئةجنامدانى -1

 سةربةخؤيى كوردستان.ثرسى 
 راسثاردنى ثةرلةمان سةبارةت بة بودجةى حكومةتى عرياقى فيدرال.-2
راسثاردنى ثةرلةمان بؤ رووداوةكانى )دوزخوورماتوو( لة زؤربةى دانيشتنةكانى ثةرلةمان حوكمةت -3

ى ئامادة بووة بؤ طفتوطؤكردن و دةولةمةند كردنى بابةتة هةرة طرينس و ضارةنوسيةكانى هةرَيم
كوردستان، وة هةرةوةها بؤ طفتوطؤكردنى ثرؤذة ياساكان هةر لةم ماوةيةدة ضةندين ئةندام ثةرلةمان 

 دةستيان لة كار كَيشاوة ضةند ئةندامةك سووندى ياساييان خواردووة بؤ شوَين طرتنةوةيان .
 ، فةرموو.سوثاس بؤ ئَيوةى بةرَيز خالة نيزاميةكان لة كاك )برزؤ( دةست ثَيدةكةين، كاك )برزؤ(

 بةرَيز برزؤ جميد عبدالرة:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

(ى ثةيرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى 6بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان ئَيمة وةكو فراكسيؤن بة ثَيى ماددةى )
كوردستان داواى دانيشتنَيكى نائاساييمان كرد بؤ قسة كردن لةسةر بارودؤخى عةفرين و دةربرينى 

مانى كوردستان و ثابةندكردنى حكومةتى هةرَيم بة هةر كارَي  بة هةر بريارَي  ثشتيوانى ثةرلة
لةبةرذةوةندى عةفرين بَيت، بةاَلم بة داخةوة ئةمرؤ دةبينني لة بةرنامةى كارَيكى قةرةبالردا 
طفتوطؤكردن لةسةر عةفرين تةنها بة برطةيةك ئةويب بة طةياندن يان قسة كردنى سةرؤكى 

َيمة ثَيمان واية قسةى سةرؤك فراكسيؤنةكان هيض شتَيكى ئاوا لة ئاستى كارةساتى فراكسيؤنةكانة، ئ
عةفرين كةم ناكاتةوة لةهةمان كاتيشدا دوور لة مزايةدةى سياسى بة جياوازى سياسيمان بة مرمالنَيى  

 سياسيشمانةوة ثَيمان وابى قةزيةى عةفرين دؤخى عةفرين هةموو ئاستى مرمالنَي و جياوازيةكامنان
رادةطرَيت لةوةى كة مةسةلةيةكى تةواو كورد بوونة مةسةلةيةكى تةواو نةتةوةيى و نيشتمانيية ، لةو 

( لة ثةيرةوى ناوخؤ بةرةمسى 6روانطةوة ئَيمة داوا دةكةين لة بةرَيزتان سةرةراى ئةوةى بة ثَيى ماددةى)
ا بة نائاسايى داوامان كردبوو بة ئاراستةى جةنابتامنان كردبوو كة داوا دةكةين دانيشتنَيكى نائاسايى بؤ
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( ضونكة ئَيمة دةزانني ئةو برطةكان لة كارى دانيشتنى ثَيشووى ثةرلةمان بة تةواو 6ثَيى ماددةى )
نةكراوى بة جَى دةمَينن لة دانيشتنى داهاتوودا دةبَى تةواو بكرَين بؤية ئَيمة داواى دانيشتنى نائاساييمان 

ى دةكةينةوة بؤ بةرَيزتان داواتان لَيدةكةين ئةم دانيشتنةى ئةمرؤ تةنهاو كردبةة، بؤية لة ئَيستادا دووثات
تةنها تايبةت بَيت بة قسةكردن لةسةر)عةفرين( وة حةدى ئيمكان حةدى ئيمكان بتوانني بة راسثاردةو 
بريارى وا دةرضني كة بةشَيكى ثابةند كردنى حكومةتى هةرَيمى تَيدا بَيت بؤ كردنةوةى دةروازة بؤ 

ين بؤ هاوكارى و ثشتوانى سياسى و دبرؤماسى و لؤجستى هةر شتَي  كة لة ئيمكانيةتى حكومةتى عةفر
هةرَيم داهةبَيت لة عورفى سياسى دبرؤماسيدا رَيطة بَيدراو بَيت، وة تكامان واية لة جةنابيشتان ثَيب 

 بدةنةوة، زؤر سوثاس. ئةوةى بةرنامةى كارى ئةم دانيشتنة دةست ثَيبكات بة وةاَلمَيكى راست و دروستمان
 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

سوثاس بؤ بةرَيز )برزؤ جميد( من وةاَلمى ئةم ثرسيارةى كاك )برزؤ(دةدةم بؤ ئةوةى دووبارة نةبينت، وة 
و ئينلا خاَ تر وةردةطرين، بةتةئكيد دؤخى عةفرين دؤخةكى هةستيارةو نالةبارة وة خةمى هةمو

كوردستانيانة وة لة روانطةى ئةركى ثةرلةمانى كوردستان ئةو داواية كة لة زؤربةى فراكسيؤنةكان بؤ 
مةسةلةيةكى زؤر جديية لة هةموو مزايةدةيةكى سياسى كايةتى هاتبووبة هةندمان وةرطرت دةستةى سةرؤ

بؤ كوردبيت، ضونكة  بةاَلم ثرسةكى مرؤظايةتيية نيشتمانيية بةر لةوةى ثرسةكى نةتةوةيى بيت تةنيا
عةفرين سنبوَ ثَيةوة ذيانة، وة  خةلكانَيكى زؤر لةوَى ثةنايان بؤ عةفرين بردووة بؤئةوةى لةوَى ذيانى 
خؤيان بةردةوام بكةن، ديارة ئةو دؤخةى بةسةر عةفرين هاتووة ئةجنامى مرمالنَييةكى زؤر تووندة لة 

مان زانيوة لةسةرؤكايةتى ثةرلةمان بةرنامةى كارى هةموو رؤذهةالتى ناوةراست ئةوةى ئَيمة بة ثَيويست
ثَيشرت  ئةوةى لة دانيشتنةكانى ثَيشرت وامان بة ثَيويست زانى لةم دانيشتنةدا ببَيتة خاَ يةكةم بةاَلم 
لةبةر ئةوةى دانيشتنى ثَيشرت و دوو ثرؤذة ياسا هةبوون دةبوا مناقةشة بكرَين بة بَيى رَيكارةكانى 

كوردستان دةبَيت ئةوة لة ثَيب بن بةس داوا لة ئَيوةى بةرَيز دةكةين ئةوة ببَيتة  ثةيرةوى ثةرلةمانى
خاَ يةكةم وة لة خاَ يةكةمةوة ثةيامى خؤتان بطةينن وة زؤر طرينطة دونيا طوَى لة ثةيامى ثةرلةمانى 

وة داواى كوردستان بطريَيت كة هةميشة ثةيامى ثةرلةماننى كوردستان ثةيامى ئاشتى و خوازانة بوية 
ضارةسةرى ئاشتيانةى كردووة وة بؤ كَيشةكانى ناوخؤى عرياق دةستى ئاشتيخوازانةى هةرَيمى كوردستان 
لةطةل هةموو مةينةتيةكان لةطةل خةلكى كوردستانة بؤ ئةوةى لةطةل برداد بة طفتوطؤ كَيشةكان 

نةكان زؤر طرينطة بة ضارةسةر بكرَين، هةروةها ئَيستاا ثةيامى خةلكى كوردستان لةاليةن فراكسيؤ
هةموو دونيا بطةينني بة تةئكيد دلنيامة خةلكى كوردستان ضاوةروانى ئةوةية طوَى لة ئَيوة بطرينت، 
ئةطةر ئَيوة فراكسيؤنةكان ئةندامانى ثةرلةمان طشتتان رازى بن برطةكان ئالوطؤر بكةين برطةى بارودؤخى 

وةى، ئيزافةتةن ثَيب ئةوةى دةبَيت ئةوة بة دةنس عةفرين دةبيتة برطةى يةكةم ئةطةر ئَيوة رازى بن بة
دان ئةوة  يةكاليى بكرَيتةوة هةر بؤ وةبري هَينانةوة هةرَيمى كوردستان هاوسؤز بووة لةطةل رؤذئاوا 
كوردستان وة هاوسؤزيةكة هةر لَيرة لة دانيشتنى ثةرلةمان ثشتوانى ثةرلةمانى كوردستان بؤ رؤذئاوا 
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كانى هةرَيمى كوردستان و ثةرلةمان بة بةردةوامى سةردانى رؤذئاوايان كردووة، بةبريار ثةسةند كرا شاندة
دواين شاند ئةوة بوو كة لةسةر داواى كؤمسيؤنى هةلبذاردنى رؤذئاواا شاندى ثةرلةمان لةاليةن 
فراكسيؤنةكان سةردانى ئةوَييان كرد وة حزوريان هةبوو وة ئةو حزورةا طرينس بوو كة لةطةليان حازر 

ةرثةرشتى هةلبذاردنةكان بكةن هةم خؤى ثةيامةكى سياسى بوو ئةوة حزورةا ثشتوانى بوو بؤ ئةو بن س
ثرؤسةى لة وَى  بةرَيوة دةضينت بة تةئكيد ثَيويستى بة زياتر هةية ئةو هةلوَيستةى هةرَيمى كوردستنا 

تاندا وَينةيةكى جوان و ثَيويستة بة ناردنى ثَيشمةرطة بؤ كؤبانَى لة كاتى مةينةتدا لةكاتى شةرى تريؤرس
خوازيار بوو لةسةر ئاستى هةموو دونيادا ثَيشوازى لةو هةلوَيستةى هةرَيمى كوردستان كرا كة بة هاوكارى 
بوو تةنها هةرَيمى كوردستان نةبوو دراوسَيكانيب دةرطايان كردةوة بؤ ئةوةى كوردستان بتوانَيت ئةو رؤلة 

 ََ زياتر ثَيويستة خةلكى كوردستان ئةو داواية دةكةن وة ئَيستاا ئَيوة بطَيرينت، تةبيعى زياتر ثَيويستة بة
ئةطةر ئةو ثَيشنيارة هى ئَيمةية هى ئَيوةشة برطةى عةفرين بكةينة برطةى يةكةم، خاَ نيزامى ثَيب 

 ئةوة، كاك)برزؤ( تةواو بكة خاَ نيزامى، فةرموو .
 بةرَيز برزؤ جميد عبدالرة:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان ببورة من نةم ويست ئةو قسة بكةم خةل  زؤر بة روونى طرةيى لة ثةرلةمان و ب
ثةرلةمانتاران دةكات كة هةلوَيستةكةى لةرووى كاتةوة درةنس وةختة وة هةلوَيستى ثَيويستيب نةبووة بؤ 

ئةم دانيشتنةى ئةورؤ  بؤية من لَيرة جةخت وة دووثاتيب دةكةمةوة لة داواكاريةكةى خؤمان دةكةمةوة
تةنهاو تونها تايبةت بكرَيت بة طفتوطؤكردن لةسةر)عةفرين( وة ثةيامى سةرؤك فراكسيؤنةكان بة 
تةوازوعةوة بةرَيزةوة دةلَيم سةرؤكى فراكسيؤنةكان هيض لة ئاستى كارةساتى مةسةلةكة ناطؤرَيت ئةطةر 

 يية بة راسثاردةوة بريار دةربضَيت . طفتوطؤيةك بؤ هةموو ئةندامانى ثةرلةمان كراوة نةبَيت بؤ 
 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

كاك )برزؤ( با باتةكة با بة الرَى دانةضيت، بؤية تكام لة ئَيوةية بابةتةكة نةبَيتة مزايةدة مةسةلةى  
ؤر خراث بةسةر هةرَيمى عةفرين نةكةينة )قةمي  عومسان(، يةنى ئَيمة لةبةر ضاوى ئَيمة وةزعةكى ز

كوردستاندا هات، بةسةر خورماتوودا هات با برينةكان نةكةينةوة بةسةر كةركوكدا هات فراكسيؤنةكانى 
ئةو بارو دؤخةى  تثةرلةمان داوايان كرد دانيشتنى نائاسايى بكرَيت هيض داوايةك بة دةستى ئَيمة نةطةيش

عرياقى حةشتى شةعبى ثةالمارى ناوضة بةسةر هةرَيمى كوردستاندا هات كةم نةبوو لةشكرى 
كوردستانيةكنياندا كوشنت وَيرانكردن تاالنكردن مال تةقاندن سوتاندن كرديان بةهةر حال ئةوةى 

بة ئاطا بَيخينةوة  (un)لةدةستى ئَيمة بَيت بؤ عةفرين ثشتوانى سياسيية كؤمةلطاى نَيودةولةتيية 
اوكارى ئيسالمى بة ئاطا بَيخينةوة كة ئةركى هةموويان بَين كؤنكارى عةرةبى بة ئاطا بَيخينةوة رَيخراوى ه

هاوكارى لة رووى ماددى لَيرة هةرَيمى كوردستان دةتوانَيت ضى بكات بؤ )عةفرين( بكات هةيرى ثةيامى 
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سياسى و ثشتوانى ئَيمة با لةو بابةتة حة ى ئةو بابةتة وةكو ثَيويست وةكو خؤيةتى بة و شَيوازة 
 بكةين لةبةر ئةوة ئةطةر خاَلى نيزاميرت با دةرفةتيان بدةينَى، كاك )ئارى(، فةرموو.مةعامةلةى لةطةل 

 :عبداللطيفبةرَيز ئارى 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان ثَيم وابَيت ئةوةى ثَيشةى يةك بدةين بة بةرخودانى عةفرين خاَ 
 ةرؤك فراكسيؤنةكان خبوَينرَيتةوة، سوثاس.ثَينلةم بَيتة خاَ يةكةم و ثةيامى س

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 ئَيمةا هةر ئةو داوايةمان كردووة، كاك )بهزاد(، فةرموو. 

 بةرَيز بهزاد دةرويب دةرويب: 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

كانتؤنا عةفرينا بَيتة ثَيب ، خاال دوَى راستى ئةميب ثشتطريييا ظى رةئيى دكةين ئةظ خاال طفتوطو لسةر 
( فراكسيؤنى يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان ثرؤذةكى ضاكسازى بناظَى 12/12/2017خالةكا ثةيرةويية )

ثرؤذةيَى ضاكسازى سياسى و ئابوورى ل هةرَيما كوردستانَى ثَيشكةشى سةرؤكايةتيا ثةرلةمانَى كر كة 
مَى ثةرلةمانَى وة جةنابَي تةا واذوو لسةر كربى بةس راستى ثشتى دابةا بكةن بؤ  سةرهةميد ئةندا

تَيثةربينا زياتر هةيظ و ني،ةكا هةتا نوكة كة ئةظ ثرؤذة لسةر ئةندامَيت ثةرلةمانَى نةهاتيية دابةا كرن 
،ب نسبةت رةوشا كةركوكَى ناوضةى كوردستانيب هةر بؤ مةعروماتت ئةندام ثةرلةمانا بؤ مَيذوَي مة دوو 

داشتَيت فةرمى واذوَيت ئةندامَيت فراكسيؤنيت يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان وةختى خؤدا ثَيشكةشى يا
ثةرلةمانى كوردستان كر كة طفتو طؤ لسةر وان ناوضة بَيتة كرن هةر بؤ راسكردنة ظة كة وةختى خؤ ذ 

 دامة داخاز كروو، زؤر سوثاس.
 رلةمان:بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثة

كاك)بهزاد( وةختى خؤى ئةوة ئاراستة كرابوو بؤ ليذنة ثةيوةنديدارةكان ثرؤذةى ضاكسازى هةمووتان 
دةزانن ثةيرةويية هةر بابةتةك رةهةندى دارايى هةبينت دةبَيت جارى يةكةم رةوانةى حكومةت بكرَينت 

ابةا دةكرَينت لةسةر ئةندامان وة ئينلا دَينت لة ناو ثةرلةمان ئينلا لةسةر ليذنة ثةيوةنديدارةكان د
 دابةا دةكرَينت ، خاَ ترى نيزامى، كاك )ابوبكر هةلةدنى(، فةرموو.

 بةرَيز ابوبكر عمر عبدالرة: 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

منيب ئةمةوَى لة طؤشةيةكى ترةوة باس لة عةفرين بكةم دوور لةوةى بابةتى عةفرين شتَي  نيية كة 
ا سةثَييى  بةسةريا تَيثةرين وةاَلتان لةو ثةرى دونياوة كة رووداوَي  روودةدا ئَيمة بة ريكراو هةر و

دةكةونة حالةتَيكى ئامادةباشييةوة كؤبوونةوةى تايبةت دةكةن هةموو دةزطا نيشتمانييةكان رادةسثَيرن 
نابيشت ئَيمة لةم دةستةوة سةرةراى ئةوةى نةتةوةيةكى هاوزمامنان قةتروعام دةكرَيت لةوالةوة وةكو جة
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ئاماذةت ثَيدا ثَيشَيرى مافى مرؤظة ئارامى و ئاسايشى ئةو ناوضةكةا كةوتؤتة مةترسييةوة ئاوارةبوونى 
زياتريشى لَيدةكةوَيتةوة وة ئةم ثةرلةمانة بةرَيزة يةنى لةم خولةى ثةرلةمانى و كوردستان دوو بريارى 

ى كوردستان من بؤ من بريخستنةوةى مَيذوويى دةركردووة سةرةراى رةوانة كردنى شاندةكانى ثةرلةمان
( كة لة خاَ يةكةمدا دةلَيت )ثةرلةمانى 15/10/2014(لة )24هةموو اليةكمان بريارى ذمارة)

كوردستان ثالثشتى دةكات لة ئريادةى طةَ رؤذئاواى كوردستان لة هةر شَيوازَيكى خؤبةرَيوة بردندابَيت 
طةلدا بكات( ئَيمة دامنان بةو كانتؤنانةدا ناوة كة يةكَي  ثَيويستة حكومةتى هةرَيمى كوردستان مامةلةى لة

لةم كاتنؤنانة لة ذَير مةترسيداية ، دووةم:دةلَيت )ثَيويستة حكومةت هةرَيمى كوردستان بة ثَيى تواناى 
دارايى خؤى هاوكارى ثَيويست ثَيشكةا بكات بة رؤذئاواى كوردستان لةبةر ئةوة دةبَيت ثةرلةمانى 

درَيذة بدات بةو مَيذووة ثر شكؤيةى خؤى، وة ئَيمةوةكو ثةرلةمانتاران بةرَيزتان وةكو  كوردستان ئةمرؤ
دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان بة بةشَي  لة خؤمان ئةزانني وة ثَيشمان خؤا نيية كة ئةو وَينةيةا 

نها ثةيامة بطريَيت كة خوانةخواستة ئَيوة بة ئةهميةتةوة سةيرى ئةم بابةتة ناكةن، ئةطةر بابةتةكة تة
من ثَيم واية هةموو فراكسيؤنةكان بةالهيان دةركردووة ثَيويست ناكات لَيرةدا ثةيام خبوَيننةوة ئةبَيت 
بريارَي  بَيت لَيرةدا ئةبَى ئَيمة بيدةين وة ئةم بريارة راسثاردةى تَيدابَيت لة ئاستى ئةم ضاوةروانيةيابَيت 

نتيزارى لةم ثةرلةمانى كوردستانةدا هةية بةتايبةتى كة هةموو كوردانى دونيا هةموو مرؤظ دؤسيَت ئي
ميررةتةكةنان ضاوةرَيى ئةوة ئةكا وةكو بابةتَيكى هةنوكةيى  بة ثةرلة ثةرلةمانى كوردستان قسةى خؤى 

 لةم بارةيةوة بكات، زؤر سوثاس.
 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

نى(، هةر بؤ ئاطادارى ئَيوةى بةرَيز هةرَيمى كوردستان ئةوة زياتر لة سَى سوثاس بؤ بةرَيز)ابوبكر هةلةد
ساَلة لة قةيرانةكى دارايى زؤر دذواردا تَيدةثةرَيت وةزعى رؤذئاواى كوردستان لة رووى ئابوورى لة رووى 

بروقة، دارايى رةنطة لة زؤر رووةوة باشرت بيت لة هةرَيمى كوردستان هةرَيمى كوردستان لة ذَير ئةو ئا
لةبةر ئةوة ثةيامى سياسى نيية ثشتوانى كةم نيية، ثةيوةندييةكانى ديبرؤماسى كةم نيية، دةبَيت ئةوة بة 
هةند وةربطرين لةبةر ئةوة ئَيوة وا تَينةطةن ئَيمة رَيطر دةبني لة سةر ئةوةى كة راسثاردة لةم دانيشتنة 

كان دواتر ليذنةيةك ثَي  دةهَينيت  بؤ ئةو ئةم وة ربطريَين بةاَلم كة ثةيامةكان ئاراستة بكرَين ثةيامة
ثةيامانة يةك بَيخنةوة وة دواتر ئَيوة ئازادانة ئةو ثَيشنيار دةكةن ئَيمة وةكو دةستةى سةرؤكايةتى 
دةخةينة رووى ئَيوة طفتوطؤ لةسةرى دةكةين و ئةوة ى لةبةرذةوةندداية دلنيامة كَودةنطى لةسةر دةبينت، 

 ة باهةموويان وةربطرين، )ئامينة(خان.خاَ نيزامى زؤر بووين
 بةرَيز ئامينة زكرى: 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
( ى ثةيرةوى ناوخؤ ماوةيةك فراسيؤنا ثارتى داخاز كربوو كو ج،ينةكا 6ماددةى )هةلبةتة ل طؤر 

مدان ئةم ناياسايى سةر ثرسا عةفرينَى ئةو رةوشا رؤذئاوايَى كوردستانا تَيدا تَيثةر دبينت بيتة ئةجنا
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داخازيا ذ جةنابَى هةوة دكةين كة خاال ثَينلَى ببيتة خاال ئيكَى و ببيتة سةرةتا طفتوطؤكرنا يا فراكسيؤنَى 
ثةرلةمانى و بديتنا مة ذى ئةطةر ثةيام  ئو راسثاردة هةرثَيشنيارةك هةبينت ب رَيكاسةرؤكا فراكسيؤنا 

َينت ثةياما خؤ بطةهينينت ئةم هيض بةهانةكا دى بتَيرو تةسةلرت ضونكة هةمى سةرؤكايةتيا فراكسيؤنا دش
نابينني كو زَيدةتر موناقةشة ذسةر هةندَى بكةين موزةيةدةيَى سياسى دطةل ئَي  و دوو بكةين باشرت ئةوة 
دةرطةهَى طفتو طؤيَى  سةر عةفرينا بكةين خةلكَى رؤذئاظايَى كوردستانَى نها ضاوةرَيى مة دكةت كة 

د   ثةياميةك هةبينت ئو   هاريكارى و بةرنامة و ثةيام د هةبيت ذبةر هةندى   ثةرلةمانَيت كوردستانَى
 ئةز دبينم كو باشرتين دةستثَي  ئةوة ئةم دةست ب ط توطؤَيت بكةين لسةر ظى بابةتَى.

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 يةك دوو خاَ نيزامى تر وةردةطرين، )د.بةهار(.

 ز بةهار حممود فتار: بةرَي
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ئَيمة وةكو فراكسيؤنى طؤران فراكسيؤنى طؤران و كؤمةل داواى دانيشتنى نائاساييمان كردبوو بةرَيز  
سةرؤكى فراكسيؤنَي  ئيشارةتى ثَيدا كة لةبةر ئةوة بوو مةبةستمان بوو دانيشتنةكة تايبةت بكرَيت بة 

دةمانزانى برطةى تر ماوة لة ثَيشرت بةاَلم ئةمةوَى ئةوة بريى بة رَيزتان  بابةتى عةفرينةوة ضونكة
خبةمةوة عيالقةى بةينى فراكسيؤنةكانى ثةرلةمان يان ئةندامانى ثةرلةمان لةطةل دةستةى سةرؤكايةتى 
عالقةيةكى تةنزمييية عالقةيةكى ئيزعان نيية يةنى ئةوة نيية ئَيوة هةرضى بَى ئَيوة فةرزيكةن 

مانا عالقةيةكى تةنزمييية ئَيوة تةنزميى ئةو شتانة دةكةن كة ئَيمة داواى دةكةين بؤية ئَيمة بةسةر
دانيشنت ئةكةين نائاسايى بَيت حيكمةتَيكى تياية بؤية داواى داواى دانيشتنى نائاسايى دةكةين تايبةت 

ؤمسيؤن بؤ مةسةلةى بكرَيت داواى دانيشتنَي  ئةكةين بة ئامادةبوونى حكومةت بؤ مةسةلة حكومةت و ك
هةلبذاردن هةر داواى جوابةكةمان نادرَيتةوة داواى دانيشنت ئةكرَيت بؤ مةسةلةى ثاشةكةوتى مووضة هةر 
ََ كردوة كة عيالقةيةكى ئيزعامن بَيَيت بؤ ية تكا ئةكةم  جواب نادرَيتةوة يةعنى ئةمة عيالقةكةتا وا 

راكسيؤنةكان دةكةن تكاية با ئةم بابةتة ضيرت بةرنامةى ئَيوة تةنزميى داواكاريةكان و تةنزميى داواكارى ف
 كار لةسةر لة ذَير سايةى داواكارى فراكسيؤنةكان و ئةندامانى ثةرلةماندا بَيت، سوثاس.

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
تةنيا نيية سةرؤكايةتى  )د.بةهار( بةرَيزتان لة ليذنةى ياساينة مةسةلةى ئيزعان تةنزيم كردن بة

ثةرلةمان دةسةالتى تةهديرى هةية وة خؤتيب دةزانى ئةو دةسةاَلتة تةهديرية بةكاردَينت بؤ ئةوةى 
ئيشةكان باشرت بةرَيوة بضن بؤ ئةوةى مزايةداتى سياسى كةم بن  بؤ ئةوةى نزي  بوون لة نَيوان 

نى نائاسايى هةندَى جاران ثَيويسنت ئَيستا فراكسيؤنةكان ببينت ئَيمةا تةقديرى ئةوة دةكةين كة دانيشت
لةم وةرزةدا لةم هةفتةى رابردوو تا ئةم هةفتةية  تؤ دانيشتنى ئاسايت كردوونة بؤ بةردةوامى ناكةين   
حيكمةتةك لةوة داية تؤ  دانيشتنى ئاسايى بيى دانيشتنةكى نائاسايى بكةى كاتَيكدا لةبةر ئةوة ئةو 
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ئَيمة تةقديرمان كردووة تَيبينيتان هةية لة جَيى خؤية رةئيتان هةية لة مةوزوعة مةوزوعة تةقديرينة 
 جَيى خؤية، كاك )سؤران عمر(، فةرموو.

 بةرَيز سؤران عمر سةعيد: 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ثشتوانى نوقتة نيزاميةكةى بةرَيزان كاك)برزؤ(، كاك)ابوبكر(، خاتوو)امينة(، )د.بةهار( دةكةم ئَيمة 
(ى مانطةوة داواى كؤبونةوةيةكى نائاساميان كردووة بؤ ئيشكاَ 22ى طؤران و كؤمةل لة )فراكسيؤن

ثةيرةوةى بؤ بةرنامةى كار دروست نةكا كة هةندَي  ثرؤذة ياسا لة ريزبةندايةو نابَيت هيض بضَيتة ثَيشى، 
كة عةفرينةو  وة مةسةلةكةا موزايةدة نيية ئةهميةت ثَيدانة بة بةشَيكى طرينطى هةرَيمى كوردستان

ئَيستا مةترسى طةورةى لةشكركَيشى توركيا و وة كوشتنى هاوالتيان و ثةالماردانى تياية، وة ئةطةر 
موزايةدةيةك لة ثَيناو ديفاعكردن لة ثارضةيةكى ترى كوردستان نةتةوة ثَيموانيية  ناوى بنرَيت مزايةدة  

وةربطرَيت، ضونكة ئةطةر تةنها ثةيام بَيت  ناوى دَل سؤزيية ئوَيد ئةكةم دةستةى سةرؤكايةتى بة هةندى
هةر فراكسيؤنَي  دةتوانَى كؤبونةوةى خؤى لةبةر دةم تةالرى ثةرلةمان ثةيامةكةى بطةيةنَى طرينطى ناو 
هؤَ ثةرلةمان ئةهميةتيةكةى لةوةية  كة راسثاردة بدات بة كؤمةلطةى نَيودةولةتى بةو ثَيشَيركاريية 

 دةكرَيت وةكو ئةوةى بؤ خورماتوومان كردووة، زؤر سوثاس. مةترسيدارانةى مافى مرؤظ كة
 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةرَيز)سؤران عمر(، بةرَيز )عباس(، فةرموو. 
 بةرَيز عباس فتار صاحل: 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ةسةر ئةو قسانة كة دةيكةين رةخنة لة يةكرت دةطرين ثةرلةمان وةاليى من ثَيم واية ئةوةندة طفتوطؤ ل 

ثَيمان واية وا بوو ثَيمان واية وا دةبوو قسة بكةين لةسةر ئةصرى مةسةلةكة زؤر باشرتة يةنى بة داخةوة 
يةعنى وامان لَيدَيت خةلكيب لَيمان لة قسةكامنان زؤربةى مزايةدة دةكةين بةسةر يةكرتى با بَين بة 

كةين كردارى ضيية بابيكةينة برطةى يةك لة برطةى يةكيب فراكسيؤنةكان كة كردارى قسةكامنان ب
قسةيان كرد هةموو لة وتارةكانيان داواى ئةوة بكةن كة ئَيمة ثَيويستة لةسةر ئةو مةسةلةية رابوةستني و 

نيار طفتوطؤ بكةين بؤ ئةوةى جةلسةى ئةمرؤ هةموومان لةسةر ئةو بابةتة بَيت دةيكةينة راسثارد يان ثَيش
خؤى ئةوة باشرتة لةوةى كة هةموومان خاَ نيزاميمان بطرين كة خالة نبزاميةكامنان هيضى نيزامى نيية 
هةمووشيان زياتر قسةكردن و شةرر كردن با بَيني لة ناو قسةكان قسةى خؤمان شةرر بكةين ،زؤر 

 سوثاس.
 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

بةرَيز)عباس(، ئَيستا دةرطاى ئةو خالة نيزامية دةطرين كة زؤربةيان دةربرينى راية ئةوة سوثاس بؤ 
دةخةينة دةنطدان تةواو، خاَ ثَينلةم ثَيشنيارة ببيتة خاَ يةكةم وة لة جَيى خؤية فةرموو ئةوةى 
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(كةس 1انن ،)( كةس بة ثةسةند دةزانَى، ئةوةى بة ثةسةند ناز59لةطةلداية دةستى خؤى بةرز بكاتةوة، )
بة ثةسةند نازانى بة زؤرينةى دةنس ثةسةند كرا.خاَ نيزاميةى لةسةر ئةم برطة نا خاَ نيزامى لةسةر 
برطةيةكى تر شتى مةبدةئى  بؤ ثةيامةكةية بهَيرةوة، ياداشتةكان ئةوةى بة دةستةى سةرؤكايةتى 

لة خاتوو )بَيطةر( خان دةكةين طةيشتونة فراكسيؤنةكان داوا لة  كاك)ئومَيد خؤشناو( دةكةين، داوا 
 روونكردنةوةك هةية لةسةر ئةو ياداشتانةى بة دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان طةيشتوونة، فةرموو.

 بةرَيز بَيطةرد دلشاد شكرالرة: 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ةسةلةى  بةرَيزان لة راستيدا ئةو كة باس دةكرَيت دوو فراكسيؤن يان سَى فراكسيؤن ياداشتى لةسةرم
عةفريندابَي هةموو فراكسيؤنةكانى ثةرلةمان بةبَى جياوازى لة ثةرؤشيان بؤ دؤخى عةفرين وة طةَ 
كوردمان لة خؤرئاواى كوردستان ياداشتيان داوةتة سةرؤكايةتى ثةرلةمان ديارة ثةرؤشى هةموو 

زانيوة لةو دانيشتنة ئاسايى فراكسيؤنةكان بةبَى جياوازى لة راستيدا وةكو يةك بووة بؤية ئَيمة بة بانان 
ثةرلةمانى كوردستان كة ثَيمواية رَيطرى نيية لةوةى كة فراكسيؤنةكانى ثةرلةمان و ئةندامانى ثةرلةمان 
ثةيامى خؤيان بة طةَ كورد لة خؤرئاواى كوردستان وة لةسةر ئاستى نَيودةولةتيب  بطةيةنن ، بؤية ئَيمة 

ة لة دانيشتى ئاسايدا خبرَيتة بةرنامةى كارةوة وة ئالوطؤرى برطةكة ثَيمان باا بووة كة دانيشتنة ئاساييةك
بكرَيت هةروةكو كة كاك )جعفر( بؤ خؤى ئاماذةى ثَيدا، بؤية ئومَيد دةكةم ئةم بابةتة هيض جؤرة 
تةشةنوجَي  لةطةل يةكرتى وة بة هةستَيكى نةتةويى و نيشتمانى كة هةموومان بة ثةرؤشني بؤ خةلكى 

واى كوردستان وة هةموونان دركى ئةوة دةكةين ئة دؤخةى كة بةسةر ئةوَى هاتووة وة كورد لة خؤرئا
رةضاوى دؤخى هةرَيمى كوردستانيب دةكةين ئَيمة ئومَيدمان دةخواست دةسةالتى هةرَيمى كوردستان وة 

و ئةو دةولةتَي  بيتوانيباية ثشتوانى لة طةَ كورد لة خؤرئاواى كوردستان بكات وة بيتوانيباية هةمو
موستةلزةماتةى كة ثَيويسنت بؤ ثالثشتى كردنى طةَ كوردمان لة عةفرين تانتوانيباية بةكارى بهَينني 
دةسةالتةكانى خؤمان لة هةموو روةَيكةوة   دارايى بَيت   لؤجستى بَيت   لة رووى سةربازى بةالم دةبَيت 

و رووةكانةوة بة   دؤخَيكدا تَيدةثةرين رةضاوى دؤخى هةرَيمى كوردستان بكةين كة ئَيمة ئَيستا لة هةمو
وة طةَ كوردمان لة باشوورى كوردستانيب سةرةراى هاوخةميةكةى بؤ طةَ كوردمان لة خؤرئاواى 
كوردستان بةاَلم بة تةئكيد كةنالة فةرمييةكانى خؤى لةسةر ئاستى نَيودةولةتى لةسةر ئاستى هةرَيميب 

و ثالثشت و ثشتوان بني بؤية سةرؤكايةتى ثةرلةمان لة روانطةى دةخاتة طةر بؤ ئةوةى كة بتوانني هاوكار 
درك كردنى بة ثةرؤشى هةمووتان بةبَى جياوازى ثَيمان باا بوو لةو دانيشتنة ئاساييةى ثةرلةمانى 
كوردستان ثةيامى خؤتان بطةينن وة ئومَيد دةكةين بتوانني ثالثشتَيكى بةهَيز بني و وةكو ثةرلةمانى 

 خؤشةويستمان لة خؤرئاواى كوردستان . كوردستان لةطةَ
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 ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: بةرَيز جعفر ئيياهيم
سوثاس بؤ بةرَيز )بَيطةرد تالةبانى( بؤ ئةو روونكردنةوانة، ئَيستا داوا لة بةرَيز )ئومَيد خؤشناو (دةكةين 

ى دانيشتنةكةوة بؤ خةلكى كوردستان ثةيامى فراكسيؤنى زةرد ثَيشكةا بة دانيشتنةكة بكات، وة لة رَيطا
 تايبةتى خةلكى رؤذئاوا و)عةفرين( بني، فةرموو.

 ن حسن )ئومَيد خؤشناو(: ئوميد عبدالرمح بةرَيز
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ثَيب هةموو شتَي  عةفرين بريندارة رؤذئاواى كوردستان بريندارة وةك ضؤن باشوور بريندارة بةاَلم بة 
تى داخرى خؤمان بةشَي  لة برينةكانى قولرت كرؤتةوة هيوادارين هيض اليةنةك ثةنا بؤ داخةوة مزايةدا

ئةوة نةبات هةيةتةكانى هةلبذاردنى هةرَيمى كوردستان كاريطةرى نةبينت لةوةى كة بكرَيتة بةشَي  كة 
تى كوردستان هةيةتةكة جارَيكى تر رؤذئاواى تَيدا ببَيتة قوربانى، بة ناوى فراكسيؤنى ثارتى دميوكرا

سةرةتا زؤر بة طةرمى بةخرَيهاتنى خوش  و برايامنان دةكةين لة نوَينةرانى شارى عةفرينى خؤشةويست 
هيوادارين بة ئاماجنةكانى خؤيان بطةن وة سةرةتا ساَلو بؤ خؤراطرى خةلكى كوردستان بؤ قوربانيدان بة 

شةرظان و كض و كورةكانى كة بةرطرى لة  تايبةت لة خؤرئااوى كوردستان ساَلو بؤ ئازايةتى ثَيشمةرطة و
خاكى ثريؤزى كوردستان دةكةن، عةفرين خةمَيكى قولة بةاَلم ئَيمة ثَيب عةفرين رووبةرووى كارةسات و 
خةمَيكى قولرت بووينةوة كةركوك و دوزوو ناوضة دابرَينراوةكانى ئَيستا دةتوانني ثَييان برَيني ناوضة 

رَيكى ديكة هَيرا و ثةالمارى كراية سةر، بؤية ثَيويستة واَلتانى داطريكراوةكانى ترى كوردستان جا
ناوضةكانى كة رَيز لة ياسا نَيودةولةتيةكان بطرن و بيان و نةدؤنةوة بؤ سةركوتكردنى طةَ  كورد 
ناوضةكة تةحةموَ شةرى نوَى ناكات شةر قةيرانةكان قولرت دةكاتةوةو رَيطاكانى ضارةسةر دوورو ئالؤزتر 

تؤثبارانكردنى خةلكى س،يل تاوانة نابَيت هيض هَيزَي  هاناى بؤ ببات ئيدانةى دةكةين وَيراى دةكات، 
سةرني و تَيبينيةكامنان لةسةر دؤخى عةفرين ئَيمة سةرةتا وةك هةرَيمى كوردستان هاوكارى و 

كَيشةيةى ثشتطرييةكانى ثَيشرت و ئَيستاى توركيا لةبةر ضاو دةطرين سوثاسيان دةكةين هيوادارين ئةو 
ئَيستاا كة لةطةل  باكوورى سورياا دروست بووة بة طفتوطؤ ضارةسةر ببَيت لةشكركَيشى بوةستَيت 
كوشتنى خةلكى س،يل رابوةستَيت ضيديكة خوَين لة ناوضةكة نةرذَيت، دواى هَيرا و مةترسييةكان بؤ 

رووبةروومان دةبَيتةوة  سةر باشوورى كوردستان داطريكردنى كةركوك جارَيكيديكة ئَيمة خةمَيكى ديكة
ئَيستا رؤذئاواى كوردستان لةبةر دةم هَيرشى سةربازى و داطريكارى طةورةداية، سةرؤك كؤمارى توركيا لة 

( رايطةياندكة ثرؤسةى عةفرين لة سةر زةوى بة كردةيى دةستى 2018(ى كانونى دووةمى )20رؤذى )
ى عرياق بةردةوام دةبَيت، ئةم ثرؤسةيةلة ثَيكردوو داواى ئةوةا شارى مةنبةز دَيت و تا سةر سنور

ضوارضَيوةى  مافى بةرطريكردن دةبَي و هةروةها لة ضوارضَيوةى سرتاتيذيةت بةرةنطاربوونةوةى تريؤر 
ثرؤسة سةربازيةكامنان بةردةوام دةبَيت، سةرةجنام سةرؤكايةتى ئةركانى توركيا و ثرؤسةى سةربازى 

ؤسةى )ضرة زةيتوون( راطةياند، لة راستيدا ثرؤسةى داطريكارى وشكانى دذى رؤذئاوا لة ضوارضَيوةى ثر
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دةست تَيوةردانى كوردستانى رؤذئاوا بة هاوكارى و ثشتوانى وة بةبةشدارى لة سوثاى سورى ئازاد و 
ضةندين مرييشياى مةزهةب طةراى توند ئاذؤى ئريهابى ئةجنام دةدرَيت، لة بةرامبةردا دانيشتوانى رةسةن 

اوضةكة بةرطرى لة خؤيان دةكةن بة هةموو ثَيكهاتةى دانيشتوانةكةيةوة، ثاساوةكانى و راستةقينةى ن
دةولةتى توركيا ضني  توركيا ضةمكةكانى وةك بةرطريكردن ثاكتاوكردنى تريؤرو مَيذووى مانةوةى 
نةتةوةى تورك و لةناوبردنى طروث و دانيشتوانى بَى ناسنامة وةك ثاساو بؤ هةلطريساندنى جةنس و 

ثاكردنى جةنس لة دذى رؤذئاواى كوردستان بةكاردَينَيت بةداخةوة بةرطَيكى ئاينيشى ثَيدةدات، ئةمة بةر
لة كاتَيكداية كة جيهان ئةو راستيية دةزانَيت كة لةو كاتةوةى طةالنى سوريا لة ضوارضَيوةى بةهارى 

ةربازى شةرى تريؤرى ( وة راثةرين و سوريا و ناوضةكة بؤتة ناوضةيةكى تامثؤنى س2011عةرةبى  لة )
نَيودةولةتى لة بةرامبةردا رؤذئاواى كوردستان بةشَيكى هةرة طرينطى شةرى دذى تريؤرى نَيودةولةتى بووة، 
تةنانةت بةردوو دارَيكيب لة رؤذئاوا ى كوردستان لة اليةن دانيشتوانى تةواوى رؤذئاواى كوردستان 

طا ، لةاليةكى تر رؤذئاوا وة هَيزة ضةكدارةكانىسوثاى ئاراستةى سنورةكانى توركيا نةكراوة تا بة ئةمرؤ دة
سورياى دميوكراتى لة ذَير ضاودَيرى  هَيزى هاوثةميانى نَيودةولةتى دذى دةولةتى ئيسالمى داعب 
جةنطاون و لةو ثَيناوةشدا قوربانى زؤريان ثَيشكةا كردووة جَيطاى ستايب وبَيزانينى كؤمةلطةى 

راستةوخؤ و نا راستةوخؤ نة لة رووى ماددى و نة لة رووى مةعنةويةوة  نَيودةولةتى مرؤظ دؤست بوون و
هيض هةرةشة و مةترسيةكيان بؤ سةر دةولةتى و توركيا و بةرذةوةنديةكيان دروست نةكردووة، جيهان 
ئةطةر ضى لة ئَيستادا لة بةرامبةر هةرةشةكان و مةترسيةكانى سوثاى توركيا دذى هاونيشتيمانيانى س،يرى 

ا لة ئاستى ثَيويست دا نيية ئةو هةلوَيستانةى نيشانى دراون وةفادارى بةرضاو نانوَينن بةرامبةر ئةو رؤذئاو
خزمةتة مرؤظايةتيةيى كة رؤذئاوا ثَيشكةشى جيهانى كردوو، وة لة دوو تؤى مَيذوو وةستاوة، طةَ رؤذئاوا 

يز هةرةشة نةبوونة بؤ سةر هيض بة هةموو ثَيكهاتةكانةوة هةزاران سالة لة زَيدى خؤيان دةذين و هةرط
نةتةوةيةكى  تروو ئاوو خاكى هيض طةلَيكى تريان رووبةرووى قران نةكردووةتةوة نةيان كردؤتة بةشَي  
لة ئامرازةكانيان بةلكو هةميشة بة ثاساويب هَيرشيان كراوةتة سةروو ثاساوى ئاينيشيان دذة بة هيض 

ةكردووة و شةريان هةلنةطريساندووة، بةرَيزان ئةطةر مةزهةب و ئاين و رةطةزَي  نةتةوةيةكى ديكة ن
ديدى ياسايى بؤ شةرى توركيا دذ بة رؤذئاواى كوردستان ضاولَيبكةين هةموومان دةزانني كة ياساى 
رَيكخستنى ثةيوةندى و نَيوان طةالن و دةولةتان جةخت لة هَينانةوةى خواستى طةالن و دةكات تا لة ئاشتى 

و دراوسَييةتى بةشدار بذين، ضارتى نةتةوة يةكطرتوةكان و دةستوورى يةكَيتى و تةبايى و لَيبوردةي 
ئةوروثا و ثرؤطرامى رَيخراوى هاريكارى ئيسالمى و خودى ئاينةكانى ئامسان و زةوى لةسةروويانةوة ئاينى 

ؤظ ثريؤزى ئيسالم لة رووى دةق و رؤحةوة جةخت لة يةكسانى و ثَيكةوة ذيانى طةالن و رَيزطرتن لة مر
دةكةن و بة رةهايى ئةوة حةرام دةكةن كة جةنس نابَى  ببَيتة ثاساو بؤ هيض كةس و طةل و دةولةتَي  دذ 
بة طةل و دةوَلةت و كةمينةو ثَيكهاتةيةكى تر، وذدانى بةرثرسيارى نَيودةولةتى خاوةنى ئةو ثرانسي  و 

ندةها رَيكةوتن نامة و  جارنامةى ئةو ياساو رَيسا نَيودةولةتيانةى ئةخالقى و قانونيانةية خاوةنى ضة
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مافى مرؤظة كة نابَيت جةنس دذ بة طةلَيكى دياريكراو بةرثا بكرَيت و ثاساوى بؤ بدؤزرَيتةوة، بةلكو دةبَى 
نيةت ثاكى لة ثةيوةنديةكاندا هةبَيت تا طةالن بة ئاشتى و ثَيكةوة ذيان بذين دوور بن لة دةست تَيوةردان 

، ياساى هاوضةرخى مةدةنى نَيوان طةالن و هةموو دةستَيوةردانَي  دذ بة لة كاروبارى طةالنى ديكةدا
بةرذةوةندى سياسى و ئابوورى كرتورى و كؤمةاليةتى ئاينى و مةزهةبيةكان وة دةولةتَيكيرت رةت دةكاتةوة 

كةنة هةر بؤية ثاساوة كانى سوثاى توركيا دذ بة رَيساكانى قانونى دةوليية ئةو شةرة هةرةشانة ناوضةكة دة
ناوةندَيكى مرمالنَيَى كة سةرجنام لة بةرذةوةندى هيض طةل ودةولةتَي  نيية سودى بؤ هيض اليةنَي  نابَيت 
بؤية ئَيمة لة فراكسيؤنى  ثارتى دميوكراتى كوردستان ثةالماردانى طةَ كوردستان بة هةموو 

دةكةين و جطة لة  ثَيكهاتةكانةوة لة رؤذئاواى كوردستان لةاليةن دةولةتى توركياوة مةحكوم
خوَينرَيشتنَيكى نابةرثرسيارانة نا مرؤظانة هيض ثاساوَيكى ياساى و ئاينى نيية،ةبةكارهَينانى 
ثَيشكةوتوترين ضةك وة تةكنةلؤجياى  سةردةم دذ بة خةلكى مةدةنى و س،يل وة بة ئاماني طرتنى شارو 

اساى طشتى نَيودةولةتيية، ئةطةر دي ةت شارؤضكةو طوندةكان خؤى لة خؤيدا ثَيشَيركردنى ياساى طةالن و ي
لة هةلوَيستى كؤمةلطاى نَيودةولةتى بطرين بةداخةوة مايية نارةزايى و نيطةرانيية قولة كة بةرذةوةندى 
نَيودةولةتى بةسةر ضةمكةكانى ياسا و دادثةروةرى يةكسانى و سوكايةتيكردن زالة بةسةر مافةكانى مرؤظ، 

لؤذي  و ئةخالق و ثرانسيثة سةرةكييةكانى مةدةنيةت و شارستانيةت و   مةنت ى هَيز زالة بةسةر ياساو
مافةكانى مرؤظ، راستة بة ثَيى ياساى طشتى نَيودةولةتى هةموو دةولةتَيكى خاوةن سيادة بؤى هةية 
 سنورةكانى بثارَيزَيت بةالم ئةجنامدانى ئؤثراسيؤنى سةربازى لة كاتَيكدا رَيطة ثَيدراوة كة والتى بةراميى

هَيرشى كرابَيتة سةر ئة واَلتة، ئَيمة دةثرسني ئاية دةسةاَلتى رؤذئاوا ى كوردستان   جولةيةكى سةربازى 
لةسةر سنورةكانى توركيا كردووة سةرسنورةكانى توركيا هيض جولةيةكى تَيدا ئةجنام دراوة بؤئةوةى بةم 

ت ثَيكاندنى ئاماجنَيكى ترة نةك شَيوةية بةرثةر  بدرَينةوة، ئةوةى دةسةاَلتى عةسكةرى ئةجنامى دةدا
ثاراستى سنوورو ئةمنى قةومى واَلتةكةى بة جؤرَي  كة هَيرشكردن بة شَيوةيةكى هةرةمةكى بةبَى 
جياوازى كردن نَيوان مةدةنى س،يل و سةربازى بةئاماني طرتنى ذن و مندال و ثري و ئةو خةلكانةى كة 

ةنس و تاوانةكانى دذ بة مرؤظايةتى دادةنرَين لة ياساى هيض ثةيوةندييةكيان بة شةر نيية بةتاوانةكانى ج
نَيودةولةتى تاوانكارى، بؤية هةر ناحةقيةك بةرامبةرمان دةكرَيت ئَيمة لة بةشةكانى ديكةى كوردستان 
هاوكار و وةالمدةرةوةى خواستةكانى يةكرت بني و يةكريزى خؤمان بثارَيزين ئَيمة ثرسارَي  لة كؤمةلكاى 

رَيخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان دةكةين كة بة ناوى ميررةتان دةدوَيني نةك دةولةتان ئايا نَيودةولةتى و 
نةتةوةى كورد لة كوَيى لَيكدانةوةى ئَيوةية بَيزةمحةت لةو ضوارضَيوةيةدا داواى بةدةنطةوة هاتنى زياترى 

نَيودةولةتييةكانى  نةتةوة يةكطرتوةكان وئاذان  و لَيذنةو رَيخراوة حكومى و نا حكوميةكان ناوةندة
مافةكانى مرؤظ بريار بة دةست و كؤمةلطاى نَيودةولةتى وميدياى نَيودةولةتى دةكةين كة وةك 
ئيرتيزامَيكى نَيودةولةتى سياسةتى شةرانطَيزى مةحكوم بكةين لة هةمان كانتدا ثَيشطريى بكةن لة 

ةين كة ئَيستا جارى بؤ دراوة، ،هةر هةلطريساندنى شةرَيكى بَيثاساودا بريارى راطرتنى جةنطى نةذادى بد
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بؤية بةناوى فراكسيؤنى ثارتى دميوكراتى كوردستان جارَيكى ديكة ساَلو لة طةَ خؤراطرى دذة تريؤرو وة 
مرؤظ دؤستى خؤرئاواى كوردستان و طةالنى باكوورى سوريا ،ساَلو لة كورو كضة ئازاكانى هَيزى 

وو سةيماندوويةتى كةسةركةوتن بؤحةق و عةدالةتةو راستى و بةرةنطاربوونةوةى تريؤرى شةرانطَيز و مَيذ
ذيان دؤستيية نةك عةقريةتى شةرانطَيزى ثَيمانواية جيهان دةبَى بَيتة  دةنس و ئةوة بزانَيت كة طةَ  
رؤذئاواى كوردستان مافى ياساى وسياسى و دميوكراسى و مةدةنى خؤيان ثيادة دةكةن و دوورو نزي  

ماي و حةق ودةسةالت و  سنورى خاكى هيض  كةس و طةل و دةولةتَي  هةر بؤية لةو  هةرةشة نني بؤ سةر
ناوةدا لةشكر كَيشى سياسةتى جةنس و مةحكوم دةكةين داواى دةست بةجَى راطرتنى ئةم شةرة دةكةين و 
جةخت لة ديالؤة و ئاشتى و ئازادى و سةربةخؤيى و دميوكراسيةت و مافةكانى مرؤظ دةكةينةوةو 

تة دةست بةجَى خوَين رشنت و كوشتنى خةلكى س،يل رابطريَى، بةرَيزان وةك فراكسيؤنى ثارتى ثَيويس
 دميوكراتى كوردستان ضةند ثَيشنيارو داوايةك دةخينة ثَيشتان هيوادارين جَيطاى سةرجنتان بَيت .

كوردستان  داواكارين ثةرلةمانى كوردستان عةقريةت و لةشكركَيشى جةنس و داواكارى لةسةر رؤذئاواى-1
لةاليةن دةولةتى توركياوة مةحكوم بكات و داوادةكةين دةست بةجَى ثرؤسةى قركردنى طةالنى رؤذئااوى 

 كوردستان رابطريَى.
داوادةكةين دةولةتى توركيا دةرطاى ئاشتى و ديالؤة وطفتوطؤى  دؤستانة ئةجنام بدات و لة جياتى شةر -2

 ةوة بةرقةرار بكات.ثرانسيثى دراوسَييةتى باا بة نيةتَيكى ثاك
داوادةكةين  ثةرلةمانى توركيا لة ضوارضَيوةى بةهاو رَيساكانى نةتةوة يةكطرتووةكان و ناتؤ و -3

دةستوورى ئةوروثاو ثرانسيثةكانى ئاين و مرؤظ دؤستى بريارى ئاشتى و بةيةكةوة ذيان هاريكارى لةطةل 
 طةالنى رؤذئاوا دةربكات.

ن ئةركى ياسايى خؤى  لة ثاراستى نيشتمانيانى طةالنى رؤذئاواى داواكارين نةتةوة يةكطرتووةكا-4
كوردستان وة هةموو طةالنى سوريا ئةجنام بدات و  بة بريارى ئةجنومةنى ئاسايب ئاشتى تةبايى 

 بةرقةراربكات وثالنى جةنس و كاولكارى لة رؤذئاوا بوةستيَبت.
سنت  رؤذئاواى كوردستان لة شةرى تريؤرى داوا لة كؤرو كؤمةَلى نَيودةولةتى دةكةين دذ زو  بو -5

نَيودةولةتى بة خوَين و قوربانيداندا بوة بة ثشتَينةى ئةمنى دونياى ئازاد دذ بة هَيزةكانى تريؤرست 
 وتاري  ثةرستى هةر بؤية رَيز لة قوربانيدانى رؤذئاواى كوردستان بطرن.

رَيخراوةكان و دةولةتانى جاميعةى عةرةبى  داوا لة كؤنكارى عةرةبى و يةكَيتى ثةرلةمناتارانى عةرةبى-6
دةكةين هةلوَيستى ياساى و ئاينى و مرؤظ دؤستى بةرامبةر بة رَيطرى كردن لة زو  و بةرطريكردن لة 
مةزلوم ثيادة بكةن و بريارى مَيذووى  وسياسى دؤستانة بؤ طةَ رؤذئاواو لة ثاراستنى حيمايةتيكردنيان 

ةميشةيى ئةجنومةنى  ئاسايب دةكةين كؤنطرةيةكى نَيودةولةتى بؤ دةربكةن، داوا لة دةولةتانى ه
ضارةسةرى ئاشتيانة و دميوكراسيانةى دؤزى نةتةوةى كورد لة رؤذهةاَلتى كوردستان رَي  خبةن، داواكارين 

( وةك سةرةتاى سةدةى بيستةم بة قةربانيدان 21يةكَيتى ئةوروثا رَيطة بطرَيت لةوةى سةرةتاى سةدةى)
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طةَ كوردستان دةست ثَينةكات، داوا لة كوردستانيان و مرؤظ دؤستانى جيهانيب دةكةين لة هةر بة خاك و 
شوَينَي  بن ضاالكى ئاشتى مةدةنى بؤ ثشتطريى لة رؤذئاواى كوردستان ئةجنام بدةن ،داواكارين 

بدرَيت و  كؤنطرةيةكى نةتةوةيى بؤ  ثرسى كورد لة الين هَيز و اليةنة سياسيةكانى كوردستنان ئةجنام
خاك و خةلكى كوردستان و دؤزى رةواى  كوردستانيان خبةينة سةروى هةر بريكردنةوةو ئايدؤلؤجيا و 
روانينَيكمان كوردستان و خةلكة ستةم ديدةكةى لةثَيب هةموو كارَيكمانةوة بَيت، داواكارين طةَ 

رى كوردستان بة كوردستان لة باشوورو هةموو كوردستان بة يةكطرتوويى دذ بة ثالنى ستةمكا
سرتاتيذيةتَيكى هاوبةا بوةستنَيتةوة وةك هةميشة مةبدةئى ئاشتيخوازانة طوزارشتكارى بريكردنةوة 
نيشتمانى و نةتةوةييةكامنان بَيت، داوا لة حكومةتى هةرَيمى كوردستانيب دةكةين لةناوخؤ و دةرةوة لة 

ارى دؤستانةو ياساى و مةدةنى و مةعنةوى و دةرةوةى والتدا   لة تواناى دابَيت بؤ ثَيشكةا كردنى هاريك
(ى ئةيرول ثةيامى 25ماددى ثَيشكةشى رؤذئاواى كوردستانى بكات، طةَ باشوورى كوردستان لة )

ئاشتيخوازى خؤى بة هةمووجيهان طةياند كةضى بة داخةوة نةك طوَي لةو ثةيامة ئاشتيخوازانةى نةطريا 
بة هَيز و جبةخانةو تؤث و تانكى وَلاتانى ثَيشكةوتوو دذة  بةلكو بة هَيز وبة عةقريةتى شةرانطَيزى و

شةرى ئريهابى ثةالمارى كوردستاندرا كة بة داخةوة بة شَيكى زؤر لة خاكى كوردستان داطريكرا لة سةرووى 
هةموويانةوة)كةركوك(. ئَيمة حةقى خؤمانة بثرسني ئايا ئَيستا طةَ رؤذئاوا كوردستان ئةو ثاساوانةى كة 

انةوة طواية ريفراندؤم واى كردووة هَيرا بكرَيتة سةر هةرَيمى كوردستان ئايا لة رؤذئاواى دةهَينر
كوردستان ريفراندؤم ئةجنامدراوة تا بةو شَيوازة ثةالماريان بدرَيت، عةفرين راستييةكة بةشَيكة لة خاكى 

دةولةتييةكان بكات و سوريا نةك توركيا  داوا لة توركيا دةكةين كة ئيرتيزام بةقةرارات و ياسا نَيو
سةروةرى خاكى سوريا ثَيشَيل نةكات و بة زووترين كات شةر رابطريَيت و بة طفتوطؤ و ديالؤة ضارةسةر 
بكرَيت، بؤ بةرثابوونى سةقامطريى لة ناوضةكة رَيطة طرتن دروست نةبوونى كارةساتى طةورةو مرؤيى 

دروستكردنى ناوضةيةكى ئارام دةكةين كة هةموو  قوربانيدانى شةر ئَيمة ثالثشتى لة ثَيشنيارى ئةمريكا بؤ
هَيزةكانى كوردى ئيدارةدانى ناوضة سنوريةكان و عةفرين و رؤذئاوا ى كوردستان بكةونة ذَير ضةترى ئةو 
نةواى ئارامةدا، ثَيمانواية دةبَيت كؤتايى بة سياسةتى تاكرةوى و خؤسةثاندنى اليةكى ساسى و لة رؤذئاوا 

سى بة زوترين كات ئازاد بكرَين و رَيطة بة ئازاديكارى سياسى و رادةربرين و كارى بَيت و طرياوانى سيا
رؤذنامةوانى ئازاد بدرَيت وة كرانةوةى سياسى و طيانى يةكرت قبولكردن و رةخساندنى دةرفةتى يةكسان بؤ 

رؤذئاوا هةموو اليةنةكان طرينطة ثَيويستة نةفى و رَيطة طرتن لة ضوونى كادرو ئةندامانى سياسى بؤ
هةلبطريَيت، يةكريزى هَيز و اليةنةكان طرَينتى ثاراستنى دةسكةوتةكانى رؤذئاوايةو تةنيا بة يةكطرتوون 
ورَيكخستنى ناو ماَ كوردى دةتوانني لة بةرامبةر تةحةدييةكان بة خؤراطريةوة بوةستني داوا دةكةين 

ى مرؤظ و رَيخراوةكانى خَيرخوازى لة دةسةالتدارانى رؤذئاوا  رَيطة بة حكومةت و  رَيخراوةكانى ماف
هةرَيمى   كوردستان بدةن بؤ ئةوةى هاوكارى تةندروستى و مرؤيى خواردن بؤ خةلكى س،يل بطاتة 
رؤذئاواى كوردستان سنورةكان بكرَيتةوة بة رووى رؤذئاواى كوردستان تا بتوانرَينى هةرَيمى كوردستان 
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ى لة رؤذئاوا، هَيرا بؤ سةر باشوور وة داطريكردنى كةركوك هاوكاريةكانى بطةيةنَيتة خوش  و برايانى خؤ
و ناوضةكانى ديكة هَيرشى ئَيستاا بؤ سةر رؤذئاوا سةياندى تةنها و تةنها يةك ريزى و فيداكارى طةَ 
كوردستان دةتوانَي تانطةَينَيتة ئاماني و داستانى ثردَي و سرَيال و مةمحودية زومار سةياندى ئةمرؤا 

خؤراطرى خةلكى عةفرين وة رؤذئاواى كوردستان تاكة هَيزى ثاراستنى خاكى كوردستانة، بؤية سةياندى 
جارَيكيديكة بة ناوى فراكسيؤنى ثارتى دميوكراتى كوردستان ساَلو بؤ خؤراطرى خةلكى عةفرين سالو بؤ 

ضةكةيان، خؤراطرى خةلكى رؤذئاواى كوردستان دةنَيرين هيوادارين ئاشتى و ئارامى بطةرَيتةوة ناو
 (، سوثاس. 30/1/2018فراكسيؤنى ثارتى دميةكراتى كوردستان )

 ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: بةرَيز جعفر ئيياهيم
سوثاس بؤ بةرَيز)ئومَيد خؤشناو( سةرؤكى فراكسيؤنى ثارتى دميوكراتى كوردستان بؤ ثَيشكةشكردنى 

كوردستان دةكةين ثةيامى خؤيان ثَيشكةا كةن،  ثةيامةكةيان، داوا لة فراكسيؤنى يةكَيتى نيشتمانى
 فةرموو.

 حسن: مصطفى  بةرَيز دلَير
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

نوَينةرانى هةرَيمى رؤذئاوا بةخَير بَين هةميشة زو  حاكم بووة جطة لة ثةالمارةكانى ئامةد و رؤبؤسكَي  
ةرةشة لة كوردانى رؤذئاوا دةكات ضةند و سيتةكان و بنارى طةاَلَلة و قةنديل ضةندين سالة توركيا ه

رؤذَيكة زمانى  هةرةشةكانى طؤريوة بؤ ثةالماردان و وَيرانكردن لة ئامسان و زةمينةوة لةطةَل بة 
كرَيطراوةكان ثةالمار دةدةن دةيانوَى بة رَيطاى سةربازى كؤتايى بة رؤذئاوا بَينن، ئةرَى كؤمةلطاى 

حةق لة   تةرةةفَيكة  كورد لة ماَ خؤى دانيشتووة ئيدارةو  نَيودةولةتى ورَيخراوةكانى مافى مرؤظ
حوكمرانى خؤى دةكات هيض دةستدرَيذيةكى نةكردؤتة سةر خاكى توركيا هيض ثةيامَيكى هةرةشة ئامَيزى 
نةناردووة ئةوةندةا بةهَيز نيية بة مةترسى بزاندرَيت ئةوةندةا بَى شةرعى نيية بة ثاساوى تريؤر 

ئةم شارة كؤكةرةوةى رةنطة جياوازةكةى ثَيكهاتة جياوازةكان بووة سَى سالة لة جياتى ريشةكَيب بكرَيت، 
جيهان شةرى تريؤرستان دةكات هيض جؤرة تريؤرَيكى نَيودةولةتى ئةجنام نةداوة بؤ هَيرشى دةكةنة سةر  

ة هةميشة كؤمةلَي  كض و كورى جوان ئةم كانتؤنةيان ثاراستووة عارةقى شةرى داعشيان لَيوش  نةبؤتةو
 ََ داواى برايةتى و ثَيكةوة ذيانيان كردووة هةميشة داواى طفتوطؤو دايرؤكيان كردووة بةاَلم طوَييان 
رانةطرياوة دةرطاى طفتوطؤيان لةسةرداخراوة تةنها دةرطاى م اوةمةتيان بؤ هَيشتؤتةوة، ئةم شةر 

ا بؤ لَيسةندنةوةى دةسكةوتةكانى ثَيفرؤشتنة هةدرة دذى هةرَيمةكانى رؤذئاوا ئةوةى لة عةفرين رودةد
رؤذئاواية سةيرة ئةمرؤ ئةوانةى بؤ دةسةاَلت برسني زؤرترن لةوانةى  سكيان برسيية خؤيان تريؤرى 
نَيودةولتى  ئةجنام دةدةن تريؤرستان دةدؤزنةوة كةضى خؤيان بة ئَيوة دةلَين تريؤرست ،هةرئةمانةبوون 

دةطوت تريؤرست بةاَلم بة سةداميان دةطوت موجاهيد بؤية هيض  سةردةمانَي  بوون بة ماندَيالو عارةفاتيان
بةهانةيةكى ئةخالقى و دينى و سياسى ناتوانَيت يةك وشةى ثؤزةتيَ لةسةر ئةم ثةالمارة نامةردانةية 
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بدؤزَيتةوة ئةوةى ثشتيوانيشى دةكات لةو نامةرد ترة تا ئَيستا توركيا بَيباكة لة بةرامبةر هؤشيارة  
ى كؤمةلطةى نيودةولةتى ثَيشرت توركياا لة زؤر ثرى تردا بَيباك بووة دةركةوت كؤمةلطةى شةرةندةكانى 

نَيودةولةتى ضةند كارتؤنييةو ضةند بَيشةرةفة وامان دةزانى دةولةتانى طةورةو زل هَيز تازة  ناهَيرن 
ةى دذمنَيكى دةولةتانى زل هَيزجينؤسايدمان بكةن هةزاران رؤلةى كوردى خؤمان بةخشى بؤ دوورخستنةو

جيهانى  لَييان دةركةوت هيض ثابةندييةكى ئةخالقى و سياسى مرؤيانة لة مامةلةكردنى نَيودةولةتى بؤ 
ثرسى كورد نيية لةمةودواا لةو ناوضةية هةموو سةرضاوةكانى هةستكردن ئةخالقى لة دةست دةدةن 

ودةولةتى دةكاتة شةريكى ئةو ئةطةر ئةم تاوانة رانةطرن، بَيدةنس بوون و قسة  نةكردن كؤمةلطاى نَي
تاوانة دةركةوت ئةو شةرانةى لة ناوضانة روودةدةن يارى سياسى و ئابوورى و ئةقريمى و نَيودةولةتني لةم 
ياريةدا ئةوةى نرخى نةمَينَى مرؤظة توركيا تاسةر ئَيس ان لة ياريية ناشرينة تَيوةطالوة، ئةردؤهان ثازدة 

َيدةكرا حةَ كَيشة توركياو ناوضةكانى تر بكات نةك ببَيتة ستةم سال ثَيب ئَيستا ضاوةرَيى ئةوةى ل
طةليةكى جةنس و خوَين رشنت، جياوازى نيية لة نَيوان سورانةوة بة دةورى كةعبة و بت خانةدا ئةطةر 
ئيمان نةتطرَى بؤ لةتوثةت كردنى منااَلنى عةفرين، كورد لةم ياري و موئامةرةيةدا هاوضارةنوسة هةر 

ثارضةيةكى سةركةوتنة بؤ ثارضةكانى هةر نسكؤيةك نسكؤَيكة بؤ هةموو طةَ كورد، لة سةركةوتنى 
مَيذوودا كورد يةكةم جارى نيية طةمةى ثَيدةكرَيت لة دواى جةنطى جيهانى يةكةم هاوثةميانان 

صرى بةلَينةكانيان نةبردةسةر و فرؤشيانني بة ئةتاتورك بةريتانيةكان كة عرياقيان رزطار كرد واليةتى مو
لةسةر نةبوو ديسان فرؤشتيانني بة نةوت و سونةى عةرةب كؤمارى مةهابات لةسةر دةستى يةكَيتى 

( ئةمريكا شؤرشى ضواردة سالةى 75سؤظيةت فرؤشرا بة كؤمةلَي  بةلَينى ثوضى قاموو سةلتةنة ساَ )
ةكرَيطرياوة ئَيران باشورى كوردستانى فرؤشت بة شاى ئَيران جةيشى سورى لة كورد دةدات ثَيى دةَلَيت ب

لَيى دةدات ثَيى دةلَيت ئيسرائرى دووةمةو زدى ئين يالبة داعب لَيى دةدات ثَيى ئةلَي متد و موويدة 
توركيا لَيى دةدات ثَيى دةلَيت ئريهابى و تريؤرستة عرياق لَيى دةدات ثَيى ئةلَيت ئينفيساَ و خمريبة 

كةن بة شانازييةوة رةسم الى الشةكانيان دةطرن، بةاَلم فةرمادة عةرةبةكانيان كةسةركردةكامنان شةهيد دة
دةبَى بزانن كورد ميررةتَي  نيية بة ئاسانى قوت بدرَيت و فةرامؤا بكرَيت رؤذئاوا زؤر بةهَيزترة لة 
ثيالنى دوذمنان رؤذئاواو شةرظانان  ئازايةتى و خؤراطريةكى ئةفسانةيان نواند بةرامبةر داعب ئةمة 

ذيان ئةم شةرة زؤر ضارةنووس سازة مان و نةمانى كانتؤنةكانى ثَيوةية ثيالنى شةرى مةرطة لةطةل 
دوذمنان لة عةفرين طةورةترة لة ثيالنى وَيرانكردنى كؤبانَى زؤربةى واَلتان لة شةرى عةفرين رؤليان 

ةنطى طةورة دةبَيت دذمنان دةترسن لة رؤذئاوا هاوشَيوةيةكى نوَى بسةثَينن بؤية  ثَيكةوة دَين ماشَينَيكى ج
ََ دةتكَيت فراكسَينى  بة ناوى )ضَرة زةيتون( و فةتح لة دذى كورد ئةخةنة طةر ضرة زةيتون ئةمرؤ خوَيى 
يةكَيتى نيشتمانى كوردستان تورةو نيطةرانة بؤ ئةم هَيرا و ثةالماردانة ئَيمة ديان الى عةفرينة ئةطةر 

زى شةرى مان و نةمانة، داواى راطرتنى ئةم زول و دوَينَى كؤبانَى رةمزى خؤراطرى بوو ئةمرؤ عةفرين رةم
شةرة دةكةين بةحةقى شةرظانانى دةزانني ديفا  بكةن ئةم شةرة بارودؤخى ناوضةكة ئالؤز دةكات ساَلو لة 
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خةلكى عةفرين سالو لة نوَينةرانى عةفرين سالو لة خؤراطرى و بةرخؤدانى شةرظانان ئَيوةسةردةكةون 
ةتَي  لياقةتى ئةو جؤرة  خؤراطريةى نيية ئةو ئازايةتيةى لة ئَيوةو لة كورو ثريؤزة لَيتان هةموو ميرر

كضانى ئَيوةية لة هةموو كةس ناوةشَيتةوة ئَيوة مَيذوو دروست دةكةن لةناو قولرتين تاريكيدا  لةناو شةوة 
دةخةنة زةنطَيكدا كة ضاو ضاو نابيَيت هةموو شتَي  سكوتى سكوتة، ئَيوة روناكى دةخول َينن و جولة 

ذيانةوة ئازايةتى ئَيوة دةضَيتة ناو ضريؤك و لة قوتاخبانةكان دةخوَينرَيت دايكان لة ذونى مالة هةذارةكان 
بؤ منالةكانيان دةطَيرنةوة سةرتان وةك قةنديل بةرزة ئابرؤى طةلةكةمان دةثارَيزن، هةموو مرؤظايةتى 

ت كضةكانيان لة جَيى مَيخةك فيشةكيان بؤتة شةرمةزار و قةرز دارتانة ئَيستا دونيا شارَي  ثَيدةزانَي
طةردانة شةرظانى كود لة كؤبانَى هةرئَيوة بوون لة نوَى مَيذووتان دروست كرد تا سةركةوتن بة ثَيوةبوون 
شةهيدةكانتان كةمَيكى تر دةطةنة الى  موساى قةنازو شةهيد ئارينى فةرماندةيان سالوى ئَيمةا 

نسور ومامة ريشةو  ليوا شَيركؤ ثَيتان دةلَيني هةموومان قةرزدارتانني دةطةَيننة مامة ريشةو حوسَين مة
ئةو قةرزةى كة ثَيمان نادرَيتةوة شةهيدان ئَيوة ئةو كارةى ثَيويست بوو كردتان بة دوذمنانتان وت خؤ 
ئةطةر ناتوانني بةو شَيوةيةى دةمانةوَى بذين خؤ دةتوانني لة ثَيناويدا ترين، دووبارة ئةم شةرة و 
ئيدانةو شةرمةزار دةكةين بةرطريتان بة مافَيكى ثريؤز دةزانني، )قةت نةلَين دوذمن بةهَيزة تؤث و 
تةيارةى هةية ئيتيفاقتان طةر هةبَيت زةمحةتة خؤيراطرَيت( ، دةبَى ميررةتى باشووريب زياتر لة ئَيوةوة 

ؤالينى خةلكى عةفرين فراكسيؤنى فَيربَين م اوةمةت وهةندَى جار  واز لة هةاَلتن بَينَيت بذى ئريادةى ث
 يةكَيتى نيشتمانى كوردستان، سوثاس.

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
سوثاس بؤ بةرَيز )دلَير ماوةتى( بؤ ثَيشكةا كردنى ثةيامى يةكَيتى نيشتمانى كوردستان ، بةرَيزان دةزا  

كى كوردستان ثرة لة خةفةت لة ئازار بؤ قوربانيانى عةفرين ئَيوة دَ ئَيوة ئَيمةمانان ثةرلةمانتاران خةل
ئازادن وة ئازادانة لة ثةرلةمانى كوردستان رادةردةبرن وة راى خؤتان ثَيكةا دةكةن تةنيا يةك وشة 
بةكارهَينرا داوا دةكةم لة ثرؤتؤكؤل بسرَيتةوة طوجناو نيية لةطةل ثرانسيثةكانى ثةرلةمانى كوردستان 

ةى )بَيشةرةي(بةكارهات داوا دةكةم لة ثرؤتؤكؤل بسرَيتةوة وة داواى من ئةوةية ئازادانةو ئةويب وش
ئازايانة وةكو هةميشة رةئى خؤتان دةربين بةردةوام بن تةنيا بةكارهَينانى وشةكان ورد تر هةلبذَيرن، 

 ؤتان بطةيةنن.ئَيستا داوا لة فراكسيؤنى يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان دةكةم، فة رموون ثةيامى خ
 بةرَيز بةهزاد دةرويب دةرويب:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بةناوى خواى بةخشندةو ميهرةبان بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان بة ناوى 
فراكسيؤنى يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان بةخَيرهاتنى برايانى خؤمان دةكةين لة كوردستانى رؤذئاوا، 

ثَيشى وتةى فراكسيؤن دةمةوَى دوو خال بة بريى جةنابتان بَينمةوة ،يةكةميان:دووثات دةكةينةوة سةرةتا 
ََ فراكسيؤنى يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان لة كاتى خؤى دوو ياداشتنامةى فةرمى بة واذووى  كة بة
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ررةتاكانى ئةندامان لةسةر دؤخى ناوضةكان و كةركوك داواى كردبوو، خاَلى دووةم، يةكةم: لة سة
ئةجنومةنى سياسى يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان  بةياننامةى دةركرد لة دوور كانتؤنى عةفرين، 
بةرَيزان بةناوى خواى بةخشندةى ميهرةبان ئَيمة لة فراكسيؤنى يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان بة 

نى ترى سورياى بؤ سةر نيطةرانييةوة دةروانينة هَيالشى سةربازى توركيا هةندَي  لة طروثة ضةكدارةكا
كانتؤنى عةفرين  ئيدانةى بةكارهَينانى هَيز دةكةين بؤ ضارةسةرى كَيشةكان وة بؤ ئةوةى هاواَلتيانى 
س،يل نةبنة قوربانى ثَيويستة كَيشةكان بة ديالؤك ضارةسةر بكرَين،ديارة  نةتةوةى كورد وة ميررةتى كورد 

ثةراند لة خةباتى بةردةوام بؤ طةيشنت بة مافة لة هةر ضوار ثارضةكانى كوردستان يةك سةدةى تَي
رةواكانى وة رزطار بوونى لة ذَير بندةستى و ستةمكارى، هةر لةم ثَيناوةدا قوربانى زؤرى داوة بطرة لة 
شةهيد بوونى هةزارةها كةس لة قةتل و عام و وة كيمياباران وكاولكردن و  مالوَيرانى و وة سَيدارةدانى 

ن هةر وةك ضؤن لة سايكسبيكؤ كوردستانى طةورة دابةشكرا بؤ ضوار ثارضة بؤ سةر سةدان طةني، بةرَيزا
ضواردةولةت ئةمرؤا مَيذوو دووبارة دةبَيتةوة لةسةر طةلةكةمان لةشارى خؤشةويست لة كانتؤنى 
عةفرين وة ثَيشرتيب لة شنطال و كؤبانى و كةركوك بوو، ئاشكراية كة دؤزى ميررةتى كورد وة نةتةوة 

( مريؤن كةسة وة ئةطةر نةتةوة يةكطرتووةكان بة كردارى  يةكطرتنى هةموو 40ؤزى رةواى زياتر )كورد د
نةتةوةكان بَى ثَيويستة جيطاى نةتةوةى كورد بكاتةوة لةسةر نةخشةى جيهان، بؤ ئةوةى هاواَلتيانى 

سيؤنى يةكطرتووى كانتؤنى عةفرين زياتر زةرةر نةبن وة بارودؤخى ناوضةكة ئالؤزتر نةبى ئَيمة لة فراك
 ئيسالمى كوردستان ضةند داواكاريةك بة ثَيويست دةزانني:

داو لة حكومةتى توركيا دةكةين هَيرشى سةربازى رابطرن وة كَيشةو طرفتةكان بة رَيكارى بة رَيطاى -1
 سياسى و ديالؤكى ئاشتيانة ضارةسةر بكرَين.

دستانى رؤذئاوا وة دةست هةلطرَيت لة ستةمكارى رذَيمى سوريا دان بنَيت بة مافة رةواكانى كورد لة كور-2
وةلة لة خؤسةثاندن لة دةسةاَلتدا ضونكة  بة بَى نةدانى مافى كورد كَيشةكانى سوريا ضارةسةر نابن 

 هةروةك ضؤن ضةندين كؤنطرة  بةسرتاوة بةاَلم بَى ئةجنام بووة.
ةر كانتؤنى عةفرين رابطرَيت، وة داوا داوا لة نةتةوة يةكطرتووةكان دةكةين بَيتة سةر خةت وة شةر لةس-3

لة اليةنة ثةيوةنديدارةكان بكات ضارةسةرى عاديالنة بدؤزَيتةوة بؤ ميررةتى كورد لة كوردستانى رؤذئاوا 
(، هيض بريارةكى 22/10/2018وة كؤبوونةوةيةكى ترى بةثةلة بكاتن ضونكة كؤبوونةوةى )

 لَينةكةوتؤتةوة.
ةين كوردستانى رؤذئاوا نةكةنة مةيدانى سةربازى بؤ بةرذةوةندييةكانيان داوا لة والتانى زل هَيز دةك-4

 بةلكو ثالثشت بن لة مةزلوميةتى كورد.
داوا لة رَيخراوى كؤمةلطاى نَيودةولةتى و رَيخراوةكانى مافى مرؤظ دةكةين هةرضى زووة بة هاناى -5

 خةلكى  عةفرين بَين هةموو ثَيداوى مرؤيى بؤيان دابني بكةن.
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وا لة اليةنة سياسييةكانى هةر ضوار ثارضةى كوردستان دةكةين يةك هةلوَيست بن وة داوا دةكةين دا-6
 كؤنطرةى نةتةوةى كورد بة زووترين كات ببةسرتَيت .

ئةركى حكومةتى هةرَيمى كوردستانة ثشتوانى ماددى و مةعنةوى بكةن بؤ كانتؤنى عفرين وة هاوكارى  -7
 ابني بكات.مرؤيى بؤ خؤشةويستى رؤذئاوا د

داوا لة سةرؤكايتى ثةرلةمان دةكةين بةفةرمى ئةو داواكاريانة بطةيننة اليةنة ثةيوةنديدارةكان -8 
 بةتايبةتى نةتةوة يةكطرتووةكان.

لة كؤتاييدا ساَلو دةنَيرين بؤ روحى ثاكى شةهيدانى كورد و كوردستان هةربذى كورد هةربذى كوردستان  
 (، زؤر سوثاس.2018-1-30كوردستان )فراكسيؤنى يةكطرتووى ئيسالمى 

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
زؤر سوثاس بؤ بةرَيز )بهزاد دةرويب( بؤ ثَيشكةا كردنى ثةيامى يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان بة 

ردستان دةكةين بؤنةى ئةو بارودؤخة نالةبارةى عةفرين ئَيستا داوا لة فراكسيؤنى كؤمةلةى ئيسالمى كو
 ثةيامى خؤيان رابطةينن، فةرموو.

 بةرَيز حسَين امساعيل حسَين )مةال مةروان( : 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

)بسم الرة الرمحن الرحيم( سةرةتا بةخَيرهاتنى نوَينةرانى عةفرين دةكةين، بةرَيز سةرؤكايةتى 
ردستانيان لة هةر كوَين رَيخراوةكان ثةرلةمانى كوردستان ثةرلةمانتارة بةرَيزةكان جةماوةرى كو

رَيخراوةكانى داكؤكى كار لة مافةكانى مرؤظ سةرجةم ضني و توَيذةكانى كؤمةلطاى كوردةوارى )السالم 
عريكم و رمحت الرة واليكات( شاراوة نيية التان كة ميررةتى كورد هةر لةسةرةتاى دابةا بوونى طةالن 

وةدوونان بةشى بووة وة لةسةر حيسابى طةلةكةمان زؤرَي  لةسةر حيسابى نةتةوةيى بةا بةشى و را
نةتةوة رازى كراون وة سةرةراى درونى بري ةدارى مافى مرؤظ لة اليةن زل هَيزةكانةوة بةاَلم طةلةكةمان 
لة بةشة كوردستانييةكانى خؤى لة مافة سةرةتاييةكانى مرؤظ بَيبةا كراوة، وة جَيطاى داخة رذَيمة يةك 

كانى كوردستانى هةموو جؤرةكانى ستةموو راوةدونان و جياكارى ئةجنامة داوة وة لة دواى يةكة
سةركةوتنى خؤيان لة ضةوسانةوةى ئَيمة دةبيننةوة، ئَيمة لة فراكسيؤنى كؤمةلةى ئيسالمى ئيدانةى ئةو 

ييةوة لةشكركَيشى و ثةالماردانةى توركيادةكةين بؤ سةر عةفرين  كة بة ثَيب ضاوى كؤمةلطةى نَيودةولةت
ئةجنام دةدرَى و هاوالتيانى مةدةنى تَيدا بونةتة قوربانى وة خوازيارين مرؤظ دؤستانى دونيا بَينة دةنس بؤ 
كؤتيهَينان بة زمانى ضةك و هةرةشةو سةركوتكردنى نةياران وة بةرةواشى نازانني كة هيض واَلتَي  ثةل 

ريشني كَيشةى طةلةكةمان لة توركيا بة طفتوطؤ بهاوَيت بؤ واَلتَيكى تر لة ذَير هيض بيانووَي  وة خوازيا
ضارةسةر بكرَيت و كؤتايى بة خوَينرشنت بهَينرَيت، ئومَيدةوارين كة حكومةتى هةرَيم و سةرجةم رَيخراوة 
مرؤظ دؤستةكان هاوكارى و كؤمةك بطةَيننة هاواَلتيانى عةفرين ،فراكسيؤنى كؤمةلةى ئيسالمى لة 

 ( وسالم عريكم ورمحت الرة واليكات.30/1/2018ثةرلةمانى كوردستان )
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 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
سوثاس بؤ بةرَيز  مامؤستا)مةال مروان طةالَ( بؤ ثَيشكةا كردنى ثةيامى كؤمةلةى ئيرسالمى كوردستان، 

ن( بةناوى ثَيكهاتةى ئةرمةن، ئَيستا ثَيكهاتةكان ثةيامى خؤيان دةطةينن ثَيكهاتةى مةسيرى بةرَيز )يةروا
 فةرموو.

 نيسان:  تبةرَيز يروان
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

خبَير هاتنا خوش  و براَيت خو دكةين ل عةفرينَى ئةم وةكو ئةرمةن ئةظى تاوانبارَى لسةر عةفرينَى 
قةتل كرن  هةريب نابينني نة تشتةكى هةريبة دةي مة بةلكى بةرى سةد سالة ميررةتى ئةرمةنى ذى هاتة

بن دةست دةولةتا عومسانى ئةوا نوكة دةولةتا توركى  وةريسا وَيية ئو دةولةتَين زل هَيز بَيدةنس بوون 
هةتا جينؤسايد هاتة بتةمام كرن، ئةظرؤ وةريسا دةوال عومسانى رادبيت تؤببارانكرا سةر عةفرينَى وة هةر 

نَى خةلكى عةفرينَيية ئو شةرمةزريةكا مةزنة دةولةتَيت زل هَيز بَيدةنطن راستى ئةظة زوية سةر عةفري
بؤ دةولةتَيت زل هَيز ئوشةرمةزارييةكا بؤ ناتؤ رادبيت تؤببارانكرنا عةفرينَى كوشتنا س،يال و ئو زارؤكا 

تؤببارانكرنا سةر عةفرين ضونكة عةفرين ئَي  ذوان  وة ئةم ئةرمةن راستى دل  طرانن بؤ سةر عةفرين
كرن ئةو جينؤسايدا  سةر مة ئو دةيستَى عومسانيية بسةر مة داهاتى باذَيرابوون ئةرمةن خالس 

(ذى ئةظى تؤبببارانى براوةستينن كوشتان س،يال unدوماهيكَى داخازى ل دةولةتى زل هَيز دكةين ئو )
 براوةستينن  كو دةؤنؤسايدةكا دى رويدا جارةكا دةى بةخَيرر هاتن وة سوثاسيا وة دكةين.

 ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: بةرَيز جعفر ئيياهيم
سوثاس بؤ بةرَيز )يةروان نيسان(بؤ ثَيشكةا كردنى ثةيامى ثَيكهاتةى ئةرمةن كة نوَينةريانة لة  

ثةرلةمانى كوردستان، داوا لة بةرَيز )منى قهوةضى(دةكةين ثةيامى حيزبى ضاكسازى توركمان ثَيشكةا 
 بكات، فةرموو.

 بةرَيز منى نبى نادر: 
 َيز سةرؤكى ثةرلةمانبةِر

بةناوى خواى بةخشندةو ميهرةبان بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان كوردستان بةرَيز ئةندامانى ثةرلةمانى 
كوردستان بةخَيرهاتنى نوَينةرانى خةلكى عةفرين دةكةين، ئَيمة بة ناوى ثَيكهاتةى توركمان بةناوى 

اوى ثاراستنى ثَيكةوة ذيان داوا دةكةين فراكسيؤنى ضاكسازى توركمان لة ثةرلةمانى كوردستان لة ثَين
توركيا بة رَيطةى ئاشتيانة ضارةسةر بكةن ضةندين سالة توركيا ثةكةكة كة كَيشةيان هةية رَيطاى سةربازى 
طرتؤتة بةر بةاَلم كَيشةكان ضارةسةر نةبوون ئةمةا دةكرَيت عييةتَي  بَيت بؤ توركيا كة كَيشةكان 

ةرةشة كة بؤ  سةر سنور كة هيض  لةسنورى توركيا دا نيية بةلكو بة ئاشتى ضارةسةر ناكرَينت بة شةر بة ه
ضارةسةر دةبَيت، بؤ ئةم مةبةستةا ئَيمة وةكو فراكسيؤنى ضاكسازى توركمان لة ثةرلةمانى كوردستان 
بةطشتى ئيدانةى هةر شةر و هَيرشَي  دةكةين كة ثَيكةوة ذيان لة ناو دةبات وة لة ناو ئةوانيشدا هَيرشى 
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سةر عةفرين لَيرةدا ثةرلةمانى كوردستان لةسةر دؤخى عةفرين هةلوَيستى هةبَيت وة كو نامةيةكى 
فةرمى ئاراستةى ثةرلةمانى توركيا وة حكومةتى توركيا بكرَيت ضيرت ناكرَينت ثَيكهاتةى كورد بكرَيتة 

س  لة توركيا، وة لَيرةدا ئاماني بؤ مةرامى سياسى بؤ ثَيكهَينانى ثَيكهاتةيةك بؤ بةرذةوةندى حزبَيكى تة
ئَيمة وةكو فراكسيؤنى ضاكسازى توركمان بة زوترين كات ئةو ثةالمارانة راوةسنت وة رَيطاى ديالؤة طفتوطؤ 
بطرنة بةر وة طيانى هاوالتيان ثارَيزراوبَيت وة ضيرت لةوة زياتر تةشةنة نةكات وة كارةسات و دةرةجنامى 

ان ئَيمة ثَيكهاتةى توركمان هةمووكاتَي  لةطةل ئاشتيداينة وة جكة خراثى لَينةكةوَيت بذى كورد و كوردست
ثَيكهاتةى توركمان هةر حزبَيكى سياسى توركمانى طوزارشت لة ثَيكهاتةى توركمان ناكاتن ئةطةر ثَيكةوة 

 ذيان لة ناو ببات، زؤر سوثاس.
 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

ز )منى قهوةضى( ثةيامى حيزبى ضاكسازى توركامن ثَيشكةا بة دانيشتنةكةى كرد، سوثاس بؤ بةرَي 
 ئَيستا داوا لة بةِرَيز مامؤستا)ماجد( دةكةين ثةيامى حيزبى تورركمانى هةولَير ثَيشكةا دةكات، فةرموو.

 توفيجن: عثمانبةِرَيز ماجد 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

شةمبريى توركمان و فراكسيؤنى توركمانى هةولَير و ثارتى طةشة من ئةو بؤضوونة لة جياتى كؤمةَلى رؤ
ثَيدانى توركان دةخوَينمةوة، ثَيشةكى بةخَيرهاتنى بةِرَيزان نوَينةرانى خةَلكى عةفرينى بريندار دةكةين 
زؤر بةخَير بَين ئَيمة وةك َثيكهاتةى توركمان لة ثةرلةمانى كوردستان هةميشة نيطةرانى خؤمان 

بةو وةزعةى كة لة شارى عةفرين دةطوزةرَيت ثَيمان واية   عةفرين   كؤبانَى   حةلةب دةردةبِرين 
ذَيمَيكى ديكتاتؤريية بةسةر خةَلكى ئةو واَلتة كة لة ئةجناميدا ضةندين ةموويان لة ئةجنامى زاَل بوونى ره

نن، بة تةئكيد شةرى ساَلة خةَلكى ئةو ناوضانة بة هةموو ثَيكهاتةكانيةوة لة دةستى ئةو رذَيمة دةنالَي
عةفرينيب بة هةمان شَيوة كارَيكى ديكةى وَيرانكارى و كاولكردن و كوشتنى خةَلكى س،يل و بَيدةسةاَلتة، 
بة داخةوة لة هةموو هَيرشَي  و شةِرَيكدا كؤمةَلَى خةَلكى س،يل و بَيتاوان دةبنة قوربانى بؤية ئَيمة هيض 

و كارى تريؤرستى ناكةين بةَل  و ثشتطريى لة هةموو  كاتَي  ثشتطريى لة شةر و كوشنت و تؤقاندن
رَيكارَيكى ئاشتةوايى و مةدةنى دةكةين ثَيمان واية كة لة ئةجنامى ئةو هَيرشة تةنها كورد نابَيـة قوربانى 
بةَل  و هةموو ثَيكهاتةكان دةبنة قوربانى وة زيانيان ثَى دةكةوَيـت، بؤية ئَيمة داو دةكةين كة هةرضى 

هَيرشة رابطريَى وة لة جياتى ئةوة دةرطاى طفتووطؤ ديالؤك بكرَيتةة بؤ ئةوةى ئارامى و زووة ئةو 
سةقامطريى بؤ ناوضةكة بطةرَيتةوة وة ضيرت خةَلكى بَيتاوان نةبنة قوربانى مرمالنَييية سياسيةكان و رَيز 

نى هةولَير و ثارتى لة ياسا و مافةكانى مرؤظ بطريَيت كؤمةَلةى رؤشةمبريى توركمان فراكسيؤنى توركما
 طةشة ثَيدانى توركمان، زؤر سوثاس.
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 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
( كة ثةيامى خؤى ثَيشكةا بةم دانيشتنة كرد بةناوى ليستى توركمانى عثمانماجد سوثاس بؤ بةرَيز ) 

ؤشةمبريى هةولَير ثَيشكةا كرد، ئيَرستا داوا هةولَير ليستى طةشة ثَيدانى توركمان وة بة ناوى كؤمةَلةى ر
 لة بةِرَيز )ابو كاروان( دةكةين بة ناوى حيزبى شيوعى كوردستان ثةيامى خؤى ثَيشكةا كا، فةرموو.

 بةِرَيز عبدالرمحن فارس عبدالرمحن )ابو كاروان(:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ؤذى تةواو خةَل  شةرظانانان ( ر12انى عةفرين دةكةم )نوَينةر سةرةتا بةخَير هاتنى هاوِرَييان و برايامنان
هاونيشتيمانيانى طةلةكةمان لة كانتؤنى عةفرين لة رؤئاواى كوردستان رووبةروى هَيرشي و شةِرَيكة تووند 
كارانةى دةوَلةتى توركيا و هاوثةميانة ئيسالم طةرايةكان بوونةتةوة هةَلبةتة ئةم شةرةا ثاا ماوةيةكى 

و تؤث باران كردنى كانتؤنى عةفرين هاتوو بةسةف ةيةكى ذَير بة ذَيرى دواتر ئاشكرا بووى زؤر لة هةرةشة
روسيا و كشانةوةى  هَيزةكانيان دةستى ثَيكرد، هةر لة سةرةتةكانى دةستثَيكردنى شةرةكةدا دةسيان 

ذووييةكانى ئةو نةثاراست لة بة ئاماني طرتنى ذن و منداَل و خةَلكة س،يرةكةى و تةنانةت شوَينةوارة مَي
( كةس مةدةنى بَى ضةكى كردؤتة 150(ذن و منداَل و نزيكةى )60كانتؤنةو تاوةكو ئيَرستا وياتر لة )

ئاماني و ئةو شَيوازة بةرامبةر خةَلكى س،يل لةم كانتؤنة طرتوويانةتة ئاماني و ئامرازةكانى 
َيودةوَلةتيةكان و سةروةرى طةل و جَيبةجَيكردنى بؤردوومانةكان بة هةموو مانايةك ثَيشَيركارى ياسا ن

نيشتمانى سورياية لةوةا زياتر دةضَيتة ضوارضَيوةى تاوانى جةنطةوة ئَيمةا الى خؤمانةوة وَيراى 
ئيدانة كردنى ئةو ثةالمار و هَيرشانة داوا لة نةتةوة يةكطرتووةكان كؤمةَلطاى نَيودةوَلةتى دةكةين بة 

اشتى و راطرتنى ئةو شةرة نارةواية، بةرَيزان بة درَيذايى ئةركى خؤيان هةسنت لة بةرقةرار كردنى ئ
رؤذانى ثةالمارى توركيا بؤ سةر كانتؤنى عةفرين كضان و كوِرانى كانتؤنةكة و ذمارةيةك لة خةَلكى ئازادى 
خواز لة ضةندين واَلت بة خؤراطرى و روو بة روو بوونةوةى هةر ضى ضةكى مؤدَيرنى دونيا هةية كة لة 

مينةوة ئاطر دةبارَينَيتة سةريان جوانرتين تابرؤى بةرخودانيان نةخشاندووة هةمو ئاماضةكان ئامسان و زة
ثَيمان دةَلَين ئةو م امةوةتة شةرةي مةندانة درَيذةى دةبَى و عةفرين ضةشنى كوبانى دةبَيتةوة 

وة ئةو منونةيةكى ترى كةم وَينةى خؤراطرى لة مَيذووى طةَ كوردستان و مرؤذايةتيشدا، لَيرةشة
بَيدةنطيية بةرذةزةندى خوازيانةى ئةمةريكا و بةريتانيا و روسيا و واَلتانى ديكةى خاوةن بةرذةوةندى 
ثاساوة ثووضةكانيان لة تةداخول نةكردنيان بؤ راطرتنى ئةو هَيرشة شةرمةزار دةكةين، هةروةها 

ة ئيسالميةكان و ئةجنومةنى هةَلويَرستى رَيخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان و كؤمكارى عةرةبى و رَيخراو
نوَينةةرانى عرياق و ذمارةيةكى ديكة لة رَيخراوةكانى مافى مرؤظ لة بارةى هَيرشةكانى سةر عةفرينةوة 

ةوةندى كوردستانى لة دةرةوة مةدةنيانةى خةَلكى كوردستان و ر سةركؤنة دةكةين، هةموو ئةو جواَلنةوة و
ؤشةرانةية و ثَيويستة بةردةوام و بةرفراوان بكرَيت و ئَيمةا ئةجنامى داوة وة ثشتوانى عةفرين كارى تَيك

لة ثةرلةمانى كوردستان وةك نوَينةرايةتى طةَ كوردستانى باشوور بة ناوى هةموو فراكسيؤنةكانةوة 



 348 

اطرتنى ئةو شةرة بةرَيزان هَيز و بة مةبةستى ر( و دةوَلةتانى زل unنامةيةكى نارةزايى بدةينة )
ان و ثةرلةمانتاران خؤراطرى خوش  و برايامنان لة رؤذئاواوة كانتؤنى عةفرين لة سةرؤكايةتى ثةرلةم

( رؤذدا وانةى طرانبةها بؤ دووثات كردنةوةى لة عييةت و وةرطرتن، كة ئَيمة ضةندة 12ماوةى زياتر لة )
ةا و ثَيويستمان بة رَيزى طةلةكةمان و بة قةدةر ئةوةا طرينس و زياتريب بونى يةك لةشكرى و هاوب

يةك بِريارى سةربازى هةية كة كار كردن بؤ بةرجةستةبوونى ئةو ثرسة هيض دواخستنَي  هةَلناطرَيت، 
بةِرَيزان ثَيويستة ئةوة لة ياد نةكرَيت ئةوةى لة رؤذئاواى كوردستان بةدى هاتووة دةستكةوتى طةَ 

دةست دانيان زيانى هةموو طةَ كوردستانةو َثويستة بة هةموومانةوة بيان ثارَيزين و بة ثَيضةوانةا لة 
رخوودانى عةفرين كوردستان هةموو ثرؤسةى دميوكراسيية بة تايبةتى لة بورى ئافرةتان، بذى بة

ةواى طةلةكةمان لة هةر ضوار ثارضةى كوردستان نةمرى و ساَلو بؤ طيانى ثاكى سةركةوَى دؤزى ر
لةكةمان )ابو كاروان( فراكسيؤنى ئازادى شةهيدانى عةفرين و تةواوى شةهيدانى رَيطاى رزطارى خوازى طة

 لة ثةرلةمانى كوردستان، سوثاس.
 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

( ثةيامى حيزبى شيوعى كوردستان ثَيشكةا بة دانيشتنةكة كرد، ئيَرستا دوا ابو كاروانسوثاس بؤ بةرَيز )
ة ناوى عزبى شؤشياليستى دميوكراتى كوردستان ثةيامى خؤى لة بةِرَيز كاك )عبدالرة حاجى حممود( ب

 ثَيشكةا دةكات، فةرموو. 
 بةِرَيز عبدالرة حممود حممد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
سةرةتا زؤر بة طةرمى بةخَير هاتنى نوَينةرانى عةفرين دةكةين، رةوشى ئَيستاى عةفرين بة ثةالماردان و 

ى بَيتاوانى عةفرين ئاوارةبوونى هةزار هاواَلتيانى بَى تاوان وَيران كردن و شةهيد كردنى سةدان ل هاواَلتيان
بة تااَلن بردنى ماَل و سةروةت و سامانى خةَلكى عةفرين و دةوروبةرى ئيدانة ئةكةين، ئَيمة ثشتطريى لة 

ةية بةو داواى رةواى مافى طةَ كوردستان دةكةين و بوةرمان بة ئازادى بريورا و ئازادى رادةربِرين ه
ةلَيكى ئةم شَيوازةى هةر طةلَي  تةعبري لة راى خؤى بكات، طةَ كوردستانيب مافى خؤيةتى وةكو هةموو ط

اى خؤى دةربِرَيت و مافى رةواى خؤى بةدةست بهَينَيت لة دَير زةمانةوة تَيكؤشان جيهانة بة ئازادانة ر
رَيذى هةوَلدان بؤ سِرينةوةى طةَ كوردستان بةردةوامة دوذمنان درَيخيان نةكردووة لة ثةالماردان و دةستد

و دةست بةسةرا طرتنى خاكةكةى بةاَلم ئةو هةواَلنةيان سةرى نةطرتووة و رؤذ بة رؤذ داوا رةواكانى طةَ 
كوردستان لة رووى سياسى و نَيودةوَلتيةوة بةرةو ثَيشةوة ضووة لة ئيرستادا ثشتوانى لة رادة بةدةر بؤ طةَ 

ئاسؤى سةركةوتن روونة، ثَيويستة لة ئَيستادا كوردستانيان بؤ يةكريزى زياتر و ثَيكةوة كوردستان هةية و 
كار كردن و خؤئامادة كردن بكةنةوة بةرامبةر بة ثَيشهاتة نوَييةكان و ثةرت بوون و لةيةكرتى جطة لة 

ة فراكسيؤنى زيان بة يةكةوة طةياندن بة ضارةنووسى طةلةكةمان هيض بةرهةمَيكى ترى نابَيت، ئَيمة ل
حزبى شؤشياليست دميوكراتى كوردستان داوا لة راى طشتى نَيودةوَلتى دةكةين بةثةلة بة هاناى واَلتانى 
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عةفرينةوة بَين و هةوَلةكان ضر بكرَينةوة بؤ راطرتنى هَيرشةكانى سةر عةفرين و دةورو بةرى و 
(، 30/1/2018كورد بذى كوردستان) ضارةسةر كردنى كَيشةكان تةنها لة دةرةوةى طفتو طؤوة دةبَيت، بذى

 زؤر سوثاس.
 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

سوثاس بؤ بةرَيز )عبدالرة حممود( ثةيامى حيزبى شؤشياليستى دميوكراتى كوردستان  ثَيشكةا بة 
زوتنةوةى ئيسالمى كورستان ( بؤ ئةوةى ثةيامة بعبدالطيفدانيشتنةكة كرد، ئيَرستا داوا لة بةرَيز )ئارى 

 بة ئَيمةمانان بطةينَى، فةرموو.
 مولود:عبداللطيف  بةِرَيز ئارى

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ثةيامة بزوتنةوةى ئيسالمى سةبارةت بة طةَ كورد و كوردستان و دؤخى عةفرين و ئاريشةى رؤذئاوا، 

كايةتى ثةرلةمانى كوردستان بةرَيزان ( بةرَيز سةرؤب ي ذنب قتلتبةناوى خواى طةورة و ميهرةبان )
ئةندامانى ثةرلةمان بةلةبةر ضاو طرتنى بنةما شةرعييةكان و ئاسؤى ثرانسيثة مرؤييةكان و هاوخوَينى و 
نةتةوةيى بوون و يةك ضارة نووسى لةطةَل هةر تاك هاواَلتيةكى كورد لة هةر جَيطايةك و هةر ثارضةيةكى 

مانى و ئاكارى نةتةوةميان دذى هةر ستةمكارى و لةشكر كوذيةك ئةم نيشتمانة بةا كراوة ئةركى ئي
بوةستينةوة لة بةرامبةر طةَ كورد، بة درَيذايى ميذوو ذَيردةستةيى نةتةوةى كورد بؤتة مؤدَيل و ئينتيما 
بؤ نةتةوة سةردةست و خاوةن هَيز و كاريطةر ثرؤسةكانى عةقل دزين و خاك بردن و بة كؤيرة كردن و بة 

بردنى سةروةت و سامان و سِرينةوةى شوناسى ئةم طةلة بَيكةس و ثِر ئةهيارة تا ئةطاتة زيندة تااَلن 
( دةوَلةت ناكاتة 193بةضاَل و قةتروعام و جينؤسايد ئاوارةى و ئةنفال و كيمياباران نازانني ضؤن عةرشى )

ؤستاى نَيودةوَلةتيةكان ثروس، ئَيمة بة هةموو شتَي  مةعكومني تةنانةت بة مرؤظ بوونيب، هةر بؤية مام
و هةرَيميةكان و بةشَيكيب لة خؤرةى ناوخؤ بةردةوام لةوحةى ضارةنوومسان بة ختَيكى طةورة لة بةر 
ضاوى خؤماندا ئةنووسنةوة، بةرَيزان ئَيمة نامانةوَى تَيبطةين بؤضى ئةم ثرؤسانة بةردةوام روحى كوردى 

يان زاكريةمان نية و هةميشة و بةردةوام ئةفرؤشرَيني يان ئةزموونةكانى ئةخنكَينَى تَيئةطةين و نامانةوَى 
هةزار ئةطةرى ترى نووساو بة يةخةمانةوة، ديارة كة كوردين و موسَرمانني و خاوةن خاكَيكى بة ثيت و 
سةروةيةكى مةعمةوى طةورةى كةلتوورى مرؤين لة ناوضةكةدا، بةاَلم ئةطةر يةك دةوَلةمتان هةبواية 

سويانيب بوويناية ئَيستا خاوةن ثَيطةو شوناس ئةبووين و يةك نينؤكمان حوكمى هةزار جار كورد و مو
هةزار دةبابةو فرؤكةى ئةكرد، ئَيمة ئةزانني لة زةويةكى نةخؤشا ئةذين كَى بةهَيزبوو ئةوة ئةيبانةوة 

يان بوونى ئيرت شورةيية وا بزانني مافى مرؤظ و دميوكراسى و مافى نةتةوة و  زمان و كةلتوور و بَيكةوة ذ
هةية، ئَيمة ئةزاننني كورد يةك دؤستى نيية هةموو مزةخانةو دةهريزة و سةر و بنى مَيزةكانى دونياا 
بطةرَى يةك ثرؤتؤكؤل نابينيتةوة لة نَيوان كورد و هيض نةتةو و دةوَلةتَيكا، ئيرت شوورةيية جطة لة خوا و 

رين ثشت بة هيض رور لةبةرَيكى ترى  ئةم ثاشان لة كور و كضَيكى هةَلبلة و كةركوك و شةنطال و عةف
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هةسارةية ببةستني، نة هَيزى طؤدؤ نةهاتووةكة و نة دار عةساكةى موسا و نة شيفاى عيسا و نة ثةجنةى 
موبارةكى حممد)د.ا( لةسةر بَيـت بؤ دوو لةت كردنى ئةم عرياق و واَلتانة بة مانطى خاكمانةوة ناطةنة 

ئةم رستةية ئةَلَيم )كة كةركوكيان برد كورد مرد( بةاَلم دةيانةوَى ئَيستا فريامان، بةرَيزان بةداخةوة ئا 
مةيتةكةى لة عةفرين بنَيذن بةاَلم ئةمة ئةطةر راستيب نةبَيت خةريكة ئةيبينني هةر جارَى بة ناوَيكةوة 

ارى ئةكةن  بة بيانوَيكةوة بة سورةتَيكةوة دوَينَى بة )حى عرى انفال( ئةمرؤا )وتن و زيتون( ئةوان باا ي
ئةزانن وةك ضؤن خؤمان و ئاينةكةنان وَيران بكةن كة ئةبَيـت زؤر لةوة دَلنيا بني ئيسالم بَيبةريية لةم 
هةيةجانة و نةسةيرى ئةم ياريية بكا و نة لة  هاندةرانى بَي و نة بكةر و دياريكةرى ئةم ساحةية بَى كة 

د بة ئريادةى كورد بوون و يةك ريزى زيندوو جارى مةرطى خؤى تيا ئةدرَى، تةنيا ئةوةا بزبنني كور
ئةبَيتةوة، بةرَيزان لةشكر كَيشى و هَيرا بؤ هةر ثارضةيةكى كوردستان يان كوشنت و رذانى خوَينى هةر 
تاكَيكى كورد بة بيانووى جؤرا و جؤرى وةك نةهَيشنى تريؤر و الدةر و طةرانةوةى ئارامى و ئاشتى و 

فةقات جيا جيا الى ئَيمة وةك فراكسيؤنى بزوتنةوةى ئيسالمى قبوَل تةصفية حيساب و بة ثاكتةرى سة
نةكراوة و ثرؤتست و مةحكومى ئةكةين، هيض ئاريشةيةك بة شةر و خوَين رشنت ئةجنامى نيية ئةطةريب 
ئةجنامى هةبَيـت شوَينى دَلخؤشى نيية، لةطةَل شةرو ناكؤكى نني و تةنيا ئاشتى و طفتوطؤ بة بذاردةى 

( 9( رامان طةياند ثَيب )21/1/2018شةكان ئةزانني بؤية وةك الة بةياننامةى فراكسيؤن )يةكةم و با
رؤذ جةخت ئةكةينةوة لةسةر بة ئاشتى ضارةسةر بوونى كردنى ئةم ئالؤزية بةر طرتن لة هةزار بارى 

ثةنا و ثشتطريى  رذانى خوَينى رؤَلة كانى طةَ كورد، دوا جار ماوةتةوة بَرَيني دوو ثَيشنيار و بةس، يةكةم:
سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان و تةواوى فراكسيؤنةكانى ناو ثةرلةمان وةك سونبووَ دةسةاَلت داريةتى 
تاكة ئةزموونى كورد لة ناوضةكةدا بؤ كورد زمانانى عةفرين بة هةر جؤرَي  بَيـت بة هةَلويَرت بَى يان  بة 

 ةتانة سةرةوة هيضيان خةياَلى نني لةبرى بةكاربردنى هاوكارى ئةمرؤ بيبينني، دووةم: مادةم ئةم حةقي
( ضَرة 110)ضَرة زةيتون( بؤ ماَل كاوليةكى ترى كورد لة رؤذئاو ثَيشنيار ئةكةين بة ناوى ثةرلةمانةوة )

زةيتون لة حةوشةى ثةرلةماندا بضَينرَيت و ناوى بنرَيـن باخضةى )عةفرين( لة ثةرلةمان تا بة توركيا و 
ئارى رَيني ئَيمةا ئؤثةراسيؤن ئةكةين بةاَلم بة رةبى كةعبة ئَيمة بةراستى ئةيكةين، )هةموو دونيا ب

(، 30/1/2018( سةرؤكى فراكسيؤنى بزوتنةوةى ئيسالمى لة ثةرلةمانى كوردسان سَيشةمة )عبدالطيف
 زؤر سوثاس. 

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
بزوتنةوةى ئيسالمى كوردستان بةدانيشتنةكةى طةياند ( ثةيامى عبدالطيف سوثاس بؤ بةرَيز )ئارى

ثةيامةكى ثر هةست و سؤز دةست خؤا، بةِرَيز )ئارى حممد هةرسني ( بة ناوى بزوتنةوةى نةتةوةيى 
 ثةيامةكةى بة دانيشتنةكة دةطةيةنى، فةرموو.
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 :ئارى هةرسني بةرَيز
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ثِر لة قني درندةى بَيوذدانيةتى دةوَلةتى فاسيشت و داَلدةدةرى تريؤرزم لة خؤرهةاَلتى داطري كةرى دَل
(يب ناكات، لة سةرةتاى دةستثَيكى راثةراندنى دانيشتوانى سوريا بةرامبةر بة babyناوةراست رةحم بة )

بة بةهارى ناوى رذَيمى ئةو واَلتة وةك ئةل ةيةك لة زجنريةى ثَيشهاتةكانى ضةند دةولةتى عةرةبى كة 
دةركرد لةوانةية نةتةوةى كورد لة خؤرئاوا كوردستان سةرةراى ئةو تَيبينيانةى لةسةر سياسةتى تاك 
رةوانةى يةثةطة باسيان لَيوة دةكرَيـت لة هةموو دةستة و طروثة سياسى و ئاينيةكانى تر رَيكخستوو تروو 

دذى داعب زؤر كاريطةر تر بوون، مافة خوا مةدةنى تروو لة هةموو هَيزة سةربازيةكانى تريب لة شةرى 
كوردوو سرووشتيةكانى نةتةوةى كورد طريطرتين ثارامةترى دةستنيشان كردنى كوالَيتى دميوكراسى و مافى 
ئينسانة لة ضوارضَيوةى ئةو دةوَلةتانةى كة كوردستانيان داطري كردووة ئةمة ئةو ثرانسيثةية كة 

وةر الى ثةسةندة و رةضاوى ئةكا ئيرت هةرضى بانطةشةى ئؤثؤلستى فراكسيؤنى نةتةوةيى وة طرينطرتين ثَي
و دونى هةَلخةَلةتَينةر لةسةر مافى ئينسان و دميوكراسيةت خؤ ئةطةر باسى دةوَلةتى سةربةخؤيى 
كوردستان وةك مافَيكى سروشتى بؤ نةتةوةى كورد نةسةيَينَى ئَيمة بة ثؤيرَي  ئةيكرين، لة تَيطةيشتنى 

ةمانا بؤ جَيوثؤلةتيكى كوردستان زؤر جار دووثامتان كردؤتةوة كة كَيشةى سياسى كورد لة واقي  بينان
ثارضةكانى ترى كوردستان و دؤزينةوةى ضارةسةر بؤى نة لة دةسةاَلتى ئَيمةية و نة ئيشيشى بؤ دةكةين، 

بةاَلم هيض ئَيمة تةنها دةتوانني فاكتةرَيى ياريدةدةر بني بؤ طةيشنت بة ضارةسةرَيكى ئاشتيانة، 
ثةميانَيكامن بة كةس نةداوة وة ناشيدةين كة لة ئاست قةتل و عام كردنى نةتةوةكةمان لةاليةن هةر 

( وة سوثاى داطري 20/1/2018هَيزَيكةوة و لة هةر سوضَيكى كوردستان بَيت بَيدةنس بني، لة بةروارى )
ن لة خؤرئاواى كوردستان دةست كةر و درندةى دةوَلةتى توركيا هَيرشَيكى درندانةى بؤ شارى عةفري

ثَيكردووة لةم هَيرشة نابةرابةرةدا هةموو جؤرة ضةكَيكى قورسى دروستكراوى واَلتانى خؤرئاوا بةرامبةر 
خةَلكى مةدةى هةذار هةر لة ذن و منداَل و ثري و طةجنةوة بطرة هةتا ثارَيزةرانى سةروةري نيشتيمان  و 

درةندةيةى توركيا بةبةر ضاوى هةموو دونيا مودوعى دميوكراسى شةرظانان بةكار دةهَينرَيت، ئةم سوثا 
مافى ئينسانةوة ئةم كردةوةية بةناو كؤمةَل كَومةَل كوذةى بةرامبةر دانيشتوانى ئةو ناوضانة ثيادة 
كردووة، لة بةرامبةر ئةوةشدا خؤرئاوا و بة دةوَلةت و سةرجةم فؤرماسيؤنة ليبووكةكانيةوة تةنيا و تةنيا 

( 41( دةوَلةتى ئيسالميب كة )51و هةتا ئيَرستا هيض هةَلويَرتَيكى كؤنكرَيتيان نيية، لة كؤى ) نيطةرانن
دانةيان لة رابردوودا لةاليةن واَلتَيكى خؤرئاواوة داطري كراون و موستةعمةرة بوون زؤربةشيان هةتا 

بةَل  و ويذدانى ئاينيشيان  ئَيستاا بة دةست ئاسةوارى ئةو داطريكاريةوة دةناَلَينن نةك ويذدانى ئينسانى
باى ئةوة هريةتى نةدانَى ئيدانةيةكى راشكاوانةى ئةم كردةوة درندانةى دةوَلةتى توركياوة بكةن ئَيمة لة 
فراكسيؤنى نةتةوةيى لة شةرمى بةدةست دانةوةى كةركوك و ناوضةكانى ترى هةرَيمى كوردستان و دواجار 

عرياقةوة لة روومان نايةت برَيني ثَيويستة حكومةتى هةرَيمى داطريكردنى لةاليةن سوثاى توركيا درندةى 
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كوردستان هَيزى ثَيشمةرطة رةوانةى عةفرين بكات، ضونكة ئةو كات عوزرمان لة قةباعةت زؤر خراثرت 
ئةبَيـت، وة ضاوةروانيب ناكرَيت حكومةتى هةرَيم لةم هةل و مةرجة قةيراناويةو ئاَلؤزةدا هةَلويَرتى تووند 

ََ ناكةين، بةاَلم بة ثَيويستى ئةزاننني كة ثةرلةمانى  بةرامبةر ة توركياوة وةربطرَيـت هةر بؤية طرةيى 
كوردستان ئيدانةيةكى توند و راشكاوانةى ئةم كردوة فاسيشتةى سوثاى داطريكةرى دةوَلةتى توركيا بكات، 

اطري كةران و دةوَلةتة زؤر بةداخةوة اليةنة سياسيةكانى كوردستان هةموويان ضوونةتة سةر سوونةتى د
بِريار بة دةستةكانى خؤرئاوا كةسيان دان بةوة دانانَين كة كوردستان داطري كراوة و وة كؤلؤنى نيية، ئةوة 
لة كاتَيكا هةر  كؤَلؤنى داطري كراو ثَيناسة نةكرَيت ئيرت باسكرد بؤ سةربةخؤيى بؤ ئةو واَلتة طاَلتة جارة 

ن و بة تورك كردنةوة بيطرة هةتا تاوانى جينؤسايد كة لة رابردوو ئَيمةا هةر لة ثرؤسةى بة عةرةبكرد
و لة ئَيستاشدا لة دووزخورماتوو لة عةفرين بةرامبةرمان كراوة وة هةر دةكرَيت باجى دانةمةزرادنى 
دةوَلةتى سةربةخؤى كوردستانة دةيدةين، لةبةر ئةوة هةر نةتةوةيةك خاوةنى دةوَلةتى سةربةخؤ نةبَيت 

اد نيية و كؤيرةى نةتةوةى سةر دةستةية، وةكو ئيَرستا ضؤن ئَيمة كؤيرةى عةرةبني، دواجار تاكة هةرطيز ئاز
هؤكارى دروست نةبوونى دةوَلةت بة درَيذاية مَيذوومان و و ئيَرستاشى لةطةَل دابَيت تةنيا و تةنيا 

َيني بَيدةنطيةكةى هةرب ثةرتةوازةيى خؤمانة، ئةو ريزيةى كة نيية و خوا ئةزانَى كةى ئةبَيت دواجار ئةل
يةك مةسلى هةية بؤ نةتةوةى كورد ئةويب بريتية لةوةى وةك ضؤن دارَيذةرى ثيالنى داطري كردنى 
كةركوك مَيشكةكةى لة لةندةن و الى بةريتانيةكان و ئينلا ئيمثرياَ ئةمريكاوة بوو ئةم هَيرشانةا بؤ 

ى عةفرين كة بة ضراى سةوز، يةكةم ئينطريز بة سةر عةفرين ئةكرَيت دَلنيا بن خةلكى كوردستان و خةَلك
دارَيذةرى خةريتةى شةرقى ئةوصةتة، دووةم ئةمريكا كراوة بؤية ئةوانةى بِروايان بةوةية كة عةريزةيةك 
بنووسن بؤ ئةمريكا يا بؤ بةريتانيا يا بؤ دةوَلةتانى هاوثةميان نةك نةتةوة يةكطرتووةكان بةشكم خَيرَي  

وثا داطريكةرةى توركيا بكشَينَيتةوة، ئةوة بةداخةوة لة خةيااَل ئةذى، ساَلو لة طيانى بة كورد بكا و ئةو س
خؤراطرانى عةفرين و شةهيدان روحيان شاد سةرفراز بَيت نةتةوةى كورد هةر ئاوةدان بَيت خاكى ثريؤزى 

 (، سوثاس. 30/1/2018كوردستان، فراكسيؤنى نةتةوةى لة ثةرلةمانى كوردستان )
 ر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةرَيز جعف

هةرسني(  بؤ ثَيشكةا كردنى ثةيامى فراكسيؤنى نةتةويى لة ثةرلةمانى حممد سوثاس بؤ بةرَيز )ئارى 
 كوردستان، ديارة دوو ليستمان ماون ليستى )ابنْا  نهرين( بةرَيز )د.سرود( ثَيشكةا دةكا، فةرموو.

 بةِرَيز سروود سريم متى:
 َيز سةرؤكى ثةرلةمان.بةِر

ميوانة بةرَيزةكان بةخَير بَين ئةو كاتةى كة دةوَلةتى داعب رووخا بةتايبةتيب لة شارى موصل و شارى 
رةقا هةموومان زؤر خؤشرال بووين بة هيواى ئةوة بووين كة رووخانى دةوَلتى داعب كؤتايى دةينني بة  

ةى ئاشتى لة نَيوان واَلتانى رؤذهةاَلتى ناوةراست بةاَلم شةر و ماَلوَيرانى و دةسثَيكى نوَى دةبَيت بؤ ثرؤس
جَيى داخة رووداوة دواييةكانى ناوضةكة بة تايبةت لة عةفرين بة سربى هةَلطةراوة لةسةر خواست و 
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ويستى خةَلكةكان بة داخةوة زؤربةى قوربانيةكان خةَلكى س،يرن جطة لة رووخاندنى ذَيرخانى ئةو 
ذهةاَلتى ناوةراست لةوةداية كة بريتني لة ثَيكهاتةى جياواز  ى ئةم واَلتانة لة رؤناوضانة، بةرَيزان طرينط

( واَلتى دراوسَى وة هةر تةشةنةيةك 4( يان )3هةرةوةها هةر ثَيكهاتةيةك كة بوونى هةية لة سشنوورى )
ؤَلي سربى دةبَيت رووبدات لة نَيوان ئةو ثَيكهاتانة رؤَلي سربى دةبَيت لةسةر َيكهاتةكانى واَلتانى ديكة ر

لةسةر ئاشتةوايى كؤمةاَليةتى لة ناوضةكة بة طشتى هةر ضةندة ئةم بابةتة تايبةتة بة كاروبارى ناوخؤى 
واَلتى سوريا و واَلتانى توركياية بةاَلم وةك ثرانسي  ئَيمة لة ليستى )ابنْا  نهرين( دةكةين كة ناكؤكيةكان 

بةكا هَينانى ضةك، لة كؤتايدا هيوادارين سةركةوتن بؤ ضارةسةر دةكرَين بة زامنى طفتوطؤ لة جياتى 
 زمانى ديرؤك بَيت ئةمةا تاكة رَيطاية بؤ شةر و خوَين رشنت، زؤر سوثاس.   

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
رد، ئيَرتا ليستى سوثاس بؤ بةرَيز )د.سرود( كة ثةيامى ليستى )ابنْا  نهرين( ثَيشكةا بة دانيشتنةكة ك

 )رافيدين( خاتوو )لينا(، فةرموو.
 بةِرَيز لينا عزريا بهرام:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ميوانة بةِرَيزةكان بةخَير بَين، ئَيمة لة ليستى رافيدين ئةو ئؤثةراسيؤنة سةربازية سوثاى توركيا بؤ سةر  

ر خةَلكى س،يل لة عةفرين لة سوريا عةفرين ئيدانة دةكةين بةتايبةتى ئةو بؤردومانانةى كة لةسة
بةطشتى دةكرَيت ريسوا دةكةين ضونكة ذمارةيةكى زؤر خةَلكى س،يل بَيتاوان دةكرَينة ئاماني، بؤية داوا لة 
نةتةوة يةكطرتوةكان دةكةين بة زوترين كات ئةركى خؤى جَيبةجَى بكات بة طوَيرةى ياسا نَيودةوَلةتيةكان 

يؤنة سةربازيةكان رابطرَيت، بةِرَيزان ئَيمة لة ليستى رافيدين لةطةل ماي و داوا لة توركيا بكات ئؤثةراس
ئازاديةكانى طةالندين دوا دةكةين داوا دةكةين هاوكارى طةَ سوريا بكرَيت بؤ ثاراستنى كةرامةت وة 

ة مافةكانيان ضونكة  لةم جةنطة خةَلكى سوريا بويتة قوربانى بة عةرةب و كورد و ئاشورى و توركمانةو
ثَيويستة كؤمةاَلطاى نَيودةوَلةتى بَيدةنس نةبيت بةرامبةر ئةو ثَيشَيركاريانة رؤَلى خؤى هةبيت بؤ راطرتنى 

 رشتنى خوينى خةَلكى سوريا، سوثاس.
 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

ة دانيشتنةكةى كرد، يةك سوثاس بؤ بةرَيز )لينا عزريا( كة ثةيامى ليستى )رافيدين( ثَيشكةا ب
تَيبينيمان تؤمار كرا لةسةر ئةوةى كة لة ثةيامةكةى كاك )ئارى حممد هةرسني( هاتبوو كة )دةَلَيت ئَيمة 
كؤيرةى عةرةبني( ئةوة داوا لة ثرؤتؤكؤل دةكةين البيَيـت لةبةر ئةوةى ميررةتى كورد خةَلكى كوردستان 

كارى قبول نةكردووة بةرخودان و قوربانى داوة رووبارةكى ناسراون بة ئازايةتى رؤذةك لة رؤذان داطري
خوَينى شةهيدانى ثَيشكةا كردووة بة ئازادى كة ئةو ئازاديةى ئَيستا بةهايةكى زؤر بايةخدارة لة دةستى 
خةَلكى كوردستاندا، بةِرَيزان ثرسى عةفرين بةداخةوة ئازارةكانى عةفرين نةيتوانى لةم دانيشتنة 

ةرَيزانى فراكسيؤنى طؤران بايكؤتى ئةم دانيشتنةيان نةكردبا لةبةر خاترى عةفرين كؤبكاتةوة خؤزطة ب
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لةبةر خاترى قوربانيانى عةفرين، بةاَلم بة هةر حال ئيَرستا ئَيمة لةبةردةم ثوخت كردنةوةى ثةيامةكانني 
ة ئاراستةى داوا لة فراكسيؤنةكان دةكةين هةر فراكسيؤنة بةرَيزَي  دةست نيشان بكات بة  دوو ئاراست

يةكةم لة رووى سياسى ديبرؤماسى ئةو ثَيشنيارانةى ثَيشكةا كراون بؤ ئةوةى ثوختة بكرَين و 
دابِرَيذرَينةوة ئيرت لة رووى عةمةَ خةَلكى كوردستان ضى ثَيدةكرَيت بؤ ئةوةى بتوانَى مةينةتى عةفرين 

يى كردنى ثةيوةندييةكانى طشتى لة مةينةتى كوردستانى رؤذئاوا بة طشى ئازارةكانيان كةم بكاتةوة ئاسا
نَيوان هةرَيمى كوردستان و رؤذئاواى كوردستان وة بةوة دةروازةكان ئةوةى من تَيطةيشتمة دةروازةكان 
كراوةنة ئةطةر بة تةواويب كراوة نةبن ئةوةا هات لة ثةيامةكان، بةرَيزان ديارة عةفرين بؤتة سونبووَ 

ين نةتةوة لة رؤذهةاَلتى ناوةراست ئاشتيخوازترين نةتةوة لة مةزلوميةتى كورد كة بةراستى رةسةنرت
رؤذهةاَلتى ناوةراست هةر كورد بووة دةستى درَيذ كردووة بؤ ئاشتى لةطةل ئةو نةتةوانةى كة سةردةست 
بوينة ضةوساندوويةتى، بؤيةا بةراستى بةداخةوة شةر لةبةر دةرطاى كوردستان و كوردستانيان و كوردة 

اتوو بوو كةركوك بوو زومار بوو جةلةوال بوو شنطال بوو بةبيانووى جَيبةجَى كردنى دوَينى دوزخورم
دةستوور كة هيض بنةمايةكى تَيدا نيية هةموو دونياا ئاطادارة ئةمرؤ بةداخةوة عةفرين بريندارة بة 

تايبةتى بيانووى تريؤر كة هيض بنةمايةكى نتيا نيية هيض ثاساوةكى تيانيية، ضونكة كوردستانيان وة بة 
ثَيكهاتةى كورد لة سوريا و لة عرياق تريؤرستانى داعشى تَي  شكاندووة لة هةموو دونيادا شانازيةكى تؤمار 
كردووة لة جياتى ئةوة ثاداشت بكرَيت ئةمرؤ ثةالمار دةدرَيت ئةمرؤ لةسةر دةستى لةشكرى دةوَلةتى 

ثَيب هةموو واَلتانى دونيادا توركيا توركيا طةورةترين مةترسى لةسةر عةفرينة بؤيةا بةراستى دةبوا 
رَيز لة ئريادةى خةَلكى عةفرين بطريت ضونكة خةَلكى عةفرين زؤرى كردووة لة ثَيناوى ئةوةى ئاشتى لة 
سوريا بةرقرار بيت بؤية ئَيمة ئةو دانيشتنة بايةخدارة زؤر بة طرينس لة قةلةم دةدةين وة داواا دةكةين 

( لة 140ديارى بكةن بؤ ئةوةى ئةوان بضنة ئةو ديوة لة هؤَلى مادةى ) هةر فراكسيؤنة و نوَينةرى خؤيان
وَى ئةو ثةيامانة لةطةل خؤيان ببةن بة هةردوو ئاراستة ئةوةى عةمةَ و ئةوةى سياسى و كؤمةلناسى 
ثوختة بكةن وة بطةرَينةوة ئَيمة دانيشتنةكة بةردةوام دةكةين لةبةر ئةوة جةنابى وةزيرى تةندروستيب 

مةية ئةمرؤ بة سوثاسةوة كاتى زؤر بة ئَيمة بةخشى كة لة جَيى خؤيةتى، خاَلَيكة نيزامى بةِرَيز الى ئَي
 خاتوو )حيات جميد(، فةرموو.

 :بةِرَيز حةيات جميد قادر
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةرةراى دةست خؤشيم بؤ هةموو فراكسيؤنةكان بةاَلم فراكسيؤنى بزووتنةوةى ئيسالمى كاك )ئارى( 
دةستى خؤا بَيت بؤ ثةيامةكةى كة هةندَي  لة بةرَيزان كة لة ثةيامةكةى خؤياندا ضةند وشة يان 
دَيرَي  البرا بةاَلم لةوةى كاك )ئارى( باسى ئةوة ئةكا كة كورد لة كةركوك مردوو تةرمةكةى لة عةفرين 

 ئةدةبيةكة كة مةجازيية. نَيذرا يةعنى ئةوةا بسرَيتةوة كورد نامرَي و نةمردووة، من تَيطةيشتم مةسةلة
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 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
خاتوو )حةيات( من لة جياتى كاك )ئاري(يب باس دةكةم مةبةستى مةجازيية، خاَلى نيزامى كاك )ئارى 

 هةرسني(، فةرموو.
 :ئارى هةرسني بةِرَيز

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
مةيا دايم بانَيكة و دوو هةوا ئةو مةجازيةت قبووَلة بةاَلم مةجازيةكى ئَيمةت قبوَل نازا  بؤ لة حاَلةتى ئَي

 نيية 
 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

ئى بةرَيزتان مةجازى نةبوو، كاك )ئارى( ديارة لةرووى زمانةواني لة رووى تَيطةيشنت هةموومان لة 
ةالنة جياوازن دةتوانني جيا بكةينةوة لةبةر ئةوة كاك )ئارى( كة مةبةستى ئاستَيكى واداين ئةو مةس

كةركوك مردووة مةجازى بوو كة خؤشت دةزانَيت كةركوك نةمردووة مةسةلةى رةبتةكةى لةطةل 
عةفرينى جوان هَيناوة، لةبةر ئةوة ئةوةى جةنابت بة شَيوازَيكى ترت هَينا لةبةر ئةوةى ليمان قبووَل كة، 

ن دةكةين، دةستى هةمووتان خؤا بيت، ئَيمة دانيشتنةكة بةردةوام دةكةين ئةو بةِرَيزانةا هةر سوثاستا
فراكسيؤنةو بةرَيزَي  دةستنيشان بكات بؤ ئةو ديو هاوكارميان بكةن، بةِرَيزان ثَيشنيارةكة كة هات الى كاك 

( ضَركة زةيتون 111نيارةى )(ة الى ئَيمة لة دةستةى سةرالؤركايةتى ثةرلةمان ئةو ثَيشعبدالطيف)ئارى 
الى ئَيمة ثةسةندة هةر ئةمرؤ داوا لة ديوانى ثةرلةمانى كوردستان دةكةين ئامادةكاريةكان بكةن هةر لة 
ئَيسرتاوة بؤ دانيشتنى داهاتوو ثَيب دانيشتنةكة هةموومان لة شوَينة لة ناو باخضةى ثةرلةمان كؤدةبينةوة 

ستة ثَيشكةا بة هةموو خةَلكى كوردستان بكةين بة تايبةتى بؤ ئةوةى ئةو ثشتيوانة سنبووليةى شاي
عةفرين بؤ ئةوةى هةميشة لة يادبن لة ياد نةكرَين، مةبةست لة ضرة زةيتون مةبةستمان شترى زةيتوونة 

( ضركة كةمرتى ثَيوة 111( بيت لة )10( شترة زةيتون بيت )5ئَيمة ضرة زةيتون لَيرة كؤ ناكةينةوة)
ئةو رَى و رةمسة ئةجنام دةديةن، بؤ ئةوةى ناتَيطةيشنت دروست نةبيت، خؤى سينبوَ نةبيت بةو شَيوازة 

( كورسيةكانى ثةرلةمانن بؤ ئةوةى بة وردى ئةو ئيشة بكةين 111( ئةندامى ثةرلةمان هةية، ئوة )111)
 سةرؤكايةتى  ليذنةى ياسايى و ليذنةى تةندروستى ئةم شوَينة بةشيان بكاتن، فةرموون.

 :عثمانظاال فةريد  بةِرَيز
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ضوار ليذنةن لينذنةى )ياساى(، ليذنةى )تةندروستى(، ليذنةى )ئةوقاي(، ليذنةى )مافةكانى مرؤظ(، بؤية 
 سةرؤكايةتى هةرضوارى.
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 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
، راستة ئةوة ثةيوةستة بة ليذنةى مافى مرؤظةوةا بة راستة ئةوة ثةيوةستة بة هةر ضوار ليذنة  

ليذنةى ئةوقافةوة ئةو ثرؤذة دةمةكة لةبةر دةم ثةرلةمانى كوردستانة ثرؤذة ياساى رَيكخسنت و ضاندن و 
 طواستنةوة ئةندامةكانى جةستةى مرؤظ، فةرموون.

ذنةى ياسايى بة هؤى ثرؤذةكة بةرَيزان دانيشتنةكة بةردةاوم دةبيت داوا لة )د.ظاال( دةكةين سةرؤكى لي
 خباتة روو طفتوطؤية ماددة بة ماددة، فةرموو، بؤ ئةوةى سوود لة )د. رَيكةوت( وةزيرى تةندروستى بكةين.

 :ابراهيمبةِرَيز ظاال فةريد 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ى ليذنةى كاروبارى ياسايى سةرؤكايةتى ليذنةى تةندروستى و ذينطة رؤذى دووشةمة رَيكةوت
( كؤبوونةوةى هاوبةشيان ئةجنامدابوو بؤ تاوتوَيكردنى ثَيداضوونةوةى بةشى ثَينلةم 18/12/2017)

سزا كان لة راثؤرتى هاوبةا تايبةت بة ثرؤذة ياساى رَيكخسنت و ضاندن و طواستنةوةى ئةندامةكانى 
يةتى ثةرلةمان رةوانةى سةرؤكا (21/5/2015( لة بةروارى )79جةستةى مرؤظ كة بة ذمارة نووسراوى )

 كراوة و دواى طفتو طؤ كردن و تاوتوَى كردن ليذنةكان طةيشتنة ئةم ئةجنامانةى خوارةوة، 

 ( الدةبرَيت.17بةشى ثَينلةم، سزاكان، ماددةى )

 :(18ماددةى )

هةر كةسَي  ئةندامَيكى مرؤى يان بةشَيكى بةمةيةستى ضاندن بة ثَيضةوانةى حوكمَي  لة حوكمةكانى -1
( ساَل كةمرت نةبَيت و 7( ئةم ياساية بطوازرَيتةوة سزا دةدرَيت بة زيندانيانَي  لة )3،4،5،9) ماددةكانى

( دة مريؤن 10000000( ثَيني مريؤن دينارى عرياقى كةمرت نةبَيت و  لة )5000000هةرامةيةك لة )
 دينار  زياتر نةبَيت.

ة هؤى مردنى كةسى بةخشةر ئةوة سزاكة ئةطةر ئةو كارةى لة بِرطةى ثَيب و ئاماذة ثَى كراوة ببَيت-2
( بيست 20000000( ساَل و هةرامةيةك لة )15دةبَيت زيندانيكردن بؤ ماوةيةك زياتر نةبَيت لة )

 ( ثةجنا مريؤن دينار زياتر نةبَيت.50000000مريؤن دينار كةمرت نةبَيت و لة )

 :(19ماددةى )

(ى ئةم ياساية دةق نووس كراون هةى كةسَي  18)لةطةَل ثَيشَيل نةكردنى ئةو سزايانةى لة ماددةى -1
نةشتةرطةريةك لة نةشتةرطةريةكانى طواستنةوة يان ضاندن لة دامةزاروةيةك جطة لةو دامةزراوة 
بزيشكيانةى مؤَلةت دراون ئةجنام بدات لةطةل ثَبزانينى بةم كارة ئةوة سزا دةدرَيت بة زيندانيكردن بؤ 

( ثةجنا مريؤن دينار كةمرت نةبيت 50000000َل و بة هةرامةيةك لة )( سا15ماوةيةك كةمرت نةبَيت لة )
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( سةد مريؤن دينار زياتر نةبَيت و ئةطةر كارةكةى بووة هؤى مردنى كةسى بةخشةر 100000000و لة )
 يان وةرطر ئةو زيندانيةكةى هةتا هةتايية.

لةو جَيطايةنةى مؤَلةتيان نةدراوة بةِرَيوةبةرى بةرثرس لة كارطَيرى كردارةكيدا دامةزراوة بزيشكيةكة -2
تياياندا هةر نةشتةرطةريةك لة نةشةتةرطةريةكانى طواستنةوةى ئةندامة مرؤييةكانى يان بةشَيكى يان 

 شانةيةكى ئةجنام بدرَيت ئةو بة هةمان سزاى دةقكراو لة بِرطةى ثَيشوودا سزا دةدرَيت.

 :(20ماددةى )

اى فَيَل لَيكردن يان زؤرةكى هةَلسا بة لَيكردنةوةى )ئيستيئصال( هةر كةسَي  بة مةبةستى ضاندن لة رَيط-1
و لَيكردنةوةى هةرئةندامَي  يان بةشَي  لة ئةندامى مرؤظَيكى زيندوو ئةوة سزا دةدرَيـت بة زينداني كاتى 

( دة مريؤن دينار كةمرتنةبَيت و لة 10000000( ساَل و بة هةرامةيةك لة )10بة ماوةيةك كةمرت  لة )
 ( بيست مريؤن دينار زياتر نةبَيت.20000000)

ئةطةر ئةو كارةى لة بِرطةى ثَيب و و ئاماذةيان ثَيكراوة ببَيـة هؤى مردنى ئةو كةسةى لَيى -2
( ثةجنا مريؤن 50000000دةطوازرَيتةوة ئةوة سزايةكة دةبَيتة زيندانى هةتا هةتايى و هةرامةيةك لة )

 يؤن دينار زياتر نةبَيت.( سةد مر100000000كةمرت نةبَيت و لة )

 (:21ماددةى )

(ى ئةم ياساية بكات ئةوة سزا دةدةرَيت بة 7هةر كةسَي  سةرثَيضى هةر حوكمَي  لة حوكمةكانى ماددةى )
( ثةجنا مريؤن 50000000( ساَل كةمرت نةبَيت و بة هةرامةيةك لة )5زيندانى كردن بؤ ماوةيةك لة )

سةد مريؤن دينار زياتر نةبيت ئةمة سةربارى دةست بةسةر ( 100000000دينار كةتر نةبَيت و لة )
داطرتنى ماية يان سووى ماددةى )عني(ى وةرطرياو لة تاوانةكةى يان حوكم دان بة بةهاكةى لة كاتى دةست 
بةسةر دانةطرتنى، وة هةر كةسَي هةَلسا بة طواستنةوةى يان ضاندنى شانةيةك بة ثَيضةانةى حوكمى 

 ( ساَل زياتر نابَيت.5ية ئةوة سزاى زيندانيكردنةكة لة )(ى ئةم ياسا7ماددةى )

 :(22ماددةى )

هةر كةسَي  هةَلبستَى بة طواستنةوةى هةر ئةندامَي  يان بةيَشكى ئةندامى يان شانةيةك لة جةستةى 
(ى ئةم  15مرؤظَي  بةبَى ئةوةى مردنى بةسةياندنَيكى دلنيايى سةيَينرابَيت وةك ئةوةى لةماددةى )

ة دةقى لةسةر كراوة و ببَيتة هؤى مردنى كةسةكة لة طةَل ثَيزانينى بةم كارة ئةوة سزاى كوشتنى ياساي
ئن ةست و لةطةل سوربوونى ثَيب وةختةى بةسةردا جَيبةجَى دةكرَيت وة سزاكةى دةبَيتة زيندانيكردنى 
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ة بِريارى دَلنياى بوون ( ساَل زياتر بَيت و بؤ هةر كةسَي  بةشدارى كردبَيت ل7كاتى بؤ ماوةيةك كة لة )
 (ى ئةم يساية دةقيان لةسةر كراوة.15لة مردن بة ثَيى ئةو ثشكنينانةى لة ماددةى )

 (:23ماددةى )

نَيوانطريى لةو تاوانانةى لةم ياسايةدا دةقيان لةسةر كراوة بة هةمان سزاى بِرياردراو بؤ تاوانةكة سزا 
ووردرَيـت ئةطةر هةواَ  تاوانةكةى داية دةسةاَلتةكان بةر دةدرَيت لةطةَل ئةمةشدا نَيوانطري لة سزاكة دةب

 لة تةواو بوونى ئةمةا بووة هؤى بةشداريكردن لة طرتنى تاونبار.

 (:24ماددةى )

داداطا بؤى هةية سةربارى ئةو سزايانةى بؤ ئةو تاوانةى لةم ياساية دا دةقيان لةسةر كراوة حوكم بكات 
 وَينانةى خوارةوة    بة طوَيرةى حاَلةتةكان:بةسةرجةم يان هةندَي  لةم رَى و ش

 ( ساَل زياتر نةبَيت.5( ساَل كةمرت نةبَيت و لة )1ثيادةكردنى ثيشة بؤ ماوةيةك لة )-1

داخستنى دامةزراوةى ثزيشكى مؤَلةتدراو بة ئةجنادانى نةشتةرطةريةكانى ضاندنى ئةندامةكان كة تيايدا -2
( سال زياتر نةبَيت، وة ئةطةر 1( مانس كةمرت نةبَيت و لة )2) تاوانةكة ئةجنام دراوة بؤ ماوةيةك لة

 شوَينةكة لة دامةزراوة ثزيشكيةكان نةبَيت ئةوة حوكم دةدرَيت بة داخستنى هةتا هةتايى.

راطرتنى مؤَلةتى ضاالكى ضاندنى ئةندامةكان يان بةشةكانيان يان شانةكان لة دامةزراوةى ثزيشكى -3
 ( ساَل زياتر نةبَيت.5( ساَل كةمرت نةبَيت و لة )3ةكانى بؤ ماوةيةك لة )مؤَلةتدراو ضاندنى ئةندام

 ( رؤذنامةى رؤذانةى زؤر باو لةسةر تَيضوونى كةسى حوكم لةسةر دراو.   2باَلوكردنةوةى حوكمةكة لة )-4

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
( كة 17ايى، بةرَيزان دةرطاى طفتوطؤ دةكةينةوة لةسةر ماددةى )سوثاس بؤ )د.ظاال( سةرؤكى ليذنةى ياس

 البردنة، خاتوو )مريم صمد(، فةرموو.

 بةِرَيزمريم صمد عبدى:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

وةاَل من بةر لةوةى بطةينة سةر سزاكان ثَيشنيارى ماددةيةك دةكةم كة ئيزافة بكرَيت ئةطةر تةزاري 
ى كة رؤيشتووة، سوثاستان ئةكة ئةطةر بة هةند وةربطريَيت لةبةر ئةوةى ئةو نةكات لةطةل ئةو قانوونة

ثَيشنيارة باس لة موئةسةسةيةك دةكات كة بانكى زانيارى نيشتمان بؤ بةخشني و ضاندنى ئةندامةكانى 
لةشى مرؤظة، ئةطةر دةرفةت هةبَيت باسى بكةم بة وردى، دامةزراندنى دامةزراوةيةكى نيشتمانى وةكو 
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ى زانيارى بؤ هةموو نةخؤشيةك كة ثَيويستى بة طواستنةوةى ئةندامةكانى لةا هةبَيت ئةو يةكة
دامةزراوةية راستةوخؤ ثةيوةندة بة وةزارةتى تةندروستى لة ذَير ضاودَيرى وةزيردا دةبَيت ئةو بنكةية 

ى زانيار، تؤمار مؤراليكى كةسى و يةكةى ذمَيريارى خؤى دةبَيت و ئةركةكانى ئةمانة دةبَيـت: يةك: بانك
 كردنى ئةندامةكانى ثَيويست لة خؤ دةطرَيت لةطةل زانيارى تةواوى تَيكضوونى ئةندامةكانى ثَيويستى تر.

دوو: نةخؤا دةخرَيتة ليستى نؤبة بة شَيوةى ئةليكرتؤنى بة ثَيى ئةولةوياتى هونةرى نةشتةرطةرى و  
كردنى بنكة طواستنةوةى ئةندامةكانى لةا ئينسانى وة بة ثَيى ثَيوةرى ستاندارى جيهانى لة تؤمار 

هةروةها رَيطرى كردن بة يارى كردن و طؤرينى ليستى و ضاوةروان جطة بة رَيطةى  ثَيوةرى جيهانى 
 نةبَيت.

سَى: ئةو دامةزراوةية هةَلدةستَى بة ئةندامى ضاالكى كةمثينى وشيارى لة ناو دانيشتوانى هةرَيم لة ثَيناو  
لةا لة كاتى مردنى يان رزطار كردنى ذيانى نةخؤا بةثَيى ثَيوةرى ياساى و بةخشينى ئةندامةكانى 

ئينسانى و شةرعى، ئةو دامةزراوةية ناسنامة دروست دةكات ئةو ناسنامةية دةدرَيـة ئةو بةخشةرةى كة بة 
رى تةواوى رةزامةند بووة ئةندامةكانى لةشى دواى مردن ببةخشَيت، هةروةها ئاشكرانةكردنى زانيارى و با

 تةندروستى بةخشةر بؤ  هةموو اليةك.
 ضوار: هةر بةخشةرَي  كؤدَيكى دةدرَيتَى بة ثَيى ناونيشان و  ريطاكانى ثةيوةنديكردن ثَيوى. 
ثَيني: ئةو دامةزراوةية ذمارة تةلةفؤنَيكى كراوةى دةبَيت بؤ ثةيوةنديكردنى بةخشةر الينى ئاسايب و  

دوو ئةوةى طة ناسنامةى بةخشينى هةية ثَيويستى ترة اليةنى ثزيشكى ئاشكراكردنى بةخشةرى مر
ئةندامةكة وةربطرَيت لةطةل لةشى بطوجنَيت بؤ ئةوةى دةست بةجَى نةشتةرطةرى ضاندنى بؤ ئةجنام 

 بدرَيت.
شةا: واز لَينانى مةعنةوى و مرؤيى لة رَيطاى ثاداشت كردنى وارسى بةخشةرى مردوو بكرَيت لة اليةن 

 سوثاستان ئةكةم ئةطةر بكرَيت حوكمة كؤتاييةكانيب جَيطة بكرَيتةوة.ئةو دامةزراوةية، من 
 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

، ماددةيةكى تةواوى ثَيشكةا كرد، دامةزراوةكة دواتر رةنطة زةمحةت سوثاس بؤ بةرَيز )مريم صمد(
ثرؤذةة ياسايةكى جياواز بةاَلم الى ئَيمة راى بةرَيز بينت، بِريار لةم دامةزراوة بدةين نةكراا دةكرَيت 

( دةست ثَى ئةكةين، 17)د.رَيكةوت( وةزيرى تةندروستى زؤر طرينطة لةسةر ئةم ئيزافةية، لة ماددةى )
 ( ية، بةرَيز )د.ظااَل(، فةرموو.   17البردنى ماددةى )

 :ابراهيمبةِرَيز ظااَل فةريد 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

(ية كة ثَيدا ضووينةوة المان بردووة بةاَلم لة ئةصرى راثؤرةكة ئةطةر بطةرَينةوة 17ى ماددةى )البردن
 ( لة راثؤرتةكة دةَلَيت:17( موناقةشةمان كردووة ماددةى )2015سةرى سزاكان ئةوةى كة ساَلى )
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دةكات ئةو لةطةل ثَيشيل نةكردنى هةر سزايةكى  تووندتر كة ياساى سزكانيان هةر سزايةكيان لةسةر 
تاوانانةى لةو  ماددانةدا دَين دةقيان لةسةر كراوة ئةو ئةو سزايانة دةبَيت كة لة ماددةكة بؤيان ديارى 

( ماددة بة ماددة دةستمان بة تةحديد كردنى سزاكان و 18كراوة، بؤية كة ئةوةمان هةَلطرت و لة ماددةى )
 تاوانةكان كردووة.

 طرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَي
سوثاس، ماددةكة خوَينرايةوة دواترباس لةوة دةكةين كة البيَيت يان النةبرَيت، خاَلَيكى نيزاميمان هةية، 

 بةرَيز )قادر رزطةيى(، فةرموو.
 بةِرَيزقادر ئؤمتان رسول:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
امةى كار ثَيويستة طفتو طؤى تةواوةتى لةسةر ( يةكةم خاَلى ثَينلةم هةر بةندَى بةرن54بة ثَيى ماددةى )

بكرَيـت ثَيويستنة ئةطةر بةندَيكى بةرنامةى كار بة تةواوةتى طفتوطؤ كردن لة سةرى كؤتايى ثَى نةهات 
ناكرَيت بَيينة سةر بةندَيكى ديكة يةنى خالَيكى ترى   بةرنامةى كار طفتوطؤى لةسةر بكةين مةطةر ئةو 

ةيةوة كؤتايى ثَينةهاتووة دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان رايبطةيةنَى بَرَى بةندةى طفتوطؤ كردن لةبار
( يةكةم 54ئةمةمان هةَلطرت بؤ دانيشتنى داهاتوو، بةندةكانى بةرنامةى كار ثةيرةوى ناوخؤ، لة ماددةى )

ََ )بةندةكانى بةرنامةى كار بة طوَيرةى ئةو ريزبةندييةى لة بةرنامة ى كاردا خاَلى ثَينلةمدا هاتووة دة
هاتووة طفتوطؤى بؤ دةكرَيت نابَيت بةندَيكى نوَى  طفتوطؤى بؤ بكرَيت( تةنهاا ئةوةى كة طفتوطؤى 
بةندى بة تةواوى كؤتايى ثَيدَى وة ناكرَيت بةندةكانى بةرنامة كار ثاا و ثَيب بكرَين من لةبةر كةمى 

بةر هةر هؤَيكةوة بَيت تةواو بكرَيت كات دَيمة سةر ئةخري ئةطةر نةكرا طفتوطؤى دةربارةى بةندَيكيان لة
ئةوةى دةستةى سةرؤكايةتى بؤى هةي تَيروانينى بؤ دانيشتنى داهاتوو دوا خبات وة ئةو بةندانةى لة دواى 
ئةو دَين طفتوطؤ بكات، وة جةنابتان ئَيوة دةكرَيت بِرطةى يةكةم كة طفتو طؤ لةبارةيةوة تةواو نةبوو ئَيوة 

كرد كةسَي  راسثَيرَيرا بؤ ئةوةى رةشنووسَي  ئامادة بكات دةكرَيت بؤ دانيشنت  داواتان لة فراكيسيؤنةكان
 داهاتوو، ئينلا بَيينة سةر ئةمة.

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
ى ئةم دانيشتنة ثَيشكة شكردنى ثةيام بوو يةنى برطةى ثَينلةم ثَيشكةا كردنى ثةيام بوو بةاَلم بؤ ئةوة

ئةو ثةيامانة ثَيشنيارى بكات، بة ثَيشةا كردنى ئةو ثةيامانة ئةو برطة تةواو بوو، بةاَلم بؤ ئةوةى ئةو 
ثةيامانة ثوختة بكرَين ديارى بكرَين ئةوانة ليذنةمان ثَي  هيناوة دةضن ئيشى خؤيان دةكةن كة ئيشى 

يذنةى ياسايى لةم بارةيةوة من هيض خؤيان تةواو كرد ئَيمة مةخالفى ئةو ماددةية نيية، بةرَيز سةرؤكى ل
 تةعارزَي  لةطةل نابينم.
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 :ابراهيمبةِرَيز ظاال فةريد 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

( ئَيمة وةكو ليذنة ثةيوةنديدارةكان 17ئَيمةا ثشتوانى لة روونكردنةوةى بةِرَيزتان دةكةين بةاَلم مادةى )
نةمَينَى لياساكةدا بؤية داوا لة بةِرَيزتان دةكةم كة ئةو  ( هةَلبطريَى وة17ثَيشنيار دةكةين كة ماددةى )

 ثَيشنيارةى ليذنة ثةيوةنديدارةكان خبةنة دةنطدانةوة.
 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

وة ( دةخةينة دةنطدانة17سوثاس بؤ بةرَيز )د.ظاال( سةرؤكى ليذنةى ياسايى، ثَيشنيارى البردنى ماددةى )
كَى لةطةَلداية  نيساب تةواو نيية ئيَرستا داوا دةكةين نيساب تةواو بيت، ئينلا دةخةينة دةطدانةوة، ئَيمة 

( دةكةين، ئةوشَيوازة وابزا   برادةرانى ليذنةى ثةيررةو دةزانن لة زؤر واَلتان 18مناقةشةى ماددةى )
شنيارةكة واية هةموارى تازةى ثةيرةوى راستة ثَي وو دةخةنة يةك هةر لةبةر نيسابة،دةنطدانةكان هةم

ناوخؤى ثةرلةمان ئةو ثَيشنيارة هةية كة خوَيندنةوةى سَييةم بيت خوَيندنةوةى سَييةم هةر تةنيا 
 دةنطدانة، خاتوو )شكورية(، فةرموو.

 :مصطفىبةِرَيز شكورية مسايل 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ةتى ثةرلةمان ئةو ثَيشنيارةى )مريم( خان بة هةند داواكارم لة ليذنة ثةيوةديدارةكان لة سةرؤكاي
وةربطريَى ضونكة ئةم بابةتَيكى زؤر طرينطة ئَيستا لة زؤرَي  لة واَلتانى دونيا ئةمة ثيادة دةكرَيت 
كؤمةلَي  كَيشةى يةكلار زؤر ضارةسةر دةكا بؤ منونة كةسانَي  من ئةمةوَى تؤزَي  بة كورتى باسى بكةم 

ت واَلتَيكى وةكو ئةيانيا كةسَي  كة حةز دةكات دواى مردنى جةستةى خؤى دةبةخشَى واَلتَيكى وةكو كوَي
( كةس سوود لة جةستةى ئةو كةسة مردووة 50ئيرت سوود لة هةموو جةستةكةى وةردةطريَى تةنانةت )

وةردةطريت لة وانةية بة حاديسةيةك مردبَيت تةنانةت قةرَينةى ضاوى طورضيرةكانى جطةرى يةنى تؤ 
( كةس قوتار دةكةى بة جةستةى مردووَي ، جا تكا دةكةمة ئةمة جَيطاى بكرَيتةوة لةو ياساية 50نى )ذيا

ضونكة ئَيمة لة خولة لةوانةية ضةند مانطَيكمان مابى فرياى ئةوة نةكةوين كة ئةم دامةزراوةية ياسايةكى 
 سى دةكةين، سوثاس.تايبةتى بؤ دةر بكات ئةطةر وةزيرى تةندروستيب هاوكارمان بَيت، زؤر سوثا

 براهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:ابةرَيز جعفر 
َيز وةزيرى تةندروستى سوثاس بؤ روونكردنةوة و تَيبينى بةِرَيز )شكورية شَيخانى(، بة تةئكيد هةم بةِر

 هةموو ثةرلةمانتاران بايةا  بةو  ثَيشنيارة دةدةن، )د. عبدالرة جاسم(، فةرموو.
 لرة جاسم رجب:بةِرَيز عبدا

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ئةم ذى ثشتطرييا ظى ثَيشنيارَى دكةين يا هاتيية ثَيشكةا كرن ذ اليَى ليذنا تةندروستى و بةِرَيز دكتؤر 

 ريكةوت وةزيرَى تةندروستى و زؤر سوثاس. 
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 براهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:ابةرَيز جعفر 
( لةم ثرؤذة ياساية دةخةينة 17رة(، بةِرَيزان نيساب تةواوة البردنى ماددةى )سوثاس بؤ بةِرَيز )د. عبدال

( كةس بة ثةسةند دةزانن، ئةوةى دذة  كةس نيية، بة كؤى دةنس ثةسةند 52دةنطدان كَى لةطةَلداية  )
 (، فةرموو.18( البيَيت، ماددةى )17كرا ماددةى )

 :ابراهيمظااَل فةريد  بةِرَيز
 ةرلةمان.بةِرَيز سةرؤكى ث

 (18ماددةى )

هةر كةسَي  ئةندامَيكى مرؤى يان بةشَيكى بةمةبةستى ضاندن بة ثَيضةوانةى حوكمَي  لة حوكمةكانى -1
( ساَل كةمرت 7(ى ئةم ياساية بطوازرَيتةوة ئةوة سزا دةدرَيت بة زيندانيةك لة )3،4،5،9ماددةكانى )

( دة 10000000عرياقى كةمرت نةبَيت و  لة ) ( ثَيني مريؤن دينارى5000000نةبَيت و هةرامةيةك لة )
 مريؤن دينار  زياتر نةبَيت.

ئةطةر ئةم كارةى لة بِرطةى ثَيب و ئاماذة كراوة ببَيتة هؤى مردنى كةسى بةخشةر ئةوة سزاكة دةبَيت -2
( بيست مريؤن دينار 20000000( ساَل و هةرامةيةك لة )15زيندانيكردن بؤ ماوةيةك زياتر نةبَيت لة )

 ( ثةجنا مريؤن دينار زياتر نةبَيت.50000000ةمرت نةبَيت و لة )ك

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
سوثاس بؤ بةِرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايى، ئَيستا ئةوانةى دةينةوَيت مناقةشةى ئةو ماددةية بكةن ناوى 

 ، فةرموو.خؤتان تؤمار بكةن، بةرَيز مامؤستا )مةال مةروان(

 بةِرَيزحسَين امساعيل حسَين )مةال مةروان(:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

( ساَل سلنةكان كةم بكرَيتةوة 15( ساَلة لَيرانة لةوالى )7لة سزاكاندا قةناعةمت واية سلنةكة زؤرة ئةو )
 نةشتةرطةريةك هةرامةكة زياتر بكرَيت، ئةطةر وا بكرَيت قةناعةمت واية لةو كوردستانة ئَيمة ناوَيرَى

 بكات، سوثاس.

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةِرَيزمامؤستا )مةال مةروان(، بةرَيز )سهراب ميكائيل(، فةرموو. 
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 بةِرَيز سهراب ميكائيل حممد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ت ساَلَيت بوورى هاتيية كرن دووبارة نةبن، جتارةت و فَيل خبَيرهاتنا جةنابَى وةزيرى دكةين، دا ئةو تاوانَي
كرن و زؤردارى و خاثاندن ل زارؤكا مرؤظَيت ثَيت،ى و يَيت هةذار و نةخؤشا نةهَيتة كرن، ئيسترالال 
نةخؤشى نةهَيتة كرن هةروةسا كةس و كارَين واذى مافت ثاراستى بن، ثَيشنيار دكةم توندترين سزا بَينة 

ت بابةتَى هةراماتا دا ئةظ خااَل ئَيكَى، خااَل دووَى ذاليَى ياسايى ظة ئةز نزا  ضةند يا مومكينة دانان، تايبة
(، هةر يةك سزايَى وى 9،5،4،3بةس موقتةرةحَى من ئةظةية كو هةر ماددةية بَيتة دةستنيشانكرن )

ئةجنامَيت ديرت فةرقَيت  جودا بيت و ل،َيرَى دا دةست نيشان بكةن، ضونكة سةرثَيضيا هةر سزايةكَى هندةك
( 8هةى ذهندةكا يةعنى ختورةتا وان سةرثَيضيا ذ يَيت ديرت فةرق بيت وان خااَل سَي، نزا  بؤ ضى ماددا )

( سزا دةستنيشان 8سزا بؤ نةهاتية دانان هي،ى دكةم ليذنا ياسايى بةرس،ةك بؤ مة هةبيت، ماددَى )
سةرثَيضى ذ اليةنةكى بو ذ سةنتةرةكَى يان موئةسةسةيةكَى  نةهاتية كرن، خااَل ضارَى ثَيشنيار دكةم ئةطةر

يان جهةكَى تايبةمتةند ب ظةطوهاسنت و ضاندنا ئةندامَيت لةشَى مرؤظى سزا ل،ى توندتر بيت هةكة 
سةرثَيضى ذ كةسةكَى هاتة كرن، ثَيشنيارا دوماهيَى ماددةك بَيتة ئيزافة كرن، هةر موتةبةرعةكَى كارتةك 

َيتة ضَى كرن ضارةسةرَى وى بَى بةرامبةر بَيتة كرن ذ اليَى حكومةتى ظة يان ذى يان هةويةك بؤ ب
 موضةيةكى هةي،انة يَى رةمزى بؤ بيتة دةستنيشان كرن يان ذى هةردووك ظَيكِرا، سوثاس.

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 رةزطةيى(، فةرموو. سوثاس بؤ بةِرَيز)سهراب ميكائيل(، بةرَيز )قادر 

 زطةيى(:ةِرَيز قادر ئؤمتان رسول )قادر رب
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

( ساَل كةمرت نةبَينت واتة بةراى من 15( ساَل كةمرت نةبَيت بِرطةى دووةميشى دةَلَى لة )7سةبارةت بة سزاكة لة )
حالةتى ثَيشَيركارى حوكمةكة مردنى ثَيويست دةكا كةمرتين سزا و زؤرترين سزا ديارى بكةين ضونكة بؤ منونة 

لَيكةوتةوة راستة لة رووى دادوةريةوة حاكم بارودؤخى توند كردنى سزا دةطرَيتة بةر بةاَلم لة رووى 
( ساَل زياتر نةبَيت بؤية 15) ةنس لةوة سزاكحوكم بدان ضونكة لَيرة دةَلَى طر( ساَل 7قانوونيشةوة دةتوانى )

( زياتر نةبَيت ئةوةى بِرطةى 15( ساَل كةمرت نةبَيت لة )7ةم بوترَى لة )َثيشنيار دةكةم بؤ بِرطةى يةك
 زياتر نةبَيت، سوثاس.( 15( سال كةمرت نةبَيت لة )10دووةميب لة )

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 ةرموو. سوثاس بؤ بةِرَيز )قادر رةزطةيى(، خاَلةكى نيزامى بةرَيز )امينة زكرى(، ف
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 بةِرَيز امينة زكرى سعيد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 دةنس دةرنةضووة
 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

سوثاس  دةست خؤا تَيبينيةكى لة جَيى خؤية، ماددة مادددة تَيبينى لةسةر ئة مادة، ثَيشنيار دوايى 
 ية شَيخانى(، فةرموو.ئيزافةا بكرَيت، راستة، بةرَيز )شكور

 مصطفى:بةِرَيز شكورية مسايل 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ديارة ئَيستا لة هةموو واَلتانى دونيا بة تايبةتى لة ئةوروثا بةو ئاراستة دةضن كة ماوةى بةند كردنيان 
من وةكو كةم كردؤتةوة بةاَلم هةرامة زياد دةكرَيت ئةمةا ئةركَيكى زؤر لةسةر حوكمةت هةَلدةطرَيت 

( بةندخيانةى داخستووة 19( ساَلى رابردوو )9منونة باس دةكةم واَلتةكى وةكو هؤَلةندا لة ماوةى )
فرؤيشتوويةتى بة كةرتى تايبةت ئَيستا سةرجةم ئةو بةندخيانانة كراونة بة ميوانانة ئَيمة لة هةرَيمى 

بة ثَيى هةموو لَيكدانةوةكان ئةطةر  كوردستان ماوةيةك لةمةو بةر سةردانى ضاكسازى ئافرةتا  كرد يةنى
سةرجةم فةرمانبةران و مةسرةفى رؤذانةو ئةمانة بكرَين هةر بةندةية رؤذانة ثَيويستى بة مةسرةفى 

( ثةجنا هةزار دينار هةية، بةتايبةتى حكومةتى هةرَيمى كوردستان لةو قةرانة دارايية من 50000نزيكة )
يةكان با هةرامةكان زياد بكرَين بة تايبةتى زؤربةى ئةوانةى لةو تكا دةكةم ثَيداضوونةوة بكرَيت بة سزا

بابةتانةوة تووشى سزا دةبن ثزيشكن، ئَيمة ضاكسازيةكان بةراستى لة ئاستى ثَيويست نيية تؤ ثزيشكَي  
( ساَل لةسةر هةلةيةك تاوانَي  دةخيةية سلن كة دَيتة دةرَى 7بةو هةموو خوَيندن و شةهادةو ماوةى )

ووة لة رووى دةرونى لة رووى هةموو شتَيكةوة جا ئةطةر وا بكرَيت وة ياخوود ئةوانةى لةو تةدمري ب
بابةتةوة كار دةكةن كةسانَيكن دةاَلَلن هةَلبةتة ثارةيان زؤرة بؤية زؤرترين هةرامةيان لَيبسَيندرَى بةاَلم با 

ن وة ئةو بارطرانية قورسةى نةطريَين ئةوة دةبَيتة داهاتوو شتَيكى باا بؤ حكومةتى هةرَيمى كوردستا
 ناكةوَيتة ئةستؤ، سوثاس.

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةرَيز )شكورية شَيخانى( بةرَيز )عباس هزاَ(، فةرموو.

 بةِرَيز عةباس هزاَ مريخان:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

م سزايةكانى بةند كردن كةم ببَيتةو ضونكة رَيطاى ترمان هةية بة نسبةت سزايةكان ئةمن ثَيشنيار دةكة
بؤ سزادانى ئةوانةى تووشى سةرثَيضى هةَلةى ثزيشكى دةبن بؤ ئةوةى زيندانةكان  ئةو بَيت،لةبةر ئةوةا 
ثَيشنيار دةكةم هةر كةسَي  تووشى هةَليةك ببوو بؤ ماوةيةكى دياريكراو بروانةمةكةى لَيوةربطرن ئةوة 
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ن سزاية بؤ دكتؤرَي  كة بروانامةكةى بؤ كاتَيكى دياريكراو، ئةو سااَلنةى كة بؤ زيندان داناون طةورةتري
ئةو بروانامةيان وةربطريَى نةيةَلن كارى بكةن، دوو ئةو شوَينانةى كة ئةم كارة ناياساييانةى ئةو شوَينانةى 

نةا داخبرَين، هةر كةسَيكيب كة كراونة نةخؤشخانةى تايبةتى مةرجةكانى تةندروستى تَيدا نيية ئةما
هاوكارى ثزيش  بووبَيت لةم كارةدا ئةوانيب بةشدار بن لة سزادان بة شَيوةيةك كة رةضاوى عةدالةت 
بكرَيت بةاَلم ئَيمة نَيني كةرتى تةندروستيمان تةدمري بكةين بة سزايةك كة شايستةى ئةوةنني ضونكة 

ََ بؤية ئَيمة ثَيويستة رةضاوى ئةوةا بكةين، ثزيش  لةطةل مرؤظ روور و  هةستى مرؤظايةتى دةجو و
 سوثاس.

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةرَيز )عباس هزاَ(، خاَلةكى نيزامى )د.رَيواس فايةق(، فةرموو.

 بةِرَيز رَيواس فائجن حسَين:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ن كة داواى كةمكردنةوةى سزاكة دةكة ن لةم مونتةلةقةية برييان نةماوة كة بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةما
( ماددةكانى ترى ئةم ياسايةمان ثةسةند كردووة 2015( ضني لةبةر  ئةوةى ئَيمة لة )3،4،5،9ماددةكة )

بة تةسةورى من ئةطةر ئةو ماددةيانة بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان يةك جار خبوَينرَيتةوة كةس داواى 
كةمكردنةوةى سزاكة ناكات بة عةكسةوة داواى زياد كردنى دةكةم، بةشَيكى ئةوة ثةيوةندى بةوةية ئةم 
راثؤرتة راثؤرتى بة تةنها ئةحكامى سزاكانى ئةم ثرؤذة قانوونيةية ئةطينا ئةحكامةكانى ترى ثَيشرت 

ترى الية بيخوَينَيتةوة بؤ  ثةسةند كراون بؤية داوا ئةكةم بةرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايى ئةطةر ماددةكانى
 ئةوةى لةم جةدةلة بضينة دةرةوة، زؤر سوثاس.

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
سوثاس بؤ بةرَيز )د.رَيواس فايةق( بؤ ئةو روونكردنةوةية زؤر لة جَيى خؤية، با ئةم طفتوطؤية بةردةوام 

نةا خبوَينرَيتةوة زؤر ثَيويستة بؤ ئةوةى بةرضاو روونى زياترى كةين دواى داواى لَيدةكةين ئةو ماددا
 ئةندامانى ثةرلةمان ببينت، كاك )صاحل ف َى(، فةرموو.

 بةِرَيز صاحل ف َى حممد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ى منيب هةمان ئةو ثَيشنيارةم هةبوو وةك ئةوة كاك ) قادر( ئاماذةى ثَيدا اليةنى كةم و اليةنى زؤرى ديار
بكرَيت وة من لة خاَلى دووةما ثَيشنيار ئةكةم ئةطةر بكرَيت بة دوو برطة، برطةيةكيان تايبةت بكرَيت بة 
مردن، بِرطةيةكيان تايبةت بكرَيت بؤ ئةوى كة كةسَي  بة هؤيةوة ثةككةوتة ئةبَيت، ئةوةى 

واية هةرامةكة اليةنى  ثةككةوتةكةشى تيا ديارى بكرَيت اليةنى كةم و اليةنى زؤرى هةم سزاكان من ثَيم
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كةم و اليةنى زيادةكةى دوو هَيندة زياترة، خؤى بؤ منوونة ئةَلَيت سَى بؤ ثَيني يان حةوت بؤ دة يان سى 
( بَيت حةقة جياوزيةك هةبيت لة نيوة بؤ 50( بَي و ئةو سةرى )20بؤ ثةجنا ناكرَيت الى كةمى )

 سةرووى زؤترينةكة دةست ثَيبكات، سوثاس.
 ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: بةرَيز جعفر

سوثاس بؤ بةرَيز )صاحل ف ى( ئةوةى مةبةستى بةرَيزتان مردن و ثةككةوتن ببنة دوو بِرطةى جياواز، ئةو 
 تَيبينية بةِرَيزان لةليذنةى ياسايى، ليذنة ثةيوةنديدارةكان، ليذنةى تةندروستى، فةرموو.

 :بةِرَيز عبدالرة جاسم رجب
 ز سةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَي

بةس بؤ زانينا بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان تةقريبةن ئةو سزايانة حةتا حةدةكى ستاندةرن يةعنى لة 
سزاى عرياقى هةمان سزايةكانن، وة دةوَلةتى دةورووبةريب )مصر، ئوردن، توركيا( تةقريبةن ئاواية 

 وثاس.%( نيينة بةس تةقريبةن ئاواية بؤ زانينى جةنابتان، س100)
 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةرَيز )د.عبدالرة(، ليذنةى ئةوقاي، بةرَيز )د.سرياش(، فةرموو.

 :سرياش امحد حممد بةِرَيز
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

( ساَل وةكو برَيني 5( بؤ مابةينى )3( ساَلةكة كةم بكرَينت بؤ حدوودى )7بةراستى من ثَيم ضاكة كة )
( يةكةا بكرَيت 10( كةمرت نةبينت )10ح ووبة با هةرامةكة زياد بكرَيت ثَينلةكة بة اليةنى كةم لة )

 ( بيست مريؤنَي ، سوثاس.20000000بؤ حدوودى )
 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

اي،  ليذنةى مافى مرؤظ، لَيرة نيية، داوا لة بةِرَيز )د. سوثاس بؤ بةرَيز )د.سرياش(،  سةرؤكى ليذنةى ئةوق
( دةربييت، 18رَيكةوت( وةزيرى تةندروستى هةرَيمى كوردستان دةكةين راى خؤى سةبارةت بة ماددةى )

 فةرموو.

 بةِرَيز رَيكةوت محة رشيد )وةزيرى تةندروستى(:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ةرَيز سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان من حةز دةكةن هةندَي  بةناوى خواى بةخشندةى ميهرةبان، ب
شت بَرَيم ديارة بةِرَيزان هةندَي  لة ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان وا ئةزانن ئيَرستا ئةو رَى و شوَينانةى 
كة ئةكرَيت لة دامةزراوة تةندروستييةكان هةيرى سزاكان نةبَيـت شتَيكى واى قةرق نيية جطة لة سزاكان 
لةم ياساية، ئَيمة هةر دامةزراوةيةكى تةندرزستى كة رَيثَيدانى ضاندنى طورضيرة يان هةر ئةندامَيكى تر 
بَيت ئةبَيت ليذنةى بااَل لة وةزارةت رةزامةند بَيت ئةوة يةكةم، دووةم ئةو ليذنةيةى كة ئةو خةَلكانة 
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اية نوَينةرى ثؤليسى تَيداية، نوَينةرى دةبينَيت ئةوةى كة بةخشةرةكة ئةبينَيت هةم نوَينةرى ئاسايشى تَيد
دةروونى تَيداية دكتؤرى هةموو مةجالةكاتى تَيداية رى شارستانى تياية هةروةها دكتؤر رةطةزنامة و با

لةبةر ئةوة هةموو ئةو رَيكارانة بة ثَيى ياسا دةكرَيت، وةبرواا ناكةم هيض ثزيشكَي  تاكو ئةو دؤكؤمَينتة 
ان بةَلَيننامةى موصةدةق لةاليةن كاتب عةدلةوة هةية كة ئةو ئةبَيت بةخشةر ياساييانة تواو نةبَيت  ي

ت، بؤية ئَيمة ئةو ِرَيكارانة هةمووى ئةكةين، سةبارةت بة سزاكان بيت كة ئةو هيض بةرامبةرَي  وةرنةطرَي
ية، بةاَلم )د. عبدالرة( ئاماذةى ثَيدا فيعرةن من ئةوانةى عرياق و ئةوانى تريشم خوَيندؤتةوة نزي  ئةوة

ضونكة بةراستى لة بةندخيانة خةَل  ئيصالر نابَيت ئةطةر تؤ رى هةندَي  لة ثةرلةمانتاران، لةطةل ثَيشنيا
بتةوَى خةَل  ضاكساز بكةى لة بةندخيانة خةَل  ضاكساز نابَيت وة زؤربةى زؤرى ئةو خةَلكانةى كة ئةم 

و بِروانامةيان هةية دواى بةكالؤريؤس نةشتةرطةرية دةكةن ثزيشكى طةورةت ثزيشكَي  زؤر بةيان دو
خةَلكى ثرؤفيشنةَلن، بؤية ثةرلةمانى كوردستان ياخود هةردوو ليذنةى ياسايى و تةندروستى بة سزاكاندا 

( ئَيمة خوَيندنةوةمان بؤ 2015بضنةوة ئةوة شَيكى باا دةبَيت، وةكو )د.رَيواس( ئاماذةى ثَيدا فيعرةن )
( دةَلَيت ) 15 بؤم هةية بطةرَيمةوة بؤ دواوة يان نا  بةس لة ماددةى )ئةو ياساية كردووة بؤية نازا 

بريارَي  لة وةزارةتى تةندروستيةوة دةربضَيت سةبارةت بة وةرطرتنى بةخشني لة كةسى مردوو( من ثَيم 
 باشة شتَيكة بؤ زياد بكةن يان ئةو كةسةى كة وةزير دةسةاَلت ئةداتَى بؤ منونة نةخؤشَي  لة )طةرميان(

( سةعاتا ئةبَيت ئةو طورضيرةى لَيوةرطريَى ناطاتة وةزير لة 6لة )دهؤك( يان لة )سرَيمانى( لة ماوةى )
هةولَيرو بِريارى بؤ دةربكات ئةمانة كاتى دةوَيت، بؤية يا وةزير يا وةزير تةخويرى كا كة ئةو بِريارة دةركا، 

خراث نيية، ضونكة ئةوة كَيشة دروست ئةكا ( ثَيشرت، ئةطةر فةقةرةيةكى بؤ زياد بكرَيت 15لة ماددةى )
 لة دواييا، سوثاس.

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
ئةوة ثةسةندكراوة، با بزانني دواى ئةو ثةسةندة، ديارة ئةو ثَيشنيارةى هاتوو الى )د. رَيواس( ماددةى 

 وَينني.( بةرَيز )د.ظاال( ئةم ثَيني ماددانة خب9،7،5،4،3)
 :ابراهيمبةِرَيز ظاال فةريد 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ( دةنطى لةسةر دراوة لة ثةرلةمانى كوردستان.3ماددةى )

ناكرَيت هةر ئةندامَي  يان بةشَي  لة ئندامَي  يان شانةيةك لة جةستةى مرؤظَيكى زيندوو بطوازرَيتةوة -1
ها لة حاَلةتى زةروورةت نةبَيت كة ثَيويست بكات بؤ بة مةبةستى ضاندنى لة جةستةى مرؤظَيكى ديكة تةن

ثارَيزطارى كردن لة كةسى وةرطر يان ضارةسةر كردنى لة نةخؤشيةكى كوشندة بةو مةرجةى طواستنةوةكة 
تاكة ئامراز بَيت بؤ بةرةنطار بوونةوةى ئةم زةروورةتة و طواستنةوةا نةبَيتة هؤى ئةوةى كةسى بةخشةر 

 ة بَيت لةسةر ذيانى يان لةسةر تةندروستى.تووشى مةترسييةكى طةور
 ضاندنى ِرذَينةكانى زاوزَيى و بةشةكانى و شانةكانى و خانةكانى قةدةهة دةكرَيت.-2
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ئةوةى كة دةخيوَينمةوة هى ئينصاتة رةنطة لة ناو رابؤرتةكة ئةوة نةبَيت رةنطة ئةوة طؤرانكارى بةسةر 
رلةمانةوة بةاَلم ئةوةى ئةمن دةخيوَينمةوة ئةو ماددانةن هاتووة دواى  ئةوةى ثةسةند كراوة لة اليةن ثة

 كة ثةسةند كراون بةو طؤرانكاريانةى كة بةسةر يان داهاتووة.
 (4ماددةى )

نا بَيت طواستنةوةى هةر ئةندامَي  يان بةشَي  لة ئةندام يان شانةيةك لة جةستةى مرؤظَيكى زيندوو بؤ 
 درَيت تةنها بة بةخشني نةبَيت.ضاندنى لة جةستةى مرؤظَيكى ديكة ئةجنام ب

 ( 5ماددةى )
ثَيويستة بةخشينةكة لة ويستَيكى ئازاد و جَيطريكراو بة نووسراوَيكى فةرمى سةرضاوةى طرتبَيت -1 

 ئةويب بةو شَيوةيةى كة ثةيرة و رَينماييةكانى ئةم ياساية ديارى دةكةن.
( عديم اهليهى نالَيهاتة و كةم لَيهاتة )  جطة لة نةشتةرطةرى ضاندنى مووخى ئيَرس  بةخشني لة كةسان-2

قبوَل ناكرَيت هةتا ئةطةر داي  و باوكيشى يان ئةوةى لة رووى ياساييةوة نوَينةرايةتى دةكات رةزامةندى 
 لةسةر بدةن.

دةكرَيت طواستنةوة و ضاندنى خانةى داي  خانةى رَيطةى لة منداَل و لة كةسانى نا لَيهات و كةم لَيهاتة -3
و باوك و يان منداَلةكانيان لة نَيوان خؤش  و برايةكان ئةجنام بدرَيت بة مةرجَي  رةزامةندى  بؤ داي 

نووسراو لة هةردوو داي  و باوكى منداَلةكة بدرَيت ئةطةر هةردووكيان لة ذيانادا مابن يان يةكَيكيان لة 
و لة جَيطرةوة يان نوَينةرى حاَلةتى مردنى ئةوةى ديكةيان لةو كةسةى باوانة يان ويصايةتى لةسةر هةية 

 ياسايى كةسى نالَيهاتة يان كةم لَيهاتة.
( وةكو ئيشارةمت ثَيدا بة هةَلةيى هاتووة لةبةر ئةوةى ئَيمة 7( هاتووة بةاَلم لَيرة ماددة )7دوايى ماددةى )

َى يةكسةر ( لَيرانة هةَلدةطري7( داناوة بؤية مادةةى )7( سزايةكى تايبةمتان بؤ ماددةى )21لة ماددةى )
 (.9دَيينة سةر خوَيندنةوةى ماددةى )

 (9ماددةى )
دةكرَيت بؤ زةروورةتَيكى ثَيويست بؤ ثارَيزطاريكرن لة ذيانى مرؤظَيكى زيندو يان ضارةسةر كردنى لة 
نةخؤشيةكى كووشندة يان تةواو كردنى كةم بوونَيكى ذينةوةرى لة جةستةيدا ئةندامَي  يان بةشَي  لة 

ةيةكى اليشةى مرؤظَيكى مردووى تَيدا بضَينرَيت ئةطةر مرددةكة بةر لة مردنى وةسيةتى ئةندام يان شان
ئةو كارةى كردبَيت بة وةسيةت نامةيةكى بةَلطةدار جَيطريكراو لةسةر هةرى ثةرَيكى فةرمى يان دانى 

 رى دةكرَين.ثَيدانابَيت ئةو رَيكارانةى كة ثةيرةو رَينمايية دةركراوةكان بة طوَيرةى ئةم ياساية ديا
دةكرَيت طواستنةوةى بكرَيت لة ئةندامى جةستةى مردوو بةمةبةستى ضارةسةر كردن يان بة مةبةستى -2

 (.4زانستى مةرجى بةدةست هَينانى رةزامةندى نزيكرتين كةسانى تا ثرةى )
دووة ئايا ئةوةى كة لة راثؤرتةكةدا  هاتووة وةكو خؤى دةخيوَينمةوة ضونكة من لَيرة ئةوانى كةم شةطب كر

 ماوة يان نةماوة ئةوة دةَبيت ئةو ماددةية بة وردى لة ئينصات وةربطريَيتةوة



 369 

بة ثَيى ريزبةندى خوارةوة كضةكانى كورةكانى كورةكان دوات رباثري لةالى باوك دواتر برا و خوشكةكان  
ياتر بوون ثَيويستة دواتر كورةكانى براكان دواتر مامةكان دواتر كورةكان مامةكان ئةطةر كةسة نزيكةكان ز

رةزامةندى زياتر بَيت لة هةموو حاَلةتةكان دةبَيت رةزامةندييةكة بة نووسراو بَيت بة ثَيى ئةو 
 مةرجانةى خوارةوة:

نابَيت كةسى مردوو لة ناو ذيانى خؤى وةسيةتى كردبَيت كةلة دواى مردنى هيض ئةندامَيكى جةستةى -أ
سراوَي  بَيت كة دوو كةس شياو لة رووى ياساييةوة شاهَيديان خؤى ببةخشَيت، ئةمةا دةبَيت بة ثَيى نوو

 لةسةردابَيت.
لَيكؤَلينةوة بكرَيت بؤ مردنةكةى بكرَيت بة شَيوةيةكى يةكالكةرةوة و بة ثَيى ليذنةيةكى ثَيكهاتوو بؤ -ب

 ئةو مةبةستة.
ةرى لَيكؤلينةوةى نابَيت ريشة كَيب كردن لة الشةى مردوو ئةجنام بدرَيت مةطةر بة مؤَلةتى دادو-3

 تايبةمتةندةوة بَيت كة بابةت بَيت بؤ لَيكؤَلينةوةى تاوانكارى.
 وةسيةتكار بة يةكَي  لة  ئةندامةكانى بؤى هةية لة وةسيةت نامةكة ثاشكةز ببَيتةوة.-4

( ئةندام ثةرلةمان داواى يان 3( زياتر لة )18بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان ئةوةى ثةيوةست بوو بة ماددةى )
ردووة كة سزايةكان كةم بكرَينةوة وة هةرامةكان زياد بكرَين وة، جا ئةطةر جةنابتان ئةو ثَيشنيارة ك

 خبةنة دةنطدان بؤ ئةوةى ئَيمة ةكو ليذنة ثةيوةنديدارةكان رَيكى خبةينة ماددةكة، سوثاس.
 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

(، سةرؤكى ليذنةى ياسايى، بةِرَيزان ئةو بِرطة دةخةينة دةنطدانةوة كَى لةطةَلداية  سوثاس بؤ بةِرَيز )د.ظااَل
( كةس دذن، بة زؤرينةى دةنس ثةسةند كرا. كؤى 2( كةس بة ثةسةند دةزانن، ئةوةى دذة  )48)

 ماددةكة، فةرموو.
 :ابراهيمبةِرَيز ظاال فةريد 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 نيارةكة ليذنة ثةيوةنديدارةكان ماددةكةيان بةم شَيوةية دارشتةوة:دواى قبووَل كردنى ثَيش

 (18ماددةى )

هةر كةسَي  ئةندامَيكى مرؤى يان بةشَيكى بةمةبةستى ضاندن بة ثَيضةوانةى حوكمَي  لة حوكمةكانى -1
زياتر  ( ساَل7(ى ئةم ياساية بطوازَيتةوة ئةوة  سزا دةدرَيت بة زيندانيانَي  لة )3،4،5،9ماددةكانى )

( 20000000( دة  مريؤن دينارى عرياقى كةمرت نةبَيت و  لة )10000000نةبَيت و ثَيبذاردنَي  لة )
 بيست مريؤن دينار  زياتر نةبَيت.
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ئةطةر ئةو كارةى لة بِرطةى ثَيب و ئاماذة كراوة ببَيتة هؤى مردنى كةسى بةخشةر ئةوة سزايةكة -2
( سى مريؤن 30000000( ساَل و ثَيبذاردنَي  لة )10نةبَيت لة )دةبَيت زيندانيكردنى بؤ ماوةيةك زياتر 

 ( ثةجنا مريؤن دينار زياتر نةبَيت.50000000دينار كةمرت نةبَيت و لة )

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
ة ثةسةند دةزانن، ( كةس ب47ماددةكة بةو شَيوازةى خوَينرايةوة دةخيةينة دةنطدان كَى لةطةَلداية  )

(، 19( ثةسةند كرا. ماددةى )18بة زؤرينةى دةنس ماددةى )( كةس بة ثةسةند نازانن، 2دذة  )ئةوةى 
 فةرموو، بةردةوام دةبني خاَلةكى نيزامى كاك )سةهراب(، فةرموو.

 بةِرَيز سةهراب ميكائيل حممد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ( سزا بؤ نةداناية نزا  بؤ ضى  8كر، ماددا ) من ثرسيار ذ بةِرَيزَين ليذنا ياسايى
 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 )د.ظاال( فةرموو. فةرموو وةاَلمت دةدةنةوة،

 :ابراهيمبةِرَيز ظاال فةريد 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
(مان دانةوة و 5ئةحكام بؤ ية ماددةى )(ى ياساكةدا بووة بة 5(دا هاتووة لة ماددةى )8ئةوةى لة ماددةى )
 سزانان بؤ داناوة.

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 (، فةرموو.19سوثاس بؤ ئةو روونكردنةوة، ماددةى )

 :ابراهيمبةِرَيز ظاال فةريد 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 (19ماددةى )

(ى ئةم ياساية دةق نووس كراون هةر كةسَي  18نةى لة ماددةى )لةطةَل ثَيشَيل نةكردنى ئةو سزايا-1
نةشتةرطةريةك لة نةشتةرطةريةكانى طواستنةوة يان ضاندن لة دامةزاروةيةك جطة لةو دامةزراوة 
بزيشكيانةى مؤَلةت دراون ئةجنام بدات لةطةل ثَيزانينى بةم كارة ئةوة سزا دةدريَينت بة زيندانيكردن بؤ 

( ثةجنا مريؤن دينار كةمرت نةبيت و 50000000( ساَل و هةرامةيةك لة )15ةبَيت لة )ماوةيةك كةمرت ن
( سةد مريؤن دينار زياتر نةبَيت، وة ئةطةر كارةكةى بووة هؤى مردنى كةى بةخشةر 100000000لة )

 يان وةرطر ئةو زيندانيةكةى هةتا هةتايية.
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اوة بزيشكيةكة لةو جَيطايةنةى مؤَلةتيان نةدراوة بةِرَيوةبةرى بةرثرس لة كارطَيرى كردارةكيدا دامةزر-2
تياياندا هةر نةشتةرطةريةك لة نةشةتةرطةريةكانى طواستنةوةى ئةندامة مرؤييةكانى يان بةشَيكى يان 

 شانةيةكى مرؤيى ئةجنام بدرَيت ئةو بةهةمان سزاى دةق نووسكراو لة بِرطةى ثَيشوودا سزا دةدرَيت.

 يكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمن
سوثاس بؤ بةِرَيز )د.ظاال(، سةرؤكى ليذنةى ياسايى، دةرطاى طفتوطؤ دةكةينةوة ئةوةى دةيانةوَيت بةشدارى 

 بكةن لة طفتوطؤ، شةا بةرَيز دةيانةوَى بةشدارى بكةن لة طفتوطؤ، بةِرَيز )شكورية شَيخانى(، فةرموو.

 :مصطفىبةِرَيز شكورية مسايل 
 ز سةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَي

بة هةمان شَيواز بةراستى ثَيمان باشة لةم بِرطةيةا هةرام زياد بكرَيت وة سزاكان كةم بكرَيتةوة، 
 سوثاستان دةكةين ئةطةر ثَيداضوونةوة بكرَيت ضونكة بة ثَيويستى دةزانني، سوثاس.

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 ز )شكورية شَيخانى(، ثَيب ئةوةى دةست ثَيبكةى خاَلةكى نيزامى كاك )د.عزةت(، فةرموو.سوثاس بؤ بةِرَي

 بةِرَيز عزةت صابر امساعيل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لة زؤر بِرطة و ماددةى ئةو ثرؤذةية ياسايةدا وشةى مرؤيى هاتووة بؤ ية بة عةرةبى يةعنى ) ئينسانى( 
ليذنةى ياسايى دةكةم وورد تر لةم وشةية بكؤَلَيتةوة وشةيةكى تر دابنَيت،  ئينسانى صيفةية، بؤية داوا لة

( لة هةر شوَينَيكا وشةى )مرؤيي( دانرابَيت 18(، ماددةى )19بؤ هةموو ماددةكان، بؤ منوونة ماددةى )
تةوة يةعنى ئينسانى سيفةية تةعبري لة بةشَيكة جةستةى مرؤظ ناكات بؤية هيوادارم بة ووردتر دابِرَيذرَي

 بؤ هةموو ماددةكان، سوثاس.

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
(، عثمانباشرتيان هةية، بةرَيز )عرى ئةوانةى لة زمانةوانى شارةزايى  سوثاس بؤ ئةو تَيبينية دوايى

 فةرموو.

 عرى: عثمانبةِرَيز عرى 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

( 10( كَيمرت نةبيت ذ )7كَى، دةربارَى سزا ئةز ثَيشنيار دكةم ماوَى زيندانى كرنَى ذ )( بِرطا ئَي19ماددَى )
( شَيست 60000000( ثةجنا مريؤنا بؤ )50000000سااَل زياتر نةبيت، ديسا هةرامة بَيتة زَيدةكرن ذ )
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( ساَل 20) ( سةد مريؤنا زَيدةتر نةبيت و سزايَى هةتا هةتايى ببيتة100000000مريؤنا كَيمرت و ذ )
 سزايَى هةتا هةتايى نةمينيت، سوثاس.

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 سكرى(، فةرموو. مصطفىبةرَيز )عثمان(، سوثاس بةرَيز )عرى 

 امحد محد: مصطفىبةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ة  لة بةينى حةدى ئةدناى هةرامةو حةدى جؤرمطاطيه وا هةست دةكةم لة زؤربةى بِرطة و ماددةكان 
( مريؤن ثَيم وابى زؤرة ئةو ماوةية لة هةموو بِرطةكان 150( و )100ئةكسةرى يةعنى لَيرة لة بةينى )

ئةوةندة نةدرَيتة  تةصةروفى حاكم تةصةرووي كا كةمةكةى كا يان  مطاطيهكة مالحةزةى ئةوة بكةين 
 وثاس.زؤرةكةى بكا بةينةكة زؤرة ثَيم وابى، س

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 بةرَيز )فرحان جوهر(، فةرموو.(، سكرى مصطفىسوثاس بةرَيز )

 بةِرَيز فرحان جوهر قادر:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

وةى لة ( لة هةردوو بِرطةكةى يةكةم و دووةم بكرَيتة يةك ماددة لةبةر ئة19من ثَيشنيار دةكةم ماددةى )
بِرطةى دووةميب هاتووة هةمان ماناى لة بِرطةى يةكةمدا هةية بؤية هةردووكى دةمي بكرَيت بة يةك 

 ماددة تةواو بكرَيت، زؤر سوثاس.

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 بةرَيز ) قادر رةزطةيى(، فةرموو.(، سوثاس بةرَيز )فرحان جوهر

 ؤمتان رسول:بةِرَيز قادر ئ
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

من ثرسيار ئةوةية لةو ليذنة بةِرَيزانة ئايا مةبةست لة لَيزانني بةو كارة ضيية مةبةست لة ثَيزانني ئةم 
كارة، مةبةستةكة ئةوةية كة دكتؤرةكة ئةو دكتؤرةى كة نةشتةرطةريةكة دةكات نةيزانيوة كة ئةو 

ةى هةية خؤ ئةو نةشتةرطةرية نةشتةرطةريةكى عادى نيية، ناكرَيت دامةزراوة مؤَلةتى ئةو نةشتةرطةريي
نةشتةرطةريةكى طةورة دةكات ئةو دامةزراوةى  ئةو نةشتةرطةريةى لَيدةكات  ئةو دكتؤرة وا نةزاني

لةوَى مؤَلةتى هةية يان نيية ئةطةر مةبةستةكة ئةمة بَيت  لة راستيدا ثَيشنيار دةكةم البيَيت، ضونكة 
يشكةكة نةزانَيت لة كوَى، لةو شوَينةى كة نةشتةرطةرى لَيدةكرَيت كة نةزانَيـت مؤَلةتى ئةو ناكرَيت بز
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جؤرة نةشتةرطةرييةى هةية، وة ئةطةريب بة هةَلة دابرابَيت يان لَيثرسراوى كارطَيريةكة وتبَيتى هةية و 
زانني بوو كةواتة ئةم دةضَيت نةبووبَيت ئةوة ئةو تاوانبار نيية، ئةمان تاوانبارن، قسةا لةسةر زانني و نة

كة ضووة بةر دةمى دادطا ئةَلَيت من نةمزانيوة سزاى زانينةكة ديارة وة سزاى نةزانينةكةا وابزا  دةبَيت 
 ( بؤية ثَيشنيار دةكةم  لةطةَل  ثَيزانينى لةم كارة البيَيت، سوثاس.18بطةرَينةوة بؤ ماددةى )

 سةرؤكى ثةرلةمان:بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى 
 بةرَيز مامؤستا مةال )مةروان(، فةرموو.(، زطةيىسوثاس بةرَيز )قادر ر

 بةِرَيزحسَين امساعيل حسَين:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لةطةل ثشتطرييم بؤ ئةو ثةرلةمانتارانةى كة داواى كةم كردنةوةى سلن دةكةن بةاَلم روونكردنةوةكم 
َيت )ئةطةر كارةكةى بووة هؤى مردنى كةسى بةخشةر يان وةرطر ئةوة لةسةر خاَلى ئةخري هةية كة دةَل

زيندانيةكةى هةتا هةتايية( قةناعةمت واية مانةوةى كةمَي  لة دكتؤرةكان دةتوانن نةشتةرطةرى بكةن، 
ضونكة زؤرَي  لة نةخؤشةكان جارى وا هةية مةجبوورة دكتؤر نةشتةرطةرى بؤ بكات وة خزمةكانى 

، بةاَلم لةوانةية نةخؤشيةكى ديكةى هةبَيت ئةو نةخؤشي بؤت مايةى ئةوةى ئةو ئيرراحى لَيدةكةن
نةخؤشة ترَيت يان بةجنةكة، دكتؤر ئةوة ئيشى دكتؤرةكانة كة بةجنى عمومى لَيدةدرَينت نةوعةن  ما 

ةناعةمت مردووة ئةو ئينسانة دتؤر هةزار )قول هو الرة( دوعا دةكات تا بة خؤ دَيتةوة، يةعنى ئةو حاَلتان ق
واية دةبَيت ورد تر مةعامةلةى لةطةل بكةين ئَيمة بةو تووندى و بةو ع وبةيةكى قاصى قةناعةمت واية 
دةست و ثَيى دكتؤرةكامنان دةبةستينةوة دكتؤرَيكى اخصائيمان دةس ناكةوَيت عةمةليامتان بكات، دةستتان 

 خؤا بَيت.

 ةمان:بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرل
ئةو مةبدةئةى كةم كردنةوةى زيندان و زياد كردنى هةرامة ، سوثاس بةرَيز مامؤستا مةال )مةروان(

 وابزا  مةبْد  بوو بؤ هةمووان دةطةرَيتةوة، بةرَيز خاتوو )مريم صمد(، فةرموو.

 بةِرَيزمريم صمد عبدى:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سى دةكات ديارة ئةو سزاية كة دةدرَيت بؤ كةسَيكة بؤ دكتؤرَيكة سةبارةت بةو ثَيشنيارةى مةال )مروان( با
كة نةشتةرطةرى بكات مؤَلةتى نةبَيت، ضونكة لة ماددةكة وا باس دةكرَيت كة ئةو موئةسةسةية يان ئةو 
دكتؤرة مؤَلةتى نةبَيت ئةو كارة بكات بؤية ئةو سزا بؤ  دانراوة، من لةطةَل ئةو رايةدام كة هةرامةكة زياد 

 رَيت وة حوكمى زيندانيةكةى كةم بكرَيتةوة، سوثاس.بك
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 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 سوثاس بةرَيز)مريم صمد(، ئَيستا داوا لة ليذنة ثةيوةنديدارةكان دةكةين كاك )د.عبدالرة(، فةرموو.

 بةِرَيز عبدالرة جاسم رجب :
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

يا ثشتطرييا ئاخفتنَيت خوشكة مريم صمد دكةم، سةبارةت ب ثَيشنيارا بةِرَيز مةال مةروان، ضونكى ئةظة من ذى ظ
موحةدةدة ئةطةر ئةو موئةسةسا سرى مؤَلةت ثَى نةدرابى نةشتةرطةرى طورضيرة و ئةندامَيت لةا بكةت، بةس 

 ئةطةر مؤَلةت ثَي درابيت و نةخؤا مرد ئةظة بابةتةكَى ديية، سوثاس.
 ةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:ب

 سوثاس بةرَيز)د.عبدالرة(، بةرَيز. )د.سرياش(، سةرؤكى ليذنةى ئةوقاي، فةرموو.

 بةِرَيز سرياش امحد حممد :
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ساَل هةتا هةتاى  (15تةنها مالحةزةم لةسةر زيندانى هةتا هةتاييةكة هةية بة ثَيشنيارى من بكرَيتة )
زؤرة، ئةو كةسة ضةند   هةوَلى داية خزمةتةك بكات بةاَلم دوايى كة نةيتوانيوة هةتا هةتايى وةكو قةترى 

 ( ساَل خراث نيية.15( ساَل )10عةمدة بةارستى زيندانى هةتا هةتايى بؤ دكتؤرَي  ناكرَيت، بةراى من )

 رلةمان:بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثة
سوثاس بةرَيز)د.سرياش(،  ماددةكة لة دواى وةرطرتنى تَيبينيةكان ثَيشنيارةكان دةخوَينرَيتةوة، ثَيب 

 ئةوةى ماددةكة خبوَينرَيتةوة، بةرَيز )د.رَيكةوت(، فةرموو.

 َيكةوت محة رشيد )وةزيرى تةندروستى( :بةِرَيز ر
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ية ئةوة كَى بةرَيوةبةر  طاطةبةرى بةرثرس لة كارطَيرى كردارةكى تؤزَي  مة( بةِرَيو19دووةم ماددةى )
موئةسةسة هةية بةِرَيوةبةرى هةية دوايى بةِرَيوةبةرى كارطَيرى هةية دوايى مةسئوَ ئةو قسمةى هةية 
لةبةر ئةوة من ثَيم باشة بةس بنووسرَيت )بةِرَيوةبةر(، يةعنى بةِرَيوةبةرى بةرثرس لة كارطَيرى 

ردارةكى سَى ضوار كةس دةطرَيتةوة سيفةتةكة ون دةبَيت، بةاَلم بةِرَيوةبةرى يةكةمى موئةسةسةكة، كَى ك
بةِرَيوةبةرى يةكةمى موئةسةسةكةية ئةوة ئةزانَى ئةو مةئةسةسةي مؤَلةتى فةرمى لة وةزارةتى 

ةرَي  نةزانَى، ضونكة تةندروستى ثَيدراوة يان نا ئةوة مةسئوولة لةو بابةتة برواا ناكةم هيض بةرَيوةب
( ئةو نةشتةرطةريانة operation (specialئةو نةشتةرطةريانة ثَيى دةَلَين )نةشتةرطةرى تايبةت(،

هةمووى ئةبَيت بة مؤَلةتى تايبةتى ليذنةى بااَلى ضاندنى طورضيرة بَيت لة هةرَيمى كوردستان ضاندنى 
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ية، هةر طاطى كارطَيرى كردارةكى تؤزَي  مةئةندامةكانى لةا بَيت، بؤية ثَيم واية ئةو بةِرَيوةبةر
 بةرَيوةبةر، زؤر سوثاس.

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
)د.رَيكةوت(، وةزيرى تةندروستى هةرَيمى كوردستان، ئيَرستا ماددةكة لة دواى وةرطرتنى  سوثاس بةرَيز

 تَيبينيةكان دةخوَينرَيتةوة، فةرموو.

 :ابراهيمظاال فةريد بةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 (19ماددةى )

(ى ئةم ياساية دةق نووس كراون هةر كةسَي  18لةطةَل ثَيشَيل نةكردنى ئةو سزايانةى لة ماددةى )-1
نةشتةرطةريةك لة نةشتةرطةريةكانى طواستنةوة يان ضاندن لة دامةزاروةيةك جطة لةو دامةزراوة 

ن ئةجنام بدات لةطةل ثَيزانينى بةم كارة ئةوة سزا دةدرَيت بة زيندانيكردن بؤ بزيشكيانةى مؤَلةت دراو
( ثةجنا مريؤن دينار كةمرت نةبيت 50000000( ساَل و بة ثَيبذاردنَي  لة )10ماوةيةك كةمرت نةبَيت لة )

شةر ( سةد مريؤن دينار زياتر نةبَيت وة ئةطةر كارةكةى بووة هؤى مردنى كةسى بةخ100000000و لة )
( 50000000( ساَل كةمرت نةبَيت و ثَيبذاردنَي  لة )15يان وةرطر ئةوة بة زيندانيكردن بؤ ماوةيةك لة )

 ( سةد مريؤن دينار زياترنةبَيت سزا دةدرَيت.100000000ثةجنا مريؤن دينار كةمرت نةبَيت و لة )

تيايدا هةر نةشتةرطةريةك لة  بةِرَيوةبةرى دامةزراوة ثزيشكيةكة لةو جَيطايانةى مؤَلةتيان نةدراوة-2
نةشةتةرطةريةكانى طواستنةوةى ئةندامة مرؤييةكانى يان بةشَيكى يان شانةيةكى مرؤيى ئةجنام بدرَيت 

 ئةو بةهةمان سزاى دةقكراو لة بِرطةى ثَيشوودا سزا دةدرَيت.

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
، سةرؤكى ليذنةى ياسايى، ئةو ماددةية ي بةو شَيوازةى خوَينرايةوة دةخيةينة سوثاس بؤ بةرَيز )د.ظاال(
( كةس بة ثةسةند دةزانَى، ئةوةى دذة  كةس نيية، بة كؤى دةنس ثةسةند 50دةنطدان كَى لةطةَلداية  )

 (، فةرموو.20كرا. ماددةى )

 :ابراهيمبةِرَيز ظاال فةريد 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 (20ماددةى )
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هةر كةسَي  بة مةبةستى ضاندن لة رَيطاى فَيَل لَيكردن يان زؤرةكةى هةَلسا بة لَيكردنةوةى )استئصال( -1
و لَيكردنةوةى هةرئةندامَي  يان بةشَي  لة ئةندامى مرؤظَيكى زيندوو ئةوة سزا دةدرَيـت بة زينداني كاتى 

( دة مريؤن دينار كةمرتنةبَيت 10000000( ساَل كةمرت نةبَيت و بة هةرامةيةك لة )10بة ماوةيةك لة )
 ( بيست مريؤن دينار زياتر نةبَيت.20000000و لة )

ئةطةر ئةم كارةى لة بِرطةى ثَيب و ئاماذةيان ثَيكراوة ببَيـة هؤى مردنى ئةو كةسةى لَيى دةطوازرَيتةوة -2
ؤن كةمرت نةبَيت و ( ثةجنا مري50000000ئةوة سزايةكة دةبَيتة زيندانى هةتا هةتايى و هةرامةيةك لة )

 ( سةد مريؤن دينار زياتر نةبَيت.100000000لة )

بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان ئةطةر ثَيشنيارى بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان تةنها بؤ زياد كردنى هةرامة و 
 كةم كردنى زيندانة ئةمة لَير بؤ خؤمان بة نةزةرى ئيعتيبارةوة وةردةطرين و ضاكى دةكةين.

 يياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةرَيز جعفر ئ
سوثاس بؤ بةرَيز )د.ظاال(، سةرؤكى ليذنةى ياسايى، دةرطاى طفتوطؤ دةكةينةوة ئةو مةبدةئةا ثةسةند 

 كراوة ئةوةى زياد كردنى هةرامةو كةم كردنى زيندان، كاك )بةهزاد دةروَيب(، فةرموو.

 بةِرَيزبةهزاد دةروَيب دةروَيب:
 كى ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤ

هةر سةر ظَى مةبدةئَي ية بةس لَيرة جياوازييةك يا هةى، كة ليذنا ياسايى وةختَى ظا سزايا داِرَيذتةظة رةضاظَى 
ََ بكةت راستى ئةظة جياوازييةك يا هةى طةل ماددَيت ثَيشوو جياوازييةكةا ئةظةية دبَييذينت لة رَيطاى   خا

كو دكتؤرةك خةلةتييةكَى بكةت يان بَى مؤَلةت ئةجنام بدةت  ثَيم  فَيل كردن، فَيل كردن جياوازة طةل هندَى
( بيست مريؤن 20000000باشة ليذنةى ياسايى سزاى زيندانى كردن وةك خؤى بهَيريت بةاَلم سزاى ماددى )

( ضل مريؤن زياتر نةبيت، ئةمة جياوازة لةطةَل ماددةكانى تر ضونكة ئةَلَى بة 40000000كةمرت نةبيت و )
 يان بة  فَيَركردن، زؤر سوثاس. زؤرى 

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةرَيز )بةهزاد دةروَيب(، بةرَيز )د.سؤزان(، فةرموو.

 :صادق سعيدؤزان د. ز بةِرَيز
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ة نةهَينة تةعديل كرنَى دَى هةظدذى ثشتطرييا ئاخفتنَيت كاك بةهزادى دكةم، ضونكة ئةطةر ئةظ سزاي
هةبيت طةَل ماددَيت ديرتَى لةوما فةرقة ذ تةعدايَي ئي  ئةندامةكَى جةستةى ظةطوهَيزينت ذ بؤ ئةطةر ب 
ََ ديسا  حةزا خؤ ظةطوهَيزينت لةوما ثَيت،يية ثَيداضوون سةر بَيتة كرن وةكى دكتؤرة ظااَليَى طوتى دبيت بة
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( سال و ئةو هةراما ماددى 15( ساَل ببيتة )10( نةبيت ثَيشنيار دكةم )18دبيت هةظدذى دطةَل ماددا )
 ( سةد مريؤن، سوثاس. 100000000( ثةجنا مريؤن و )50000000ببيتة )

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةرَيز )د.سؤزان(، بةرَيز )صاحل ف َى(، فةرموو.

 :حممد امني ف َى بةِرَيزصاحل
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

من لةطةَل ئةوةم سةرةتاا لةطةَل ئةوة بووم بةراستى ناكرَيت ئةو ع ووبانة ئةوةندة كةم بكرَينةوة 
بةتايبةتيب لَيرة مةبةستى لة زؤر هةم فَيَل كردنة، ئةو ياساية من ثَيم واية ئةو ع ووبانة بةم شَيوةية 

ام واية بةتايبةتى بؤ ئةو ماددةيان با لةوة ع وبةكةى با قوورس تر بَيت بَيت هةر دةرنةكردنى باشرتة تك
 نةك كةمرت بكرَيتةوة، سوثاس.

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةرَيز )صاحل ف َى(، ثَيشرتيب هةر ئةو تةئكيدة كرا، بةرَيز )حةيات جميد(، فةرموو.

 :قادر حةيات جميدبةِرَيز
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ثشتطريى كاك )بهزاد( و )د.سؤزان( دةكةم منيب هةر هةمان رةئيم هةية هةم سزاكة و هةم سزاى زيندانى 
و هةم ع بووبة مادديةكةا زياتر بكرَيت ضونكة ئةمة لة رَيطةى فرت و فَيل و جؤرَيكة لة تةعةدا كردنى 

 لة هاواَلتى، سوثاس.

 اهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةرَيز جعفر ئيي
 سوثاس بؤ بةرَيز )حةيات جميد(، بةِرَيز )عةباس هزاَ(، فةرموو.

 :بةِرَيز عةباس هزاَ مريخان
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ثشتطريى كاك )بهزاد( دةكةم، سوثاس.

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 ز )عةباس هزاَ(، بةِرَيز )شوكرية شَيخانى(، فةرموو.سوثاس بؤ بةرَي
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 :مصطفى بةِرَيز شكورية مسايل
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةراستى ئةو كةسانةى بةو شَيوازة مامةَلة دةكةن منيب لةطةَل ئةو رةئيةم كة مستاهيرى سزاى تووند 
ن ثَيشرت زؤر كالواتى واى كردووة تريشن، لةبةر ئةوةى ئةو كةسةى شتَيكي واى لَي كةشَ دةبى حةمتة

 ستةمى زؤرى لة خةَل  كردووة، بؤية شايةنى زياتريشة، سوثاس.

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةرَيز )شوكرية شَيخانى(، ليذنة ثةيوةنديدارةكان)د.عبدالرة(، فةرموو.

 بةِرَيزعبدالرة جاسم رجب:
 ؤكى ثةرلةمان.بةِرَيز سةر

براستى ئةز ذى ثشتطرييا هندَى دكةم ئةظ ماددة وةكى خؤ تينيت، ضونكى ئةظة مةسائرَيت تةحايل و ما 
 تةحايل و تةعدايى و فَيَركردنة ئةطةر ئةو ماددة وةكى خؤ تينيت باشرتة، سوثاس.

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 .عبدالرة(، بةرَيز )د.رَيكةوت( وةزيرى تةندروستنى، فةرموو. سوثاس بؤ بةرَيز )د

 بةِرَيز رَيكةوت محة رشيد )وةزيرى تةندروستى(:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 وةكو راى وان دةستكارى نةكرَيت وةكو خؤى تَينَيتةوة، سوثاس.

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
ز )د.رَيكةوت(، دوا لة ليذنةى ياساى دةكةين ماددةكة دواى وةرطرتنى تَيبينيةكان سوثاس بؤ بةرَي

 خبوَينَيتةوة، فةرموو. 

 :ابراهيمبةِرَيز ظاال فةريد 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 (20ماددةى )

ئصال( هةر كةسَي  بة مةبةستى ضاندن لة رَيطاى فَيَل لَيكردن يان زؤرةكةى هةَلسا بة لَيكردنةوةى )است-1
و طواستنةوةى هةرئةندامَي  يان بةشَي  لة ئةندامى مرؤظَيكى زيندوو ئةوة سزا دةدرَيـت بة زينداني كاتى 

( سى مريؤن دينار 30000000( ساَل كةمرت نةبَيت و بة ثَيبذاردنَي  لة )10بة ماوةيةك لة )
 ( ثةجنا مريؤن دينار زياتر نةبَيت.50000000كةمرتنةبَيت و لة )
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ئةم كارةى لة بِرطةى ثَيب و ئاماذةيان ثَيكراوة ببَيـة هؤى مردنى ئةو كةسةى لَيى دةطوازرَيتةوة ئةطةر -2
( ساَل كةمرت نةبَيت و ثَيبذاردنَي  لة 15ئةوة سزايةكة دةبَيتة زيندانى كردن بؤ ماوةيةك لة  )

 نةبَيت. ( سةد مريؤن دينار زياتر100000000( ثةجنا مريؤن كةمرت نةبَيت و لة )50000000)

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
سوثاس بؤ بةرَيز )د.ظاال( سةرؤكى ليذنةى ياسايى، ماددةكة بةو شَيوازةى خوَينرايةوة دةخةينة دةنطدان 

( كةس دذن، بةزؤرينةى دةنس ثةسةند كرا. 6( كةس بة ثةسةند دةزانن، ئةوةى دذة  )45كَى لةطةَلداية  )
 (، فةرموو.21ددةى )ما

 :ابراهيمبةِرَيز ظاال فةريد 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

(ى ئةم ياساية بكات ئةوة 7هةر كةسَي  سةرثَيضى هةر حوكمَي  لة حوكمةكانى ماددةى ): (21ماددةى )
( ساَل كةمرت نةبَيت و بة هةرامةيةك لة 5سزا دةدةرَيت بة زيندانى كردن بؤ ماوةيةك لة )

( سةد مريؤن دينار زياتر نةبيت، 100000000ثةجنا مريؤن دينار كةمرت نةبَيت و لة ) (50000000)
ئةمة سةربارى دةست بةسةر داطرتنى سوودى ماددى يان )عني(ى وةرطرياو لة تاوانةكةى يان حوكم دان بة 

نةيةك بة بةهاكةى لة كاتى دةست بةسةر دانةطرتنى، وة هةر كةسَي هةَلسا بة طواستنةوةى يان ضاندنى شا
ثةسةند  ( ساَل زياتر نابَيت.5(ى ئةم ياساية ئةوة سزاى زيندانيكردنةكة لة )7ثَيضةانةى حوكمى ماددةى )

 بكرَيت بة راى ليذنة ثةيوةنديدارةكان.

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 (  كاك )قادر(، فةرموو.21ر ماددةى )سوثاس بؤ بةرَيز )د.ظاال( سةرؤكى ليذنةى ياسايى، طفتوطؤ لةسة

 :ئؤمتان رسول بةِرَيز قادر
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 وشةى سةرثَيضيةكة بكةينة بة ثَيشَيرى حوكمةكة هةر حوكمَي .     

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
تة دةنطدانة، ئةو ماددةية بةو شَيوازةى ئةوة سياهةية ناوةرؤكى ماددةكة مناقةشةى لةسةر نيية، وا

( كةس بة ثةسةند دةزانن، ئةوةى دذن  كةس نيية، 54خوَينرايةوة دةخيةينة دةنطدان كَى لةطةَلداية  )
 (، فةرموو.22ماددةكة بة كؤى دةنس ثةسةند كرا. ماددةى )
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 :ابراهيمبةِرَيزظااَل فةريد 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ةسَي  هةَلبستَى بة طواستنةوةى هةر ئةندامَي  يان بةشَيكى ئةندامى يان شانةيةك هةر ك: (22ماددةى )
سةيَينرابَيت وةك ئةوةى لةماددةى مردنى بةسةياندنَيكى دلنيايى  لة جةستةى مرؤظَي  بةبَى ئةوةى

ةوة سزاى (ى ئةم  ياساية دةقى لةسةر كراوة  ببَيتة هؤى مردنى كةسةكة لة طةَل ثَيزانينى بةم كارة ئ15)
كوشتنى ئةن ةست لةطةل سوربوونى ثَيب وةختةى بةسةردا جَيبةجَى دةكرَيت، وة سزاكةى دةبَيتة 

( ساَل زياتر نةبَيت و بؤ هةر كةسَي  بةشدارى كردبَيت لة 7زيندانيكردنى كاتى بؤ ماوةيةك كة لة )
(ى ئةم ياساية دةقيان 15) دةركردنى بِريارى دَلنياى بوون لة مردن بة بَى ئةو ثشكنينانةى لة ماددةى

 لةسةر كراوة.

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 (، فةرموو.عثمان(، بةرَيز )عرى 22سوثاس بؤ )د.ظاال(، سةرؤكى ليذنةى ياسايى، طفتوطؤ لةسةر ماددةى )

 عرى: عثمانبةِرَيز عرى 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ظى ماددةى دا هاتينة خارَى قةتل عةمد و زائيد سةبجن االسرار ذى ئةوجا سزايَيت سةبارةت ب سزايَيت ت 
 ( سااَل، سوثاس.7( سااَل زَيدةتر نةبيت شينا )10( ساَل ثَيشنيار دكةم  سزا ذ )7كرية )

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 ى(، فةرموو.(، بةِرَيز )شكورية شَيخانعثمانعرى سوثاس بؤ )

 :مصطفىبةِرَيز شكورية مسايل 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

من ثَيم باا بكرَيت بة دوو بِرطة ئةو كةسةى واى كردووة بة ئةن ةست واى كردووة يان بة بَى ئةن ةست 
و خطهلل بووة، ضونكة ناكرَيت بة ئةن ةست و بَى ئةن ةست يةك حيسابى بؤ بكرَيت، يةعنى ضؤن قةترى 

 م هةية ئةمةا بة هةمان شَيوة حيسابى بؤ دةكرَيت، سوثاس.قةترى عا

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ )شكورية شَيخانى(، بةِرَيز )د.زؤزان(، فةرموو.
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 بةِرَيز زؤزان صادق سعيد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ةخؤشى تَيتة كرن ديار دبيت نسبا نةجاحَى د ديارة ثَيب هةر نةشتةرطةريةكَى ثشكنني بؤ ن
( 7نةشتةرطةريَى دا ضةندة لةوما ئةطةر ئةن ةست بيت ئةز دطةل بؤضونا بةِرَيز كاك عرى مة  ئةظ سزايا )

 سااَل كَيمة و بَيتة زَيدةكرن، سوثاس.

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 ةيوةنديدارةكان، بةِرَيز )مريم صمد(، فةرموو.سوثاس بؤ )د.زؤزان(، ليذنة ث

 بةِرَيز مريم صمد عبدى:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

( ساَل، 10( ساَل زياد بكرَيت بؤ )7من لةطةل ماددةكةم وةكو خؤى تَينَى جطة لة سزاى زيندانيةكة لة )
 سوثاس.

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 بؤ )مريم صمد(، ليذنة ئةوقاي، بةِرَيز )د.سرياش(، فةرموو.سوثاس 

 بةِرَيز سرياش امحد حممد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

( ساَل زياتر بكرَيت، وة ئةطةر بشكرَى هةرامةكيشى لةطةَلدا بيت، ئةطةر 7منيب هةمان رام هةية لة )
 يت، سوثاس.بَيـت و ئةو شةخصة بة هةرامة رازى بيت با هةردوو ئؤبشنى هةب

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ )د.سرياش(، سةرؤكى ليذنة ئةوقاي، )د.ظاال(، فةرموو.

 :ابراهيمبةِرَيز ظاال فةريد 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ووومانة لةطةَل ئةو ثرسيارةى كة كرا بؤ ئةوةى كة ئةن ةستة بؤ ئةوةى موتةعةميد نيية ئةمة لَيرة وت
بؤ خؤى قانوون خطهلل ثَيزانينى بةم كارة واتة عرمى هةبَيت ئةوةى كة عرمى نيية دةضَيتة بابى قةترى 

( ساَل كةمرت 7( ساَل ئَيمة طوتوومانة لة )7ئةوةى ضارةسةر كردووة، وة سزاكةا دةكرَيت برَين لة )
 سوثاس. نةبَيت، ضونكة ئةو كةسة بةشدار بووة كةسى فاعرى ئةصرى نيية،

 



 382 

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ ئةو روونكردنةوة، بةِرَيز)د.رَيكةوت( وةزيرى تةندروستى، فةرموو.

 بةِرَيز رَيكةوت محة رشيد) وةزيرى تةندروستى(:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

حةز دةكةم ئةندامانى ثةرلةمان ئاطايان لَيى بَيت، من لةسةر ماددةكة هيض تَيبينيةكم نيية بةاَلم يةك شت 
( نةشتةرطةرى )طورضيرة( ئةجنام دةدةين، ضاندنى 10رؤذانة ئَيمة لة هةرَيمى كوردستان زياتر لة )

)طرَينة( ئةجنام دةدةين هيوام  ئةو زياد كردنى سزايانة نةبَيتة هؤى ئةوةى كة دكتؤرةكان واز   
ن زيادى كةن زيادى كةن زيادى كةن، ضونكة ئيَرستا ئةمة بضَيتة بةر دةمى نةشتةرطةرى بَينن، هةر دةَلَي

نةخؤشَي نةخؤشةكة هةموو رَيساكان تةواو بَيت سبةينَى كة طورضيرةكةى بةخشيةوة دواى لةوانةية دادطا 
ا لة دكتؤرةكة بطرَيت، دكتؤرةكة ناترسَيت لةوةى كة هةَلةتى كردووة، دكتؤرةكة ئةترسَى لةوةى لة دادط

بانطى كةن كةواتة دةلَيت ئةو سةر ئَيشةية بؤ خؤم دروست ناكةم، يةعنى دةبلَيت ئاطامان لة مةوزووعة 
بَيت، ئيَرستا من يةك جار لة مةحكةمة بانس بكرَيم جارى دووةم دةلَيم نةشتةرطةريةكة ناكةم، كَى بؤت 

( 20ة نةبَيتة هؤى ئةوةى كة )دةكات با بؤت بكات، لةبةر ئةوة ئاطادارى ئةو مةوزووعة بن، يةعنى ئةم
( ساَل سلن و ئةوة نابَيت، من لةطةَل هةموو ئةوةيام ئَيستا فانوونى 17( ساَل سلن و )15ساَل سلن و )

( ساَل   فَيَل كردن جيياية، بةاَلم سبةى نةبَيتة هؤى 15ثَيشووتر كة باسى فَيَل كرا حةزم ئةكرد ببَيتة )
 ة لة دكتؤرةكامنان بطرن، زؤر سوثاس.ديكؤمَينتَي  نةخؤشةكان بضن مةحكةم

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
سوثاس بؤ ئةو روونكردنةوة بةِرَيز)د.رَيكةوت( وةزيرى تةندروستى هةرَيمى كوردستان، ديارة ماددةكة بةم 

 شَيوازة هاتووة كوشتنى ئةن ةست، بةرَيز )د.سرياش( فةرموو.

 امحد حممد: بةِرَيز سرياش
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

منيب هةر لةو سؤنطةيةوة حةز دةكةم داواو دةكةم لةو ماددةى باسى هةرامةى تَيدا نيية دكتؤرَي  كة 
(ساَل بضتة ذؤرَى هةَلةتى كرديةى بةاَلم لةوانةية خةَلكى ديكة ئيشى ثَيبَيت 10( ساَل، )5هةَلةتة دةكات )

 ةبر بكرَينت، سوثاس.دةكرَيت بة هةرامة ئيشةكةى د

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 )د.ظاال( سيرةكة دواى وةرطرتنى تَيبينيةكان، فةرموو.
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 :ابراهيم بةِرَيز ظاال فةريد
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ندامى يان شانةيةك هةر كةسَي  هةَلبستَى بة طواستنةوةى هةر ئةندامَي  يان بةشَيكى ئة: (22ماددةى )
لة جةستةى مرؤظَي  بةبَى ئةوةى مردنى بةسةياندنَيكى دَلنيايى   سةيَينرابَيت بَى ئةوةى لةماددةى 

(ى ئةم  ياساية دةقى لةسةر كراوة  ببَيتة هؤى مردنى كةسةكة لة طةَل ثَيزانينى بةم كارة ئةوة سزاى 15)
ردا جَيبةجَى دةكرَيت، وة ثَيبذاردنَي  لة كوشتنى ئةن ةست لةطةل سوربوونى ثَيب وةختةى بةسة

( مريؤن دينار زياتر نةبَيت، وة سزاكةى دةبَيتة 50( سى مريؤن دينار كةمرت نةبَيت  وة لة )30000000)
( دة مريؤن 10000000( ساَل زياتر نةبَيت  ثَيبذاردنَي  اة )7زيندانيكردنى كاتى بؤ ماوةيةك كة لة )

( بيست مريؤن دينار زياتر نةبَيت، بؤ هةر كةسَي  بةشدارى 20000000دينار كةمرت نةبَيت و لة )
كردبَيت لة دةركردنى بِريارى دَلنيايى بوون لة مردن بة بَى ئةجنامدانى ئةو ثشكنينانةى لة ماددةى 

 (ى ئةم ياساية دا دةقيان لةسةر كراوة.15)

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
بؤ بةِرَيز)د.ظاال(، سةرؤكى ليذنةى ياسايى، ئةو ماددةية بةو شَيوازةى خوَينرايةوة دةخيةينة سوثاس 

( كةس دذة، بةزؤرينةى دةنس 1( كةس بة ثةسةند دةزانن، ئةوةى دذة  )48دةنطدان كَى لةطةَلداية  )
 (، فةرموو.23ثةسةند كرا. ماددةى )

 :ابراهيمبةِرَيز ظاال فةريد 
 رلةمان.بةِرَيز سةرؤكى ثة

نَيوانطريى لةو تاوانانةى لةم ياسايةدا دةقيان لةسةر كراوة بة هةمان سزاى بِرياردراو بؤ (: 23ماددةى )
تاوانةكة سزا دةدرَيت لةطةَل ئةمةشدا نَيوانطري لة سزاكة دةبووردرَيـت  ئةطةر هةواَلى تاوانةكةى داية 

 ريكردن لة طرتنى تاونباراندا.دةسةاَلتةكان بةر لة تةواو بوونى ئةمةا بووة هؤى بةشدا

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
سوثاس بؤ بةِرَيز)د.ظاال(، سةرؤكى ليذنةى ياسايى، ماددةكة  دةخةينة بةر موناقةشة، بةِرَيز كاك )سؤران 

 عمر(، فةرموو.

 بةِرَيز سؤران عمر سةعيد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ة هةتا ئةو كاتةى كة نَيوانطري لةو تاوانةى لةم ياساية دةقيان لةسةر كراوة وة هةمان سزاى ئةو ماددةي
بِرياردراو بؤ  تاوانانةى كة سزا دةدرَيت هةَلطرى ئيشكال نيية، بةاَلم فةقةرةى دووةمى ئةليت لةطةَل 

ر لة تةواو بوونى ئةمةا بؤ ئةمةشدا نَيوانطري لة سزاكة دةبووردرَي ئةطةر تاوانةكةى داية دةسةاَلتةكان بة
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ئةوةى بةشدارى كردن لة طرتنتى تاوانباران، ئَيمة دةزانني ئةو ثرؤسانةى طواستنةوةى طورضيرة هةندَي  
لة ئةعزائةكانا بة نَيوةنطري و ثارة بةشَيكى بة نَيوةنطري و ثارة ئةكرَيت، نَيوةنطريةكة ثارةى خؤى وةربطرَي 

تؤر و ثزيش  بَيئاطاية لةم قةزية بدةن بةسةريانا بدةن لة ذوورى و ثرؤسةكة بطةَينَيت ئةوةى كة دك
نةشتةرطةرى و بطريَين، ئةو ثارةى خؤى وةرطرت نَيوةنطرييشة و ئةبووردرَيت بةاَلم ئةوى تر كة عةيبى 
نيية نةخؤشةكة كة ثَيويستى ثَييةتى هةموو سزا دةدةرَيت، بؤية من ثَيم واية ئةبَيت فةقةرةى دووةم 

 ، سوثاس.البيَيت

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةِرَيز )سؤران عمر(، كاك )قادر رةزطةيى(، فةرموو.

 بةِرَيز قادر ئؤمتان رسول:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ى لةبرى ئةو وةاَل منيب ثشتطريى لة رايةكةى كاك )سؤران( دةكةم ئةطةر الا نةبرَيت بةر لة تةواو بوون
بنووسرَيت بةر لة هاتنة دى رةطةزةكانى تاوانةكة بؤ ئةوةى لَيَرى هةَلنةطرَيت بؤ ئةوةا تاوانةكة 
رةطةزةكانى نةهاتنة دى رووى نةدابَى ئينلا نَيوةنطري ببةخشرَيت، ئةطةر نا ثارةى خؤى وةردةطريَى راستة 

 هةواَلةكةى داوة تاوانةكةا روويداوة، سوثاس.

 ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: بةرَيز جعفر
 زطةيى(، كاك )صاحل ف َى(، فةرموو.سوثاس بؤ بةِرَيز )قادر ر

 بةِرَيزصاحل ف َى حممد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 من ثَيم واية بوترَيت بةر لة دةستثَي ، لة باتى تةواو بوونةكة ببَيتة، بةر اة دةستثَي ، سوثاس.

 اهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةرَيز جعفر ئيي
 (، فةرموو.شكورية شَيخانىسوثاس بؤ بةِرَيز )صاحل ف َى(، خاتوو)

 :مصطفىبةِرَيزشكورية مسايل 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 منيب ثاَلثشتى لة رايةكةى كاك )سؤران( دةكةم، رايةكةم ثَى ثةسةندة، سوثاس.

 جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ 
 (، ليذنة ثةيوةنديدارةكان، بةِرَيز )مريم صمد(، فةرموو.شكورية شَيخانىسوثاس بؤ بةِرَيز )
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 بةِرَيز مريم صمد عبدى:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةبارةت بةو ماددةية ئةو رايةى بةرَيزان كاك )سؤران(، ئةندامانى تر ثشتطرييان دةكةين بة هيواين 
 قانوونيب راى خؤيان لةسةر بدةن، سوثاس. ليذنةى

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةِرَيز )مريم صمد(، ليذنة ثةيوةنديدارةكان، بةِرَيز كاك )رَيكةوت(، فةرموو.

 بةِرَيزِرَيكةوت محة رشيد)وةزيرى تةندروستى(:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ى رايةكةى كاك )سؤران( دةكةم، سوثاس.منيب ثشتطري

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
سوثاس بؤ بةِرَيز )رَيكةوت(، وةزيرى تةندروستى هةرَيمى كوردستان،  تا ئةو كاتةى ئةو ماددةية دادةِرَيذن 

ان وا بِريارمان داوة بةيانى بؤ تةواو هةر بؤ ئاطادارى ئَيوةى بةِرَيز ئَيمة لة دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةم
( دانيشتنةكة دةست ثَيبكات، بةرنامةى كارى ئةمرؤ 10كردنى بةرنامةى كار ئةمرؤ واتة بةيانى سةعات )

ئةوةى دواى ثةسةند كردنى ئةم ياساية بؤ بةيانى جَى دَيَرني راسثاردةكانى ليذنةى تايبةت بة عةفرين ئةو 
ئةم ياساية دةخوَيندرَينةوة، وة لةاليةن ئةم دانيشتنة ثةسةند دةكرَين وة راسثاردانة دواى تةواو كردنى 

 دانيشتنةكة كؤتايى ثَيدَينني، ليذنةى ياسايى، خاتوو )ظاال(، فةرموو.

 :ابراهيمبةِرَيزظاال فةريد 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ة بة هةمان سزاى بِرياردراو بؤ نَيوانطريى لةو تاوانانةى لةم ياسايةدا دةقيان لةسةر كراو(: 23ماددةى )
تاوانةكة سزا دةدرَيت لةطةَل ئةمةشدا نَيوانطري لة سزاكة دةبووردرَيـت  ئةطةر هةواَلى تاوانةكةى داية 

 دةسةاَلتةكان بةر لة هاتنة دى بنةماكانى تاوانةكة ئةمةا بووة هؤى بةشداريكردن لة طرتنى تاونباراندا.

 جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ 
( كةس لةطةلداية، 50بةرَيزان ئةو ماددةية بةو شَيوازةى خوَينرايةوة دةخيةينة دةنطدان كَى لةطةَلداية  )

 ( فةرموو.24ئةوةى دذة  كةس نيية، بة كؤى دةنس ثةسةند كرا. ماددةى )
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 :ابراهيمبةِرَيز ظاال فةريد 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

داداطا بؤى هةية سةربارى ئةو سزايانةى بؤ ئةو تاوانةى لةم ياساية دا دةقيان لةسةر كراوة (: 24ماددةى )
 بِريار دراون حوكم بكات سةرجةم يان هةندَي  لةم رَى و شوَينانةى خوارةوة بة طوَيرةى حاَلةتةكان:

 ساَل زياتر نةبَيت.( 5( ساَل كةمرت نةبَيت و لة )1بَيبةا كردن لة ثيادةكردنى ثيشة بؤ ماوةيةك لة )-1

داخستنى دامةزراوةى ثزيشكى مؤَلةت نةدراو بة ئةجنامدانى نةشتةرطةريةكانى ضاندنى ئةندامةكان كة -2
( سال زياتر نةبَيت، وة ئةطةر 1( مانس كةمرت نةبَيت و لة )2تيايدا تاوانةكة ئةجنام دراوة بؤ ماوةيةك لة )

 ة حوكم دةدرَيت بة داخستنى هةتا هةتايى.شوَينةكة لة دامةزراوة ثزيشكيةكان نةبَيت ئةو

راطرتنى مؤَلةتى ضاالكى ضاندنى ئةندامةكان يان بةشةكانيان يان شانةكانيان لة دامةزراوةى ثزيشكى -3
 ( ساَل زياتر نةبَيت.5( ساَل كةمرت نةبَيت و لة )3مؤَلةتدراو ضاندنى ئةندامةكانى بؤ ماوةيةك لة )

 ( رؤذنامةى رؤذانة زؤر باو لةسةر تَيضونى كةسى حوكم لةسةر دراو.       2باَلوكردنةوةى حوكمةكة لة )-4

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
( ددةكةينةوة، بةرَيز )بةهزاد 24سوثاس بؤ )د.ظاال( سةرؤكى ليذنةى ياسايى، طفتوطؤ لةسةر ماددةى )

 دةروَيب(، فةرموو.

 دةروَيب: بةِرَيزبةهزاد دةروَيب
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

( سزايَيت وى طرَيداينة ب ثزيشكا ظة وة ماددَى ثَيشووتر سزايَيت خؤ دَى وةرطرن 24ديارة ماددا )
هةرضةندة ئةظة دَيمينيتة بؤ دادطةهَى تةحديد كةت كا سزا ضةند بيت بةاَلم ثَيم باشة ئةظ سزاية زؤر  

( سااَل و خااَل سَى ببيتة 2( مانس تا )4َي بؤ منونة خااَل ئَيكَى ببيتة )توند نةبن ب تايبةتى خااَل ئَيكَى و س
 ( سااَل، سوثاس.2( ساَل تا )1)

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 سوثاس بؤبةرَيز )بةهزاد دةروَيب(، بةرَيز )د.سرياش(، فةرموو.

 بةِرَيز سرياش امحد حممد:
 ةرلةمان.بةِرَيز سةرؤكى ث

من ئةو موئةساسنةم وا ثَى ضاكة مةحروم نةكرَين لة كارى خؤيان وا ضاكة هةرامة بكرَين بؤ 
موئةسةسةيةك هةَلةيةك دةكا ئةو خةَلكةى ديكة دوايى ئيشى ثَيية ئةو موئةسةسةية دوايى ضةند مانس 
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نى خؤى بوةستَينرَيت هةَلةكة ( ساَل تَيثةر نةكات لة كاةكا5( ساَل كةمرت نةبَيت و لة )1لَيرة نووسراية )
 كراية   دةكرَيت بة هةرامة ضارةسةر بكرَيت نةك بة راطرتى كارةكانى خؤيان، سوثاس.

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 سوثاس بؤبةرَيز )د.سرياش(، بةرَيز )صاحل ف َى(، فةرموو.

 بةِرَيز صاحل ف َى حممد:
 رلةمان.بةِرَيز سةرؤكى ثة

( دادطا لة برى بؤ هةية كةواتة بؤ هةندَي  حاَلةتى بِريار دةدا بؤ هةندَيكى نايدا، دادطا بِريار 24ماددةى )
بدا نةك بؤى هةبَيت، دوو: ئةمانة ئةو دامةزراوانة ناكرَيت كارى ياسايى خؤيان نةكةن بؤية ئةو ع وبانةى 

وةيةك مؤَلةتى نةبَيت يان مؤَلةتةكةى بؤ ئةبَى بؤ شتى  دانراون ثَيم واية كةمرتة لةبةر ئةوةى كة دامةزرا
( 3( ساَل نَيوانى زؤر زؤرة، )5تر جَيطاى خؤيةتى سزابدرَيت، من يةكةميان لةطةَل ئةوةم يةك مانس بؤ )

( مانطةوة بؤ 2( ساَل بَيت، خاَلى دووةميان اليةنى كةم لة   دةست ثَيدةكات بؤ ساَلَي ، ناكرَيت لة )5بؤ )
ماوةكةى ئةوةندة دوور بَيت، ئةو دوو خاَلةيان ئةو تَيبينيةم هةبوو، دوو مانطةكة بكرَيتة يةك  داخسنت

 ساَل، سوثاس.

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 سوثاس بؤبةرَيز )صاحل ف َى(، بةرَيز )د.عبدالرة جاسم(، فةرموو.

 بةِرَيزعبدالرة جاسم رجب:
 كى ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤ

ب رةئيا من ئةظ ماددة وةكى خؤ تينيت ضونكى ئةظة بةحسَى ئةو نةخؤشخانانة ئةوَيت مؤَلةت نيية 
ئةطةر هةبيت دَيشَيت شؤاَل خؤ بدرستاهى بكةت توشى   سزايا نابيت ئةطةر شواَل خؤ بدرستاهى نةكةت و 

 توشى سزا بيت   موشكيرة نينة، سوثاس. 

 منيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَي
 (، فةرموو.مصطفى سنرىسوثاس بؤبةرَيز )عبدالرة جاسم(، بةرَيز )

 امحد محد: مصطفى بةِرَيز
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

( بةرَيز )د. ظاال( واى خوَيندةوة نازا  هةر وا نووسراوة يان نا،   دامةزراوةى ثزيشكى مؤَلةت 2لة بِرطةى )
جنامدانى نةشتةرطةريةكانى ضاندنى ئةندامةكان كة تيايدا نةشتةرطةريةكة ئةجنام دراوة لة نةدراو بة ئة
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( ساَل زياتر نةبَيت، ئةطةر مؤَلةت نةدراو بَيت هةر دةبى داخبرَيت ، بة 1( مانس كةمرت نةبَيت و لة )2)
 تةسةورى من مؤَلةت دراوة، سوثاس.

 ى ثةرلةمان:بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤك
 (، بةرَيز )قادر رةزطةيى(، فةرموو.مصطفى سنرىسوثاس بؤبةرَيز )

 بةِرَيز قادر ئؤمتان رسول:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةوةى كاك )صاحل( دةلَيت راستة يةعنى واتاى ثَيضةوانة واتة دادطا بؤى هةية ياساى ثَيضةوانةكة كة بؤى 
نةى ياسايى بؤ ئةوة بَيت حاكم لة كاتى دادوةريدا دةطةرَيتةوة سةر هةية نةيكا بؤى هةية بيكا وةاَلمى ليذ

ئةو حاَلةتان، ئةوةا راستة  راستى من لةطةَل ئةوةدام دةمةزراوةيةك كة مؤَلةتى نيية ئةو جؤرة 
نةشتةرطةرية دةكات بةبَى مؤَلةت، دامةزراوةيةكيب كة مؤَلةتى هةية، ئةو دامةزراوةى كة مؤَلةتى نيية 

ة لةو دامةزراوةى كة مؤَلةتى هةية، يةعنى لة برى داخستنى دامةزراوةكان لة راسيدا هةم سزاكةى ثرت
حاَلةتةكان لَي  جيا بكرَيتةوة هةميب لة برى داخستنى دامةزراوةكان ئةو ماوة زؤرة بؤ داخستنى 

نةك  دةمةزراوةكان لة برى ئةمة زياتر تةركيز لةسةر بكةرةكة بَيت ئةو كةسةى كة تاوانةكة دةكات
 دامةزراوةكة، ضونكة دامةزراوةكان با سزايان كةم بَيت دواجار خةَل  تَييدا زةرةرمةند دةبَيت، زؤر سوثاس.

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 سوثاس بؤبةرَيز )قادر رةزطةيى(، بةرَيز )شكورية شَيخانى(، فةرموو.

 :مصطفىبةِرَيز شكورية مسايل 
 َيز سةرؤكى ثةرلةمان.بةِر

 من ثاَلثشتى رايةكةى كاك )صاحل( دةكةم، سوثاس.

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
سوثاس بؤبةرَيز )شكورية شَيخانى(، ليذنة ثةيوةنديدارةكان، ديارة رايان نةبووة، بةِرَيز )د.رَيكةوت( 

 وةزيرى تةندرستى، فةرموو.

 :وةزيري تةندروسيت /كةوت محة رشيدرَيد. بةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

تؤ كابرا سلن دةكةى ئيرت موزاوةلةى مهنى ئةكةى قابيرة لة سلنا ئيب بكات، تؤ كابرا هيض ع ووبةيةك 
( ساَل كةمرت نيية دوايى كة ة  سلنيب بةر بوو خؤ ئةوة جةرميةية ئيرت 7لة قةقةرةكانى ثَيب و لة )

رى بكات ئةو ثياوة ئيرت تؤ كَى بيَببةا دةكةى، بة قةرارى من تؤ سةربارى ئةوةى سزايانة بؤى نيية دكتؤ
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( ساَل سلنى ئةكةى لة ئيشيب راى دةطريت، قابيرة لة سلن دكتؤرى بكات! ئةوة مةوزوعى يةكةم، 7تؤ )
را كة سوور ( مانس كةمة هةر ئةبَيت داخرَى كاب2مةوزوعى دووةم: ئةو دامةزراوانةى مؤَلةت نةدراون )

ئةزانَيت مؤَلةت نةدراوة بؤ ضى ئيب دةكات كة ئةزانَى ئةو كةفائةتةى نيية كة ئةزانَى كارةكةى نيية 
دؤكؤمَينتى ياسايى نيية ئةبَيت داخبرَيت، سَييةم: راطرتنى مؤَلةتى ضاندن لةو شوبَينانةى كة مؤَلةت دراوة 

( ساَل 10ةكةن، كابراى مودير ع وبةى ئةدةى )خؤ دةزطاكة هةَلةتةكة ناكات ، خةَلكةكان هةَلةتةكة ئ
سلن بةس دةزطاكة ضى بكات ئةوكاتة موديرَيكى بؤ دادةنَييت ئيشى خؤى دةكات لة دةزطاكة، خؤ 
هةيكةليةكة هةلةتةكة ناكات دكتؤرةكة و تيمةكة و موديرةكة و خةَلكةكة هةَلةتةكة ئةكةن، بؤية من 

زياد دةزا ، فةقةرة دوو بةو شَيوةيةى لَي بكرَيت )ئةو  هةيرى فةقةرة دوو نةبَيت ئةو ماددةية بة
دامةزراوانةى مؤَلةت نةدراون  ئةو ئيشة بكةن ثَيويستة بة هةتا هةتايى هةر داخبرَين( هةتا نةخؤشخانةى 

( transplant  (ئةهريب بَيت كة مؤَلةتى نةبَيت ئةبَيت داخبرَيت، ضونكة هةر دكتؤرَي  كة لة تيمى
دن بَيت ئةزانَى مؤَلةت هةية يان نيية ئةزانَى ليذنةيةكة بااَل لة وةزارةت هةية، وة بَيـت تيمى ضان

زؤربةيان خؤيان ئةندامى ئةو ليذنةيةن بة قةناعةتى من ئةو ماددةية سيرة بكرَيتةوة ضونكة تؤ كابرا لة 
 سلنا بيت ممارةسةى ميهنةى ضى بكات، زؤر سوثاس.

 طرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَي
سوثاس بؤ بةرَيز)د.رَيكةوت( وةزيرى تةندرستى، ئيَرستا داو لة ليذنةى ياسايى دةكةين بة راوَيذكارى لةطةل 

 ليذنة ثةيوةنديدارةكان سوود لة تَيبينيانة وةرطرن، )د.ظاال(، فةرموو.

 :ابراهيمبةِرَيز ظاال فةريد 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

َيشنيارى بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان وة وةزيرى ثةيوةنديدار ليذنةكان بةم شَيوةية دواى وةرطرتنى ث
( تةدابريى ئيررتازين بؤية ديباجةكةى وةكو خؤى دةمَينَيتةوة، لة خاَلى يةكةم 24رَي  كةوتني، ماددةى )

ة حةدى ئةدنايةكة ( ساَل زياتر نةبَيت وات5دةَلَيني بَيبةا كردن لة ثيادةكردن ثييشة بؤ ماوةيةك لة )
( ساَل زياتر نةبَيت، ضونكة لةوالية سلنمان داناوة 5( ساَل كةمرت نةبَيت لة )5هةلَََدةطرين كة دةلَيني لة )

( ساَل بطريَى، بؤيةة لَيرة بَيبةشكردن لة 3(ساَل بطريَى، )2( ساَل زياتر نةبَيت ئيرتيماَ هةية )7كة لة )
زياتر نةةبَيت، حةدى ئةدناكةمان هةَلطرت ، دووةم داخستنى  ( ساَل5ثيادةى ثيشة بؤ ماوةيةك لة )

دامةزراوةى ثزيشكى مؤَلةت نةدراو بة ئةجنامدانى نةشتةرطةرى دوو سَى ئةندام ثةرلةمان ثرسياريان 
هةبوو، تةنها ئةتؤ لَيرانة مؤَلةتى ثَينةدراوة نةشتةرطةرى ضاندن و طواستنةوة ئةجنام بداتن ئةو 

ا خؤى موئةسةسةيةكى مؤَلةت ثَيدراوة بؤ كارةكانى ديكة، سَييةكيب لةطةَل ئوةين موئةسةسةية ئةطةر ن
( 3وةكو خؤى تَينَيتةوة، ضوارةم لةطةَل هةَلطرتنني،لةطةَل ليذنةثةيوةنديدارةكان، واتة ماددةكة دةكةينة )

 ن.خاَل بةو شَيوةى كة روو  كردةوة، ئةطةر جةنابتان رَيطا بدةن بيخوَينمةوة بؤ دةنطدا
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 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 فةرموو.

 :ابراهيمبةِرَيز ظاال فةريد 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

داداطا بؤى هةية سةربارى ئةو سزايانةى بؤ ئةو تاوانةى لةم ياساية دا دةقيان لةسةر كراوة (: 24ماددةى )
 ندَي  لة رَى و شوَينانةى خوارةوة بة طوَيرةى حاَلةتةكان:بِريار دراون حوكم بكات بة سةرجةم يان هة

 ( ساَل زياتر نةبَيت.5بَيبةا كردن لة ثيادةكردنى ثيشة بؤ ماوةيةك لة )-1

داخستنى دامةزراوةى ثزيشكى مؤَلةت نةدراو بة ئةجنامدانى نةشتةرطةريةكانى ضاندنى ئةندامةكان كة -2
( سال زياتر نةبَيت، وة ئةطةر 1( مانس كةمرت نةبَيت و لة )2ةك لة )تيايدا تاوانةكة ئةجنام دراوة بؤ ماوةي

 شوَينةكة لة دامةزراوة ثزيشكيةكان نةبَيت ئةوة حوكم دةدرَيت بة داخستنى هةتا هةتايى.

راطرتنى مؤَلةتى ضاالكى ضاندنى ئةندامةكان يان بةشةكانيان يان شانةكان لة دامةزراوةى ثزيشكى -3
( 5( ساَل كةمرت نةبَيت و لة )3رطةريةكانى ضاندنى ئةندامةكانى بؤ ماوةيةك لة )مؤَلةتدراو بة نةشتة

 ساَل زياتر نةبَيت.

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
سوثاس بؤبةرَيز)د.ظاال(، ئةو ماددةية بةو شَيوازةى خوَينرايةوة دةخيةينة دةنطدان، بةرَيز )د.ظاال(، 

 فةرموو.

 :ابراهيمَيز ظاال فةريد بةِر
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

( هةَلبطريَى واتة تةدابريةكان  تةنها دوو خاَل بطرَيتةوة، يةكةم 3ليذنة ثةيوةنديدارةكان داوا دةكةن خاَلى )
 و دووةم، دةخيوَينمةوة.

 ( ساَل زياتر نةبَيت.5بَيبةا كردن لة ثيادةكردنى ثيشة بؤ ماوةيةك لة )-1

دامةزراوةى ثزيشكى مؤَلةت نةدراو بة ئةجنامدانى نةشتةرطةريةكانى ضاندنى ئةندامةكان كة  داخستنى-2
( سال زياتر نةبَيت، وة ئةطةر 1( مانس كةمرت نةبَيت و لة )2تيايدا تاوانةكة ئةجنام دراوة بؤ ماوةيةك لة )

 تا هةتايى.شوَينةكة لة دامةزراوة ثزيشكيةكان نةبَيت ئةوة حوكم دةدرَيت بة داخستنى هة
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 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
( 44سوثاس بؤبةرَيز)د.ظاال(، ئةو ماددةية بةو شَيوازةى خوَينرايةوة دةخيةينة دةنطدان كَى لةطةَلداية  )

( كةس دذن، بة زؤرينةى دةنس ماددةكة ثةسةند كرا. كؤى 3كةس بة ثةسةند دةزانن، ئةوةى دذة  )
 كة، )د.ظاال(، فةرموو.ياسا

 :ابراهيمبةِرَيز ظااَل فةريد 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان ئةحكامى خيتاميمان ماوة.

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 ئةحكامى خيتامي، )د.ظاال( فةرموو.

 :ابراهيمبةِرَيز ظاال فةريد 
 رلةمان.بةِرَيز سةرؤكى ثة

 بةشى شةشةم: حوكمة كؤتاييةكان.

قةهةية بة شَيوةيةكى بنِي بانطةشة كردن بؤ كةسى بةخشةروو كةسى ثَيبةخشراو وةرطر : (25ماددةى )
 بة سيفةتى كةسيةتى لة سةرجةم دةزطاكانى راطةياندندا.

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
( كةس بة ثةسةند دةزانن، 43زةى خوَينرايةوة دةخةينة دةنطدان كَى لةطةَلداية  )ئةو ماددةية بةو شَيوا

 (، فةرموو. 26ئةوةى دذ  كةس نيية بة كؤى دةنس ثةسةند كرا. ماددةى )

 :ابراهيمبةِرَيز ظاال فةريد 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 (26ماددةى )

دةبَيت وة دةكرَيت قيةكان بؤ عرياقيةكان ووة عرياثَيشةنطى لة طواستنةوةى ئةندامةكان لة زيند-1
 ئةندامةكان بؤ جطة لة كةسى عرياقى بطوازرَيتةوة ئةطةر نزيكى كةسى بةخشةر بَيت.

وةزيرى تةندروستى ثةيرةوى تايبةت بة رَيكخستنى نةشتةرطةريةكانى طواستنةوةى ئةندامةكان لة -2
 كةسانى بةخشةرى بيانى دةردةكات.
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 ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةرَيز جعفر ئيياهيم 
 (، بةرَيز )د.عبدالرة جاسم(، فةرموو.26طفتوطؤ لةسةر ماددةى )

 بةِرَيزعبدالرة جاسم رجب:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بؤ زانينا ئةندام ثةرلةمانَيت مة ئةظ ئةحكام خيتامى ئةظة نةصا قانوون عَيراقى هاتيية يةعنى تةقريبةن 
 عَيراقينة، بةس بؤ زانينى جةنابتان، سوثاس. هاوشَيوةى قانوون

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةرَيز )د.عبدالرة جاسم(، بةرَيز )سةهراب ميكائيل(، فةرموو.

 بةِرَيز سةهراب ميكائيل حممد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

رت بيت ئةطةر ئةم بَيذينَى نزيكا وى كةسى بيت، دةستنيشان ئةطةر ئةظ نزيكة ديارى كرى بيت دَى باش
 بكةن يةعنى قةرابةت تام بيت، سوثاس.

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةرَيز )سةهراب ميكائيل(، بةرَيز )د.ظاال( سةرؤكى ليذنةى ياسايى، فةرموو.

 :ابراهيمبةِرَيز ظاال فةريد 
 َيز سةرؤكى ثةرلةمان.بةِر

( تةنها ببَى 26ئةمن ثَيشنيار دةكةم بِرطةى يةكةم هةَلبطريَى تةنها بِرطةى دووةم تينَيتةوة واتة ماددةى )
( هةَلبطريَى ضونكة خؤتان دةزانن ئَيمة كوردةكان لة ضوار دةوَلةت وجوزدى هة 1بة ماددةيةك بِرطةى )

يب خزمايةتى هةي لة نَيوانيان، لَيرة بة عرياقى و عرياقيةكان يتةنها لة عرياق نا لة هةر ضوار دةوَلةت
 بضينةوة ثَيم واية بؤ ئَيرة راست نيية ، بؤية ئةو بِرطة هةَلطريَى باشرتة.

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
كاك )سهراب( خاَلى نيزامى  ئةطةر مناقةشة نةبيت ماددةكة بةو شَيوازة، سوود وةرطرتن لة تَيبينيةكان، 

 فةرموو.

 سةهراب ميكائيل حممد: بةِرَيز
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 من ثرسيارةك كر، ئةطةر ئةو قةرابةت بَيتة ديارى كرن دَى باشرت بيت، سوثاس.
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 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
د.ظاال( ثَيشكةشى كرد، بةو 0يَيت، ئةو روونكردنةوةيةى ئَيستا ثَيشنيارةك هةي ئةو بِرطة هةموو الب

 شَيوازةى ثَيشنياز كراوة ماددةكة خبوَينرَيتةوة بة ثشتوانى ئةندامانى ثةرلةمان، )د.ظاال(، فةرموو.

 :ابراهيمبةِرَيز ظاال فةريد 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ةريةكانى طواستنةوةى ئةندامةكان لة وةزيرى تةندروستى ثةيرةوى تايبةت بة نةشتةرط: (26ماددةى )
 كةسانى بةخشةرى بيانى دةردةكات.

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
( كةس بة ثةسةند دةزانن، 53ئةو ماددةية بةو شَيوازةى خوَينرايةوة دةخيةينة دةنطدان كَى لةطةَلداية  )

 (، فةرموو. 27ثةسةند كرا. ماددةى ) ( كةس دذة، بة زؤرينةى دةنس1ئةوةى دذة  )

 :ابراهيمبةِرَيز ظاال فةريد 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 (27ماددةى )

وةزير بؤى هةية رةزامةندى بدات لةسةر دامةزراندنى بانكى ئةندام و شانة مرؤييةكان لة هةر -1
شانةكانى ضاندنى طرَينة و نةخؤشخانةيةك يان بكةيةكى ثزيشكى بؤ كؤكردنةوة و ثاراسنت و دابني كردنى 

شانةكانى ديكة و بؤ مةبةستةكانى ضاندن بةو مةرجةى لةو دامةزراو  طشت توانا هونةرية ثَيويستيةكان 
 هةبَيت.

وةزير بؤى هةية رَينمايى بؤديارى كردنى رَيطاكانى كؤكردنةوة و ثاراستنى ئةندامةكان يان شانةكان لةو -2
 ماددةية دةقيان لةسةر كراوة دةربكات. دةمةزراوانةى لة بةندى يةكةمى ئةو

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 بةِرَيزان ئةو ماددةية دةخةينة طفتوطؤ، بةرَيز )د.رَيواس(، فةرموو.

 فائجن حسَين: بةِرَيز رَيواز
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لسةكةيا، ئةمة تةقريبةن ئةمة يةعنى مةبدةئة ئةو ثَيشنيارةى )مريم( خان كردبووى لة سةرةتاى جة
ََ بكات  عامةكة لةناو قانوونةكةيا ئةضةسثَيت باشرتة بدرَيت بة بةرَيز )د.رَيكةوت( بؤ ئةوةى ئيستيفادةى 
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لة كاتى دةركردنى نيزامةكةيا، مةبدةئةكة بِروا دواتر بؤ تةفاصيل لة ناو نيزامَيكدا بَيت كة بدرَيت بة 
 تةندروستى.بةِرَيز وةزيرةى 

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةرَيز )د.ِرَيواس(، بةرَيز )د.مريم صمد(، فةرموو.

 مريم صمد عبدى: بةِرَيز
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 منيب هةمان راى  )د.رَيواس( هةبوو سوثاسى دةكةم ئةطةر كاك )د.رَيكةوت( بة هةندى وةرطرى.

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
سوثاس بؤ بةرَيز )د.مريم صمد(، داوا لة بةرَيز وةزيرى تةندروستى دةكةين ئةطةر تَيبينيةك هةية لةسةر 

 (، فةرموو.27ماددةى )

 رَيكةوت محة رشيد )وةزيرى تةندروستى(:د. بةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ( و )مريم( خان بة هةند وةردةطرم.ارةى )د.رَيوازئةو ثَيشني

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةرَيز وةزيرى تةندروستى، داوا لة ليذنةى ياساى دةكةين ماددةكة خبوَينرَيتةوة، فةرموو.

 :ابراهيمبةِرَيز ظاال فةريد 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 (27ماددةى )

وةزير بؤى هةبية رةزامةندى بدات لةسةر دامةزراندنى بانكى  ئةندام و شانة مرؤييةكان لة هةر -1
نةخؤشخانةيةك يان بنكةيةكى ثزيشكى بؤ كؤكردنةوة و ثاراسنت و دابني كردنى شانةكانى ضاندنى طرَينة 

ا هونةرية ثَيويستةكان و شانةكانى ديكة بؤ مةبةستةكانى ضاندن بةو مةرجةى لةو دامةزراوة طشت توان
 هةبَيت.

وةزير بؤى هةية رَينمايى بؤ ديارى كردنى رَيطاكانى كؤكردنةوة و ثاراستنى ئةندامةكان يان شانةكان لةو -2
 دةمةزراوانةى لة بةندى يةكةمى ئةم ماددةية دةقيان لةسةر كراوة دةربكات.
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 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
( كةس بة ثةسةند دةزانن، 54و ماددةية بةو شَيوازةى خوَينرايةوة دةخيةينة دةنطدان كَى لةطةَلداية  )ئة

 (، فةرموو.28ئةوةى دذة  كةس نيية، بة كؤى دةنس ثةسةند كرا. ماددةى )

 :ابراهيمبةِرَيز ظاال فةريد 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

دةبَيت بة ئةجنامدانى ثشكنينى )ئيكرينكى( و تاقيطةيةكانى دامةزراوةى مؤَلةتدراو ثابةند : (28ماددةى )
ثَيويست لةسةر كةسى بةخشةر يان وةسيةتكار بةر لة مردنى لةسةر ئةو ئةندامانةى يان شانانةى 
دةويسرتَيت ببةخشرَيت يان وةسيةتيان ثَى بكرَيت لة دواى ريشةكَيشكردنيان لة جةستةكةى بؤ مسؤطةر 

 بوونيان لة نةخؤشية طوَيزراوةكان. كردنى سةالمةتيان، خاَلى

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 مناقةشة  بةرَيز )د.رَيكةوت( وةزيرى تةندروستى، فةرموو.

 :وةزيري تةندروسيت /رَيكةوت محة رشيدد. بةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ة دامةزراوةى تةندروستى ضونكة خؤ ئةو نةخؤشة لةو ئةو دامةزراوةى مؤَلةتدراو ئةبَيت بكرَيت ب
دامةزراوة نيية، مةسةلةن نةخؤشةكة لة ضاودَيرى ضرة ئةو نةخؤشةى كة وةسيةتى كردووة، ئةوانةى 
لةسةر مردنة سةيارة لَييداوة يان ئةوانةى توشى حاديسة بووة يان نةخؤشيةكى هةية لة ضاودَيرى ضرة 

بَيت ئةو )ئيكرينيكي(ية بكةن بة )كرينيكى(، ئةو )ي( زيادة، لةبةر ئةوةى لةوانةية لة دةمةزراوةيةكى تر 
دةمةزراوةى تةندروستى ثابةند دةبَيت بةوة يان ئةو تيمة ثابةند دةبَيت بةوة، دامةزراوة تةندروستيةكان 

 ثابةند دةبَيت، سوثاس.

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 ز وةزيرى تةندروستى هةرَيمى كوردستان، بةرَيز ليذنةى ياسايى، فةرموو.سوثاس بؤ بةرَي

 :ابراهيمبةِرَيز ظاال فةريد 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ليذنة ثةيوةنديدارةكان بة ثَيشنيارى بةرَيزيان وةرطرت و ماددةكة بةو شَيوةية دةخوَينرَيتةوة:

ت بة ئةجنامدانى ثشكنينة )كرينكى( و تاقيطةيةكانى دامةزراوةى تةندروستى ثابةند دةبَي: (28ماددةى )
ثَيويست لةسةر كةسى بةخشةر يان وةسيةتكار بةر لة مردنى لةسةر ئةو ئةندام يان شانانةى كة 
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دةويسرتَيت ببةخشرَيت يان وةسيةتيان  ثَى بكرَيت لة دواى ريشة كَيشكردنيان لة جةستةكةى بؤ مسؤطةر 
 ان لة نةخؤشية طوَيزراوةكان.كردنى سةالمةتيان خاَلى بووني

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
( كةس بة ثةسةند دةزانن، 52ئةو ماددةية بةو شَيوازةى خوَينرايةوة دةخيةينة دةنطدان كَى لةطةَلداية  )

 (، فةرموو. 29ئةوةى دذة   كةس نيية، بة كؤى دةنس ثةسةند كرا. ماددةى )

 :ابراهيمظاال فةريد بةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةطةر ئاَلوطؤر لةطةَل بانكة جيهانيةكان تايبةمتةندةكان لة ئةندامة مرؤيييةكان ئةجنام درا : (29ماددةى )
ئةوة ثَيويستة طشت رَيكارة ياسايى و تةندروستية ثةيرةو كراوةكان  لةو جؤرة حاَلةتانة بطرترَيتة بةر بؤ 

 المةتى ئةندامة مرؤييةكان لة نةخؤشية طوَيزراوةكان.سةياندنى سة

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
( كةس بة ثةسةند دةزانن، 54ئةو ماددةية بةو شَيوازةى خوَينرايةوة دةخيةينة دةنطدان كَى لةطةَلداية  )

 (، فةرموو.30ئةوةى دذة   كةس نيية، بة كؤى دةنس ثةسةند كرا. ماددةى )

 :ابراهيمبةِرَيز ظاال فةريد 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 كار بة هيض ياسايةك يان بِريارَيكى ناكؤك لةطةَل حوكمةكانى ئةو ياسايةدا ناكرَيت. : (30ماددةى )

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
( كةس بة ثةسةند دةزانن، 53ينة دةنطدان كَى لةطةَلداية  )ئةو ماددةية بةو شَيوازةى خوَينرايةوة دةخية

 (، فةرموو.31ئةوةى دذة   كةس نيية، بة كؤى دةنس ثةسةند كرا. ماددةى )

 :ابراهيمبةِرَيز ظاال فةريد 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 (31ماددةى )

 انى ئةم ياساية دةربكات.ثَيويستة لةسةر وةزير رَينمايى ثَيويست بؤ ئاسان جَيبةجى كردنى حوكمةك-1

ثَيويستة لةسةر وةزير لة رَيطارى ليذنة رَينمايى تايبةت بة كارو بةرثرسياريةتى هةيكةليةتى ثرؤطرامى -2
 بةخشني و ضاندنى ئةندامةكان دةربكات.
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 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
( كةس بة ثةسةند دةزانن، 59نة دةنطدان كَى لةطةَلداية  )ئةو ماددةية بةو شَيوازةى خوَينرايةوة دةخيةي

 (، فةرموو.32ئةوةى دذة  كةس نيية، بة كؤى دةنس ثةسةند كرا. ماددةى )

 :ابراهيمبةِرَيز ظاال فةريد 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ن( جَيبةجَى ئةم ياساية لة رَيكةوتى باَلوبوونةوةى لة رؤذنامةى فةرمى )وقائ  الكردستا :(32ماددةى )
 دةكرَيت.

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
مناقةشة نيية تَيبينى نيية، ئةو ماددةية بةو شَيوازةى خوَينرايةوة دةخيةينة دةنطدان كَى لةطةَلداية  

( كةس بة ثةسةند دةزانن، ئةوةى دذة   كةس نيية، بة كؤى دةنس ثةسةند كرا. هؤيةكانى 47)
 ةرضواندن، فةرموو.د

 :ابراهيمبةِرَيز ظاال فةريد 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 هؤيةكانى دةرضواندن

نى بةها و ماناكانى لة ثَيناو ثشتوانيكردنى هاريكارى و بةخشني لة كؤمةَلطةدا و بةرجةستة كرد
ةتيدانى كةسانى و قوربانيدان و بةزةيى بةك هاتنةوة و ثَيشكةا كردنى خزمةتطوزارى و يارم مرؤظايةتي

 ذيانيان ئةو ياساية دةرضوَينرا. ىديكةو دةرباز كردن

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 تَيبينى لةسةر هؤيةكانى دةرضواندن، بةِرَيز )ابو كاروان(، فةرموو.

 بةِرَيز عبدالرمحن فارس عبدالرمحن )ابو كاروان(:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 من لة طةل ئةوةيا نيم ئةو بةزةيية بةكار بهَينرَى، بةزةيى بؤ ئينسان ناكرَيت، سوثاس.

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ ئةو تَيبينية، بةرَيز )د.رَيكةوت( وةزيرى تةندروستى.
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 بةِرَيز د. رَيكةوت محة رشيد/ وةزيري تةندروسيت:
 ؤكى ثةرلةمان.بةِرَيز سةر

من ثَيم باشة لة ثَيناو )رَيكخستنى بةخشني(، نةك )ثشتوانيكردنى هاريكارى(، ضونكة ياسا بؤ 
ثشتوانيكردن نيية، ياسا بؤ رَيكخستنة، لة ثَيناوى رَيكخستنى بةخشني لة كؤمةَلطادا، لةطةَل رايةكةى كاك 

ََ بكرَيت، سوثاس.)ابو كاروان(، )بةزةيى( نا، قوربانيدان يارمةتى يةكرت شتَيك  ى ئاواى 

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةرَيز )د.رَيكةوت( وةزيرى تةندروستى، ليذنةى ياسايى بة رةضاو كردنى تَيبينيةكان، فةرموو.

 :ابراهيمبةِرَيز ظاال فةريد 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ماناكانى مرؤظايةتى و طةدا و بةرجةستة كردنى بةها و شني لة كؤمةَلو بةخلة ثَيناو رَيكخستنى 
قوربانيدان و بةخشندةيى و ميهرةبانى وة ثَيشكةا كردنى خزمةتطوزارى و يارمةتيدانى كةسانى ديكةو و 

 دةرباز كردن ذيانيان ئةو ياساية دةرضوَينرا.

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
( كةس بة ثةسةند دةزانن، 54و ماددةية بةو شَيوازةى خوَينرايةوة دةخيةينة دةنطدان كَى لةطةَلداية  )ئة

ثريؤزة لة ثةرلةمانى كوردستان ، ثريؤزة لة  ئةوةى دذة   كةس نيية، بة كؤى دةنس ياساكة ثةسةند كرا.
كةين بؤ دارشتنةوةى راسثاردةكان خةَلكى كوردستان، بةرَيزان بِرطةيةكمان ماوة داوا لة ليذنةى تايبةت دة

بؤ ئةوةى راسثاردةكان خبوَيننةوة، ثَيب ئةوةا روونكردنةوةكمان هةية لة سةرؤكايةتى ثةرلةمان، 
بةداخةوة ديارة لة ناو تؤرة كؤمةاَليةتيةكان ثرؤ ثاطةندةيةكى وا باَلو كراوةتةوة كة ئةم دانيشتنة رَيطر 

ت رؤذئاوا بنَيردرَيت، بة هةر شَيوازةك بيت داوا لة خاتوو بووة بؤ ئةوةى ضةكى قورس ثةسةند بكرَي
)بَيطةرد( تاَلةبانى دةكةم سكرتَيرى ثةرلةمان بة ناوى سةرؤكايةتى ثةرلةمان ئةو روونكردنةوة ثَيشكةس 

 بة ئَيوة بكةين و بة راى طشتى كوردستان بطةينني، وة داواا لة ليذنة دةكةين نوَينةرى ليذنة بَيت.

 طةرد تاَلةباني/ سكرتَيري ثةرلةمان:بةِرَيز بَي
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كؤمةلَي  ثرو ثاطةندةى نادروست باَلو كراوةتةوة لةسةر ئةو دانيشتنةى ثةرلةمانى كوردستان كة يةكَي  
لة بِرطةكانى تايبةت كرا بوو بة خةَلكى خؤشةويستى خؤرئاواى كوردستان بة تايبةتى كاتؤنى )عةفرين( 

سةرؤكايةتى ثةرلةمان رَيطةى نةداوة هَيزى سةربازى  قورس بضَيتة عةفرين بؤية فراكسيؤنى  كة طواية
طؤران بايكؤتى كردووة، ئَيمة لَيرة دةمانةوَى بة شايةدى سةرجةم ثةرلةمانتارانى كوردستان كة ئةمرؤ 

رة لة راستييةوة حزورتان هةبووة لة ناو هؤَلى ثةرلةمان كة ئةم جؤر هةوااَلنة رةت دةكةينةوة وة دوو
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بؤية بة ثةرلةمانتاران و راى طشتى رادةطةيةنني وَيرى دةرفةت دان بة فراكسيؤنةكان بة شَيوةيةكى روون 
كة سةرجنى خؤيان لةسةر ئةم مةبةستة خبةنة روو لة هةمان كاتيشدا ليذنةيةك تةشكيل كرا  بؤ ئةوةى 

وازةكانى ناو ثةرلةمانى كوردستان بكات، وة ئةم ليذنةية طةاَلَلةى سةرجةم راسثاردة و فراكسيؤنة جيا
ئيَرستا نوَينةرى ئةو ليذنةية راسثاردةكان دةخاتة بةر دةم ئَيوةى بةِرَيز وة لة هةمان كاتيشدا دةمانةوَيت 
ئةوة برَيني كة بةراستى ئةركى ثةرلةمان و ثةرلةمانتارانة كة ئةوةى راستيية بيطةَيننة خةَلى كوردستان و 

ة هةرَيمى كوردستان، وة ئةوةى كة مايةى خؤشراليية ئةوةى دةمانةوَيت بيرَيني لة ناو بةتايبةت خةَلك
هؤَلى ثةرلةمان نوَينةرى خةَلكى خؤرئاواى كوردستان و كانتؤنى عةفرين شايةحتاَلى ئةم دانيشتنةى 

تاران كة لة ثةرلةمانى كوردستان بووة كة ئةمة موزايةدةيةكى زؤر روونة لةسةر ثةرلةمان و باقى ثةرلةمان
ناو هؤَلى ثةرلةمان وجووديان هةبووة  كرا بؤية ئومَيد دةكةين ئةو جؤرة شَيوازى كاردانةوانة لةطةَل 
يةكرتيدا بةكار نةهَينني وة ئةوةى راستيية بيطةَينينة خةَلكى كوردستان دووبارة ثشتوانى خؤنان بؤ 

 خةَلكى خؤشةويستى عةفرين دووثات دةكةينةوة، سوثاس.

 جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: بةرَيز
سوثاس بؤ بةِرَيز )بَيطةرد تاَلةبانى( سكرتَيرى ثةرلةمانى كوردستان، ئَيستا داوا لة بةرَيز )ساالر حممود( 
دةكةين بة نوَينةرايةتى ليذنةى تايبةت راسثاردةكان بؤ ئَيوةى بةرَيز خبوَينتةوة، فةرموو. زؤر سوثاس بؤ 

 )د.رَيكةوت( وةزيرى تةندروستى هةرَيمى كوردستان. بةرَيز

 بةِرَيز ساالر حممود مراد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةرَيز سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان بةرَيزان راى طشتى خةَلكى كوردستان ئةندامانى ثةرلةمانى 
بازى دةولةتى )توركيا( بؤ سةر كوردستان هةَلوَيستى فةرمى ثةرلةمانى كوردستان سةبارةت بة هَيرشى سةر

(ى رؤذى 5كانتؤنى )عةفرينى( رؤذئاواى كوردستان، ثةرلةمانى كوردستان لة دانيشتنى ئاسايى ذمارة )
( سةبارةت بة هَيرشى داطريكارى دةوَلةتى توركيا بؤ سةر كانتؤنى عةفرينى خؤرئاواى 30/1/2018)

 كوردستانى بة دؤخانةى خوارةوة راطةياند: كوردستان هةَلوَيستى  فةرمى طةَ باشوورى خؤرئاواى

 شةرمةزار و ئيدانةى هَيرشى سةربازى توركيا دةكةين بؤ سةر شارى )عةفرين(ى رؤذئاواى كوردستان.-1

داوا لة نةتةوة يةكطرتووةكان و كؤمةَلى بة خَيرايى بَينةسةر خةت بة مةبةستى راطرتنى هَيرشى -2
 ن.نارةواى توركيا بؤ سةر كانتؤنى عةفري

ثَيويستة دةوَلةتى توركيا رَيز لة بنةماكانى ياساى نَيودةوَلةتى و دراوسَييةتى بطرَيت و داواا دةكةين -3
 دةست بةجَى هَيرا و ثةالمارةكان رابطرَيت.
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داوا لة رَيخراوة مرؤيية نَيودةوَلةتيةكان و اليةنةكانى كؤمةك بةخب دةكةين بة هاناى خةَلكى مةدةنى -4
 بضن بة ثَيشكةشكردنى هاوكارى و دابةا كردنى ثَيداويستة مرؤيية سةرةتاييةكان.شارى عةفرينةوة 

بةرطرى رةواو قارةمانانةى ذنان و ثياوانى خةَلكى خؤرئاطرى رؤذئاوا وكانتؤنى عةفرين بةرز -5
 دةنرخَينني هيواى سةركةوتنيان بؤ دةخوازين.

 نةى خوارةوة دةخةينة روو:لةم سؤنطةيةشةوة وةكو ثةرلةمانى كوردستان ئةم ثَيشنيارا

سنوورى نَيوان هةرَيمى كوردستان و خؤرئاوا كراوة بَيت بؤ طةيادنى هاوكارى و كؤمةكى و هاوكارى -1
ثَيويست لة رووى تةندروستى و مرؤييةوة بؤ خةَلكى لَي ةوماوى كانتؤنى عةفرين بة تايبةتى و رؤذئاواى 

 كوردستان بة طشتى.

نى رؤذئاواى كوردستان بة لةبةر ضاو طرتنى مةترسييةكانى لةسةر رؤذئاوا ثَيويستة هَيز و اليةنةكا-2
ناكؤكيةكانيان بةالوة بنَين و لة رَيطاى دايةلؤة و يةكرت قبوول كردنةوة يةكريزى نةتةوةيى دروست بكةن 

 و دةستكةوتةكانيان لةم ثَيناوةدا بثارَيزن.

ويست دةزانني بؤ راثةراندنى   ئةركة هاوبةشة بةستنى كؤنطرةى نةتةويى كوردستان لةم قؤناغ بة ثَي-3
نيشتمانيةكان و ثَيويستة بةرذةوةندى بااَلى طةَ كوردستان بة كردار خبرَيتة سةرووى بةرذةوةنديية 

 ئايدؤلؤذى و حزبى و سياسيةكانةوة. 

كوردستان  لة كؤتايدا بةناوى ثةرلةمانى كوردستان سوثاس و ستايشى هةَلويَرتى بوَيرانةى جةماوةرى طةَ
لة باشوورو رةوةندى كوردستانى لة واَلتانى دةرةوة دةكةين، لةثشتوانى كانتؤنى عةفرين و خةَلكى 
قارةمانانى خؤرئاوا، خوازيارين خؤثيشاندان و ضاالكيةكان بؤ كؤتايى هَينان بة هَيرا و ثةالمارى توركيا 

ووة كَيشةو ناكؤكيةكان بة هَيز ضارةسةر بةردةوام بن ضونكة ئةزموونى رابردوو بؤ هةموو اليةكى سةياند
نابن و لؤذيكى طفتوطؤى ئاشتينة كريرى ضارةسةرى هةموو كَيششةكانة سةركةتن بؤ ئريادةى طةلةكةمان لة 

 رؤذئاواى كوردستان و ساَلو و رَيز بؤ شةهيدانى كوردستان، زؤر سوثاس.

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
اس بؤ بةِرَيز )ساالر حممود( بة نوَينةرايةتى ليذنةى تايبةت ئةم راسثاردانةى ثَيشكةا بة ئَيوةى سوث

 بةرَيز كرد، كاك )د. فرست صؤفى(، فةرموو.
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 بةِرَيزفرست صؤفى عرى:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

كة بؤ دارشتنةوةى  خؤشى لة كاك )ساالر( دةكةين بة نوَينةرايةتى سةرجةم ئةو بةشداربونةىتئَيمة دةس
لةبةر ئةوةى نوَينةرى  تةى ثةرلةمانى كوردستان نووسيةوة بؤ ئةوةى دةقيجن بنيئةم هةَلوَيس

فراكسيؤنةكان لةم دانيشتنة بوون مةصتةلةحةكان وةكو خؤى بةكار بَيت ـئَيمة لةم ياداشتة شارى 
فرين تَينَيتةوة بةو شَيوةى لة عةفرينمان بةكار هَيناوة بؤية وا رَيككةوتووين لةسةرى ئةبَيت شارى عة

 ناو ياداشتةكة نووسراوة، زؤر سوثاس.

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ روونكردنةوةى كاك )د.فرست( بةرَيز كاك )ابو كاروان(، فةرموو.

 بةِرَيز عبدالرمحن فارس عبدالرمحن )ابو كاروان(:
 مان.بةِرَيز سةرؤكى ثةرلة

لةوةى كة داكؤكى دةكا لة عةفرين لةوَى سيرةيةكة ثَيويستة بوترَيت دةرةوةى عةفرين و دةرةوةى رؤذئاوا 
 خةَل  هاتووة لةوَى ضةكى هةَلطرتووة ديفاعى كردووة، باشة ئةوة ئيزافة بكرَيت، سوثاس.

 بةرَيز جعفر ئيياهيم ئَيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
ك )ابو كاروان(، ديارة ئةمة ثرؤذة ياسا نيية لَيرة ئيزافاتى تَيدا بكرَيت، دواى رةضاو سوثاس بؤ بةرَيز كا

كردنى تَيبينيةكانى ئَيوة ئةوة باَلو دةكرَينت بةناوى ثةرلةمانى كوردستانةوة، بةرَيزان سوثاس بؤ 
ةوةى ئةو هةمووتان دووبارة سوثاس بؤ )ساالر حممود( بة نوَينةرايةتى ليذنةى تايبةت بؤ خوَيندن

( بؤ تةواو كردنى بةرنامةى كار دانيشنت دةست ثَيدةكات، سوثاس 10راسثاردانة، بةرَيزان بةيانى سةعات )
 بؤ ليذنةى ياسايى، ليذنةى تةندروستى، ليذنةى ئةوقاي، ليذنةى مافى مرؤظ. 

 

 
 

                                                                                                                                                                              
 

 د. يوسَ حممد صادق                    جعفر ابراهيم ئَيمينكي                           فخرالدين قادر                    
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري س    َيري ثةرلةماني                    سكرت  

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                              كوردستان – كوردستان
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  (6ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 2018/ 31/1 رَيكةوتي شةممةضوار 

تذذذمَير )   يذذوةِرؤي(ي 11كا كذذةوتي  شذذةممةضذذوار  رؤذي ثذذَيب ن لذذةماني  31/1/2018رَي سذذتان  ثةر  -كورد
لذَذةبانيبةِرَيز ابراهيم ئَيمينكي جَيطري سةرؤك و، بةِرَيز جعفر بة سةرؤكايةتي عَيراق  طذذةرد تا سذذكرتَيري  بَي

 ( ي خؤي بةست.2018, ساَلي )ضوارةميخولي  (ي6, دانيشتين ذمارة )ثةرلةمان
 بةرنامةي كار:

مذذارة )ةوِر( لة ثةي20(ي ماددة )1اني بِرطة )بةثَيي حوكمةك نذذاوخؤي ذ سذذاَلي 1ي  هذذةمواركراوي  ي 1992(ي 
مذذارةا ي دبِريار ثةرلةمانعَيراق, دةستةي سةرؤكايةتي  -ردستان ثةرلةماني كو شذذتين ذ خذذولي  (ي6) كاتي داني

كذذات ) لذذة  بذذذاردن  ضذذوارةمي هةَل خذذولي  لذذة  شذذةممة 11بةهارةي ساَلي ثَينلةم  ضذذوار  يذذوةِرؤي رؤذي  ثذذَيب ن (ي 
 بةم شَيوةية بَيت: دا 31/1/2018رَيكةوتي 

سذذ /1 هذذةموارى يا سذذاى  ثذذرؤذة يا نذذى  طذذؤ كرد مذذارة طفتو ضذذؤى ذ سذذاَلى  (86)اى هاتو هذذةرَيمى  (2004)ى  لذذة 
مذذارة  (75و  74و  72)كوردستان ـ عرياق بة ثَيى ماددةكانى  سذذتان ذ لذذةمانى كورد لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةر

 ى هةموار كراو.(1992)ى ساَلى  (1)
مذذاددةى 2 يذَذى  بذذة ث خذذوارةوة  سذذايانةى  ثذذرؤذة يا ئذذةم  كذذةمى  نذذةوةى ية ثذذةيِرةوى (71)/ خوَيند نذذاوخؤى  لذذة 

 ى هةموار كراو. (1992)ى ساَلى  (1)ثةرلةمانى كوردستان ذمارة 
سذذاى ث1 ثذذرؤذة يا ئذذاو/ مذذةزراوةكانى  تذذؤِرو دا سذذتنى  سذذتان ارا هذذةرَيمى كورد لذذة  ئذذاوةِرؤ  يذذةن   - و  عذذرياق لةال

 ئةجنومةنى وةزيراوةنةوة ثَيشكةا كراوة.
مذذاددةى / دانانى ئةم ئةندامة بةِرَيزانة لة ليذنة هةميشةييةكانى ث3 يذَذى  بذذة ث سذذتان  لذذة  44ةرلةمانى كورد

 ى هةموار كراو. (1992)ى ساَلى  (1)ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمان ذمارة 
 / زيادكردنى ئةندامى ثةرلةمان بةِرَيز )ايوب عبداهلل رسول( بؤ سةر ليذنةى كاروبارى ثةرلةمان.1
بذذدالرمح2 فذذارس ع بذذدالرمحن  بذذةِرَيز )ع لذذةمان  نذذةى / زيادكردنى ئةندامى ثةر سذذةر ليذ بذذؤ  كذذاروان(  بذذو  ن/ ا

 كاروبارى كؤمةَلطةى مةدةنى.
ضذذوونةوةى 4 بذذؤ ثَيدا كذذاتى  نذذةى  يذذةن ليذ سذذتان لةال لذذةمان كورد نذذاوخؤى ثةر ثذذةيِرةوى  نذذى  طذذؤ كرد / طفتو

 (56)لة ماددةى  (8)و بِرطةى  (2014)ى ساَلى  (26)ثةيِرةوى ناوخؤى ئامادةكراو بة ثَيى بِريارى ذمارة 
ى هةموار كراو، ثاَلثشت بة ماددةى  (1992)ى ساَلى  (1)ردنى ثةرلةمانى كوردستان ذمارة ى ياساى هةَلبذا

  ى هةموار كراو،  (1992)ى ساَلى (1)ى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ذمارة  94
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 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.

لذذةميشدان سذذاَلى ثَين بذذذاردن،  ضذذوارةمى هةَل خذذوَ  ، تنةكةمان بة ناوى طةَ كوردستانةوة دةست ثَى دةكةين، 
 ، بةرنامةى كار: (31/1/2018)ؤذى دانيشنت (، ر6دانيشتنى ذمارة )

مذذارة 20(ى ماددةى )1بة ثَيى حوكمةكانى بِرطة ) عذذرياق، ذ سذذتان ـ  لذذةمانى كورد نذذاوخؤى ثةر ( لة ثةيِرةوى 
مذذارة  (1992)َلى ( ى سا1) شذذتنى ذ كذذاتى داني يذذارى دا  لذذةمان بِر سذذةرؤكايةتى ثةر سذذتةى  كذذراو، دة ى هةموار 
تذذذمَير6) لذذة كا لذذةمان  ضذذوارةمى ثةر بذذذاردنى  خذذوَ هةَل لذذة  لذذةم  سذذاَلى ثَين يذذوةِرؤ، 11 (ى خوَ ثاييزةى  ى ن

 يةية:بَيت و بةرنامةى كارى دانيشتنةكة بةم شَيوة (31/1/2018)َيككةوتى رؤذى ضوارشةممة ر
مذذارة 1 ضذذؤى ذ سذذاى هاتو هذذةموارى يا سذذاى  ثذذرؤذة يا نذذى  طذذؤ كرد سذذاَلى  (86)/ طفتو هذذةرَيمى  (2004)ى  لذذة 

مذذارة  (75و  74و  72)كوردستان ـ عرياق بة ثَيى ماددةكانى  سذذتان ذ لذذةمانى كورد لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةر
 ى هةموار كراو.(1992)ى ساَلى  (1)
سذذا2 ثذذرؤذة يا ئذذةم  كذذةمى  نذذةوةى ية مذذاددةى / خوَيند يذَذى  بذذة ث خذذوارةوة  نذذاوخؤى  (71)يانةى  ثذذةيِرةوى  لذذة 

 ى هةموار كراو. (1992)ى ساَلى  (1)ثةرلةمانى كوردستان ذمارة 
سذذاى ث1 ثذذرؤذة يا ئذذاو/ مذذةزراوةكانى  تذذؤِرو دا سذذتنى  سذذتان ارا هذذةرَيمى كورد لذذة  ئذذاوةِرؤ  يذذةن   - و  عذذرياق لةال

 ئةجنومةنى وةزيراوةنةوة ثَيشكةا كراوة.
مذذاددةى / دانانى ئة3 يذَذى  بذذة ث سذذتان  لذذة  44م ئةندامة بةِرَيزانة لة ليذنة هةميشةييةكانى ثةرلةمانى كورد

 ى هةموار كراو. (1992)ى ساَلى  (1)ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمان ذمارة 
 / زيادكردنى ئةندامى ثةرلةمان بةِرَيز )ايوب عبداهلل رسول( بؤ سةر ليذنةى كاروبارى ثةرلةمان.1
نذذةى / زيادكردنى ئةن2 سذذةر ليذ بذذؤ  كذذاروان(  بذذو  بذذدالرمحن/ ا فذذارس ع بذذدالرمحن  بذذةِرَيز )ع لذذةمان  دامى ثةر

 كاروبارى كؤمةَلطةى مةدةنى.
ضذذوونةوةى 4 بذذؤ ثَيدا كذذاتى  نذذةى  يذذةن ليذ سذذتان لةال لذذةمان كورد نذذاوخؤى ثةر ثذذةيِرةوى  نذذى  طذذؤ كرد / طفتو

 (56)لة ماددةى  (8)و بِرطةى  (2014)ى ساَلى  (26)ثةيِرةوى ناوخؤى ئامادةكراو بة ثَيى بِريارى ذمارة 
ى هةموار كراو، ثاَلثشت بة ماددةى  (1992)ى ساَلى  (1)ى ياساى هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان ذمارة 

بذذةِرَيز  (1992)ى ساَلى (1)ى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ذمارة  94 لذذة  كذذراو، داوا  هذذةموار  ى 
هذذؤ سكرتَيرى ثةرلةمان خاتوو بَيطةرد تا بذذَى  هذذؤ و  بذذة  بذذات  شذذرت و هيا شذذتنى ثَي تذذةى داني كذذةم ثوخ َلةبانى دة

 ثَيشكةا بكات، فةرموو.
 بةِرَيز بَيطةر دَلشاد تاَلةبانى/ سكرتَيرى ثةرلةمان.

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 / دةستثَيكردنى دانيشنت لةاليةن بةِرَيز جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان.1
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نذذدامانى ئا2 نذذاوى ئة شذذتنى / خوَيندنةوةى  تذذةى داني نذذةوةى ثوخ هذذةروةها خوَيند نذذةبوو،  مذذادة  مذذادةبوو و ئا
 ثَيشوو لةاليةن سكرتَيرى ثةرلةمان.

 لة بةرنامةى كار. (1)بؤ  (5)/ دةنطدان لةسةر ئاَلوطؤركردنى بِرطةى 3
بذذاوردؤخى 4 بذذة  / خوَيندنةوةى ثةيامى فراكسيؤنةكانى ثةرلةمان لةاليةن سةرؤك فراكسيؤنةكان سةبارةت 

 تاى عفرين.ئَيس
بذذة 5 مذذرؤظ  سذذتةى  مذذةكانى جة سذذتنةوةى ئةندا ضذذاندن و طوا / طفتوطؤ كردن و ثةسةند كردنى ثرؤذة ياساى 

 ئامادةبوونى بةِرَيز د.رَيكةوت محة رشيد وةزيرى تةندروستى هةرَيمى كوردستان.
وركيا بؤ تى ت/ خوَيندنةوةى هةَلوَيستى فةرمى ثةرلةمانى كوردستان سةبارةت بة هَيرشى سةربازى دةوَلة6

 ؤذئاواى كوردستان لةاليةن ئةندامى ثةرلةمان بةِرَيز ساالر حممود.سةر كانتؤنى عفرين لة ر
طذذ7 لذذةمان بِر شذذتنى ثةر سذذتنى داني شذذةممة ر/ دواخ بذذؤ رؤذى ضوار كذذار  مذذةى  تذذرى بةرنا كذذةوتى ةكانى  َيك
لذذة دا ى ثَيشنيوةِرؤ. (11)كاتذمَير  (31/1/2018) كذذة  لذذةمان  نذذدامانى ثةر مذذارة ناوى ئة شذذتنى ذ ى  (5)ني

بذذةروارى  لذذة  سذذايى  جذذةنطى 30/1/2018ئا ئذذاواز  نذذةبوون ) مذذادة  لذَذةت ئا بذذَى مؤ بذذة  يذذان  يذَذدروان  لذَذةت ث  مؤ
سذذنى  شذذريين ح نذذةبوو(،  شذذعبان )ئامادة شذذاد  نذذةبوو(، دَل )مؤَلةت(، ادري  عرى)مؤَلةت(،  ال عومسان )ئامادة

بذذة لذَذةت(،  بذذاس )مؤ يذذان ع لذَذةت(، ظ شذذَيخؤ )مؤ شذذامؤ  لذَذةت(،  صذذاحل )مؤ ثذذةرى  لذَذةت(،  بذذدالرمحن )مؤ هار ع
نذذةبوو(،  مذذود )ئامادة فذذا حم نذذةبوو(، زول يذذجن )ئامادة بذذوون تؤف نذذةبوو(، را يذذل )ئامادة )ئامادةنةبوو(، جوان امساع
طذذورطي   لذَذةت(، يع ذذوب  عمر صاحل )مؤَلةت(، ئايدن معروي )مؤَلةت(، باثري كامال )مؤَلةت(، كمال يةلدا )مؤ

 )مؤَلةت(.
كذذردووة ئةو بةِرَيزانةى ب مسذذؤ، طااهفذذريوز  )ؤ دانيشتنى ئةمرؤ  داواى مؤَلةتيان  بذذراهيم  جذذةنطى، د.ا ئذذاواز   ،

سذذنى،  شذذريين ح كذذاروان،  فذذارس، ابو بذذدالرمحن  صذذاحل، ع مذذر  مذذر، ع شَيركؤ محة امني، سهراب ميكائيل، سهام ع
يذذوبمصطفىظيان عباس، زياد حسني عبدالكريم، فايجن  بذذداهلل،  ، عمر عينايةت، رؤزا حممود، عادل عزيز، ا ع

 ، زؤر سوثاس.(فراكسيؤنى طؤران، حسن صاحل، ادري  عرى
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

خذذاَلى  يذذة، دوو  سوثاس بؤ بةِرَيز بَيطةرد تاَلةبانى، ديارة هيض تَيبينيةك لةسةر ثوختةى كؤنووسى ثَيشرت ني
 نيزامى هةية، د.جوان فةرموو.

 امساعيل عزيز: بةِرَيز د.جوان
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

عذذةى  لذذةناو قا كذذةين،  سذذةر ب تذذاوةكو واذووى لة مذذة  تذذة الى ئَي من ئامادة بووم بةس وةرةقةى هيابات نةهاتووة
 فتى يةكةم.ةبووين ئَيمة، ش

 مينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 ةرموو.بةَلَى  ئةوة راست دةكرَيتةوة، ثةروا خان ف
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 :حةمة حممدبةِرَيز ثةروا عرى 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 بةَلى منيب هةمان سةرجنم هةبوو.
 مينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 بةَلَى ئةوةا وةردةطريَى، ئةوة راست دةكرَيتةوة، ديارة ثوختةكة ثةسةند كرا، خاَلى نيزامى د.ظاال فةرموو.
 :ابراهيم د.ظاال فريدبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
نذذةى  طذذةَل ليذ سذذايى لة نذذةى يا لذذة ليذ مذذة  نذذاوخؤ ئَي ثذذةيِرةوى  كذذار  مذذةى  ضذذوارةمى بةرنا خذذاَلى  سذذةر  تذذةنها لة

 ثةيوةندارةكان ............ صوتةكة نية.
 مينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 كاك حممود فةرموو. سوثاس ثَيشنيارةكةت طةيشت،
 بةِرَيز حممود حاجى:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
طذذةى  نذذانى بِر من ثَينشيار دةكةم بِرطةى دووةم و سَييةم ثَيب خبرَيت، لةبةرئةوة ئاسانرتة و بة لة جياتى دا

 يةكةم، زؤر سوثاس.
 مينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 وو.سوثاس، كاك فرست فةرم
 بةِرَيز د.فرست صؤفى:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
طذذةر  كذذة ئة كذذةوتني  كذذار، وا رَيك مذذةى  يذذة بةرنا ثذذةيِرةومان هَينا كذذة  شذذرتيب  كذذةم، ثَي ثشتطريى بةِرَيز د.ظاآل دة

سذذايية هاتة ثَيب دةكرَى ئةم ثةيِرةوة ربابةتَيكى تر يان هةر ياسايةك  تذذة يا ئذذةم بابة ابطريَى تا موناقةشةى 
بذذةتَيكى دةكرَى،  هذذةر با يذذان  يذذةك  هذذةر ثرؤذة يذذان  سذذازى  بؤية ثتشطريى دةكةم كة ئةطةر ثرؤذةي ياساى ضاك

كذذرَى تذذةثَيب دة خذذؤى رطذذرنس ها كذذانى  ثذذةيِرةو كارة نذذةى  يذَذت، زؤر  ليذ ثذذةر دةب تذذَى  تذذة  ئذذةم بابة تذذا  يذَذت  ابطر
 سوثاس.

 مينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 موو.سوثاس، كاك ئارى فةر
 بةِرَيز ئارى حممد هةرسني:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 من ثشتيوانى لة بؤضوونةكةى بةِرَيز كاك حممود دةكةم لة بزوتنةوةى طؤران، سوثاس.
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 مينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 سوثاس، كاك انور فةرموو.
 :مصطفى قادر ربةِرَيز انو

 ةمان.بةِرَيز سةرؤكى ثةرل
 ثشتطريى ثَيشنيارةكةى كاك حممود دةكةم، سوثاس.

 مينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 سوثاس، فةرموو.
 :حممد لطيفبةِرَيز تةالر 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
سذذ كذذةين ثشتطريى لة داواكةى د.ظاال دةكةم لةبةرئةوةى كؤمةَلَي  ياساى طرنس هةية كة ئَيمة ئيشى لة ةر دة

يذذ كذذردن، بؤ بذذةجَى  جذذَى  سذذةآلتى  لذذة دة سذذةآلتى دادوةرى و  لذذة دة مذذة ثةيوةندارة بة ضاكسازيةكان  طذذة ئَي ة طرن
 َيطر لةبةردةمى هاتنة ناوةوةى ئةو ِراثؤرتانة لة كاتى تةواو بوونى داو، زؤر سوثاس.ثةيِرةو نةبَيتة ر

 مينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 ثاس، كاك شوان فةرموو.سو
 بةِرَيز شوان شي  امحد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 منيب ثشتطريى لة هةمان داواكةى د.ظاال و د.فرست و تةالر خان دةكةم، سوثاس.

 مينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

ئذذ لذذةمان،  نذذدامانى ثةر شذذتيوانى ئة بذذة ث ظذذاال  هذذةموو ديارة ئةوثَيشنيارةى د. خذذؤى  يذذان  يذذة  شذذى هة ةوة دوو بة
بذذةا  بذذةا  بِرطةكة دةكةوَيتة دانيشتنةكانى دواتر يان بةا بةا ثَيشنيارَيكى وا هةبووة كة ثةيِرةو خؤى 
بذذةردةوام  شذذرت  لذذةمانى ثَي شذذتنةكانى ثةر هذذةم داني يذذةعنى  تذذةوة،  يذذةكاليي بكرَي لذذةمان  شذذتنةكانى ثةر لذذة داني

تذذةى دةبوون هةر جارة و بةشَي ، ئينلا بابة ئذذةو نةري هذذةر  كذذار،  مذذةى  تذذة بةرنا تى تر هات با ثَيب و دةكةو
ثذذةيِرةوى  لذذة  شذذَي   جذذارة و بة هذذةر  بذذن و  بذذةردةوام  كذذار  مذذةكانى  نذذة، بةرنا لذذةم ثةرلةما ثَيشرت ثةيِرةو كراوة 
كذذة،  ثذذةيِرةوة نوَيية لذذة  لذذةمان،  نذذاوخؤى ثةر ثذذةيِرةوى  لذذة  تذذةوة  يذذةكاليي بكرَي لذذةمان  ناوخؤ لة ناو هؤَلى ثةر

 بةو شَيوازة دةخيةينة دةنطدان، د.بةهار فةرموو. ئةوجا
 بةِرَيز د.بةهار حممود فتار:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ئذذةو  بذذوو  سذذةند كرد مذذان ثة نذذاوخؤ  ميكانيزميك ثذذةيِرةوى  نذذةى  كذذو ليذ ثَيب ئةوةى خبرَيتة دةنطدان ئَيمة وة

سذذةر تذذة  كذذة دَي ئذذةمرؤا  كذذة  كاتة كة دةستمان ثَيى كرد، لةناو ميكانيزمةكة  بذذارة ميكانيزمة لذَذة دوو ئذذةو خا
تذذة  دةخوَينينةوة، لةناو ميكانيزمةكة بؤ خؤى ئةوةى تياية، يةعنى ئةوةى تياية كة هةر كاتَي  بابةتَي  ها
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نذذاوخؤ  ثذذةيِرةوى  تذذوانرَى  شذذةوة دة تذذة ثَي بذذةتَي  ها سذذةر دراوة، با شذذى لة نذذة دةنطي لذذةم ثةرلةما شذذةوة و  ثَي
 ةرنامةى كارةوة، سوثاس.بوةستَينرَيت و ئةو بابةتة خبرَيتة ب

 نكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:َيز جعفر ابراهيم ئَيميبةِر
 سوثاس، مامؤستا ماجد فةرموو.

 توفيجن:عثمان بةِرَيز ماجد 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

نذذازا   كذذةين،  سذذةر ب طذذؤى لة مذذة طفتو كذذة ئَي مذذادةكردووة  سذذامان ئا ثذذرؤذة يا يذذان  ثَيمواية كؤمةَلَي  ياسا هةية 
لذذةكؤتايى ثذذة لذذةمان  لذذةى ثةر ئذذةو خو سذذتا  يذذني، ئَي يذذ  دا تذذة زائ لذذة وةق رذَذَيم  تذذوا  ب سذذتا دة نذذاوخؤ ئَي يِرةوى 

نذذة  بذذؤ منوو نذذاوخؤ،  ثذذةيِرةوى  نذذةوةى  سذذةر هةمواركرد يذَذت لة مذذام دةدر خولةكةداية، ئيستا بؤضى هَيندة ئيهت
ت، هى ثَيكهاتةكانى توركمان، ئَيستا ئَيمة ثرؤذةيةكمان هةية دوو خةتة، بة ثَيني دةقي ة جىَ بةجَى دةكرَي

سذذتا  يذَذرة ئَي شذذتة ل هذذةموو  يذَذنن و  يذذة د هذذةموو طؤِرانكار ئذذةو  لذذةمان،  هذذؤَلى ثةر بذذؤ  نذذةتانهَيناوة  سذذتا  تذذاوةكو ئَي
 ئيهتمامى ثَى دةدةن، باشة هى ئَيمة بة ضارةطة سةعاتَي  نابات بِروا بكة تةواو دةبى، سوثاس.

 رؤكى ثةرلةمان:نكى/ جَيطرى سةبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

سذذايى  نذذةى يا ئذذةوةى ليذ يذَذت، لةبةر شذذكةا بكر رذذةيي ثَي شذذَيوازى ط بذذة  كذذةين  سوثاس، ئةوة حةقي ةت حةز نا
سذذتةى  طذذادار دة بذذة ئا سذذايى  نذذةى يا سذذتى ليذ تذذة بةردة سذذا بَي يذذةكى يا هذذيض ثرؤذة يذَذت و  خذذؤى دةطَيِر ئذذةركى 

نذذدارةكان رَيت، ئةولةوياتةكان ضينة و بة رسةرؤكايةتى ثةرلةمان ثةراوَيز ناخ اوَيذكارى لةطةَل ليذنة ثةيوة
هذذاتوو  شذذتنةكانى دا لذذة داني سذذايانة  ثذذرؤذة يا ئذذةو  شذذااهللباس دةكرَيت، كؤمةَلة ثرؤذة ياسا هةنة،  نذذة  ان دةخرَي

 طفتوطؤ و يةكاليي دةكرَينةوة، بؤ ئةمةى ثةيِرةو، خاتوو امينة فةرموو.
 :سعيد بةِرَيز امنة زكرى

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ضذذةوانيا ثَيش بذذؤ  يذَذ   ثذذةيِرةو ميكانيزم يذذذنا  يذذارة ل يذَذداى د تطرييا هةظاَلَيت خؤ دكةم وةكى د.بةهار ئاماذةى ث

لذذةمانى  طفتوطؤ كرن سةر دةنطدان و هةروةسا ئاخافنت ل يذذى ثةر كذذرن ذال سذذةند  بذذوو ثة هذذات  سةر ثةيِرةوى 
كذذةكو ئاماذة ثَيدان باظة، هةلبةت ناظ وان ميكانيزمادا ئَي  ذ وان خاَلَيت  نذذدَى د بذذة سى هة شذذتةكى  هذذةر ت ت 

خذذوال  هذذةم  يذذنم  ئذذةز دب ثةلة و طرنس هاتة ناظ مةوزوعى دا ل ناظَى دَى طفتوطؤ كرن سةر راوةستاندن، بؤية 
ثذذةيِرةوةكى  كذذو  سذذتانى  لذذةمانى كورد بذذؤ ثةر ظذذة ذى  ََ جهودةكا زؤر مةيا سةر خست، ئة ضوويَى، هةم ظى خو

شذذَيني تايبةتى ضةوانيا رة دى ميكانيزمةكا نوَى ب ئذذةم ب ثذذةيِرةوى دا  يذَذت  نذذَى دظ سذذةرةدةرى كر كذذرن و  قابة 
نذذا  جَى بةجَى بكةين و ثةسةندى بكةين، مادام ئةو ِرَيطرى نينة، مادام ميكانيزم هاتية ثةسةند كرن، ب ديت

سذذان كذذات دي ،ذذى نا طذذدانَى دا ر مذذن ثَيت تذذة دةن لذذةمانَى بكةوي كذذرن ذ ثةر سذذةند  يذذة ثة يذذارن هات كذذارَى وى د َي
 ة، سوثاس.كوردستانَى ظ
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 نكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 سوثاس، كاك سؤران فةرموو.
 :سعيد بةِرَيز سؤران عمر

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ئذذةم ؤمان و هةم بؤ رهيوادارم مةسةلةى ثةيِرةوى ناوخؤ هةم بؤ خ ضذذونكة  اى طشتى بَى ئةهميةت نةكرَى، 

سذذيؤنةكان ثةيِرةوى ناوخؤية كة ساَل هذذةموو فراك لذذة  َي  و سَى مانس ثةرلةمانى كوردستان ليذنةيةكى كاتى 
سذذةرلةنوَى ر بؤ دروست كردووة بذذووة،  خذذةري   يذَذوةى  سذذةى ث لذذة ثرؤ يذذة  ئذذةم ثةرلةمانة كذذارى  سذذتنةوةى  َيكخ

نذذةوترَى  نذذةكرَى و  شذذا  يذذةت تةما بذذَى ئةهم ضاودَيرى كردن لة ياسادانان، بؤية ئةهميةتى طةورةى هةية و بة 
هذذى  كذذةى  كذذة ثةيِرةوة سذذتان  هذذةرَيمى كورد ثةرلةمان لةم كاتةدا بؤ خةريكى ئةمةية، دةسةآلتى ياسادانان لة 

نذذى  (1992)ساَلى  ضذذاودَيرى كرد سذذادانان و  ئَيستا ضاكى دةكات و ميكانيزمةكان باشرت دةكات بؤ ثرؤسةى يا
طذذةورةى يذذةتى  لذذةمانى ر حكومةت، بؤية ئةهم كذذارى ثةر يذذادى  يذذة، بون تذذةوة و يذَذ  دةخهة نذذوَيى دةكا تذذةوة و  ا

سذذاَلى  نذذوَيى  ثذذةيِرةوَيكى  سذذةر  نذذة  هذذاتوو دَي برةوى طةورةى ثَى دةدات، بؤية قةزيةيةكى طرنطة و بؤ خوَ دا
كذذة ( ثشتيوانى ر1992)نةك ساَلى  (2018) كذذةم  بذذةهار دة خذذاتوو  نذذة و  خذذاتوو ام سذذت و  ايةكةى كاك د.فر

 طر بَى لة هاتنى ثرؤذةى نوَى، سوثاس.َيةوةى تياية ترسى ئةوة نةبَى كة رميكانيزمةكة ئ
 نكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 َييةكان ديارة كة بةرضاو روونيةكى باشى تَيداية، كاك د.فرست شتى تازة  فةرموو.سوثاس، ر
 :عري بةِرَيز د.فرست صؤفى

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
سذذلةبةرئةوةى ئةو ميكانيزمةكامنان  لذَذةمان تة ئذذةو خا سذذتدان،  سذذةر ثةسةند كردووة و ئَيستا لةبةردة ويت لة

مذذن واطرتنى ثةيِرةوى ناوخؤ ئةطةر هةر بابةتَي  يان قانونةكرد كة ثةيوةستة بةر يذذة  نَيكى طرنس هات، بؤ
طذذة و  سذذايةكى طرن ثَيشنياز دةكةم بة تايبةتى ياساي ضاكسازى لة كةرتى وةزيفةى طشتى و خانةنشينى كة يا

سذذايةك خةَل كيب ضاوةِروانة، ثَيشنياز دةكةم ئةو ثَيشنيازةى كة كرا بؤ ئةوةى ئةطةر بابةتَيكى طرنس يان يا
نذذاوخؤ ربزات ياساى ضاكسازى هاتة ثَيب بيخةية د ثذذةيِرةوى  مذذة  تذذةواو ةنطدان و ئَي سذذاية  ئذذةو يا تذذا  طذذرين  اب

ثذذةيِرةو بكةي بذذة  سذذت  تذذر دة جذذارَيكى  سذذةرلةنوَى  كذذةين  شذذةى دة بذذَى و موناقة كذذةم دة شذذنياز دة يذذة ثَي نذذةوة، بؤ
 جةنابت بيخةية دةنطدان بؤ ئةوةى بة دةنطدان دةنطى لةسةر بدةين، سوثاس.

 نكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 سوثاس، كاك ابوبكر فةرموو.
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 بةِرَيز ابوبكر عمر عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ثذذةيِرةوة من وةكو ئةندامَيكى ئةو لي ذنةية، ئةوةى هةظاآلن باسيان كرد لةطةَل ئةوةدام كة ئيب لةسةر ئةم 
كذذارا  لذذةمامنان  يذذاترة ثةر بكةين، بةآلم لةسةر حسابى ثرؤذة ياساكانى تر نةبَيت، ئَيمة نزيكةى ضوار مانس ز

بذذة  يذذة  جذذارى وا كذذردووة،  لذذةمامنان  سذذةى ثةر شذذةا جةل جذذةنابتان  سذذراوةى  ئذذةم نوو سذذَى كردؤتةوة، بة ثَيى 
بذذا  ئذذةوة  شذذتووتر، لةبةر شذذتنى ثَي شذذتنةو داني ئذذةم داني لذذةماوةى  تذذةوة،  لذذةمان كؤدةبَي يذَذ  ثةر تذذة جار هةف
سذذَرَي   يذذان فة شذذَي   سذذةيةك دا بة هذذةموو جةل دانيشتنةكانى ثةرلةمانى كوردستان زؤرتر بآ و دةكرَى لةناو 

تذذريب  كذذان  سذذةر ثرؤذة ئذذيب لة كذذةين، لةو ثةيِرةوة نوَيية موناقةشة بكةين و هاوكات  هذذةم هذذب كذذة  ةم حةلَي
 حةقى ثةيِرةوةكة دةدةين و هةم حةقى ثرؤذةكانى تر دةدةين، سوثاس.

 نكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 سوثاس، كاك عبداهلل فةرموو.
 بةِرَيز عبداهلل حاجى حممود:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
كذذة سذذت دة سذذةكانى د.فر لذذة ق شذذتيوانى  ثذذرؤذة منيب ث ئذذةو  يذذة  يذذد وا بذذة تةئك ظذذاال  شذذنيارةكةى د. طذذةَل ثَي م، لة

نذذاوخؤ رضاكسازية بؤ ئةوةى تة ثذذةيِرةوى  نذذى  بذذةا كرد نذذةتوانني ةناقوز دروست نةبَى، واباشرتة بةا  طذذة  ن
يذذةكاليى هةدةفةكة بثَيكني ر كذذة  تذذةوة،  يذذةكاليى دةكرَي كذذرَى و  سذذةر دة ابطريَى تا ثرؤذةى ضاكسازى قسةى لة

 بضينة سةر ثةيِرةوى ناوخؤ، سوثاس.كرايةوة ئينلا 
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 َيواز فةرموو.د.رسوثاس، 
 بةِرَيز د.رَيواز فائجن حسني:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ثذذؤرتى لي(% 80)َيذةى كوردستان دةتوانني بَرَيني بة ر دانيشتنةكانى ثةرلةمانى بذذة را سذذتَى  نذذةى ثشت دةبة ذ

هذذةبووة ليذنةى هاوبةا لة ئامادةكردنى ر ياسايى و جذذارى وا  ئذذةوة  سذذايةكان، لةبةر ثذذرؤذة يا سذذةر  ثذذؤرت لة ا
لذذة ردوو هةفتة ئَيمة دانيشتنمان نةكردووة، لة سذذةيةك بةرئةوة نةمانتوانيوة زياتر  بذذايى جةل كذذة  يذَذ   اثؤرت

نذذةى بَى و ئامادةى بكةين بؤ دانيشتنةكانى ثةرلةمان، بةتايبةت ئةو ثرؤ بذذة ليذ ذة ياسايانةى كة ثةيوةندى 
ضذذى رياسايى و ليذنةكانى ترى ث يذذة،  لذذة ةرلةمانى كوردستانةوة هة تذذر  شذذَيكى  ئذذةمرؤ بة مذذة  لذذةوةى ئَي طذذرة  َي

بذذؤ  نذذة  بذذؤ منوو شذذةممةرثةيِرةوة بكةين، ئةطةر هةفتةى داهاتوو  سذذَى  كذذةين،  ؤذى  مذذادة ب شذذتَي  ئا مذذان  تواني
نذذة هاوبر سذذايى و ليذ نذذةى يا ثذذؤرتى ليذ سذذتا ا كذذة ئَي سذذايةك  ثذذرؤذة يا هذذةر  سذذةر  كذذةين لة مذذادة ب شذذةكان ئا ة

ئذذةو  شذذةى  تذذر موناقة ئذذةيَرَى و دوا لةبةردةستة بة دةنطدان يان ئَيستا تةسبيتى بكةين وةكو ئةوةى د.فرست 
كذذانى زؤر زؤرن،  قانونة دةكةينة و ثةسةندى دةكةين ئينلا بطةِرَيينةوة سةر ثةيِرةو، ثةيِرةو ذمارةى ماددة
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بذذةِرَيزتان ئَيمة بت يذذةعنى  كذذةين،  هذذيض نة كذذة  لذذةوةى  شذذرتة  كذذةين با مذذاددة ب سذذت  وانني لة هةر هةفتةيةك بي
لذذةم سذذة ردةزانن بؤ ماوةى دوو ساَل ذمارةيةكى زؤر لة ئةندامانى ثةر مذذادكردن لة بذذة ئيعت عذذةن  طذذى ان تةب ةن

تذذرى ثةرلةمانتاران لة خولةكانى دوو و سَى ئةم ثةيِرةوةيان ئامادة كردووة، يةعنى بؤ جا رَيكى تر خولَيكى 
ئذذةوة  كذذةن، لةبةر ثةرلةمان بَيت و ئةوةندة ئةندامى تر تواناكانيان خبةنة طةِر بؤ ئةوةى ثةيِرةوَي  ئامادة ب

نةبَيتة بيانوو بؤ ئةوةى ثةيِرةوةكة موناقةشة نةكرَيت، تةنها  ئةو مةبدةئة دةنطى لةسةر  ةتكا دةكةم ئةم
سذذةندكردنى ب و رطةر ثرؤذة ياسايةك هاتة ثَيبدرَيت، ئة تذذا ثة يذَذت  اثؤرتى بؤ ئامادةكرابوو، ثةيِرةو دواخبر

 ئةو ثرؤذة ياساية، سوثاس.
 نكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

يذذةكان،  لذَذة نيزام لذذة خا يذذة  كذذة بريت يذَذنني  شذذة د بذذةم بة تذذايى  لذذا كؤ طذذرين و ئين تذذر وةردة سوثاس، سَى تَيبينى 
 كردووة و كةذال خان و كاك بهزاد و خاتوو منرية، د.جوان فةرموو. د.جوان ثَيشرت داواى

 بةِرَيز د.جوان امساعيل عزيز:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

نذذاوخؤ زؤر ث ثذذةيِرةوى  سذذتى  نذذاوخؤ، بةِرا شتطريى كاك سؤران دةكةم بة نيسبةت مةنهةجى داخرى ثةيِرةوى 
سذذةكانى لذذةمان  زؤر طرنطة بؤ تةنزيم كردنى ئيدارة كردنى جةل نذذدامى ثةر كذذةكانى ئة فذذةكانيان و و ئةر و ما

رذذى  مةسئولياتيان و رَيطةيةك ثَيشان دةدات ئةندامى ثةلةمان كو ئيشى بكات، زؤر زؤر طرنطة مةنهةجى داخ
خذذاَلى  كذذةم،  سذذينى دة ئذذارى هةر كذذاك  نذذور و  ثةيِرةوى ناوخؤ ثشتطريى دةكةم و ثشتطريى كاك حممود و كاك ا

 ب، ضونكة ئةوة ئاسانة طفتوطؤيةكان بكةوَيتة ثاا، زؤر سوثاس.دووةم و سَييةم بَيتة ثَي
 نكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 سوثاس، كةذال خان فةرموو.
 :ف َي داود بةِرَيز كةذال هادى

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ئةو هةفتةيةى لةمان زؤرتر بكرَين، ايةكةى مامؤستا ابوبكر هةَلةدنى دةكةم كؤبوونةوةكانى ثةرثشتطريى ر

كذذةين و كة ليذنةى ياسايى ر ثذذةيِرةو ب شذذةى  مذذة موناقة اثؤرتى ئامادةنيية لةسةر ثرؤذة ياسايةكان دةكرَى ئَي
يذذةا ئذذةو كؤبوونةوة بذذِروات و  ثذذةيِرةو  لذذة  يذذةك  سذذايى ر ضذذةند ماددة نذذةى يا ثذذرؤذة كذذة ليذ سذذةر  ثذذؤرتى لة ا

 ني و ثرؤذة ياسايةكان ثةسةند بكرَين.ياسايةكان ئامادةية واز لة ثةيِرةو بَين
 مينكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 سوثاس، هةر بةو شَيوازة ثَيشنيازةكة ثةيِرةو كراوة، كاك بهزاد فةرموو.
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 :دةروَيب بةِرَيز بةهزاد دةروَيب
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لذذةمانَى و استى ثَيشنياز دكةم بؤ ظَى ضةندَى كؤبر سذذةرؤكايةتيا ثةر سذذتةيا  بذذةينى دة كذذرن  وونةوةيةك بَيتة 
يذذةكا  بذذةرى كؤبوونةوة ثذذرؤذا  نذذدةك  سةرؤكَيت فراكسيؤنا، ئةظة خاآل ئَيكَى، ئةولةويةتا بدةينة فعرةن بؤ هة
نذذة  بذذؤ منوو ثذذَيب  نذذة  سذذا بَي نذذدةك يا سذذتة هة هاوبةا هةى كرن، بةآلم بؤ ظَى قؤناهَى ديارة ئةولةويةت ثَيوي

سذذةرؤكى ئذذةظ ي بذذةِرَيز  يذذَى،  خذذاآل دوو تذذة دان،  يذذةت بَي سذذتة ئةولةو ضذذةى دا ثَيوي كذذةرتى موو سذذازيَى  سذذايا ضاك ا
هذذةر ر ثةرلةمانَى، من دظَيت ئاماذَى بهةندى بدةم كو ديارة ثشتطرييا ظان هةموو بةِرَيزا دكةين ب كذذو  سذذتى  ا

كذذو  طاظةك بةرنامَى كار وةختى بَيتة دانان دةستةى سةرؤكايةتى موراعاتا دوو سذذا  ئذذةو يا يذَذ /  كذذات، ئ خذذاآل ب
يذذةعنى ك هةموار بيت، بؤ منوونة وةكى ئةظ بَيتة هؤآل ثةرلةمانَى، ئةطةر يذذة،  ئذذةظ َيحةفت ماددة شذذَين  مذذة، د

سذذايةكا ةالحةفت ماددة خ طذذةر يا س بيت ياسا دواتر بضينة سةر ثةيِرةوى ناوخؤ، بةآلم ئةطةر بؤ منوونة ئة
كذذةرتى  سذذازى  سذذايَى ضاك كذذى يا هذذات وة هذذؤآل دى  بذذؤ  يذَذت  ثذذَى دظ تذذر  تذذةكى زؤر يذذة وةخ ضذذةيَى دا لةوانة مووو

بذذوبكر ارَى دا ثةيِرةوى ناوخؤ نةبني، ثثةرلةمانَى، هةنطى ئةم دشَيني وةختَى د بةرنامَى ك شطرييا مامؤستا ا
ََ بَيت، زؤر سوثاس.  دكةين كو كؤبوونَيت ثةرلةمانَى زياتر 

 ثةرلةمان: نكى/ جَيطرى سةرؤكىبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 سوثاس، منرية خان فةرموو.
 :علي عثمانبةِرَيز منرية 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
شذذرت ثشتطريى هةموو ئةو ر ضذذونكة ثَي نذذة،  ايانة دةكةم كة ثةيِرةوةكة خبرَيتة ئةولةويةتى كارى ئةم ثةرلةما

سذذتى دا وةك د.ر ليذنةيةك ديارى كرا كة لة كذذارا كذذة  يذذدا ليذنة شذذارةتى ثَي كذذردووة يذَذواز ئي يذذان  رَيكى زؤر زؤر
سذذاَلى  ثذذةيِرةوة  (1992)ناكرَى ئةم ليذنةية ئةو ماندووبوونةيان بة هةند وةرنةطريَى، ئَيمة لة  ئذذةم  ةوةوة 

نذذاتوانرَى  كَيشةى تياية و بة بةردةوامى لةهةموو خولةكان قسة لةسةر ئةوة كراوة كة ئةم ثةيِرةوة كؤنة و 
كذذةين كارى لةسةر بكرَيت، بؤية تكا دةكةم ئ يذذاتر ب لذذةمان ز ةولةويةتى كار مابَى و دةكرَى دانيشتنةكانى ثةر

 بؤ ئةوةى بتوانني ئةم ثةيِرةوة تَى بثةِرينني لةو ماوةي خوَ طرَيدانة لةبةردةممان ماوة و زؤر سوثاس.
 نكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

نذذدامانى بينيةكان هةمووى بةو ئاراسوثاس، ديارة تَي يذَذوان ئة لذذة ن يذذة  تذذةواو هة فذذاقَيكى  كذذة ئيت بذذوون  ستةية 
نذذة ر ثةرلةمان طذذةكان نةب سذذا طرن ثذذرؤذة يا ثذذةيِرةوى كذذة  ضذذوونةوةى  كذذردن و ثَيدا شذذة  بذذةردةم موناقة طذذر لة َي

سذذةر  كذذة لة طذذة، ئيختالفة ثذذةيِرةويب طرن طذذرنن،  سذذاكان  ثذذرؤذة يا طذذرنطن،  هذذةردووكيان  لذذةمان،  نذذاوخؤى ثةر
ثذذرؤذة شَيوازةكةية، بؤ ضار بذذن،  يذذاد  شذذتنةكان ز ئذذةوةى داني بذذؤ  يذَذت و  جنذذاو ب كذذة طو شذذَيوازة  ئذذةو  ةسةركردنى 

نذذةوة،  يذذةكاليي بكرَي ياسايةكانيب ديسان ئةوةى طرنطن بةهةند وةربطريدرَين و لةناو ثةرلةمانى كوردستان 
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ئذذةو ئةوة ثَيشنيارَي  هةية بؤتان دةخوَينينةوة، دواتر دةخيةينة دةنطدان، ثَيشنيارَيكى طوجناو ئذذةوةى  بذذؤ  ة 
 شَيوازةى تةندروستة ثةيِرةو بكرَيت، خاتوو بَيطةرد بيخوَينةوة، فةرموو.

 بةِرَيز بَيطةرد دَلشاد تاَلةبانى/ سكرتَيرى ثةرلةمان:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سذذايةكى  يذذة يا هذذةر ثرؤذة هذذةركاتَي   طفتوطؤى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان دةست ثَى دةكاتةوة، 
سذذةرؤكايةتى ئ سذذتةى  يذذةوةو ئارا يذذةكاليي كرا شذذةكان  نذذة هاوبة سذذايى و ليذ نذذةى يا يذذةن ليذ مذذادةكراو لةال ا

نذذاوخؤ ر ثةرلةمانى كوردستان كرا دةخرَيتة بةرنامةى ئذذةو كار و طفتوطؤى ثةيِرةوى  بذذةردةم  يذَذت لة طذذر ناب َي
 ثرؤذة ياسايانةدا.

 نكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

تذذةوة  داية ئةو ثَيشنيارة كَى لة طةَل ئةوة دةخةينة دةنطدان ئةوةى بة ثةسةندى دةزانَيت  دةستى بةرز بكا
كةس بة ثةسةندى دةزانن، كَى دذة  كةس نيية، بة كؤى دةنس ثةسةند كرا، سَى ثَيشنيار هةبوون بؤ  (73)

تذذة ية طذذةى دووةم دةبَي كذذةون، بِر ثذذَيب ب بذذةم ئةوةى بِرطةى سَييةم و دووةم  تذذة دووةم و  سذذَييةم دةبَي كذذةم و 
تذذة دووةم   سذذَييةم ببَي كذذةم   تذذة ية كذذة دووةم ببَي شذذنيارةداية  ئذذةو ثَي طذذةَل  ئذذةوةى لة شَيوازة بةردةوام دةبني، 

كةس بة ثةسةندى دةزانن، ئةوةى دذة  كةس نيية، بة كؤى دةنس ثةسةند كرا،  (56)دةست بةرزبكاتةوة  
بذذةِرَيزان لي لذذة  كذذةم داوا  نذذةكان، بِرطةى ية بذذة ليذ بذذةت  شذذوَينى تاي بذذؤ  فذذةرموون  كذذة ب كذذةين  سذذايى دة نذذةى يا ذ

 د.بةهار فةرموو.

 بةِرَيز د.بةهار حممود فتار:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ثَيمواية سَييةم بوو بة يةكةم، ئةطةر سَييةم بوو بة يةكةم با ئةوة بكرَيت.
 نكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

بذذة  بذذا  سذذَييةم ب طذذةر  بذذوو ئة سذذترت  دووةم بوو بة يةكةم، سَييةم بوو بة دووةم، وامان خوَيندةوة، ئةوةى تر را
مذذاددةى  يذَذى  بذذة ث خذذوارةوة  ثذذةيِرةوى  (71)يةكةم، بةِرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايى ئةم ثرؤذة ياسايانةى  لذذة 

 راو، د.ظاآل فةرموو.ى هةموار ك (1992)ى ساَلى  (1)ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ذمارة 

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

يذَذ سذذتان ـ ع هذذةرَيمى كورد لذذة  ئذذاوةِرؤ  ضذذينةكانى ئاوو تذذؤرو بن سذذتنى  سذذاى ثارا مذذةنى يا يذذةن ئةجنو راق لةال
هذذاتووة ديوةزيرانةوة ثَيشكةا بة ثةرلةمانى كوردستان كراوة، لة هةشت ماددة و ئةسبابى موج اوا بة ثَي  

 لة بةِرَيزتان دةكةين كة ئاراستةى ليذنةى ثةيوةندارى بكةن.
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 نكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

ئةم ثرؤذة ياسايى ئاراستة دةكرَيت بؤ ليذنةى شارةوانيةكان و ليذنةى ياسايى و طشت ئةندامانى ثةرلةمان، 
ة شوَينى خؤيان تَينن، خاَلى سَييةم دانانى ئةم ئةندامة بةِرَيزانة بةِرَيزان داوا لة ليذنةى ياسايى دةكةين ل

مذذاددةى  يذَذى  بذذة ث سذذتان  لذذةمانى كورد شذذةييةكانى ثةر نذذة هةمي لذذة ليذ كذذةين  نذذاوخؤى ( 44)دة ثذذةيِرةوى  لذذة 
مذذارة  سذذاَلى  (1)ثةرلةمان ذ كذذراو،  (1992)ى  هذذةموار  يذذوب 1ى  بذذةِرَيز )ا لذذةمان،  نذذدامى ثةر يذذادكردنى ئة /ز

تذذةوة  عبداهلل ر سذذت بةرزبكا يذَذت دة سذذةندى دةزان بذذة ثة ئذذةوةى  لذذةمان،  بذذارى ثةر  (62)سول( بؤ ليذنةى كارو
بذذةِرَيز  لذذةمان  نذذدامى ثةر يذذادكردنى ئة كذذرا، دوو/ ز سذذةند  نذذس ثة كذذؤى دة بذذة  يذذة،  كذذةس ني كذذَى دذة   كذذةس، 

سذذةندى  بذذة ثة ئذذةوةى  مذذةدةنى،  مذذةَلطاى  نذذَى)عبدالرمحن فارس/ابوكاروان( بؤ سةر ليذنةى كاروبارى كؤ  دةزا
سذذتا  (61)  كَى لةطةَلداية كذذةم ئَي كةس، كَى دذة  كَى دذة  كةس نيية،  بة كؤى دةنس ثةسةند كرا، خاَلى ية

شذذوَينى  لذذة  كذذةين  نذذاوخؤ دة نذذةى  سذذايى و ليذ نذذةى يا بووة سَييةم، دةست بة خاَلى سَييةم دةكةين، داوا لة ليذ
 تايبةت ، مامؤستا مةال هريب خاَلى نيزامى هةية، فةرموو.

 محةخان:مصطفى بةِرَيز هريب 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بذذة   و دامةزراوةكانى ئاوئةو ثرؤذة ياسايةى كة خوَينرايةوة ثاراستنى تؤِر سذذتان  هذذةرَيمى كورد لذذة  و ئاوةِرؤ 
سذذتا  كذذة ئَي ئذذاو  سذذايةى  ثذذرؤذة يا ئذذةو  ضذذونكة  يذَذت،  شذذتوكاَليب بكر نذذةى ك سذذتةى ليذ كذذة ئارا يذذنم  ثَيويستى دةب

يذذة ضووةتة ئةجنو ئذذةم ثرؤذة ضذذَيت،  نذذدا دةرب لذذةى ثةرلةما مةنى وةزيران و لة داهاتوودا بة ئومَيدين لةم خو
كذذةم  ئذذةوة داوا دة كذذراوة، لةبةر بذذؤ  شذذتوكاَلةوة  نذذةى ك سذذازييةكةى الى ليذ بةشَي  دةبَى لةو ثرؤذة، ئةو ئامادة

 ئاراستةى ليذنةى كشتوكاَل بكرَيت.
 كى ثةرلةمان:نكى/ جَيطرى سةرؤبةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

بذذة  سذذت  سذذتا، دة سذذوثاس مامؤ يذَذت،  شذذتوكاَليب دةكر ثَيشنيارى مامؤستا هريب ثةسةندة، ئاراستةى ليذنةى ك
بذذؤ  سذذايةكة  ثذذرؤذة يا كذذة  كذذةين  سذذايى دة نذذةى يا لذذة ليذ كذذةين، داوا  ئذذةمرؤ دة خاَلى سَييةم لة بةرنامةى كارى 

 طفتوطؤ ماددة بة ماددة خبوَيننةوة، د.بةهار فةرموو.

 د.بةهار حممود فتار:بةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

مذذارة  ضذذؤى ذ سذذاى هاتوو هذذةموارى يا سذذاى  سذذاَلى (86)ثرؤذة يا يذَذ (2004)ى  سذذتان ـ ع هذذةرَيمى كورد راق، لذذة 
شذذذى  قذذذى بة كذذذةم، دة خذذذوارةوة  (21)مذذذاددةى ية شذذذَيوةيةى  بذذذةم  يذذَذت و  هذذذةموار دةكر ضذذذؤ  سذذذاى هاتوو ى يا

 دةخوَينرَيتةوة:
بذذذة  سذذذوارؤيةك  سذذذَي   يذذذان  هةركة شذذذراوة  لذذذَي كَي خذذذوِرينى  لذذَذةتَيكى لَي بذذذة مؤ يذذذان  خذذذوِرين   ََ لذذَذةتى  بذذذَى مؤ

لذذة  ََ خبوِرَيت ئةوا بة هةرامةيةك  نذذار  (500)هةَلوةشَينراوة يان نا تايبةت بة جؤرى سوارؤيةكة  هذذةزار دي
سذذوارؤيةكةى لةبةردة سذذةى  ئذذةو كة سذذزادةدرَيت،  نذذةبَيت  يذذاتر  نذذار ز يذذؤن دي سذذتتة كةمرت نةبَيت و لة يةك مر
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سذذزادةد هذذةمان  يذَذت  سذذتى ب يذَذر دة لذذة ذ يذذان  بذذَى  طذذةر رخاوةنى  بذذة رَيت، ئة لذَذةت دراو  سذذَيكى نامؤ بذذدات كة طذذة  َي
ََ خبوِرَيت.  لَيخوِرين ئةم سوارؤية 

 /2ماددةى 
 ضؤ هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةيةى خوارةوة دةخوَينرَيتةوة:وياساى هاتو

يذذةكى سةرخ1 طذذةرى ماددة لذذةذَير كاري سذذَي   بذذة / هةركة ئذذةوا  يذَذت  ََ خبور سذذوارؤيةك  شذذبةر  يذذان هؤ شذذكار  ؤ
هةرامةيةك لة يةك مريؤن دينار كةمرت نةبَى و لة يةك مريؤن و ثَيني سةد دينار زياتر نةبَى سزا دةدرَيت، 

يذَذ مذذانس و دةكر يذذةك  مذذاوةى  بذذؤ  سذذوارؤيةكة  سذذةرداطرتنى  سذذت بة طذذةَل دة ََ لة كذذةى  ََ خوِرينة لذَذةتى  ت مؤ
 ةيةك لة سَى مانس زياتر نةبَيت.ابكَيشرَيتةوة بؤ ماور
ئذذةوا (1)/ لة حاَلةتى دووبارة ئةجنامدانةوةى ئةو تاوانةى لةبِرطةى 2 كذذراوة،  سذذةر  قذذى لة ى ئةم ماددةية دة

بذذؤ  سذذوارؤيةكة  سذذةرداطرتنى  سذذت بة يذَذـت و دة كذذةمرت نةب نذذار  يذذؤن دي لذذة دوو مر يذذةك  سزاكةى دةبَيتة هةرامة
 ََ  ؤَلةتى لَيخوِرينةكةى بؤ ماوةى سَى مانس.اكَيشانى مرماوةى يةك مانس لةطةَل 

سذذت3 يذذارى دة نذذى بِر لذذةكاتى دةركرد طذذا  سذذةر داد سذذتة لة ََ ر / ثَيوي سذذوارؤيةكة و  سذذةرداطرتنى  شذذانى بة اكَي
بذذار  حذذوكمى تاوان ََ خوِرين بةِرَيوبةرايةتى هاتوضؤى ثةيوةندار ئاطادار بكاتةوة لة دواى بنِيبوونى  مؤَلةتى 

 كردنةكة.
 م/ماددةى سَيية
 ى ياساى هاتووضؤ هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةيةى خوارةوة دةخوَينرَيتةوة:(23)دةقى بةشى 

تذذةيي 1 يذذان ثةككةو طذذةورة  شذذى  يذذان نةخؤ / هةركةسَي  بةهؤى لَيخوِرينى سوارؤيةك ببَيتة مايةى ئةزيةت 
يذذةكان ةو و  ر، يان سةروةت و سامانيان لةبةر رةضاونةكردنى ياسا و ثةيِرهةميشةيى بؤ كةسانى ديكة َينماي

يذذةك  بذذة هةرامة ئةوا بة بةندكردن بؤ ماوةيةك لة شةا مانس كةمرت نةبَيت و لة دوو ساَل زياتر نةبَيت و 
 هةزار دينار زياتر نةبَيت سزا دةدرَيت. (750)هةزار دينار كةمرت نةبَيت و لة  (500)لة 
شذذوفَيرةكة  / ئةطةر تاوانةكة ئةجنامدرابوو لة كاتى لَيخوِرينى سوارؤيةكة2 يذذان  بذذاكى  بة سةركَيشى يان بَى 

كذذةوا  نذذةدابَيت  سذذةى  ئذذةو كة مذذةتى  يذذان يار بذذووبَى،  شذذبةر  يذذان هؤ شذذكار  يذذةكى سةرخؤ طذذةرى ماددة لةذَير كاري
سذذزاكةى  ئذذةوا  نذذى،  مذذةتى دا نذذاى يار بذذوونى توا طذذةَل  بذذؤى، لة نذذةكردبَيت  مذذةتى  يذذان داواى يار ََ كراوة،  تاوانى 

لذذة دةبَيتة بةندكردن بؤ ماوةيةك  يذذةك  نذذةبَيت و هةرامة يذذاتر  سذذاَل ز سذذَى  لذذة  نذذةبَيت و  كذذةمرت  لة يةك ساَل 
 هةزار دينار كةمرت نةبَيت و لة يةك مريؤن دينار زياتر نةبَيت.(750)
يذذةك و دووى دةركردنى حو/ ثَيويستة لةسةر دادطا لة كاتى 3 طذذةى  هذذةردوو بِر كم لةسةر تؤمةتبار بة ثَيى 

يذذةك ئةم ماددةية بِريارى دةست بةسةر بذذؤ ماوة داطرتنى ئةو سوارؤية بدات كة تاوانةكةى ثَى ئةجنام دراوة، 
نذذدار  ضذذؤى ثةيوة يذذةتى هاتوو لة يةك مانس كةمرت نةبَيت و لة دوو مانس زياتر نةبَيت و ئاطادارى بةِرَيوبةرا

 بكاتةوة، لةم بارةيةوة لةدواى بنِيبوونى حوكمى تاوانبار كردنةكة.
 ماددةى ضوارةم/
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سذذتةواذة1 طذذةى / دة هذذةردوو بِر لذذة  هذذةردووكيان  يذذان  شذذى  (2)و  (1)ى  ضذذؤ  (24)لذذة بة سذذاى هاتوو ى يا
 الدةبرَيت.

بذذة ر2 كذذة  نذذدى / بِرطةيةكى دي شذذى  (5)َيزبة بذذةم (24)بذذؤ بة كذذةى  يذَذت و دةقة يذذاد دةكر ضذذؤ ز سذذاى هاتو ى يا
 شَيوةيةى خوارةوة دةبَيت:

ئذذةم  (4و 3و 2و  1)بة ثَيى بِرطةكانى ثَيويستة لةسةر دادطا لة كاتى دةركردنى حوكم لةسةر تؤمةتبار  ى 
لذذة دوو  يذذةك  بذذؤ ماوة ئذذةجنام دراوة  بةشة، بِريارى دةستبةسةرداطرتنى ئةو سوارؤية بدات كة تاوانةكةى ثَى 
تذذةوة،  مانس كةمرت نةبَيت و لة ضوار مانس زياتر نةبَيت و ئاطادارى بةِرَيوبةرايةتى هاتوضؤى ثةيوةندار بكا

 ِيبوونى حوكمى تاوانبار كردنةكة.لةمبارةيةوة لة دواى بن
 

 ماددةى ثَينلةم/
مذذارة  سذذزاكاريةكانى ذ يذذة  نذذةماكانى دادطاي سذذاَلى  (23)بةدةر لة ياساى ب هذذةمواركراو دادوةرى  (1971)ى  ى 

لَيكؤَلينةوةى تايبةمتةند دةسةآلتى يةكالكردنةوةى ئةو تاوانانةى ثَى دةدرَيت كة لة هةردوو ماددةى يةكةم 
ئذذةو  و دووةمى ئةم نذذى وةك  ََ طرت نذذة  بذذة تا سذذتة  ياسايةدا هاتوون و بِريارةكةشى لةم بارةيةوة لةوةى ثةيوة

 حوكمة واية كة لة دادطاى كةتنةكان دةرضووة.
 ماددةى شةشةم/

 كار بة هيض دةقَيكى ناكؤك لةطةَل حوكمةكانى ئةم ياساية داناكرَيت.
 ماددةى حةوتةم/

سذذتان رؤذ بةسةر بآلوكردنةوةى لة ر سَىئةم ياساية لة دواى تَى ثةِربوونى  قذذائيعى كورد ؤذنامةى فةرمى وة
 جآ بةجَى دةكرَيت و بةسةر ئةو تاوانانة ثيادة دةكرَى كة لةدواى بةركاربوونى ئةجنام دةدرَين.

 هؤية ثَيويستكارةكان
ضذذذؤى  سذذذاى هاتو ئذذذةوةى يا سذذذاَلى (86)لةبةر عذذذرياق  (2004)ى  لذذذة  كذذذاتى  نذذذدى  سذذذةآلتى هاوبة يذذذةن دة لةال

يذذاتر بةش نذذاو ز لذذة ثَي يذَذت و  َيوةيةكى خَيرا دانراوة، ئةمةا واى كردووة ضةندين كةموكوِرى هةَلة لةخؤ بطر
سذذاندنى  ضذذاو تر نذذةوةو  ََ طةِرا شذذَيوةيةك  هذذاتوون، بة سذذايةدا  لذذةم يا نذذةى  ئذذةو كردارا بذذؤ  سذذزاكان  نذذدنى  طوجنا

لذذةثَيناو ثَيويست دةستةبةر بكات بة تايبةتى لة دواى زَيدةبوونى ِرَيذةى تاوانةكا نذذةدا  نى هاتوضؤ لةم دواييا
سذذت  عذذواى ثةيوة نذذدَي  دة نذذةوةى هة يذَذرا يةكالكرد بذذةرى رخ بذذَى طرتنة بذذة  نذذة  طذذايى بذذةم تاوانا كذذانى داد َيكارة

طذذا  بذذؤ داد كذذراو  نذذة  كذذانى رةوا كردنى ئاسايي، لةبةر سادةيي ئةم جؤرة دةعوايانة، بةمةا ثاَلةثةستؤى دةعوا
بذذارةى رََ سةند تايبةمتةندةكان سووك دةكرَيت بةبَى نذذةكان دةر مذذافى الية ضذذوونةوةى نةوةى  طذذةكانى ثَيدا َي

 ياسايى دذ بةو حوكمانةى لةم دةعوايانة دةرهةقيان دةركراوة، ئةوا ئةم ياساية دةرضووَينرا.
 نكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمي

 سوثاس د.بةهار، د.ظاال فةرموو.
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 راهيم:بةِرَيز د.ظاال فريد اب
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بذذو كذذة كرا بذذؤ خوَيندنةوة سذذتا ئةوةى بةِرَيز د.بةهار خوَينديةوة ثرؤذةكة بوو كة ثَيشكةا كرا  ئذذةوةى ئَي و، 
 اثؤرتى ليذنةى هاوبةشة، ئةوةية كةلةبةردةست بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمانةداية.دةخيوَينينةوة ر

بذذةت/ ر ثذذربا بذذة  سذذةبارةت  بذذةا  ثذذؤرتى هاو مذذارة ا ضذذؤ ذ سذذاى هاتو هذذةموارى يا سذذاى  سذذاَلى  (86)ؤذة يا ى 
نذذة راق، ليذنةى كاروبارى ياسايى و ليذنةى ناوخؤ و ـ عَي(لة هةرَيمى كوردستان 2004) ئاسايب و ئةجنومة

شذذةممة ر كذذةوتى خؤجييةكان، رؤذى دوو تذذاوتوَى (8/1/2018)َيك بذذؤ  مذذدا  شذذيان ئةجنا نذذةوةى هاوبة ى كؤبوو
هذذةموا سذذاى  ثذذرؤذة يا نذذى  مذذارة كرد ضذذؤى ذ سذذاى هاتو سذذاَلى (86)رى يا سذذتان ـ  (2004)ى  هذذةرَيمى كورد لذذة 

يذَذ كذذراوة دوا خوَينع شذذكةا  لذذةمان ثَي نذذدامانى ثةر سذذايى ئة مذذارةى يا يذذةن ذ كذذة لةال لذذة راق،  كذذةمى  نذذةوةى ية د
مذذارة) شذذتنى ذ لذذة ر2داني بذذةروارى ( شذذةممة  كذذراوة، دواى  (6/12/2017)ؤذى ضوار كذذةمان  نذذةى ليذنة رةوا

 تاوتوَى كردن ليذنةكان طةيشتنة ئةم ئةجنامانةى خوارةوة:طفتوطؤ كردن و 
مذذارة  ضذذؤ ذ سذذاى هاتو سذذاَلى  (86)ياساى هةموارى جَى بةجَى كردنى يا سذذتانى  (2004)ى  هذذةرَيمى كورد لذذة 

 راق:عَي
 ماددةى يةكةم/

 ى ياساى هاتووضؤ هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةيةى خوارةوة دةخوَينرَيتةوة: (21)دةقى بةشى 
يذذان/ هة1 خذذوِرين  لذذَي  لذَذةتى  بذذَى مؤ بذذة  سذذوارؤيةك  سذذَي   ََ ر ركة خذذوِرينى  لذَذةتَيكى لَي يذذان بذذة مؤ شذذراوة  اكَي

لذذة  يذذةك  بذذة هةرامة ئذذةوا  ََ خبوِرَيت  نذذار  (250)هةَلوةشَينراوة يان ناتايبةت بةجؤرى سوارؤيةكة  هذذةزار دي
سذذةى ئذذةو كة سذذزادةدرَيت،  نذذةبَيت  يذذاتر  نذذار ز يذذؤن دي يذذةك مر لذذة  نذذةبَيت و  سذذتة  كذذةمرت  سذذوارؤيةكى لةبةردة

طذذةر ر خاوةنى بَيت لةذَير دةستى يذَذت ئة سذذزا دةدر هذذةمان  يذَذت  ئذذةم ب خذذوِرين  بذذة لَي لذَذةت دراو  بذذدات نامؤ طذذة  َي
ََ دةخورَيت.  سوارؤية 

هذذاتووة 2 يذذة دا ئذذةم ماددة كذذةمى  / هةر سزا دراوَي  ثابةند نةبوو بة دانى ئةو بِرة هةرامةيةى لة بِرطةى ية
يذذاتر ئةوا سزادةدرَيت بة  مذذانس ز سذذَى  لذذة  نذذةبَيت و  كذذةمرت  مذذانس  يذذةك  لذذة  كذذة  يذذةك  بذذؤ ماوة كذذردن  حذذةب  

 نةبَيت.
 ماددةى دووةم/

 ى ياساى هاتوضؤى هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةيةى خوارةوة دةخوَينرَيتةوة:(22)دةقى بةشى 
يذَذ1 ََ خبوِر سذذوارؤيةك  شذذبةر  يذذان هؤ شذذكار  يذذةكى سةرخؤ طذذةرى ماددة لذذةذَير كاري سذذَي   هذذةر كة بذذة /  ئذذةوا  ت 

يذذا هةزار دينار كةمرت نةبَيت و لة يةك مريؤن و ثَيني سةد هةزار( 500)هةرامةيةك لة  نذذار ز نذذةبَيت دي تر 
 ََ لذذَذةتى  يذذَذت مؤ مذذذانس و دةكر يذذذةك  مذذذاوةى  بذذذؤ  سذذذوارؤيةكة  سذذذةرداطرتنى  سذذذت بة طذذذةَل دة سذذذزادةدرَيت لة

ََ ر  ت.ابكَيشرَيتةوة بؤ ماوةيةك لة سَى مانس زياتر نةبَيخوِرينةكةى 
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ئذذةوا ( 1)/ لة حالَلةتى دووبارة ئةجنامدانةوةى ئةو تاوانة لة بِرطةى 2 كذذراوة،  سذذةر  قذذى لة ى ئةم ماددةية دة
مذذاوةى سزاكة دةبَيتة هةرامةيةك لة دوو مريؤن دينار كةمرت نةبَيت و دةست بةسةرداطرتنى سو ارؤيةكة بؤ 

ََ ر ََ خوِرينةكة بؤ ماوةيةك لة يةك مانس   سَى مانس كةمرت نةبَيت.اكَيشانى مؤَلةتى 
سذذةرداطر3 سذذت بة يذذارى دة نذذى بِر كذذاتى دةركرد لذذة  طذذا  سذذةر داد سذذتة لة ََ ر/ثَيوي سذذوارؤيةكة و  شذذانى تنى  اكَي

بذذار  حذذوكمى تاوان ََ خوِرين بةِرَيوبةرايةتى هاتوضؤى ثةيوةندار ئاطادار بكاتةوة لة دواى بنِيبوونى  مؤَلةتى 
 كردنةكة.

 ماددةى سَييةم/
يذذؤن بؤ م بةندكردن  يذذةك مر لذذة  اوةيةك لة يةك ساَل كةمرت نةبَي لة ضوار ساَل زياتر نةبَيت و هةرامةيةك 

 دينار كةمرت نةبَيت و لة يةك مريؤن و ثَيني سةد هةزار دينار زياتر نةبَيت.
طذذةي ) هذذةردوو بِر بذذةثَيي  مذذةتبار  سذذةر تؤ ئذذةم 2( و )1ثَيويستة لةسةر دادطا لةكاتي دةركردني حوكم لة (ي 

يذذةك ماددةية ب لذذة  ِرياري دةست بةسةر داطرتين سوارؤيةكة بدا كة تاوانةكةي ثَي ئةجنام دراوة بؤ ماوةيةك 
يذذدار  ضذذؤي ثةيوةند يذذةتي هاتوو طذذاداري بةِرَيوةبةرا نذذةبَيت و ئا يذذاتر  مذذانس ز لذذة دوو  نذذةبَيت و  كذذةمرت  مذذانس 

 بكاتةوة لةم بارةيةوة لةدواي بنِيبووني حوكمي تاوانبار كردنةكة.
 ( 4ماددةي )

 (ي ياساي هاتووضؤ الدةبردرَيت.24( لة بةشي )2( و )1دةستةواذةي )يان هةردووكيان( لة بِرطةي )-1
نذذدي )بِرطةيةكي ديكة بة ر-2 شذذي )5يزبة بذذؤ بة بذذةو 24(  كذذةي  يذَذت و دةقة يذذادة دةكر ضذذؤ ز سذذاي هاتوو (ي يا

 شَيوةيةي خوارةوة دةخوَيندرَيتةوة:
حذذ-5 نذذي  طذذةكاني )ثَيويستة لةسةر دادطا لة كاتي دةركرد بذذةثَيي بِر مذذةتبار  سذذةر تؤ ئذذةم 1،2،3،4وكم لة (ي 

لذذة ) ( 2بةشة بِرياري دةست بةسةر داطرتين ئةو سوارؤية بدات كة تاوانةكةي ثَي ئةجنام دراوة بؤ ماوةيةك 
يذذدار  ضذذؤي ثةيوةند يذذةتي هاتوو طذذاداري بةِرَيوةبةرا نذذةبَيت و ئا يذذاتر  مذذانس ز ضذذوار  لذذة  مانس كةمرت نةبَيت و 

 ارةيةوة لة دواي بنِيبووني حوكمي تاوانبار كردنةكة.بكاتةوة لةم ب
 ماددةي ثَينلةم/

مذذارة )  سذذزاكارييةكة ذ يذذة  نذذةماكاني دادطاي سذذاي ب لذذة يا سذذاَلي )23بذذةدةر  هذذةمواركراو دادوةري 1971(ي  (ي 
كذذة مذذاددةي ية م لَيكؤَلينةوةي تايبةمتةند دةسةآلتي يةكالكردنةوةي ئةو تاوانانةي ثَي دةدرَي كة لة هةردوو 

ئذذةو  طذذرتين وةك  نذذة لَي بذذة تا سذذتة  لذذةوةي ثةيوة يذذةوة  لذذةم بارة و دووةمي ئةم ياسايدا هاتوون و بِريارةكةشي 
 حوكمة واية كة لة دادطاي كةتنةكان دةرضووة.

 ماددةي شةشةم/
 كار بة هيض دةقَيكي ناكؤك لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياسايةدا ناكرَي. 

 ماددةي حةوتةم/
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سذذتان ةِربووني سَي راي تَيثئةم ياساية لة دو  قذذائيعي كورد فذذةرمي وة مذذةي  نذذةوةي لةِرؤذنا ؤذ بةسةر بآلوكرد
 جَيبةجَي دةكرَيت و بةسةر ئةو تاوانانة ثيادة دةكرَي كة لة دواي بةركاربووني ئةجنام دةدرَين.

 هؤيةكاني دةرضوواندن:
سذذاي ها ضذذووني يا ئذذاراوة دواي دةر تذذة  سذذةندنانةي هاتؤ مذذارة )بة لةبةر ضاو طرتين ئةو ثةرة ضذذؤ ذ (ي 86توو

بذذؤ  (2004)ساَلي  سذذاية و  ئذذةم يا جنذذةكاني  طذذةَل ئاما نذذدني لة طذذرةوة و طوجنا سذذزاي جَي بذذة  كذذاركردن  لة ثَيناو 
 سنوورداركردني ِرووداوةكاني هاتووضؤ ئةم ياساية دةرضووَيندرا.

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
يذذد ظذذاآل فر بذذةِرَيز د. بذذؤ  نذذةوةي ر سذذةرؤكي سذذوثاس  بذذؤ خوَيند سذذايي  نذذةي يا شذذرتيب ليذ بذذةا، ثَي ثذذؤرتي هاو ا

خذذاَلي  يذَذني  مذذاددة، ث بذذة  مذذاددة  كذذةين،  بذذةطفتوطؤ دة سذذت  سذذتا دة بذذةهار، ئَي يذذةن د. يذذةوة لةال ثرؤذةكة خوَيندرا
 نيزاميمان هةية، لة د.ظاآل دةست ثَي دةكةين خاَلة نيزامييةكان، فةرموو.

 بةِرَيز ظاآل فريد إبراهيم:
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر

نذذاوخؤ  نذذةي  طذذةَل ليذ سذذايي لة نذذةي يا مذذة ليذ يذذة، ئَي سذذةر ثرؤذةكة من خاَلي نيزاميم نية، لةسةر ياساكةية، لة
كذذة  ئذذةوةي  ثذذَيب  يذذوادارم  هذذاتووة، ه كذذةدا  لذذة ثرؤذة كذذة  كذذردووة  نذذةدا  ئذذةو ماددا سذذةر  ضةند هةموارَيكمان بة

كذذردووة طَيطؤ ردةخوَيندرَيتةوة، ثَيب ئةوةي بدرَيتة طفتو ة بدةن بةِرَيزتان كة ئَيمة ئةوةي كة ئيتيفاقمان 
نذذةرلة نذذةوة، بيخةي هذذةمواري بكةي طذذاي سذذةري  لذذا دةر لذذةمان، ئين نذذداماني ثةر بذذةِرَيزان ئة بذذؤ  طذذؤ وو  طفتو

ئذذريةي بكرَيتةوة، ضونكة ئَيمة ر هذذةروةها دا نذذاوخؤ،  تذذي  لذذة وةزارة تذذووة  يذذدارمان وةرطر يذذةني ثةيوةند ئذذي ال ة
كذذردووة، ة طؤِرانكارييةكي زؤرمان بةسةر رَل تةندروستيب، بؤيمرور، هةروةها لةطة مذذان دا  كذذةي خؤ اثؤرتة

 هةر لة عينوانةكي تا دةطاتة هؤيةكاني دةرضوواندن، سوثاس.
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةِرَيز د.ظاآل، بةِرَيز د.بةهار، فةرموو.
 فتار:بةِرَيز بةهار حممود 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
يذَذر ئذذةم و كذذة  بذذدةم  ئذذةوة  سذذةر  تذذر لة يذذةكي  مذذةوَي ِروونكردنةوة ظذذاآل، دة بذذةِرَيز د. سذذةكاني  بذذؤ ق شذذتطرييم  اي ث
لذذة رني مرورةي كة هةمانة تةنها ئةم كةم و كوقانو مذذة  كذذة ئَي يذذة  كذذةدا وِرييانةي تيا ن لذذة ثرؤذة كذذة و  اثؤرتة

فذذة و ئاماذةي ثَيكراوة، ئَيمة دةزانني كة تذذوانني ئيزا تذذةنها دة مذذة  م و كوري تري تياية، بةس بؤ ئاسانكاري ئَي
ئذذةو  بذذؤ  كذذةنان  سذذت بردنة هذذةدةيف دة شذذة  بذذردووة، ثَيمبا حةزي لةسةر ئةو ماددانة بكةين كة دةستمان بؤ 
بذذردووة  نذذة  ئذذةو ماددا بذذؤ  سذذتمان  يذذة دة مذذة بؤ خذذةَلكيب، ئَي بذذؤ  بذذةِرَيز و  ماددانة ِروونبكةمةوة بؤ ئةنداماني 

سذذازييةكاني م ئذذةوةي ضاك بذذةر  جذذار لة خذذوِرن، زؤر اددةي يةكةم تايبةتة بةوانةي كة بَي مؤَلةت سةيارة لَي دة
ئذذةوةي  تذذةنها  سذذَرةكة  نذذة ئة بذذةثَيي قانو حذذاكم  نذذةكراون،  صذذنيَ  ئَيمة جيانةكراونةتةوة بةثَيي تاوانةكان تة
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تيا نةبوو، زؤرجار لةجياتي  لةبةر دةست دابوو كة بةندي بكات، يةعين حةبسي بكات ئةو كةسة، هةرامةي
ميذذة  بذذةو موجر كذذةَل  سذذازييةكانةوة تَي نذذاو ضاك ضذذووة  ئةوةي كة قازاني بكات ئةو كةسة زةرةري دةكرد كة دة
طةورانة دةبوو، بؤية ئَيمة خيارَيكي ترمان داوة بة حاكم كة هةرامةية،بؤ ثاراستين ئةو كةسانة، بةتايبةتي 

لذَذةت  لذذَي دئةوانةي كة بةبَي مؤ خذذورسذذةيارة  كذذة ة نذذةي  يذذةعين ئةوا سذذن،  خذذةَلكي حةدة بذذةزؤري  تذذةن  ن، عادة
مذذاددةي 18) لذذة  كذذة  ( ساَليان تةواو نةكردووة، ئةوة هةدةيف يةكةممان بووة، هةدةيف دووةميشمان ئةوة بووة 
سذذةيارة 22) سذذاَلَي   (دا بة ثَيي ياسا كؤنةكة ماوةي ساَلَي  سةيارة حلز دةكرا، خؤ جةنابتان دةزانن ماوةي 

طذذات و حلز بك سذذةيارةكة دة رَي، خؤ سةيارة تاوانةكةي نةكردووة، بؤية بة حيلز كردني زةرةرَيكي زؤر بة 
ئذذةوة  بذذؤ  سذذتمان  مذذة دة سذذتة ئَي بذذةو مةبة يذذة  تذذة دي، بؤ سذذتَييت ناية ئةو رةدعةي كة قانوني ع وباتيب مةبة

شذذنيار  نذذني ثَي مذذة دةزا يذذة ئَي تذذر هة كذذاني  سذذةر ماددة بذذؤ بردووة، هةرضي ثَيشنيارَيكي تر لة لذذةفؤمنان  زؤرة تة
 كراوة، دةتوانرَي بكرَي بة ثرؤذةيةكي تر و ثَيشكةا بكرَي بةزوويي ئَيمة كاري لةسةر دةكةين، سوثاس.

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو. ، بةِرَيزان كاك نازم، كاك قادر رزطةيي، بةَلَيلطيفسوثاس بؤ بةِرَيز د.بةهار، خاتوو تةالر 

 حممد: لطيفبةِرَيز تةالر 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لذذة  كذذراوة  فذذاز  هذذةبوو ئين شذذووتر  سذذاية ثَي خؤي طرنس لة دةرضووني ياسا جَيبةجَي كردنَييت ئَيمة كة ئةو يا
طذذة  كذذة بِر سذذايانة  طذذة يا ئذذةو بِر بذذةآلم  كذذراوة،  سذذةر  كذذاري لة كذذاني  طذذة و ماددة بذذةي بِر سذذتان زؤر هذذةرَيمي كورد

( حةب  22و  21ني بووة كَيشةي بؤ دادطاكان دروست كردبوو، زؤربةي كات بةتايبةتي ماددةي )سزاييةكا
عذذَي  كردنة هةميشة ئي اي دةكرا، كة تؤ ئي اي كردن نابَيتة رةدعَي بؤ جَيبةجَي كردني ياساكة، نابَيتة رةد

يذذدارةكان و  بؤ كةمكردنةوةي ئةم تاوانانةي هةية لة هةرَيمي كوردستان دا، بؤية ئَيمة وةكو نذذة ثةيوةند ليذ
ئذذةوان  شذذيت  لةسةر داواي دةسةآلتي دادوةري و هةروةها وةزارةتي ثةيوةنديدار كة وةزارةتي دادة، داواكاري ط
سذذاية  كة داوايان كردبوو جيهاتي داواكاري طشيت، ئَيمة ثَيمان طرنس بوو كار لةسةر هةمواركردنةوةي ئةم يا

يذذدارة ئذذةوةي ثةيوةند بذذةتي  كذذةين، بةتاي كذذرد،  ب سذذيان  بذذةهاريب با ظذذاآل  و د. بذذةِرَيزان د. كذذو  سذذزايةكة، وة بذذة 
كذذرد،  نذذة  ئذذةم بِرطا سذذةر  مذذان لة سذذتادا كار لذذة ئَي بذذوو  طذذرنس  ئذذةوةي  خةلةلي زؤر هةية لة ياساكة، بةآلم ئَيمة 
سذذاني  كذذار ئا هذذةم  سذذاكة  نذذي يا هةتاكو بتوانني ببني بة بةشَي  لةوةي كة لة ِرووي ياساكةوة و جَيبةجَي كرد

ضذذؤ، ةي ئةو تاوانانةي كة دةكرَي لة ر، لة هةمان كاتيب دا بيَب بة رةدعَي  بؤ كةمكردنةوهةبَي َيطاي هاتوو
 زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 ، فةرموو.ناظم، بةِرَيز كاك لطيفسوثاس بؤ بةِرَيز تةالر 
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 كبري حممد سعيد: ناظمبةِرَيز 
 ةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَيز س

سذذةر ر ثشتطريي لة قسةكاني بةِرَيز د.ظاآل دةكةين دةربارةي كذذة بة نذذةي  هذذاتووة، ئذذةو طؤرانكارييا كذذةدا  اثؤرتة
كذذة رئذذة بذذووة  سذذةي  ئذذةو ئةسا سذذةر  يذذدارةكان وةا لة نذذة ثةيوةند يذذةكاني الية سذذةرني و تَيبيني ضذذووني  ا و بؤ

هذذات سذذةردا  نذذة بة ئذذةو طؤِرانطارييا كذذة  كذذات  تذذريب وةرطرياوة، ئةو  يذذةكي  يذذةك، موالحةزة ئذذةوة موالحةزة ووة، 
سذذاية  ئذذةم يا كذذة  يذذة  لةوانةية ثرسيارَي  لةاليةن هةموو ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان دروست بووبَي، لةوانة
سذذاكة  ثذذرؤذة يا كذذة  بذذووة  نذذةوة  سذذي هةمواركرد سذذةر ئةسا تذذةوة، لة مذذاددة هةمواركراوة بؤ تةنها ئةم دوو، سَي 

كذذو هاتووة، بةآلم لةاليةكي ت سذذةلةي ررةوة هةموومان دةزانني ئَيمة وة سذذايب مة نذذاوخؤ و ئا نذذةي  شذذي ليذ ةو
سذذ بذذةر دة ثذذرؤذةا لة ضذذةندين  تذذووة،  نذذدمان وةرطر بذذة هة سذذتان زؤر  هذذةرَيمي كورد لذذة  نذذةي هاتووضؤ  يت ليذ

سذذتاكة ناوخؤية بؤ ئةوةي كة ر ةوشي هاتووضؤ لة هةرَيمي كوردستان باشرت بكات، خؤ هةموومان دةزانني ئَي
مذذردن و ذَيدة سذذةلةي  يذذة، مة يذَذدةرةكي طةورة ضذذؤ ذ رةكي زؤر طةورة، يةعين ذَيدةري مةسةلة ِرووداوي هاتوو

بذذة يذذة  سذذتة لةوانة مذذان لةبةردة هذذةزاران  لةدةستداني خةَل  و هةروةها ثةككةوتين خةَل  ساآلنة ئَيمة ئامار
سذذةلةخةَل  ببَيتة قورباني ر خذذةَل  مة هذذةزار  يذذان  هذذةزاران، دة مذذة  ووداوي هاتووضؤ و  يذَذت، ئَي كذذةوتوو ب ثةك

لذذ يذذد  سذذامان تةئك سذذتمانة، روةكو ليذنةي ناوخؤ ضةندين ثرؤذة يا بذذةر دة نذذةوة لة يذذة، ةوة دةكةي متذذان هة اثؤر
كذذاني هاتووةزارةتي ناوخؤ بةرثرس نةبَي لة ردةمانةوَي ئيب لةسةر ئةوة بكةين كة تةنها و بذذة ووداوة ضذذؤ، 

ضذذؤ  ةوشي هاتووضؤ ئَيمة ثَيويستيمانثَيي باشكردني ر بة هةمواركردنةوةيةكي تةمام هةية لة ياساي هاتوو
ابطةيةنني كة ئَيمة بةرنامةي ترمان هةية بؤ باشكردني تان، جا لةبةر ئةوةي كة ثَيتان رلة هةرَيمي كوردس

كذذة  سذذتان  هذذةرَيمي كورد لذذة  ضذذؤ  رةوشي هاتووضؤ لة هةرَيمي كوردستان و بؤ هةمواركردنةوةي ياساي هاتوو
نةي كة موناقةشة دةكةين، ئةوانة كة بة ثَيي ثرؤذةكة هاتووة وةكو هةرامات و لَيخووريين ئَيستا تةنها ئةوا

 سةيارة و مؤَلةتي سةيارة، هةر بؤ ئاطاداري جةنابتان، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 موو.زطةيي، فةركبري، بةِرَيز قادر ر ناظمكاك  سوثاس بؤ بةِرَيز
 زطةيي:ِرَيز قادر ئؤمتان رسول/ قادر ربة

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان.

نذذدي لة ر كذذة ثةيوة ئذذةوةي  اسيت دا من ثشتطريي لةو هةظاآلنة دةكةم، قانونةكة تَيبيين زؤري لةسةرة، بةآلم 
ئذذةو بة هةمواركردنةوة هةبووة زياتر ئةوة خواسيت حوكمةت و جيهةتي جَي طذذاا  بةجَيكار بووة، لةطةَل داد

ضذذؤ و شذذيت هاتوو يذذةتي ط نذذاوخؤ و بةِرَيوةبةرا تذذي  هذذةم وةزارة طذذانيب  ضةند ماددانة كَيشةي بؤ  هذذةميب داد
مذذدروست كردبوو، ر لذذة  بذذاس  كذذرَي  سذذت ب كذذة ثَيوي كذذةن  لذذةوة ب بذذاس  ةوزووعي ةنس بَيت بةشَي  لة برادةران 

كذذامري ئذذةوكامَيرا و هةراماتي  بذذةآلم  كذذات،  لذذة قانوا ب نذذةي وة  كذذو ليذ مذذة وة كذذرَي ئَي بذذاس دة نذذةهاتووة،  كذذةدا  نة
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كذذةين،  سذذة ب تذذة ق ئذذةو بابة سذذةر  ضذذؤ لة شذذيت هاتوو بذذةري ط نذذاوخؤ و بةِرَيوة يذذري  بذذةِرَيزان وةز طذذةَل  نذذاوخؤ لة
هذذةرامات داب سذذةلةي  بذذؤ مة سذذنوورَي   تذذةعريمات دا  لذذة  ئذذةوان  ئذذةوةي  بذذؤ  كذذردووة  سذذةمان  شذذرتيب ق نذذَين، ثَي

اسيت دا ئةوةي د.بةهار طوتي فيعرةن قانونةكة هةر ئةم ضةند ماددةية ثَيويسيت ةية لةرتَيبينييةكيرتم ئةو
( 21بة تةعديل نية، كؤمةَلَي  ماددةي تريب ثَيويسيت بة تةعديرة، بةآلم تةعديري ماددةي ئةوةي بةشي )

كذذردن و ث1ذمارة ) نذذداني  يذَذت زي يذذاري كراب بذذؤ د ئذذةوةي  سذذَي  هذذةر  كذذة  نذذةبووة  بذذذاردن و ( سةبةبةكة ئةوة  َي
يذذاخود وهةرامة نةبووبَي، لة قانو كذذات،  سذذلن ب كذذة  لذذةوةي  كذذراوة  شذذ   يذذةعين دادوةر سةرث هذذةبووة،  كذذةدا  نة

ئذذةوة قانوت بكات، هةردووكي هةبووة، بةآلم رهةراما بذذا  كذذة،  بذذة ثَيبذاردنة بذذة دةق وَيذةكة زيادبوو  يذذة  نةكة
 ثاس.(ا، زؤر سو2(ا و بِرطةي )1(دا، بِرطةي )2دةَلَي لة بِرطةي )

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
ظذذسوثاس بؤ بةِرَيز كاك قادر ر بذذا د. بذذةس  يذذة،  يذَذت، زطةيي، سَي خاَلي نيزاميمان هة نذذة خبوَين ئذذةو ئيزافاتا اآل 

ئذذةور تذذةا بةر ةنطة هةندَي  لةسةر ئةوان بن،  ئذذةو بابة خذذودي  حذذةتا  يذذةعين  يذذة،  خذذياليف  بذذةتَيكي  سذذيت با ا
نذذةبوو بةِرَي زانةي دوَييَن هاتبوون لةاليةن وةزارةتي ناوخؤ سَي كةس هاتبوون، ئةوة بوو سيفةتي وةزيريان 

كذذةن،  يذذان ب شذذنيارةكاني خؤ لذذة ثَي كذذةن،  كذذة ب بؤ ئةوةي دةرفةتيان بدةييَن لة ناو ثةرلةمان بةرطري لة ثرؤذة
وةي هةموومان ضةند خؤمان ماندوو ئةوان تَيبيين جياوازيان هةبوو، يةعين بابةتَيكي خياليف ية، لةبةر ئة

بذذؤ  يذذيَن،  فذذةتتان دةدة بكةين ضةند باشرت دةبَيت و بةشَيوازَيكي باشرت يةكاليي دةكرَيتةوة، لة طفتوطؤا دةر
هذذاتبوون  نذذَيب  فذذات دوَي ئذذةوةي ئيزا نذذةبَيت،  بذذاز  لذذةمان دا دةر سذذةر ثةر هذذةروةها بة عذذة  ئذذةو مةوزوو ئذذةوةي 

طذذوتي ئيزافاتيان هةبوو، ثَيب ماوةيةكيب خو يذَذرة و  تذذة ئ دي جةنابي وةزيري ناوخؤ كاك كةريم شنطالي ها
حذذزووري،  كذذرد  سذذايي  نذذةي يا بذذة ليذ شذذكةا  ئذذةويب ثَي هذذةبوو  بذذيين  يذذةك تَي تذذةنها  من تَيبيين وام لةسةري 
بذذؤ  كذذرد  سذذةفةري  تذذريب  شذذةوي دوا بذذؤ  كذذار،  مذذةي  نةمانتواني لةو دانيشتنة ئةم ثرؤذة ياساية خبةينة بةرنا

بذذؤ بةهدا و دواتر بؤ  بذذوو  يذَذ   ئةمريكا، ئَيستاا لةسةفةرداية، ئامادةبووني بةِرَيز وةزيري ناوخؤ زةروورةت
سذذثؤِر و  سذذي ث سذذَي كة شذذاندَيكي  بذذة  يذَذيَن  هذذةيانبوو دو نذذاوخؤ  تذذي  نذذةي وةزارة ئةم ثرؤذةية، بةآلم ئةو تَيبينيا

شذذنيارةكان يذذني ثَي سذذايي، دوا نذذةي يا بذذة كةسي بةتوانا هاتبوون لة حزووري خودي سةرؤكي ليذ شذذكةا  يان ثَي
 ليذنةي ياسايي كران، فةرموو د.ظاآل ئةوانة خبوَينةوة.

 بةِرَيز ظاآل فريد إبراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان.
نذذي ر بذذةجَي كرد هذذةمواري جَي كذذةمي  هذذةمواري ية اثؤرتةكةتان لةبةردةستة، بؤ عينواني ياساكة تةنها ياساي 

قذذةم )عَي-لة هةرَيمي كوردستان (2004)(ي ساَلي 86ذمارة ) ياساي هاتووضؤي بذذؤ 1راق، واتا رة يذذن  (ي دةدة
كذذةمي  هةموار بؤ ئةوةي بزانني كة ئةوة هةمواري يةكةمة بةسةر ياساكةدا دَيت، دةبَيتة ياساي هةمواري ية

 هةمواري جَيبةجَي كردني ياساي هاتووضؤ ئةوةي تريب وةكو خؤي.
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بذذؤ 21ي ذمارة )ماددةي يةكةم/ دةقي بةش مذذارةي  سذذاكةدا ذ صذذري يا نذذاو ئة لذذة  هذذاتووة  قذذةم  ( لةبةر ئةوةي رة
مذذارة ) شذذي ذ قذذي بة كذذةين، دة يذذاد دة خذذوارةوة 21ز شذذَيوةيةي  يذَذت و ر  هذذةموار دةكر ضذذؤ  سذذاي هاتوو (ي يا

 دةخوَيندرَيتةوة:
لذذَي  خذذوريين  لذَذةتَيكي لَي بذذة مؤ يذذان  خذذوورين  لذَذةتي لَي يذذان يةكةم: هةر كةسَي  سوارؤيةك بةبَي مؤ شذذراوة،  ِراكَي
لذذة ) كذذة  بذذذاردنَي   بذذة ثَي ئذذةوة  ( دوو 250000هةَلوةشَينراوة يان ناتايبةت بةجؤري سوارؤيةكة لَيبخوورَي 

يذذةكسةد و ثةجنا ه لذذة  نذذةبَيت و  سذذةي  ةزار دينار كةمرت  ئذذةو كة سذذزا دةدرَي و  نذذةبَيت  يذذاتر  نذذار ز يذذؤن دي مر
سذذَيكي بَيت هةمان سزا دةدرَيت ئةطةر ر سوارؤكةي لةبةردةستة خاوةني بَيت يان لةذَير دةسيت َيطة بدات كة

 نامؤَلةتدراو بةلَيخووريين ئةو سوارؤية لَيبخوورَيت.
جذذةنابتان  بذذؤ  مذذةوة  كذذة دةخيوَين شذذَيوةيةي  بِرطةي دووةم: ليذنة ثةيوةنديدارةكان هةمواريان كردؤتةوة بةو 

 ئةوة موقتةرةحة:
ئذذةوة لة حاَلةتي دووبارة ئةجنامدانةوةي ئةو تاوانانة كذذراوة  ي لة بِرطةي يةكةمي ئةم ماددةية دةقي لةسةر 

نذذةبَيت و  يذذاتر  مذذانس ز سذذَي  لذذة  نذذةبَيت و  كذذةمرت  مذذانس  يذذةك  لذذة  يذذةك  بذذؤ ماوة نذذدكردن  تذذة بة سذذزاكة دةبَي
يذذاتر 250000ثَيبذاردنَي  لة ) نذذار ز يذذؤن دي يذذةك مر لذذة  نذذةبَيت و  كذذةمرت  نذذار  ( دوو سةدو و ثةجنا هةزار دي

 نةبَيت. 
 بِرطةي دووةم هةموار كراوةتةوة، بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان ماددةكة خبة طفتوطؤ.بةم شَيوةية 

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
مذذاددةي ) سذذةر  طذذؤ لة خذذوَينني، طفتو كذذان دة سذذتا ناوة سذذايي، ئَي نذذةي يا سذذةرؤكي ليذ بذذةِرَيز  (، دوو 1سوثاس بؤ 

سذذةكري،  مصطفىتر ناوي خؤيان الي خاتوو بَيطةرد بنووسن، بةِرَيز كاك  خاَلي نيزاميمان هةية، بةِرَيزاني
 خاَلي نيزامي هةية، فةرموو. 

 سةكري(: مصطفىأمحد محد ) مصطفىبةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سذذةر  سذذةي لة نذذةي ق ئذذةو ماددا يذذان  سذذايانةي  ثذذرؤذة يا تَيبينييةكم لةسةر كؤي ماددةكان هةية، ئَيمة كة ئةو 
يذذةك دةكةي نذذاو   كؤمةَلطا لذذة  يذَذت  ن و ثةيوةنديان بة ذياني كؤمةآلني خةَلكةوة هةية دةبَيت ئاطامان لةوة ب

كذذة  يذذن  يذَذ  دا دةذ لذذة وآلت مذذة  ضذذؤنة  ئَي يذذان  رذذي فرد كذذة  دةخ مذذى   كؤمةَلطاية يذذةي ئَي ئذذةو كؤمةَلطا يذذن،  دةذ
مذذة سذذَي  يذذة  سذذاَل هة كذذةم  سذذاَلة  سذذَي  كذذةمان  نذذداين، خةَلكة لذذة قةيرا سذذاَلة  شذذي ضذذةندين  ضذذوار مةعا عاا، 

 نةِرؤيشتيب...
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ئةوة بريبؤضوونن، ئةوة خاَلي نيزامي نية. مصطفىكاك 
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 سةكري(: مصطفىأمحد محد ) مصطفىبةِرَيز 
تذذة  لذذة وآل شذذكةوتووةكان جا لةسةر مةسةلةي هةرامات يةك موالحةزةم هةبوو بؤ برادةران، يةعين ئَيستا  ثَي

مذذاوة  مذذةترت  سذذةد  يذَذني  كذذان ث تذذة كامَيرا ئذذةوةي بطا ثذذَيب  كذذةوتووةكان  كامرياي ضاودَيري هةية، لة وآلتة دوا
خذذ كذذي  شذذي وةزعَي نذذةبَيت و توو مذذة  بذذةِرَيز بطةية كامَيراي بؤ ئةوةي كابرا تووشي هةرا يذَذين  نذذةبَيت، دو ةراث 

هذذةد.ر يذَذوة  طذذوتي ئ هذذةبوو،  جذذواني  لذذة   َيككةوت موالحةزةيةكي  بذذَي  لذذةوة  شذذتان  سذذزا، ئاطا لذذة  يذَذدادةطرن  ر ث
لذذة ذوآلتَي  دة نذذة و  لذذةو قةيرا كذذة  كذذة خةَلكة ين، دوايي دكتؤرةكان ئيشمان بؤ ناكةن، ئَيمة لةو وآلتة دةذين 

ئذذةو طةندةَلييةيدا بذذَي بةرنذذاو  نذذة، دة لذذة ي هذذةرامات و  سذذةلةي  لذذة مة كذذةين  خذذةَلكيب ب حذذةزةي  سذذيت موال ا
 بةتايبةتي مةسائيري ماددي، سوثاس.مةسةلةي سزادان و ئةوانة، 

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
شذذكةا  مصطفىكاك  كاتت وةرطرت، لة كاتي كة وةردةطري بؤ خؤت ئةو كاتة بريوبؤضوونةكانت ئازادانة ثَي

نذذةبَيت،  بكة، خاَلي نيزامي تايبةتة بة خاَلى نيزامي، مامؤستا مةال ماجيد، خاَلَي نيزامي ضذذوون  بذذَي، بريوبؤ
 فةرموو. 

 توفيجن: عثمانبةِرَيز ماجد 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 هةندَي  تَيبينيم هةبوو كاك زياد وابزا  ئاماذةي ثَي كرد، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 يزامي، فةرموو. ال ماجد، د.جوان، خاَلي نةسوثاس دةستخؤا مامؤستا م
 بةِرَيز جوان إمساعيل عزيز:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سذذايي  نذذةي يا ئذذةوةي ليذ سذذةر  يذذة، لة تذذةعري م ن طذذةكان  ببوورة موالحةزةية خاَلي نيزامي نية،بةس كة لة بِر

نذذةكردووة، قسةيةك كرا كة د.بةهار كردي، كة لةطةَل حلز كردني سةيارة نني، خؤ سةي ارةكة حاديسةكةي 
يذذةت دةدا  كوبةَل بذذاري ئةز سذذةيارة تاوان شةخصةكة كة تاوانبارة، بةآلم لةبري نةكةين، سزاي ماددي و حلزي 

كذذة  كذذات، موالحةزة نذذة ب جذذؤرة موخالةفا ئذذةو  عذذي  كذذة رةد سذذاكةية  هذذةدةيف يا مةعنةويةن و مادديةن، ئةوةا 
 بةس لةسةر قسةكةي د.بةهارة، زؤر سوثاس.

 ي سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطر
لذذةو  شذذتنةكةية،  هذذةموو داني ئةوة بؤضوونة، خؤ طفتوطؤكة لة نَيوان بةِرَيزتان و د.بةهار نية، طفتوطؤكة بؤ 
دانيشتنة ئةو بةِرَيزانةي لَيرةن هةموو بريوبؤضوونيان هةية، نةك لةسةر تةنيا ئةو خاَلةي بةِرَيزتان باسي 

كة طفتوطؤي زؤري تَيدا هةية، لةبةر ئةوة كاتي خؤتان وةربطرن دةكةن، لةسةر خاَلي تريب ، يةعين بابةتة
كذذةين،  طذذؤ دة بذذة طفتو سذذت  سذذتا دة بذذن، ئَي بذذةردةوام  يذَذدةدةين،  تذذةواوتان ث فذذةتي  و ناوي خؤتان بنووسن و دةر

 خاَلي نيزامي، كاك قادر ِرةزطةيي، فةرموو. 
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 زطةيي(:ِرَيز قادر ئؤمتان رسول )قادر ربة
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

يذذة لة ر نذذابَي، بؤ نذذةبَيت  لذَذدا  سذذزاي لةطة طذذةر  نذذابَي، ئة سذذزا  استيدا ليذنةي ياساييب باشرت دةزانن، قانون بَي 
تذذرة،  شذذكَينييةكاني  سذذا  ئةوةي كة ئَيمة لةو ثرؤذةيةدا ئاماذةمان ثَيكردووة بؤ شؤفَيري بَي مؤَلةتة يان بؤ يا

يذذري ئذذةوة وةز خذذةدا،  لذذةو دؤ كذذرد  سذذي  سذذتةفا با كذذاك م طذذةَل  ئةوةي كة  شذذتةرةكة لة سذذةآلتي مو كذذة دة نذذاوخؤ 
تذذةعريمات روةزيري دارايي بؤ فةرمانةكانة بذذة  نذذاوخؤ ، بؤ رسوماتةكانة،  يذذري  طذذةَل وةز مذذةا لة خذذراوة، ئَي َيك

يذذان  مذذاركردن  نذذةوةي تؤ كذذة، نوَيكرد سذذةلةكاني دي بذذةتي و مة مذذاركردن بةتاي سذذةلةي تؤ كذذردووة، مة مسذذان  با
بذذةو قانوتؤماركردن هةموو ئةوانةمان لةطةَل وة نذذدي  ئذذةوة ثةيوة بذذةآلم  كذذردووة،  بذذاس  نذذاوخؤ  نذذةوة وزيري 

كذذة  نية، هةتا ويستم من لَيرةدا ئةوة بَرَيم كة ئةو رسوماتانةي كة ئَيستا لة دائريةكاني تؤماركردن و ئةوةي 
بذذة هاتوو نذذدي  سذذتا رثةيوة كذذة ئَي نذذةي  يذذة و ئةوا بذذةو ضذذؤوة هة نذذدي  ئذذةوة ثةيوة كذذردووة  يذذادي  بذذاش ز يذَذذةي 

لذذةم قانونةووقانو بذذة دةق  هذذةر وةك  طذذةَل وة نية، وةزيري ناوخؤ بة فةرمان  هذذةنطي لة بذذة هةما هذذاتوو  نذذةدا 
وةزيري مالية دةتوانَيت ثَيبذاردنةكان يان رسوماتةكان كةم بكات يان زياد بكات ئةوة ثةيوةندي بةم ياساوة 

 نية، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

وونكردنةوةي زياتر لةسةر هةندَي  لةو تَيبينيانة داوا لة خاتوو تةالر سوثاس بؤ بةِرَيز قادر رزطةيي، بؤ ر
فذذةرموو دةكةين ر لطيف طذذؤ،  نذذاو طفتو ضذذينة  ئذذةوةي ب ثذذَيب  بذذدات  نذذة  وونكردنةوةي زياتر لةسةر ئةو بابةتا

 خاتوو تةالر.
 حممد: لطيفبةِرَيز تةالر 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
يذذةك رةسةر ئةو نل مذذداني وقتة نيزامييانة، حةزم كرد  كذذاتي ئةجنا لذذة  مذذة  سذذتا ئَي لذذة ئَي بذذدةين  نذذةوة  وونكرد

ئذذةو  كذذردووة  سذذازييةكامنان  سذذةرداني ضاك مذذة  كذذة ئَي جذذار  ضذذةوانةوة زؤر بذذة ثَي نذذة،  ئذذةو كارا يذذة  تاوانةكةدا
سذذاكان دةك هذذةمواري يا كذذة  يذَذ   كذذة كات كذذردووة  ئذذةوةيان  بذذؤ بةندكراوانة خؤشيان داواي  ثذذةنا  يذذاتر  تذذةوة ز رَي

حةثسكردنةكة، ضونكة خؤتان دةزانن دؤخي ئَيستاي ضاكسازييةكاني  لةوةى كةزيادبووني هةرامةكة بدةن 
خذذاَل كذذردووة،  سذذيةية  ئذذةو دؤ سذذةر  مذذان لة لذذزي هةرَيمي كوردستان ضؤنة، بؤية ئَيمة كار ئذذةوةي حي ي دووةم 

سذذةيارةية اسيت ئةم حيلزة زؤرجار هةية طرتنةكةي ثةيوسةيارات بةر ئذذةم  يذذة  كذذة لةوانة بذذةوةي  يذذدارة  ةند
كذذة  تةكسيةك بَي، ثاصَي  بَي، سةيارةيةكي كارثَيكردن بَي كة ذياني ئةو خَيزانةي لةسةرة و جاري وا هةية 
كذذة،  طذذايي كردنة لذذةي داد ضذذَيتة مةرحة يذذي دة تذذةح يجن و دوا ضذذَي  نذذدةي ثَيدة كذذرَي ئةوة حيلزي سةيارةكة دة

تذذةوة  سذذةيارةكة وةردةطرَي ضذذوون و كذذاتَي  رذَذَيني بةدوادا شذذي ب نذذدة توو سذذَيتةوة ئةوة سذذةيارةكة نانا سذذة  ئذذةو كة
سذذتين  هذذؤي ثارا تذذة  كذذة ببَي نذذةبووة  شذذوَينَي   شذذوَينة  لذذةو  كذذراوة  لذذز  كذذة حي سذذةيارة  لَيكؤَلينةوة و ئينلا ئةو 

ثذذا كذذةئؤتؤمبَيرةكةي، بةثَيضةوانةوة، هةروةها هةموو كاتَي ئةو كةسةي كة تاوانةكةشي كردووة   رةي حيلزة
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ئذذةو ر يذذان  شذذةوةي  كذذة ئةو  يذذةا دةدا،  ئذذةو ثارة كذذة  شذذوَيين حيلزة لذذة  تذذةوة  سذذةيارةكة دةمَينَي تذذاوةكو  ؤذةي 
كذذة  ئةوةا دةبَيتة بارطراني بةسةر خَيزانةكةوة، بؤية  البردني ئةوة لةبةرامبةري ع وبةيةكي تر دانراوة 

 كةا، زؤر سوثاس.ةدعَي  بؤ حيلزي سةيارةةو ئيلازةيةية كة ئةوة دةبَيتة رئةويب سةحيب ئ
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

بذذواري ، ديارة ئةو رلطيفسوثاس بؤ بةِرَيز تةالر  نذذة  يذذةعين دةكةو يذذة،  وونكردنةوانة لةسةر طشت ثرؤذةكة
يذذة  كذذات ئةوة سذذي ب سذذت با ئذذةوةي دةيوي يذذةعين  كذذردووة،  مذذةتيب داواي  سذذا، حوك سذذيثةكاني يا مةبدةئي، ثرةن

كذذةين، داو طذذؤ دة بذذة طفتو سذذت  كذذةن، دة سذذاية ب اي حوكمةتة، ئَيوة ئازادن موناقةشةي هةموو بوارةكاني ئةم يا
 ناوةكان بةِرَيز خاتوو بَيطةرد خبوَينةوة.

 بةِرَيز بَيطةرد دَلشاد شكراهلل )بَيطةرد تاَلةباني(:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ظةمان فيصل- عباس هزالي- عري هالؤ -د.ثةري-هةرسني  ئاريانة داوايان كردووة طفتوطؤ بكةن: ئةو بةِرَيز
بذذدالرمحن- شكري خان- مامؤستا هريب- بهزاد درويب- حممود حاجي-فرحان جوهر - سذذتا ع سذذتا - مامؤ مامؤ

 كةسي تر هةية  ، حيات جميد- ماجد
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

سذذةر  كةسي تر نةماوة، دةست بة طفتوطؤ يذذاري لة كذذراوة، بِر سذذةر  فذذاقي لة دةكةين، فةرموون، ثَيشرتيب ئيتي
ئذذةوةي  بذذؤ  دراوة، كة هةر بةِرَيزَي  مايف هةية بؤ ماوةي سَي دةقي ة قسة بكات، زياتر نا، كةمرتيب باشرتة، 

 ثوختة بَيت، فَيري ثوختةكردن و تةركيز ببني، بةِرَيز ئاري حممد هةرسني، فةرموو.
 د عبدالرحيم )ئاري هةرسني(:بةِرَيز ئاري حمم

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
نذذن  بذذةِرَيزتان دةزا مذذان وةك  سذذوثاس، بَيطو كذذرد، زؤر زؤر  سذذتتان ثَي يذَذرةوة دة جذذارة ل ئذذةم  بذذَي  بذذةزياد  خذذوا  لة 

يذذة ولةطةَل دةستخؤشيمان بؤ ليذنةي قانو طذذرنطرتين تايبةمتةند ني و بؤ ئةو زةمحةتيةي كَيشاوييانة، زمان 
يذَذذةري قانو بؤ ثَيناسةي كذذة داِر يذَذرةدا  كذذو ئ شذذوَينَيكي وة لذذة  مذذان  نذذة ونةتةوةيةك، بةتايبةتي بةكارهَينةري ز

كذذة  يذذة  شذذة هة مذذةَلَي و بذذةكارهَيناني كؤ سذذةر  كذذةم دا لة مذذاددةي ية لذذة  حذذةزةم  مذذن موال بايةخَيكي تري هةية، 
سذذةلةر ب يذَذت مو مذذةي كؤنكر يذذة تةرجو كذذو ئةوة يذذةوة، وة مذذاني عةرةبي لذذة ز حذذةرفني  مذذةي  بذذة تةرجو كذذةي 

بذذة رضذذيمو سذذوارؤيةك  شذذةي  ضذذةكدار، و ئذذةنتؤي  مذذن  ئذذي  يذذة، رة يذذدا ن مذذاني كورد لذذة ز شذذةية  ئذذةوة م و سذذتة  ا
سذذان  داتاشراوة، بةآلم ئةوة دةكرا وشةي ئؤتؤمبَيل بةكاربهَينرَي، شتَيكي تر وشةي )لَيِراكَيشراوة( ئةوةا دي

تذذاي يذذدا )وة( داتاشراوة، )لَيسةندنةوة( باشرت بوو، خاَلي سَييةم كة ئيرت كؤ مذذاني كورد لذذة ز مذذة،  ي موالحةزةكة
سذذتان  لذذةماني كورد بذذؤ ثةر سذذتةمة  ئذذةوة ئة عذذةرةبي،  نية، )و( ئامرازي ثةيوةندية فةحتةي لةسةر نية وةكو 
لذذة  يذذة، )وة(  كذذوردي ن كذذة  بذذَي  يذذا  شذذةي ت ئةوانة دةبن بة دؤكيومَينت لة ئةرشيفي ثةرلةماني كوردستان دا و

عذذةرةب مذذاني  لذذة ز يذذة  يذذدا ن مذذاني كورد يذذز مذذاني كورد لذذة ز يذذة، )و(  نذذةي ي دا هة يذذوادارم ليذ يذذة ه يذذة، بؤ دا هة
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ئذذةو وؤشنبريي لة ثةرلةماني كوردستان هاوكاربن بؤ هةموو ليذنةكان نةك بؤ ليذنةي قانور ئذذةوةي  بذذؤ  ني، 
 هةآلنةبةسةرمان دا تَينةثةِرَي، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 بؤ بةِرَيز ئاري حممد هةرسني، بةِرَيز د.ثةري، فةرموو.سوثاس 

 بةِرَيز ثةري صاحل محيد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

تذذة )رتَيبينيةكاني منيب هةر لةسةر ئةو دةستةواذانة بوو،  سذذوارؤ( بكرَي سذذةنراوة(، ) تذذة )لَي اكَيشراوة( بكرَي
سذذيت يذَذر دة لذذة ذ شذذة، ) يذَذل( كورتي يذذان )ئوتومب يذَذل(  لذذةذَير يذذان )تورومب سذذتةواذةي ) كذذوردي دة لذذة  مذذة  ( ئَي

ئذذةو ئيشي ثَي دةكات باشرتة، ئةطةر ر دةسيت(مان نية، ئةو تورومبَيرةي كة َيطة بدات كةسَيكي )نامؤَلةتدراو(
يذذة فةرما شذذم هة لذَذةت(، تكايةكي بذذَي مؤ نذذة ) يذذة بيكة سذذتةواذةنان ن شذذتةوةي دة نذذة  ث كذذوردي خبة لذذة  نذذةكان 

جذذاريب ستةكان، هةتا واتاي باا بدات، ر يذذة، زؤر يذذدا ن ثشتيوانيب لة كاك ئاري دةكةم، ئةو )وة(ية لة كورد
نذذةهَينن،  بذذةكار  نذذة  ئذذةو )وة(يا دووبارة دةكرَيتةوة لة سةرةتاي ئةو خولةوة ئَيمة ئةو داوايةمان كردووة كة 

 تكاية، سوثاس.
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ، بةِرَيز عري هالؤ، فةرموو.سوثاس بؤ بةِرَيز د.ثةري
 بةِرَيز عري عري هالؤ:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
مذذة 1( بِرطا )1ماددة ) بذذَين هةرا سذذتةوا  يذَذ  م سذذةيارة ئ خذذوداني  ( ئةوَي كو بَي مؤَلةت سةيارة تاذؤتن دطةل 

كذذات ل نذذةكي ب بذذدات تاوا ئذذةو كرن ئةز دبَيذم قانونيةن تشتةك دروست نينة، ئةو كةسَي سزاي ئةجنام  طذذةل  ة
كذذةم  شذذنيارَي د ئذذةز ثَي نذذة،  يذَذ  ني سذذزاي وان ئ قذذانوني  ئذذةوَيت  كةسي كو هاريكار بينت دطةل تاوانباري ل طور 
سذذزاي  كذذار  ئذذةوةي هاري ئةوَي كو بَي مؤَلةت سةيارة تاذؤت ئةظ مةبرةهة دروستة، بةس صاحييَب سةيارة يان 

ة داناني ئةو بِرة هةرامةية ئةوة كو لة ماددةي وي كةمرت بَيت، خاآل دووَي/ هةر سزادراوَي  ثابةند نةبوو ب
حذذةب  و 1) سذذتة  كذذرن، ثَيوي حذذةب   يذَذت  نذذةدات د مذذة  (دا هاتي جارا دووَي دَيت سزا بَيذين ئةطةر ئةظ هةرا

يذَذت قانو تذذاش ب نذذةكا وزيندان ئاخريين قؤناغ بَيت نةك هةر ضار ساَلةك و ثةرلةماني كوردستاني ظي جا موح
دان كرن ضارةسةريا كَيشة ناكات، بةتايبةتي ئةو كَيشة و ئةو  سزايَيت كو بة طشيت دةري خةت، ضونكي زين

يذَذ  4( و )3( و )2ثارة دَين ضارةسةر كرن باشرتة بؤ مةرحةلة ) شذذوَينا مريؤن (يب هةر هةرامة بَيت، بةس 
،يدارم كو ببَيتة مريؤن و نيو، شوَينا مريؤن و نيو ببَيتة مريؤنَي  و حةفت سةد، هةشت سةد هةزار، ئةز هَي

 ثَيب ضاو بطريت، سوثاس. ليذنا ياسايي ظان دوو خاآل لة
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةِرَيز سوثاس بؤ بةِرَيز عري هالؤ، بةِرَيز عباس هزالي، فةرموو.
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 بةِرَيز عباس هزالي مريخان:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سذذوود ثَيشنيار دةكةي نذذةواني  سذذثؤِري زما شذذارةزا و ث خذذةَلكي  لذذة  شذذتنةوة  كذذاتي داِر لذذة  سذذايي  نذذةي يا كذذة ليذ ن 
طذذ كذذة روةربطرَيت، ضونكة ياسا بؤ ئةوةي تَيب كذذةم  شذذانة دة ئذذةو و شذذتطريي  سذذبةت ةن ث بذذة ني بذذةآلم  يذذةنرا،  اطة

لذذازةي  كةسَي  كة ئيلازةي نةبَي، مؤَلةتي نةبَي،ة لَيرة دانراوة، يةك، جةرمية سَي شيوةي جةرمي يةكَي  ئي
ئذذي  ،هةية بةآلم جؤرةكةي لةطةَل لَيخوورينةكة ناطوجنَي، دوو/ لَيي سةندراوةتةوة لةبةر هةر هؤيةك، بة ِرة

هذذةبَي،  من ئةوانة دةبَيت جةرميةكانيان ديار بكرَيت و جياواز بن، ضونكة يةكَي  ئيلازةي هةبَيت، مؤَلةتي 
كذذةي  َينمايي وآلم جؤرةكةي نةطوجنَي، هةندَي  ربة تذذوانَي ئيلازة كذذة ب شتَي  ئةقدةم ترة لة بؤ ئةو ئيشةي 

بطؤِرَي، لةبةر ئةوة ئةوانةا دةبَي ثؤَلَين بكرَين، ثشتطريي بؤضوونةكاني كاك عري دةكةم ئةوةي تاوان دةدا 
كذذرَين و  تذذةفكي  ب يذذةكرت  لذذة  نذذةوة و  و لةطةَل هاوكارةكةي بة يةك شَيوة سزا نادرَين، ئةوانةا جياواز بكرَي

 لَين بكرَين، سوثاس.ثؤ
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةِرَيز عباس هزالي، بةِرَيز حممود حاجي، فةرموو. 
 بةِرَيز حممود عمر صاحل )حممود حاجي(:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئذذاري 1(ي ماددةي )1بَيطومان لة بِرطة ) كذذاك  سذذةكاني  يذذدي ق سذذيت ( من تةئ ضذذونكة بةِرا كذذةم،  ثذذةري دة و د.

مذذة  ئذذةو كةلي مذذة  عذذي ئَي لذذة واقي يذذةعين  سذذتووة،  هذذةر نةبي سذذوارؤ(م  )سوارؤ( من بؤخؤم تاوةكو ئَيستا وشةي )
بةكار نايةت، دةكرَي بكرَيتة )ئؤتؤمبَيري باري(، خؤ من تَيدةطةم مةبةسيت ياساكة لة ئؤتؤمبَيل ئؤتؤمبَيري 

ضذذ كذذو  بذذاري وة يذَذت )طةورةية، ئؤتؤمبَيري  سذذويديدا دةطوتر لذذة  تذذة lastbilؤن  كذذرَي بكرَي شذذدا دة بذذةآلم لَيرة  )
)ئؤتؤمبَيري طةورة(، ئةو سوارؤية بةكار ناهَينرَيت، ئةوة يةك، دوو/ لة دَيري دووةمدا سةبارةت بة )طشيت( 

لذذة اددةيةك نةطوجناوبَيت، دةكرَي بكرَي بة طشيت يان شتَيكةنطة تا ر)ناتايبةت( هاتووة، )ناتايبةت( ر تذذر،  ي 
( دةكرَي بةم شَيوةي لَي بكرَي، بكرَيتة )هةر كةسَي  لة كاتي لَيخووريين ئؤتؤمبَيل 1ماددةي سَييةم بِرطة )

 ببَيتة هؤي..
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ( ئةوةي تر بؤ دةرفةتي تر. 1كاك حممود بةس ماددةي )
 

 مود حاجي(:بةِرَيز حممود عمر صاحل )حم
 باشة سوثاس.

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 ال ماجد، فةرموو.ةمامؤستا م
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 توفيجن: عثمانبةِرَيز ماجد 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 قسةكا  كاك ئاري هةرسني و كاك عري هالؤ كرديان، ثشتطرييان دةكةم.
 ي سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطر

 سوثاس بؤ مامؤستا مال ماجد، مامؤستا عبدالرمحن، فةرموو.
 :رضابةِرَيز عبدالرمحن عري 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
استيدا ية ئةويب وشةي )ناتايبةتة(، لة رثشتيواني قسةكاني كاك ئاري و د.ثةري دةكةم، وشةيةكي تري تيا

هذذةبوو، وا شذذوفَيري  يذَذ  هةر كةسَي  مؤَلةتي  جذذؤرة ئوتومبَير هذذةموو  يذذة  يذذة هة هذذةبوو بؤ شذذيت  لذَذةتي ط تذذا مؤ
كذذا سذذةكةي  شذذتيواني ق رذذي لَيبخورَيت، بؤية ئةو ناتايبةتة من نازا  ئةطةر دوايي تةوزبَيكمان بدةنَي، ث ك ع

لذذة ر كذذةي هالؤ دةكةم  ضذذيية طةورة كذذردووة سةرثَي كذذةي  سذذَي  موخالةفة يذذة كة يذَذدا ن مذذةنتي ي ت هذذيض  سذذتيدا  ا
هذذةمان كردووة لةطةَل سذذزا و  هذذةمان  سذذَي   بذذة كة  كةسَيكي تردا كة سةيارةكةي براوة، ياخود سةيارةي داوة 

 هةرامة نولي بكات، بؤية داواكارم ثَيداضوونةوةيةك بؤ ئةو حاَلةتة بكرَيت، سوثاستان دةكةم.
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 محن، بةِرَيز مامؤستا هريب، فةرموو.سوثاس بؤ بةِرَيز مامؤستا عبدالر
 محةخان: مصطفىبةِرَيز هريب 

 .بةناوي خواي بةخشندة و ميهرةبان
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

نذذةي لذذة ليذ بذذةِرَيزان  سذذايي ر من سةرجني  سذذةييا ئذذةو كة سذذزايةي  ئذذةو  شذذم  يذذوة  ائةكَي سذذوارؤكةي لَيخووِر كذذة 
شذذة وةك نووونة كة سزادراوة، بةآلم هاوكات ئةو كةسسزاكة ر خذذاوةني سوارؤكة كذذة  سذذزا ةي  هذذةمان  سذذراوة  و

سذذةيري دةدرَي ئةطةر ر عذذةن  يذَذت، واقي سذذوارؤية لَيبخوور ئذذةو  خذذوورين  بذذة لَي تذذدار  سذذَيكي نامؤَلة َيطة بدات كة
شذذتةكاني  ثذذةل و  كذذةل و  طذذةَل  لذَذةكردن لة لذذة مامة يذذة  ضذذي هة حاَلةتةكة بكةين طةجني ئَيستا هةندَي  سةركة

بذذاوك ماَلدا، هةندَي جار سةي نذذاكرَي  خذذؤ  بذذَي،  طذذادار  بذذاوكي ئا كذذة  ئذذةوةي  بذذةبَي  ارةكةي باوكي دةباتة دةرةوة 
سويضةكة لة ناو سندووقَيكدا بشارَيتةوة، سويض وا هةَلواسراوة يان ئةوة لة ناو ثاَلتاوةكةيداية دةري دةهَييَن 

بذذَي باوكة سذذةيارةكة دة سذذةر  كذذات و دةيبات، ئَيستا ئةو هةرامةي كة كورةكة دةيهَينَيتة  بذذدات و هاو بذذؤي  كذذة 
َيطةدانة بؤ ئةو بةِرَيزة كة دادوةرة باوكةكة بانس دةخوات، ئةطةر سةرني بطرن ئةو ر باوكيشي سزايةكي تر

سذذةريدا،  سذذةثَييَن بة سذذزا دة هذذةمان  دةكاتة ئةو شوَينة، هةر بةوةي كة سويضةكة بةكارهاتووة و براوة ئَيستا 
تذذةوة، ةطةر بةئاطاداري و رلَي بكرَي )ئمن ثَيشنياز دةكةم كة ئاواي  ةزامةندي خاوةنةكةي( ئاوا وردترت بكرَي

 سوثاستان دةكةم.
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 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةِرَيز مامؤستا هريب، بةِرَيز ظةمان فيصل، فةرموو.

 بةِرَيز ظةمان فيصل سريم:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بذذةت لة ماددةي يةك يذذان ناتاي شذذَينرايةوة  يذَذت )هةَلوة ةم بِرطةي )يةكةم( لة ناوةِراسيت فةقةرةي دووةم دا دةَل
بةآلم ناتايبةتة  ،بَي بة جؤري سوارؤكة( يةعين ئةوة عةيين حوكمي لةسةر دراية كة ئةوةي ئيلازةي هةية

سذذز يذذان  بذذةدان  نذذدَي  ع و يذَذرة هة يذذة ل نذذةبووبَيت، بؤ قذذةت  لذذازةي  بذذَي لةطةَل ئةوةي كة ئي رذذة، دة اداني ناعادي
يذَذي 200تةصنيَ بكرَيت ئةوةي مةسةلة ئيلازةي نية ئةطةر بة ) طذذة ل ( هةزاري بَينت،  ئةوة ببَيتة دوو بِر

يذَذت  لذَذدا دةَل هذذةمان خا لذذة  كذذة،  ئذذةوة بابةتَي جوودا بكرَيت، هةرامةكةي جا زياتر دةكرَيت يان كةمرت دةكرَيت 
لذذ يذَذتئةو كةسةي سوارؤكةي لةبةردةست بَيت يان  سذذيت ب يذَذر دة عذذةتي  ،ة ذ مذذان تةبي نذذة خؤ بذذؤ منو سذذةلةن  مة

نذذاوي  عرياق بةطشيت و كوردستانيب دةزانني زؤربةي زؤري ئةو سوارؤيانةي الي خةَلكن موسةجةل نني بة 
ضذذونكة كةسةي لةبةردةستيداية، رئةو  هذذةَلبطرَيت و  ئذذةوةا  يذذة  مذذن ثَيموا يذذة  يذَذت، بؤ تذذر ب نذذاوَيكي  ةنطة بة 

شذذاوةتةوة ع وبة عادةتةن ع وبة يذذان هةَلوة يذذة  لذذازةي ن كذذات ئي فذذة دة سذذةي موخالة ئذذةو كة يةكي شةخصية، 
خذذاَلي  لذذة  بذذدرَيت،  هذذةموو ال تةنها ئةو كةسة ع وبة بدرَيت، نةك ئةوةي مةركةبةكةشي بةناوة ئةو فةقةرة 

يذذة عين دووةميشدا دةَلَيت لة حاَلةتي دووبارة كردني لَيرة حةثسي بؤ داناوة، خؤم شةخصي لةطةَل ئةوةدام 
كذذة  بذذة مالية كذذردةوة ع و بذذارة  كذذةي دوو طذذةر حاَلةتة تذذر ئة جذذارَيكي  نذذةبَيت،  ئيتآلقةن لَيرة حةثسي لةطةَلدا 

 و تةواو. )أضعاف املضاعفة(زياتر بكرَيت، 
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 مان فيصل، بةِرَيز فرحان جوهر، فةرموو.سوثاس بؤ بةِرَيز ظة
 ز فرحان جوهر قادر:بةِرَي

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
نذذةي رسةبارةت بة وشةكان ئةو وشة كورديانة من  كذذو ليذ يذذة وة شذذنيارَيكم هة سذذَي ثَي يذذان دوو  كذذة  شذذنبريي  ؤ

كذذذة  سذذذايانةي  ئذذذةو يا هذذذةموو  بذذذؤ  كذذذرَين  تذذذةعني ب قذذذد  بذذذة عة سذذذتان  لذذذةماني كورد لذذذة ثةر مذذذانزان  سذذذي ز كة
يذذةك،  ئذذةوة  يذَذت،  بذذؤ بكر ضذذوونةوةيان  بذذةِرَيزان ثَيدا سذذتا  كذذة ئَي شذذانةي  ئذذةو و ئذذةوةي  بذذؤ  تذذر  ئذذةوةي  يذذان 

ثةرلةمانتاران باسيان كرد كة بةسةرماندا تَينةثةِرن، ثَيب ئةوةي ياساكة تةواو ببَيت بضَيت بؤ ئةكادميياي 
يذذان  كوردي كة تايبةتة بة زمانةواني كوردي، تايبةتة بة مةسةلةي زمان يان لة ئةكادمييا ضارةسةري بكات، 

حذذةزةي ضةند  ئذذةوةي موال بذذةر  مامؤستايةك بة عةقد كة ناوةكانيشيان هاتوونة بؤ ئَيمة كة حةز دةكةن، لة
لذذةماني كورد لذذة ثةر ضذذن  سذذايانةي دةردة ئذذةو يا سذذةر  لذذة رزؤريان هةية لة يذذةعين ووسذذتان  يذذةوة،  ي زمانةواني

بذذةم دوو رؤشنبريي ناتوانَي ليذنةي ر بذذيينئةوة عيالش بكات تةنها  نذذةبَيت، تَي يذذة  مذذاددةي َيطا سذذةر   دووةم لة
كذذةمرت  حذذةث   سذذةلةي  ضذذني مة يذذاتر ب مذذةدةني ز يذذةكي  بذذةرةو كؤمةَلطة ئذذةوةي  بذذؤ  مذذة  كذذة ئَي يذذة  يةكةم ئةوة
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يذَذِرابينني  بذذةرة واي ل بذذةرة  نذذةوة  كذذةم بكةي كذذردن  حذذةث   بذذة  بذذات  سذذةلةي ع و يذَذت مة تذذا بكر نذذةوة،  بكةي
ضذذيان ئذذةو سةرثَي يذذان  نذذة  ئذذةو تاوانا تذذة  هذذةمووي ببَي مذذان  مذذةعي خؤ سذذزاداني موجتة تذذة  كذذةن ببَي كذذة دةي ةي 

طذذةَل  مذذن لة طذذةي دووةم دا،  لذذة بِر كذذردن  ئذذةوة  مذذانس  يذذةك  كذذردن و  حذذةث   يذذة  ثذذارة، بؤ تذذة  بذذذاردن، بكرَي ثَي
طذذةر ) يذَذت، ئة يذذاتر بكر كذذة ز ( دوو 250000ئةوةدام كة بة هيض شَيوةيةك حةث  كردن نةمَينَيت و ع وبة

يذذاتر ( حةفت سةد و ث750000سةد و ثةجنا هةزار بكرَيتة ) يذذؤن ز لذذة دوو مر نذذةبَيت و  كذذةمرت  ةجنا هةزار 
نةبَيت، ئةوةي تر ئةطةر دووبارةي كردةوة هةرامةكة زياتر بكرَيت، بةآلم لةبةر ئةوةي ثَيشرت ثَييان وابووة 
كة كةسةكة هةرامةكة نادات، نةخَير كةسةكة هةر ناضارة هةرامة بدات، لةبةر ئةوةي هةر هاووآلتييةك لة 

شذذ هذذةر  لذذة  كذذةي هذذةرَيم  تذذةوة، ئيلازة نذذوَي دةكا سذذاَليانةكةي  يذَذت،  مذذةت دةب بذذة حكو شذذي  يذَذت ئي وَينَي  ب
هذذيض  بذذة  ئذذةوةدام  دةردَينَيتةوة، خانووةكةي تاثؤ دةكات، ناضارة بضَيت ئةم هةرامانة بدات، بؤية من لةطةَل 

جذذ سذذَي  زؤر بذذةَلَي كة كذذة  مذذة  طذذةَل ئةوةدا تذذريب لة ئذذةوي  نذذةمَينَيت،  سذذكردن  لذذة ار شَيوةيةك مةسةلةي حةث
طذذةورة ر سذذةي زؤر  سذذتان حادي يذذةعين كورد بذذات،  بذذاوكي دة سذذةيارةي  سذذتاوة  يذَذ  هة نذذة كوِر بذذؤ منو وودةدات، 

سذذة  تذذاكو حةدة كذذةي  يذذت كوِرة طذذادار ب يذَذت ئا ئذذةوةي دةب بذذةر   بذذدرَيت لة سذذزا  شذذي  يذذد باوكي بذذة تةئك سذذتة  ثَيوي
بذذووة كو كذذردووة ئيلازةي نية، بؤ ئةوةي ئاطاداري سةيارةكةي بيت، زؤرجار لَيرة  وا  تذذاوانَيكي  ضذذووة  كذذة  ِرة

بذذؤ  تذذةوة  ئذذةويب بطرَي سذذزاكة  سذذتة  يذذة ثَيوي نذذةبووة، بؤ لذذازةي  كذذة ئي بذذاوكي  سذذةيارةي  كةسَيكي كوشتووة بة 
نذذةهَيَرَي و رئةوةي ئاطاي لة سةيارةك يذَذت،  يذَذت، زؤر ة ب سذذةيارةكةي لَيبخور لذَذةت  بذذَي مؤ سذذَيكي  نذذةدات كة طذذة  َي

 سوثاس.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ 

 سوثاس بؤ بةِرَيز فرحان جوهر، بةِرَيز شوكرية شَيخاني، فةرموو.
 )شكرية شَيخاني(: مصطفىبةِرَيز شكرية مسايل 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 سةبارةت بة وشةي مةركةبة لة زماني عةرةبي ئةوة وابزا  بكرَيتة بارهةَلطر باا دةبَيت.

 ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز جعفر إبراهيم
هذذةر  بذذة،  بذذةردةوام  فذذةرموو  بارهةَلطر ئؤتؤمبَيري طةورةنة، بةس مةركةبة هي بضووكيب دةطرَيتةوة، بةَلَي 

 بؤ ئاطاداري طومت.
 )شكرية شَيخاني(: مصطفىبةِرَيز شكرية مسايل 

ئذذةوةا طذذاي  يذَذت جَي لذذة بةَلَي، سةبارةت بة ئةطةر بكر سذذتا  تذذةوة ئَي لذذة  بكرَي يذَذ   بذذةي زؤر يذذا ع و تذذاني دون وآل
سذذانة ربةديرة هةية، بؤ منونة كةسَي  هةذارة يا جذذؤرة كة لذذةم  يذذة زؤر  كذذاتي ن قوتاب لذذة  سذذةلةن  وودةدات، مة

شذذي  يذَذ  ئي سذذةلةن مانط شذذارةواني، مة تذذي  لذذة وةزارة يذَذت  بذذةجَي بكر ثشووي هاوينان ع وبةي بةديرةي ثَي جَي
بذذؤ  ثاككردنةوةي ثَي بكرَيت، نازا  تا ضةند بذذةتي  بذذة تاي بذذا  طذذةر بكرا تذذةوة  ئة ئذذةوة بكرَي طذذاي  يذَذت جَي دةكر

يذذب  ئةوانةي كة قوتابني و باري داراييشيان باا نية، خاَلي سَييةم و كؤتاييم ثاَلثشيت رايةكةي مامؤستا هر
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ةزامةندي ئةو نةبَيت يان بة بَي عيرمي ئةو سة بَيت، ئةطةر بةرةزامةندي ئةو كةدةكةم بةراسيت ئةطةر بةر
 َيت بؤضي سزا بدرَيت  سوثاس.ب

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةِرَيز شكرية شَيخاني، بةِرَيز بهزاد درويب، فةرموو.

 بةِرَيز بهزاد دةروَيب دةروَيب:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

طذذا ) منيب دطةل هةندَيمة كو ياساية ئةطةر بةندكردن نةمايا شتةكي شذذة بِر ثذذَيم با مذذن  ( 1باا بوو، دوو/ 
سذذةلةن 2ئةطةر ببيتة ) يذذة مة بذذةت ن بذذةس تاي هذذةي،  لذَذةتي  تذذا مؤ بذذةت وا ( ضونكي ناتايبةت كة نووسية ناتاي

يذذا  يذذة ج لذَذةت ن هذذةر مؤ كذذة  بَرَيني هاتووضووا بارهةَلطر دبَيذين، جا ئةطةر لة ئةصَردا ببَيتة دوو بةا ئةوي 
لذذة بيت لةطةَل ئةوي كة هةية بةآل كذذة  ئذذةوي  كذذة  كذذة هةرامة شذذة  ثذذَيم با نذذيب  سذذَييةم/ م خذذاَلي  تذذة،  م ناتايبة

هذذةزار  خذذاآل  كذذةمرتنووسراوة يةك مريؤن زياتر نةبيت، ثَيني سةد  يذذي،  هذذةمواري دارا بذذارَي نا بذذةر  نذذةبَيت لة
صذذ3) نذذة خا يذذة بؤمنو بذذةناظَي و سذذةيارة  كذذة  سذذي  ئذذةو كة يذَذرة  بذذوو ل ئذذةوة  لذذةماني  تةن ة(/ بةِرَيز سةرؤكي ثةر

يذذةعين هذذةر يذذاتر،  سذذاَلةكا ز مذذوددةي  كذذةن،  تذذةحويل نا خذذؤ  سذذةيارَيت  يذذة  كذذةس هة نذذدةك  سذذتانَي هة َيما كورد
يذَذذين  ،ني سةر ناوَيكي ديةولةوانةية كابرايةكي دي مولكيةتا يا قانو يذذة دب بةآلم كابرايةك ئةو سةيارة فرؤت

ئذذةدي مؤَلةت نية، ئةظ سةيارة لَيخوكةسةكي  سذذايي  ظذذَي يا يذَذدا د كذذري لةو حاَلةت سذذةي  يذذة و كة سذذةيارة فرؤت ة 
بذذَي ثَيشي ساَلةكة ر ئذذةوة دة ةنطة، بةس تةحويل نةبووة، ئةويب دَي سزاي وةرطريت، لَيرة زةنيب وي ضية  

يذذري  كذذة وةز شذذارةت دا  لذذةمانَي ئي سذذةرؤكي ثةر بذذةِرَيز  ضذذةندة  بذذوو هةر بذذاا  ثذذَي  مذذن  ضارة بكرَيت، خاآل دي 
لذذةماني روردة  اسيت ضونكةخؤ لَيرة نية، بةس ثَيويست بوو رناو هذذؤآل ثةر نذذاو  سذذاية  شذذرت ئذذةظ يا ئذذةو با يذذا  ةئ

وةرطرتبا، خاآل دي منيب ئةوة بوو بةِرَيز جةنابتان و ليذنةي ياسايي و ليذنا ثةيوةنديدارةكان بةحسي دي 
مذذاددةي زةروور  كر طذذةر  يذَذت ئة هذذةمواربكرَين، دةكر يذذان  كذذرَين،  فذذة ب سذذتة ئيزا هذذةن ثَيوي كة زؤر ماددةي تر 

بةثَيي ثةيِرةوي ناوخؤ ئةطةر دةكرَيت لَيرة جَيطاي بكرَيتةوة و هةمواريب بكرَيت لة هةمان زةروور هةية 
 كاتدا، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةِرَيز بهزاد دةروَيب، بةِرَيز حةيات جميد، فةرموو.

 بةِرَيز حةيات جميد قادر:
 كي ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤ

طذذةَل ةر مةسةلةي ئةوةي كة بؤ ليذنةي رثشتطريي لة قسةكاني كاك فرحان جوهر دةكةم لةس ؤشنبريي و لة
كذذةم  ئذذاريب دة كذذاك  سذذةكاني  يذذدي ق كذذةم، تةئ حذذان دة كذذاك فر سذذةكاني  شذذتطريي ق ئةوانة لةو بابةتةدا تةواو ث

يذذةكان، لَي ئذذةو لةسةر ئةو بابةتةي كة باسي كرد بة تايبةتي كَيشة زماني طذذةر  كذذرا ئة بذذةت  سذذي ناتاي شذذدا با رة
 )ناتايبةتة( بكرَيت بة )تايبةت نةبَيت( لةوانةية خةراث نةبَيت، سوثاس.
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 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةِرَيز حةيات جميد، بةِرَيز مامؤستا مال مروان، فةرموو.

 ن(:بةِرَيز حسني إمساعيل حسني )مال مروا
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بذذة  سذذا  نذذة، دوو/ يا نذذةوةي تاوا بذذؤ كةمكرد يذذارة  سذذايةك د هذذةر يا نذذي  كذذةميان/ دةركرد ضذذووك، ية دوو تَيبيين ب
عذذاتيفي و رلةمانتارين ياسا دةردةكةين، بةرتايبةتي ئَيمة كة ثة بذذةتي  رذَذَيني با اسيت ئةطةر بضينة الي وةكو ب

سذذيفةتي باب و باثري و ئةوانة قةناعةمت واية  بذذَي  ميذذة دة سذذاكان دا ضذذونكة يا زؤر لةسةري قةرزدار دةبينةوة، 
يذذنن  سذذةلةن دةب لذَذةتَيكي مة يذَذت حا لذَذةت ب سذذةد حا طذذةر  يذذة ئة يذذة، لةوانة عمومي ببينن و بؤ هةموو خةَلكةكة
بذذاني  تذذة قور ئذذةوةا دةبَي كذذةوَي و  ئذذةوة دة بذذةر  يذذة بة سذذتةحةق ن تذذة مو يذذان ئةوة هذذةذارة  خةَلكَيكي فةقري و 

 سوثاس.زؤرينةكة، 
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ال مروان، ليذنة ثةيوةنديدارةكان، ليذنةي ياسايي بةِرَيز د.ظاآل، فةرموو.ةسوثاس بؤ بةِرَيز مامؤستا م
 بةِرَيز ظاآل فريد إبراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بدةين لةسةر ئةو بابةتة، ثَيب ئةوةي بَيينة ناو تةفاصيل، وونكردنةوةيةكي عام ئَيمة ثَيمان خؤشة لَيرة ر

عذذذديل كذذذردن و تة لذذذة دةر شذذذةرة   هذذذةدةيف مو عذذذةن  نذذذةوةي ر تةب سذذذاية كةمكرد ئذذذةو يا نذذذي  كذذذاني كرد ووداوة
ابردوو ان ئةنداماني ثةرلةمان زةحاياي رووداوةكاني هاتووضؤ لة ساآلني رهاتووضؤية، خؤتان دةزانن بةِرَيز

ئذذةو لة زةحاياي شةِري دا عب زياتر بووة لة هةرَيمي كوردستان، بؤية هةدةي لة دةركردن و لة توندكردني 
شذذنيارَي   ضذذةند ثَي كذذةم  مذذاددةي ية يذَذت،  ياساية تةنها ئةو هةدةفةي هةية موشةري  كة طياني خةَلكي بثارَيز

 (2004)لة ساَلي كرا لةسةر دةستةواذةكان مةركةبة كة ئةوة سوارؤيةكمان داناوة، ئَيمة داماننةناوة ياساكة 
بذذؤ  ئذذةوةي  سذذةيةكي زؤر و دواي  نذذدراوة، دواي ديرا يذَذي دا لذذة ج سذذوارؤ  كذذراوة و  كة ئينفاز كراوة و تةرجومة 
مذذاني  لذذة ز بذذة  بذذة، مةركة يذذةعين مةركة سذذوارؤ  يذَذرة  ئذذةوة ل طذذةر  ضذذونكة ئة يذَذردراوة،  صذذيب ن هذذاتي موختة جي

يذَذي عةرةبي هةر لةسةيارةي بضووكةوة دةيطرَيتةوة هةتا تِرَيَرة، ب ةآلم من ئةطةر لَيرة ئؤتؤمبَيل دانَيم لة ج
خذذؤي رةسوارؤ ئةي   بة ثيكاب و بة لؤري و بة بارهةَلطر و تِرَي كان بَرَيم  بؤية ئةو موستةَلةحة لة جَيطاي 

سذذاَلي  لذذة  بذذةتي دووةم/  (2004)بةكارهاتووة لة كاتي خؤي  كذذةم، با بذذةتي ية ئذذةوة با نذذابَي،  مذذة دامان نذذةك ئَي
يذَذوان ثَيشنيار كرا كة كذذة  جياوازي بكرَيت لة نَيوان ئةوةي كة ئيلازةي نية و لَيي دةخورَي و لة ن شذذي  ئةوةي

بذذابَرَيني ر لذذةوةي شذذةريكة،  نذذةك  شذذةريكةكةية  لذذة  كذذة  يذذاتر حاَلةتة بذذةِرَيزان ز بذذات،  سذذةيارةكةي ب طذذاي داوة  َي
بؤى دابنَيني ببَيتة رةد  بؤ كة ئَيمة دةمانةوَى يةعنى زياترينى حاَلةت وِرَي بةبَي مؤَلةت سةيارةكة لَيدةخ

مذذةنى ) شذذتوونةتة تة شذذتا نةطة لذَذةكانيان هَي نذذة مندا سذذويي دةدة كذذة  يذذة  لذذازةى 18ئذذةو بابانة سذذاَلى و ئي  )
سذذئولة  كذذة مة سذذةية  ئذذةو كة بذذؤ  يذذة  بذذؤ واليةكة سذذةكةية  بذذؤ كة كذذة  يذذاتر رةدعة سياقةتيان نيية بؤية لَيرانة ز
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تذذة ) كذذة نةبؤ لذَذةى  ئذذةو مندا سذذةر  سذذاحَي18لة سذذاَل و  نذذراوة (  سذذانى دا بذذة يةك يذَذرة  يذذة ل يذذة، بؤ لذذازة ني بى ئي
كذذة  ئذذةوةى  بذذةينى  لذذة  كذذرا  فذذةرق  كذذة  سذذوارؤيةكة  جذذؤرى  بذذة  بذذةت  حاَلةتةكة، قسة لةسةر ناتايبةت كرا ناتاي
بذذينت   يذذةك  كذذو  ئةطةر ناتايبةت بَيـت بة جؤرى سوارؤيةك هةر ئيلازةشى نةبَيت بؤ هةر دوو حاَلةتةكة وة

يذَذهةردوو حاَلةتةكةى وةكو ية لذذة ع مذذةا وة  ثذذَيب  لذذة  شذذةر   نذذاوة مو مذذان ك دا مذذة دا سذذتاا ئة راقيب وة ئيَر
تذذةنها  يذذة  هذذةَلطرى ني سذذةيارةى بار نذذة  بذذؤ منو سذذياقةتى  لذذازةى  كذذة ئي سذذةى  ئذذةو كة ئذذةوةى  بذذةر  تذذةوة لة ناوة
سةيارةى خصوصى هةية كاتَي  كة سةيارةى بارهةَلطر لَيدةخورَى وةكو ئةو كةسة واية كة ئيلازةى نةبَيت 

هذذةردوو ئةزرار يذَذوان  لذذة ن كذذات  سذذانى ب كذذردووة يةك لذذةى  شذذر ( حماوة يذَذرة )م يذذة ل يذذاترة بؤ شذذى زؤر زؤر ز ةكة
مذذان  مذذة دا حاَلةتةكة وة ثَيم واية ئةو يةكسانى كردنةا لَيرانة تةح ي ى عةدالةتة، نيسبةى هةِرامةكان ئَي

كذذرا ) سذذةر  بذذؤ )250000ناوة قسةى لة نذذار  هذذةزار دي ثذذةجنا  سذذةد و  يذذةك1000000( دوو  نذذار  (  يذذؤن دي مر
( ثَيني سةد دةست ثَى دةكات دةتوانَى 500000بةاَلم صوَلتةى تةقديريكان داوة بة قازى يةعنى قازى لة )

يذَذت )500000بة حاَلةتَي  بَرَيـت ) يذذةكيان بَر هذذةزار بة بذذة 750000( ثَيني سةد  ثذذةجنا   سذذةد و  حذذةفت   )
كذذة ( يةك 1000000( شةشة سةد هةزار تا دةطاتة )600000يةكيان ) مريؤن ئةو بؤ خؤى لةطةَل حاَلةتة

خذذاَلى دووةم  لذذة  لذَذةتى دووةم،  ضذذَيت، حا يذَذـت و دة يذذان د كذذةمرتين و زياترين يذَذوان  لذذة ن كذذات  تذذةعاموول دة
هذذةمان  بذذؤ  يذَذـةوة  كذذة دةطةِر كذذاتَي  بةندكردمنان داناوة لةطةَل هةرامة ثَيكةوة لةبةر ئةوةى  حاَلةتى عةودة  

 ر بَيـنت بؤ ئةوةى جارَيكيرت روو لةو تاوانة نةكاتةوة، سوثاس.تاوان خؤ دةبَيـت سزاكةى قورس ت
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةِرَيز، )د.ظااَل(، بةِرَيز، )د.بةهار(، فةرموو.
 بةِرَيز بةهار حممود فتار:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

تذذر لذذةمان  ئةمةوَيت ئيشارة بة ضةند شتَيكى  نذذدامانى ثةر بذذةِرَيزان ئة لذذة  شذذ   كذذة بة يذذة  ئذذةويب ئةوة بذذدةم 
طذذاى  طذذةر ئا يذَذـت ئة بذذة بدر وتيان ئةو كةسةى كة سةيارةكة بةناوةوةية يان سةيارةكةى داوةتَى لة كاتَيكا ع و
يذذةتَي  يذذةعنى ئال سذذة  مذذا زؤر قوور بذذةر دةم حماك قذذةزائا  لة  لَيبَيـت خؤى ئةو ئاطادار بوونة سةياندنى لة ناو 

يذذة  تذذة بؤ نيية بؤ ئةوةى بيسةيَينَى هةموو كةس دةَلَيـت ئاطام لَينةبووة كة بردوويةتى لةبةر ئةوة ئةو بابة
سذذتةلةحانة  ئذذةو مو مذذة  سذذةندنةوة( ئَي بذذة )لَي يذَذت  شذذران( بكر كذذرا )لَيِراكَي دامان نةناوة، دووةميان: باس لةوة 

سذذيايةتى ب يذَذر دة لذذة ذ كذذة  ئذذةوةى  هذذةروةها)حيازة(ا  يذذان، وة  ئذذةو زؤر مذذة  كذذرا ئَي صذذتةَلةحةا  ئذذةو مو سذذى  ا
موصتةَلةحانة هةوَلمانداوة ئيرتيزام بكةين بة مةصتةلةحة م ابيرةكةى لة قانوونا يةعنى ئيَرستا كة دةَلَيى 
يذَذى  يذذةعنى ل سذذرب( تؤ يذذةعنى ) يذذة  سذذةندن ني يذذة ليَر سذذرب( هة نذذا ) لذذة قانوو سذذرب(  يذذةعنى ) شذذراوة(  )لَيراكَي

بذذةاَلم ) تذذةوة  ئذذةو ئةسةنديتةوة نايدةي كذذة  يذذة  تذذةوة بؤ جذذارَيكيرت ئةيدةي يذذت و  يذَذى وةردةطر يذذةعنى ل سذذرب( 
كذذة  بذذديل(  بذذات  بذذة )ع و سذذةبارةت  كذذردووة،  موصتةَلةحانةمان بةكار هَينا موراعاتى اليةنة قانوونيةكةمان 
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يذذة  طذذةى ني يذَذرة جَي بذذةاَلم ل بذذؤى  يذذة  ثذذِرؤذةا هة يذذة وة  بذذة جَي بةِرَيز )شوكرية( خان باسى كرد ثَيشنيارَيكى 
 ت لة قانوونى )ع وبات بديل( جَيطةى بكرَيتةوة، سوثاس.دةبَي

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 زطةيى(، فةرموو.، ليذنةى ناوخؤ بةِرَيز) قادر رسوثاس بؤ بةِرَيز، )د.بةهار(

 بةِرَيز قادر ئؤمتان رسول :
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لة ذَير دةست دابوون و خاوةنداريةتى لَيرةدا هةردوو ئةو بةِرَيزانة ئاماذةيان  استيداهةر بة كورتى لة ر
ثَيدا تةنها ئةوة نيية لة رووة قانوونيةكة كة باوكةكة سةيارةكةى داناوة يان سويضةكة ئاطاى لَينيية بةشى 

ةندارييةتييةوة زؤرى  سةيارةكان لة هةرَيمى كوردستانا هةموو ئوتؤمبَيرةكان بةشى زؤريان لة رووى خاو
سةنةويةكانيان بة ناوى ئةو كةسة نني كة سةيارةكان لَيدةخوِرَيت هةرضةندة لة قانوونيشدا لةم قانوونى 
هاتوضؤيةشدا رَيطةى داوة يان ئةو مافةى داوة بةو هاواَلتيانةى كة سةيارةكةى دةفرؤشَيت بةاَلم ئةو 

مةسةلةكة خاوةنداريةتيية سةيارةكة بةناوى ئةوة  ناضَيت بة ناوى خؤيةوة بكات، بؤية بة تةنها ئةوة نيية
وة نيية لة رووى قانوونيةوة سةيارةى ئةو نيية بةَلكو لة ذَير دةستيداية بةس بة تةنها ئةوة ناطرَيتةوة 
كةسةكة ضووة كوِرةكة بةبَى ئيزنى بابى براكةى بة بَى ئيزنى برا طةورةكةى سةيارةكةى بردووة هةر 

استة ئةطةر واى لَيبكةين د.بةهار( وتى رةلةكة خاوةنداريةتى تايبةتيية، ئةوةى )بةتةنها ئةوة نيية مةس
ََ سةيارةكة هى خؤم نيية هى برادةرةكةمة  كةسي  دةَلني ئاطامان لَينة بووة، ئةوةى كة مؤَلةتى نيية دة

ااَل( كة لَيم وةرطرتووة خؤ هى كةسَيكى ديكةية، سةبارةت بة ئةوةى سوارؤا ثشتطريى قسةكانى )د.ظ
دةكةم، سوارؤ هةر بة تةنها ئؤتؤمبيل نيية هةر بة تةنها ئؤتؤمبيرى طشتى و ئؤتؤمبيرى تايبةت نيية هةتا 
عارةبانةيةكيب دةطرَيتةوة، وة ئامَيرى كشتوكاَليب دةطرَيتةوة، وة ئةو ئامَيرانةى بؤ بينا سازيب 

نوسني ئؤتؤمبَيل وة لة قانوونةكةا بة بةكاريدَينن وة ئةوانيب دةطرَيتةوة وة ئَيمة ناكرَيت بة تةنها ب
تةنها مةفهومةكة مةبةستى ئؤتؤمبيل نيية وة هةر بؤ ئةو ناوةا   نةهاتووة، وة سةبارةت بة مؤَلةتى 

َى ئةوةا سكيرى هةبَيت بارهةَلطرَي  لَيبخوِر طشتى و مؤَلةتى تايبةتب ئَى كةسَي  ناكرَيت مؤَلةتى ماتؤر
َلةتى خاص و مؤَلةتى طشتى و مؤَلةتى عارةبانةيةك و مؤَلةتى ثاسكيرَي  و لة رووى قانوونيةوة نابَيت، مؤ

مؤَلةتى ماتؤرسكيل هةموو ئةوانة جةنابتان دةزانن هةمووى لة يةكرت جياوازن بؤية ثَيويستة بة 
قةناعةتى من ئةمة هةر وةك يةكى لَيدَيتةوة كةسَي  مؤَلةتى ماتؤر سكيرى هةية سةيارةى بارهةَلطر 

َى هةر وةك ئةوة واية مؤَلةتى بارهةَلطرى نيية وة كةسَي  كة مؤَلةتى سةيارةى خاصى هةية لَيدةخوِر
سةيارةى طشتى و بارهةَلطر لَيدةخورَى هةر وةك ئةوة وةية كة مؤَلةتى نيية بؤ ئةو ثيشةية و بؤ ئةو 

 ئامَيرةية، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: 

 كبري(، فةرموو. ناظمزطةيى(، بةِرَيز)سوثاس بؤ بةِرَيز، )قادر ر
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 كبري حممد : ناظمبةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان ثشتطريى بؤضونةكانى ليذنةى ياسايى دةكةين وة تَيبينيةكيب دوو بةِرَيز 
ةقي ةت مةسةلةى حةث  وة لةطةَل هةرامة باسى كرد دةربارةى ئةوةى كة حةث  نةمينَينت ضونكة ح

شتَيكى جياوازة بةاَلم لَيرةدا شتَي  هةية لَيرةدا دةبَيت ئَيمة شتَيكى وا بكةين مةسةل كورة زةنطينةكان 
ةزانةمان زؤر بؤ هات الحوؤذانة ئةم شتانة دووبارة بكةنةوة ئةم مةية ئةطةر تةنها هةرامة بَيت و رلةوان

بيدايةت كة  ئةوة تةسبيت نةكرابوو كة حةث  نةمينَى تةنها هةرامة بوو بةاَلم  اثؤرتةكة لةكاتَي: كة ر
امة دووبارة بكةنةوة وة ئةمة بة هةر ؤذان هةوَل دةدةن ئةم شتانةةى كة هات كة كوِرة زةنطينةكان رئةو

ةبيت ضارةسةرى دةكةن،  بةاَلم ئةطةر حةث  بؤ دانرا لةوانةية ئةوانيب لةوانةية ثَيداضوونةوةيةك ه
لةوة ئةويب سزاى حةث  باشرت دةبَيت وة رووداوةكانيب كةمرت دةبني و ئةم شتانة دووبارة ناكةنةو، زؤر 

 سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

بذذةِرَيز، ) بذذؤ  نذذةى  ناااظمسذذوثاس  سذذةرؤكى ليذ لذذة  يذذة داوا  ئذذةم طفتوطؤ لذذة دواى  سذذتا  بذذةِرَيز ئيَر سذذاكذذبري(،  يى يا
بذذة ر كذذةم  مذذاددةى ية كذذةين  تذذةوة وة دة شذذنيارةكان خبوَينرَي بذذةِرَيز ثَي يذَذوةى  يذذةكانى ئ نذذى تَيبين ضذذاو كرد ة

 ضاوةِروانى ئةوةينة نيساب تةواو بيت دةخةينة دةنطدان، فةرموو. 
 بةِرَيز ظااَل فةريد ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بذذةجَيكردنى ي هذذةموارى جَي كذذةمى  هذذةموارى ية سذذايى  مذذارة )يا ضذذؤرى ذ سذذاي هاتو سذذاَلى )86ا لذذة 2004(ى   )
 راق.عَي - هةرَيمى كوردستان

 (1ماددةى )
 (ى ياساى هاتووضؤ هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةيةى خوارةوة دةخوَينرَيتةوة:21دةقى بةشى ذمارة )

خذذذورينى لَيِر-1 لذذَذةتَيكى لَي بذذذة مؤ يذذذان  خذذذوِرينى  لذذَذةتى لَي بذذذةبَى مؤ سذذذوارؤيةك  سذذذَي  شذذذراهذذذةر كة يذذذان اكَي وة 
لذذة ) سذذةد 250000هةَلوةشَينراوة يان ناتايبةت بة جؤرى سوارؤيةكة لَيبخوِرَى ئةوة بة ثَيبذاردنَي   ( دوو 

ئذذةو 1000000و ثةجنا هةزار دينار كةمرت نةبَيت لة ) يذَذت و  سذذزا دةدر نذذةبَيت  يذذاتر  نذذار ز يذذؤن دي ( يةك مر
لذذة  يذذان  يذَذت كةسةى سوارؤيةكة سوارؤيةكةى لةبةر دةستة خاوةى بَيـت  سذذزا دةدر هذذةمان  يذَذت  سذذتى ب يذَذر دة ذ

 ئةطةر رَيطة بدات كةسَيكى نامؤَلةت دراو بة لَيخورين ئةو سوارؤية لَيبخوِرَيت.
ئذذةوة 1لة حاَلةتى دووبارة ئةجنامدانةوةى ئةو تاوانةى لة بِرطةى ) -2 كذذراوة  سذذةر  قذذى لة (ى ئةو ماددةية دة

لذذة ) يذذةك  بذذؤ ماوة كذذردن  نذذد  يذَذـة بة كذذة1سذذزاكة دةب مذذانس  لذذة )(  نذذةبَيت و  يذَذـت و 3مرت  يذذاتر نةب مذذانس ز  )
لذذة )250000ثَيبذاردنَي  لة ) نذذةبَيت  كذذةمرت  نذذار  هذذةزار دي ثذذةجنا  يذذؤن 1000000( دوو سةد و  يذذةك مر  )

 دينار زياتر نةبَيت.
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 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 خاَلى نيزامى كاك )ظةمان(، فةرموو.

 ل سريم:        بةِرَيز ظةمان فيص
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

كرد كة )حةث (  مانرضوارمان ثَيشنياراس هزاَ(، كاك )فرحان جوهر(، هةكاك )عب ،كاك )عرى هالؤ(
( كةس ثَيشنيارَيكيان كرد دبَيت ئةو ثَيشنبارة 3ةماندا هةية ئةطةر )نةمَينَيت، جارَى عورفَي  لة ناو ثةرَل

بَين ماددةكة خبةنة دةنطدان، ئَيستا ئةو ثَيشنيارةى ئَيمة تَيثةِريوة بةشكةم  خبةنة دةنطدان، دواى ئةوة
ئَيمة قةناعةمتان نةكردبى عةرزكةن لةسةر ثةرلةمانتاران ئايا لةطةَل ئةوةدان )حةث ( تينى يان 

 نةمَينَى دوايى ماددةكة خبةنة دةنطدان، زؤر سوثاس.
 كي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤ

 سوثاس بؤ بةرَيز )ظةمان فيصل(، بةِرَيز مامؤستا )عبدرمحان( خاَلى نيزامى، فةرموو
 بةِرَيز عبدالرمحان فارس عبدالرمحان:      

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
شذذةى ئةوةى )د.ظاال( خوَينديةوة ثَيم وا بَيـت لةطةَل خوَيدنةوةى يةكةم جارا ثَيب ئةو لذذةمان مناقة ةى ثةر

اسيدا يةك فاريزةى فةرق نةبووة من الى خؤم ئيشارةمت ثَى داوة، بة واتايةكيكة  هيض سةرني و بكةين لة ر
هذذةبووة،  كذذةى  شذذتوانى ثةرلةمانتاري ضذذوار ث سذذَى  نذذدَيكى  كذذة هة نذذةطرياوة  تَيبينى ثةرلةمانتاران بة هةند وةر

 سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ئذذةوةى سو مذذى  كذذةم وةاَل ثاس بؤ بةرَيز )عبدالرمحان فارس (، ئةوة بة طشتيتان  باس كرد داوا لة )د.ظااَل( دة
ئذذةم  بذذا  طذذريني  ئذذةوةا وةردة كذذةين  يذذةكاليى دة يذَذوة  طذذى ئ بذذة دةن سذذتا  دووةم بدات ئةوةى يةكةم بدات، وة ئَي

 روونكردنةوة بدات، فةرموو.
 بةِرَيز ظااَل فةريد ابراهيم:

 ؤكى ثةرلةمان.بةِرَيز سةر
لذذة )رةكان رئةمة ليذنة ثةيوةنديدا يذذاتر  كذذة ز نذذى 3وونكردنةوةى خؤمان دا لةسةر موستةلةحات  كذذةس ه  )

نذذةوةى  هذذاتبوون وة روونكرد بذذةكار  كذذة  نذذة  سذذاين لَيرا صذذتةلةحى يا كردبوو وة طومتان ئةو موصتةَلةحانة مو
عذذود( 2خؤناندا كة طومتان لةبِرطةى ) بذذارة ( ئةمة بامسان لة بِرطةى ) جذذار دوو كذذةمني  يذذةعنى ية كذذةين  دة

هذذيض  يذذارة  تذذةوة د بذذارة طةِراوة ئذذةو دوو بذذةمان داوا  مذذة ع و بذذة هةرا ئةجنامى داوةتةوة تاوانةك، يةكةمني جار
مذذة ة ثَيدانى ثارة و لة ثَيدانى هةرئةهةميةتى نةبووة ئةو ثارةى كة داويةتى كةسَيى دةوَلةمةندة بَيباكة ل ا

يذذَذـتةوة تاو كذذذة دةطةِر يذذَذ   حذذذةث  كات نذذذاوة  منذذذان دا حذذذةث  كرد مذذذة  لذذَذةتى دووةم  ئَي لذذذة حا كذذذات  كذذذة دة انة
يذذةوَيت 3( مانس كةمرت نةبَيت و لة )1كردنةكةنان تةنها لة ) سذذة دة ئذذةو كة يذذةعنى  ( مانس زياتر نةبَيت 
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كذذة 1لة ) يذذارة هةرامة نذذاوة د مذذان دا بذذة راع يذذة  ( مانس زياتر نةبَيت بؤ ئةوةى ببَيـة رةد  بؤ جاري دووةم بؤ
( كةس ثَيشنيارى كرد بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان ئةطةر بيدةنة دةنطدان بؤ 3ى نةكردووة  وة ئةوةا )رةدع

لذَذةتى  لذذة حا ئةوةى بةند كردنةكة لة حاَلةتى عةوديشدا نةمَينَيت بةاَلم ئةوةى ئَيمة دامان ناوة بةند كردن 
بذذاكى )عود( وة وةكو ليذنة ثةيوةنديدارةكان تكا دةكةين كة ئةوة وةكو خؤى ت سذذةى  َينَى بؤ ئةوةى ئةو كة

 بة هةرامةدا نيية ع وبةيةكى هةبَيت بؤ ئةوةى لَيى سَل بكاتةوة بطةِرَيـةوة، سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: 

خذذاَل كذذةم  جذذارى ية بذذةس  نذذاوخؤ  سذذايى و  نذذة يا لذذة ليذ نذذةوة  طذذةَل دوو روونكرد مذذاوة لة ى خاَلى نيزامى ترمان 
 نيزامى وةردةطرين، كاك )ئارى(، فةرموو.

 بةِرَيز ئارى حممد عبدالرحيم )ئارى هةرسني(: 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بذذدالرمح كذذاك )ع ظذذةمان( و  كذذاك ) سذذةكانى  لذذة ق بذذةِرَيزتان رمن ثشتوانى  طذذةر  كذذةم وة ئة بذذةن ان( ئة طذذةمان  َي
قذذانوئَيمةا ئةتوانني بة ئةرطومَيـنت وةاَلمى ئةو  سةرجنانةى  نذذةى  سذذةرؤكى ليذ نذذةى  نذذةوة وبةِرَيزا نى بةي

 كة لةسةر موصتةلةحةكان ياخود دةستةواذةكان باسى كرد وةاَلم بدةينةوة، سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةِرَيز )ئارى هةرسني(، خاَلى نيزامى كاك )ابوبكر هةَلةدنى(، فةرموو.
 بوبكر عمر عبدالرة )ابوبكر هةَلةدنى(:بةِرَيز ا

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
قذذانو هذذةنطى  كذذةى فةر لذذة كتَيبة نى ومن وةك ئةندامَيكى ليذنةى ياسايى زؤربةى ئةو دةستةواذانة سوودمان 

ئذذةكادميياى  كذذؤرى   نذذدامى  )د.نبى تاَلةبانى( وةرطرتووة هةموو جارَي  دةطةِرينةوة بؤى كة جةنابى هةم ئة
سذذوَلتة كوردي ئذذةو  يذَذدا  مذذاذةى ث ظذذااَل( ئا ئذذةوةى )د. نذذن، دووةم  تذذان دةزا بذذووة خؤ لذذةمان  نذذدام ثةر ية وة هةم ئة

جذذارى وا  لذَذةت  بذذَى مؤ نذذدَي  كذذة هة نذذدَى  تةقديرية لة صولتةى هةرامةكة جَى ئةهَيَررَيـت بؤ قازى ضونكة هة
ََ ئةكة نذذى  يذذة مرد جذذارى وا هة تذذةوة  ََ ناكةوَي بذذانى  هذذيض قور سذذةكة  يذذة حادي يذذة هة جذذارى وا هة تذذةوة  وَي

صذذوَلتةى  كذذو   ضذذونكة وة تذذةوة   خذذؤى تَينَي ََ ئةكةوَيتةوة لةبةر ئةوة ئةبَى ئةو هةرامة وةكو  بريناربوونى 
 تةقديرى حاكم، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: 
سذذث سذذةكى  ث طذذرين سوثاس بؤ بةِرَيز )ابوبكر هةَلةدنى(، رايةك لة كة ئذذى وةردة قذذةزا، دوو رة بذذوارى  لذذة  ؤرى  

 (، فةرموو.لطيفخاتوو )تةالر 
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 حممد: لطيف بةِرَيز تةالر
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بذذةو ومن ثشتطرى لة قسةكانى )د.ظااَل( دةكةين سةبارةت بة موصتةلةحاتى قانو نذذيني  نذذد  نى ئَيمة دةوَلةمة
نذذةوة مةصتةلةحاتة بؤية ناضارين ئةو وشانةى كة ها بذذةكار بَيني شذذانة  تووة لة ياسا بةركارةكانا ئَيمة  ئةو و

بذذؤ  مذذى دادوةران  بذذةر دة تذذـة  سذذزا ئةضَي شذذى  بااقبةتايبةتى ئةم بةشة زؤر حةساسة تايبةتة بة بة كذذردن  طط
شذذةية  ئذذةو و يذذة  نذذةبَيت بؤ بؤية ثَيوي  ئةكا تةفسري هةَلنةطر وة ثَيويستيب دةكا نةق  و تةناقوصى تَيدا 

لذذة )وةكو خؤى ضؤن  كذذة  هذذاتووة  سذذاكة  يذَذـت، 2004لة يا كذذارى ثَيبكر خذذؤى  كذذو  سذذتة وة كذذراوة ثَيوي فذذاز  ( ئين
لذذ تذذؤ  كذذة  بذذة هةرسةبارةت بةوةى  نذذة  كذذةما كردووما خذذاَلى ية بذذارة ة  نذذةى دوو ئذذةو تاوا كذذة  مذذادةم جارَيكي مذذة  ا

سذذة يذَذـت لة تذذر كر قذذورس  يذَذـت  كذذة دةب تذذة ع وبة ئذذةو كا شذذةدةد  كذذى مو يذَذـتة زةرفَي تذذة ئةب تذذةوة كةوا رى    كردؤ
نذذة يوةنديدارةكان وةرطرياوة وة بة ر)حةث ( و )هةرامة( ثَيكةوة بَيـت وة ئةمة راى اليةنة ثة ةزامةنى الية

بذذةر  تذذة  كذذان بطرَي سذذتة  رَيكارة ئذذةوةى، را ثذذَيب  ثةيوةنديدارةكان كار لةسةر ئةو خاَلة كراوة بؤية هيوادارين 
كذذذاري بذذذةاَلم  داوا طذذذدان  يذذَذـة دةن يذذذة خبر ئذذذةو بِرطة ئذذذةوةى  سذذذزاية بؤ سذذذايةكة و  نذذذة يا لذذذةمان الية لذذذة ثةر ن 

نذذةبني وة  رذذةيى  شذذى ط ئذذةوةى توو بذذؤ  نذذةبَيت  سذذت  تذذةناقوص درو ئذذةوةى  بذذؤ  يذذة  كذذة دادطا بذذةجَيكارةكان  جَي
كذذةوي رذذةيى نة بذذةر ط شذذتيةكانى  سذذتة رهاوشَيوةى ياساى لَيبوردنة ط سذذايةكةوة ثَيوي لذذة رووى يا ئذذةم ن  ضذذاوى  ة

 خاَلة  ياسايانة بكرَيـت، زؤر سوثاس.
 ِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بة

 كبري(، فةرموو.  ناظم(، بةرَيز )لطيفسوثاس بؤ بةرَيز. )تةالر 
 كبري حممد: ناظمبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ن ( لة بةِرَيزا3استة بة ثَيآ ثةيِرةو )( و )تةالر( خان دةكةم حةقي ةت رثشتطريى لة قسةكانى )د.ظااَل

داوايان كرد كة )حةث ( نةمينَيت لة دووبارة بوونةوةى تاوانةكة بةاَلم لَيرةدا شتَي  هةية هةر وةكو 
)تةالر( خان وتى ئةمة دواين جار راى اليةن ثةيوةنديدارةكان وةرطرياوة بؤ هةبوونى حةث  ئةمة خاَلَي ، 

ة دةرطا كردنةوةيةكة بؤ ئةوةى كة خاَلَيكي تريب مةسةلة ئةطةر بَيـت و حةث  نةمينَيـت بةراستى  ئةم
زةنطينةكان رؤذانة دووبارة ئةم شتة دووبارة بكةنةوة يةعنى ئةمة دةبَيـة  كارةسات و دةبَيـة كردنةوةى 
دةرطايةك بؤ ئةوةى كة رووداوةكانى هاتوضؤ زؤرتر ببيت، جا لَيرة دةبَيـت بةراورديةك بكرَيـت بؤ ئةو 

نَي  دةكات و ؤذ تاواارة بكةنةوة حةث  نةبَيت هةموو رونانة دووبؤذانة ئةو تاكةسانةى كة زةنطينن ر
امةيةك دةدات و الى زؤر ئاساييةو كارةسات روو دةدات جا بةِرَيزان ئةم بابةتة بةر دةضينت دووبارة هةر

 ضاو بطريَيـت، زؤر سوثاستان دةكةم.
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 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
( 3كبري(، طفتوطؤ روونكردنةوة تَيبينى زؤر ثَيشكةا كران، ئةو ثَيشنيارةى ) ناظمبةرَيز. ) سوثاس بؤ

ََ كردووة دةخةينة دةنطدان ئةطةر بة ثَيويست بزانن ) ( كةس ئةوةى ثَيشنيارى كردووة 1كةس ثشتوانى 
 با ئةرطؤمَينتى خؤى ثَيشكةا كا يةك ئةوةى دذة، كاك  )فةرحان( فةرموو.  

 فرحان جوهر قادر:بةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

حذذة بذذِروات وة  يذذةت  بذذةروة مةدةن كذذةوَيت  ثذذَيب ب كذذةمان  ئذذةوةى كؤمةَلطا سذذةر  سذذورين لة مذذة  هذذيض ئَي بذذة  ث  
بذذة شذذَيوةيةك ر تذذةوة  بذذارة نةكا ضذذى دوو يذذان سةرثَي تذذةوة  بذذارة نةكا تذذاوان دوو سذذةك  كذذة كة لذذةوةى  يذذة  طذذر ني َي

نذذد  ثَيضةوانة ثاا هةندَى هيض موبةريرَي  شذذَيوةيةك دةوَلةمة نيية كةسَيكى دةوَلةمةند ثارة ئةدا بة هيض 
ثارة ناداتن ئةوةى زياتر بة ثارة قةرسة دةوَلةمةندة لة هةذارةكةى سةدان منونةى زيندى لةبةر دةستمانن، 
يذذةنى  كذذردن  سذذلن  بذذةاَلم  يذَذت  نذذد لَيبكر كذذة دوو هة ضذذييةكة هةرامة نذذةوةى سةرثَي بذذارة كرد لذَذةتى دوو لذذة حا

بذذا بةشَيك مذذةت و كارة قذذةيرانى حكو بذذة  نذذدى  شذذَيكى ثةيوة نذذةكان  بة بذذؤ زيندا بذذووردن  سذذاى لَي ى دةركردنى يا
مذذة  يذذة ئة هذذةبوو، بؤ نذذةكان  بذذة قةيرا نةبوو نان نيية لة سلنةكان ئاو نيية لة سلنةكان بةشَيكى ثةيوةندى 

ضذذ هذذةروةها سةرثَي كذذةويت وة  ثذذَيب ئة يذذاتر  طذذة ز كذذةوى كؤمةَل مذذةت ئة سذذةر حكو يذَذـةوة  كذذةمرت ئةكةو يةكان 
 دةبنةوة ئةمةية ئةرطؤمَينتى ئَيوة داوا ئةكةين خبرَيـة دةنطدان.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: 
ئَيمة داوا لة كاك )ابوبكر هةَلةدنى( دةكةين لةطةَل ئةوة بوو وةكو سوثاس بؤ بةرَيز. )فرحان جوهر(، 

رة بكةوة بؤ ئةوةى دةخةينة دةنطدان ضونكة ئةوة لة هةموو ماددةكان خؤى تينَى ئةوةى باست كرد دووبا
 دووبارة دةبيت با تَيطةيشتنَيى قول تر هةبيت لةم بابةت، فةرموو. 

 بةِرَيز ابوبكر عمر عبدالرة )ابوبكر هةَلةدنى(:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سذذ سذذتى  يذَذداوة مةبة مذذان ث ضذذواندن ئاماذة يذذةكانى دةر لذذة هؤ مذذة وةك  نذذةوةى ئَي سذذاية كةمكرد لذذةم يا ةرةكى 
تذذر  قذذورس  كذذة  سذذتة ع وبة كذذدا ثَيوي نذذةوةى تاوانَي قوربانيانى هاتوضؤية، خاَلى دووةم لة حاَلةتى دووبارة بوو
جذذارَيكيرت  تذذَى وة  فذذةتى دراوة سذذَي دةر يذَذـت كة سذذة ناكر ئذذةو ئةسا سذذةر  يذَذـت لة تذذر بكر بكرَيـت يةعنى تةشليد 

ـةوة بؤ ئةو تاوانة هةمان ئةوةى ثَيشوى لةسةر دووثات بكرَيتةوة، بؤية ئةطةرَيتةوة بؤ ئةو تاوانانة دةطةِرَي
تذذر  قذذورس  كذذة  كذذة ع وبة يذذة  صذذل ئةوة ئةصل دةبَيـةوة ئةوة ع وباتة لة حاَلةتى دووبارة بوونةوة رةت و ئة
طذذةل  ئذذةمان لة كذذان   لذذة دادطا بكرَيـت، خاَلى سَييةم ئةوةية كة ئةمة داواكارى كةسانى مةعنيي لة مةحكةمة 

 ةو رةئيةن، زؤر سوثاس.ئ
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 جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
( بة يةكلارى ئيَرستا ئةو ثَيشنيارة دةخةينة دةنطدان  ئَيوة ئازادن لة بِرطةى دووةمدا داوا دةكرَيـن )حةث 

خذذ13امة، )نةمَينَى ببيتة هةر كذذو  كذذة وة نذذن ماددة نذذَى  ( كةس لةطةَل ئةوةنة، ئةوةى بةثةسةند دةزا ؤى تي
كذذو 46) كذذرا. وة سذذةند  ( كةس بة ثةسةند دةزانن ماددةكة وةكو خؤى تينَى، بة زؤرينةى دةنس ماددةكة ثة

 ( جارَيكى تر خبوَينةوة، فةرموو.1خؤى تَينَى، كؤى ماددةى )
 بةِرَيز ظااَل فةريد ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بذذة جَيكرد هذذةموارى جَي كذذةمى  هذذةموارى ية سذذاى  مذذارة )يا ضذذؤ ذ سذذاى هاتوو سذذ86نذذى يا لذذة 2004اَلى )(ى   )
 راق.عَي -هةرَيمى كوردستان 

 (1ماددةى )
 (ى ياساى هاتووضؤ هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةيةى خوارةوة دةخوَينرَيـةوة:21دةقى بةشى ذمارة )

شذذذ-1 خذذذورينى لَيراكَي لذذَذةتَيكى لَي بذذذة مؤ يذذذان  خذذذوِرينى  لذذَذةتى لَي بذذذةبَى مؤ سذذذوارؤيةك  سذذذَي  يذذذان هذذذةر كة راوة 
لذذة ) كذذة  بذذذاردنَي   بذذة ثَي ئذذةوة  ( دوو 250000هةَلوةشَينراوة يان ناتايبةت بة جؤرى سوارؤيةكة لَيبخوِرَى 

يذَذت و 1000000سةد و ثةجنا هةزار دينار كةمرت نةبَيت لة ) سذذزا دةدر نذذةبَيت  يذذاتر  نذذار ز يذذؤن دي ( يةك مر
ةستى بَيت هةمان سزا دةدرَيت ئةطةر رَيطة ئةو كةسةى سوارؤيةكةى لةبةر دةستة خاوةى بَيـت يان لةذَير د

 بدات كةسَيكى نامؤَلةت دراو بة لَيخورينى ئةو سوارؤية لَيبخوِرَيت.
ئذذةوة 1لة حاَلةتى دووبارة ئةجنامدانةوةى ئةو تاوانةى لة بِرطةى ) -2 كذذراوة  سذذةر  قذذى لة (ى ئةو ماددةية دة

لذذة ) يذذةك  بذذؤ ماوة كذذردن  نذذد  يذَذـة بة نذذ1سذذزاكة دةب كذذةمرت  مذذانس  لذذة )(  يذَذـت و 3ةبَيت و  يذذاتر نةب مذذانس ز  )
لذذة )250000ثَيبذاردنَي  لة ) نذذةبَيت  كذذةمرت  نذذار  هذذةزار دي ثذذةجنا  يذذؤن 1000000( دوو سةد و  يذذةك مر  )

 دينار زياتر نةبَيـت.
 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:جعفر ابراهيم ئَي

يذذةو شذذَيوازةى خوَينرا بذذةو  كذذة  كذذؤى ماددة ظذذااَل(،  طذذدان  )سوثاس بؤ بةِرَيز )د. نذذة دةن بذذة 44ة دةخةي كذذةس   )
ئذذةوةى دذة  ) نذذن،  سذذةند دةزا مذذاددةى )9ثة كذذرا.  سذذةند  نذذس ثة نذذةى دة بذذة زؤري كذذة  كذذةس دذن، ماددة  )2 ،)

 فةرموو.
 بةِرَيز ظااَل فةريد ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 رَيتةوة:(ى ياساى هاتووضؤ هةموار دةكرَيـت و بةم شَيوةيةى خوارةوة دةخوَين22دةقى بةشى )
 (2ماددةى )

بذذة -1  ئذذةوة  يذَذـت  سذذوارؤيةك لَيبخوِر شذذبةر  يذذان هؤ شذذكةر  يذذةكى سةرخؤ طذذةرى ماددة هةر كةسَي  لة ذَير كاري
لذذة )500000هةرامةيةك لة ) يذَذـت و  كذذةمرت نةب سذذةد 1500000( ثَيني سةد هةزار  يذَذني  يذذؤن ث يذذةك مر  )
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( مانس وة دةكرَيت 1سوارؤيةكة بؤ ماوةى ) هةزار زياتر نةبَيـت سزا دةدرَيت لةطةَل دةست بةسةر داطرتنى
 ( مانس زياتر نةبَيـت.3مؤَلةتى لَيخوِرينةكةى لَيِرابكَيشرَيتةوة بؤ ماوةيةك لة )

ئذذةوة  -2 كذذراوة  لة حاَلةتى دووبارة ئةجنام دانةوةى ئةو تاوانةى لة بِرطةى يةكى ئةو ماددةية  دةقى لةسةر 
نذذى ( ل2000000سزاكة دةبَيـة هةرامةيةك لة ) سذذةر داطرت سذذت بة نذذةبَيت و دة كذذةمرت  نذذار  يذذؤن دي ة دوو مر

لذذة ) كذذةمرت 3سوارؤيةكة بؤ ماوةى يةك مانس لةطةل لَيراكَيشانى مؤَلةتى لَيخوِرنةكةى بؤ ماوةيةك  مذذانس   )
 نةبَيت.

لذَذةتى  -3 شذذانى مؤ سذذوارؤكة لَيراكَي نذذى  سذذةر داطرت سذذت بة ثَيويستة لةسةر دادطا لة كاتى دةركردنى بِريارى دة
بذذار لَي حذذوكمى تاوان بذذوونى  لذذة دواى بنِي تذذةوة  طذذادار بكا يذذدار ئا ضذذؤى ثةيوةند يذذةتى هاتوو خذذوِرين بةِرَيوةبةرا

 كردنةكة.
كذذو  تذذةوة وة وة هذذةموار كردؤ شذذَيوةية  بذذةو  يذذان  ئذذةو ماددة يذذدارةكان  بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان ليذنة ثةيوةند

 ةندامانى ثةرلةمان.ثَيشنيارى ليذنةى ثةيوةنديدار دةخيةمة بةردةمى بةِرَيزان ئ
 جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو.
 بةِرَيز ظااَل فةريد ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 بِرطةى يةك:
نذذد -1 بذذة بة ئذذةوة  خذذورَى  سذذوارؤيةك لَيب هةركةسَي  لة ذَير كاريطةرى ماددةيةكى سةرخؤشكةر يان هؤشبةر 

كذذةمرت كذذة  يذذةك  بذذؤ ماوة لذذة ) كردن  لذذة )3نذذةبَيت  نذذةبَيت  يذذاتر  مذذانس ز لذذة 6(  بذذذاردنَي   بذذة ثَي يذذان  مذذانس   )
لذذة )500000) يذَذـت و  يذذاتر 1500000( ثَيني سةد هةزار كةمرت نةب هذذةزار ز سذذةد  يذَذني  يذذؤن و ث يذذةك مر  )

كذذذةى  لذذَذةتى لَيخورينة يذذَذت مؤ سذذذوارؤيةكة وة دةكر سذذذةرداطرتنى  سذذذت بة طذذذةل دة يذذَذت لة سذذذزا دةدر يذذَذـت  نةب
 ( مانس زياتر نةبَيت.3تةوة بؤ ماوةيةك لة )لَيِرابكَيشرَي

ئذذةوة  1لة حاَلةتى دووبارة ئةجنامدانةوةى ئةو تاوانةى لة بِرطةى ) -2 كذذراوة  سذذةر  قذذى لة (ى ئةو ماددةية دة
لذذة ) نذذةبَيت  كذذةمرت  لذذة )6سزاكة دةبَيتة بةند كردن بؤ  ماوةيةك  نذذةبَيت  يذذاتر  مذذانس و ز يذذان 1(  سذذاَل  بذذة ( 

لذذة ) كذذة  بذذذاردن  بذذؤ 2000000ثَي خذذورين  لذَذةتى لَي شذذانى مؤ طذذةَل راكَي نذذةبَيت، لة كذذةمرت  نذذار  يذذؤن دي ( دوو مر
 ( مانس كةمرت نةبَيت.3ماوةيةك لة )

ضذذؤى  -3 يذذةتى هاتوو ثَيويستة لةسةر دادطا كاتى دةركردنى بِريارى لَيِراكَيشانى مؤَلةتى لَيخوِرين بةِرَيوةبةرا
نذذةوى  ثةيوةنديدار ئاطادار بكاتةوة لة دواى بنِيبوونى هذذاتى مةع حوكمى تاوانبار كردنةكة، وةكو طومتان جي

نذذةكرَيت  بذذار  قذذازى ئيل تذذةوة وة  رذذا بكرَي نذذدا ئير داواى كردووة كة مةسةلةى حلزكردنى سةيارة لة ناو قانوو
ئذذةو  يذذة  لذَذةمتان هة لذَذَين حا مذذةكان دة كذذةم،  دووةم حاك كذذةين ية لذذز  سذذةيارةى ََ ح يذذة  مذذان ني ضذذونكة جَيطا

مذذة سةيارةى كة ئَيمة ح سذذتةرةى ئَي ئذذةو كؤ سذذةلةن  سذذةرة، مة رذذةى لة يذذةك عائي يذذانى  بذذذَيوى ذ كذذةين  لذذزى دة
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يذذةك  يذذانى عائيرة بذذذَيوى ذ يذَذت  بذذةكارى بهَين حلزةى دةكةين رةنطة ئةو كةسَيكى لة ئةفرادى عائيرة بتوانى 
نذذة دابني بكات، بؤية حلز كردنةكة زةرةرى زياترة لة قازاني داوايان كردووة هةَلطريَيت بؤية ئَيمة  وةك ليذ

عذذة  لذذازة راد سذذةحبى ئي ثةيوةنديدارةكان هةَلمان طرتووة، داوا دةكةين سةحبى ئيلازة تَينَى ضونكة دةَلَين 
كذذة  كذذردووة  يذذان  مذذةكان داوا بؤ ئةو كةسة بؤية ئَيمة لَيرانةدا زيادمان كردووة، وة بةند كردن و هةرامة حاك

تذذواموخةيةر بني ئةمة يةعنى )يان(ى لة نَيوان دانَي، بؤ  هذذةرئذذةوةى ب بذذة  نذذني  تذذةى دةزا ئذذةو حاَلة امى نني 
صذذولتةى  يذَذرة  يذذة ل كذذردن بؤ حذذةث   بذذة  كذذةا  كذذةين ئةويدي مذذةى ب مذذة هةرا بذذة هةرا يذَذت  ََ دةكر سذذريى  تةئ
يذذدارةكان  نذذة ثةيوةند يذذةن ليذ لذذة ال شذذَيوةية  بذذةم  يذذة  ئذذةو ماددة سذذة  ئذذةو ئةسا ئذذةو  بذذة  هذذديرميان داوة  تة

 داِرَيذراوةتةوة، سوثاس.
 ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:جعفر ابراهيم 

سوثاس بؤ بةِرَيز ليذنةى ياسايى، ئَيسرتا دةرطاى طفتوطؤ دةكةينةوة داوايى ليذنة ثةيونديدارةكان رئى 
 خؤيان دةدةن وة ناوةكان ئيَرستا دةنوسني، فةرموو. 

 :الرةكربةِرَيز بَيطةر دَلشاد ش
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ةوةى بريمان ضوو ئيزافةى دةكةين:ناوةكان دةخوَينمةوة ئ
 د. سرود-1
 ئارى هةرسني -2
 بةهزاد دةرويب  -3
 سكرى مصطفى -4
 مامؤستا مةروان  -5
 مامؤستا هةورامان -6
 بَيستون فايةق -7
 شَي  سرياش -8
 ئةيوب عبدالرة -9

 مامؤستا ماجد -10
 حاجى كاروان -11
 عرى هالؤ -12
 عباس هزاَ -13
 ظةمان فيصل -14

 ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: جعفر
 خاَلَيكى نيزاميمان هةية بةِرَيز )شوكرية(، فةرموو.
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 :مصطفىبةِرَيز شكورية مسايل 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

استى ئَيمة فريا ناكةوين كة ازى زؤرة لةطةل ئةوةى الى مة بةرةوة جياوديارة )د.ظااَل( ئةوةى دةخيوَيند
تةوة بة خَيرايى هةمووى الى خؤمانةوة بنووسني تكا دةكةين بنووسرَيـت ضاث بكرَيـت َينَييةك جار دةخيو

 دابةا بكرَيـت بةسةر، بة شَيوازةك لة شَيوازةكان ضونكة زؤر شتةكان لَيمان دةِروات، سوثاس.
 جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

م دانيشتنة  خؤى ئةم ثَيشنيارة دةكرَيت جَيبةجَى بكرَيـت لة سوثاس بؤ بةِرَيز )شوكرية شَيخانى(،  ئةو
( تةواو كةين بةس 3استى ئةوةى داواى طفتو طؤ دةكةن زؤرن وامان دانا بوو ئةمِرؤ سةعات )دانيشنت بةر

( تةواو نابى، هةر ئةو ماددةى دووةم تةواو كةين، ئةوةى تر دةكةوَيت هةفتةى 3وا ثَيدةضى سةعات )
ؤذبكةينة دانيشنت تا تةواو دةبى، تا وةك و ثرؤذةى مة و ضوار شةمة هةردوو روو سَيشةداهات

ضاكسازيةكةا ئامادة دةبينت ئةو هةردوو ياساية يةكاليى بكةينةوة، ئيَرستا رةنطة ثَيرانةطةن كؤثى بكةن 
ى بة تَيبينى اثؤرتى كؤتايداوا دةكةين لة ليذنةى ياسايى ر دابةا كةن با ئةوة تينَى بؤ دانيشتنى داهاتوو،

تةواو كؤثى بكرَيـت دابةا بكريت بةسةر ئةندامان، ئيَرستا دةست بة طفتوطؤ دةكةين لةسةر  ماددةى 
 دووةم كة تةواومان كرد كؤتايى بةم دانيشتنة دَينني، )د.سرود(، فةرموو.

 بةِرَيز سرود سريم متى يوسَ:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

نطة ياسا و ع وبات ضةند توند بى ئينلا كةمة، دوو ثَيشنيارم تة زؤر طرماددةى دووةم ئةم  بابةبة نسبةت 
قابل دواى ئةوة بنووسني ) لطقصتهةية، بِرة ثارةكة كةم نةكرَيتةوة بةاَلم لةسةرى ئيزافة بكرَيتةوة قابل 

ئةو دةكرَيتة ميزاجيات و لة  ةم كة دةكرَيـت سةحبى ئيلازة بة تةصةورى من(، ثَيشنيارى دوولطقصت
بدرَيت ئيلازةكة سةحب بكرَيتـةوة،  وؤمةَلطةى ئَيمة واصتةو واصتة كارى زؤر زؤرة ئةوة دةكرَيـت تةالك

 زؤر سوثاس.
 جعفر ابراهيم ئيمينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةِرَيز )د.سرود(، بةِرَيز )يروانت نيسان(، فةرموو.    
 بةِرَيز يروانت نيسان ماركؤس:

 كى ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤ
بذذريَى  يذذَى  كذذرن،  يذذد  تذذة تةحد رذذووَ بَي تةئيدا دكتؤر سرودى دكةم، ئةو دةكرَيت رابيت، يا دوويَى ذى نسبا ك
ئذذةوة  ئذذةورؤثا ذى  خذذؤ ل  كذذرن،  يذذد  تذذة تةحد يذذت بَي ظة ؤت فةرقة تطةل ئةوَى بترةكَى عارةقى ظة ؤت، دب

 نينة هةما هةمى عةشوايى بيت، بةس ظةخاربيت، زؤر سوثاس.

 فر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:جع
 سوثاس بؤ بةِرَيز )يروانت نيسان(، بةِرَيز )ظةمان فيصل(، فةرموو.
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 بةِرَيز ظةمان فيصل سريم:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

منيب هةمان تَيبينيم هةبوو لةسةر ئةو وشة رةكيكةى كة دةكرَيـت من َثيم واية دةبَيت ئيرزامى بَيت 
ا كة لة دووبارة لَيسةندنةوةى دةكى ئيرزامى هةبَينت ئةو دةكرَيـة البيَينت، لة حاَلةتى دووةميشصيفةت

ى و حاَلةتةدا ئيلازةكة بة دائيمتر ببَيتةوة لةةَل ئةوةم ع وبةكة هةندَي  تووندئيلازةكة من لةط
لةم حاَلةتة، زؤر  ( بَيـت ةسقيط اجاكيرت سةر لة نوَى ئيلازةيةكى تر واتة )لَيبسةندرَيتةوة دةبَيت جارَي

 سوثاس.
 جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةِرَيز )ظةمان فيصل(، بةِرَيز )بةهزاد دةروَيب دةروَيب(، فةرموو.
 بةِرَيز بةهزاد دةروَيب دةروَيب:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
مذذاددةى  من دظَيت ماددا دوويَى خااَل ئَيكَى وة دةكرَيت ثذذة، دوو/  سذذا خرا لذذة يا يذَذت  ضذذونكى وة دةكر يذَذت،  البي

هؤشبةر خؤى تاوانة بةثَيى ياسا ئةوةى بةكارى بَينَيت، بؤية من لة طةَل ئةو نيمة ئةم سزاية كةم بكرَيتبة 
يذَذت  كذذةوة ب سذذزاكة ثَي هذذةردوو  نذذةمينَى،  كذذة  ئذذةوةين يانة راستى بة هيض شَيوةيةك، خاَلى سَييةميب لة طةَل 

خذذاَلى هةم هة كذذةم،  خذذاَلى ية لذذة  سذذتبدا  لذذة دة كذذةى  سذذةد مؤَلةتة لذذة  رامة هةم حةثسيب، خاَلى سَييةم ثةجنا 
سذذة  مذذة قور سذذتى ئة بذذار بةرا دووةم ئةطةر دووبارة بَيتةوة مؤَلةتةكةى لَيبسةندرَيتةوة بة لَيِراكَيشان بة ئيعت

ََ د سذذةيارة  يذَذت  بذذةى ضونكة كابرا ضؤن خمةدةر دةخؤت يا مةى دةخواتةوة مسكر ب لذذة زؤر يذذة  يذَذت، بؤ ةخور
كذذةم  لذَذةتى ية لذذة حا تذذةوة،  ََ وةردةطرَي كذذةى  يذَذذة مؤَلةتة بذذة ر يذَذت  ضذذييةك دةكر كذذة سةرثَي وواَلتان بة رَيذةية 
سذذة  ئذذةو كة تذذةوة وة  ََ وةردةطرَي كذذةى  تذذةوة مؤَلةتة ثةجنا لة سةد لة حاَلةتى دووةم ئةطةر ئةطةر دووبارة بَي

 وا بكات مؤَلةتةكة وةربطرَيتةوة.ثَيويستة جارَيكى تر سةر لة نوَى دا
 جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سكرى(، فةرموو. مصطفىسوثاس بؤ بةِرَيز )بةهزاد دةروَيب(، بةِرَيز )
 سكرى: مصطفىبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ر( تةنها بة رة ماددةى )مسك( باسى كرد دياتلةسةر خاَلى يةكةم تَيبينيم هةبوو بةِرَيز كاك )يروان 

 ساب بَىلةطةَل زياتر هةمووى وةكو يةك ح ئةكةوى ناكرَيت بِرطةى يةك لةطةَلدايةجيهازةكى تايبةت دةر
ثَيم وابى ئةوة نيسابةكى تَيدا نيية ئةطةر ئةوة هةندةك تةسنيَ بكرَيت باشرتة عةدالةتى زياتى تَيدا 

 دةبى.
 ي ثةرلةمان:جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤك

 سكرى(، بةِرَيز )ئارى هةرسني(، فةرموو. مصطفىسوثاس بؤ بةِرَيز )
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 بةِرَيز ئارى حممد عبدالرحيم )ئارى هةرسني(:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ا لة واَلتانى خؤرئاوا كة لة ئاينةكةيانا مةسةلةى خواردنةوةى مةشروب حةرام نيية ديتاسخؤى لة ر
ونى هاتوو ضؤيان كردبَيت لة خؤرئاوا زؤر باا ئةزانن كة سزاكان زؤر تووندن ئةوانةى كة متابةعةى قانو

لةوَى من هةست ئةكةم بةطشتى ئةو سزايانةى كة دانراوة بة ئةندازةى كافى تووند نني يةك، دووةم 
نيية وة  داا كة بة ثرؤمايل ديارى كراوة لةم قانوونةدَيذةى مةشروب لة لةشى ئينسانة كة رفيعرةن واي

ةى قانوونى ئةمة ئةركَيكى قورسة لةبةر ئةوةى ئةبَى ئةمة بة ثسثؤرى نذمةا من تَيئةطةم بؤ لَيئة
بكات كة   ثرؤمايرَي  زياتر كار دةكاتة سةر ئينسان هةتا ثرؤمايرَيكى تر، خاَلى  ا دياريدلؤذيَولةبوارى باي

يسى هاتووضؤ لة وةزارةتى ناوخؤ ئةخري دانانى ئةو قانوونة بة بَى ئةوةى ئةو كارمةندة بةِرَيزانةى ثؤل
ضةك بكرَيت لةو ئالةتةى كة فووى ثيا ئةكرَيت بؤ منونة بؤ دياريكردنى ئاستى بةكارهَينانى ئةوان ثِر

 مةشروب ئةطةر ئةوة نةبَيت ئةو قوتةى كة ثَيويستة ئةو قانوونة كة هةيبَيت نايبَيـت، زؤر سوثاس.
 ةمان:جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرل

 سوثاس بؤ بةِرَيز )ئارى هةرسني(، بةِرَيز )مامؤستا مةال مةروان(، فةرموو.
 بةِرَيزحسَين امساعيل حسَين )مةال مةروان(:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
وةاَل من لةطةَل زؤر قسةكانى كاك )ئارى( دام بةشَيكى زؤرى لةبةر ئةوةى تاوةكو سزاكان توند تر بن لةو 

يةك جياكارى من ثَيم باشة ليذنةى ياساى ئةطةر ثَييان باا بَيت ئةو سةيارانةى كة  حاَلةتى، بةاَلم
تايبةتن لةطةَل ئةو سةيارانةى كة وةكو بَرَيت محومى وةكو ئةوانةى نةفةر هةَلطر جياكار بكرَينت ضونكة 

ى خصوصى بةتايبةتى ئةوةى كة نةفةرمى عام دةطوازنةوة نةفةرة تةكسية جياوازة لةطةَل ئةو سةيارة
بَيت كابرا بة خؤى لةناو سةيارةكة بَيـن جياكاريةك لةوةى بكرَيـت، ئةوةى ترى دةربارةى لَيسةندنةوةى 
ئيلازة ئةمن ثَيم باشة وةكو ئةو واَلتانةى كة ئَيمة لة زؤر شت ضاومان لَيكردوون با لةو شتة ضاكانة 

ة كابرا سةرثَيضييةك دةكات بؤ منونة مرور ضاويان لَيكةين ئيَرستا لةو واَلتانة لة جؤرَي  لةو واَلتان
دةزطاكانى تايبةمتةند كونَيكى لة ئيلازةى بكةن دووبارةى كردةوة جارَيكى تر كوني  دووةمى لَيبكةن بؤ 
ََ سةحب  سَييةم جار كة سةرثَيضيةكةى كردووة ثَيويست ناكات هيض ليذنةى لةسةر دابنيشآ  ئيلازةكةى 

ى بدرَيتَى سةر لة نوآ جارَيكى تر ئيلازةى خؤى دةربَينَيتةوة، من بؤ ليذنةا بكرَيـةوة و دوو ساَل مؤَلةت
 كاتى خؤى ثَيشنيارم بؤ كردن بةآلم ئةو ثَيشنيارةيان بؤ دووبارة دةكةمةوة، زؤر سوثاس.     

 جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 مامؤستا مةال هةورامان(، فةرموو.سوثاس بؤ بةِرَيز )مامؤستا مةال مةروان(، بةِرَيز )
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 بةِرَيز هةورامان محة شريَ )مةال هةورامان(:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

من ثشتوانى لة تةواوى قسةكانى  مامؤستا )مةروان( دةكةم وة بةو ثَييةى كة بةثَيى داتا و بةدوا 
لةو حاَلةتة دان كة ماددةى داضوونةكان زؤربةى حاديسةكانى هاتووضؤ لة دةست ئةوانة ئةقةومَى كة 

سةرخؤشكةر و موسةكرييان خواردووة وة كارةساتى زؤر جةرة بِرى لَي دروست بووة بؤية ثشتوانى لةو 
بؤضونانة دةكةم وة لةو رةئى و ثَيشنيازانة دةكةم كة بةِرَيز )د.ظااَل( خوَينديةوة كة لة اليةنة 

هةرامةكان تووند تر بكرَيت لةسةر ئةوانةى كة لة ثةيوةنديدارةكانةوة هاتووة وة لةطةَل ئةوان سزا و 
حاَلةتةدان لة حاَلةتى سةرخؤشى و بَيهؤشى و خواردنى ماددةى هؤشبةر سةيارة لَيدةخوِرن حاَلةتيان 

 حاديسةى ناخؤا و جةرة بِر دروست دةبَيـت، سوثاس.
 جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ا مةال هةورامان(، بةِرَيز )بَيستون فايةق(، فةرموو.سوثاس بؤ بةِرَيز )مامؤست
 بةِرَيز بَيستون فايةق حممد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
لةسةر تةقدير كردنى مةبرةهةكة وة سزاكة منيب لةطةَل رةئى هاوِرَييان كة هةر وةزارةتى ناوخؤ بؤ 

ئةوةنة بةثَيى ِرِيذةى كرول لة خؤيان جيهازيان هةية كةشفى ئةكةن كة ئةَلَين هةرامةيةك بة بِرى 
جةستةى ئةو كةسةى كة سزا ئةدرَيـت ضونكة جيهازةكة هةية هةر خؤشى ئةينوسَى ضونكة ئيستا لة 
وةزارةتى ناوخؤ كارى ثَى ئةكرَيت، ئةوة تةواو بوو، بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان لةسةر جةلسةكةا كة ئةَلَين 

ت ئةو بةرنامةى كارة ئةوةى كة هةية تةواوى بكةين، زؤر دواى ئةخةين ثَيم باشة كؤتاى ثَى بهَينرَيـ
 سوثاس.   

 جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
سذذتةى  لذذة دة مذذة  تذذرةوة وة الى ئَي بذذةِرَيزى  يذذةن  هذذاتووة لةال شذذنيارة  سوثاس بؤ بةِرَيز )بَيستون فايةق( ئة ثَي

نذذةوة سةرؤكايةتى الرميان نيية وا بِريار دةدةين ئةمرؤ ه يذذةكاليى بكةي تذذةواوى  بذذة  يمةت بكةين ئة ياساية 
تذذا )3سذذةعات ) سذذةعات )4(  تذذا  خذذواردن  بذذؤ  طذذرن  شذذوةك وةردة سذذرياش(، 3( ث بذذةِرَيز )د. بذذني،  بذذةردةوام دة  )

 فةرموو.
 بةِرَيز سرياش امحد حممد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ى خودى شوفَيران لةطةَل خةَلكى ديكة تةبيعى هةدةي لةو ياساية طومان لةوةدا نيية ثاراستنى سةر و ماَل

اى لة خاَلى يةكةم ر بؤية سزاكة من واى دةبينم تا حةدَي  سوك و هةندَى خةفيفن جا لةوانة بة
( يةك مريؤن، خاَلى دووةم خاَلَي  زياد 1000000ة )ت( َثني سةد هةزارةك بة اليةن كةم بكرَي500000)

ووبارةى كردةوة بؤ دووةم دووبارةى كردةووة وة بؤ جارى بكرَيت بؤ ئةطةر هاتوو لة حاَلةتى يةكةم د
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سَييةميب هةر دووبارةى كردةوة من ثَيشنيار دةكةم مؤَلةت لةو كةسة بسةندرَيتةوة تا مودةيةك ئينلا 
دووبارة دةست بة دةركردنى مؤَلةت بكاتةوة ، لةبةر ئةوةى ئةو كةسة ديارة بة سزاكان كاريطةرى لةسةر 

كة ئةو كةسانة لة ذَير كاريطةرى ماددةى هؤشبةر سةيارة داذؤن هةر خؤيان دةفةوتَينن نةبووة وةكو رادعَي
وة خةلَلكيكةا لةطةَل خؤيان ئةفةوتَينن وا ضاكة زياتر رةدعةكان بةهَيزتر بن، وة ثَيشنيار دةكةم بؤ 

ةنى كةم مودير جةنابتان ئايا بؤ ئةورؤكةا اليةنى ثةيوةنديدار وةكو دوَينَى دةبواية لَيرة بان بةالي
عامَي  لَيرةبان زياتر هاريكارمان دةبوون لةوانةية روونكردنةوةى زياتريان بداباية هاريكار دةبوون بؤ 

 زياتر دةولةمةند كردنى ثرؤذة ياساكة، زؤر سوثاس.
 جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

وا لَيرة حازر بنب وا نةبوو بتوانن تَيبينى بدةن قسة سوثاس بؤ بةِرَيز )د.سرياش(، ئةوان ئةو ثالنةى كة دةب
بكةن لةبةر ئةوة ئةوان طةِرانةوة تَيبينيةكانيان ثَيشكةا كردن و طةرانةوة، بةِرَيز )ايوب عبدالرة(، 

 فةرموو.
 بةِرَيز ايوب عبدالرة امساعيل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
هةروةها بةِرَيز مامؤستا )مةروان طةاَلَلى( هةروةها  وتةكانى كاك )بهزاد( دةكةم انى لةويمن تةنها ثشت

 بةِرَيز. )د.سرياش(، سوثاس. 
 جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةِرَيز )ايوب عبدالرة(، بةِرَيز مامؤستا )ماجد(لَيرة نيية، بةِرَيز )حاجى كاروان(، فةرموو.
 جى كاروان(:بةِرَيز كنعان جنم الدين امحد )حا

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان. 
ئةو ع وبةى كة دانراوة ئةو ئي رتاحةى مامؤستا )مةروان( تةبعةن لة ئةوروثا باسى ثؤينتة هةموو 
ئيلازيةي  ثَيني ثؤينتة حةسةبى مةخالةفةكة ثؤينت دائةبةزَى لة هةموو خمالةفةي  ثؤينتَي  دانابةزَى 

َي  دا ئةبةزَى لة مةشروب خواردن ثؤينتَي  دائةبةزَى ئةطةر مةسةلةن لة طرؤثى سوور بدرَيت ثؤينت
حاديسةى طةورةتر بَيت دائةبةزَى جا لَيرة ئيلرا نةكراوة يةعنى بؤية ئةو ثَيشنيارى ئةو كون كردنة ئةك 
بةرةئى من بَرَيني نوقتة لَيرة نازا   ضؤن جَيى ئةكرَيتـةوة لةم ياساية لة نةتيلةيا ئةطةر كةسَي  ثَيني 

ََ ئةسةندنةوة وة بؤماوةى يةك ساَل ئيلازةى نادرَيتَى وة دواى ث ؤينتةكةى دابةزى ئةو كاتة ئيلازةكةى 
ئةوة ئةبَى حمامى بطرَيت وة دواى ئةوة ئةبَى بيَيتة الى دكتؤرى نةفسيب ضونكة مةع ول نيية كةسَي  

ةوة ثؤينتَي  دابةزَي بة اليةنى كةم ئاوا بَيت لةبةر ئةوة ئةو حاَلةتةى تيا بَيـت لة حاَلتى دووبارة بوون
سةرخؤا تر بوو  %( زياتر50%( ديارى بكرَيـت لة )50بةتايبةتى ئةو ثَيشنيارةى كاك )بهزاد( وابزا  لة )

( وتى لةوانةية كةس هةية برية خبوات سةرخؤا نةبَيـت يةنى ئةو نسبةية تروانلةبةر دَ كاك )ي
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 وبةكةى ببَيتة ثؤينتَي  ئةو كاتة دواى ئةوة ئيلازةكةى عا %( بةسةرةوة لة حاَلةتَيك50دابنرَيـت )
 ( ثؤينت ئينلا لَيى بسةندرَيـةوة، سوثاس.5لَينةسةندرَيـةوة بة ثَيى ثؤينتةكان بَيت بطاتة )

 جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 وو.سوثاس بؤ بةِرَيز )حاجى كاروان(،  بةِرَيز مامؤستا )عرى هالؤ(، فةرم

 بةِرَيز عرى عرى هالؤ:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان. 

ََ، هةروةسا  ئةز ثشتةظانيا وان هةظااَل دكةم ئةوَيت ثَيشرت ئاخفتى بؤ دياركرنا )ثِرؤمايل( رَيذا ئةلكرو
ََ ظة ؤن ضوونكى ل وواَلتَين ثَيشكةفتى ئةو ئامارَين بةردةست  تووندكرنا سزا ئةوان كةسَين ئةلكرو

ةدى زَيدةتر ئةو حاديسَين روودةن ئةون ئةوَيت كو ب سةرخؤشى سةيارا تاذؤن، ذَى ستاندنا ثَينلى ل س
ئيلازَى ل حاَلةتَى سةرخؤشيَيدا ذ سَى هةي،ا ذ ساَلةكَى كَيمرت نةبيت، ذ ساَلةكَى بؤ سةرَى، ئو ل ظَيرَى ئةز 

ذ هةذدة ساَليَي كَيمرت دبينم ئيشارةت ب هندةك تشتا نةهاتية دان كو طةلةك طرنطن، ئةطةر طةجنةك 
سةرخؤا و سةيارة هاذؤتبيت و ئيلازة نينة واتا ئةظ سزاية ناطريت و دبيت ل شونا وى سزايى ئيلاز ذَى 
وةرطرتن ساَلةك هةتا دوو سااَل حةق نةبيت تةقدميَى ئيلازَى بكةت، ئةطةر ذ هةذدة ساليَي كَيمرت بيت و 

يت ل ظَيرَى هةم ئيلازة نينة و سةيارةيا هاذؤتى هةم ذى ب يان ذى تةمةنَى وى زَيدةتر بيت و ئيلازة نةب
 سةرخؤشى ، سوثاس.

 جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةِرَيز )عرى هالؤ(،  بةِرَيز )عباس هزاَ(، فةرموو.

 بةِرَيز عباس هزاَ مريخان:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان. 

َيـت بة زؤرترى لة شةوانة داية كة ئةويب ئةوةية مةئمور تيمةكانى بةرطرى لةو ماددةى كة ئةجنام بدر
كردن بؤ بةرثةر  دانةوةى تةقريبةن لةسةر كار نني هةر بؤية ثَيشنيار دةكةم خاَلى يةكةم بكرَيت بة دوو 

رةى ب( ئةلفةكة ديار نةكراوة لة كاتَي  كة دةردةكةوَيـت نةفةرَي سايةقَي  سةرخؤشة سةيا-فةقةرة، )أ
لَيدةخوِرَيـت دةست بةجآ ضونكة ئةمة نةخؤشة دةست بةجآ هةم وةسيرةكةى لَيوارطريَي هةم خؤشى 
راطريآ تا نةخؤشيةكةى ضارةسةر دةبَيـت، بة نسبةت هةرامةشةوة هةر وةكو براى بةِرَيزم كاك )ئارى( 

يسالميشني هةم باسى كرد لة ئةوروثا كة مةشروب حةرام نيية بة زؤرتريب لة كؤمةَلطةيةكني كة ئ
حةرامة يةعنى دوو تاوان دةبَيتة دوو تاوان هةم شةرعى هةم قانوونى هةرامةكان زياد بكرَيت، بة نسبةت 

ن، لة دونيادا سةيارةيةك حلز دةكرَيت ئةوةى )د.ظاآل( وتى ثاركينس نيية بؤ ئةوةى حلزى لَيدابنَي
تة داهات وة شةوانةا بؤ ضارةسةرى طواستنةوة و ثاركينطيب لةسةر خاوةنةكةية كةواتة ئةمةا دةبَي

ئةو خاَلة بضووكة بؤ ئةوةى كارةساتى مرؤيى و طيانى ماَلى نةبَي مةفرةزةكان زياتر بَيت وة داهاتى ئةم 
 هةرامةا بدرَيتةوة ئةو كةسانة وةكو ثاداشت كة  بة شةوانة ئةم ئةركة بةِرَيوة دةبةن، سوثاس.
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 ةرلةمان:جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ث
 سوثاس بؤ بةِرَيز )عباس هزاَ(،  بةِرَيز مامؤستا )عبدالرمحن(، فةرموو.

 :رضابةِرَيز عبدالرمحن عرى 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان. 

ئةطةر سةيرى هةر سَى ماددةكة بكةين ياخود هةر سَى برطةكة بكةين لة راستيدا هةموو سزاكان بريتيية 
( مانس كةمرت و زياتر، بةاَلم بريمان نةضَيت زؤر جار 3ةت بؤ ماوةى )لة ثَيبذاردن يان وةرطرتنةوةى مؤَل

زؤر ئاسايية بة خةَلكانَي  هةن كة  فَيرى سةرثَيضى كردن بوون راهاتوون بةوةى كة سزا بدرَين واتة 
بووة بة نووكتة ئةَلَيت )ثؤليسَيكى ةزار بدةن بؤ سزا، هةتا زؤر جار ( ه60ؤذَي  )اليانةوة هةموو ر

شؤفريةكة لةبةر ئةوةى وةزعى ، ( شةست هةزارى دةدات بة خاوةن شؤفَيرَي 60000وضؤ وةصرَيكى )هاتو
راهاتووة بة سةرثَيضى كردن ئةَلَيت توخوا زةمحةت نةبَيت وةصرَيكى ئةو سةريشم بؤ بكة ضونكة  ةباش

هةوَل بدرَيتـ  بؤية من ثَيشنيار ئةكةم كؤمةَلَي قسة كرا ( شةست هةزارةكة بدةم،60000من )ئاسايية 
( خاَل بؤ ديارى بكرَيت ديارة خاَلةكان 5سيستةمى خاَل ثةيرةو بكرَيـت كة ئةويب ئةوةية هةر شؤفَيرَي  )
( سةرثَيضى بضوك بة خالَي  حيساب 3سةرثَيضى بضوكن هةية مام ناوةند هةية طةورة هةية ئةكرَيـت )

سةرثَيضى طةورةنان هةية بة خاَلَي  حيساب  بكرَيت دوو سةرثَيضى وةصةت بة خاَلَي  حيساب بكرَيـت وة
ا تا ئةو كاتةى كؤتايى بة دا ياخود لة ماوةى تةمةنى خؤيدبكرَيت، واتة هةر شؤفَيرَي  لةماوةى كاركردني

( 2( جارسةرثَيى طةورة بكات لة راستيدا ثَيويستة ئةو مؤَلةتةى لَيوةرطريَيتةوة دواى )5مؤَلةتةكةى دَيت )
رَيت وة خؤى حماوةلة بكاتةوة لةسةرةتا بؤ ثَيدانى مؤَلةتةكةى، بؤية دةكرَيت ئةو كة هةوَل بدساَلَي

 ثَيشنيارة بؤ جةنابتان ئةوة بكرَيتة بِرطةيةك بِرطةى ضوارى ناو ئةنَين بة شَيوازَي  لة شَيوازةكان
 داِرشتنةوةى باشى بؤ بكرَيت، سوثاس.

 جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 ثاس بؤ بةِرَيز مامؤستا )عبدالرمحن(، بةِرَيز )حممود حاجى(، فةرموو.سو

 بةِرَيز حممود عمر صاحل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

وةك جةنابتان ئاطادارن مةسةلةى كرول لة هةموو دونيادا بؤ خؤى رَي و شوَينى خؤى هةية زؤريب 
( سةعاتيان بؤ ديارى 24خؤرن ماوةى ) قةدةهةية يةعنى ئَيستا لة ئةوروثا ئةو كةسانةى كة مةشروب

( سةعات ناتوانن ئؤتؤمبيل لَيخورن وة بة سةرخؤشيب ئؤتؤمبيل لَيبخورن سزاكةى زؤر 24ئةكرَيت تا )
زؤر قورسة، لَيرةدا شتي  هةية كة باس لة ذينطة نةكراوة يةعنى بؤ منوونة جةنابت ئاطادارى لة ئةوروثا 

ةرخؤشى ئؤتؤمبيل لَيئةخورن و زةرةر بة ذينطة ئةطةَينن حةيوان ئةوانةى كة بة سةرخؤشى يان بة بَى س
و ئاذةَلى كَيوى ئةطةيةنن سزاكةى لةوة قورسرتة كة بة ئينسانةكان ئةطةيةنَى، لةالى ئَيمة لة خواى بة زياد 
بَيت بة بؤنةى ضةك و تةقة كردنةوة رةنطة حاديسةى سةيارة كةمرت بَيت حةال كوَ حال من لةسةر كؤى 
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ةكة ثَيشنيار ئةكةم بةم شَيوة بنوسرَيتةوة، بة هةموو جؤرَي  لَيخورينى ئؤتؤمبيل بة سةرخؤشى و بة بِرط
نةخؤشى قةدةهةية ضونكة بؤى هةية ببَيتة مايةى روودا و مةترسى بؤ سةر ذيانى خؤى و خةَل  و 

بخورَيت ئةوة سزا ذينطة، بؤية هةر كةسَي  لة ذَير كاريطةرى ماددةى سةرخؤشكار و هؤشبةر ئؤتؤمبيل لَي
( دوو مريؤن 2000000( يةك مريؤن كةمرت نةبَيت وة لة )1000000دةدرَيت بة هةرامةيةك كة لة )

( مانس زياتر نةبَيت 3زياتر نةبَيت لةطةَل دةست بةسةراطرتن مؤَلةتى شؤفرييةكةى بؤ ماوةيةك كة ل )
 زؤر سوثاس. وةكو ئةوةى كة ليذنةى ناوخؤى و ليذنةى ياسايى دياريان كردووة،

 جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ بةِرَيز )حممود حاجى(، زةمحةت نةبى ئةوةى نووسيوتة بؤ ليذنةى ياساى بنَيرة بؤ ئةوةى 

ََ ببينن، بةِرَيز )شوكرية شَيخانى(، فةرموو.  سوودى 
 :مصطفىبةِرَيز شكورية مسايل 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
كا  كرا بةاَلم ثَيم باشة هةرامةكان زياد بكرَيت، وة لة حالةتى دووبارة بوونةوةى سةرثَيضيةكان قسة

ََ بسَيندرَيتةوة، سوثاس.  خاَلبةندى بكرَينت و وة دواجا مؤَلةتى لَيخورينى ئؤتؤمبَيريان 
 جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ى(، ليذنة ثةيوةنديدارةكان، جارى يةكةم لة ليذنةى ناوخؤ دةست ثآ سوثاس بؤ بةِرَيز )شوكرية شَيخان
و وةاَلم دانةوة، بةرَيز )قادر دةكةين وة دةرفةتى زياتر دةدةين بة ليذنةى ياسايى بؤ روونكردنةوة 

 زطةيى(، فةرموو.ر
 بةِرَيز قادر ئؤمتان رسول:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

نيية ئَيمة   رى ثَيوانة كردن لة سنوورى هةموو بةِرَيوةبةرايةتيةكانوةاَل لة راستيدا سةبارةت بة ئامَي
خؤنان لة ناو ليذنةدا بامسان كردووة وةك ليذنةى ناوخؤا قةرارمان داوة لةطةل  وةزارةتى ناوخؤ 
دابنيشني بةاَلم سةبارةت بة ئامَيرةكة و رَيذةكة لة راستيدا ثَيويستة ئةوة بة تةعريمات ديارى بكرَيت 

بةبَى طومانى ثَيوانة كردنى وة ى ئةصرى تةعريماتيب هةر بؤ ئةوةى وردتر بكرَيتةوة بؤية ئةمة يةعن
َيذةكة لة ئةجنامى ثَيوانة كردن بة تةعريمات ديارى دةكرَيت لة اليةن وةزارةتى ناوخؤ وة، سةبارةت بة ر

ة بؤ بةكارهَينانى، وةا كة ماددةى هؤشبةر راستة ئةوة قانوونى هةية و سزاشى هةية ئةوة حاَلةتةك
قسةيةكى ديكة قسة دةكرَيت ئةمة دةكرَي، دةتوانآ دادطا بيكا وة دةتوانَي نةيكا ثَيم وا نيية لة هيض 
كوَييةكى دونيا ئةوانةى كة يةكة و جاريان بَيت كة دةخؤنةوة ئؤتؤمَيريان بةكار هَيناوة هةر بؤ يةكةم 

ََ وةرطريَيتةوة لة سو يد كة ئةوان لة ثيالنيان داية كة قوربانيةكانيان بكةنةوة جاريب مؤَلةتى شؤفَيريان 
ََ وةرناطرنةوة يةكَى بةكارى دَينَى  تةجاوزى رَيذةكة دةكا  ر بة سفر بة يةكةو جار َي  مؤَلةتى شؤفَيرى 

بؤية برطةى دووا لة ماددةكةدا ديارى كراوة ئةطةر دووبارة كرايةوة ئينلا لَيى وةردةطريَيتةوة، دةكرَيت 
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( مانس زياترى بكةين بةاَلم وةك خؤم ثَيم 3اى خؤم زياد بكةين لة )ر مة ماوةى لَيوةرطرتنةوةكة بةئَي
 باا نيية يةك جار رَي  سةحبى مؤَلةتةكةشى بكةين، زؤر سوثاس.    

 جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 رموو.كبري(، فة ناظمزطةيى(، بةِرَيز )سوثاس بؤ بةِرَيز )قادر ر

 كبري حممد: ناظمبةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

تةوة لة َينابان باسيان كرد ئةمة لَيرة جَيطاى يةعنى هةندَي وةردةكارى بةرَيزكاك )قادر(يب باسى كرد 
رَيطاى رَينماييةكانةوة ئيب لةسةر دةكرَيت جَيطايان دةكرَيتةوة، وة بة نسبةت ثَيوةر مةسةلةن ئةوةا 

رَيذةكةا هةر بة تةعريمات دةكرَيت ناكرَيت لَيرة ديار بكرَي يان ريزبةندى ثؤينتيان بؤ  دياريكردنى
بكرَيت، ئةوة هةر بة ثَيى تةعريمات دةكرَيت، خالَيكى تريب بةِرَيزَي  باسى كرد مةسةلةن ئةو ماددةية 

تةنها ئةوةى كة  هَينا بَيتكةسَي  كة ماددةى هؤشبةرى بةكار تةنها ثةيوةستة بة كةسةكى سةرخؤا يان
مؤلةتى نيية باسيان كرد، ماددةى تر هةية ماددةى يةكةم دةتوانَى ديار بكات ئةوانةى كة مؤَلةتيان نيية 

 و تةنها ثةيوةستة بةوانةى كة سةرخؤشن، زؤر سوثاس. وبةَلك
 جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ظااَل(، فةرموو.كبري(، بةِرَيز )د. ناظمسوثاس بؤ بةِرَيز )
 بةِرَيز ظااَل فةريد ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بذذة  بذذةى  يذذة روو زؤر كذذة خرا شذذنيارانةى  ئذذةو ثَي لذذةمان  نذذدامانى ثةر يذذةن ئة يذذة روو لةال ضةند ثَيشنارَي  خرا
ئذذةوةى خب3نةزةرى ئيعتيبار وةردةطريَيتةوة لةناو راثؤرتةكة بؤية هيضيان نةبوون بة ) بذذؤ  تذذة ( ثَيشنيار  رَي

( ثَيشنيار ئَيمة وةرى دةطرين، ضونكة ثَيشنيار كرا كة لَيسةندنةوةى مؤَلةت 3دةنطدان ئةوةى كة بووة بة )
بذذؤ  سذذةندنةوة  كذذة ليَر بكرَيت بة ئيلبارى، ثَيشنيار كرا كة لَيسةندنةوةكة ماوةكةى زياد بكرَيت، ثَيشنيار كرا 

( ساَل دانَين نةك 5( ساَل بؤ )3مة ماوةى لة وانةية )جارى سَييةم هةر بة يةك جارى لَيى بسةندرَيتةوة ئَي
ةندنةوةى كارَيكى قورسة واتة بؤ سآ جاريب داى دةنَيينةوة و لَيسةندنةوةكة زياد دةكةين سبةيةكلارى ليَر

بذذوو  بذذوَل  سةحبى ئيلازةكة، بؤ مةسةلةى بةند كردن زؤربةى بةرَيزان ثَيشنيارةكةى ئَيمةيان وةكو ليذنة ق
ر يان هؤشبةر ئَيمة ياريكردنى رَيذةى ماددةى سةرخؤشكةاد بكرَيت تةنها هةرامة نةبَيت، بؤ دبةن كردن زي

يذذة، ر(ية لة وةزارةتى ن2016(ى ساَلى )4رَينماميان هةية ذمارة ) ئذذةو رَينماي لذذة اوخؤ دةرضووة  كذذة  َينمايية
خذذوارةوة  َيذةى هةبوونى ماددة كروليةكان لة لةشىةى سَييةميدا دةَلَينت )نابَيت رمادد نذذة  بذذةم رَيذا شذذؤفَير 

 تَيثةِرَيت(.
يذذاترة 4( ئؤ ثؤينت ئؤ دوو بؤ شؤفَيرانى ئوتؤمبَيرى بار هةَلطر كة كَيشان لة )o2( و )oرَيذةى )-1 تذذةن ز  )

و شؤفَيرانى ئؤتؤمبيرى كشتوكاَل و بيناسازى هةروةها شؤفَيرى ئةو ئؤتؤمبَيالنةى هةَلطرى ماددةى ترسناك 
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يذذةكان  مذذة نةوتي ثذذاسو هة سذذى و  كذذو تاك شذذتى وة تذذؤمبيرى ط سذذتنةوةى ئؤ شذذؤفريى طوا مذذةروان(  و  كذذاك ) كذذة 
 ئيشارةتى ثَيدا.

( )ئؤ ثؤينت ئؤ ثَيني( بؤ شؤفَيرانى جؤرةكانى ترى ئؤتؤمبيل و ماتؤر سكيل. واتة ئةوة o5. oرَيذةى ) -2
كذذذردووة وةك فذذذة  يذذذةكمان ئيزا مذذذان ماددة سذذذاكةى خؤ لذذذة يا مذذذة  كذذذراوة، ئَي حذذذةل  تذذذةعريمات  نذذذة  بذذذة  ليذ

يذَذت  تذذة دةب ثةيوةنديدارةكان دةلَيني دياريكردنى رَيذةى ماددةى كروَ لة لةشرى شؤفري بة ثَيى ئةو تةعريما
كة وةزارةتى ناوخؤ بة هةماهةنطى لةطةَل وةزارةتى تةندروستى  دةرى دةكا واتة وةزارةتى تةندروستيشمان 

شذذةية ئيرزام كردووة بة وةزارةتى ناوخؤ كة ئذذةو كَي كذذةوة  تذذةعريمات ثَي لذذز  بذذة  لذَذةتى ح كذذةن، حا سذذةر ب ضارة
كذذة  سذذبابانةى  ئذذةو ئة بذذةر   تذذـن لة بذذا نةبَي كردنى سةيارة زؤربةى ئةندامان تةئيديان كرد كة حلزى سةيارة 

 ئَيمة ثَيشرت بامسان كرد، سوثاس.         
 جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ليذنةى ياسايى، بةِرَيز )د.بةهار(، فةرموو.سوثاس بؤ بةِرَيز )د.ظااَل(، سةرؤكى 
 بةِرَيز بةهار حممود فتار:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

( ثَيني سةد 500000ةوةى كة ئةو هةرامةية دةستكارى بكرَيت )لسةبارةت بة ئةوةى كة ثَيشنيار هةبوو 
وبارةى ئةكةينةوة كة ( يةك مريؤن و ئةوانةى ئَيمة جارَيكى ديكةكة دو1000000هةزارةكة بكرَيـتة )

ل بكات بؤية لة بؤ خؤى بة ثَيى حاَلةتةكة تةعاموقازى  ،ئَيمة صولتةى تةقديرميان داوة بة قازى
( دوو مريؤن ئةطةر دي ةت بدةن فةرقةكة زؤريشمان 2000000( ثَيني سةد هةزارةوة تا )500000)

َ تيا بكات لةو بةينةيا، سةبارةت بة داوة يةعنى صولتة تةقديريةكة زؤرة بؤ ئةوةى قازى بتوانَى تةعاموو
مومى و خصوصى ئةوةى مامؤستا )مةروان( باسى كرد ئيزافةتةن بؤ ئةوةى كة لة ئةو عسةيارةى 

( ئَيمة باس ئةوةمان كردووة ئةطةر يةكَي  بة هؤى لَيخوِرينةكةيةوة 23تةعريماتةيا هةية لة ماددةى )
ئةوةنان كردووة، سةبارةت بةوةى كة هةندَي  كةس هةية زةرةر بة خةَلكى تر بطةيةنة جارَيكى تر باسى 

كردنةكةمان بؤ ئةوة داناوة وةك رةدعى ناكا ئةى ئَيمة سزاى بةند ثَيبذاردن و وةرطرتنةوةى مؤَلةت
داناون، سةرثَيضى بابةتى  مامؤستا )عبدالرمحان( ئةوانةى كة ئةوة رةدعيان ناكا سزاى بةند كردمنان بؤ

ؤشنايى ثَيشنيارةكانى جةنابتان دةتوانني جارَيكى تر ئةو مة دةتوانني لَيرةدا لة ذَير رَيكردنى خاَل ئرةضاو
ماددةية دابِرَيذينةوة ئيزافةى ئةوة بكةين كة ئةطةر بؤ سى بارة و ضوار بارة بؤوة بةاَلم بؤ سةرثَيضيةكانى 

 ادئةوةا رةضاو بكةين، لَيرةتر ثَيويست دةكا  هةر كاتَى ماددةكانى ترمان تةعديل كرد ئةو كاتة لةوَييا 
سةبارةت بةوةى كة باسيب لة ذينطة نةكراوة ئةوة بة هةمان شَيوة دةبَيت لة ماددةى ترا باس  ناتوانني

( هةموارةكةية باسى ئةوةمان كردووة كة يةكَي  زةر بة 23( كة ماددةى )3بكرَيت بةاَلم لةماددةى )
ةبارةت بةوةى باس لةوة كرا ئةطةر ئيلازةى نةبَيت خةَل  بطةيةنَى يا بة مومتةلةكاتيان بطةيةنة س
( 23( و )22( دةيطرَيتةوة يةعنى ماددةى )2( و )1سةرخؤشيب بَيت ئةوة بة دَلنياييةوة ماددةى )
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دةيطرَيتةوة يةعنى هةردوو ع ووبةكةى بةسةرا جَيبةجَى ئةكرَيت ثَيويست ناكا لَيرة باسى بكةينةوة، 
 سوثاس.

 
 ي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:جعفر ابراهيم ئَيمنيك

 (، فةرموو.لطيفسوثاس بؤ بةِرَيز )د.بةهار(، جَيطرى سةرؤكى ليذنةى ياسايى، بةِرَيز )تةالر 
 حممد: لطيفبةِرَيز تةالر 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ثَى  َيذةى كرولة كرا ئةو خمةدةراتةى جطة لةو ئامَيرةى ئةوةى ئيسثات كردنى ئة رزؤر باس لةسةر شَيواز 

تاقى ئةكرَيتةوة كار لةسةر ئةوة دةكرَيت لةاليةن دادطاكانةوة لة رَيطاى ليذنةى تةندروستييةوة فةحصى 
َيذةيةى كة بةكارى هَيناوة، ئةمة لة اليةك بؤ ئةوةى رَيذةى حةدى ؤ ئةكرَيت بؤ ئيسثات كردنى ئةو رب

نَيت لةسةر ئةساسى كم بةكارى بَيدةكةيا هاتووة ئةو صولتة تةقديرية حادئةدنا و ئةعالكةى كة لة ما
َيذةي ئةو تاوانةى لة دةرةجنام هةية تةنها سةرخؤشة ةى بةكارى هَيناوة وة هةروةها  رَيذةيشَيوةى ئةو ر

ََ بكةوَيتةوة تاوانى بَرَيني  ياخود ماددةى خمةدةراتة بةكارى ئةهَيناوة طرياوة ثَيب ئةوة تاوانةكةى ديكةى 
بؤتة هؤكارى ئةوةى كةسى كة ببَيتة قوربانى لةطةَليا ئةوانة بة ثَيى ئةوة حاديسةى لَيكةوتؤتةوة يان 

ع وبةكةى لةسةر زياد ئةبَيت، وة باسى تةقصيتى هةرامة كرا بةرَيزان ح وبةكة لَيرة كة هاتووة وةكو 
خؤى جَيبةجَى ئةكرَيت ئةو هةرامةية تةقصيت ناكرَيت لةبةر ئةوةى ئةطةر هاتوو نةيتوانى هةرامةك 

َيطاى دادوةرةوة وة ئةصَريب لَيرة ئةوةية كةسَي  كة سوور ستةوخؤ ئةضَى  بؤ حةث  كردن لة رت رابدا
ََ ئةكةوَيتةوة ئةوة ثَيويست ئةكا ئةو ع وبة  بزانَى ئةو تاوانةى كة ئةيكا يان ئةو كردارةى ئةيكا تاوانى 

ياخود ببَيتة وانة بؤى ئةو تاوانة  وةكو خؤى وةرطرَيت تاكو ببَيتة رةدعَي  بؤ  كةم كردنةوةى ئةو تاوانة
 دووبارة ناكاتةوة، سوثاس.      

 جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
(، بِرياردةرى ليذنةى ياسايى، بةِرَيزان ئَيستا ئةو ماددةية بة رةضاو كردنى لطيفسوثاس بؤ بةِرَيز )تةالر 

خوَينرَيتةوة وة دواتر دةخةينة دةنطدان، ئومَيدةوارم ماددةى تَيبينيةكانى ئَيوة روونكردنةوةكانى ئَيوة دة
سَييةم هةموومان تةركيزمان زياتر بيت بؤ  ئةوةى تيكرار نةبى ئةطةر طوَى لة يةكرت بطرين زَور تةئيدى 
يةكرت ئةكةين بةاَلم هةية تةركيز ناكا وةكو ثَيويست لةبةر ئةوة هةر بة تةواوةتى تكرارى زؤرة نامةوَى 

وا دةكةم تةركيزى باشرت بكةن، بةرَيزان ئيَرستا ماددةكة اتيكرارةكان باس بكةم بةاَلم ئةم جارة د هةموو
 دةخوَينرَيتةو بة دارشتنةكى نوَى، فةرموو.

 بةِرَيز ظااَل فةريد ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 شَيوةية دارشتةوة: دواى وةرطرتنى راو سةرجنى بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان ماددةكةمان بةو



 457 

 (    2ماددةى )
 (ى ياساى هاتووضؤ هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةيةى خوارةوة دةخوَينرَيتةوة:22دةقى ذمارة )

نذذد -1 بذذة بة ئذذةوة  خذذورَى  سذذوارؤيةك لَيب هةركةسَي  لة ذَير كاريطةرى ماددةيةكى سةرخؤشكةر يان هؤشبةر 
لذذة )( مانس ز3كردن بؤ ماوةيةك كة كةمرت نةبَيت لة ) نذذةبَيت  لذذة 6ياتر  كذذة  بذذذاردنَي   بذذة ثَي يذذان  مذذانس   )

لذذة )500000) يذَذـت و  يذذاتر 1500000( ثَيني سةد هةزار كةمرت نةب هذذةزار ز سذذةد  يذَذني  يذذؤن و ث يذذةك مر  )
 ( مانس زياتر نةبَيت.3نةبَيـت سزا دةدرَيت و مؤَلةتى لَيخوررينةكةى لَيرادةكَيشرَيتةوة بؤ ماوةيةك لة )

ئذذةوة 1بارة ئةجنامدانةوةى ئةو تاوانةى لة بِرطةى )لة حاَلةتى دوو -2  كذذراوة  (ى ئةو ماددةية دةقى لةسةر 
لذذة )6سزاكةى دةبَيتة بةند كردن بؤ  ماوةيةك كةمرت نةبَيت لة ) نذذةبَيت  يذذاتر  بذذة 1( مانس و ز يذذان  سذذاَل   )

طذذةَل لَيِر2000000ثَيبذاردن كة لة ) نذذةبَيت، لة كذذةمرت  نذذار  يذذؤن دي لذَذ( دوو مر شذذانى مؤ بذذؤ اكَي خذذورين  ةتى لَي
 ( مانس كةمرت نةبَيت.6ماوةيةك لة )

لذذة ) لة كاتى ئةجنام دانةوةى تاوانةكة -3 طذذةى2بؤ زياتر  لذذة بِر سذذزايانةى  ئذذةو  سذذةرةراى  جذذار  ئذذةو 2) (  (ى 
 ( ساَل زياتر نةبَيـت.3اكَيشانى مؤَلةتى لَيخوِرينةكة بؤ ماوةيةك دةبَيت كة لة )ماددةيةدا هاتووة لَيِر

سذذت -4 طذذاثَيوي سذذةر داد خذذوِرين ة لة لذَذةتى لَي شذذانى مؤ يذذارى لَيِراكَي نذذى بِر كذذاتى دةركرد يذذةتى  لذذة  بةِرَيوةبةرا
يذذارى لَيِر نذذى بِر لذذة دةركرد تذذةوة  طذذادار بكا يذذدار ئا ضذذؤى ثةيوةند لذذة دواى هاتوو خذذورين  لذَذةتى لَي شذذانى مؤ اكَي

 بنِيكردنى حوكمى تاوان باركردنةكة.
 ثةرلةمان:جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي 

 بةِرَيز )ثةروا(، فةرموو.
 بةِرَيز ثةروا عرى محة:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
هةندَى وشة هةية وةكو بةِرَيزان ئيشارةتيان ثآ كرد زؤر تةرجوومةى حةرفيية ئةطةر بكرَيت لةو 

ندنةوة( وشةيةكى اكَيشاسياهةية )لةسةر دادطا ثَيويستة( نةك )ثَيويستة لةسةر دادطا(، لةطةل لة باتى )لَيِر
 زؤر ناشرينة يان )لَيوةرطرتنةوة( يان )لَيسةندنةوة(، زؤر سوثاس.

 جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةِرَيز )ثةروا عرى( بؤ ئةو تَيبينية، بةِرَيز  مامؤستا )مةال ئةنةس(، فةرموو. 

 بةِرَيز ئةنةس حممد شريَ )مةال ئةنةس(:
 سةرؤكى ثةرلةمان. بةِرَيز

ََ بووى كو ذ سَى سااَل زَيدةتر نةبيت،  وةك تَيبينى ئةطةر ئيزاحةكَى بدةن، راكَيشانا مؤَلةتى وةكو من طوو 
 ئو ئةدنا ديار نةكر كة ضةند كَيمرت نةبيت، ئةطةر بَيتة ديار كرن، زؤر سوثاس.
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 جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
( تةوزيح دةدةى  لطيفاى طفتوطؤمان طرتووة ضونكة ئةوة سياهةيةى كؤتايية، بةرَيز )تةالر مامؤستا دةرط

 فةرموو.

 حممد: لطيفبةِرَيز تةالر 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لَيرةيا صولتةى تةقديرميان بؤ حاكم بةجَى هَيشتووة يةعنى تؤ ئيرزاممان كردووة بة سةحبةكة بةاَلم ئةو 
ن جار ضونكة لةوانةية سَى جار بَيت ضوار جار بَيت ثَينلةمني جار بَيت لةبةر  ئةوة ئةزانَى ئايا ضةندي

( ساَلةكةية 3صولتة تةقديريةكة بةجَيمان هَيشتووة بؤ ئةو حةدى ئةعالكةمان بؤ ديارى كردووة كة )
 بةس ئةدناكة بؤ ئةوةية كة زياتر روونكردنةوة لةسةر ئةوة بدةم.

 طري سةرؤكي ثةرلةمان:جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَي
(، بةِرَيز )د.ظااَل( بةس بِرطةى ثَينلةم دووبارة خبوَينةوة دةخيةينة دةنطدان لطيفسوثاس بؤ بةرَيز )تةالر 

 من وا تَيطةيشتم هيض تَيبينى تر نةماوة هيض خاَلى نيزامى نيية، فةرموو.
 بةِرَيز ظااَل فةريد ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 (4بِرطةى )
يذذارى لَيِر نذذى بِر لذذة دةركرد لذَذةتى ثَيويستة لةسةر دادطا بةِرَيوةبةرايةتى هاتووضؤى ثةيوةنديدار  شذذانى مؤ اكَي

 ين ئاطادار بكاتةوة لة دواى بنِيبوونى حوكمى تاوان باركردنةكة.لَيخوِر
 جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

( 3( كةس بة ثةسةند دةزانى، ئةوةى دذة  )50نة دةنطدان  )ماددةكة بةو شَيوازةى خوَينرايةوة دةخةي
 (، فةرموو.3كةس دذن ماددةكة بة زؤرينةى دةنس ثةسةند كرا. ماددةى )

 بةِرَيز ظااَل فةريد ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 :ضؤ هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةيةى خوارةوة  دةخوَينرَيتةوةو(ى ياساى هاتو23دةقى بةشى  )
 (3ماددةى )

َينى سوارؤيةك ببَيتة مايةى  ئةزيةت يان نةخؤشى طةورة يان ثةككةوتةيى هةر كةسَي  بة هؤى لَيخوِر-1
َينماييةكان ةضاو نةكردنى ياسا و ثةيرة و رهةميشةيى بؤ كةسانى ديكة يان سةروةت و سامان يان لةبةر ر

( ساَل زياتر نةبَيـت بوو بة 3و لة )( مانس كةمرت نةبَيت 6ئةوة بة بةند كردن بؤ ماوةيةك لة )
( يةك مريؤن 1000000( حةوت سةد و ثةجنا هةزار كةمرت نةبَيت و لة )750000هةرامةيةك لة )

 كةمرت نةبَيت سزا دةدرَيت.
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ئةطةر تاوانةكان ئةجنام درا بوو لة كاتى لَيخورينى سوارؤيةكة بة سةركَيشى يان بَيباكى يان شؤفَيرةكة  -2
طةرى ماددةى سةرخؤشكار يان هؤشبةر يان بَيت و يان يارمةتى ئةو كةسةى نةدابَيت و كة لة ذَير كاري

تاوانى َ كراوة يان داواى يارمةتى نةكردبَيت بؤى لة طةَل بوونى  تواناى يارمةتيدانى ئةوة سزا دةدرَيت 
ةبَيت و هةرامةيةك لة ( ساَل زياتر ن4( ساَل كةمرت نةبَيت لة )1سزاكةى دةبَيتة بةند كردن ماوةيةك لة )

 ( يةك مريؤن و ثَيني سةد هةزار زياتر نةبَيت.1500000( يةك مريؤن كةمرت نةبَيت و لة )1000000)
ثَيويستة لةسةر دادطا لة كاتى دةركردنى حوكم لةسةر تؤمةتبار بة ثَيى هةردوو بِرطةى يةك و دووى  -3

دات كة تاوانةكةى ثَى ئةجنام دراوة بؤ ماوةيةك ئةم ماددةية بِريارى دةست بةسةرداطرتنى ئةو سوارؤية ب
( مانس زياتر نةبَيت و ئاطادارى بةِرَيوةبةرايةتى هاتووضؤى 2( مانس كةمرت نةبَيت و لة )1لة )

 ثةيوةنديدار بكاتةوة لةم بارةيةوة لة دواى بنِيبوونى حوكمى تاوانباركردنةكة.
ةند تةعديرَيكيان كردووة لةسةر ئةو ماددةية ئةوةية بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان ليذنة ثةيوةنديدارةكان ض

 كة ئيَرتا بؤ بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمانى دةخوَينمةوة.
 جعفر ابراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 )د.ظااَل(، فةرموو.
 بةِرَيز ظااَل فةريد ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

َينى سوارؤيةك ببَيتة مايةى  ئةزيةت يان نةخؤشى طةورة يان يةكةم: هةر كةسَي  بة هؤى لَيخور
ثةككةوتةيى هةميشةيى بؤ كةسانى ديكة يان سةروةت و سامان يان لةبةر رةضاو نةكردنى ياسا و ثةيرة و 

( ساَل زياتر نةبَيـت وة 2( مانس كةمرت نةبَيت و لة )6ِرَينماييةكان ئةوة بة بةند كردن بؤ ماوةيةك لة )
( يةك مريؤن  1500000( حةفت سةد و ثةجنا هةزار كةمرت نةبَيت و لة )750000ةيةك لة )بة هةرام

ثَيني سةد هةزار دينار كةمرت نةبَيت سزا دةدرَيت، لةطةَل كَيشانةوةى مؤَلةتى لَيخوِرينةكةى بؤ ماوةيةك لة 
 ( مانس زياتر نةبَيـت. 6)

ساَل زياتر نةبَيت يان بة هةردوو سزاكة لةطةَل  (3( سالََ و لة )1بِرطةى دوو: تةنها بؤ ماوةيةك لة )
 ( ساَل زياتر نةبَيـت.1كَيشانةوةى مؤَلةتى لَيخوِرين بؤ ماوةيةك كة لة )

بِرطةى سَي: ثَيويستة لةسةر دادطا لة كاتى دةركردنى بِريارى لَيكَيشانى مَوَلةتى لَيخورين بةِرَيوةبةرايةتى 
حوكمى تاوانباركردنةكة، )واو( لة بةينى  لة دواى بنِيكردنى دار بكاتةوةهاتووضؤى ثةيوةنديدار ئاطا

 مة  و حةثسةكة كراوة بة )يان(. بِرطةى دوو لة بةينى هةرا هةرامة لة
 مينكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

بذذة زؤر سوثاس بؤ بةِرَيز د.ظاآل، بةِرَيزان دةرطاى طفتوطؤ دةكةينةوة لةسةر ماددةى سي سذذت  يةم، بةِرَيزان دة
 طفتوطؤ دةكةين، كاك ئارى فةرموو.

 :عبداللطيفبةِرَيز ئارى 
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 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
يذذان  يذذةت(  شذذةيةى )ئةز ََ خوِرينى سوارؤيةك كة ببَيتة مايةى ئةزيةت، ئةو و خاَلى يةكةم كة دةَلَى بةهؤى 

نذذةك البيَيت يان ببَى بة برينداربوون، ضونكة مةتاتية، ياسا خ يذَذت،  كذذؤنكرَيتى ب يذذاتر  ؤمان دةزانني دةبَى ز
ثذذةيِرةو و رمةتاتى بَى، دواتر نووسراو سذذا و  نذذةكردنى يا يذذةة لةبةر رةضاو  سذذت َينماي هذذةر ثَيوي ئذذةوةا  كان، 

يذذةكانى ر اى من، ضونكة كة بووة مايةى هؤيةكانى سةرةوةنيية بةر سذذا و رَينماي تذذة يا نذذةكردووة، كةوا ضذذاو  ة
 زؤر سوثاس.

 عفر ابراهيم ئيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز ج
 مامؤستا ماجد فةرموو.

 توفيجن:عثمان  بةِرَيز ماجد
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لذذةوة  بذاردن، بؤ ئةوةية كة حةد بؤ رمن ثَيمواية ئةساسةت ثَى ووداوةكان دابندرَيت، ثَيويستة ئَيمة نكؤَلى 
بذذةَلكو  نذذةوة،  كذذةم بكةي مذذةكان  كذذةين هةرا يذذة، نة كذذةا هة شذذتَيكى دي يذَذرة  كذذةين، ل يذذاد ب مذذةكان ز بذذَى هةرا دة

سذذام سذذةروةت و يذذان  كذذة  سذذانى دي بذذؤ كة شذذة  نذذدنى هةمي سذذامانى طةيا سذذةروةت و  سذذى  يذَذرة با سذذةلةن ل انيان مة
ئذذةبَى ر طذذات،  يذذة زيانيان ثَى ب جذذارى وا هة يذَذت، زؤر لذَذةتيب بكر لذذةكاتى دةو بذذة مومتة نذذدن  يذذان طةيا ضذذاوى ز ة
بذذَى مةسةلةن هَيماكانى هاتوو طذذات دة ثذذَى دة يذذان  نذذة زيان سذذةتى ئةوا جذذةزيرةى وة يذذان  بذذا  عذذةمودى كارة ضؤ و 

 ئةوانةا ئاماذةى ثَى بكرَيت لةو بِرطةيةدا زؤر سوثاس.
 منيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 مان فةرموو.ةسوثاس، كاك ظ
 مان فيصل:ةبةِرَيز ظ

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
كذذة ثذذَى تَيبينية شذذى  يذذان نةخؤ يذذةنَى  خذذةَل  دةطة بذذة  يذذةت  كذذة ئةز سذذةى  ئذذةو كة مذذة،  طذذةى يةكة سذذةر بِر م لة

بذذةوة  تذذةنيا  يذذةنَى،  دةطةيةنَى يان ثةككةوتةيى دروست دةكات، يان زةرةر بة سةروةت و سامانى خةَل  دةطة
نذذ طذذات،  ثذذَى دة يذذةتى  ئذذةوةى ئةز كذذة  كذذةى  يذَذرة ع وبة كراوة كة هةرامة بدات، بةآلم حاَلةتى بةرامبةرة ازا  ل

شذذتووة   يذَذى طةي كذذة ث وازر نيية دةتوانَى داواى ضى بكات  دةتوانى داواى راست كردنةوةى ئةو زةرةرة بكات 
 دةتوانَى داواى تةعويز بكات ، يةعنى دةبَيت لَيرة هةندَي  وازر بكرَى و زؤر سوثاس.

 منيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 فةرموو. سوثاس، د.سرود

 

 

 
 بةِرَيز سرود سريم متى:
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 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
لذَذى  عبداللطيفلة بيدايةت داوا دةكةم لة هاوِرَى ئارى  يذذاتر، دة دةرفةمت بدات ثَيشنيارةكةى زةنطينى بكةم ز

سذذتةلةحة  ئذذةو مو كذذارى دةدات،  يذَذَل و فَير مذذةجاَ ف ئذذةوة  يذذةعنى  ببَيتة مايةى ئةزيةت يان نةخؤشى طةورة، 
كذذةم دة سذذةور دة ضذذيية، تة نذذازانني  قذذانون  لذذة  يذذةعنى  طذذةورة  شذذى  يذذةت و نةخؤ يذَذت، ئةز تذذةعريَ بكر بذذَى 

يذذةك،  ئذذةوة  نذذةدةين،  هذذاد  مذذةجاَ ئيلت هذذةتا  هذذةبَى،  تذذةعريفى دةقي ذذى  بذذَى  يذذان دة هذذةردووكيان  يذَذت  البيدر
فذذةر دووةم/ كة دةَلَى ثةككةوتةى عاهةى هةميشةيى، يةعنى ئةوةا مةتاتيةتى زؤرى تياية، لةبة ئذذةوة نة ر

بذذة  ئذذةوة  جنذذةى دةروات،  بذذةس ثة سذذةيارة  سذذةى  بذذة حادي يذذة  قذذة)هة بذذةآلم (صذذح معو سذذتةدميةية،  هذذة مو ، عا
نذذدةك  يذَذت، هة سذذكارى بكر بذذَى دة لذَذة دة نةبوويتة موعةوقى كامل و نةكرَى ئيب بكات، تةسةورم واية ئةو خا

يذذة،  سذذايةتى زؤر تيا ئذذةوة قور يذَذت، دواى  تذذةعريَ بكر بذذى  يذذة دة سذذتةلةر هة ئذذةو مو بذذةى  ئذذةوة زؤر لةبةر
صذذدة،  هذذةيرى قة بذذة  ئذذةوة  سذذتة  بذذة ئةن ة نذذني، دووةم  هذذى دووةم  مذذةنولن وةج لذَذة  لذذةو خا كذذة  سذذانةى  حادي

 سوثاس.
 منيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 سوثاس، كاك فرحان فةرموو.
 بةِرَيز فرحان جوهر قادر:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

هذذيض  تَيبينيةكةى بذذة  كذذة  ئذذةوةدام  طذذةَل  مذذن لة طذذريَى،  كذذة ب بذذارةى ئؤتؤمبيرة سذذَييةمة دةر طذذةى  من لةسةر بِر
 شَيوةيةك سزاى ئؤتؤمبيرةكة نةدرَيت، لةبةرئةوةى ئؤتؤمبيرةكة هيض ثةيوةنديةكى ثَيوة نةماوة، سوثاس.

 منيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 سوثاس، كاك ئارى فةرموو.
 بةِرَيز ئارى حممد هةرسني:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ئذذارى كذذاك  بذذةِرَيزم  كذذارى  سذذةرجنةكةى هاو بذذؤ  شذذتيوانيم  يذَذِراى ث بااداللطيف مذذن و سذذر ع كذذاك  ئذذةم وو  ود، 

يذَذرة  سذذرود ل كذذاك  كذذارم  هذذةروةك هاو تذذةيي،  سذذةلةى ثةككةو سذذةر مة نذذة لة جذذةخت كرد يذذة و  سذذةرجنةمان هة
يذذةكى  نذذة ئاماذةى ثَيدا هى واهةية ثةجنة سذذةر عارةبا يذذة لة بذذؤ هةتاهةتا يذذة  هذذى واا هة بذذةآلم  تذذةوة،  ََ دةبَي

تذذةوة  سذذةر دةوَلة طذذة و بة سذذةر كؤمةَل بذذار بة تذذة  تذذر دةبَي كذذةوَى دوا دةكةوَى، ئةو كةسةى كةلةسةر عارةبانة دة
ياخود بةسةر حكومةتةوة، من ثَيم باشة كة بؤ هةتا هةتاية ئةو كةسةى كة يةكَي  بَرَيني ثةككةوتة دةكات 

ةشَيوةيةكى كامل يةعنى دةخياتة سةر عةرةبانة وةكو نةفةقةيةك بؤى بِيَيتةوة مانطانة وةكو ئةركَي  بة ب
سذذلنةكة و  مذذاوةى  سذذةلةى  تذذر مة شذذتَيكى  سذذةر،  خذذؤى بةرَيتة يذذانى  بذذذَيوي ذ ثَيى دةرامةتى خؤى كة بتوانَى 

مذذة  سذذكة، ئَي نذذة زؤر زؤر نا سذذةر عةرةبا تذذةيى  لذَذةتى ثةككةو كذذة حا مذذة مالية لذذةتى هةرا شذذة لةحا مذذان با ثَي
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لذذة  كذذة  نذذةبَى، هةرية يذذاتر  سذذاَل ز يذَذني  لذذة ث نذذةبَى و  كذذةمرت  سذذاَل  لذذة دوو كذذة  سذذلن كردنة مذذاوةى  ثةككةوتةيى 
 هةرامة ماليةكة بكرَى بة دوو ئةوةندة و سوثاس.

 منيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 سوثاس، د.فرست فةرموو.
 رى:بةِرَيز د.فرست صؤفى ع

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
لة  (23)تَيبينى يةكةم هاوِرَيكا  باسيان كرد، منيب تةئيدى دةكةم، مةسةلةى ئةزيةت يةكسةر لة قسمى 

( هاتووة، كة ثَيمواية هةر لةوَيب هةَلةتة و لةوَيب ناكرَى بةم أذىعةرةبيةكةى تةرجةمة كراوة كة لةوَى )
شذذت هذذةر  يذذةت  رذَذةقى ئةز بذذة موت يذذةتى شذذَيوةية  يذَذى ئةز ئذذةكرَى بَر تذذةوة  كذذةوَى وبةرببَي بذذةرى  ضذذووك  َيكى ب

قذذانونى  لذذة  سذذةكة  نذذاوى ق كذذة  هذذةَلبطريَيت  يذذان  تذذةوة  يذذان جيابكرَي كذذة  يذذة بِرطة تذذووة، بؤ سذذاَلى (86)وةرطر
مذذال(و )(2004) هاايرة)اه سذذبةقةن (،ت يذَذى  يذذةعنى مو هذذةور ل بذذة تة يذذوة  ََ خوِر سذذةيارةى  خذذراث  سذذة  ئةوكة

هذذةَلب كذذردووة دواى خوِريوة، ئةزيةت  فذذةيان  بذذةِرَيزان ئيزا كذذة  يذذةى  بذذةو بِرطة سذذةبارةت  يذذان  ئذذةوةى تر طريَى، 
ليذنة ثةيوةندارةكان، من ثَيموانية ئةوةى كة دةَلَين يان بةهةردوو سزاكة، ضونكة وةكو باسم كرد، ئةسَرةن 

ََ وةرب طريدرَيت، كة طوتت لَيخوِرينةكة ئيستهتارة، كةواتة هةم دةبَى حةب  بكرَى هةم دةبَى هةرامةكةشى 
واتة مريؤن و نيوةكة بدات  ،يان هةردووكيان مةعناى واية لة ثَيشرت مةجاَ تَيداية كة يةكَيكيان هةَلبذَيرى

يذذان و سةيارةكةشى بة تةهور لَي خوِريوة و بة مريؤن و نيوةكة نةجاتى بَى، قازى سوَل بذذَى  قذذديرى دة تةى تة
كذذا سذذى ب يذذان  حةب كذذات  كذذةى ب تذذةنها هةرامة قذذازى يذذان  تذذة  قذذديرى نةدرَي سذذوَلتةى تة نذذةخَير  هذذةردووكيان، 

مذذاددةى لذذة  شذذةوة  لذذة ثَي يذذة  نذذاى وا سذذزاكة ما هذذةردوو  يذَذى  هذذةردووكيان (4) هةردووكى بكات، كة دةَل سذذةر  يةك
حذذةب  وهةَلطرياوة، ثَيشرتيب هيض حاَلةتَي  نةطراوة بَرَيى هةردووكيان، فةرزى كردووة قانو بذذَى  هذذةم دة ن، 

بذذَى هة هذذةم دة يذذةكَيكى بَى و كذذة  قذذازى  نذذة  سذذوَلتةية بدةي ئذذةو  بذذدرَيت و  تذذة  ئذذةو درةفة نذذاكرَى  يذَذت،  مذذةا ب را
 ئيختيار بكات يان هةردووكى ثَيكةوة ئيختيار بكات و سوثاس.

 مينكى/جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي
 سوثاس، كاك بيستون فةرموو.

 بةِرَيز بيستون فايجن حممد:
 لةمان.بةِرَيز سةرؤكى ثةر

 ئةزيةت لة كوردى دا ئازارة، قسةكانى تريشم د.سروود كردى، زؤر سوثاس.
 سةرؤكى ثةرلةمان:جَيطري  منَيكى/بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 سوثاس، كاك عباس فةرموو.
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 بةِرَيز عباس هزاَ مريخان:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بذذ بذذة  شذذتى  بذذة ط يذذةنَى  يذذان دةطة شذذنيار هةندَي  كارةسات هةية ز ئذذةوة ثَي يذذةنَى، لةبةر كذذةس بطة ئذذةوةى بة َى 
بذذة لذَذة،  كذذات و دووكة ثذذي  دة طذذة  يذذة ذين يذذل هة نذذدَى ئؤتؤمب كذذرَى، هة آلم دةكةم كة خاَلَيكيب بؤ ئةمة زياد ب

ةنطة د.سروود زياتر بزانَى، هةندَى هةية طزؤز و شت دةكات و ذينطة تةنها تووشى هيض ئةوةيةك نةبووة، ر
يذذان سروشتى نيية، ذينطةى دة شذذ  و دةروون شذذى دَل و مَي نذذةى نةخؤ بذذؤ ئةوا كذذة  نطى و سةوتى زؤر خةتةرنا

نذذةى  هةية كة ئةمانة تَي  دةدرَيت ثَيشنيار دةكةم كة خاَلَي  بؤ ئةم حاَلةتة زياد بكرَيت كة ئةم ئؤتؤمبيال
سذذةركرد بذذؤ ضارة كذذات  رذذزام ب ئذذةو بةرضاو دةكةون رابطريَين تا ضارةسةر كردنى نةدرَينةوة خاوةنةكةى ئي نى 

سذذتانداردة  لذَذةتى ئي لذذة حا يذذة  لذَذةت هة نذذدَي  حا هذذةردووكيان، هة سذذةوتى  شذذتى و  طذذةى سرو تذذة ذين طريوطرف
مذذةركو حذذةواس و تة مذذةا  كذذردن، ئة سذذت  سذذةر درو سذذةم لة تذذر دةبرَينةدةر بؤ ريكالم و  يا رة شذذوفَيرانى  زى 

نذذة لةالى ئيشةكةى ر بذذؤ ادةطرَى كة ئةمانةا ثَيويستة لةسةر ئةم ئؤتؤمبيل و خاوةنا جنذذاوى  سذذةرى طو ضارة
 بكةن و سوثاس.

 سةرؤكى ثةرلةمان:جَيطري  منَيكى/بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 سوثاس، د.جوان فةرموو.

 بةِرَيز جوان امساعيل عزيز:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ئذذة هذذة،  شذذى و ئا يذذةت و نةخؤ يذذةى ئةز تذذة ما ى ماددةى سَييةم/ هةر كةسَي  بةهاى لَيخوِرَينى سوارؤيةك ببَي
ئةطةر كوشتى، ئةطةر يةك شةخص، خوَيندومةتةوة، لة ماددةكانى ديكةم نةديتووة، ئةطةر شةخسةك مرد، 

قذذانو ى ئةوا   دةبَى سزاكةى كوشت يذَذولذذة  مذذرورى ع لذَذَى )راقيم خوَيندؤنى  قاالتذذةوة دة سذذاَل ماادة الت يذَذني  ( ث
نةبَى و لة مريؤنَي  و نيو زياتر  كةمرت نةبَى، لة حةوت ساَل زياتر نةبَى و هةرامةكةا لة مريؤنَيكى كةمرت

مذذرورى  سذذاى  شذذتى يا يذذةك، بةط ئذذةوة  شذذت،  نةبَى ئةطةر هات شةخسةكةى كوشت يان زياتر لة شةخسةكى كو
لذذة راق، بة رهةرَيكى كوردستان يان عَي بذذةتى  استى دوو تَيبينيم هةية، لةبةرئةوة دةَلَيني بة طشتى و بة تاي

نةكةين، هةرامةكة، خؤ من لةو كةسانةم ئَيستا نةقدى د.بةهارم هةرَيمى كوردستان با ثَيشى باسى حةبسى 
مذذة كذذة رةفي  سذذةيارةية ح ،كذذرد  ئذذةو  يذَذت  بذذدرَيت و دةب سذذزا  بذذَى  كذذرَى يومت دة مذذة ب بذذَى هةرا كذذرَى و دة لذذز ب

مذذة بةر يذذنني ئةوهاوآلتية، ضونكة ئة نذذةوى بب مذذاددى و مةع يذذةتى  كذذة ئةز ثذذارة  بذذة  ئذذيرال  رذذةتَيكني  سذذتى مير ا
قذذانوئةوجا تةمبَى دة يذَذى  طذذةر ب ئذذةوةا ئة طذذةَل  بذذةآلم لة طذذرين،  مذذةوعيزةى وةردة مذذرورى وبني و ئةوجا  نى 

قذذى خبعَي كذذةمى را هذذدا زؤر  كذذة بة كذذردووة  يذذاد  مذذة زؤر زؤر ز مذذةمان ئَي سذذتا هةرا سذذاى ئَي طذذةَل يا نذذةوة لة ين
شذذرتة، ةتةوة، رةهمى بةهدا اليةنى مووضةكردوو سذذتان با هذذةرَيمى كورد لذذة  ئذذابوورى زؤر زؤر  لذذةو  و اليةنى 

بذذة ووكاتةى كة طريفانى ها ئذذةمن  كذذةى واهلل  يذذاد ب يذذةا ز ئذذةو هةرامة شذذى  ئذذةوةا داني طذذةَل  لذَذة و لة آلتى بةتا
خذذاَلى  نذذةوى،  مذذاددى و مةع بذذة  عةدالةتى نازا  بزات لةو كاتةى، لةو كةسانةشم كة رةدعى بكةين بة ثارة و
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مذذ بذذة ئادووةم ثَيب هةرامة و حةبسى نةكةين، كاكة ئيلازةى  هذذاوورورى زؤر  تذذة  هذذةرَيمى سذذانى دةدرَي آلتى 
تذذة،  نذذةوَى هةَلة نذذةوَى و نةما يذَذت تا سذذتةكارى دةكر سذذتة و وا بذذة وا كذذرَى  نذذدةَلى دة بذذة طة جذذار  كوردستان، زؤر
ضذذَى،  ئيمتيرانةكة دةكرَى ئةوةى نةزةرى و عةمةليةكة زؤر ئاسانة بةِرَيزان، هةموو كةس دةتوانى لَيى دةرب

تذذكة ئةوةا زؤر زؤر خةتةرة، هيض فةر حذذةياتى  بذذةس  يذذة، قى نيية لةطةَل جةرميةيةكى، ضونكة ئةوة  ؤ ني
هذذاوو هذذةموو  حذذةياتى  تذذَى، بةَلكو  سذذياقةى دةدرَي لذذازةى  حذذةق ئي بذذة نا يذذةكَي   كذذة  يذَذت  تذذةر دادةب لذذة خة آلتى 

هذذاوواَلتي  دووةم/ مذذة  جذذار ئَي سذذيارزؤر بذذى هاوو ثر لذَذَيني زةم كذذةين دة مذذةت دة جذذاريب حكو بذذةآلم زؤر يذذة،  آلتي
سذذيارة، ئ هذذةتى بةرثر مذذةت و جي مذذاَ حكو سذذةيةكةمان، ئيه مذذاوة، يا لذَذةم  ئذذةو خا بذذةس  مذذةتى،  مذذاَ حكو يه

يذذة  طذذادار ني يذذة ئا ضذذاَل هة قذذؤرت و  سذذة و  نذذى تا جذذار دةبي ثةيوةندار زؤرجار ئيشارةتى مرورى دانةنراوة، زؤر
سذذيار رة طةورة دةكرَيت، خةراث بوونى رسايةق، حةوادسى طةو بذذَى بةرثر مذذةتَيكيب دة بذذان، حكو طذذا و يذَذت َي ب

 آلتى ئاسان بكات هةتا ئةو حةوادسانة زياد نةبَى، زؤر سوثاس.ستى ئةوشتةى هةَلطرى و ذيانى هاووئا
 منَيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 سوثاس، كاك عرى فةرموو.
 :عثمانبةِرَيز عرى 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
طذذةى (3)مذذاددةى  كذذةم (1) بِر شذذنيار دة تذذة  ثَي هذذةي،ا ببي شذذةا  كذذو  كذذرن  يذذد  هذذاتووة تةحد يذذةى  ئذذةو ع وبة

نذذةك و  نذذةبيت و ذ مريؤ كذذةمرت   500ساَلةكى كةمرت نةبى و ضوار ساآل زياتر نةبى، ديسان هةرامة مريؤنةكا 
كذذو  بذذةر  كذذرن، ذ  تذذةرتيب  نذذة  ،ذذة بَي بذذة ثَيك هةزار دينارا زياتر نةبى، قازى بَيتة ئيرزام كرن، كو هةردوو ع و

قذذانو (133 ) و(131)راقى ماددةى  وباتى عَيليظ قانونى ع بذذةر ذى وقازى ضَى دكات و د زظريتة ظى  نَى، ل
نذذة  ،ذذة بهَي بذذة ثَيك هذذةردوو ع و كذذةم  شذذنيار د لذذةوما ثَي ظذذة،  كذذار بينتة سذذةر  مذذة  يذَذت  ئذذةز زروف نذذدَى  طذذةر هة ئة

 بكارئينان، زؤر سوثاس.
 منَيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 اس، د.سراش فةرموو.سوث
 بةِرَيز سراش امحد محدامني:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بااداللطيفسةرةتا ثاَلثشتى قسةكانى كاك مةال ماجد وكاك ئارى  يذذا  ع مذذةوة ئا بذذارةى دةكة شذذان دوو كذذةم، ثا دة

سذذةروةت و ئةوانة تةنها لة بؤ رةد  و رَيهةدةي لة هةراما سذذتنى  هذذةروةها ثارا ثذذةكارى و  ت و طرتنة لة خرا
بذذة  كذذةم  كذذةك  (750)سامانى خةَلكة، من تةعةجوب دة كذذةوا خةَل يذَذت  سذذَي  دةدر مذذةى كة نذذار هةرا هذذةزار دي

شذذى  شذذى نةخؤ لذَذآ توو كذذات و دة بذذاس دة كذذات،  تووشى معوقى بكات، سةروةت وسامانى خةَل  تووشى خراثة ب
سذذ ثذذَيم  يذذةعنى  نذذةطرى،  ضذذاو  خذذةَل  لةبةر سذذامانى  سذذةروةت و  يذذان  تذذةيي  يذذان ثةككةو بذذة طةورة  ضذذؤن  ةيرة 

خذذوِرينى (750) طذذةَل لَي كذذةن لة لذَذة دة عذذة مامة بذذةو نةو ئذذةوها  كذذة  هةزار دينار هةرامةى ئةو كةسانة دةكرَى 
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بذذة  نذذابوو  كذذةى دا ثذذَيب دةرطا لذذة  يذذاد  رذَذى ز يذذةك زب نذذدةك فةردة سذذةمون هة نذذى  يذذةك فر سةيارة، لة بةلةديةى 
كذذرَى ( 750) نذذة دة كذذو موقارة يذذا  كذذردووة، ئا مذذةيان  نذذار هةرا ئذذةوها هةزار دي يذذةعنى  تذذةوةتر  خذذةَلكَيكى وا م

ََ خب بذذة )بةسةر كَيشى سةيارةى  بذذةر750وِرى  كذذرَى،  مذذة ب هذذةزار هةرا يذذاتر  (750)ئذذةو مذذن اى (  هذذةزارة ز
 نةكة زياتر خةَل  رةد  بكرَى و هةروةها شوَينى خؤى بكاتةوة، زؤر سوثاس.وبكرَى هةتاوةكو قانو

 ؤكى ثةرلةمان: منَيكى/ جَيطرى سةربةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 سوثاس، ليذنة ثةيوةندارةكان وةكو جارى تر لة ليذنةى ناوخؤ دةست ثَى دةكةين، مامؤستا هريب فةرموو.
 محة خان: مصطفىبةِرَيز هريب 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
يذذاد و بةناوى خواى بةخشندة يذذة ز بذذميهرةبان، من ثَيشنياز دةكةم، خاَلَي  بؤ ئةم ماددة بذذةت  يذَذت، تاي ةو بكر

بذذةر حاَلةتانةى ر مذذاددى  يذذانى  تذذةنها ز تذذةوة،  ََ ناكةوَي نذذى  يذذان مرد بذذوون  نذذدار  كذذة بري ضذذؤ  ووداوةكانى هاتوو
نذذة رئؤتؤمبيرةكان دةكةوَى، بةِرَيزان  نذذدا لة هةندَى جار دا كة ئةو زيا بذذةينى خؤيا لذذة  فذذةكان  وودةدات، تةرة

شذذ شذذة كَي نذذة كَي طذذاوة، ئةوة بذذة داد خذذؤن  طذذري دة يذذى  سذذاَل سوَلح دةكةن، دوا بذذة دوو  يذذة  جذذار هة كذذرَى  ثذذَى دة يان 
كذذردووة سذذت  كذذان درو بذذؤ دادطا ئذذةو ر نةجاتيان نابَى، ئةمة سةرقاَليةكى زؤرى  ئذذةجنامى  بذذةلذذة  كذذة  نذذة   ووداوا

شذذةوانة ر نذذة و  طذذاا بذذةردةوام رؤذ يذَذن و داد يذَذ  د فذذةكان ث كذذة تةرة تذذةدا  لذذةم حاَل كذذةم  شذذنياز دة وو دةدةن، ثَي
لذَذة  ئذذةم خا يذذة  خبذذات، بؤ سذذيةكة دا ئذذةو ربذذةدؤ يذَذذرَى،  طذذةر دابِر جذذؤرة ئة بذذةر م  تذذةنها  يذذان  كذذة ز نذذةى  ووداوا

 ئؤتؤمبيرةكان دةكةوَى لة كاتى ثَيكهاتنى اليةنةكاندا ثَيويستة لةسةر دادطا دؤسيةكة داخبات، سوثاس.
 منيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 فةرموو. ناظمسوثاس، كاك 
 د سعيد:كبري حمم ناظمبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
كذذةوتووة،  ثذذَى  يذذةتى  يذذان ئةز زؤر لة بةرَيزةكان باسى ئةوةيان كرد مةسةلةى ثةككةوتووة يان بريندار بووة 
بةِرَيزَي  باسى كرد مةسةلةى ئةزيةت نةمَينَى يان ئازار بَى يان ئةزيةت بَى هيض موشكيرةيةك نيية، بةآلم 

كذذة لةوانوانةية كة حاديسةيةك رالبيَى لةكاتَي  كة ئةزيةت  ئذذةوةى  هذذؤى  تذذة  يذذان ببَي بذذَى  هذذةر ووى دا يذذة  ة
وت بَى، لَيرة تةنها ئةزيةتةكةية، دةبَى ئةزيةتةكةيان ئازارةكة تَينَيتةوة، لة كةةنكبريندار نةبووبَى يان ثة

يذذة  مذذة لةوانة يذذة كة ئذذةم هةرامة كذذة  ثذذةكى حاَلةتَيكى تريب دا زؤر لة بةِرَيزان باسى ئةوةيان كرد  سذذةكة  كة
لذذةم  يذذا  تذذةوة، ج قذذةرةبوو بكا تذذوانَى داواى  يذَذرةدا دة تذذر ل شذذيةكى  هذذةر نةخؤ كةوتوو بَيت يان بريندار بَى يان 
كذذرد  سذذى  سذذتا با بذذةِرَيز مامؤ نذذةوة،  قذذةرةبوو بكة تذذوانن داواى  ئذذةوان دة نذذة،  حذذةب  و ئةوا لذذةو  يذذة و  هةرامة

سذذةر مةسةلةى ئةطةر هاتوو حاديسةيةك ِرووى دا نةبَيتة هؤى برين دار بوون يان تةنها سةيارةيةكة هةر لة
بذذاس  هذذةر  سذذَرةن  طذذا ئة خذذؤى داد طذذا  ثذذَيب داد نذذة  كذذة نةبة خذذؤى قةزية هةردووخاوةنةكة دةكةوَيتةوة، ئةطةر 
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بذذةآل ضذذَيتةوة،  شذذى ناثَي نذذدا رناكات و لَي لذذةناو خؤيا ئذذةوان  بذذَى كة كذذة م دة كذذةن  ئذذةوةا ب بذذن و داواى  كذذةوت  َيك
 دَيت و زؤر سوثاس.نةضنة ثَيب دادطا و كؤتايى ثَى 

 منيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 سوثاس، كاك قادر فةرموو.
 بةِرَيز قادر ئومتان رسول:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

يذذة،  ناااظمثشتطريى لة قسةكانى كاك  مذذدى ني بذذة عة هذذاتووة  كذذةدا  لذذة ماددة شذذى  بذذؤ خؤ تذذة  ئذذةم حاَلة كذذةم،  دة
لذذة ودية و دواى ئةوةا لة رة هةيرة عةمشتةكة ب كذذات  بذذةى  تذذى واستى دا ئةوةى مامؤستا باسى كرد، زؤر آل

رذذة دا  لذذةو تةعدي ئَيمة و كؤمةَلطاى ئَيمة واية سوَلح دةكرَى، سوَلرى عةشايرى دةكرَى و دواتريب ئَيمة هةر 
نذذةوةا د (5)لةو ماددةى  تذذة دا ديارميان كردووة، لةكاتى دادطاى كردنةكة لة دؤسيةى لَيكؤَلي لذذةو كا تذذوانَى  ة

 لة قؤناهى لَيكؤَلينةوة دةتوانَى ِبِريارى دادطا بابةتةكة ضارةسةر كراوة، زؤر سوثاس.
 منيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 سوثاس، د.ظاآل فةرموو.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
سذذةر وونكردمن لةسةر دوو بابةت ر سذذةى لة كذذة زؤر ق نةوة دةدةم كة لةو ماددةيةدا هاتووة، بابةتى ئةزيةت 

هذذاتووة ) كذذةى  ساايمنيكرا بابةتى ئةزيةت لةطةَل نةخؤشى طةورة، تةبعةن لة عةرةبية ضااني ج (، االذى أو مر
نانةى و( هةية، ئةوة لة قانون تعريَ كراوة، يةعنى لةو قانوأذى طفيف و خفيف( هةيةو )جسيم( ى )أذى)

كذذراوة، )كة  تذذةعريَ  سذذتةكان  ثذذةجناكان و شة سذذاَلى  ضذذيية و )أذىساَلةكانيان دةطةِرَيتةوة بؤ  نذذوى  ( أذى( مع
( مرض( تعريَ كراوة، )ضررضيية، وةكو ضؤن ) أذى جسيم(( و )أذى خفيف( و )أذى طفيفماددى ضيية، )

ئذذةمن )جسيمنيبؤ هةردووكى ) طذذةر  يذَذرة ئة جذذأذى( دانراوة، يةعنى ل بذذةم زؤر كذذةى الب كذذة (ة سذذةى  ئذذةو كة ار 
يذَذرة  تذذؤ ل بذذةآلم  شذذى دةدات،  لذذة كةرامةتي كذذات و   شذذى دة بذذانى ئيهانة سذذى قور لذذة كة كذذردووة  شذذى  جةرميةكة

سذذةت ، كة حاكم ثَيى بَرَيت ئةتؤ لةر(ت نييةأذىموستةلةحى ) ووى مةعنةويةوة بؤ منوونة ئةزيةتى ئةو كة
لذذةوةى ماددي طذذة  يذذةنذذاداوة ج نذذدووة، بؤ ثذذَي طةيا كذذى زؤرت  سذذتةلةحى )ا زةرةرَي نذذةوةى مو طذذةَل أذىة ما ( لة
بذذة زةرماارضمانةوةى موستةلةحى ) هذذةردووكيان زؤر  سذذةر و(  لذذةمانيب لة شذذكاَ ثةر طذذةر ئي ور دةزا  و ئة

هذذيض  كذذراوةو  تذذةعريَ  شذذووتر  ئةوةية كة تةعريَ نةكراوة، نةخَير ئةو موستةَلةحانة هةموو لة ساآلنى ثَي
سذذ ئذذةو مو نذذى  سذذت مةحاكم كَيشةى لةطةَل تةعريَ كرد يذذةك درو خذذاَلى دووةم/ تَيكةَلدار يذذة،  تةَلةحانة دا ني

مذذةدةنى  سذذئوليةتى  طذذةَل مة كذذةين لة سذذى دة بووة لة مةفهوم لة بةينى مةسئوليةتى جينائى كة ئَيمة لَيرة با
سذذوَلتةى  كذذات و  ثذذَى دةردة حذذوكمى  مذذةحاكم  يذذة  ئذذةو هةرامة كذذةين،  بذذاس دة بذذة  ئةو كةسة هةرامة وةكو ع و

كذذة تةنفيزى وةرى دةطرَى، ي يذذة  سذذئوليةتى مةدةن سذذةلةى مة ضذذى مة كذذةين هةر سذذى دة بذذة با كذذو ع و ةعنى وة
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سذذت داوة،  لذذة دة مةسةلةى تةعويزة، ئةو كةسة   زةرةرَيكى ثَى كةوتووة دةستَيكى لة دةست داوة و ثَييةكى 
بذذة  يذَذرة ع و تذذؤ ل يذذةعنى  تذذةوة،  يذذةكاليى دةكا مذذةدةنى  طذذاى  يذذة و داد شذذتَيكى ديكة تذذةعويز  سذذةلةى  ئذذةوة مة

عذذى جنائيةك كذذة رةف ةى وةردةطرى كة حةب  كردنة لةطةَل هةرامة، ئينلا ئةو ثةلكَيب دةكرَيت و دووبارة 
ئذذةو زةرةر نذذى  بذذؤ  و دةعواى مةدةنيت لةسةرى كرد، ثةلكَيشى دةكةى بؤ وةرطرت كذذةوتووة  يذَذت  كذذة ل نذذةى  زيا

طذذومت ريانةى كة ئةو كةسو ز قةرةبوو كردنةوةى ئةو زةرةر كذذة  ئذذةوةى  كذذةوتووة،  هذذة، اة لَيى  بذذؤ عا شذذة  ستي
مذذةدةنى  سذذاى  عاهةى موستةدمية و عاهةى موةقةت، ئةوة هةمووى لة ياسايةكان يةكاليى كراوةتةوة و لة يا
سذذزايةكةمان  هذذةردوو  يذذان  طذذةى دووةم  لذذة بِر خذذاَلى دووةم  هذذاتووة،  يذذجن  تةعريَ كراوة كة بة شَيوةيةكى دةق

تذذة داناوة ئةو )كرتا الع وبتني( تؤزَي  قورسرتمان كردووة، بة آلم سوَلتةى تةقديرميان )فى كل االحوال( داوة
تذذوانَى  قازى، يان هةرامة يان حب  يان بةهةردوو ع وبةكة  تؤ بؤت هةية ع وبةى بدةى بؤ ئةوةى قازى ب

 لةطةَل حاَلةتةكان تةعامول بكات، سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 سوثاس، د.بةهار فةرموو.
 ةِرَيز د.بةهار حممود فتار:ب

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بةِرَيز د.ظاآل بةشى زؤرى قسةكانى كرد، تةنها يةك شت كة مابَى بيَرَيم ئةوةية كة ئَيمة دةتوانني بؤ ئةوةى 

عذذةرةبى أذى و مرض جسيمنيئةوة حةسم ببَى كة ئةزيةت ضى ثَى دةَلَين موستةلةحى ) بذذة  ( زياد دةكةين 
كذذة ئذذةوةى  يذذاد  بذذؤ  ئذذةوة ز حذذرتة،  يذذةكان واز سذذتةلةحة عةرةب ضذذونكة مو خذذةَلكيب،  بذذؤ  قذذازى و  بذذؤ  بذذَى  وازر 

بذذةِرَيز  بذذؤ  هذذةر  مذذةدةنيب  سذذئوليةى  جذذةزائى و مة سذذئوليةى  دةكةين لة بةينى دوو قةوس دا، مةسةلةى مة
قذذة جذذةمامؤستا هريب، قةزائى مةدةنى قةزائَيكى مةتروبة، يةعنى دةبَى خؤي تةَلةبى بكةى وةكو  زائى زاى 

ضذذَى  عذذام ب يذذدعاى  يذذة ئ يذذة ني حذذةقى ني قذذةزا  كذذةى  لذَذةبى نة خذذؤت تة بذذؤ  طذذةر  مذذةدةنى ئة قذذةزائى  لذذوَلَينَى،  بي
 بةسةرتةوة، بؤية ئةوةى كة جةنابت دةَلَيى تةواو بؤ خؤى واية، سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 سوثاس، تةالر خان فةرموو.
 قادر: يف حممدلطبةِرَيز تةالر 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
سذذ نذذةى يا نذذاوخؤ و ليذ نذذةى  نذذة، ليذ هذذةردوو ليذ نذذدامانى  سذذةكانى ئة لذذة ق شذذتطرييم  يذَذِراى ث ضذذةند و ايى، 

وونكردنةوةيةك هةية، باس لةوة كرا ضؤن قةرةبووى ئةو اليةنانة دةكرَيتةوة، بؤ منوونة كة زةرةريان بة ر
يذذ نذذدووة،  طذذة طةيا مذذا مذين بذذة هَي ئذذةوة راخود  يذذةكان،  طذذةَلرور كذذة لة يذذةعنى  يذذة،  بذذذاردنى هة ثذذَى  سذذتةوخؤ   ا

نذذةوة و تةسبيت كردنى حاَلةتةكة ئةوة ر نذذة ثةيوةندارةكا لذذة الية كذذرَى  بذذذاردن دة ثذذَى  سذذةر  كذذار لة استةوخؤ 
نذذاغ  سذذَى قؤ دادطا كارى لةسةر دةكات، باس لةسةر ئةوة كرا ئايا ئةو نيسبةى علزة ضؤن ديارى دةكرَيت  لة 
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كذذات، دا  دادو كذذة رةر داواى ليذنةى توبى دة تذذة رووداوة لذذةو حاَلة هذذةى  لذذةو قؤنا كذذةم  يذذا ية يذذة ئا ووى داوة، بؤ
لذذة  كذذة  بزانني ئةو زةرةرانة ضيية بة جةستةى ئةو كةسة طةيشتووة، لة قؤناهى ثَيب ئيرالة، ثَيب ئةوةى 

يذذات، رمةرحةلةى تةح ي ةوة ئي مذذةى جينا بذذؤ مةحكة بذذَى  لذذة  تذذة داوارا ئذذةو كا سذذتةوخؤ  سذذانةوة داواى ا ى دي
بذذؤ  كذذةن  تذذوبى دة نذذةى  ئذذةوةا داواى ليذ تذذايى  نذذاهى كؤ ثذذَيب قؤ سذذَييةم دا  لذَذةتى  ليذنةى توبى دةكات، لة حا
يذذى  ئذذةوةى دوا بذذؤ  طذذرن  طذذوَى ب نذذةوة  يذَذوة دةدةي سذذيارةكانى ئ مذذى ثر مذذة وةآل ئةوةى لةوَيدا، بةِرَيزان وابزا  ئَي

ََ نةبووة لةاليةن ليذنةى ياسايي ئذذةوة نةَلَين طوَيمان  سذذى  ةوة، قؤناهى سَييةم/ قؤناهى كؤتايية لةسةر ئةسا
ميذذان  مذذة ديار كذذة ئَي كذذةى  ئذذةدنا و ئةعال حذذةدة  ئذذةوة  سذذى  سذذةر ئةسا يذَذت و لة يذذارى دةكر ئةو نيسبةي علزة د
يذذة دةدات،  ئذذةو ع وبة ئذذةوة  سذذى  كردووة لة ماددةكةدا سوَلتةى تةقديرى ئةطةِرَيتةوة بؤ حاكم، لةسةر ئةسا

يذذان ةرةبووةى كة دةكرَيتةوة ئةوة لة ررا، ئةو قزؤر باسى قةرةبوو ك تذذة  ئذذةو كا يذذة  طذذاى مةدةنيةوة طذذاى داد َي
طذذةر (1/5)ئةوةتا ئةطةر ئةو كةسة مةعاشخؤر بوو  تذذةنفيز، ئة ئذذريةى  لذذة دا يذَذت  لذذز دةكر شذذةكةى ح ى مةعا

سذذت كذذات ثَيوي ئذذةو  تذذةوة،  يذَذى دةدرَي كذذات و ث يذذة دة كذذات  مةعاشخؤر نةبوو ئةوا بة شاهيد ئيسثاتى ئةو ثارة نا
سذذيانة ر لةِرَيطةى نةفةقةوة لة ئذذةم دؤ بذذةِرَيزان  كذذرا،  سذذيةكةى  سذذتنى دؤ َيى دادطاوة بؤ هني بكرَى، باسى داخ

يذَذ  مذذةوة كات حذذةقى عا بذذة  نذذدارة  سذذيانة ر ثةيوة لذذةم دؤ هذذةبَى  سذذوَلريب  ئذذةو كذذة  نذذاتوانَى  سذذتةوخؤ دادوةر  ا
سذذيا ئذذةو دؤ شذذتى دا  بذذوردنى ط يذذان لَي لذذةكاتى  خبذذات  سذذيةية دا ئذذةبَى رنة دادةدؤ ئذذةوةتا  يذذان  يذَذت  كذذارة خر َي

ئذذةوة رياساييةكانى خؤى تةواو بكات ئةو كةسة حةقة عا طذذرَى،  خذذؤى وةرب نذذةوةكا  مةكةا حةقى  وونكرد
 بوو، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

سذذَيكى ماس، خاَلَيكى نيزاميمان هةية و رسوث مذذى وونكردنةوةيةكى تريب لة كة خذذاَلى نيزا يذذة،  تذذةس هة وخ
 كاك حممود فةرموو.

 بةِرَيز حممود عمر صاحل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

هذذةكردنى  سذذةر قةدة تذذة  شذذ  نةخراوة يذذة تي شذذتةكانى ئةوة لذذة  يذذةكَى  بةِرَيزان جةنابتان ئاطادارن ئةم ياساية 
ََ مةشروب، لةهةموو دنيادا ئةوةى مةشروب دةخوات بة هةموو جؤرَى ياساى بؤ دةر يذذل  ضووة نابَى ئؤتؤمب

لذذةكاتى رخبوِرَيت، لَيرةدا ئةم ياساية تةنها جةخت لةسةر ئةوة  سذذدا،  فذذت دا دةكات لة كاتى حةدة نذذى طر وودا
بذذار  نذذةزةرى ئيعتي بذذة  نذذةك  خذذةوة  سذذني بةدا بذذؤ نوو شذذتَيكم  مذذن  كذذرَى،  ئذذةوة ب كذذات و  ئذذاوا ب بذذَى  ئةو كةسة دة

خذذوِرينى ةنطة نةشيان رنةطريا لةطةَل رَيز و حورمةت روة لذذَي  يذَذ   هذذةموو جؤر بذذة  سذذتة  تذذةوة، ثَيوي خوَيندبَي
ئؤتؤمبيل بةسةرخؤشى يان بة نةخؤشى ئةمة قةدةهة بكرَى، بؤ منوونة هةندَى وةكو نةخؤشى صر  وةكو 
كذذاتى  لذذة  يذذة  سذذةرعى هة يذذة  خذذةَل  هة يذَذت،  ََ خبوِر سذذةيارة  عذذة  نذذةا مةمنو بذذة دَل ئةما مذذوزمن  شذذى  نةخؤ

 خؤشى دروست دةكات بؤ ذينطةا و بؤ خةَلكيب، سوثاس.لَيخوِرينى سةيارة كَيشة بؤ 
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 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

مذذى  كاك حممود سوثاس ئةوةى نووسيوتة بينَيرة بؤ بةِرَيزان لة ليذنةى ياسايى، دووةم شت ئةوة خاَلى نيزا
 ةئى بوو، د.ظاآل فةرموو.ةبوو، ئةوة رن

 ابراهيم: بةِرَيز د.ظاآل فريد
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سذذايةكة  كذذردووة، يا حذذةل  ئذذةوةى  سذذايةكة  ضذذيية يا بذذةس  خؤى موالحةزةكةى زؤر زؤر بةجَيية كاك حممود، 
كذذة  ئذذةجنامى خواردنةوة لذذة  كذذة  نذذةى  ئذذةو تاوانا بذذؤ  يذَذت  سذذزا دادةن يذَذت  لذذا د كذذردووة ئين هذذةى  كذذةجمار قةدة ية

ئذذةوة دروست دةبَيت، قةدةهةكراوة كة ئةو كةسة ناتو كذذةين  شذذةى دة مذذة موناقة انَى، ضونكة ئةوةى ئَيستا ئَي
ضذذةند  (2007)دةرضووة و لة  (2004) قانونَيكة لة ساَلى لذذة  يذَذرة،  كذذراوة ل فذذاز  سذذتان ئين هذذةرَيمى كورد لذذة 

ماددةيةكى زؤر ثَيكهاتووة ياسايةكة، ئةطةر هةمووى خبوَيننةوة تةختيةى هةموو ئةو داواكاريانة دةكات كة 
سذذايةكة رداواى دةكةن، بؤية ئَيمة شتَي  كبةِرَيزتان  لذذةناو يا سذذةرى ة دةزانني هةية  نذذةوَى زؤر لة طذذة نةما ةن

 برؤين، سوثاس.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

بذذةآلم د.رسوثاس، خاَلى  طذذرين،  مذذى وةردة كذذةين، ترى نيزا لذَذةدنى دة بذذوبكر هة لذذة ا لذذا داوا  جذذوان ئين يذَذواز و .
 َيواز فةرموو.د.رةئيمان بداتَى، كةسَيكى موختةسة لةم بوارة كة ر بئةوي

 َيواز فائجن حسني:د.ر بةِرَيز
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

نذذاحني، ربةِرَيزان تكاية ئَيمة ئةوانةشى لَي مذذةا طو طذذرة، رة دانيشتووين ئَي سذذة ب نذذةوةى ق بذذارة كرد لذذة دوو َى 
يذذةكى  جةنابت سةالحيةتت هةية بة طوَيرةى ثةيِرةو، بذذة ماددة ئةوةشى نوقتةى نيزامى ئةَلَى ئةبَى ئيشارة 

ؤذانة بة سةعات وةخت لةم ثةرلةمانة ئةِروات تكا دةكةم لة ت، يةعنى بةناوى نوقتةى نيزامي رقانونى بكا
يذذة لذذة ناوةربيدا مذذةجال دةدةى  سذذةوة  مذذةجال تى جةل نذذةوة  تذذة دةنطدا مذذاددة خراوة مذذةجال دةدةى  سذذت دا  ا

مذذذة  طذذذةر ئة طذذذةر دةدةى، ئة لذذَذَيم، ئة كذذذةوا دة بذذذورة  جذذذةنابت ب يذذذة  تذذذى تيا يذذذة واهلل زؤر ئيفرا لةخؤبووردووي
سذذا لذذةمان ربةخشندةيية هةر ئيفرات دةكةى لةسةر حسابى ئةع كذذاتى ثةر خذذت و  مذذة وة بذذارة بى ئَي لذذة دوو َى 

 بطرة نوقتةى نيزاميب ئةبَى ئيشارةت بة ماددةى قانونى بدرَيت، ئةطةر وا نةكرَى بةخوا هةموومان دةست
بذذؤ  مذذةوة  دةكةينة وتار وتن، نزيكى ئينتخاباتة و من بة تةمام خؤم هةَلبذَيرمةوة و بةخوا خؤم هةَلدةبذَير

 خوَ ثَينلةم و تكا دةكةم رةحم بة ئَيمةا بكةن، با ماددةكان بِروات.
 بةِرَيز جعفر ابراهيم ئيمنيكى/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 نيزاميت هةية  ئةطةر خاَلى نيزامى تاكيد، فةرموو.ثةيامةكةت طةيشت، وازحة، د.جوان خاَلى 
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 بةِرَيز د.جوان امساعيل عزيز:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

مذذم ينية يان خاَلى نيزامية  سةرؤكى ثةرلةمان ئَيستا نازا  بَرَيم ئةوة تَيب مذذن وةآل ببوورة بةس يةك خاَل، 
ئذذةوة وةرنةطرت لة ليذنةي ياسايي بةرامبةر ئةطةر شةخصةكة مر مذذي  د، يةعين كوذرا، ضي ية  ئةطةر وةآل

 بدةنةوة، زؤر سوثاستان دةكةم.
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ئذذةوةي د.ر يذذة، سوثاس بؤ د.جوان،  هذذةمووتان دا لذَذي  لذذة د كذذرد  لذذَي  تذذةعبريي  مذذاني  سذذةر ز كذذرد لة سذذي  يذَذواز با
مذذ بذذن ئَي لذذةم ئيمةا باوةِر بكة ئَيوة ماندوو دة نذذةريتَي   خذذةوة  بذذةآلم بةدا يذَذوة،  طذذةَل ئ بذذني لة نذذدوو دة ةا ما

كذذراري  يذذة، تي بذذارة زؤري تَيدا مذذة، دوو ثةرلةمانة بةردةوامة تا ئةمِرؤا بةردةوامة، تا ئةم لةحزةا بةردةوا
   دةَلَين ثةخشيزؤري تَيداية، ئَيمةا نازانني بة  شَيوازَي  موعامةلة لةطةَل ئةم دياردانة دةكةين، هةندَي

تذذة راددةيةك ر ةنطة ئةوةا تاِراستةوخؤية، ر لذذةم كا است بَيت، بةِرَيز كاك أبوبكر هةَلةدني با ئةمِرؤ سوود 
 ببينني. 

 بةِرَيز ابوبكر عمر عبداهلل )أبوبكر هةَلةدني(:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

شذذ يذذان  ئذذازار  بذذة  كذذرَي  ئذذةوةدام ب طذذةَل  نذذيب لة يذذان م نذذداربوون  نذذة بري ئذذةو بابةتا سذذتةيي و هةموو  َيواني جة
اثؤرتي ثزيشكي دةسةيَينرَي و يةكاليي تا دوا قؤناهي لَيكؤَلينةوة بة ر نةخؤشي درَيذخايةن، هةموو ئةوانة

كذذة  لذذةوةي  يذذة  طذذر ن ئذذةوة ِرَي يذذة  مذذةدةني، بؤ عذذواي  لذذة دة يذذاوازة  دةكرَيتةوة، خاَلي دووةم/ دةعواي جةزائي ج
ئذذةوةي بةدةعواي مةدةني سكاآلكار داواي قةرةبوو بكات  سذذَييةم/  خذذاَلي  كذذةوتووة،  يذَذي  كذذة ل بؤ ئةو زيانانةي 

سذذكاآلكار  تذذةي  نذذةوة دوا و نذذاهي لَيكؤَلي هذذةتا دوا قؤ ضذذونكة  صذذرة،  صذذيل حا ئذذةوة تةح تذذي  يذذب و سذذتا هر مامؤ
كذذة كذذاتَي  يذَذت،  شذذتةوايي ر وةردةطري سذذوَلح و ئا هذذاتن و  سذذزاكة ثَيك كذذة  ئذذةوةي  هذذؤي  تذذة  ئذذةوا دةبَي وودةدات  

فااي ) تذذةنها بخت بذذيَب،  هذذةردوو (  يذذة،  شذذبوون ن قذذابيري لَيخؤ ئذذةوة  كذذة  تذذةوة،  كذذة دةمَينَي حذذةقي عامة شذذي  ة
يذذان  كذذة  ئذذةوةي حاَلةتة بذذؤ  بذاردةكةا ثَيويستة لةبةردةم سوَلتةي قازي دا هةبَي، ضونكة ئةوة دةطةِرَيتةوة 

ثَيويستة  جةسيمةتي ِرووداوةكة، جةسامةتي ِرووداوةكة فةرق دةكات لة حاَلةتَيكةوة بؤ حاَلةتَيكي تر، بؤية
اسيت ئةوةي كاك حمموديب باسي كرد لة رهةم هةرامةكة هةبَي و هةم ع وبةكةي تريب هةبَي، مةسةلةي 

كذذان دا لذذة دةعوا سذذتا  يذذة ئَي يذذة، بؤ طذذة هة سذذتان و ذين يذذةتي دار شذذارةكان دا بةِرَيوةبةرا هذذةموو  لذذة  لذذة دا،   ،
شذذكَينرمةحاكيمةكان دا كاتَي  كة ر عذذامودَيووداوَي  درةختَي  دة ئذذةوة رَي،  يذذان  بذذا  كذذةركي كارة وةكان، ووناك

بذذذاردن ر نذذة ثَي قذذةزا و هةموو ئةوا هذذةموو  نذذاو  لذذة  شذذيان  كذذة بة نذذةوة  ئذذةو بةِرَيوةبةرايةتيا يذذةن  وودةدات لةال
كذذة رناحيةكانيب دا هةية، بؤية ئةو كا سذذةي  ئذذةو كة كذذرَي  بذذؤ تة ئيلبار دة قذذةوماوة  سذذت  لذذة دة كذذةي  ووداوة
 ت، زؤر سوثاس.ئةوةي ئةو ثَيبذاردنانة ئةجنام بدا
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 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ بةِرَيز أبوبكر هةَلةدني، ئَيستا داوا لة بةِرَيز د.ظاآل دةكةين ماددةكة بة داِرشتين نوَي، داِرشتنَيكي 

 تازة خبوَينَيتةوة.
 بةِرَيز ظاآل فريد إبراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (ي ئةصَري ياساكةداية، كة ئَيستا ئَيمة هةمواري دةكةين.24ز د.جوان وةآلمةكة لة مادةي )بةِرَي

 ماددةي سَييةم:
 (ي ياساي هاتووضؤ هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةيةي خوارةوة دةخوَيندرَيتةوة:23دةقي بةشي ذمارة )

شذذ-1 يذذان نةخؤ ئذذازار  يذذةي  تذذة ما سذذوارؤيةك ببَي خذذووريين  بذذةهؤي لَي سذذَي   طذذةورة )هةركة ماارض ي  أذى أو 
كذذة عاهة( يان ثةككةوتةيي )جسيمني يذذان ( ثةككةوتةيي هةميشةيي بؤ كةساني دي سذذاماني  سذذةروةت و  يذذان 

كذذةمرت لةبةر ر مذذانس  شذذةا  لذذة  يذذةك  بذذؤ ماوة نذذدكردن  ةضاونةكردني ياسا و ثةيِرةو ِرَينماييةكان ئةوا بة بة
ةفت سةد و ثةجنا هةزار دينار كةمرت نةبَيت و لة نةبَيت و لة دوو ساَل زياتر نةبَيت و بة هةرامةيةك لة ح

لذَذةتي  شذذانةوةي مؤ طذذةَل لَيِراكَي يذَذت لة سذذزا دةدر نذذةبَيت  يذذاتر  نذذار ز هذذةزار دي سذذةد  يذَذني  يذذؤن و ث يذذةك مر
 لَيخوورينةكةي بؤ ماوةيةك لة شةا مانس كةمرت نةبَيت.

شي يان بَيباكي يان شؤفَيرةكة لة ئةطةر تاوانةكة ئةجنام درابوو لة كاتي لَيخووريين سوارؤيةكة بة سةركَي-2
ذَير كاريطةري ماددةيةكي سةرخؤشكاري يان هؤشبةر بووبَيت يان يارمةتي ئةو كةسةي نةدابَي كةوا تاواني 
تذذة  سذذزاكةي دةبَي ئذذةوا  يذذداني  نذذاي يارمةت بذذووني توا طذذةَل  بذذؤي لة نذذةكردبَيت  مذذةتي  يذذان داواي يار كذذراوة  لَي

يذذةك بةندكردن بؤ ماوةيةك لة يةك ساَل كة لذذة  مرت نةبَيت و لة سَي ساَل زياتر نةبَيت يان بة ثَيبذارددنَي  
مريؤن دينار كةمرت نةبَيت و لة يةك مريؤن و ثَيني سةد هةزار دينار زياتر نةبَيت يان بة هةردوو سزايةكة 

 لةطةَل لَيِراكَيشانةوةي مؤَلةتي لَيخوورين بؤ ماوةيةك لة يةك ساَل كةمرت نةبَيت.
سذذذتة ل-3 طذذذاداري ثَيوي خذذذوورين ئا لذذَذةتي لَي شذذذانةوةي مؤ يذذذاري لَيِراكَي نذذذي بِر كذذذاتي دةركرد لذذذة  طذذذا  سذذذةر داد ة

 بةِرَيوةبةرايةتي هاتووضؤي ثةيوةنديدار بكاتةوة لة دواي بنِيبووني حوكمي تاوانباركردنةكة.
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

يذذة سوثاس بؤ بةِرَيز د.ظاآل، ئَيستا ئ ئذذةو ماددة طذذدان،  نذذة دةن يذذةوة دةخةي شذذَيوازةي خوَيندرا بذذةو  ةو ماددةية 
ئذذةوةي دذن  )41بةو شَيوازةي كة خوَيندرايةوة كَي لةطةَلة  ) نذذن،  سذذةند دةزا بذذة ثة كذذةس دذن، 7( كةس   )

خبذذوَينني   يذذة  ئذذةم ماددة نذذازا   جذذا  طذذرين،  شذذوو وةردة ضذذارةكَي  ث بةزؤرينةي دةنس ثةسند كرا، ئَيمة دواي 
سذذةعات )باش تذذا  لذَذدةطرين  شذذتنةكة هة مذذاددةي )4ة داني يذذة  شذذنياري هة سذذايي ثَي نذذةي يا قذذة، ليذ يذذةك دة  ،)4 )

( 4هةَلبطريَيت، ئةوجا ئةطةر لةطةَلدان هةَلبطريَيت بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدان، كَي لةطةَل ئةوةية ماددةي )
 هةَلبطريَيت 
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 بةِرَيز ظاآل فريد إبراهيم:
 بؤية هةَلمان طرتووة.ثةيوةستة بة حيلزي سةيارة 

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 كاك فرست، خاَلي نيزامي، فةرموو.

 بةِرَيز فرست صؤيف عري:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

هذذةردووكيان(  يذذان  لذَذَي ) تذذر دة بذذةتَيكي  تةنها ثةيوةست نية بة حيلزي سةيارة، ئةو ماددةية ثةيوةستة بة با
حذذةب  لَير بذذة  يذذان  بذذَي  حذذةل دة ثذذارة  بذذة  ة )يان(ةكةتان هةَلطرتووة، ئةوة كةسَي  مردووة لَيرة، يةعين يان 

شذذيان  كذذارَيكي با يذذة  كذذةم ثَيموا شذذتطرييان دة نذذة ث لَيرة قازي دةتوانَي، بةآلم ئةطةر وةكو ئةوةي ئةوان كردوويا
ةي بكات هةم حةبسي بكات، بؤية كردووة، مةجبووري كردووة دةبَي قازي هةردووكي بسةثَييَن، هةم هةرام

 من لةطةَل ئةوةم تَينَيت ئةوة.
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 ةئي خياليف لةسةرة، د.بةهار، فةرموو.سوثاس كاك فرست، ر
 بةِرَيز بةهار عبدالرمحن:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

هذذةردووكيان( خيالف يذذان  سذذةلةي ) ئذذةو مة كذذةداخؤي  سذذخة عةرةبيية لذذة نو ئذذةوةي  بذذةر  بذذوو، لة سذذةر  كذذي لة  َي
يذذة ر هذذاتووة و لوهةوي نذذدكردنيب  مذذةا بة يذذة، هةرا بذذةينيان هة لذذة  هذذاتووة )و(  نذذدكرنيب  سذذتكردنةكة، بة ا

( لة دواييدا هيض ئةهميةتَيكي بنلتا العقيبتنيهاتووة لة دواييشدا دةَلَي )بكرتا الع وبتني(  كة تؤ بَرَيي )و( )
يذذة نامَييَن، ب ةآلم كة سةيري نوسخة كوردييةكةمان كرد ئةوةي كة كراوة بةكوردي ضاككراوةتةوة، ئةو هةَلة

 ضاككراوةتةوة لة كوردييةكةدا، بؤية ئَيمة ئةوةنان البرد.
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

شذذنياري  سذذايي خبةيبؤية ئَيمةا بة ثَيويست دةزانني ثَي نذذةي يا تذذان دا، رليذ ئذذي خؤ طذذدان، رة يذذةكان نذذة دةن ةئ
( كةس بة 45( هةمووي هةَلبطريَيت دةست بةرز بكاتةوة، كَي لةطةَلة  )4وةرطريان، ئةوةي لةطةَلة ماددةي )

مذذاددةي ) نذذن  سذذةند دةزا ئذذةوةي دذة  )4ثة هذذةَلبطريَيت،  كذذرا، 6(  سذذةند  نذذس ثة نذذةي دة كذذةس دذن، بةزؤري  )
 هاوشَيوةي هةية، فةرموو سةرؤكي ليذنةي ياسايي.( ثَيشنيارةكي 5بةِرَيزان ماددةي )

 بةِرَيز ظاآل فريد إبراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

طذذةي 5ماددةي ) ضذذونكة بِر يذَذت،  هذذةَليب بطري بذذيض  هذذةَلبطريَيت، دة كذذة  يذذار دراوة  ( ليذنة ثةيوةنديدارةكان بِر
نذذد2( و )1) ئذذةوةي بة مذذاددةي )( ئَيمة بؤية دابوومان بة قازي تةح يجن، لةبةر  لذذة  بذذوو  ( و 1كردمنان البرد
ئذذةو 2) نذذاتوانَي  تذذةح يجن  قذذازي  نذذاوة  ( ئةطةر سةيري بكةنةوة كة ثةسندمان كرد، بةآلم كة بةندكردمنان دا
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يذذةا  ئذذةو ماددة سذذتة  يذَذرة ثَيوي يذذة ل مذذةوزوو ، بؤ قذذةزاي  بذذؤ  ضذذَيتةوة  بذذَي ب كذذات، دة سذذم ب عذذة حة مةوزوو
 هةَلبطريَيت.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/
مذذادام ؤ سةرؤكي ليذنةي ياسايي، ئةطةر رةئيةكي دذ بةم رسوثاس ب يذذة،  شذذتم ن يذذارة وا تَيطةي ةئية هةبَيت، د

مذذاددةي ) هذذةَلطرتين  طذذدان،  نذذة دةن شذذنيارة دةخةي ئذذةو ثَي مذذة  لذَذة  )5نية ئَي كذذَي لةطة سذذند 49(،  كذذةس بةثة  )
 كةس نية، بةكؤي دةنس ثةسند كرا. ( هةَلبطريَيت، ئةوةي دذة  5دةزانن ماددةي )

 بةِرَيز ظاآل فريد إبراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ماددةي ضوارةم:
سذذيت روةزارةتي ناوخؤ بة هةماهة تذذي تةندرو طذذةَل وةزارة نذذي رَينطي لة يذذاري كرد بذذؤ د سذذت  مذذايي ثَيوي يذَذذةي ن

 ماددة كرولييةكان لة لةشي شؤفَير دةردةكات.
 ن ئةوة.ئةحكام خيتامية تةقريبة

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
يذذة، ر شذذة ن مذذد ئةحكام خيتامية، رةئي هةية لةسةر  موناقة تذذر د.حم فذذةرموو، دوا سذذتوون،  كذذاك بَي يذذة،  ئذذي ن ة

 عري.
 بةِرَيز بَيستوون فائجن حممد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
اذة بةوة كراوة ة هؤكارةكاني دةرضووني ئةم تةعديرةدا ئاممن لةسةر نةصي ئةو ماددةية قسةم نية، مادام ل

بذذة ني هاتووضؤ ئةم تةعديرة كراوة، رووداوةكابؤ كةمكردنةوةي ر يذذان  شذذَيكي زؤر ووداوةكاني هاتووضؤا بة
ئذذةم  ثذذَيب  لذذة  هؤي خراثي رَيطا و بان و سيستةمي هاتووضؤية، من ثَيشنيار دةكةم ماددةيةك ئيزافة بكرَي 

 رؤكي ليذنةي ياسايي خوَيندييةوة، ئةويب بةو شَيوةية:ماددةيةي كة سة
َيطاوبانةكان بة وةزارةتي ناوخؤ بؤ ضاككردني ربِري ئةو هةرامانةي كة لةم ياسايةدا دياري كراوة بدرَيتةوة 

 و بؤ خةرش كردن لة خزمةتي سيستةمي هاتووضؤدا، زؤر سوثاس.
 ةمان:بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرل

 سوثاس بؤ بةِرَيز بَيستوون فائجن، بةِرَيز د.حممد عري، فةرموو.
 بةِرَيز حممد عري ياسني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سذذاَلي 86ثاا ئةوةي لةطةَل بةِرَيز د.فرسةتيب ِراوَيذمان كرد هةروةك ديارة لة ياساكةدا ياساي ذمارة ) (ي 

مذذاذ (2004) هذذيض ئا شذذةكاني دا  لذذة بة كذذام  تذذؤر لة هيض  خذذووريين مؤ يذذان لَي نذذان  بذذةكار هَي سذذتين  بذذة ِرَيكخ ةي 
نذذة سذذكل  يذذان باي سذذتان دا رسكرَيت  هذذةرَيمي كورد لذذة  سذذةر دراوة،  سذذكرَيت لة تذذؤر  سذذكل و مؤ يذذم باي بذذة دا نذذة  ؤذا
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ضذذاوي رجاددة مذذاتؤر كان دا لَيدةخوورن بةبَي ئةوةي رة هذذةرة زؤري  بذذةي  كذذةن، زؤر ضذذؤ ب يذذةكاني هاتوو َينماي
مذذارة بذذَي ذ يذذان سذذكريتةكان  سذذةالمةتي  كذذآلوي  هذذةرة زؤري  بذذةي  نذذةكراون، زؤر مذذاريب  يذذة، تؤ يذذان ن ن و تابرؤ

مذذا نذذةي  كذذة ئةوا يذَذت  مذذةن دةبينر بذذة دةط بذذةكارناهَينن، زؤر  سذذةالمةتي  يذذةكاني  سذذكل هؤ سذذكريت و باي تؤر 
كذذةلَيدةخوورن رةضاوي ر يذَذت   َينماييةكاني جاددة، خَيرايي، يان ترافي  اليتيب بكةن، ئةو بة ماناي ئةوة د

بذذةبَي  سذذوارؤيانة  ئذذةو  خذذووريين  سذذا رلَي يذَذي يا بذذة ث سذذايي،  شذذتَينةي يا كذذةم ث شذذنيار دة يذذة ثَي نذذةخراوة، بؤ َيك
 ماددةيةك ئيزافة بكرَي بةو شَيوازة:

سذذتين بذذة بة سذذت  جذذةكاني ثةيوة ضذذؤ ر مةر لذذة هاتوو مذذاركردن  كذذاني تذذابرؤ و تؤ سذذتين هؤكارة كذذاني بة َيكارة
بذذ كذذةدا جَي سذذوارؤكاني دي سذذةر  كذذة لة سذذكريتيب سذذةالمةتي  مذذاتؤر  سذذكل و  سذذةر باي سذذتة لة بذذن ثَيوي ةجَي دة

 جَيبةجَي بنب، هيوادارم لةبةرضاو وةربطريَي.
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ بةِرَيز حممد عري، خاتوو ثةروا عري، فةرموو.
 بةِرَيز ثةروا عري محة حممد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 زان ئةنداماني ثةرلةمان.بةِرَي

تذذر  خذذاَلي  يذذةك  فذذةي  كذذة ئيزا يذذة  بذذةتَي  هة سةرةتا من ثشتطريي لة داواكةي كاك بَيستوون دةكةم، ضونكة با
مذذارة )10بكرَي يان ماددةيةكي تر بكرَي، لة بةشي ) سذذاي ذ سذذاكةا يا سذذاَلي 86(ي يا ضذذؤنيةتي (2004)(ي 

هذذاتي  مذذةَلَي  دا تذذا كؤ كذذة صةري كردني داهاتي سزاكان، وا ضذذييانةي  ئذذةو سةرثَي بذذؤ  كذذةوَي  سذذت دة مذذان دة زؤر
لذذة (%50)دةكرَي، يان ئةو سزايانةي كة دةدرَين، ئةم داهاتانة ئةوان لة  بذذات،  ( %50)ي وةزارةتي دارايي دةي

كذذةم  شذذنياز دة لذَذةدا ثَي يشي دةسةآلتي وةزيري ناوخؤية كة بتوانَي بةكاري بهَينَيتةوة، جا بؤية ئةطةر لةو خا
كذذة (%25)زافة بكرَي لة ئةطةر ئةوة ئي بذذةتَي   هذذةر با يذذان  ي ئةو داهاتةي كة لة سةرثَيضييةكاني هاتووضؤ 

لذذة  تذذا  يذَذت، وا طذذا ب سذذةآلتي ثارَيز لذذة دة ضذذؤوة  يذذةتي هاتوو بذذة بةِرَيةبةرا كذذة (%25)ثةيوةستة  تذذةي  ئذذةو داها ي 
مذذة دة كذذة ئَي كذذات،  صذذةريف ب ضذذؤ  بذذواري هاتوو سذذتادا دةست دةكةوَي لة دةسةآلتي ثارَيزطا بَيت بؤ  لذذة ئَي نذذني  زا

لذذة  يذذاري )(%20)تذذةنها  بذذة بِر يذذةوة  قذذةيراني داراي لذذة دواي  كذذرَي  صذذةري دة ضذذؤ  بذذؤ هاتوو (، زؤر 18 -10ي 
 سوثاس.

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةِرَيز ثةروا عري، بةِرَيز ئومَيد حةمة عري، فةرموو.

 احل:بةِرَيز ئومَيد حةمة عري ص
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 من تةنها ثشتيواني لة قسةكاني كاك بَيستوون و ثةروا خان دةكةم.
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 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس بؤ بةِرَيز ئومَيد حةمة عري، بةِرَيز يروانت نيسان، فةرموو.

 بةِرَيز يروانت نيسان ماركؤس:
 ةرلةمان.بةِرَيز سةرؤكي ث

اسيت جوزئةكيب وي ثارة بَيتة بؤ ضَيكردنا صيانة شةرعة ك بَيستوون و د.حممد عري دكةم، رثشتةظانيا كا
 َيدان كةمرت بيت، سوثاس.قعةت دةالئيرة بؤ مة شاريعة دا رو دةالئيال رو

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 ، بةِرَيز مردان خدر، فةرموو.سوثاس بؤ بةِرَيز يروانت نيسان

 :مصطفىبةِرَيز مردان خدر 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ضذذونكة زؤر ز كذذةم،  رذذي دة مذذد ع شذذنياري د.حم لذذة ثَي سذذكرةكان رتةنيا ثشتطريي  مذذاتؤر  ضذذؤي  يذَذ  ةروورة هاتوو
 خبرَيت، سوثاس.

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 مردان خدر، بةِرَيز حتسني إمساعيل، فةرموو. سوثاس بؤ بةِرَيز

 بةِرَيز حتسني إمساعيل أمحد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 َيكخستين زةروورية.تايبةتي لة بواري مؤتؤر سكرَيت رمنيب هةر ثشتطريي كاك د.حممد عري دةكةم، بة
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ز حتسني إمساعيل، ئَيستا داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةين تَيبينيةكان ئةوةي وةريان طرتووة، سوثاس بؤ بةِرَي
بزانن بةشَيوازَي  لة شَيوازةكان سوودي لَي ببينني، دوو/ ثَيشنيار هةبوون هةر ثَيشنيارَي  ثشتيواني زياتر 

بذذاس و بيين رثَيشنيارةكةت بة نووسرا لة سَي كةسي لةطةَلدا بوو، كاك بَيستوون ئةطةر ةنطة ئاسانكارييةكي 
 بَيت، بةَلَي فةرموو.

 بةِرَيز ظاآل فريد إبراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

تذذةنزيم  كذذةدا  لذذةناو ماددة شذذنيارة  ئذذةو ثَي كذذرد،  يذذدي  كذذةس تةئ ثَيشنيارةكةي كاك بَيستوون كة زياتر لة سَي 
تذذةنزميي  سذذاكةدا  ضذذؤنيةتي كراوة، بةشَيكي تايبةتي هةية لةناو ئةصري يا نذذةوَي  طذذةر دةتا بذذةآلم ئة كذذردووة، 

يذذة  يذذةكي ديكة نذذي ثرؤذة شذذكةا كرد تةنزيم كردني كة لة ناو ياساكةدا هةموار بكرَيت، ئةوا ثَيويسيت بة ثَي
ئذذةو  نذذي  خذذةرش كرد ضذذؤنيةتي  كذذراوة،  بؤ هةموار كردنةوة، ضونكة لة ناو ئةصَري ياساكةدا ئةو بابةتة حةل 

نذذا لذذة  يذَذن  كذذة وةردةطري نذذةي  شذذنياري هةراما كذذةم، ثَي شذذنياري ية بذذؤ ثَي ئذذةوا  كذذراوة،  تذذةنزيم  سذذاكة  صذذَري يا و ئة
طذذاي  سذذاكةدا جَي نذذاو يا لذذة  شذذكرَي  طذذةر ب كذذراوة، ئة حذذةل  ميذذة  بذذة ئةنز دووةم/ كة بةِرَيز حممد عري كردي، كة 
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ميذذة بكةينةوة ئةوا هةندَي  كامتان بدةنَي لة ليذنةي ياسايي بؤ ئةوةي بتوانني دايِيَيذينةوة، بةآلم بة ئة نز
هذذةر أنظمة القيادة و العربات و رسيم تسجيل العرباتحةل كراوة، ) ( يةعين بة ئةنزمية حةل كراوة، ئةطةر 

 ئيصراريب دةكةن لةسةر ثَيشنيارةكةتان كة لة ياسا جَيطاي بكرَيتةوة ئةوا ثَيويستيمان بة كات دةبَي.
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: 

 ، فةرموو.لطيفاس، بةِرَيز تةالر سوث
 حممد:لطيف  بةِرَيز تةالر

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
كذذة  يذذةت  كذذان   جو ذذة   جينا لذذة دادطا كذذة  سذذيانةي  بذذةو دؤ تذذة  سذذزايني، تايبة مذذةي  نذذة هةرا ئذذةم هةراما

صذذةوةردةطريَي، لةبةر ئةوة دةضَيتةوة سةر حيساباتي وةزارةتي داد، لةبةر ئةو نذذي ة ئةوانة شَيوازي  ري كرد
كذذاري وةزاري و و ر تذذةدةخولي  بذذة  بذذَي  ئذذةوة دة يذذة  كذذراوة، بؤ مذذاذةي ثَي كذذة ئا َيكارة ياساكاني بةو ماددةية نية 

نذذةدا  لذذةو ماددا هذذاتووة  كذذة  نذذةي  ئذذةو هةراما كذذرَي،  سذذةر ب كذذاري لة تذذري دةوَي و  سذذةي ورد يذذة ديرا شذذرت وا با
مذذة م بذذةو هةرا يذذدارة  يذذةعين رثةيوةند طذذريَي،  كذذة وةردة نذذةي  بذذيتروريا لذذة ة كذذة  نذذةي  بذذةو هةراما يذذة   هة

طذذاداري  بذذةِرَيزةكان ئا نذذة  نذذدام ثةرلةما ئذذةوة ئة سذذتة  يذذة ثَيوي بةِرَيوةبةرايةتي مرورييةكانةوة وةردةطريَين، بؤ
 ئةو خاَلة بن.

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 مروان، فةرموو.، خاَلَيكي نيزامي، مامؤستا مةال لطيفسوثاس بؤ بةِرَيز تةالر 

 بةِرَيز حسني إمساعيل حسني )مال مروان(:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مذذاتؤر  بذذةتي  سذذتان بةتاي هذذةرَيمي كورد لذذة  هذذةبَي  ثَيب ئةوةي كة ثةلة بكةين، ئةوةندةي كة من مةعرومامت 
نية ئَيمة بة  تابرؤي تايبةتي خؤي هةية و تؤماريب كراوة، ئةطةر مةبةستمان ئةو ماتؤرانة بن كة تابرؤيان

يذذةكن،  هذذيض تابرؤ بذذَي  سذذةنةوية و  بذذَي  كذذة  نذذة  يذذة و لةوا لذذة ِران سذذؤران و  لذذة  يذذة  دةيان و سةدان سةيارةمان هة
تذذربني  يذذارم ورد يذذةعين خواز مذذاتؤِريب،  بذذؤ  هذذةم  سذذةيارة،  بذذؤ  هذذةم  يذذة  شذذيت  يةعين ئةو حاَلةتة حاَلةتَيكي ط

 امةلةي لةطةَل بكرَي ئةم حاَلةتانة.لةطةَل جيهةتي تايبةمتةند قسة بكةين بزانني داخؤ ضؤن موع
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

سوثاس بؤ بةِرَيز مامؤستا مةال مروان، ليذنةي ياسايي، بةَلَي فةرموون خوَيندنةوةي ماددةكة بةو شَيوازةي 
 ة.كؤتايي، ئةطةر ثَيويستتان بة كات هةبَيت، دواي نان خواردن، تةواوي بك

 بةِرَيز ظاآل فريد إبراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

حذذةل  ميذذة  بذذة ئةنز ليذنة ثةيوةنديدارةكان ثَييام واية مةسةلةي بةستين تابرؤ و تؤماركردن و ئةو ِرَيكارانة 
 كراوة، بؤية ثَييان باا نية لة ناو ياساكة دووبارةي بكةنةوة.
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 ماددةي ضوارةم:
يذَذذةي وةزارةتي ناوخؤ بة هةماهةنطي  نذذي ِر يذذاري كرد بذذؤ د سذذت  مذذايي ثَيوي سذذيت ِرَين تذذي تةندرو طذذةَل وةزارة لة

 ماددة كرولييةكان لةلةشي شوفَير دةردةكات.
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

كذذات  بذذةرز ب سذذيت  نذذي دة سذذةند دةزا  ئةو ماددةية بةو شَيوازةي خوَيندرايةوة دةخةينة دةنطدان، ئةوةي بةثة
 ( كةس بة ثةسةند دةزانن، ئةوةي دذة  كةس نية بةكؤي دةنس ثةسةند كرا.54)

 بةِرَيز ظاآل فريد إبراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ماددةي ثَينلةم:
 كار بةهيض دةقَيكي ناكؤك لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياسايةدا ناكرَيت.

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
لذَذة  ) كذذَي لةطة طذذدان،  نذذة دةن يذذةوة دةخةي كذذة خوَيندرا سذذةند 54ماددةي ثَينلةم بةو شَيوةيةي  كذذةس بةثة  )

 دةزانن، ئةوةي دذة  كةس نية، بةكؤي دةنس ثةسةند كرا.
 بةِرَيز ظاآل فريد إبراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ماددةي حةوتةم:

سذذتان ر بآلوكردنةوةي لة ر( ِرؤذ بةسة30ئةم ياساية لة دواي تَيثةِربووني ) ؤذنامةي فةرمي وةقائيعي كورد
 جَيبةجَي دةكرَيت و بةسةر ئةو تاوانانة ثيادة دةكرَي كة لةدواي بةركاربووني ئةجنام دةدرَين.

 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
نذذة د يذذةوة دةخةي شذذَيوازةي خوَيندرا بذذةو  يذذة  ئذذةو ماددة يذذة،  شذذة ن نذذي موناقة سذذةند دةزا ئذذةوةي بةثة طذذدان،  ةن

 ( كةس بة ثةسةند دةزانن، ئةوةي دذة  كةس نية بةكؤي دةنس ثةسةند كرا.56دةسيت بةرز بكات  )
 بةِرَيز ظاآل فريد إبراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 هؤيةكاني دةرضوواندن:

مذذارة ) بةلةبةرضاوطرتين ئةو ثةرةسةندنانةي هاتؤتة ئاراوة دواي دةرضووني ياساي سذذاَلي 86هاتووضؤ ذ (ي 
جنذذةكان (2004) طذذةَل ئاما نذذدني لة طذذرةوة و طوجنا سذذزاي جَي كذذاركردن بة نذذاوي  لذذة ثَي بذذؤ و  سذذاية  ئذذةم يا ي 

 ووداوةكاني هاتووضؤ ئةم ياساية دةرضووَيندرا.سنوورداركردني ر
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

 َيخاني، فةرموو.ش، دواتر د.شوكرية اللطيفعبدتَيبيين هةية  كاك ئاري 
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 مولود: عبداللطيفبةِرَيز ئاري 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سذذايةك ر هذذةر يا ضذذووني  هذذؤي دةر جذذار  نذذدَي   يذذة هة طذذة، بؤ سذذا زؤر زؤر طرن لذذة يا ضذذوون  يذذةكاني دةر اسيت هؤ
يذذددي خبةي تذذةركيزي ج بذذَي زؤر  يذذة دة تذذرة، بؤ سذذاكة زؤر مذذةكاني يا لذذة حوك جذذار  نذذدَي  يذذةكاني هة سذذةر هؤ نذذة 

لذذة اسيت زؤر رةكيكة و زؤريب كةمة، يةعين تَيرة ناكا، بر دةرضوون، ئةوةي كة لَيرة نووسراوة بة مذذن  يذذة  ؤ
يذذاتر ر كذذدا ز لذذةثةراطرافَي ئذذاراوة  تذذة  سذذةندنانةي هاتؤ ئذذةو ثةرة ضذذاوطرتين  تذذةوة، بةلةبةر ووي ر وو  كردؤ

سذذاَلي 86اساي هاتووضؤ ذمارة )هامةشة و ثةيوةندي و شارستانَيتييةوة و ثاا دةرضووني ي و  (2004)(ي 
سذذاية  ئذذةم يا جنذذةكاني  طذذةَل ئاما سذذنوورداركردن و لة ثَيناوي كاركردن بة سزاي جَيطرةوة و طوجناندني لة بذذؤ 

نذذةوةي ر سذذتينكةمكرد ضذذؤ و ثارا كذذاني هاتوو لذذةم رووداوة يذذان  يذذاني هاووآلت يذذاتري ط سذذاية  ز ئذذةم يا ووةوة 
 دةرضووَيندرا، زؤر سوثاس.

 ز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَي
ئذذاري  بااداللطيفسوثاس بؤ بةِرَيز  بذذةِرَيزان ع بذذة  سذذراو  بذذة نوو سذذيوتة  ئذذةوةي نوو نذذةبَيت  محذذةت  طذذةر زة ، ئة

 ئةنداماني ليذنةي ياسايي بدة، بةِرَيز شكرية شَيخاني، فةرموو.
 )شوكرية شَيخاني(:مصطفى بةِرَيز شوكرية مسايل 

 رؤكي ثةرلةمان.بةِرَيز سة
يذذان،  مذذاَلي هاووآلت يذذان و  من ثَيم باشة لةجياتي وشةي )سنووردار كردن( بكرَيتة كةمكردنةوة و ثاراستين ط

 سوثاس.
 بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمنيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

حذذازر خذذواردن  سذذاية  ئذذةم يا سذذةندكردني  بذذةِرَيزان دواي ثة شذذَيخاني،  شذذوكرية  بذذةِرَيز  بذذؤ  تذذر سذذوثاس  ة، دوا
ئذذةوةي  بذذؤ  نذذةوة،  ثذذَي دةكةي سذذت  مذذاوة دة لذَذةي  ئذذةو خا هذذاتوو  تذذةي دا دانيشتنةكة كؤتايي ثَي دةينني، لة حةف

 بةثضِري دةست ثَي نةكةين، هةر خؤي فةصل فةصرة، بةا بةشة.
 بةِرَيز ظاآل فريد إبراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 هؤيةكاني دةرضوواندن:

مذذارة )بةلةبةرضاوطرتين ئةو ثةرةسة سذذاَلي 86ندنانةي هاتؤتة ئاراوة دواي دةرضووني ياساي هاتووضؤ ذ (ي 
يذذان و  2004 يذذاني هاووآلت سذذتين ط ضذذؤ و ثارا و لة ثَيناو سنوورداركردن و كةمكردنةوةي ِرووداوةكاني هاتوو

 طوجناندني لةطةَل ئاماجنةكاني ئةم ياساية، ئةم ياساية دةرضووَيندرا.
 كي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَيمني

نذذة  يذذة دةخيةي سذذةري بؤ نذذابينم لة يذذةك  هذذيض تَيبين يذذةوة،  شذذَيوازةي خوَيندرا بذذةو  ضذذوواندان  يذذةكاني دةر هؤ
 دةنطدان، طيان و ساماني هاووآلتيان 
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 بةِرَيز ظاآل فريد إبراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 هؤيةكاني دةرضوواندن:
سذذةندنا مذذارة )بةلةبةرضاوطرتين ئةو ثةرة ضذذؤ ذ سذذاي هاتوو ضذذوواندني يا ئذذاراوة دواي دةر تذذة  (ي 86نةي هاتؤ

نذذ (2004)سذذاَلي  لذذة ثَي نذذةوةي رو  سذذنوورداركردن و كةمكرد يذذان و او  سذذتين ط ضذذؤ و ثارا كذذاني هاتوو ووداوة
 ساماني هاووآلتيان و طوجناندني لةطةَل ئاماجنةكاني ياساكة ئةم ياساية دةرضووَيندرا.

 منيكي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز جعفر إبراهيم ئَي
سذذةندي  كذذَي بةثة طذذدان،  نذذة دةن ضذذوواندان دةخةي يذذةكاني دةر سذذايي، هؤ نذذةي يا سوثاس بؤ بةِرَيز سةرؤكي ليذ

 ( كةس دذة، بةزؤرينةي دةنس ثةسةند كرا.1( كةس بةثةسةند دةزانن، ئةوةي دذة  )51دةزاني  )
( كةس بةثةسةند دةزانيت، 50دةسيت بةرز بكات  ) كؤي ياساكة دةخةينة دةنطدان، كَي بةثةسةند دةزانَيت

طذذةلي  ثذذريؤزة لة سذذتان،  لذذةماني كورد لذذة ثةر ثذذريؤزة  كذذرا،  سذذةند  نذذس ثة بذذةكؤي دة يذذة،  كذذةس ن ئذذةوةي دذة  
 كوردستان، دةستتان خؤا، دانيشتنةكة كؤتايي هات.

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 د. يوسَ حممد صادق                    جعفر ابراهيم ئَيمينكي                           فخرالدين قادر                    
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري س           َيري ثةرلةماني             سكرت  

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                              كوردستان – كوردستان
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 (ي 7ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 2018–2–6كةوتي رَي سَي شةممة

 خولي ضوارةمي هةَلبذاردن
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  (7ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 2/2018/ 6 رَيكةوتي شةممةسَي 

سذذتان  ثةرلةماني  6/2/2018رَيكةوتي  شةممةسَي  رؤذي ثَيب نيوةِرؤي(ي 11كاتذمَير )   يذَذراق  -كورد ع
سذذةرؤكايةتي  فذذبذذة  سذذةرؤك و، بذذةِرَيز جع طذذري  كذذي جَي بذذراهيم ئَيمين لذَذةبانيبذذةِرَيز ر ا طذذةرد تا سذذكرتَيري  بَي

 ( ي خؤي بةست.2018, ساَلي )ضوارةميخولي  (ي7, دانيشتين ذمارة )ثةرلةمان
 بةرنامةي كار:

مذذارة )ةوِر( لة ثةي20(ي ماددة )1اني بِرطة )بةثَيي حوكمةك نذذاوخؤي ذ سذذاَلي 1ي  هذذةمواركراوي  ي 1992(ي 
مذذارةا ي دبِريار ثةرلةمانعَيراق, دةستةي سةرؤكايةتي  -كوردستان ثةرلةماني  شذذتين ذ خذذولي  (ي7) كاتي داني

كذذات ) لذذة  بذذذاردن  ضذذوارةمي هةَل خذذولي  لذذة  لذذةم  سذذاَلي ثَين شذذةممة 11بذذةهارةي  سذذَي  يذذوةِرؤي رؤذي  ثذذَيب ن (ي 
 بةم شَيوةية بَيت: دا 6/2/2018رَيكةوتي 

كوردستان لةاليةن ليذنةي كاتي بؤ ثَيداضوونةوةي  طفتوطؤ كردني ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةماني 1
( شةشةم ياساي 8ةي )–( ة و بر2014( ي ساَلي )26ثةيرةوي ناوخؤ ئامادة كراوة، بةثَيي برياري ذمارة )

( ي 94( ي هةموار كراو ثاَلثشت بة ماددةي )1992(ي ساَلي )1هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان ذمارة )
 ( ي هةموار كراو.1992( ي ساَلي )1اني كوردستان ذمارة )ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةم

( لة ثةيرةوي ناوخؤي 71خوَيندنةوةي يةكةم بؤ ئةو ثرؤذة ياسايانةي خوارةوة بةثَيي ماددةي ) -2
 ( ي هةموار كراو:1992( ي ساَلي )1ثةرلةماني كوردستان ذمارة )

 ةزراوةكاني هةرَيمي كوردستان.ثرؤذة ياساي دةستةبةر كردني نوَينةراني ئافرةتان لة دام 1
 ثرؤذة ياساي رَيكخستين و يةكخستين عةلوةكان. -2
زياد كردني ئةندامي ثةرلةمان بةرَيز )ثةري صاحل حةميد( بؤ سةر ليذنةي خوَيندني بااَل و  -3

( ي 1992( ي ساَلي )1( لة ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةمان ذمارة )44توَيذينةوةي زانسيت بةثَيي ماددةي )
 موار كراو.هة
( لة 75-74-73-72طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي زيادة ِرةوي لةسةر موَلكي دةولةت بةثَيي ماددةي ) -4

 ( ي هةموار كراو.1992( ي ساَلي )1ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 رةبان.بةناوي خواي طةورةو ميه

دانيشتنةكةمان بة ناوي طةلي كوردستانةوة دةست ثَي ئةكةين، خولي ضوارةمي هةَلبذاردن، ساَلي ثَينلةم، 
 (، بةرنامةي كار:2018-2-6(، رؤذي دانيشنت )7دانيشتين ذمارة )

عَيرق ذمارة -( لة ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان20بةثَيي حوكمةكاني برطةي يةكي ماددةي )
( 7( ي هةموار كراو دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان برياري دا كاتي دانيشتين ذمارة )1992ساَلي )(ي 1)
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( ي نيوةرؤي رؤذي 11ي خولي ثايزةي ثَينلةم لة خولي هةَلبذاردني ضوارةمي ثةرلةمان لة كاتذمَير )
 ( بَي و بةو شَيوةية:2018-2-6سَيشةمة رَيكةوتي )

ثةرلةماني كوردستان لةاليةن ليذنةي كاتي بؤ ثَيداضوونةوةي طفتوطؤ كردني ثةيرةوي ناوخؤي  1
( شةشةم ياساي 8ةي )–( ة و بر2014( ي ساَلي )26ثةيرةوي ناوخؤ ئامادة كراوة، بةثَيي برياري ذمارة )

( ي 94( ي هةموار كراو ثاَلثشت بة ماددةي )1992(ي ساَلي )1هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان ذمارة )
 ( ي هةموار كراو.1992( ي ساَلي )1ؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )ثةيرةوي ناوخ

( لة ثةيرةوي ناوخؤي 71خوَيندنةوةي يةكةم بؤ ئةو ثرؤذة ياسايانةي خوارةوة بةثَيي ماددةي ) -2
 ( ي هةموار كراو:1992( ي ساَلي )1ثةرلةماني كوردستان ذمارة )

 ان لة دامةزراوةكاني هةرَيمي كوردستان.ثرؤذة ياساي دةستةبةر كردني نوَينةراني ئافرةت 1
 ثرؤذة ياساي رَيكخستين و يةكخستين عةلوةكان. -2
زياد كردني ئةندامي ثةرلةمان بةرَيز )ثةري صاحل حةميد( بؤ سةر ليذنةي خوَيندني بااَل و  -3

( ي 1992( ي ساَلي )1( لة ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةمان ذمارة )44توَيذينةوةي زانسيت بةثَيي ماددةي )
 هةموار كراو.

( لة 75-74-73-72طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي زيادة ِرةوي لةسةر موَلكي دةولةت بةثَيي ماددةي ) -4
 ( ي هةموار كراو.1992( ي ساَلي )1ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )

كةشي كردني ثوختةي دانيشتين ئَيستا داوا لة بةرَيز بَيطةرد تاَلةباني سكرتَيري ثةرلةمان ئةكةم بؤ ثَيش
 ثَيشوو لةطةَل هياباتي بة هؤ و بَي هؤ فةرموو.

 بةرَيز بَيطةرد تاَلةباني:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بة ناوي خواي طةورة و ميهرةبان.
 ( بةو شَيوةية بوو:2017-1-31( ي ئاسايي رؤذي ضوار شةمة رَيكةوتي )6ثوختةي دانيشتين ذمارة )

 ي دانيشت لةاليةن بةرَيز جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان.دةست ثَي كردن 1
خوَيندنةوةي ناوي ئةنداماني ئامادة بوو ئامادة نةبوو، خوَيندنةوةي ثوختةي دانيشتين ثَيشوو لةاليةن  -2

 سكرتَيري ثةرلةمان.
دةنطدان لةسةر ثَيشنياري دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان سةبارةت بة رَيطة نةطرتين طفتوطؤي  -3

 ةوي ناوخؤي ثةرلةمان بؤ ثرؤذة ياساكاني تر لة بةرنامةي كار.ثةير
 دةنطدان لةسةر ئاَلوطؤر كردني برطةي دووةم لةطةل يةكةم و سَييةم بؤ دووةم لة بةرنامةي كاري. -4
-خوَيندنةوةي يةكةم بؤ ثرؤذة ياساي ثاراستين تؤر و دامةزراوةكاني ئاو و ئاوةرؤ لة هةرَيمي كوردستان -5

 ةاليةن ليذنةي ياسايي كة لةاليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةا كراوة.عَيراق ل
 ثةسند كردني زياد كردني دوو ئةندامي ثةرلةمان بؤ سةر ليذنة هةميشيةكاني ثةرلةماني كوردستان. -6
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( لة هةرَيمي 2004( ي ساَلي )86ثةسند كردني ثرؤذة ياساي هةمواري ياساي هاتوضؤ ذمارة ) -7
 راق.عَي-كوردستان

( مؤَلةت 2018-1-31( ي ئاسايي لة بةرواري )6ناوي ئةنداماني ثةرلةمان كة لة دانيشتين ذمارة )
 ثَيدراون يان بَي مؤَلةت ئامادة نةبوون:

 مؤَلةت -ئاواز جةنطي برهان  1
 مؤَلةت -ابراهيم امحد مسؤ -2
 مؤلةت -ايدري  عري ايسالم -3
 بةشار موشري امساعيل– مؤَلةت -4
 ئامادة نةبوو -عومسان كارةسول  ال -5
 ئامادة نةبوو –دَلشاد شعبان  -6
 مؤَلةت -شريين حسين رمزان -7
 مؤَلةت –ظيان عباس عمر  -8
 مؤَلةت -فريؤز تةها -9

 مؤَلةت -ئةيوب عبداهلل -10
 مؤَلةت -بةهار حممود -11
 مؤَلةت -حةسةن صاحل حممد -12
 ئامادة نةبوو -رابون تؤفيجن معروي -13
 مؤَلةت -ؤزا حممود عومسانر -14
 مؤَلةت -زولفا حممود -15
 مؤَلةت -سهراب ميكائيل -16
 مؤلةت -سهام عمر قادر 17
 مؤَلةت –شَيركؤ محة امني  18
 مؤَلةت -عادل عزيز شكر -19
 مؤَلةت -عمر صاحل عمر -20
 مؤَلةت -عمر عينايةت محة -21
 مؤَلةت -فائجن مستفا رسول -22
 تمؤَلة -ئايدن معروي -23
 باثري كامال سرَيمان– مؤَلةت -24
 مؤَلةت –عبدالرمحن فارس  -25
 ئامادة نةبوو –مكال يردا  -26
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 ئةو بةرَيزانةي بؤ دانيشتين ئةمرؤ داواي مؤَلةتيان كردووة:
 زولفا حممود 1
 شريين حسين -2
 ظيان عباس -3
 حيات جميد -4
 هي،ا حاجي -5
 جنات حممد -6
 ئايدن معروي -7
 جنرابون توفي -8
 صاحل بةشار صاحل -9

 رَيواس فائجن -10
 باثري كامال -11
 ساالر حممود -12
 ئاواز جةنطي -13
 دكتؤر عبداهلل جاسم -14
 ايدري  عري اسالم -15

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
را، سَي خاَلي نيزامي هةية، سوثاس، ديارة هيض تَيبيين لةسةر ثوختةي دانيشتين ثَيشوو نةبووة، ثةسند ك

ضوار خاَل، دواتر لة برطةي يةكةمةوة دةست ثَي ئةكةين، ديارة ضةند ماددةيةك ئامادة كراون لةاليةن 
ليذنةي كاتي بؤ ثَيداضوونةوةي ثةيرةون ئامادةن بةس بؤ دةنطدان، بؤية ئةو دةنطدانة تةواو بكةين ئينلا 

 ةضينةوة، فةرموو دكتؤرة بةهار خاَلي نيزامي.برطةكاني تر بةو تةسةلسولةي هةية ثَيدا ئ
 :فتار بةرَيز بةهار حممود

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( برطةي دووةم ماوةيةك بةر لة ئَيستا داواي 54ئَيمة ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان بةثَيي ماددةي )

ة ئَيستا كة بةياني كؤبوونةوة كؤبوونةوةي ثةرلةمامنان كردبوو بة ئامادة بووني كؤميسيؤن و حكومةت، ل
ئةكرَي لة نَيوان سةرؤكايةتي حكومةت و سةرؤكايةتي ثةرلةمان و سةرؤكي فراسكيؤنةكان بة ئامادة بووني 
كؤميسيؤن من ثَيم باشة بةرمةبناي ئةو ثيََشنيارةا ئةو كؤبوونةوةية بهَيندرَيتة هؤَلي ثةرلةمان، بؤ 

ةموو ئةنداماني ثةرلةمان تَيبيين و راو بؤضووني خؤيان ئةوةي مةسةلةي هةَلبذاردن مةسةلةيةكة ه
هةية، باشرتة بؤ هةرسَي اليةن ئةطةنة نةتيلةيةك كة كؤبوونةوةكة لة ناو هؤَلي ثةرلةمان بة ئامادة 

 بووني هةموو ثةرلةمنتاران ئةجنام بدرَي، سوثاس.
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 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
هةر بؤ بةرضاو رووني ئَيوةي بةرَيز ئةوةي بةياني لةسةر داواي بةرَيزان سةرؤكي حكومةتي سوثاس، 

هةرَيمي كوردستان و بةرَيز جَيطري سةرؤكي حكومةتة، ثَيشرت نامةيةكيان ئاراستةي سةرؤكايةتي 
دياري بكةن ثةرلةمان كردبوو بؤ راوَيذكاري بؤ ئةوةي لة دةستةاَلتي سةرؤكي ئةجنومةني وةزيرانة رؤذَي  

بؤ هةَلبذاردن، بةاَلم ثَيويستيان بة راوَيذكاريية لةطةَل سةرؤكايةتي ثةرلةمان لةطةَل اليةني تري ثةيوةست 
كة اليةنَيكي سةرةكية، ئةوةا كؤميسيؤني هةَلبذاردن و راثرسية لة هةرَيمي كوردستان، ئةوةي بةيانيب 

ئةجنومةتي وةزيران و كؤميسيؤن فراكسيؤنةكان  داوامان كرد جطة لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان سةرؤكايةتي
و سةرؤكي فراسكيؤنةكان و سةرؤكي دوو ليذنةي ثةيوةسنت بةو ثرسة ليذنةي ياسايي و ليذنةي كاروباري 
ثةرلةمان ئةوانيب بةشدار بن لةو كؤبوونةوة، لةبةر ئةوة هةَلبذاردن رةهةندي سياسيشي هةية 

ثَيشكةشي كردني بةرضاو رووني ئةوانيب بةشدار ئةبن، ئةوةي فراكسيؤنةكاني ناو ثةرلةمان بؤ زياتر 
بةرَيزيشتان ثَيشكةشي ئةكةن ئةتوانن لة دانيشتين ثةرلةماني داوا لة كؤميسيؤن بكةين لَيرة ئامادة بن و 
بؤ دانيشتين ثةرلةماني و بؤ ثةرلةمانتاران هةرضي ئامادةكاري ثَيويستة بؤ ثرؤسةيةكي هةَلبذاردني 

 َيشكةا بة ئَيوةي بةرَيز بكةين، خاَلي تري نيزامي فةرموو دكتؤرة جوان.سةركةوت و ث
 :عزيز بةرَيز جوان امساعيل

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
منيب هةمان رةئي دكتؤرة )بةهار( م هةية، ئةوانة ئيختيساسي ئةندام ثةرلةمانيشة بَينة قائعة و 

لَيم قبوَل بكةنن هةدرَيكي زؤر لة وةرةقةي هةية لة  طفتوطؤي لةسةر بكةين، بةاَلم تَيبينيةكم هةية ئةطةر
ناو ديواني ثةرلةمان، ئةبينني لة ناو فراكسيؤنةكان زؤر نووسراوةكان دانراون، لة ناو ئةو ضةكمةزانةي لة 
بن دةستمانة ثر لة وةرةقةية، لة ناو بؤكسةكان و هةتا ماَلَيب ئيستيعابي ئةوةندة وةرةقةي ناكا، لةبةر 

ةرةقة بة فريؤ ئةضي، ئي ترياحم كرد لة ناو هةر فراكسيؤنَي  مَيزَي  لة ناوةندَي هةية ئةوة زؤر و
بؤكسَي  دابنرَي بنووسرَي بؤ بينني يةعين )كتب لرتال (، هةر كيتابَي  ئةوة ئةكرَي يةك نوسخة بة 

ةوَي ئيتيال  عةدةدي فراسكيؤن ئيستينساا بكرَي، نةك بة عةدةدي ئةندام ثةرلةمان، واتة هةر كةسَي ئةي
بكات ئةتوانَي ئةو بؤكسة بكاتةوة لة ناو فراسكيؤن، ماعةدا كيتابي مةشاريعي قةوانني ئةتوانن بة عةدةدي 

 ئةندام ثةرلةمان ئيستينساا بكرَي، سوثاس، من ئةوهام نةكرد، ئةوهام كرد يةعين تَيببينية.
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 ثاس، فةرموو بةهار خان.سو
 :حممد بةرَيز بةهار عبدالرمحن

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
من مؤَلةمت ثَيشكةا كردووة لة كؤبوونةوةي ثَيشوو بةاَلم بة ئامادة نةبوو ئاماذةي ثَيدار تكاية ضاك 

 بكرَي.
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 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 ان.سوثاس، فةرموو طةشة خ

 :جالل بةرَيز طةشة دارا
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( ثةرلةمانتار 38سةبارةت بة دانيشنت و بانطهَيشت كردني كؤميسيؤن من وةك ثةرلةمانتار و بة هاوكاري )
تريب دووجار ياداشتمان داوا كة كؤميؤسيؤن بَيتة ثةرلةمان و جارَيكيب كؤميسيؤن و سةرؤكايةتي 

ثةرلةمان بؤ طففتوطؤ كردن سةبارةت بة هةَلبذاردن كة رَيكارةكان ضي ثَيويستة ،  حكومةت بَينة ناو هؤَلي
بؤ ئةوةي هةَلبذاردني ثاك و بَيطةرد بكرَي و ئةو ثَيداويستيانة ضية  ضونكة هةميشة كؤميسيؤن 
تةقسريةكة ئةخاتة سةر حكومةت كة هاوكار نةبووة، بؤ ئةو طفتوطؤية لة ناو ثةرلةمان بكرَي و هةموو 
ثةرلةمانتاران بةشدار بن تيَََيدا، نةك بضووك بكرَيتةوة و سةرؤكي دوو ليذنة و سةرؤكايةتي ثةرلةمان، 

( ثةرلةمانتار بة هةند وةرطريَي و ئةو كؤبوونةوةية بهَيندرَيتة 38بؤية هيوادارم داواي ثةرلةمانتاران كة )
 ثةرلةمان، سوثاس.

 :ثةرلةمانةرؤكي سد. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 سوثاس، فةرموو دكتؤر شَيركؤ.

 بةرَيز شَيركؤ محة امني:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

طةشة( خان باسيان كرد شتطرييان ئةكةم، ثَيشرتيب داوامان كرد، و -ئةو دوو شتةي كة دكتؤرة )بةهار
بيدايةتي نامةكةي ( داوا كارييةكة بؤ ئةو ياداشتة، يةعين لة 2017-12-17نامةكةي  حكومةتيب لة )

حكومةت ئةَلَي لةسةر داواي ئةنداماني ثةرلةمان داوا ئةكةين ثةرلةمان لة ماوةي هةفتةيةك يان دوو 
هةفتة ئةو كؤبوونةوةية دياري بكات، كةواية هةر خودي وةاَلمدانةوةكةي حكومةت بةرمةبناي ئةو 

ةوةكة بة ئامادةبووني ئةنداماني ياداشتةية كة ئةنداماني ثةرلةمان كردوويانة، بؤية ئةبوو كؤبوون
( لة ثةرلةماني 54( بة ذمارةي ياسايي بةثَيي ماددةي )11-7ثةرلةمان بواية، نوقتةيةكي تر، ئَيمة لة )

كوردستان داوامان كرد ئةجنومةني هةرَيمي بؤ كاروباري نةوت و طاز بَينة بةردةم ثةرلةمان بؤ ئةوةي 
ة ئةمرؤلة ناو خةَل  و ثةرلةمانتار هةية لةسةر مووضة، وةاَلمي هةموو ئةو ثرسيارانة بدةنةوة ك

ثاشكةوتي مووضة، نةوت، داهاتةكةي، قةرزي كؤمثانياكان، بةاَلم تا ئَيستا ئامادة نةبوون بَينة بةردةم 
( لة ثةيرةوي 67حكومةت، ديسان لة سةروبةندي خئثيشاندانةكان داوامان كردووة، بةثَيي ماددةي )

دستان ثرساندمنان كردووة، هيض يةكَي لةوانة ناخرَيتة بةرنامةي كارةوة، بةرَيز ناوخؤي ثةرلةماني كور
سةرؤكي ثةرلةمان، شعورَيكي وا بة يةقني بةالي كةمةوة الي من كة ئةو ثةرلةمانة بةفيعري رؤَلي رةقابي 

ئَيستادا بة  و تةسديجن كردني موازةنةي خؤي لة دةست داوة، تةنيا بووة بةوةي كؤمةَلي ياسا دةربكات كة لة
برواي من بةشي هةرة زؤري ثَيويست نني بؤ ئَيستاي دؤخي قةيراناوي هةرَيم نينة، يةك نوقتةي تري 
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نيزاميب، هةر بةثَيي ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةمان هةم ئةبَي بودجة بَيتة ثةرلةماني كوردستان، هةم 
بةخؤي خؤي هةبَي، ثرسيارةكةم ( ي ثةيرةو ئةبَي ثةرلةماني كوردستان بودجةي سةر88بةثَيي ماددةي )

ئةوةية ئايا ثةرلةماني كوردستان ئَيستا بودجةي سةربةخؤي خؤي هةية يان زؤر بةداخةوة ئةو ثةرلةمانة 
ضاوي لة دةسيت وةزارةتي دارايي و حكومةتةوةية كة ضةني بؤ ئةنَيرَي، ئةوة سياسةتَيكي زؤر خراثة 

ةرامبةر ثةرلةماني كوردستان هةق واية هةموومان قبوَل دةستةاَلتي جَي بةجَي كردن ئةيطرَيتة بةر لةب
 نةكةين لةوة زياتر ئةو ثةرلةمانة رؤلي خؤي لة دةست نةدات، سوثاس.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
ثةرلةمان سوثاس، خالي نيزامي نةبوو، ضةند تَيبيين بوو، بةداخةوةا ئَيمة ئةبَي تَيبطةين كة رؤَلي 

كةسَي  ئةتوانَي كةمي بكات، ئَيمة ثةرلةماني كوردستان طفتوطؤ ئةكةين، ياسا دةرئةكةين، ضاودَيري 
ئةكةين، بةاَلم ميكانيزمةكان جياوازن، بؤ هةموو ئَيمة مانان، لة ليذنةكاني ثةرلةماني ئةبَي بةدواداضووني 

ذَي حكومةت بَيتة ئَيرة ئايا ئاماداكاري كراوة، ورد بكرَي، ئةبَي داتا كؤ بكرين، تةنيا داواكاري نية، رؤ
ئةوةا ثرسيارة، ئَيمة لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان ثَيمان خؤشة نزي  بوونَي  لة نَيوان ئَيمة و ئَيوة هةبَي 
بؤ ئةوةي زةمينة سازي دروست بكةين، ئةوة نةبَي ئَيمة لة روانطةي تَيطةيشتين خؤمان تةنيا تَيطةيشتين 

ئاراستة بكةين، رؤذانة وةزير بَينينة ئَيرة، بةاَلم ئايا هَيناني ئةو وةزيرة ضةند  شةخسي مةسةلةكان
بةرهةمدارة، حكومةت بَينينة ئَيرة سةبارةت بة هةَلبذاردن، ئةوة لة دةستةاَلتي سةرؤكي ئةجنومةني 

ي تر ( كة لةو ثةرلةمانة دةرضووة خؤي رؤذَي  دياري بكات، ئةوة2وةزيرانة بةثَيي ياساي ذمارة )
راوَيذكاريية، بؤ دانيشتنَيكي راويذكاري ئايا ئةكرَي داوا لة حكومةت بكةين بَينة ئَيرة، بة هةر حاَل ئةو 
شتة ئةتوانني لةطةَل ئَيوة بة شَيوازَي لة شَيوازةكان طفتوطؤ بكةين، بة تَيطةيشتين باا بتوانني رؤَلي 

رلةماني سيستةمي قوَل شكاندن نية لةطةَل كاريطةر ببينني لةسةر ئةوةي كة هاوكار بني، سيستةمي ثة
حكومةت، سيستةمي هةماهةنطي و هاوكارية، بؤ ئةو شَيوازةا هةردوو ال ئةبَي هاوكاري يةك بني، خاَلي 

 تري نيزامي وةرئةطرين، فةرموو مامؤستا عبدالرمحن.
 :عبدالرمحن بةرَيز عبدالرمحن فارس

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
اري دكتؤرة )بةهار و شَيركؤ( ئةكةم، يةك ثرسياريب لة ئَيوة ئةكةم، لةسةر قسةي من ثشتيواني لة داوك

جةنابت وتت هاتين سةرؤكي حكومةت و جَيطرةكةي بؤ ثةرلةمان لةسةر خواسيت خؤيان بووة، داوا ئةكةم 
تاك ضؤن خواسيت ئةوان جَي بةجَي ئةكةي و تكاية، تكاية جارَيكيب خواسيت ئةو هةموو ثةرلةمانتارة بة 

و بة كؤ بانطهَيشيت سةرؤكي حوكةت و جَيطرةكةي يان الي كةم ئةجنومةني هةرئَيميمان كردووة بؤ نةوت 
و طاز بَينة ئةو ثةرلةماني كوردستانة بؤ قسة كردن لةسةر ئةو هةموو طرفت و كَيشة و قةيرانةي 

 كرد خواسيت ئَيمةا جَي رووبةروي خةَلكي ئةو واَلتة بؤتةوة، تكا ئةكةم ضؤن خواسيت ئةوانت جَي بةجَي
 بةجَي بكةن سوثاس.
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 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
سوثاس، بة تةئكيد لة جَيي خؤيةتي، ثَيشرت ئامادة بوونة، لة ليذنةكان، بةاَلم لة ناو هَؤَلي ثةرلةمان 

بةرهةمدار و سةركةوت و بَي، فةرموو دانيشتنَيكي ثةرلةمانيب هةوَل بدةين ئامادة بن و دانيشتنَيكي 
 ئَي،ار خان.

 :حسني بةرَيز ئَي،ار ابراهيم
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثَيشنيار ئةكةم برطةي يةكةم بضَيتة سَييمن برطةي دووةم و سَييةم بَيتة ثَيشةوة، لةبةر ئةوةي ئةوان هةر 
 ة كاتي زؤرترة.خوَيندنةوةي يةكةمة و ئاَلوطؤريشة، ئةوةي يةكةميب طفتوطؤ كردن

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
( ماددة هةية بؤ دةنطدان، ئةوةي يةكةم دةنطدانة، ئيرت طفتوطؤية، 10ئةوةي يةكةم دةنطدانيب هةية، )

 ئةكرَي دةنطدانةكة تةواو بكةين، ئينلا طفتوطؤ بؤ برططةي كؤتايي، فةرموو كاك عباس.
 :مريخان هزالي ةرَيز عباسب

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
كاتَي باسي هةَلذاردن ئةكةين و باسي هةموار كردني ئةو هةموو ياسا و رَيسايانة ئةكةين بةهؤي دةستووري 
هةرَيمي كوردستانة، ثَيشنيار ئةكةم ليذنةي نووسينةوة دةستووري هةرَيم ضااَلك بكرَي بؤ ئةوةي 

 ذاردن خبرَيتة دةنطدان، سوثاس.دةستوورمان هةبَي و لةطةَل هةَلب
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 سوثاس، فةرموو منرية خان.
 :علي عثمانبةرَيز منرية 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثشتطريي قسةكاني دكتؤرة )بةهار، طةشة خان، شَيركؤ( ئةكةم لة هةمان كاتيب ئةكيد لةوة ئةكةم 

ثةرلةماني كوردستان و ليذنة ثةيوةنديدارةكان ئامادة كاري بكةن بؤ بالنطهَيشت كردني ليذنةي  هيوادارم
 ئةجنومةني نةوت و طازي هةرَيمي لةسةر ئةوة ثةيوةندي راستةوخؤي بة ذياني خةَل  هةية، سوثاس.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 ر.سوثاس، فةرموو كاك عومة

 بةرَيز عمر كؤضةر:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

قةناعةتا من ضيضةك الوازيا كةتية ثشيت نةمانة سةرؤكي ثةرلةماني، ثَيشرت سةرؤكي ثةرلةماني دطةل 
سةرؤكي فراسكسيؤنا تريشتنو جَيطر لةطةَل سةرؤك ليذنةكان بوو، ئةظة ضةند مانطة ئةظ دانيشتنة 

خااَل دووَي ذي، مةوزوعَي كؤميسيؤنَي بَينت حازر بينت، فةرة سةرؤك  نةماية، قةناعةتا من طةلةكا فةرة،
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ليذنةكان ئان سةرؤكايةتيا ليذنةكاني مةعين حازر بنب، بابةتةكي ضاكسازيشي تَيدابَي، ثاقذ كرنا ليستا، 
 هةندَي جارا هاتية ثاا خسنت ئةظ ليذنا دةست ثاكي، ئةم حةز دةكةين ئةظ  جمالة بَيتة دان، مة ذي لةو

 دانيشتنة حازر بني.
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

سوثاس، بة ئةكيد ثَيشرتيب كؤميسؤن هاتووة لة ليذنةي كاروباري ثةرلةماني دانيشتين دوورودرَيذيان 
رةوة ئةجنامداوة، بة مةبةسيت لَي  تَيطةيشنت و بةدواداضووني كاروضااَلكي كؤميسيؤن، ديارة لةوبا

 بةردةوامن، بة ئةكيد كة بَينة ناو هؤَلي ثةرلةمان هةمووتان ئامادةن، فةرموو كاك ئاري.
 بةرَيز ئاري هةرسني:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
خؤي عوري واية لةو واَلتة و تا ئَيستاا وابووة كة ئةو شتانةي كة رةهةندي نيشتيماني هةية لة دةرةوةي 

يةتي حيزبةكان ضارةسةر كراون، مةسةلةي هةَلبذاردن لةوانة طرنطرتين ثةرلةمان و لة نَيوان سةركردا
مةوزو  بَي كة رةهةندي نيشتيماني هةية، هةركةسي بةتةمابَي لةو هؤَلي ثةرلةمانة دابنيشَيت و 
ضارةسةري بكات ئةوة دوورة لة واقي ، ئةطةر مةسةلةا ئةوةية هةر يةكَي لة ئَيمة لة ناو قاعةي 

عةرزي عةزةالت بكةين بةرامبةر بة سةرؤكي حكومةت يان كؤميسيؤني بااَلي هةَلبذاردن ثةرلةمان برَيني 
 ئةوة هيض بةرهةمي نية و سوثاس.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 سوثاس، فةرموو كاك ئةنوةر.

 :مصطفى ر قادربةرَيز انو
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

رفتةكاني هةرَيم نةبووني دةستوورة، بؤية ثشتطريي قسةكاني ثةرلةمانتار )عباس بةشي هةرة زؤري ط
 هزالي( ئةكةم.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 رزؤ.سوثاس، فةرموو كاك ب

 جميد عبداهلل:رزؤ بةرَيز ب
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةندَي لة ئةنداماني فراكسيؤن كة باس لةوة ئةكةن ثةرلةمان ئةبَي سةبارةت بة نوقتةي نيزام يان تَيبيين ه
رؤَلي ضاودَيري خؤي لة دةست نةدات و رؤَلي بةهَيزي خؤي هةبَي، لة ثةرؤشية بؤ كاري ثةرلةمان و بؤ 
موئةسةسةكة، ئةمة نةبَيتة وةاَلمكاري، تكام واية هةر ثةرلةمانتارَي  باس لةوة ئةكات حكومةت يان هةر 

طةيةكي حكومةتي هةرَيم ئامادة بَي لة ثةرلةمان ثَيم واية بؤ عةرزي عةزةالت نية، ببورة بؤ ئةو فةرمان
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وشة لةوانةية ببَيتة جواب دانةوة بؤ كاك )ئاري(، بةاَلم بؤ ئةوةي دانيشنت باشرت بروات و وةاَلم، وةَلامكاري 
 تَينةكةوَي، سوثاس.

 :ثةرلةمانرؤكي سةد. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
سوثاس، بةئةكيد، ئَيمة بة ثةرؤشي و خةخمؤري ئةروانينة تَيبينيةكاني ئَيوة، ئَيوةا بة هةمان شَيوة 
لةطةَل يةكرت ئةبَي هةمان ئاراستةمان هةبَي، بؤضووني جياواز هةن، ئةوةا سروشيت هةموو ثةرلةماني 

رنامةى كاري ئةمرؤ، داوا لة ليذنةي ثةيرةو دونياية، نابَي ناديدة بطرَي، بةرَيزان برطةي يةكةم لة بة
ئةكةين بفةرموون كة ذمارةيةم دةنطدان تةواو نةبوو تةواوي ئةكةين، بؤ مةسةلةي طفتوطؤ ئةطةر 
دانيشتنةكة بةو شَيوازة ثةسند بكرَي ئةتوانني سةعاتَي  بؤ طفتوطؤي ذمارةيةك ماددة تةرخان بكةين، 

ئاَلوطؤِر بة بةرنامةي كار بكةين، فةرموو، دةست بة خاَلي يةكةم ئةطةر بة ثَيويستيب بزانني ئةتوانني 
طفتوطؤ كردني ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان لةاليةن ليذنةي كاتي  1ئةكةين لة بةرنامةي كار )

( ة و برطةي 2014( ي ساَلي )26بؤ ثَيداضوونةوةي ثةيرةوي ناوخؤ ئامادة كراوة، بةثَيي برياري ذمارة )
( ي هةموار كراو ثاَلثشت 1992(ي ساَلي )1ةم ياساي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان ذمارة )( شةش8)

 ( ي هةموار كراو.1992( ي ساَلي )1( ي ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )94بة ماددةي )
ةوة ثَيشكةا بة ئَيستا داوا لة بةرَيز سةرؤكي ليذنةي كاتي ئةكةين ِروون كردنةوةي ثيَيويست لةو بار

 دانيشتنةكة بكات.
 :عري بةرَيز فرست صؤيف

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةيارمةتي هاورَييا  لة ئةنداماني ليذنةي كاتي ثةيرةو ئةمةوَي هةندَي شت وةك بري خستنةوة لة دواين 

( 2015ي )( ي ساَل10 -9كؤبوونةوة كة ئَيمة ثَيني كؤبوونةوةمان لة ثةرلةماني كوردستان لة مانطي )
لةسةر ثةيرةوي ناوخؤ ئةجنامدا، بةثَيي ئةو كؤبوونةوةي يةكةم ئَيمة ميكانيزمي طفتوطؤ كردن لة سةر 
ثةسند كردني ثةيرةوي ناوخؤمان خستة دةنطدان، لَيرة ثةسند كرا، بةثَيويسيت ئةزا  لَيرة جارَيكي تر 

لة بةرَيز طةشة خان ئةكةين ميكانيزمةكة ئةو ميكانيزمة خبوَينينةوة، بؤ ئةوةي بريتان خبةينةوة، داوا 
 خبوَينَيتةوة.

 :جالل بةرَيز طةشة دارا
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ميكانيزمي طفتوطؤ كردن و ثةسند كردني ثرؤذةي ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان:
ة ماوةي دوو هةر ئةندامَيكي ثةرلةمان بؤي هةية لةسةر هةر ماددةيةك يةكلار قسة بكات و ئةبَي ل 1

 خولةك قسةكاني تةواو بكات.
ثرؤذةي ثةيرةوي ناوخؤ بةا ، بةا ئةخوَيندرَيتةوة و ئينلا ماددة بة ماددةي ئةو بةشةي بةثَيي  -2

ريزبةندي ماددةكان ئةخرَيتة طفتوطؤ، لة دوا تةواو بووني طفتوطؤ ماددةكان لةسةر هةر بةشَي  ئينلا 
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امةي زؤرينةي دةنطي هَينا بة ثةسند كراو دائةنرَي، هةر رايةك بؤ ماددة بة ماددة ئةخرَيتة دةنطدان، ك
 ( ئةندامي ثةرلةمان ثشتطريي بكرَي.3ئةوةي خبرَيتة دةنطدان ئةبَي بةالي كةم لةاليةن )

هةموو ثةيرةوي ناوخؤي نوَي واتة ئةو ثةيرةوةي ئَيستا بة يةكةوة ئةكةوَيتة بواري جَي بةجَي كردن و  -4
 و ثةيرةو ئةخرَيتة دةنطدان ئينلا بة ثةسند كرداو هةذمار ئةكرَي.دواي ئةوةي هةمو

ئةو ثؤلَين كردنةي لة ثرؤذةي ثةيرةو لةبةر دةستة بؤ ماددة و بةشةكاني ئةو ثةيرةوة ئةكرَي لة دواي  -5
 تةواو بووني طفتوطؤ لةسةري ليذنةي ثةيرةو ريزبةندي بةا و ماددةكان دابرَيذَيتةوةز

تين خاَلي ثةيرةو لةكاتي طفتوطؤ كردني ئةو ثرؤذةية تةنيا لةو حاَلةتانةي خوارةوة ميكانيزمي وةرطر -6
 ئةبَي:

ئةطةر ثَيشَيري يةكي لة ماددة و برطةكان يان يةكَي لة ياسا بةركارةكان يان يةكَي لة ماددة و برطةكاني  1
 ثةيرةوي ناوخؤ كرابَي لةطةَل ئاماذة كردن بة ماددةكة.

 لة بابةتي دانيشتنةكة دةرضوون.ئةطةر طفتوطؤكان  -2
داوا كردن بؤ دواخستين طفتوطؤ لةسةر بابةتَي  و برياردان لةسةر طفتوطؤ كردن لةسةر بابةتَيكي تر  -3

 يان ئالوطؤر لة بةرنامةي كار.
ئةطةر هةر ئةندامَي  داواي ئاخاوتين كرد لة رَيطةي خاَلي ثةيرةوي، بةاَلم ئاخاوتين خاَلي ثةيرةوي  -4

، سةرؤكي ثةرلةمان ئةتوانَي ئاخاوتين ثَي بيَي و لة كاتي دووبارة بوونةوةي لةو دانيشتنة هةلَيكي نةبوو
 تري نةداتَي بؤ ئاخاوتن لة رَيطةي خاَلي ثةيرةو.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 سوثاس، فةرموو كاك فرست.

 :عري بةرَيز فرست صؤيف
 كي ثةرلةمان.بةرَيز سةرؤ

دواي ثةسند كردني ئةو ميكانيزمة كة بؤ شَيوازي طفتوطؤ كردنة لةسةر ثةيرةوي ناوخؤ ئَيمة دةستمان 
كرد بة طفتوطؤ كردن، هةر بؤ بري خستنةوة بةرَيزان ئةنداماني ليذنةي كاتي ثةيرةوي ناوخؤ لةسةرجةم 

كة ئَيمة كارمان لةو ثةيرةوة كرد، و كاتي فراكسيؤنةكاني ثةرلةمان بوون زياتر لة ضةند ساَلَي  و مانطَي
خؤشي وتارَيكي دوورو درَيذمان خوَيندةوة لةسةر شَيوازي كاركردمنان، سووودمان وةرطرت لة ثةيرةوي 

( واَلتي دونيا، ئةوةي ئَيستا لةبةر دةسيت ئَيوةية دةرئةجنامي كاركردني زؤري ئةو ليذنةية، 24زياتر لة )
و ثَيني كؤبوونةوةية ئَيمة بةشي يةكةممان كة بريتية لة ثَيناسةكان ثةسند لة ئةجنامي طفتوطؤ كردن لة

كرد، طفتوطؤنان لةسةر كرد و تةواو بوو، بةشي دووةم كة بةشي يةكةم لة يةك ماددة ثَي  هاتبوو، بةشي 
ا كة ( ماددة تةئليل كر11دووةم لة نؤ ماددة ثَي  هاتبوو طفتوطؤ كرا و ثةسنديب كرا، بةشي سَييةم لة )

بريتية لة شَيوازي هةَلبذاردني دةستةي سةرؤكايةتي و دةستةاَلتةكاني دةستةي سةرؤكايةتي، ئةوة 
( ماددة ثَي  هاتووة، طفتوطؤ كراوة و 7دواخراوة، طفتوطؤ نةكراوة و ثةسنديب نةكراوة، بةشي ضوارةم لة )
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كراوةن خؤشبةختانة هةموو ( ماددة ثَي  هاتووة، موناقةشة 20ثةسنديب كراوة، بةشي ثَينةجةم لة )
طفتوطؤي ئَيوة بة ناو لةبةر دةسيت ئَيمةية، هةموومان ثوخت كردؤتةوة، ئَيستا ئةمانةوَي بةشي ثَينلةم 

( ماددة، ماددة بة ماددة بيخةينة دةنطدان، هةموو ئةو ماددانةي يان ئةو بريورايانةي كة 20كة بريتية لة )
دةمان كردووة  بؤ دةنطدان بؤ ئةوةي دةنطي لةسةر بدةين، ئَيمة زياتر لة سَي كةس ثشتيواني كردووة ئاما

ثَيشنياز ئةكةين هةر لةسةر هةمان سيستةمي خؤمان دواي ئةوة بؤ ئةوةي رَيطريب نةبني لة قانوونةكاني 
تر كة لةو ماوةية لةبةر دةسيت ثةرلةمان ماوة ئَيمة كاتَي بةشي ثَينلةمان خستة دةنطدان طفتوطؤ لةسةر 

شةم بكرَي، بةس طفتوطؤ، ئينلا دةرفةت بدرَيتة ليذنةي كاتي بؤ ئةوةي بريوراكان ثوخت بةشي شة
بكاتةوة، ئةو كاتةي ثَيويستة خبرَيتة بةرنامةي كار يان طفتوطؤي لةسةر بكرَي، بؤ منوونة ئيضستا قانووني 

ةواو بَي و بضني تةجاوزات لةبةر دةستة ئةكرَي دواي ئةوةي طفتوطؤي بةشي شةشةم كرا ئَيمة ئةركمان ت
سياهةي بري و راكان بكةينةوة، تا ئةوكاتيب طفتوطؤ لةسةر قانووني تةجاوزات تةواو بَي ئينلا بَيني بةشي 
شةشةم خبةينة تةسويت و بةشَيكي نوَي تةنيا طفتوطؤ بكرَي، بةو شَيوةية بةردةوام بني تةسةور ئةكةين 

و بكرَي و ثةسند بكرَي، بةثَيي ئةوةي لة بةشةكان بتوانني لة خياللي شةا كؤبوونةوة ئةو ثةيرةوة تةوا
 ثؤلَين كراوة، سوثاس.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 سوثاس، خالي نيزامي هةية، فةرموو كاك دكتؤر.

 بةرَيز حممد عري ياسني:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةيرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ئةكةين، نازا  ئةو بةرَيز ئَيمة دةست خؤشي لة ليذنةي كاتي ث
عورفة هةية يان نا هةر ثرؤذةيةك بَيتة ثةرلةمان ميكانيزمي بؤ دابنَينن خؤمان ثةيرةوي ناوخؤمان 
هةية و بة ثَيي ئةو ثةيرةوة طفتوطؤي خؤمان ئةكةين، ثَيويست ناكات ميكانيزمان بؤ دابنَين، هَيشتان ئةو 

ةكراوة يان ئةو ميكانيزمةشن بروا ناكةم ثَيشرت ئةوة هةبووبَي ميكانيزمَي  بؤ طفتوطؤ ثةيرةوة ثةسند ن
 كردن، ئَيمة ثةيرةوي ناوخؤمان هةية و بةثَيي ئةوة طفتوطؤي خؤمان ئةكةين.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
داوا لة ليذنةي ثةيرةو ئةكةين ئةو ماددانةي ثَيويستة ثَيشرت دةنس لةسةر ئةو ميكانيزمانة دراوة، ئيستا 

 دةنطي لةسةر بدرَي بؤ ئةوةي بيخوَينةوة.
 :عري بةرَيز فرست صؤيف

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
هةر بؤ بري خستنةوة ئةو موالحةزاتي ئةو بةرَيزانةي سةر بةشي ثَينلةم كة ئَيستا ئةخيةينة دةنطدان 

سَي خؤشبةختانة سَي ئةندامي ليذنةي كاتي تةواوي ناوةكان و بريوراكانيان لةبةر دةسيت ئَيمةية، هةر كة
تةسليل كردية لةالي هةرسَيكمان هةية، هةركةسَي موالحةزيةك يان ئيعتريازي هةبوو ئةوةي كة تؤمار 
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ة كراية بريوراكانيان لةبةر دةسيت ئَيمةية، تةنانةت ئةو نامانةا كة نووسراون نامةي خؤتان كة ناردووتان
بة شَيوازي سياهي ئةويشمان هةَلطرتووةن بؤية ئَيستا تةنيا ئةو ماددانةي زياتر لة سَي كةس ثشتطرييان 
كردووة يةك يةك ئةخوَينينةوة، ئةوانةشي كة وةكو خؤيةتي هيض موالحةزة نةبووة ئةخةينة دةنطدان، 

 (.28دةست ثَي ئةكةين لة ماددةي )
 (:28ماددةي )

( رؤذ هةَلطريَي، سَي كةس زياتريب 25ةس زياتر ثَيشنيازيان كردووة )( سَي ك28لةسةر ماددةي )
ثَيشنيازيان كردووة سكرتَيرَي  يان زياتري هةبَيت، تةنيا ئةو دوو موالحةزةية سَي كةس زياتر ثشتطرييان 

 كردووة.
 :جالل بةرَيز طةشة دارا

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (28ماددةي )

( رؤذ لة رَيكةوتي كؤتايي هاتين يةكةم دانيشتين ثةرلةمان بة 25ةي )ليذنة هةميشةييةكان لة ماو 1
 دةنطي زؤرينةي ئامادة بوواني ثةرلةمان هةَلدةبذَيدرَين.

( ئةندام 11( ئةندام كةمرت بن و لة )5ليذنة هةميشةيةكان لة ذمارةيةك ئةندام ثَيكدَين كة نابَي لة ) -2
 ناو ثةرلةمان ئةكةن بةثَيي رَيذةي نوَينةرايةتيان لة ثةرلةمان.زياتر بن، كة نوَينةرايةتي فراسكيؤنةكاني 

هةر ليذنةيةكي ثةرلةمان لةسةر بانطهَيشيت سةرؤك لةدواي يةك هةفتة لة دياري كردني ئةندامةكاني  -3
سةرؤك و جَيطرو برياردةرَي  بؤخؤي هةَلدةبذَيرَيت و يةكَي لة فةرمانبةراني ثةرلةمانيب ئةبَيتة 

 ذنة.سكرتَيري لي
دةستةي سةرؤكايةتي بة هةماهةنطي لةطةَل دةستةي طشيت لة دابةا كردني ئةندامان بةسةر ليذنةكان  -4

 توانا و ثسثؤري خواست و ثيَيويسيت ليذنةكان لةبةر ضاو ئةطريَيت.
ت، ئةبَي ئةندام الني كةم كة لة ليذنةيةكي هةميشةيي ئةندام بَيت ناكرَي لة دوو ليذنة زياتر ئةندام بَي -5

 و ناكرَي ئةندام ببَيتة سةرؤك يان جَيطري سةرؤك يان برياردةري زياتر لة يةك ليذنة.
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

دوو ثَيشنيارن، ديارة يةكةم ئةو ثَيشنيارانة ئةخةينة دةنطدان، ئةوةي كة زياتر لة سَي ئةندام ثشتطرييان 
 ( رؤذةكة هةَلطريَي......25ةميان ئةوةي )لَي كردووة، يةك

 :عري بةرَيز فرست صؤيف
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( رؤذ لة رَيكةوتي كؤتايي هاتين يةكةم 25واتة ثةيوةندي بة برطةي يةكةمةوة هةية كة ئةَلَي ماوةي )
( رؤذةكة 25رة ئةَلَي )دانيشتين ثةرلةمان بة دةنطي زؤرينةي ئامادة بووان ثةرلةمان هةَلدةَبذردرَين، لَي

 سَي كةس ثشتطريي كردووة كة هةَلطريَي.
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 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
( رؤذةكة البرَي دةست بةرز بكاتةوة، فةرموو 25واتة كراوةبَي، ئَيوة ئازادن، ئةوةي لةطةَل ئةوةية )

 سةرؤكي ليذنة جارَيكي تر تةوزيح بدةن.
 :عري رست صؤيفبةرَيز ف

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئَيمة لة ليذنةي كاتي ثةيرةو ثَيمان وابوو بؤ ئةوةي كات كراوة نةبَي و ليذنة هةميشةيةكان لة ماوةي 

( رؤذ لة دواي يةكةم كؤبوونةوة دةست بةكار بنب و فراكسيؤنةكانيب ناضار بن ئةندامةكان و سةرؤك 25)
ي بكةنن بؤ ئةوةي ليذنةكان و ثةرلةمان زو بكةوَيتة سةركار، ضونكة و دةستةي سةرؤكايةتي خؤيان ديار

تةجروبةي ئةو خولةي ئَيمة واي كرد هةم ليذنةكان درةنس ثَيكهاتن، ئةوة بةرئةجنامي ئةو بابةتة بوو، لة 
دام، زؤر ثةيرةوي دونياا كات دياري كراوة، بةاَلم ئَيمة ومتان ئةمانةتَي  لةسةر ئَيمةية زياتر لة سَي ئةن

( 25( رؤذ ثَيويست ناكات، ضونكة ئةوكات بريمة وتيان ئةطةر )25ثَيم واية ضوار يان ثَيني كةس ئةَلَين )
نةكرا ئةوكات ضي  يةعين ثَيشَيبل كردني ثةيرةو، بؤية ثَيشنيازةكة ئةوة بوو هةَلطريَي، فراكسيؤنة 

 ، ئةطةر لةطةَل ئةوةن.ثةرلةمانيةكان خؤيان ثةلة بكةن، ئةوةا لةسةر دةنطي ئَيوة ئةوةسيَت
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

( كةس، بة زؤرينة ئةو 63( كةس، كَي لةطةَل نية البرَي  ) 8ئَيستا ئةخةينة دةنطدان، كَي لةطةَل البرَي  )
 ثَيشنيارة رةت كرايةوة، ثَيشنياري دووةم.

 :عري بةرَيز فرست صؤيف
 ي ثةرلةمان.بةرَيز سةرؤك

ثَيشنياري دووةم تايبةتة بة سكرتَيري كة لة هةر ليذنةيةكي ، لة خاَلي دووةم، )ليذنة هةميشةيةكان لة 
( ئةندام زياتر بن، كة نوَينةرايةتي 11( ئةندام كةمرت بن و لة )5ذمارةيةك ئةندام ثَيكدَين كة نابَي لة )

وَينةرايةتيان لة ثةرلةمان.(، لة برطةي سَييةم هاتووة فراسكيؤنةكاني ناو ثةرلةمان ئةكةن بةثَيي رَيذةي ن
كة ئةبَي فةرمانبةرَيكي ثةرلةمانيب ببَيتة سكرتَيري ليذنة، ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشنياريان كردووة 

 ليذنة هةية زؤر ئةركي قورسة، بَرَيي سكرتَيرَي  يان زياتري ببَيت.
 :ثةرلةمانكي سةرؤد. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

سكرتَيرَي  يان زياتر ئيزافة ئةكرَي، ماددةكة وةكو خؤي دةمَييَن، بةاَلم برطةيةك زياد ئةكرَي، ئةوةي 
( كةس لةطةَل ئةوةن وةكو  خؤي 29( كةس ثةسنديةتي، ئةوةي لةطةَل نية  )32لةطةَل داية زياد بكرَي  )

ين سكرتَيرَي  يان زياتر ئيزافة ئةكرَي، فةرموو بَي، واتة بة زؤرينةي دةنس ثَيشنيارةكة ثةسند كرا، يةع
 بةردةوام بن.
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 :عري بةرَيز فرست صؤيف
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( بة تَيكرا ئةخةينة دةنطدان وةك ئةو تةعديرةي كرا.28ماددةي )
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 دةنطدان.جارَي هةموو خبوَينةوة، ئةخةينة 
 :جالل بةرَيز طةشة دارا

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( رؤذ لة رَيكةوتي كؤتايي هاتين يةكةم دانيشتين ثةرلةمان بة 25ليذنة هةميشةييةكان لة ماوةي ) 1

 دةنطي زؤرينةي ئامادة بوواني ثةرلةمان هةَلدةبذَيدرَين.
( ئةندام 11( ئةندام كةمرت بن و لة )5َي لة )ليذنة هةميشةيةكان لة ذمارةيةك ئةندام ثَيكدَين كة ناب -2

 زياتر بن، كة نوَينةرايةتي فراسكيؤنةكاني ناو ثةرلةمان ئةكةن بةثَيي رَيذةي نوَينةرايةتيان لة ثةرلةمان.
هةر ليذنةيةكي ثةرلةمان لةسةر بانطهَيشيت سةرؤك لةدواي يةك هةفتة لة دياري كردني ئةندامةكاني  -3

ردةرَي  بؤخؤي هةَلدةبذَيرَيت و يةكَي لة فةرمانبةراني ثةرلةمانيب يان زياتر سةرؤك و جَيطرو بريا
 ئةبَيتة سكرتَيري ليذنة.

دةستةي سةرؤكايةتي بة هةماهةنطي لةطةَل دةستةي طشيت لة دابةا كردني ئةندامان بةسةر ليذنةكان  -4
 توانا و ثسثؤري خواست و ثيَيويسيت ليذنةكان لةبةر ضاو ئةطريَيت.

ةبَي ئةندام الني كةم كة لة ليذنةيةكي هةميشةيي ئةندام بَيت ناكرَي لة دوو ليذنة زياتر ئةندام بَيت، ئ -5
 و ناكرَي ئةندام ببَيتة سةرؤك يان جَيطري سةرؤك يان برياردةري زياتر لة يةك ليذنة.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
( كةس ثةسنديةتي، كَي دذة  64كؤي ئةو ماددةية، كَي لةطةَلة بةو شَيوةية  ) سوثاس، دةنطدانة لةسةر

 (.29( كةس، بة زؤرينةي دةنس ثةسند كرا، فةرموو ماددةي )2)
 :فتار بةرَيز قارةمان قادر

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (:29ماددةي )

 ثةرلةمان ئةو ليذنة هةميشييانةي خوارةوة ثَيكئةهَييَن:
 وباري ياسايي.ليذنةي كار 1
 ليذنةي دارايي و كاروباري ئابووري و وةبةرهَينان. -2
 ليذنةي ثَيشمةرطة و ناوخؤ و ئاسايب و ئةجنومةنة خؤجَييةكان. -3
 ليذنةي كشتوكاَل و ئاودَيري. -4
 ليذنةي ثةروةردة و خوَيندني بااَل و توَيذينةوةي زانسيت. -5
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 يف بةكاربةر.ليذنةي كاروباري تةندروسيت و ذينطة و ما -6
 ليذنةي كاروباري شةهيدان و جينؤسايد و زيندانياني سياسي. -7
 ليذنةي ثةيوةدنديةكان و رةوةندي كوردستاني و ناوضة كوردستانيةكاني دةرةوةي هةرَيم. -8
 ليذنةي وزة و سامانة سورشتيةكان و ثيشةسازي و بازرطاني. -9

 ةشت و طؤزار و ئاوةدان كردنةوة.ليذنةي شارةواني و طواستنةوة و طةياندن و ط -10
 ليذنةي رؤشنبريي و كؤمةَلطةي مةدةني و وةرزا و الوان. -11
 ليذنةي دةستثاكي و كاروباري ثةرلةمان و سكااَل. -12
 ليذنةي ئةوقاي و كاروباري ئايين. -13

 لةسةر ئةو ليذنانةي خوارةوة راي جياواز هةية.
 ليذنةي مافةكاني مرؤظ: -14

 طةَل ليذنةي كؤمةاَليةتي و داكؤكي كردن لة ئافرةتان بكرَيتة يةك ليذنة.راي يةكةم، لة
 راي دووةم، وةكو خؤي تَينيتةوة.

 راي سَييةم، لةطةَل ليذنةي داكؤكي كردن لة مافةكاني ئافرةتان بكرَيتة يةك ليذنة.
 ليذنةي داكؤي كردن لة مافةكاني ئافرةتان. -15

 كؤمةاَليةتي بكرَيتة يةك ليذنة يراي يةكةم، لةطةَل ليذنةي كاروبار

 راي دووةم، لةطةَل ليذنةي مايف مرؤظ و كاروباري كؤمةاَليةتي بكرَيتة يةك ليذنة.
 راي سَييةم، وةكو خؤي تَينَيتةوة.

 – ليذنةي كاروباري كؤمةاَليةتي.16
 راي يةكةم، وةكو خؤي تَينَيتةوة.

 كردن لة ئافرةتان بكرَيتة يةك ليذنة.راي دووةم، لةطةَل ليذنةي مافةكاني مرؤظ و داكؤكي 
 راي سَييةم، لةطةَل ليذنةي داكؤكي كردن لة مافةكاني ئافرةتان بكرَيتة يةك ليذنة.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 سوثاس، فةرموو دكتؤر فرست.

 :عري بةرَيز فرست صؤيف
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ردنةوةيةك لةسةر ئةو ماددةية بدةين و ئةو بريورايانةا كة لةسةري هةبووة، بةس ثَيب طرنطة روون ك
ئةوةي بريوراكان خبةينة روو موالحةزةيةك هةية، كؤي ئةنداماني ليذنةي كاتي ثةيرةو وةكو باسم كرد 

كاك دكتؤر  يؤنةكاني ثةرلةمانن بَي ئيستيسنا، هةر لَيرةوةا وةكو بري هَينانةوة بةرَيزكسلةسةرجةم فرا
)شوان قةالدزةيي( لةطةَلمان بوو رةمحةتي خواي لةسةر بَي كة رؤَلي زؤري هةبوو لةو ليذنةية، ئَيستا تةنيا 

ينا سةرجةم طنوَينةري بزووتنةوةي ئيسالمي ئةويب لةطةَل بوو تا نووسينةوةي ثةيرةوةكة، ئة
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و موقتةرةحي كةمكردنةوةي ليذنة يؤنةكان و هةموومان كؤكني لة ئاخري كؤبوونةوة كة كردمان ئةكسفرا
( ليذنة بؤ ئةو خولةي ثةرلةمان تةتبيجن ناكرَيت، واتة ليذنةكان وةكو خؤيان ئةمَينةوة، ئةطةر 16بؤ )

كؤي ثةيرةويب ثةسند كرا ليذنةكاني ثةرلةمان وةكو ئةوةي ئَيستا هةية ئةمَينةوة و خولي ثَينلةمي 
نيارانةي ئَيوة تةتبيجن ئةكرَي، ضونكة بةشَيكي ئةو ثَيشنياز ثةرلةمان لةسةر بنةماي ئةو موقتةرةر و ثَيش

و ئةوانةي طةاَلَلةمان كرد هةندَيكي زياتر لة مةنزوري ليذنةكان كرابوون، بؤية كؤك بووين لةسةر ئةوةي 
( ليذنة تَينتَيةوة، خولي ثَينلةم تةتبي ي 22كة ليذنةكان ئةو خولةي ثةرلةمان هةر وةكو خؤي بة )

( ثشتيوانيان كردووة ئةطةر لةطةَل ئَيمة تةركيز 29ليذنانةي زياتر لة سَي كةس لة ماددةي )بكةن، ئةو 
بكةن سَي كةس زياتر ئةَلَين ليذنةي ناوخؤي و ثَيشمةرطة جيا بن، نةكرَينة يةك ليذنة، سَي كةس زياتر 

ةمي نةكرَي، سَي كةس لةطةَل ئةون ليذنةي ئافرةتان وةكو خؤي تَينَيتةوة و لةطةَل هيض ليذنةيةكي تر د
زياتر لةطةَل ئةوةن وةبةرهينان بضَيتة سةر ليذنةي شارةواني و طةياندن و طةشت و طؤرزار و ئاوةدان 
كردنةوة، واتة لةطةَل دارايي نةمَينَيتةوة و بضَيتة ئةوَي، سَي كةس زياتر لةطةَل ئةوةن ليذنةي ناوضة 

( سَي 16 -15 -14يانة لة ناو ليذنةا لة برطةي )كوردستانيةكان وةكو خؤي تَينَيتةوة، جطة لةو را
بريوراي جياواز هةية، بؤية ئَيمة ناضارين بة دةنطدان ئةوانة يةكاليي بكةينةوة، ئةطةر ئةو شَيواز و 
ميكانيزمة ثةسند بَي، يةعين بؤ منوونة ليذنةي ئافرةتان سَي بريوراي لةسةرة، هةرسَيكي خبةينة دةنطدان، 

ؤرينة بوو ئةو براوا بَي، نةك يةك خبةينة دةنطدان و زؤرينةي هَينا قةثاتي بكةين، كام لةو سَي راية ز
 هةرسَي بريورا خبةينة دةنطدان، ئةوكاتة كامة زؤرينةي هَينا ئةو بة براوة هةذمار بكرَي.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 سوثاس، خالي نيزامي هةية، فةرموو.

 :امساعيل زت صابرَيز د. عبةر
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةرَيز سةرؤكي ليذنةي كاتي ثةيرةوي ناوخؤ باسي لةوة كرد وةبةرهَينان لة دارايي و ئابووري بكرَيتةوة و 
 خبرَيتة سةر شارةواني، بةاَلم لَيرة نةنووسراوة، بؤ  ئةوانةي تر نووسراوة، داواي روون كردنةوة ئةكةم.

 :ثةرلةمانسةرؤكي جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري د. بةِرَيز 
 سوثاس، فةرموو وةاَلم.

 :عري بةرَيز فرست صؤيف
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةوةي كاك دكتؤر ئةوة راي ليذنة نيةن، راي ئةنداماني بةرَيزي ثةرلةمانة، كاتي خؤي لة دواين 
ن كردبوو وةبةرهَينان بضَيتة سةر ئاوةدان ( كةس ثشَينيازيا3كؤبوونةوة طفتوطؤمان كرد ، زياتر لة )

، 14كردنةوة، بةس ئةوةي كة ثةيوةندي بة ئَيمةية وةكو ليذنةي كاتي تةنيا ئةو سَي بريورايةية كة لة )
( هاتوون، ئةو خااَلنةي تر خوَيندمنةوة ضوار خاَلةكة يان سَي كةس زياتر ثشتيواني كردووة، نةك 16، 15
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( كةس وتوويةتي وةكو خؤي تَينَيتةوة، ئةوةي ليذنةي 16ة ئافرةتان )هةر سَي كةس بؤ منوونة ئةو
( كةس وتوويةتي جيا بكرَيتةوة، بةاَلم ئَيمة ئةَلَيني سَي كةس زياتر، 13ثَيشمةرطة و ناوخؤ زياتر لة )

 ئةوةي باسم كرد ئةنداماني بةرَيز ثةرلةمان ثشتيوانيان كردووة.
 :ثةرلةمانسةرؤكي َيطري د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جبةِرَيز 

 سوثاس، فةرموو كام ئةبو بةكر.
 هةَلةدني: عمر بةرَيز ئةبو بةكر

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
يةك ئةوةي كة كاك دكتؤر باسي كرد كة ئةو خولة بؤ ئةوةي سةر لَي تيكضوون روونةدات و شرةذان روو 

ي ثَينلةمي ثةرلةماني كوردستانة، دوو، نةكاتة ليذنةكاني ثةرلةمان بؤية كةمكردنةوةي ليذنةكان بؤ خول
ئةو كةمكردنةوة جةدوايةكي هةية ئةويب ئةوةي كة لةبريتان بَي ئَيوة لة ماددةي ثَيشوو دةنطتان دا 
بةوةي كة ئةندامي ثةرلةمان لة يةك ليذنةي هةميشةيي ئةندام بَي، نةك دوو ليذنة، ئةوةا خزمةتي 

اناكاني لة يةك ليذنة خباتة طةر، جاري وا هةية ئةندامي تةركيزي ثةرلةمانتار ئةكات كة جهود و تو
ثةرلةمان لة نَيواني كؤبوونةوةي ليذنةكان لة دوو ليذنة زؤر جار فريا ناكةوَي كاروبارةكان هةمووي رايي 

 بكات، بؤية خزمةت بةو بوارةا ئةكات كة كةمكردنةوةي ليذنةكان، سوثاس.
 :ثةرلةمانسةرؤكي ي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطربةِرَيز 

سوثاس، ئَيستا ئةوةي خياليف لةسةر سَي رةئي و دوو رةئي ئةخةينة دةنطدان، يةكاليي ئةكةينةوة، ئينلا 
 دَيينة كؤي ماددةكة، ئةوةي يةكةم ئةوةي خياليف لةسةرة خبوَينةوة، فةرموو كاك نازم خالي نيزاميية 

 :حممد كبري ناظمبةرَيز 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ياتر داوا لة ليذنة ئةكةين روون كردنةوة بدات لةسةر ئةوةي كة ئةو ثةيرةوة ثةسند كرا ضؤن ناكةوَيتة ز
بواري جَي بةجَي كردنةوة كة بةرَيزان ئةَلَين ئةوة بة نيسبةت ليذنةكان هةر وا ئةروات و بؤ خولي 

 داهاتوو.
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 ثاس، روون كردنةوةي باشي دا، بةس با جارَيكي تر فةرموو.سو
 :فتار بةرَيز بةهار حممود

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةوة ئي رتاحي ليذنةكانة كة بة كؤي دةنس ليذنةكان لةبةر ئةوةي وةكو كاك )ئةبو بةكر ، فرست( 

شرةذان و سةر لي تَيكضوون ئيشارةتيان ثَيدا بؤ ئةوةي ماوةيةكي كةمي ئةو خولةي ثةرلةمان ماوة، 
نةكوَيتة ناو ليذنةكان و مةشروليةتي زؤر هةبَي، ئي رتر كرا بة كؤي دةنس ئةو ماددةية نةكةوَيتة بواري 
جَي بةجَي كردنةوة، بةرَيزتان ئةزانن ئي رتاحيب تايبةتة بة ثةرلةمان، خؤمان ئةيكةين و خؤمان قبوَلي 
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اني ثةرلةمان و لةاليةن سةرؤكايةتي ثةرلةمان ئةوة ثَيشنياري ئةكةين، ئةطةر قبوَل بَي لةاليةن ئةندام
ئَيمةية لة مةسرةحةتي ثةرلةمان ئةو شتة، سةبارةت بة ثةيرةوةكةا بؤ كؤي طشيت كةي بضَيتة بواري 

 جَي بةجَي كردنةوة، با هةمووي تةواو بكةين، دواي ئةوة قسة لةسةر ئةوةا ئةكةين.
 :ثةرلةمانسةرؤكي جَيطري  /د. جعفر ابراهيم ئيمَينكيبةِرَيز 

 سوثاس، ئةوة ديارة. ثَيشنياري ليذنةي كاتية، دواتر ئةوةا يةكاليي ئةكرَي، فةرموو كاك ئةبو كاروان.
 هةَلةدني:عمر بو بةكر ابةرَيز 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
شي نيم ئَيستا، دكتؤرة بةهار وتي ئةوة دةنطي ئيلماعي ليذنةكةية، بةاَلم من لةطةَلي نةبووم و لةطةَلي

 ضونكة كة ثةيرةو دةنطي لةسةر درا ئةبَي بضَيتة بواري جَي بةجَي كردنةوة.
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

تةحةفوزت لة جَيي خؤيةتي، بةاَلم ئةوة ديارة ليذنة بة زؤرينة ئةو بابةتةي باس كردووة، ئةخةينة 
 ان.دةنطدان، فةرموو كاك شو

 بةرَيز شوان شَي  امحد:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لةسةر ليذنةي ناوضة كوردستانيةكاني دةرةوةي ئيدارةي هةرَيم، كاك دكتؤرة فرست باسي كرد سَي را 
 هةية، بةاَلم لَيرة نةنووسراوة، ئايا ئةو راية لَيرة تةسبيت كراية يان راي ضية 

 :ثةرلةمانسةرؤكي ري د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطبةِرَيز 
 سوثاس، فةرموو.

 :عري بةرَيز فرست صؤيف
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةوةي كاك شوان باسي كرد طومتان سَي كةس زياتر ثشتطريي كردية ليذنةي ناوضة كوردستانيةكان وةكو 
اوضة خؤي تَينَيتةوة، سَي راي لةسةر نية، تةنيا رايةك هةية، ئَيمة رايةكمان هةبووة ليذنةي ن

كوردستانيةكان دةمي بكريََ وةكو ليذنةي كاتي، سَي كةس زياتر ثشتيوانيان كردية وةكو خؤي تَينَيتةوة و 
ليذنةيةكي سةربةخؤ بَي، بؤيةا لَيرة نةنووسراوة و لةبةر دةستان ضونكة تةنيا ليذنةي كاتي حازري 

كردووة ليذنةي ناوخؤ و  كردووة، ئةجينا ئةوةي تر خوَيندمةوة سَي كةس زياتر ثشتطريي نةيان
ثَيشمةرطةا دةكي نةكرَي، سَي كةس زياتر ثشتطريي كردية ئافرةتانيب دةمي نةكرَي، ئةوانة رةئي ئَيوةن 

 ئةخةينة دةنطدان، ئةوةي لةبةر دةسيت ئَيوةي بةرَيزة ئةوة راي ليذنةي كاتي ثةيرةوة.
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 سوثاس، دوو خالي تري نيزامي، فةرموو كاك ئاري.
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 بةرَيز ئاري حممد هةرسني:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( برطةي 28من بةس بؤ روون كردنةوة ثرسيار ئةكةم، ئةوةي حالي بووين لة ليذنةي كاتي لة ماددةي )
ا ثرسيارةكة ئةوةية بؤضي سَييةم ئةوة جيا كردنةوةي ليذنةي ثَيشمةرطة لة ناوخؤ ئةو ثَيشرت بوو، ئينل

 بةرَيزتان ضوونة سةر برطةي ضواردة  سوثاس.
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 سوثاس، فةرموو كاك عبداهلل.
 بةرَيز عبداهلل حاجي حممود:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ةنديان بة تةشكيرةي كابينةي حكومةتةوة ليذنةي ياسايي ئةطةر روون كردنةوة، ليذنةكان تا ضةند ثةيو

 هةية  
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 سوثاس، فةرموو كاك عيزةت.
 :امساعيل بةرَيز عيزت صابر

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةو رايانةي ليذنة لة بؤ ئةو ماددانةي طفتوطؤي لةسةر كراوة و ئةخرَيتة دةنطدانةوة ثَيشنيار ئةكةم تةنيا 

 ناو ئةو ثةيرةوة نووسراوة طفتوطؤ لةسةر ئةوانة بكرَي و ئةوانة يةكاليي بكرَيتةوة.
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 سوثاس، فةرموو دكتؤرة بةهار.
 :فتار بةهار حممود .بةرَيز د

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ة تَيطةيشتين تَيداية، ئةويب بة سةبةبي ئةوةية كة ئَيمة لة ناو ليذنةي كاتي ثةيرةو ئةو ماددةية بة هةل

بؤخؤمان لةسةر سَي ليذنة راي جياوازمان هةبووة، ئةوة راي ليذنةية لة ناو ثرؤذةي ثةيرةوةكة تةسبيت 
ازي ثَيوةكراوة و بووة، بةاَلم رايةكاني ئَيوةي بةرَيز كة لة طفتوطؤكة وةرطرياوة ئةوة الي ئَيمة ئيرتيف

ئيشمان لةسةر كردووة بؤ ئةوةي داييَيذينةوة لةسةر ئةساسي ئةوةي ضةند رةئي سَي كةس ثشتيواني 
كردووة، ئةو هةَلة تَيطةيشتنة هةية، ئةوةي كة راي ليذنةية كة خؤمان جياوازميان هةبووة لةسةري لة 

لة ناو ثةيرةوةكة نية بةَلكو الي ئَيمةية،  ثةيرةوةكةي بةردةستان هةية ، بةاَلم راي ئةنداماني ثةرلةمان
 ئةو بةشةي لَيرة هةية راي ئَيمةية، يةكةجمار ئةوة يةكاليي ئةكةينةوة ئينلا رايةكاني ئَيوةا.
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 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
ليذنة ئةكةين ئةوةي راي ليذنةية  سوثاس، ئَيستا بابةتةكة زياتر بةرضاو رووني بة ئَيوة بةخشي، داوا لة

 كة ئةخةينة دةنطدان يةك بة يةك، لة يةكةم دةست ثَي بكةين.
 :عري بةرَيز فرست صؤيف

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سةبارةت بة ثةيوةندي ليذنةكان بة كابينة و بة وةزارةتةكان تةبعةن ئةطةر كابينةي وزاري بة هةر 

هيض ليذنةيةكمان حةزي نةكردووة، وةكو البردن، دةجممان كردووة، زؤر شَيوازَي  بَي ئَيمة لةو ثةيرةوة 
ئاسايشة ليذنةيةك سةروكاري لةطةَل دوو وةزارةت هةبَي يان سَي وةزارةت، هيض موشكيرةي  دروست نابَي 
ئةطةر تةشكيري هةيكةلي وةزارةت كرا، يان دوو ليذنة ثةيوةندي بة يةك وةزارةت هةبَي ئةوةا موشكيرة 

ئةوةي ئَيمة ديارميان كردووة لةسةر ئاساسي زةروورةت و ثَيداويسيت بووة، دواي وةرطرتين نية، 
( 30موالحةزاتي ئَيوةا لة برطةي ضواردةوة دةست ثَي ئةكةين هةرسَي بريورا ئةخةينة دةنطدان، ئةوة )

نيب، ئةطةر ثَيتان ( ي هَينا، زؤرتر ئةبَيتة ثةيرةو، بةهةمان شَيوة بة نيسبةت بريوراكا15هَينا، ئةوة )
باشة رَيطايةتي تر هةية ئةخةينة دةنطدان، ئةطةر زؤرينة ثةسنديان كرد بريواري دووةم و سَييةم ناخرَيتة 

 دةنطدان، بةراي ن هةرسَيكي خبرَيتة دةنطدان.
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 سوثاس، فةرموو ئامينة خان خالي نيزامي.
 :سعيد ةرَيز ئامينة زكريب

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئيزافةتةن بؤ ئاخافتيَن دكتؤر فرست كو ئةندامةكي ليذنَيت ثةيرةوَيم، كو نةها دةنطداني ل سةرت دكةين 
مةرش نينة خوال ئايندة يا ليذنَيت ثةرلةماني بي شَيوازي بينت كا ئالوطؤريت ليذنا دا كر، زَيدة كرنا 

 ؤرانكاري كر، خوال ئايندة دشَيت ليذنا دةستكاري تَيدا بكات، واتة دةست بة كري دةبينت.ليذنَيت دا كر، ط
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

ئةكيد خولي داهاتووا ئةو مافةي هةية، دةستكاري لة هةر ماددةيةك بكات، بةاَلم ئةوةي ئَيستا هةية دوو 
شنيار كراوة، هةر ثَيشنيارَي  لةوانةي ثَيشكةا بكةين دةنطي زؤرينةي هَينا هيرت شَيوازي دةنطدان ثَي

ناخرَيتة دةنطدان، يةكيب هةية ئةَلَي هةرسَيكي خبرَيتة دةنطدان، دواتر لة ئةجنامةكة كاميان دةنطي 
 زؤرينةي هةبوو ثةسند ئةكرَي، فةرموو.

 :فتار بةرَيز قارةمان قادر
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ضواردةم:
 ليذنةي مافةكاني مرؤظ:
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 راي يةكةم، لةطةَل ليذنةي كؤمةاَليةتي و داكؤكي كردن لة ئافرةتان بكرَيتة يةك ليذنة.
 راي دووةم، وةكو خؤي تَينيتةوة.

   راي سَييةم، لةطةَل ليذنةي داكؤكي كردن لة مافةكاني ئافرةتان بكرَيتة يةك ليذنة.
 :ثةرلةمانسةرؤكي ي/ جَيطري د. جعفر ابراهيم ئيمَينكبةِرَيز 

( كةس لةطةَلة، ئَيستا باسي دذ ناكةين ئةضينة راي 35ئَيستا راي يةكةم ئةخةينة دةنطدان، كَي لةطةَلة  )
( كةس لةطةَلة، راي سَييةم )لةطةَل ليذنةي داكؤكي كردن لة 20دووةم، وةكو خؤي تَينَيتةوة كَي لةطةَل  )

، اي يةكةم بة زؤرينة ثةسند ئةكرَيذنة.( كَي لةطةَلة  لةطةل نية، واتة رمافةكاني ئافرةتان بكرَيتة يةك لي
 لةطةَل ليذنةي كؤمةاَليةتي و داكؤكي كردن لة ئافرةتان بكرَيتة يةك ليذنة، فةرموو ئامينة خان.

 :سعيد بةرَيز ئامينة زكري
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( ثةرلةمانتار ثشتطرييا وَي كر كو ليذنا ئافرةتان 16بريمامةتَييَت دةمَي مناقةشة رةئيةكاديرت هةبوو، )
 وةكو خؤ تينينت، ئةبَي ئةظةا بضيتة دةنطدانَي.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
( 15( سَي راية، ديسان لة )15( جارَيكي تر ئةخةينة دةنطدان، لةوَيب مايف، ئةوةي )15ئةوة لة خاَلي )

داكؤكي كردن لة مافةكاني ئافرةتان ئةطةر لةوَي زؤرينةي هَينا ئةو ثةسند ئةبَي، خاَلي نيزامي ليذنةي 
 هةية، فةرموو كاك ئةبو بةكر.

 هةَلةدني:عمر بةرَيز أبو بةكر 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

يةتي، كؤمةاَلؤظ، كاروباري، ( ثةيوةندي بةو سَي ليذنةوة هةية )ليذنةي مايف مر16، 15،  14خاَلي )
بكةينة سَي خاَل، )راي داكؤكي لة مايف ئافرةت(، بؤ ئةوةي ئَيمة رايةكان كورت بكةينةوة لةو نؤ را جياوازة 

 يةكةم، لةطةَل ليذنةي كاروباري كؤمةاَليةتي بكرَيتة يةك ليذنة.
 راي دووةم، لةطةَل ليذنةي مايف مرؤظ و كاروباري كؤمةاَليةتي بكرَيتة يةك ليذنة.

 ، وةكو خؤي تَينَيتةوة.راي سَييةم
 بة راي من بيكةينة سَي راي جياواز.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 فةرموو كاك عري.
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 بةرَيز عري محة صاحل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةدةي واتة ثَيب خؤي ئَيمة دةنطمان لةسةر هةر سَي خاَلةكة داوا، ئؤتؤماتيكي كة دةنس لةسةر خاَلَي  
هةَلئةوةشَينيتةوة، دةنطت لةسةر داوا، ئةو سَي ليذنةية ت كردووة بة يةك، ئَيستا ضؤن ديسان دةنطي 

 لةسةر ئةدةيتةوة 
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 سوثاس، فةرموو كاك تةحسني.
 :امحد سني امساعيلبةرَيز حت

 ةرلةمان.بةرَيز سةرؤكي ث
( هيض مةفهومي نامَييَن كة دةنطي لةسةر 16و  15خاَلي ضواردة راي يةكةم كة ثةسند كرا ئيرت خاَلي )

بدرَي، دواي ئةوةا سَي را ناخرَيتة دةنطدان، كاتَي دةنطي زؤرينة دَي دووةم و سَييةميب ئيرت دةنطداني 
 ناوَي، سوثاس.

 :ثةرلةمانرؤكي سةد. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 سوثاس، فةرموو كاك مةردان.

 :مصطفى بةرَيز مردان خدر
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( دةنطي 20( دةنطي هَيناوة، ثاشان رةئي تر )35منيب هةمان رةئيم هةية، دةمي كردني هةرسَي ليذنة )
دانيب بكرَي هةر هَيناوة، ناكرَي ئةندامي ثةرلةمان دووجار و بؤ دوو رةئي دةنس بدةن، ئةطةر دةنط

 يةكاليي بويتةوة، هةرسَي ليذنة بوويتة يةك ليذنة، بؤية هةردةنطدانَيكي تر زيادة، سوثاس.
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 سوثاس، فةرموو ئامينة خان.
 :سعيد بةرَيز ئامينة زكري

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
طدان ل سةر هةندَي هاتة كرن ليذنا مايَف مرؤظي بتيَن تَينيت يان نا دةنس نةهينا، طور وَي ئاساسَي كو دةن

( رايت هةي دبَيذي 16واتة طوتن دةمي بن دطةل ليذنا كاروبارَيت كؤمةاَليةتي و دطةل ليذنا ئافرةتان، )
كو نابي بتيَن بيت، ليذنا كاروبارَيت ئافرةتان بتيَن تَينيت، ليذنا مافَيت مرؤظي دةنطدان هاتة سةر كرن 

واتة دطةل ليذنا كاروبارَيت كؤمَرايةتي كةظفتة دةنطدانَين نها ظَي ليذنا داكؤكي كرن ل فافَيت ئافرتيب 
بضتة دةنطدانَي واتة ئةول ليذنا بتيَن وةكي خؤي تينينت نةضيتة بضيتة دةنطدانَي، ئةطةر دةنس نةئينا 

 رةئيَي دووَي بضيتة دةنطدانَي.
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 :ثةرلةمانسةرؤكي عفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري د. جبةِرَيز 
 سوثاس، سَي خاَلي تري نيزامي، فةرموو ئَي،ار خان.

 :حسني بةرَيز ئَي،ار ابراهيم
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

منيب ثشتيواني لة راكاني ئامينة خان ئةكةم، ضؤن ليذنةي مايف مرؤظ بة تةنيا هاتة دةنطدان بة هةمان 
 نيب بَيتة دةنطدان.شَيوة ليذنةي ذنا

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 سوثاس، فةرموو كةذاَل خان.

 :ف َي داود بةرَيز كةذاَل هادي
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( خبرَيتة 16، 15،  14ثشتطريي راكةي ئامينة خان و ئَي،ار خان ئةكةم ئةبَي هةرسَي ليذنةكة ماددةي )
 ان و دوايي دةنطدان لةسةر دةمي كردني ليذنةكان بكرَي.دةنطد

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 سوثاس، فةرموو كاك عباس.

 :مريخان بةرَيز عباس هزالي
 بةرَيز سةريكي ثةرلةمان.

ة، ئةطةر بدرَيتةوة ئةبَي بة هةر ماددةيةك دةنطي لةسةر درا ئةبَيتة ياسا ثَيويستة دةنطي لةسةر نةدرَيتةو
ياسايةكي تر دةنطداني بؤ بكرَيتةوة بؤ هةَلوةشاندن، كؤتايي بةو ماددةية هاتووة، خاَلي يةكةم دةنطي هَينا، 

 سوثاس.
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

ئةبَيتة ياسا دوو ، سَي برطةي تر ماوة، سوثاس، جارَي دةنطدان لةسةر كؤي ماددةكة نةبووة، جارَي ماوة تا 
 ئيمزا ماوة، ئيسدار ماوة، فةرموو كاك تةحسني.

 :امحد ني امساعيلسبةرَيز حت
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

دووبارةي ئةكةمةوة برطةي دةنطَي لةسةر دراوة ئةَلَي ليذنةي مافةكاني مرؤظ لةطةَل ليذنةي كاروباري 
ئافرةتان بكرَيتة يةك ليذنة، دةنطي هَيناوة و ناكرَي جارَيكي تر ليذنةي كؤمةَلايةتي و داكؤكي كردن لة 

 ئافرةتان بة تةنيا دةنطي لةسةر بدرَي.
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 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
( ي 14بابةتةكة ديارة، سَي ماددة هةية، ليذنةي كاتي واي نووسيوة هؤكاري خؤي هةية، تةنيا ماددةي )

( هاتووة، فةرموو بَيطةرد خان، دواتر رةئي كؤتايي ليذنة  16، 15نةنووسيوة وةكو خؤي تَييَن، لة )
 ئةيدات.
 تاَلةباني:دَلشاد بةرَيز بَيطةرد 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة سَي را هةية، ئةو سَي رايةا تةقسيم بووة بةسةر سَي برطةي تر، لةبةر ئةوة خاَلي يةكةم ضؤن 

( جار دةنطدان، بةاَلم ئةتوانني ئةو 9اوةتة دةنطدان، خاَلي دووةم و سَييةميب بة هةمان شَيوة، ئةكاتة )خر
شَيوازة لةسةر ئةو ثَيشنيازةى كرا رَيكي خبةينةوة، بؤ منوونة ليذنةي ذنان خبةينة دةنطدان تَييَن يان 

ةوكاتة دوو دانةكةي تر ئؤتؤماتيكي دةمي بكرَي، ئةطةر ئةوة دةنطي هَينا بة مانةوة يان دةمي كردن ئ
 لةطةَل يةكرت دةمي ئةبَي و ئيشكال دروست نابَي.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 سوثاس، راي ليذنةا واية، فةرموو كاك ئةبو بةكر.

 هةَلةدني:عمر بةرَيز أبو بةكر 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

اية خبةينة دةنطدانةوة، راي يةكةم ئايا ئةو سَي ليذنةية بة سةربةخؤي وةكو خؤي بة راي من ئةو دوو ر
تَينةوة، ئةطةر لةوة دةنطي هَينا تةحسيل حاسَرة، ئةطةر نةيهَينا راي دووةم دوةجمي ليذنةكانة، ئافرةتان و 

 كاروباري كؤمةاَليةتي بكةين بة يةك ليذنة.
 :ثةرلةمانسةرؤكي ري د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطبةِرَيز 

 سوثاس، فةرموو كاك سؤران.
 :سعيد بةرَيز سؤران عمر

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
خاَلي ضواردة ليذنةي مافةكاني مرؤظ وةكو خؤي نةهَينا بؤ ئةوةي تَينَيتةوة، وةك راي يةكةم دةنطي هَينا 

يذنةي داكؤكي لة مايف ئافرةت، كة لةطةَل دوو ليذنةكةي تر دةمي بكرَي، ئةوة حةسم بوو، دَيينة سةر ل
ئةويب مايف خؤيةتي ثَيي بَرَيني وةكو خؤي تَينَيتةوة يان نا  ئةوة خبرَيتة دةنس، ئةطةر دةنطي نةهَينا 
دةجمةكةي دةنطي هَيناوة، ئةخرَيتة دةنس، ليذنةي كاروباري كؤمةاَليةتيب بة هةمان شَيوة ئايا وةكو خؤي 

ة ئةطةر ليذنةي ئافرةتانيب دةنطي نةهَينا ئةوة ئؤتؤماتيكي دةكمي ئةبَي، تَينَيتةوة يان دةمي بكرَي، وات
كؤمةاَليةتيب دةنطي نةهَينا دةمي ئةبَي، كاميان دةنطي هَينا وةكو خؤي تَينَيتةوة لة دةجمةكة دةرئةضَي، 

 دوايي ئيختياري دةجمةكة خبةرةوة دةنطةوة لةطةَل كاميان تَيكةَل بكرَي، سوثاس.
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 :ثةرلةمانسةرؤكي جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري د. بةِرَيز 
 سوثاس، فةرموو ئةبو كاروان.

 ئةبو كاروان:عبدالرمحن فارس عبدالرمحن / بةرَيز 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 سوثاس هةمان روون كردنةوةي كاك سؤرا  هةبوو.
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

( كةس لةطةَلة، 32( وةكو خؤي تَينَيتةوة، ليذنةي داكؤكي كردن، كَي لةطةَلة  )15ستا ئةوةي )سوثاس، ئَي
هي سَيةم ليذنةي كاروباري كؤمةاَليةتي وةكو خؤي تَينَيتةوة، كَي لةطةَلة  فةرموو كاك عمر خالي 

 نيزامي.
 :محة بةرَيز عمر عينايةت

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( نةبوو يةكةم، دووةم، بة هيض جؤرَي  ناكرَي ئَيمة ليذنةي 32ة ئيعادة بكةوة، )تكا ئةكةم دةنطدانةك

 ذنامنان دةمي كردووة جارَيكي تر بة سةربةخؤ بيهَيَرينةوة، دذي دةنطداني خؤمانة.
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 تَييَن، ئةوةي كراوة ئةبَي راست بكةينةوة. ئةزاني كاتَي  عمر ديارة سَي را هةبوو، وةكو خؤي
 :محة بةرَيز عمر عينايةت

ئةو طةلةيية بؤ ليذنةي ثةيرةوة نةيانتوانيووة بطةنة رايةكي وا كة ئةنداماني ثةرلةمان بةرضاويان روونرت 
 بَي، داوا ئةكةم ئةو ذماردنة ئةكيد بكرَيتةوة.

 :ثةرلةمانكي سةرؤد. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
ئةو طرةيية لة شوَينَيكي تر دابنَين، بةاَلم سوثاسي ليذنةا بكةن زؤر رةجني كَيشاوة، داوا لة بَيطةرد 

 تاَلةباني ئةكةم روون كردنةوة لةسةر دةنطدانةكة بكات، بة حاسيبةمان ذماردووة.
 تاَلةباني:دَلشاد بةرَيز بَيطةرد 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
و روونيتان هةبَي سَي راي جياواز لةسةر سَي ليذنةي جياواز هاتؤتة ناو هؤَلي ثةرلةمان، بؤ ئةوةي بةرضا

ئةطةر ماي هةبَي بؤ ليذنةي مايف مرؤظ تَينَيتةوة يان دةمي بكرَي، ماي هةية بؤ ليذنةي ذنان تَينَيتةوة 
راي جياواز هَيناويةتي، يان دةمي بكرَي، بؤ ليذنةي كاروباري كؤمةاَليةتيب هةية، ضونكة ليذنة بة سَي 

كةواية هةرسَي ليذنةكة يان ئةواتة ئةبَي لةطةَل دةمي بن، يان ئةبَي وةكو خؤي تَينةوة، هةرسَي را 
جياوازةكة ئةبَي خبرَيتة دةنطةوة، كامةي لة هةمووي زياتر دةنطي هَينا ئةوة ئةبَيتة راي ثةرلةماني 

دن، دووجار ذماردنةكةمان دووبارة كردةوةن هيذ كوردستان بؤ ثةيرةوي ناوخؤ، لةسةر مةسةلةي ذمار
 هةَلةيةكي تَيدا نةبووة.
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 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
سوثاس، ئةوةي سَييةم ئةخةينة دةنطدان، كاروباري كؤمةَلايةتيب ئةخةينة دةنطدان، ئَينلا دذةكةا 

 ضَي، فةرموو كاك زانا خالي نيزامي.ئةخةينة دةنطدان بؤ ئةوةي تةواو بةرَيوة ب
 :عبداهلل محنربةرَيز زانا عبدال

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
خؤي ئةو ميكانيزمةي دةنطي ثَيدراوة زؤر تَيينةطةيشتني، بةس بةثَيي ئةو ميكانيمة بَي ئَيستا ليذنةي 

ناوة، ليذنةي ذنانيب ( دةنطي هَي32( دةنطي هَيناوة، ليذنةي ذنان )35زنانيب نةما، ضونكة دةجمةكة )
كؤتايي هات، ئةوةي ماوةتةوة ليذنةي كاروباري كؤمةَلايةتية، ضونكة مايف مرؤظ كةمرتي هَينا لة دةجمةكة، 

( دةنس، 35ومتان كؤتايي هاتووة، ئَيستا بةو دةنطدانة ليذنةي ذنانيب كؤتايي هات، ضونكة نةطةيشتة )
( ئةويب كؤتايي دَي، ئيرت ثَيويست ناكات دةنس 35نةطاتة )ئَيستا بةس كاروباري كؤمةاَليةتي ماوة، ئةطةر 

 لةسةر دةمي بدرَيتةوة.
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

سوثاس، ئةو شتة مةنت ية، ثرؤسة دةنطدانةكة بةردةوامة، كؤتايي نةهاتووة، لة برطةي يةكةو و دووةم و 
اَليةتيب ئةبَي خبةينة دةنطدان، وةكو خؤي تَينَين ئينلا بةثَيي دةنطةكان سَييةم، سَييةم كاروباري كؤمة

 برياري كؤتايي ئةدةين، فةرموو ئامينة خان.
 :سعيد بةرَيز ئامينة زكري

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
، مةبدةئَي ثةرلةماني و عوريف ثةرلةماني نينة تو تشتةكي بَيخية دةنطدانَي و رةئيا دذي نةخيا دةنطدانَي

 واتة دبَيت هةردوو رةئي بضنة دةنطدانَي.
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 فةرموو كاك مردان.
 :مصطفى بةرَيز مةردان خدر

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ةرسَي بةثَيي ئةو تةسويتةي كرا ئةوة خياليف مةبدةئي تةسويتة، لة راي يةكةم تةسويت لةسةر ئةوة كرا ه

( دةنطي هَينا، ذمارةكي زؤري ئةندامان كة دةنطيان بؤ ئةو رةئية دا، جارَيكي تر 35ليذنة دةمي بكرَي )
دةنطيان بؤ رةئيةكي تر دا كة ليذنةي ئافرةتان سةربةرخؤ بَيت، بؤية دةنطدان بؤ دوو رةئي دذي يةك 

 تر دذي ئةو بدةي. خياليف مةبدةئي تةسويتة، كة دةنطتدا بؤ رةئيةك ناكرَي بؤ رةئيةكي
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

سوثاس، ديارة ثَيشنياري دةنطدانةكة ثةسند كرا، لةبةر ئةوة ئةوةي ئَيستا ثةيدا بووة ئةوة نةبوو لة 
يان ثانزةية،  سةرةتا كة ومتان دةنطدان لةسةر سَي راية، واتة دةنطدان لة برطة كؤتايي ثَي ناية، ضواردةية
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ئاخرةكةا شانزةية، يةعين لة سةرةتاوة كة ليذنةي كاتي شةرحي كرد دةنطدان بؤ ضواردةية، سَي را 
هةية، دةنطدان بؤ ثانزةية سَي را هةية، بؤ شازدةية سَي را هةية، واتة كؤتايي نةهاتووة، ئةوةي دذة، ئةوةي 

ةكة زؤرينةي دةنطي هَيناوة ئةوةي دذة ئةوجا ئامينة خان باسي كرد من بة باشي ئةزا  لة كؤتايي دةجم
 ئةخةينة دةنطدان و كؤتايي ثَي دَي، فةرموو ئَي،ار خان.

 :حسني بةرَيز ئَي،ار ابراهيم
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئامينة خان قسةماني مين كرد، بةاَلم ئةبواية لة كاتي دةنطدان بؤ ليذنةي مايف مرؤظ ئايا تَييَن يان 
دةنس بؤ ئةوة درا نةمَييَن بةهةمان شَيوة ئةبواية دذيب هةبواية، ئةوةم نةبيين، سةرةتا نةمَييَن ضؤن 

كؤي ئةو ثرؤسةية هةمووي بة هةَلة بووة، يةكملار ومتان ئةبَي هةر سَي ليذنة دةمي بكرَين خةلةل بوو، 
زوعي ليذنةي دووةم ليذنة بة ليذنة جيا ئةوةيب خةلةل بووة، ئةوةي من نيطةرا  بةشَيكي زؤري مةو

ئافرةتانةن ثَيم واية بةشي زؤري ثةيوةندي، ئةبواية ئةو بابةتة بة شةخسي نةكرَي، بةتايبةتي قةزيةي 
ذن، بةداخةوة لة هةرَيمي كوردستان دؤخي ذن خراثة، ئةبواية بؤ ئايندةا ئةو ليذنةية تَييَن، لةبةر 

هاتوو شةر ئةكةين، زؤر زؤر زةروور بوو ئةو ئةوةي ئَيمة لةثةرلةمان نامَينني، شةري ئةوة ناكةين، بؤ دا
 ليذنةية وةكو خؤي تَييَن، بةاَلم بةداخةوة بةشَي لة ذنةكان و بةشَي لة ثياوةكان دةنطيان بةوة نةدا.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
انتارانةي ئَيستا كة بةرطري لة مايف سوثاس، بة ئةكيد بابةتةكة وةكو خؤي باسي لَي بكةين، ئةم ثةرلةم

ئافرةت بكةن لة خولةكاني داهاتووا بةهةمان شَيوة ئةتوانن بةرطري لة مايف خؤيان بكةن، فةرموو دكتؤر 
 فرست.

 :عري بةرَيز فرست صؤيف
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ان رَي  لة ثةرلةماني ئَيمة ئةو سيستةمةي كة سَي بريورا هةبَي يان ضوار هةبَي هةمووي خبرَيتة دةنطد
سويدمان وةرطرتووة، شيَت نةبووة خؤمان كردتان، ئةوان كة شيَت سَي، ضوار بريواري لةسةر بوو هةموويان 
ئةخستة دةنطدان، كاميان زؤرينةي هَينا ئةو ثةسند ئةكرا، هةمان شتمان كردووة، شيَت نَية موخالفي لة 

بَرَيي ئةوة موخاليفة، ئةوامان هَيناوة، ثَيتان باشة لةسةر ثةيرةو شَيوازي تةسويت روون و ئاشكرا نية تا 
بةردةوام ئةبني، ثَيتان باا نية ئةطةرَيينةوة سيستةمي خؤمان كة ثةيرةومان كردووة، خؤ ئةو ماددةية 
تةواو نةبووة تا بَرَيي قوفَل بووين، لة كؤتايي هةمووي ئةخرَيتة دةنطدان، ئَيستا كَيشةكة لةسةر ليذنةي 

( كةس وتوويةتي ليذنةي مايف مرؤظ لةطةَل ئافرةتان و 35رؤظ و ذنان و كاروباري كؤمةاَليةتية، )مايف م
( كةس لةطةَلة، كاروباري 032كاروباري كؤمةاَليةتي ببَيتة يةك، ليذنةي ئافرةتانيشمان خستة دةنطدان 

ي ئَيوة ئةخةينة دةنطدان، كؤمةاَليةتيب ئةخةينة دةنطدان ئةطةر رَيذةكة ضةند بوو ئينلا دَيني بريوراكان
ئةطةرنا زؤر ئاسايية بة تةسةوري من موخالفي ثةيرةو نية، ئةطةرَينةوة سةر سيستةمي كؤني خؤمان، هي 



 511 

يةكةم ئةخةينة دةنطدان، زؤرينةي هَينا و ئةوةي دذ بوو كةمينة بوو يةكسةر ئةواني تر س وت ئةكةن، 
 فةرموو سةرؤكي ثةرلةمان تةتبي ي بكات.

 :ثةرلةمانسةرؤكي . جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري دبةِرَيز 
 سوثاس، من دوو خالي تري نيزامي تر، فةرموو طةشة خان.

 :جالل بةرَيز طةشة دارا
 بةرَيز سةرؤك  ثةرلةمان.

سةبارةت بةوةي كة دذ نةخراوةتة دةنطدانةوة ئةوة لة كاتَيكدا ئةكرَي يةك را هةبَي، بةاَلم لَيرة بؤ منوونة 
م ليذنةي داكؤكي لة مايف ئافرةت لةبةردةم سَي راين، يةكيان وةكو خؤي تَينَيتةوة، واتة دوو راكةي لةبةردة

تر دذةكةية كة ئةبَي خبرَيتة دةنطدان، ثَيويست ناكات بَرَيي وةكو خؤي تَينَيتةوة يان نا، دوو راكةي تر 
 جياوازة وةكو خؤي تَينَيتةوة دذةكةية.

 :ثةرلةمانسةرؤكي ئيمَينكي/ جَيطري د. جعفر ابراهيم بةِرَيز 
 سوثاس، فةرموو كاك ئةبو بةكر.

 هةَلةدني:عمر بةرَيز أبو بةكر 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

دةنطي ئةندامان بؤ دةمي كردن و يةكسختين ئةو سَي ليذنةية، ئةو سَي ليذنةيةا لة رووي تايبةمةنديةوة 
ان هةية،   بة بةرطري كردن لة مايف مرؤظ،   لة يةكةوة نزيكن، هةرسَيكي رةهةندي مايف مرؤظي

ثيََشَيركاري بةرامبةر، وةك لة ثةيرةوةكة هاتووة ليذنةي مايف مرؤظ، ليذنةي كؤمةاَليةتي و منداَل و خَيزان، 
ليذنةي بةرطري لة مايف ئافرةت، هةرسَي ليذنةكة خاَلي هاوبةشيان زؤرة، لةبةر ئةوة ئةكرَي بكرَيتة يةك 

 وثاس.زؤر تةبيعية، س
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 فةرموو كاك مةروان.
 بةرَيز مةروان طةاَلَلي:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
من ثشتطريي قسةكاني كاك زانا  و مامؤستا ئةكةم، تَيبينيشم بؤ خوشكاني طةورةم ئَيمة ليذنةي مافةكاني 

ؤربةي ئةو خوشكانةي لةو ثةرلةمانة داكؤكي لة مافةكاني ئافرةت ئةكةن ئافرةتان ئةطةر لةياديان بَي ز
ئامادة نةبوون بضن لةو ليذنة ئةكتيظ بكةن، ئةو سَي ليذنةية وةكو مامؤستا ئةبو بةكر باسي كرد 
تايبةمتةندي يةكرتيان هةية، قةناعةمت واية مةسةلةي مايف ئافرةت و داكؤكي لة مايف ئافرةت بةراسيت بةو 

ية ناكرَيتةوة كة ليذنةيةكي تايبةت هةبَي، ئةبَي سةقافةتي خةَلكةكة بطؤردرَي، ئةبَي خةَل  بة يةكال
ضاوي رَيزةوة سةيري ئافرةت بكات، خوازياريشم بة تايبةتي تةكريفم لةو خوسكة بةرَيزانة هةية ئةو 

 ، سوثاس.قةزية طةورة نةكةن و وابزانن ثةرلةماني كوردستان داكؤكي لة مايف ئافالةت ناكات
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 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 سوثاس، فةرموو كاك ئومَيد:

 خؤشناو:عبدالرمحن بةرَيز ئومَيد 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

تةواو ثشتطريي لة بؤضوونةكةي مامؤستا مةروان ئةكةم، ئَيمة قسة لةسةر ثرسي ذن ناكةين كة كَي دذة و 
ئَيمة باس لة ثةيرةو و كاري ثةرلةماني ئةكةين، باس لة ليذنةكان ئةكةين، مةسةلة قةزيةي كَي لةطةَلة، 

ذن نية، بةتايبةتي لة ميديا و ئةبينني بةو شَيوازة قسة كردن لةسةر ئةو بابةتة مةسةلة ثرسي ذن نية، 
ثركرايةوة، ذنةكان  تةئيدي ئةو بؤضوونةا ئةكةم كاتَي ئةو ليذنةية دانرا نيسابي ئةو ليذنةية بة ثياوان

ئامادة نةبوون، ئةو ثةيرةوةا بؤ خولي ئايندةية، واتة ئةو ليذنةية نة مةسةلة بة شةخسي كردنة، لة 
خولي ئايندة جارَيكي تر ئةتوانَي دةستكاري ثةيرةو بكات، دةستكاري ليذنة بكات بةثَيي ثَيكهاتةي 

رسي ثةيرةوية، سَي ليذنةي ثةرلةماني دةمي حكومةت، بؤية هيض رةبيت بة ئَيستا نية، ثرسي ذنيب نية، ث
ئةكرَين ئيختيساسيان لة يةكةوة نزيكة، ئةكرَي دةمي بن، ئةكرَي نةبن، بةاَلم مةسةلةكة ثرسي ذن نية، 

 سوثاس.
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 سوثاس، فةرموو كاك عومةر.
 :محة بةرَيز عمر عينايةت

 سةرؤكي ثةرلةمان.بةرَيز 
بةراي من كاتَي دةنطدان لةسةر برطةي يةكي ضواردة كرا ئيرت دةنطدانةكاني تر ثوضةَل ئةبَيتةوة، تكا 
ئةكةم ئةو سَي ليذنةية بووة بة يةك، بةرطري لة مايف ئافرةت، كاروباري كؤمةاَليةتي، لةطةَل مايف مرؤظ، 

دانَي  هةَلبوةشَيتةوة، ئةو سَي ليذنةية بووة بة يةك، دةنطي هَيناوة، بةثَيي ثةيرةوي ناوخؤ ناكرَي دةنط
 ( دةنطدانَيكي باتَرة.16،  15دواي ئةوة هةر دةنطدانَي  بكرَي بؤ )

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
ةبَي خبةينة سوثاس، هةر بؤ ئاطاداري باسيان كرد، ئةوة دةنطدانة، بةردةوامة، ئةوةي تر دذن، ئةوةا ئ

 دةنطدانةوة، فةرموو كاك صاحل.
 :حممدامنب بةرَيز صاحل فةقَي

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةو ماددةية بة تايبةت سةرؤكي ثةرلةمان ميكانيزمي دةنطدانةكةي داناوة، ثةيرةو حاَلةتَيكي عامة، كة 

دةنطي ثَي بدرَي كةواية ئةو ميكانيزمةي سةرؤكي ثةرلةمان داينا بؤ ئةو ماددةية كة برطة بة برطة 
ثَيويست ناكات باس لة ثةيرةو بكرَي بؤ دةنطدانةكة، لةبةر ئةوةي وةكو حاَلةتَيكي تايبةت ئةو ماددةية 
ميكانيزمَيكي تري بؤ دانرا بؤ دةنطدان كة يةكَي  خبرَيت دةنس، بؤية ثَيم واية ئةوة دةنطي ثَيدراوة، لة 
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ةسةر ئةوةي ئةنداماني ثةرلةمان دةنطي ثَيدرا كةواية ئةساسيب ئةو سَي ليذنةية كة رازي بووي ل
 ئؤتؤماتيكي ئةو سَي ليذنةية بووة بة يةك، سوثاس.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
ئةو بابةتة دةنس ثَيدراوة، بةاَلم ثرؤسةي دةنطدان بةردةوامة، كَي دذة، يةك ماددةشة، ئيرت ماوة، ئةوةي 

ب ئةبَي خبرَيتة دةنطدان، ليذنةي مايف مرؤظ دةنطي نةهَينا، ليذنةي مايف ئافرةت دةنطي هَيناوة ذمارةكة تري
ديارة، ئةوةي كؤمةاَليةتي ماوة وةكو خؤي تَييَن، ئةبَي خبرَيتة دةنطدانةوة، ئةخيةمة دةنطدانةوة، ئةوةي 

س لةطةَلة، واتة راي يةكةم بةثَيي ئةو ( كة4كاروباري كؤمةاَليةتي وةكو خؤي تَييَن، كَي لةطةَلة  )
ثَيشنيارةي ليذنة لةسةري كاري كردبوو كة هةموويان خبرَيتة دةنطدان، ئةوةي زؤرينة ئةهَينا ثةسندة، 
ثَيشنياري يةكةم ليذنةي مافةكاني مرؤظ و كاروباري كؤمةاَليةتي و دكؤكي كردن لة ئافرةت ئةبَيتة يةك 

 ئامينة خان. (، فةرموو29ليذنة، كؤي ماددةي )
 :سعيد بةرَيز ئامينة زكري

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
من ئَي  روون كردنَي هةي لسةر ئاخفيت بةرَيز ئوَيمد خؤشناو دطةل مامؤستا مةال مةروان، هةلبةت ثرسا 
ذنَي ثرسةكا مرؤظايةتيا، ثرسةك نينة كو طرَيداي ب رةطةزي، واتة ليذنا ذنا كا ضاوانَي وةكي هةميت ليذنا 
ثةرلةماني ذن و زةاَلم ثَيك،ة ئةندامنن ليذنا زةاَلميب هةية ذن و زةاَلم ثَيك،ة بؤ ثرةسنيثَي مايَف مرؤظَي 
ذنان كار دكةن، واتة ب ديتنا من ئةو ئاخفتيَن وان دةرظَي ح وقَي و ياسايةت نَي،دةولةتي و مايَف مرؤظي 

 بوون.
 :ةرلةمانثسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 سوثاس، فةرموو كاك ئومَيد.
 بةرَيز ئومَيد محة عري:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سةبارةت بة خستنة دةنطي ئةو رايانةي ماون نابَي ناكؤك بَي لةطةَل ئةو رايانةي كة ئةوةي لة رايةكان 

فةكاني ئافرةتان ( كةس داواي ئةوةي كردووة ليذنةي داكؤكي كردن لة ما16هةية باس لةو كرا بؤ منوونة )
وةكو خؤي تَينتةوة، ئةو بابةتة خراوةتة دةنطدانةوة، ناكرَي جارَيكي تر راي ثةرلةمانتاران لةسةر هةمان 
بابةت خبرَيتة دةنطدانةوة، بؤية بةشَيكي زؤري ئةو رايانة ثَيويستة ثَيداضوونةوةي بؤ بكرَي، ئةطةر 

 ةن بةس ثَيم واية ئةو بابةتة حةسم بووة، سوثاس.شتَيكي تَيداية نةخراوةتة دةنطدان ئةوة مةسةلةيةك
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 سوثاس، رايةكي بةجَيية، فةرموو كاك فةرحان.
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 :قادر بةرَيز فةرحان جوهر
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

زؤرينة يان راي يةكةم بدرَيتة دةنطدان و ئَيمة بطةرَيينةوة بؤ ئةو عورفةي كة بةكارهاتووة هةر يةك راي 
دذةكةشي بدرَيتة دةنطدان، ئةطةر زؤرينةي هَينا ئةو رايةي تر ثةسندةن كة رايةك زؤرينةي هَينا ضؤن 
ئةوةي تر زؤرينة دَييَن، بؤ ئةوةي لةو ئيشكالة خالس بني ثَيم وابَي وةكو دةستةي سةرؤكايةتي باشرت 

 كارةكان بةرَيوة ئةضن.
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

سوثاس، بابةتةكة لةبةر ئةوةي ضةندين راي جياواز هةبوون ئةو رايانة بةو َشوازة تةرر كران، مةسةلةن 
 ناوي دذ نةهات، ئةطةر ناوي دذ هاتبواية بة شَيوازَيكي تر ئةبوو، فةرموو كاك بةهزاد.

 :دةروَيب بةرَيز بةهزاد دةروَيب
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

دةنس زؤرينة هيناي، يا مايَف ئافرةتا  359ثَيشنيار دكةم دا كؤتايي ظَي خالَي بينني، طاظَي رائيا ليذنَيت ب )
( دةنطدان بؤ بَيتة كرن كي دذة  هةر 35( يا ئيناي، واتة دا ئةظ هةردوو دةنطة دذي ئَي  نةبن ئةوة )32)

 َي ئافرةتا بيتة جودا، بةاَلم ئةطةر زؤرينا نةهينا كؤتايي دَيت.( دذ بيت واتة دبي ظ35كة زياتر )
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

( بوو زياتري 20( بوو ئؤتؤماتيكي ئةوةي تر )35سوثاس، كاك بةهزاد كؤتايي ثَيهات، ضونكة ئةوةي )
 واي يةك هةَلدةوةشايةوة، فةرموو دكتؤر فرست.( زياتري هَينابواية يةك لة د35نةهَينا، ئةطةر )

 :عري بةرَيز فرست صؤيف
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئَيمة سَي بريوارمان ماية ئةبَي بيانةينة دةنطدان، يةكةميان سَي كةس زياتر ئةَلَين ليذنةي ناوخؤ 
ةربةخؤ بَي و دةمي ثَيشمةرطة لَي  جيابن، سَي كةس زاياتر ئةَلَين ليذنةي ناوضة كوردستانيةكان س

نةكرَي، ئةوة يةك بريوراية، بؤية دذ و لةطةَلي ئةبي، سَي كةس زياتريب ئةَلَين وةبةرهَينان بضَيتة سةر 
شارةواني و ئاوةدان كردنةوة، تةنيا ئةو سَي بريوراية ماية بيخةينة دةنطدان، ئةوةي تر لةسةر رةزامةندي 

دةنطدان، سَي جاريب دووبارة كرايةوة، ومتان ئةو سيستةمة  ئَيوة ثةسند كرا كة هةموو بريوراكان خبرَيتة
نوَيية، قبوَلتانة سَي بريوار هةية هةرسَيكي خبرَيتة دةنطدان كَي زؤرينةي هَينا ئةو ثةسند كراوة، ناتانةوَي 
ئةو سيستةمة ثةيرةو بكةين ئةطةرَيينةوة سيستةمي تةقريدي خؤمان ناو ثةرلةمان بةو شَيوازة ئةرؤين، 

تا لةبةر ئةوةي ئةو سَي راية تةنيا يةك راية ئةخيةينة دةنطدان كَي لةطةَلة كَي دذة، ثَيشنياز ئةكةم ئَيس
ئةوة خبةية دةنطدان، ليذنةي ناوخؤ و ثَيشمةرطة، ئَيمة لةو ثةيرةوة دةجممان كردووة، سَي كةس زياتر 

 ئةَلَين جيا بكرَيتةوةن بيخة دةنطدان ئايا جيا بكرَيتةوة يان نا  
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 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري ةِرَيز ب
 سوثاس، فةرموو كاك مستةفا.

 سكري: مصطفىبةرَيز 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

هةموو فراسكيؤنة بةرَيزةكان   ئةوانةي نَيونةرايةتيان زؤربَي   ئةوانةي نوَينةريان كةم بَي هةتا ئةطةر 
شةريعةكاني كؤمةَلطاكةي خؤييةتي، ثَيم واية بةرَيزاني ليذنةي كاتي يةك نةفةريب بَي نوَينةري هةموو 

ثةيرةو زؤر شيت باشيان كردية كة برييان لة دةمي كردؤتةوة، ئةطةر ليذنةكان ذمارةيان كةم بَي 
فراسكيؤنةكان نوَينةرايةتيان لة ناو ليذنةكان زؤر ئةبَي، يةعين كةس بة ئينفيعالي وةرنةطرَي، هةموو 

نيب ديارة لة ناو شةربةي كؤمةَلطا هاتوون و كةس دذي هيض شةربةيةك نية، بةاَلم تا ذمارةي ئةندامةكا
( ليذنةية، 19ليذنةكان كةمرت بَي نوَينةرايةتي فراكسيؤنةكان لة ناو ليذنةكان زياتر ئةبَي، ئةوةي ثَيشان )

او ليذنةكان نية، ئةوة شتَيكي ئَيستا زؤربةي فراكسيؤنةكان ئةوانةي ذمارةيان كةمة نوَينةرايةتيان لة ن
 باا نية، دةجمةكة زؤر باشة.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
سوثاس، ثَيشرت طرنطي ئةو بابةتة لة ناو ليذنة موناقةشةي زؤر كراوة لةسةر باشي دةمي و خراثي، ئَيستا 

ليذنةي ناوخؤ و  ليذنةي ثَيشمةرطة ثَيكةوة بن، سَي را ئةو ثَيشنيارةي ثَيشكةا كراوة ئةخةينة دةنطدان، 
لة سَي كةس زياتر كة جيا بكرَينةوة، هةردووكي دَيخينة دةنطدان، ئةوةي ئَيستا ثَيشنياري جيا كردنةوةية 
دواتر دذةكةي، كَي لةطةَلة جيا بكرَيتةوة  جارَيكي تر، ليذنةي ناوخؤ وةكو خؤي تَيين و ليذنةي 

( كةس 33( كةس لةطةَلة جيا بن، ئةوةي ئةيةوَي دةمي بكرَي  )20يا، كَي لةطةَلة  )ثَيشمةرطةا بة ج
لةطةَلة، بة زؤرينةي دةنس ثةسند كرا، ثَيشنياري دووةم، لَيرة لة ثةيرةوي نوَي هاتووة ليذنةي ناوضة 

ذنةي ناوضة كوردستانيةكان لةطةَل ليذنةي ثةيوةنديةكاني دةرةوة دةمي بكرَي، يةكيرت هاتووة ئةَلَي لي
( كةس لةطةَلة وةكو 29كوردستانيةكان وةكو خؤي تَييَن، سَي كةس زياتر ثشتيواني كردووة كَي لةطةَلة  )

( كةس ئةلَي دةمي بَي، واتة بة زؤرينةي دةنس ليذنةكة بة 20خؤي تَييَن دةمي نةكرَي، ئةوةي دذة  )
ني لَي كردووة، وةبةرهَينان لة جياتي دارايي و جيا ئةمَينَيتةوة، ثَيشنياري سَييةم سَي كةس زياتر ثشتيوا

ئابووري بضَيتة سةر ليذنةي شارةواني و ئاوةدان كردنةوة، روونة  دةنطدانة، ئةوةي دةجمة وةبةرهَينان لة 
( 32ئابووري دارايي ئةضَيتة شارةواني و ئاوةدان كردنةوة، دةست بةرز بكةنةوة، طواستنةوةية، دةمي نية، )

( كةس دذة، بة زؤرينةي دةنس ئةو طواستنةوة ثةسند كرا، ئةوةي تر، 25كَي دذة  )كةس ثةسنديةتي، 
( بةو هةمواركردنةوانةي ئَيستا ثةسندتان كرد ئةخةينة دةنطدان، ثَيوسست ناكات 29كؤي ماددةي )

 خبوَيندرَيتةوة لةبةر دةستانة ئةخةينة دةنطدان، بيخوَينةوة.
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 :حسني فائجن بةرَيز رَيواز
 رؤكي ثةرلةمان.بةرَيز سة

 ييانةي خوارةوة ثَيكئةهَييَن:ةثةرلةمان ئةو ليذنة هةميش
 ليذنةي كاروباري ياسايي. 1
 ليذنةي دارايي و كاروباري ئابووري و وةبةرهَينان. -2
 ليذنةي ثَيشمةرطة و ناوخؤ و ئاسايب و ئةجنومةنة خؤجَييةكان. -3
 ليذنةي كشتوكاَل و ئاودَيري. -4
 و خوَيندني بااَل و توَيذينةوةي زانسيت. ليذنةي ثةروةردة -5
 ليذنةي كاروباري تةندروسيت و ذينطة و مايف بةكاربةر. -6
 ليذنةي كاروباري شةهيدان و جينؤسايد و زيندانياني سياسي. -7
 ليذنةي ثةيوةنديةكان و رةوةندي كوردستاني. -8
 ليذنةي ناوذة كوردستانيةكاني دةرةوةي هةرَيم. -9

 ة و سامانة سورشتيةكان و ثيشةسازي و بازرطاني.ليذنةي وز -10
 ليذنةي شارةواني و طواستنةوة و طةياندن و طةشت و طؤزار و ئاوةدان كردنةوة و وةبةرهَينان. -11
 ليذنةي رؤشنبريي و كؤمةَلطةي مةدةني و وةرزا و الوان. -12
 ليذنةي دةستثاكي و كاروباري ثةرلةمان و سكااَل. -13
 اي و كاروباري ئايين.ليذنةي ئةوق -14
 ليذنةي كاروباري كؤمةاَليةتي و داكؤكي لة مايف ئافرةت و مايف مرؤظ. 15

 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي

( ليذنةية، 15ئةو ماددةية بةو شَيوازةي خوَيندرايةوة ئةخةينة دةنطدان، ئةو ماددةية بةو شَيوازة كة )
 ( كةس دذة، بة زؤرينةي دنس ثةسند كرا، فةرموو بةردةوام بن.9ذة  )( كةس ثةسنديةتي، كَي د44)

 :فتار بةرَيز قارةمان قادر
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:30ماددةي )
هةر ليذنةيةكي هةميشةيي لة ضوارضَيوةي جَي بةجَي كردني كارةكاني ئةتوانَي لة نَيو ئةندامةكاني  1

دياري كراو لةسةر ثَيشنياري سَيي يةكي ليذنة كاري فةرعي ليذنةي الوةكي دروست بكات، بؤ كارَيكي 
 ليذنةكانيب كؤتايي دَي بة كؤتايي هاتين كارةكة.

هةر ليذنةيةك الي كةم مانطي دووجار كؤ ئةبَيتةوة، ئةم حوكمة لةسةر كؤبوونةوةي ليذنةكان لة نَيوان  -2
 دوو وةرزي ياسا دانان جَي بةجَي نابَي.
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لةسةر داوا سةرؤك يان جَيطري سةرؤك يان سةرؤكي ليذنة يان سَييةكي ئةنداماني ليذنة هةميشةيةكان  -3
( كاتذمَير ثَيب كؤبوونةوة لةاليةن 24ليذنة لة كاتي ثَيويست كؤ ئةبَيتةوة، ئةبَي ئةنداماني ليذنة )

 برياردةري ليذنة لة كات و شوَييَن بةرنامةي كاري كؤبوونةوة ئاطادار بكرَينةوة.
سايي كؤبوونةوة بة ئامادة بووني زؤرينةي ئةندامان تةواو ئةبَي، بريارةكانيب بة زؤرينةي رَيذةي يا -4

دةنطي ئامادة بووان ئةدرَين، لة كاتي يةكساني بووني دةنطةكان ئةو اليةنةي سةرؤك لةطةَليةتي زؤرينة 
 ئةبَي.

و ثوختةيةك لة بروراي دانيشتين ليذنة لة كؤنووس تؤمار ئةكرَين كة ناو و واذووي ئةمادةبووان  -5
 ئةندامان و ئةو بريارانةي كة لة كؤبوونةوةكة وةرئةطريَيت لة خؤ ئةطرَي.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 سوثاس، فةرموو.

 :عري بةرَيز فرست صؤيف
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( ثَيشكةا كرابوون هيض يةك لةو رايانة سَي 30ي )ئَيمة بة كؤكردنةوةي ئةو بريواريانةي لةسةر ماددة
كةس زياتر ثشتطريي نةكردبوو، هةَلوةستةنان لةسةر موالحةزاتةكان كرد شتَيكي ئةوتؤ نةبوو كة 

 ( وةكو خؤي خبرَيتة دةنطدان، سوثاس.30ئيزافةكةين، بؤية ثَيشنياز ئةكةين ماددةي )
 :ثةرلةمانؤكي سةرد. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 سوثاس، يةك خاَلي نيزامي هةية، فةرموو.
 :محة بةرَيز عمر عينايةت

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
يةك بابةت هةية لة ئةجنامي ئةزمووني خؤمان كؤبوونةوةي ليذنةكان، دوو كؤبوونةوةي ليذنة لة مانطَي  

 زؤرة، الي كةم زؤرة، بة راي من بكرَي بة ثَيي ثَيويست.
 :ثةرلةمانسةرؤكي . جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري دبةِرَيز 

( كةس لةطةَلة، ئةوةي دذة  48( بةو شَيوازةي خوَيندرايةوة ئةخةينة دةنس، كَي لةطةَلة  )30ماددةي )
 ( كةس، بة زؤرينةي دةنس ثةسند كرا، فةرموو ماددةي دواتر.3)

 :حسني فائجن بةرَيز رَيواز
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ؤي هةية هةر بابةتَي  خباتة بةردةم ليذنةكان بةثَيي تَيروانيين خؤي يان الي كةم لةسةر داواي سةرؤك ب
 ثَيني ئةندامي ثةرلةمان.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 سوثاس، فةرموو.
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 :عري بةرَيز فرست صؤيف
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

س زياتر ئةَلَين ثَيني ئةندام زؤرة، بةاَلم نةيانوتووة ضةند بَي، وةكو ليذنةي ( سَي كة31لةسةر ماددةي )
كاتي وتوومانة سةرؤك بؤي هةية يان ثَي،ش ئةندامي ليذنة، وتوويانة ثَيني ئةندام زؤرة، ئةطةر بيخةية 

 دةنطدان ئةبَي بَرَيني يةك، دوو.
 :انثةرلةمسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

خؤي ئةبواية يةكاليي بكرَيتةوة، بةاَلم ضؤن هاتووة بةو شَيوازة ئةخةينة دةنس، ئةطةر نةيهَينا داوا لة 
ليذنة ئةكةين ذمارةكي تر بدات، ثَيني زؤر نيةن دواي سةرؤكي ثةرلةمان واي لَي دَي ئةبَي دؤسيةكي زؤر 

 طةورة دروست بكات، فةرموو كاك ئةبو بةكر.
 هةَلةدني:مر عبةرَيز ئةبو بةكر 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ( ئةندام، بؤية زؤرة ثَيني.11بة راي من بكرَيتة سَي ئةندام، لةوانةية هةندَي لة ليذنةكان كةمرت بن لة )

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 فةرموو خالي نيزامي.

 :امساعيل بةرَيز بةشار مشري
 ثةرلةمان.بةرَيز سةرؤكي 

 ثَيم باشة دياري بكرَي سةرؤكي ليذنة، وا تةسةورمان كرد سةرؤكي ثةرلةمانة.
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 فةرموو كاك عومةر.
 :محة بةرَيز عمر عينايةت

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ؤكي ليذنةية يان سةرؤكي ثةرلةمان. دوةم، سةرؤك تةعريَ كراوة، سةرؤكي ثةرلةمانة، ئايا ئةوة سةر

ثَيني ئةندامةكة هي ثةرلةمانة بابةتَي  خبةنة روو بؤ بةردةم ليذنةيةكي تايبةت، مةبةسيت ئةوة نية 
 ئةندامي ليذنة، ثَيم واية ليذنة روون كردنةوة بدات باشرتة.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 رموو ليذنة.سوثاس، فة
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 :عري بةرَيز فرست صؤيف
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةثَيي ئةوة كة لَيرة هاتووة ثَيشرت سةرؤك تةعريَ كراوة، بةثَيي ثةيرةوي ئَيستاا سةرؤكي ثةرلةمان 
بؤي هةية بابةت خباتة بةردةم ليذنة، بؤية لَيرة مةبةست سةرؤكي ثةرلةمانة نةك سةرؤكي ليذنة، 

 دامي ثةرلةمانة.ئةنداميب ئةن
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 فةرموو ثةروا خان.
 :محةحممد بةرَيز ثةروا عري

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
مادام ئةوة سةرؤكي ثةرلةمانة لةجياتي سةرؤك و ئةنداماني ثةرلةمانة، لة هةمان كاتيب ليذنةكان كةم 

 ، كةواية زؤر ئاسايية ثيَثني كةس بَي.( ليذنة15بوونةوة بؤ )
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 سوثاس، فةرموو كاك ئومَيد.
 بةرَيز ئومَيد محة عري:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
، منيب ثشتيواني ئةوة ئةكةم وةكو خؤي خبرَيتة دةنطدان، ضونكة شتَي  بوو طواية سةرؤكي ليذنة بَي

 ئةطةر سةرؤكي ليذنة بَي كَيشةية، بةاَلم كة سةرؤكي ثةرلةمان بَي ثَيم وابَي طرفت نية.
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 فةرموو دكتؤر فرست.
 :عري بةرَيز فرست صؤيف

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
م يةك لةوانةي كة ناةكةي المانة ثةروا خان بووة ئَيستا وةكو ليذنة موتةفي ني وةكو خؤي بَي، بةاَل

 ( زؤرة.5وتوويةتي )
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 سوثاس، وكو خؤي، فةرموو كاك بةهزاد.
 :دةروَيب بةرَيز بةهزاد دةروَيب

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ساَلة طةنطةشة لةو بابةتة كراوة، بة  2كي ثَيشرت و زياتر ئةو ماددةية ثَيويسيت ب روون كردنا زياتر، ضن

بؤضونَي خؤم سةرؤك مةبةسيت سةرؤكا ثةرلةمانة، ئةم ثَيني ئةندامةا ئةو ئةندامَيت ثةرلةمانن كة 
( ئةلَيت يةك 30ئةندام نني لةو ليذنةي كة ئةم بابةتة دَيخنة بةردةم ئةو ليذنةية، ئةطينا لة ماددةي )
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امان ئةتوانن برياريب لَي بدةن، يةعين داواي كؤبوونةوةا بكةن نةك بابةت، بؤية لةسةر سَيي ئةند
ئةندامي ليذنة بة قةناعةتَي خؤم هةي واية، هةر ئةندامةك بة تةنياا ئةتواني لةو كؤبوونةوةا ليذنة 

امة ئةوانةن بابةتةك خباتة روو لةوَي طةنطةشة بكات و بريار لةسةر بدرَي، بؤية واتَيدةطةم هةر ثَيني ئةند
 ئةندام نني لةو ليذنة، روون بكرَيتةوة باشة.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 سوثاس، فةرموو دكتؤرة بةهار روون كردنةوة.

 :فتار بةرَيز د.بةرهار حممود
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مةكة ئةطةر بةرَيزتان دي ةت بدةن ئةويب هةر سةرؤك واتة سةرؤكي ثةرلةمان، سةبارةت بة ثَيني ئةندا
سةرؤكي ثةرلةمان ئةيكات، بةاَلم لةسةر داواي ثَيني ئةندام ثةرلةمان، طرنس نية لةو ليذنةية يا نا، ثَيني 
ئةندامي ثةرلةمان داوايةك ثَيكشةشي سةرؤكي ثةرلةمان ئةكةن ئةَلَين ئةو شتة خبةرة بةردةم ليذنةي 

 دارايي بؤ منوونة.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:-ز جعفر ابراهيم ئَيمنيكيبةرَي

 تةواو طةيشت، فةرموو كاك ئةبو بةكر كؤتا روون كردنةوة.
 هةَلةدني:عمر بةرَيز ئةبو بةكر 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( خاَلي ضوارةم 30ثَيم واية تا ئةوكاتة ئيشكالَي  هةية لةو بابةتة، ضونكة لة ماددةي ثَيشوو تر ماددةي )

ئةَلَي لة كاتي يةكساني بووني دةنطةكان ئةو اليةنة كة سةرؤك لةطةَليةتي، لَيرة مةوزو  سةرؤكي ليذنةية، 
بؤية لَيرةا ئةطةر مةبةست لة سةرؤكي ثةرلةمانة بَرَيني سةرؤكي ثةرلةمان، من ثَيم واية سةرؤكي 

 ليذنةية نةك سةرؤكي ثةرلةمان.
 رؤكي ثةرلةمان:جَيطري سة-بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي

سوثاس، لة تَيطةيشتين ئَيمة ئةو ماددةي ثةيوةستة بة سةرؤكي ثةرلةمانةوة، تةسةور ئةكةم ئةو 
 تَيطةيشتنة ئَيستا زياتر بووة، ئاخري روون كردنةوة لةاليةن دكتؤر فرست.

 :عري بةرَيز فرست صؤيف
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مان سةرؤكي ثةرلةمانة، ئةنداماني ثةرلةمانيب ئةندامي ( هيذ طوماني تَيدا نية مةبةست31ماددةي )
ثةرلةمانن لة هةر ليذنةيةك بن، بةاَلم بؤ ئةوةي مامؤستا ئةبو بةكر وتي راستة لةسةرةوة ئةكةينة 

 سةرؤكي ليذنة بؤ ئةوة ئةو تَيكةاَلوية دروست نةبَي.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: -بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي

 ة خبوَينةوة بؤ ئةوةي بة سةرؤكي ثةرلةمان بنووسرَي، فةرموو كاك عومةر.ئةو ماددةي
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 :محة بةرَيز عمر عينايةت
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( دةنطي لةسةر 30لةطةَل قسةكةي كاك فرسةمت، ئةوةي كاك ئةبو بةكريب هةر تةواوة، بةاَلم ماددةي )
 دراوة ضؤن ضارةسةري ئةكةن.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:-منيكيبةرَيز جعفر ابراهيم ئَي

 سياهةية، لة سياهة هةموو ياسايةك ئةكرَي سياهة بكةيةوة، ليذنةي ياسايي لَيرة نني، فةرموو خبوَينةوة.
 :فتار بةرَيز بةهار حممود

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (:31ماددةي )

خؤي يان الي كةم لةسةر داواي  سةرؤك بؤي هةية هةر بابةتَي  خباتة بةردةم ليذنةكان بةثَيي تَيروانيين
 ثَيني ئةندامي ثةرلةمان.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي

( كةس ثةسنديةتي، كَي دذة  كةس نية، بةكؤي دةنس ثةسند كرا، فةرموو ماددي 46كَي لةطةَل داية  )
 دواتر.

 :فتار بةرَيز بةهار حممود
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:32ةي )مادد
ثاا ئاطادار كردنةوةي سةرؤكي ليذنة هةر ئةندامَي  بؤي هةية لة كؤبوونةوةي هةر ليذنةيةك ئامادة  1

 بَي، ئةتوانَي راو سةرجني خؤي ثَيشكةا بكات بةبَي بووني مايف دةنطدان.
كة ليذنة برياري دانيشتين ليذنةكان و كؤنووس و دةنطدانةكان بة نهَيين ئةبَي، تةنيا لةو بارانةدا نةبَي  -2

 بة ثَيضةوانةي ئةوةي دابَي.
راوَيذكارةني ثةرلةمان بةثَييب ثسثؤري بةشداري كؤبوونةوةي ليذنةكان ئةكةن بةبَي بووني مايف  -3

 دةنطدان.
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 سوثاس، فةرموو دكتؤر فرست.
 :عري بةرَيز فرست صؤيف

 سةرؤكي ثةرلةمان.بةرَيز 

تةنيا يةك را هةية كة سَي كةس زياتر ثشتطريي كردووة، ئةَلَي كؤنووسي ليذنة ثَيويست ناكات نهَيين بَي، 
ئَيمة وةكو ليذنةي كاتي لة دواين كؤبوونةوة تاوتوَيي ئةوةمان كرد، ثَيمان واية يةكَي لة كارةكاني ليذنة 

انة ثَيويست بكات ماوةيةك نهَيين تَينتةوة، مانةوةي نهَيين لةوانةية ديراسة كردني زؤر بابةت بَيت، لةو
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راثؤرتةكاني ليذنة كارَيكي باشة، خؤ ئةطةر ليذنة خؤي بابةتَيكي بةباا زاني بة ثرَي  كؤنفران  بيكات، 
ئةكرَي لة ليذنة برياري لةسةر بدةن، بةاَلم ئةسَل ئةبَي كؤنووسي راثؤرتةكاني ليذنة بة نهَيين بَي، بؤية 

َيمة جارَيكي تر ئةكيد ئةكةينةوة وَيراي ئةوةي سَي كةس زياتر ثشتطريي ئةو رايةيان كردووة كة نهَيين ئ
 نةبَي، ئَيمة جةخت ئةكةينةوة و ثَيمان واية زةرورة ئةو ماددةية وةكو خؤي خبرَيتة دةنطدان.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 اك ئةبو بةكر روون كردنةوة.سوثاس، فةرموو ك

 هةَلدني:عمر بةرَيز ئةبو بةكر 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( كؤنووس بة نهَيين بَي يان 32خاَلي دووةم هةَلطريَي يان وةكو خؤي تَينَيتةوة برطةي دووةم لة ماددةي )
 نا خبرَيتة دةنطدان.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
ياني خاَلي دوو بة تةواوي هةَلطريَي  ئةو ثَيشنيارةي هةية لةسةر كؤنووس، ئةوجا ئةو ثَيشنيارة بةو 
شَيوازة ئةخةينة دةنطدان كة كؤي خاَلي دوو كة دانيشتين ليذنة و كؤنووس و ئةو خاَلة بة دوو شَيواز، 

( خاَلي دوو ئةخةينة دةنطدان، 32) يةك، هةَلطريَي، دواتر دذ وةكو حؤي تَييَن ئةخةينة دةنطدان، ماددةي
( كةس لةطةَليةتي، ئةوةي دذة  32ئةو ثَيشنيارةي هةية داوا ئةكةن البرَي، كؤي ئةو خاَلة، كَي لةطةَلة )

( ئةخوَيندرَيتةوة دواي 32( كةس، واتة بة زؤرينةي دةنس ثةسند كرا خاَلةكة الئةبرَي، كؤي مادةةي )17)
 البردني خاَلي دووةم.

 :فتار ةهار حممودبةرَيز ب
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:32ماددةى )
ثاا ئاطادار كردنةوةي سةرؤكي ليذنة هةر ئةندامَي  بؤي هةية لة كؤبوونةوةي هةر ليذنةيةك ئامادة  1

 بَي، ئةتوانَي راو سةرجني خؤي ثَيشكةا بكات بةبَي بووني مايف دةنطدان.
شداري كؤبوونةوةي ليذنةكان ئةكةن بةبَي بووني مايف راوَيذكارةني ثةرلةمان بةثَيي ثسثؤري بة -2

 دةنطدان.
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

( كةس، بة زؤرينةي دةنس ثةسند كرا، فةرموو ماددةي 8( لةطةَلة، كَي دذة  )42بةو شَيوازة كَي لةطةَلة )
(33.) 

 :فتار بةرَيز قارةمان قادر
 كي ثةرلةمان.بةرَيز سةرؤ

 (:33ماددةي )
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ئةو حوكمانةي لةو ثةيرةوة و ئامادة بوون لة دانيشتنةكاني ثةرلةمان لةسةر ئامادة بووان لة دانيشتين 
 ليذنةكانيب جَي بةجَي ئةكرَين.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 فةرموو كاك دكتؤر فرست روون كردنةوة.

 :عري صؤيف بةرَيز فرست
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 لةسةر ئةو ماددةية موالحةزة نية، بؤية داوا ئةكةم خبرَيتة دةنطدان.
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

( كةس لةطةَلة، كَي دذة، كةس نية، بة زؤرينةي دةنس ثةسند 51( بةو شَيوازةية كَي لةطةَلة  )33ماددةي )
 (.34را، فةرموو ماددةي )ك

 :فتار بةرَيز قارةمان قادر
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:34ماددةي )
لةكاتي بةتاَليةتي ئةندامي يةكَي لة ليذنةكان ئةوة ئةندامَيكي ديكة بةثَيي هةمان رَيطةي دةق كراو لةو 

 ثةيرةوة كانديد ئةكرَي و جَيطةي ئةطرَيتةوة.
 :ثةرلةمانسةرؤكي نكي/ جَيطري د. جعفر ابراهيم ئيمَيبةِرَيز 

 سوثاس، فةرموو دكتؤر فرست.
 :عري بةرَيز فرست صؤيف

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 هيض رايةك نةهاتووة، داوا ئةكةين وةكو خؤي خبَرتة دةنطةوة.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
( كةس لةطةَليةتي، كَي دذة  كةس نية، بة كؤي دةنس ثةسند 55( بةو شَيوازة كَي لةطةَلة  )34ماددةي )

 كرا، فةرموو ماددةي دواتر.
 :فتار بةرَيز قارةمان قادر

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (:35ماددةي )

بة رةزامةندي سةرؤك ليذنةي هةميشةيي بؤي هةية داوا لة ليذنةيةكي ديكةي ثةرلةمان بكات راي خؤي 
 كراو خباتة روو.لةسةر بابةتَيكي دياري 

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 فةرموو كاك دكتؤر.
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 :عري بةرَيز فرست صؤيف
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ئَيمة لةبةر ئةوةي هيضمان بؤ نةهاتووة لةسةر ئةو ماددةية داوا ئةكةين وةكو خؤي خبرَيتة دةنطدان.
 :ثةرلةمانسةرؤكي يمَينكي/ جَيطري د. جعفر ابراهيم ئبةِرَيز 

( كةس ثةسنديةتي، كَي دذة  كةس نية، بة كؤي دةنس ثةسند كرا، فةرموو 54( كَي لةطةَلة  )35ماددةي )
 دواتر.

 :فتار بةرَيز قارةمان قادر
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (36ماددةي )
( رؤذة بةسةر 45دواي تَيثةر بووني ) دة ئةندامي ثةرلةمان يان هةر فراكسيؤنَيكي ثةرلةماني بؤيان هةية

ئاراستة كردني ثرؤذةيةك بؤ ليذنةي تايبةمتةند داواي روون كردنةوة لةبارةي ئةو ثرؤذةية لة ليذنةكة 
 بكةن.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 فةرموو دكتؤر فرست.

 :عري بةرَيز د.فرست صؤيف
 ان.بةرَيز سةرؤكي ثةرلةم

لةسةر ئةو ماددةية داوا ئةكةين خبرَيتة دةنطدان، ضونكة هيض رايةك لة سَي كةس زياتر ثشتطريي 
 نةكردووة.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
( كةس لةطةَلة، كَي دذة  كةس نية، بة كؤي دةنس ثةسند كرا، ماددةي 65( كَي لةطةَلة  )36ماددةي )

 .دواتر
 :فتار بةرَيز قارةمان قادر

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (:37ماددةي )

ئةطةر بؤ سةرؤكايةتي ثةرلةمان روون بؤوة كة يةكَي لة ليذنة هةميشةيةكان لة راثةراندني كارةكاني 
كةمتةرخةمي ئةنوَييَن، ئةوا بؤي هةية لة هؤكارةكاني بكؤَلَيتةوة و هةوَلةكاني خباتةطةر بؤ كاراكردني 

ذنةكة، بةاَلم ئةطةر هةر نةيتواني لةسةر سةرؤكايةتي ثةرلةمان ثَيويستة ئةندامي نوَي بؤ ليذنةكة لي
 بثاَلَيويت و بةثَيي ئةو رَيكارانةي لةو ثةيرةوة هاتوون بياناتة بةردةم ثةرلةمان.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 سوثاس، فةرموو دكتؤر فرست.
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 :عري بةرَيز فرست صؤيف
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بة هةمان شَيوة داوا ئةكةين ئةو ماددةية وةكو خؤي خبرَيتة دةنطدان، هيض رايةك لة سَي كةس زياتر 
 ثشتطريي نةكردووة.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
( كةس لةطةَلة، كَي دذة  كةس نية، بة كؤي دةنس ثةسند 57ئةو ماددةية ئةخرَيتة دةنطدان كَي لةطةَلة )

 كرا، فةرموو دواتر.
 :فتار بةرَيز قارةمان قادر

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ليذنة هةميشةيةكان لة سةرةتاي هةر وةرزَيكي ياسا دانان ئةو ثرؤذانةي ماونةتةوة دةست ئةكةنةوة بة 
 ارَيكي تر بؤي رةوانة بكرَيتةوة.كاركردن لةسةريان بَي ئةوةى ثَيويست بكات ج

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 سوثاس، فةرموو.

 :عري فرست صؤيف ز بةرَي
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سَي كةس زياتر داوايان كردووة ئةو ماددةية هةَلبطريَيت، ئَيمةا لة دواين كؤبوونةوة لة ليذنة كاتي 
كرد خؤنان ثشتيواني ئةو رايةمان كرد كة ئةو ماددةي هةَلطريَي، داوا ئةكةين خبرَيتة دةنطدان  تاوتوَيمان

 هةَلطريَي يان نا.
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 خالي نيزام هةية دواتر ئةخرَيـتة دةنطدان.
 :بةرَيز سرياش امحد محدامني

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 داوا لة ليذنة مةعنيةكان ئةكةين رووني بكةنةوة سةبةبي هةَلطرتين ضية 

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 فةرموو.

 :عري بةرَيز فرست صؤيف
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةركةوت ئةوة تةخسيل ئةطةر سةيري ماددةكة بكةين كة تاوتوَيمان كرد لةطةَل ئةنداماني بةرَيز بؤمان د
حاسَرة، ثَيويست بة نووسني ناكات، خؤي كة وةرزي نوَيي ياسا دانان هات ليذنة ثةيوةنديدارةكان بؤيان 
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هةية ئةو ثرؤذة ياسايانةي خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كراوة جارَيكي تر بةسةري بضنةوة، بنووسي يان نا 
 هيض ئيزافةيةك نية.

 :ثةرلةمانسةرؤكي كي/ جَيطري د. جعفر ابراهيم ئيمَينبةِرَيز 
سوثاس، من واتَيطةيشتم ماددةكة هؤي البردني روونة، ئةخةينة دةنطدان، ئةوةي ثةسنديةتي البرَي  

 ( كةس، بة زؤرينةي دةنس ثةسند كرا ماددةكة البرَي، فةرموو ماددةي دواتر.1( كةس، كَي دذة  )52)
 بةرَيز قارةمان قادر فتار:

 ن.بةرَيز سةرؤكي ثةرلةما
 (:39ماددةي )

ئةطةر ليذنةي هةميشةيي ثَيشنيازي ياسايةكيان تاوتوَي كرد كة رَيذةي ياسايي ئةندامان ثَيشكةشيان 
كردبوون ئةكرَي يةكةم ئةندام كة واذووي كردووة ئةطةر ئةندامي ليذنةكة نةبوو ئامادةي كؤبوونةوةي 

ئةو نةيتواني ئةكرَي يةكَيكي تر لةوانةي  ليذنةكة بَي بؤ طفتوطؤ كردن لةسةر ثَيشنيازي ياساكة، ئةطةر
 واذوويان كردووة ئامادة بَي.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 سوثاس، فةرموو دكتؤر فرست.

 :عري بةرَيز فرست صؤيف
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةو ماددةية هةبَي، ئَيمة وةكو ليذنة ( سَي كةس زياتر ثَييان واية ثَيويست ناكات 39لةسةر ماددةي )
ثَيمان واية بووني ئةو ماددةية زةروورة، ضونكة زؤرجار هةية قانوونَي  ثَيشكةا ئةكرَي لةاليةن كؤمةَلي 
ئةندامي ثةرلةمان كة ئةندام نني يان ئةو كةسةي خؤي سةرثةرشيت كؤبوونةوةكةي كردووة ئةندام نية لة 

كؤبوونةوةيةك كة راثؤرتي تَيدا ئامادة دةكرَي ئةو بةرَيزةي وةكو كةسي ليذنةي مةعين، ثَيمان باشة لة 
( بةرَيزي تر يان زياتر هاوكاري كردوون دةرفةتي ثَي بدرَي 9يةكةم كة ئامادة كاري ثرؤذةكةية )

زةروورةتي ثَيشكةا كردني ثرؤذةكة بؤ ليذنةي مةعين خباتة روو، بؤية ئَيمة ثَيمان واية وَيراي رَيز طرتن 
 ة راي سَي ئةندامي ليذنةكة ئةَلَين هةَلطريَي، ثَيمان باشة تَينَيتةوة.ل
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 سوثاس، راي تر هةن، يةك لةو رايانةي هةن وتوويانة ئةو ماددةية نةمَييَن، فةرموو كاك عومةر.
 :محة بةرَيز عمر عينايةت

 رلةمان.بةرَيز سةرؤكي ثة
تةنيا روون كردنةوة ئةدةم، ثشتطريي قسةكةي دكتؤر فرست ئةكةم، لةبةر ئةوةي بؤ منوونة كةسَي 
ثرؤذةيةك تايبةت بةخؤي ثَيشكةا ئةكات، بةاَلم ئاطادار نية لة كؤبوونةوةي ليذنةكةي ئةوان كةية، 

ةبَي بةسةر ليذنةكة دةعوةتي ئةوانيب ثَيي ناَلَين، لةبةر ئةوة ئةطةر ئةو ماددةية هةبَي ئةوكات فةرز ئ
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بكةن بؤ كؤبوونةوةكة، ئةوة بةسةر خؤم هات لةو خولة، ثرؤذةيةكم ثَيشكةا كرد و رةت كرايةوةن 
 ثَيشيان نةومت، ئَيستا جارَيكي تر ثَيشكةشي ئةكةمةوة.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 دوو رةئي ثَيشكةا كرا، ئةوةي دذة فةرموو. ئةوةي ثشتيواني لَي ئةكةن تَييَن

 :حممد بةرَيز بَيستون فائجن
 بةرَيز سةرؤيكي ثةرلةمان.

( بؤ خؤي ئةوةي يةكاليي كردؤتةوة )هةموو ئةندامَيكي ثةرلةمان ئةطةر واذووي كردبَي يا نا 32ماددةي )
 ئةتوانَي لة كؤبوونةوةي هةر ليذنةيةك ئامادة بَي(.

 :ثةرلةمانسةرؤكي هيم ئيمَينكي/ جَيطري د. جعفر ابرابةِرَيز 
 سوثاس، فةرموو كاك ئةبو بةكر.

 هةَلةدني:عمر بةرَيز ئةبو بةكر 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 وازبة، ئةَلَي لة برطةي دووةم ئةكرَي واتة ئةتوانَي ئامادة بَي و ئامادةا نةبَي.
 :نثةرلةماسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 سوثاس، فةرموو كاك فةرحان.
 :قادر رحان جوهربةرَيز ف

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
هةر ئةندام ثةرلةمانَي  ئةتوانَي لة هةر ليذنةيةك ئامادة بَي، بؤية بة رةئي من هيض ثَيويست نية ئةو 

 ماددةية تَييَن، ئةتوانَي لة هةموو ليذنةكان ئامادة بَي.
 :ثةرلةمانسةرؤكي َينكي/ جَيطري د. جعفر ابراهيم ئيمبةِرَيز 

سوثاس، رايةكان ديارن، داوا لة ئَيوة ئةكةم ئةوةي ثشتطريي لةوة بكةن البرَي لة سَي ثَيشنيار زياتر 
( كةس لةطةَلة، كَي دةيةوَي وةكو 7هةبووة، جاري يةكةم ئةوة ئةخةينة دةنطدان كؤي ماددةكة البرَي )

 س وةكو خؤي ئةمَييَن، فةرموو كاك عومةر.( كةس، بة زؤرينةي دةن45خؤي تَييَن  )
 :محةسعيد بةرَيز عمر عينايةت

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
زؤر داواي لَيبوردن ئةكةم، ئةطةر ئةكرَي بكةن بة ثَيويستة لة كاتي سياهة من ثَيشنيار ئةكةم، ئيرت ئةو 

 كَيشةية حةل ئةبَي.
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 فةرموو كاك فةرحان.
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 :قادر رحان جوهرَيز فبةر
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ئةمة سياهة نية، ثَيويستة و ئةكرَي زؤر زؤر لَي  جياوازن، سياهة ناكرَيتة ئةو وشةية.
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 سوثاس، فةرموو كاك حةسن.
 : حممدصاحل نبةرَيز حس

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةو ماددةية ئةطةر ئةو دةكرَيية نةكرَيتة ثَيويستة كةواية لة شوَينَيكي تر هاتووة ئةندامَيكي تر بؤي 
هةية لة ليذنةيةكي تر بةشداري بكات، بةاَلم ئةوةي بةرَيزتان ئةيَرَين ئةوة لة سياهة ضاك ئةكرَي، لةو 

دةنطدانةوة رةئي زؤربةي ئةندامانة، ناكرَي لة سياهة ضاك بكرَي، ئيال ثةرلةمانة هةر خاَلَي  خبرَيتة 
 ئةبَي ئةوةي ئةخرَيتة دةنطدانةوة ئةوة بروا، ئةوة لة ثرؤتؤكؤل بنووسرَي.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 نية، ماددةي دواتر فةرموو.سوثاس، ئةوةي سياهة سنووردارة، مةسةلةي ئيمال نية، مةسةلة هةَلة 

 :فتار بةرَيز قارةمان قادر
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

هةموو ليذنةيةكي هةميشةيي ناوي ئةو ثسثؤر و شارةزايانةي كة تايبةمتةندنيان ثةيوةستة بة كاري 
َي ليذنةكة دةست نيشان ئةكات و لة كاتي ثَيويست لة رَيطةي دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان راوَيذيان ث

ئةكات و سوود لة ثسثؤري و لَيهاتوويان وةرئةطرَي و ئةكرَي لةسةر كارةكان ثاداشت بكرَين و ئةطةر 
 ثَيويست بوو طرَيبةستيان لةطةَل بكرَي.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 سوثاس، فةرموو دكتؤر فرست.

 :عري بةرَيز فرست صؤيف
 لةمان.بةرَيز سةرؤكي ثةر

لةسةر ئةو ماددةية هيض رايةك نةبووة كة سَي كةس ثشتيواني بكات، بؤية داوا ئةكةين وةكو خؤي خبرَيتة 
 دةنس.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
ند ( كةس ثةسنديةتي، كَي دذة  كةس نية، بة كؤي دةنس ثةس46( بةو شَيوازة كَي لةطةَلة  )40ماددةى )

 كرا، فةرموو دواتر.
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 :فتار بةرَيز قارةمان قادر
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:41ماددةي )
هةر ليذنةيةكي هةميشةيي لةسةر داواي سَي يةكي ئةنداماني بؤي هةية دانيشتين طوَي لَيطرتن )جرسات 

حكومي و كةرتي استما ( لةسةر هةر بابةتَي  ثةيوةست بة تايبةمتةندي ليذنة بؤ بةرثرس و كةواديري 
تايبةت و ثسثؤران و نوَينةري رَيكخراوةكاني كؤمةَلطةي مةدةني و هةر كةسَي بة ثَييوسيت بزانن ئةجنام 
بدات، هةر ئةندامَيكي ثةرلةمانيب بؤي هةية لةو دانيشتنة ئامادة بَيت و طفتوطؤ بكات، ئةبَي ليذنة 

   ئاراستةي دةستةي سةرؤكايةتي بكات.ثوختةي دانيشتين طوَي طرتن و دةرةجنامةكاني لة راثؤرتَي
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 سوثاس، فةرموو روون كردنةوة.
 :عري بةرَيز فرست صؤيف

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 هيض رايةك سَي كةس ثشتيواني نةكردووة، داوا ئةكةين وةكو خؤي خبرَيتة دةنطدان.

 :ثةرلةمانسةرؤكي ر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري د. جعفبةِرَيز 
( كةس ثةسنديةتي، كَي دذة  )كةس نية( بة كؤي 50( بةو شَيوازة كَي لةطةَلة  )41سوثاس، ماددةي )

 دةنس ثةسند كرا، فةرموو دواتر.
 :فتار بةرَيز قارةمان قادر

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (:42ماددةي )

رضَيوةي ثسثؤريةكةي بةدواداضوون و لَيكؤَلينةوة و سةرداني مةيداني هةر ليذنةيةكي هةميشةيي لة ضوا
ئةكات لةسةر ئاسيت جَي بةجَي كردني ئةو ياسا طشتيانةي ثةيوةنديدارن بة بةرذةوةندية بنةرةتيةكاني 
هاونيشتيمانياني هةرَيم، هةرواها ضاودَيري كردني طوجناني سيستةم و رَينماييةكان كة بؤ ئاسان جَي 

كردني ياساكة دةرضوون، لةطةَل ئاماجني سةرةكي ياساكةن لةسةر ليذنةي هةميشةيي ثَيويستة بةجَي 
راثؤرتَي  لةسةر ئةجنامي بةدواداضوونيان و ثَيشنيازةكانيان ئاراستةي دةستةي سةرؤكايةتي بكةن و 

 ئةوانيب بؤيان هةية ئةوةي طوجناوة بيطرنة بةر لةذَير رؤشنايي راثؤرتةكة.
 :ثةرلةمانسةرؤكي عفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري د. جبةِرَيز 

 سوثاس، فةرموو روون كردنةوة.
 :عري بةرَيز فرست صؤيف

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 هيض تَيبينيةك نية داوا ئةكةين خبرَيتة دةنطدان.
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 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
( كةس ثةسنديةتي، كَي دذة  كةس نية، بةكؤي دةنس 48ة دةنطدان )( بةو شَيوازة ئةخرَيت42ماددةي )

 ثةسند كرا، فةرموو دواتر.
 هةَلةدني:عمر بةرَيز ئةبو بةكر 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (:43ماددةي )

ليذنةكان بؤيان هةية داوا لة سةرؤك بكةن بؤ بةشداري كردني وةزيري ثةيوةنديدار بؤ ئامادة بوون لة  1
ليذنة و ثَيشكةا كردني روون كردنةوةي ثَيويست لةسةر ئةو بابةتةي ئةخرَيتة روو، بة دانيشتين 

 شَيوةيةك ماوةي سَي رؤذ لة رَيكةوتي ئاراستة كردني بانطهَيشت نامةكة تَيثةر نةكات.
ة وةزيري ثةيوةنديدار بؤي هةية لة دايشنتةكاني ليذنةكان ئامادة بَي كاتَي طفتوطؤي بابةتَي  ئةكرَي ك -2

ثةيوةنديدارة بة وةزارةتةكةي و بؤي هةية ستايف وةزارةتةكةي لةطةَل خؤي بهَييَن بؤ كؤبوونةوة و 
 تَيروانينةكانيشيان لة راثؤرت جَيطري ئةكرَين بَي ئةوةي مايف دةنطدانيان هةبَي.

ة داوا ليذنةكان بؤيان هةية بؤ بةشداري ئةوانةي ثرةيان لة خوار وةزيرةوةية لة كؤبوونةوةي ليذن -3
 ئاراستةي سكرتَيري ثةرلةمان بكةن.

ليذنةكان بؤيان هةية لة رَيطةي جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان داوا لة فةرمانطة فةرمي و رَيكخراوةكاني  -4
 كؤمةَلطةي مةدةني بكةن كة زانياري ثَيويستيان ثَيشكةا بكةن يان لة كؤبوونةوةي ليذنة ئامادة بنب.

طةكاني سةرةوة باسكران خؤيان طرت لة ثَيداني زانياري يان ئامادة نةبوون ئةطةر ئةو اليةنانةي لة بر -5
لة كؤبوونةوة، ئةوة ئةكاتة لة رَيطةي سةرؤكي ثةرلةمان سةرؤكي ئةجنومةني وةزيراني لَي ئاطادار 

( رؤذ دا بابةتةكة ئةخرَيتة بةردةم 7ئةكرَيتةوة، لة حاَلةتي وةاَلمنةدانةوةي داواكاريةكةي لة ماوةي )
 ثةرلةمان بؤ ئةوةي تَيروانيين بؤ بكات.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 فةرموو روون كردنةوة.

 :عري بةرَيز فرست صؤيف
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 هيض تَيبيين نية، داوا ئةكةين خبرَيتة دةنطدان.
 :ثةرلةمان سةرؤكيد. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 ( كةس لةطةَلة، كَي دذة  كةس نية، فةرموو دواتر.49وةك ئةوةي خوَيندرايةوة كَي لةطةَلة  )
 :سعيد بةرَيز سؤران عمر

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (:44ماددةي )
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ثةرلةمان ليذنةي كاتي بة بة مةبةسيت ئامادة كردني راثؤرت سةبارةت بة بابةتَيكي دياري كراو لةسةر  1
نياري دةستةي سةرؤكايةتي يان ضوار يةكي ذمارةي ئةندامان بة دةنطي زؤرينةي ئامادة بووان لةكاتي ثَيش

 ثَيويست ثَيكدَينَيت.
 سةرؤكايةتي ثةرلةمان لة دةرةوةي وةرزةكاني ياسادانان دةستةاَلتي ثَيكهَيناني ليذنةي تايبةتي هةية. -2
َيروانيين دادطاكان بَي نابَيتة بابةتي لَيكؤَلينةوةي ليذنة بابةتة تاوانكاريةكان و هةربابةتَي  لةذَير ت -3

 تايبةتةكاني ثةرلةمان.
 لةكاتي كاركردني ليذنة هةر ئةندامَي  نهَيين كاري ليذنة بدركَييَن ئةندامَييت ليذنة لةدةست ئةدات. -4

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 ردنةوة.سوثاس، فةرموو روون ك

 :عري بةرَيز فرست صؤيف
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لةسةر برطةي يةكةم و دووةم و سَييةم هيض تَيبيين نية، تةنيا لةسةر برطةي ضوار سَي كةس زياتر ئةَلَين 
بطوترَي نابَي نهَيين بدركَييَن نةك بطوترَي ئةنداميةتي ليذنة لةدةست ئةداتن يةعين واي لَي بَي لةكاتي 

 ني ليذنة هةر ئةندامَي  نابَي نهَيين بدركَييَن.كاركرد
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

ئةو ثَيشنيارة بةو شَيوازة ئةخوَينينةوة كة سَي كةس زياتر ثشتيواني كردووة برطةي ضوار يةكاليي 
 ةرموو.ئةكةينةوة ئينلا كؤي ماددةكة ئةخرَيتة دةنطدان، خاَلي نيزامي ف

 :ماركؤس بةرَيز يروانت نيسان
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ماددةي كة نهَينيةكة الدة الزمة برطةيب ذي الدة.
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 سوثاس، فةرموو دكتؤر فرست.
 :عري بةرَيز فرست صؤيف

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ليذنةيب هةميشةيب لةطةَل نةبووين راثؤرتةكان موعرةن بنن بةاَلم ئةوة بة هةرضةندة ئَيمة لةطةَل

دةنطداني ئَيوة رؤيشت، بةاَلم ئةوة زؤر شتَيكي جياوازة، ئةوة ليذنةي كاتية لةوانةية دةست ببا بؤ 
َيزةا خسوسياتي زؤر تايبةمتةندـ بؤية طرنطة ئةوة تَييَن، بةاَلم لةسةر سياهةكةي، ئةطةرنا ئةو سَي بةر

كة داوايان كردووة نةيانوتووة حورة بضَي نهَيين بدركَييَن، ئةَلَين نهَيين نةدركَييَن، ئَيمة وتوومانة ئةطةر 
دركاندي ئةنداميةتي ليذنةكةي لة دةست ئةدات، توندمان كردووة، سَي ئةندامي بةرَيزي ثةرلةمان زياتر 

بنووسرَي ئةندامي ليذنةي كاتي نهَيين نةدركَييَن،  داوايان كردووة نةخَير ئةوة هةَلطرين و لة جياتي ئةوة
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برطةي ضوار لةسةر داواي سَي ئةندام زياتر خبرَيتة دةنطدان ئايا لةطةَلن واي لَي بَي لة جياتي ئةوةي بَرَيني 
ئةنداميةتي لةدةست ئةدات بَرَيني نهَيين نةدركَييَن، ئةوة خبةينة دةنطدان ئةطةر ئةوة قبوَل نةكرا ئيرت 

 خؤي ئةخةينة دةنطدان. وةكو
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 سوثاس، فةرموو كاك ئةبو بةكر.
 هةَلةدني:عمر بةرَيز ئةبو بةكر 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
خاَلي ضوارةم تايبةتة بة ليذنة كاتيةكان، بؤ منوونة ئةوةي لةم خولة لةسةر بةقاضاا فرؤشتين نةوت 
ليذنةي كاتي بؤ ثَيكهات ضووة سةرداني مةيداني كردووة، يان لةسةر رووداوي هةَلبذاردنةكان، ئةو 
توندوتيذيانةي بةكارهَيندرا، ئةكرَي ئةندامي ليذنة كاتييةكة هةندَي زانياري ناو ليذنةكة هَيشتان كة 

ر ئةطةر بكرَي وةكو خؤي تةواو نةبووة كارةكاني بيدات بة ئيعالم، بةراي من، بةاَلم قاسية بة يةكلا
تَينَيـتةوة بة دوو قؤناغ بَي، لةاليةن سةرؤكي ليذنةكةوة سةرجني راكَيشرَي، ئةطةر دووبارةي كردةوة 

 ئينلا دةربكرَي لة ليذنةكة.
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

ت ئةكةين سياهةكة بكةن و بيدةن بة ئَيمة بؤ ئةو بابةتة بؤ موناقةشة نية، ئَيستا داوا لة دكتؤر فرس
 ئةوةي بيخةينة دةنطدان.

 :عري بةرَيز فرست صؤيف
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةوة داواي سَي ئةندام زياترة، لة كاتي كاركردني ليذنةي كاتي ئةندامي ليذنة نابَي نهَينيةكان بدركَييَن، 
 وة، ئةوة خبة دةنطدان.واتة لة جياتي برطةي ضوار ئةمة جَيطةى بطرَيتة

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
( كةس 28( كةس لةطةَليةتي، ئةوةي دذة  )28ئةو ثَيشنيارة ئةخةينة دةنطدان، نابَي نهَيين بدركَييَن )

ةت كرايةوة، كؤي ( كةس ثَيشنيارةكة ر29دذة، بَيطةرد خان دةنطي لةطةَل ئةوةية وةكو خؤي بَي، واتة بة )
 ماددةكة، فةرموو مامؤستا حةسن.

 :بةرَيز حسن صاحل حممد
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثَيب ئةوةي تَيثةرَي من دةنطم بؤ يةكةميان دا، دووةم وامزاني بة عام خستؤتة دةنطدانةوة، بؤ ئةوةي 
 دووةميب دةنطم دا، كةواية ئةوةي يةكةم براوةية.
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 :ثةرلةمانسةرؤكي م ئيمَينكي/ جَيطري د. جعفر ابراهيبةِرَيز 
( 28ئةو تَيبينةي كاك حةسن جدية، لةبةر ئةوة دووبارةي ئةكةينةوة، ئةوةي يةكةم ناخةينة دةنطدان )

بةدةست هَيناوة، ئةوةي دووةم ئةيةوَي ماددةكة وةكو خؤي تَييَن ئةوةي ئةخةينة دةنطدةوة، فةرموو 
 دكتؤرة ظااَل.

 :اهيمابر بةرَيز ظااَل فةريد
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

هةر برطةيةك دةنطي لةسةر درا نابَي دووبارة بكرَيتةوة، ئينلا كؤي ماددةكةت نةخستؤتة دةنطةوة، كؤي 
 ماددةكة كة خسرتا دةنطدان بةرَيزيان ئةتوانَي لةوَي دةنطي بؤ نةدا، بةاَلم دووبارة كردنةوة ثةيرةوي نية.

 :ثةرلةمانسةرؤكي ي/ جَيطري د. جعفر ابراهيم ئيمَينكبةِرَيز 
 فةرموو ئامينة خان.

 :سعيد بةرَيز ئامينة زكري
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

نابي دةنطدان بكرَيتةوة، مادام ئةىو دةمنطَي خو بؤ برطة دووَي الباتن، مادام دةنس بوينة هاظبةا، دةنطَي 
 سةرؤكَي سةرؤكَي ثةرلةمانَي دطةل كَيية ئيكال دبيت.

 :ثةرلةمانسةرؤكي جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري د. بةِرَيز 
 فةرموو كاك عومةر.

 :محةسعيد بةرَيز عمر عينايةت
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 قسةكةي من خاتوو ئامينة كردي، مةبةستم ئةوة بوو بةرَيزت يةكال بكةيتةوة.
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

( كةس دذة، ماددةكة بة 4( كةس لةطةَليةتي، كَي دذة  )47وةكو خؤي تَييَن، كؤي ماددةكة، )من ئةَلَيم 
 زؤرينةي دةنس ثةسند كرا، فةرموو دواتر.

 :سعيد بةرَيز سؤران عمر
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:45ماددةي )
ات و دؤكؤمَينت و زانياري ثَيويستة لةسةر دةستةاَلتي جَي بةجَي كردن ئةركي ليذنة تايبتةكان ئاسان بك 1

 داواكراويان ثَيشكةا بكات.
ليذنة تايبةتيةكان ئةتوانن كاري بةدواداضوون و ثشكنني و طةران بةدواي راستيةكان سةبارةت بة وردة  -2

كاري ئةو بابةتانةي بؤي راسثَيدراون لة تةواوي دامةزراوة ثةيوةنديدارةكان ئةجنام بدةن، بؤ ئةو 
 شت بة شارةزايان و راوَيذكاران ببةسنت.مةبةستةا ئةتوانن ث
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ا بة طوَيرةي ئةو رَيوشوَينانةي لةو ثةيرةوة دةق نووس كراوة ليذنة تايبةتيةكان ئةتوانن بة نووسراو  -3
 داواي ئامادة بووني هةر كةس و اليةنَي  بكةن بة مةبةسيت راوةرطرتن و طوَيبيست بووني وتةكانيان.

و بةبَي ثاسا و لة كاتي دياري كراو ئامادة نةبوو ئةوا ليذنةي كاتي ئةتوانَي ئةطةر كةس و اليةني بانطرا -ب
لة رَيطةي سةرؤكايةتي ثةرلةمانةوة دةستةاَلتي جَي بةجَي كردن ئاطادار بكاتةوة بة مةبةسيت ئامادةكاردني 

 داواكراو بة طوَيرةي ياساي بنةما دادطةرية سزايية بةركارةكان لة هةرَيم.
 :ثةرلةمانسةرؤكي ر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري د. جعفبةِرَيز 

 سوثاس، فةرموو دكتؤر فرست.
 :عري بةرَيز فرست صؤيف

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ية، داوا ئةكةين وةكو خؤي خبرَيتة دةنطدان.يهيض تَيبيين ن

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 رموو دكتؤر شَيركؤ خاَلي نيزامي.( بو شَيوازة، فة45ماددةي )

 :مصطفى بةرَيز شَيركؤ جودت
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 هةر بؤ ئةمة نا بؤ زؤر شتةكاني تر، لةطةَل ئةوة بووم سياهةكةي دابرَيذرَيتةوة.
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

كَي دذة  كةس نية، بة كؤي دةنس ثةسند كرا، فةرموو ( كةس ثةسنديةتي، 53سوثاس، كَي لةطةَلة  )
 دواتر.

 :سعيد بةرَيز سؤران عمر
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:46ماددةي )
ليذنةي تايبةت راثؤرت و راسثاردةكاني ئاراستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان ئةكات و دواي دابةا كردني  1

ن بة مةبةسيت تاوتوَي كردن و وةرطرتين برياري بةسةر ئةندامان، راثؤرتةكة ئةخرَيتة بةردةم ثةرلةما
 طوجناو لة بارةيةوة.

ئةطةر راثؤرتةكة لة نَيوان دوو وةرزي ياسا دانان ئاراستةي سةرؤك كرا ئةوة بة طوَيرةي طرنطي  -2
بابةتةكة سةرؤكايةتي ثةرلةمان بريار ئةدات لةسةر دواخستين خستنة رووي بؤ وةرزي نوَيي ياسا دانان 

 امداني كؤبوونةوةي نائاسايي بؤ خستنة رووي بابةتةكة و برياردان لةسةري.يان ئةجن
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 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 سوثاس، فةرموو دكتؤر فرست روون كردنةوة.

 
 :عري بةرَيز فرست صؤيف

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 س.هيض تَيبيين نية، داوا ئةكةين خبرَيتة دةن

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
( كةس لةطةَلة، كَي دذة  كةس نية، بة كؤي دةنس ثةسند كرا، فةرموو 58سوثاس، كَي لةطةَل داية  )

 دواتر.
 :سعيد بةرَيز سؤران عمر

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ا و يان ئةو ئةركةي ثَييان سثَيردراوة كؤتايي ثَي كاري ليذنة تايبةتةكان بة كؤتايي هاتين كاتي دياري كر

 دَي.
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 سوثاس، فةرموو روون كردنةوة.
 :عري بةرَيز فرست صؤيف

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 هيض تَيبيين نية، وةكو خؤي خبرَيتة دةنطدان.

 :ثةرلةمانسةرؤكي نكي/ جَيطري د. جعفر ابراهيم ئيمَيبةِرَيز 
 فةرموو كاك ئةبو بةكر.

 هةَلةدني:عمر بةرَيز ئةبو بةكر 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لة كاتي سياهة هةمووي بكةين بة ليذنةي تايبةت، ضونكة لة هةندَي شوَينيب ليذنةي كاتيب هاتووة، 
 ئةبَي ئةوة سياهة بكةين.

 :ثةرلةمانسةرؤكي َيطري د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جبةِرَيز 
( كةس لةطةَليةتي، كَي دذة  كةس نية، بة كؤي دةنس ثةسند كرا، 56سوثاس، بةو شَيوازة كَي لةطةَلة  )

 3-30سوثاس بؤ ليذنةي كاتني بةرَيز وةزيري شارةواني ئةيةوَي بةشدار بَي، دانيشتنةكة سةعات 
 ئةطةرَيينةوة.
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 ثاا ثشوو

 
 

 :ثةرلةمانسةرؤكي ئيمَينكي/ جَيطري د. جعفر ابراهيم بةِرَيز 
بةناوي خواي طةورة، دانيشتنةكةمان دةست ثَي ئةكةينةوة، ديارة بةرنامةي كار بؤ برطةي دووةم داوا لة 
ليذنةي ياسايي ئةكةين بفةرموون بؤ سةر شوَيين تايبةت، برطةي ضوارةم ئةوةي ثةيوةستة بة طفتوطؤ 

َلكي طشيت بةهؤي ئةوةي كة وةزيري شارةواني لَيرة بوو، زؤر كردني ثرؤذةي ياساي زيادةرةوي لةسةر مو
ضاوةرَيب بوو، بة مةبةسيت ئةوةي بتوانَي لةم دانيشتنة بةشدار بن، ديارة ضةند تَيبينيةكيان هةبوو 
ئةيويست كاتي زياتر لةطةَل ليذنةي ياسايي بؤ طفتوطؤي ئةو تَيبينيانة ئسةجنام  بدةن، داواي كاتي 

ؤيةا ئةو برطةية دوا ئةكةوَي بؤ دانيشتين هةفتةي داهاتوون دوو شةمة، وا رَيكوتني، زياتريان كرد، ب
( دانيشنت لةسةر ئةو بابةتة ئةكةين، داوا لة ليذنةي ياسايي ئةكةين 11دووشةمةي داهاتوو سةعاتي )

رةوي ( لة ثةي71برطةي دووةم خوَيندنةوةي يةكةم بؤ ئةو ثرؤذة ياسايانةي خوارةوة بةثَيي ماددةي )
 ( ي هةموار كراو.1992(ي ساَلي )1ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة )

 
 ثرؤذة ياساي دةستةبةر كردني نوَينةراني ئافرةتان لة دامةزراوةكاني هةرَيمي كوردستان. 1

 فةرموو ليذنةي ياسايي.
 :ابراهيم بةرَيز ظااَل فةريد

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ي نوَينةراني ئافرةتان لة دامةزراوةكاني هةرَيمي كوردستان.ثرؤذة ياساي دةستةبةر كردن 1
 

( ماددة و هؤيةكاني درةضوواندن ثَيكهاتووة، لةاليةن ئةو  ئةندام ثةرلةمانةي ثَيشكةا كراوة كة 12لة )
 واذووكانيان لةبةرامبةر ناوةكانيانة:

 -حيات جميد. -شيالن جعفر عري: -كةذاَل هادي فةقَي. -بَيطةرد دَلشاد شوكرال. - ئامينة زكري سعيد. 1
  وحيدة ياقؤ هورمز. -ئومَيد عبدالرمحن خؤشناو. -جنات حممد عبداهلل. -ظيان عباس. -ئَي،ار ابراهيم حسني.

منرية عومسان  -عري عومسان عري. -– عبداهلل جاسم. – دلَير ماوةتي. تةالر لتيَ حممد.– مين نيب نادر.
دكتؤر حممد عري  -برزؤ جميد عبداهلل. -قارةمان قادر فتار. -عمر. حممود حاجي -ثةري صاحل محدي. -عري.

حممد  -دكتؤرة زؤزان صادق. -دكتؤرة شريين حسين. -فريؤز تها. -هَي،ا حاجي مريخان. -مدينة ايوب. -ياسني.
رَيواس  -زانا عبدالرمحن. -مريم صمد عبدي.– سةركوت سرحد. -عيزت صابر امساعيل. -صادق سعيد.

ئاري  -قادر ومتان رةسول. -طةشة دارا.– طؤران حممود امساعيل. -سعيد حممد سعيد. -فا امحد.مست -فائجن.
شكرية  -عري هالؤ.– حتسني امساعيل. -ئاواز محيد حسني. -ساالر حممود.– سرياش خيالني. -حممد هرسني.
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لينا عزريا بهرام.–  -سرود سريم ميت. -حممد سعدالدين. -سؤران عمر. -جنيبة لتيَ امحد. -امساعيل مستفا.
سهام  -حسني امساعيل. -يروانت احسان.– جودت جرجي . -عبداهلل حاجي حممود. -عبدالرمحن فارس.

–  – حاجي كاروان. هريب مستفا محة خان. -بهزدا دروَيب زَيباري. -سهراب ميكائيل رَيكاني. -عمر قادر.
 ئةبو بةكر عمر عبداهلل.

ي من و دكتؤرة بةهار ئةو ثرؤذةيةمان ئَيستا بينيوة بؤمان نةهاتووة بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان لةبةر ئةوة
 بؤ واذوو كردن، بؤية ئةطةر ئاسايي بَي ناوةكامنان ئيزافة ئةكةين.

 ثةروا عري. - ظااَل فةريد ابراهيم. -بةهار حممود فتار. -61
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

ية ناتوانني ئيزافةي بكةين، بةس دواتر لة رووي مةعنةوي ئةتوانن ناوي خؤتان ئيزافة ئةوةي واذووي ن
بكةن، ئةم ثرؤذةية ئاراستة ئةكرَي بؤ ليذنةي ياسايي، ليذنةي داكؤكي لة مايف ئافرتان و طشت ئةنداماني 

 ثةرلةمان، فةرموو ثرؤذةي دووةم.
 :ابراهيم ريدبةرَيز ظااَل ف

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ياساي رَيكخستين عةلوةكان كة لة شةا ماددة و هؤيةكاني دةرضوواندن ثَي  هاتووة و لةاليةن ذمارةي 

 ياسايي ئةندامان ثَيشكةا كراوة ئةمةا ناوةكانيانة:
 - عبدالرمحن عري رزا. - ئاواز جةنطي. - يع وب طورطي  ياقؤ. - هريب متسفا محة خان. - خرَ امحد. 1

 - صاحل بةشار صاحل. - زياد حسني. - عباس هزالي. - بةشار مشري اها. - اهلل رسول.ايوب عبد - حسن صاحل.
 سعيد حممد سعيد. - مستفى امحد. - عيزت صابر امساعيل. - صاحل ف ي. - زانا عبدالرمحن. - رَيواس فائجن.

تان ئام داواكارين لة بةرَيز تةالر لتيَ حممد. - دلَير مستفى حسن. - ئومَيد عبدالرمحن حسن. -18
 ثرؤذةية ئاراستةي ليذنة ثةيوةنديدارةكان بكةن.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
سوثاس، ئةو ثرؤذةية ئاراستةي ليذنةي ياسايي و ليذنةي شارةواني و ليذنةي كشتوكاَل و طشت ئةنداماني 

ضةندين طرفيت هةنووكةيي كة ئةو طرفتانة ثةرلةمان، لةبةر ئةوةي ئةو ثرؤذة ياساية ثَيويستة بة 
بةردةوامن، كَيشة دروست ئةكةن بؤ هاوَلاتيان لة هةرَيمي كوردستان سيفةتي ئيستيعلال بدةين بة ئةو 

 ثرؤذة ياساية، سوثاس بؤ ليذنةي ياسايي، فةرموو كامؤستا هةريب خاَلي نيزامي.
 :محةخان مصطفىبةرَيز هةريب 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ةو ثرؤذة ياساي رَيكخستين عةلوةكان زؤر ثَيويستة ئاراستةي ليذنةي دارايب بكرَي، ضونكة رةهةندي ئ

 دارايشي هةية.
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 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 سوثاس، فةرموو كاك عري.

 
 بةرَيز عري محة صاحل:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ةلوة ئيستيسمارة، ثرؤذةي وةبةرهَينانة، ليذنةي دارايي و كارووباري لةبةر ئةوةي ثرؤذةكاني ع

 وةبةرهَينانة، يةعين رَي  ئيختيساسي ئةو ليذنةية، سوثاس.
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 سوثاس، فةرموو  دكتؤر فرست.
 

 :عري بةرَيز فرست صؤيف
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

واية سيفةتي ئيستيعلالي ثَي مةدةن، ئاراستةي حكومةتيب بكرَي ئايا ئةو بابةتة بابةتي رَيكخستين ثَيم 
عةلوةكان بابةتَيكي تةنفيزي نية  ناتوانن وةزارةتي ثةيوةنديدار ئةو بابةتة رَيكبخةن بة تةعريمات يان 

ب ئةوةي سيفةتي ئيستيعلالي ئةنزمية لة مةجري  وزةرا  ئايا ثَيويسيت بة قانوونة، بؤية ثَيم واية ثَي
بدةييَن ئاراستةي حكومةت بكرَي و ئةو خاَلانةي لة ناو ثرؤذةكةا خوَيندمةوة ئةكرَي حكومةت لة 
ضوارضَيوةي تةعريمات لة ئةجنومةني وةزيران ضارةسةري بكات، ثَيويست ناكات لة ثةرلةمان قانووني بؤ 

 دةربكرَي.
 :ثةرلةمانسةرؤكي طري د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيبةِرَيز 

 سوثاس. فةرموو دكتؤرة ظااَل.
 :ابراهيم بةرَيز ظااَل فةريد

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
منيب ثشتطريي لة ثَيشنياري دكتؤر فرست ئةكةم، بؤية ئةطةر سيفةتي ئيستيعلالي ثَي نةدةن بؤ ئةوةي 

 راي خؤي لةسةر بدات.بتوانني وةكو ليذنةي ثةيوةنديدار ئاراستةي حكومةتي بكةين، حكومةت 
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

سوثاس، شةا كةس، حةوت كةس داواي خالي نيزاميان كردووة، بوونة نؤ كةس، نةك هةر ئةو ثرؤذةية، 
ئةكةين هةر ثرؤذةيةك بة   شَيوازَي  بَيت بَيتة ثةرلةمان رةئي اليةني حكومةت وةردةطرين، داوايان لَي 

 لة دانيشتين ئةو ثرؤذةية ئامادة بن، فةرموو كاك خةلةي.
 
 



 539 

 :معروي بةرَيز خرَ امحد
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

تكاية ئاراستةي ليذنةي دارايب بكرَي، بة نيسبةت حكومةتةوة ئَيمة لةدواي موناقةشةيةكي زؤر لة ماوةي 
ةَل ئةجنومةني وةزيران دووجار تا سَي جار لةطةَل دوو ساَلي رابردوو وةكو ليذنةي كشتوكاَل بة تةنسيجن لةط

اليةني ثةيوةنديدار لة ئةجنومةني وةزيران و جَيطري سةرؤكي حكومةت، ليذنةي ئابووري لة هةرَيمي 
كوردستان دانيشتوين، لةطةَل وةزارةتي كشتوكاَل، شارةواني، بازرطاني دانيشتوين، لةطةَل نوَينةري عةلوةكان 

وةي وةاَلمي حكومةمتان هةمووي الية بة نووسراو، وةاَلم ئةجنومةني وةزيران، دانيشتوين، دواي ئة
وةزارةتي كشتوكاَل، بازرطاني، شارةواني، لة نةتيلةي وةَلامةكاني ئةوان ئَيمة طةيشتووينةتة ئةو 

ت قةناعةتةي كة فيعرةن رَيكخستنةوةي عةلوةكان ثَيويسيت بة باياساية نةك تةعريمات، ضونكة بة تةعريما
ثَييان ضارةسةر نةدةكرا، ضونكة جياوازيةكان ئةطةر ثرؤذةكة خبوَينيتةوة  ديارة ضية، لة كاتي خؤشي كة 
طةيشتينة موناقةشة لةسةري وةاَلمةكاني حكومةت بؤ هةموو ئةندامةكاني بةرَيزي ثةرلةمان 

 بة ياساية.ئةخوَينينةوة و بؤيان روون ئةكةينةوة بؤ طةيشتينة ئةو قةناعةتةي ئةوة ثَيويسيت 
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

سوثاس، ئةو ثرؤذةية ئاراستة ئةكرَي بؤ ليذنةي دارايي و ئابووري و وةبةرهَينان، فةرموو مامؤستا 
 عبدالرمحن.

 :عبدالرمحن بةرَيز عبدالرمحن فارس
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةم، ئَيمة لة حكومةت بَي هيوا بووين بؤية ئةو ثرؤذة ياسايةمان ثشتطريي قسةكةي كاك خةلةي ئةك
 هَيناوةتة ثةرلةمان، سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيز جعفر ابراهيم ئَيمنيكي

 سوثاس، فةرموو شوكرية خان.
 

 :مصطفى بةرَيز شكرية امساعيل
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ويستة سيفةتي ئيستيعلالي ثَي بدرَي، ضونكة خةَلكَيكي زؤر هةمان قسةي كاك خةلةفم هةية، بةاَلم ثَي
كيشة و طرفيت زؤري هةية، ضةند ساَلة ئةو كَيشة و طرفتانة بةردةوامن، خةَلكَيكي زؤر ماَلي خورا و 

 زةرةرمةند بووة، هَيوادارم سيفةتي ئيستيعلالي ثَي بدرَين سوثاس.
 :ثةرلةمانكي سةرؤد. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 سوثاس، فةرموو مامؤستا هةريب.
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 :محةخان مصطفىبةرَيز هةريب 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثشتيواني راكةي كاكة خةلةي ئةكةم، ئةو بابةتة لة ئةجنومةني وةزيرانةوة بة رَينمايب دابةزَينراوة، 
سرَيماني هةية، لةبةر ئةوة  بةداخةوة جَي بةجَي نةكرا، بةتايبةتي كَيشةي طةورة لة سنووري ثارَيزطاي

 اليةني حكومةت تةواو كراوة، تةنيا ئةوة ماوة لة ثةرلةمان برياري لةسةر بدرَي، سوثاس.
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 سوثاس، فةرموو مامؤستا ماجيد.
 

 :تيفيق عثمانبةرَيز ماجد 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

عةلوةكانيب ثةيوةنديان لة ليذنةكةمةوة هةية، ليذنةي بازرطاني، بؤية داوا ئةكةم ئاراستةي ثَيم واية 
ليذنةي ئَيمةا بكرَي، دووةم، تةئيدي بؤضووني دكتؤر فرست ئةكةم كة باشرت واية راو بؤضووني اليةني 

رَيكخستين عةلوة ثةيوةنديدار وةرطرين، ثَيم واية ثَيويست بةوة ناكات ياسايةك هةبَي بةس ئاماذة بة 
 بكات، سوثاس.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 سوثاس، ئةو ثرؤذةية ئاراستة ئةكةين بؤ ليذنةي بازرطاني و مايف بةكاربةر، فةرموو كاك عومةر.

 :محةسعيد بةرَيز عمر عينايةت
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كةم، بةاَلم يةك ثَيشنيارم هةية بؤ بةرَيزت كاتَي ثرؤذةيةك ئاراستة ثشتيواني قسةكةي دكتؤر فرست ئة
( رؤذدا وةاَلممان بدةنةوة بؤ ئةوةي ثرؤذةكة الي 30حكومةت ئةكةن مةوعيدَي  دياري بكةن لة ماوةي )

ئةوان نةمرَين ئةطةر سيفةي ئيستيعلال تانةوَي تةواو بكةين و بضَي دوو يانسَي مانس لةوَي بَي، 
( رؤذة وةاَلم بدرَيتةوة، ئةطةر نةبوو خؤمان كاري لةسةر بكةين، 30تةحديد بكرَي و لة ماوةي ) مودةيةك

 سوثاس.
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 سوثاس، فةرموو كاك عباس.
 :مريخان بةرَيز عباس هةزالي

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
تنةوةي عةلوةكان لة ليذنةي كشتوكاَل و اليةني ثةيوةنديدار هةموو سةبارةت بة يةكخسنت و رَيكخس

وةزارةتةكان بؤ ئيزافةي سةر قسةكاني كاك خةلةي نووسراوي وةزارةتي تةندروستيشمان لةسةرة بؤ 
كؤنرتؤَل كردن، بريارةكاني حكومةتيب، بةاَلم هةر لة سرَيماني بة شَيوةيةك عةلوةكان بةرَيوةئةبرَي ، لة 
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بةشَيوةيةك، لة دهؤك بة شَيوةكي تر، لةبةر ئةوةي نووسراو و ئوةلياتي ئةو ثرؤذة هةر وةكو ئاو هةولَير 
لةبةر دةستمان داية، ثرؤذةي ئاو ضووة بؤ حكومةت بةدواوةين دوو مانطة نةطةراوةتةوة، عةلوةكانيب 

 با بريار بَي، سوثاس.بضَي ئةبَي بروا بؤ خولَيكي تر، ئةتوانني بشَرَيني ئةو ثرؤذة بة ياسا دةرنةضَي 
 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

 سوثاس، فةرموو كاك تةحسني.
 :امحد بةرَيز تةحسني امساعيل

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 منيب ثشتطريي لة راي دكتؤر فرست و دكتؤرة ظااَل ئةكةم، سوثاس.

 :ثةرلةمانسةرؤكي ي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطربةِرَيز 
 سوثاس، فةرموو كاك مةردان.

 :مصطفى بةرَيز مردان خدر
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

منيب ثشتطريي لة قسةكاني دكتؤر فرست و دكتؤرة ظااَل ئةكةم، ئةو ثرؤذة ياساية ثَيويسيت بةوة نية 
ةكان رةئي و بؤضووني سيفةتي ئيستيعلالي ثَي بدرَي، ثَيويستة ئاراستةي حكومةت بكرَين راستة ليذن

اليةنة ثةيوةنديدارةكانيان لةسةر كيشةكة وةرطرتووة، بةاَلم لةسةر ثرؤذة ياسايةكة وةرنةطرياوة، ثَيم واية 
وةرطرتين رةئي و بؤذوون يان بةشداري كردني حكومةت يان اليةني ثةيوةنديدار لة ليذنة كايف نية، 

َي، ئةويب رةئي خؤي بة فةرمي لةسةر بدات، ثاشان ثَيويستة ئةو ثرؤذة ياساية ئاراستةي حكومةت بكر
 طفتوطؤي لةسةر بكرَي، سوثاس.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 سوثاس، فةرموو ئَي،ار خان.

 :حسني بةرَيز ئَي،ار ابراهيم
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ني ئافرةتان لة دامودةزطاكاني هةرَيمي كوردستان داوا سةبارةت بة ثرؤذة ياساي نوينةرايةتي دةستبةر كرد
لة بةرَيزتان ئةكةم سيفةي ئيستيعلالي بدرَيتَين لةبةر ئةوةي بةداخةوة لة دامودةزطاكاني حكومةتي 

 هةرَيم تا ئَيستا رَيذةيةكي كؤتا نية، بؤية داوا ئةكةم سيفةي ئيستيعلالي بدرَييَت.
 :ثةرلةمانسةرؤكي جَيطري  د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/بةِرَيز 

 سوثاس، فةرموو دكتؤر عيزت.
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 :امساعيل بةرَيز عزت صابر
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سوثاسي مامؤستا هةريب و كاك خةلةي ئةكةم داوايان لة بةرَيزتان كرد ئاراستةي ليذنةي دارايي بكرَي، 
من، بةاَلم ثرسيارم لة بةرَيزتان ئةوةية بةراسيت ئةوةندة بَي تةجروبة نيم نةزا  ئةوة بَيتة ليذنةكةي 

 لةسةر   ثَيوةرَي  ئةو ثرؤذانة ئاراستةي ليذنةكان ئةكةن  
بيست رؤذة ليذنةي ئَيمة و ليذنةي كشتوكاَل بةديار  كَيشةي عةلوةي هةولَير و سرَيمانيةوةية، جوتياري 

باجي قازاجني عةلوة ئةدات، ئايا كوردستان باجي قؤرهي عةلوة ئةدات، كرياري سةوزة و ميوة لة كوردستان 
 طرنس نية ثرؤذةيةك دابنَيي لةو قةيرانة دارايية نرخي سةوزة و ميوة كةمبكةينةوة  سوثاس.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 سوثاس، فةرموو دكتؤرة ثةري.

 
 :بةرَيز ثةري صاحل محيد

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 لة قسةكاني ئَي،ار خان ئةكةم. ثشتيواني

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 سوثاس، فةرموو دكتؤرة جوان.

 :عزيز بةرَيز جوان امساعيل
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 هةمان شت ثشتيواني لة قسةكاني ئَي،ار خان ئةكةم.
 :ثةرلةمانؤكي سةرد. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 

ثرؤذةي ياساي دةستبةر كردني نيَونةراني ئافرةتان لة دامودةزطاكاني هةرَيمي كوردستان بة ثَيويستمان 
زاني سيفةتي ئيستيعلالي بدةييَن، ثرؤذة ياساي يةكسخستين عةلوةكان، سَي ثَيشنيار زياتر هةنة، ئَيمة 

لةسةر داواي ئةوانة كة وتيان سيفةتي جارَيكي تر داوا لة سةرؤكي ليذنةي كشتوكاَل ئةكةين كة 
ئيستيعلال بةو ثرؤذة ياساية بدرَينت، لةبةر ئةوة رةئي جياواز لةسةر هةية، بابةتَيكي طرنطة بؤ 
هاوواَلتيان  و ثةرلةمان، ديارة رَيكسختين عةلوةكان بة تةعريمات وةكو ثَيويست بةرَيوةنةضووة، ثَيويسيت 

سايةكيب لة ثةرلةماني كوردستان دةربضَي ئةبَي اليةني حكومي سةرةكي بة ياسا هةية، لة بنةرةتدا هةر يا
بَي لةو بوارة، نةك تةنيا بة نووسراو، بةَلكو داوا بكرَي، ليذنةكان بةدواداضوونيان كردووة، بةتايبةتي 

موو ليذنةي كشتوكاَل، بةاَلم حزورَيكي تر لة ئاسيت بةرزدا ئةبوا حكومةتي هةرَيم لةطةَل ئَيمة بَي، فةر
 سةرؤكي ليذنةي كشتوكاَل روون كردنةوةي زياتر.
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 :ياقو بةرَيز يع وب طورطي 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

نزيكي سَي ساَلة خةريكي رَيكخستين عةلوةين لة كوردستان و دهؤك و هةولَير و سرَيماني، زياراتي مةيداني 
، لة حكومةت، بةاَلم بة هيض شَيوةيةك و بةرثرسي عةلوةكان و خةَلكي ثةيوةنديدار لة حكومةت و وةزارةت

نةشيان ئةو مةوزوعَي عةلوةكان رَيكبخةين، مةوزوعةكي زؤر موتةداخيرة، سةر هيض وةزارةتةك نية، 
ناتواني بَرَيي ثارَيزطاي هةولَير بةرثرسة لة عةلوةكانن يان وةزارةتي كشتوكاَل بةرثرسة، لةبةر ئةوة زؤر 

ة ئةو ثرؤذة ياساية بؤ ئةوةي بَيتة ضاسةرة كردن، مةوزوعي عةلوة و ثَيويستة سيفةتي ئيستيعلال بدةين
 كشتوكاَل لة هةرَيمي كوردستان لةو كاتة زؤر ثَيويستة بؤ ئةو ثرؤذة ياساية، سوثاس.

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جَيطري بةِرَيز 
 سوثاي، فةرموو دكتؤر فرست.

 
 :عري بةرَيز فرست صؤيف

 سةرؤكي ثةرلةمان.بةرَيز 
ئةوةي من لة قانون تَيطةيشتبم سيفةتي ئيستيعلال بؤ كاتي زؤر بةثةلة بي و زؤر زةروور بي و كؤتايب 
ثَي هاتيَب كة فيعرةن قانونة و ئةبَي دةربضَي، بةاَلم كاتي قرائةي يةكةمي بؤ كراوة و بة تةبيعي رؤيشت 

ر كردني ئةوةي ذنان، جاري ئةبَي فةحسي بكرَي لة مةجالي تَيداية، بؤ منوونة ئةوةي تايبةت بة دةستبة
% بدرَييَت، ئةكرَي لة جاميعةكان 30رووي دةستووريةوة ئةوةي ثَيشكةا كراوة ئةكرَي لة مةجريسي شورا 

% بدرَيتة سةنديكاكان، جارَي ئةبَي 30%، لة رووي دةستووري و قانووني مومكينة لة رووي عةمةلي 30
دواتر بَيني قرائةي يةكةمي بؤ بكةين ئةوجا بَيهينينة ناو هؤَلي ثةرلةمان  ئةوةي فةح  بكةين ئةتوانني

و سيفةي ئيستيعلالي ثَي بدةين، بؤيا بة رةئي من لَيطةرَيني ثرؤذةكان تةقديم كراية، سةرضاو، 
خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كرا، جارَي با دوايي لة رووي دةستووري و قانووني اليةنة ثةيوةنديدارةكان 

بكةنن ئةتوانني قرائةي دووةمي بؤ بكةين  ئةسَرةن لةوانةية لةوَي بوةستني، ضونكة تووشي  فةحسي
هةندَي بةربةرسي دةستووري واقيعي دَيني، بؤية سيفةي ئيستيعلال بة مةفهومي ئةوة من لَيي تَيبطةم 

 زؤر زةروورة، كؤتاييت ثَي هَينا ئةوة قانوونة.
 :ثةرلةمانسةرؤكي َيطري د. جعفر ابراهيم ئيمَينكي/ جبةِرَيز 

سوثاس، روون كردنةوةكةت بةجَيية، بةاَلم ئةبَي رةضاوي ئةوة بكةين ئةو ثةرلةمانة بةرثرسي بااَلية 
لةوةي هةندَي مةسةلة كؤتايي بة هةندَي كَيشة بَينن، يةعين يةك لةوانة ئةوةي نوَينةرايةتي ئافرةتان، 

ي هةية وةكو ثَيويست نية، ثَيويسيت بةوةية ثَيداضوونةوة تَيطةيشتين كؤمةَلطةي ئَيمة هةية كة ئةو رَيذة
بكرَي، بة تةئكيد مةسةلةي ثرةنسيثي دةستوورية، ياساكاني تر و دامةزراوةكاني ترة رةئي خؤيان ئةبَين 
بةاَلم با ثةرلةمان دةستثَيشخةر بَي، هاندةر بَي بؤ ئةوةي ئةو ثرسة ثةلةي ثَي بدرَي، تةسةور ئةكةين لة 
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ة بة قازاجني كؤمةَلطةي ئَيمة ئةبَي، ئةوةي عةلوةكان بةراسيت ليذنةي كشتوكاَل راوَيذكار باشي زؤر روةو
كردووة لةطةَل اليةني حكومي، تَيطةيشتين باا دروست بووة لةاليةن حكومةتةوةا، ثَيويستة حكومةت 

ووسرا و ئاراستةي حزووري هةبَي، ئَيمة سيفةتي ئيستيعلال ئةدةينة ئةو ثرؤذةيةا، داواا ئةكةين بة ن
حكومةت ئةكةين، داوا ئةكةين بَينة ئَيرة، ئةو بةرثرسانةي كة بةرثرسن لةو مةلةفة داوا ئةكةين 
حزووريان هةبَي، هاوكاري ئَيمة بن لة ثةرلةمان بؤ ئةوةي ئةو طرفتة زؤري خاياندووة، طرفتَيكي زؤرة 

ن بةرَيز )ثةري ساحل عةميد( بؤ سةر ليذنةي كةم نية، بةرَيزان خاَلي سيةم، زياد كردني ئةندامي ثةرلةما
( لة ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةمان 44ثةروةردة و خوَيندني بااَل و توَيذينةوةي زانسيت بةثَيي ماددةي )

( كةس ثةسنديةتي، كَي دذة  كةس 56( ي هةموار كراو، ئةخةينة دةنطدان، )1992( ي ساَلي )1ذمارة )
 ي ضوارةم بؤ دووشةمة دةمَييَن، سوثاس.نية، دانيشتنةكة كؤتايي هات، خاَل
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