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 ريستثَي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5 ل 18/2/2019 شةممةدوو  –هةَلبذاردن  ثَينجةمي خولي -دةسثَيك ثرؤتؤكؤلي دانيشتين       
 17ل  2/2019/ 26سَي شةممة   –هةَلبذاردن  ثَينجةميخولي (ي نائاسايي 1ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )      

 27ل` 1/3/2019 هةيين –هةَلبذاردن  َينجةميث( خولي 1ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )     
 33ل  12/3/2019سَي شةممة    –هةَلبذاردن  ثَينجةمي( خولي 2ثرؤتؤكؤلي دانيشتين )      

 57ل  20/3/2019شةممة    –هةَلبذاردن  ثَينجةمي( خولي 3ثرؤتؤكؤلي دانيشتين )      

 69ل  3/4/2019ضوارشةممة    – هةَلبذاردن ثَينجةمي( خولي 4ثرؤتؤكؤلي دانيشتين )      

 169ل  8/5/2019ضوار شةممة  –هةَلبذاردن  ثَينجةمي( خولي 5ثرؤتؤكؤلي دانيشتين )      

 189ل  28/5/2019سَي شةممة    –هةَلبذاردن  ثَينجةمي( خولي 6ثرؤتؤكؤلي دانيشتين )      

 197ل  10/6/2019ممة دووشة –هةَلبذاردن  ثَينجةمي( خولي 7ثرؤتؤكؤلي دانيشتين )      

 223ل  11/6/2019سَي شةممة   –هةَلبذاردن  ثَينجةمي( خولي 8ثرؤتؤكؤلي دانيشتين )      
 229ل  30/6/2019شةممة يةك  –( خولي ثَينجةمي هةَلبذاردن 9ثرؤتؤكؤلي دانيشتين )      

 235ل  6/7/2019شةممة    –( خولي ثَينجةمي هةَلبذاردن 10ثرؤتؤكؤلي دانيشتين )      
 245ل  7/7/2019شةممة  يةك –( خولي ثَينجةمي هةَلبذاردن 11ثرؤتؤكؤلي دانيشتين )          
 283ل  8/7/2019شةممة  دوو –( خولي ثَينجةمي هةَلبذاردن 12ثرؤتؤكؤلي دانيشتين )          
 293ل  10/7/2019شةممة  ضوار –( خولي ثَينجةمي هةَلبذاردن 13ثرؤتؤكؤلي دانيشتين )          
 321ل  11/7/2019شةممة    –( خولي ثَينجةمي هةَلبذاردن 14ثرؤتؤكؤلي دانيشتين )          
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 دةسثَيكثرؤتؤكؤلي دانيشتين 
 2/2019/ 18 رَيكةوتي شةممةدوو

 -ثةرلةماني كوردستان   18/2/2019رَيكةوتي  شةممةدوورؤذي (ي ثَيش نيوةِرؤي 11كاتذمَير )   
بةِرَيز هَيمن هةورامي  عَيراق بة سةرؤكايةتي د. ظاال فريد ابراهيم سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبووني

ساَلي ثَينجةمي طري سةرؤك و، بةِرَيز مين نيب قهوضي سكرتَيري ثةرلةمان, دانيشتين دةسثَيك خولي جَي
 ( ي خؤي بةست.2019)

 بةرنامةي كار:
( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان 47( و ماددةي )16بةثَيي حوكمي بِرطةي )يةكةم(ي ماددةي )

مااارة )عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان ب – شااتين ذ كاااري داني ساااَلي 1ِرياريدا بةرنامةي  سااايي  (ي نائا
تااذمَير ) لااة كا سااتان  يااوةِرؤ رؤذي 11يةكةم لة خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةماني كورد ثااَيش ن دوو (ي 

 ( بةم شَيوةية بَيت:26/2/2019شةممة رَيكةوتي )
ئةو ثاَلَيوراوانةي كة سوَيندي ياساييان يةكةم: سوَيند خواردني ئةم ثاَلَيوراوانةي خوارةوة لة شوَيين 

 (.2009(ي ساَلي )13نةخواردووة، بةثَيي ماددةي )يةكةم( لة ياساي ذمارة )
 راهي راهبةر ابراهيم.-1
 زَيدان رشيدخان اودل. -2
 سريوان فرج حممد. -3

جَيطري سةرؤك دووةم: هةَلبذاردني دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان كة ثَيك دَيت لة )سةرؤك و 
 و سكرتَير(ي ثةرلةمان و ثرؤسةي هةَلبذاردن دةست ثَيدةكات.

سَييةم: سةرؤكي يةكةم دانيشنت دوو بضووكرتين ئةندامي ثةرلةمان بانط دةكات بؤ ذماردن و 
 جياكردنةوةي دةنطةكان.

جَيطري  ضوارةم: سةرؤكي يةكةم دانيشنت ئةجنامي هةَلبذاردن رادةطةيةنَيت و داوا دةكات )سةرؤك و
 سةرؤك و سكرتَير(ي ثةرلةمان لة شوَيين تايبةت بة دةستةي سةرؤكايةتي دابنيشن.

ئةجنامي هةَلبذاردنةكان بؤ سةرؤك و جَيطرو سكرتَيري ثةرلةمان، ئينجا دَينة جَيطاي خؤيان، واتا جَيطاي 
 دةستةي سةرؤكايةتي و من ئةو جَيطاية بة جَيدةهَيَلم.
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 حممد علي/ سةرؤكي كاتي ثةرلةمان:بةِرَيز رَيظنط حممد 
 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.

 بةناوي طةلي كوردستان.
 هةظااَلن.
 بةِرَيزان.

 بةخَير بَين بؤ تةواو كردني دانيشتين يةكةمي ثةرلةماني كوردستان، بةرنامةي كار:
دةسيت  6/11/2018  لة ثَينجةمي ثةرلةماني كوردستان كة بةرنامةي كاري دانيشتين دةستثَيكي خولي

ي هةموار كراودا، 1992(ي ساَلي 1( لة ياساي ذمارة )48و  47و  46ثَيكردو بةثَيي حوكمي ماددةكاني )
عَيراق بةم شَيوةيةي خوارةوة تةواو  –بةرنامةي كاري دانيشتين خولي ثَينجةمي ثةرلةماني كوردستان 

 دةكةين:
لة شوَيين ئةو ثاَلَيوراوانةي كة سوَيندي ياساييان يةكةم: سوَيند خواردني ئةم ثاَلَيوراوانةي خوارةوة 
 (.2009(ي ساَلي )13نةخواردووة، بةثَيي ماددةي )يةكةم( لة ياساي ذمارة )

 راهي راهبةر ابراهيم.-1
 زَيدان رشيدخان اودل. -2
 سريوان فرج حممد. -3

)سةرؤك و جَيطري سةرؤك  دووةم: هةَلبذاردني دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان كة ثَيك دَيت لة
 و سكرتَير(ي ثةرلةمان و ثرؤسةي هةَلبذاردن دةست ثَيدةكات.

سَييةم: سةرؤكي يةكةم دانيشنت دوو بضووكرتين ئةندامي ثةرلةمان بانط دةكات بؤ ذماردن و 
 جياكردنةوةي دةنطةكان.

ت )سةرؤك و جَيطري ضوارةم: سةرؤكي يةكةم دانيشنت ئةجنامي هةَلبذاردن رادةطةيةنَيت و داوا دةكا
 سةرؤك و سكرتَير(ي ثةرلةمان لة شوَيين تايبةت بة دةستةي سةرؤكايةتي دابنيشن.

ئةجنامي هةَلبذاردنةكان بؤ سةرؤك و جَيطرو سكرتَيري ثةرلةمان، ئينجا دَينة جَيطاي خؤيان، واتا جَيطاي 
 دةستةي سةرؤكايةتي و من ئةو جَيطاية بة جَيدةهَيَلم.

 هةظااَلن.
(ي بِرطا سيَي ذ ياسايا هةَلبذارتنا 61ة سةر بةرنامةي كارو خاَلي كؤبوونةوة، ثاَلثشيت بة ماددَي )دَيين

، ذ بةر كو بةِرَيزان )قوباد جالل حسام الدين، شعبان علي 1992( ل سااَل 1ثةرلةمانَي كوردستانَي ذمارة )
ل دةمَي ديار كري دا، لةورا وةك  شعبان، شاسوار عبدالواحد قادر( سويند خوارنا ياسايي ئةجنام نةداية

ثةرلةمانَي كوردستانَي دا خاز ذ كؤمسيؤنا بلندا سةرخبوة يا هةَلبذارتن و راثرسيَي هاتيية كرن كو ناظَي 
وان بةربذَيرن بهَين هنارتن دا كو ناظَي وان بَينة هنارتن ل جهَي وان سويند خوارنا ياسايي ئةجنام بدن 

 وةكو ئةندام ثةرلةمان.
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 ؤنَي  ب نووسراوا فةرمي ناظَين ظان بةِرَيزان ديار كرينة:كؤمسي
ل جهَي بةِرَيز )شعبان علي شعبان( بةِرَيز )زَيدان رشيدخان اودل( ذ فراكسيؤنا ثارتي دميوكراتي -

 كوردستان.
ل جهَي بةِرَيز )قوباد جالل حسام الدين( بةِرَيز )راهي راهبةر ابراهيم سعيد( ذ فراكسيؤنا ئَيكةتييا  -

 نيشتماني كوردستان.
 ل جهَي بةِرَيز )شاسوار عبدالواحد قادر( بةِرَيز )سريوان فرج حممد( ذ فراكسيؤنا جوالنةوةي نةوةي نوَي. -

 :2009( يا سااَل 5( ذ ماددَي ثَينجَي ل ياسايا ذمارة )1ثاَلثشت بة بِرطا )
 ارنا ياسايي.بةِرَيز )زَيدان رشيدخان اودل( كةرةم بكةت بؤ ئةجنام دانا سويند خو

 بةِرَيز )راهي راهبةر ابراهيم سعيد( كةرةم بكةت بؤ ئةجنام دانا سويند خوارنا ياسايي.

 بةِرَيز )سريوان فرج حممد( كةرةم بكةت بؤ ئةجنام دانا سويند خوارنا ياسايي.
 بةِرَيز زَيدان رشيدخان اودل:

دةخؤم كة ثارَيزطاري يةكَييت طةل و من )زَيدان رشيدخان اودل برادؤسيت( بةناوي خواي طةورة سوَيند 
 خاكي كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية بااَلكاني بكةم(.

 بةِرَيز سريوان فرج حممد:
 بةناوي خواي طةورة.

من )سريوان فرج حممد بابان( بةخواي طةورة سوَيند دةخؤم كة ثارَيزطاري يةكَييت طةل و خاكي 
 اني بكةم(.كوردستاني عَيراق و بةرذةوةنديية بااَلك

 بةِرَيز رَيظنط حممد حممد علي/ سةرؤكي كاتي ثةرلةمان:
( 1 ذمارة )نا ثةرلةمانَي كوردستانَيد( ذ ياسايا هةَلبذار48نوكة دَيينة سةر خااَل دوو/ ثاَلثشت ب ماددَي )

كري دَي دةرطةهَي خؤ بةربذَير كرنَي ظةكةين بؤ ثؤسيَت سةرؤكَي ثةرلةمانَي ( هةموار1992سااَل )
وردستانَي و ثؤسيَت جَيطرَي سةرؤكَي ثةرلةمانَي و ثؤسيَت سكرتَيرَي ثةرلةمانَي كوردستانَي، ثَيش ئةوةي ك

دةرطةهَي ظةكةين داخازيش دوو ثةرلةمانتارَي طةنج دكةين بَين يارمةتيا مة بدةن بؤ ذ جودا كرن و ناظ 
 ( بفةرموون.طاهرنووسينا ناظا، )خاتوو سارا دَلشاد و كاك ثَيشوا 

هةظااَلن، ثَيش ئةوةي ناو نووسني بكةين، ئةوةش كارتَي دنطدانن، ئَيستاش دَي دةرطةهَي بةربذَير ظةكةين، 
خؤ كانديد ظةكةين بؤ بةربذَيرَي ثؤسيَت سةرؤكَي ثةرلةمانَي كوردستانَي، هةر فراكسيؤنَيك دشَيت كةسَيك 

 دةستنيشان بكاتن، فةرموو كاك هَيمن.
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 د صاحل:بةِرَيز هَيمن امحد مح
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 خوشك و براياني بةِرَيز.
 ثةرلةمانتاراني بةِرَيزي ثةرلةمان.

 طةلي كوردستاني خؤشةويست.
ئَيمة هيوامان دةخواست لة فراكسيؤني ثارتي دميوكراتي كوردستان ئةمِرؤ هةظااَلني بةِرَيزمان لة براياني 

، ئَيمة لة طفتوطؤيةكامنان بةردةوامني و ثؤسيت سةرؤكي بةِرَيز فراكسيؤني يةكَييت بةشدار بووناية
ثةرلةمان ئيستيحقاقي يةكَييت نيشتماني كوردستانة، بةاَلم بةداخةوة ئةمِرؤ لة كؤبوونةوةكة بةشدار نني، 
بؤية ئَيمة ثابةندين بةو ثؤستة بؤ يةكَييت نيشتماني كوردستان دةبَيت تا ئةو كاتةي طفتوطؤكان بةردةوام 

ئَيمة دكتؤرة )ظااَل فريد( وةكو ثةرلةمانتاري ثارتي دميوكراتي كوردستان ثَيشنيار دةكةين بؤ دةبَيت، 
ثؤسيت سةرؤكي ثةرلةمان، هةر كاتَيك لة طفتوطؤيةكان لةطةَل يةكَييت تةواو بووين ئةو كات ئةم بةِرَيزة 

 رؤكي ثةرلةمان، سوثاس.دةست لةكار دةكَيشَيتةوةو بةربذَيري يةكَييت نيشتماني هةَلدةبذَيرين بؤ سة
 بةِرَيز رَيظنط حممد حممد علي/ سةرؤكي كاتي ثةرلةمان:

 بةَلَي ض فراكسيؤنا دي هةي، فةرموو.
 فاروق نامق: كاظمبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي يةكةم دانيشتين ثةرلةماني كوردستان.
يةكي دميوكراسيية، ئَيمة وةكو فراكسيؤني نةوةي نوَي باوةِرمان بةوة هةية كة ئةم دةزطاية دةزطا

ثةيوةندي نيية بة هيض كام ال ثؤستة حكوميةكانةوةو نوَينةرايةتي خةَلكي هةرَيمي كوردستان و سةرجةم 
فراكسيؤنةكان دةكات، لةبةر ئةوةي دةستةي سةرؤكايةتيش طرنطة، كة نوَينةرايةتي سةرجةم 

ات، هةر لةو سؤنطةيةوة ئَيمة فراكسيؤنةكان، يان نيوةي فراكسيؤنةكاني ناو ثةرلةماني كوردستان بك
ثَيمانواية ئةم دةزطاية بةشَيك نيية لةو ثاكَيجي حكومةت و بةشَيك نيية لةو مامةَلةي كة هةندَيك لة 
حزبةكان و فراكسيؤنةكان دةيكةن، ئَيمة وةكو فراكسيؤني نةوةي نوَي لة ثةرلةماني كوردستان كانديدمان 

 ن بةرٍَِِيز )سيثان سامل(، سوثاس.هةية بؤ ثؤسيت سةرؤكي ثةرلةماني كوردستا
 بةِرَيز رَيظنط حممد حممد علي/ سةرؤكي كاتي ثةرلةمان:

 سوثاس، هيض فراكسيؤنا دي هةية؟ فةرموو كاك سؤران، ثَي خؤشة نوقتة نيزامي وةربطرين.
 بةِرَيز سؤران عمر سعيد:

 بةِرَيز سةرؤكي يةكةم دانيشنت.
تان كة خولي ثَيشوو دةرضووة، بةندة ئةندامي ليذنةي بةثَيي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردس

نووسينةوةي ئةو ثةيِرةوة بووين، لةِراستيدا شتَيك بةناوي سكرتَير نةماوة، سةرؤك و جَيطري يةكةم و 
جَيطري دووةم بة مةرجَيك رةضاوي رَيذةي ئافرةت بكرَيت تَييدا، بؤية ئةم ثةيِرةوة ناكرَيت بة بةهانةي 
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ي هةَلبذاردن لةوَي واي نووسيووة، ئةم ثةيِرةوة ياساي ثَي 1992(ي ساَلي 1مارة )ئةوةي كة ياساي ذ
دةردةضَيت وةك ثةيِرةوي ناوخؤي رَيكخراوَيك و تةنانةت ئةجنومةني وةزيرانيش نيية، بؤية قوةتي ئةم 

خواردنةكةش  ثةيِرةوة لة سةرووي ياساكةوةية، دةبَيت كار بةم ثةيِرةوة نوَيية بكرَيت، تةنانةت لة سوَيند
 شكاندني ثةيِرةو بوو، هيوادارم ئةمة لَيرة دووبارة نةبَيتةوة، جَيطري دووةمة، نةك سكرتَير، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز رَيظنط حممد حممد علي/ سةرؤكي كاتي ثةرلةمان:

 سوثاس، دكتؤرة ظاال.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
(ي 1( لة ياساي ذمارة )48امةي كاردا هاتووةو ئيستينادي كردووة لةسةر ماددةي )ديارة ئةوةي لة بةرن

( ئةوةيان بةركارةو ثَيويستة ئةوة جَي بةجَي بكرَيت، لةبةر ئةوةي ياساية، هةر كاتَيكيش 1992ساَلي )
لةنَيوان وةكو عورفَيكي ثةرلةمان، وةكو قاعيدةي قانونيش، هةركاتَيك تةناقوز هةبووة لةنَيوان ياسا و 

ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان، عيرِبةت بة ياساكة بووة، بة ياساكة وةرطرياوة، لةبةر ئةوةي لَيرة 
لة تةمسيةكان تةناقوز هةية، بؤية ثَيويستة كار بة ياساكة بكرَيت و بةرنامةي كار بةشَيوةيةكي ياسايي 

 دارَيذراوةو هيض خةلةلَيكي تَيدا نيية، زؤر سوثاس.
 َيز رَيظنط حممد حممد علي/ سةرؤكي كاتي ثةرلةمان:بةِر

زؤر سوثاس بؤ هةميا، هةَلبةتة هةظااَلن ثشيت مة راوَيذكاري شَيوةداري ياسايَي ذي كري بةرنامةي كار 
هاتية دارَينت ب ظي شَيوةيَي سوثاس بؤ ئَيوة، ئةطةر هيض فراكسيؤنةكَي بةربذَير بؤ ثؤسيَت سةرؤكَي 

َيستا دةبي دةرطاهَي طةهَين، كةسةكي دي نينة، دةرطةهة بؤ ثؤسيَت سةرؤكَي ثةرلةمانَي ثةرلةمانَي نةما، ئ
هاتة داخسنت، ئينجا دَي دةرطةهَي ظة كرن بؤ ثؤسيَت جَيطرَي سةرؤكي ثةرلةمانَي كوردستانَي، بةَلي كاك 

 ئومَيد.
 وميد عبدالرمحن حسن:ئبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 اني ثةرلةمان.بةِرَيزان ئةندام

كانديدي ثارتي دميوكراتي كوردستان بؤ ثؤسيت جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان بةِرَيز )هَيمن امحد 
 محد صاحل( كانديدة لةاليةن فراكسيؤني ثارتييةوة بؤ ثؤسيت جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز رَيظنط حممد حممد علي/ سةرؤكي كاتي ثةرلةمان:

 كسيؤنا دي هةية؟ فةرموو.ج فرا
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 فاروق نامق: كاظمبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي يةكةم دانيشتين ثةرلةماني كوردستان.
ان باسم كرد، وةكو فراكسيؤني لةبةر ئةو هؤكارانةي لة يةكةم ومتئَيمة وةكو فراكسيؤني نةوةي نوَي 

رلةمان بةِرَيز )كاوة عبدالقادر(مان نةوةي نوَي كانديدمان هةية بؤ ثؤسيت جَيطري يةكةمي سةرؤكايةتي ثة
 كانديد كردووة وةكو فراكسيؤني نةوةي نوَي بؤ ئةو ثؤستة.

 بةِرَيز رَيظنط حممد حممد علي/ سةرؤكي كاتي ثةرلةمان:

زؤرباشة، دةستخؤش، هيض كانديدَيكي تر نينة؟ دةرطةهة دَيتة داخسنت بؤ ثؤسيَت جَيطري سةرؤكَي 
ئةو ذي دوماهي هات نوكة دَي دةرطةهَي كرن بؤ ثؤسيت سكرتَيرَي ثةرلةمانَي ثةرلةمانَي، يان بةربذَيرا، 

 كوردستانَي، هةر فراكسيؤنةكا بةربذَيرَي خؤ هةية بال كةرةم بكات.
 بةِرَيز حممد سعدالدين انور:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
تان، وةكو اليةنة لةبةر طرنطي بةشداري كردني ثَيكهاتةكان لة سةرؤكايةتيةكاني هةرَيمي كوردس

توركمانييةكان بة باش دةزانني ئَيمة كانديدمان هةبَيت لة دةستةي سةرؤكايةتي، بؤية بؤ ثؤسيت جَيطري 
 دووةم، ياخود سكرتَيري ثةرلةمان خاتوو )منى نيب نادر( كانديد دةكةين، سوثاس.

 بةِرَيز رَيظنط حممد حممد علي/ سةرؤكي كاتي ثةرلةمان:

 فةرموو.
 فاروق نامق:ظم كابةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي يةكةم دانيشتين ثةرلةماني كوردستان.
لةبةر طرنطي فراكسيؤنةكةمان بؤ توَيذي ذنان، لةبةر رَيزطرتن لةو ياسايةي كة دةَلَيت سةرؤكايةتي 
ثةرلةمان دةبَيت يةكَيكيان خاتوون بَيت، ئَيمة يةكَيك لة ئةنداماني فراكسيؤنةكةمان كانديد دةكةين بؤ 

 سيت سكرتَيري ثةرلةمان، يان جَيطري دووةمي سةرؤكي ثةرلةمان بةناوي )موذدة حممود(، سوثاس.ثؤ
 بةِرَيز رَيظنط حممد حممد علي/ سةرؤكي كاتي ثةرلةمان:

دةستخؤش، هةظااَلن بؤ ئةوةي رَيظة ضوونا دةنطدانَي بة رةنطَيكي جوان و رَيك و ثَيك بة رَيظة بضينت دَي 
نج ثَينجة دَين كارتَين دةنطدانَي وةرطرن و هةر يةكة ناظَي بةربذَيري بؤ ثؤسيت ناظ ئَينة خاندن ثَي

سةرديار سندوقا ديار كات ذي جودا نا ئَي سةرؤك و جَيطر و سكرتَيرا، دَي دكانة ناظ سندوقا، ئينجا ذَي 
 دةنط دَينة فةرز كرن.

 باشة هةظااَلن نوكة داخازا ناظاكة بال بَين بؤ دةنطدانَي:
ز )ئازاد اكرام بهرام، ئاشنا عبداهلل قادر، ئومَيد عبدالرمحن حسن، ابوبكر عمر عبداهلل، احسان حممد بةِرَي

 سليم(.
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، ايدن معروف سليم، باالنبؤ حممد طهبةِرَيز )ادريس امساعيل عبوش، ارشد حسني حممد، امساعيل علي 
 علي(.

اليد عبداهلل، بهجت علي ابراهيم، بهمن كاكة بةِرَيز )خبتيار شوكري سليمان، بدرية امساعيل حممود، بذار خ
 عبداهلل(.

، جنان جبار بويا، مصطفى طاهربةِرَيز )بةَلَين امساعيل حاجي ابراهيم، بَيطةرد دَلشاد شكراهلل، ثَيشةوا 
 جالل حممد عبداهلل(.

 ، جوان يونس حممد، جهاد حسن ابراهيم، ضيا محيدمصطفىبةِرَيز )جالل حممد امني، مجال حوَيز 
 شريف(.

، دابان حممد حسني عبداهلل، دياري طهبةِرَيز )حسيبة سعيد ابراهيم، حكمت حممد عبوزيد، خدجية عمر 
 انور محة رحيم(.

 امحد امساعيل، رزطار عيسى سوار عيسى، رزطار حممد حممود، روبينة اوميلك عزيز(. ذكرىبةِرَيز )

براهيم علي، رؤميؤ حزيران نيسان، رَيبوار بةِرَيز )روثاك امحد رمحان، رؤذان حممد كريم، رؤذان ا
 عبدالرحيم عبداهلل(.

بةِرَيز )رَيظنط حممد حممد، رَيواز فائق حسني، زانا خاليد مسايل، زياد جبار حممد قادر، زَيدان رشيدخان 
 اودل(.

 خان(.تةتةر  مصطفىحممد علي، سارا دَلشاد بكر، سروان حممد علي، سعيد  ظاهرامحد،  طاهربةِرَيز )ذيان 

 بةِرَيز )سؤران عمر سعيد، سريوان فرج حممد، سفني اغا عمر اغا، سلمة فاتح توفيق، سوسن حممد مريخان(.

 روؤفبةِرَيز )سيثان سامل حسن، سةرضنار امحد حممود، سةركؤ ئازاد حسني، صباح حممود حممد، شاخةوان 
 (.مصطفى

 حممد، شنؤ اشقي عبداهلل، شريين امني عبدالعزيز(.بةِرَيز )شادي نوزاد وهاب، شايان كاكة صاحل، شوان كريم 

علي  عثمانكريم سوارة،  عثمان، شةمؤل اشني صابر، عباس فتاح صاحل، مصطفىبةِرَيز )شَيركؤ جودت 
 مسايل(.

بةِرَيز )عبدالسالم عبداهلل حسن، عبدالستار جميد قادر، عبداهلل حممود حممد، علي محة صاحل، عبدالناصر 
 امحد علي(.

َيز )فاهيك كمال صوغون، فريد يعقوب ايليا طورطيس، فيصل عباس عوال، ظاال فريد ابراهيم، كاروان بةِر
 عبدالرمحن قادر(.

، طليزار عثمانفارووق ناميق، كاوة عبدالقادر حسن، كالرا عوديشو يعقوب، طالوَيذ عبيد  كاظمبةِرَيز )
 رشيد حاجي بدري(.

محد، طوَلستان باقي سليمان، لقمان محد صابر، ليزا فلك الدين  بةِرَيز )طؤران عمر علي، طوَلستان سعيد
 صابر(.
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، حممد سعدالدين انور، حمي الدين حسن يوسف، مسلم مصطفىبةِرَيز )ليلى عبداجلبار حدو، حمسن حسني 
 عبداهلل رسول(.

 بداهلل(.شعبان ع جناةبةِرَيز )موذدة حممود حممد، مةم اسكندر مةم، منى نيب نادر، مةم برهان محد، 

 حممد، هدية مراد حيدر، هلز امحد حممد(. بناءبةِرَيز )نزار مال عبدالغفار، ويسي سعيد ويسي، هاورَي 

بةِرَيز )هَيظيدار امحد سليمان، هَيرش حسن محد، هَيمن امحد محد صاحل، هةذان حسن امحد، هةورامان 
 (.طه خضرمحة شريف، ياسني 

لةك جوان بةِرَيظة ضوو، دةنطدانة مة نوكة ذي دَي داخازاش هةظااَل بةِرَيزان، زؤر سوثاس، ب رةنطَيكي طة
 دكةين طةجنَيت مة كو دةست بة فةرزا دةنطدان بكةن، يان لَيك جودا كرنا دةنط.

 بةِرَيز سارا دَلشاد بكر:
 بؤ ثؤسيت سةرؤكي ثةرلةمان/

 دةنط(. 8بةِرَيز )سيثان سامل، .................

 دةنط(. 64..................................................بةِرَيز )ظاال فريد، ..

 )سَي دةنطي سثي(.
 بؤ ثؤسيت جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/

 دةنط(. 68بةِرَيز )هَيمن هةورامي.......................................................
 دةنط(. 8بةِرَيز )كاوة عبدالقادر..........

 ثةرلةمان/ بؤ ثؤسيت سكرتَيري
 دةنط(. 60بةِرَيز )منى نيب نادر.........................................

 دةنط(. 8بةِرَيز )موذدة حممود........... 
 بةِرَيز رَيظنط حممد حممد علي/ سةرؤكي كاتي ثةرلةمان:

رةحةتيا هاتية دةسيَت هةميا خؤش، هةظااَلن بؤ هاريكاري كرنَي، سوثاس بؤ تةحةمةال وة ل هؤلَيدا بة 
 ئارامي ئةظ ثرؤسة دةرباز بوو، جَيي خؤشحاَليية ذي بؤ ثؤستَيكي ش كاندَيكي زَيدةترمان هةبوون.

 هةظااَلن.
 نوكة دَيني ئةجناما ديار كةين يَين وان كةسَي سةركةفيت:

 ( دةنط.64سةرؤكَي ثةرلةمانَي كوردستانَي بةِرَيز )د.ظاال فريد ابراهيم( )
 ( دةنط.68رلةمانَي كوردستانَي بةِرَيز )هَيمن هةورامي( )جَيطرَي سةرؤكي ثة

 ( دةنط.60سكرتَيرَي ثةرلةمانَي كوردستانَي بةِرَيز )منى نيب نادر( )
ثريؤزا بؤ هةميا، ثريؤزا لة خةلكي كوردستانَي، ثَيش ئةظة جَيطا خؤ بةجَي بَيلم، ئةز من سوثاس بؤ ئةم 

دل داخازيش هةمي فراكسيؤنا دكةم هةميا ئةنداماني ثةرلةمان فةترة ثَيكظة كار كري و بةرَي هةظااَلن 
دكةم، كو ئةم موزايكة كوردستانَي، يان ثِري نةتةوة، ثِري ئايني، ثِري مزروبي، ثِري ئايني و مزوربي و 
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اليةن و حزب و هةمي ئةم رةنطظةدان وَي دظَي رؤلَيدا ئةم بثارَيزين و بشَيني نوَينةرايةتيا خةلكَي خؤ 
هي بكةين، سوثاس بؤ ئَيوة، نوكة داخازيش هةظااَلن دكةم دكتؤرة ظاال وةك سةرؤكَي ثةرلةمانَي بال دروستا

كةرةم بكات، كاك هَيمن هةورامي وةك جَيطري سةرؤكَي ثةرلةمانَي بال كةرةم بكاتن، هَيذا خاتوو منى نيب 
 نادر سكرتَيرا ثةرلةمانَي بال كةرةم بكات، بَين جهَين خؤ وةربطرن.

 
 ِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان:بة

 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.
 بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان.

بةناوي دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان سوثاستان دةكةين بؤ متمانة ثَيدامنان، بؤ لة ئةستؤ طرتين ئةركي 
ن لةو ماوةيةي كة لة دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةبني دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان، دَلنيا ب

بةشَيوةيةكي بَي اليةنانةو بةرثرسانة كاري ثةرلةماني ئةجنام دةدةين، هةر لَيرةوة داوا لة فراكسيؤنةكان 
دةكةين، كة بةزووترين كات نوَينةراني خؤيان بؤ ليذنةكاني ثةرلةماني كوردستان دةست نيشان بكةن، 

نةي كاروباري ياسايي ثةرلةماني كوردستان، ثةرلةمان ناتوانَيت ئةركةكاني خؤي جَي بةجَي بةتايبةتي ليذ
بكات بةبَي ليذنةي كاروباري ياسايي، بؤية داواتان لَي دةكةين تا رؤذي ضوارشةممة نوَينةرةكاني خؤتان بؤ 

بؤ دةستةي ليذنةي كاروباري ياسايي ثةرلةماني كوردستان دةست نيشان بكةن و بةرزي بكةنةوة 
سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان، بؤ ئةوةي بةزووترين كات ليذنةي ياسايي دروست بكةين و دواتر 
هةموو ليذنةكاني تريش دروست دةكةين، ئةو كاتةي كة لة دةست ضووة قةرةبووي بكةينةوة، هةروةها 

طةلي كوردستان بَيت بة  ثةرلةمان دةست بة كارةكاني بكات بةشَيوةيةك كة لة ئاسيت ضاوةِروانييةكاني
هةموو ثَيكهاتة جياوازةكانيةوة، بةم شَيوةية دانيشتين ئةمِرؤمان كؤتايي ثَي دةهَينني، زؤر سوثاس بؤ 

 ئَيوةي بةِرَيز.
 
 
 
 
 

 
       رظينط حممد حممد علي                                                                             

 ثةرلةمانييةكةم دانيشتين سةرؤكي                                                                       
 عَيراق  -كوردستان                                                                              
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 ينائاساي(1تين ذمارة )ثرؤتؤكؤلي دانيش

 2019–2–26رَيكةوتي  شةممةسَي 

 هةَلبذاردن ثَينجةميخولي 
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 ي نائاسايي(1ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 2/2019/ 26 رَيكةوتي شةممةسَي 

 -ي كوردستان ثةرلةمان  26/2/2019رَيكةوتي  شةممةسَي رؤذي (ي ثَيش نيوةِرؤي 11كاتذمَير )  
 هَيمن هةوراميبةِرَيز  سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبوونيد. ظاال فريد ابراهيم عَيراق بة سةرؤكايةتي 

خولي نائاسايي (ي 1دانيشتين ذمارة ) سكرتَيري ثةرلةمان،مين نيب قهوضي جَيطري سةرؤك و، بةِرَيز 
 ( ي خؤي بةست.2019ساَلي ) ثَينجةمي
 بةرنامةي كار:

( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان 47( و ماددةي )16حوكمي بِرطةي )يةكةم(ي ماددةي ) بةثَيي
مااارة ) – شااتين ذ كاااري داني ساااَلي 1عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياريدا بةرنامةي  سااايي  (ي نائا

تااذمَير ) لااة كا سااتان  ثاا11يةكةم لة خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةماني كورد سااَي (ي  يااوةِرؤ رؤذي  َيش ن
 ( بةم شَيوةية بَيت:26/2/2019شةممة رَيكةوتي )

كاااني ) حااوكمي ماددة ثااةيِرةوي 29و  28يةكةم: ثَيكهَيناني ليذنةي كاروباري ياسايي ثةرلةمان بةثَيي  لااة   )
 عَيراق. –ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان 

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةخشندةو ميهرةبان.بةناوي خواي 

(ي نائاسايي، رؤذي دانيشنت 1بةناوي طةلي كوردستان، دانيشتنةكةمان دةست ثَي دةكةين، دانيشتين ذمارة )
 (، خولي ثَينجةمي هةَلبذاردن، ساَلي يةكةم.26/2/2019)

 :بةرنامةي كار
ةرلةماني كوردستان ( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ث47( و ماددةي )16بةثَيي حوكمي بِرطةي )يةكةم(ي ماددةي )

مااارة ) – شااتين ذ كاااري داني ساااَلي 1عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياريدا بةرنامةي  سااايي  (ي نائا
تااذمَير ) لااة كا سااتان  سااَي 11يةكةم لة خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةماني كورد يااوةِرؤ رؤذي  ثااَيش ن (ي 

 ( بةم شَيوةية بَيت:26/2/2019شةممة رَيكةوتي )
كاااني )يةك حااوكمي ماددة ثااةيِرةوي 29و  28ةم: ثَيكهَيناني ليذنةي كاروباري ياسايي ثةرلةمان بةثَيي  لااة   )

 عَيراق. –ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان 
 بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان.

سااايي  شااتين نائا كاااري داني مااةي  لااة بةرنا كااةم  طااةي ية نااي بِر بااةجَي كرد جااَي  بااة  كااةين  ثَيش ئةوةي دةست ب
كااةوتي )ئااةمِرؤما شااةممة رَي لااة رؤذي دوو  ناان  تااان دةزا هااةموو 18ن، خؤ سااتةي  يااةكمان ئارا مااانط داوا (ي 

كاااةن و  ياااان ب ناااةوةي خؤ شاااةممة كؤبوو تاااا رؤذي ضوار سااايؤنةكان  ئاااةوةي فراك باااؤ  كااارد،  سااايؤنةكان  فراك
يااة ئااةو داواكاري مااةبناي  بااةر  ، ئةندامةكاني خؤيان بؤ ليذنةي كاروباري ياسايي دةست نيشان بكةن، ديارة لة
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سااةرؤكايةتي  بااة  كااةم  جاااري ية مااداوة،  نااةوةيان ئةجنا جااار كؤبوو شااةممة دوو  سااَي  لااة رؤذي  ساايؤنةكان  فراك
بااة  ئااةمِرؤش  لااةمان،  سااةرؤكي ثةر طااري  بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان، جاري دووةم بة سةرؤكايةتي بةِرَيز جَي

طاا بااووني جَي مااادة  بااة ئا ساايؤنةكان  يااةن فراك تاار لةال يااةكي  لااةمان و هةمان شَيوة كؤبوونةوة سااةرؤكي ثةر ري 
لااةمان  سااةرؤكي ثةر طااري  سكرتَيري ثةرلةمان ئةجنامدرا، بَيطومان ثَيش جَي بةجَي كردن، لةبةر ئةوةي جَي
شاااة روون  ماااان با ئااةون، ثَي كاااة الي  يااةكاني بابةتة كاااردووةو وردةكاري كااةي  شااايت كؤبوونةوة خااؤي سةرثةر

ساايؤنة لااةنَيوان فراك يااةي  ئااةو ئيتيفاق سااةر  باادات لة يااةك  ناااوخؤي كردنةوة ثااةيِرةوي  بااةثَيي  كااراوة  كان 
 ثةرلةماني كوردستان، فةرموو.

 بةِرَيز هَيمن امحد محد هةورامي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان.

شااتين رؤذي ) لااة داني باا18/2/2019هااةروةك  يااةن  سااتةي ( لةال كاااري ئارا لااةمان داوا سااةرؤكي ثةر ةِرَيز 
سااتةي  سااايي ئارا باااري يا نااةي كارو بااؤ ليذ سةرجةم فراكسيؤنةكان كرا تا ناوي ثاَلَيوراو و ثةرلةمانتارةكانيان 

كااةن، رؤذي ) سااةرؤكايةتي ب سااتةي  تااذمَير )19/2/2019دة ماااددةي 10( كا هااؤَلي  لااة  بااةياني  لااة  سااةر  (ي 
فراكسيؤنةكان بة سةرؤكايةتي بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان ئةجنامدرا ( كؤبوونةوةي سةرجةم سةرؤك 140)

سااةر  طااؤي لة سااايي طفتو باااري يا نااةي كارو مااةكاني ليذ و تَييدا تاوتوَيي ئاليةت و ميكانيزمي دةركردني ئةندا
تااذمَير ) لااة كا تاار  شاايت 2تااا  12:30كاارا، دوا بااة سةرثةر ساايؤنةكان  سااةرجةم فراك تااري  يااةكي  ( كؤبوونةوة

سااتةي جَيطري سةرؤ كي ثةرلةمان بةِرَيوة ضوو، لةم كؤبوونةوةيةدا راي دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان ئارا
نااي  ياااري كرد بااؤ د كااار  سااتان  لااةماني كورد ناااوخؤي ثةر ثااةيِرةوي  بااةثَيي  كااة  كاارد،  بااةِرَيزةكان  ساايؤنة  فراك

تااةواف باادةئي  كااة مة كاارد  ياَات، داوا ااان  سااايي بكر باااري يا نااةي كارو لااة ليذ سااازانيش ئةنداماني بةِرَيز  وق و 
لااةماني  ناااو ثةر ساايؤنةكاني  هااةرة زؤري فراك بااةي  يااةتي زؤر تااوانني نوَينةرا ئااةوةي ب بااؤ  ياَات  ضاااو بطري رة
يااة،  ئااةم ليذنة يااةخي  طااي و با بااةر طرن كوردستان ثَيكهاتةكان جَيطايان لة ليذنةي كاروباري ياسايي بَيتةوة لة

لااة لةناو كؤبوونةوةو طفتوطؤكان رايةك هةبوو، كة هةموو فراكسيؤ نةكاني ثةرلةماني كوردستان نوَينةريان 
ماااددةي ) لااة  يااةك  طااةي  حااوكمي بِر بااة  بااةاَلم  ناااوخؤي 110ليذنةي كاروباري ياسايي هةبَيت،  ثااةيِرةوي  (ي 

مااة ) كااراوة، ئَي ساايؤنةكان  سااةي فراك لااةماني 15ثةرلةمان كة ثَينا لااةناو ثةر لاَاة  ئااةو خا كااو  ساايؤمنان وة ( فراك
كااة 11( بؤ )5ةكان لة )كوردستان هةيةو ئةنداميةتي ليذن كاارد  ( ئةندامة، دواتر داوامان لة فراكسيؤنةكان 

مااة  ياَارن، ئَي بااؤ بن منااان  ثاااَلَيوراواني خؤيا نااةران و  سااني و نوَي بااة نوو راو سةرجني خؤيان ئاطادارمان بكةنةوة 
يااةن 19/2ِرؤذى ) هاااتووة  لةال بااؤ  سااراوَيكمان  سااتان نوو لااةمانى كورد سااةرؤكايةتى ثةر سااتةى  كااو دة ( وة

يااةكيان فر ياادا هاوثةميانيةت ساات و تَي بااى شؤشيالي ساايؤنى حز سااتان و فراك ميااوكراتى كورد ثااارتى د ساايؤنى  اك
لاادان، 46راطةياندووة ثَيكةوة ببنة ) ساايؤنةكانى ) ك يااةن فرارك لااة ال هاااتبوو  بااؤ  شاامان  ( كورسى، نووسراوَيكي
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لااة ) كااة  مااةن(  شااوور، ئةر شاايا6سريان، ئا هااةر شة بااوو و  يااان كرد لااةمانتار ئيمزا لااةمانتاريان 1ن )( ثةر ( ثةر
بااة  مااانيش  تااةى تورك لااة ثَيكها لااةمان  ناادامانى ثةر ساايؤن و ئة ثااَلوتووة بؤ ئةنداميةتى ليذنةى ياسايى، فراك

بااوو ) يااان دا هااةموويان بِريار كااةوة  ئااةوانيش ثَي شااَيوة  لااة 1هااةمان  يااةتى  بااؤ ئةندام ثاااَلَيون  لااةمانتار ب ( ثةر
تااذمَير ) لااة 10ليذنةى ياسايى، ئَيمة ئةمِرؤ لة كا طاارينط و  يااةكى زؤر  شااتنة كؤبوونةوة ئااةم داني ثااَيش  تااا   )

ساايؤنةكانى كةشَيكى زؤر برايانةو دؤستانةو دميوكراسيانة لةنَيو سااتان ان سةرؤكى فراك لااةماني كورد ناااو ثةر
مااة  كااة ئَي لةطةَل جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان و سكرتَيري ثةرلةمان بةِرَيوة ضوو لةوَيش تةئكيدمان كردووة 

باادة طااةَل مة يااةكى لة سااتانني، دواى طفتوطؤ لااةمانى كورد ناااوخؤى ثةر ثااةيِرةوى  نااي  ضاااو كرد تااةوافق و رة ئي 
ثااةيرَِةو  ناااو  يااةتى  هااةم ئال كااردن  بااووَل  يااةكرتى ق سااى  يااانى دميوكرا لااةمانى و ط يااانى ثةر بااة ط سااالوالنةو  مة

 لةبةرضاو طريا هةم ئاليةتي تةوافوقيش لةبةر ضاو طريا.
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان. بةِرَيزان
ساايؤنة  كااة فراك نااةي  ئااةو بةركةوت ياَاى  بااة ث كااة  بااوو  ئااةوة  شااتني  ياَاى طةي يااة ث لااةو كؤبوونةوة كااة  ئااةوةى 

كااةوة ) ساات ثَي لااة 5بةِرَيزةكاني ناو ثةرلةمانى كوردستان هةيانة، فراكسيؤنى ثارتى و سؤشيالي نااداميان  ( ئة
يااةكَيت ساايؤنى  كااةوت، فراك بااةر ئة سااايى  نااةى يا سااتان )ليذ شااتمانى كورد كااةوت، 2ى ني بااةر ئة نااداميان  ( ئة

ساايؤنى 1فراكسيؤنى طؤران ئةندامَيكيان بةر كةوت، فراكسيؤنى نةوةى نوَى ) كااةوت، فراك بااةر  نااداميان  ( ئة
سااةر 1( ئةنداميان بةر كةوت، ثَيكهاتةى كلدان، سريان، ئاشوور )1كؤمةَل ) ( ئةنداميان بةر كةوت، دواتر لة

افوق لةاليةن فراكسيؤنى ثارتى دميوكراتى كوردستان لة كؤبوونةوةكة ئةوة خرايةِروو بنةماى مةبدةئى تةو
كة تةوافوق هةبَيت و نوَينةرايةتى ثَيكهاتةكان هةبَيت، ئةندامَيكى خؤيان لةو ثَينج بةركةوتةى كة بةريان 

ةى لةو كؤبوونةوةي ثَيى كةوتبوو دراية فراكسيؤنة توركمانةكان و ثةرلةمانتارانى توركمان، بؤية ئيٍَِستا ئةو
سااايى ) باااري يا نااةى كارو لااة ليذ يااةتى  كااة ئةندام يااة  شااتووين ئةوة يااةكَيتى 11طةي ساايؤني  مااة، فراك ( ئةندا

ناااوى ) ئااةوةى  بااؤ  طااةَليان  بااووين لة ياَاَل  سااةر ه مااة لة بااردوو ئَي ضااةند ِرؤذى را لااة  سااتان  شااتمانى كورد ( 2ني
ناااردووة ئ يااة ثاَلَيوراومان بؤ بنَيرن، هةتا ئَيستا نةيان  ياَارن، بؤ يااك بن يااةكى زؤر نز لااة ئايندة كااةين  ياَاد ئة وم

بااةو  بااةِرَيزةكان  ساايؤنة  طااةَل فراك سااتان لة لااةمانى كورد سااةرؤكايةتى ثةر سااتةى  نةتيجةى كؤبوونةوةكاني دة
ثااارتى  ساايؤنى  كااراوة، فراك سااةر  كااةوتنى لة جااؤرة رَي بااةم  سااتا  سااايى ئيٍَِ نااةى يا تااةى ليذ كااة ثَيكها شااَيوةية 

سااتان )(كور4سؤشياليست ثَيكةوة ) شااتمانى كورد طااؤران 2سى، فراكسيؤنى يةكَيتى ني ساايؤنى  سااى، فراك ( كور
نااوَى )1) نااةوةى  ساايؤني  سااايى، فراك نااةى يا بااة ليذ ناادام  مااةَل )1( ئة ساايؤنى كؤ ناادام، فراك ناادام، 1( ئة ( ئة

 ( ئةندام، سوثاس.1( ئةندام، فراكسيؤنة توركمانيةكان )1فراكسيؤنةكانى كلدان، سريان، ئاشوور، ئةرمةن )
 ةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:ب

ئااةو  بااةثَيى  لااةمان  ناادامانى ثةر بااةرَيزان ئة سوثاس بؤ بةِرَيز )هَيمن هةورامى( جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان، 
ماااددةى ) بااة 28دةسةاَلتةى  كة لة بِرطةى ضوارةمى   سااتان دراوة  لااةمانى كورد ناااوخؤى ثةر ثااةيِرةوى  لااة   )
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بااة دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلة شااةييةكاندا  نااة هةمي سااةر ليذ ناادامان بة شااكردنى ئة لااة دابة مانى كوردستان 
شااَيوةيةى  بااةو  سااةرؤكايةتى  سااتةى  كااو دة مااة وة نااةكان ئَي لةبةرضاو طرتنى توانا و خواست و ثَيداويستى ليذ

ناااو كااةين  ى خوارةوة ئةندامامنان دابةش كردووة بةسةر ليذنةكاندا، ئيٍَِستاش داوا لة سكرتَيرى ثةرلةمان دة
 ليذنةى كاروبارى ياسايى  خبوَينَيتةوة بة مةبةستى دةنط لةسةر دان، نوقتةى نيزامى، فةرموو. 

  مصطفى:بةرَيز د.شَيركؤ جودت 
 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
لاااة  ساااتان و  ساااالمى كورد ياااةكطرتووى ئي سااايؤنى  كاااو فراك ماااة وة باااان، ئَي طاااةورةو ميهرة خاااواى  نااااوى  باااة 
سااوور  طااةَل  كااة لة ساايؤن  ياان فراك لااة دوا كااراوة  كااة  مااةى  مااان وت ئة شااكاوانة راى خؤ شاادا بةرا كؤبوونةوةكة

كااة ) بااةرَيزةى  شااةش  ئااةو  بااةاَلم  تااةكان،  مااافى ثَيكها سااتين  سااةر ثارا منااان لة تااا )6بوو لااةمانتارن: وا ( 6( ثةر
بااة ) نااةبوون  كااة  ئااةوةى  ساايؤن ناك1فراكسيؤنن هةر يةكة يةك كورسيية، لةبةر  ثااَيش ( فراك تااة  ياَات خبرَي ر

بااةثَيى  ضااونكة  سااايى،  نااةى يا ساايةكاني ليذ نااي كور بااةش كرد حااى دا فراكسيؤنى يةكطرتوو لة تةسةلسوىل الئي
لااة 28ماااددةى ) ساايؤنةكان  يااةتى فراك ساايؤنةكان، نوَينةرا ياَات فراك صااةرَى دةَل بااة  طااةى دووةم  لااة بِر  )

ئااةو ) سااتان،  لااةمانى كورد بااةِرَيزة )6ثةر ثااَي1(  تااا  نااني  ساايؤن  سااالمى ( فراك يااةكطرتووى ئي ساايؤنى  ش فراك
كااة  كااةين  ئااةوة ئة شاانياري  مااة ثَي نااةكان، ئَي لااة ليذ تااةكان  مااافى ثَيكها سااتنى  بااؤ ثارا كوردستان بكةون، ثاشان 
الئيحة، هةموارى الئيحى بكرَيت، بؤ ئةوةي مايف ئةوان بثارَيزرَى بة الئيحة لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى 

كاارد كوردستان، بؤية بةِراستى بةثَي عااةرزمان  مااة  كااةدا ئَي ي سانتليكؤش بَيت، ئةمة وردةكارى لة كؤبوونةوة
يااة  كة سانتليكؤ كورسيةك ئةدا بة يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان، لة ليذنةى ياسايي بة حةقى خؤمان، بؤ
ئااةزانني و سااتانى  لااةمانى كورد ناااوخؤى ثةر ثااةيِرةوى  شااَيلكارى   ئةوةى روويداوة ئَيستا بةِراستى ئةمة بة ثَي

 ئيجحافَيكة بة حةقى يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان لة ليذنةى ياسايي، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

لااةمانتاريكي  بااردووش، ثةر خااولي را لااة  نااة  سااتان بووي لااةماني كورد ناادامي ثةر تااان  جن،ض  نابااةِرَيزتان ئة خؤ
( بة رووني باسي ئةو بابةتةي كردووة، سَي 28ة ماددةي )دةزانن ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ل

سااتورو  بااةثَيي دة كؤبوونةوةتان كردووة لةطةَل فراكسيؤنةكان و دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان 
سااتان  لااةماني كورد ناااوخؤي ثةر ثااةيِرةوي  بااةثَيي  جااا  سااتان، ئين هااةرَيمي كورد لااة  بة ثَيي ياسا بنةِرةتيةكان 

مااةكاني داب ساايؤنَيك ئةندا هاايض فراك سااابي  سااةر حي شااَيوةيةك لة بااةهيض  ناادا،  سااةر ليذنةكا شااكردووة بة ة
فراكسيؤنَيكي تر ئةندامي لة ليذنةي ياسايي بةرنةكةوتووة، بةبري هةموو ئةنداماني ثةرلةماني دةهَينمةوة 

تكا دةكةم  (ي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ئيشارةتي ثَيدراوة،56كة خاَلي ثةيِرةوي لة ماددةي )
ماااددةي )56هةر ئةندامَيك بة ناوي خاَلي ثةيِرةو داواي لَيدوان دةكات ثةيِرةوي ماددةي ) كااات،  لااة 56( ب  )
 ثةيِرةوي ناوخؤ لة بِرطةي دووةم تةنها سَي حاَلةتي بة خاَلي ثةيِرةوي داناوة:
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 ثةيِرةوي ناوخؤ. يةك: ثَيشَيَلكردني يةكَيك لة ماددة و بِرطةكاني دةستور و ياسا بةركارةكاني
 دوو: ئةطةر طفتوطؤكة لة بابةتي دانيشتنةكة دةرضوو.

يااان  تااري  سَي: داواكردن بؤ دواخستين طفتوطؤ لةسةر بابةتَيك و بِرياردان لةسةر طفتوطؤكردن لة بابةتَيكي 
 ئاَلوطؤِركردن لة بابةتَيكي تر.

بااة كاارد،  نااةبوو سَييةم: ئةطةر ئةندام بة خاَلي ثةيِرةوي داواي ئاخاوتين  ثااةيِرةوي  خاااَلي  كااةي  اَلم ئاخاوتنة
خاااوتن  بااؤ ئا تااري  هااةلَيكي  شااتنة  سةرؤك دةتوانَيت ئاخاوتين ثَي برِبَيت، لة كاتي دووبارةبوونةوةي لةو داني

 بة خاَلي ثةيِرةوي ثَي نادرَيت.
يااة  ئااةو ماددة مااةبناي  بااةر  طاارن و لة ضاااو ب داواي بؤية تكا دةكةم لة هةموو دانيشتنةكان ئةو ماددةية لةبةر

كااات  سااة ب ئااةوةي ق ثااَيش  كااات  ثااةيِرةوي دة خاااَلي  خاَلي ثةيِرةوي بكةن، هةر ئةندامَيكي ثةرلةمانيش داواي 
خااؤي  سااةي  شااَيركؤ ق ثَيويستة ئيشارةت بؤ ئةو ماددةيةي ثةيِرةو بدات كة سةرثَيضي كراوة، ئَيستا بةِرَيز د.

نااا كرد و تكا دةكةين بةثَيي خاَلي ثةيِرةو قسةي بةِرَيزيان دووب طااةر  شااَيوةيةك، ئة هاايض  بااة  ارة نةكرَيتةوة 
 ناضار دةبني قسةكانتان برِبين، بةَلَي، مامؤستا هةورامان فةرموو.

 بةِرَيز هةورامان حةمة شريف طةضَينةيي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ماااوةي )28بةثَيي ماددةي ) لااة  شااةييةكان  ؤذدا ( ر25( كة ماددةكة دةخوَينمةوة بِرطةي يةكةم ليذنة هةمي
لااةمان  مااادةبووني ثةر نااةي ئا طااي زؤري بااة دةن لااةمان  شااتين ثةر كااةم داني هاااتين ية تااايي  كااةوتي كؤ لااة رَي
شاارت  كااةوة ثَي نااةكان ثَي سااةرجةم ليذ بااَي  كااة دة ئااةوةي  بااؤ  كااة،  كااةو بِرطة َااة ماددة بااذَيردرَين، زؤر واز هةَلدة

نااةو تااة دةنطدا ناادا خبرَي شااتنَيكي ثةرلةما لااة داني ياَات و  سااةر بكر يااان لة ياَات، ئيتفاق سااةر بكر طااي لة ةو دةن
مااةوَيت  لااةمان، دة سااةرؤكي ثةر بااةِرَيز  مااةوة،  بااةرَيزتاني دةكة بااةِرووي  كااة روو يااة  ماان ئةوة كااةي  بابةتة
بااةت  تااةوةو بةتاي يااا كراوة سااايي ج نااةي يا تااةنها ليذ سااتا  ضااي ئَي يااا بؤ كااة ئا بااةِرَيزت  باادةيت  نااةوة  روونكرد

هاايض  دانيشتنَيكي نائاسايي ثةرلةماني بؤ دةكرَيت و ليذنةكاني نااةكراوةو  سااةر  تر هيض باس و خواستيان لة
ياَاك  ثااِرؤذة بِريار يااان  سااايةك،  ثااِرؤذة يا بااةياني  ياَات  ئااةوة ب كااة  طااةر بابةتة ئيتفاقَيكي لةسةر نةكراوة، خؤ ئة
قاادميي  كااات و تة شااي دة لااةمان ثَيشكة سااةرؤكايةتي ثةر ياَات  قااديم بكر لااةمان و تة هااؤلي ثةر بااؤ  تااةوة  بهَينرَي

ثااِرؤذة دةكات بؤ سةرجةم ئةو ليذنا ئااةو  ياَات و  كااة دةهَينر سااايةي  ئااةو يا نةي كة موختةسن، دةطوجنَيت كة 
ياَات،  يااةك ب لااة ليذنة ياااد  سااي ز سااةرؤكايةتي ئيختيسا سااتةي  بِريارةي كة دةهَينرَيت ثَيشكةش دةكرَيت بؤ دة
بااةِرَيزتان  ضااي  يااا بؤ ياَات، ئا سااةر بكر سااةي لة واتة نةك ليذنةي ياسايي ضةند ليذنةيةكي تر ثَيويست بكات ق

عااةرزم د انيشتنَيكي نائاسايي ثةرلةمانتان تايبةت كردووة تايبةت بة ليذنةي ياسايي، بابةتةكةي منيش كة 
 كردي و ثَيشنيارم كرد ثِراو ثِر خاَلي نيزامية، زؤر سوثاس.
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 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ماااددةي ) لااة  كااةمت  ياَات ليذ28بؤ خاَلي ية يااةك دةَل طااةي  لااة بِر شااةييةكان(  نااة  ،نااة هةمي هااةموو ليذ ياَات  ناَل
يااان  سااتة دةنط لااةمان ثَيوي شااتنَيكي ثةر لااة داني هةميشةييةكان، ئةطةر بيطوتبا هةموو ليذنة هةميشةييةكان 
يااةك  لااة  تااواني  يااة دة شااةييةكان، بؤ نااة هةمي يااةتي ليذ بااةاَلم طوتو لةسةر بدرَيت، راستة ئةوة طوتت هةموو، 

هااةر )جةلسة يةك ليذنة دةنطي لةسةر بدةي سااة  يااةك جةل لااة  باادةي، 15، دةتواني  سااةر  طااي لة نااة دةن ( ليذ
خااؤت  كااردووة،  ساااييمان  سااةي نائا ضااي داواي جةل كااة بؤ شاات  هةردووكي ئاسايية و ياسايية، بؤ خاَلي دووةمي
لااة  سااايي  نااةي يا ناااني ليذ بااةثَيي ثَيكهَي سااايي و  نااةي يا بااةبَي ليذ متااان  كااردووة طوو سااتةمان  دةزاني ئَيمة ئاِرا

نااةي هةموو خولةك كااة ليذ بااووة  ئااةوة  لااةمان  كاااري ثةر كااةم  كااؤلي ية سااةر ثرؤتؤ نااةوة  اني رابردووش بطةِرَي
سااايي  نااةي يا تااؤ ليذ طااةر  ياسايي ثَيكهَيناوة، لةبةر ئةوةي كاري ثةرلةماني بةهيض شَيوةيةك ئةدا ناكرَيت ئة

تااة دروست نةكةي، ثَيويستة ثَيش هةموو ليذنةكان ليذنةي ياسايي دروست بكرَيت، ئينجا ثةر لةمان دةكةوَي
 سةرخؤ بؤ ئةجنامداني كاري ثةرلةماني، ئةوة خاَلَيكيان.

خاَلي دووةميان: هةر لة ئَيستا دواي كؤتايي هاتن ثَيش ئةوةي كؤتايي بة جةلسةكة بَينم ثَيتان رادةطةينني 
خااولي1ئَيمة رؤذي هةيين ) بااذاردني  /ئازار( بةثَيي ثةيِرةو وةرزي طرَيداني يةكةم لة ساَلي يةكةم و لة  هةَل

لااةو وةرزة  ياَات  ساااكان دةكر ثااِرؤذة يا قاادميكردني  بااة تة ساات  ماادا دة مااانطي يةكة لااة  نااةوة،  جااةم دةكةي ثَين
ئااةجنام  ثااةيِرةو  بااةثَيي  هااةمووي  سااايني،  كاااري يا هااةمووي  نااة  كااة كردووما نااةي  ئااةو كارا تةشريعيةدا، بؤية 

كاارد بااةِرَيزمتان  لااةمان دةدرَيت، روونكردنةوةكةش بةو شَيوةية كة ثَيشكةش  سااكرتَيري ثةر لااة  سااتا داوا  ، ئَي
يااان،  سااةر دان نااط لة ساايت دة بااة مةبة تااةِروو  سااايي خبا نااةي يا بااؤ ليذ ثااالَيوراوان  دةكةين كة ناوي ئةندامان و 

 فةرموو.
 بةِرَيز مين نيب نادر/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةثَيي حرويف ئةجبةدي ناوةكان دةخوَينمةوة:
 حممد/ فراكسيؤني ثارتيارشد حسني 

 بذار خالد عبداللة/ فراكسيؤني ثارتي
 جالل حممد امني/ فراكسيؤني طؤِران

 فراكسيؤني ثارتيطه/ خدجية عمر 
 روثاك امحد عبدالرمحن/ فراكسيؤني كؤمةَلي ئيسالمي

 رؤبينة مليك عزيز/ ثَيكهاتةي كلدان و سريان و ئاشووري و ئةرمةن
 توركمانسارا دَلشاد بكر/ ثَيكهاتةي 

 عبدالسالم عبداللة حسن/ فراكسيؤني ثارتي
 كاوة عبدالقادر حسن/ فراكسيؤني جوالنةوةي نةوةي نوَي.
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 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 داوا لة بةِرَيزتان دةكةم ئةو ناوانة خبةنة دةنطدان، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ةمان.بةِرَيزان ئةنداماني ثةرل
ئااةو  سااتا  بااوون، ئَي ساات  طااوَي بي كااو  سااايي وة نااةي يا نوَينةري فراكسيؤنةكانة بؤ ئةوةي بنب بة ئةندام لة ليذ

تااةوة؟ ) ساات بةرزكا يااة دة يااة؟ تكا كااَي لةطةَلدا سااايي،  نااةي يا لااة ليذ ناادام  بااؤ ئة ( 73ناوانة دةخةينة دةنطدان 
ساات بةرز يااة دة يااة؟ تكا كااَي لةطةَلداني سااوثاس،  يااة، زؤر  تااةوة؟ )كااةس لةطةَلدا يااة، زؤر 6كا كااةس لةطةَلداني  )

نااداماني  بااةِرَيزان ئة بااذَيردرا،  سااايي هةَل نااةي يا سوثاس، كةواتة بة زؤرينةي دةنطي ئةنداماني ثةرلةمان ليذ
 ثةرلةمان، نوقتةي نيزامي هةية، كاك حممد فةرموو.

 بةِرَيز حممد سعدالدين انور:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مااان نوقتةي نيزامي نيية، حةز  بااة زةرور مااان زؤر  تااةي تورك دةكةم يةك دةقة موَلةمت ثَي بدةن، وةكو ثَيكها
يااة  كااات، بؤ يااةكان ب دةزاني كة ئةم ليذنةية ثَيويستة رةنطدانةوةي هةموو ثَيكهاتة سياسي و ثَيكهاتة نةتةوي

ميااوكراتي كو ثااارتي د سااي  ياَات، سوثا ناادام ب يااة ئة لااةم ليذنة سااتان و داوامانكردبوو كة ئةندامَيكي توركمان  رد
حزبي سوشيالسيت كوردستان دةكةين كة ثشتطريي ئَيمةيان كرد كة ئةندامَيكمان هةبَيت، هةروةها سوثاسي 
باان،  ناادام  يااة ئة لااةم ليذنة تااةكانيش  هةموو فراكسيؤنةكان دةكةين كة تةفاهووميان نيشاندا بؤ ئةوةي ثَيكها

سااتان، ئةمةش هةنطاوَيك و دةستثَيكي زؤر طرنطة بؤ كاري هاوبةشي و كا ري ثةرلةمانتاري لة هةرَيمي كورد
 زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو كاك ئومَيد.

 د عبدالرمحن حسن:ومَيئبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

ماااددةي ) لااة  كااةين،  سااةر ب سااةي لة سااةكة ق تااا دواي ثِرؤ سااتم  بااةاَلم وي يااة،  تااةي نيزام ئااةرك و 16نوق  )
سااي دة تااةي كؤنوو نااةوةي كور كااة خوَيند كااات  لااةوة دة باااس  سةاَلتةكاني دةستةي سةرؤكايةتي بِرطةي دووةم 

سااةكة  كااة كؤنوو ياَات،  شااتنةكة دةكر مااني داني ئااةوة دووة نااي،  سااند كرد لااةمان و ثة شااووتري ثةر شااتين ثَي داني
بااوو، داواي رو بااذَيردرا  سااةرؤكايةتي هةلنة سااتةي  كااة دة بااوو  ئااةوة  بااةر  بااةس لة يااا  نااةوة نااةبوو، ئا ون كرد

 دةكةين، زؤر سوثاس.
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 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
كؤنووس لة دانيشتين نائاسايي ناخوَيندرَيتةوة، لة دانيشتين ئاسايي كة رؤذي هةيين ئَيمة ئةجنامي دةدةين 

بااةر  تااةوة، لة شااوو دةخوَيندرَي شااتين ثَي سااي داني كااةين و كؤنوو شااتنَيكي و وةرزي طرَيدان تَيدا دة ئااةوةي داني
 نائاسايي بوو، بؤية كؤنووس ناخوَيندرايةوة، سوثاس بؤ بةِرَيزتان.

 بةِرَيزان.
ئااةوةي  بااؤ  لااةمان،  نااداماني ثةر لةبةر ثةرؤشي دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان و لةبةر ثةرؤشي بةِرَيزان ئة

هااةيين ثةرلةمان زوو بكةوَيتة خؤ دةست بةكارةكاني خؤي بكات هةر لَيرةوة بانطهَيش كااة رؤذي  تان دةكةين 
نااةوةي 11كاتذمَير ) ساايت كرد بااة مةبة ياَادةكات  ساات ث خااؤي دة (ي ثَيش نيوةِرؤ ثةرلةمان دانيشتين ئاسايي 

 وةرزي طرَيداني يةكةم لة خولي هةَلبذاردني ثَينجةم، ئَيستا كؤتايي بة دانيشتنةكة دةهَينني، زؤر سوثاس.

 
    
 
 
 
 
 

 
 
        د. ظاال فريد ابراهيم                            هَيمن هةورامي                                 مين نيب قهوضي     

 سةرؤكي ثةرلةماني    رؤكي ثةرلةماني                سكرتَيري ثةرلةماني                        جَيطري سة  
 عَيراق  -كوردستان  راق                        عَي –عَيراق                              كوردستان  –كوردستان 
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 (ي1ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 2019–3–1رَيكةوتي  هةيين

 هةَلبذاردن ثَينجةميخولي 

 
 
 
 



 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 29 

 (1ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 2019/ 1/3 رَيكةوتيهةيين 

عَيراق بة  -ثةرلةماني كوردستان   1/3/2019رَيكةوتي  رؤذي هةيين(ي ثَيش نيوةِرؤي 10كاتذمَير )  
بةِرَيز هَيمن هةورامي جَيطري  سةرؤكايةتي د. ظاال فريد ابراهيم سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبووني

ساَلي  ثَينجةمي(ي خولي 1سةرؤك و، بةِرَيز مين نيب قهوضي سكرتَيري ثةرلةمان, دانيشتين ذمارة )
 ( ي خؤي بةست.2019)

 بةرنامةي كار:
( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان 47( و ماددةي )16بةثَيي حوكمي بِرطةي )يةكةم(ي ماددةي )

مااارة ) – لااة 1عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياريدا بةرنامةي كاري دانيشتين ذ كااةم  ساااَلي ية (ي 
كااةوتي 10ةرلةماني كوردستان لة كاتذمَير )خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ث (ي ثَيش نيوةِرؤ رؤذي هةيين رَي

 ( بةم شَيوةية بَيت:1/3/2019)
شااى  طااةَل مار ياَاراق لة يةكةم: يةك دةقيقة بَي دةنط وةستان بؤ رَيزلَينان لة طيانى شةهيدانى كوردستان و ع

 نةتةوةيى. 
خااولي ث لااة  كااةم  ساااَلى ية بااةهارةي  خااوىل  نااةوةى  سااةرؤكى دووةم: كرد بااةِرَيز  يااةن  بااذاردن لةال جااةمي هةَل َين

 (ي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان.18ثةرلةمان بةثَيي حوكمي بِرطةي )سَييةم( لة ماددة )
خااولي  لااة  كااةم  ساااَلي ية بااةهارةي  خااولي  نااةوةي  نااةي كرد لااةمان بةبؤ سااةرؤكي ثةر بااةِرَيز  تاااري  سااَييةم: و

 عَيراق.  –ان ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردست
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.
مااارة ) شااتين ذ كااةين، داني ساات ثَيدة كااةم، 1بةناوى طةىل كوردستانةوة دانيشتنةكةمان دة ساااَلى ية سااايي  (ي ئا
ةك وةستان بؤ رَيزلَينان لة خوىل هةَلبذاردن ثَينجةمي ثةرلةماني كوردستان، سةرةتا بفةرموون بة دةقيقةي

 طياني ثاكي شةهيداني كوردستان، فةرموون.
 :بةرنامةى كار فةرموو دانيشن،

ماااددةي ) لااة  كااةم(  طااةي )ية حااوكمى بِر ماااددةي )7بةثَيى  لااة  سااَييةم(  كااةم و دووةم و  طااةي )ية ( و 16(، بِر
ماااددةي ) لااة  سااَييةم  طااةي  كاااني )18بِر ناااوخؤى48و  47( و ماددة ثااةيِرةوى  لااة  سااتان (  لااةمانى كورد  -ثةر

مااارة ) شااتين ذ كاااري داني مااةي  ياادا بةرنا لااةمان بِريار سااةرؤكايةتي ثةر سااتةي  ياَاراق، دة خااولي 1ع سااايي  (ي ئا
تااذمَير ) لااة كا لااةمان  بااذاردني ثةر جااةمي هةَل هااةيين 10بةهارةي ساَلي يةكةم لة خؤي ثَين بااةياني رؤذى  (ى 

 ( بةم شَيوةية بَيت:1/3/2019رَيكةوتى )
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شااى يةكةم: يةك دة طااةَل مار ياَاراق لة قيقة بَي دةنط وةستان بؤ رَيزلَينان لة طيانى شةهيدانى كوردستان و ع
 نةتةوةيى. 

سااةرؤكى  بااةِرَيز  يااةن  بااذاردن لةال جااةمي هةَل خااولي ثَين لااة  كااةم  ساااَلى ية بااةهارةي  خااوىل  نااةوةى  دووةم: كرد
 ثةرلةماني كوردستان.(ي ثةيِرةوي ناوخؤي 18ثةرلةمان بةثَيي حوكمي بِرطةي )سَييةم( لة ماددة )

خااولي  لااة  كااةم  ساااَلي ية بااةهارةي  خااولي  نااةوةي  نااةي كرد لااةمان بةبؤ سااةرؤكي ثةر بااةِرَيز  تاااري  سااَييةم: و
 عَيراق.  –ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان 

كااة داواي  تااةوة  نااة خبوَينَي ناادام ثةرلةمانا ئااةو ئة ناااوي  كااةم  لااةمان دة سااكرتَيري ثةر بااةِرَيز  لااة  سااتا داوا  ئَي
 مؤَلةتيان كردووة بؤ دانيشتين ئةمِرؤ، فةرموو.

 بةِرَيز منى نيب نادر/ سكرتَيري ثةرلةمان:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

(ي ئاسايي خولي بةهارةي ساَلي يةكةم 1ناوي ئةو ئةندامانةي داواي مؤَلةتيان كردووة بؤ دانيشتين ذمارة )
 لة خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةمان.

 كندر مم/ مؤَلةت.مم اس -1
 بدرية امساعيل حممود/ مؤَلةت. -2
 صباح حممود حممد/ مؤَلةت. -3
 سؤران عمر سعيد/ مؤَلةت. -4
 هةورامان محة شريف/ مؤَلةت. -5

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بااة 23فراكسيؤني يةكَييت بةثَيي بِرطةي حةوتةم لة ماددةي ) سااتان  لااةماني كورد (ي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةر

 دة نةبوو هةذمار ناكرَيت، سوثاس.ئاما
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

لااَاةت  باااة مؤ كاااةي  ياااة داواكاريية ياااة، بؤ يااَارة ئامادة صاااباح ل تاااؤر  باااةِرَيز دك لاااةمان،  ساااكرتَيري ثةر باااةِرَيز 
( لة خولي 1) هةَلبوةشَينةوة، بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان، داوا دةكةم كة ثوختةي كؤنووسي دانيشتين ذمارة

 كردنةوةي هةَلبذاردني ثَينجةمي ثةرلةماني كوردستان خبوَيننةوة.
 بةِرَيز منى نيب نادر/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لااةمان جااةمي ثةر بااذاردني ثَين خااولي هةَل نااةوةي  شااتين كرد تااةي داني كااةوتي ، ثوخ شااةممة رَي سااَي  رؤذي 

 ةية:( بةم شَيوةيةي خوارةو6/11/2018)
 كردنةوةي دانيشتين بة ضةند ئايةتَيك لة قوِرئاني ثريؤز.-1
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شااى  -2 طااةَل مار ياَاراق لة سااتان و ع شااةهيدانى كورد يااانى  لااة ط نااان  بااؤ رَيزلَي سااتان  نااط وة يةك دةقيقة بَي دة
 نةتةوةيى.

شااتنةكة لةال -3 بااةِرَيوةبردني داني بااؤ  سااةركةوتوو  ثاااَلَيوراوي  يااةن سوَيند خواردني بة تةمةنرتين ئةندامي 
 بةِرَيزييةوة وةك سةرؤكي يةكةمي دانيشنت.

 بانط كردني ثاَلَيوراواني سةركةوتووي ثةرلةمان بؤ سوَيند خواردني ياسايي. -4
 دةستثَيكردني ثرؤسةي هةَلبذاردني دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان و دةنطدان لةسةري. -5
 ين تايبةت بة دةستةي سةرؤكايةتي.بانط كردني سةرؤك و جَيطرو سكرتَير بؤ دانيشتنيان لة شوَي -6

 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس بؤ سكرتَيري ثةرلةمان، خاَلي دووةمي بةرنامةي كارمان:
بااذاردني  جااةمي هةَل خااولي ثَين لااة  كااةم  ساااَلى ية لااة  ياَات  ناااو دةبردر وةرزي طرَيداني يةكةم كة خولي بةهارة 

 راق دةكةينةوة. عَي –ثةرلةماني كوردستان 
 خاَلي سَييةمي بةرنامةي كار:
 بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان.

سااتان  لااةماني كورد جااةمي ثةر بااذاردني ثَين خااولي هةَل ياَاداني  كااةمي وةرزي طر نااي ية ساات ثَيكرد نااةي دة بةبؤ
شااةو بااةو بؤنةية هااةر  سااةرؤكايةتي،  سااتةي  بااةناوي دة ة ثريؤزبايي لة طةلةكةمان و لة ئَيوةي بةِرَيز دةكةين 

سااادانان  لااة رووي يا ماادا  ياَاداني يةكة لااة وةرزي طر نااي  ساايت دةزا بااة ثَيوي سااتان  لااةماني كورد سةرؤكايةتي ثةر
خااةَلك  ئةولةويةت بداتن بةو ياسا، ياخود بةو ثَيشنيازي ياساو بِريارانةي كة ثةيوسنت بة ذيان و طوزةراني 

ثةيوةست بة سيستةمي حوكمِراني لة و بة ضاكسازي، هةروةها ثةيوةسنت بة كارا كردنةوةي دامةزراوةكاني 
هةرَيمي كوردستاندا، بؤ ئةوةي ثةرلةماني كوردستان بتوانَيت رؤَل و ئةركي خؤي بةثَيي ئةوةي كة لة ياسا 
سااتةماتيك  شااَيوةيةكي سي هاااتووة بة سااتاندا  لااةماني كورد ناااوخؤي ثةر ثااةيِرةوي  لااة  هاااتووةو  بنةِرةتيةكاندا 

 لة ضاودَيري كردني دةسةاَلتي راثةِراندن.بطرِيَينت كة بريتيية لة تةشريع و 
بااة  كااردن  ساات  ياااني هة بااة ط كااة  كااةين  سااتان دة لااةماني كورد ساايؤنةكاني ثةر سااةرجةم فراك لااة  يااة داوا  بؤ
سااةر  كااةن لة سااازان ب كااةوتن و  بةرثرسياريةتي نيشتمانيي و نةتةوةيي لة بةجَي طةياندني ئةركةكانيان رَيك

ساايؤنةكاندا، ئةو ثَيشنيازةي ياساو بِريارانةي ثَيوي لااةنَيوان فراك يااة  تااة هة ثااَيش وةخ كااةوتين  بااة رَيك سااتيان 
لااة  ناادن  مااان راطةيا كااةم ثَي شااتين ية لااة داني ئَيمةش لة دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان هةروةكو 
ساااةرجةم  طاااةَل  هاااةنطي لة يااَاذكاري و هةما ساااياريةتي راو ياااةني بةرثر باااَي ال ساااةتي  ناااي سيا ثاااةيِرةو كرد

لاا ساايؤنةكاني ثةر نااةوةي را فراك يااك بوو يااةك نز لااة  بااؤ  كااةين  كااار دة بااني و  بااةردةوام دة سااتان  ةماني كورد
ناادي  كااة رةهة ساااييانةي  شاانيازة يا ئااةو ثَي سااةر  جياوازةكان لةنَيوان فراكسيؤنةكاني ثةرلةماني كوردستان لة

تااا كااة ثَي لااةمان،  نااداماني ثةر بااةِرَيزان ئة طااي دةزائ  بااة طرن يااة،  تااةوةييان هة ناادي نة شااتمانيي و رةهة ني ني
سااتان،  خااةَلكي كورد طااةورةي   ياَادَيكي  طاااي ئوم تااة جَي سااتان بؤ لااةماني كورد جااةمي ثةر خااولي ثَين يااةئ  رابطة
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بااةجَي  جااَي  لااة  باان  سااتان  طااةلي كورد ضاااوةِروانيةكاني  ساات  لااة ئا سااتان  لااةماني كورد هيوادارم ئةنداماني ثةر
لااة ر كااةن  تااةعبري ب يااةوة،  تااة جياوازةكان هااةموو ثَيكها بااة  ناادا  طااةلي كردني ئةركةكانيا خااةَلكي  ضااووني  او بؤ

كااة  كوردستان كة داواي دةكات، ئةويشيان بريتيية لة ئَيستادا لة كارا كردنةوةي سةرجةم ئةو دامةزراوانةي 
لااة  كااردن  سااازي  هااةروةها ضاك ثةيوةسنت بة سيستةمي حوكمِراني لة هةرَيمي كوردستان و كاري ثَيكةوةيي، 

ا لة ثَيشي هةمووشيانةوة ثةرلةماني كوردستان، لَيرةشةوة دامةزراوةو دامودةزطاكاني سيستةمي حوكمِرانيد
بااؤ  شااتووة  ثَيتان رادةطةيةنني ئَيمة لة دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان هةنطاوي يةكةممان هاوَي
سااةرجةم  طااةَل  كاااري لة هااةنطي و هاو ئةجنامداني ضاكسازي لةناوي ثةرلةماني كوردستاندا، بَيطومان بة هةما

لااة فراكسيؤنةكان بااني  سااةركةوتوو  ياَات  يااةكمان ب هااةموو ال شااتيواني  طااةورة ث ي ثةرلةماني كوردستان، خواي 
 ئةدا كردني كارةكامناندا، زؤر سوثاس، بةم شَيوةية هاتينة كؤتايي دانيشتنةكة.

 
 
 
 

 
 

       ال فريد ابراهيمد. ظا                            هَيمن هةورامي                                   مين نيب قهوضي   
 سكرتَيري ثةرلةماني                        جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني  

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

 2019–3–12رَيكةوتي سَي شةممة 

 هةَلبذاردن ثَينجةميخولي 
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 (2ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 3/2019/ 12 رَيكةوتي شةممةسَي 

 -ثةرلةماني كوردستان   12/3/2019رَيكةوتي  رؤذي سَي شةممة(ي ثَيش نيوةِرؤي 11كاتذمَير )   
بةِرَيز هَيمن هةورامي  عَيراق بة سةرؤكايةتي د. ظاال فريد ابراهيم سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبووني

ساَلي ثَينجةمي (ي خولي 2جَيطري سةرؤك و، بةِرَيز مين نيب قهوضي سكرتَيري ثةرلةمان, دانيشتين ذمارة )
 ( ي خؤي بةست.2019)

 بةرنامةي كار:
( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان 47( و ماددةي )16حوكمي بِرطةي )يةكةم(ي ماددةي )بةثَيي 

مااارة ) – لااة 2عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياريدا بةرنامةي كاري دانيشتين ذ كااةم  ساااَلي ية (ي 
تااذمَير ) لااة كا سااتان  لااةماني كورد بااذاردني ثةر جااةمي هةَل يااوةِر11خولي ثَين ثااَيش ن شااةممة (ي  سااَي  ؤ رؤذي 

 ( بةم شَيوةية بَيت:12/2/2019رَيكةوتي )
لااةماني  شااةييةكاني ثةر نااة هةمي ناااني ليذ سااايي و ثَيكهَي نااةي يا سااةر ليذ ناادام لة نااي دوو ئة ياااد كرد كااةم: ز ية

سااتان 29و  28كوردستان و دةنطدان لةسةريان بةثَيي ماددةكاني ) لااةماني كورد ناااوخؤي ثةر ثااةيِرةوي  ( لة 
 .عَيراق –

 َيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِر
 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.

مااارة ) بااةهارة، 2بةناوى طةىل كوردستانةوة دانيشتنةكةمان دةست ثَيدةكةين، دانيشتين ذ خااولي  سااايي  (ي ئا
لااةم سااكرتَيري ثةر بااةِرَيز  كااةين ساَلى يةكةم، خوىل هةَلبذاردن ثَينجةمي ثةرلةماني كوردستان، داوا لة  ان دة

 كة بةرنامةي كاري دانيشنت خبوَينَيتةوة.
 قهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان: بةِرَيز منى نيب نادر

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 :بةرنامةى كار

ماااددةي ) لااة  سااَييةم(  كااةم و دووةم و  ماااددةي )16بةثَيى حوكمى بِرطةي )ية لااة  سااَييةم  طااةي  ( و 18( و بِر
سااتان ( لة54و  48و  47ماددةكاني ) لااةمانى كورد ناااوخؤى ثةر سااةرؤكايةتي  -ثااةيِرةوى  سااتةي  ياَاراق، دة ع

مااارة ) شااتين ذ خااولي 2ثةرلةمان بِرياريدا بةرنامةي كاري داني لااة  كااةم  ساااَلي ية بااةهارةي  خااولي  سااايي  (ي ئا
تاااذميََر ) لاااة كا لاااةمان  باااذاردني ثةر جاااةمي هةَل كاااةوتى 11ثَين شاااةممة رَي ساااَي  ياااوةِرؤي رؤذى  ثاااَيش ن (ى 

 ةم شَيوةية بَيت:( ب12/3/2019)
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لااةماني  شااةييةكاني ثةر نااة هةمي ناااني ليذ سااايي و ثَيكهَي نااةي يا سااةر ليذ ناادام لة نااي دوو ئة ياااد كرد كااةم: ز ية
سااتان 29و  28كوردستان و دةنطدان لةسةريان بةثَيي ماددةكاني ) لااةماني كورد ناااوخؤي ثةر ثااةيِرةوي  ( لة 

 عَيراق. –
ماااددةي ) ضااوارةمي(  طااةي ) لاا48بةثَيي حوكمي بِر سااتان (  لااةماني كورد ناااوخؤي ثةر ثااةيِرةوي  ياَاراق،  –ة  ع

لةسةر داواي سةرؤك فراكسيؤني يةكَييت دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياريدا بة زياد كردني بِرطةيةك 
مااارة ) شااتين ذ كاااري داني مااةي  بااؤ بةرنا كااةم  ناادي ية كااةوتي 2بااة ريزبة شااةممة رَي سااَي  سااايي رؤذي  (ي ئا

 ةوة:بةم شَيوةيةي خوار 12/3/2019
سااايي -1 سااوَيندي يا كااة  ثاااَلَيوراوةي  ئااةو  شااوَيين  سوَيند خواردني ثاَلَيوراو بةِرَيز )راهي راهبةر ابراهيم( لة 

 .2009(ي ساَلي 13نةخواردووة بةثَيي ماددةي )يةكةم( لة ياساي ذمارة )
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

تااةي دان لااةمان ثوخ سااكرتَيري ثةر مااارة )بةِرَيز  شااتين ذ كااةوتي 1ي هااةيين رَي سااايي رؤذي   1/3/2019(ي ئا
 خبوَيننةوة.

 بةِرَيز منى نيب نادر قهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةم شَيوةيةي خوارةوةية: 1/3/2019(ي ئاسايي رؤذي هةيين رَيكةوتي 1ثوختةي دانيشتين ذمارة )

 سةرؤكي ثةرلةمان.دةستثَيكردني دانيشنت لةاليةن -1
شااى  -2 طااةَل مار ياَاراق لة سااتان و ع شااةهيدانى كورد يااانى  لااة ط نااان  بااؤ رَيزلَي سااتان  نااط وة يةك دةقيقة بَي دة

 نةتةوةيى.
سااةرؤكي  -3 بااةِرَيز  يااةن  بااذاردن لةال جااةمي هةَل خااولي ثَين لااة  كااةم  ساااَلي ية بااةهارةي  خااولي  نااةوةي  كرد

 ثةرلةمان.
باا -4 مااادة  شااتين خوَيندنةوةي ناوي ئةنداماني ئا تااةي داني نااةوةي ثوخ هااةروةها خوَيند نااةبوو،  مااادة  وو و ئا

 ثَيشوو لةاليةن سكرتَيري ثةرلةمانةوة.
جااةمي  -5 خااولي ثَين لااة  كااةم  ساااَلي ية وتاري بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان بة بؤنةي كردنةوةي خولي بةهارةي 

 هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان.
 رلةمان:بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثة

نااي  بااةجَي كرد جااَي  سوثاس بؤ سكرتَيري ثةرلةمان، بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، ئَيستا دةست دةكةين بة 
ثاااَلَيوراو  سااايي  بِرطةكاني بةرنامةي كاري دانيشتين ئةمِرؤمان بِرطةي يةكةم بريتيية لة سوَيند خواردني يا

ثاااَلَيورا ئااةو  شااوَيين  ماااددةي بةِرَيز )راهي راهرب ابراهيم( لة  بااةثَيي  نااةخواردووة  سااايي  سااوَيندي يا كااة  وةي 
 ، با بةِرَيزيان بفةرموون.2009(ي ساَلي 13)يةكةم( لة ياساي ذمارة )
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 بةِرَيز راهي راهرب ابراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.

طااا كااة ثارَيز خااؤم  سااتاني من )راهي راهرب ابراهيم( بةخواي طةورة سوَيند دة خاااكي كورد طااةل و  يااةكَييت  ري 
 عَيراق و بةرذةوةنديية بااَلكاني بكةم(.

 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
خالي دووةمي بةرنامةي كار بريتيية لة زياد كردني دوو ئةندام بؤ سةر ليذنةي ياسايي و ثَيكهَيناني ليذنة 

طاا سااتان و دةن لااةماني كورد كاااني )هةميشةييةكاني ثةر بااةثَيي ماددة سااةريان  ثااةيِرةوي 29و  28دان لة لااة   )
كااة  تااةوة  مااة خبوَينَي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان، داوا لة سكرتَيري ثةرلةمان دةكةين ناوي ئةو دوو ئةندا

 زياد كراوة بؤ ليذنةي ياسايي.
 بةِرَيز منى نيب نادر قهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ةندام زياد كراوة لةسةر ليذنةي كاروباري ياسايي.دوو ئ

 روذان حممد كريم لة فراكسيؤني يةكَييت.-1
 عباس فتاح صاحل لة فراكسيؤني يةكَييت. -2

 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان.
كااَي 65ز بكاتةوة؟ )ئَيستا دةخيةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسيت بةر ( ئةندام لةطةَلداية، زؤر سوثاس، 

 ( ئةندام لةطةَلدا نيية، زؤر سوثاس، بة زؤرينةي دةنط ثةسند كرا.4لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ )
مااي  بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان ناوي ئةنداماني ليذنةي دارايي و كاروباري ئابووري خبوَيننةوة، نوقتةي نيزا

 ئةبو بةكر فةرموو.مامؤستا 
 بةِرَيز ابوبكر عمر عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ماااددةي ) لااة  يااة 111وةك  ساايؤنة ثةرلةمان ئااةو فراك لااةمان  ساايؤني ثةر كااة ئؤثؤز هاااتووة  ثااةيِرةوةدا  ئااةم   )
كاااري  ئااازادي  شااَينةوةو  ياَاي دةك يااان ل نااةكردووة،  مااةتيان  نااةي حكو ناااني كابي شااداري ثَيكهَي كااة بة دةطرَيتةوة 
كاااري  هااةري  لااةمان جةو نااةكاني ثةر ثةرلةماني و ئؤثؤزسيؤن بوونيان بؤ دةستةبةر  دةكرَيت، بةو ثَيية ليذ
لااة  نااةت  ساايؤن تةنا طااةي ئؤثؤز سااتوور ثيََ بااة دة يااادا  تااي دن لااة زؤر واَل يااة  ثةرلةمانني و روحي ثةرلةمانن، بؤ

مااان كااة بؤخؤ نااة  ئااةو ليذنا كااراوة،  سااتةبةر  لااةمانيش دة سااةرؤكايةتي ثةر سااتةي  عااورف  دة بااةثَيي  نااني  دةزا
واقيعي ثةرلةماني هةندَيك ليذنةي سةرةكي و سيادين، بؤية ئَيمة بينيمان لة دانيشتين ثَيشوو فراكسيؤني 
كااة  نااوَي  يةكطرتوو لة ليذنةي ياسايي مةحروم و بَي بةش كرا، ئةمِرؤش هاوِرَييامنان لة فراكسيؤني نةوةي 
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ناا ساااز فراكسيؤنَيكي ئؤثؤزسيؤنني بة داخةوة لة هة يااة  كااراوة، بؤ يااان زةوت  ساايادييةكان ماف نااة  لااة ليذ دَيك 
يااة  ياَات، بؤ سااتاندا دةب لااةماني كورد يااةكاني ثةر نااة جةوهةري لااة ليذ ساايؤن  كردن و زةمينة سازي كاري ثؤثؤز
لااة  لااةمان  سااةرؤكايةتي ثةر سااتةي  كااو دة شااتان وة هيوادارين ئةو مافة بطةِرَيتةوة بؤ خاوةنةكانيان و بةِرَيزي

يااة  يةكةم وتارتاندا ئااةجنام دةدةن، بؤ شااةييانة  ئاماذةتان بةوةدا كة كارةكانتان بةشَيوةيةكي بَي اليةنانةو ثي
كاااني  ئومَيدةوارين كة ئةم مافةي ئؤثؤزسيؤن دةستةبةر بكرَيت، بةثَيي ئةو زؤرينة ثةرلةمانييةي كة هَيزة

نااة، بؤ ضاااودَيري كرد بااؤ  ئااةم دةسةاَلت دةستةبةريان كردووة، بووني ئؤثؤزسيؤن تةنها  يااةتي  حااةقي خؤ يااة 
ياَات،  بااةهَيز ب يااةكي  لااةمان ثَيطة نااةكاني ثةر مافة بدرَيتةوة بة خاوةنةكانيان و ثَيطةي ئؤثؤزسيؤن لةناو ليذ

 زؤر سوثاس.
 

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

هااة تااةتبيقي  كااراوةو  ضاااو  لااةمان رة كاااني بةِرَيز مامؤستا ئةبو بةكر ثَيطةي ئؤثؤزسيؤن لةناو ثةر موو ماددة
بااة  خاارى(  ثةيِرةوي ناوخؤ بةم شَيوةية دةكرَينت كة هةية، عادةتةن تةفسري بؤ ماددةيةك )معزل عن مواد ا
يااةكي  تااواني ماددة جااا دة يااةوة، ئين كااةوة دةخيوَيني ثااةيِرةو ثَي هااةموو  كااة  ناااكرَينت  كااة  كاااني دي لااة ماددة يااا  ج

بااةم سااةرؤكايةتي  سااتةي  يااةن دة كااةيت و لةال سااري ب ئااةو  ثااةيِرةو تةف مااايف  نااة  كااراوةو  سااري  شااَيوةية تةف
كااو  يااان وة كااة خؤ نااةش  مااايف ئةوا نااة  ياَانن و  ياَاك دةه مااةت ث كااة حكو ساايؤنانةي  ئااةو فراك لااةمانتار و  ثةر
طااةي  ماااددة، بِر بااة  ئؤثؤزسيؤن ئيعالن كردووة بة هيض شَيوةيةك ثَيشَيلكاري بةرامبةرياندا نةكراوةو ماددة 

كااة بة بِرطةي ثةيِرةوي ناوخؤش تةتبيق كراو تااةوة،  نااةكامنان نةخوَيندؤ ة، هَيشتا ئَيمة ناوي ئةنداماني ليذ
ياَات  ناوي ئةنداماني ليذنةكان خوَيندرايةوة، ئينجا ئةو فراكسيؤنةي قسةي هةية لةسةر ئةو ليذنةية دةتوان
بااوو،  سااايي  نااةي يا تااةنها ليذ سااةر درا  طااي لة يااةوةو دةن كااة خوَيندرا بة نوقتةي نيزامي داخيل ببَيت، ئةوةي 

كااة ليذن ئااةوة  تااوانن دواي  جااا دة هااةبوو، ئين سااةتان  يااةك ق هااةر ليذنة لااة  ياان  سااةر دةدة طااي لة ة بة ليذنة دةن
 ناوةكان دةخوَيندرَيتةوة بة نوقتةي نيزام دةخيل بنب، فةرموو.

 بةِرَيز دياري محة انور محة:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ساات ئَي بااةش ئَيوة خشتةيةكتان ناردووة، ئةم خشتةية طةيشتووة بة دة شاايت دا كااؤي ط كااة  شااتةي  ئااةم خ مااة، 
مااة  تااا ئة شااةييةكان، وا نااة هةمي كردني ذمارةي ئةنداماني ثةرلةماني كوردستانة بةثَيي فراكسيؤنةكان و ليذ
سااةرؤكايةتي  سااتةي  طااةَل دة ساايؤنةكان لة سااةرؤكي فراك شاارت  كااة ثَي بااووة  يااة  ئااةو كؤبوونةوة ئااةجنامي  دةر

ماا تاار ثةرلةماني كوردستاندا كردوويانة، بةثَيي ئة نااةكان و دوا نااداماني ليذ يااارة ئة نااراوة د شااتةي دا بااةم خ ة 
سااتان  لااةماني كورد ناااوخؤي ثةر ناوي ئةنداماني ليذنةكان دةخوَيندرَيتةوة لةسةر ئةمةية، بةثَيي ثةيِرةوي 

ياَاك 28ماددةي ) ناادام ث يااةك ئة ( بِرطةي )دووةم(، دةمةوَيت ئةوةت ثَي بَلَيم ليذنة هةميشةييةكان لة ذمارة
لااة )5ابَيت لة )دَين، كة ن كااةمرت و  ناادام  ناااو 11( ئة ساايؤنةكاني  يااةتي فراك كااة نوَينةرا باان،  ياااتر  ناادام ز ( ئة
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ثةرلةمان دةكةن، بةثَيي رَيذةي نوينةرايةتيان لة ثةرلةماني كوردستان، ئةمة ثةَيرةوي ناوخؤي ثةرلةماني 
بااؤ  كوردستانة، ئةو ثةيِرةوةية كة ثةرلةمان كاري لةسةر دةكات و لةم ثةيِرةوةدا ماااذةي  دةَلَيت بة رووني ئا

سااتان  لااةماني كورد كردووةو هيض تةفسريَيك هةَلناطرَيت، دةَلَيت دةبَيت نوَينةرايةتي فراكسيؤنةكاني ناو ثةر
 بكةن.

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
كااة سااةرةكيانةى  نااة  لااةو ليذ يااة  ئااةوةمان هة مااافى   من دةمةوَيت ئةوةت ثَي بَلَيم بةثَيي ئةم ثةيِرةوة ئَيمة 

ثةيوةنديان بة قوت و داهاتى ئةم وآلتةوة هةية، ئَيمة وةكو ئؤثؤزسيؤنَيكى جدى و طةورةترين فراكسيؤنى 
كااة  نااةى  ئااةو ليذنا ئااةوةى  هااةبَيت، لةبةر نااة  لااةو ليذنا نااداممان  سااتانةدا ئة لااةمانى كورد لااة ثةر ساايؤن  ئؤثؤز

شااتيةكان،  ثةيوةنديان بة دوو بابةتى حةساسةوة هةية، يةكةميان/ دارايى، دووةميان/ سااامانة سرو نةوت و 
كااة  كااةين  ئااةوة داوا دة ياَات، لةبةر بااؤ بكر ضااوونى  كااة بةدوادا يااة  بااةوة هة سااتيان  تاارين ثَيوي نااة زؤر ئااةم دووا
لااة  هااةبَيت،  يااان  نااةدا بوون لااةم ليذنا ساايؤن  ساايؤنَيكى ئؤثؤز نااوَى وةك فراك نااةوةى  ساايؤنى  ناادامانى فراك ئة

بااةِر لاَاَيم  ثااَى ب ئااةوةت  مااةوَى  كااةدا دة لاَاةتَيكى دي يااادا، حا هااةموو دن لااة  فااة  مااة عور لااةمان ئة سااةرؤكى ثةر َيز 
قااوت و  بااة  نااديان  نااة ثةيوة بااؤ منوو كااة  نااةى  لااةو ليذنا فراكسيؤنة ئؤثؤزسيؤنةكان لةو ليذنانةى كة طرنطن، 
يااة،  مااة هة ذيان و داهاتى خةَلكةوة هةية، لةو ليذنانةدا بوونيان هةية، ثرسيارةكة ئةوةية ض لؤذيكَيك بؤ ئة

ناا ثااةيِرةوى  مااة  كااة ئة بااةوةى  طااةدةدات  ضااى رَي كااةش  ساااكة و عورفة ئااةم يا سااتانة،  لااةمانى كورد اوخؤى ثةر
 ئةندامانى فراكسيؤنى نةوةى نوَى لةو ليذنانةدا بوونيان نةبَيت؟ سوثاس.

 فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان: بةِرَيز د.ظاال
ئااابوورى خبوَين بااارى  يااى و كارو نااةى دارا ناااوى ليذ لااةمان  سااكرتَيرى ثةر كااان بااةِرَيز  بااا ناوة بااةِرَيز  نااةوة، 

بااارة  سااةر دوو طااةر لة طاارين، ئة كااة وةردة تااةى نيزامية جااا نوق كااان ئين نااةوةى ناوة خبوَيندرَيتةوة دواى خوَيند
تااؤ  تااةوة  ناااو نةخوَيندرَي تااا  لااةمان  ناادامانى ثةر طااومت ئة طااوتن،  ثااَيم  كردنةوةى هةمان قسةكانى بةِرَيزيانة، 

بوونى ليذنةيةك دةكةى كة هَيشتا نةخوَيندراوةتةوة ناوةكانى،  ناتوانى بة نوقتة نيزام داخل بى، طلةيى لة
 ناوةكان لَيرة بة شَيوةيةكى ِرةمسى دةخوَيندرَيتةوة، بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان ناوةكان خبوَينةوة، فةرموو.

 بةِرَيز منى نيب نادر قهوةضى/ سكرتَيري ثةرلةمان:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 :ايى و كاروبارى ئابوورىئةندامانى ليذنةى دار
ص  طفى/بهجت على 1 ب  راه م م سااف، 2، ا ساالمان يو محااد  ياادار ا لااو،  جن  اة/3/هيظ بااداهلل دي شااد 4شااعبان ع /ار

مااد، 7/ زياد جبار حممد قادر، 6/ليزا فلك الدين صابر حممود، 5حسني حممد رشيد،  /ِرَيواز فايق حسني حم
محااد، 9، طه/ على محة صاحل 8 سااعيد ا شااَير10/سؤران عمر  جااودت / ص  طفىكؤ  سااعدالدين 11، م مااد  / حم

 انور شكر. 
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 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
 فةرموو. كاظمكاك 

 فاروق نامق: كاظمبةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

طاارين و  سااا ب ياَازى يا بااَى ِر نااةدا دة لااةم ثةرلةما بةِرَيزان دةستةى سةرؤكايةتى، ديارة ئَيمة ثَيش هةموو كةس 
نااةوةى ساايؤنى   نااوَي ِرَيزى ئةو ثةيِرةوة بطرين كة خؤمان دامانناوة، ئةم ثةيِرةوى ناوخؤية ئَيمة وةكو فراك

ياَازى  بااةركارة ِر ساااية و سةربارى ئةوةى دةستمان نيية لة دانانى ئةم ثةيِرةوة، بةآلم لةبةرئةوةى كة ئَيستا يا
لااة ِرَي يااة  باادةئى دا بريت لااة مة نااوَى  نااةوةى  ساايؤنى  طاارين، فراك سااى و دة نااى دميوكرا سااا و ِرَيزطرت نااى يا زطرت

بااة  يااة  سااةر ئةوة سااةكة لة ناااوة، ق كاركردن بة بنةماكانى دميوكراسى و ياسا و ئةم ثةيِرةوةى كة خؤتان داتان
لااة  ياَادراوة  ناادامى ث ياَانج ئة ثااارتى ث ساايؤنى  لااة فراك كااراوة،  بااةش  ثااَى دا نااةكانى  كااة ليذ سااانتليطؤ  ثَيى ياساى 

طااؤِران ليذنةى دارايى، فراكسيؤنى ية كَيتى كة دوو ئةندامى بةردةكةوَيت دوو ئةندامى ثَيدراوة، فراكسيؤنى 
ناادامى  يااةك ئة كااة  نااوَى  نااةوةى  ساايؤنى  ياَادراوة، فراك ناادامَيكى ث كااةوَيت، ئة بااةر دة ناادامى  يااةك ئة كااة 

ماااددةى ) مااى  طااةى دووة شااَيلكردنى بِر تااةواوةتى ثَي بااة  مااة  نااةدراوة، ئة ثااَى  ناادامى  كااةوَيت ئة (ى 28بةردة
طااى  ثةيِرةوى نااةوَى دةن نااة دةتا لااةم ثةرلةما نااة  سااتا هَيناوتا جااةنابتان ئَي كااة  سااتانة  ناوخؤى ثةرلةمانى كورد

طااةرانى  ياَاوة نَي نااةوةى نو ساايؤنى  بااةناوى فراك شااتووين  بااةِرَيزتان داني طااةَل  شاارتيش لة ماان ثَي باادرَيت،  لةسةر 
ة و ثَيشَيلى ثةيِرةوى ناوخؤ فراكسيؤنةكةمان ثَيطةياندوون كة لة دابةشكارى ئةم ليذنانة دا اليةندارى كراو

بااَى  ناادا  لااة ثةرلةما لااةمانى  ساايؤنى ثةر ساايؤنى ئؤثؤز طااةورةترين فراك طااةورةى  كراوة و ئةم بَى بةش كردنة 
لااة  كااة  شااةفافيية  ناادةَلى و نا ئااةو طة نااةكردنى  بةش كردنى لة ليذنةى دارايى بة مةبةستى ديزة بةدةر خؤ 

هااةرَيم مااةتى  لااة حكو كااة  يااة  بااؤ وةزارةتى دارايى دا هة ياَات و  طااة بكر هاااتوودا ِرةن نااةى دا سااتان و كابي ى كورد
ئةوةية كة طةورةترين فراكسيؤنى ئؤثؤزسيؤن لة ليذنةى دارايى دا ضاودَيرى وةزارةتى دارايى نةكات ئةوةى 
كة بةالى منةوة طرنطة ئةوةية وةكو عورفَيكى ثةرلةمانى لة زؤرَيك لة وآلتة ثَيشكةوتووةكان دا نةك تةنها 

ياَاى ئةندام بوو بااة ث ناااوخؤ و  نى فراكسيؤنى ئؤثؤزسيؤن لةناو ليذنةى دارايى دا ِرَيكخراوة بة ثَيى ثةيِرةوى 
دةستوور سةرؤكايةتى ليذنةى دارايى دةدرَيت بة فراكسيؤنى ئؤثؤزسيؤن لةناو ثةرلةماندا، لةبةرئةوة ئةمة 

ِروات و ئةركى ثيشةيى و ئةركى بة تةواوةتى ثَيضةوانةى ئةو ثةيِرةوةية كة ئةم ثةرلةمانة دةبَى لةسةرى ب
سااايةى  لااةم يا ئةخالقى دةستةى سةرؤكايةتية كة ثارَيزطارى بكةن لةم ثةيِرةوى ناوخؤية و لةم ياسايية كة 
لااةم  كاارَى  ضااوونةوة ب كااة ثَيدا ساايؤنةكةمةوة  ناااوى فراك كة خؤتان بةركارتان كردووة، تكاية و داوا دةكةم بة 

 ة، نوقتةى دووةم/ ئةو ليذنانةى كة ..... .دابةشكارية و ثَيشرتيش داوامان كردوو
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

شاات  كااةت طةي ثااةيِرةوة، ثةيامة ئااةم  تةواو يةك دةقة ناتوائ ِرَيطات بدةم بة ثَيى ئةم ثةيِرةوة، هةر بة ثَيى 
كااردووة و بةِرَيز سةرؤكى فراكسيؤنى نةوةى نوَى، ثةيامةكةتان طةيشت ئَيمة لَيرة جَى ثااةيِرةومان   بةجَيى 
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ساات و  ياَاى خوا بااة ث نااا و  تةتبيقى هةمان ماددةمان كردووة و دةستةى سةرؤكايةتى حةقى هةية بة ثَيى توا
مااةم  كاااك  شاات،  كااةتان طةي نااةكان دا، ثةيامة سااةر ليذ كااات بة بة ثَيى ثَيداويستى ليذنةكان ئةندامان دابةش ب

 فةرموو.
 بةِرَيز مةم اسكندر مةم:

 ةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَيز س
كااراوة  كااة دةر يااةى  ثااةيِرةوى ناوخؤ ئةركى دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمانة كة قانون جَى بةجَى بكات، ئةم 

سااتمان 19/7لة  ساَلى ِرابردوو لة خوىل ثَيشووتردا بة زؤرينة تَى ثةِرَينراوة ئَيمة وةكو فراكسيؤنةكةمان دة
ياَاوةى  مااة ث بااةآلم ئَي مااةدا،  نااى ئة لااة دةركرد جااةختى ىَل نةبووة  ساايؤنةكةمان  سااةرؤكى فراك كااو  ناادين وة ثابة

كردةوة، بؤية بةرثرسياريةتى قانونى و ثيشةيى جةنابتانة لةسةر ئةوةى كة ئةبَى ئةم ثةيِرةوة وةكو خؤى 
ضااوارةمى  28جَى بةجَى بكرَى، ثَيشَيلكاريةكى تةواوةتى هةية بؤماددةى  طااةى  طااةى دووةم و بِر هااةردوو بِر

كااةين و ئةم ماددةية، بؤية ه لااةوة دة يض تةئويلَيكى ديكة و هيض لَيكدانةوةيةكى ديكة هةَلناطرَى، ئَيمة باس 
ةااـ  كااة ثَيشَيلكراو مااةوة ثةيِرةوة بَلَيني نةخَير ثةيِرةو جَى بةجَى كراوة وةكو خؤى، نةخَير تةئكيدى ىَل دةكة

 ........ . ثَيشَيلكراوة، بؤية داوا دةكةين لةبةِرَيزتان 4و بِرطةى  2بِرطةى  28ماددةى 
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

ثةيامةكةت طةيشت، قسةكانى بةِرَيز سةرؤكى فراكسيؤنتانة و دووبارةية، تكاية دووبارةية قسةكان، هةر بة 
كاااك  طاارين،  بااارة وةرب سااةى دوو ناااتوانني ق باادةين و  طااة  ثَيى ئةو ثةيِرةوة ناتوانني لة يةك دةقيقة زياتر ِرَي

 َيد فةرموو.ئوم
 د عبدالرمحن حسن:ومَيئبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
لااة 28بة ثَيى ماددة ) نااةوة  لااةمان داواى ِروونكرد شااةييةكانى ثةر ( لة ثةيِرةو باس لةوة دةكرَى ليذنة هةمي

يااة هاايض ليذنة لااةمانى؟  كااارى ثةر لااة  ك جةنابتان دةكةين، ليذنةى سةرةكى و الوةكى هةية لة ناو ثةيِرةو و 
 لةسةر هيض ليذنةيةكى ديكة تةفزيل كراوة كة ئةمة ليذنة سةرةكى و كامة الوةكية؟ زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 هةموو ليذنةكان بة ثَيى ثةيِرةوى ناوخؤ ئةهميةتى خؤيان هةية، كاك سؤران فةرموو.
 بةِرَيز سؤران عمر سعيد:

 ان.بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةم
لااة 28لة ماددةى ) نااابَى  كااة   5( بِرطةى دووةم دةَلَيت ليذنة هةميشةييةكان لة ذمارةيةك ئةندام ثَيك دَيت 

بااة  11ئةندام كةمرت نةبَى و لة  كااةن  لااةمان دة ئةندام زياتر نةبَى، كة نوَينةرايةتى فراكسيؤنةكانى ناو ثةر
مااافى ثَيى ِرَيذةى نوَينةرايةتيان لة ثةرلةمان، بؤية من ثشتيوا كااةم،  نااوَى دة نااةوةى  نى داواكةى فراكسيؤنى 

شااتيوانى  8خؤيانة ِرَيذةيان لة  هااةبَى، ث شااةكى  كااى و ثا نااةك الوة سااياديةكان  كورسى كة ئةندامَيكيان ليذنة 
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ساايؤن  سااةرؤك فراك نااةوةى  لااة كؤبوو ساايؤنةكان  حااةزاتى فراك داواكةيان دةكةم بة هةند وةربطريدرَيت و موال
يااى و لةطةَل بةِرَيزتان لة دةس يااةك ِرؤ طااةر ليذنة ضااونكة ئة نااةكان،  تةى سةرؤكايةتى داويانة لةسةر كؤى ليذ

يااة، زؤر  نااةكان تةكميلة ئااةوةى ليذ بااؤ  ناااطريَى  تااازة وةر يااةم  نااةى دة لااة ليذ مااة  دوو ِرؤيى ئةوا موالحةزةى ئَي
 سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

طااة ثَيويستة لةكاتى تةفسري كردنى نةس، ت يااةك دوو بِر هااةر بِرطة نااةوة و  تااريش خبوَين سااةكانى  سااريى نة ةف
نااا و  نااةكان توا سااةر ليذ ناادامان بة نااى ئة بااةش كرد لااة دا كااة  سااةرؤكايةتى  سااتةى  دواى ئةو حةقى داوة بة دة
شااَيوَينى  ثااةيِرةو نة ياَاى  بااة ث كااةم  خبااات، داوا دة ضاااو  نااةكان بةر سااتى ليذ هااةروةها ثَيداوي سااثؤريةتى و  ث

 ةرموو.جةلسةكة، كاك على ف
 بةِرَيز على محة صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان:
هةموو فراكسيؤنةكان داواكارين ئيلتزام بكرَى بة ثةيِرةوى ناوخؤ، من ثَيمواية طرنطرتين شت ئةوةية ثَيش 
لااةمان و  ناادامانى ثةر هااةموو ئة ئةوةى موداخةلة بكرَى ثَيويستة سةرؤكايةتى ثةرلةمان تةوزَات بدات بؤ 

لةسةر ض ئةساسَيك ئةم ليذنانة تةوزيع كراوة، ثَيوةرةكان ضني؟ لةكوآ ئيلتزام بةوة كراوة؟ لة  ِراى طشتيش
كااارم  يااة داوا ناارَى، بؤ شااة بهَي بااة موناقة تااايى  ئااةوةى كؤ بااؤ  باادرَيت  تااةواو  تااةوزَاتى  كوَى ئيلتزام نةكراوة؟ 

يااا ئَيستا لة ثاش قسةكانى من هةموومان تَى بطةيةنرَيت ئةم قةناعةتة دروست بك سااة؟ ئا يااا ئيختسا ياَات ئا ر
ئايا كورسية؟ ئايا عةدالةتى؟ ئايا ليذنةكان ض ليذنةيةك بةرامبةر ض ليذنةيةيةكة؟ ئةو ثَيوةرانة  ؟ثسثؤرية

قااوقى  كااة ح بااَى  يااا  كااةس دَلن هااةموو  ناادرَيت و  شااة بهَي بااة موناقة تااايى  ئااةوةى كؤ ضني كة دابةش كراوة، بؤ 
 ثارَيزراوة لةم ثةرلةمانة.

 فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان: بةِرَيز د.ظاال

يااةكى  كااة ِروونكردنةوة كااةين  لااةمان دة سااةرؤكى ثةر طاارى  لااة جَي سااتا داوا  لااةمان، ئَي ناادامانى ثةر بةِرَيزان ئة
 عيلميانةمان بداتَى لةسةر ضؤنيةتى دابةش كردنى ئةندامان بةسةر ليذنةكان دا بكات، كاك هَيمن فةرموو.

 سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز هيمن امحد محةصاحل/ جَيطري
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سااتان، دوا  لااةمانى كورد ناادامانى ثةر بةناوى خواى طةورة و ميهرةبان، بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان، بةِرَيزان ئة
نااةى  26/2/2019(ى ِرؤذى 1بةدواى كؤبوونةوةى نا ئاسايي ذمارة ) ى ثةرلةمانى كوردستان كة تَييدا ليذ

ناارا، دا سااايى ثَيكهَي سااتةى يا طااةَل دة يااةك لة لااة كؤبوونةوة كااة  كاارا  ساايؤنةكان  سااةرجةم فراك نااةرى  لااة نوَي وا 
ماااددةى  27/2سةرؤكايةتى ئامادة بن و بؤية ِرؤذى  هااؤَلى  لااة  ساايؤنةكان  سااةرجةم فراك نااةوةى   140كؤبوو

كااارى  بااؤ ئامادة لااةمان  ئةجنام درا و بةسةرثةرشتى جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان و ئامادةبوونى سكرتَيرى ثةر
طااى  كااؤى دةن بااة  يااة  لااةو كؤبوونةوة تااةوة،  كااة ماونة يااةى  ضااواردة ليذنة دابةش كردنى ئةندامان بةسةر ئةو 
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بااذاردن و  1.4فراكسيؤنةكان ثَيوةرى سانت ليطؤى ) تااةى هةَل بااؤ بةركةو نااةما  يااة ب ضااوار(، كرا ناات  يةك ثؤي
بااؤ  هااةم  لااةمانى،  كااةى ثةر ثااانزة ليذنة هااةر  لااة  ساايؤنَيك  هااةر فراك ناادامانى  ياَاذةى ئة لااةمانتارة ِر ئااةوةى ثةر

طااؤ ) سااانت لي ياَاى  بااة 1.7بةِرَيزةكان و ِراى طشتيش بزانني، ِرايةك هةبوو كة بة ث طااةر  ياَات، ئة بااةش بكر ( دا
نااةي 1.7ثَيى سانت ليطؤى ) لااة ليذ نااداميان  طااؤِران ئة ( دابةش بكراية، تةنها فراكسيؤني يةكَييت و ثارتي و 

( دابةش بكرَيت، ئةطةر 1.6تر، ِرايةكي تر هةبوو كة بة ) ياسايي بةردةكةوت لةطةَل هةندَيك لة ليذنةكاني
كااةت،  نااةكان بةردة لااة ليذ نااداميان  نااوَي ئة بةوةش بواية بة تةنها فراكسيؤني ثارتي، يةكَييت، طؤِران، نةوةي 
هااةموو  يااة  مااان وا مااة ِرا كااة ئَي ئااةوةبوو  سااةرؤكايةتي  سااتةي  كااران، ِراي دة بااةش دة بااَي  تاار  ساايؤنةكاني  فراك

بااةِر ساايؤنة  هااةر )فراك لااة  يااان  تااةي خؤ ياَاذةي بةركةو بااةثَيي ِر سااتان  لااةماني كورد ناااو ثةر لااة  ( 15َيزةكان 
ساايؤنة  بااؤ فراك سااوثاس  كاارد،  ئااةوةمان  شااجيعي  مااة تة يااة ئَي هااةبَي، بؤ نااةريان  لااةمان دا نوَي كااةي ثةر ليذنة

سااةر ليذ1.4بةِرَيزةكان بةكؤي دةنط بةبَي ئيستيسنا ) بااؤ  نااةكان دا، ( كراية بنةما بؤ دابةشكاري ئةندامان 
لااة ِرؤذي ) هااةمان ِرؤذ  تااا ِرؤذي )27/2ئَيمة لة  كااة  كاارد  ساايؤنةكان  هااةموو فراك مااان لة ( 3/3/2019( داوا

كاارَي، ِرؤذي  سااةرؤكايةتي ب سااتةي  سااتةي دة ساايؤنةكانةوة ئارا يااةن فراك نااةكان لةال ناادامَييت ليذ فااؤرمي ئة
شاايت ( كؤبوونةوةي سةرجةم فراكسيؤنةكان كراوة لةطةَل دةستة3/3يةكشةممة ) سااةرؤكايةتي بةسةرثةر ي 

بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان و فؤرمةكان وةرطرياون، دواتر دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بةحوكمي ماددةي 
ضاااو 4، 2، 1( و بِرطةكاني )28) نااةكان لةبةر ساايت ليذ ساات و ثَيوي نااا و خوا بااذاردن توا تااةي هةَل ( كة بةركةو

مااة ) ئااةوةي ئَي بااةر  نااةما، لة تااة ب بااَي )15طاارياوة كراوة نااةكانيش دة يااة و ليذ نااةمان هة تااا )5( ليذ  )11 )
نااةكان ) هااةموو ليذ كااة  كاارد  سااند  ئااةوةي 11ئةنداميان هةبَي، ئَيمة ئةو ِرايةمان ثة بااؤ  هااةبَي  نااداميان  ( ئة

بااي 15تةواوي فراكسيؤنةكان تةواجوديان لة تةواوي ليذنةكاني ناو ثةرلةمان دا هةبَي، ) طااةر زةر ( ليذنة ئة
كاااة11) نااادامي ب تاااة )( ئة لاااة )165ين دةكا ساااةرؤكايةتي  ساااتةي  ناااداماني دة ماااة ئة نااادام، ئَي ( 111( ئة

ئااةو ) يااة  كااراون بؤ لااةمان دةر كااةي ثةر سااةر )165ئةندامة شااي  نااةكان دابة ناااو ليذ تااةي  ( 108( بةركةو
يااة  لااةمانتارَيك كردبوو هااةر ثةر بااؤ  يااةك  هااةر ليذنة لااة  ناادامَييت  بااةهاي ئة ياَاذةي  ثةرلةمانتار كراوة، بؤية ِر

خاااوةني )( بة1.52) كااة  ثااارتي  ساات )45مةش فراكسيؤني  طااةَل سؤشيال يااة لة سااي  تااةيان 69( كور ( بةركةو
( بةركةوتة، فراكسيؤني نةوةي 18( بةركةوتةيان هةية، فراكسيؤني طؤِران )30هةية، فراكسيؤني يةكَييت )

مااان5(، فراكسيؤني يةكطرتووي ئيسالمي )11(، فراكسيؤني كؤمةَل )12نوَي ) لاادان و  (، ثَيكهاتةي تورك و ك
ئااازادي )15سريان و ئاشوور و ئةرمةن بةيةكةوة ) بااةثَيي 2(،  ئااةزموون،  بااةثَيي  سااثؤِري،  بااةثَيي ث مااة  (، ئَي

باااس  كااة  يااةي  تااة عيلمي ئااةم بةركةو طااةَل  نااا و لة نااةي هَي بةركةوتة دةستةي سةرؤكايةتي تةواوي ئةو فؤرما
ساايؤنةكان ( 10/3/2019كراوة دابةشكاريةكان كران، لة كؤبوونةوةي ِرؤذي ) بةئامادةبووني سةرجةم فراك

كؤبوونةوةيةك لةطةَل دةستةي سةرؤكايةتي بة ئامادةبووني سةرؤك و جَيطر و سكرتَيري ثةرلةمان ئةجنام 
سااتةي  كااو دة ثااةيِرةو وة بااةثَيي  كااة  يااةوة  بااارة ِروونكرا سااةرؤكايةتي دوو سااتةي  درا، لةو كؤبوونةوةية ِراي دة

بااةش سةرؤكايةتي بَياليةنانة لةسةر بنةم ناادامان دا اي زانسيت و تواناو و بةركةوتة و ثَيويسيت ليذنةكان ئة
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بااةِرَيزةكان،  ساايؤنة  سااةرجةم فراك بااةردةم  سااتة  كران، دواتر وةكو دةستةي سةرؤكايةتي ئةو ثَيشنيارةمان خ
كااردووة ) سااندتان  تااان ثة كااة خؤ يااة  تااة عيلم ئااةم بةركةو تااة 1.4كة ئَيمة بةثَيي  ئااةو بةركةو بااةثَيي  بااَي،   )

ياا لااةو عيلم يااةِروو و  تااةواوة خرا نااةي  ساايت عاديال يااةكي زان يااان بةركةوتة ساايؤنةكان وت هااةموو فراك كااة  ةي 
(ية دةتوانن لة ناو خؤتان دا 10/3كؤبوونةوةدا باس لةوةش كرا ئَيمة ومتان فراكسيؤنة بةِرَيزةكان ئةمِرؤ )

كااة ناادامان دة ئاااَلوطؤِري ئة ساايؤنةكان هاوثةمياني دروست دةكةن، ِرَيككةوتن دروست دةكةن،  بااؤ فراك ئااةوة  ن 
لااة  ناادَيك  بااة هة يااان  كاارد ئاَلوطؤِر كااةوتنيان  يااةكطرتوو ِرَيك يااةكَييت و  ساايؤني  بااوو فراك هااَيَلني، وا بااةجَي دة
نااادَيك  كااارد، هة كاااةوتنيان  طاااؤِران ِرَيك سااايؤني  طاااةَل فراك تاااةكان لة سااايؤني ثَيكها كااارد، فراك ماااةكانيان  ئةندا

ساايؤني ئاَلوطؤِريان بة ئةندامةكانيان كرد و لةوَيش ب سااةرؤكي فراك طااري  شااتنةكة جَي كااؤَلي داني ة ثَيي ثرؤتؤ
سااامانة  يااي و  نااةي دارا لااة ليذ كااة  كاارد  كاارد، داواي  سااةرؤكايةتي  سااتةي  سااتةي دة يااةكي ئارا نااوَي نامة نةوةي 
بااة  شاانيارةكةيان  سااةر ثَي سااةرؤكايةتي لة سااتةي  كااو دة سروشتييةكان و ثَيشمةرطة نوَينةريان هةبَي، ئَيمة وة

هااةموو نووسني نووسيومانة لااة  ساايؤنَيك  هااةموو فراك كااةين  ئااةوة دة ، وةكو دةستةي سةرؤكايةتي ثشتيواني 
ليذنةكان نوَينةريان هةبَيت بةآلم بِرؤن لةطةَل فراكسيؤنة بةِرَيزةكاني تر بؤخؤتان هاوثةمياني بكةن، ئَيمة 

يااةوَي ساايؤنَيك ب هااةر فراك كااةين  ئااةوةش دة شااتيواني  يااة و ث ميااان ن هااةر وةكو دةستةي سةرؤكايةتي الر لااة  ت 
ليذنةيةك بَيت، بةآلم بة ثَيي بةركةوتة و بةثَيي ثَيويسيت و بةثَيي ثسثؤِرَييت ئةوةي كة ثَيي دةكرَي، بؤية 
نااة  بةِرَيزان تةئكيد دةكةينةوة لة دةستةي سةرؤكايةتي ئةم شَيوازة دابةشكارييةي كة كراوة ئَيمة بَي اليةنا

ساايؤنةكان  بااؤ فراك تااة )مامةَلةمان لةطةَل كردووة،  ئااةو بةركةو شااتووة،  منااان جَيهَي نااراوة 1.4خؤيا كااة دا (ش 
يااة و  ثااةيِرةوي هة شااَيلكاري  نااة ثَي ياَاك  هاايض خاَل يااة  لةسةر بِريار و داواكاري سةرجةم فراكسيؤنةكان بوو، بؤ

هااةر ) سااَيندراوة،  ساايؤنةكان ِرةخ هااةموو فراك لااةمانني 15دةرفةتي يةكسانيش بؤ  نااةي ثةر كااةش ليذ ( ليذنة
ة، ثةرلةمانتار ئازادة لة كاري ثةرلةماني و لة هةر ليذنةيةك ئيش ية ناو ئةو ليذنانة نيهيض جياوازييةك ل
 بكات، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاال فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
بااةثَيي  كااةم  نااوَي دة نااةوةي  ساايؤني  لااة فراك نااةوة داوا  ياَاداني ِروونكرد لااةمان دواي ث نااداماني ثةر بااةِرَيزان ئة

نااةوة 2َيك و ثَيكي دانيشتنةكة بثارَيزن، بةثَيي بِرطةي )( ِر57ماددةي ) تااان دةكةي ماااددة ئاطادار هااةمان  (ي 
كااةم 57(ي ماددةي )4ِرَيك و ثَيكي جةلسةكة بثارَيزن، بةثَيي بِرطةي ) نااوَي دة نااةوةي  ( داوا لة فراكسيؤني 

باا نااةوةي جةلسةكة جَي بهَيَلَي، دانيشتنةكة بةجَي بهَيَلن، دانيشتنةكة جَيبهَيَلن،  ساايؤني  سااةرؤكي فراك ةِرَيز 
ماااددةي ) بااةثَيي 57نوَي تكا دةكةم ئةنداماني خؤت بةثَيي  شااَيوَينن،  سااةكة نة كااة جةل نااةوة  طااادارم كرد ( ئا

نااة 4بِرطةي ) شااَيوةيةكي هَيمنا ئااةوةي بة بااؤ  بااَيَلن و  ( لة هةمان ماددة ثَيتان ِرادةطةيةئ كة جةلسةكة جَي 
رايي دةدةينة دةنطدان، تكاية يان هَيمين بثارَيزن يان بضنة دةرَي، بةثَيي جةلسةكة بةِرَيوةببةين، ليذنةي دا

خااؤي 4( بِرطة )57ماددةي ) ( دةبَي هؤَلةكة جَيبهَيَلن، قسةي خؤتان كردووة، تكاية هيض ئةندامَيك لةجَيي 
سااةرؤكي ف طاااي  ساايؤن و قسة نةكات بةبَي ئيزن خاَلي يةكةم، خاَلي دووةم/ فراكسيؤني نةوةي نوَي لة ِرَي راك
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كااردووة  تااان  سااةي خؤ شااتووة و ق كااةتان طةي ناادووة، ثةيامة خااؤي طةيا ثااةيامي  كااة  ناادامي دي لة ِرَيطاي دوو ئة
مااااددةي ) باااةثَيي  ثاااةيِرةو  باااةثَيي  هاااةر  تاااووة،  شاااتان وةرطر جاااوابي خؤ كاااة و  ساااةر بابةتة هاااةر 57لة  )

بااةزؤ بااَي  ياَات دة سااةكة بكر شااَيواندني جةل بااؤ  تاار  كااارَيكي  هااةر  تاار،  شاايلكارييةكي  هااَيَلن، ثَي سااةكة جَيب ر جةل
طااؤ  يااة طفتو نااة تكا يااةتي؟ دةنطدا كااةس لةطةَل ضااةند  طاادان،  نااة دةن يااي دةدةي نااةي دارا ئاطاداري خؤتان بن، ليذ
كاااتي  لااة  تةواو، ليذنةي دارايي دراية دةنطدان، ضةند كةس لةطةَليةتي دةست بةرز بكاتةوة؟ بةثَيي ثةيِرةو 

( لةطةَليةتي، 65دراية دةنطدان، ضةند كةس لةطةَليةتي؟ ) دةنطدان هيض طفتوطؤيةك ناكرَي، ليذنةي دارايي
يااة؟ ) طااةَلي ن كااةس لة سااكرتَيري 9ضااةند  كاارا،  سااند  نااط ثة نااةي دة كااةوابَي بةزؤري يااة،  طااةَلي ن كااةس لة  )

 ثةرلةمان، ئةنداماني ليذنةي ثَيشمةرطة و ناوخؤ و ئاسايش و ئةجنومةنة خؤجَيييةكان خبوَيننةوة.
 ي/ سكرتَيري ثةرلةمان:بةِرَيز منى نيب نادر قهوةض

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ئةنداماني ليذنةي ثَيشمةرطة و ناوخؤ و ئاسايش و ئةجنومةنة خؤجَيييةكان:

 ِرَيظنط حممد حممد علي حممد. -1
 حكمت حممد عةبو زيد عيسى.-2
 ِرزطار عيسي سوار عيسي.  -3
 سروان حممد علي حاجي.-4
 .مصطفى خضرمجال حويز -5
 ريم سوارة محد.ك عثمان-6
 باآلنبو حممد علي أمحد.-7
 مصطفى مريانشاخةوان رةئوف   -8
 سع د عبداللةابوبكر عمر  -9

 رؤميؤحوزةيران نيسان هةكارى -10
 عبداللة حممود حممد -11

 بةرَيز ظاال فةريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
شاامةرطة  نااةى ثَي ناادامانى ليذ ناااوى ئة بااوون  ساات  كااة طوَيبي نااةى  نااة ئااةو ناوا سااايش و ئةجنومة ناااوخؤ ئا و 

 خؤجَيييةكانة، دةخيةينةن دةنطدان ضةند كةس لة طةَليةتى؟ بةِرَيز كاك )ئومَيد(، فةرموو.
 بةرَيز ئومَيد عبدالرمحن حسن:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
وتر لة ( خاَلى ثةيرةوى دياريكراوة داواى روونكردنةوة لة ليذنةى ثَيش3،2،1( بِرطةى )56بة ثَيآ ماددة )

جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان كرا روونكردنةوة درا ، ئةو قسانةى ئَيستا لَيرة بة ناوى خاَلى ثةيِرةوى دةكرَين 
خااة  نااة بي بااة ليذ نااة  يااة ليذ كاارا، تكا يااة  ئااةو طفتوطؤ هيض خاَلى ثةيرةوى نني لة كؤبوونةوةى فراكسيؤنةكان 
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ماا كااةوتى خؤ لااة بةر شاامةرطة  نااةى ثَي لااة ليذ بااةِرَيز دةنطدان تةنها  ئَيمة  ياَاى  لااة ج يااة  يااةكمان هة ان طؤرانكار
 )رزطار عيسى سوار(، بةرَيز )نزار مةال غفار( ئيزافة دةكةين، زؤر سوثاس.

 بةرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
 هيض خاَلى نيزامى وةرناطريَيت ضونكة خراوةتة دةنطدان، فةرموو.

 :انقهوضى /سكرتَيرى ثةرلةم بةرَيز منى نبى نادر
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 )نزار مةال غفار( ليذنةى ثَيشمةرطة و ئاسايش و ئةجنومةنة خؤجَيييةكان.
 بةرَيزد.ظاالفريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

بااة )66خراية دةنطدان ضةند كةس لةطةَليةتى؟ ) يااة،   كااةس ني يااة؟  ( 66( كةس لةطةَلداية، كَى لةطةَلدا ني
 ا. ليذنةى كشتوكاَل و ئاودَيرى.دةنط ليذنةكة ثةسةند كر

 :ى نادر قهوضى /سكرتَيرى ثةرلةمانبةرَيز منى نب
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بااراهيم  صااادق،رؤذان ا مااد  كااريم حم شااوان  ئةندامانى ليذنةى كشتوكاَل و ئاودَيرى، )سفني اغا عمر اغا قادر، 
خ  ان او  ، على  ش   د  قااى، طه، زيدان ر محااد ف ساان  ياَارش ح م  انه سااني  كااريم عث محااد، يا ط  هسااوارة  ض  ر   خ

بااةِرَيز طهعلى مسايل محدامني، امساعيل على  عثمانسليم حسني،  سلطانسلَيمان،  قااادر(،  ساان  ياادين ح ، حم
 سةرؤكى ثةرلةمان فراكسؤنى ثارتى لة ليذنةى كشتوكاَل الدانى) رؤذان(،دانانى )د. صباح حممود حممد(.

 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
يااة؟ ) ( 69ئةو ناوانةى كة طوَيبيست بوون ئةندامانى ليذنةى كشتوكاَل و ئاودَيرى بوو، ضةند كةس لةطةَلدا

 ئةندام لةطةَلداية، كَى لةطةَلدا نيية؟ بةِرَيز كاك )سؤران( فةرموو.
 بةرَيز سؤران عمر سعيد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
خاااوتنى ( بِرطةى دووةم نابَى ئةندا54بة ثَيى ماددةى ) باادا و ئا تااواجنى لَي تااةوة و  م وةاَلمى ئةندامى تر بدا

ثااةيرةو  ،خؤي يان هى ئةندامى تر دووبارة بكاتةوة تةنيا دةتوانَى ثشتطريى بكات جااةنابتان  يااوادارم  بؤية ه
تااواجنى  وةكو ئةوة جَيبةجَى بكةن بةسةر هةموانا، ئةندام مافى نيية بةرامبةر ئةندامى تر تةداخول بكات 

 ، زؤر سوثاس.لَيبدات
 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

تااةوة ،بةَلَى زؤر راستة ئَيمةش رَيطةى كةمسان نةداوة باادات،  ،نااة وةاَلم بدا كااةس  خاااوتن  لااة ئا تااواجنيش  نااة 
كااؤل رةش  لااة ثرؤتؤ نااةكانى  كااردووة ئاخاوت سااةى  لااةمان ق سااةرؤكى ثةر نااى  بااَى ئيز بااة  سااَيكيش  هااةر كة

هاااي باااة  تاااةوة و  باااااَل دةكرَي نااادنى  ثاااةروةردة و خوَي ناااةى  نااادامانى ليذ يااَات، ئة ساااجيل ناكر شاااَيوةيةك تة ج 
 توَيذينةوةى زانستى تكاية سكرتَيرى ثةرلةمان بياخنوَينَيتةوة، فةرموو.
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 :ى نادر قهوضى /سكرتَيرى ثةرلةمانبةرَيز منى نب
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بااراهيم، طئةندامانى ليذنةى ثةروةردة و خوَيندنى بااَل توَي سااعيد ا ساايبة  باااقى ولذينةوةى زانستى )ح سااتان 
هاارب عثمانسلَيمان ، طالويذ عبيد  هااى را صااابر، را شااني  شااةمؤل ا خااانؤ،  شاايد  ياَادان ر ساان، ز لااة ح ، سالم عبدال

 ابراهيم، ئاشنا عبداللة قادر، شادى نوزاد وهاب، هلز امحد حممد، فريد يعقوب ايليا(.
 ثةرلةمان: بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى

بااةرَيز  مااى  تااةى نيزا يااة؟ نوق كااةس لةطةَلدا ضااةند  طاادان  نااة دةن بااوون دةخيةي ساات  كااة طوَيبي نااةى  ئااةو ناوا
 )عبدالسالم (، فةرموو.

 بةرَيز عبدالسالمعبداللة حسن امحد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ناوى تةواوم )عبدالسالم عبداللة حسن امحد(.
 ثةرلةمان: بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى

طاادان؟ ) نااة دةن ضاااكراوة، دةخيةي يااة؟ )65ئااةو  كااَى لةطةَلدا يااة،  كااةس لةطةَلدا بااة 7(  يااة،  لاَادا ني كااةس لةطة  )
لااةمان  زؤرينةى دةنط ثةسةند كرا. ليذنةى كاروبارى تةندروستى و ذينطةو مافى بةكار بةر، سكرتَيرى ثةر

 فةرموو.
 :ى نادر قهوضى /سكرتَيرى ثةرلةمانبةرَيز منى نب

 َيز سةرؤكى ثةرلةمان.بةِر
ياال  يااد مسا نااا خال ص  طفىليذنةى كاروبارى تةندروستى و ذينطة و مافى بةكاربةر )صباح حممود حممد، زا ، م

شااقى عثمانرؤذان ابراهيم على، طالوَيذ عبيد  شاانؤ ا حاااجى،  ، بةختيار شوكرى سلَيمان عبداللة، لقمان محد 
 فاروق نامق، مسلم عبداللة رسول(.كاظم  عبداللة، شايان كاكة صاحل، جةالل حممد امني امحد،

 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
يااة؟ ) كااةس لةطةَلدا ضااةند  طاادان  نااة دةن بااوون دةخيةي ساات  كااَى 65ئةو ناوانةى كة طوَيبي يااة،  كااةس لةطةَلدا  )

ن و جينؤ سايد و ( لةطةَلى نيية، كةواتة بة زؤرينةى دةنط ثةسةند كرا. ليذنةى شةهيدا3لةطةَلدا نيية؟ )
 زيندانيانى سياسى، فةرموو.

 
 
 
 

 :بى نادر قهوضى/سكرتَيرى ثةرلةمانبةرَيز منى ن
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
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يااان  لااة، ذ كاااك عبدال سااى)بهمن  مااد ط  اهرليذنةى شةهيدان و جينؤ سايد و زيندانيانى سيا ساان حم محااد، سو ا
لااى، عبدالن مااد ع طااار مريخان، ادريس امساعيل عبؤش، سةروان حم ساان، رز محااد ح هااةذان ا لااى،  محااد ع صاار ا ا

 حممد حممود، ديارى انور محة رحيم، هةورامان محة شريف، فاهيك كمال صوغومون(.
 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

يااة؟ ) كااةس لةطةَلدا ضااةند  طاادان  نااة دةن بااوون دةخيةي ساات  كااَى 67ئةو ناوانةى كة طوَيبي يااة،  كااةس لةطةَلدا  )
ناادامانى 3يية؟ )لةطةَلدا ن لااةمان ئة سااكرتَيرى ثةر بااةرَيز  كاارا.  سااةند  نااط ثة ( لةطةَلى نيية، بة زؤرينةى دة

 ليذنةى ثةيوةنديةكان و رةوةندى كوردستانى، فةرموو.
 :سكرتَيرى ثةرلةمان بى نادر قهوضى/بةرَيز منى ن

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
سااتانى  ناادى كورد يااةكان و رةوة نااةى ثةيوةند ناادامانى ليذ شااريف، ئة يااد  ضاايا مح بااوش،  ياال ع يااس امساع )ادر

يااان  لااة، ذ باادالرحيم عبدال بااوار ع بااةلَين  ط  اهررَي يااق،  تاااح توف ساالمة ف لااة،  باادالرمحن عبدال كاااروان ع محااد،  ا
 امساعيل ابراهيم، ئاشنا عبداللة قادر، سريوان فرج حممد، عبدالستار جميد، حممد سعيد انور شوكر(.

 ثةرلةمان:بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى 
يااة؟  كااةس لةطةَلدا ضااةند  طاادان  نااة دةن يااةوة دةخيةي ضااةند 70)ئةو ناوانةى كة خوَينرا يااةتي،  كااةس لةطةَل  )

سااتانيةكاني 3كةس تةئيدي ناكات؟ ) ( كةس، بة زؤرينةي دةنط ثةسند كرا، ئةنداماني ليذنةي ناوضة كورد
 دةرةوةي هةرَيم.

 بةرَيز منى نيب نادر قهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ئةنداماني ليذنةي ناوضة كوردستانيةكاني دةرةوةي هةرَيم.
 ليزة فةلةكةدين صابر 1
 جوان يونس حممد سلبيم -2
 هدية مردا حيدر علو -3
 م اسكندرمةم اسكندر مة -4
 سفني اغا عمر قادر -5
 عبدالناصر علي كاكة لؤ -6
 مجال حوَيز مستفى خدر -7
 يز خورشيدشريين علي عز -8
 طؤران عمر علي غريب -9

 سريوان فرج حممد 10
 حميدالدين حسن يوسف قادر -11
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 بةِرَيز ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
لاَاة؟ ) كااةس لةطة ضااةند  طاادان،  نااة دةن يااةوة ئةخةي نااةي خوَيندرا كااَي دذة؟ )65ئااةو ناوا لاَاة،  كااةس لةطة  )3 )

نااداماني  كاارا، ئة سااند  نااط ثة نااةي دة بااة زؤري سااازي و كااةس،  شااتيةكان و ثيشة سااامانة سرو نااةي وزة و  ليذ
 بازرطاني.

 بةرَيز منى نيب نادر قهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ئةنداماني ليذنةي وزة و سامانة سروشتيةكان و ثيشةسازي و بازرطاني:

 بةختيار شكري سلَيمان عبداهلل 1
 رَيبوار عبدالرحيم عبداهلل عمر -20
 جيهاد حسن ابراهيم عمر -3
 ثَيشوا تاهر مستفى حسن -4
 طوليزار رشيد حاجي بدري -5
 سركؤ ئازاد حسني حممد -6
 كاروان عبدالرمحن عبداهلل قادر -7
 بةَلَين امساعيل حاجي ابراهيم -8
 سؤران عمر سعيد امحد -9

 شَيركؤ جودت مستفى 10
 جينان جبار بؤية شابؤ -11

 م/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز ظاال فريد ابراهي

يااة ) كااَي دذة؟ )60كَي لةطةَل دا يااة،  كااةس لةطةَلدا نااداماني 3(  كاارا، ئة سااند  نااط ثة نااةي دة بااة زؤري كااةس،   )
 ليذنةي شارةواني و طواستنةوة و طةشت و طؤزار و ئاوةدان كردنةوة و وبةرهَينان.

 بةرَيز منى نيب نادر قهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 ئةنداماني ليذنةي شارةواني و طواستنةوة و طةشت و طؤزار و ئاوةدان كردنةوة و وبةرهَينان:

 رزطار عيسى سوار عيسى 1
 نةزار مال عبدالغفار عزيز -2
 شوان كريم حممد صادق -3
 بهجت علي ابراهيم مستفى -4
 زاهري حممد علي حسن حممد -5
 هاورَي حممد صاحل فتاح -6
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 عيل عمرزكري امحد امسا -7
 رزطار حممد حممود -8
 سيثان سليم حسن حممد سعيد -9

 سةرضنار امحد حممود حسن -10
 كالرة شوي يعقوب طورطس -11

 بةِرَيز ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

يااة؟ ) طااةَل دا كااَي دذة؟ )65كااَي لة كااةس،  نااةي 3(  نااداماني ليذ كاارا، ئة سااند  نااط ثة نااةي دة بااة زؤري كااةس،   )
 ةَلطةي مةدةني و وةرزش و الوان.رؤشنبريي و كؤم

 بةرَيز منى نيب نادر قهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ئةنداماني ليذنةي رؤشنبريي و كؤمةَلطةي مةدةني و وةرزش و الوان.

 حسن مصطفىثَيشةوا تاهر  1
 جالل حممد عبداهلل محدامني -2
 تتةرخان رشيد مصطفىسعيد  -3
 موسا مصطفىني حمسني حس -4
 لقمان محد حاجي مستفى -5
 فيصل عباس عوال عومسان -6
 طؤران عمر علي غريب -7
 مةم بورهان حممد قانع -8
 روثاك امحد رمحن رسول -9

 مسليم عبداهلل رسول امحد -10
 ئازاد اكرم بهرام حممد -11

 بةِرَيز ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 دةنطدان. فةرموو نوقتةي نيزامي ثَيش
 
 
 
 

 بةرَيز سؤران عمر سعيد:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
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يااة،  يااة ن ئااةو ليذنة بااؤ  مااة  ناادامي ئَي ناااوي ئة كااة  لااة فؤرمة تااة  ئةم ليذنةية خواسيت ئَيمةي لةسةر نةبوو، وا
بااةرَيزاني  طااةَل  سااكيؤنةكان لة نااةوةي فرا لااة كؤبوو يااةمان  ئااةو تَيبين نااراوةن  نااداممان دا بةاَلم كة نية دوو ئة

 ةي سةرؤكايةتي ثَيشكةش كرد.دةست
 بةِرَيز ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ماااددةي ) لااة  ضااوارةم  طااةي  بااةثَيي بر طااة  تااةوة  ساايارانةمان داوة ئااةو ثر جااوابي  سااتةي 28سااوثاس،  ( دة
ساااس  ساات و ئيختي نااة و خوا ساايت ليذ ناااو ثَيداوي بااةثَيي توا يااة  بااؤي هة سااتان  لااةماني كورد سااةرؤكايةتي ثةر

نااة ئةندامان داب نااراون، ئةخةي لااةوَي دا مااةكان  ثااةيرةو ئةندا بااةثَيي  ئااةوة  يااة  ةش بكات بةسةر ليذنةكان، بؤ
كاارا، 4( كةس لةطةَلة، كَي دذة؟ )63دةنطدان، كَي لةطةَلة؟ ) سااند  نااط ثة ( كةس لةطةَل نيةن بة زؤرينةي دة

 ئةنداماني ليذنةي دةستثاكي و كاروباري ثةرلةمان و سكااَل.
 وةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:بةرَيز منى نيب نادر قه

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ئةنداماني ليذنةي دةستثاكي و كاروباري ثةرلةمان و سكااَل:

 ئومَيد عبدالرمحن حسن 1
 ويسي سعيد ويسي عبداهلل -2
 ليال عبداجلبار حدؤ عبداهلل -3
 تتةر خان مصطفىسعيد  -4
 شنؤ اشقي عبدهلل حممد -5
 د حسني عبداهللدابان حمم -6
 شريين امني عبدالعزيز خورشيد -7
 مذدة حممود حممد عبداهلل -8
 سةرضنار امحد حممود حسن -9

 رؤبينة اوملك عزيز مملوك 10
 ئايدن معروف سليم امحد -11

 بةِرَيز ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

يااة؟ ) طااةَل دا طااةَل ني66كااَي لة كااَي لة لاَاة،  كااةس لةطة نااة3ة؟ )ياا(  كااةس دذة، بةزؤري كاارا، (  سااند  نااط ثة ي دة
 ئةنداماني ليذنةي ئةوقاف و كاروباري ئايين.

 
 

 بةرَيز منى نيب نادر قهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
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 ئةنداماني ليذنةي ئةوقاف و كاروباري ئايين:
 حسان حممد شريفا 1
 جيهاد حسن ابراهيم عمر -2
 هدية مراد حيدر علؤ -3
 ي عبداهللموسي سعيد ويس -4
 زاهري حممد علي حسن حممد -5
 فيصل عباس عوال عومسان -6
 هَيرش حسن محد فقَي عبداهلل -7
 كاوة عبدالقادر حسن علي -8
 ورامان محة شريف محة رشيدةه -9

 هاةامساعيل علي ت -10
 كالرا اويدشؤ يعقوب طورطيس -11

 بةِرَيز ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

( كةس، بة زؤرينةي دةنط ثةسند كرا، ئةنداماني ليذنةي 4( كةس لةطةَلة، كَي دذة؟ )65ية؟ )كَي لةطةَل دا
 كاروباري كؤمةَلايةتي و داكؤكي كردن لة مايف ئافرةت و مايف مرؤظ.

 بةرَيز منى نيب نادر قهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 و داكؤكي كردن لة مايف ئافرةت و مايف مرؤظ.ئةنداماني ليذنةي كاروباري كؤمةَلايةتي 

 مةم اسكندر مةم اسكندر 1
 جوان يونس حممد سليم -2
  مصطفىزانا خاليد مسايل  -3
 احسان حممد سليم شريف -4
 بَيطةرد دَلشاد شكراهلل -5
 فتاح توفيق حممدسلمي  -6
 طوليزار سعيد حممد سعيد -7
 شادي نوزاد وهاب حممد امني -8
 مساعيل حممود سعيدبةدرية ا -9

 رؤميؤ حوزيران حممد هكاري -10
 ئايدن معروف سليم امحد -11

 بةِرَيز ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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( كةس، بة زؤرينةي دةنط ثةسند كرا، كؤي ليذنةكاني ثةرلةمان 3( لةطةَلة، كَي دذة؟ )66كَي لةطةَل داية )
سااةعات )سكفرا را، لةم روةوة داوا لة سةرؤكيدةنطي لةسةر د نااةوةي 10-30يؤنةكان ئةكةم بةياني  ( كؤبوو

ناااني سكلةطةَل بةرَيز جَيطري سةرؤكي فراخؤيان ئةجنام بدةن  ساايت دا بااة مةبة لااةمان  سااكرتَيري ثةر يؤن و 
تااةمان  يااةك هةف تااةنيا  ئاليةتَيك بؤ ضؤنيةتي دابةش كردني سةرؤكايةتي ليذنةكان، ضونكة بةثَيي ثةيرةو 

بااؤ يااة  ساات دا بااةر دة طاار و  لة سااةرؤك و جَي كااة  نااةوة  طااادار بكةي نااةكان ئا هااةموو ليذ سااةرؤك  كااو  ئااةوةي وة
كااةن  يااان ب نااةوةى خؤ بااةيانى كؤبو ساايؤنةكان  سكرتَيري خؤيان هةَلبذَيرن، بؤية داوا دةكةم كة سةرؤك فراك
هااةموو  سااةرؤكايةتى  سااتةى  شااكردنى  دة يااةتَيك بؤدابة نااانى ئال لةطةَل دةستةى سةرؤكايةتى بة مةبةستى دا

ضااونكة ليذ كااةين ،  مااان ب شااةكانى خؤ نةكان بؤ ئةوةى ثةِرلةمان بة زوترين كات بكةوَيتة كاروو دةست بة ئي
لااة ) كااةمان  ياَادانى ية ياَادامنان وةرزى طر مااة وةرزى طر لااةمان 3-1ئَي ناادامانى ثةِر بااةرَيزان ئة كااردوة  ئاايعالن  )

كااةين تةنها بة ثَيى ثةيِرةويش لة مانطى يةكةميش لةوةرزى طرَيدان دا بؤمان هةي ة ثِرؤذة ياسا ثَيشكةش ب
نااةوةى  شااكردن و خوَيند بااة ثَيشكة ساات  ئااةوةى دة بؤية ثَيويستة خَيرا ئةو ثرؤسةيةش جَيبةجَي بكةين بؤ 

 يةكةم بؤ ثِرؤذة ياساكان بكةين .
 بةرَيز على محة صاحل:

 .سةرؤكى ثةِرلةمانبةرَيز
طاا2005بة ثَيى ياساى سةرؤكايةتى هةرَيم هةمواركراوى ساَلى ) سااةاَلتةكانى ( لة شااكردنى دة ساااى دابة ةَل يا

ماااددةى ) خاااَلى )10سةرؤكايةتى هةرَيم تةبعةن دواتر لة  يااةن 12(  شااانكردنى لةال ساات ني ئااةَلَي دواى دة (م 
دةسثَيردرَين بة ثَيكهَينانى وةزارةت ئةويش لةماوةى ان سةرؤك وةزيران و جَيطرةكةى راثةِرلةمانى كوردست

لااةماوةى ( رؤذ جَيطر نةما، تةبعةن ت30) ئااةويش  عااديلمانكردةوة  سااثاردنةكةى30)ة ياَاذووى را لااة م ، ( رؤذ 
طااةر ليذ مااة ئة سااتا ئَي تااا ئَي ناااتوانني نةوا ياَانني  ياَاك ب سااتةى ونااةكانيش ث ساايار ئاِرا هاايض ثر كااةين،  ةزارةت ب

ياَاك نة نااوةزارةت ئااةتوانني بةرئااةتوانني لَيثَيجي نااة  كااةين،  لااَي ب ئااةركى ةوةى  ناادا،  لااة بةردةما سااياربني  ثر
باااش  ،يةتى ثةِرلةمانسةرؤكا ساايةكة زؤر  خااة سيا ئااةبَي دؤ ئااةزائ  جونكة ئةطةر سةرؤكايةتى ثةِرلةمان من 

لاَاة، يخبوَينينةوة، بة تايبةتى ئَيمة زؤر لةالمان طرنطة يةكَيتى نيشت لااةم رؤ هااةبَيت  مانى حزورَيكى طةورةى 
مانطَيكمان لةبةر دةستاية بةاَلم ئةطةر هةفتةى ئايندةش ئَيمة تةمسيةى سةرؤكى حكومةت بكةين فةترةى 

بااِروا  هااةنطاوةكان  هااةموو  تااا  كااةوَي  بؤ ئةوةى سةرؤكى هةرَيم رايان بسثَيرَي ئةم عةمةلية ئةطةر زؤر دوا ب
مااانطى ) تااة  طااة بكةوَي مااةت رةن نااانى حكو سااي ثَيكهَي لااةم )6ثر شااَيكى 3( وة  نااةكان ئي شااى ليذ طااة ئي ( مان

قااانون شااروعى  ئااةتوانني مة تااةنيا  ياَات،  خااؤت  ئااةوةتؤيان ناب نااةش  شااروعة قانونيا ئااةو مة كااةين  قااديم ب تة
ئااةوَي،  مااةتى  قااةى حكو يااة موافة يااان هة شارةزايةكةت لة هةموومان زياترة كة رةهةندى دارايي و بارى ذيان
ئااةوةى  هااةم  باادةن،  قااانونى  تااةوزيعَيكى  هااةم  يااوادارم  يااة ه نااابَي، بؤ كااةيان  ئااةو رؤل و ئةر كةواتة ليذنةكان 

هاادَيكى  كااو جو يااة وة سااةر ئَيوة لااةمان لة مااة ثةِر ضاايرت لة سااتى  ئااةوةى بةرا بااؤ  كااةن  شااى تَيداب ساايةكة ئي سيا
لااة  مااة  شااى ئَي نااةكان ئي شااى ليذ لااة ئي مااةت وة  نااانى حكوو نةكةوَيتة فةراغةوة بة تايبةتى لة ثرؤسةى ثَيكهَي
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ليذنةكانة بة شَيكى ئيشى طرنطى ئَيمة كارى ضاودَيرى كردن و بةدواداجوونة، هيوادارم تةوزيعى قانونيمان 
ئااةركى  ثَي سااتا  يااة ئي ئااةوةبوو ئا يااة  بدةن ئَيستا ئةم ثرؤسة، جونكة ياساى دابةشكردنى دةسةاَلتةكامنان هة

 .وةرية ئَيوة تةمسيةكة ضؤنة، سوثاسئةجنومةنى داد
 د.ظاال فريد ابراهيم/سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز 

يااة، بةرَيز كاك على ثةيامةكةت طةيشت هةرضةندة ثةيوةندى بة بةرنامةى كارى دانيش تنى ئةمرؤمانةوة ن
ئااةو وربةاَلم ئَيمة وةكو ثةِرلةمان كارى خؤمان ئةجنام دةدةين وا س عةت دةكةين لة جَيبةجَيكردنى هةموو 

يااةكان سااا بنةِرةت ناااوخؤ و يا ثااةيِرةوى  كااة  نااةى  لااةمانى  ،خاَلة ثةيِرةويا بااذاردنى ثةِر ساااي هةَل بااةتى يا بااة تاي
لااةوة دا سةثاندووة و كارى سةر ئَيمةكوردستان بة مااة  بااةاَلم ئَي شااة،  كااردن تةشريعي ضاااودَيرى  ئَيمة جطة لة 

ناااى  ئااةوة ما بااةاَلم  طااة،  ساايةكان طرن نااة سيا بااةينى الية تَيدةطةين كة واقعيةك هةية زةمينة سازى و تةوافق 
يااائاااةوة ن هاااةرَيم ي ساااةرؤكايةتى  ماااةزراوةى  ناااةوةى دا ماااةت و كاراكرد ناااانى حكو ساااةلةى ثَيكهَي كاااة مة ة 

كاادوادةكةوَينت، ئَيمة ب ياادا  كاااتى خؤ لااة  سااتان  لااةمانى كورد ناااو ثةِر ة ة ثَيى ياسا ئةو ئةركةى لةسةرمانة لة 
بااة جااَي  كااراوة  شااان  تااةوافق بؤمان دةست ني ساايةكان  نااة سيا شااني هةمووالية يااارى ئةوة كااني وة خواز جَيى دة

 .ان و ئةركةكامنان جَيبةجَي بكةينان كارةكوبؤ ئةوةى بة رةزامةندى هةمو ،بكةن
 امني: جالل حممد بةرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةِرلةمان
تااة 3( لة ثةيِرةوى ناوخؤ بِرطةى )28وةكو بةرَيزتان ئاطادارن لة ماددةى ) يااةك هةف لااة دواى  كااة  هاااتووة   )

يااارى  ،يان خوَيندنةوةى ناوى ئةندامانى ليذنة ،لةراسثاردنى ليذنةكان دةبَيت سةرؤك و جَيطر و بِرياردةر د
ثااةربووةوةكو بةرَيزتان ئاطاد ،بكرَيت سااةريدا تَي كاادا بة لااة هةفتةية ياااتر  نااة ارن ليذنةى ياسايي ز سااتا  تااا ئَي  ،

نااة بااةرَيزتان رَيسااةرؤك  لااة  كااارم  يااة داوا نااةكراوة، بؤ شااان  ساات ني ساات بِرياردةر دة مااة ثَيوي سااايي الز كااارى يا
سوثاس بؤ لة ئَيستادا، ةو بةر بؤ ئةوةى ثَيضةوانةى ثةيرةو نةبَيت، هةرجةندة بؤتة ثَيجةوانةى ثةيِربطرنة

 .بةرَيزتان
 د.ظاال فريد ابراهيم/سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز 

تااا  سوثاس بؤ بةرَيزتان و بؤ رونكردنةوةكةشتان ثَيجةوانةى ثةيِرةو نية، لةبةر ئةوةى ئَيمة راوةستابووين 
بااة ) بااوو  بااووة،  تااةواو  ( 11ئةو دوو ئةندامةش دَين دةنطى لةسةر دةدرَي ئةورؤ ليذنةى ياسايي بة تةواوى 

هااةمووؤئةندام لةوِر كااوو  سااايي و وة نااةى يا سااةرؤكايةتى ليذ سااتةى  نااانى دة بااؤ ثَيكهَي يااة   ة هةفتةيةكمان هة
 .ليذنةكانى تر سوثاس بةلَي دكتؤر

 
 

 رَيبوار عبدالرحيم عبداهلل: بةرَيز
 .ؤكى ثةرلةمانسةر بةرَيز



 55 

( 2ناوخؤى ثةِرلةمان و بِرطةى )( لة ثةيرةوى 28نكردنةوة و تةفسريَيك بؤ ماددةى )وهةَلبةتة تةنها بؤ رو
ماااددة  لااة  سااتة  كة دةنطة دةنطَيكى ثةيداكرد لة نَيوان هةندةك ثةرلةمانتارانى فراكسيؤنَيكى ديارى كراو، را

طااة )28) يااةكالى 2( بِر لااةمان  لااة ثةِر ساايؤنةكان  يااةتى فراك ياَاذةى نوَينةرا ياَاى ر بااة ث نااةكان  كااة ليذ هاااتووة   )
شااتنة ياااليكردنةوةى ئةو رَيذةيةى ديار نيدةكرَيتةوة، بةاَلم ميكانيزمى يةك ئااةو داني ئااةوةى  ثااَيش  يااة  ة، بؤ

ساز بكرَي فراكسيؤنةكان لة طةَل دةستةى سةرؤكايةتى ثةِرلةمان طةنطةشةى ئةوةيان كرد بة ض ئاليةتَيك و 
بااة بااوون  كااؤك  ئااةوة  سااةر   بة ض ميكانيزمَيك ئةو رَيذةية يةكاليي بكرَيتةوة ديارة هةموو فراكسيؤنةكان لة

مااةش   ثااةراوَيزى ئة لااة  تااةوةو  يااةكاليي بكرَي يااة  ئااةو رَيذة ضااوار  سااةر  يااةك لة طااؤ(  سااانت لي ثَيى سيستةمى )
بااَي ةكان ديارى كرا، بؤية بؤ جارةسةربةركةوتةى فراكسيؤن ساات دة كااة درو كردنى ئةو ئيشكالية ياساييانةى 

باادرَي  ،بكرَي يان دةبَي ئةم ثةيِرةوة هةموار بكرَيتةوة يان ميكانيزم و ئاليةتةكة ديارى فااةت  ئااةبَي دةر يان 
سااانت  سااتةمى ) وةكو ضؤن ئَيستا دةرفةت درا بة فراكسيؤنةكان طفتوطؤيان كرد دةستنيشانى ميكانيزمى سي

 .، زؤر سوثاسكرد ليطؤيان(
 د.ظاال فريد ابراهيم/سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز 

بااؤ ر بااةرَيزت رووسااوثاس  نااةوةى  ثااةوونكرد يااةوة دراوة  لااةو بارة نااةوة  ناااوخؤنكرد سااتورى  ،يِرةوى  كااو دة وة
مااة  ئااةوة مةعلو مااة  كااة ميكانيز ثةِرلةمان واية تةنها زياتر تةركيز لةسةر بنةما رةئيسيةكان دةكات، ئةوةى 
الى هةموان بة ثَيى ئيتفاق دةبَينت لة نَيوان فراكسيؤنةكان و وة فراكسيؤنةكانيش خؤيان ئيتفاقيان لةسةر 

ناادامانىئةو ميكانيزمة بؤ دابةش كردنى ئةندا بااةرَيزان ئة سااوثاس  نااةكان زؤر  سااةرؤك ليذ لااةمان  مانى  ثةر
 .دانيشتنةكةمان هةَلطرت

 
  

 
 

 
 
       د. ظاال فريد ابراهيم                              هَيمن هةورامي        مين نيب قهوضي                             

 ري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةمانيسكرتَيري ثةرلةماني                        جَيط  
 عَيراق  -عَيراق                           كوردستان  –عَيراق                              كوردستان  –كوردستان 
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 (ي3ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 2019–3–20رَيكةوتي  شةممة

 هةَلبذاردن ثَينجةميخولي 
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 (3ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 3/2019/ 20 رَيكةوتي شةممة
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عَيراق بة  -ثةرلةماني كوردستان   20/3/2019رَيكةوتي  رؤذي شةممة(ي ثاش نيوةِرؤي 3كاتذمَير )   
بةِرَيز هَيمن هةورامي جَيطري  هيم سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبوونيسةرؤكايةتي د. ظاال فريد ابرا

ساَلي ثَينجةمي (ي خولي 3سةرؤك و، بةِرَيز مين نيب قهوضي سكرتَيري ثةرلةمان, دانيشتين ذمارة )
 ( ي خؤي بةست.2019)

 بةرنامةي كار:
ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان  ( لة ثةيِرةوي47( و ماددةي )16بةثَيي حوكمي بِرطةي )يةكةم(ي ماددةي )

مااارة ) – لااة 3عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياريدا بةرنامةي كاري دانيشتين ذ كااةم  ساااَلي ية (ي 
كااةوتي 3خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان لة كاتذمَير ) شااةممة رَي يااوةِرؤ رؤذي  ثاااش ن (ي 

 ( بةم شَيوةية بَيت:20/3/2019)
كااةم: خو هااةرَيمي ية سااةرؤكايةتي  مااةزراوةي  نااةوةي دا كااارا كرد ساااي  شاانيازي يا كااةمي )ثَي نااةوةي ية َيند

حااوكمي  –كوردستان  بااةثَيي  سااتور(  نااي دة سااند كرد تااا ثة سااةرؤك  بااذاردني  عَيراق و هةمواري شَيوازي هةَل
 ( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان.80و  79ماددةكاني )

 سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ 
 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.

مااارة ) بااةهارة، 3بةناوى طةىل كوردستانةوة دانيشتنةكةمان دةست ثَيدةكةين، دانيشتين ذ خااولي  سااايي  (ي ئا
لااةمان  سااكرتَيري ثةر ساَلى يةكةم، خوىل ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستاني عَيراق، داوا لة بةِرَيز 

 نامةي كاري دانيشتين ئةمِرؤ خبوَينَيتةوة.دةكةين كة بةر
 قهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان: بةِرَيز منى نيب نادر

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 :بةرنامةى كار

ماااددةي ) لااة  سااَييةم(  كااةم و دووةم و  ماااددةي )16بةثَيى حوكمى بِرطةي )ية لااة  سااَييةم  طااةي  ( و 18( و بِر
ثااةيِرةو54و  48و  47ماددةكاني ) سااتان( لة  لااةمانى كورد ناااوخؤى ثةر سااةرؤكايةتي  -ى  سااتةي  ياَاراق، دة ع

مااارة ) شااتين ذ خااولي 3ثةرلةمان بِرياريدا بةرنامةي كاري داني لااة  كااةم  ساااَلي ية بااةهارةي  خااولي  سااايي  (ي ئا
كااةوتى )3ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةمان لة كاتذمَير ) شااةممة رَي ( 30/3/2019(ى ثاش نيوةِرؤي رؤذى 

 :بةم شَيوةية بَيت
هااةرَيمي  سااةرؤكايةتي  مااةزراوةي  نااةوةي دا كااارا كرد ساااي  شاانيازي يا كااةمي )ثَي نااةوةي ية كااةم: خوَيند ية

شااَي –كوردستان  هااةمواري  ياَاراق و  سااندع تااا ثة سااةرؤك  بااذاردني  حااوكمي وازي هةَل بااةثَيي  سااتور(  كردني دة
 ( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان.80و  79ماددةكاني )
 ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.ظاال فريد
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ماااارة ) شاااتين ذ تاااةي داني لاااةمان ثوخ ساااكرتَيري ثةر كاااةوتي 2باااةِرَيز  شاااةممة رَي ساااَي  ساااايي رؤذي  (ي ئا
 خبوَيننةوة. 12/3/2019

 بةِرَيز منى نيب نادر قهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ماااارة ) شاااتين ذ تاااةي داني شاااةممة ر2ثوخ ساااَي  ساااايي رؤذي  كاااةوتي (ي ئا شاااَيوةيةي  12/3/2019َي باااةم 

 خوارةوةية:
 دةستثَيكردني دانيشنت لةاليةن سةرؤكي ثةرلةمان.-1
 خوَيندنةوةي بةرنامةي كارو ثوختةي دانيشتين ثَيشوو لة اليةن بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان. -2
 دةست ثَيكردني بِرطةكاني بةرنامةي كار لة اليةن بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. -3
سااايي س -4 سااوَيندي يا كااة  ثااالَََيوراوةي  ئااةو  شااوَيين  لااة  بااراهيم(  وَيند خواردني ثاَلَيوراو بةِرَيز )راهي راهرب ا

 .2009(ي ساَلي 13نةخواردووة بةثَيي ماددةي يةكةم لة ياساي ذمارة )
 دةنطدان لةسةر زياد كردني دوو ئةندام بؤ سةر ليذنةي كاروباري ياسايي. -5
ياااةك لةال -6 ناااة روونكردنةوة نااااني ليذ باااة ثَيكهَي ساااةبارةت  لاااةمان  ساااةرؤكي ثةر طاااري  باااةِرَيز جَي ياااةن 

 هةميشةييةكاني ثةرلةمان.
كاااني ) -7 بااةثَيي ماددة لااةمان  (ي 29و  28دةنطدان و ثةسند كردني ثَيكهَيناني ليذنة هةميشةييةكاني ثةر

 ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان.
 ِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.كؤتايي هاتين دانيشتنةكة لة اليةن بة -8

 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بااؤ  نااةبوون  مااادة  لاَاةت ئا بااةبَي مؤ يااان  ياَادراون،  لاَاةت ث نااةي مؤ ئااةو ئةنداما بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان، ناوي 
لااةم2دانيشتين ذمارة ) بااذاردني ثةر جااةمي هةَل خااولي ثَين لااة  كااةم،  ساااَلي ية بااةهارةي  خااولي  سااايي  اني (ي ئا

 خبوَيننةوة. 12/3/2019كوردستان لة بةرواري 
 بةِرَيز منى نيب نادر قهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مااارة ) شااتين ذ بااؤ داني نااةبوون  مااادة  سااايي 2ناوي ئةو ئةندامانةي مؤَلةت ثَيدراون، يان بةبَي مؤَلةت ئا (ي ئا
 :12/3/2019مي هةَلبذاردني ثةرلةمان لة بةرواري خولي بةهارةي ساَلي يةكةم لة خولي ثَينجة

 ضيا محة شريف/ مؤَلةت.-1
 سةرضنار امحد حممود/ مؤَلةت. -2
 صباح حممود حممد/ مؤَلةت. -3
 / مؤَلةت. مصطفىشريكو جودت  -4
 عبدالستار جميد عبدالقادر / مؤَلةت. -5
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 مسلم عبداهلل رسول / مؤَلةت. -6
 ت.هةورامان محة شريف / مؤَلة -7

بااة 23فراكسيؤني يةكَييت بةثَيي بِرطةي حةوتةم لة ماددةي ) سااتان  لااةماني كورد (ي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةر
 ئامادة نةبوو هةذمار ناكرَيت، سوثاس.

 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
بةجَي كردني بِرطةكاني سوثاس بؤ سكرتَيري ثةرلةمان، بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، ئَيستا دةست بة جَي 

بةرنامةي كاري دانيشتين ئةمِرؤمان دةكةين، وا ديارة نوقتةي نيزامي هةية؟ نوقتة نيزامةكان وةردةطرين، 
 بةَلَي كاك عبدالستار فةرموو.

 بةِرَيز عبدالستار جميد عبدالقادر:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.
 بةِرَيزان.

ئااةويش من هةم  يااة،  شاامان هة هااةم داواكارييةكي كااةم،  لااةمان دة داواي روونكردنةوةيةك لة سةرؤكايةتي ثةر
( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةمان هةر فراكسيؤنَيك ذمارةي ثَيويسيت واذوو 79ئةوةية ئَيمة بةثَيي ماددةي )

سااةر كااات،  لااةمانيش كؤكردةوة، بؤي هةية ثَيشنيازي ياسا ثَيشكةش بة سةرؤكايةتي ثةرلةمان ب ؤكايةتي ثةر
ماااددةي  لااة  كااة  يااةي  ضااوار بِرطة لااةم  يااةكَي  طااةر  كااةن، ئة تاااوتوَيي دة سااايي  بة هةماهةنطي لةطةَل ليذنةي يا

لااة )80) مااةَل  ساايؤني كؤ كااو فراك مااة وة كااارةوة، ئَي مااةي  تااة بةرنا ئااةوة دةخرَي ياَات،  (ي 26(دا هاتووة تَييدا ب
سااةرؤكايةتي ساااي  هااةمواري يا بااؤ  سااايةكمان  ثاارؤذة يا بااة  مااانط  شااكةش  نااةوةي ثَي كااارا كرد بااؤ  هااةرَيم 

( ثَينج 33و  32و  31و  30و  29بةِرَيوةبةري ثرؤذةكان كردووةو هةمووشي واريد كراون بة ذمارةكاني )
لااة ) كاارا  سااةت  كااة ديرا سااايةي  ثاارؤذة يا ئااةو  بااةت  شااكةش 28ثرؤذة بووة، تةبعةن بؤ هةمان با مااانط ثَي (ي 

سااتى  (ي مانط ثَيشكةش26كراوة، هي ئَيمة لة ) بااةالم بةِرا كراوة، ئةوة ذمارةى واردةكان الى خؤتان هةية، 
هااةموارى  بااؤ  كااة  كااة ثرؤذة ئَيمة دةثرسني بؤضى ئةو ثرؤذةيةى ئَيمة نةدراوةتة ليذنةى ياسايى، لةكاتَيكدا 
يااةكى  بااةثَيى ماددة كااة  هااةبووة،  كااة  نااةى  ياساى سةرؤكايةتية و ناوةِرؤكةكةشى جياية لة هةندَى لةو ثرؤذا

سااةكة ديكة ب ئااةو ثر اسى هةمان ناوةِرؤك كراوة، كة نابَى هةمان ناوةِرؤكى هةبَى، بؤية بةِراستى بةنيسبةت 
كااة  بااووة  مااان وا بااووةو ثَي طاارنط  ثااَى  هااةرَيممان  سااةرؤكايةتى  مااة  سااتان، ئَي ثرسَيكى طرنطة لة هةرَيمى كورد

بااؤ كؤب شااى  يااةكى نيشتماني ياان كؤدةنط هااةوَل دةدة كااة  تااةوة  كااارا بكرَي شااَيوةيةك  كااةوتنى بة نااةوة، رَيك كةي
تااة  مااةش نةبَي ياَات، ئة خااؤش ب ياَاى  لاَاى ث سااتان د هااةرَيمى كورد جااةماوةرى  خااةَلك و  بااَى و  اليةنةكانى لةسةر 
يااةكطرتوو،  نااوَى و  نااةوةى  كااة  ساايؤنَيك  ثرسَيك كة ديسانةوة قةيرانَيكى ديكة دروست بكات، كة ضةند فراك

وة، ئةمة بةِراستى كارَيكى باش نيية، ئاراستةيةكى نازائ ئةوانةى تريش ثرؤذةيان هةبوو كة ديارة نةهَينرا
بااةآلم 28خراث وةردةطريَى لةوةى كة ئَيستا من بؤضى لة ) (ى مانط ثرؤذة ثَيشكةش كراوةو كارى ثَيكراوة، 



 62 

سااة 26لة ) ئااةم ثر بااؤ  نااني،  تااةبيعى دةزا بااة  (ي مانط ثَيشكةش كراوةو باسى ناكرَيت؟ لةطةَل ئةوةشدا زؤر 
لااةوةى طرنطة ئةطةر ئةم كؤب طاارنطرت  كااةوين  ياَاك ب يااةك ر وونةوةشى بؤ دوا خبرَيت، هةموومان لةسةر ثرؤذة

يااة،  كااةى ئَيمة ئااةوة داواكارية سااتى؟  نااَى بةِرا يااةعنى دةيهَي كاارَى،  فااةرامؤش ب ناادَيكيان  ثاارؤذةى هة سااتا  كة ئَي
خااؤ دن بااَى،  خااراث بَيجطة لة روونكردنةوةكة، ئةم ثرسة دةهَينَى، هيض ثَيويست ناكات ثةلة ثةل دروست  يااا 

لااة )10نابَيت كة ) يااةعنى  ياَات،  تااةئخري ب يااة  ئااةم كؤبوونةوة كااةش  لااة 30/9( رؤذى دي كااراوة  بااذاردن  ( هةَل
باااش 6/11) يااةكى  بااة كؤدةنط مااة  ( سوَيند خوراوة، ئَيستا ئةمِرؤ ضةندى مانطة؟ بة هةفتةيةكى ديكةش ئَي

ى كوردستانةوة هةية و تاك تاكى هاوهةَلوَيست بني لةسةر ثرسَيكى طرنط و طةورة كة ثةيوةندى بة هةرَيم
 هةرَيمى كوردستانةوة هةية رَيك بكةوين، سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
فةرموو............. تكاية تةنها خاَلى ثةيِرةوى، لةبةرئةوةى نابَى لة رَيطةى خاَلى ثةيِرةوى  كاظمسوثاس، د.

 ةوى بطوترَى، فةرموو.ختابات بدرَيت، تةنها خاَلى ثةيِر
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

بةِرَيز خاَلى ثةيِرةويةكةت؟ فةرموو.................... قسةكانت ثةيِرةوى نةبوون، داوا دةكةين لة ثرؤتؤكؤل 
هااةر ئة كااة ئةو قسانةى كة ناشياون بؤ موئةسةساتى هةرَيمى كوردستان بسِرَينةوة، ئيشارةت بةوة  ناادامَيك 

يااةك  لااة  يااة  شااى ني كااات و بؤ ياَاوة دة سااةى ث كااة ق يااةى  قسةى كرد ثَيويستة ئيشارةت بدات بةو ماددة ثةيِرةو
كااانى  لااة هاورَي شااتطريى  تااةنها ث دةقة زياتر قسةكانى بكات، هةر ئةندامَيكى تر كة بيةوَى نةفسى قسة بكات 

 بكات و قسةكانى دووبارة نةكاتةوة، كاك سؤران فةرموو.
 سوران عمر سعيد: بةِرَيز

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ماااااددةى ) سااااتان  لااااةمانى كورد ناااااوخؤى ثةر ثااااةيِرةوى  سااااتةى 16بااااةثَيى  سااااةآلتةكانى دة ئااااةرك و دة  )

مااةكانى  ياَاى حوك بااة ث لااةمان  شااتنةكانى ثةر كااارى داني مااةى  سةرؤكايةتيية، يةكةم/ دانان و رَيكخستنى بةرنا
سااتةى  ئةم ثةيِرةوة، بةآلم بةداخةوة ئةوةى ئةمرؤ ثااةيِرةوة دة ئااةم  مااةكانى  ياَاى حوك لة بةرنامةى كار، بة ث

تااة  شااكراوة و دراوة سااايةكة ثَيشكة هااةموارى يا سةرؤكايةتى كارى نةكردووة، بة ثَيى ئةم ثةيِرةوة ثَيشنيارى 
 كاروبارى ليذنةكان، بةآلم لَيرة نيية، داواكارم.......... . 

 
 

 ان:بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةم

بةِرَيز كاك سؤران قسةكانت دووبارةية و تيكرارة لة بؤ قسةى بةِرَيز سةرؤكى فراكسيؤن كة كاك عبدالستار 
 تكاية تةنها ثشتطريى ىَل بكةو ثةيامةكةتان طةيشتووة، د.شَيركؤ فةرموو.

 :مصطفىبةِرَيز د.شريكو جودت 
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 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 بةناوى خواى طةورة و ميهرةبان.

ثااةيِرةوى 78َيز سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان، ئَيمة ديارة بة ئيشارةت بةماددةى )بةِر لااة  سااادانان  سااةى يا لااة ثرؤ  )
تاار  ناوخؤ كة باسى لَيوة كردووة، وةكو فراكسيؤنى يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان و ضةند ثةرلةمانتارَيكى بةِرَيزى 

جااة 18/2/2019ضةند ثرؤذةيةكمان ثَيشكةش كردووة لة  ثاارؤذة بة  كااةم  تااا ية لااةمان وا سااةرؤكايةتى ثةر نابتان و 
ئااةم  يااة  يااةك ئةبوا لااةى  بااة ث خااةَلك و  ناااتى  خااةَلك و موعا خااةمى  كااة  بااوو  بوو لة ثةرلةمانى كوردستان كة ثَيمان وا
لااة  ساايارةكة  سااتا ثر ئااةجنام ئَي بااةآلم دةر خااةَلك،  ناااتى  لااة موعا يااة  تااى بووا ثةرلةمانى كوردستانة يةكةم هةنطاوى بري

ئااةو روونكردنة سااةتكردني  وةية كة داواي دةكةم لة ليذنةي ياسايي كة لة راثؤرتةكةدا واي وةاَلمداوةتةوة كة بؤ ديرا
لااةكردني  عااةن دواي ئيحا شااكراوة، تةب كااة ثَيشكة هااةرَيم  ياسايانة ئةوانة لة اليان ماوةتةوة، تةنها ياساي سةرؤكايةتي 

سااةكردني  جةنابتان بؤ هةموو ياساكاني ئَيمةش و ئةوانيش بؤ ليذنةي ياسايي، ئايا ليذنةي ياسايي سةاَلحيةتي ديرا
طااةر 78هةية؟ يان زةمانةت بة ثَيي ماددةي ) ضااونكة ئة سااادا،  ثااِرؤذة يا لااة  كااان  بااووني ثَيوةرة ( زةمانةت كردني ثَي 

نااةكاني  هااةموو ليذ بااة  بااوو  سااايي  نااةي يا وابَي ليذنةي ياسايي ديراسةي هةموو ياساكان بكات ئةوة ماناي ئةوةية ليذ
ماااددةي ) ياَاي  بااة ث بااةاَلم  لااةمان،  بااووني 78ثةر نااةت  تااةنها زةما سااايي  نااةي يا لااةمان ليذ ناااوخؤي ثةر ثااةيِرةوي  (ي 

 ثَيوةرةكان دةكات لة ياساكة، بؤ ئةوةي فيعلةن ثِرؤذة ياسا بَيت دةرئةجنام بَيتة هؤَلي ثةرلةمانةوة، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ز كاك مةم فةرموو.بةِرَي
 بةِرَيز مةم برهان حممد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ماااددةي  كااةوة  ساابةت ثةيِرةوة بااة ني كااة  يااة  كااةم، ئةوة سااة ب مااةوَيت ق ثااةيِرةو دة خاااَلي  من تةنها لةسةر دوو 
خاااَلي )79(ي ثةيرٍِِةوةكة ئاماذةي بة ضوار خاَلي ماددةي )80) ناااو  طااةي  ضااوار بِر كااات 79( كردووة،  ( وا دة
كااو ث مااة وة سااايةي ئَي ثااِرؤذة يا ئااةو  نااةكرَيت،  بااؤ  نااةوةي  كااارةوة خوَيند مااةي  تااة بةرنا سااايةك نةخرَي ِرؤذة يا

كااة 10فراكسيؤني نةوةي نوَي بة ) يااة  يااةي تَيدان ضااوار بِرطة لااةم  كااام  هاايض  كااردووة  شااكة ان  ( ئيمزاوة ثَي
ماا ساااكةي ئَي ثااِرؤذة يا يااةك، دوو:  ئااةوة  نااةكرَيت  شااكةش  ئااةوةي ثَي بااؤ  ياَات  كااار ب لااة )هؤ مااانط 26ة  (ي 

لااة ) ياَات  شااكراوة، 28ثَيشكةشكراوة، ئةم ثِرؤذة ياسايةي كة خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ دةكر مااانط ثَيشكة (ي 
مااان روون  لااةمان بؤ سااةرؤكايةتي ثةر كااو  جااةنابتان وة كااةين  حااةز دة يااة و  ساااني تَيدا ئةوة جؤرَيك لة نا يةك

 بكةنةوة هؤكار ضية؟ زؤر سوثاس.
 

 اهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ظاال فريد ابر

 كاك كاوة فةرموو.
 بةِرَيز كاوة عبدالقادر حسن:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
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 بةناوي خواي طةورة و ميهرةبان.
نااوَي  نااةوةي  ساايؤني  ناادامي فراك سااتان و ئة لااةماني كورد لااة ثةر سااايي  نااةي يا ناادامي ليذ كااو ئة ماان وة يااار  د

ئااةو شااكردني  سااةر ثَيشكة مااي لة تااةي نيزا مااةوَيت نوق لااة رؤذي ) دة كااة  سااايانةي  طااةوة 28ثااِرؤذة يا (ي مان
كااةم  ئااةوة ب سااةر  سااة لة مااةوَيت ق كااراوة، دة سااتان  لااةماني كورد سااايي ثةر طةيشنت ياخود ئاِراستةي ليذنةي يا

ماااددةي ) ياَاي  بااة ث يااارة  ياَاك )79د سااتةي 10( كات شااي دة سااايةك ثَيشكة ساايؤنَيك يا هااةر فراك لااة  ناادام  ( ئة
ثااِرؤذة سةرؤكايةتي دةكةن و ئةوانيش ئاِراس تةي ليذنةي ياسايي دةكةن و ئةو ياساية ياخود ثَيشنيازي ئةو 

ياساية سةرؤكايةتي ثةرلةمان لةطةَل ليذنةي ياسايي تاوتوَيي ثِرؤذةكة بكةن، ئةطةر ئةو ثِرؤذةية ئةو ضوار 
اخود مةرجةي تَيدانةبوو دةبَيت بة هةماهةنطي رةت بكرَيتةوة، نةك بة تةنها سةرؤكايةتي رةتي بكاتةوة، ي

 ليذنةي ياسايي، هةتا ئةطةر تَيبينيشي هةبوو دةبَيت خبرَيتة ثةرلةمان، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان.
يااة  كااة طوا ئااةوةيانكردووة  لااةيي  ساايؤنَيك ط ضااةند فراك يااةوة،  تااةي نيزام طاااي نوق ثةيامةكةتان طةيشت لة رَي

كاااري ثِرؤذ مااةي  تااة بةرنا ساااكةيان نةخراوة ثااِرؤذة يا لااةمان و  سااةرؤكايةتي ثةر بااؤ  ة ياسايان بةرزكردؤتةوة 
كاااك  بااةَلَي،  ئةمِرؤ بة مةبةسيت ئةوةي كة خوَيندنةوةي يةكةمي بكرَيت، نوقتةي نيزاميةكي ترمان هةية، 

 ئومَيد فةرموو.
 بةِرَيز اوميد عبدالرمحن حسن:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( بِرطةي دووةم يةكَيك لةو بةِرَيزانة كة باسي لةوةكرد ناوي فراكسيؤني ثارتي هات بة 55ثَيي ماددةي )بة 
ماااددةي ) ياَاي  ئااةو 55ث ئااةوةي  بااةر  سااِرَيتةوة لة كااؤل ب لااة ثرؤتؤ ناااوة  ئااةو  كااةين  طااةي دووةم داوا دة لااة بِر  )

 ئةندام ثةرلةمانة، زؤر سوثاس. (68ثِرؤذةيةي كة ثَيشكةشكراوة ثِرؤذةي فراكسيؤني ثارتي نية، ثِرؤذةي )
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

لااةمان و  نااداماني ثةر بااة ئة بااةر  سااات و بةرام بااة موئةسة بااةر  شااياوةكان بةرام داوامانكردووة هةموو قسة نة
خاااَلي بةرامبةر بة فراكسيؤنةكان هةمووي لة ثرؤتؤكؤل بسرَيتةوة، ئةوةي كة ثةيوةستة بة ثِرؤذة ياساك ان 

نااةوة دةدات  سااتان روونكرد لااةمان كورد سااةرؤكايةتي ثةر سااتةي  سااتا دة هااات، ئَي تااايي  ياَات، كؤ نيزامي وةرناطر
يااة  لةسةر ئةو نوقتة نيزاميانةي كة وةرطريان، ثةيامي هةمووتان طةيشت و خاَلةكان لةسةر ئةوة بوون كةوا

م دانةنراوةتة بةرنامةي كار و ئيحالةي ضةند ثِرؤذة ياسايةك بةرزكراوةتةوة بؤ دةستةي سةرؤكايةتي، بةالًََ
ماااددةي ) هااةمووتان  ياَات،  سااة بكر ئااةوةي ديرا بااؤ  نااةكراوة  ساااييش  نااةي يا ناااوخؤي 79ليذ ثااةيِرةوي  لااة   )

سااةرؤكايةتي  سااتةي  بااة دة شااكةش  سااايانةي ثَي ثااِرؤذة يا ئااةو  كااة  سااتةداية  بااةر دة ثةرلةماني كوردستانتان لة
هااةنطي ثةرلةماني كوردستان دةكرَين ثَيويستة ئي بااة هةما سااايي  حالة بكرَين بؤ ليذنةي ياسايي و ليذنةي يا

نااةي  لااةو ثَيوةرا لةطةَل دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان رةزامةندي دةدات بة ثَيي بووني يةكَيك 
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يااان  هااةبَيت، دووةم سااايي  كة بؤيان داناوين، يةكةميان ئةوةية كة لة بوارَيكي طشتيدا بَيت و ثَيويستيةكي يا
بااارطراني ئةو سااتة  كااة ثَيوي يااارن  لاَاةكان د هااةموو خا ضااوارةميان  سااَييةم و  هااةبَيت،  سااايي  شااايي يا كااة بؤ يااة  ة

بااة  كااة  سااايانةي  ثااِرؤذة يا ئااةو  سااةرؤكايةتي  داراييش لةسةر حكومةتدا دروست نةكات، ئَيمة وةكو دةستةي 
ياَا سااتاني ع هااةرَيمي كورد يااةن )دةستمان طةيشتووة بريتية لة ثِرؤذة ياساي مرؤظ سازي لة  كااة لةال ( 11راق 

ساايؤني  ئةندام ثةرلةمان واذؤي لةسةر كراوة كة فراكسيؤنةكاني يةكطرتوو و فراكسيؤني نةوةي نوَي و فراك
سااولفةي  تااة  عااةقارة، وا شااينةي  شااتوة ثَي سااتمان طةي كااة بةدة سااا  كؤمةَلي ئيسالميشي تَيداية، دووةم ثِرؤذة يا

يااةن فراك بااارة لةال سااايةش دوو ثااِرؤذة يا ئااةو  ساايؤني عةقار،  مااةَل و فراك ساايؤني كؤ يااةكطرتوو و فراك ساايؤني 
نةوةي نوَيشي تَيداية، ثِرؤذة ياساي سَييةم هةمواري يةكةمي ياساي وةبةرهَينانة دووبارة ئةو ثِرؤذة ياساية 
ناااوَي  ناااةوةي  طاااؤِران و  سااايؤني  هاااةروةها فراك ماااةَل،  ياااةكطرتوو و كؤ سااايؤنةكان  ناااداماني فراك ياااةن ئة لةال

لااة ثَيشكةشكراوة و ئاِرا نااة  لاَاة ونبووةكا ستةي ليذنةي ياسايي كراوة، ثِرؤذة ياساي ضوارةم ثِرؤذة ياساي مندا
يااةن  شااَيوة لةال هااةمان  بااة  سااايةش  ثااِرؤذة يا ئااةم  ياَاراق  سااتاني ع هااةرَيمي كورد لااة  لاَاةكان  بااة كؤمة ضااة  كؤ

تااا ساااي كؤ ثااِرؤذة يا بااة فراكسيؤنةكاني يةكطرتوو و طؤِران و توركمان و نةوةي نوَي ثَيشكةشكراوة،  كااة  ييش 
عاارِياق  دةست سةرؤكايةتي ثةرلةمان كةوتووة ثِرؤذة ياساي كاراكردنةوةي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستاني 
بااةر  كااة لة سااايةي  ثااِرؤذة يا و هةمواري شَيوازي هةَلبذاردني سةرؤك و تا ثةسندكردني دةستوور، ئةو شةش 

ياَا بااة ث سااا  ماااددةي )دةسيت سةرؤكايةتي ثةرلةمان دابووة هةر شةش ثِرؤذة يا ناااوخؤي 79ي  ثااةيِرةوي  لااة   )
سااَيت،  خااؤي بنوو ثااؤرتي  سااايي را نااةي يا ثةرلةماني كوردستان ئاِراستةي ليذنةي ياسايي كراوة بؤ ئةوةي ليذ
كااؤثي  ساااييمان  نااةي يا ليذنةي ياسايي كؤبوونةوةي خؤي ئةجنامداوة، راثؤرتي خؤي نووسيووة، راثؤرتي ليذ

بااؤ كردووة لة ناو سةندوقي هةموو ئةندامة باادةييَن  يااان  كااة كات ياااري داوة  سااايي بِر كامنان داناوة، ليذنةي يا
فااز  سااايي رة نااةي يا لااة ليذ ساااش  ثاارؤذة يا يااةك  تااةوة،  ساااكاني رةت كردبَي ثااِرؤذة يا نااةك  ثِرؤذة ياساكاني تر، 
بااةر  كاارَي، لة تاار ب ساااكاني  ثاارؤذة يا سااةي  ئااةوةي ديرا بااؤ  نةكراوةتةوة، بةَلكو داوايان كردووة كاتيان بدةييَن 

كااة ئ هااةرَيم  ةوةي بارطراني دارايي دروست ئةكةن، ثَيويستة ئاراستة بكرَين بؤ كابينةي نؤيةمي حكومةتي 
نااةوةي  ساااي كاراكرد ثاارؤذة يا ئااةوةي  سااةر  نااةبووة لة سااايي الري  نااةي يا بااةاَلم ليذ نااةبووة،  شااكيل  جااارَي تة

بااة نااةي دامةزراوةي سةرؤكايةتي هةرَيم خبرَيتة بةرنامةي كار، دةستةي سةرؤكايةتي  لااة راي ليذ طاارتن  رَيز 
لااةو  ياَاز  ئااةبَي ر يااةك  هااةر  ليذنة بااة  ياادات  ثااةيرةو ب سااةاَلتَيك  ياسايي، ضونكة ئةوة ئةبَي وازيح بَي، هةر دة
ساااكان  ثاارؤذة يا هااةموو  ليذنة و دةسةاَلتي ئةو ليذنةية بطريَي، ثةيرةو نةيوتووة ليذنةي ياسايي بؤي هةية 

ئااةَلَي ل كااات،  بااوَلي ب يااان ق سااايانةي رةفز بكاتةوة  ئااةو يا طااةر  يااة ئة ياَاوةرَيكم هة ضااةند ث ماان  سااايي  نااةي يا يذ
كااار،  مااةي  تااة بةرنا ئااةوةي خبرَي بااؤ  باادة  ثَيشكةش كراون ئةو ثَيوةر و قيود و شروتانةي هةبوو رةزامةندي 
ئةطةر نةبوو رةزامةندي نادةي لةسةري، ئينجا دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستانيش بة رَيز طرتن 

ناا لااة راي لااة راي ليذ طاارتن  بااة رَيز سااايي،  نااةي يا طااةل ليذ هااةنطي لة بااة هةما سااراوة  ضااونكة نوو سااايي،  ةي يا
كااراوة  ثااةيرةو  ئااةوةي  نااا،  يااان  كااار  مااةي  تااة بةرنا يااة خبرَي ئااةو ثرؤذة ئااةدات  خااؤي  ياااري  سااايي بِر ليذنةي يا
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كااان شااي بَياليةني تةواوة و ئيحرتامة لة ئيختيساسي ليذنةي ياسايي، داواي كاتي كردووة بؤ ثرؤذة تاار، داوا ي 
كااةمي  خاااَلي ية نااي  بااةجَي كرد جااَي  بااة  ساات  كردووة ئةو ثرؤذةية خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ بكرَي، ئَيستا دة
نااةوةي  بةرنامةي كار ئةكةين، داوا لة ليذنةي ياسايي ئةكةين بفةرموون بؤ شوَيين خؤيان بؤ ئةوةي خوَيند

 يةكةم بؤ ئةو ثرؤذة ياساية بكةن، فةرموو.
 د عبداهلل:بةرَيز بذار خال

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سااتان هااةرَيمي كورد سااةرؤكايةتي  نااةوةي  بااذاردني -ثَيشنيازي ياساي كاراكرد شااَيوازي هةَل هااةمواري  ياَاراق و  ع

يااةن 8سةرؤك و ثةسند كردني دةستور كة لة ) كااة لةال ضااوواندني  يااةكاني دةر طااةَل هؤ هاااتووة لة ( ماددة ثَيك
 ة ثَيشكةش كراوة كة ئةمانةن:ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانةو

 علي محة صاحل 1
 ئومَيد عبدالرمحن حسن  -2
 فريد يعقوب اليا -3
 عبداهلل حاجي حممود -4
 ئايدن معروف سليم -5
 ئازاد اكرم بهرام -6
 رؤميؤ حوزيران نيسان -7
 حميدين جسن يوسف -8
 فاهيك كمال سوغؤمون-9

 حممد سعدالدين انور -10
 بكالرا ئؤديشؤ يعقو -11
 جنان جبار بؤيا -12
 صباح حممود حممد -13
 ضيا محيد شريف -14
 حسيبة سعيد ابراهيم -15
 طالوَيذ عوبيد عومسان -16
 زاهري حممد علي -17
 بذار خاليد عبداهلل -18
 احسان حممد سليم -19
 رَيبوار عبدالرحيم عبداهلل -20
 نزار مال غفار -21
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 ليزا فلكدين كاكةيي -22
 اغا قادر سفني اغا عمر -23
 هَيظيدار امحد سلمان -24
 ارشد حسني حممد -25
 بهجت علي ابراهيم -26
 جنات شعبان عبداهلل -27
 سامل عبداهلل حسن -28
 خدجية عمر تها -29
 حمسن حسني مستفا -30
 ادريس امساعيل عبوش -31
 حكمت حممد ابو زيد -32
 مةم اسكندر مةم اسكندر -33
 جيهاد حسن ابراهيم -34
 ة مراد حيدرهدي -35
 ريظنط حممد علي -36
 سارا دلشاد بكر -37
 جالل حممد امني -38
 شايان كاكة صاحل حممد -39
 طوَلستان سعيد حممد -40
 خضر طهياسني  -41
 بَلَين امساعيل حاجي ابراهيم -42
 رؤبينا اوملك عزيز -43
 ويسي سعيد ويسي -44
 ليال عبداجلبار عبدؤ -45
 زَيدان رشيد خان اودل -46
 جالل حممد عبداهلل -47
 سوسن حممد مريخان -48
 طوليزار رشيد حاجي -50
 زانا خالد امساعيل -51
 سعيد مستفا ترتخان -52
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 ثَيشةوا تاهر مستفا -53
 خبتيار شكري سلَيمان -54
 سروان حممد علي -55
 بهمن كاكة عبداهلل امحد -56
 جوان يونس حممد -57
 طوَلستان باقي سلَيمان -58
 امحد طاهرذيان  -59
 شوان كريم حممد -60
 رؤذان ابراهيم علي -61
 رزطار عيسى سوار -62
 ئاشنا عبداهلل قادر -63
 شرين امني عبدالعزيز -64
 شاخوان رئوف مستفا -65
 دابان حممد حسني -66
 طؤران عمر قادر -67
 رزطار حممد حممود -68

 استةي ليذنةي ثةيوةنديدار بكةن، سوثاس.بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان، داوا ئةكةين ئةو ثرؤذة ياساية ئاِر
 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سااتان  لااةماني كةرد بااةرَيزةكاني ثةر مااة  سوثاس، ئةو ثرؤذة ياساية ئاِراستةي ليذنةي )ياسايي( و طشت ئةندا
نااةي ( لة ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردست30ئةكةين، بةثَيي برطةي سَييةم لة ماددةي ) لااة ليذ ان داوا 

ساايين  ساايت نوو بااة مةبة باادةن  ئااةجنام  ياسايي ئةكةين بةياني كؤبوونةوةي خؤيان لةسةر ئةو ثرؤذة ياساية 
نااة  شااَيوةية هاتي بااةو  تااان،  شااوَيين خؤ بااؤ  فااةرموو  سااايي،  نااةي يا نااداماني ليذ راثؤرت لةسةري، سوثاس بؤ ئة

 كؤتايي جةلسةي ئةمرَؤ.
       د. ظاال فريد ابراهيم                              هَيمن هةورامي                  مين نيب قهوضي                   

 سكرتَيري ثةرلةماني                        جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني  
 عَيراق  -اق                           كوردستان عَير –عَيراق                              كوردستان  –كوردستان 
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 (ي4ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 2019–4–3رَيكةوتي  شةممةضوار

 هةَلبذاردن ثَينجةميخولي 
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 (4ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 4/2019/ 3 رَيكةوتي شةممةضوار

عَيراق  -ثةرلةماني كوردستان   3/4/2019رَيكةوتي  رؤذي ضوار شةممة(ي ثاش نيوةِرؤي 3)كاتذمَير    
بةِرَيز هَيمن هةورامي جَيطري  بة سةرؤكايةتي د. ظاال فريد ابراهيم سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبووني
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ساَلي نجةمي ثَي(ي خولي 4سةرؤك و، بةِرَيز مين نيب قهوضي سكرتَيري ثةرلةمان, دانيشتين ذمارة )
 ( ي خؤي بةست.2019)

 بةرنامةي كار:
( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان 47( و ماددةي )16بةثَيي حوكمي بِرطةي )يةكةم(ي ماددةي )

مااارة ) – لااة 4عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياريدا بةرنامةي كاري دانيشتين ذ كااةم  ساااَلي ية (ي 
بااذا جااةمي هةَل تااذمَير )خااولي ثَين لااة كا سااتان  لااةماني كورد شااةممة 3ردني ثةر ضااوار  يااوةِرؤ رؤذي  ثاااش ن (ي 

 ( بةم شَيوةية بَيت:3/4/2019رَيكةوتي )
هاااةرَيمي  ساااةرؤكايةتي  ماااةزراوةي  ناااةوةي دا سااااي كاراكرد شااانيازي يا ماااي ثَي ناااةوةي دووة كاااةم : خوَيند   ية

تااا ثكوردستان  ـ عَيراق وة هةموواري شَيوازي هةَلبذار سااةرؤك  سااتووردني  سااةندكردني دة سااتنةِر وة ووي خ
كاااني )ر حااوكمي ماددة بااةثَيي  سااايي  نااةي يا ثااؤرتي لَيذ ثااةيِر89 ،88 ،87ا لااة  لااةماني (  ناااوخؤي ثةر ةوي 

 كوردستان.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.
ساا طااةلي كورد بااةناوي  بااان   شااتين بة ناوي خواي بةخشندة و ميهرة سااتثَيدةكةين داني شااتنةكةمان دة تان داني

لااة 4ذمارة ) سااتان  لااةماني كورد بااذاردني ثةر جااةمي هةَل (ي ئاسايي خولي بةهارةي ساَلي يةكةم لة خولي ثَين
كااةوتي  سااعات ) 3/4/2019رَي شااةممة  لااةمان 3رؤذي ضوار سااكرتَيري ثةر بااةرَيز  لااة  يااوةرؤ داوا  (ي دواي ن

 ئةمرؤ خبوَينَيتةوةدةكةين كة بةرنامةي كاري دانيشتين 
  :منى نيب نادر قهوضي / سكرتَيري ثةرلةمانبةِرَيز 

( 16طةكاني )يةكةم ، دووةم سَييةم( لة ماددةي )بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان بةرنامةي كار بةثَيي حوكمي بِر
ماااددةي ) لااة  سااَييةم(  طااةي ) كاااني )18بر كااةمي  56و  55و  54و  52و  48و  47( و ماددة طااةي ية ( بر

ياااري 88ي )ماددة لااةمان بر سااةرؤكايةتي ثةر ( لة ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ـ عَيراق دةستةي 
مااارة ) شااتين ذ كاااري داني مااةي  بااذاردني 4دا بةرنا جااةمي هةَل خااولي ثَين لااة  كااةم  ساااَلي ية بااةهارةي  خااولي  (ي 

 ةية بَيت.بةم شَيو 3/4/20119(ي ثاش نيوةرؤ رؤذي ضوارشةممة رَيكةوتي 3ثةرلةمان لةكاتذمَير )
هاااةرَيمي  ساااةرؤكايةتي  ماااةزراوةي  ناااةوةي دا سااااي كاراكرد شااانيازي يا ماااي ثَي ناااةوةي دووة كاااةم : خوَيند   ية

سااتووركوردستان  ـ عَيراق وة هةموواري شَيوازي هةَلبذار سااةندكردني دة تااا ثة سااةرؤك  سااتنةِر ودني  ووي خ
كاااني )ر حااوكمي ماددة بااةثَيي  سااايي  نااةي يا ثااؤرتي لَيذ ثااةيِر89 ،88 ،87ا لااة  لااةماني (  ناااوخؤي ثةر ةوي 

 كوردستان.
  :د . ظاال فةريد ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز 

مااارة )وس شااتين ذ سااي داني تااةي كؤنوو كااةين ثوخ لااةمان داوا دة سااكرتَيري ثةر سااايي رؤذي 3ثاس بةرَيز  (ي ئا
 خبوَيننةوة . 3/3/2019شةممة رَيكةوتي 
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 :منى نيب نادر قهوضي / سكرتَيري ثةرلةمانبةِرَيز 
بةم  30/3/2019(ي ئاساي رؤذي شةممة رَيكةوتي 3بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان ثوختةي دانيشتين ذمارة )

 شَيوةيةي خوارةوة بوو 
 دةسثَيكردني دانيشنت لةاليةن بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان  -1

بااةرَيز  -2 يااةن  خوَيندنةوةي بةرنامةي كار و ثوختةي دانيشنت و ناوي ئامادةبوو و ئامادة نةبوو لة ال
 رتَيري ثةرلةمان .سك

يااةن  -3 سااا لةال شاانيازي يا ضااةند ثَي شااكردني  بااة ثَيشكة سااةبارةت  روونكردنةوي دةستةي سةرؤكايةتي 
 فراكسيؤنةكان بؤ خوَيندنةوةي يةكةم .

 دةسثَيكردني بِرطةكاني بةرنامةي كار لةاليةن بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان . -4

ماااة -5 ناااةوةي دا سااااي كاراكرد شااانيازي يا كاااةمي ثَي ناااةوةي ية هاااةرَيميخوَيند ساااةرؤكايةتي    زراوةي 
سااتو يااةن  وكوردستان ـ عَيراق و هةمواري شَيوازي هةَلبذاردني سةرؤك تا ثةسةندكردني دة ر و لةال

 سةرؤكي لَيذنةي ياساييةوة 

 كؤتايي هاتين دانيشتين ثةرلةمان لةاليةن بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان  -6

 د . ظاال فةريد ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز 
لاَاةت  ةو هةرِرةيز سكرتَيري ثةرلةمان بةثَيي ثبةرَي كااة مؤ نااةي  ئااةو ئةنداما لةطةل كؤنووس ثَيويستة ناوي 

 .وو نةبوون لة دانيشتين ثَيشوو خبةنةردراون يان بةبَي مؤَلةت ئامادة 
 منى نيب نادر قهوضي / سكرتَيري ثةرلةمانبةِرَيز 

لاَاةت ث نااةي مؤ ئااةو ئةنداما ناااوي  لااةمان  سااةرؤكي ثةر لااة بااةرَيز  نااةببون  مااادة  لاَاةت ئا بااةبَي مؤ يااان  ياَادراون 
لااة 3دانيشتين ذمارة ) لااةمان  بااذاردني ثةر جااةمي هةَل خااولي ثَين لااة  كااةم  ساااَلي ية بااةهارةي  خااولي  (ي ئاساي 

 .30/3/2019بةرواري 
 ئامادة نةبوو  مصطفىشاخةوان رؤوف 

 د . ظاال فةريد ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز 
بااةجَيكردني بِر ،ةرلةمانثاس بةرَيز سكرتَيري ثوس بااة جَي مااةي ئَيستا دةست دةكةين  لااة بةرنا كااةم  طااةي ية

 .فةرموو تاَلةبانى كاري دانيشتين ئةمرؤمان، نوقتةي نيزامي هةية بةَلي خاتوو بَيطةرد
 

 بةِرَيز بَيطةرد دلشاد تالةباني:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

يةك بَلَيم بة او هؤَلي ثةرلةماني كوردستان ضةند وشةئةطةر دةرفةت هةبَي دةمةوَي لةسةر هاتين ئَيمة بؤن
ساايؤني  ي خواي طةورةو ميهرةبان بةرَيزان، ديارة بةناوئيجازةي بةرَيزتان ئااةمرؤ فراك ئةنداماني ثةرلةمان 

ياَاذوو كاااييةكَييت نيشتماني كوردستان خؤي بة خؤشحال دةزانَي كة بةذداري لة دانيشتنَيكي طرنك و م  ،ي دة
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ئااةو ديارة بةذدارب ووني ئَيمة لةم دانيشتنةوة لةمرؤ بةدواوة لة هؤَلي ثةرلةماني كوردستان لة دةرئةجنامي 
سااتان شااتماني كورد يااةكَييت ني كااةوة  ،رَيكةوتنةية كة حزبةكةمان  سااتان بةية ميااوكراتي كورد ثااارتي د طااةَل  لة

نااةكا ،ئةجناميان داوة ساايت لةهةمان كاتيش دا بةدَلنياييةوة لةدةرئةجنامي هةموو رَيكةوت يااة خوا مااةرج ني ن 
خااؤي ماااجني  تااة ئا سااةد بطا سااةد لة سااي  كااي سيا كااو  ،هااةر حزبَي مااة وة لااةالي ئَي طااة  كااة زؤر طرن ئااةوةي  بااةاَلم 

يااةكَييت بةر ساايؤني  ناادي فراك سااتان و طذةوة خااةَلكي كورد كااةمان وشاايت  كاااني ميللةتة يااة بااَل لااة  ،بةرذةوةند
ساا سااتين دة سااتان و ثارا هااةرَيمي كورد سااةقامطريي  شاادا  نااة وكةوتوهةمانكاتي ياااة  ،ئااةزمووني طةلةكةما بؤ

ئااةمِر خااي  ضاااوكردني دؤ يااة بةرة سااتين بةرذةوةند بااة ثارا سااتان و  هااةرَيمي كورد بااارةي يشااتيطؤي  ةكان دوو
ئااةمرؤ واذةدةكةمةوة لةطةَل د كااة  نااةي  ياااخود  ،كااراوة ووسكةوتي نةتةوةكةمان لة دةرئةجنامي ئةو رَيكةوت

طاارنط  ،وردستان و ثارتي دميوكراتي كوردستانماني كيئةجنام دراوة لةنَيوان يةكَييت نيشت نااةوة  مااة بةالما ئَي
ياااخود م نااي  شااة كرد كااة دةردة شااتنة  لااة داني كااةين  بااةذداري ب كااة  بااؤ وبوو  طااة  سااايةكي طرن شااةكردني يا ناقة

هااةرَيمي وهةمواركردنةوةي دامةزراوةيةكي دةستو سااةرؤكايةتي  مااةزراوةي  كااة دا سااتان  هااةرَيمي كورد ري لة 
ثاارؤذةوايبةدَلنيي ،كوردستانة لااة  ساااكةدا ر يةوة ئَيمة  نااةبويا ياَادا  مااةي ت ضااووني ئَي ساايؤني واوبؤ كااو فراك ة وة

مااانةبؤية ئةمرؤ لةوانةية وةكو فراكسيؤني يةكَييت و ،يةكَييت نااةزةرةكاني خؤ لااةناو  ،ضة  بااَي  مااان  مااايف خؤ
بااؤ بهاوَي ان بةيةكةوة هةنطاوي طرنطهؤَلي ثةرلةماني كوردستان تةرحي كةين و ئومَيد دةكةين هةمووم ن 

ئةوةي كة وضة نةزةرة جياوازةكان هةم لةناو ثرؤذةي ياساكةدا جَيطري بكرَيتةوة وةهةم خواسيت هةموومان 
متمانة  لةناو ئةو ياساية دا جَيطةي خؤي بكرَي بؤئةوةي كة بة هةموومان بتوانني ثاَلثشتَيكي بةهَيز بني و

ئااةم دامةزر هااةموومان ببةخيشني ئةم ثرؤذة ياساية بؤ ئةوةي كة  يااةتي  تااةوة نوَينةرا كااارا دةكرَي كااة  يااة  اوة
طاارَي كااةوة وةرب هااةموو ان بةية نااةي  يااة  ،دةكا لةسةر ئاسيت نَيوخؤيي و لةسةر ئاسيت نَيودةولةتي متما بؤ

بااردومة وَيِراي كة لة دانيشتنةكاني رئَي نااةكردوا سااةكامنان  بااةذداري جةل بااةذداري ودا  بااةدواوة  ساااتة  لااةم  وة 
سااتان  ،ماني كوردستان دةكةين ودانيشتنةكاني ثةرلة لااةماني كورد تااري ثةر هيوادارم لةطةَل فراكسيؤنةكاني 

سااتان و  خااةَلكي كورد طااوزةراني  يااان و  بااة ذ ياادارن  كااة ثةيوةند بةبَي جياوازي بؤ كؤي ئةو ثرؤذة ياسايانةي 
سااتان دا وي ثةرلةماني كوروثةيوةنديدارن بة ضارةسةركردني هةموو ئةو كَيشانةي كة لة خولةكاني رابرد د

كااو ثَيو لااةمان وة بااؤ نةرثةر فااةتي  يااان دةر نااةيتوانيوة  ساات  كاااةي سااةر ب كاااري لة ساااوة  كاااري  هااةموومان ،خ
كااةمان و بااؤ ميللةتة ياَات  سااكةوت ب ثاار دة كااة  ياَاك  نااة خول لااة بكةي ئااةم خو كااةين و  كااةوةيي ب هااةمان  بةية لااة 

كااة كاتيشدا بتوانَي ئةركة سةرةكيةكاني خؤي لة ضاودَيري كردني حكومةت و لة هةم تاار  وو ئةو ئةركانةي 
يااةكَييت ساايؤني  ناااوي فراك بااة  بااارة  كااا دوو بااةجَيي ب خااؤي جَي كااو  شااانيةتي وة سااةر  كااة لة سااثَيرَينت  ياَاي دة  ،ث

بااةمنتان داوس كااة  تااةي  ئااةو دةرفة بااؤ  سااةر  ،ثاس  هااةم لة ساايؤنةكةمةوة  ناااوي فراك بااة  تااوائ  كااة ب ئااةوة  بااؤ 
لااة وس ،ي كورت بَلَيمرَيكةوتنةكة و هةم لةسةر ئةم ثرؤذة ياساية ضةند ووتةيةك مااة  ثاس كة هةرضةندة ئة

 وثاس بؤ ئةم دةرفةتة.بةاَلم دووبارة س ،بةرنامةي كاردا نةبوو
 :د . ظاال فةريد ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز 
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لااة ِرةيبةثَيي ث ،ثاس بَيطةرد خان هةرضةندة نوقتةي نيزامي نةبوو ووس نااابَي  ةو لة نوقتةي نيزامي تةنها 
لااة  ،تَيثةِرَينتتردةقةيةك زيا يااةكَيك  بااة  كااار و  مااةي  ئةوة جطة لةوةي كة دةبَي ثةيوةنديدار بَينت بة بةرنا

كااة  ،برطةكان و لةخاَلةكاني بةرنامةي كار ناان  ساايؤنةكانيش دةزا نااة فراك هااةموو الية نااني و  مااة دةزا بااةاَلم ئَي
بااَينت دوايةيةكةمني ج بااةذدار دة سااتان  يااةكي  لسةية فراكسيؤني يةكَييت نيشتماني كورد شااتومِرو طفتوطؤ م

باااش  مااان  مااةش ثَي كااةوتن ئَي شااتونةتة رَي شااحاليةوة طةي بااة خؤ زؤر لة نَيوان اليةنة سياسيةكان ديارة ئةمرؤ 
بااوو طاااداري كرد سااةرؤكايةتي  بااؤين بوو كة فراكسيؤني يةكَييت ئاطاداري كردينةوة لةوةي ثَيشرت ئا سااتةي  دة

كاا يااان ب سااةي خؤ ئااةوةي ق بااؤ  باادةين  ثااَي  فااةتيان  لااةنَيوان اليكااة دةر كااةوتن  سااازان و رَي كااة  بااةوةي   نااةةةن 
سااتا شااتماني كورد يااةكَييت ني سااتان و  ميااوكراتي كورد ثااارتي د لااةنَيوان  بااةتي  ساايةكان بةتاي شااتؤتة سيا ن طةي

سااةيةكدةرئةجنام بؤئةوةي ثي كااو موئةسة لااةمان وة كااة ثةر باادةين  طااةل  ،شاني  شااة لة يااةك هةمي كااو دةزطا وة
شااةكانة و طااةَل ئةوة حااةلكردني كَي بااةو لة كااةون  ياَاك ب نااةوة وةر يااك بب يااةكتريي نز ساايةكان لة نااة سيا يااة الية

سااتان  ياااني كورد بااة هاواَلت مةبةستةي كةبتوانن هةموو اليةك ثَيكةوة طةوةرةترين خزمةتطوزاري ثَيشكةش 
  .ثاس بؤ  ئَيوة، ئومَيد خؤشناو فةرموووبكةن بؤية ئةو دةرفةتةمان ثَي دان و س

  او:بةِرَيز ئومَيد عبدالرمحن خوشن
 ي ثةرلةمان.بةرَيز سةرؤك

بااووردن  شااتةك داواي لَي كااةم ثااَيش هةموو نااةبَيدة ثااةيِرةوي  خاااَلي  طااةر  كااو ع ،ئة ئااةوة وة فااة دواي وبااةاَلم  ر
بااةرَيز  بااة  تااة  ئااة و دةرفة كااة  لاَاةبانىئااةوةي  طااةرد تا ميااوكراتي  درا، بَي ثااارتي د ساايؤني  كااو فراك مااةش وة ئَي

كااةوتن  ،كوردستان ئةمرؤ بة رؤذَيكي مَيذووي دةبينني ئااةم رَي يااك دا  ئومَيد دةكةين لة ئايندةيةكي زؤر نيز
ثااارتيَيو لَيكت شااتنةي  كااة ر طةي نااةكاني دي يااةكَييت وة الية سااتان و  خااي كورد تااةواوي دؤ سااةر  نااةوةي لة ةنطدا
ساايؤني ،هااةبي شااداري فراك بااة بة شاان  يااةو وة خؤشحالي لااةو كؤبوونةوة ئااةمرؤ  يااك بااة يااةكَييت  ياَاك نز و ل

بااةهَيز و  بة ين كة ئةوة سةرةتاي هةنطاونامنان بَيخوازبوونةوةية ئومَيد دة كااي  ئاراستةي بونيادناني واَلتَي
كااةين طااؤي دة ئااةمرؤش طفتو تااةي  ئااةو بابة بااةهَيز  سااتانَيكي  نااةو ،كورد طااة كاراكرد هااةرة طرن بااةتَيكي   ةىبا

شااوة لة  نَيكي باشرت بَي وودامةزراوةي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان بة هيواي ئةوةش ديسانةكة بؤضو ثَي
نااوهةرَيمي كةوشي سياسي و ذيان و طوزةراني هاواَلتياني ضووني ر لااة  ،َيوردستان وة كابينةي  مااةتيش  حكو

ساات  كااة وةاَلم دةرةوةوي خوا باادرَي  ئايندةيةكي نزيكدا بَيتة ئةجنامدان و لَيرة لةو ثةرلةمانة متامانةي ثَي 
بااَينت سااتان  خااةَلكي كورد يااةكاني  يااد  ،و داخواز ياَارةوةيش تةئك ئااةل سااةر  لااة لة نااةي  مااة ئةوا نااةوة ئَي وة دةكةي

كااةي ر بااةرَيزةكاني دي ساايؤنة  تااةواوي فراك يااةكَييت و  ساايؤني  طااةَل فراك نااة لة خااواز بووي ابردووش بووة هيوا 
نااة  ياادا طريا لااةكاتي خؤ تااريش  هااةنطاوي  ناادَي  هااةَلبطرين هة ثةرلةمان لةم قؤناغة ئةركي بةرثرسيارةتيةكة 

ئاايرت  ،نة وةكو فراكسيؤن ثارتيبةر ئةوكاتيش خوازياري ئةوة نةبووي بااينت  بااةوجؤرة  نااة  ضااار بووي بااةاَلم نا
يااك  بااةو نز تااةوة  يااةكمان دةبَي هااةموو ال سااي  يااانَيكي سيا لااة ذ كااة  تااازة  يااةكي  لااة رَي ئااةمرؤ  كااةين  ياَاد دة ئوم

سااةر ةئكة تديانةوةي لةسةر اليةنةكاني ديكةش هةبينت وةجارةكي دبوونةوةي ثارتي و يةكَييت رةنط كيد لة
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سااةركردايةتي ئةوة دةكة كااة  يااة  ئااةو رَيكةوتنانة هااةموو  ينةوة فراكسيؤني ثارتي ثابةندي جَيبةجَي بووني 
وةكو ثارتي دميوكراتي كوردستان لةطةَل اليةنةكاني ديكةي كردوة ئومَيد دةكةين ئةو نزيكبوونةوةي ثارتي 

 ثاس وو يةكَيتيش قاميرتكردني رَيكةوتنةكامنان بَينت و زؤر س
 :فةريد ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةماند . ظاال بةِرَيز 

ياَادوس كاااك ئوم كااةن ،ثاس بةرَيز  سااة ب ساايؤن ق سااةرؤك فراك بااة دوو  ناادا  كااة رَيطاما يااارة  نااة  ،واد حااةقي خؤيا
سااةي خ شااتنة ق ئااةو داني هااةبَيتسةرؤك فراكسيؤنةكاني تريش كة لةسةر  يااان  مااة  ،ؤ لااي حة كاااك ع فااةرموو 

 .صاحل
 :علي محة صاحلبةِرَيز 

 ان.بةرَيز سةرؤكي ثةرلةم
كااؤي  ،رةهةندَيكي نيشتماني هةية ديارة ئةم ياساية ياسايةكي طرنطة وبةناوي خواي طةورة،  بااة  ناادي  ثةيوة

شاات  ،اليةنةكاني كوردستان و بةتايبةتي تر اليةنة سةرةكيةكاني هةرَيمي كوردستانةوة هةية هااةموو  ثَيش 
طاارنط ماني كوردستاني و طفتؤطؤ كردن لةيئَيمة بةشداريكردني يةكَييت نيشت خاااَلَيكي  بااة  ساااية  سةر ئةم يا

لاا كااؤدةنطي  ياَات ة دةزانني وة ثَيمان واية ئةتوانرَيت بةهؤي بةشداريانةوة ثرت  طااة بكر سااة طرن ئااةم ثر سااةرة 
كااردووة  سااةر  مااان لة تااريش ئيمزا يااةنَيكي  ضااةند ال سااتان و  ميااوكراتي كورد ديارة ئةم ياساية ئَيمة و ثارتي د

طااؤِربةرئةجنامي رَيكةوتنَيكي سياسيية كة  نااةوةي  ميااوكرات و بزوت ثااارتي د حااي نَيواني  كااراوة و رؤ ان واذوو 
كاارد ،رَيكةوتنةكة رةنطة لة دوو دَيردا خؤي ببييَن مااةمان  سااتاني  ،وةوئَيمة لةم ياساية تةرجو شاايت دانو سرو

ياَاتيسروشيت مفاوةزاتةوة مةرج ني ،سياسي سروشيت طفتوطؤ تااؤ ب بااةدَلي  بااةدَلني ،ة هةمووشتَيك  ايي بااةاَلم 
جااة ئةو تااة نةتي بااةتَيكلااة كاتةي ئةطةي كااةي ،سااةر با سااةر ئة ماازاي لة مااان ئي هااةموو  ،بَيطو بااةرطري لة ئااةبَي 

كااةي كااة ب سااي  ،بابةتة هااةرَيم ثر سااةرؤكايةتي  ساااي  يااارة يا سااازيضد مااةزراوةي  ،اك سااتنةوةي دا سااي رَيكخ ثر
اقي لةسةر نةكراوة كة ئتيف ،مين و كؤي دامةزراوةكان بةشَيكة لة ثاكَيجَيكي طةورةي سياسيةثَيشمةرطة و ئ

سااةرؤكي ئةمة هةنطاوي يةكةمي مة بؤية ئَيمة لةم مةرحةلة ثَيم واية قؤناغَيكي با ان بِر سااي  كااة ثر يوة 
،  2013هاوِرَيي ئَيوة و دواتر لة ) هةندَي( 2009) و ثَيش (2009)هةرَيممان هَيناوة ناو ثةرلةمان كة لة 

هااةرَيم مانة لة ثَيناوي ئةوة بووكردو هةموو ئةو حماوةالتة سياسيانة كة (2018 ، 2015 سااةرؤكي  وة كة 
يااة و،ةت ،ئةمة ديدي ئَيمة واية ،لة ثةرلةمانةوة هةَلبذَيرَيت يااة و حقيق بووني خواستَيكي ئَيمة مااان وا  هيوا

لااةكاتي  مااة  طااة ئة ياَاتؤطااطفتولَيرةوة داوا لة جةنابتان دةكةم كة هةرضةندة رةن كااة ب بااةاَلم  ،كردني عينوانة
مااة ئ شااكةنئةيهَين نااة خؤ تااياَارة زةمي تاارين كا لااة زوو ئااةوةي  بااؤ  ساات ،  سااتور دة سااينةوةي دة نااةي نوو دا ليذ

بااةغَيكي  ،بةكارةكاني بكاتةوة لااة مةت تااوانني  كااةوة ب يااة ثَي كااةش هة نااةكاني دي كااة لةالية هةموو سةرجنانةي 
ضااَيو ،كاركردنا بؤ نووسينةوةي دةستووري هةرَيمي كوردستان بكةين ئااةو خاوةنَيكي دةستور وة لة ضوار ةي 

كااو  ،ورميان هةبَيرةدا دادطاي دةستوودةستو ناااكؤكيوة شااتومِر ئااةم  سااَيو م بااارة  انةي  ياَاك دوو ساااَل جار ضوار
بةاَلم  ،وةةدووبارة من داواي لَيبووردن دةكةم درَيذم كرد يةبؤ ،ئةبَيتةوة لةسةر ئةم ثرسانة كؤتايي ثَي بَيت
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ئااةم ثر بااة  مااولزةمني  تااةواوةتي  طااؤران بة ساايؤني  كااو فراك كااردوة شااكة ان  كااة ثَي يااة وةك  ضااونكة  ،وةوؤذة
 ةوتنةكة هةمووشي بةدَلي تؤ نةبَي، سوثاس.ضي رَيكةطةر سروشيت ئيمزا واية ئةبَي بةرطري لَي بكةي ئ

 :د . ظاال فةريد ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز 
مااةَلي بةَلَي كاك عبدالستار مةجيد سةرؤكي فر ،بةرَيز سةرؤكي فراكسيؤني طؤران زؤر سوثاس ساايؤيين كؤ اك

 .ئيسالمي فةرموو
  :عبدالستار جميد عبدالقادربةِرَيز 

  .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بااان،  شااندةو ميهرة خااواي بةخ نااةوةي بااةناوي  لااة كؤبوو سااالمي  مااةَلي ئي ساايؤني كؤ كااو فراك مااة وة يااارة ئَي د

خباارَي ياَاك دوا هااةمووم ،ثَيشووتر داوامان كرد كة ئةم كؤبوونةوانة با تؤز ئااةوةي  سااةر بااؤ  ياان لة هااةوَل دة ان 
باسي ياساي سةرؤكايةتي هةرَيم  ،ثرؤذةيةك رَيك كةوين وة بة تايبةتيش كة باسي سةرؤكايةتي هةرَيمة وة

طااؤي  ،و هةمواركردنةوة وة كارا كردنةوةيةتي هااَيين طفتؤ تااة دة ئااةم بابة كااة  كاارد  ئااةوةمان  شاانياري  ئَيمة ثَي
يااة و،دروستبكرَيت كة ماني يبؤ ئةوةي كة كؤدةنطيةكي نيشت ،لةسةر بكرَي شااتماني هة ناادَيكي ني  ئةوة رةهة

ثةيوةندي حةتا بةدوو اليةن و اليةنَيك و ض  يماني كوردستانةوة هةية و،ثةيوةندي بة هةموو خةَلكي نيشت
سااتا  ، ئةوة ئاست و خواسيت ئَيمة بوو و،اليةنةوة نيية عااين ئَي نااةك ي ئَيمة بة حةقيقةت ثَيمان ناخؤشة كة 

شاانت  ،رتي طةيشتوون بة جؤرَيك لة رَيكةوتنكة يةكَييت و ثا ئَيمة ثَيمان واية كة هةرَيمي كوردستان بؤ طةي
كااةيت طااوزةران  خااؤش  خااةَلك  كااة  كااةي ،بة ئاماجني طةورةي خؤمان وة بؤ ئةوة  سااةر  خااةَلك ضارة شااةي   ،كَي

سااي و  سااةقامطريي سيا كااةي و،ؤمكئاواتةكاني خةَلك بَينينة دي وة  نااا ب تااة بي لااةم واَل يااةتي  ئااةو  ةاًل تااوانني  ب
هااةموو و ة لةيئاماجنانةي كة ئةو هةموو شؤرش و ثَيشمةرطايةتي ئااةو  كاارا  تااة  هااةموو خةبا ئااةو  كااة  ثَيناوة 

طااةين ماااجني ب بااة ئا يااة دراوة  سااةرةكي و كار ،قوربان نااة  كااةم الية شاانيار دة ساايت ثَي ياَارةوة بةرا ةكاني يااريةطيل
كااردئاا بؤ ،هةرَيمي كوردستان لةسةر كؤمةَلَيك بنةما رَيك كةوين ساام  كااو با تااة وة ئااةم واَل ةقامطريي ساا ةوةي 

كاارد طةيشنت بة سياسي و كؤمةاَليةتي و وة وئاماجنةكاني كورد كة هةموومان هةوَلمان بؤ دا و خةبامتان بؤ 
طااةين ياَاي ب لااةكؤر  ،ث كااة ان  شااةي  مااة زؤر كَي هااةنطاوي دةزائ وة ئة طاارنطرتين  بااة  ساايت  مااة بةرا ضااونكة ئة

كاا ،دةكاتةوة شااانةي  سااتَيباسي ئةو كَي سااةر ثؤ يااةن لة ياَاوان دوو ال نااة ن مااة ة دةكةو نااة ئة ساات و ئةوا ك دوو ثؤ
كااا  ةر بزائ ثرؤذةيةكي ئاوا هةية وئةط ،كةسبةينَي كااار دة جنااة  بااةو ئاما هاوثةميانيةتةكي ئاوها دَيتة ئاراوة 

ناائااةو بؤية من لَيرةوة ثَيشنيار دةكةم ، ئةمن كَيشةم زؤر بةراسيت ئةم كَيشانة نامَييَن هااةر رَيكةوتنا نااةك  ة 
نااة  هااةموو الية نااا  مااةَل  يااا كؤ طااؤران  يااةكيت و  ثااارتي و  يااا  طااؤران  ثااارتي و  يااا  يااةكَييت  ثااارتي و  لااةنَيوان 
كاارد  ساام  كااو با كااة وة شااتماني  ساااقَيكي ني نااةبني مي سةرةكيةكان بة ثَيكهاتةكانةوة ئَيمة بؤ خاوةن ميساقيك 

شااة ئااةو كَي سااةريان  ئاماجنةكامنان تةحقيق بكةين و خةَلك دَلخؤش كةين كة  نااة ضارة كااة هةما نااةي  و طرفتا
 .ثاسوبكةين و زؤر س

 د . ظاال فةريد ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز 
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 .، بةَلَي كاك ئايدنثاسوثاس كاك عبدالستار زؤر سوزؤر س
  :ئايدن معروفبةِرَيز 

  .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
يااةكَييت د ساايؤني  نااي فراك لااة برادةرا كااةينئَيمةش ثَيشةكي ثريؤزبايي  لااةم بااة كااة  ،ة بااةذداربوونيان  نااةي  بؤ

يااة ،دانيشتنة شااة و ئيجاب كااارَيكي زؤر با مااة  كااة ئة ياَارةدا ئَي ،بةشداربونيشيان  ساااي ماال كااة يا ئااةزانني  باااش  ة 
شاات ناادي ني طااة و رةهة سااايةكي زؤر طرن هااةرَيم يا يااة ويسااةرؤكايةتي  ياااتري هة نااةوي ز سااتة  ،ماني مةع ثَيوي

باااة رَي تاااةوافق و  باااة  ناااةكان  ساااةر الية تاااةوةلة هاااةموار بكرَي سااااية  ئاااةم يا شاااَيوةيةك  ،كاااةوتن  هاااةروةها بة
ضااةكةدا هااةرَيم و ناو سااتاي  سااي ئَي شااي سيا طااةَل رةو ياَات لة كااة بطوجن يااوادارين  ،هةمواربكرَيتةوة  كااة ه مااة  ئَي

تااةكانيش  عاااتي ثَيكها ضاااوي مورا كااة رة هااةرَيم دا  تةمةناش ئةكةين لةم ثرؤذةيةدا لةداهاتوودا لة دةستوري 
ئااةوةداين بؤ ئة ،بكرَيت طااةَل  مااة لة وةي بتوانن بةشدار بن بةشَيوةيةكي كارا و ئةكتيف بةشدار بن هةروا ئَي

لااة  ماادا  سااةرؤكايةتي هةرَي سااتةي  ساااي دة نااةوةي يا لااة هةمواركرد سااايةدا  ئااةم يا نااةوةي  لااة هةمواركرد كااة 
لة كؤتايي دا  ،ودامةزراوي سةرؤكايةتي هةرَيمدا كة رةضاوي بةشداري كاراي ثَيكهاتةكاني تر رةضاو بكرَيت 

تاا هااةموار بكرَي يااة  ئااةم ثرؤذة كااة  تااةوة ئَيمة وةكو ثَيكهاتةي توركمان كة لةطةَل ئةوة داين  كااارا بكرَي ةوة وة 
 . زؤر سوثاس

 :سةرؤكي ثةرلةمان د . ظاال فةريد ابراهيم/بةِرَيز 
 .تةي نيزامي بةَلَي كا مةم فةرموونوق ،ثةيامةكةت طةيشت زؤر سوثاس

  :يم حممد اغام ابراهةمبةِرَيز 
  .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ساارَيتةوة و كااؤل ب لااة ثرؤتؤ هااةمووي  جااةنابت  بااؤ  كااةم  ئااةركي  ،ئةو قسانةي كة ثَيشرت كران من ثَيشنياز دة
ثااةيِرةوةوة بااة  ناادبَي  كااة ثابة نااة  نااة  ،سااةرؤكي ثةرلةما سااتة ئازيزا ئااةم دؤ سااتا  كاارا ئَي ئااةمرؤ  كااة  ئااةوةي 

باادةن  ،ِرةوةي كة ثةسةند كراوةةيناو ئةو ث يةوِرةيث ، ناكؤكة لةطةَل خاَليثَيشكةشيان كرد قااةت  ئةطةر  دي
بةهيض شَيوةيةك رَيطة نادات بابةتَيك قسةي لةسةر بكرَي كة  (48)طةي سَييةم لة ماددةي لة ماددةكاني بِر

نااةبَيت كاااردا  مااةي  ماااددةي بِر ،لااة بةرنا لااة  سااَي  بااة  (48)طااةي  ياادارة  ئااةوةي ثةيوةند سااان  هااةروةها دي
ماااددةيِرةيكردني ثثَيشَيل ياَات  نااد ب نااي  ،ةو كة ئةركي بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمانة ثَيوةي ثابة كااةم روو حةزدة

ضااَيوةي  (54)بكةمةوة كة ماددةي  ضااَيتة ضوار كااران نا تااةرح  كااة  برطةي ضوارةم بةكؤي خاَلةكاني ئةوانةي 
بااة  ،ةي نادرَيرَيط ثةيِرةو ثَيم واية بةثَيي ،تاباتي سياسي لةناو ثةرلةمان دايةوةوة وخثةيِر ئااةو خيتا يااة  بؤ

يااة و داوا  ،سياسية ئةكرَي لة كؤنطرةي رؤذنامةنووسي لة شوَينَيكي تر ئةم جؤرة قسانة بكرَي كااام وا يااة ت بؤ
ثااةيِر ،لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةم هةم لة ثرؤتؤكؤل قسةكانيان بسرَيتةوة  ةو وهةروةها ثابةند بن بة 

  .زؤر سوثاس
 :ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمان د . ظاال فةريدبةِرَيز 
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ثااةيِر لااة  هااةر  تااوانبةرَيز كاك مةم  ساايؤنةكان دة كااة فراك هاااتووة  شاادا  لااةماني كوردستاني ناااوخؤي ثةر  نةوي 
شااهاتَيك بااة هةَلوسةرؤكايةتي ثةرلةمان لة شتَيك كة دَيتة ثَيشي يان ثَي ياادارة  كااة ثةيوةند تااازة  مااةرجَيكي ي 

ثااَيش  ،بكةنةوةوترين كات سةرؤكايةتي ئاطادار وبة ز ،ئاني كااةن  كااة ب بؤ ئةوةي قسةي خؤيان لةسةر بابةتة
بااوو و طاارنط  بااوو  ئةوةي ئةهةميةتي بابةتةكة تَيبثةرَي لةبةرئةوةي ئةورؤ ئةو بابةتة بابةتَيكي  هاااتن  ثَيك

يااة  ئةوةي خستيتمانة بةرنامةي كار ثرؤذة سااازان هة بااة  ساايت  يااة و ثَيوي شااتماني هة ياساكة كة رةهةندي ني
نااةكراوة ،و اليةنة سياسيةكانلةنَيوان هةمو سااة  كااار ق مااةي  سااةر  ،بؤية لة خارجيي بةرنا تااةنها لة سااةكردن  ق

ساايةكان  ئةوة بووة كة ضؤن ئةو دامةزراوةية بة ثَيكهاتن و بة سازان لة نَيوان نااة سيا نااةكان الية هةموو الية
ضااوَيندرَي وظ ئةكتي ساااكةي دةرب تااةوة يا بااةركار بكرَي كاااتيوبااة ز ،بكرَيتةوة و  تاارين  يااةمي و نااةي نؤ ش كابي

سااتويكيشمان نيَيي مانعدهيج نةصَيكي ماد ،بهَينرَي و حكومةتي هةرَيمي كوردستان ثَيك ناااو دة ر وة كة لة 
كااة طكة رَيطة ب بااةتَيك  لااة با كااة  بااداتن  ساايؤنةكان  رَينت لةوةي كة سةرؤكي ثةرلةمان رَيطة بة سةرؤكي فراك

يااةك داة و دَيتة ثَيشَي قسةي خؤيان بكةن لة خياللي يئاني كااؤل  ،ضااةند دةقيقة لااة ثرؤتؤ سااةكانيان  يااة ق بؤ
خاااَلي  كااة  كااةين  ئااةمرؤمان دة رةش ناكرَيتةوة ئَيستاس دةست بة جَيبةجَيكردني بةرنامةي كاري دانيشتين 

كااةمم سااةرؤكايةتي ية مااةزراوةي  نااةوةي دا ساااي كاراكرد شاانيازي يا مااي ثَي نااةوةي دووة لااة خوَيند يااة  ان بريت
سااتوهةرَيمي كوردستان ـ عَيراق و  سااةندكردني دة سااتنة هةمواري شَيوازي هةَلبذاردني سةرؤك تا ثة ور و خ

لااةماني  89، 88، 87سايي بةثَيي حوكمي ماددةكاني )ووي راثؤرتي ليذنةي يار ناااوخؤي ثةر  ( لة ثةيِرةوي 
بااؤ  ،كوردستان ـ عَيراق يااان  ساايت داوا لة سةرؤكايةتي لَيذنةي ياسايي دةكةين بفةرموون بؤ شوَيين خؤ مةبة

 .ةجنامداني كاري ثَيويستئ
كااةين  ،بةرَيز سةرؤك و ئةنداماني ليذنةي ياسايي بةثَيي دابةشكردني كارةكان لةنَيوان خؤتان داواتان لَي دة

  .كة يةكةم كار ثرؤذة ياساكة خبوَيننةوة
  :جةالل حممد امنيبةِرَيز 

  .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ساا شاانيازي يا بااان ثَي طااةورة و ميهرة خااواي  هااةرَيمي بااةناوي  سااةرؤكايةتي  مااةزراوةي  نااةوةي دا اي كاراكرد

  .روسةنكردني دةستوةكوردستان ـ عَيراق هةمواري شَيوازي هةَلبذاردني سةرؤك تا ث
 
 

 /1ماددة 
مااارة )ياساي هةَلثةساردني دامةزر ياَاراق و ذ ساااَلي 10اوةي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان ـ ع  (2018)(ي 

  .سةرؤكايةتي هةرَيم كارا دةكرَيتةوةهةَلدةوةشَيتةوة و دامةزراوةي 
 /2ماددةي 
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ريةكاني هةرَيم وياساي دابةشكردني دةسةالتةكاني سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان بةسةر دامةزراوة دةستو
  .هةَلدةوةشَيتةوة (2017)(ي ساَلي 2ذمارة )

  /3ماددةي 
ساات هااةرَيمي كورد سااةرؤكايةتي  ساااي  لااة يا ماااددةي دووةم  حااوكمي  لااة  مااارة )بااةدةر  ياَاراق ذ ساااَلي 1ان ـ ع (ي 

ئااةرك و 2005) بااةو  بااذَيرَيت  هااةرَيم هةَلدة بااؤ  سااةرؤكَيك  ياَاراق  سااتان ـ ع (ي هةمواركراو، ثةرلةماني كورد
سااتو نااي دة سااةند كرد تااا ثة يااة  ياَاراق هة سااتان ـ ع هااةرَيمي كورد سااةرؤكايةتي  ري ودةسةاَلتانةي كة لة ياساي 

سةرؤك  اردني سةرؤكي هةرَيم و دةسةاَلتةكاني دياري دةكرَيت وكوردستان ـ عَيراق كة تَييدا شَيوازي هةَلبذ
ياَات اوخؤ و دةرةوةش نوَينةرايةتي هاولةسةر ئاسيت ن نااةوة دةدو كااات و بةناويا اَلتياني كوردستان ـ عَيراق دة

 و هةماهةنطي لة نَيوان دةسةاَلتة فيدراليةكان و دةسةاَلتةكاني هةرَيمدا دةكات.
 /4ماددةي 

حااوكم لااة  مااارة )بااةدةر  ياَاراق ذ سااتان ـ ع هااةرَيمي كورد سااةرؤكايةتي  ساااي  لااة يا ماااددةي دووةم  ساااَلي 1ي  (ي 
ئاا2005) هااةرَيم  سااةرؤكي  بااذاردني  بااؤ هةَل سااتان  لااةماني كورد هااةمواركراو، ثةر خااوارةوة ة(ي  نااةي  م رَيكارا

 دةطرَيتةبةر:
 يةكةم: 

سااةرؤكايةتي ثةر30ي )ـ لة ماوةي  س1 سااتةي  بااذاردني دة سااتان ( رؤذ لة دواي هةَل لااةماني كورد لااةمان، ثةر
 دةرطاي خؤ ثااَلوتن دةكاتةوة.

ماااددةي )2 جااةكاني  كااة مةر كااردن  يااد  سااتان ـ 5ـ خوازياراني خؤكاند هااةرَيمي كورد سااةرؤكايةتي  ساااي  (ي يا
مااارة ) ساااَلي )1عَيراق ذ سااَي )2005(ي  ماااوةي  لااة  يااة،  هااةمواركراو، تَيدا نااةوةي 3(  بااةرواري كرد لااة  ( رؤذ 

 اواكاري و سيظي خؤيان ثَيشكةشي سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةن.دةرطاي خؤثااَلوتن د
ماااوةي دوو )3 لاااة  لااةمان  سااةرؤكايةتي ثةر ثاااا2ـ  طاااي خؤ سااتين دةر لاااة رؤذي داخ ئاااةو ( رؤذ  ناااوي  اَلوتن 

 ادةطةيةنَيت كة مةرجي ياساييان تَيداية.ثاَلَيوراوانة ر
يااة وي ران ثَيشكةش كردووة، ئةطةر ناـ هةر كةسَيك لةوانةي داواكاريي4 بااؤي هة ماااوةي دوو انةطةيةنرا  لااة 

لااة رؤذ لة رَيكةوتي را تااةمييز  طاااي  باادات، داد نااة  تااةمييز تا طاااي  بااةردةم داد لااة  ياادةكان  ناااوي كاند طةياندني 
 ( دوو رؤذ تانة يةكاليي دةكاتةوة، بِرياري دادطاش لةم بارةوة بنرِبة.2ماوةي دوو )

سااَي ـ سةرؤكي هةرَيم لة دةنطدانَيكي ئاشكرا و بة د5 ماااوةي  ةنطي زؤرينةي رةهاي ئةنداماني ثةرلةمان، لة 
 ( رؤذ لة رؤذي دةركردني بِرياري بنرِب لةسةر تانةكان هةَلدةبذَيردرَيت.3)
ياَاوان ان دووبارة دةكرَيتةوةـ ئةطةر هيض ثاَلَيوراوَيك زؤرينةي رةهاي بةدةست نةهَينا دةنطد6 لااة ن ، كَيربكَي 

نااا ئةو دوو ثاَلَيوراوة دةبَيت كة  ساات هَي نااةي بةدة جاااري دووةم زؤري لااة  ئااةوةي  ناااوة و  زؤرينةي دةنطيان هَي
شااكرا  دةبَيتة سةرؤكي هةرَيم، ئةطةر تةنها يةك ثاَلَيوراويش هةبوو بؤ ثؤسيت سةرؤكي هةرَيم طااداني ئا دةن

 م.، ئةطةر ثاَليوراوةكة زؤرينةي دةنطي ثةرلةماني بةدةست هَينا دةبَيتة سةرؤكي هةرَيئةجنام دةدرَيت
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 دووةم: 
لااة دبةدةر لة حوكمةكاني خاَلي يةكي بِرطةي يةكةمي ئةم ماد سااَي رؤذ  لااةماوةي  سااتان  ةية ثةرلةماني كورد

 دواي دةرضواندني ئةم ياساية دةرطاي ثاآلوتن بؤ ثؤسيت سةرؤكي هةرَيم دةكاتةوة.
 (:5ماددةي )

 تي ثةرلةمان كؤتايي دَيت.يةكةم: ماوةي وياليةتي سةرؤكي هةرَيم بة كؤتايي هاتين ماوةي ويالية
ساااية  ئااةم يا مااةكاني  ياَاي حوك بااة ث تااا  ياَات  بااةردةوام دةب سااةآلتةكاني  ئااةرك و دة لااة  هااةرَيم  سااةرؤكي  دووةم: 

 سةرؤكَيك هةَلدةبذَيردرَيـت.
 (:6ماددةي )

 كار بةهيض دةقَيكي ياسايي يان بِريارَيك ناكرَيت كة لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياساية ناكؤك بَيت.
 (:7ماددةي )

 ثَيويستة لةسةر اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكاني ئةم ياساية جَيبةجَي بكةن.
 (:8ماددةي )

قاااا ماااةي )وة لاااة رؤذنا يااَات و  باااةجَي دةكر ضاااواندنيةوة جَي لاااة رؤذي دةر سااااية  ساااتان( دا ئئاااةم يا يعي كورد
 بآلودةكرَيتةوة.

 هؤيةكاني دةرضواندن
هاا سااةرؤكايةتي  مااةزراوي  سااتان بةمةبةسيت كاراكردنةوةي دا سااةرؤكي  –ةرَيمي كورد بااذاردني  ياَاراق و هةَل ع

 هةرَيم لة ثةرلةمان ئةم ياساية دةرضوَيندرا.
 بةِرَيز د. ظاآل فريد/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي فةرموو راثؤرتي ليذنةي ياسايي خبوَيننةوة.
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 مان.بةِرَيز سةرؤكي ثةرلة
 ئةمة دةقي ئةو راثؤرتةية كةلةاليةن ليذنةي ياسايي ئامادةي كردووة بةو شَيوةية:

 بؤ/ سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان
 بابةت/ راثؤرتي ليذنة

كااةوتي  شااةممة رَي يااةك  سااايي رؤذي  باااري يا نااةي كارو تااذمَير ) 31/3/2019ليذ ياَاوةِرؤ 1،30كا ثاااش ن (ي 
تااااوتوَي باااؤ  مااادا  خاااؤي ئةجنا ناااةوةي  سااااةرؤكايةتي كؤبوو ناااةوةي  سااااي )كاراكرد شااانيازي يا ناااي ثَي                                    كرد

كااة  –هةرَيمي كوردستان  سااتوور(  نااي دة سااةند كرد تااا ثة سااةرؤك  بااذاردني  شااَيوازي هةَل هااةمواري  ياَاراق و  ع
كااة نااةوةي ية كااراوة، دواي خوَيند شااكةش  لااةمان( ةوة ثَي نااداماني ثةر سااايي ئة مااارةي يا يااةن )ذ لااة لةال مي 

بااةرواري 3دانيشتين ذمارة ) شااةممة  لااة رؤذي  طااؤ  30/3/2019(  كااراوة، دواي طفتو نااةكامنان  نااةي ليذ رةوا
 توَي كردن، ليذنة طةيشتة ئةم ئةجنامانةي خوارةوة:وكردن و تا
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سااتان  هااةرَيمي كورد شااَيوازي  –ثَيشنيازي ياساي كاراكردنةوةي دامةزراوي سةرؤكايةتي  هااةمواري  ياَاراق و  ع
 .دني سةرؤك تا ثةسةند كردني دةستوورهةَلبذار

 (:1ماددةي )
سااتان  هااةرَيمي كورد سااةرؤكايةتي  مااةزراوةي  ساااردني دا ساااي هةَلثة مااارة ) –يا ياَاراق ذ ساااَلي 10ع  2018(ي 

 هةَلدةوةشَيتةوة و دامةزراوةي سةرؤكايةتي هةرَيم كارا دةكرَيتةوة.
 (:2ماددةي )

هااة سااةرؤكايةتي  سااةآلتةكاني  سااتوياساي دابةشكردني دة مااةزراوة دة سااةر دا مااارة ورَيم بة هااةرَيم ذ رييةكاني 
 هةَلدةوةشَيتةوة. (2017)(ي ساَلي 2)

 (:3ماددةي )
سااتان  هااةرَيمي كورد سااةرؤكايةتي  ساااي  لااة يا ماااددةي دووةم  حااوكمي  مااارة ) –بةدةر لة  ياَاراق ذ ساااَلي 1ع (ي 

هااةرَيم هة –(ي هةمواركراو، ثةرلةماني كوردستان 2005) بااؤ  ئااةعَيراق سةرؤكَيك  بااةو  بااذَيرَيت  ك و رَلدة
سااتان  هااةرَيمي كورد سااتووري  –دةسةآلتانةي كة لةياساي سةرؤكايةتي  نااي دة سااةند كرد تااا ثة يااة  ياَاراق هة ع

سااتان  هااةرَيم  –كورد سااةرؤكي  بااذاردني  شااَيوازي هةَل ياادا  كااة تَي ياَاراق  ياَات و ع ياااري دةكر سااةآلتةكاني د و دة
نااةوة  –آلتياني كوردستان ناوخؤو دةرةوةش نوَينةرايةتي هاوسةرؤك لةسةر ئاسيت  كااات و بةناويا ياَاراق دة ع

 دةدوَيت و هةماهةنطي لةنَيوان دةسةآلتة فيدرالييةكان و دةسةآلتةكاني هةرَيمدا دةكات.
 (:4ماددةي )

ماااددةي ) سااتان 7بةدةر لة حوكمةكاني  هااةرَيمي كورد سااةرؤكايةتي  ساااي  مااارة ) –(ي يا ياَاراق ذ ساااَلي 1ع (ي 
لااة2005) هااةمواركراو، ثةر خااوارةوة (ي  نااةي  ئااةم رَيكارا هااةرَيم  سااةرؤكي  بااذاردني  بااؤ هةَل سااتان  ماني كورد

 دةطرَيتة بةر:
 يةكةم:

طاااي 30لةماوةي )-1 سااتان دةر لااةماني كورد لااةمان، ثةر سااةرؤكايةتي ثةر سااتةي  ( رؤذ لةدواي هةَلبذاردني دة
 خؤثاآلوتن دةكاتةوة.

ماااددةي )-2 جااةكاني  كااة مةر كااردن  ساااي5خوازياراني خؤكانديد  سااتان  (ي يا هااةرَيمي كورد  –سااةرؤكايةتي 
مااارة ) ياَاراق ذ ساااَلي )1ع سااَي )2005(ي  لااةماوةي  يااة،  هااةمواركراو، تَيدا نااةوةي 3(  بااةرواري كرد لااة  ( رؤذ 

 ان دةكةن.مدةرطاي خؤثاآلوتن داواكاري و سيظي خؤيان ثَيشكةش سةرؤكايةتي ثةرلة
نااة ( رؤذ لة رؤذي داخستين د2سةرؤكايةتي ثةرلةمان لةماوةي دوو )-3 ةرطاي خؤثاآلوتن ناوي ئةو ثالَيوراوا

 رادةطةيةنَيت كة مةرجي ياساييان تَيداية.
لااةماوةي دوو رؤذ -4 هةركةسَيك لةوانةي داواكارييان ثَيشكةش كردووة، ئةطةر ناوي رانةطةيندرا بؤي هةية 

مييز لة ماوةي دوو لة رَيكةوتي راطةياندني ناوي كانديدةكان لةبةردةم دادطاي تةمييز تانة بدات، دادطاي تة
 ( رؤذ تانة يةكاليي دةكاتةوة، بِرياري دادطاش لةم بارةوة بنرِبة.2)
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سااَي -5 لااةماوةي  لااةمان،  نااداماني ثةر هاااي ئة نااةي رة بااةدةنطي زؤري سةرؤكي هةرَيم لة دةنطدانَيكي ئاشكرا و 
 ( لة رؤذي دةركردني بِرياري بنرِب لةسةر تانةكان هةَلدةبذَيردرَيت.3رؤذ )

هيض ثالَيوراوَيك زؤرينةي رةهاي بةدةست نةهَينا دةنطدان دووبارة دةكرَيتةوة و، كَيربكَي لة نَيوان ئةطةر -6
نااا  ساات هَي نااةي بةدة لااةجاري دووةم زؤري ئااةوةي  ناااوة و  يااان هَي نااةي دةنط كااة زؤري ئةو دوو ثالَيوراوة دةبَيت 

شااكرا سةرؤكي هةرَيم ددةبَيتة سةرؤكي هةرَيم، ئةطةر تةنها يةك ثالَيوراويش هةبوو بؤ ثؤسيت  طااداني ئا ةن
 ئةطةر ثالَيوراوةكة زؤرينةي دةنطي ثةرلةماني بةدةست هَينا دةبَيتة سةرؤكي هةرَيم. ئةجنام دةدرَيت و

 دووةم:
سااَي )1بةدةر لة حوكمي خاَلي ) لااةماوةي  سااتان  لااةماني كورد يااة ثةر ئااةم ماددة كااةمي(  طااةي )ية ( رؤذ 3( بِر

 ةرطاي خؤ ثاآلوتن بؤ ثؤسيت سةرؤكي هةرَيم دةكاتةوة.اندني ئةم ياساية دولةدواي دةرضو
 (:5ماددةي )

 يةكةم: ماوةي وياليةتي سةرؤكي هةرَيم بة كؤتايي هاتين ماوةي وياليةتي ثةرلةمان كؤتايي دَيت.
ساااية  ئااةم يا مااةكاني  ياَاي حوك بااة ث تااا  ياَات  بااةردةوام دةب سااةآلتةكاني  ئااةرك و دة لااة  هااةرَيم  سااةرؤكي  دووةم: 

 دةبذَيردرَيـت.سةرؤكَيك هةَل
 (:6ماددةي )

 كار بةهيض دةقَيكي ياسايي يان بِريارَيك ناكرَيت كة لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياساية ناكؤك بَيت.
 (:7ماددةي )

 ثَيويستة لةسةر اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكاني ئةم ياساية جَيبةجَي بكةن.
 (:8ماددةي )

باااةجَي ضاااواندنيةوة جَي لاااة رؤذي دةر سااااية  قاااا ئاااةم يا ماااةي )وة لاااة رؤذنا يااَات و  ساااتان( دا ئدةكر يعي كورد
 بآلودةكرَيتةوة.

 اندنوهؤيةكاني دةرضو
سااتان  هااةرَيمي كورد سااةرؤكايةتي  مااةزراوي  سااةرؤكي  –بةمةبةسيت كاراكردنةوةي دا بااذاردني  ياَاراق و هةَل ع

 هةرَيم لة ثةرلةمان ئةم ياساية دةرضوَيندرا.
 لةمان:بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةر

ثااَي  بةر ٍَِيزان، ئَيستا دةست دةكةين بة طفتوطؤ كردن لةسةر ثرؤذةكة هةر لةسةر ناونيشاني ثرؤذةكة دةست 
ئااةوةي  بااؤ  تااةوة،  كااة خبوَينَي شاااني ثرؤذة تااةنها ناوني كااة  كااةم  سااايي دة نااةي يا سااةرؤكي ليذ كااةين، داوا لة دة

 بيخةينة طفتوطؤ.
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 رلةمان.بةِرَيز سةرؤكي ثة
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سااتان  هااةرَيمي كورد شااَيوازي  –ثَيشنيازي ياساي كاراكردنةوةي دامةزراوي سةرؤكايةتي  هااةمواري  ياَاراق و  ع
 هةَلبذاردني سةرؤك تا ثةسةند كردني دةستوور.

 بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ثااؤرتي لااة را كااة  ئااةوةي  ياَاي  بااة ث لااةمان  نااداماني ثةر بااةِرَيزان ئة نااواني  بااةَلَي،  هاااتووة عي سااايي  نااةي يا ليذ

بااةرَيزَيك  هااةر  يااةوة  سااايي خوَيند نااةي يا سااةرؤكي ليذ كااة  شااَيوةيةي  )ثَيشنيازي ياساي كاراكردنةوةي ( بةو 
ساارَيت،  ناااوي بنوو ئااةوةي  بااؤ  تااةوة  ساايت بةرزبكا دةيةوَي طفتوطؤ لةسةر عينواني ثَيشنيازي ياساكة بكات دة

بااةِرَيزان ) بةِرَيزان ئةو ناوانةي كة دةيانةوَي بةش نااةوة  شااانةكة دةياخنوَيني سااةر ناوني طااؤ لة دار بن لة طفتو 
ضاانار،  خاااتوو سةر بااوبكر،  سااتا ا ياَاواز، مامؤ تااؤرة ر ساالم، دك كاااك م مااةم،  سؤران عمر، مامؤستا هةورامان، كاك 
ساات  نااةوة، ثَيوي بااؤ وةآلمدا يااي  ياَادةدرَيت دوا يااان ث سااايي رَي نااةي يا نااداماني ليذ روثاك خان، دكتؤر رَيبوار( ئة
ياادا  لااةكاتي خؤ سااايية  نااةي يا ناادامي ليذ هااةر ئة ناكات ناويان بنوسرَيت تةنها دكتؤر شَيركؤ، روثاك خانيش 
ضااةث  لااةالي  خااةين  سااني دادة طاااي ناونو كااة، دةر سااةر راثؤرتة كااات لة خااؤي ب سااةي  مةجالي ثَي دةدرَيت كة ق

ضااةوانةوةش ر طاارين، و بةثَي ناادامَيك وةردة سااتيش ئة لااةالي را طاارين و  ئااةوةي ئةندامَيك وةردة بااةر  سااتة، لة ا
يااز  بااةثَيي ر بااَي  ثااةيِرةو دة ياَاي  بااة ث ئااةوةي  بااةر  ياَات، لة لااةل ب ئةطةر بة ريز بةنديةكة بَي رةنطة تووشي مة
بةندي ناوةكان بَيت، بةآلم عادةتةن ئَيمة وةكو عورفَيكي ثةرلةماني وةكو ئةوةي كة ضوار ساَلي ثَيشو كاري 

كااةن ثةرلةمانيمان بةرَيكردووة، ئةطةر تةنها لةو ج سااة ب ناادامان ق بااة ئة انبة ئةندامان قسة بكةن و لةو جان
يااة  لااةمان، بؤ نااداماني ثةر بااةِرَيزان ئة يااةن  بااَي لةال ساات دة لااةل درو ياَاك مة ئةوةي بكةوَيتة قسةي كؤتايي تؤز
ماار  سااؤران ع كاااك  طاارين،  تاار وةرب كااةي  ناادامَيكيش لةال طاارين و ئة لااةو ال وةرب ناادامَيك  موحاوةلة دةكةين ئة

 فةرموو.
 ؤران عمر سعيد:بةِرَيز س

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
كااةي  خااؤي ثرؤذة كااو  سااايي وة نااةي يا ثااؤرتي ليذ كااة را ساااية  شاانيازي يا ئااةم ثَي من ثَيشنيار دةكةم ناونيشاني 
ساااي  بااة يا كاارَي  كااةن و ب مااار ب سااةرجنةكان تؤ سااايي  نااةي يا كااةم ليذ دانايتةوة بةم جؤرةي لَي بَيت، ئومَيد دة

سااةرؤ مااةزراوةي  نااةوةي دا سااتان )كاراكرد هااةرَيمي كورد سااةرؤكايةتي  –كايةتي  ساااي  هااةمواري يا ياَاراق و  ع
سااةرؤكايةتي  –هةرَيمي كوردستان  ساااي  هااةمواري يا لااة  يااة  باارييت  يااة  ئااةم ثرؤذة عَيراق( ضونكة ناوةرؤكي 

كااةي، هةرَيم سةرةِراي ماددةي يةكةم و دووةم،  سااايةك ب يااةكي ناكرَي تؤ هةمواري يا شاااني ماددة بااةآلم ناوني
 و بكةي بة ناونيشاني ياساكة، زؤرسوثاس.هةمواركرا

 بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ليذنةي ياسايي تكاية ثَيشنيارةكان تؤمار بكةن، دواييش وةآلمي خؤتان بدةنةوة، ضونكة هةر ثَيشنيارَيكيش 

كااة موخا شاانيارانةي  ئااةو ثَي طاادان،  نااة دةن شاانيارةكان ناخرَي هااةموو ثَي كاارَي و  عااام و كااة دة مااي  فااةي نيزا لة
مةبادئي عام دةبن، لَيرة لة ليذنةي ياسايي روونكردنةوةي خؤي دةدات، ئةو ثَيشنيارانةش كة موخالف نني 
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لااة  كاارَين و  ساابيت دة هااةمووي تة شاانيارانة  لةطةَل نيزامي عام و مةبادئي دةستووري و مةبادئي عام، ئةو ثَي
 ر رَيبوار فةرموو.دانيشتين دةنطدان دةخرَينة دةنطدان، بةَلَي دكتؤ

 بةِرَيز د. ريبوار عبدالرحيم عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

هااةرَيمي  سااةرؤكي  نااةوي  بااؤ كاراكرد ساااية  شاانيازة يا من ثَيشنياز دةكةم كة خودي ناونيشان و تايتلي ئةم ثَي
سااتان  نااةي –كورد لااةو دةقا شااتة  شااانة طوزار ئااةو ناوني ضااونكة  تااةوة،  خااؤي تَينَي كااو  ياَاراق، وة لااة  ع كااة 

سااةرؤكايةتي  مااةزراوةي  ثَيشنيازةكة هاتووة، بؤية ئةم ناونيشانة هةم دةربِرو طوزارشتة بؤ كاراكردنةوةي دا
هةرَيم و هةميش بةشَيوةيةك لةشَيوةكان بؤ هةمواركردنةوةي شَيوازي هةَلبذاردني سةرؤكة، وتيايدا روونة 

ياَاك وةكو ضؤن لةدةقةكاندا هاتووة تا ثةسةند كردني دةستوور ئة كااة كات ساااية  م ياساية يان ئةم ثَيشنيازة يا
 كة دةبَيتة ياسا كاري ثَي دةكرَيت، سوثاس.
 بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، بةِرَيز مامؤستا جيهاد فةرموو.
 بةِرَيز جهاد حسن ابراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سااةرؤكايةتي  مادام مة هةر ثشتطريَي دكةين وةكو ئةظ مااةزراوةي  نااةوةي دا شاانيازا كاراكرد هااةنَي ثَي نااوانَي  ع

كااو  –هةرَيمي كوردستان  سااتوور، وة نااي دة سااةند كرد تااا ثة سااةرؤك  عَيراق و هةمواري شَيوازي هةَلبذاردني 
ا ة خةلكَيك هةميا ئومَيدا ضةندةهخؤي تَينَيتةوة، ضونكة بةراسيت هةَلبذاردنا سةرؤكا هةرَيم، ظَي ئةظرؤك

رةك، ودةستوور طةلةكا طرنطا بؤ هةر وةآلتةكي لةوماَلدةظ من وويتة ئةطةرةك بؤ ثةسةند كردنا دةستوظة ب
شااتطرييا  ئةظة بَيتة جَيهَينانا وةكي خؤي تَييَن و هةتا ثةسةند كردنا دةستوورَي و طةلةكا باش بَي و ديسا ث

 دكتؤر رَيبوار دةكةم بؤ سةر ئاحاظتنةكا طؤتي و زؤر سوثاس.
 ز د. ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَي

 سوثاس، بةِرَيز كاك مةم فةرموو.
 بةِرَيز مةم برهان حممد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لااة  ساااييدا  نااةي يا كااةي ليذ لااة راثؤرتة تااة  تااة روو، هةَلبة كااة خراية دةبارةي ناونيشاني ئةم ثَيشنيازة ياساية 

سااةرؤككةةيثَيشةك سااتةي  شااي دة كااة ثَيشكة بااردووة و يدا  مااةزراوةي ال شااةي دا كااردووة، وو لااةماني  ايةتي ثةر
ياَات،  لااَي بكر شااَيوةيةي  بااةم  ساااكة  كااةم يا شاانياز دة يااةك، ثَي ئااةوة  يااة،  دواتر لة ناونيشانةكةيدا دامةزراوة هة

سااتان  هااةرَيمي كورد سااةرؤكايةتي  مااةزراوةي  ياَاراق(  –بكرَيتة  )ياساي كاراكردنةوة و هةمواركردنةوةي دا ع
باادرَيت، تةواو، لَيرةد كااةم ال شاانياز دة ا هةمواري شَيوازي هةَلبذاردني سةرؤك تا ثةسةند كردني دةستوور، ثَي

ئااةم  جااي  ماااددةي ثَين لااة  ضااونكة  تاار  خااالَيكي  يااة،  سااتوورمان ني شااتا دة لةبةر ئةوةي يةكةميان ئةوةي كة هَي
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تاااوةكو كؤ هااةرَيم  سااةرؤكايةتي  لااةي  ئااةم خو لاَاَي ) خااولي ثَيشنيازة ياساية لة برطةي يةكةمي دة هاااتين  تااايي 
يااةني  بااَي ال سااتة دة ثةرلةمان بةردةوام دةبَيت( مادام بةردةوام دةبَيت ضوار ساَلي تر سةرؤكي هةرَيم لةو ثؤ
يااة  يااةك هة كةم، ئةطةر درَيذ نةكرَيتةوة لة داهاتوودا، كةواتة ئةم ثرؤذةي دةستوورة ثَيم واية ئةطةر ئريادة

يان دووساَلي داهاتووة يان سَي ساَلي داهاتوو، هيض داعي نيية  بؤ ثةسةند كردني دةستوور لة ساَلي داهاتووة
 بؤ ئةوةي لَيرة مةسةلةي هةموار كردني تا ثةسةند كردني دةستوور تَينيتةوة، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، بةِرَيز خاتوو جوان فةرموو.

 بةِرَيز جوان يونس حممد:
 سةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَيز 

نااةوةي  ساااي كاراكرد شاانيازي يا شاااني ثَي كااة ناوني كااةم،  بااوار دة تااؤر رَي سااةكاني دك لااة ق شااتيواني  ناايش ث م
سااةند  –دامةزراوةي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان  تااا ثة عَيراق و هةمواري شَيوازي هةَلبذاردني سةرؤك 

 كردني دةستوور وةكو خؤي تَينَيتةوة، سوثاس.
  فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. ظاآل

 سوثاس، بةِرَيز مسلم عبداهلل فةرموو.
 بةِرَيز مسلم عبداهلل رسول:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

شااانةكةي  كااة ناوني ساااية  شاانيازةي يا بة ثَيي وتةي هاورَييائ منيش ثشتيوانيان دةكةم بةوةي بةثَيي ئةو ثَي
نااةوةي نووسراوة، ناونيشانةكة درَيذة واي لَي ب ساااي كاراكرد شاانيازي يا ساارَيت )ثَي سااترتة وا بنوو ياَات و درو كر

ياَاك  –دامةزراوةي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان  صااياغةوة ر بااةثَيي  تااةوة  لااَي بكرَي تااري  ئااةوةي  ياَاراق(  ع
 خبرَيت، سوثاس.

 بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةَلَي، بةِرَيز كاك ضيا فةرموو.

 يا محيد شريف:بةِرَيز ض
 ان.مبةِرَيز سةرؤكي ثةرلة

خااؤ سئةو ئاخافتنيا كة هةظاال مة بةحسكر هرو كااي  شاانيار وة ا ثشتيوانيا ئاخاظتنا دكتؤر رَيبوار دكةم كة ثَي
 تَينَيتةوة، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، دكتؤرة رَيواز فةرموو.

 حسني: بةِرَيز رَيواز فائق
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
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سااتان  من ثَيشنيار دةكةم بةو شَيوةيةي لَي بَي )ياساي كاراكردنةوةي دامةزراوةي سةرؤكايةتي هةرَيمي كورد
ئااةو د – سااايةية،  ئااةم يا مااةكاني  يااة  ساااكة هة لااةناوةِرؤكي يا كااة  ئااةوةي  سااة،  نااة بة ئااةو عينوا و  وروعَيراق( 

 ويست نيية، زؤر سوثاس.درَيذي و شةرحة لةناونيشانةكةدا ثَي
 بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، رؤذان خان فةرموو.
 بةِرَيز رؤذان ابراهيم علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

هااةرَيمي  سااةرؤكايةتي  مااةزراوةي  نااةوةي دا ساااي كاراكرد شاانيازي يا كااة ثَي منيش هاوِرام لةطةَل دكتؤر رَيبوار 
سااتان  ياَا –كورد خااؤي ع سااتوور وةك  نااي دة سااةند كرد تااا ثة سااةرؤك  بااذاردني  شااَيوازي هةَل هااةمواري  راق و 

 تَينَيتةوة، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، مامؤستا ابوبكر فةرموو.
 بةِرَيز ابوبكر عمر عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لااةماني  (2018)( ي 10ة )تَيبينيم لةسةر ياساكة لة ذمار جااةمي ثةر خااولي ثَين ئااةم  سااَييةمدا  ماااددةي  لااة 
هااةرَيم  سااةرؤكايةتي  مااةزراوةي  سااي دا لااة ضارةنو يااار  كوردستاني مولزةم كردووة لة دوو وةرزي طرَيداندا بِر

لااة بدا ، ضارةنووس ئةكرَى بة كاراكردنةوةى وةكو ئةم خواستةى كة ئةمرؤ هةية، ئةكرَى ضارةنووس بِريار 
سااى هةَل تااى دميوكرا يااة زةروورة ئااةم دامةزراوة ضااونكة  شااانةوةم،  يااةنطرى هةَلوة وةشانةوةشى بَى، من خؤم ال

مَيذوويى حكومِرانى درووستى نةكردووة، بةَلكو بةرهةمى دؤخى نةخوازراوى كوردستان بوو، بةداخةوة لة 
نااةو نااة نابيني ئااةو رؤذا خااوا  بااة  شاات  كااة ث ياادارةيى  ناااوخؤ دوو ئ شااةِرى  لااة  بااردوودا  كااةوتنى را تاار رَيك ة، دوا

ساااى  ياَاى يا بااة ث مااة  سرتاتيجى دوو هَيزى حوكمِران لة كوردستاندا، يةعنى ئةمة درووستى كردووة، ئةكرا ئَي
طااةى  ،( رَيكارةكانى ثَيك هَينانى حكومةمتان بطرتاية بةر2017( ساَلى )2ذمارة ) وةك لة ماددةى يةكةم بِر

 ومةنى دادوةرى، زؤر سوثاس.ضوار كة ئةو دةسةاَلتةى دابوو بة سةرؤكى ئةجن
 بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

لااة  بةِرَيز مامؤستا ابوبكر ئةو قسانةي كة كرا بةرامبةر بة موئةسةسةكة قسةي نةشياو بوو داوادةكةين كة 
كااة موئة ئااةوةي  ساارَيتةوة،  كااؤل ب بااووة، ثرؤتؤ قااانوني  كااي  يااارة زةرورةتَي كااردووة د ساات  سااةكةي درو سة

خاااتوو وزةر هاااتووة،  ورةتَيكي نيشتمانيش بووة و موتابيقة لةطةَل ئةوةي لة دةستووري فيدراَلي عَيراقي دا 
 سةرضنار فةرموو.

 بةِرَيز سةرضنار امحد حممود:
 بةرٍَِِيز سةرؤكي ثةرلةمان.
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سااةرؤكاية مااةزراوةي  نااةوةي دا ساااي كاراكرد باادرَي )يا شاانيازةكة ال كااة ثَي شاااني ثرؤذة بااة ناوني تي سااةبارةت 
سااتان  بااذاردني  –هااةرَيمي كورد شااَيوازي هةَل هااةمواري  ياَات و  شااَيوازة ب بااةم  تااةنها  يااة  سااة و كافي ياَاراق( بة ع

كااةي  يااة  يااار ني سةرؤكي هةرَيم تا ثةسةند كردني دةستوور بةراي منيش زيادةية، بةتايبةتي دةستوور كة د
مااةز نااةوةي دا ساااي كاراكرد بااَي )يا ياَات، وا سااةند دةكر كااةي ثة ساارَيتةوة و  هااةرَيمي دةنو سااةرؤكايةتي  راوةي 

ياَات  –كوردستان  باااس دةكر ساااكة  عَيراق( و ئةو وردةكاريانة ي لة شَيوازي هةَلبذاردني سةرؤكي هةرَيم لةيا
 و ثَيويست ناكات لةناو ناونيشاني ياساكة هةبَي و زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ةرموو.سوثاس، بةِرَيز دكتؤر شَيركؤ ف

 :مصطفى بةِرَيز د. شريكو جودت
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مااارة ) ساااي ذ ساااَلي 10لةيا لااة  (2018)(ي  مااة  سااةرؤكايةتي هةرَي مااةزراوةي  ساااندني دا ساااي هةَلثة دا لةيا
شاانت  هؤكاري دةرضوواندندا باس لةوة دةكات نةصةكةي ) لةثَيناو رةخساندني زةمينةي سازان و لَيك تَيطةي

هااةموو لة سستةمي  نااواني  حوكمِراني لة هةرَيمي كوردستان دا ئةم ياساية دةرضوَيندرا( بةو مانايةي كة عي
لااةماني  سااتةمي ثةر بااؤ س كااار  كااة  ياسايةك مةدلولي ناوةِرؤكةكةيةتي و سازاني ثَيويستيش لة ديدي ئَيمةوة 

باا بااَي  خاااز   هااةرَيم  سااةرؤكايةتي  طاااي  سااتاندا و دةز سااينةوايةتي دةكةين لة حوكمِراني هةرَيمي كورد ؤ لَيثر
تااا وبةرامبةر بة ثةرلةماني كوردستان، جةخت لةسةر مةوزو ساات  ياَاي ثَيوي عي سازانةكة ئةكةينةوة كة بة ث

تااةوة،  طااي نةداوة ساااكةدا رةن ساات لةيا ياَاي ثَيوي بااة ث ساايةكان  نااة سيا ئَيستا نةكراوة و ديدو بؤضوونةكاني الية
قاادمييان  كااة تة يااةنَيك  ضااةند ال تااةرةفَيك و  ضااةند  نااواني تااةنها  لااة عي سااري  ئااةوةش تةئ جنااام  كااردووة، دةرة

تااةنها  قانونةكة دةكات، كة بة بِرواي من وةكو ثشتطرييةك لة وتةكاني كاك سؤران، كاك مةم، دكتؤرة رَيواز، 
سااتان  سااةلةي  –بَلَيني كاراكردنةوة و هةمواري ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمي كورد بااَي، و مة يااةت  ياَاراق، كفا ع

نااةخوازراو وكة نازانني كةي تةواو دةبَي، مةتاتيةك ئةدا بة مةوزو بةستنةوةي بة دةستوور يااة  عةكة لةوانة
يااة ك مااان وا كاارد ثَي عااةرزم  كااة  حااةي  ئااةو تةر تااةنها  شااَيوازي يبَي، بؤية  هااةمواري  كااة  تااري  ئااةوةي  تااة،  فاية

َير هةية كة هةَلبذاردني سةرؤك، ئةكرَي لة ناوةِرؤكي ياساكةدا بَي نةك لة عينوانةكة بَي، بة تةئكيد يةك د
شااوَيين  بااة  كااةين  ئاااوا ب لااةمان  هااؤَلي ثةر كااة  طااة  كااة زؤر طرن يااة  ئااةويش ئةوة لاَاَيم  مااةوَي بي دواي وتةكةم ئة

َيكان و تةرحي ملمالنَيكان، دةستخؤشي لةهةموو اليةك دةكةين كة حلول و ملمالنَي نيةكالكردنةوةي ملمال
هااةموو و مونافةسة بَينَيتةوة ناو هؤَلي ثةرلةمان و بةخَيرهاتين  يااوادارم  كااةم و ه يااةكَيتيش دة فراكسيؤني 

نااة  تاار نةطري لااولي  فراكسيؤنةك وهةموومان كة هؤَلي ثةرلةمان هي هةموومانة، لَيرةدا ملمالنَي بكةين و ح
 بةر لة ثَيناو بةرذةوةندي نيشتماني، سوثاس.

 بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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بااةآلم  شااَيركؤ،  تااؤر  سااوثاس دك ياَاوازؤر  تااؤرة ر مااةزراوةي  زدك نااةوةي دا بااؤ كاراكرد لااة  كاارد  تااةنيا داواي 
ياااوازي  جااةنابتان ج شاانياري  نااةبَيت، ثَي طااةَل  كااةي لة تااة هةمواركردنةوة سةرؤكايةتي هةرَيم بَي و نوقتة، وا
سااايي راي  نااةي يا نااداماني ليذ سااةرؤك و ئة بااةَلَي  بااةِرَيزتان،  طاااداري  هةبوو لةطةَل هي ئةو، تةنيا ئةوة بؤ ئا

 تان لةسةر ثَيشنيارةكان.خؤ
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سااايي،  شاانيازا يا ظااَي ثَي نااوانَي  سااةر عي شاانيازا لة سااةر ثَي خااؤ لة هةظاآلن طةلةك راي خؤيان دياركرد و تَيبيين 

قااا و ئةزبةراسيت لظَيري بؤ من نينة ك شاانيار  ئااةظ ثَي يااا  كااة ئا ضااةندَى  ظااَى  سااةر  باال حةكةم مب لة يااان قا بلن 
يااا ع كااو ثَيتظ ئااةوة  ياَاذم  ئااةز ب شاانيازى يينينة، بةَلَى  باانااوانَى ثَي سااايى  يااان عا ساات يت  باات، در سااايَى  نااوانى يا

ياانني،  سااايى خب تةمسيال ناظةرؤكا ئةوى ثَيشنيازا ياسايى بكات، لظَيرَى، ئةطةر ئةم جةوهةرَى ظَى ثَيشنيازا يا
سااايى ها شاانيازا يا ئااةسةح كةينَى دةبينة كو ئةظ ثَي كااو  مااادةكرن، دا يااة  ئا غااة ت ياَاى وقان فةرا بااة ث هااةى  يااا  ون

يااا ر2018)ساَلَى  (10)ئاماذةدان بة ياسا ذمارة  نااد  سااة بَل ئااةظ موئةسة كااو  سااتانَى (  هااةرَيما كورد سااى ل  ةئي
قااع  ذى ل ر تةعليق كرية، هةروةسا تةعديال شَيوازَى ميكانيزما هةَلبذاردنا سةرؤكى كو ب استى ذى وةكو وا

سااايى هةرَيما كور يااذنا يا كااو ل ئااةم وة ناادآ  بااةر هة ساااآلن، ذ  ثاارتى دة  ياَاذيا  دستانَى كو نوقتا خيالفَى بووة در
سااايا  ظااان يا شاانازَي  ماااددَى وان ثَي ببينن، ثَيشنياز وةكى وانة ئةظ عينوانا خؤ تينةت، ذ بةر وةكو نينةراتيا 

 دادكةم.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 وو.كاك جالل فةرم
 بةِرَيز جالل حممد امني:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
لااة  تااةعبري  بااَى  شااان دة ئااةوةى ناوني ثشتيوانى قسةكانى بةِرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايى دةكةم، ثَيمانواية بؤ 
ناوةرؤكى بابةتةكة بكات، لة ناوةرؤكى بابةتةكة دا هةردوو بوارةكةى تياية، هةم كاراكردنةوةى دامةزراوةى 

تااةواوى سةرؤكا شااتطريى  يااة ث نااةكان، بؤ شااَيوازى هةَلبذارد هااةموارى  هااةم  عاارياق،  سااتانى  يةتى هةرَيمى كورد
خااؤى شااانةكة وةك  يااة ناوني يااان وا بااة  قسةى ئةو خوشك و برايانة دةكةم كة ثَي يااة  شاامان وا تااةوة و ثَي تَينَي

 استى ئةم ناونيشانة دةتوانَى تةعبري لة ناوةرؤكى بابةتةكة بكات، سوثاس.ر
 ز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَي

 ئةندامانى ليذنةى ياسايى كَى دةيةوَى قسة بكات؟ بةَلَى كاك عبدالسالم فةرموو.
 بةِرَيز سالم عبداهلل حسن:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
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ناا ساااى كاراكرد شاانيازى يا كااةم، ثَي سااايى دة بااارى يا نااةى كارو سااةرؤكى ليذ بااةِرَيز  ةوةى ثشتيوانى لة قسةكانى 
سااةند  تااا ثة سااةرؤك  بااذاردنى  شااَيوازى هةَل هااةموارى  عاارياق،  سااتان ـ  هااةرَيمى كورد دامةزراوةى سةرؤكايةتى 
ئااةو  يااة  يااة، بؤ سااتوور ني سااتا دة تاااوةكو ئَي كااة  كاارد  بااةوة  يااان  بااةِرَيزان ئاماذة لااة  ناادآ  سااتوور، هة نااى دة كرد

نااةى داِر يااة ليذ مااان وا مااة ثَي لااة ئاراستةكردنة بؤ شتَيكى ناديار، بةآلم ئَي ياااتر  يااة و ز سااتوور هة شااتنةوةى دة
تااةوة، زؤر  (70) كااارا بكا يااة  ئااةو ليذنة لااةمان  سااةرؤكايةتى ثةر سااتةى  ماددة نووسراوةتةوة، بؤية دةكرَى دة

 سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، روثاك خان فةرموو.
 بةِرَيز رووثاك امحد رمحان:

 ان.بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةم
ثااَيم   ماان  سااايةكة  بةناوى خواى طةورة و ميهرةبان بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان، لةسةر ناونيشانى ثَيشنيازى يا
عاارياق،  سااتان ـ  هااةرَيمى كورد سااةرؤكايةتى  باشة واى ىَل بكرَيت، ثَيشنيازى ياساى كاراكردنةوةى دامةزراوةى 

هااةموارى  ،نةكة درَيذةهةموارى ياساى سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستان، ضونكة ناونيشا شااةى  دةكرَى ئةم بة
ياَادا  َيكى دةستوور بة ماددةيةك رشَيوازى هةَلبذاردنى سةرؤك تا ثةسةندكردن ياَاذووى ت بااةروار و م خباارَى و

طااؤِرينى هةر بؤ ئةم مةبةستةثشتيوانى لة رلة ماددةكة جَى بكرَيتةوة،  كااة داواى  ةئى ئةو ئةندامانة دةكةم 
 ثَيشنيازى ياسايةكةيان كردووة، زؤرسوثاس.شَيوازى ياخود ناونيشانى 

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

طااؤ  طاااى طفتو ئااةوةى دةر بااؤ  يااةوة  يااةك خبوَين ماااددةى  كااة  بةَلَى بةِرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايى داوا دةكةين 
 لةسةر ماددةى يةك بكةينةوة، كاك بذار فةرموو.

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:
 َيز سةرؤكى ثةرلةمان.بةِر

 1ماددةى/ 
ياَا سااتان ـ ع هااةرَيمى كورد سااةرؤكايةتى  مااةزراوةى  مااارة )ياساى هةَلثةساردنى دا ساااَلى10راق ذ ( 2018) (ى 

 هةَلدةوةشَيتةوة و دامةزراوةى سةرؤكايةتى هةرَيم كارا دةكرَيتةوة.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

بااةرز بةَلَى دةرطاى طفتوطؤ ل سااتى  كااات دة طااؤ ب يااةوَى طفتو بااةِرَيزَيك دة هااةر  نااةوة  يااةك دةكةي ةسةر ماددةى 
ماا كاااك  يااارى،  كاااك د بااةِرَيزان ) كاارَى؟  كاااك ةبكاتةوة بؤ ئةوةى ناوى تؤمار ب خااان،  ضاانار  بااةَلَين، سةر كاااك  م، 

كاااك سااى،  سااتا وةي بااداهلل، مامؤ كاااك  رَيبوار، كاك ثَيشةوا، كاك رزطار، كاك هَيظيدار، كاك نزار، كاك ع ماات،  حك
بااة ساات  خااةين، دة سااني دادة طاااى ناونوو يااةك؟ دةر ماااددةى  سااةر  كااات لة بااة  بهجت(، كةسى تر دةيةوآ قسة ب

لااة طفتوطؤ دةكةين، ثَيش ئةوةى ر كااةم  طااةى ية ياَاى بِر بااة ث كااة  نااةوة  َيطا بة ئةندامان بدةين، بة برييان دَيني
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يااة لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان هةر ئةندامَي 88ماددةى  كى بةِرَيزى ثةرلةمان تةنها بؤى هة
 دوو خولةك لةسةر ماددةيةك طفتوطؤ بكات، كاك ديارى فةرموو.

 بةِرَيز ديارى انور محةرحيم:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

نااةى جنةكةى من لةسةر ئةوةية لة يةك رسةر ؤذدا سَى نووسرا و وةآلم لةاليةن سةرؤكايةتى ثةرلةمان و ليذ
سااايى  سااةرؤكايةتى كاروبارى يا ثاارؤذةى  بااة  ناادى دراوة  كااان تايبةمتة لااة جؤرة ياَاك  ياادا جؤر ياَاردراوة و تَي دا ن

 هةرَيمى كوردستان لة كاتَيك دا ضةندين ثرؤذةى ديكة ...... .
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

يةك هةر قسةيةكت هةية بةِرَيز كاك ديارى دةرطاى طفتوطؤ لةسةر ماددةى يةك كراوةتةوة، لةسةر ماددةى 
 بيكة و بة ثَيى ثةيِرةو لةسةر ماددةى يةك دةرطاى طفتوطؤمان لةسةر كردووةتةوة، فةرموو.

 بةِرَيز ديارى انور محة رحيم:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 سةرجنةكةى من لةسةر ....... .
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

كااة، وازحة كة ئَيستا دةرطامان كردوو ةوةى ثةيِرةوتةنها ماددةى يةك لةبةرئ ماااددةى ية سااةر  تااةنها لة تااةوة 
 كاك هَيظيدرار فةرموو.
 بةِرَيز هَيظيدار امحد سليمان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
كااارا  بااَى  مااة دة لااةم هةرَي طااة  يااةكى طرن سااتان دامةزراوة هااةرَيمى كورد سااةرؤكايةتى  لةبةرئةوةى دامةزراوةى 

 ةَلثةسَيردراوة، ....... .بكرَيتةوة و ه
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 تةنها ماددةى يةك كاك هَيظيدار، فةرموو.
 بةِرَيز هَيظيدار امحد سليمان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ياَا سااتان ـ ع هااةرَيمى كورد سااةرؤكايةتى  مااةزراوةى  مااارة )دا ساااَلى 10راق، ذ شااَيتةوة  (2018)(ى  و هةَلدةوة

ئااةم  ساااية و  ئااةم يا ئااةوةين  طااةَل  مااة لة تااة، ئَي كااارا دةكرَي سااتان  هااةرَيمى كورد سااةرؤكايةتى  مااةزراوةى  دا
 دامةزاوةية كارا بكرَيتةوة، لةبةرئةوة وةك خؤى تَينَى.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 م فةرموو.ةبةَلَى سوثاس، كاك م
 بةِرَيز مةم برهان حممد:
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 ةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَيز س
مااارة ) هااةموارى ذ ساااى  كااة يا بااَى  يااة  ئااةم ماددة ياَاى  بااة ث ساااَلى 10هةَلبةتة  شااَيتةوة و  (2018)(ى  هةَلدةوة

مااارة ) ساااى ذ كااة يا يااة  سااايةكةوة هة ساااَلى 1ثةيوةندى بة يا بااةو (2005)(ى  كااة  يااةى  بااةو ثَي ساااية  ئااةو يا  ،
ياَاك دا شكلةوةية وةكو سيستمى سةرؤكايةتى دةسةآلتةكانى سةرؤك دةسةآل لااة كات يااة،  شااومارى هة بااَي  تَيكى 

كااةين و  كااار ب لااةمانى  سااتمى ثةر بااة سي نااةوَى  مااة ئةما سااةرؤكى لااة رئَي بااة  باادةين  نااة  نااةوة متما ياَاى ثةرلةما
 هةرَيم، ئةمة وامان ىَل دةكات كة ئَيمة لةبةردةم سيستمَيكى ثةرلةمانى داين........ .

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 كاك مةم لةسةر ماددةيةك تكاية، فةرموو.
 بةِرَيز مةم برهان حممد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
كااةم  بةَلَى ئةمةوآ وا بَلَيم ماددةى يةكةم ثَيويست دةكات بةم شَيوةية بَى وثَيشنيازى من ئةوةية ماددةى ية

ياَا سااتكارى بكر شااَيوةية دة بااةم  كااة  يااة  مااة دةقةكة ياَات، ئة شااَيوةيةى ىَل بكر ساااردنى بااةم  ساااى هةَلثة ت، )يا
ياَا سااتان ـ ع هااةرَيمى كورد سااةرؤكايةتى  مااةزراوةى  مااارة )دا ساااَلى 10راق، ذ شااَيتةوة و (2018)(ى  هةَلدةوة

سااتمى  مااةكانى سي طااةَل حوك بااةجؤرَيك كةلة ياَاـتةوة  كااارا دةكر هااةموار و  هااةرَيم  سااةرؤكايةتى  مااةزراوةى  دا
 ثةرلةمانى دا بطوجنَيت(، زؤر سوثاس.

 يد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ظاآل فر

 سوثاس كاك مةم، كاك نزار فةرموو.
 بةِرَيز نزار مال عبدالغفار:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

هةَلدةوةشَيتةوة، دامةزراوةى (2018(ى ساَلى )10راق ذمارةى )ياساى سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستان ـ عَي
اثؤرتى ليذنةى ياسايى و ثشتطريى لة طريى لة نووسينى رة، بؤية من ثشتسةرؤكايةتى هةرَيم كارا دةكرَيتةو

 وتةكانى كاك هَيظيدار دةكةم، سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، كاك بةَلَين فةرموو.
 بةِرَيز بةَلَين امساعيل حاجى ابراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
سااايةكة  ديارة ئةطةر تةواوى ياسايةكة بة يةك سةيرى بكةى و تايبةت بة ماددةى يةك هةم لة ناونيشانى يا

كااةم، ضوواندنى دا بة روهةم لة هؤكارةكانى دةر شاانياز دة ئااةوة ثَي يااارة، لةبةر ماااددةى 1وون و ئاشكرايى د  /
مااةزراو (2)يةك و ماددةى  ساااردنى دا ساااى هةَلثة ةى ى ياسايةكة بكرَى بة يةك و بةم شَيوازةى ىَل بكرَى، )يا

يااَا ساااتان ـ ع هاااةرَيمى كورد ماااارة )ساااةرؤكايةتى  سااااَلى 10راق ذ سااااى  (2018)(ى  شاااَيتةوة و يا هةَلدةوة
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دابةشكردنى دةسةآلتةكانى سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستان بةسةر دامةزراوة دةستووريةكانى هةرَيم ذمارة 
 هةَلدةوةشَيتةوة، زؤر سوثاس. 2017(ى ساَلى 2)

 سةرؤكى ثةرلةمان: بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/

 كاك رزطار فةرموو.
 بةِرَيز رزكار عيسى سوار:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بااة  ناادى  ضااونكة ثةيوة هاااتووة،  سااايى  نااةى يا قااى ليذ لااة دة هااةروةكو  كااةم  يااةك دة ماااددةى  لااة  شااتطريى  من ث

سااايى  نااةى يا بااؤ ليذ بااارة  خااؤم دوو شااتطريى  يااة، ث سااتانةوة هة ثااات ودوكاراكردنةوةى سةرؤكى هةرَيمى كورد
 دةكةمةوة، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، خاتوو سةرضنار فةرموو.
 بةِرَيز سةرضنار امحد حممود:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ناااو2018)(ى ساَلى 10ئةم ماددةية ثَيضةوانةى هؤكارى دةرضواندنى ياساى ذمارة ) لااة ثَي لاَاَى: ) كااة دة  ( ية 

ئااةم ر سااتان  هااةرَيمى كورد لااة  حااوكمرانى  سااتمى  سااةر سي شاانت لة تااَى طةي ياَاك  سااازان و ل ةخساندنى زةمينةى 
اى من هَيشتا ئةو سازان و تةوافوقة لةنَيوان فراكسيؤنةكان و اليةنةكان لة ئاستى ية دةرضووَينرا(، بة رياسا

ضاا كااارى دةر ضااَى هؤ كااة دةردة سااايةكيش  هااةر يا نااةكراوة و  يااة و  ساات دا ني كااارى ثَيوي يااة، هؤ وواندنى هة
لاَاَى: 3دةرضوواندنى ئةم ياساية وةكو ثَيويست جَيى خؤى نةطرتووة و هةر لة ماددةى ) سااادا دة هااةمان يا (ى 

مااةزراوةى  سااى دا سااةر ضارةنوو ياااردان لة بااؤ بِر )بؤ ماوةى دوو وةرزى ياسايى كة دوو وةرزى طرَيدانى داناوة 
ةو ماوةية لةبةردةم ثةرلةمانى كوردستاندا خوىل ثَينجةم يةعنى ئ 1/3/2020سةرؤكايةتى هةرَيم، واتا تا 

كاااارى  ساااايةكة و هؤ مااااجنى يا شااارتة ئا ياااة با ياااة، بؤ ئاااةم دامةزراوة ساااى  ساااةر ضارةنوو يااااردان لة باااؤ بِر
 دةرضوواندنةكةى تةحقيق ببَى و ثاشان هةَلبوةشَيتةوة، سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 موو.كاك ثَيشةوا فةر
 :طاهر مصطفىبةِرَيز ثَيشةوا 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بااووةو ) سااةر  تااةوافوقى لة شاانيازة  ئااةم ثَي كااانى  يااةكى ماددة بااة  ( 68لةبةرئةوةى كة تةواو ثَيشنيازة و يةك 

هااةرَيمى  سااةرؤكايةتى  مااةزراوةى  كااة دا كااةين  ثةرلةمانتار واذوويان لةسةرى كردووة، ئَيمة ثاَلثشتى ئةوة دة
سااتة  كوردستان طااةل و وآلت بةرجة يااةكَيتى  سااةرؤك  جارَيكى تر كارا بَيتةوة، لة هةر سيستمَيكى سياسى دا 
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هااةرَيمى  خااةَلكى  سااتان و  دةكات بؤ ئةم دؤخةى كوردستان و بؤ ئةم ثَيشهاتانةى كة لةبةردةم هةرَيمى كورد
 ةكانى خؤى بكاتةوة.كوردستان هةية زؤر بة ثَيويستى دةزانني كة ئةم دامةزراوةية دةست بة كاروضاالكي

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 كاك عبداهلل فةرموو.
 بةِرَيز عبداهلل حممود حممد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
سااتوورى  يااةكى دة سااتان دامةزراوة هااةرَيمى كورد سااةرؤكايةتى  مااةزراوةى  بااان، دا بةناوى خواى طةورة وميهرة

ناااوةوة و هةرَيمى كوردستانة و زؤر طرن لااة  سااتانة  طااةىل كورد ياااى  تااةوة و روئ كااارا بكرَي طة ئةم دامةزراوةية 
 دةرةوة، لةبةرئةوة ئَيمة ثشتطريى لة كارا كردنةوةى دامةزراوةى سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستان دةكةين.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 مامؤستا وةيسى فةرموو.
 :بةِرَيز ويسى سعيد ويسى

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
يااةك د ماااددةى  خااؤم، بةناوى خواى طةورة و ميهرةبان، منيش ثشتطريى لة مانةوةى  كااو  كااةم وة شااتطريى  ة ث

سااةرؤكايةتى  مااةزراوةى  ضااونكة دا كااةم،  شااةوا دة كاااك ثَي طااار و  كاااك رز ناازار و  كاااك  بةِرَيزان كاك هيظيدار و 
كااارا هةرَيم دامةزراوةيةكى نيشتمانية و ياسايية و  ز ؤر طرنطة لة قؤناغَيكى وةكو ئَيستادا ئةم دامةزراوةية 

 بكرَيتةوة و زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 كاك حكمت فةرموو.
 بةِرَيز حكمت حممد عبو زيد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
هااةمان ئااةز ذى ب  سااايى  حةقيقةت برادةرا طةلةك قسة كرن سةر ظى ماددةيَى،  يااذنا يا لااة ل شااتطريى  شااَيوة ث

 دكةم، و بةِرَيز كاك هَيظيدارى دكةم، ثَيويستة كو كارا بكرَيت.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

ثااةت سااةكانى  يااة، ق كااةن تكا شااتطريى ب تااةنها ث شااتطريية  تااةنها ث طااةر  شاات، ئة ماات طةي كاااك حك تااان مام  َيش خؤ
 رموو.َيبوار فةدووبارة مةكةنةوة، د.ر

 بةِرَيز ريبوار عبدالرحيم عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
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جااةنابتان  كااردةوة  بااةرز  سااتم  شااى دة من نوقتة نيزامَيكم هةية ثَيش ئةوةى موداخةلةم هةبَى، لة كاتى خؤ
نااى و  ئااةو تَيبي كااةين،  يااةك دة ماااددةى  ئاطاتان لة من نةبوو، لةسةر ماددةى يةك تكاية ئَيمة طفتوطؤ لةسةر 

 جنانة وةردةطرين كة ثةيوةست بَى بة ماددةى يةك، .... .سةر
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 هةروا كراوة، بةَلَى فةرموو.
 بةِرَيز ريبوار عبدالرحيم عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 كى هةرَيمة، ....... .ديارة هةندآ لة ثةرلةمانتارة بةِرَيزةكان قسةيان لةسةر دةسةآلتةكانى سةرؤ

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 وةآلم درانةوة، ثةرلةمانتارةكان وةآلم درانةوة، جةنابت تةركيز بكة سةر ماددةى يةك فةرموو.
 بةِرَيز ريبوار عبدالرحيم عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
كااةم، ةهايى وةك دةقةى كة هاتووة لة ماددةمنيش بةر ى يةك حةز دةكةم وةكو خؤى تَينَيتةوة ثَيشنيار دة

هااةرَيمى  لااة  حااوكم  مااةى  هااةرَيم مةنزو سااةرؤكايةتى  مااةزراوةى  نااةوةى دا كااارا نةكرد سااتى دا  ضااونكة لةرا
ساايةتةكانى  لااة خا يااةكَيك  ئااةوةى  لااةمانى لةبةر سااتمى ثةر شااةوة سي يااةكى تري كوردستان نوقسان دةكات، لةال

مااةزراوةى  سيستمى ثةرلةمانى ئةوةية كة نااةوةى دا كااارا نةكرد بااة   يااة  سونائية سوَلتةى تةنفيزى هةبَى، بؤ
ووى فوقةهائى ئةوةى ر ووى فقهى ياساييةوة، لةر استى دا لةر سةرؤكايةتى هةرَيم، خودى ئةو خاسيةتة لة

 كة لةبوارى نوزمى سياسية قسةيان لةسةرى كردووة، ئاريشة هةية، سوثاستان دةكةم.
 د ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ظاآل فري

 زؤر سوثاس، كاك بهجت فةرموو.
 بةِرَيز بهجت على ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ثشتطرييا راثؤرتا ليذنا ياسايى دكةم كو ماددةى يةك وةكو خؤ تينيتةوة.
 
 

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

ماااددةى بةَلَى بةِرَيزان سةرؤك و ئةندامان سااةر  نااة  يااة، دَيي سااةيةكتان ني هاايض ق طااةر  ، 2ى ليذنةى ياسايى ئة
 بةِرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايى فةرموو.

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
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ساات بَيذم، كو وةكى سةرؤكَى د كورت من دظَيت ئاخافتنةكى هااةر سي عااةن  لااة مليذنا ياسايى، تةب سااى  ةكى سيا
سااةآلتا سةرانسةرى و خااؤ و دة تااَى  خااؤ و وةآل خااةَلكَى  آلتَين جيهانَى، سةرؤكةك هةية، ئةو سةرؤك نينةراتيا 

كااة بااةر خؤ د ثااارَيزى، ذ خااؤ د شااتمانَى  طااةل و ني خاااك و  نااديني  سااا بةرذةوة لاَاةتى، هةروة ظاااتى نيظدةو ت د ج
كاااتى ت هااةرَيمَى وى  سااةرؤكى  جااةنابَى  كااو  تااةكى دا  ياانني د وةخ خااؤ ب بااريا  طااةر  مااة ئة كااو  ناادى  لاَاةب ذ هة ة

كااات و دظ بااذاردنا ب شاايا هةَل ساايؤن نة لااةك يااكؤمسيؤنا هةَلبذاردنا كر، هةلبذاردن بَينة كرن ئةو بوو كؤم ا طة
عااش و  شااةِرَى دا سااكةرى و قااةيرانا عة سااى و  قااةيرانَى سيا هااات، ذ وان  سااتانَى دا  هااةرَيما كورد سااةر  قااةيران 

ئااةظ ازى كو جةنابَى سةرؤكَى ظى كاتى دا رقةيرانا دارايى ذى، ثشتى  كاارن،  ياَاذ  تااة در نةبووى وياليةتا وى بَي
سااةرؤكاتيايا تةعليق كرنا ظَى موئةسةسَى رياساية دةركةتن ياس مااةزراوا  ا استى ذى طةلةك يا موهيمة ئةظ دا

ناادهةرَيمَى ذ رووى سياسى و ذ  ر بااةر هة بااووى قانونى و ئيدارى، ذ  تااةفعيل  سااة  ئااةظ موئةسة يااا  ت، آ ثَيتظ
ئااةم  2005( 1ةظ ثؤستة هةمان سةآلحياتا َظآ ياسا ذمارة )جارةكا دى ئةظ موئةسةسة و ئ ى كو ديار كرن، 

 اثؤرتَى دا.ظ ماددة وةكى خؤ تينى ناظ وَى روةكى ليذنا ياسايى دطةل هةندَيمة ئة
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

طااؤ دَيينة سةر ماددةى دوو تكاية سةرؤكى ليذنةى ياسايى ماددةى دووةم خبو طاااى طفتو ئااةوةى دةر َينةوة بؤ 
 بكةينةوة، فةرموو.
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 2ماددةى/

مااارة  هااةرَيمى ذ سااتووريةكانى  مااةزراوة دة سااةر دا بااة  ياساى دابةشكردنى دةسةآلتةكانى سةرؤكايةتى هةرَيم 
 هةَلدةوةشَيتةوة. (2017)(ى ساَلى 2)

 ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان: بةِرَيز د.ظاآل فريد

كاااك ة)كاك م (،2)ئةوانةى كة دةيانةوَى قسة بكةن لةسةر ماددةى  خااان،  ساان  م، كاك حمسن، كاك رزطار، سو
خاااتوو ك  اظمبهمن، مامؤستا جهاد، د.رَيبوار ، د. هااان،  مااةم بر كاااك  ياال،  كاااك امساع كاااوة،  كاااك  يااارى،  كاااك د  ،

 ئاشنا، خاتوو موذدة(، كاك مم فةرموو.
 
 

 َيز مةم اسكندر مةم:بةِر
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بااةر  تااَى دا، ذ  يااة ل وآل بااةجَى كرنَي جااَى  ضونكى دامةزراوا سةرؤكاتيا هةرَيما كوردستانَى بَلندترين دةسةآلتا 
مااارا ) سااا ذ ( ى 2طرنطيا ظَى دامةزراوآ َثشنيارا ليذنا ياسايى بؤ هةَلوةشاندنا دةسةآلتَين سةرؤكَى هةرَيمَى يا

 دكةين، كو ئةظ دةسةآلتا بَينة هةَلوةشاندن كو سةرؤكى هةرَيمَى بزظرةظة، سوثاس. (2017) ساَلى
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 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 فةرموو. كاظمكاك د.
 فاروق نامق: كاظمبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ماااددةى ) مااارة )10لااة  ساااَلى 1(ى ذ سااة (2005)(ى  كااراو،  هااةموار  نااى ى  سااةآلتَيكى فراوا هااةرَيم دة رؤكى 

 ثَيدراوة، كة لة سيستمى ثةرلةمانى دا بوونى نيية، ..... .
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

ماااددةى  (2)تةوة لةسةر ماددةى ؤبةِرَيز كاك دكتؤر دةرطاى طفتوطؤمان كرد سااةر   (2)و تةنها قسة كردن لة
 دةكرَى، فةرموو.

 فاروق نامق: مكاظبةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 هاوكاريم بكة تةنها دوو دةقيقةم هةية و هاوكاريم بكة قسةكائ بكةم ......... .
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 قسة بكةى، فةرموو. (2)ناتوائ تةنها دوو دةقيقة و بة ثَيى ثةيِرةو تةنها دةبَى لةسةر ماددةى 
 فاروق نامق: كاظم زبةِرَي

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
لااة  نااةِروات،  كااةم  بااا كاتة كااة  كاااريم ب يااة هاو يااة، تكا ياَارَيكم هة شااتا د خااؤ هَي كااةم،  سااةكائ ب بااا ق محااةت  بَى زة

ماااددةى مى سةرؤكايةتى دا ئةو دةسةآلتة رسيست كااةين  شاانياز دة مااة ثَي خااؤى ئة سااةرؤك،  بااة  ةهاية دةدرَيت 
كاااارَى( 2) شااااَيوازةى ىَل ب مااااةزراوة بااااةم  هااااةرَيم دا سااااةرؤكايةتى  سااااةآلتةكانى  شااااكردنى دة ساااااى دابة ، يا

مااارة ) هااةرَيم ذ سااتووريةكانى  ساااَلى2دة نااةكانى  (2017) ( ى  ئااةرك و فةرما سااةآلت و  شااَيتةوة و دة هةَلبوة
 سةرؤكى هةرَيم هةموار بكرَيتةوة بة شَيوةيةك كة دةسةآلتةكانى ثرؤتؤكؤَلى و تةشريفاتى بَيت.

 فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ظاآل 

 كاك حمسن فةرموو.
 
 

 :مصطفىبةِرَيز حمسن حسني 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

هاااةر ساااةرؤكاتيا  ساااةآلتَيت  شاااكرنا دة شااااندنا دابة ساااايَى، هةَلوة شااانيارا يا ظاااَى ثَي ياااَى  ساااةر مااااددَى دوو َيمَى ل
نَيتةوة، ضونكة ئةطةر مة دامةزراوا وةكو خؤى تَي (2017)(ى 2ت هةرَيمآ ذمارة )دامةزراوةيى دةستوورَي
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هااةمى  (2005)ى  (1) ىماددة هةرَيمَى سةرؤكاتيا هةرَيمَى هةبينت ئةو دةسةآلتَيت سةرؤكايةتيا دا هاتني 
 هةماهةنطن دطةل ثةرلةمانَى كوردستانَى و وةكو خؤى تَينَيتةوة ثشتطريى دكةم.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 يارى فةرموو.كاك د
 بةِرَيز ديارى انور محة رحيم:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 دةكةم. كاظمثشتيوانى لة ثَيشنيازةكةى د.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 بةَلَى، كاك رزطار فةرموو.
 بةِرَيز رزكار عيسى سوار:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 اثؤرتى ليذنةى ياسايى هاتووة دكةم، زؤر سوثاس.لة ر ( هةروةكى2تطريى ماددةيَى )ثش

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 بةَلَى، كاك كاوة فةرموو.
 بةِرَيز كاوة عبدالقادر حسن:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
يااة ثَيانى سةرؤكى هةرَيم دابةشكراوة، ر( كة دةسةآلتةك2ديارة لة ياساى ذمارة ) ماان وا كااةم اى  كااة شاانياز دة

سااتمى دةسةآلتةكان بة تةواوى و بة ر لااة سي باااس  سااتا  مااة ئَي ئااةوةى ئَي بااةَلكو لةبةر شااَيتةوة،  هااايى هةَلنةوة ة
مااارة  ساااى ذ لااة يا ثةرلةمانى دةكةين، باس لةوة دةكةين كة سةرؤكى هةرَيم لةناو خةَلك هةَلبذَيردرَى، بؤية 

ئااةو ( كاتَيك دةسةآلتةكان بةسةر دةسةآلتةكانى جَى ب2) كااراوة،  بااةش  سااادانان و دادوةرى دا ةجآ كردن و يا
هااةرَيم  سااةرؤكى  بااؤ  سااةآلتانة  ئااةو دة تااةنها  لااةمانى  سااتمى ثةر طااةَل سي كااةوا لة طااوجنَى  دةسةآلتانةى كةوا دة

سااةآلتةكانى بااةَلكو دة نااةوة،  جااآ  بطةِرَيندرَي سااةآلتى  سااةرؤكى دة هااةر الى  سااادانان و تاار  كااردن و  يا بااةجَى 
 قةزائى تَينَينةوة.

 ةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:ب

 بةَلَى قسةكانت قسةى سةرؤكى فراكسيؤن بوو دةتوانى تةنها ثشتطريى بكةى، سةوسةن خان فةرموو.
 

 بةِرَيز سوسن حممد مريخان:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
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مااارة ) هااةرَيم ذ سااتووريةكانى  مااةزروة دة سااةر دا هااةرَيم بة سااةرؤكى  سااةآلتةكانى  ساااَلى (2دة  ( 2007)ى 
ماا كاااك  لااةمانتار  بااةِرَيز ثةر شااتيوانى  هااةروةها ث كااةين،  سااايى دة نااةى يا شااتيوانى ليذ شااَيتةوة و ث م ةهةَلدةوة

 دةكةم، كة دةسةآلتةكان هةَلبوةشَيتةوةو دةسةآلتةكان بطةِرَيتةوة بؤ سةرؤكى هةرَيم، زؤر سوثاس. 
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 اك امساعيل فةرموو.تةمام، ك
 :طه بةِرَيز امساعيل على

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 هةظ شَيوا ريالاسا بةغدا بيت، سوثاس. ائةز ثَيشنيار دةكةم ثةيظا هةَلدةوةشيتةوة، ببَيتة هةمواركردن و د

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 كاك بهمن فةرموو.
 بةِرَيز بهمن كاك عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
لااة  كااات  سااتان دة طااةىل كورد يااةتى  هااةرَيم نوَينةرا سااةرؤكى  هااةرَيم و  سااةرؤكايةتى  مااةزراوةى  لةبةرئةوةى دا

ساااَلى رناااوخؤ و د يااانزة  ساااَل،  لااة دة  بااؤ ةرةوة،  سااتان  هااةرَيمى كورد طااى  يااةكى طرن تااة ثَيطة بااردوو بووة ا
نى بِريارة طرنطةكان بووة، لةبةرئةوةى ئَيمة دةوَلةت كؤكردنةوةى اليةنة سياسيةكان لة كوردستان دا و شوَي

اطوزةرين بةرةو دةوَلةت، ثَيويستمان بة سةرؤكَيكى بةهَيز هةية، ئَيستا هةرَيمَيكني لة قؤناغى ر نني تاوةكو
كااة  شااَيتةوة  سااةآلتةكان هةَلبوة شااكردنى دة ساااى دابة ثاارؤذة يا ئااةو  كااة  كااةم  قااة دة لااةو دة شااتطريى  بؤية من ث

كااةم بةرى سةرؤكى هةرَيم بطةِرَيتةوة بؤ خؤى، دةسةآلتةكان شاانيار دة ئااةوةش ثَي طااةَل  طااةر لة مااة ئة سااتى ئَي ا
سااتان  طااةىل كورد يااةتى  ضااونكة نوَينةرا هااةبَيت،  كوردستانَيكى بةهَيزمان دةوَيت دةبَى سةرؤكَيكى بةهَيزمان 

لااةمان و  دةكات لة ناوخؤ و لة دةرةوة، هةندَى لةو دةسةآلتانةش كة لة ياسايةكة ثَييدراوة موقةيةدة بة ثةر
موئةسةساتى تر، داوا دةكةم دةسةآلتةكانى هةندَيكى حةسرى بدرَى بة سةرؤكى هةرَيم بؤ ئةوةى بةهَيزتر 

 بَى و بةهَيزتريش نوَينةرايةتى طةىل كوردستان بكات لة دةرةوة و ناوخؤ، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 و.كاك مم فةرمو
 بةِرَيز مةم برهان حممد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ساااردنةكة  لااة هةَلثة باااس  سااايةكةدا  شاانيازة يا كااةمى ثَي ماااددةى ية لااة  ئااةوةى  ماااددةى دووةم لةبةر دةربارةى 

مااارة ) سااتان ذ (ى 1كراوة، باس لة هةَلوةشاندنةوةى هةَلثةساردنةكةكراوة، ياساى سةرؤكايةتى هةرَيمى كورد
لااة  (2)ثَيشنيار دةكةم ماددةى بؤية من  (2005) بسِرَيتةوةو نةمَينَى لةناو ياسايةكة، ثَيويست بةوة ناكات 

 جَيى ئةو ضةند دةسةآلتَيكى سنووردار بؤ سةرؤكى هةرَيمى كوردستان جَيطري بكرَى، سوثاس.
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 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 مامؤستا مةال جهاد فةرموو.
 ابراهيم: بةِرَيز جهاد حسن

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
دا ئةو ذى بةناظَى خودَى مةزن و دلؤظان، وةكيا ديار كو هةتا ظَى طاظَى باآلتيةكا مةزن هةبوو، ل كوردستانَى 

كااو ثةر ذ بةر نةبوونا سةرؤكةك ياانم  ئااةز دب كااة  سااتانَى، ئةظرؤ نااا لاابؤ هةرَيما  كورد عااديل كر هااَى تة ةمان ج
لااةك قانوناية و هةموار كرنا يا ساية، ئةظ ماددَى دوو ئةزى دبينم ل كؤمةَلطةها مة و ميللةتَى مة طةلةك طة

هااة بااابَى  ئااةظ  خااؤ  يااة  ظااى بابةك لاَاةكَى دا ثَيت خااودان  َىنثَيتظى سةرؤكةكية، ئةظ سةرؤكة ذى مينا ضةوا د ما
هااةمى ذت كو خودان ردةسةآلت بَي هااةرَيمآ ىةئى بينت، وةسا دظَى ماددَى  سااةرؤكَى  كااو  بااينت  يااار  خااودان  د

دةسةآلت بينت و ئةظ تةعديال هةمى بَيتة كرن و ثشتطرييا هةظاَلَيت خؤ ذى دكةم، كاك بهمن و سوسن خان 
 و زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 خاتوو ئاشنا فةرموو.
 بةِرَيز ئاشنا عبداهلل قادر:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ماااددةى  كااةم  شاانيار دة ساااى ثَي ياَات: يا شااَيوةيةى ىَل بكر بااةم  ماااددة و يااةك  بااة  ياَات  ماااددةى دووةم بكر يااةك و 

مااارة ) عاارياق ذ سااتان ـ  ساااَلى 10هةَلثةساردنى دامةزراوةى سةرؤكايةتى هةرَيمى كورد ساااى  (2018)(ى  و يا
مااارة  هااةرَيم ذ سااتووريةكانى  مااةزراوة دة سااةر دا هااةرَيم بة سااةرؤكايةتى  سااةآلتةكانى  شااكردنى دة ى  (2)دابة

هةَلبوةشَيتةوة، ئةمةش ثشتطريية بؤ قسةكانى كاك بةَلَين كة لةسةر ماددةى يةك ثَيشنيازى ( 2017)اَلى س
 كرد.

 3/4/2019دانيشتين 
 1:47تا    1:21لة 

سااتان هااةرَيمي كورد سااةرؤكايةتي  مااةزراوةي  مااارة )-ياساي هةَلثةساردني دا ساااَلي 10عاارياق ذ و  (2018)(ي 
سااةآلتةكان مااارة ياساي دابةشكردني دة هااةرَيم ذ سااتوورييةكاني  مااةزراوة دة سااةر دا هااةرَيم بة سااةرؤكايةتي  ي 

ماااددةي )( 2017)(ي ساَلي 2) سااةر  كااة لة بااةَلَين  كاااك  سااةكاني  بااؤ ق ( 1هةَلبوةشَيتةوة، ئةوةش ثشتطرييية 
 ثَيشنيازي كرد.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 َيبوار، فةرموو.بةَلَي د.ر

 وار عبدالرحيم عبداهلل:بةِرَيز رَيب
 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.
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بااة  يااا،  هااةموو دون لااةماني  مااي ثةر لااة نيزا عاااون(  مةبدةئَيكي طرنط هةية كة ثَيي دةَلَين )مبدأ التوازن و الت
مااارة ) ساااي ذ ياَاي يا بااة ث هااةرَيم  سااةرؤكايةتي  سااةآلتةكاني  ساااَلي 2هَيشتنةوةي دابةشكردني دة  (2017)(ي 

ئااةوةيثَيشَيلكردنَيكي روون و ر تةكة( دةسةآل3لةسةر ) بااؤ  يااة  عاااون( بؤ تااوازن و الت باادأ ال بااؤ )م يااة  ئااةو  ةوا
ةنطبداتةوة لة سيستةمي سياسي لة هةرَيمي كوردستان ثشتيواني ئةوة دةكةم كة مةبدةئة ثارَيزراو بَيت و ر

هااةرَي سااةرؤكايةتي  مااةزراوةي  بااؤ دا يااة  ئااةو ماددة قااي  ياَاي دة بااة ث سااتان، دةسةآلتةكان بطَيِردرَيتةوة  مي كورد
 سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةَلَي موذدة خان، فةرموو.

 بةِرَيز مذدة حممود حممد:
 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.

 من ثشتيواني لة قسةكاني بةِرَيز د.كازم دةكةم.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ر خان ، فةرموو.زؤر سوثاس، بةَلَي سةرضنا
 بةِرَيز سةرضنار أمحد حممود:

 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.
ساااية  (2017)(ي ساَلي 2منيش لةطةَل هةَلوةشانةوةي ئةم ياساية نيم، ياساي ذمارة ) ئااةم يا ئااةوةي  بااةر  لة

هااةرَيم  سااتوورييةكاني  مااةزراوة دة سااةر دا باس كردنة لة دابةشكردني دةسةآلتةكاني سةرؤكايةتي هةرَيم بة
كة لة ماددةي  (2005)(ي ساَلي 1دا، ئةطةر ئةو ياساية هةَلبوةشَيتةوة ئَيمة دةطةِرَيينةوة بؤ ياساي ذمارة )

ماااددةي )18(  )10) لااة  كااراوة 10( صةالحيةتي هَيناوة بؤ سةرؤكي هةرَيم و ئةو دةسةآلتانةي كة  باااس   )
تااةوة، ( دةسةآلتةكةوة سيستةمَيكي سةرؤكايةتي ية و لةطةَل سيس18بة هةر ) تةمي ثةرلةماني دا يةكناطرَي

 زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كاااك  بااةَلَي  كااةي،  خااؤت ب ثااَيش  نااةكاني  ناادام ثةرلةما لااة ئة بةَلَي قسةكانت كرابوو دةتتواني تةنها ثشتيواني 
 سؤران، فةرموو.

 بةِرَيز سؤران عمر سعيد:
 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( بةجمؤرةي لَي بكرَيت:2َل ئةوةم ماددةي )من لةطة
هااةرَيم  سااتوورييةكاني  مااةزراوة دة سااةر دا هااةرَيم بة سااةرؤكي  سااةآلتةكاني  شااكردني دة ساااي دابة هةمواري يا

كااةم و دووةم وةك  (2007)(ي ساَلي 2ذمارة ) طااةي ية كااةم بِر ماااددةي ية جااؤرة،  بااةو  تااةوة  تااةوة بكرَي بكرَي
سااَييةم و  طااةي  تااةوة، بِر بااةمخااؤي تَينَي سااةآلتةكان  ضااوارةم  ئااةرك و دة يااادةكردني  ياَات ث لااَي بكر جااؤرةي 
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ياَات  لااَي بكر بااةجمؤرةي  كااةم  طااةي ية سااَييةم بِر بدرَيتةوة بة سةرؤكي هةرَيم، ماددةي دووةم البربَي، ماددةي 
هااةرَيم  )جطة لةو ماددانةي كة لة ناوةِرؤكي ئةم ياسايةدا ئاماذةيان ثَيكراوة كاركردن بةياساي سةرؤكايةتي 

ساااَلي )1ة )مااارذ هااةمواركراو ر2005(ي  مااي (ي  طااةي دووة سااتوور و بِر سااينةوةي دة تاااكو نوو ياَات  ادةطري
 ياساكةش البربَيت، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 شادي خان، فةرموو.

 بةِرَيز شادي نوزاد وهاب:
 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.

جااارَيكي مااةوة،  لةبةر ئةوةي نامةوَيت  بااارة بكة كااردووة دوو يااان  كااة طفتوطؤ خااؤم  ثااَيش  نااداماني  تاار ِراي ئة
ئااةم  نااةوةي  بااؤ هةمواركرد كااةم  سااؤران دة كاااك  كاااوة و  كاااك  هااةروةها  كااازم و  تااةكاني د. لااة و شااتطريي  ث
تااةوة،  بااؤ بطةِرَينرَي دةسةآلتانةي كة سةرؤكي هةرَيم ثَيي دةبةخشرَيت، نةك ئةوةي كة تةنيا دةسةآلتةكاني 

 سوثاس.
 ةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:ب

ماااددةي  بااا  نااةبَي  زؤر سوثاس، ئةطةر ئةنداماني ليذنةي ياسايي هيض قسةيةكيان نةبَيت و هيض وةآلمَيكيان 
 . سةرؤكي ليذنةي ياسايي، فةرموو.ز( خبوَيننةوة، بةِرَي3)

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.

شاانيازي دا  ةر دةسةآلتَيت سةرؤكي هةرَيمي ب رو ئةظ طَينطةش هاتية كرن لةسثَيتظي بو ظااي ثَي ساايت وةك د ا
سااايةك 2ماددةي ) غاااكردني يا سااي ئيل تااةنيا با ( بةحسَي كةم و زَيدةي دةسةآلتةكاني سةرؤكي هةرَيم ناكات، 

ماااددةي ) سااةر  يااة لة ئااةو طفتوكؤ يااة  كااات، دةبوا ماااددةي )3دة كااة  بااا  باا3(ي كرد شااارةت  سااةآلتةكاني ( ئي ة دة
ماادا  سااتوورييةكاني هةرَي ساااتة دة سااةر موئةسة سااةآلتةكان لة دةدات، من قسةيةكي ترم هةية دابةشكردني دة
تااا  قااانوني و  ياازام  بااةر ن ئااةوة لة بااةر  بااووة، لة ساات  تااريش درو ساااتانةي  كةضي بارطراني بةسةر ئةو موئةسة

ماااددةي وةك  بارطراني دروست نةبَي لة دةسةآلتةكاني تريش ئةم ياساية وةك خؤي ئااةم  تَييَن و ئةم دةقة 
ساااتة  ئااةو موئةسة سااةر  كااردووة لة سااةآلتانةي  ئااةو دة تااةوزيعي  كااة  شااَيت  ساااية هةَلبوة ئااةو يا خؤي تَييَن و 

 دةستوورييانة، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَي كاك عبدالسالم، فةرموو.
 بةِرَيز سالم عبداهلل حسن:

 ِريز سةرؤكي ثةرلةمان.بة
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لةبةر ئةوةي ئةصَلي دابةشكردني دةسةآلتةكاني سةرؤكايةتي هةرَيم برييت ية لة ئيستيسنا مادام دةتوانني 
بة ياسا ئةم دامةزراوةية كارا بكةينةوة هيض موبةريرَيك نية بؤ ئةوةي موئةسةسةيةكي تر تةكليف بكرَيت 

لااة 2طريي جَيبةجَي كردني ماددةي )بة مومارةسةكردني ئةو دةسةآلتانة، بؤية ثشت يااة  باارييت  كااة  كااةم  ( دة
مااارة  هااةرَيم ذ سااتوورييةكاني  مااةزراوة دة سااةر دا هااةرَيم بة سااةرؤكايةتي  سااةآلتةكاني  ياساي دابةشكردني دة

 هةَلدةوةشَيتةوة، سوثاس. (2017)(ي ساَلي 2)
 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 خان، فةرموو.بةَلَي زؤر سوثاس، خدجية 
 :طه بةِرَيز خدجية عمر

 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.
تااةوة، 3منيش وةكو ئةندامي ليذنةي ياسايي ثَيداطريي لة دةقي ماددةي ) خااري تَينَي كااو  ( دةكةمةوة كة وة

 اآلئ دةكةم لةسةر ئةو بابةتة.ظثشتطريي لة وتةكاني بةِرَيز سةرؤكي ليذنة و كاك عبدالسالم و طشت هة
 د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز

ماااددةي )3بةَلَي بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي ماددةي ) سااةر  ( 3( خبوَيننةوة بؤ ئةوةي دةرطاي طفتوطؤ لة
 بكةينةوة، فةرموو.
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (3ماددةي )
سااة ساااي  لااة يا ماااددةي دووةم  حااوكمي  لااة  سااتانبااةدةر  هااةرَيمي كورد مااارة )-رؤكايةتي  ساااَلي 1عاارياق ذ (ي 

ئااةرك و عَي - ي هةمواركراو ثةرلةماني كوردستان(2005) بااةو  بااذَيردرَي  هااةرَيم هةَلدة بااؤ  سااةرؤكَيك  راق 
سااتان هااةرَيمي كورد سااةرؤكايةتي  ياَا - دةسةآلتانةي كة لة ياساي  سااتووري ع سااةندكردني دة يااة تاثة راق دا هة

سااةرؤك عرياق كة تَيي-كوردستان ياَات و  ياااري دةكر دا شَيوازي هةَلبذاردني سةرؤكي هةرَيم و دةسةآلتةكاني د
ياَات و عَي - لةسةر ئاسيت ناوخؤ و دةرةوةش نوَينةرايةتي هاوآلتياني كوردستان راق دةكات و بةناويانةوة دةو

 هةماهةنطي لة نَيوان دةسةآلتة فيدراَليةكان و دةسةآلتةكاني هةرَيمدا دةكات.
 ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.

كااات  يااة ب ئااةو ماددة سااةر  سااة لة يااةوَي ق بةَلَي زؤر سوثاس بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي، هةر ئةندامَيك دة
 تكاية دةسيت بةرز بكاتةوة،  ئةو ئةندامانةي كة ناويان تؤماركردووة و داوايان كردووة طفتوطؤ بكةن:

 كاظمبةِرَيز د. -
 َيركؤ بةِرَيز د.ش -
 بةِرَيز د.حمي الدين  -
 بةِرَيز خاتوو بَيطةرد -



 103 

 بةِرَيز كاك دياري -
 بةِرَيز كاك إمساعيل -
 بةِرَيز كاك أبوبكر -
 بةِرَيز كاك كاوة -
 بةِرَيز كاك سريوان - 
 بةِرَيز كاك سؤران -
 بةِرَيز خاتوو سةرضنار -
 بةِرَيز خاتوو مذدة -
 بةِرَيز خاتوو هلز -
 عبدالستار بةِرَيز كاك -
 بةِرَيز كاك علي -
 بةِرَيز د.هةورامان -
 بةِرَيز خاتوو ئاشنا -
 بةِرَيز كاك بَلند -
 َيوازبةِرَيزد.ر -
 ؤذانبةِرَيز خاتوو ر -
 بةِرَيز كاك زيكري -
 بةِرَيز كاك هاوِرَي -
 بةِرَيز خاتوو سلمى  -
 بةِرَيز مامؤستا ويسي -
 بةِرَيز كاك جالل -
 ةوابةِرَيز كاك ثَيش -
 زطاربةِرَيز كاك ر -
 بةِرَيز كاك بةهمةن -
 بةِرَيز كاك إحسان -
 بةِرَيز كاك حكمت  -
 بةِرَيز حسيبة خان -
 بةِرَيز كاك سةروان -
 بةِرَيز جوان خان -
 ؤذان خانبةِرَيز ر -
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 بةِرَيز كاك لقمان -
 بةِرَيز كاك سيثان -
 بةِرَيز مذدة خان -
 بةِرَيز شادي خان -
 ئومَيد بةِرَيز كاك -

 ، فةرموو.كاظمدةست ثَي دةكةين، بةِرَيز د.
 فاروق نامق: كاظمبةِرَيز 

 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.
ماااددةي ) ضااةوانةي  يااة ثَي مااارة )2ئااةم ماددة ساااي ذ ساااَلي 1(ي يا لااة هاو2005)(ي  فااة  ئااةو ما يااان ( و  آلت

سااةرةوةدا ماااددةي  لااةو  كااة  سااتَينَيتةوة  ياادا هاو دة كااة تيا كااراوة،  ياااري  بااآلبااؤي د عاارياق  سااتاني  ياااني كورد ة ت
استةوخؤ سةرؤكَيك بؤ هةرَيم هةَلدةبذَيرن، ئةوة جطة لةوةي كة هيض جؤرة دةنطدانَيكي طشيت و نهَيين و ر

ياَات ) كااة دةَل يااة  ئااةو مةبدةئة ضااةوانةي  س   ول ملَيثرسينةوةيةك دياري نةكراوة و ثَي ب  س ال س  لطم مبا تااا ال ( وا
ضؤن دةبَيت لَيثرسينةوةي لة سةرؤكي هةرَيم نةكرَيت يان ئةوةندة دةسةآلت لةبةرامبةر بةرثرسيارَييت دا، 

ياَات رئةستةم بَي كة لة موستة ضااؤن دةب ياَات و  نااة حيلةوة نزيك ب شااني و متما نااة بةخ طااداني متما ياَاذةي دةن
ياَات، موستةحيلةوة نزيك بَيت و ر لَيسةندنةوة لة سةرؤكي هةرَيم بةشَيوةيةك بَيت كة لة ياااواز ب ياَاذةكان ج

 سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَى سوثاس، بةرَيز كاك وةيسى فةرموو.
 بةِرَيز ويسي سعيد ويسي:
 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.

ماااددةي ) ئااةوةدام  طااةَل  ئااةرك و 3ماان لة بااةو  هااةرَيم  سااةرؤكي  كااة  تااةوة  خااؤي تَينَي كااو  ساااية وة لااةم يا  )
لااة رذَيردرَيت، تا ثةسةندكردني دةستدةسةآلتةي كة بؤي دياري كراوة هةَلب ئااةم وور كة  سااتوورةوة  طاااي دة َي

 ثرسة طرنط و ضارةنووسازي ية يةكال دةبَيتةوة و زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَي د.شَيركؤ، فةرموو.
 
 
 

 :مصطفى بةِرَيز شريكو جودت
 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.
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بااةوةي من لة دوو خولة يااة  سااان ن كي خؤم دا سَي نوقتة عةرز دةكةم، يةكةميان/ سيستةمي ثةرلةماني يةك
لااة  ضااينةوة  سااينةوة و لَيثَي بااَي لَيثر كااو دة بااةآلم وة بااذَيردرَي،  نااةوة هةَل لااة ثةرلةما هااةرَيم  سااةرؤكي  كااة 

مااارة ) ساااي ذ ساااكةدا يا لااة يا كااة  ياَات  ساااَلي 1ثةرلةمانةوة بة ميكانيزمَيك بؤي دياري بكر لااة  بااؤ  (2005)( 
بااريي  نااةكردووة،  ياااري  طااة د سااة طرن ئااةم موئةسة بااؤ  سةرؤكايةتي هةرَيم دياري كردووة هيض ميكانيزمَيكي 

بااة (2014)هةموو اليةك دةهَينمةوة كة لة ئاخري بودجةي  هااةرَيم  سااةرؤكايةتي  سااتان دا  هااةرَيمي كورد ي 
بااَي هةموو دامودةزطاكانييةوة ميزانييةي ساآلنةي يةك مليار دؤالر بووة، ئ ايا دةكرَي بةبَي لَيثرسينةوة، بة 

عاا ضااوونَيك ميكانيزموتابة بااةبَي بةدوادا سااةلةي ة،  ماام مة خاااَلي دووة ئااةوة؟  بااؤ  نااةبَيت  ساااكةدا  لااة يا ياَاك  م
سااةرؤكايةتي  بااؤ  شااريعي دا  سااي و تة سااكةري و سيا ئااةمين و عة سااةر  كاارَي بة بااةش دة كااة دا صةآلحياتةكانة 

يااد  ،راقبن هاوشَيوةي عَي هةرَيم، ئةم صةآلحياتانة دةبَي ثرؤتؤكؤَلي قااي دا تةئك سااتووري عريا ضونكة لة دة
لااة  ئااةوةي  تااةوة،  لااةماني دا دةكا سااتمي ثةر سااةر سي سااتمي ( 2005)لة لااة سي سااتمي الدةرة  هاااتووة سي دا 

مااةتاتي  ثةرلةماني، ئاخري خاَلم/ كة دةَلَي )تا دةستوور( ئةوة باشرت واية كاتَيك دياري بكرَيت لةوةي كة بة 
ياَانج  م مةوزووعة تةنها تا كاتي دةستوور كة خوا دةزانَي كةي دةستوورماننيهايةتي ئة ساات و ث دةبَي؟ لة بي

بااة ساَلي ر بااؤي زؤر  كااات  نااي  يااد كرد ابردوودا نةمانبووة و نازانني ضةندي تر دةخايةنَي، لةبةر ئةوة تةحد
 ثاس.طرنط دةزانني بؤ ئةوةي كة سةقفَيكي زةمةني هةبَيت يان كؤتايي ثَي بَيت، زؤر سو

 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

بااؤ وةكو تَيبينييةكي ياسايي ر نااةوة  كااةن بطةِرَي ةنطة بابةتي بةرثرسياريةتي زياتر ئةندامان قسةي لةسةر ب
مااارة )16ماددةي ) سااتان ذ هااةرَيمي كورد ساااَلي 1( لة ياساي سةرؤكايةتي  طااةي 16ماااددةي ) 2005(ي  ( بِر

لااة ( بة وازحي ثَيما3) عاارياق  سااتاني  لااةماني كورد نااداماني ثةر ضااوار ئة سااةر  سااَي لة مااةوة  بااةالي كة ن دةَلَي 
سااياريةتةكةي  نااة بةرثر هااةرَيم لَيرا سااةرؤكي  تااا  دةنطدانَيكي نهَيين دا سةرؤكي هةرَيم لة متمانة دةخةن، وا

ساااي ئااةو يا هااةموو  نااةوةي  بااة خوَيند ياَات و  بااة وردي ب بااا  تااةكانتان  يااة موالحةزا كااة وازحة، بؤية تكا بااَي  انة 
 ثةيوةستدارن بة بابةتةكة بؤ ئةوةي زياتر دووبارة نةكرَيتةوة ئةو بابةتة، بةَلَي كاك جالل، فةرموو.

 بةِرَيز جالل حممد عبداهلل:
 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.

مااااددةي )مااان بةر كاااةم  شااانيار دة سااايت ثَي تاااا 3ا كااارد  سااايان  هاااةظاآلئ با كاااو  تاااةوة، وة خاااؤي تَينَي كاااو  ( وة
سااةندكردني  ناادام ثثة سااةرجةم ئة شاام لة سااتوور، هيواداري ناادة ردة بااةِرَيزةكان ئةوة نااة  نااةبن ةرلةما شاابني  ة

 بةرامبةر دةستوور، دةكرَي لة ئايندةيةكي نزيك دا دةستووري كوردستان بنووسرَيتةوة، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَي د.حمي الدين، فةرموو.
 دين حسن يوسف:بةِرَيز حمي ال

 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.



 106 

شاادا  شاانيازي ياساكة لااة ثَي نااةكراوة،  هااةرَيم  سااةرؤكي  بااؤ  سااةيةك  هااةرَيم ثَينا من لة ناو ياساي سةرؤكايةتي 
بااؤ  سااةيةك  كااة ثَينا كااةم  شاانيار دة ماان ثَي يااة  نااةكراوة، بؤ هااةرَيم  سااةرؤكي  ديسان ثَيناسةيةكي دياريكراو بؤ 

نااة سةرؤكي هةرَيم هةبَي كةوا ثَيشن يااة و بَياليةنا نااةوي  يار دةكةين سةرؤكي هةرَيم خاوةن كةسايةتي مةع
ساااتان طاااةلي كورد ياااةتي  ساااة -نوَينةرا لاااة ثر كاااة  كاااات  تاااةكان دة تاااةوةكان و ثَيكها هاااةموو نة باااة  عااارياق 

 ضارةنووسازةكان دا بة ئةركي سياسي و نيشتماني خؤي هةَلدةستَيت.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زطار، فةرموو.ةَلَي كاك رب
 بةِرَيز رزطار عيسى سوار:

 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.
هااةموو 2ثشتطريي ماددةي ) سااتوور  كااات  و دة ( دةكةم ئةم ماددةية سةرؤكايةتي هةرَيما كوردستان زامن دة

 كَيشةكان لة ئايندة ضارةسةر دةكات، زؤر سوثاس.
 :بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان

 بةَلَي بَيطةرد خان، فةرموو.
 بةِرَيز بَيطةرد دَلشاد شكراهلل:

 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.
ماااددةي ) ئااةوةي  مااارة )3لةبةر  قااانوني ذ هااةمواري  لااة  باااس  ساااَلي 1(  بااذاردني  (2005)(ي  شااَيوازي هةَل و 

ةم ماددةية بكرَيتة سةرؤكي هةرَيمة لة ناو ثةرلةمان و دياري كردني صةآلحييةتةكاني، ثَيشنار دةكةم كة ئ
شااَيوةية  بااةم  طااةي دووةم  سااراوة، بِر دوو بِرطة، بِرطةي يةكةميان ئةوة بَي كة ئَيستا وةكو خؤي ماددةكة نوو

ماااارة ) سااااي ذ سااايانزةهةمي يا مااااددةي  نااارَي/  سااااَلي 1داب شاااَيوةية (2005)(ي  باااةم  هاااةمواردةكرَيت و 
شان و دةسةآلتيان لةاليةن سةرؤكي هةرَيمةوة دةنووسرَيتةوة )سةرؤكي هةرَيم دوو جَيطري دةبَيت كة ناوني

 ؤذ لة بةرواري سوَيندخواردني دةردةضَيت دياري دةكرَيت.( ر15ة ثةيِرةوَيك كة لة ماوةي )ب
 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَي زؤر سوثاس، كاك بةهمةن، فةرموو.
 بةِرَيز بهمن كاك عبداهلل أمحد:

 ثةرلةمان.بةِريز سةرؤكي 
نااني  صااري  لةبةر ئةوةي سةرؤكي هةرَيمي كوردستان دةسةآلتةكاني وةكو لة موداخةلةي ثَيشووش طومت حة

ناادن سااةرةر ثةيوة يااة  تاارةوة، بؤ نااةكاني  لااَيبةالية نااةي  شااةوة متما لااة ثةرلةماني ئااةوةي  تااةوة اي   وةردةطريَي
لااة لةبةر ئةوة لَيثرسينةو ،ةبتة بة دامةزراوةكاني ترةوةدةسةآلتةكاني ر بااةآلم  لااةمان،  ةي لَي ناكرَيت لة ثةر

ياَات،  لااَي دةكر سااينةوةي  تااة لَيثر ئااةو كا شااتماني  تاااواني ني لاَاةتي  ناادَيك حا لااة هة نااائي و  هةندَيك حاَلةتي جي
ساايويانةتةوة  سااايي نوو نااةي يا كااة ليذ هاااتووة  سةبارةت بةوةي كة لةبةر ئةوةي سةرؤكي هةرَيم لةو خاَلةدا 
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لااةوةي نوَي طااة  كااات ج هااةنطي دة هااةنطي هةما ناااوخؤ و دةرةوة هةما لااة  كااات  سااتان دة خااةَلكي كورد يااةتي  نةرا
بااةهَيز  هااةبَي و  سااةآلتي  بااَي دة يااة دة دةكات لة نَيوان دةسةآلتة فيدِراَلييةكان و دةسةآلتةكاني هةرَيميش، بؤ
سااتووري  لااة دة لااةوةي  كااات  ماان ب كااورد زا فااةكاني  تااوانَي ما كااات، ب بااةهَيزةوة بي بَي بتواني ئةو هةماهةنطيية 

نااةي عَي كااة زؤري سااتوورةوة  سااينةوةي دة بااة نوو راقي دا هاتووة، سةبارةت بةو فةقةرةيةي كة بةسرتاوةتةوة 
ساااَلي ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان قسةيان لةسةر كر ضااوار  لااة  بااردوودا  د، هةموومان باش دةزانني كة لة را

ياَار سااتان دا و ن لااة كورد كاارد  ساات  شااي ابردوودا ئةوة طةورةترين قةيراني سياسي درو ياَازة سياسييةكاني وان ه
بااوون و  سااةآلتانة  ئااةم دة كااة دذي  نااةي  يااةني ئةوا تَيكدا، بؤية حةلي وةسةت ئةوةبوو كة لة نَيوان هةردووال

َيككةوتووين كة تا نووسينةوةي دةستوور زي هةَلبذاردنةكةي، لةسةر ئةوة رئةوانةشي لةطةَلي بوون لة شَيوا
نااةوة  بؤ ئةوةي لة دةستووردا يةكاليي بكرَيتةوة ناااو ثةرلةما لااة  هااةرَيم  و كؤتايي بةم كَيشةية بَي سةرؤكي 

 هةَلبذَيردرَيت و بة هةمان دةسةآلتي خؤيةوة، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، كاك دياري، فةرموو.
 بةِرَيز دياري أنور حةمة رحيم:

 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.
مااارة )17( بةم جؤرةي لَي بكرَيت لةبةر ئةوةي لة ماددةي )3ماددةي ) من ثَيشنياز دةكةم (ي 1(ي ياساي ذ

يااةن (2005)ساَلي  يااان لةال شااتماني  مااةني ني يااةن ئةجنو ي ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان دا كة لةال
سااتان لااةماني كورد بااذعَي - ثةر مااةكاني هةَلدة نااةي ئةندا طااي زؤري بااة دةن ياَات  كااراوة دةَل قااةوة دةر بااؤ را َيرَيت 

لاَاَيني  ياَات ب نااةطؤِراوة و دةكر سااي  سااتةمي سيا وياليةتي يةكةم، كةواتة ئةوة هيض طؤِرانطارييةك نةبووة و سي
ماااددةي ) ياَات  يااة دةكر بااةو ماددة كااار  مااارة )17ئةو ماددةية  ساااي ذ ساااَلي 1(ي يا ئااةوة ر2005)(ي  ياَاك ( و 

كااردووة، دا ثةر(2005)( ساَل ثَيش ئَيستا لة ساَلي 14دةمانباتةوة بؤ ) سااايةي دةر ئااةم يا لةماني كوردستان 
راق( بةبَي دياري (دا دةَلَيت )تا ثةسةندكردني دةستووري كوردستاني عَي3بؤية ثَيشنياز دةكةم لة ماددةي )

سااةندكردني  كردني هيض سةقفَيكي زةمةني، ئةوة يةكةم،  بؤية داوا دةكةم لة دةسةآلتةكاني دا دةَلَيت تا ثة
سااةرؤكي دةستووري عرياق كة تَي سااةآلتةكاني  ياَات، دة يدا شَيوازي هةَلبذاردني سةرؤكي هةرَيم يةكاليي دةكر

هااةرَيمي  يااة  يااة، بؤ خااؤي ن سااتوورَيكي  سااتادا دة لااة ئَي سااتان  هااةرَيمي كورد ئااةوةي  بااةر  هةرَيمي كوردستان لة
ياَاو راقي كة تَييدا سة(ي دةستووري عَي73راقي فيدِراَل، بة ثَيي ماددةي )كوردستان بةشَيكة لة عَي رؤك لة ن

بااَي،  شااريفاتي  كااؤَلي و تة سااةآلتةكاني ثرؤتؤ يااة، دة لااةماني  سااتةم ثةر بااذَيردرَيت و سي نااةوة هةَلدة ثةرلةما
سااتووري  لااة دة كااة  بااَي  سااةآلتانة  دةسةآلتةكاني سةرؤكي هةرَيمي كوردستان هاوشَيوةي دةسةآلتةكاني ئةو دة

 َيم كة بةم شَيوةي خوارةوة بَيت:( دا دياري كراوة و دةمةوَي ثَيت بَل73راق دا لة ماددةي )عَي
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نااي  سااةر ردةركرد بااةت لة بااووردني تاي نااة لَي مااةرجَيك ئةوا بااة  يااران  مااةني وةز سااةرؤكي ئةجنو سااثاردني  ا
حااوكم  يااةوة  يااي و ئيداري ناادةَلي دارا تااريؤر و طة لاَاةتي و  تاااواني نَيودةو بااةت و  نةطرَيتةوة كة بةهؤي مايف تاي

 دراون.
مااة و رد سااندكردني ثةمياننا طاارتينووةم: ثة ثاااش وةر يااةكان  نااة نَيودةوَلةتي مااةني ر َيككةوت ناادي ئةجنو ةزامة

 نوَينةران...
 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ماددة دةستوورييةكة وازحة.
 بةِرَيز دياري أنور حةمة رحيم:

 كامت ماوة بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان، قسةي ترم ماوة، ببوورة.
 ةزامةندي ئةجنومةني نوَينةران.طرتين رَيككةوتنة نَيودةوَلةتييةكان ثاش وةرو رثةسةندكردني ثةمياننامة 

ساااااكانيش  ياااادةنَيت يا نااااةران دا مااااةني نوَي سااااايانةي ئةجنو ئااااةو يا نااااي  سااااةندكردن و دةركرد سااااَييةم: ثة
 ؤذ بةسةر ناردنيان بؤ سةرؤك كؤمار.( ر15ردرَين ثاش تَيثةِربووني )بةثةسةندكراو دةذمَي

ئااااةجنامي ضااااوارةم: بانطهَي سااااةنكردني  نااااةوةي دواي ثة بااااؤ كؤبوو نااااةران  مااااةني نوَي نااااي ئةجنو شاااات كرد
 هةَلبذاردنةكان.

 اسثاردةي ئةجنومةني وةزيران بة طوَيرةي ياسا.خشيين نيشانة و  مةداليا لةسةر رثَينجةم: بة
ياَا سااتووري ع لااة دة يااارة  سااةرؤكايةتي د مااةي  نااي بةياننا ماااددةي )دةركرد لااة  ماا73راق دا  ياات كؤ اري (دا دةَل

كااؤَلَي و  ساايت ثرؤتؤ بااة مةبة ضااةكدارةكان  ياَازة  باااآلي ه سااةركردايةتي  ئااةركي  بااة  سااتَيت  هااةروةها هةَلب
ساااي  لااة يا كاارد  تااان ثَي بااةِرَيزتان ئاماذة ئااةوةي  كااةم  ئاهةنطَيران، ئةوة يةكةم، خاَلَيكي تر كة دةمةوَي باسي ب

ماااددةي )(ي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان دا كة بةِرَي2005( ساَلي )1ذمارة ) لااة  لااة 16زتان طوتتان  (دا 
طااةي ) شااتماني 3بِر مااةني ني نااداماني ئةجنو ضااواري ئة سااةر  سااَي لة مااةوة  بااةالي كة يااة  سااَي ن سااةر  ( دوو لة

لااةم كوردستان لة عَي ضااؤن  يااة  سااةر ئةوة ماان لة سااةكةي  خااةن، ق نااةي دة لااة متما هااَيين دا  طااداني ن لااة دةن راق 
بااذَيردرَيت َيذةيةك هدةطرَيت بة ضةند بةند بة ض روةر ثةرلةمانةوة سةرؤكي هةرَيمي كوردستان متمانة ةَل

 َيذة لَيثرسينةوةي لةطةَل بكرَيت، سوثاس.دةبَي بة هةمان ر
 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 وةآلمت دةبَي، كاك إحسان، فةرموو.
 بةِرَيز إحسان حممد سليم:

 بة ناظَي خودَي مةزن و دلؤظان
 لةماني كوردستان.بةِريز سةرؤكي ثةر

ثااؤرتي ا رهةروةكي كوردستان يا ثَيدظي سةرؤكةكا بةهَيزة لةورا هةروةكي ماددَى سَي دَي هاتي لَي دَير وَيِر ا
ليذنةي ياسايي دا ديار كري، داخاز دةكةين ئةظ ماددا وةكي خؤ تينَينت و ئةو سةرؤكي كو بَيتة هةَلبذاردن 
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هااةرَيما بااؤ  سااتاني دا  لااةماني كورد ئااةرك و  ناااظ ثةر ئااةو  بااينت  سااةآلتا  ئااةرك و دة يااظ وان  سااتانَي دا د كورد
بااينت و دةسةآلتا ل ياسا سةرؤكاتيا هةرَيما كوردستانا عَي بااةهَيزتر  سااتانةكا  ناادَي كورد راقي دا هاتي ذ بؤ هة

يااةتي وان  كاااتن و نوَينةرا سااة ب سااتاني ق هااةرَيما كورد خااةلكَي  يااةتيا  ناااظي نوَينةرا بااة  هااةرَيمَي  ظااَي  سااةرؤكَي 
 ةوة دةبَينت ئةظ ماددةي وةكي خؤ تَينيتةوة، زؤر سوثاس.بكات

 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيز كاك إمساعيل، فةرموو.
 :طه بةِرَيز إمساعيل علي

 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.
لااة من دوو موالحةزةيَيت هةين دوو تَيبينيَيت هةين، ئةظ دبينم ئةظ بِرطة زَي كااة  ياَاذينت  دة بيت دظَيرَيدا ب

سااتان هااةرَيمي كورد سااةرؤكايةتي  ساااي  ياَا - يا ياات ع بااةرثرس دةب ياات  ياَادة ب لااَي ز بااارة  ئااةظ عي يااة  راق دا هة
يااة، )سحب الثبمبةرامبةري ثةرلةمان، دوو شت هةنة ) مااان هة س  اةلم( يااة، )م ب  م( هة يااارة س  حب الث ئااةو بِر  )

ئااةم جةنابت ئيشارةتت ثَيداية و بةس لةسةر )سحب ال يااة  ياانم زةروور ئااةز دب نااة  ياَادا ني سااائلة( ت ثقة(ية، )م
ئااةز  سااتان  سااتووري كورد سااندكردني دة تااا ثة بَيذين بةرثرسة بةرامبةر ثةرلةماني، نوقتا دووَي ئةظة طوتي 

قااانو ،ةرة ضونكىدبينم موكةِر قااي )ول عينوانَي  سااتووري عريا سااةندكردني دة تااا ثة هاااتي  ضااي إذنني دا  ( بؤ
 ، سوثاس.ةر بكَينتدهَيت موكةِر

 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَي سوثاس، كاك حكمت، فةرموو.
 بةِرَيز حكمت حممد عبو زيد:

 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.
عااة3داخواز دةكةم ئةظ ماددةي ) طااةر ( وةكي خؤ تَينينت، ذبةر كو وةكي جةمة كااري ئة شااارةت ثَي تَي ذي ئي

باا ئااةم سااتانةكا  ظااَينت كورد بااينت د هااةبينت، ذ  مااةفروزةةهَيز  سااةآلتي ذي  خااودان دة بااةهَيز و  سااةرؤكَيكي 
مااة  طااةر  سااتاني ئة سااةر كورد نااة  سااات هاتي ضااةندين كارة ساااَلةكَي ذي  بااةري  نااة  خااؤ بدةي ئااةم  طااةر  بةَلكوئة
كااا  كاارن خا يااة  كااو هات بااةِرةظانيا  شاايا وَي  مااة نةت لااة  سةرؤكَيكي بة دةسةآلت نةبايةت ئةو ي دةميدا ئيحتيما

كااو ثريؤزا  كااةم  مااةن د كاااك بةه سااي و  مااال وي كوردستانَي بكةين، ذ بةرهةندَي ئةز ثشتطرييَيت هةظاَلَيت خؤ 
 ئةو ماددة وةكو خؤ تييَن، طةلةك سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز مامؤستا أبوبكر، فةرموو.
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 بةِرَيز أبوبكر عمر عبداهلل:
 ان.بةِريز سةرؤكي ثةرلةم

سااراوبَي  هااةرَيم لَيثر سااةرؤكي  كااة  ئااةوةي  باادةئي  هااةردوو مة سااةر  كااةم لة شااَيركؤ دة سااةكاني د. شااتطريي ق ث
ثااَي دةدرَي، دووةم/  نااةي  سااتان متما لااةماني كورد لااة ثةر ضااؤن  سااتان وةك  لااةماني كورد بااة ثةر بااةر  بةرام

سااتمي ثةر طااةَل سي ياَات لة جناااو ب تااةبا و طو شااَيوةيةك  بااة  كااة  سااةآلتةكاني  نااةوةي دة ئااةم كةمكرد لااةماني، 
بااة (دا هاتووة ر2005)(ي ساَلي 1دةسةآلتانةي لة ياساي ذمارة ) سااةرؤكايةتيية  ةهان، بةم شَيوازة بَيت ئةم 

لااة  ،ناو ثةرلةمانيية بااةِرَيزان  بااؤ  بةآلم بة ناوةِرؤك سةرؤكايةتي ية، تَيبينى دووةميشم تَيبينيةكى شكليية 
مااادةم ياَاوة  لااةمان ئ سااةرؤكايةتى ثةر سااايى  نااةى يا كااة و  ليذ نااةوةى دامةزراوة بااؤ كاراكرد يااة  سااتَيكتان هة خوا

كااارا  كااة  سااةاَلتةكانيةوة، دامةزراوة بااة دة ياَاى  تااؤ بَل هةروةها سةرؤكايةتى هةرَيم كةواتة ثَيويست ناكات لَيرة 
ماااارة ) سااااى ذ يااَاى يا باااة ث تاااةوة  سااااَلى )1دةبَي شااات 2005(ى  سااااى تري هااااتووى دوو يا لاااةوالوة  تاااؤ   ،)

ساااى مااارة ) هةَلوةشاندؤتةوة كة يا ساااَلى )2ذ مااارة )2017(ى  ساااى ذ ساااَلى )10( و يا لااة 2018(ى  (، دووةم 
هااةموارى  مااة  ياَات ئَي شاانيازة ب ئااةو ثَي ياَاى  بااة ث ضااى  سااةرؤكة كة بااذاردنى  عينوانةكةتا هاتووة بؤ شَيوازى هةَل

ياَارة ( كة بؤ منوونة كؤمةَلَيك دةسةاَلتتان بؤ سةرؤكى هةرَيم زياد دةكةن 2005(ى ساَلى )1ياساى ذمارة ) ل
ياَات و  نااةوة دةب بااة ناويا كااات و  سااتان دة يااانى كورد يااةتى هاواَلت ناااوخؤ و دةرةوة نوَينةرا سااتى  نووسراوة لة ئا
بااةس  ئااةمرؤ  هةماهةنطى لة نَيوان دةسةاَلتة فيدراَليةكان و دةسةاَلتةكانى هةرَيم دةكات، بؤية ئةبَيت ئةوة 

تااان كااة واذوو نااةى  كااو ئةوا مااةزراوة وة نااةوةى دا تاار  تااةنها كاراكرد عااديلَيكى  بااة تة نااةوَيت  كااردووة دةيا
 ثَيشنيازَيكى هةموار دةسةاَلتةكان زياد و كةم بكرَيت، سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
 )حسيبة( خان، فةرموو.

 بةرَيز حسيبة سعيد ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سى(، )جةالل ثةرَيشان(، كاك )بهمن(، دةكةم كة تَييدا شَيوازى ثشتطريى لة راى بةِرَيزان مامؤستا )مةال وةي
( كة هاتووة سةرؤك لة ئاستى 3هةَلبذاردنى سةرؤكى هةرَيم و دةسةاَلتةكانى ديار كردووة لة ماددةى )

ناوخؤ و دةرةوةش نوَينةرايةتى هاواَلتيانى هةرَيمى كوردستان/عرياق دةكات بو ناويانةوة دةدوَيت و 
 ة نَيوان دةسةاَلتة فيدراَليةكان و دةسةاَلتةكانى هةرَيمدا دةكات، سوثاس.هةماهةنطى ل

 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
 كاك )كاوة(، فةرموو.
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 كاوة عبدالقادر حسن: بةِرَيز
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

راق رؤكايةتى هةرَيى كوردستان/عَي( لة ياساى سة2( هاتووة بةدةر لة حوكمى ماددةى )3ديارة لة ماددةى )
راق سةرؤكَيك بؤهةرَيم هةَلدةبذَيرَيت (ى هةمواركراو، ثةرلةمانى كوردستان/عَي2005( ساَلى )1ذمارة )

راق هاتووة، بةرَيز سةرؤكى بةو ئةرك و دةسةاَلتانةى كة لة ياساى سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستان/عَي
كة دةَلَيت بةو ئةرك و دةسةاَلتانةى كة لة ياساى سةرؤكايةتى  ثةرلةمان من تَيبينيم لةسةر ئةوة هةية

(ى سةرؤكايةتى هةرَيم 1راق هاتووة ضونكة ئةطةر ئَيمة مالحةزةى ياساى ذمارة )هةرَيمى كوردستان/عَي
كوردستان بكةين دةسةاَلتةكان بة جؤرَيك داِرَيذاوة كة ياساكة سيستةمى هةَلبذاردنى سةرؤك سيستةمى 

( 10الحةزةى ياساى سةرؤكايةتى هةرَيم بكةين لة ماددةى )وة نةك ثةرلةمانى، وة ئةطةر مسةرؤكايةتيي
(ى 73( دةسةاَلت بؤ سةرؤكى هةرَيمى كوردستان ديارى كراوة كة ئةمة ثَيضةوانةية لةطةَل ماددةى )18)

نابَيت  (خاظع)راق كة دةسةاَلت بؤ هةرَيمى كوردستان ديارى كراوة وة بةو شَيوةية سةرؤك دةستوورى عَي
ثةرلةمان ناتوانَى لَيثرسينةوة لة سةرؤكى هةرَيم بكات، بؤية و بؤ بِريارةكانى ثةرلةمانى كوردستان 

ئةو ثَيشنيازى ياسايةى كة ئةمرؤ داى ئةِرَيذينةوة ةم ئةو بِرطةية البربَيت بة ثَيى ثَيشنيار دةك
هاوشَيوةى تةمى سياسى ثةرلةمانى وشَيوةى سيسدةسةاَلتةكانى سةرؤكى هةرَيم سنووردار بكرَيت ها

دةسةاَلتةكانى سةرؤكى كؤمار لة بةغدا وة سةرؤكى هةرَيم بكةوَيتة بةر لَيثرسراوةى ثةرلةمانى و 
 ثةرلةمان بتوانَى لَيثَيضينةوة لة سةرؤكى هةرَيم بكات، سوثاس.

 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
ئةطةر دووبارة  ن، تكاية قسةكانتان هةمووى دووبارةية ناضار دةبنيثشتطريى قسةكان ثَيشة خؤتان بكة

 بَيت ئةوجارة قسةكانتان ثَى برِبين، كاك )سةروان(، فةرموو.
 بةِرَيزسروان حممد على:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
َيز من وةكو )سةروان( لةطةَل هيض دامةزراوةيةك نيم كة دةسةاَلتى رةهاى ثَى نةدرَيت، هةوَلى بَي ه

بكةين، بؤية لةطةَل بَي هَيزى دةسةاَلتى  ةكردمنان دةدرَيت، هةموومان كوردين و كوردبينى قس
سةرؤكايةتى هةرَيم نيم، بةهَيز بكرَيت، كاراش بكرَيت، سةر زار و بن زارى هةموو ان طوَيبيست دةبني 

نارازى بوونةية لة  هةر دةستوورة و نةبوو دةستوور هؤكارى ئةو هةموو را و بؤضوونةية ئةو هةموو
كار بني و هاورا بني  بؤ ئةوةى ويةكرتى، ئَيمةش ئةوةين كة دةستوور دةنووسينةوة با هةموومان ها

دةستوورمان هةبَيت، تا جارَيكى تر لة خوىل شةشةمى ثةرلةمان لة شوَينى ئَيمةدا دادةنيشن ئةو طفتوطؤية 
 ياسايى دةكةم، سوثاس. و ئةوة نةكرَينت، دروست ثشتطريى لة هةظااَلنى ليذنةى

 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
 كاك )سريوان(، فةرموو.
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 بةِرَيز سريوان فرج حممد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

من سةرجنى هةموو هاوكاران و ثةرلةمانتارانى بةِرَيز و جةنابيشتان رائةكَيشم بؤ ئةوةى كة ئةم ياسايانةى 
بؤية سةرجنتان  ،( ساَلة نيية و لةبةر خاترى كةسَيكى تايبةت نيية4ين بؤ ئةو )كة لَيرة دةرى ئةكة

رائةكَيشم ئةو ياسايانةى كة ئَيمة لَيرة دةرى ئةكةين بةرثرسياريةتى ئةمانة بؤ نةوةكانى دوارؤذمانة 
تانةى كة لةبةر ئةوة تكا ئةكةم با بة شَيوازَيكى طشتطريى بكةين، هةر لَيرةوة من لة سؤنطةى ئةو دةسةاَل

( بة تةواوى 2( زؤر زيادة لةبةر ئةوةى لة ماددةى )3ثَيم واية ماددةى ) ،بؤ سةرؤكى هةرَيم ديارى كراوة
بؤية من ثَيم باشة و ثَيشنياز دةكةم،  ،باسى لَيكراوة هةرضةندة من ثَيم واية ئةو دةسةاَلتانة زؤر زؤرن

هةمان هاوثةميانيةتى بَيت كة رادةسثَيرَيت بؤ  كانديدى سةرؤكى هةرَيم نابَيت ئةندامى هةمان حزب يان
ثَيكهَينانى كابينةى حكومى يان حوكمةت، بة مةبةستى رَيطريكردن لة جةم سةرطريى تاك رةوى دةسةاَلتى 

 (، )د.شَيركؤ(، كاك )ديارى( دةكةم، سوثاس.كاظمدكتاتؤرى، لَيرةوة ثشتطريى خؤم بؤ وتةكانى )د.
 سةرؤكى ثةرلةمان:بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ 

 بةرَيز)جوان( خان، فةرموو.
 بةِرَيز جوان يونس حممد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لةبةر ئةوةى سةرؤكى هةرَيم دةسةاَلتةكانى تةشريفيية نةك فعلى، سةرؤكى هةرَيم رةمزَيكى سياسيية 
كةش كردنى خزمةت نةك ئيدارى، واتة سةرؤكى هةرَيم بةرثرسيار نيية لة ئيدارةدانى حوكمةت و ثَيش

طوزارى تا بةر ثرسيار بَيت و لَيثرسينةوةى ىَل بكرَيت، لةبةر ئةوة منيش ثشتطريى لة هةظااَلئ دةكةم و 
ثةرلةمانى كوردستان سةرؤكَيك بؤ هةرَيم هةَلبذَيرَيت و بةو ئةرك و دةسةاَلتانةى كة لة ياساى 

 ستوور، سوثاس.سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستاندا هةية بة ثةسةند كردنى دة
 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 كاك )سؤران(، فةرموو.
 بةِرَيزسؤران عمر سعيد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بؤية من  ،( ياساى سةرؤكايةتى هةرَيم كراوة2(ى راثؤرتى ليذنةى ياسايى هةموارى ماددةى )2لة ماددةى )

ليذنةى ياسايى بةم جؤرةى لَيبكرَيت، )هةموارى ماددةى يةكةم و  (ى ثرؤذةى3ثَيشنيار ئةكةم ماددةى )
(ى هةموار كراوى سةرؤكايةتى هةرَيم دةكرَيت( بةم 2005(ى ساَلى )1دووةم و سَييةمى ياساى ذمارة )

 جؤرة:
 (1ماددةى ) 

 بِرطةى يةكةم الدةبرَيت ماددةى دووةم و سَييةم بةم جؤرةى لَيدَيت:
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راق بة هةوَلدانَيكى راستةوخؤ سةرؤكَيك بؤ هةرَيم هةَلدةبذَيرَيت كوردستان/عَي بِرطةى يةكةم: ثةرلةمانى
كة لةسةر ئاستى ناوخؤ و ئاستى دةرةوةش نوَينةرايةتيان دةكات و بة ناويانةوة دةدوَيت و هةماهةنطى لة 

 نَيوان دةسةاَلتة فيدراَليةكان و دةسةاَلتةكانى هةرَيمدا دةكات.
َيت تةنها يةك جارى ديكة هةَلببذَيردرَيتةوة ( ساَلةو دةكر49ؤكايةتى هةرَيم )برطةى دووةم: ماوةى سةر

( لة ثرؤذةكةى 4راقيشة، ئةطةر بةم جؤرةى لَيبكرَيت ماددةى )(ى دةستوورى عَي72كة ئةمة ماددةى )
ؤرتى راث ة( لة ثرؤذةكة ل1( بِرطةى )5( الدةبرَيت ماددةى )5( خاَلى )1راثؤرتى ليذنةى ياسايى بِرطةى )

ليذنة ئةو كاتة الدةبرَيت ضونكة لة وَى ماوةى وياليةتى سةرؤكى هةرَيم بؤ يةك خول دانةنراوة بةاَلم 
نةوتراوة بؤ ضةند جارة دةبَيت بؤ يةك جار بَيت يةك جاريش ياراى دووبارة بوونةوةى هةبَيت نةك 

 تةحديد نةكرَيت و بةردةوام بَيت، زؤر سوثاس.
 يم/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةرَيز د.ظاال فريد ابراه

( كردؤتةوة جطة لةوةى كة دةطةِرَيينةوة بؤ قانوونى 3تةنها ئَيمة دةرطاى طفتوطؤمان لةسةر ماددةى )
سةرؤكايةتى هةرَيم لةوَى وياليةتى بةِرَيز سةرؤكى هةرَيم ديارى كراوة كة تةنها بؤ دوو وياليةتة، بةرَيز 

 )رؤذان( خان، فةرموو.
 على: بةِرَيز رؤذان ابراهيم

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
راق تان/عَيى دامةزراوةى سةروكى هةريم كوردس( ذ ياسا كارا كردنةوة3ئةز ثَيشنيار دةكةم كو مادا )

شيوازى هةَلبذاردنى سةرؤكة هةرَيم تا ثةسةند كرنى دةستوور وةك خؤى تينَيتةوة، ثشتطرية قسةكانى 
كاك )حيكمةت(، )جوان(خان، )حسيبة( خان، كو ثةرلةمانى  الَيت خؤ دكةم كاك )بهمن(، كاك )رزطار(،ظهة

دةسةاَلتانةى كة سةرؤكى هةرَيمى ؤكيت بؤ هةرَيم هةَلبذَيرَيت ئةو ئةرك و راق سةركوردستان/عَي
راق كة تَيدا شَيوازى هةَلبذاردنى عَي ثةسةند كردنى دةستوورى كوردستان/ راق هةية تاكوردستان/عَي

 انى ديار دةكرَيت، زؤر سوثاس.سةرؤكى هةرَيم دةسةالتةك
 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 بةرَيز )سةرضنار( خان، فةرموو.
 بةِرَيزسةرضنار امحد حممود:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
( كارا كردنةوةى 3ماددةى ) ،من سَى خاَلم لةسةر ئةو ماددةية هةية، خاَلى يةكةم: بةثَيى ئةو ماددةية

ةسةند كردنى دةستوور كاتيية واتة ميكانيزمى هةَلبذاردنى سةرؤك ثراوة سةرؤكايةتى هةرَيم تا دامةز
دةسةاَلتةكانى لة دةستوور يةكال دةبَيتةوة، ئةوةش ديارة كة دةستوور بؤ هةرَيم دةنووسرَيتةوة، خاَلى 

هةَلبذاردنى راستةوخؤ بؤ  ةدووةم: بةثَيى ئةو ماددةية طؤرانكارى لة شَيوازى هةَلبذاردنى سةرؤك كراوة ل
(ى ياساى 10ناكرَيت بة هةمان دةسةاَلتةوة كة لة ماددةى ) وناراستةوخؤ واتة لة طةلةوة بؤ ثةرلةمان 
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( دةسةاَلتى بؤ دانراوة ثةرلةمان سةرؤك هةَلبذَيرَيتةوة بة 18( كة سةرؤك )2005(ى ساَلى )1ذمارة )
لة ثةرلةمانةوة هةَلبذَيرَيتةوة و بةو دةسةاَلتانةى كة هةمان دةسةاَلت واتة سيستةمةكة ناكرَيت سةرؤك 

تةكانى لةطةل سيستةمى بةَلكو دةبَيت دةسةاَل ،(2005(ى سالََى )1(ى ياساى ذمارة )10ماددةى )
يةك بطرَيتةوة، خاَلى سَييةم: لةبةر ئةوةى ثةرلةمان سةرؤك هةَلدةبذَيرَيت دةبَيت سةرؤك بة  ثةرلةمانيدا

 ( بَيت بؤ ثةرلةمان و ثةرلةمان بتوانَى لَيثرسينةوةى لةطةَل بكات، سوثاس.اظعخدةقَيكى ياسايى )
 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 ومَيد(، فةرموو.ئكاك )
 وميد عبدالرمحن خؤشناو:ئبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ةرَيزةى كاك )سريوان( باسى لةوة كرد ( وةك خاَلَيكى نيزامى ئةو ب3بةر لة طفتوطؤكة لةسةر ماددةى )

مانى ترى ثةرلةمان ندائة حةقى ضةند ئةندامَيكى ثةرلةمان نيية سةرجنى ئةندامانى ثةرلةمان رادةكَيشم
لة سيلسيلةى ئيجرائاتدا سةرنج راكَيشان ئيجرائاتة بؤية داوا دةكةم لة ثرؤتؤكؤل بسرتَيتةوة دةكرَيت بَى 

( 55ن دةدةم يان روون كردنةوة بةاَلم سةرنج راكَيشان بة ثَيى ماددةى )ئاطادارى بة ئةندامان ثةرلةما
 ( لة ياساى سةرؤكايةتى 2005بِرطةى دووةم داوا دةكةم ئةو قسةية لة ثرؤتؤكؤل بسرتَيتةوة، لة )

( ئةو طفتوطؤ و جةدةلةى كة لة نَيوان هَيز و اليةنة سياسيةكان بووة لة ضةند ساَلى رابردوو تا 2009لة )
ا جار بة هؤكارى ئةوةى كة بة ثَيى دوو ياسا دامةزراوةى سةرؤكايةتى هةرَيم لة كارةكانى راطريا و دو

دةسةاَلتةكانى بةرَيز سةرؤكى هةرَيمى كوردستان دابةشى سةر دامةزراوة دةستووريةكان كرا، ئَيمة لة 
تة زؤر روونة دامةزراوةى طفتوطؤى ناونيشانةكة رَيك كةوتني وة كؤتايى بة طفتوطؤش هات لةسةر ئةو بابة

سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستان كة كارا دةكرَيتةوة شَيوازى هةَلبذاردنى سةرؤكى هةرَيم هةمورا 
دةكرَيتةوة، قسة كردن لةسةر دةسةاَلتةكانى وة هةموو بابةتةكانى ديكةدا لة ناونيشانى بابةتةكة روونة كة 

يستةمى سياسى لة هةرَيمى كوردستان سيستةمى ئَيمة ئَيستا طفتوطؤى لةسةر ئةوة دةكةين بؤية س
لة دوو رةشنووسى دةستوورى هةرَيمى كوردستان ئةوةى كة رَيكارة ثةرلةمانيةكانى و ثةرلةمانية 

ئةويديكةش كة لة ناوةراستى ئامادةكاريةكاندا بوين لة ليذنةى دةستوورى زؤر بة روونى باس لةوة دةكات 
تان سيستةمى ثةرلةمانية شَيوازى هةَلبذاردنى سةرؤكى هةرَيم كة سيستةمى سياسى لة هةرَيمى كوردس

ي خةَلكى كوردستانة، دةكرَيت ئةو ثةرؤشيية بة ، بؤية ئةوةش مافَيكى دةستوورسيستةم ديارى ناكات
جؤرة بينت بؤ بوون بة خاوةنى دةستوور ثةلة بكةين ئَيمة كة فراكسيؤنةكان دةستبة كار بني هَيز و 

اوكار بني ببينة خاوةنى دةستوور كة مافَيكى خةَلكى كوردستانة دةستوورى هةبَيت، و اليةنة سياسيةكان ه
ةيشتووينة ئةو قؤناغة ئةوةى هةروةها لة بابةتى ئةو طفتوطؤيانةى كة لة ضةند ساَلى رابردوو ئَيمة ط

رؤكايةتى و سازان و طةيشتنة هاوبةشةى كة بةو جؤرة هةم دامةزراوةى سةئَيستا جؤرَيكة لةو تةوافوقات 
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ةو بةرَيزانة دةكةم كةم لة هةموو ئ( دة3هةرَيمى كوردستان كارا دةكرَيتةوة بؤية من ثشتطريى لة ماددةى )
 كة ثشتوانى بؤ ئةو ماددةيان دةربِرى، زؤر سوثاس.

 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
 )مذدة(خان، فةرموو.

 بةِرَيز مذدة حممود حممد:
 ى ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤك

راق سةرؤكَيك بؤ هةرَيم هةَلدةبذَيرَيت بةو ( دا ئاماذة بةوة كراوة ثةرلةمانى كوردستان/عَي3لة ماددةى )
راق هةية تا ثةسةند كردنى دةستوورى ئةرك و دةسةاَلتانةى كة ياساى سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستان/عَي

شَيوةيةك ديارى نةكراوة وة هيض زةمانَيك نيية  راق من ثَيم واية مَيذووى دةستوور بة هيضكوردستان/عَي
واية موبةريرَيكى زؤر ى كة دةستوورى هةرَيمى كوردستان دةنووسرَيتةوة ياخود ثةسةند دةكرَيت ثَي

 ماددةى قانوونى نا بَيت بة شتَيكةوة ببةسرتَيتةوة كة هيض وجودَيكى نيية، سوثاس. وزةعيفة 
 ثةرلةمان:بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى 

 كاك )بهجت(، فةرموو.
 بةِرَيز بهجت على ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

( ثَيشنيارا ياسايَى كاراكردنةوةى دامةزراوةى سةرؤكايةتى هةرَيمى 3ئةز داخازت كةم مادَى )
 راق وةكو خؤ بَيتة جَيبةجَى كرن وة ثشتطريي كاك )ئومَيد( دةكةم، سوثاس.كوردستان/عَي

 .ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةرَيز د
 خاتوو )هلز(، فةرموو.

 بةِرَيزهلز امحد حممد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 رةئى مة دطةل ئاخافتنَيت بةرَيز )سةرضنار( ل بةر هةندَى هةمان رةئى من هةية، سوثاس. هةمان
 بةرَيز د.ظاال فةريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 فةرموو. بةرَيز )سوسن( خان،
 بةِرَيزسوسن حممد مريخان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
لة ياساى سةرؤكايةتى  (29( دةردةبِرم بةدةر لة حوكمى ماددةى )3ثشتطريى تةواوى خؤم لة ماددةى )

وانى يداية، ثشتانتياساى سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردس هةرَيمى كوردستان ئةو ئةرك و دةسةاَلتانةى كة لة
هةروةها ثشتوانى لة بةرَيز مةال )وةيسى(، كاك )رزطار(، كاك )بهمن(، كاك )جةالل(  ويةنني خؤمان رادةطة

 دةكةم، زؤر سوثاس.
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 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
 كاك )عبدالستار(، فةرموو.

 بةِرَيز عبدالستار جميد عبدالقادر:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

من ثَيم واية ئةوة ثَيويست ناكات، َلَيت ثةسةند كردنى دةستوورى هةرَيم سةرةتا ئةو رستةيةى كة دة
ضونكة لة رووى ثلة بةندييةوة دةستوور لة سةرووى ياساكانى نيشتمانييةوةية، و هةركاتيََكيش ببني بة 
 خاوةنى دةستوور ئةو كاتةى دةبَيت هةموو ياسايةك كة ئَيمة هةمانة لةطةَل دةستوور بطوجنَيت، بؤية من

ثَيم واية ئةو دةقة ثَيويست نةكات لةطةَل هةندَى شتى ديكةش كة باسيان كرد من ثشتطرييان دةكةم، ئَيمة 
ثةرلةمان هةَلدةبذَيردرَيت من ثَيم واية ئةو  ةسةرؤكيش لو  مادةم سيستةمةكةمان ثةرلةمانيية

ر بكرَيتةوة، بِرطةى هةشتةم دةسةاَلتانةى كة باس كراوة ئاماذةى ثَيكراوة بةم شَيوانة هةندَيكيان هةموا
بةم شَيوةيةى لَيبكرَيت، )جاردانى بارى نائاسايى بة راوَيذ و رَيكةوتن لةطةَل دةستةى سةرؤكايةتى 

 ثةرلةمان و ئةجنومةنى وةزيران و بةثَيى ياساية(.
 بةرَيز د.ظاال فةريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

ن، ئةو دةسةاَلتانة بةَلَى وَين لةسةر دةسةاَلتةكان نادوَي( دةد3كاك )عبدالستار( ئَيمة تةنها لةسةر ماددةى )
ناقةشة نيية، لَيرة هةموارى ياساكة ناكةينةوة ياساكة وازحة ناوى وداومانة بة دةستوور لَيرة جَيطاى م

كاراكردنةوةية وة شَيوازى طؤرينى هةَلبذاردنى سةرؤكة لة ناو خةَلكةوة بؤ ثةرلةمان، تةنها لةسةر ماددةى 
 (، فةرموو.3)

 بةِرَيز عبدالستار جميد عبدالقادر:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ئةوةى هةبوو لةطةَل كؤمةلَيك هةموار لةسةر دةسةاَلتةكانى، سوثاس. 
 بةرَيز د.ظاال فةريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 كاك )جيهاد(، فةرموو.
 بةِرَيزجهاد حسن ابراهيم :

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ز نابينم ض جياوزيةكا مةزن تَيدا هةبينت كو بةرى نوكة كو هةرَيمَى لة ناو خةَلك هاتة هةلبذاردن كو ئة

( ثةرلةمانتارا دنطَى خؤ 68ضونكة ئةظرؤكة ) ،ئةورؤكة لة ناو ثةرلةمانَى بَيتة هةلبذاردن ذ بؤ هةندَى
َى ئةظ ضةند دةنطى خؤيدا دةنطَيت داى ظى ثَيشنياز ئةم ض دةنطَيت خةلكى هاتينة ظَيرَى كةواتة كوردستان

نوقتا دوَى بةحس بكةم طةلةك بةحسَيت ظان ئةرك و دةسةاَلتة كر خو دةسةاَلت ئةو بةرَيزبَيت  ،خةلكينة
ذوان واَلتَى ثَيشكةظتى ذ ئةو  ةظرؤكة،سةرؤكَيت هةرَيمَى دَيت بةرذةوةندى يا خةلكيدا بةكار بينيت ئ

َى يةعنى دةمةكى مةتاتى دوالتَين ثَيشكةظتى ذ كوبَيذت حةتا ماد ئةظيت سةرؤكَين ئةضيت دةسةاَلتَى لة
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ظَى ضةند اليةنَيت داية دةستوورى جةنابَيت هةوة قانوونينة ضَيرت دزانن مة دلَيت خؤ حةتا شةشة  
 ( دكةين، زؤر سوثاس.3حةفت مانطى دى دةستوورةكى ذ بؤ كوردستانى دامَين، ثشتطريى ئةظَى مادَى )

 فةريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةرَيز د.ظاال 
 كاك )على محة صاحل(، فةرموو.

 بةِرَيز على محة صاحل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لة بارةى ئةو ماددة ئَيمة كة ثشتوانيمانكردووةئيمزامان لةسةر كردووة  بةرهةمَيكى تةواو تةوافقيية من 
زى ئَيمة جَيطري كرابَيت ئةويش تا حةز دةكةم تةوزيح لةسةر شتَيك بدةم رةنطة لةسةر ثيشنيا

ا ئةكةين لة زووترين كاتدا دةستوور ننووسينةوةى دةستوورة فكرةكة ئةمة ضيية، ئَيمة تةمةن
بةردةوام  يةبةاَلم ئةطةر دةستوورمان نةنووسيةوة لةبةر هةر هؤكارَيك بَيت ئةم ثرؤسة ،بنووسينةوة

( تر بَيت تا زوو 4( ساَلى تر بَيت )2ا ئةكةين )نمةندةبَيت هةَلبذاردنى سةرؤكى هةرَيم لة ثةرلةمان تة
بة هاوكارى  ودةستوور بنووسينةوة باشة وةديسانةوة داوا لة جةنابتان دةكةين وةك ئةركى خؤتان 

ئةو ئالوطؤرانةش تيا  وفراكسيؤنةكان ئةم هةماهةنطيية دروست بكةن بؤ ئةوةى ليذنةكة فةعال بَيتةوة 
لة ثةرلةمان ديسان تةئكيد دةكةمةوة تا نووسينةوةى دةستوور ئةمة بابةتَيكة بكرَيت، دووةم هةَلبذاردن 

واتا تا ئةو كاتةى دةستوور دةنووسينةوة سةرؤكى هةرَيم لة ثةرلةمانةوة هةَلدةبذَيرَيت لةطةَل دةستوور 
ى ضةند بَيطوومان دةستووريش دةبَيت بة تةوافووقى اليةنةكان بنووسرَيتةوة، لة بارة وتةوافوق دةكةين 

يا جَيطري نةبووبَيت بووة ت خاَلَيكى تر ديسان تةئكيد دةكةينةوة رةنطة ئةوة خواستى ثةرلةمانى كة هةمان
يةنةكة لةطةَل ثارتى دميوكراتا جوان كرا بة وةك ضؤن خوىل ثَيشووش لة ئاخر طفتووطؤى ضوار ال

انةوة هةَلبذَيردرَيت ئةو شَيوةيةك لة شَيوةكان هةموومان رازى بووين سةرؤكى هةرَيم لة ثةرلةم
ة سةرؤكى هةرَيم دةسةاَلتانةى ال بَيت، ئَيستا ثرسيارةكة ئةمةية هةندَى برادةر تةفسريَيكيان كردوو

ةمان هةَلبذَيردرَيتةوة كَى ئةتوانَى كَى هةَلوةشَينَيتةوة ديارة كة سةرؤكى هةرَيم ئةتوانَى لة ثةرل
منوونة زائد يةكى ثةرلةمانتاران ئيستقالة ئةكةن كةواتة بؤ  :ئةوة يةكةم ،دةسةاَلتَيكى رةمزى كاشفة

ثةرلةمان خؤى هةَلوةشاوةتةوة سةرؤكى هةرَيم ئيعالنى هةَلوةشانةوةى ئةكا نةك ئةوةى بَلَيت ثةرلةمائ 
َين بؤ كارى يثةرلةمانتاران نا ،( رؤذ لة بانط كردنى ئةندامانى ثةرلةمان45هةَلوةشاندةوة، يان دواى )

سةرؤكى هةرَيم  ووَيندى ياسايى ناخؤن ئةوة ثةرلةمان خؤى خؤى هةَلنةوةشاندؤتةوة ثةرلةمانى س
ئيعالنى دةكات دةتوانني وا بَلَيني دةسةاَلتَيكة رةمزى كاشفة، بةاَلم ثةرلةمانتاران تةبعةن سةرؤك 

شةمان كرد ناقةووةزيرانيش بة دوو لةسةر سَى متمانةى ىَل وةردةطريَيت رةنطة لة ثةيرةوى ناوخؤيا زؤر م
ية ئةوة يةك، من ثَيم واية ئةكرَيـت زؤرَيكى اربيانووةكة ئةوة بوو يان هؤكارةكة ئةوة بوو لة ثَيناو ئيستقِر

تريشمان سةرجنمان هةبووبَيت تا ئَيرة بة نةتيجة طةيشتووين ئةوةى نةطةيشتووة بة نةتيجة دةستوو برد 
مانيانة بؤ ئةوةى دةستوور بنووسينةوة و كؤى بكرَيت و بة عةصابَيكى سارد بة بريكردنةوةيةكة نيشت
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خؤى  سةرجنةكانى خؤمان لة دةستوورةكة جَيطري كةين، بؤية ئَيمة ثَيمان واية ئةم ماددة طرينطة وةك
 تَينَيتةوة بة دوو جَيطرةكةشةوة كة نةبَيت، سوثاس.

 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو.زؤر سوثاس، بةِرَيز شوان  
 بةِرَيز شوان كريم حممد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سااَي  من ثشتطريي هةظاَل عةلي حةمة صاحل دةكةم، ثشتطريي هةظااَلئ دةكةم لة ليذنةي ياسايي، كة ماددةي 

 بةو دةقةي كة هاتووة جَيطري بكرَيت لةطةَل رَيزم.
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 س، نوقتةي نيزامي هةية.زؤر سوثا
 بةِرَيز كاروان عبدالرمحن عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ماااددةي ) تاار 54بااةثَيي  ناادامَيكي  مااي ئة ناادامَيك وةاَل هاايض ئة ياَات  خاااَلي دووةم ناب لااة  ضااوارةم  طااةي  لااة بِر  )

هااةب طاار  نااني دوو جَي ئااةوة  طااةَل  كاارد لة لااةالي بداتةوة، ئةمةي بةِرَيز كاك عةلي حةمة صاحل باسي  كااة  َيت، 
لااة  مااة  يااة ئة كااراوة، تكا شاانياز  طااةردةوة ثَي خاااتوو بَي سااتان  شااتماني كورد يااةكَييت ني ساايؤني  سااةرؤكي فراك

 ثرؤتؤكؤل بسِرَيتةوة، سوثاس.
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، تكاية وةاَلمدانةوة نةبوو، دكتؤر هةورامان فةرموو.
 محة شريف:بةِرَيز هةورامان 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بااذَيرَيت ئةم ماددةية لةر استيدا تاوةكو ئةوةي كة ثةرلةماني كوردستاني عَيراق سةرؤكَيك بؤ هةرَيم هةَلدة

شااةو  ئااةو كَي من لةطةَليدام، ضونكة خواسيت خؤمان بوو لة خولي ضوارةمي ثةرلةماني كوردستان، ئةوة بوو 
سااتة ئاَلؤزييةشي لةسةر دروست بوو  ئااةم خوا سااتاكة  كااة، ئَي لة هةرَيمي كوردستان، كة مةعلومي هةموو الية

هااةرَيمي  سااةرؤكي  بااةِرَيز  كااة  نااةبووة  ئااةوة  بااؤ  تااةنها  مااة  سااتةي ئَي ئااةو خوا تةحقيق بووة، تةحقيق بووني 
بااةَلكو  كوردستان بةس تةنها ميكانيزمي هةَلبذاردنةكةي بطؤردرَيت لةنَيو خةَلكةوة بؤ ناو هؤَلي ثةرلةمان، 

مااة  روحةكةي ئةوة بوو كة ئةم سةرؤكة بةرثرس بَيت لةبةردةمي ثةرلةمان، من ثَيمواية بة ثَيضةوانةوة ئَي
ياادا،  كااةي خؤ بااةردةمي ثةرلةمانة لااة  ياَات  بااةرثرس ب سااةرؤكةمان  ئةطةر سةرؤكَيكي هةرَيممان هةبَيت، ئةم 

ضااةوانة بااة ثَي بااةَلكو  يااة،  يااةتي، هيض نيشانةي زوعف نيية، هيض نيشانةي نوقصاني ني قااوةتي خؤ ماااي  وة هَي
كااات و  عااةي دة ياَاداو موتابة شااي ث حااةزاتي با ئااةو، موال بااؤ  سااةندَيك  تااة  ضونكة ئةم ثةرلةمانة ئةو كاتة دةبَي

نااي د رةخنةو ثَيشنيازي بنياتنةري بؤ دةنَيرَيت، نةك هة مااة بةردا بااا ئَي تااة  ياات، كةوا يااةعين بااؤ بنَير ساايت  ا
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حااةزةكان دة نااةكان وةكو بلَيي هةميشة كار دةكات موال حااةزةو تَيبي سااةيري موال خااراث  ضاااوَيكي  بااة  ياَات  وتر
لااةمان،  تااة ثةر هااةرَيم بَي سااةرؤكي  كااة  ناكرَيت و تةئويلي خراثي بؤ نةكرَيت، هيض نيشانةي نوقصاني نيية 
كااة  ياَات  هااةرَيممان دةو سااةرؤكي  لاَاَيني  كااة دة مااة  هااةروةها ئَي ياَات،  ساايش ب بااذَيرَيت بةرثر ياَارة هةَلدة مااادام ل

كااةي دةسةاَلتي هةبَيت  سااةرؤكي هةرَيمة كااة  ياَات  بااةهَيز ناب ناادة  بااة ئةوة تااةنها  مااة  و بةهَيز بَيت، ئةم هةرَي
ماااةني  ساااةرؤكي ئةجنو كاااة  يااَات،  باااةهَيز ب شاااي  كاااة دادطاكة يااَات  باااةهَيز دةب باااةوةش  باااةَلكو  يااَات،  باااةهَيز ب
سااةرؤكايةتيةكة  سااَي  هااةر  تااا  ياَات، وا بااةهَيز ب شااي  سااةرؤكي دادوةريةكة كااة  ياَات،  بااةهَيز ب شااي  وةزيرانةكة

سااةرؤكي ئة مااةو  ئااةم هةرَي جااا  باان، ئين بااةهَيز  طااةر  جنومةني وةزيران و ثةرلةمان و دادوةري هةرسَيكيان ئة
بااةش  ساااي دا تاار، يا كاااني  سااابي هَيزة سااةر حي سااةرَيك لة نااة جةم ياَاز نةدةي هةرَيم بةهَيز دةبَيت، كةواتة با ه

سااةاَلتةكاني كردني دةسةاَلتةكاني سةرؤكي هةرَيم، كاتَيك ئَيمة لة خولي ضوارةمدا ياساي  نااي دة دابةش كرد
اسيت شتَيكي خرامثان نةكرد، بيشت ئةندام بووين لةو خولة، بةرسةرؤكي هةرَيممان دةركرد، منيش و جةنا

ئااةوةي  بااؤ  كاارد،  بااةش  سااةاَلتانةمان دا ئااةم دة هةتاكو ئَيستا بَيني هةَليبوةشَينينةوة، شتَيكي با ان كرد كة 
 بَيت.هةر سَي دةسةاَلتةكة هَيز و قوةتيان هة

 اسيت لَيرة جةنابت ئاماذةت بةوة دا..............خاَلَيكي تر، بةر
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 طفتوطؤ تةنها لةسةر ماددةي سَييةمة.
 بةِرَيز هةورامان محة شريف:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كااة واسي دةستولةو ماددةية الم نةداوة، لَيرة ئاماذة بةوة كراوة كة ب تااايي ماددة لااة كؤ شاادا  ر دةكرَيت لةطةَلي
ناا ساايت  سااةر ئا سااةرؤك لة ياَات  يااةتي هاودةَل سااتان اوخؤ و دةرةوةش نوَينةرا ياااني كورد كااات –اَلت ياَاراق دة و  ع

ساااي ...............هتد، ئةمة بةر لااة يا كااة  سااةاَلتانةي  ئااةرك و دة بااةو  كااراوة  ئااةوة  اسيت زيادةية، مادام باسي 
سااةاَلتي  –َيمي كوردستان سةرؤكايةتي هةر مااةَلَيك دة ياَارةش كؤ كااات ل ساات نا ئاايرت ثَيوي تااةوة،  ياَاراق دةمَينَي ع

 تريشي بؤ زياد بكرَيتةوة، ضونكة بؤي زياد كراوة...
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زياد نةكراوة لة خودي ياساكةدا هةية.
 بةِرَيز هةورامان محة شريف:

 نةنووسرَيتةوة، ثَيويست ناكات.ئةطةر هةية با 
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ئةطةر موالحةزة بكةي لة بيدايةت نووسراوة بةدةر لة حوكمةكاني ماددةي دوو، تكاية وردبيين ياسايي بن.
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 بةِرَيز هةورامان محة شريف:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
كااي زؤر من دةمةوَيت ثرسيارَيك بكةم، ج سااايي وةاَلمَي نااةي يا بااةِرَيزان ليذ ةنابت وةكو سةرؤكي ثةرلةمان و 

بااةردةمي  سااة لة فااةرمووت بةرثر جااةنابت  طااةر  لاَادةطرَيت، ئة شااكال هة مااة ئي ضااونكة ئة نااةوة،  مااان بدة وازَ
ئااةم  طااةَل  ياَاوةش لة طااةر ئ نااةوَيت ئة مااة دةما كااراوة، ئَي سااةندنةوة  لااَي  نااة  سااي متما ثةرلةماندا، لةبةر ئةوة با

ساااية، ستةن كة بةرثرس بَيت لةبةردةمي ثةرلةمان، با بة نيو رستةش بَيت ئاماذةي ثَي مةبة بكرَيت لةم يا
سااتانني، بؤ ئةوةي بةر خااةَلكي كورد نااةري  مااة نوَي ضااونكة ئَي كااةين،  تاااح ب مااان مور مااريي خؤ مااةش زة اسيت ئَي

 سوثاس.
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 رَيظنط فةرموو.زؤر سوثاس، بةِرَيز 
 بةِرَيز رَيظنط حممد حممدعلي:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةناوي خواي مةزن.

مااة  لااةمانتارَي  لااةك ثةر كاارن، طة بااةجَي  ئةذي ل طةل ظي ماددة سَيمة ذي راثؤرتا ليذنا ياسايي كو بَيتة جَي 
سااتوبةحسَي دةستو طااةر دة يااة، ئة سااتان ور دكةن، ديارة ترسةكا ئةوان هة بااؤ كورد نااور  نااانَي  تااة دا  ةبتنَىنةي

ناادَي  وياساي سةرؤكايةتيا هةرَيمَي، بةلك بااةر هة هااةي، ذ  زؤر دةسةاَلتداريا مة كوردستانَيدا سةقةتيان تَيدا 
 ور دكةين، سوثاس.وثشتطرييا ظَي ماددة دكةين و هةمي ذي ثشتطري بن بؤ لة زيل دانان دةست

 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، بةِرَيز خاتوو ئاشنا فةرموو. زؤر
 بةِرَيز ئاشنا عبداهلل قادر:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
نااةوةي  طااةَل ما ديارة كاك عةلي ئةو قسانةي كرد كة من مةبةستم بوو، من تةنها ثشتطريي دةكةم، منيش لة

 ئةو ماددةيةم وةكو خؤي سوثاس.
 :بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان

 زؤر سوثاس، بةِرَيز كاك بةَلَين فةرموو.
 بةِرَيز بةَلَين امساعيل حاجي ابراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
يااة  ئااةم ماددة كااة  زؤر سوثاس، ثشتيواني لة قسةكاني بةِرَيز كاك عةلي حةمة صاحل دةكةم سةبارةت بةوةي 

بااةرةو سي طااة  طااةورةو طرن هااةنطاوَيكي  ساااية  شاانيازي يا ئااةم ثَي يااارة لااةناو  بااِرؤين، د لااةماني  سااتةمي ثةر
خاااَلي دووةم  ضااووين،  ثااَيش  بااةرةو  طااةورة  هااةنطاوَيكي  بااةاَلم  لااةماني،  سااتةمَيكي ثةر تااة سي سيستةمةكة ناكا
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ماااددةي  ثَيشنياز دةكةم كة بِرطةي يةكةم لة ماددةي ثَينجةمي ئةم ياساية البربَيت و لَيرة بِرطةي دووةم بؤ 
ساااَلة،  مسةرؤكي هةرَي سَييةم زياد بكرَيت كة ماوةي خولي ضااوار  بااؤ  بااذَيردرَيت  نااةوة هةَلدة لااة ثةرلةما كااة 

 ذيِردرَيتةوة، زؤر سوثاس.تةنها يةكجاريش دةتوانرَيت هةَلب
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز د.رَيواز فةرموو.
 بةِرَيز د.رَيواز فائق حسني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

بينيةكي ياساييم هةية، بةِرَيزتان دةزانن بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان كة دووبارةكردنةوة لة ناو من ضةند تَي
تةشريعاتدا و لة قوانيندا بةدةرة لة هونةري ياسادانان و لة داِرشتين ياسايي، لة ماددةي سَييةمي ياساي 

دة سَيدا هاتووة كاركردن بة لة ماد (2017)(ي ساَلي 2دابةشكردني دةسةاَلتةكاني سةرؤكي هةرَيم ذمارة )
ي هةمواركراو رادةطريَيت تاوةكو (2005)(ي ساَلي 1عَيراق ذمارة )-ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان

كؤتايي، مادام ئَيمة لة ماددةي دووةمدا هاتووين ئةم ياساية هةَلدةثةسَيرين كةواتة ناوةِرؤكي ياساي ذمارة 
مِرؤ لةم ياساية دةكرَيت ناوةِرؤكةكةي تةفعيل دةبَيتةوة بة يةك جطةلةو هةمواركردنةوانةي كة ئة

تةواوي، لةبةر ئةوة ثَيشنيار دةكةم كة بةم شَيوةية ماددةي دوو دابِرَيذرَيتةوة، بةدةر لة حوكمي ماددةي 
ي هةمواركراو (2005)(ي ساَلي 1عَيراق ذمارة ) - يةكةم لة ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان

عَيراق سةرؤكَيك بؤ هةرَيم هةَلدةبذَيرَيت، لةوَيدا كة دةَلَي ئةو ئةرك و  - ردستانثةرلةماني كو
عَيراق هةية تا ثةسةندكردني دةستووري -دةسةاَلتانةي كة لة ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان

ة كة دةَلَي عَيراق كة تَييدا تاوةكو كؤتايي هةَلبطريَيت، تةنها ئةو بةشةي دووبارة بكرَيتةو - كوردستان
( كة ئَيمة سياغةي ماددةي دووةمان 2سةرؤك لةسةر ئاسيت ناوخؤ، ضونكة ئةوة بةشَيكة لة ماددةي )

كردؤتةوة، قسةيةكي تر دةكةم سةبارةت بة تةواوةتي ياسايي دةكةم سةبارةت بة مةسةلةي بةرثرسياريةتي 
نفيزي دووانةبوو، واتة سةرؤك هةبوو سةرؤك لةبةردةمي ثةرلةمان، بةِرَيزتان دةزانن ئةطةر دةسةاَلتي تة

و سةرؤكي كابينةش هةبوو، بةِرَيز سةرؤكي هةرَيم بَيت، سةرؤكي كؤمار بَيت، هةر ناوَيكي لَي بنَيي تةنها 
بةرثرسياريةتي جينائي دةبَيت، بةرثرسياريةتي سياسي نابَيت، بةرثرسياريةتي هةَلسوكةوتي يان بابَلَيني 

ستؤي دةسةاَلتي جَي بةجَي كردن بةشةكةي كة ناوي كابينةي حكومية، كردةي تةنفيزي دةكةوَيتة ئة
لةبةر ئةوة ئَيمة با لَيرة قسةيةك بكةين كة خؤمان بِروامان ثَيي نية، ئومَيدَيك بة شتَيك هةَلواسني كة لة 

ي (1(ي ياساكةدا هاتووة ياساي ذمارة )16ئةسَلدا لة فقهي قانونيدا وجودي نية، ئةوةي كة لة ماددةي )
لة راستيدا ئةوة ثَيي ناوترَيت بةرثرسياريةتي لةبةردةمي ثةرلةماندا، ئةوة دوو حاَلةتي  (2005)ساَلي 

( 3/4زاتية، ثةيوةندي بة كةسي سةرؤكي هةرميةوة هةية لةو دوو حاَلةتةدا تةنها ثةرلةمان دةتوانَي بة )
دوو حاَلةتةكة مةوزوعي نني، واتة لةبةر  ئةم دةسةاَلتةي لَي وةرطريَيتةوة يان ثؤستةكةي لَي وةرطريَيتةوة،

كردة سياسيةكاني نني، لةبةر كردة تةنفيزيةكاني نني، بةَلكو لةبةر ئةوةية خؤي داوا دةكات، يان ئةوةية 
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تان و راي طشتيش بةرضاويان روون َيزتواناي مومارةسةكردني دةسةاَلتةكاني خؤي نامَينَيت، دةمةوَيت بةِر
هةَلبذاردني سةرؤكي هةرَيم لة ناو ثةرلةماني كوردستان بةرثرس نابَيت لةبةردةم بَيت كة بةهاترينيان بة 

ثةرلةماني كوردستاندا سةبارةت بةو كردة سياسيانةي كة بة طوَيرةي ئةو دةسةاَلتانةي لة قانوني ذمارة 
رةوةي دا هاتووة ئةجنامي دةدات، هةر شتَيكي تر بةدةرلةمة بطوترَيت ئةوة لة دة( 2005)(ي ساَلي 1)

مةنتقي قانونية، لة دةرةوةي ئةوةية كة لة ناو سيستةمي ثةرلةمانيدا هةية، هةروةها ثشتطريي 
 ثَيشنيارةكةي بةِرَيز بَيطةرد خان دةكةم بةوةي كة جَيطرةكان بكرَين بة دوو، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بة ِرَيز خاتوو رؤذان فةرموو.
 ز رؤذان حممد كريم:بةِرَي

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:
من و ثَيشنيارةكاني من لةاليةن خاتوو بَيطةرد و د.رَيواز خراية روو، ثشتيواني ثَيشنيارةكاني  ىقسةكان

 ئةوان دةكةم، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك زكري فةرموو.
 مساعيل:بةِرَيز زكري امحد ا

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

 ثشتطرييا ثَيشنيارا بةِرَيز خاتوو بَيطةرد دكةم، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك هاوِرَي فةرموو.
 بةِرَيز هاوِرَي بنْا  حممد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

بَيطةرد دةكةم، لةطةَل ئةوةدا ثَيشنيار دةكةم ئةوةي كة باس لة ثشتطريي و ثاَلثشيت ثَيشنيارةكةي خاتوو 
نووسينةوةي دةستوور دةكات سةقفَيكي زةمةني بؤ دياري بكرَيت بةو شَيوازة بة كراوةيي نةبَيتةوة و 

 كاتةكةي دياري نةبَيت، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 .بةِرَيز خاتوو سلما فةرموو
 بةِرَيز سلمى فاتح توفيق:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

( بكرَيتة دوو بِرطة وةكو ئةوةي بةِرَيزيان 3ثشتيواني لة قسةكاني خاتوو بَيطةرد دةكةم كة ماددةي )
 ئاماذةيان ثَيكرد، زؤر سوثاس.
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 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك لقمان فةرموو.
 قمان محد حاجي:بةِرَيز ل

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

بة ثَيي حوكمةكاني ئةم ماددةية ثةرلةماني كوردستان سةرؤكَيك بؤ هةرَيمي كوردستان هةَلدةبذَيرَيت، 
ي هةمواركراودا هاتووة لة هؤيةكاني دةرضوواني ياساكةدا (2005)(ي ساَلي 1هةروةكو لة ياساي ذمارة )

اَلت بةرجةستة دةكات، كةواتة ياساي سةرؤكايةتي هةرَيم ياسايةكي طرنطي هاتووة سةرؤك يةكَييت طةَل و و
نيشتيمانية، تةواو رةهةندَيكي نيشتيماني هةية و ثَيويسيت بة سازاني اليةنة سياسيةكاني هةرَيمي 
كوردستانة كة بؤ ئةوةي سةرؤك سةرؤكَيكي بةهَيز بَيت و تةعبري لة تةواوي خةَلكي كوردستان بكات، بؤية 

شنيار دةكةم هةروةك ئاماذة بةوةكرا سيستةمي حوكمِراني لة هةرَيمي كوردستان ثةرلةمانية، بؤية ثَي
ثَيشنيار دةكةم ئةم ياساية بة شَيوازَيك هةمواربكرَيتةوة كة لةطةَل سيستةمَيكي ثةرلةماني بطوجنَيت بؤ 

ر دةكةم لة ماددةيةك بؤ ئةم ئةوةي لة داهاتوودا لة دةستووري هةرَيم جَيطري بكرَيت، هةروةها ثَيشنيا
ثَيشنيارة ياساية زيادبكرَيت بةوةي بة ماددةي ضوارةم دةستووري هةرَيمي كوردستان لة نيوةي يةكةمي 
خولي ثَينجةمي ثةرلةماني كوردستان ئامادةبكرَيت بؤ راثرسي و شَيواز و دةسةاَلتةكاني سةرؤكي هةرَيم 

 ماني دياري بكرَيت، زؤر سوثاس.لةو دةستوورةدا بة ئاِراستةي سيستةمي ثةرلة
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك سيثان فةرموو.
 بةِرَيز سيثان سامل حسن:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

عَيراق -( ثَيشنيارا ياسايا كاراكرنا دامةزراوةيا سةرؤكايةتا هةرَيما كوردستانَي3طوتنا من دةربارَي ماددةيا )
هةموارَي شَيوازا هةَلبذاردنا سةرؤكي تاوةكو ثةسةندكرنا دةستووري ذ اليَي كاك ديار هاتنة طوتن، ئةز 

 ثشتطرييا طوتنَيت وي دكةم، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز خاتوو شادي فةرموو.
 بةِرَيز شادي نوزاد وهاب:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

ثَيمواية هاوِرَيكائ زؤرَيك لةو خااَلنةي تريان وةكو ماددةي ثَيشوو باسكرد، هةموو ئةو دةسةاَلتانةي كة لة 
سةرؤكي هةرَيم دةيبَيت، ثَيمواية ثَيويستة هةمواري ئةم ياساية هاوثَيضي ئةم ثَيشنياري ياساية بكرَيت، 

ن هةية، بةاَلم سةرؤكي هةرَيم ئةم هةموو ضونكة ناكرَيت ئَيمة ثَيمانوابَيت سيستةمَيكي ثةرلةمانيما
دةسةاَلتةي هةبَيت كة لة ياساكةدا هةيةتي، بؤية ثشتطريي هةموو ئةو هاوكارانةم دةكةم كة ثَيشنياري 
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نرَيـت دةسةاَلتةكاني سةرؤكي هةرَيم بة تةواوةتي اري ئةو ياساية بكرَيتةوة و بتوائةوةيان كردووة هةمو
 زؤر سوثاس. بكرَيتة سيستةمي ثةرلةماني،

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك دابان فةرموو.
 بةِرَيز دابان حممد حسني:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

ثشتيواني لة قسةي تةواوي ئةو ثةرلةمانتارة بةِرَيزانة دةكةم كة خةمي زوو نووسينةوةي دةستووريانة، 
ديسانةوة ثرسي نووسينةوةي دةستوور ئاماذة ثَيكراوة، لةم ماددةية من  لةم ماددةية ئاماذة بةوةكراوة

ثَيشنيار دةكةم كة دوو فةقةرةي بؤ زياد بكرَيت ئةطةر ئيمكاني هةبَيت ئةويش ئةوةية كة سةرؤكي هةرَيم 
َل، كة تةنها يةك جَيطري هةبَيت لةاليةن ثةرلةماني كوردستاني عَيراقةوة هةَلبذَيرَيت بؤ ماوةي ضوار سا

بذَيردرَيتةوة، دووةم سةرؤكي هةرَيم دةشَيت تةنها بؤ يةكجاري تر هةَللة رؤذي سوَيند خواردنيةوة 
بةردةوام دةبَيت لة كارةكاني تاوةكو هةَلبذاردني خولي نوَيي ثةرلةمان و هةَلبذاردني سةرؤكَيكي نوَي بؤ 

 ( رؤذ لةكةم دانيشتنيةوة، زؤر سوثاس.30هةرَيم لة ماوةي )
 ز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَي

سةرؤك و ئةنداماني ليذنةي ياسايي وةاَلم و روونكردنةوةتان هةية بفةرموون، سةرؤكي ليذنةي ياسايي 
 فةرموو.

 بةِرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

نة ئاِراستةكرن بة سيفةتَي ليذنةيا تةدكةم ئةطةر مةجالي بدةن ذبةر كو دوو تا سَي ثرسيار هاتذ داخازَي 
سااَلحياتا  ةر دةسيَت مةداية بةراسيت بةحس لياسايي، سةبارةت بة دانيشتنا ئةظِرؤ ثَيشنيازا نوكة لةب

ثَيشنيازي بؤ سةرؤكَي هةرَيمَي هاتبنة زَيدة كرن،  دظَىن سةرؤكي هةرَيمَي ناكةت كو ئةظ سااَلحياتا دَي
كو سةرؤكي هةرَيمَي نوَينةرايةتيا خةَلكي كوردستانَي دكةت ل سةر ئاسيَت  ثةرلةمانتارةكي ئيشارةت ثَيدا

دا هةية، نةك ئةوة كو ل راثؤرتا ( 2005)(ي سااَل 1ناظخؤ و ل سةر ئاسيَت دةرظة، ئةظة ل ياسايَي ذمارة )
ارةت بة يان سةاَلحياتا بؤ سةرؤكَي هةرَيمَي زَيدة بووية، سةب ةلَيذنةيا ياساييدا مة ئةظة ئيزافةكري

كو نوكة  َيتسةاَلحياتا سةرؤكَي هةرَيمَي بة شَيوةيةكي طشيت تةبعةن ئةطةر سةرؤكَي هةرَيمَي ئةو دةسةاَلت
هةين بة ياسايَيت بةركاريَيت هةرَيما كوردستانَينة، ثرت زان سةاَلحياتا ثرؤتؤكؤلينة، سةاَلحياتا طةَلةك 

ةهَيز نةدةت سةرؤكَي هةرَيمَي ثةرلةمان هةند يا مةزنن، وةخيَت ثةرلةمان سةاَلحيات طةلةكَيت مةزن ب
مةعقول ذي نينة هةر ضاظ ل موحةسةبةيا وي سةرؤكي بيت ذبةر كو سةاَلحياتةكا ثرؤتؤكؤلينة، نة 
تشتةكَي بةهَيزة، ثةرلةمانتارةكي بةِرَيز ئيشارةت بة هةندَي دا كو ل عَيراقَي بة شَيوةيةكة و ل ظَيرَي بة 

وري عَيراقَي ماددةيةكَي وازح ئيشارةت ثَيداية كو هةرَيما كوردستانَي دشَيت تةشريع شَيوةيةكَي دية، دةستو
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بكةت، دشَيت دةستووري بؤ خؤ دابنَيت، دشَيت نيزامَي خؤ ديار بكةت )ماعدا( خياليف ئةوي ماددَي 
ةكا دي دةستوورَي عَيراقَي نةبت ئةظ سةاَلحياتَيت وي بؤ حكومةتا ئيتيحادي هاتينة دياركرن، ثرسيار

يا ئليذنةيا ياسايي، راسيت خؤ دطةل وَي شَيوازَي ئاخافتيَن نيمة، بةَلَي ئةطةر مة رو بؤهاتية ئاِراستةكرن 
راسيت بظَيت ئةطةر مة ظَيرَي كة خةما مة خةلك بت ئةز ئةوة جواب دةمةوة كو سةرؤكا ليذنةيا ياسايي، 

ةَلكي ظة بت و خةَلك موحةسةبةيا سةرؤكي ئةطةر خةما خةَلكي بت ض ل وَي باشرت نينة سةرؤك ل الي خ
بكةت، نة ئةظِرؤ ل ظَيرَي موزايةدة بَينة كرن، بؤ هةندَي كو بة ناظَي خةَلكي و نوَينةرايةتيا خةَلكي بَيتة 
كرن، نةخَير، ضش وَي باشرت نينة خةَلك سةرؤكي هةَلبذَيريت و خةَلك موحاسةبةيا وي سةرؤكي بكةت، 

 ثاس.دميوكراسي ترة ذي، زؤر سو
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك عباس فةرموو.
 بةِرَيز عباس فتاح صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

من هةر خؤ ناوي خؤشم نووسي بوو، تبوورن، تَيبينيةكم هةبوو لةسةر ئةم خاَلة، هةر لة ليذنةي 
( يةعين 3بؤ ثةرلةمان، من لةطةَل ئةوةدام ماددةي ) ياساييش طفتوطؤمان كرد، بةاَلم هةر ئةوها هات

لةطةَل ئةم هةموو بريوبؤضوونانة و كة بريوبؤضووني خؤ ة كة هةم لة ناونيشاني ياساكةمان و هةم 
( لةمة ناوَيت كة هةَلدةبذَيردرَيت 3( خؤي بةراسيت يةعين ئةم تةئكيدكردنةوةي ماددةي )2، 1ماددةي )

كة لة ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستاني عَيراق هةية تاوةكو ثةسةندكردني  بةو ئةرك و دةسةاَلتانةي
دةستوور، لةبةر ئةوةي لةسةرةوة دامةزراوةي سةرؤكايةتي هةرَيم كارا دةكةينةوة و تاوةكو ثةسةندكردني 

اساي (ش ي2، 1دةستووريش كار دةكات، كةواتة وةكو خؤي لَيرة تةئكيدي كردؤتةوة، هةروةها لة ماددةي )
سةرؤكايةتي هةرَيم خؤي نووسراوة، ياساكة ئةرك و دةسةاَلتةكاني ديارة، كة هةَلي دةوةشَينيةوة و 
بةركاري دةكةيةوة كاري ثَيدةكرَيت ياساي سةرؤكايةتي هةرَيم ئةوة ئةم دةسةاَلتانة دةطرَيتةوة و هيض 

ئةم ثَيشنيارة هةر وةكو خؤي جَي دةسةاَلتَيكي نة كةم كراوةتةوة و نة زيادكراوة، لةو حاَلةتةي ئةطةر 
بةجَيكرا من لةطةَل ئةوةدام ئةم دةستوورة لةبةر ئةوةي لة خولي سَييةم و لة خولي ضوارةم و لة خولي 

وةشاندةوة، نووسيمان لة ناوةِراسيت رَيطا راوةستاين، با لَيرة ثةرلةماني نثَينجةم دةستوورمان نوووسي هةَلما
ربةي برادةران رةئيان واية حةقة حيزبةكانيش بري لةوة بكةنةوة كوردستان بةراسيت ثَيمواية زؤ

دةستوورَيك بؤ هةرَيمي كوردستان بنووسرَيتةوة لة ئَيستاوة، با لَيرة ثةسةندكردني دةستوور كاتَيكي بؤ 
دياري بكةين، كاتةكةش با نةطاتة نيوةي كؤتايي ئةم خولي ثَينجة، بؤ ئةوةي ئةم ياساي سةرؤكايةتي 

نووسينةوةي دةستوور و ديسان هةمواركردنةوة و دةنطدانةوة و طةِراندنةوةي خوَلَيكي تر و هةرَيم و 
ضةند خولَيكي تر ثَيوة طريؤدة نةبَيت، من تةنها لةطةَل ئةوةدام ماددةكة وةكو ثَيم طوتن ئةمةي لَي 

 ي بكرَيت، زؤر سوثاس.هةَلبطريَيت لةبةر ئةوةي لةسةرةوة هةية، ئةطةر هةَلناطريَيت كاتَيك بؤ دستوور ديار
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 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك جالل فةرموو.
 بةِرَيز جالل حممد امني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

من دةمةوَيت روونكردنةوةيةك بدةم لةوةي كةوا هةندَيك لة ئةنداماني ثةرلةمان ثرسياريان ئاِراستةي 
ارةت بةوةي كةوا هةندَيكيان ثَييانواية نيزامةكة ثةرلةماني نية، دةمةوَيـ ليذنةي ياسايي كرد، سةب

سةرةجني هةموو بةِرَيزان بؤ ئةوة رابكَيشم حيكمةت لة نيزامي ثةرلةماني تةنها ئةوةية كةوا دةسةاَلتَيك 
لةماني واتة دةسةاَلتي تةنفيزي سةرجةم لة ذَير رةقابةي ثةرلةماندا بَيت، لةبةر ئةوةي سةرؤك لة ثةر

لة ذَير رةقابةي ثةرلةماندا بَيت، ثَيمانواية نيزامةكة ة كوردستانةوة هةَلدةبذَيردرَيت حاسَل تةحسيَل
ؤك ثةرلةمانية، خاَلَيكي تر هةر لةسةر قسةي هةندَيك لة ئةنداماني ثةرلةمان كة ثَييان وابوو كة سةر

زياتر متمانةي لَي وةربطريَيتةوة، دةمةوَيت  بذَيردرَيت، بةاَلم بة دةنطَيكيناكرَيت بة زؤرينةي رةها هةَل
سةرةجنتان بؤ ئةوة رابكَيشم و دةمةوَيت ئاطادارتان بكةمةوة لةوةي كةوا ضؤن لة ثةيِرةوةكةي خؤتان 

( بة زؤرينةي رةها هةَلدةبذَيردرَين، 14سةرؤكي ثةرلةمان واتة دةستةي سةرؤكايةتي بة ثَيي ماددةي )
( متمانةي 15( بة ثَيي ماددةي )1/3متمانة لَيوةرطرتنةوةي بة )هةورةها بة هةمان شَيوةش بؤ 

ان شَيواز بة لَيوةردةطرن، ئةمة دةشَيت بة هةمان شَيوازيش، كةواتة ئةطةر سةرؤكي هةرَيم بة هةم
حاَل ( متمانةي لَيوةربطريَيتةوة ئةمة 2/3ذَيردرَيت و دةشَيت بة دةنطَيكي زياتر واتة )زؤرينةي رةها هةَلب

( لة 79كي دروستة، هةروةها دةمةوَيت خاَلَيكي تر روون بكةمةوة ئةوةية كةوا بة ثَيي ماددةي )خاَلَي
ثةيِرةوي ناخؤ هيض بِرطة و بابةتَيك واتة لة هةمواركردني ياسايةكة داناني ياسا دةبَيت رةضاوي بارطراني 

تان جَيطري بكرَيت، ئةطةر لة دارايي بكرَيت، بؤية ثَيمواية دةبَيت يةك جَيطر بؤ سةرؤكي هةرَيمي كوردس
حاَلةتي زيادكردني جَيطري دووةم بارطراني دارايي لةسةر حكومةتي هةرَيم و لةسةر دامودةزطا 
تةنفيزيةكان زياد دةكات بةوةي جَيطري دووةم ثلة تايبةتة مووضةيةكي زةبةالحي دةوَيت، نووسينطةي 

ةبَيتة بارطراني بؤ سةر كؤمةاَلني خةَلكي كوردستان، تايبةتي دةوَيت، ثاسةواني تايبةت و ئؤتؤمبَيَل ئةمة د
 بؤية داوا دةكةم بة يةك جَيطر تةسبيت بكرَيت، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز خاتوو روثاك فةرموو.
 بةِرَيز روثاك امحد عبدالرمحن:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

(ي 3( كة ضؤن بَيت من ثَيمواية ماددةي )3يهرةبان، لةسةر ثَيشنياري ماددةي )بة ناوي خواي طةورة و م
ثَيشنياركراو تاوةكو ثةسةندكردني دةستوور ثَيويست نية، ضونكة لة رووي ثلة بةنديةوة دةستوور لة 
سةرووي ياسا نيشتيمانيةكانيةوةية، كة هةرَيم بووة خاوةني دةستووري نووسراوي خؤي دةبَيت سةرجةم 
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ساكان لةطةَل دةقة دةستووريةكان بطوجنَيندرَيت، هةروةها ثَيمواية باسي زؤر لةسةر سيستةمي ثةرلةماني يا
كرا، من وةكو ياساييةك و وةكو ئةندام لة ليذنةي ياسايي بة ثَيويسيت دةزائ ئةوة خبةمة روو بة ثَيي ئةم 

ني سيستةمي ثةرلةماني دووانةيي ثَيشنيارة سيستةم نابَيتة ثةرلةماني، ضونكة يةكَيك لة خاسيةتةكا
دةسةاَلتي جَي بةجَي كردنة، سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران دةسةاَلتي كردةيي هةية، سةرؤكي هةرَيم 
دةسةاَلتي رواَلةتي هةية، بةم ثَيية ضونكة دةسةاَلتي رواَلةتي هةية خاز  نابَيت بؤ لَيثَيضينةوةي لةبةردةم 

ةزيران خاز  دةبَيت بؤ لَيثَيضينةوة لةبةردةم ثةرلةمان، ضونكة لةم ثةرلةمان، تةنها سةرؤكي ئةجنومةني و
ثَيشنيارة وا ئاماذةي ثَيكراوة كة سةرؤكي هةرَيم بة تةواوي دةسةاَلتةكانيةوة كة لة ياساكة هاتووة سةرؤكي 

 هةرَيم ثةرلةمان هةَليدةبذَيرَيت بؤية سيستةم نابَيتة ثةرلةماني، زؤر سوثاس.
 يد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ظاال فر

 بةِرَيز كاك ارشد فةرموو.
 بةِرَيز ارشد حسني حممد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

داوا دةكةين تاوةكو ثةسةندكردني دةستوور هةموو ئةرك و شَيوازي هةَلبذاردن لة دةستوور دياري بكرَيت، 
 ثشتيواني لة سةرؤكي ليذنةي ياسايي دةكةم، زؤر سوثاس.

 ز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَي

 بةِرَيز خاتوو روبينة فةرموو.
 بةِرَيز روبينة اوميلك عزيز:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

( دةكةم، سةرؤكَيك هةَلبذَيردرَيت بة هةمان ئةرك و دةسةاَلت، ضونكة نوَينةري 3ثشتطريي لة ماددةي )
 هاتةكانةوة، زؤر سوثاس.هةرَيمي كوردستان و عَيراقة بة هةموو ثَيك

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك كاوة نوقتةي نيزامت هةية، فةرموو.
 بةِرَيز كاوة عبدالقادر حسن:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

مي (ي ثةيِرةوي ناوخؤ لة بِرطةي ضوارةم لة دووةم دةَلَيت نابَيت ئةندام وةاَل54ديارة لة ماددةي )
ئةندامَيكي تر بداتةوة، يان تواجنيان لَي بدات، يان ئاخاوتين خؤي يان ئاخاوتين ئةنداماني تر دووبارة 
بكاتةوة، تةنها دةتوانَيت ثشتطريي بكات، بؤية من لة روانطةي ئةو ماددةية ثَيشنيار دةكةم قسةكاني بةِرَيز 

ك لة ئةنداماني ثةرلةمان دةكات لة سةرؤكي ليذنةي ياسايي كة باسي لة موزايةدةي سياسي هةندَي
 ثرؤتؤكؤل بسِرَيتةوة، زؤر سوثاس.
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 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك هلز فةرموو.
 بةِرَيز هلز امحد حممد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

ةت ثَيتظية نةبَيذينت هةمان بؤضوونَي كاك كاوةم هةية، ضونكة دةمَي سةرؤكَي ليذنةيةكا تةوزَاتا د
ئةندام ثةرلةمان موزايةداتا دكةن، بة ديتنا من ئةظة ئيحتيمالة ئاخافتنةكا نةشياو بت بؤ كةسايةتيا 

 ثةرلةماني، ذبةر هةندَي ئةز داخازَيت دكةم ئةظ قسة بَيتة ذَي برن ل ثرؤتؤكؤلي، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

فتنَيك كرابَيت بة ثَيضةوانةي ئةوةي كة ثةيِرةو رَيطاي ثَي دةدات لة ثرؤتؤكؤل رةش دةبَيتةوة، هةر ئاخا
ديارة منيش وةكو ئةندامي ثةرلةمان هةم بؤم هةية روونكردنةوة بدةم و الي خؤ ان نووسي بوو، بةاَلم 

هيش بوو بؤ من، داواي مامؤستا مةال هةورامان و د.رَيواز ضةند موالحةزةيةكي ياساييان داوة و تةوجي
روونكردنةوةشي لة من كرد لةسةر ئةو بابةتة، ناضار دةبني رَيطامان ثَي بدةن بةِرَيزان ئةنداماني 
ثةرلةمان، ئَيمةش سَي خولةك لةسةر ئةو بابةتانة بكةين كة طفتوطؤي لةسةركراوة، هةم وةكو ئةندامي 

ة بؤمان هةية وةاَلمي ئةنداماني ثةرلةمان ثةرلةمان و هةميش وةكو ئةو حةقةي ثةيِرةو ثَييداوين ك
بدةينةوة كاتَيك داواي روونكردنةوةمان لَي دةكةن، ئةوةي كة ثةيوةستة بةرثرسياريةتي لة نيزامي 
ثةرلةمانيدا، تةبعةن  طرنطرتين روونكردنةوة لة ئةركاني نيزامي ثةرلةماني دوانةية، سولتةي تةنفيزية 

سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران ثَيك دَيت، سةرؤك و سةرؤكي كة سولتةي تةنفيزي لة سةرؤك و لة
ئةجنومةني وةزيران كة لةيةكرتي جياوازن سةرؤك ضةند دةسةاَلتَيكي ثرؤتؤكؤلي هةية بة هةماهةنطي 

ي وةزيران مومارةسةي دةكات، تَيكِراي ئةو دةسةاَلت و ئةرك و طةَل ثةرلةمان و لةطةَل ئةجنومةنلة
(دا هاتوون هةمووي دةسةاَلتي 2005(ي ساَلي )1اي سةرؤكايةتي هةرَيم ذمارة )فةرمانانةي كة لة ناو ياس

ثرؤتؤكؤلني و سةرؤك بة تةنها ناتوانَيـت مومارةسةيان بكات، بةَلكو بة هةماهةنطي لةطةَل ثةرلةمان و 
ان دةثرسن لةطةَل دةسةاَلتي جَي بةجَي كردني يان دةسةاَلتي راثةِراندني جَي بةجَييان دةكات، ئةطةر لَيشم

سةرؤك جطةلةو دةسةاَلتة ثرؤتؤكؤليانةي كة هةيةتي لة هةمان كاتدا سةرؤكي هَيزة ضةكدارةكان و هَيزي 
ثَيشمةرطةية ثَيتان دةَلَيني وةزارةتي ثَيشمةرطة هةية و بةبَي هةماهةنطي لةطةَل وةزارةتي ثَيشمةرطة 

ةك، لة اليةكي تر كة دَيينة حكومةت دوانةية، ناوتوانَيت دةسةاَلتةكاني خؤي بةكار بَينَيت ئةمةيان لةالي
حكومةت لةبةرمبةر سةرؤكي هةرَيم هةية، حكومةت كارةكةي بريتية لة خزمةتكردني هاواَلتيان و 
ثَيشكةشكردني خةدةمات بة هاواَلتيان، كةواتة ئةو دوو كارة لة يةكرتي جياوازن، كة لة يةكرتي جياوزن 

اوازن، بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، بةرثرسياريةتي سةرؤكي هةرَيم بةرثرسياريةتيةكانيش لة يةكرتي جي
يان سةرؤكي وةاَلت لة نيزامي ثةرلةماني بةرثرسياريةتي سياسي نية، بةرثرسياريةتي سياسي واتة 
بةرثرسياريةتي لةبةردةمي ثةرلةمان، سياسيةن لةبةردةمي ثةرلةمان بةرثرسيار نابَيت، بؤ؟ لةبةر ئةوةي 
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ةكاني دةسةاَلتي ثرؤتؤكؤلني بة هةماهةنطي لةطةَل ثةرلةمان و لةطةَل ئةجنومةني وةزيران دةسةاَلت
مومارةسةيان دةكات، نةك بة تةنها، لةبةرامبةردا حكومةتت هةية، حكومةت بةرثرسة لة جَي بةجَي 

ت، كة كردني ئةو بةرنامةي كارةي كة ثةرلةماني كوردستان و هةر ثةرلةمانَيكي تر متمانةي ثَي دةدا
كوم وني حووالبةرثرسة لة تةقدميكردني خةدةمات كة دةلَين )االدارة شوؤن احلكومة(، مادام ئيدارةي ش

دةكات كةواتة بةرثرسة سياسيةن لةبةردةم ثةرلةمان، ثةرلةمان ضؤن متمانةي ثَي داوة بة هةمان شَيوةش 
ي سيقةي لَيوةربطرَيتةوة، دةتوانَيت لةسةر تةقسري لة ئةداكردني بةرنامةي كاري سياسة عامةي خؤ

( بَيت، فةرموو بِرؤن دةستووري 2/3سيقةكةش داهَينانَيك نةبووة لة ثةرلةماني كوردستاندا بكرَيت كة )
هةموو وةاَلتان ديراسة بكةن، قانوني هةموو وةاَلتان ديراسة بكةن، متمانة ثَيدان بة زؤرينةية، 

تيقراركردني سياسي لةو وةاَلتة، ضونكة هةر (ةية بة مةبةسيت ئيس2/3لَيسةندنةوةي متمانة بة )
زؤرينةيةك بتوانَيت متمانة لة حكومةت بسَينَيتةوة هيض حكومةتَيك ئيستيقرار بة خؤيةوة نابَينَيت، 
زؤرينةي ثةرلةمان دةتوانَيت ئةو مانطة متمانة لة حكومةت بسَينَيتةوة، ثاش سَي مانطَي تر دووبارة 

بة هيض شَيوةيةك ئيستيقرار بة خويةوة نابينَيت، لةبةر ئةوة داهَينانَيك  متمانة لة حكومةت بسَينَيتةوة،
بؤ  ،نية ياساكان يان ثِرؤذةي دةستوور لة هةرَيمي كوردستان ئةوةي كردبَيت، بطةِرَينةوة بؤ سةر دةساتري

(ية، 2/3سةر قوانني هةر هةمووي متمانةدان بة زؤرينةية و متمانة لَيسةدندنةوة لة هةمان كاتدا بة )
( ثةيوةستة بة مةسالوليةي 16ئةوةي كة ثةيوةستة بةوةي كة لة بِرطةي سَييةمدا هاتووة لةماددةي )

جينائي، مةسالوليةتي جينائي دائيمةن لة نيزامي ثةرلةماني بطةِرَينةوة بؤ دةستووري عَيراقي سةرؤكي 
ؤ منوونة سةرؤكي كؤماري هةرَيم يان سةرؤكي كؤمار بةرثرسة جينائيةن، جينائيةن ضن ئةو تاوانانة، ب

كاتَيك كة خيانةتَيكي عوزما دةكات بةرثرسة جينائيةن، كة مةحكةمةي موختةس دادطايي كرد و طوتي 
خيانةتي عوزمات ئةجنام داوة ئَينجا دَيتة بةردةم ثةرلةمان و ثةرلةمانيش متمانةي لَي دةسَينَيتةوة، 

ي كة بؤي دانراوة، بؤية ئةوةي كة هاتووة لة ماددةي سةرؤكي هةرَيم نامَينَيت و سزا دةدرَيت و بةو سزاية
( لة ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان ئةوة تةنها ثةيوةستة بة مةسالولياتي جينائي، سةرؤكي 16)

هةرَيم بةرثرس نابَيت سياسيةن لةبةردةمي ثةرلةمان، هيوادارم روونكردنةوةكائ وازح بَيت، بؤية زؤر 
تان لَيكردم و هةم رَيطاشتان ثَيدام كة روونكردنةوة بدةم، دَيينة سةر ماددةى سوثاستان دةكةم كة داوا

 ضوار، داوا لة بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي دةكةين كة ماددةي ضوار خبوَينَيتةوة.
 بةِرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

 (:4ماددةي )
(ي ساَلي 1عَيراق ذمارة )-رؤكايةتي هةرَيمي كوردستان(ي ياساي سة7بةدةر لة حوكمةكاني ماددةي )

ي هةمواركراو، ثةرلةماني كوردستان بؤ هةَلبذاردني سةرؤكي هةرَيم ئةم رَيكارانةي خوارةوة 2005
 دةطرَيتةبةر:
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 يةكةم:
( رؤذ لة دواي هةَلبذاردني دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان ثةرلةماني كوردستان 30لة ماوةي ) -1

 وتن دةكاتةوة.دةرطاي خؤ ثااَل

-(ي ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان5خوازياراني خؤكانديدكردن كة مةرجةكاني ماددةي ) -2
( رؤذ لةبةرواري كردنةوةي دةرطاي 3ي هةمواركراو، لة ماوةي )2005(ي ساَلي 1عَيراق ذمارة )

 خؤثااَلوتن داواكاري و سيظي خؤيان ثَيشكةش سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةن.

( رؤذ لة رؤذي داخستين دةرطاي خؤثااَلوتن ناوي ئةو 2كايةتي ثةرلةمان لة ماوةي )سةرؤ -3
 ثاَلَيوراوانة رادةطةيةنَيت كة مةرجي ياساييان تَيداية.

هةر كةسَيك لةوانةي كة داواكاريان ثَيشكةشكردووة ئةطةر ناوي رانةطةيةنرا بؤي هةية لة ماوةي  -4
نديدةكان لة بةردةم دادطاي تةميز تانة بدات، دادطاي ( رؤذ لة رَيكةوتي راطةياندني ناوي كا2)

 ( رؤذ تانة يةكاليي دةكاتةوة و بِرياري دادطاش لةم بارةوة بن بِرة.2تةميز لة ماوةي )

( 3سةرؤكي هةرَيم لة دةنطدانَيكي ئاشكرا و بة زؤرينةي رةهاي ئةنداماني ثةرلةمان لة ماوةي ) -5
 ةسةر تانةكان هةَلدةبذَيردرَيت.رؤذ لة رؤذي دةركردني بِرياري بن بِر ل

ئةطةر هيض ثالَيوراوَيك زؤرينةي رةهاي بةدةست نةهَينا دةنطدان دووبارة دةكرَيتةوة و كَي بِركَي  -6
لة نَيوان ئةو دوو ثالَيوراوة دةبَيت كة زؤرينةي دةنطيان هَيناوة و ئةوةي لة جاري دووةم زؤرينةي 

تةنها يةك ثالَيوراويش هةبوو بؤ ثؤسيت سةرؤكي  بةدةستهَينا دةبَيتة سةرؤكي هةرَيم، ئةطةر
هةرَيم دةنطداني ئاشكرا ئةجنام دةدرَيت، ئةطةر ثالَيوراوةكة زؤرينةي دةنطي ثةرلةماني 

 بةدةستهَينا دةبَيتة سةرؤكي هةرَيم.

سااَي رؤذ  ماااوةي  لااة  دووةم/ بةدةر لة حوكمي خاَلي يةك برطةي يةكةمي ئةو ماددةية ثةرلةماني كوردستان 
 ة دواي دةرضوواندني ئةو ياساية دةرطاي خؤ ثااَلوتن بؤ ثؤسيت سةرؤكي هةرَيم ئةكاتةوة.ل

 بةرَيز ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ظ  اهركَي قسةي هةية لةسةر ئةو ماددةية؟ )حممد، جنات خان، مامؤستا وةيسي، كاك حمسن، نزار يااس، ،  ، ادر

سااتا طوليزار خان، دكتؤرة طةالوَيذ، كاك شو ماات، مامؤ كاااك حك بااوار،  تااؤر رَي ان، دكتؤر صباح، كاك بةهمن، دك
سااؤران،  كاظمجيهاد، دكتؤر شَيركؤ، دكتؤر  دكتؤر امساعيل، كاك دياري، مامؤستا ابو بكر، كاك سريوان، كاك 

ياَاوا تااؤرة ر خااان، دك هااةورامان، رؤذان  ساالما زسةرضنار خان، كاك مةم، شادية خائ، كاك عبداللستار، دكتؤر   ،
ان، كاك سةركؤ، كاك شةمؤَل، كاك كارزان، كاك لوقمان، كاك شاخوان، كاك ناصر، موذدة خان، كاك مسليم، ح

 بةدرية خان(، فةرموو كاك حممد.
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 بةرَيز حممد سعدالدين عبداهلل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

نااداما سااتةكان و ئة سااةرؤك دة بااةي  مااان زؤر ئااةوةي بيني سااتا  تااا ئَي سااتان  لااةماني كورد مااةني ثةر ني ئةجنو
هااةمو ياَادراون و  ياَارة هةَلبذ هااةم ل سااياران  جااؤرة  وكؤمي ئااةو  ياَادرَي،  ياَارة هةَلالةبذ ياارانيش ل مااةني وةز ئةجنو

ياَادان و دوو رؤذ 3رَيكارانةي نةبووة تا ئَيستا، ) ( رؤذ بؤ ئةوةي خؤيان كانديد بكةن و ثاشان دوو رؤذ تانة ل
نااة ئااةو رَيكارا كااةم  ساات ئة كاارَي، هة لااةماني  بؤ ئةوةي ئيعالن ب لااة ثةر نااد  نااةي تايبةمتة شااتنة، ليذ قاات كو وة

مااةرجي  نااةي  ئااةو كانديدا ئااةطرَي،  ياادةكان وةر ناااوي كاند ئااةوةي  ثاااش  هااةرَيم  سااةرؤكايةتي  يااان  سااتان  كورد
ياساييان تَيداية ئيعالنيان ئةكات ثاشان هةَلبذاردن ئةجنام ئةدرَي، بؤية ثَيشنياز ئةكةم ثاش ئةوةي دةرطاي 

ئاايعالن ثااَلوتن دائةخرَي نا سااَي رؤذ  يااان  ماااوةي دوو  بااؤ  يااة  ساااييان تَيدا وي ئةو ثاَلَيوراوانةي كة مةرجي يا
 بكرَي و هةَلبذاردن لة ناو ثةرلةمان ئةجنام بدرَي، سوثاس.

 بةرَيز ظااَل فريد ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، فةرموو كاك عبدالستار.

 بةرَيز عبدالستار جميد عبدالقادر:
 ةرلةمان.بةرَيز سةرؤكي ث

كااة  كااةم  ضااوار ية ماااددةي  لااة  ياَانج  سةبارةت بةو ماددةية ئةو سةرجنانةمان هةية بةتايبةت لةسةر برطةي ث
نااة  لااة متما ياااتر  شااكرا ز ئاماذة بة دةنطداني ئاشكرا ئةكات بؤ هةَلبذاردني سةرؤكي هةرَيم، واتة دةنطداني ئا

هااةبَي، ثَيدان نزيكة نةك هةَلبذاردن، بةتايبةت ئةطةر ضةند كانديدَي ياادَيك  لااة كاند ياااتر  ك هةبَي، يةعين ز
بااة  لااةمان  هااؤَلي ثةر لااة  كااة  هاااتيَب  ضااةري  سااتوورَيكي هاو هاايض دة لااة  كااةم  ساات نا قااة هة ئااةو دة قااةت  حةقي
سااا  هااةموو يا ضااَي، دووةم،  ياَادان ئة نااة ث لااة متما ياااتر  ئااةوة ز دةنطداني ئاشكرا سةرؤكي هةرَيم هةَلبذَيردرَي، 

ذاردني بااهةَل بااؤني طشيت بَي يان هةَلبذاردني تايبةت بَي زياتر بة نهَينية بةركارةكان سةبارةت بة هةلبذارد
شااكرا  بااة ئا شااَيوة  بااةو  بااةاَلم  ياادَيك،  لااة كاند ياااتر  ياَاوان ز لااة ن تااة  بااذاردنيش وا سااتةكان، هةَل بااؤ ثؤ سااةكان  كة

هااا نااةي رة ياَاذةي زؤري شااي بةر بااذاردن و سةركةوتني كااانيزمي هةَل تااةوة، مي كااةم ئةكا نااَي  بااؤ ملمال فااةت  ي دةر
ساااَلي )70ئةندامان ثَيم واية ثَيضةوانةي ماددةي ) هااي  قااة  ماااري عَيرا ياادا 2005( ي دةستووري كؤ كااة تَي  )

سااَيي  هاتووة )ئةجنومةني نوَينةران لة نَيو ثاَلَيوراواندا سةرؤك كؤمار هةَلالةبذَيرَي بة زؤرينةي دوو لةسةر 
قااي ئةنداماني(، كةواية ئةزانن دةستووري عَيراقيش بؤ ئَيمة الزم سااتووري عَيرا كااو دة ئااةبَي وة ة، ثَيم واية 

لَي بكرَي، برطةي شةشي هةمان ماددة لة يةكةم، لة حاَلةتي نةبووني كانديد تةنيا بووني يةك كانديد ئةوة 
ياادا  دةنطداني بؤ ئةكرَي، ئةوةش ثَيضةوانةي ثرةنسيثي هةَلبذاردنة، بؤ ئةوةي كانديد بة تةنيا مةبةست تَي

شاا شااتيواني و ث ياااتر ث تااةنيا ز يااة،  ساات ن طااةي دووةم ثَيوي تااةم بر خاااَلي حةو طاادان،  نااةك دةن نااة  تطريي كرد
كااة  ياَانج  ماااددةي ث لااة  كااةم  طااةي ية شااتةم بر خاااَلي هة سااتة،  ماااددة درو هااةمان  طااةَل  يااة لة سااتين بةرَيذة رَيكخ
نااوَي (  خااولي  بااووني  سااتبةكار  ساارَي )بةدة كااةوة بنوو سااةرؤكايةتي، بةية لااةمان و  كؤتايي وياليةتةكانة، ثةر
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نااةوةي ئةو ياَاذ كرد تااة در طااةي دووةم وا يااةم بر خاااَلي نؤ هاااتووة،  ةي بؤ بنووسرَي وةكو لة دةستووري عَيراق 
جناااو  ضااي طو دةستةاَلتةكان لة كاتي كؤتايي هاتين خولي ضوارساَلي، واتة ئةطةر هةَلبذاردني ثةرلةمان بَي بؤ

كاار سااتمرارية( ب ساايثي )اال بااة ثرةن كااار  ماااددةي نية كة كةسَيكي تر هةَلبذَيدرَي و  ناااوبراو،  يااةتي  بااؤ ويال َي 
ئااةذمار  كااراو  بااةجَي  هةشتةم خاَلي دةيةم، ثَيم واية بةو شَيوةية بَي )ئةو ياساية دواي دةرضوواندني بة جَي

 العي كوردستان باَلو ئةكرَيتةوة، سوثاس.يئةكرَي لة رؤذنامةي فةرمي وةقا
 سةرؤكي ثةرلةمان: /بةرَيز ظااَل فةريد ابراهيم

 نةجات خان. سوثاس، فةرموو
 بةرَيز جناة شعبان عبداهلل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

هااةرَيمَين  سااةرؤكاتيا  مااةزراوَين  نااا دا كااارا كرد ساااية  شاانيارا يا لااة ثَي ضااارَي  ماااددَي  نااا  سااند كر كااةين ثة داوا د
، 4، 3، 2، 1عَيراق ثرؤسَين هةَلبذاردنا سةرؤكَين تا هةبوونا دةستوورَين، ذ برطا ئَيكي و خااَل )-كوردستانَي

شااكرا و 6، 5 نااةكا ئا هااةرَيمَي ل دةنطدا سااةرؤكَي  كااو  ضااارَي  ماااددا  كااَي  طااَي ئَي جااَي بر خااااَل ثَين بااةت  بااة تاي  )
سااايَي  ظااَي يا ضااوونا  سااَي رؤذان در زؤرينةي رةها ئةندامان بَيتة ثةسند كرن و هةروةسا برطا دووَي لة ثشيت 

ظةكرن، كو مةرجَين ماددَي ثَينجَي تَيدابن، ئايا خؤ  دةرطاهَي خؤ ثااَلوتيَن بؤ ثؤسيت سةرؤكي هةرَيمَي بَيتة
كانديد بكةن، تةمةنَي وي ضل سااَل كَيمرت نةبي، و هاواَلتيا هةرَيمي كوردستانا عَيراقي بيت، مايَف مةدةني و 

 سياسي بةهرةمةند بي.
 بةرَيز ظااَل فريد ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمان:

كااو سوثاس، شروتةكان دياري كراوة، تةنيا بَل كااة وة كااة ماددة كااةم  سااايي ئة َي ثشتطريي لة راثؤرتي ليذنةي يا
ني تر تةنيا ثشتطريي بكةن، فةرموو اخؤي هاتووة، ئةوةي كؤمَينيت هةية، تكاية تةنيا ئةوان قسة بكةن ئةو

 دكتؤر.
 :مصطفىبةرَيز د.شريكو جودت 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
مااةوز يااارة  طاادان د يااة، وعي دةوسةبارةت بة ثرؤسةي دةن خااؤي هة مااةتي  هااَيين حيك يااان ن بااَي  شااكرا  طاادان ئا ن

ساايةكان و  يااة سيا سااتين ثةيوةند ئااازادي و ثارا ئةوةي طرنطة ئةوةية حيكمةتي دةنطداني نهَيين لة ثاراستين 
بااة دررايةتي ثةرلةمانيش بة نهَيين هةَلبذَيترةوةية، بؤية سةرؤك كااة  َي، بؤية سةرؤكايةتي هةرَيم ئةوالترة 

نااةطوجناوي نهَيين هةَلالةبذَي كااارَيكي  بااة  ساايت  بااَي بةرا شااكرا  بااة ئا طاادان  سااةلةي دةن نااةوة، مة درَي لة ثةرلةما
ساااي ) ماااددةي دووي يا لااة  ( ي 2005ئةزائ، لةبةر ئةوةي شتَيكة لة هؤَلي ثةرلةمان و ثةيرةوي ناوخؤش، 

نااي قاارار كرد شاانياري ئي لااةوَي  سةرؤكايةتي هةرَيميش كة لة ماددةكةي ثَيشرت ئيقرار ئةكرَي يان ثَي هاااتووة 
مااة  كااة، ئَي سااةلةي زؤرينة تاار مة خاااَلَيكي  طااؤردرَي،  ياَارة ب ئااةبَي ل باس لة دةنطداني نهَيين ئةكات، ئَيستا ضؤن 
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بااةر  سااةندرَيتةوة، لة لااَي ب نااةي  هااا متما لةطةَل ئةوةين بة سَي لةسةر ضوار متمانة وةربطرَي، بة زؤرينةي رة
 َي سةندنةوةي متانة بَي يان هةر شتَيكي تر هةبَي.حيكمةتي زؤرينة و كةمينة لة مةسةلةي دةنطدان و ل

 بةرَيز ظااَل فريد ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، فةرموو مامؤستا وةيسي.

 بةرَيز ويسي سعيد ويسي:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثااؤ شااتطريي را بااةت رمنيش ث تااةوةو بةتاي خااؤي تَينَي كااو  ضااوارةم وة ماااددةي  كااة  كااةم  سااايي ئة نااةي يا تي ليذ
شَيوازي هةَلبذاردني سةرؤك، ضونكة بؤ ثؤسيت بااَلي تةنفيزي ثَيويستة بة دةنطدان بَي، وةكو ضؤن متمانة 

 بة كابينةي حكومةتيش بة يةكة يةكةي ئةندامان بة ئاشكرا ئةبَي.
 بةرَيز ظااَل فريد ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو دكتؤر كازم.
 فاروق نامق: .كاظمبةرَيز د

 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةر
خااان،  شااادي  سااريوان،  ثشتطريي ئةكةم لة كؤي ثَيشنياز و قسةكاني سةرجةم هاورَييائ )سيثان، كاوة، دياري، 

 مذدة خان(.......
 بةرَيز ظااَل فريد ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمان:

 ئةوان قسةيان نةكردووة جارَي.
 فاروق نامق: كاظم بةرَيز

 ووة لةسةر سةرجةم برطةكان ثشتطرييان كردووة....... ئةوانةي قسةيان كرد
 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيز ظااَل فةريد ابراهيم

 تةنيا ماددةي ضوارةم.
 فاروق نامق: كاظمبةرَيز 

 ..... هةر قسةيةكيان كردبَي ثشتطرييان ئةكةم.
 بةرَيز ظااَل فريد ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمان:

 لةسةر برطة و ماددةيةك طفتوطؤ لةسةري كؤتايي هاتووة. لةسةر ماددةيةك كؤتايي هاتيَب ناتوانني
 فاروق نامق: كاظم بةرَيز

كااةم سااابي ئة قااةزا حي بااة  كااة  ،ئااةوة  سااةر دوو دةقة ئااةوة لة بااورة  مااةوة، ب هااةمووجار بطةرَي ناااتوائ  ضااونكة 
طااةي دووةم بااة بر سااةبارةت  جااةم،   حيسابي مةكة، من لةسةر ماددةي ضوارةم لة برطةي دووةم و برطةي ثَين

ساااَلي ) يااةكي  مااارة  ساااي ذ جااي يا ماااددةي ثَين ئااةكات 2005لااة  ياااري  كااردن د يااد  خااؤ كاند جااةكاني  كااة مةر  )
سااتة  مااة و شاي خاااوةن بروانا مةرجي بروا نامة باس نةكراوة، ناكرَي لة هةرَيمَيك سةدان و هةزاران كةساني 
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ساااي هةية كةسَيك بيَب بة سةرؤكي هةرَيم بروانامةي نةبَي، لةبةر ئةوة ثَيشنياز ئ جااي يا ةكةين ماددةي ثَين
جااَيطري 2005ذمارة يةكي ساَلي ) بااةكالؤريؤس  كااةم  مااةي الي  بااووني بروانا مااةرجي  تااةوة و  هااةموار بكرَي  )

 بكرَي........
 بةرَيز ظااَل فريد ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمان:

ندنةوةي يةكةمي كاك دكتؤر ئةوة ثةيوةست نية، ئةبَي ثرؤذة تةقديم بكرَي، ئةبَي هةموار بكرَيتةوة، خوَي
 بؤ بكرَين تكاية لةسةر ماددةي ضوار.

 فاروق نامق: كاظمبةرَيز 
سااتةمَيك هااةموو سي لااة  جااةم،  خاااَلي ثَين ضااوار  ماااددةي  بااة  سااةبارةت  كاااتَي ....  شااكةوتوو  لااةماني ثَي ي ثةر

ساا سااةرؤكة دة ئااةو  سااةاَلتةكاني  ياَاذد ئااةوة ر ئااةبَي  ئااةوة  شااَيوةي  هاااي هاو شااني و ةاَلتي رة نااة بةخ ةي متما
كاا نااةي انيزمي متممي شااني زؤري نااة بةخ ياَاذةي متما ياَارة ر شااَيوةن، ل كااة هاو سااةندنةوة رَيذة شااني و لَي نااة بةخ ا

طااةر  يااة؟ ئة طااةين وا ساايت تَينا رةهاية و ئاشكراية، بةاَلم متمانة لَي سةندنةوة دوو لةسةر سَي و نهَينية، بةرا
 ية ئَيمةش ئةلَيني.يةتي سياسي بةو شَيوازةرئةَلَين لة زؤرَيك لة واَلتان لةبةر ئيستيقرا

 بةرَيز ظااَل فريد ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمان:
 كاتةكةت تةواو بوو، فةرموو كاك حمسن.

 :مصطفى بةرَيز حمسن حسني
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سااا و بِر سااةرؤكايةتيا ذبةر كو ئةو يا بااؤ  ناااردن  نااة  كاارن و تَي سااند  نااة ثة سااتانَي تَي لااةمانَي كورد يااارَين ل ثةر
يااة دارهةرَيمَي و ل جناااشااَيرة تَينة دةرضوواندن، ئةو ماوَي هات كااارَين زؤر طو خااافتيَن وةنت وان رَي سااندا ئا ، ثة

 )نةجات( خانَي دكةم وةكو خؤ تينَيت.
 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيز ظااَل فةريد ابراهيم

 سوثاس، فةرموو دكتؤر امساعيل.
 :طهبةرَيز امساعيل علي 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بااي دوو ثَيشني ساايَت حيز ساات ل ثؤ هااةرَيمَي دة سااةرؤكَي  كااةم  شاانيار د ارم هةية، ب نسيبةت خااَل دوَي ئةز ثَي

هااَيين  طاادان ن كااةم دةن بكَيشَيتةوة و موتةفةرغ بي بؤ كارَي خؤ، موقتةرةحَي دي ثَيشتطرييا دكتؤر )شَيركؤ( د
 بي نة ئاشكرا.

 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيز ظااَل فةريد ابراهيم
 كاك نزار.سوثاس، فةرموو 
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 بةرَيز نزار مال عبدالغفار:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مااي  كااةم و دووة خاااَلي ية من وةكو ياساييةك ئةمةوَي بة داتا ثَيشنيار بكةم لةسةر ماددةي ضوار بة هةردوو 
شااكةش 68بة هةموو خاَلةكان، لة كؤي ) بااؤ ثَي ( واذوو كة ثَيشكةشي سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان كرا 

تااة )كرد كااة ئةكا سااتان  هااةرَيمي كورد لااة  61.2ني ياساي كاراكردنةوةي سةرؤكايةتي  سااايش  نااةي يا %( ، ليذ
نااةي 9( ئةندام )11كؤي ) ثااؤرتي ليذ لااة را شااتطريي  سااَيك ث كااو ياسانا ماان وة يااة  كااردووة، بؤ ( ئةندام واذووي 

 ياسايي ئةكةم بؤ هةموو ماددةكاني، سوثاس.
 لةمان:بةرَيز ظااَل فريد ابراهيم/سةرؤكي ثةر

 سوثاس، فةرموو كاك دياري.
 بةرَيز دياري انور محة رحيم:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ( ئةكةم.كاظمثشتطريي لة قسةكاني دكتؤر )

 بةرَيز ظااَل فريد ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، فةرموو كاك زاهري.

 حممد علي: ظاهر بةرَيز
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ليذنةي ياسايي ئةكةم سةبارةت بة ماددةي ضوار بةدةر لة حوكمةكاني ماددةي حةوت ثشتطريي لة راثؤرتي 
سااتان هااةرَيمي كورد سااةرؤكايةتي  ساااي  بااؤ -يا سااتان  لااةماني كورد كااراو ثةر هااةموار  يااةكي  مااارة  ياَاراق ذ ع

خااوذاردني بااهةَل نااةي  ئااةو رَيكارا هااةرَيم  ئااةو رةاسااةرؤكي  طااةكاني  هااةموو بر كااةم  بااةر، داوا ئة تااة  وة ئةطرَي
 دةية وةكو خؤي ثةسند بكرَي.ماد

 بةرَيز ظااَل فريد ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، فةرموو مامؤستا ئةبو بةكر.

 بةرَيز ابو بكر عمر عبداهلل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كااة  كااازم  تااؤر  تااةكاني دك لااة و شااَيك  كااةم، و بة شااَيركؤ( ئة تااؤر  ياال، دك تااؤر )امساع سااةكاني دك لااة ق شااتطريي  ث
طااداني ئا ضااةوانةي رَيكةودةن كااة، ثَي بااذاردني ثا نااةماكاني هةَل ضااةوانةي ب مااةىشااكرا ثَي مااةدةني و  تننا فااة  ما

سااةرؤكي  سااتة  بااَي، ثَيوي هااَيين  طاادان ن سااتة دةن يااة ثَييو كااردووة، بؤ ياَاراقيش واذووي  كااة ع سياسيةكان ئةكات 
 هةرَيم خؤي تةرخان بكات بؤ كارةكةي و دةست لة ثؤستة حيزبيةكية بكَيشَيتةوة، سوثاس.

 بةرَيز ظااَل فريد ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، فةرموو كاك ئدريس.
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 بةرَيز ادريس امساعيل عبوش:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بااةجَي  جااَي  وةكو لة راثؤرتي ليذنةي ياسايي هاتووة لة ماددةي ضوار لةطةَل ئةوةم ئةو ماددةية وةكو خؤي 
 بكرَي ثشتطريي لَي ئةكةم.

 د ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز ظااَل فري
 سوثاس، فةرموو كاك سريوان.

 بةرَيز سريوان حممد فرج:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ناايش  يااي، م لةسةر بابةتي برطةي ثَينج سةرؤكي هةرَيم لة دةنطداني ئاشكرا بة دةنطي زؤرينةي رةها تا دوا
ماا بااَي،  هااَيين  بااة ن سااتة  نااة ثَيوي نااة ثَيدا ئااةوة متما يااةكوةكو هاورَييان  لااة برطة نااة،  شاايت ئةنداما ي افَيكي سرو

بااةالي تريش سةرؤكي هةرَيم ئةبَي دةس مااةوة  ةاَلتةكاني ثرؤتؤكؤلي و تةشريفاتي بَي، منيش دووثاتي ئةكة
بااؤ  خااؤم  شااتطريي  لااة، ث ياااتري قابي تااة ز ئااةو واَل ضااونكة  بااَي،  بااةكالؤريؤس  كةمةوة ئةبَي هةَلطري بروانامةي 

 ةم.( ئةككاظمقسةكاني بةرَيز )دكتؤر 
 بةرَيز ظااَل فريد ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو.
 ليزار رشيد حاجي:وبةرَيز ط

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ماددةي ضوار برطةي يةكةم و دووةم.

 بةرَيز ظااَل فريد ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، فةرموو كاك سؤران.

 بةرَيز سوران عمر سعيد:
 ان.بةرَيز سةرؤكي ثةرلةم

بااَيماددةي ضوار داوا ئةكةم بةو جؤرة ماااددةي  ي لَي  مااةكاني  لااة حوك بااةدةر  كااردن  يااد  خااؤ كاند ياااران  خواز
 ( ئةو مةرجانةي ديكةي تَيدابَي:2005ثَينجي ياساي سةرؤكايةتي هةرَيم ذمارة يةكي ساَلي )

 تاوانبار نةكرابَي بة تاوانَيكي ئابروبةرانة -1
 بَي. هةَلطري بروانامةي بةكالؤريس -2
 ( ئةندامي ثةرلةماني هةبَي.10كةم ) نىثشتطريي الي -3

 ناكرَي هةركةس هات بَلَي خؤم كانديد ئةكةم بؤ سةرؤكي هةرَيم
 دةستبةرداري ثؤستة حيزبي و سةربازيةكاني بَي بةر لة خؤ ثااَلوتين. -4
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بااة دة سااتان  لااةماني كورد كااة ثةر كااةم  سااتار( ئة كاااك )عبدال شااتطريي  جاايش ث خاااَلي ثَين هااَيين و بااؤ  طااداني ن ن
مااةكاني،  َيوراوانراستةوخؤ لة نَيو ثاَل سةرؤكي هةرَيم هةَلبذَيرَي بة زؤرينةي دوو لةسةر سَيي دةنطي ئةندا

 لة خاَلي شةشيش ئةو دوو لةسةر سَيية بضةسثَي، دةنطدانةكةش نهَيين و راستوخؤ بَي، سوثاس.
 بةرَيز ظااَل فريد ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمان:

 وو دكتؤرة طةالوَيذ.سوثاس، فةرم
 عثمان:بةرَيز د.طةالوَيذ عبيد 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بااذ هااةرَيمَيك هةَلالة بااؤ  طااةر َيرئاشكراية سةرؤك  شااكرا؟ ئة يااان ئا بااَي  هااَيين  يااا ن يااة، ئا ياَاذمان هة درَيت دوو تو

بااذَي لااةمان هةَل ناااو ثةر بااة سةرؤك لة ناو خةَلك هةَلبذَيرين ئةوة بةس نهَينية، ئةطةر سةرؤك لة  ئااةوة  رين 
ئااةوةي  بااؤ  بااَي،  شااكرا  كاادان ئا كااةين دةن شااتطريي ئة شااة و ث مااان با مااة ثَي يااة ئَي ئااةبَي، بؤ شااكرا  يااان ئا هااَيين  ن
شااكرا  طااةر ئا ناااكرَي ئة ساايش  يااةدةي سيا طاادةران، موزا بنةمةكاني دميوكراسي هةبَي، و شةفافيةت لةطةَل دةن

ن و ئةنداماني ثةرلةمان ئةكات، بؤية باشرتة درَي تةعبري لة هةموو فراكسيؤَيربَي، ئةو سةرؤكةش هةَلالةبذ
جااةم  طااةي ثَين لااة بر شاايت  تااَييَن، ثاَلث خااؤي  كااو  ضااوار وة ماااددةي  كااةم  يااائ ئة لااة هاورَي ئاشكرا بَي، ثشتطريي 

 ئةكةين دةنطدان ئاشكرا بَي.
 بةرَيز ظااَل فريد ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو سةرضنار خان.
 مود:بةرَيز سةرضنار امحد حم

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
تااؤر  بااةكر و دك ئااةبو  سااؤران  ك  اظمثشتطريي قسةكاني دكتؤر شَيركؤ و دكتؤر امساعيل و مامؤستا  سااتا  مامؤ

 ئةكةم، سوثاس.
 بةرَيز ظااَل فةريد ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو كاك شوان.
 بةرَيز شوان كريم حممد:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ي هاورَييائ لة ليذنةي ياسايي ئةكةم ماددةي ضوار بة هةموو برطةكاني ثةسند بكرَي، سوثاس.ثشتطري

 سةرؤكي ثةرلةمان: /بةرَيز ظااَل فةريد ابراهيم
 سوثاس، فةرموو كاك مةم.
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 بةرَيز مةم برهان حممد:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

تااؤر سااةرةِر سااةكاني دك لااة ق شااتطريي  ئااةوةي ث تااؤ ك  اظماي  بااةكر و دك ئااةبو  كاااك  سااؤران و  كاااك  شااَيركؤ و  ر 
لااة  طااةي دوو  يااة بر شاايازم هة سااتان، ثَين هااةرَيمي كورد سااةرؤكي  جااةكاني  بااارةي مةر كااةم، دةر لاَاةدني ئة هة

ماااددةي ) جااةكاني  لااة مةر سااةرؤكايةتي 5ماددةكة ئاوا بَي ) خوازياراني خؤكانديد كردن بة دةر  ساااي  ( ي يا
ئااةو  مكاظ كة سَي مةرجة ئةو ثَيشنيازةي دكتؤر ناااو  و ئةو ثَيشنيازةي كاك ئةبو بةكر بة هةند وةطريَي لة 

ضااوار  تااا  ماددةية، مةسةلةي بروانامة و ئةوةي نابَي ئةندامي هيض حيزبَيكي سياسي بَي ئةوةش زياد بكرَي 
لااة  ماااوةي دوو رؤذ  ضااوارةمي  خااالَي  نااةبووبَي،  ياَاك  هاايض حيزب ناادامي  بااووني ئة بااةكار  ساات  لااة دة بااةر  ساااَل 

ضااي ا ناوي كانديدةكاني دادطاي تةميز سكااَل بكةن، ب راطةياندني بااوو  شااوو  طااةر ث جااؤرة ئة لااةو  لة دؤخَيكي 
شااتَيكي  كاارَين  ياااد ب ئااةو دوو رؤذة ز سااايي،  نااةي يا لااة ليذ كااةم  يااان ئة لااة هاورَي ساايارة  ئااةو ثر ماان  ئااةكرَي، 

باا شااكرا و  طااداني ئا لااة دةن هااةرَيم  سااةرؤكي  جااةم،  خاااَلي ثَين نااة، تةكنيكية، سَي يان ضوار رؤذ،  طااي زؤري ة دةن
جااةخت  َي دةنطدان مايف ثةرلةمنتارانةبَيطومان ثشتطريي لةوةش ئةكةم ئةب يااةكان  مااة نَيودةولةت لة بةَلطةنا

نااةيي  لااة بَيمتما جااؤرَي  لةسةر مةسةلةي دةنطداني نهَيين ئةكات، ثَيويستة بة نهَيين بَي نةك ئاشكرا، ئةشَي 
ساات  ضشةشةم، ئةطةر هي هةبَي لة دؤخيََكي لةو جؤرة كة دانراوة، خاَلي بااة دة هاااي  نااةي رة ثاَلَيوراوَيك زؤري

بااَي، نةهَينا، ث سااَي  سااةر  كااةم دوو لة ماااري  َيشنيار ئة سااةرؤك كؤ بااذاردني  مااةكاني هةَل لااة ئةحكا ضااؤن  كااو  وة
بااة  كاارَي  كااةم ب عَيراق هةية، دوو لةسةر سَي، ئةطةر ركابةري هةبوو ئةوكاتة زؤرينةي رةها بَي، ثَيشنياز ئة

 َي، لة جةولةي دووةم زؤرينةي رةها بَي، سوثاس.دوو لةسةر س
 سةرؤكي ثةرلةمان:-بةرَيز ظااَل فةريد ابراهيم

 سوثاس، فةرموو دكتؤر سةباح.
 بةرَيز صباح حممود حممد:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

خااان  نااةجات  سااةكاني  لااة ق شااتطريي  بااَي، ث خااؤي  مااةال ثشتطريي ليذنةي ياسايي ئةكةم ماددةي ضوار وةكو  و 
 زار و كاك زاهري و طوليزار خان و طةالوَيذ خان و كاك شوان ئةكةم.يسي و كاك حمسن و كاك نوة

 سةرؤكي ثةرلةمان: /بةرَيز ظااَل فةريد ابراهيم
 سوثاس، فةرموو شادي خان.

 هاب:ةبةرَيز شادي نوزاد و
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بااَي، ثشتطريي هاورَييائ ئةكةم كة تةركيزيان خستة سةر خاَلي  بااةنهَيين  طاادان  كااة دةن ثَينجةم لةو ماددةية 
طاادان  كااة دةن سااي  ضونكة ئةوة سادةترين مايف ئينسانة بة ثَيي رَيكةوتنة نَيودةوَلةتيةكان مافة مةدةني وسيا
تااة  ماان بؤ بااؤ  خاااَلَيكيش  بااَي،  بة نهَيين بي، و متمانة ثَيدان وةكو متمانة لَي سةندنةوةي بة دوو لةسةر سَي 
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خاا ساايار،  ياَاي ثر طااي ج نااةي دةن كااة زؤري طااةر ثاَلَيوراوة سااراوة ئة هااةبَي نوو ثاااَلَيوراو  يااةك  طااةر  شااةم ئة اَلي شة
نااةهَي ةست هَينا ئةبَيتة سةرؤكي هةرَيم،ثةرلةماني بة د ساايت  بااة دة طااةر  سااةرؤكي ئةي ئة تااة  تااةنيا نابَي نا؟ 

شااك هةرَيم ضااونكة ئا ضااية؟  ضااارة  طااا  طااا ئةي ميكانيزمي رووبةروو بوونةوةي ئةوة ضية؟ يان رَي ئااةبَي رَي را 
 ضارة هةبَي و دياري بكرَي.

 بةرَيز ظااَل فريد ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، فةرموو كام بةهمةن.

 بةِرَيز بهمن كاك عبداهلل امحد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

رى هيض و( شَيوازى هةَلبذاردني سةرؤك لة ثةرلةمانةوة لة دةستو5( بِرطةى )4سةبارةت بة ماددةى )
وآلتَيك دياري نةكراوة بة نهَيين بَي ئةوة يةك، لة ماددةكانى تر هاوِرَييائ لة ثةرلةمانتاران زؤر منونةى 

رى عَيراقي كة باسي هةَلبذاردنى و( لة دةستو70عَيراقيان هَينايةوة بةبرييان ةهَينمةوة لة ماددةى )
(ى 8يان بةبري دةهَينةوة لة ياساي ذمارة )سةرؤك كؤمار دةكا بةهيض شَيوةيةك ناَلَي نهَينيية، خاَلَيكى تر

ى عَيراق تايبةت بة هةَلبذاردنى سةرؤك كؤمار ديسانةوة باسي نهَيين ناكا رَيذةى دةنطدان (2012)ساَلى 
بؤ هةَلبذاردنى سةرؤك زؤرينةى رةها روحي دميوكراسيية و لة زؤربةى وآلتاندا ثةيِرةو دةكرَيت و لة 

بارةت بةوةى كة ئايا دةنطداني نهَينى و ئاشكرا رَيذةكةى ضؤن بَي ئَيمة زؤربةى ثةرلةمانةكانيشدا، سة
هةموومان دةزانني كة سةرؤكي هةرَيم و سةرؤكى حكومةت دوانةى دةسةآلتي جَيبةجَيكردنن و زؤرينةى 
دةسةآلتةكانيش الى سةرؤك وةزيرانة كةضى سةرؤك وةزيران بة زؤرينةى رةها متمانةى ثَي دةدرَيت بة 

( متمانةى لَي وةردةطريَيتةوة ض مةعنا كة سةرؤكي هةرَيم ئةوةندةى 2/3ى ئاشكراش و بة )دةنطدان
ئةويش دةسةآلتى نيية بة رَيذةيةكى لةو زياتر دةنطي ثَي بدرى و بة رَيذةيةكى لةو كةمرتيش متمانةى لَي 

َيبةجَيكردن، لة وةربطريَيتةوة، بؤية ئةوة ناكؤكيةك دروست دةكا لة نَيوان ئةو دووانةى دةسةآلتي ج
( متمانةى لَي وةردةطريَيتةوة لةبةرئةوة 2/3( ثةيِرةو هاتووة كة سةرؤك وةزيران بة )74ماددةى )

سةرؤكي هةرَيميش دةسةآلتي جَيبةجَيكردنة دةبَي بة هةمان شَيوة بَي، سةبارةت بة دةنطداني ئاشكرا ئَيمة 
ةكةمني جار لة ثةرلةمان هةَلبذَيردراوة سةرؤك كة بؤ ي (2005)تةجروبةى رابوردوومان هةية ساَلي 

ؤن سةرؤكي حكومةت ضمان هةية هةروةها  (2005)(ى ساَلي 3بةدةنطداني ئاشكرا بووة و بِريارى ذمارة )
بةدةنطداني ئاشكرا دةنطي ثَي دةدرَى بة زؤرينةى رةها دةبَي سةرؤكي هةرَيميش بةهةمان شَيوة بَي، 

داية بؤ خةَلكى كوردستان و خةَلكى كوردستان ئَيمةى كردووة بة دةنطداني ئاشكرا زياتر شةفافيةتى تَي
نوَينةرى خؤي حةقة بزانَي نوَينةرةكانى كَي بة سةرؤكي ئةو هةَلدةبذَيرن شةفافيةتى تَيدابَي، سةبارةت بة 

ة بِروانامة زؤرى لةسةر وترا ئَيمة بؤ هةَلبذاردني ئةندامانى ثةرلةمان كة بةرزترين دةسةآلتي ياسادانان
ور نيية بؤ سةرؤكي هةرَيم بِروانامة مةرج بَي، وبِروانامة زؤر طرنطة، بِروانامة نةكراوةتة مةرج، بؤية زةر

ني سياسي و وبؤ سةرؤكي هةرَيم ئةزموونى سياسي لةبةرئةوة دةسةآلتَيكي سياديية و سياسيية ئةزمو
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هةرَيمَيك ديارى دةكةين نةك  ئةزموني ئيدارى زؤر طرنطرتة لة بِروانامة، ضونكة ئَيمة سةرؤكَيك بؤ
 مامؤستايةك بؤ زانكؤ، سوثاس.

 بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم /سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو د.هةورامان،

 بةِرَيز د.هةورامان محة شريف )طَيضَينةيي(:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

جودةت و بةِرَيز كاك سؤران، من ثشتيواني لة قسةكانى كاك عبدالستار دةكةم و بةِرَيز كاك د. شَيركؤ 
 سوثاس.

 بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم /سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو د.رَيبوار.

 بةِرَيز د.رَيبوارعبدالرحيم عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( ماددة ضوار ئايا5بةشَيك لة ئةوانةى كة من مةبةستم بوو ئاخافتنةكائ كرا، بةآلم سةبارةت بة بِرطة )
سةرؤكي هةرَيم بة ض ئاليةتَيك هةَلبذَيردرَى بة ئاشكرا يان بة نهَيين من لة طةَل ئةوةم كة بة ئاشكرا 
سةرؤكي هةرَيم هةَلبذَيردرَى لةبةر دوو هؤكارى سةرةكى، يةكةم: يةكةم جارة كة بة ئاشكرا هةَلبذَيرين 

نى هةرَيمى كوردستان ئةويش ئةوةية كة فةرهةنطَيكي تازة بَينينة نَيو ئةدةبياتي دةنطدان لة دامةزراوةكا
ضةمي )ترانس ثرَينس(ئةوةى كة ثَي دةَلَين شةفافيةت بةرجةستةكةين، دوو: دةكرَى بيكةين بةعورفَيكي 

ئاماذةية بؤ ئةوةى كة بؤ يةكةجمار سةرؤكي هةرَيم لة  (2005)(ى ساَلى 3ياسايي، ضونكة بِريارى ذمارة )
 ( ماددة ضوار وةكو خؤى تَينَيتةوة5بذَيردرا، بؤية لةطةَل ئةوةم بِرطة )كوردستان بة دةنطداني ئاشكرا هةَل

 بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم /سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو خاتوو رؤذان،

 بةِرَيز رؤذان حممد كريم:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

دان بة نهَيين بَيت، ضونكة ( من ثَيشنيار دةكةم دةنط5سةبارةت بة ماددةى ضوار بِرطةى يةكةم خاَلى )
متمانةدان نيية و جياوازة لة متمانةدان بة سةرؤكي حكومةت، سةرؤكي حكومةت لةاليةن  ،ئةوة دةنطدانة

سةروكي هةرَيمةوة تةكليف دةكرَى و لةاليةن ثةرلةمانةوة تةمسيية دةكرَيت و كانديدى طةورةترين 
دةنطداني ئاشكرا ثَيم واية ئرِيادةى ثةرلةمانتار  كوتلةية و تاكة كانديديش دةبَي و هؤكارَيكى ديكة و

وةردةطريتةوة لةوانةية لةم كاتةدا دوو كانديد هةبَي يان زياتر هةبَيت ثةرلةمانتار ضؤن بتوانَيت دةنط بة 
( بَيت، ئَيمة سةرؤكَيك بؤ 2/3كام كانديد بدة و هةَلبذَيرَيت وخاَلي ثَينج ثَيشنيار دةكةم دةنطدان بة )
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( دةنط سةرؤكي هةرَيم ئةم 56َلدةبذَيرين سةرؤكي هةموو هةرَيمي كوردستانة ثَيم واية بة )هةرَيم هة
 دةنطدانة زؤر كةمة و عيبارةت ناكا لة دةنطى هةموو هةرَيمي كوردستان، سوثاس.

 بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم /سةرؤكي ثةرلةمان: 
 فةرموو كاك حيكمت.

 بةِرَيز حكمت حممد عبو زيد:
 ز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَي

ثشتطريا ليذنا ياسايي د كةم يا ماددا ضار ب هةر شةشة بِرطا ظة و ثشتطرييت ل هةموو ئاخافتنَيت كاك 
 بهمن ذ د كةم و ثشتطريى ل هندَى د كةم كو هةر شةشة بِرطا وةكو خؤ تَينن، سوثاس.

 بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم /سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو د.رَيواز.

 ةِرَيز د.رَيواز فائق حسني:ب
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

(ى يةكةم بةم شكلةى لَي بكرَى، سةرؤكي هةرَيم لة دةنطدانَيكي نهَيين و بة دةنطى 5لةطةَل ئةوةم بِرطةى )
( رؤذ لة رؤذى دةركردني بِريارى بنرِب لةسةر تانةكان 3(ى ئةندامانى ثةرلةمان لة ماوةى )2/3)

رى و( لة دةستو70رى عَيراقيدا هةية ماددةى )و(ية لة دةستو2/3(ية بؤ؟ ئةم )2/3) هةَلدةبذَيرَى ئةم
( لة ماددةى 48رى ئيتاليش ساَلي )و(ية لة دةستو2/3لبنانيدا هةية دراوسَيمانة عةيين شتة و نهَينيية )

ردوو كة ( هةية كة وآلتَيكي ئةوروثيية و دةيبةستمةوة بةو بِرطةيةى يان بةو بةشةى ماددةى رابو83)
موناقةشةمان كرد كة ومتان سةرؤكي هةرَيم نوَينةرايةتى هةرَيمى كوردستان دةكا لة دةرةوةو لة ناوخؤ و 
بةناويانةوة قسة دةكا بريكردنةوةى بةرَيزتان يان زاكريةى بةِرَيزتان دةبةمةوة بؤ ضةند ساَلَيك ثَيش ئَيستا 

(ئةندامي 111ا كة هةموو جارَيك دةيان وت )طةر بريتان بَي شتَيك لةناو راي طشتيدا ئيسارة دةكر
ثةرلةمان ناتوانَي طوزارشت لة خواسيت خةَلكي كوردستان بكا ئةوة ئةوانة نوَينةرى ئَيمة نني بؤ 

(مان رازى 111هةَلبذاردني سةرؤكَيكي بةهَيز بؤ هةرَيمى كوردستان، بةِرَيزان ئةطةر خةَلك لة دةرةوة بة )
وذَينرابَي كة ئَيمة ناتوانني لة جياتي ئةوان بِريار بدةين وَي لة ناو خةَلك و ورنةبووبَي و ئةوة ئيسارة كراب

(مان ئاسانرتة، بؤية بؤ ئةوةى 56بؤ ئةوةى سةرؤكَيكي بةهَيز بؤهةرَيمى كوردستان هةَلبذَيرين ض جاى )
بكا و بؤ  سةرؤكةكة بةهَيز بَي  بؤ ئةوةى ئةم روانطةيةش بةرجةستة بيَب كة بةناوى هةموومانةوة قسة

ئةوةى ئةم قسةيةى لة سةر نةبوونى متمانة دةكرَى لة راستيدا ئةو روانطةية كة هةية لةسةر نةبوونى 
متمانة لة ناو هَيزة سياسييةكان حةقة ئَيمة بايي ئةوة متمانةمان بة خؤمان بَي كة قسة لة سةر ئةوة 

 (بَي، سوثاس.2/3بكةين دةبَي دةنطدانةكة بة )
 ريد ابراهيم /سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. ظاآل ف

 فةرموو مامؤستا جهاد.
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 بةِرَيزجهاد حسن ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

راسيت ئةظة بةس بَيني فالن دةستووري هؤ  ل سةر طةلةك دستوورا واَلتَي كر، ض نابَي ب ا تريثشتيمة ئيق
ة ثةرلةمانَي كوردستانَي ئيبدا  بكةين ل طؤتي حةتة منوونة عَيراق يان دةولةتَي جريان، ثَيتظيا ل سةر م

دانانَي ياسا كو خزمةتَي واَلتَي بكةين، ثشتطرييا ماددَي ضارَي دكةم ب هةمي برطا، نابينم ض تشتةكي 
نةطوناي تَيدابينت، كارتَيكردنَي ناكاتن ئةطةر دةنطدان ئاشكرا بينت يان نهَيين، ثشتطرييا ئاشكرا دكةم، 

 سوثاس.
 فريد ابراهيم /سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. ظاآل 

 سوثاس، فةرموو سلما خان، نوقتةي نيزامي هةية فةرموو.
 بةرَيز د.رَيواز فائق حسني:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 زياتر لة جارَيك تَيبينيم كردووة بةرَيزان ئةندامان جوابي يةكرتي ئةدةنةوة، تكا ئةكةم كؤنرتؤَلي بكةن.

 اهيم /سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د. ظاآل فريد ابر
تر بداتةوة، تةنيا روون كردنةوةي خؤي ئةدات، ثَيش جةلسة  كَيكىرَيطا نادرَي هيض ئةندامَيك وةاَلمي ية

ئةو روون كردنةوانة دراوة، تةعليق لَيدان و وةاَلمدانةوة نية، بةثَيي ثةيرةو ئةبَي قسة بكرَي، فةرموو 
 سلما خان.

 بةرَيز سلمى فاتح توفيق:
 ز سةرؤكي ثةرلةمان.بةرَي

و رؤذان خان و هةموو هاورَييائ ئةكةم كة لة خاَلي ثَينجةم لة ماددةي  زثشتطريي قسةكاني دكتؤرة رَيوا
ضوارةم باسي دةنطداني نهَيين و دةنطي دوو لةسةر سَيي ئةندامان ئةكات، ثشتطريي ئةو بةرَيزةي تر ئةكةم 

كانديدي سةرؤكي هةرَيم ئةبَي دةستبةرداري ثؤسيت  باسي ئةوة ئةكات، جةخت ئةكةمةوة لةسةر ئةوةي
حيزبي بَي بؤ ئةوةي كاتَي نوَينةري هةرَيمي كوردستان ئةبَي لة ئاست ناوخؤ و دةرةوة نةتوانَي ثةيوةندي 

 سياسي و دبلؤماسي بؤ بةرذةوةندي خؤي بةكاربَييَن، سوثاس.
 بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم /سةرؤكي ثةرلةمان:

 ك سةركؤ.فةرموو كا
 بةرَيز سةركؤ ئازاد حسن:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لة ماددةي ضوار مةرجةكاني سةرؤكي هةرَيم ، ثَيويستة سةرؤكي هةرَيم لة ماددةي سَي باسكراية، ئةوترَي 
 سةرؤك لة ئاسيت ناوخؤي و دةرةوةش نوَينةرايةتي هاواَلتياني...........
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 كي ثةرلةمان:بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم /سةرؤ
 ئةو ماددةية تةواو بووة.

 بةرَيز سةركؤ ئازاد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

.... طرنطة واز لة كاري حيزبي بَييَن لة كاتي خؤثاَلاوتين، بؤ ئةوةي بتوانَي نوَينةرايةتي هةموو خةَلكي 
نهَيين بكرَي، بة دوو كوردستان بكات، لة خاَلي ثَينجةمي ماددةي ضوارةيش سةرؤكي هةرَيم بة دةنطداني 

 لةسةر سَيي ئةندامان بَي بؤ ئةوةي بتوانرَي نوَينةرايةتي خةَلكي كوردستان بكات.
 بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم /سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو كاك شةمؤل.
 بةرَيز شةمؤَل ايشن صابر:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

و رؤذان خان و سلما خان ئةكةم كة لة ماددةي ثَينج برطةي يةكةم  واني قسةكاني بةرَيز دكتؤرة رَيوازثشتي
خاَلي ثَينج سةرؤكي هةرَيم لة دةنطداني نهَيين و بة دةنطي دوو لةسةر سَيي ئةنداماني ثةرلةمان 

 هةَلبذَيردرَي.
 بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم /سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، فةرموو كاك كاروان.
 الرمحن عبداهلل:بةرَيز كاروان عبد

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
وَيراي ثشتيواني كردني هاورَييائ ضةند تَيبنيم هةية، لة ماددةي ضوار لة برطةي ثَينج كة باس لةوة 
ئةكرَي سةرؤك بة شَيوةي ئاشكرا و بة دةنطي رةها ئةطةرَيينةوة بؤ دوو خاَلي سةرةكي، لةبةر ئةوةي 

( باس لةوة ئةكات دةنطدان 70وة بؤ دةستووري عَيراقي، لة ماددةي )دةستوورمان نية ئةبَي بطةرَيينة
( برطةي يةكةم كاتَي سةرؤكي 14نهَيين بَي، لة ثةيرةوةي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ماددةي )

درَي بة دةنطداني نهَيين ئةبَي، ئايا مةنتقة ئةطةر بَيت و يةكَي لة سةرؤكايةتية رثةرلةمان هةَلالةبذَي
هةرَيمي كوردستان لة رَيطةي دةنطداني نهَيين بَي سةرؤكايتيةكي تر لة رَيطةي دةنطداني طرنطةكاني 

ئاشكراوة بَي، ئةطةر باس لة سةرؤكايةتي حكومةت بكرَي ئةوة متمانة ثَيدانة، كاتَي باس لةوة ئةكةين كة 
( و 2005اَلي )دوو لةسةر سَي بَي مةبةستَيك هةية، طةرانةوة بؤ ماددة دوو لة ياساي ذمارة يةكي س

ماددةي ضواري ئةو ياساية كة ئَيستا طفتوطؤ ئةكرَي سةرؤكي هةرَيم نوَينةرايةتي كؤمةَلاني خةَلكي 
كوردستان و سةرجةم ثَيكهاتةكان ئةكات، ئايا ئةكرَي سةرؤكَيك نوَينةري سةرجةم ثَيكهاتةكان بَي، بةاَلم 

كةمةوة دةنطي ثَي بدرَي؟ ئايا سةرؤكَيك  سيؤنتةنيا لةيةن دوو يان سَي فراكسيؤن يا كؤمةَلي فراك
 رةهةندي نيشتيماني هةبَي ئةكرَي تةنيا بة زؤرينةي رةها تَيثةرَي؟ 
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 بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم /سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو كاك لوقمان.
 بةرَيز لقمان حممد حاجي:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

شكرا بة دةنطداني ئاشكرا كة هةَلدةبذَيردرَى ئةمة ثَيضةوانةى هةَلبذاردني سةرؤكي هةرَيم بة شَيوازى ئا
بنةما سةرةكييةكانى هةَلبذاردني ثاك و بَيطةردة كة جةخت لة سةر نهَيين دةنطدان دةكاتةوة، بؤية من 
ثشتيواني لة هةظاآلكائ د. ريوازو رؤذان خان و سلمى خان كاك سةركؤ كاك شةمؤَل كاك كاروان دةكةم، 

 سوثاس.
 َيز د. ظاآل فريد ابراهيم /سةرؤكي ثةرلةمان:بةِر

 فةرموو كاك شاخةوان.
 :مصطفى رؤوفبةرَيز شاخةوان 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بؤ يةكةم جارة سةرؤكي هةرَيم لة ثةرلةماندا هةَلدةبذَيرَى طؤِريين سيستةمى سةرؤكايةتى بة سيستةمى 

ددةيةك لة رووى ديوكراسيةوة هةنطاوَيكي زؤر باشة و ثةرلةمانى بةم قؤناغةى ئَيستا طرنطة و ئةمة تا را
حةق واية خاوةنداراني طؤِريين سيستةمى سةرؤكايةتى بة سيستةمى ثةرلةمانى ئةمة شتَيكي مَيذوويية 

ثةرلةمانى دةزانن ئةو هَيز و اليةنانة سياسيانةى ئةو فراكسيؤنةى خؤيان بةسيستةمى سةرؤكايةتى بة 
سرَيتةوة و مَيذووش شةرم لة كةس ناكا و خاَلَيكي ديكة من وئةمة لة مَيذوو دةنويةكى زؤر ئةمانة تا راددة

 ثشتطريى لة ثَيشنيارى هاوِرَيائ دةكةم لة فراكسيؤنى طؤِران، سوثاس.
 بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم /سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو كاك ناصر.
 بةرَيز ناصر امحد علي:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( ثَيويستة هةَلبذاردنى سةرؤكي هةرَيم بةشَيوةى نهَينى بَي و بة دةنطى 5( بِرطةى )4ددةى )لة ما

نةك بة دةنطى ئاشكرا و ثشتطريى لة د. رَيواز هةظاآلئ دةكةم لة  ،(بَي2/3ئةندامانى ثةرلةمان )
 فراكسيؤني سةوز، سوثاس.

 بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم /سةرؤكي ثةرلةمان:
 دة خان.فةرموو موذ
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 بةرَيز مذدة حممود حممد:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من بة ثَيويستى دةزائ ثشتطريى لة قسةكانى هاوِريائ بكةم كة ئةوان ئاماذةيان بة رةئى منيش دا كة 
 بةِرَيزان د. كاظم و ابوبكر كاك سريوان و ديارى و سؤران و مةم، سوثاس

 ثةرلةمان: بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم /سةرؤكي
 فةرموو كاك مسلم.

 بةرَيز مسلم عبداللة رسول:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من ثَيمواية هةنطاوى هةَلبذاردنى سةرؤكي هةرَيمى كوردستان بؤ يةكةم جار كة باس لةوة دةكرَى لة ناو 
ماددةى ضواردا  ثةرلةمانى كوردستان هةَلدةبذَيردرَى هةنطاوَيكى دروست و جوانة، بةآلم لةو سياغةى كة لة

(دا ئيشارة بةوة دراوة كة دةنطدان بةشَيوةيةكى ئاشكرا بَي ثَيم واية ئةمة جؤرَيكة لة 5لة بِرطةى )
رَيكى هاوضةرخدا بةو شَيوةية نةبووة، وبةرتةسكردنةوةى ئازادى راى ئةندامانى ثةرلةمان و لة هيض دةستو

( لة 70اتَيكدا كة ثَيضةوانةشة لةطةَل ماددةى )بؤية ئةم جؤرة دةنطدانة زياتر لة متمانة دةضَيت و لةك
(دا، بؤية سةرجةم ياسابةركارةكان هةَلبذاردندا ض جاى طشيت بن يان 1رى عَيراقدا لة بِرطة )ودةستو

تايبةتى، ثَيويست دةكا كة دةنطدان نهَيين بَي، بؤية ثَيم باش بةرةضاوكردنى هةموو ئةو حاَلةتانة 
وةى نهَيين بَي و لة دواخالَي وتةكامندا ثشتطريى لة هاوِرييائ دةكةم لة دةنطدانى سةرؤكي هةرَيم بةشَي

 وتةكانيان،
 بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم /سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو بدرية خان.
 بةرَيز بدرية امساعيل حممود:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةناوى خواى بةخشندةو مهرةبان

و د. شَيركؤ جودت كاك ابوبكر سؤران و  كاظمز كاك عبدالستار و د. من ثشتطريى لة قسةكانى بةِرَي
 جةختيش لة خاَلي ثَينجةمى ماددةى ضوار دةكةمةوة كة دةنطدان بة نهَيين بَي، سوثاس

 بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم /سةرؤكي ثةرلةمان:
 نوقتةى نيزاميمان هةية؟ فةرموو كاك سريوان.
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 بةرَيز سريوان حممد فرج:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( بِرطةى دووةم بةِرَيزَيك لَيرة باسي ئةوةى كرد كة ئَيمة سةرؤكي هةرَيم هةَلدةبذَيرين 55بةثَيي ماددةى )
نةك مامؤستاى زانكؤ داوا دةكةم كة ئةو بِرطةية بسِرَيتةوة ئَيمة هةموو ضني و توَيذةكانى ئةم وآلتة 

 ِرَيزةوة باس بكرَيت، بةِرَيزن و شايانى ئةوةن كة لَيرة بة
 بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم /سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَي دةسِريتةوة سةرؤك و ئةندامانى ليذنةى ياسايي فةرموو كاك مةم.
 بةرَيز مةم برهان حممد:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
نابَيت ئةندامى ثةرلةمان  ( بِرطةى ضوارةم خاَلى دووةم54من داوا لة جةنابتان دةكةم ثاَلثشت بة ماددةى )

وةآلمى ئةندامى تر بداتةوة لةناو ئةو ماددانةى كة ئَيمة موناقةشةمان لة سةر كرد هيض خاَلَيكى تَيدا نيية 
كة باس لة ضي بكا باس لةوة بكا كة سةرؤكى هةرَيم كانديد دةبَي برٍِوانامةى بةكالوريؤسي هةبَي، بؤية 

 مةى دايةوة داوا دةكةم لة ثِرؤتؤكؤل قسةكانى بسِرَيتةوة، سوثاس.ثةرلةمانتار كاك بهمن كة وةآلمى ئَي
 بةِرَيز د. ظاآل فريد ابراهيم /سةرؤكي ثةرلةمان:

نةخَير ئةوةيان وةآلمدانةوة نةبوو ئةوةيان روونكردنةوةى خؤى بوو و ئةندام ثةرلةمان ئازادة لةوةى 
شى ناسرَيتةوة، بةَلَي بةِرَيز سةرؤكي ليذنةى روونكردنةوة بدات و بة وةآلمدانةوة حيساب نيية و قسةكاني

 ياسايي فةرموو
 بةرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
من دظَيت ئةز ئيشارةت بة هندَى بدةم كو ماددا دوو ذ ثةيِرةوَى ناوخؤَيي ثةرلةمانَى كوردستانَى ئيشارةت 

ةآلتة ياسادانانَييا ل هةرَيما كوردستانَي كةواتة ب هندَى دات كو ثةرلةمانَى كوردستانَى باآلترين دةس
ثةرلةمانَى كوردستانَى ب ئةندامَي خؤ ظة ثَيتظييا ئةدائي كارى خؤ ثةرلةمانتاريا رابت و ئيختيساسي 
تةشريعَي كو ئيختيساسي رةئيسية ثةرلةمانَييا، ثةرلةمانَى مة تةشريعا وان ياسايا بكةت كو ل ديظ كلتور و 

 خةَلكى مة وةكو دةستكةوتةك و جيلي مة بطوجنَيت ثةرلةمان ظى دةورى بطؤِرَيت ئةم ديظ حةز و خواسيَت
خؤ نةطرَيداى ض قيادة و ض قانونَيت وآلتَيت ديظة بؤ ثرت تَيثةِراندنا ثِرةنسيثَي دميوكراسيةت و شةفافيةتى 

تنةكَييا ذ وى خةَلكَى ئةو ثَيتظيا ميكانزمة عةلةني و بَيتة ب كار ئينان، سِرى كرنا تشيت ديارة خؤ ظة شار
خةَلكَى مة ظَيرَى نوَينةرايةتيا ظَى خةَلكى دكةن هندةك ياسا هةنا وةكو سةوابق وةك ئةم نووكة ئةم 

( ذ ياساية ذمارة 17نة ماددة ) ين ئةم ئيستيفادةشي بكةين ئةو ذى ئةظةابةحس لَيكةين ياخود ثَيظةطرَيد
ما كوردستانَى كو هةر ظى ثةرلةمانَى بووة سةرؤكايةتيا ياسا سةرؤكايةتيا هةرَي (2005)ئَيكا ساَلة 

ى هةر ظى ثةرلةمانى  (2005)( ساَلة 3)ة، هةروسا بِريارا ذمارة واتيَن ب عةلةني بورثةرلةمانَى هةَلبذ
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كوردستانى ئةطةر ئةم وةكو عَيراق كو نزيكرتين خاَلة مةيا بوو هةر حاَلةتةكى وةسا كو ببتة جهَي خياليَف 
( هةتا ئيشارةت ب جةوانيا هةَلبذارتن سةرؤكَى كؤمارَى دات بةس ئيشارةت 70عَيراقَي ماددة ) دةستورَى

ةوانيا سةرؤك كؤمارَى عَيراقَي ضعةلةني بت، هةروةسا ياسايةك دى هةي تايبةتة ب ظيية ثَي نةداى كو ثَيت
 (2012)( ساَلة 8ا ذمارة )( ياساي7ثَي نادات كو سِرى ماددة ) ( تَيدا بةحس كرى ديسان ئيشارةت7) ماددا

ذ بةر هةندَى ئةز طةل هةندَيمة وةكو ئةندامَي ثةرلةمانَى سةرؤكا ليذنا ياسايي ئةظ ماددا وةكو خؤ تَيين 
 دة ثَيشنيازا ياسايي دا، سوثاس،ووةكو مةوجو

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةؤركي ثةرلةمان:
 بةِرَيز كاك عباس فةرموو.

 صاحل:بةِرَيز عباس فتاح 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

( كة لَيرانة وا نووسراوة كة سةرؤكي هةرَيم لة دةنطدانَيكي ئاشكرا بة دةنطي 5سةبارةت بة ماددةي )
زؤرينةي رةها، من بةش بة حاَلي خؤم يةعين هةموو دةنطدانَيك رةئي خؤم واية ئةوهاي لَي بكرَيت هةموو 

ةك وةردطرَيت كة بةرثرسياريةتةكة لةطةَل سةرؤكي حكومةت دةنطدانَيك بؤ كةسَيك كة بةرثرسياريةتي
زؤر جياوازة، سةرؤكي حكومةت ئةمة لة ثةيِرةوةكة و بة ياسا دياري كردووة سةرؤكي براوةي ئةو 
حيزبةي كة ليستةكةي سةركةوتوو دةبَيت كةسَيك دياري دةكرَيت كة دَيتة ثةرلةمان ئَيمة متمانةي 

بةرثرسياريةتيةكي طةورةية لةم  كة حكومةت هةيةتي، بةاَلم بؤ كةسَيك ثَيدةدةين بةو بةرنامة كارةي
اَلتة وةردةطرَيت هةتا سةرؤكي ئةم ثةرلةمانة بة ئاشكرا هةَلنابذَيردرَيت، سةرؤكي هةرَيم بؤ ثَيناسةي و

انوابَيت ميللةتةكةمان زؤر طةورةترة لةمة، دوايي بؤ ئَيمة برتسني بة ئاشكرا يان بة نهَيين، بة ئاشكرا ثَيم
ئاشكرا شةفافيةتة و نهَينية، بة رةئي من ئةمة بؤ هةَلبذاردني كةس ئةمة شةفايف و نهَيين ثَي ناطوترَيت، 
بةاَلم هةَلبذاردن بؤ كةسايةتي ئةنداماني ثةرلةمان و ئةطةر ئةم متمانةية دروست نةبَيت لة بةيين 

كةسَيك دياري ناكةين، يةعين ياسا ئَيمة  فراكسيؤنةكان كة دةنط دةدةن بةم كةسة، دوايي ئَيمة ياسا بؤ
دياري دةكةين بؤ هةرَيمي كوردستان، كَي دةبَيت بة سةرؤك، ثَيمواية رَيكةوتنةكاني نَيوان اليةنةكانيش 

( بةالي من زؤر طرنطة لةبةر ئةوةي ئةمة دةبَيتة 2/3ئةم دةنطة دةهَينَيت، ثَيويستة متمانةي هةبَيت و )
نة سياسيةكان زياتر بكات بؤ ئةوةي كة ئةم سةرؤكةش ةية نيشتيمانيةي اليهؤكاري ئةوةي ئةم كؤدةنط

سةرؤكَيكي بةهَيزتربَيت و هةموو اليةكمان متمانةي ثَيبكةين، بؤية من بة راي خؤم ثَيمواية ئةمة بة هةر 
ؤ (يش بؤ كةسايةتي، ضونكة ت2/3شَيوةيةك بَيت دةبَيت هةَلبذادني سةرؤكي هةرَيم بة نهَيين بَيت و )

( بَيت، 81( بؤ )74(بَيت، با بةيين )81( بؤ )56(، بؤ بَيني )3/4متمانة لَيسةندنةوةكةيت كردووة بة )
خؤ ثَيمواية ئةو كةسةي دياريكراوة متمانةي ثَي دةدرَيت و متمانة لَيسةندنةوةش لة وةاَلتي ئَيمة تاوةكو 

( بَيت، زؤر 2/3ية بة نهَيين بَيت و بة )ئَيستا نةبووة، بة هةر حاَل ئةمة ياساية، من رةئيم لةطةَل ئةوة
 سوثاس.
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 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةؤركي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك جالل فةرموو.
 بةِرَي. جالل حممد امني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

( وةكو خؤي 4من ثشتطريي لة قسةكاني بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي دةكةم، داواكارم ماددةي )
نَيتةوة بةبَي هيض طؤِرانكاريةك، دةمةوَيت ئةوة بزانني كة زؤرينةي رةها بؤ سةرؤكَيك هةَلبذَيرَيت لة تَي

كاتَيكدا موقارةنةتةن بة سةرؤكي حكومةت كة دةسةاَلتةكاني كةمرتة سةرؤكي هةرَيم، بؤية داوا دةكةم 
 سةرؤكي هةرَيم بة دةنطداني زؤرينةي رةها بَيت، زؤر سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان: /ظااَل فةريدبةرَيز د.
 فةرموو كاك عبدالسالم.

 بةرَيز سالم عبداهلل حسن:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

َلكي بزانن ةبةو ثَييةي دةنطداني ئاشكرا شةفافيةتي زياترة بؤ ثةرثرسياريةتي ئةندامان الي دةنطدةر، تا خ
ضةمك و شةفافيةت بؤ بةثرسياريةتي و  ثةرلةمانتار ضؤن دةنط ئةدات، واتة دةنطداني ئاشكرا لة رووي

دميوكراسي باشرتة لة دةنطداني نهَيين، بةتايبةت بؤ ثرسَيكي طرنطي وةك هةَلبذاردني سةرؤك لة ناو 
ثةرلةمان، بةوةش ثَيطةش سةرؤك بةهَيزتر ئةكات لة رووي ثشتيواني و بةثرسياريةتي بةرامبةر سةرجةم 

كراش لة دونياي دميوكراسي زؤر ثةيرةو ئةكرَي وةكو واَلتي ئيتاَليا، هاواَلتيان، ئةو حاَلةتةي دةنطداني ئاش
 التيظيا، هيندؤراس، و ثشتطريي لة برطةكاني ماددةي ضوار ئةكةم وةكو خؤي تَييَن، سوثاس.

 بةرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 سوثاس، فةرموو خةدجية خان.

 طه:بةرَيز خةدجية عمر 
 ثةرلةمان. بةرَيز سةرؤكي

ئَيوةي بةرَيزيش ئةزانن جةوهةري ثرؤسةي دميوكراسي ئةوةية هةَلبذاردن بكرَي ، بةاَلم ئةكرَي ئاليةتي 
جياواز بَي، بؤية ئَيمةش ثَيمان ئاسايية هةَلبذاردني سةرؤكي هةرَيم بة دةنطداني ئاشكرا بَين وةكو ضؤن 

ياساي سةرؤكايةتي هةرَيم ذمارة يةكي ساَلي هاورَييانيش ئاماذةيان ثَي كرد لة دةستووري عَيراق و 
يان نهَيين، بؤية  ت( لةو بابةتة بَي دةنط بووة و ئاماذةي بةوة نةكردووة ئايا دةنطدان  ئاشكرا بَي2005)

 ئَيمةش ثَيمان باشة دةقي ئةو ماددةية وةكوة خؤي بَي، سوثاس.
 بةرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 .ؤ لةسةر ئةو ماددةية كؤتايي هات، فةرموو ماددةي ثَينجسوثاس، طفتوط
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 بةرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:5ماددةي )
 ماوةي وياليةتي سةرؤكي هةرَيم بة كؤتايي هاتين ماوةي وياليةتي ثةرلةمان كؤتايي دَي. 1
ا بةثَيي حوكمةكاني ئةو ياساية سةرؤكَيك ةاَلتةكاني بةردةوام ئةبَي تسةرؤكي هةرَيم لة ئةرك و دةس -2

 درَي.رةبذَيدهةَل

 لةمانى كوردستان .ى ثةرسةرؤك /بةرَيز/د.ظاال فريد ابراهيم
بااةرز  ساات  كااات دة يااة ب ئااةو ماددة سااةر  سااة لة يااةوَيت ق ناادامَيك دة هااةر ئة بةَلَي دةرطاى طفتووطؤ دةكةينةوة 

 بكاتةوة .
كاااك هكة بةذدار دةبن بؤ طفتوطؤكردن )ئةو ناوانةى  بااةختيار ،  كاااك  مااد ،  كاااك حم يااان ظ  اهردية خان ،  ، ذ

سااةفني ، د. سااؤران ،  ك  اظم خان ، د.زيدان ، د.رَيبوار ، كاك شوان ، كاك د.صباح ، كاك  كاااك  يااارى ،  كاااك د  ،
بااةَلَي  كاك سريوان ، كاك مةم ، كاك بةلَين ، كاك دابان ، كاك عومسان ، كاك سيثان ، بةدرية خائ ، موذدة (.

 خان فةرموو .هةدية
 بةرَيز/هدية مراد حيدر:

 بةرَيز/سةرؤكى ثةرلةمان.
ماااددةى ) طااةى  هااةردوو بِر سااةرؤكايةتى 5ئةز دةخوازم  مااةزراوةيي  نااةوةى دا ساااى كاراكرد شاانيازى يا لااة ثَي  )

سااتوَيهةرَيمى كوردستانى ع نااى دة سااةند كرد تااا ثة سااةرؤك  خااؤ وراق هةموارى شَيوازى هةَلبذاردنى  كااو  ر وة
 كةم .اتى و بهَيتة جَيبةجَيكردن ثشطرييَى ىَل ده ىكوو لة راثؤرتى ليذنةى ياسايتينَيت هةروة

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 فةرموو. كاظمبةلَي زؤر سوثاس بةرَيز د.
 فاروق نامق: كاظم بةِرَيز د.

 لةمان.سةرؤكى ثةربةِرَيز 

 ضونكة قسةكائ ثشتطريى ئةبَي بؤ بةرَيزيان . ،كةمببورة من لة دواى كاك سيثان قسة ئة
 لةمانى كوردستان:بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةِر

 بةرَيز كاك سيثان فةرموو لة جَيطاى ئةو.

 بةِرَيز سيثان سامل حسن:
 .سةرؤكى ثةِرلةمانبةِرَيز 

تااايى ( دبَيذيت ماوَى واليةتا سةرؤكَى هةرَيمَى ب 1( بةشا )5ل ماددا ) لااةمانى كؤ يااةتا ثةر نااا وال تااايى هات كؤ
كااو ) كاارن،  يااارى  تااة د مااةنى بهَي سااةقفَى زة ياَارَى  طااة ل ظ يااةتا 4دَيت، ىَل طرن بااؤ وال كاارن  يااارى  ياَات د ساااَل به  )

 سةرؤكَى هةرَيما كوردستانَى ئانكو مافَى درَيذكرنا واليةتا سةرؤكَىهةرَيما كوردستانَى نةبينت.
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 رؤكى ثةرلةمانى كوردستان:بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سة

 بةِرَيز حممد سعدالدين انور:
 بةرَيز سةرؤكى ثةِرلةمان.

يااةعنى  سااتان  هااةرَيمى كورد بااؤ  مااةن  صااانة دائي عااة نة ئااةو نةو نااة  جااؤرة دةقا ئااةم  بااةاَلم  حااة ،  كااة واز ماددة
يااة درَيذمان  ونَيكى دوور وئةمة تةجروبةمان هةية ئةزمو وة هةرَيمى كوردستان ووى طرفت بوورووبةر هة

مايةى سةرؤكايةتى و دةسةاَلتةكانيان ، بؤية ئةطةر بكرَيت ئةمة بكرَيت بة يةك ماددة وعى ماوة، لة مةوزو
تااةنها بنو طااة  ساااية ويااةك بِر ئااةم يا مااةكانى  ياَاي حوك بااة ث تااا  هااةرَيم  سااةرؤكى  يااةتى  نااةوةى ويال ساارَينت ، ما

طااةى د تااةنها بِر ياااخود  بااَينت  بااةردةوام  طااةر سةرؤكَيك هةَلدةبذَيردرَيت  ضااونكة ئة باادةين،  ثااَي  طااى  ووةم دةن
مااةزراوةى  كاارَينت دا قااانونى دة هةردووكيان بكرَيت كة وياليةتى ثةِرلةمان كؤتاى دَيت دةست بة تةفسرياتى 

ماااوةى  ،سةرؤكايةتى هةرَيم ناتوانَيت كارةكانى جَيبةجَي بكاتن و موناقةشةى دةسةاَلتةكانى دةكرَينت يااة  بؤ
 ةَلبذاردنى سةرؤكَيكى ديكة بةردةوام بَيت سوثاستان دةكةين .وياليةتى سةرؤكى هةرَيم تا ه

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:
 فةرموو كاك دياري.

 بةِرَيز ديارى انور محة رحيم:
 بةرَيز سةرؤكى ثةِرلةمان.

 ثشتطريى لة تةواوى وتةكانى هاوكارم كاك سيثان دةكةم .
 د ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:بةِرَيز د.ظاال فري

 فةرموو.

 بةِرَيز خبتيار شوكرى سليمان:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةِرلةمان .

سااةرؤكى دا نةكا بكةونة فةراغى سياسى ثَيويستة والينا ثؤستى سةرؤكى هةرَيمَي خَوولةبةر طرنطى بو ةتى 
نااوَي كو دةسةاَلتَى تعةين و ئةر تايى واليةتا ثةرلةمانى وكَو هةرَيمَي تينيت تاكو سااةرؤكَيكى  ينيت تاكوو 

 ( وةكو خؤى تينَيت زؤر سوثاس .5كومةتا هةرَيمَي هةَلبذَيرن ، من لةطةَل ئةوةمية ماددةى )بؤ ح
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 فةرموو.
 بةِرَيز سؤران عمر سعيد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةِرلةمان.

شااني لااة ماان ثَي حااوكمِرانى  سااتةمى  ئااةوةى سي بااةر  تااةوة لة يااة بطرَي ئااةم ماددة ياَاي  يااة ج ئااةم ماددة كااةم  ار دة
بااَي  انةى دةسةاَلتى جَيبة جَيكردنة، وهةرَيمى كوردستانة بةراستى دوو ياَات دة لااةمانى ب سااتةم ثةِر ئةطةر سي

طااةر ئةم دووانةية بةر ثرسياريةتى سياسيان لة ئاستى ثةِرلةمانة هةبَي ، بةاَلم سةرؤكى  هةرَيم نيةتى و ئة
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سااةرؤكى  سااتى  لااة ئا سااى  ساايارةتى سيا بااةر ثر يااران  مااةنى وةز سااةرؤكى ئةجنو ئااةبَي  نيمضة سةرؤكايةتى بَي 
بااةر  هااةرَيم لة سااةرؤكى  لااة  هةرَيم ئةبَي كة ئةوةشيان وانية  ، بؤية ديارى كردنى بةر ثرسياريةتى سياسي 

ت ، هةمواركردنى ماددةى شانزةم لة ياساى ذمارة دةم ثةِرلةمان بة ئيزافةى ماددةيةك بةم جؤرةى لَي بكرَي
ساااَلى ) 1) نااةى 2005(ى  لااةم حاَلةتا هااةرَيم  سااةرؤكى  جااؤرة  بااةم  هااةمواركراو  هااةرَيمى  سااةرؤكايةتى  ( ى 

 خوارةوة بة بِريارَيك لة اليةن ثةِرلةمانةوة بة بةخشراو لة ئةركو فةرمانةكانى دادةنرَيت .
 ك و فةرمانةكانى ئةجنام بدات .لةبةر هةر هؤكارَيك نةيتوانى ئةر -1
بااة ن -2 خااؤى  سااةرؤكايةتى ثةردةست لة كاركَيشانةوةى  بااة  شااكةش  سااراو ثَي ثااةربونى وو كااا دواى تَي لااةمان ب
 رؤذ لة بةروارى ثَيشكةش كردنى داواكةى بة دةست لة كار كَيشاوة دادةنرَي . (10)
ناادامانى لةمان لةسةر بنةماى لَيثرسينةوة ( ئةندامى ثةر25بة داواى ) -3 سااَيي ئة سااةر  لااة  طااى دوو  بااة دةن

شااكاندنى  كاااتى  لااة  شااَي  نااةكانى دة بةخ ئااةرك و فةرما لااة  خااؤ  سااتةو  هااَيين و را طاادانَيكى ن بااة دةن لااةمان  ثةِر
 سوَيندى ياسايي و ثَيشةَلكردنى ياسا و دةستوور زؤر سوثاس .

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 فةرموو.
 حممد على: ظاهر بةِرَيز

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ( 5ظاهر )خةيالنى( ثشتطريى لة راثؤرتى ليذنةى ياسايي دةكةم لة سةر ماددةى )

 ماوةى وياليةتى سةرؤكى هةرَيم بة كؤتايي هاتنى ماوةى وياليةتى ثةِرلةمان كؤتاى دَيت.-1
بااة-2 تااا  بااَي  سااةرؤكَيك  سةرؤكى هةرَيم لة ئةركو دةسةاَلتةكانى بةردةوام دة ساااية  ئااةم يا مااةكانى  ياَاي حوك ث

لااة 5هةَلدةبذَيردرَيت ، داوادةكةم ماددةى ) شااتطريى  ( هةردووك بِرطةكةى وةكو خؤى جَيبة جَي بكرَيت و ث
 رةئيةكة هةدية خان دةكةم .

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 فةرموو.
 بةِرَيز سريوان فرج حممد:

 ةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَيز س

سااةرؤكى 5ماااددةى ) يااةتى  ماااوةى ويال لااَي  كااةم دة مااةوة ؟ ية ئااةكا بيخوَين ساات  نااازائ ثَيوي كااةم و دووةم  ( ية
 لةمان كؤتايي دَيت .ة كؤتا هاتنى ماوةى وياليةتى ثةرهةرَيم ب

شااَي هااةمان  ئااةركوبِرطةى دووةم :  لااة  هااةرَيم  سااةرؤكى  لااَي  تااا  وة دة بااَي  بااةردةوام دة سااةاَلتةكانى  ياَاي دة بااة ث
حوكمةكانى ئةم ياساية سةرؤكَيك هةَلدةبذَيردرَي من ثَيم واية يةكَيكيان زيادة يان ئةوةية بةردةوام دةبَيت 

بااة  ،لةمانة كؤتاي ثَي دَيئةوةية لةطةَل كؤتايي تةمةنى ثةرهةتا هةتاية كةس نازانَي يان  من داوا كارم بيَب 
 ريى وتةكانى كاك سيثان و كاك سؤران عمر دةكةم .يةك بِرطة ئةطةر ببَيت لة اليةكى تريشةوة ثشتط
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 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 فةرموو.
 امحد: طاهربةِرَيز ذيان 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ( ئةو ثَيشنيازةى ليذنةى ياسايي دكم بَي طؤرانكاري و زؤر سوثاس .5ثشتطريى ماددة ذمارة )
 ال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:بةِرَيز د.ظا

 فةرموو.
 بةِرَيز مةم برهان حممد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

هااةرَيم5دةربارةى بِرطةى يةكةم و بِرطةى دووةم لة ماددةى ) سااةرؤكى  يااةتى  ماااوةى ويال  ( يةكةميان ئةلَي 
كااة لةمان كؤتاى دَيت من ثرسيارَيكم لبة كؤتايى ماوةى وياليةتى ثةر يااة ؟  ة بةرَيزان لة ليذنةى ياسايي هة

ة بة جؤرَيك عورف وكيديان لةسةر هةمان ثرؤذة ياساية كردؤتةوة ئاية لة دؤخَيكا بوئلة راثؤرتةكةياندا تة
بااة  يااك  ياَاذكردةوة ئؤتؤمات ساااَل در لة هةرَيمى كوردستان دا ثةِرلةمان ماوةى تةمةنى خؤى بؤ سالَيك يا دوو 

 هةرَيميش وياليةتةكةى درَيذ ئةبَيتةوة ؟ ضونكة ئةو ثرسيارة ؟ ثَيي ئةو ماددةية سةرؤكى
ساااية  ئااةم يا مااةكانى  ياَاى حوك بااة ث تااا  ياَات  بااةردةوام دةب سااةالتةكانى  ئااةركو دة لااة  هااةرَيم  سااةرؤكى  دووةم 

لااة ئااةوةى  بااةر  ساايدارانة لة كااى  سةرؤكَيك هةَلدةبذَيردرَيت ثَيم واية يةكَيكة لةو ياسا لةو ماددة مةتر دؤخَي
كااة داوا ةية ، ئةطةر ثةرلةم جؤر هااا  نااةى رة نااةيتوانى زؤري ياادَيك  هاايض كاند ياَاك  لةمانى كوردستان هيض هَيز

بااذار سااةر هةَل نااةبوو لة ساات  طااى درو كااؤ دةن دنى ئةكةين دوو لةسةر سَي بَي ئةطةر  زؤرينةى رةها نةيتوانى 
بااةردةوام دةسةرؤكَيكى هةرَيم لة ناو ثةر هااةرَيم  سااةرؤكى  سااةاَلتةكانى لةمانة كةواتة ئؤتؤماتيك  لااة دة بااَي 

سااتى  ،سالَيكة ،ئيرت شةش مانطة قااة بةرا ئااةم دي قااة  سااتى هة بااة را ئااةبينم  سااى  بااة مةتر جةند سالَيكة ئةمة 
 لةسةر ئةم بِرطةية بكرَي سوثاس .

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 فةرموو.
 بةِرَيز د.زَيدان رشيد خان اودل:

 ةرلةمان.بةِرَيز سةرؤكى ث

ماااددةى ) لااة  كااةم  سااايي دة نااةى يا ثااؤرتى ليذ لااة را سااةرؤكى 5ثشتطريى  كااة  خاااَلى دووةم دا  لااة  بااةت  بااة تاي  )
هةرَيم لة ئةركو دةسةاَلتةكانى بةردةوام بَي تا بة ثَيي حوكمةكانى ئةم ياساية سةرؤكَيك هةَل دةبذَيردرَيت 

ساا سااتان درو هااةرَيمى كورد لااة  سااايي  فااةراغَيكى يا هاايض  ئااةوةى  يااةتى بااؤ  تااةواوبونى ويال لااة دواى  نااةبَي  ت 
 ثةِرلةمان.
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 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 فةرموو.
 بةِرَيز بةَلَين امساعيل حاجى ابراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

يااةى )3ئةو كاتةى كة لة ماددةى ) ئااةو ماددة شااَيوازةى ( 5(م مناقةشةمان كرد لَيرة تةئكيد دةكةمةوة  بااةو 
لااة ثةرلَي بكرَي و ماو كااة  بااؤ )ةى خوىل سةرؤكى هةرَيم  بااذَيردرَي و  نااةوة هةَلدة تااة4لةما ساااَلة و  يااةك ( نها 

 بذَيردرَيتةوة زؤر سوثاس .جاريش دةتوانَي هةَل
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 فةرموو.
 بةِرَيز د.رَيبوار عبدالرحيم عبداللة:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

( كة ئاماذةية بؤ سةرؤكى هةرَيم لة ئةرك و دةسةاَلتةكانى بةردةوام دةبَي تا 2( بِرطة )5لة بارةى ماددةى )
رى عَيراق ماددة ودةبذَيردرَيت ئةوا دةقاو دةق لة طةَل دةستومةكانى ئةم ياساية سةرؤكَيك هةَلبة ثَيى حوك

خااؤى ( هاتوة بؤية بة ه2( بِرطة )72) يض شَيوةيةك هيض مةترسيةك دروست ناكا ئةطةر ئةو بِرطة وةك و 
هااةرَيميش اتَيك بؤ ماوةى ثةرجَيطري بكرَي بة َلكو بة ثَيضةوانةوة و ك لةمانى كوردستان وياليةتى سةرؤكى 

سااايييى دَي ثَيويستة سةرؤكى هةرَيم بةردةوام بَي لة ئةرك و دةسةاَلتةكانى بؤ ئةوةى كة بؤشايكؤتا و  ي يا
يااة بؤشاى ئيدارى دروست نةبَي و قةيرانى هةَلثةساردنى دامةزراوة كان بااة  جارَيكى دى نةيةتة كايةوة ، بؤ

 ( وةك و خؤى جَيطري بكرَي.5رةهايي ثشتطريى ئةوة ئةكةم كة ئةو بِرطةية لة ماددة )
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 فةرموو.
 حممد حسني:بةِرَيز دابان 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

كااة  نااة  كااةس روو كااة الى زؤر  بااةتى  بااة تاي كااةم  ساااي دة نااةى يا لااة ليذ شااتيوانى  كااة ث بؤ خاَلى يةكةمى ماددة
شااكريسةرؤكَيك ماوةكةى كؤتا يااةتى ثةرى دَيت، لَيرة روون و ئا هاااتنى ويال تاااى  بااة كؤ تااااية  بااة يلااةمان كؤ ي 

 ماوةى سةرؤكايةتى هةرَيميشة .
ساااية خاَلى  ئااةم يا مااةكانى  ياَاي حوك بااة ث تااا  ئااةبَي  دووةم سةرؤكى هةرَيم لة ئةركوو دةسةاَلتةكانى بةردةوام 

كااة سةرؤكَيك هةَل يااة  بااوة تيا الةبذَيردرَي ئةمةش خالَيكى جةوهةرية خالَيكى ،طرنطة ئةو خواستة تةسبيت 
بااذَيردرَي و  هااةَل ئة نااةوة  شااتيوانىلة خولةكانى تريشا بةردةوام سةرؤك لة ناو ثةرلةما لااة  ماان ث سااانةوة  دي

 .ليذنةى ياساى دةكةم
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 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 فةرموو.
 بةِرَيز شوان كرم حممد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ماااددةى ) كااة  كااةم  جااَيطري 5شوان )زرارى( ثشتطريى ليذنةى ياساي دة طااةوة  هااةردووك بِر بااة  خااؤى  ( وةك و 
 طةَل رَيزم دا .بكرَيت لة

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 فةرموو.
 كريم سوارة: عثمان بةِرَيز

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

كااةم  شااَيوةي ية بااةو  يااة  من عومسان )صيدةىل ( ديارة من ثَيشنيار دةكةم بكرَي بة يةك بِرطة ئةو دوو بِرطة
هااةرَيم  سااةرؤكى  يااةتى  تاااماوةى ويال ئااةرك و يبااة كؤ لااة  ياَات  تاااى د لااةمان كؤ يااةتى ثةِر ماااوةى ويال هاااتنى  ى 

دةسةاَلتةكانى بةردةوام دةبَيت تا بة ثَيي حوكمةكانى ئةم ياساية سةرؤكَيك هةَل دةبذَيرَيت بة مةرجَيك لة 
ماا زياتر نةبَيت ، ئةمة بؤ ئةوةى كة(مانط 6) ئااةو ئَيمة دةرطايةك نةكةينةوة جارَيكى تر لة رابردوودا ئَي ة 

جااارَيكى  ورَيك دابنرَيت بؤ ئةوةىوة بؤ ئةوةى سنوبةمان بة سةردا تَيثةريووتةجرو نااةتوانرَيت  مااة   كااة ئَي
 دى ئةم .

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 فةرموو.
 بةِرَيز د.صباح حممود حممد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

هاااتو دوو( بة هةر5من ثشتطريى ماددةى ) سااايي  نااةى يا شاانيازى ليذ كااةم وبِرطةوة ضؤن لة ثَي شااتطريى دة ة ث
كاااك  ظاهرهةروةها ثشتطريى وتةكانى  هةدية خان و كاك خبتيار و كاك  بااوار و  و ذيان خان و زَيدان و د.رَي

 شوان دةكةم .
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 فةرموو.
 وق نامق: فار كاظمبةِرَيز د.

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ( سوثاس .5هاورَيم كاك سيثان و كاك مةم دةكةم سةبارةت بة ماددةى ) ثشتطريى لة قسةكانى هةردوو
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 فةرموو.
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 بةِرَيز سفني اغا عمر اغا:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ماااددةى )( ثشتطريى هةظاَلئ دةكةم ثشتطريى راثؤرتى ليذنةى ياسمن سةفني )طةردى  كااة 5ايي دةكةم لة   )
 خؤى تينَيتةوة بة بَي طؤرانكارى زؤر سوثاس . وةكو

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 فةرموو.
 بةِرَيز بدرية امساعيل حممود:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ى لة تةواوى قسةكانى بةرَيز كاك سؤران عمر دةكةم زؤر سوثاس .منيش ثشتطري

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 فةرموو.
 بةِرَيز ويسى سعيد ويسى:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 سوثاس .( بة هةردووك بِرطةيةوة زؤر 5منيش ثشتطريى هةظااَلئ دةكةم كة لة طةَل مانةوةى ماددةى )
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 فةرموو.
 بةِرَيز مذدة حممود حممد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بااؤ )5ماددةى ) تااةنها  هااةرَيم  سااةرؤكى  يااةتى  ماااوةى ويال ياَات  جااؤرة ب ( 4( خاَلى يةكةم ثَيشنيار دةكةم بةو 
بااارة ساَل بَيت و ئةطةر بيةوَيت خؤى كانديد بكا تاار دا دوو خااولَيكى  لااة  ياَات  تةوة بيةوَيت سةرؤكى هةرَيم ب

سااةر  ياَات بة بااةش بكر سااةاَلتةكانى دا تااةوة و دة يااد بكا خااؤى كاند تاار  جااارَيكى  بااؤ  ياَات  ئااةوةى دةب فااةتى  دةر
، ماددةى دووةم ال بربَيت َيتةوة بة كؤتايى هاتنى خوىل ثةرلةمانسةرؤكايةتيةكانى تردا و هةروةها نةبةسرت

 ؤم بؤ هاورَييائ بةرَيز كاك سيثان كاك سريوان كاك سؤران عمر و كاك مةم دةكةم .و ثشتطريى خ
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 فةرموو.
 بةِرَيز ابوبكر عمر عبداللة:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

نااةى ياتةنها خالَيكى ثةيرةويم هةبوو كة هاو ،من لةسةر ماددةكة قسةم نية لااة ليذ طااادارن رَييامنان  سااايي ئا
بااة كة دانيشتنى داهاتودا دانيشتنى دةنطدانة ياَات ،  نااوَيش وةر ناطري شاانيازى  نااادرَي و ثَي طااؤ  ، رَيطة بة طفتوو

ماااددةى ) ياَاى  طااةى )90ث لااةماددةى )3( بِر طااةى )91( و  هااةبوو 3(و)2( بِر شاانيازَيك  لااة ثَي ياااد  طااةر ز ( ئة
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ناا تااةنها ر ،ةوةثَيشنيازةكان ئةخرَينة دةنطدا نااةك  كااةن  مااار ب شاانيازانة تؤ ئااةو ثَي يااة  باادةن وبؤ نااةوة  و ونكرد
ئااةكا زؤر  لااَي  شااتطريى  قسةى خؤيان بكةن ئةو ثَيشنيازانة تؤمار بكةن بة تايبةتى كة زياتر لة سَي ئةندام ث

 سوثاس .
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

وة كة ثَيشنيازةكان هةمووى تؤمار بكرَي بة ثَيي ثةيرةو و ئَيستا داوا لة سةرؤك بةلَي ثَيشرت داوايان لَي كرا
 ن .ونكردنةوةو وةاَلم دانةوةيةكيان هةية با بفةرمووو ئةندامانى ليذنةى ياسايي دةكةين ئةطةر هةر رو

 بةِرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ياا مااة كري سااتةى  ساااب كاك مةم ثرسيارةك ئارا ناادَى ح بااؤ ه ياَات،  سااةت ب طااةر روخ سااايى ئة نااةى يا كااو ليذ ة وة
كاار  يااد  خااؤ تةمد يااةتا  لااةمان وال طااةر ثةر مااةم، ئة كاااك  بااةىَل  لااةمانى داى،  ناادام ثةر بااا ئة كااة جوا نااةبيت 
ئااةوةى  ياااتى  لااة ج يااة،  سااى ني ظااة مةتر كاارن وة ئة يااد  تااة تةمد هااةرَيمَى ذى دَي سااةرؤكَى  ئؤتؤماتيكى واليةتا 

ناا سااةرؤك تَي بااَى  ئااةوة هااةرَيم  بااذَيرَيت،  بااؤ واَلت هةَل سااةرؤكَيك  نااةتوانَى  لااةمان  يااة ثةر سااى لةوةدا َى، مةتر
جااارَيكيرت  كاارَى،  بةردةوان دةبَيت ئةو ياساية تا هةرَيمى كوردستان دةبَيتة خاوةنى دستوور، دواتر عيالج دة

ياان، بؤ دَلنيايى ثةرلةمانتاران هةر بةِرَيزَيك قسةيةكى كردبَيت قسةكانى لَيرة نووسراوة،  دَلنيايى ئةوة دةدة
 منيش لةطةَل ئةوةمة ماددةكة وةكو خؤى تَينَى لةو ثَيشنيازة ياساية، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 فةرموو.
 بةِرَيز عباس فتاح صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

كااو ماااددةى )ورو هةر من وة لااة  لااةوة  يااةك  طااةى )5نكردنةوة بااة 1( بِر هااةرَيم  سااةرؤكى  يااةتى  ماااوةى ويال  )
( ديارى كراوة كة تةنها بؤ 3كؤتاى هاتنى وياليةتى ثةِرلةمان كؤتاى دَيت ئةمة لة ئةصلى ياسايةكة ماددة )

طااةى  لااة بِر تااةوة ، ياَارة روون نةكراوة كااراوة ل يااارى  يةك جارى تر مافى خؤ هةَلبذاردنى هةية يةعنى لةوَي د
هااةرَي سااةرؤكى  سااةرؤكَيك دووةم  ساااية  ئااةم يا مااةكانى  ياَاى حوك بااة ث تااا  ياَات  بااةردةوام دةب سااةالًََتةكانى  م دة

ماااددةى ) طااةى )4هةَلدةبذَيرَي ئةوة هةمان ماددةى ئةم ياساية هةموار لة  ياَات )1( بِر ( رؤذ دواى 30(ى دةل
يااةعنى تةح تااةوة  ثااااَلوتن دةكرَي خااؤ  طاااى  ئااةوة دةر لااةمان  سااةرؤكايةتى ثةِر سااتةى  بااذاردنى دة ياادى هةَل د

 كاتةكةى كراوة زؤر سوثاس .
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 فةرموو.
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 بةِرَيز رووثاك امحد رمحان:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ماااددة 5لةسةر ماددةى ) لااة  كااة  يااةك  ( ثشتطريى لة وتةكانى كاك سؤران عمر دةكةم بة ئيزافة كردنى بِرطة
وة ئةطةر ثؤستى سةرؤكى هةرَيم لةبةر هةر هؤيةك بة تاَل بوو سةرؤكَيكى وراقى هاتعَي رىو(ى دةستو72)

 تر هةَل دةبذَيردرَيت بؤ تةواوكردنى ئةو ماوةى ماوة بؤ سةرؤكايةتى هةرَيم زؤر سوثاس .
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 فةرموو.
 بةِرَيز ارشد حسني حممد:

 ز سةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَي

( سالَيك جارَيك دةسةاَلتةكانى 4جونكة راستى ناكرَي هةر) بَينت لةطةَل مانةوةى ئةو ماددةيةين وةكو خؤى
نااةوةى  ،دابةش بكةين بؤ دامةزراوةكان دواية ديسان بيدةينةوة دامةزراوةى سةرؤكى هةرَيم طااةَل ما بؤية لة

 يي دةكةين .ئةو ماددةيةين و ثشتطريى سةرؤكى ليذنةى ياسا
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 بةرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايي تكاية ماددةى شةش خبوَينةوة .
 بةِرَيز بذار خالد عبداللة:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ناااكؤك ماددةى شةش : كار بة هيض دةقَيكى ياسايي يان بِريارَيك ناكرَي كة لة طةَل حوكمةكان ساااية  ئااةم يا ى 

 بَيت .
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 دةرطاى طفتووطؤ دةكةينةوة  هيض طفتوطؤيةك نية لةسةر ماددةي شةش، ئةم بةِرَيزانة ناويان نووسراوة:
 طلوستان خان.-1
 كاك رَيبوار. -2
 رؤذان خان. -3
 كاك ظاهر. -4
 دكتؤرة طةالوَيذ. -5
 ركؤ.دكتؤر شَي -6
 دكتؤر كاظم. -7
 كاك مةم. -8
 موذدة خان. -9

 كاك دياري. -10
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 بةَلَي دكتؤر شَيركؤ فةرموو.
 مصطفى:بةِرَيز د.شريكو جودت 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئااةو داواكاريمن دوو ثَيشنيارم هةية، ديارة ئةو ثَيشنيا بااةِرَيز رانةي  لااةمانتاري  سااَي ثةر لااة  ياااتر  كااة ز نااةي  ا

ئااةوة  جةختيان لةسةر شاانياري  ياَات، ثَي نااةوة بكر لااة ثةرلةما سااينةوة  كااة لَيثر بااوو  ئااةوة  يااةكَيكيان  كردةوة، 
 دةكةم كة ببَيت بة ماددةيةك لَيرةدا جَيي بؤ بكرَيتةوة.

ياال  ناااوخؤدا داخ ثااةيِرةوي  لااة  ياَات  ثَيشنياري دووةمم/ ئةوةية كة هةرضييةك دةرضَي ئةم ياساية دواتر دةب
سااةاَلتةكاني ضااونكة دة سااةر د بكرَيت،  ضااَيتةوة  سااتاندة لااةماني كورد سااةاَلتةكاني ثةر هااةرَيم  ة سااةرؤكي  كااة 

بااري  هااةروةكو  ساااية  ئااةم يا ئااةوة  بااةر  نااةوة، لة لااة ثةرلةما بااذاردن  شااَيوازي هةَل بااة  كااات  شااان دة ساات ني دة
 خستنةوةيةك دةبَيت دواتر خبرَيتة ناو ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان، سوثاس.

 راهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ظااَل فريد اب

 ستان خان فةرموو.طل زؤر سوثاس، بةِرَيز
 بةِرَيز طلستان سعيد محد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ئةذي ثشتطرييا ليذنة ياسايي دكةم كو ماددةي شةش وةكو خؤ تَينَيتةوة بَيهَي كؤ طؤرانا بَيتة كرن.

 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 سوثاس، بةِرَيز دكتؤر كاظم فةرموو. زؤر
 فاروق نامق: كاظم بةِرَيز د.

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سااةرؤكي  لااة  نااةكرد  سااينةوةي  سااي لَيثر يااةك با هاايض ماددة ياان و  كااان دةِرؤ لةبةر ئةوةي بةرةو كؤتايي ماددة

مااارة ) ساااي ذ ساااَلي )1هةرَيم، نة لة مةيان، نة لة يا كااةم(دا، 2005(ي  شاانيار دة يااةك  ماان ثَي يااان يااان ماددة
تااةواو  كااات،  خااازيع ب هااةرَيم  سااةرؤكي  لااةمان  نااةي ثةر طااي زؤري بااة دةن كااة  بااةوةي  ياَات  ياااد بكر يااةك ز بِرطة

 ملكةضي بكات بة لَيثرسينةوة لةبةردةم ثةرلةماني كوردستاندا، سوثاس.
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 و.زؤر سوثاس، بةِرَيز دكتؤر رَيبوار فةرمو
 بةِرَيز د.ريبوار عبدالرحيم عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ماااددة ) بااةثَيي  هااةبوو  ياازاميم  يااةكي ن هاايض 48ماان نوقتة ياَات  لااةمان، ناكر ناااوخؤي ثةر ثااةيِرةوي  لااة   )

سااو تااةنها  ياَات  سااايي، دةب شاانيازي يا سااةر وثةرلةمانتارَيكي بةِرَيز ثاس بدات بؤ بِرطةيةكي تر لة ثَي ياَات لة ر ب
 طةيةي كة خراوةتة روو.ئةو بِر
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ساات  قااةوانني درو تااةنازوعي  كااة  ئااةوةي  سةبارةت بة موداخةلةي من ثَيمواية ماددةي شةش زؤر روونة، بؤ 
ناااوةِرؤكي  كااة  كااةم  ئااةوة دة شااتطريي  هااايي ث بااة رة نةبَيت و ثَيويستة حوكمةكاني ياسا بة قةتعي بَيت، بؤية 

 ماددةي شةش وةكو خؤي جَيطري بكرَيت، لةطةَل رَيزم.
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيز كاك مةم فةرموو.
 بةِرَيز مةم برهان حممد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سااتو بااة دة شاات  قااانوني ثاَلث كااي  هااةموو دةقَي كااة  ر، وهةَلبةتة دةستووري عَيراق يةكَيكة لةو دةقة طرنطانةي 

سااتو هااةموو قانوودة كااي  نااور داي سااتونةكا لااة دة يااة  ساايارةكة ئةوة لااة وة، ثر كااةم  حااةز دة ماان  ياادا،  ري عَيراق
(دا كاتَيك كة سةرؤك كؤمار هةَلدةبذَيردَيت لة دواي يةكةمني دانيشنت 72ري عَيراقيدا لة ماددةي )ودةستو

لااة دواي ) قااي  لااةماني عَيرا شااتين ثةر كااةمني داني طااةي )ب( ية لااة بِر طااةي )ج(،  سااةرؤكي 30لااة بِر ( رؤذ 
ماااددةي ثةرلةمان هة لااةم  مااة  مااادام ئَي كااةم،  سااةر ب سااةي لة كااة ق هااةل دةزائ  َلدةبذَيرَيت، بؤية من ئةمة بة 

يااة  مااان هة تااة بؤ ساااية، كةوا ئااةم يا مااةكاني  طااةَل حوك ياَات لة ناااكؤك ب ياَات  ياَاك ناكر شةشةمدا كار بة هيض دةق
طةِرَيينةوة بؤ ماددةيةك بطةِرَيينةوة بؤ هةندَي بِرطة، بؤ ئةوةي بزانني ئيشكاليةتي قانوني تَيداية، بؤية دة

ماااوةي )4لةناو بِرطةكةدا، ماددةي ) لااة  ياَات  سااتةي 30( بِرطةي يةكةم كة دةَل بااذاردني دة لااة دواي هةَل ( رؤذ 
هااةم  ئااةوةي  بااؤ  سةرؤكايةتي ثةرلةمان، ثةرلةماني كوردستان دةرطاي خؤ ثااَلوتن دةكاتةوة، بؤية ئةم دةقة 

بؤ ئةوةي ئةم دةقة لة دواي يةكةمني دانيشتين ثةرلةمان، نةك  ري عَيراقيدا، هةموبطوجنَيت لةطةَل دةستو
ماااوةي ) لااة  ياَات  مااي ب لااةمان ئيلزا شااتين ثةر كااةمني داني سااةرؤكايةتي، ية سااتةي  بااذاردني دة ( رؤذدا 30هةَل

 ( بِرطةي )ج( زؤر سوثاس.4سةرؤكي هةرَيمي كوردستان هةَلبذَيردَيت، ماددةي )
 ثةرلةمان: بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي

كااؤل،  ناااو ثرؤتؤ ضااَيتة  يااةكان دة هااةموو رةئ ضااونكة  ساااييةكانتان،  يااة يا لااة رةئ زؤر سوثاس، تكاية دةقيق بن 
 بةِرَيز رؤذان خائ فةرموو.

 بةِرَيز روذان ابراهيم علي:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
شااةش د ماااددة  شااتطرييَي  نااَينت، ئةز ثشتطرييَي ل راثؤرتا ليذنا كاروبارا ياسايي دكةم، ث خااؤ تَي كااو وةك  كااةم 

 ستان خان دكةم، سوثاس.هاورَييت خؤ دكتؤر رَيبوار و طل ثشتطرييَي ئاخافتنا
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيز موذدة خائ فةرموو.
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 بةِرَيز مذدة حممود حممد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 و بةِرَيز كاك مةم دةكةم. كاظمةِرَيز دكتؤر من ثشتطريي لة قسةكاني ب

 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيز دكتؤر طةالوَيذ فةرموو.
 عثمان:بةِرَيز طالويذ عبيد 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
طااة شااةش زؤر طرن ماااددةي  ئااةوةي  بااةر  كااةم، لة شااةش دة ماااددةي  نااةوةي  لااة ما شااتطريي  حااوكمَيكي ماان ث و 

 خيتامية بؤ هةموو ياسايةك، سوثاس.
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كااةي  زؤر سوثاس، بةِرَيز كاك دياري فةرموو، تكاية هةر ئةندامَيكي ثةرلةمان كة قسةكاني تةواو كرد مايكة
 بكوذَينَيتةوة تكاية.

 بةِرَيز دياري انور محة رحيم:

 لةمان.بةِرَيز سةرؤكي ثةر
تااؤر  بااةِرَيزان دك تااؤر  ك  اظمثشتطريي لة وتةكاني هةر يةك لة  لاَاةدةني و دك بااةكر هة ئااةبو  كاااك  هااةروةها  و 

 شَيركؤ دةكةم، سوثاس.
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

يااةك و وةاَلمدانةو يااةك زؤر سوثاس، سةرؤك و ئةنداماني ليذنةي ياسايي، ثَيويست بة هيض روون كردنةوة ة
 هةية؟

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 سةبارةت موناقةشةي كاك مةم وةكو ثرسيارا لة دةستةي ليذنةي ياسايي.
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي دةتةوَيت روون كردنةوة بدةيت؟
 :بةِرَيز بذار خالد عبداهلل

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةَلَي.
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةَلَي، فةرموو.
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 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ري عَيراقَي ئاماذة بة سةراحةت تةنيا كري كو هةرَيمي كوردستان دشَيت مومارةسا هةمي دةسةاَلتَي ودةستو
بااااَلترين خؤ بكات لااةمانَي  نااافخؤي ثةر ثااةيِرةوي  ماااددة دوو ل  يااف  لااةمانا ل ناادام ثةر ، هةرَيما كوردستانَي ئة

كااات،  دةسةاَلتة ياسادانانَية، ئةظ ثةرلةمانة هةر ياسايةكا زؤرينا دةنطا رَيكارَي خؤ ياسايي طرتة بةر دةرباز ب
مااولزةم  ري عَيراقي ئيشارةت بةوئةم ثَي مولزةمني نة زياتر، راستة دةستو ئااةم  بااةس  ياات،  هةندَي رَيكار دا

ظااَي  ياَات  خااؤ تَين شااةش وةك  ماااددةي  ئااةظ  كااةين  حااةز د سااايي ذي  يااذنا يا كااو ل يااة، وة نااةكو ئيجباري نااةبني، 
 ثَيشنيارَيدا، سوثاس.

 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي فةرموو ماددةي حةوت خبوَيننةوة.
 َيز بذار خالد عبداهلل:بةِر

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

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

 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

لاا سااتة  يااة؟ ثَيوي ئااةحكامي خيتام حااةوت،  ماااددةي  سااةر  يااة لة سااايةكدا هيض ئةندامَيك قسةي هة هااةموو يا ة 
 هةبَيت، بةَلَي ديارة طفتوطؤ نيية لةسةري، فةرموو ماددةي هةشت خبوَيننةوة.

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ماددةي هةشتةم:
سااتان(دا  قااائيعي كورد فااةرمي )وة مااةي  لااة رؤذنا ياَات و  بااةجَي دةكر ئةم ياساية لة رؤذي دةرضواندنيةوة جَي 

 دةكرَيتةوة.باَلو 
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ئةم بةِرَيزانة دةيانةوَيت قسة بكةن:
 سةرضنار خان.-1
 كاك كاوة. -2
 مامؤستا ئةبو بةكر. -3
 بةِرَيز دكتؤر امساعيل. -4
 دكتؤر حمي الدين. -5
 دكتؤر شَيركؤ. -6
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 كاك ظاهر. -7
 كاك حكمت. -8
 كاك سروان. -9

 ن خان.رؤذا -10
 دكتؤر رَيبوار. -11
 هدية خان. -12
 سوسن خان. -13

 بةِرَيز سةرضنار خان فةرموو.
 بةِرَيز سةرضنار امحد حممود:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ثَيشنياز دةكةم ئةم ماددةية بةم شَيوةيةي لَي بكرَيت:

  بةجَي دةكرَيت. زؤر سوثاس.)ئةم ياساية لة رؤذي باَلو كردنةوةي لة رؤذنامةي )وةقائيعي كوردستان( جَي
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيز كاك ظاهر فةرموو.
 حممد علي: ظاهر بةِرَيز

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةناوي خواي طةورة.

  بكرَيت، سوثاس.ثشتطريي لة راثؤرتي ليذنةي ياسايي دةكةم، هيوادارم ئةم ماددةية وةكو خؤي جَي بةجَي
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيز كاك كاوة فةرموو.
 بةِرَيز كاوة عبدالقادر حسن:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بااواري  ضااَيتة  سااتان دة قااائيعي كورد لااة وة نااةوةي  باااَلو بوو منيش هةمان تَيبينيم هةية، ئةم ياساية لة دواي 

  كردنةوة.جَي بةجَي
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيز كاك حكمت فةرموو.
 بةِرَيز حكمت حممد عبو زيد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ثشتطريي لة ليذنةي قانوني دةكةم ئةو ماددةية هةر وةكو خؤي تَينَيتةوة باشرت دةبَيت، سوثاس.
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 ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.ظااَل فريد

 زؤر سوثاس، بةِرَيز مامؤستا ئةبو بةكر فةرموو.
 بةِرَيز ابوبكر عمر عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ثشتطريي لة كاك كاوة و خاتوو سةرضنار دةكةم، قسةكائ كران، سوثاس.

 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 اك سةروان فةرموو.زؤر سوثاس، بةِرَيز ك
 بةِرَيز سروان حممد علي:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ثشتطريي لة ليذنةي ياسايي دةكةم، سوثاس.

 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيز دكتؤر امساعيل فةرموو.
 :طه بةِرَيز امساعيل علي

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 محن الرحيم.بسم اهلل الر

 ئةز ثشتطرييا بؤضوونا هةندَيت دكةم كو وةقائيعي كوردستان بَيتة نةشر كرن ثاشي تةنفيز ببيت، سوثاس.
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيز رؤذان خان فةرموو.
 بةِرَيز روذان حممد كريم:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
شااتيطريَي ئةز ثشتطرييا لي ذنا كاروبارَي ياسايي دكةم و ثشتطرييَي دكةم ماددة هةشت وةكو خؤي تَينَيت و ث

 ئاخافتنا هةظاَلَيت خؤ كاك سروان و كاك حكمت دكةم، سوثاس.
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيز دكتؤر حمي الدين فةرموو.
 :بةِرَيز حمي الدين حسن يوسف

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
قااائيعي  فااةرمي وة مااةي  لااة رؤذنا نااةوةي  باااَلو بوو بااةرواري  من لةطةَل ئةو دةستةواذةيةم كة ئةم )ياساية لة 

 كوردستان جَي بةجَي بكرَيت(، سوثاس.
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيز دكتؤر رَيبوار فةرموو.
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 وار عبدالرحيم عبداهلل:بةِرَيز ريب

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ئاخافتنةكاني من كرا، سوثاس، بؤ ئةوةي دووبار نةبَيتةوة.

 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيز دكتؤر شَيركؤ فةرموو.
 :مصطفىبةِرَيز د.شريكو جودت 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لااةمان مةسةلةي لة وة باازانن ثةر ئااةوةي  بااؤ  قائيعي كوردستان باَلو بكرَيتةوة مافَيكي خةَلكة، مايف طشتيية، 

لااة  نااةك  تااةوة،  باااَلو بكرَي عاادا  لااة وةقائي طااة  يااة طرن دةنط لةسةر ض دةدات، ياساو ناوةِرؤكي ياساكة ضيية، بؤ
 رؤذي دةرضواندنيةوة كاري ثَي بكرَيت، زؤر سوثاس.

 م/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهي

 زؤر سوثاس، بةِرَيز هدية خان فةرموو.
 بةِرَيز هدية مراد حيدر:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ثشتطرييي راثؤرتا ليذنا ياسايي دكةم ماددة هةشت وةكو خؤي تَينَيت و بيهَيتة جَي بةجَي كرن، سوثاس.

 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 س، بةِرَيز سوسن خان فةرموو.زؤر سوثا
 بةِرَيز سوسن حممد مريخان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سااةروان و  ثشتطريي لة ماددةي هةشت دةكةم كة وةكو خؤي جَي بةجَي بكرَيت و ثشتطريي لة بةِرَيزان كاك 

 هةدية خان و رؤذان خان دةكةم، زؤر سوثاس.
 ان:بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةم

يااةك  زؤر سوثاس، بةِرَيزان ئةنداماني ليذنةي ياسايي، ئةحكامي خيتاميية، ثَيويست بة هيض روون كردنةوة
 و وةاَلمدانةوةيةك هةية؟ فةرموو سةرؤكي ليذنةي ياسايي.

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كااي هةندَيك وةكو قاعيدة دةمي ياسا دَيتة ثةسند كرن و دةرك هااةر واَلتَي لااة  ةظت ل وةقائيعي كوردستانَي و 
سااي  تااابعَيكي سيا يااة،  ذي ئةف ميكانيزمة هةية، ل بو ظَي ياسايش بةلكو تابعَيكي، رةهةندَيكي نيشتماني هة
ظااة  خااةلكي  ياَات  قااوق و حوريات شاار ب ح خااام موبا ثرت هةية، طرنطي ثَيداي هةرَيما كوردستانَي نة طرَيداي 

ساات هةيةو مةسةلةي دادطايي ك ناادَي ثَيوي بااةر هة سااايني، ذي  لااة يا نااني و جةه بااؤ زا ماااددة  ياَاداني  ردن و طر
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خااةلكي  هااةر  تااةبيعي  ساااييدا،  شاانيازا يا ظااَي ثَي ياَات،  خااؤ تَين كااي  يااة وة ئااةظ ماددة نااة  طااةل هةندَي كااات و لة نا
 كوردستانَي دةزانيت نا وةكو بةس لة رَيطا وةقائيعي كوردستان زانَيت، زؤر سوثاس.

 فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ظااَل 

طااؤ  طاااي طفتو ئااةوةي دةر بااؤ  نااةوة،  زؤر سوثاس، بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي هؤيةكاني دةرضواندن خبوَين
 بكةينةوة.

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 هؤيةكاني دةرضواندن
سااةرؤكي  –َيمي كوردستان بة مةبةسيت كارا كردنةوةي دامةزراوةي سةرؤكايةتي هةر بااذاردني  عَيراق و هةَل

 هةرَيم لة ثةرلةمان ئةم ياساية دةرضوَيندرا.
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كااات  طااؤ ب يااةوَيت طفتو بااةِرَيز دة ناادامَيكي  هااةر ئة نااةوة،  دةرطاي طفتوطؤ لةسةر هؤيةكاني دةرضواندن دةكةي
 زانةي دةيانةوَيت قسة بكةن ئةمانةنن:دةست بةرز بكاتةوة؟ ئةو بةِرَي

 كاك مةم اسكندر.-1
 كاك نزار. -2
 كاك شوان. -3
 دكتؤر شَيركؤ. -4
 كاك كاوة. -5
 كاك عبدالستار. -6
 بدرية خان. -7

 بةَلَي كاك مةم فةرموو.
 م:ةم اسكندر مةبةِرَيز م

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سااةرؤكايةتيا ثشتةظانيَي لة راثؤرتا ليذنا ياسايي دكةين  مااةزراوة  نااا دا كااارا كرد كو مةبةستةك و كو ئةم ذي 

 هةرَيما كوردستانَي ذ بةر هةندَي ثَيشنيار دكةم وةكو خؤ تَينَيت، سوثاس.
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيز دكتؤر شَيركؤ فةرموو.
 :مصطفىبةِرَيز د.شريكو جودت 

 ي ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤك
 ثَيشنيار دةكةم ئيزافةي ئةوة بكرَيت كة لة سيستةمَيكي حوكمِراني ثةرلةمانيدا، سوثاس.
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 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيز كاك نزار فةرموو.
 بةِرَيز نزار مال عبدالغفار:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ياسايي دةكةم، ثشتطريي لة وتةكاني بةِرَيز كاك مةم دةكةم، سوثاس.ثشتطريي لة راثؤرتي ليذنةي 

 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيز كاك كاوة فةرموو.
 بةِرَيز كاوة عبدالقادر حسن:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
مااارة ) ساااي ذ لااة يا يااارة   ساااَلي 10د ضاا (2018)(ي  يااةكاني دةر ساااندني وولااة هؤ ناااو رةخ لااة ثَي ياَات  اندن دةَل

زةمينة سازي و لَيك تَيطةيشنت لةسةر سيستةمي حوكمِراني لة هةرَيمي كوردستان ئةم ياساية دةرضوَيندرا، 
نااي  ساات كرد ناااو درو لااة ثَي سااي و  تااةوافوقي سيا ناااو  لااة ثَي بؤية من ثَيشنيار دةكةم لة ثَيناو زةمينة سازي و 

يااةو  هةماهةنطي لةسةر ياساييةكي وا سااتانةوة هة خااةَلكي كورد هااةموو  بااة  ناادي  سااايةكة ثةيوة كااة يا طاارنط 
نااد  بااة هة مااة  شاانياري ئَي كاااري و ثَي ساات و داوا يااة، خوا يااةتي هة شااتمانيي و نةتةوا ناادي ني سااايةكة رةهة يا

 وةربطريَيت و جَيطاي بكرَيتةوة لةو ياساية، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ثاس، بةِرَيز كاك شوان فةرموو.زؤر سو
 بةِرَيز شوان كريم حممد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
خااؤي  ثشتطريي هةظااَلئ دةكةم لة ليذنةي ياسايي، هةروةها هةظااَلئ كاك مةم و برادةران كة دةقةكة وةكو 

 تَينَيتةوةو جَيطري بكرَيت، سوثاس.
 ن:بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةما

 زؤر سوثاس، بةِرَيز كاك عبدالستار فةرموو.
 بةِرَيز عبدالستار جميد عبدالقادر:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئَيمة هةموو ال باسي سيستةمي ثةرلةمانيمان كرد، ديارة ئةوةش خراية روو كة سيستةمي ثةرلةماني تةنها 

لااةمانيبةوةي كة سةرؤكي هةرَيم لة ثةرلةمان هةَلبذَيردرَيت، نابَيت  شااة بة سيستةمي ثةر مااان با مااة ثَي ، ئَي
يااةكاني بةر نااي ثا جااَيطري كرد ناااو  لااة ثَي ساارَيت ) قااة وا بنوو يااة، دة ئااةم ثا نااي  جااَيطري كرد بااؤ  مااة،  بااؤ ئة ساايت  ا

سااتان  لااة كورد لااةماني  سااتةمي ثةر ساااية  –سي ئااةم يا هااةرَيم  سااةرؤكي  يااةكاني  سااتنةوةي ثا ياَاراق و رَيكخ ع
 َيندرا( سوثاس.ودةرضو
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  فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ظااَل

 زؤر سوثاس، بةِرَيز بدرية خائ فةرموو.
 بةِرَيز بدرية امساعيل حممود:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ثشتطريي لة قسةكاني بةِرَيز مامؤستا عبدالستار دةكةم، سوثاس.

 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ؤك و ئةنداماني ليذنةي ياسايي، سةرؤكي ليذنةي ياسايي فةرموو.زؤر سوثاس، بةِرَيزان سةر
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 منيش لةطةَل ئةوةمة هؤيةكاني دةرضواندن وةك خؤي تَينَيتةوة، سوثاس.
 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 موو.زؤر سوثاس، بةِرَيز روثاك خان فةر
 بةِرَيز روثاك امحد رمحان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 من ثشتطريي قسةكاني مامؤستا عبدالستار جميد دةكةم، سوثاس.

 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيز خةدجية خائ فةرموو.
 :طه بةِرَيز خدجية عمر

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ريي لةسةر ئةوة دةكةم كة ئةم دةقة وةكو خؤي تَينَيتةوة، سوثاس.منيش ثَيداط

 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيز كاك عةباس فةرموو.
 بةِرَيز عباس فتاح صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
يااة جياو يااة، دوو رةئ سااةر هة يااايي لة ئااةوةي بَيطومان ئةم بابةتة دوو رةئي ج سااةر  هااةردووكيان لة كااةش  ازة

لااة وقانو نااةوة  نااة دةنطدا كااة خبةي هااةردوو رةئية ضااوونةوة  ني خؤي وةرطرتووة، ئةوة دةكرَيت لة دوايي ثَيدا
 كاتي خؤيدا، بؤية سوثاستان دةكةم.

 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

مااةي زؤر سوثاس، بةَلَي لة دانيشتين دةنطدان ئةو ثَيشنياران مااةبادئي عا عااام و  مااي  ضااةوانةي نيزا كااة ثَي ةي 
ر نني، ياسا بنةِرةتيةكان نني لة هةرَيمي كوردستان، هةموو ئةو ثَيشنيارانةي كة زياتر لة دوو كةس ودةستو
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سااَي  يااان  كااردووة،  شااتطريي  تااريش ث سااي  كااردووةو دوو كة شاانيارةكةي  ناادامَيك ثَي تااا ئة كااردووة، وا ثشتطريي 
كااردووة،  شااتطريي  ناادام ث لااة ئة نااةوةو  صااياغة دةكرَي ساااييةوة  نااةي يا يااةن ليذ هااةمووي لةال شاانيارانة  ئااةو ثَي

لااةماني  ناااوخؤي ثةر ثااةيِرةوي  بااةثَيي  يااة  نااةيان تَيدا ئااةو مةرجا شاانيارةكان  هااةموو ثَي طاادان  شااتين دةن داني
مااةزراوةي  نااةوةي دا كااارا كرد ساااي  شاانيازي يا سااةر )ثَي كااردن لة طااؤ  طاادان، طفتو نااة دةن سااتان دةخيةي كورد

نااي  –تي هةرَيمي كوردستان سةرؤكاية سااند كرد تااا ثة عَيراق و هةموار كردني شَيوازي هةَلبذاردني سةرؤك 
سااتان ودةستو تااان، زؤر سوثا شااوَيين خؤ بااؤ  سااايي  ر( كؤتايي ثَيهات، فةرموون سةرؤك و ئةنداماني ليذنةي يا

 دةكةين و دةستان خؤش بَيت.
 ةمان هةَلدةطرين، زؤر سوثاس بؤ ئَيوة.بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، بةم شَيوةية دانيشتنةك

 
 

 
 
       د. ظاال فريد ابراهيم                              هَيمن هةورامي        مين نيب قهوضي                             

 ثةرلةماني سكرتَيري ثةرلةماني                        جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي  
 عَيراق  -عَيراق                           كوردستان  –عَيراق                              كوردستان  –كوردستان 
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 2019–5–8رَيكةوتي  شةممةضوار

 هةَلبذاردن ثَينجةميخولي 
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 (5ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 5/2019/ 8 رَيكةوتي شةممةضوار

 -ثةرلةماني كوردستان   8/5/2019رَيكةوتي  رؤذي ضوار شةممة(ي ثَيش نيوةِرؤي 11كاتذمَير )   
بةِرَيز هَيمن هةورامي  عَيراق بة سةرؤكايةتي د. ظاال فريد ابراهيم سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبووني

ساَلي ثَينجةمي (ي خولي 5سةرؤك و، بةِرَيز مين نيب قهوضي سكرتَيري ثةرلةمان, دانيشتين ذمارة )جَيطري 
 ( ي خؤي بةست.2019)

 بةرنامةي كار:
( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان 47( و ماددةي )16بةثَيي حوكمي بِرطةي )يةكةم(ي ماددةي )

مااارة )عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِر – لااة 5ياريدا بةرنامةي كاري دانيشتين ذ كااةم  ساااَلي ية (ي 
تااذمَير ) لااة كا سااتان  لااةماني كورد بااذاردني ثةر جااةمي هةَل شااةممة 11خولي ثَين سااَي  يااوةِرؤ رؤذي  ثااَيش ن (ي 

 ( بةم شَيوةية بَيت:8/5/2019رَيكةوتي )
سااةرؤكاي مااةزراوةي  نااةوةي دا سااتان يةكةم: دةنطدان لةسةر  )ثَيشنيازي ياساي كارا كرد هااةرَيمي كورد  –ةتي 

كاااني ) حااوكمي ماددة ، 89عَيراق و هةمواري شَيوازي هةَلبذاردني سةرؤك تا ثةسند كردني دةستور( بةثَيي 
 ( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان.96، 93، 91، 90

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.

(ي ئاسايي وةرزي طرَيداني 5طةىل كوردستانةوة دةست بة دانيشتنةكةمان دةكةين، دانيشتين ذمارة )بةناوى 
 عَيراق. -يةكةم، ساَلى يةكةم، لة خوىل هةَلبذاردني ثَينجةمي ثةرلةماني كوردستان 

 بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان.
سااةرؤكايةتي ثةر سااتةي  مااةزان دة ثااريؤزي رة مااانطي  نااةوةي  يااةكي بةبؤنةي هات سااتان  ثريؤزباي لااةماني كورد

طااةورةو  خااواي  لااة  كااارين  كااات، داوا هااان دة سااتان و جي سااَلماناني كورد شاات مو طةرم ئاراستةي ئَيوةي بةِرَيزو ط
هااةرَيمي  سااةر  شاانت بة باااَل بكَي تااةبايي  ياَازي و  ميهرةبان كة طياني لَيبوردةيي و يةكرت قةبوَل كردن و يةك ر

بااةِرَيز لااة  سااتا داوا  سااتاندا، ئَي ئااةمِرؤ  كورد شااتين  كاااري داني مااةي  كااة بةرنا كااةين  لااةمان دة سااكرتَيري ثةر
 خبوَينَيتةوة، فةرموو.

 قهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان: بةِرَيز منى نيب نادر
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةرنامةى كار
ماااددةي 16بةثَيى حوكمى بِرطةكاني )يةكةم و دووةم و سَييةم( لة ماددةي ) لااة  ( و 18)( و بِرطةي سَييةم 

ماااددةي ) لااة  كاااني )54بِرطةكاني )يةكةم و ثَينجةم(  ثااةيِرةوى 57و  56و  55و  52و  47( و ماددة لااة   )
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شااتين  -ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان كاااري داني مااةي  عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياريدا بةرنا
جااةمي هة5ذمارة ) خااولي ثَين لااة  كااةم  ساااَلي ية بااةهارةي  تااذمَير (ي ئاسايي خولي  لااة كا لااةمان  بااذاردني ثةر َل

 ( بةم شَيوةية بَيت:8/5/2019(ى ثَيش نيوةِرؤي رؤذى ضوار شةممة رَيكةوتى )11)
سااتان  هااةرَيمي كورد سااةرؤكايةتي  مااةزراوةي  نااةوةي دا  –يةكةم: دةنطدان لةسةر  )ثَيشنيازي ياساي كارا كرد

كاااني ) عَيراق و هةمواري شَيوازي هةَلبذاردني سةرؤك تا ثةسند كردني حااوكمي ماددة ، 89دةستور( بةثَيي 
 ( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان.96، 93، 91، 90

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

(ي ئاسايي لةطةَل ناوي ئامادة نةبووان 4زؤر سوثاس، بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان ثوختةي دانيشتين ذمارة )
 َلةت خبوَيننةوة.بة مؤَلةت و بةبَي مؤ

 بةِرَيز منى نيب نادر قهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ماااارة ) شاااتين ذ تاااةي داني كاااةوتي 4ثوخ شاااةممة رَي ضاااوار  ساااايي رؤذي  شاااَيوةيةي  3/4/2019(ي ئا باااةم 

 خوارةوةية:
 دةستثَيكردني دانيشنت لةاليةن بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان.-1
نااداماني خوَين -2 بااووني ئة مااادة  نااةبوون و ئا مااادة  ناااوي ئا شاانت و  تااةي داني كااارو ثوخ مااةي  نااةوةي بةرنا د

 دانيشتين ثَيشوو لة اليةن بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان.
مااةزراوةي  -3 نااةوةي دا كااارا كرد ساااي  شاانيازي يا بااة ثَي سااةبارةت  ساايؤنةكان  سااةرؤك فراك نااةوةي  روون كرد

سااتان  هااةرَيمي كورد ياَار –سااةرؤكايةتي  نااي ع سااند كرد تااا ثة سااةرؤك  بااذاردني  شااَيوازي هةَل هااةمواري  اق و 
 دةستور. 

 دةست ثَيكردني بِرطةكاني بةرنامةي كار لة اليةن بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان. -4
عَيراق و  –طفتوطؤ كردني ثَيشنيازي ياساي كارا كردنةوةي دامةزراوةي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان  -5

 زي هةَلبذاردني سةرؤك تا ثةسند كردني دةستور.هةمواري شَيوا
مااارة ) شااتين ذ بااؤ داني نااةبوون  مااادة  سااايي 4ناوي ئةو ئةندامانةي مؤَلةت ثَيدراون، يان بةبَي مؤَلةت ئا (ي ئا

 :3/4/2019خولي بةهارةي ساَلي يةكةم لة خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةمان لة بةرواري 
 بااَلنبؤ حممد علي/ مؤَلةت.-1
 ئامادة نةبوو. /مصطفىمجال حوَيز  -2
 زياد جبار حممد/ مؤَلةت. -3
 شنؤ اشقي عبداهلل/ مؤَلةت. -4

 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان.
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لااة دةن يااة  كااة بريتي كااةين،  طاادان ئَيستا دةست بة جَي بةجَي كردني بةرنامةي كاري دانيشتين ئةمِرؤمان دة
عَيراق و هةمواري  –لةسةر  )ثَيشنيازي ياساي كارا كردنةوةي دامةزراوةي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان 

( 96، 93، 91، 90، 89شَيوازي هةَلبذاردني سةرؤك تا ثةسند كردني دةستور( بةثَيي حوكمي ماددةكاني )
 لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان.

 ةي ياسايي دةكةين كة بفةرموون بؤ شوَيين تايبةتي خؤيان.داوا لة سةرؤكايةتي ليذن
 نوقتةي نيزاميمان هةية، بةَلَي فةرموو.

 بذار خالد عبداهلل:  بةِرَيز
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 راثؤرتي ليذنةمان لةبةر دةست نيية، ناكرَيت وا دانيشنت بِروات، ئةطةر راثؤرتةكةمان لةال نةبَيت.
 د ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ظاال فري

نااة  راثؤرتي ليذنة تةنها بريتيية لة داِرشتنةوةي ثَيشنيارةكان، ئَيستا كة خوَيندرايةوة هةر هةمووي دةخةي
يااة  بااووة، بؤ نااةوة دا لااة كؤبوو بااةردةوام  بةردةستتان، لةبةر ئةوةي دوَيين تاكو نزيكي ئَيوارة ليذنةي ياسايي 

بااةِرَيزان  سااةر راثؤرتةكة ئَيستا بؤ  طااي لة شاانيار دةن بااة ثَي شاانيار  تااةوةو ثَي لااةمان دةخوَيندرَي نااداماني ثةر ئة
لااة  ئااةوةي  بااةر  يااة، لة شااتان لةال نااةي ياساي ثااؤرتي ليذ يااة، را ساااكةتان لةال ثاارؤذة يا شااتان  ياَانت، هةموو دةدر

 دانيشتين طفتوطؤ هةر هةمووي دابةش كرا بوو بةسةر ئةنداماني ثةرلةمان، بةِرَيز كاك سؤران فةرموو.
 ِرَيز سوران عمر سعيد:بة

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ماااددةي ) يااان 90بااةثَيي  ثاارؤذة  سااةر  طاادان لة شااتين دةن سااتان داني لااةماني كورد ناااوخؤي ثةر ثااةيِرةوي  لااة   )

طااادار  ناادامان ئا ئااةوةي ئة بااةبَي  ثااةِري و  خااةوة زؤر تَي ثااةرَيت، بةدا ياااتر تَي يااةك ز لااة هةفتة ياَات  شاانياز ناب ثَي
كة بؤ دةنطدان دانرا بوو دواتاخنست، ئةوة شكاندني ثةيِرةوة كة ئةركي بةِرَيزتانة  بكةنةوة ئةو دانيشتنةي

 ثيادةي بكةن، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك مةم فةرموو.
 بةِرَيز مةم برهان حممد قانع:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 رانة، سوثاستان دةكةم.تَيبينيةكةي منيش ئةوةي كاك سؤ

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان.
يااةك 90ماااددةي ) ماااوةي هةفتة لااة  سااتة  كااة ثَيوي حااة،  سااتان واز لااةماني كورد ناااوخؤي ثةر ثااةيِرةوي  لااة   )

بااةاَلم خ بااةتَيك دةنطدان لةسةر ئةو ثرؤذة ياساية بكرَيت دواي خوَيندنةوةي دووةمي،  هااةر با ناان  تااان دةزا ؤ
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بااةَلكو  ناااوخؤ،  ثااةيِرةوي  تااةنها  نااةك  سااي،  سااتيقراري سيا باادةئي ئي كااداني مة شااَيواندن و تَي بااةهؤي  بااوو  كة 
ئااةو  بااؤ  دةستورو ياسا عاديةكانيش لة ئاستيدا دةوةسنت، بؤية دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بة طةِرانةوة 

ئااة مةبدةئانةي كة سيفةتي ئيلزاميان هةية، كة مةب ئااةو مةبدة بااؤ  نااةوة  ساايية، طةِرا سااتيقراري سيا دةئي ئي
نااة  تااةي الية ئااةو كا تااا  كااات،  تاااخري ب ساااية  ثاارؤذة يا ئااةو  سااةر  طاادان لة نااةوةي دةن تااواني كؤبوو سااتوريية  دة
يااة و  سااي هة ناادَيكي سيا ساااكة رةهة ثاارؤذة يا ناان  تااان دةزا ئااةوةي خؤ بااةر  تااةوافوق، لة نااة  ساايةكان دةطة سيا

كااة ثَيويست بوو كات بدرَيت بة ال نااةي  طااةو ماددا ئااةو بِر يةنة سياسيةكان، بؤ ئةوةي بطةنة تةوافوق لةسةر 
طؤِرانكارييان تَيدا دةكرَيت لةناو ياساكةدا، ثةرلةماني كوردستان لة خولي ثَينجةميدا بِرياريداوة كة بةشَيك 

هااةرو يااةكرتي و  لااة  ساايةكان  نااة سيا نااةوةي الية يااك كرد يااةك نز لااة  لااة بَينت لة ضارةسةر كردني كَيشةو  ةها 
باادةئي  بااؤ مة نااةوة  سااة طةِرا ئااةو ئةسا سااةر  يااة لة كااورد، بؤ ماااَلي  ناااو  ياازي  يااةك ر لااة  نااي  طاااري كرد ثارَيز
شااَيَلكاري  بااة ثَي خااراوة،  ساااكة دوا ثاارؤذة يا سااةر  طاادان لة مااة دةن باادةئَيكي مولزة كااة مة سااي  سااتيقراري سيا ئي

 ثةيِرةوي ناوخؤ دانانرَيت، زؤر سوثاس.
ساا نااةي يا سااةرؤكي ليذ بااةِرَيز  ئااةو فااةرموو  ضااني  باازانني  كااة،  ثااَي ب ساات  ساااكةوة دة شاااني يا لااة ناوني ايي 

 ثَيشنيارانةي كة ثَيشكةش كراون.
 خالد عبداهلل:بذار بةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سااتان  هااةرَيمي كورد سااةرؤكايةتي  مااةزراوةي  نااةوةي دا كااارا كرد ساااي  شاانيازي يا ساااي ثَي شااانَي يا  –سااةر ناوني

 ةَلبذاردني سةرؤك سَي ثَيشنيار هةية:عَيراق و هةمواري شَيوازي ه
سااتان  هااةرَيمي كورد سااةرؤكايةتي  مااةزراوةي  نااةوةي دا كااارا كرد ساااي  هااةموار  –ثَينشيارا ئَيكَي/ يا ياَاراق و  ع

 عَيراق. –كردني ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان 
 عَيراق. – ثَيشنياري دووةم/ ياساي كارا كردنةوةي دامةزراوةي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان

 ثَيشنياري سَييةم/ وةك خؤي تَينَيت.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان.
 ديارة سَي ثَيشنياز هةية لةسةر ناونيشاني ثرؤذة ياساكة:

 ثَيشنيازي يةكةم ئةوةية  كة ناونيشاني ياساكة بةم شَيوةية هةموار بكرَيتةوة:
سااا سااتان )يا هااةرَيمي كورد سااةرؤكايةتي  مااةزراوةي  نااةوةي دا كااارا كرد ساااي  –ي  نااي يا هااةموار كرد ياَاراق و  ع

 عَيراق(. –سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان 
تااةوة،  خااؤي تَينَي كااو  ئااةوةي وة طااةَل  يااة لة بةِرَيزان لة دةنطدان عادةتةن ئةو ثَيشنيازانةي كة جياوازيان هة

نااة  ئااةوان خبرَي جااار  كااةم  سااتة ية بااةاَلم دوو ثَيوي طاادان،  نااة دةن ياَات دةخةي خااؤي تَين نااةوة، وةك  دةننطدا
سااةر  يااة لة طاادان وا عااوريف دةن يااة  هاااتووة، بؤ كااةدا  لااةناو ثرؤذة كااة  ثَيشنيازمان هةية جياوازن لةطةَل ئةوةي 
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سااايي  نااةي يا ثَيشنيازةكان ئةوةي جياوازة دةخةينة دةنطدان، كة ئةو دةنطي نةهَينا وةكو خؤي سةرؤكي ليذ
شااانةكة ناونيشان لااة ناوني ةكة دةخوَينَيتةوةو دةخيةينة دةنطدانةوة، بؤية ثَيشنيازي يةكةم داواي طؤِرانكاري 

 كردووة دةخيةينة دةنطدانةوة ضةند كةس لةطةَليةتي دةست بةرز بكاتةوة؟ بةِرَيز سؤران فةرموو.
 بةِرَيز سوران عمر سعيد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئااةو ث بااووم بؤية كةس دةنط نادات،  يااةكَيك  ماان  كااراوة،  تااةرح  كااة  يااة  ئااةوة ني سااراوة وةك  كااة نوو شاانيازة  َي

هااةمواري  هااةرَيم،  سااةرؤكايةتي  مااةزراوةي  ساااي دا هااةمواري يا لةوانةي كة تةرحم كرد، شتَيك نيية بةناوي 
كااةن،  هااني نا بااةِرَيزان  ناااوة  بااةو  سااايةك  يااة يا شااتَيك ني لااةويا  مااةزراوة  ئااةو دا هااةرَيم،  سااةرؤكايةتي  ساااي  يا

 .سوثاس
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

لااة  يااة،  ماان هة نااةوةى ئينااةخَير، الى  ساااى كاراكرد كااراوة، يا شاانيازةكة  شااَيوةية ثَي بااةو  طاارياوة  صااات وةر ن
سااةند  تااا ثة سااةرؤك  بااذاردنى  شااَيوازى هةَل هااةموارى  عاارياق،  سااتان ـ  هااةرَيمى كورد دامةزراوةى سةرؤكايةتى 

ياا يااةك هة سااتوور، ِرا نااى دة ساااى كرد كااة يا يااة  تااةوة، ِراى دووةم ئةوة خااؤى تَينَي شااانةكة وةك  كااة ناوني ة 
هااةرَيم مكاراكردنةوةى دامةزراوةى سةرؤكايةتى هةرَي سااةرؤكايةتى  ساااى  ى كوردستان ـ عرياق و هةموارى يا

هةية ِرايةكة، وة كراوة، ضةند كةس لةطةَليةتى ئةوةى كة ليذنةى ياسايي خوَينديةوة دةست بةرز بكاتةوة؟ 
شاانيازةكة  نااط ثَي نااةى دة بااة زؤري كااة دذن؟  نااةى  شاانيارةكة ئةوا كةس لةطةَلى نيية، ضةند كةس دذيةتى؟ ثَي

 كرايةوة، ثَيشنيازى دووةم بةِرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايى؟ كاك بذار فةرموو. تِرة
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 دامةزراوةى سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستان ـ عرياق.ثَيشنيارا دوهَى، ياساى كاراكردنةوةى 

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
نااةوةى  ساااى كاراكرد كااردووة، يا شااتطرييان  لااةمان ث ناادام ثةر سااَى ئة كااة  شاانيازى دووةم  كااراوة ثَي شااَيوةية  بةو 

ضاااةن طاادان  ناااة دةن عاارياق. دةخيةي ساااتان ـ  هااةرَيمى كورد ساااةرؤكايةتى  مااةزراوةى  ئاااةو دا طاااةَل  كااةس لة د 
تااةنها شاانيارةية؟  تااةوة؟ (9 ) ثَي بااةرز بكا ساات  يااةتى دة كااةس دذ ضااةند  يااةتى،  كااةس (  77 ) كااةس لةطةَل

نااة ِرة خااؤى  تبةزؤري كااو  ساااكة وة شاانيازى يا سااايى ثَي نااةى يا سااةرؤكى ليذ بااةِرَيز  شاانيازةكة،  يااةوة ثَي كرا
 بيخوَينةوة با بيخةينة دةنطدان، فةرموو.

 :بةِرَيز بذار خالد عبداهلل
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

شااَيوازى  هااةموارى  عاارياق، و  سااتان ـ  هااةرَيمى كورد ثَيشنيازى ياساى كاراكردنةوةى دامةزراوةى سةرؤكايةتى 
 هةَلبذاردنى سةرؤك تا ثةسةند كردنى دةستوور.
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 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

طااىئةوةى كة خوَينرايةوة دةخيةينة دةنطدان، ضةند  بااة دةن (  88 ) كةس لةطةَليةتى دةست بةرز بكاتةوة؟ 
يااة  طااةَلى ني بااةِرَيز لة ضااةند  بااورن  يااةوة، ب خااؤى ما كااو  سااايةكة وة ئةندامى ثةرلةمان ناونيشانى ثَيشنيازى يا

تااةوة؟ بااةرز بكا ساات  ئااةو  (20 ) دة سااايى  نااةى يا سااةرؤكى ليذ بااةِرَيز  كااةم  ماااددةى ية لااةمانتار دذة،  ثةر
 ةر ماددةى يةكةم بياخنةِروو، فةرموو.ثَيشنيازانةى كة هةن لةس

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ض ثَيشنيار لةسةر نينن. 1ماددةى/
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 بةَلَى د. ِرَيواز فةرموو.
 بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حسني:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
شاانيارةكان  بااةِرَيزتان هااةموو ثَي هااةبوو  ياااتر  شاانيارَيك ز لااة ثَي ياَاك  نااوَى، كات ثااةيِرةوى  طااوَيرةى  بااة  ناان  دةزا

نااةوة،  تااة دةنطدا ئااةنرَيت و دذ ناخرَي كااراو دا دةخرَينة دةنطدانةوة كامةيان زياترينى هَينا ئةوة بة ثةسةند 
كااةى دةخ نااةوة ودذة تااة دةنطدا مااةوزو  دةخرَي بااةآلم ئةطةر يةك موقتةرةح هةبوو بؤ يةك  طاادان،  تااة دةن رَي

ساات  تااةوة ثَيوي ئااةوة دةيبا نااا  ياااترى هَي مااةيان ز ئةطةر سييان بوو دووان بوو، هةمووان دةخرَينة دةنطدان كا
 ناكات دذ خبرَيتة دةنطدان.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

ناادامى ئااةوان  بةِرَيز د. ِرَيواز هةموو ثَيشنيارةكان دةخةينة دةنطدان، ضةند ئة كااات و  ياادى دة لااةمان تةئ ثةر
لااةمانيش  ناادام ثةر ضااةند ئة وةردةطرين و ثَييان دةَلَيني ئةوةندة ئةندام ثةرلةمانة لةطةَل ئةو ثَيشنيارةية، 
لااةمانتاريش دذى  ضااةند ثةر كااة  بااَى  يااار  ئااةوةى د بااؤ  طاارين  طاادان وةردة هااةر دةن دذ دةوةستَيتةوة و ئةويش 

 ةكةم سةرؤكى  ليذنةى ياسايى فةرموو.وةستاوةتةوة بةَلَى، سوثاس، ماددةى ي
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ماددةى يةك ض ثَيشنيار نةبووينة.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 بةَلَى كاك عبدالستار نوقتةى  نيزامى هةية، فةرموو.
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 بةِرَيز عبدالستار جميد قادر:
 ةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَيز س

شااى خواي بةناوى  كاارد، بة شاانيارَيكمان  خااؤى ثَي بةخشندةى ميهرةبان، سةبارةت بة ناونيشانةكة ئَيمة كاتى 
ياَارة  كااة ل شاانيارةكانةوة  لااة ثَي سااتا  ئةوة كة خبرَيتة ليذنةى ياسايى و تاوتوَى بكرَى و تةئيديش كرا، بةس ئَي

سااةرؤكايةتى لةبةردةستيش دا هةية و ئةوةى كة باسيشتان كرد هة ساااى  ر باسى نةكرا، كة كاراكردنةوةى يا
شااة  ثااَيم خؤ نااازائ  سااتان،  هااةرَيمى كورد لااة  بااَى  لااةمانى  سااتمى ثةر نااةوةى سي هةرَيم بةشَيوةيةك كة ِرةنطدا
تااةوة،  بااؤ بكا ليذنةى ياسايى وةآلمم بدةنةوة كة بةشى ئةوةندة ثشتطريى كراوة كة ليذنةى ياسايى سياغةى 

 سوثاس.
 فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان: بةِرَيز د.ظاآل

 بةِرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايى وةآلمى بدةنةوة، فةرموو.
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 91ئةم وةكو ليذنا ياسايى هةمى ئةندامَيت دطةل ليذنا ياسايى دا ئامادة بووينة ئةو ثَيشنيارا لديظ ماددَى 

تااى و ثةيِرةوى ناوخؤى ثة مااة وةرطر رلةمانى ئةو ثَيشنيارا سَى ئةندام ثةرلةمان ثشتطرييا وَى ِرةئى كردبت 
مااى  شاانيارةك دذى نيزا طااةر ثَي تااةكى ئة مة جهَى وَى دناظ ِراثؤرتا ليذنا ياسايى دا كرى، ئةمما ئةطةر لة حاَلة

سااَى طااةر  لاَاةتى ئة لااة حا لاَاةتى و لااوى حا ياَات  لااةمانى ب مااى ثةر لااةمانا  سياسى و مةبادئى عام ونيزا ناادام ثةر ئة
يسية، لةوما ئةوى دى هةمى جهَى دناظ ِراثؤرتا ليذنا ياسايى ظثشتطريى نةكردبت ل ظان حاَلةتا بتةنَى مة نة

 دا هةى.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

بااةِرةت كااةم  ماااددةى ية لااة  كااارى  بااؤ طؤِران كااراوة  سااةرؤكى مام زؤر سوثاس، ماددةى يةك هيض ثَيشنيارَيك  َيز 
 ليذنةى ياسايى؟ ماددةى يةكةم وةكو خؤى خبوَيننةوة بؤ ئةوةى بيدةينة دةنطدان، فةرموو.

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ماددةى يةكةم/ ......... .
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك سؤران فةرموو.
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 ؤران عمر سعيد:بةِرَيز س
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

هااةموو  2لة ثةيِرةوى ناوخؤ بِرطةى  91ماددةى  شاانياز  يااةك ثَي ياااتر لة زؤر وازحة، دةَلَى/ لة كاتى بوونى ز
شااتيوانى  يااة ث ئااةنرَيت، بؤ كااراو دا سااةند  ثَيشنيازةكان دةخرَيتة دةنطدان كاميان زؤرينةى دةنطى هَينا بة ثة

 م دذ وةرناطريَى لة كاتى بوونى زياتر لة ثَيشنيازَيك، زؤر سوثاس.قسةكةى د. ِرَيواز دةكة
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

كااة وةآلم  كااةوة  ناااو بابةتَي نااة  ياازام نةخة تااة ن بااة نوق يااة  يااةوة، تكا ثااةِرى و وةآلم درا تااَى  تااة  ئااةو بابة تااةواو، 
 دةدرَيتةوةو تَى دةثةِرَى، بةَلَى كاك بذار فةرموو.

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

مااارة )1ماددةى  عاارياق ذ ساااَلى 10/ ياساى هةَلثةساردنى دامةزراوةى سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستان ـ  ( ى 
 هةَلدةوةشَيتةوةو دامةزاروةى سةرؤكايةتى هةرَيم كارادةكرَيتةوة. 2018

 مان:بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلة

طااةَل 88ضةند كةس لةطةَل ئةو ماددةيةية دةست بةرز بكاتةوة؟ ) ئااةوةي لة ( ئةندام ثةرلةمان لةطةَليةتي، 
تااةوة؟ ) بااةرز بكا ساات  يااة دة طااي )7ن كااؤي دةن بااة  يااة،  طااةَلي ن لااةمان لة ناادام ثةر لااةمان 88( ئة ناادام ثةر ( ئة

 ( بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي.2ماددةكة ثةسةند كرا، ماددةي )
 ز بذار خالد عبداهلل:بةِرَي

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ( دوو ثَيشنيار هةية:2ماددةي )

 ثَيشنياري يةك كة جياوازة لةطةَل ئةصَلي ثَيشنيازةكة ثَيشنيارةكة ئةوةية:
هاااةرَيم  ساااتورييةكاني  ماااةزراوة دة ساااةر دا هاااةرَيم بة ساااةرؤكايةتي  ساااةاَلتةكاني  شاااكردني دة ساااي دابة دا يا

شاااَيتةوة و د ساااةآلتةكاني هةَلدةوة شاااَيوةيةك دة تاااةوة بة هاااةموار دةكرَي ناااةكاني  ئاااةرك و فةرما ساااةآلت و  ة
 ثرؤتؤكؤلي تةشريفاتي بَيت هاوشَيوةي عرياق.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ساات  يااةتي دة لااة طةَل كااة  ئااةوةي  كااراوة،  لااَي  شااتطريي  لااةمانتارةوة ث ئةو ثَيشنيارةي كة هةية لةاليةن سَي ثةر

تااةوة؟ )بااةر تااةوة؟ )20ز بكا بااةرز بكا ساات  كااة دذة دة ئااةوةي  يااةتي،  لااةمانتار لةطةَل لااةمانتار 83( ثةر ( ثةر
ماااددةي ) سااايي،  نااةي يا سااةرؤكي ليذ بااةِرَيز  نااةطريا،  شاانيارةكة وةر يااةتي، ثَي بااؤ 2دذ نااةوة  خااؤي خبوَي كااو  ( وة

 ئةوةي بيخةينة دةنطدان.
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 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:
 ان.بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةم

 (2ماددةي )
مااارة  هااةرَيم ذ سااتورييةكاني  مااةزراوة دة سااةر دا هااةرَيم بة سااةرؤكايةتي  سااةاَلتةكاني  شااكردني دة ساااي دابة يا

 هةَلدةوةشَيتةوة. 2017(ي ساَلي 2)
 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كااة  نااةي  ئااةو ئةنداما طاادان،  نااة دةن يااةتي دةخيةي كااو خؤ يااةوة وة كااة خوَيندرا بااةرز ئااةوةي  ساات  طااةَلن دة لة
( بةِرَيز سةرؤكي 3( ئةندام ثةرلةمان لةطةَليةتي، ماددةكة وةكو خؤي ثةسةند كرا، ماددةي )88بكةنةوة؟ )

ماااددةي  سااةر  كااردووة لة ليذنةي ياسايي ئةو ثَيشنيارانةي كة هةن و زياتر لة سَي ئةندام ثةرلةمان تةئيدي 
 ( خبةنةِروو.3)

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر

سااةندكردني 3لةسةر ماددةي ) تااا ثة سااتةي ) يااةك/ ِر شاانيازا  نااة، ثَي ياااواز هة شاانيازي ج ( هةندةك ِرةئي و ثَي
 دةستوور( البدرَي.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةَلَي، ِراي دووةم و سَييةميش خبوَيننةوة.

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:
 سةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَيز 

( ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني و 2( بِرطا )89( ل ديظ ماددةي )3( هةروةسا لةطةَل ثَيشنيارا )2ثَيشنيارا )
ياات  سااايي د يااذنا يا كااو ل مااة وة ساااييا داي،  ياَات يا يااذنا كاروبار كااو ل نااد  يااذنا تايبةمتة ئةو ئةرك و دةسةآلتَيت ل

شااتنة صاايغةيةكي داِر شاانيارَيت كؤبوونا خؤدا هةم طةيشتينة  هااةردوو ثَي ظااان  بااةرا  ناااظ  تااةوفيق د  بااؤ  نااي  كا 
طاادانَي،  بااةر دةن يااة  كااةين بيخة تااة د ئاراستة كري دا ظي شَيوةية مة وةكو ليذنةي ياسايي داخازَيش جةنابَي 

شاانيارا ) طااةكاني )2ئةو ثَيشنيارةذي دبيتة ثَي حااوكمي بِر لااة  بااةدةر  كاارَي ) ياااد ب يااةك ز لااة 3( و )2(، بِرطة  )
ساااَلي 1ياساي سةرؤكايةتي هةرَيم ذمارة )ماددةي يةكةمي  هااةرَيم دوو 2005(ي  سااةرؤكي  هااةمواركراو،  ي 

 جَيطري دةبَيت و ئةرك و دةسةآلتةكانيان لةاليةن سةرؤكي هةرَيمةوة دياري دةكرَيت(. 
 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

سااتوور(  ثَيشنياري يةكةم دةخةينة دةنطدان، ثَيشنياري يةكةم ئةوة سااةندكردني دة تااا ثة سااتةي ) كااة ِر بااوو 
تااةوة؟  بااةرز بكا ساات  البدرَيت، ضةند كةس لةطةَلة كة دةستةواذةي )تا ثةسةندكردني دةستوور( البدرَيت دة

شاانيارةكة 14) كااة ثَي يااة  ( ئةندام لةطةَليةتي كة ئةم ثَيشنيازة قبوَل بكرَي، ضةند ئةندام ثةرلةمان لةطةَل ن
طااي )قبوَل بكرَي با دةست بة بااة دةن شاانيارةكة  ئااةوةي 86رز بكاتةوة؟ ثَي يااةوة،  لااةمان ِرةت كرا ناادام ثةر ( ئة
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سااَي  لااة  ياااتر  هااةن ز تاار  بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي خستيةِروو بؤ بةِرَيزتان ئةوةبوو كة دوو ثَيشنياري 
ئااةجنام دا يااان  نااةوةي خؤ سااايي كؤبوو نااةي يا شاانيارة، ليذ لااةو دوو ثَي بااةر كةس تةئيدي كردووة، بةآلم  وة، لة

لااة 89ِرؤشنايي بِرطةي دووةم لة ماددةي ) كااردن  تااةوفيق  بااة  سااتان  لااةماني كورد ( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةر
طااةي ) ياَاي بِر بااة ث شااتؤتةوة  ماااددةي 2نَيوان ئةو دوو ثَيشنيارةي كة جياوازيان هةية ثَيشنيارَيكيان داِر لااة   )

شاات89) سااايي دايِر شاانيارة ( و ئَيستا ئةو ثَيشنيارةي كة ليذنةي يا ئااةو ثَي طااةر  طاادان، ئة نااة دةن ؤتةوة دةخيةي
نااداماني  سااَي ئة يااةن  بااوو لةال يااد كرا بااوون و تةئ شاانيار كرا كااة ثَي شااووتر  شاانيارةكةي ثَي نااا دوو ثَي طااي هَي دةن
تااةوفيق  بااؤ  ضااونكة  شااتؤتةوة،  سااايي دايِر نااةي يا كااة ليذ ئااةوةي  بااةر  ثةرلةمان ئةوان سقوت دةكةن لة بةرام

ةي هةية كة داِرشتنةوةي ثَيشنيارةكان بكات، بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي كردن ليذنةي ياسايي ئةو حةق
 ئةو ثَيشنيارةي كة داتان ِرشتؤتةوة فةرموو بيخةنة ِروو. 

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل: 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (2ثَيشنياري )
 بِرطةيةك زياد بكرَيت بةم شَيوةية:  

مااارة )3( و )2بِرطةكاني )بةدةر لة حوكمي  هااةرَيم ذ سااةرؤكايةتي  ساااي  كااةمي يا ساااَلي 1( لة ماددةي ية (ي 
سااةرؤكي 2005 يااةن  سااةآلتةكانيان لةال ئااةرك و دة ياَات و  طااري دةب هااةرَيم دوو جَي سااةرؤكي  هااةمواركراو  ي 

 هةرَيمةوة دياري دةكرَيت.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

تااة ضةند ثةرلةمانتار لةطةَليةتي دةسيت بةرز بكاتةوة؟ ئةو ثَيشنيارة دةخةينة دةنطدان،  كاتى دةنطدان نوق
بااا 84نيزامى وةرناطريَى، ثَيشنيارةكة بة دةنطى ) يااةتى  لااةمانتار دذ ضااةند ثةر بااوَلكرا،  لااةمان ق ( ئةندام ثةر

طااى )23دةست بةرز كاتةوة؟ ) بااة دةن شاانيارةكة  كاار84( كةس دذى ثَيشنيارةكةن، ثَي بااوَل  لااةمانتار ق ا، ( ثةر
تااة 3بةِرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايى ماددةى ) سااةر درا كةوا طااى لة كااة دةن ( خبوَينةوة لةطةل ئةو ثَيشنيارةى 

 ( بِرطةى )يةكةم( و بِرطةى )دووةم(، فةرموو.3دةبَيت بة دوو بِرطة ماددةى )
 بةرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةِرَيزسةرؤكى ثةرلةمان.

 (: 3ماددةى )
مااارة ) بةدةر لة حوكمي يةكةم: ياَاراق ذ سااتان ـ ع هااةرَيمي كورد سااةرؤكايةتي  ساااي  لااة يا (ي 1ماااددةي دووةم 

ئااةرك 2005ساَلي  بااةو  بااذَيردَيت  ي هةمواركراو، ثةرلةماني كوردستان ـ عَيراق سةرؤكَيك بؤ هةرَيم هةَلدة
نااي د سااةند كرد سااتوري و دةسةاَلتانةي كة لة ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان ـ عَيراقدا هةية، تا ثة ة

ياَات و،  ياااري دةكر سااةاَلتةكاني د هااةرَيم و دة سااةرؤكي  بااذاردني  شااَيوازي هةَل ياادا  كااة تَي ياَاراق  سااتان ـ ع كورد
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نااةوة  سةرؤك لةسةر ئاسيت ناوخؤ و دةرةوةش نوَينةرايةتي هاوواَلتياني كوردستان ـ عَيراق دةكات و بةناويا
 سةاَلتةكاني هةرَيمدا دةكات.دةدوَيت و هةماهةنطي لة نَيوان دةسةاَلتة فيدراليةكان و دة

طااةكاني ) دووةم: حااوكمي بر لااة  هااةرَيمي 3( و )2بااةدةر  سااةرؤكايةتي  ساااي  لااة يا كااةم(  ماااددةي )ية لااة   )
ئااةرك و 2005(ي ساَلي 1كوردستان ـ عَيراق ذمارة ) ياَات و  طااري دةب ي هةمواركراو، سةرؤكي هةرَيم دووجَي

 ةكرَيت.دةسةاَلتةكانيان لةاليةن سةرؤكي هةرَيمةوة دياري د
 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

نااةوة؟ )3( دةخةينة دةنطدان ئةو ئةندامانةى لةطةل ماددةى )3ماددةى ) بااةرز بكة ناادام 86( با دةست  ( ئة
كااة 21ثةرلةمان لةطةَليةتى، ئةوةى لةطةَل نيية با دةست بةرز كاتةوة؟ ) يااة، ماددة طااةَلى ني ( ثةرلةمانتار لة

طااى ) ماااددةى )86بة دةن كاارا.  سااةند  لااةمانتار ثة بااةَلَى 4( ثةر فااةرموو.  سااايى،  نااةى يا سااةرؤكى ليذ بااةِرَيز   )
 خاتون نوقتة نيزامى هةية؟ )ِروثاك( خان فةرموو.

 بةرَيز روثاك امحد رمحان:
 بةِرَيزسةرؤكى ثةرلةمان.

 نيزاميم نيية. من لة بِرطةى ثَيشووتر نوقتة نيزاميم هةبوو كة بة داخةوة وةرتان نةطرت لةوة نوقتة
 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

سااايى،  نااةى يا سااةرؤكى ليذ بااةَلَى  ناااطريَى،  مااى وةر تااة نيزا كااراوة نوق سااةر  سااةى لة بِرطةى ثَيشوو تةواو بوو ق
ماااددةى ) لااة )4فةرموو  ياااتر  كااراون ز كااة  شاانيارانةى  ئااةو ثَي نااةوة  كااردوون 3( خبوَي ياادى  لااةمانتار تةئ ( ثةر

 روو. بياخنةنة
 بةرَيزبذار خالد عبداللة:
 بةِرَيزسةرؤكى ثةرلةمان.

 ( ثَينج ثَيشنيار هةنة:4ماددةى )
 مةرجى بِروانامة بؤ خؤثااَلوتن زياد بكرَيت بةاليةنى كةم بةكالؤريؤس بَيت.-1
 دةست لةكار كَيشانةوةى سةرؤكى براوة لة حزبايةتى.-2
بااة 4ثَينجةم لة ماددةى )( وةك خؤى تَينَيتةوة تةنها خاَلى 4ماددةى )-3 ( دةنطدان بة نهَينى بَيت و نةك 

 ئاشكرا.
ناادامانى 4ماااددةى ) -4 سااَيى ئة سااةر  بااةدةنطى دوو لة سااةرؤك  جااةم  خاااَلى ثَين تااةنها  ياَات  خااؤى تَين ( وةك 

 ثةرلةمان و بة نهَينى هةَلبذَيردرَيت.
 وةك خؤى تَينَى.  -5

 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
مااةرجى ث كااة  بااووة  ئااةوة  كااةم  شاانيارى ية طاادان، ثَي نااة دةن كااةم دةخةي شاانيارى ية يااة ثَي شاانيارمان هة ياَانج ثَي

شاانيارةية  ئااةو ثي بِروانامة بؤ خؤثااَلوتن زياد بكرَين و بةاليةنى كةم بةكالؤريؤس بَيت، ضةند كةس لةطةَل 
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لااة22با دةست بةرز بكاتةوة خراية دةنطدان؟ ) بااا ( كةس لةطةَلداية، ضةند ثةر شاانيارية  ئااةو ثَي مانتار دذى 
 ( ثةرلةمانتار دذيةتى، ثَيشنيارةكة رةت كرايةوة.69دةست بةرز كاتةوة؟ )

 ثَيشنيارى دووةم بةرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايى، بةِرَيز كاك )كاوة( فةرموو.
 بةرَيِز كاوة عبدالقادر حسن :

 بةِرَيزسةرؤكى ثةرلةمان.
ناااوخؤ ثااةيِرةوى  بااةثَيى  سااا  ياَاى يا شااتى ) بااة ث كااةوا ثاَلث شاانيازانةى  ئااةو ثَي هااةموو  شااتنى دووةم  ( 3لااة داني

شاانيازانةى  ئااةو ثَي نااى  سااياغة كرد لااة  ياااخود  شااتنةوة  لااة دار ثةرلةمانتارى هةية ئةركى ليذنةى ياسايية كة 
ناااى  جَيى بكانةوة لة ناو مسوةدةى ثَيشنيازى ثِرؤذة ياساكة، يةك لةو ثَيشنيازانة ئةوة بوو كة ثةرلةمان توا

بااذَيردرَيت لَي لااةمان هةَلدة ناااو ثةر لااة  ثرسينةوةى هةبَيت لة سةرؤكى هةرَيم لةبةر ئةوةى سةرؤكى هةرَيم 
ياَاش  لااة و سااايى وة  نااةى يا سااةر ليذ ثَيويستة ثةرلةمان تواناى لَيثرسينةوةى هةبَيت وة من تَيبينيم هةية لة

شاانياز  دةنطم نةداوة كة ئةندامَيكى ليذنةى ياسايى لةبةر ئةوةى ئةو ثَيشنيازة ئااةو ثَي كااة  البرا، داوا ئةكةم 
 خبرَيتةوة ناو ثِرؤذةكة ياخود مسوةدةى ثرؤذة ياساكة. 

 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
نااةوةم دا  لااةمان روون كرد سااةرؤكى ثةر خااؤم  كااو  سااايى وة نااةى يا ناادامى ليذ خااؤت ئة تااؤ  كاااوة(  كاااك ) بةِرَيز 

مااى  لةسةر ئةو بابةتة بةرَيز )د.رَيواس( روونكردنةوةى دا لةسةر ئةو بابةتة وة روومنان كردةوة كة لة نيزا
ئااةو  يااة  ثةرلةمانى سةرؤكى هةرَيم و وة سةرؤكى واَلت لة بةرامبةر ثةرلةمان سياسيةن بةرثرس نابَيت، بؤ
ميااة  هااةموو ئةنز لااة    قااى و  سااتوورى عريا لااة دة كااة  يااة  مااى ثةرلةماني ثَيشنيارة بةثَيضةوانةى مةبدةئى نيزا

مااة و ثةر مااةبادئى عا ضااةوانةى  كااة ثَي شاايارَيك  ناااتوانَي ثَي سااايى  نااةى يا يااة ليذ كااراوة بؤ لةمانيةكان تةسبيت 
شاانيارة رةت  ئااةو ثَي طااةوة  لااةو روان يااة  شاانيارةكان، بؤ ناااو ثَي تااة  ياَات بيخا سااتوورى ب مااةبادئى دة ضااةوانةى  ثَي

سااةرؤكى بااةرَيز  يااةكانتان،  لااة را باان  تاار  جااارة ورد  ئااةو  شاانيارى  كراوةتةوة، وة هيوادارم  سااايى ثَي نااةى يا ليذ
 دووةم خبةنة روو، فةرموو.

 بةرَيزبذار خالد عبداللة:
 بةِرَيزسةرؤكى ثةرلةمان.

 دةست لةكار كَيشانةوةى سةرؤكى براوة لة حزبايةتى.
 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

باا لااة كارو ساات  سااتة دة ئااةوةى ثَيشنيارةكة بةو شَيوةيةية كة سةرؤكى براوة ثَيوي شااَيتةوة  يااةتى بكَي ارى حزبا
تااةوة؟ ) ئااةوةى 24كةلةطةَل ئةو ثَيشنيارةية با دةست بةرز بكا كااات،  شاانيارةكة دة ياادى ثَي لااةمانتار تةئ ( ثةر

تاااةوة؟ ) باااةزر كا سااات  شااانيارةكةية دة طاااى )69دذى ثَي باااة دةن شااانيارةكة  ياااةتى، ثَي لاااةمانتار دذ ( 69( ثةر
 بةِرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايى، فةرموو.ثةرلةمانتار رةت كرايةوة، ثَيشنيارى سَييةم 
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 بةِرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

هااَيين  بااة ن طاادان  ضااوار دةن ثَيشنيار سَيي ماددةي ضوار وةك خؤي تَينَيتةوة، تةنها خاَلي ثَينجةم لة ماددةي 
 بَيت نةك بة ئاشكرا، زؤر سوثاس.

 ي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤك

تااةوة؟ ) ساات بةرزكا يااة دة يااة تكا كااَي لةطةَلدا هااَيين،  طااداني ن بااة دةن ياَات  شااكرا بكر طااداني ئا كااةس 20دةن  )
تااةوة؟ ) ساات بةرزكا يااة دة سااوثاس، 71لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدانيية تكا يااة، زؤر  كااةس لةطةَلدان  )

 كاية خبوَيننةوة.ثَيشنيارةكة بة زؤرينةي دةنط رةتكرايةوة، ثَيشنياري ضوارةم ت
 بةِرَيز بذار خالد عبداللة:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

طااي ) بااة دةن سااةرؤك  جااةم  خاااَلي ثَين تااةنها  تااةوة،  خااؤي تَينَي كااو  ضااوار وة ماااددةي  ضااوارةم  ( 2/3ثَيشنياري 
 ئةنداماني ثةرلةمان و بة نهَيين هةَلدةبذَيردرَيت، زؤر سوثاس.

 ثةرلةمان: بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي

تااةوة؟ ) ساات بةرزكا يااة دة يااة تكا كااَي لةطةَلدا نااةوة،  كااةس 22ئَيستا بةِرَيزان ئةو ثَيشنيارة دةخةينة دةنطدا  )
تااةوة  بااارة كراوة ياَارة دوو بااةاَلم ل يااةوة،  لةطةَلداية، هةرضةندة دةستةواذةي بة نهَيين هةَلدةبذَيردرَيت رةتكرا

نطي زؤرينةي ئةنداماني ثةرلةمان دةستةواذةي بة نهَيين هةر بؤ ثرؤتؤكؤل و بؤ زانني، لةبةر ئةوةي بة دة
(ي ئةندامان، ئةو ئةندامانةي كة دذي 2/3هةَلدةبذَيردرَيت رةتكرايةوة، بؤية نابَيت خبوَيندرَيتةوة، تةنها )

تااةوة؟ ) ساات بةرزكا يااة دة شاانيارةكةن تكا نااةي 69ثَي بااة زؤري شاانيارةكة  سااوثاس، ثَي يااة، زؤر  كااةس لةطةَلدان  )
نااط رةتكر بااةِرَيز دة طاادان،  نااة دةن ئااةوةي بيخةي بااؤ  نااةوة  خااؤي خبوَين كااو  ضااوارةم وة ماااددةي  يااة  يااةوة، تكا ا

 سةرؤكي ليذنةي ياسايي.
 بةِرَيز بذار خالد عبداللة:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (:4ماددةي )

مااارة ) ياَاراق ذ سااتان ـ ع هااةرَيمي كورد سااةرؤكايةتي  ساااي  تااةم(ي يا ماااددةي )حةف مااةكاني   (ي1بةدةر لة حوك
خااوارةوة 2005ساَلي  نااةي  ئااةم رَيكارا ي هةمواركراو، ثةرلةماني كوردستان بؤ هةَلبذاردني سةرؤكي هةرَيم 

 دةطرَيتةبةر:
  يةكةم:

طاااي 30ـ لة ماوةي )1 ( رؤذ لة دواي هةَلبذاردني دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان، ثةرلةماني كوردستان دةر
 خؤ ثااَلوتن دةكاتةوة.
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كردن كة مةرجةكاني ماددةي )ثَينجةم(ي ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان ـ ـ خوازياراني خؤكانديد2
مااارة ) ياَاراق ذ ساااَلي 1ع ماااوةي )2005(ي  لااة  يااة،  هااةمواركراو تَيدا نااةوةي 3ي  بااةرواري كرد لااة  سااَي رؤذ   )

 دةرطاي خؤثااَلوتن داواكاري و سيظي خؤيان ثَيشكةش سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةن.
لاا3 سااةرؤكايةتي ثةر ماااوةي )ـ  لاااة  ئاااةو 2ةمان  ناااوي  ثاااااَلوتن  طاااي خؤ سااتين دةر لاااة رؤذي داخ (دوو  رؤذ 

 ثاَلَيوراوانة رادةطةيةنَيت كة مةرجي ياساييان تَيداية.
ماااوةي )4 لااة  يااة  بااؤي هة ( 2ـ هةر كةسَيك لةوانةي داواكارييان ثَيشكةش كردووة، ئةطةر ناوي رانةطةيةنرا 

لااة دوو رؤذ لة رَيكةوتي راطةياندني ناوي كا تااةمييز  نديدةكان لة بةردةم دادطاي تةمييز تانة بدات، دادطاي 
 ( دوو رؤذ تانة يةكاليي دةكاتةوة، بِرياري دادطاش لةم بارةوة بنرِبة.2ماوةي )

ماااوةي )5 ( 3ـ سةرؤكي هةرَيم لة دةنطدانَيكي ئاشكرا و بة دةنطي زؤرينةي رةهاي ئةنداماني ثةرلةمان، لة 
 ياري بنرِب لةسةر تانةكان هةَلدةبذَيردرَيت.رؤذ لة رؤذي دةركردني بِر

بااارة 6 طاادان دوو نااةهَينا دةن ـ ئةطةر هيض ثاَلَيوراوَيك دةنطي زؤرينةي رةهاي ئةنداماني ثةرلةماني بةدةست 
جاااري  لااة  ئااةوةي  ناااوة و  يااان هَي نااةي دةنط دةكرَيتةوة و، كَيربكَي لة نَيوان ئةو دوو ثاَلَيوراوة دةبَيت كة زؤري

ساايت دووةم زؤرين بااؤ ثؤ هااةبوو  ثاااَلَيوراويش  يااةك  تااةنها  طااةر  هااةرَيم، ئة ةي بةدةست هَينا دةبَيتة سةرؤكي 
لااةماني  طااي ثةر نااةي دةن كااة زؤري طااةر ثاَليوراوة ياَات و، ئة ئااةجنام دةدر شااكرا  طااداني ئا هااةرَيم دةن سااةرؤكي 

 بةدةست هَينا دةبَيتة سةرؤكي هةرَيم.
  دووةم:

لااة ( بِرطةي )1بةدةر لة حوكمي خاَلي )      لااةدا  لااةم خو يةكةم(ي ئةم ماددةية ثةرلةماني كوردستان تةنها 
هااةرَيم 3ماااوةي ) سااةرؤكي  ساايت  بااؤ ثؤ ثااااَلوتن  خااؤ  طاااي  ساااية دةر ئااةم يا ضااواندني  لااة دواي دةر سااَي رؤذ   )

 دةكاتةوة.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كااة خوَي طاادان  نااة دةن يااة دةخةي ئااةو ماددة سااتا  كااَي بةِرَيزان ئَي سااايي،  نااةي يا سااةرؤكي ليذ يااةن  يااةوة لةال ندرا
تااةوة؟ ) ساات بةرزكا يااة دة ساات 86لةطةَلداية تكا يااة دة يااة تكا كااَي لةطةَلداني سااوثاس،  يااة، زؤر  كااةس لةطةَلدا  )

ماااددةي 18بةرزكاتةوة؟ ) سااةندكرا،  ( كةس لةطةَلدانية، زؤر سوثاس، كةواتة ماددةكة بة زؤرينةي دةنط ثة
 ثَينج خبوَيننةوة.

 ز بذار خالد عبداللة:بةِرَي

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:5ماددةي )
 دوو ثَيشنيار هةية:

تااايي : ثَيشنياري يةكةم لااةمان كؤ يااةتي ثةر ماااوةي ويال هاااتين  تااايي  بااة كؤ هااةرَيم  ماوةي وياليةتي سةرؤكي 
 دَيت و، سةرؤكي هةرَيم بؤي نيية جارَيكي تر خؤي هةَلبذَيرَيت.
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 تَينَيتةوة. ثَيشنياري دووةم: وةكو خؤي 
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 ( جارَيكي تر خبوَينةوة.5بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي ثَيشنياري يةكةم لة ماددةي )
 بةِرَيز بذار خالد عبداللة:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كاةم:  يااية ماااوةي ويال هاااتين  تااايي  بااة كؤ هااةرَيم  سااةرؤكي  يااةتي  ياَات و، ماااوةي ويال تااايي د لااةمان كؤ ةتي ثةر
 سةرؤكي هةرَيم بؤي نيية جارَيكي تر خؤي هةَلبذَيرَيت.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

تااةوة؟ ) ساات بةرزكا يااة دة يااة تكا كااَي لةطةَلدا طاادان،  نااة دةن كااةم دةخةي شاانياري ية كااةس 6بةِرَيزان ئَيستا ثَي  )
تااةوة؟ )لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلد سااوثاس، 77انيية تكاية دةست بةرزكا يااة، زؤر  كااةس لةطةَلداني  )

خااؤي  كااو  ياَانج وة ماااددةي ث كااة  يااة  يااةوة، راي دووةم ئةوة شاانيارةكة رةتكرا نااط ثَي نااةي دة بااة زؤري تااة  كةوا
 ( خبوَيننةوة بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدان.5تَينَيتةوة، بؤية بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي ماددةي )

 ذار خالد عبداللة:بةِرَيز ب

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (:5ماددةي )

 ماوةي وياليةتي سةرؤكي هةرَيم بة كؤتايي هاتين ماوةي وياليةتي ثةرلةمان كؤتايي دَيت.يةكةم: 
ساااية دووةم ئااةم يا مااةكاني  ياَاي حوك بااة ث تااا  ياَات  بااةردةوام دةب سااةالتةكاني  ئااةرك و دة لااة  هااةرَيم  سااةرؤكي   :

 درَيت.سةرؤكَيك هةَلدةبذَير
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

يااة  يااة تكا كااَي لةطةَلدا يااةوة،  كااة خوَيندرا ئااةوةي  كااو  نااةوة وة نااة دةنطدا ياَانج دةخةي ماااددةي ث بةِرَيزان ئَيستا 
تااةوة؟ )89دةست بةرزكاتةوة؟ ) ساات بةرزكا يااة دة يااة تكا ( 12( كةس لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلداني

 انيية، زؤر سوثاس، كةواتة بة زؤرينةي دةنط ثةسةندكرا، ماددةي شةش خبوَيننةوة.كةس لةطةَلد
 بةِرَيز بذار خالد عبداللة:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:6ماددةي )
 كار بة هيض دةقَيكي ياسايي يان بِريارَيك ناكرَيت كة لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياساية ناكؤك بَيت.

 م/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهي

تااةوة؟ ) ساات بةرزكا يااة دة يااة تكا كااَي لةطةَلدا نااةوة،  نااة دةنطدا شااةش دةخةي ماااددةي  كااةس 90بةِرَيز ئَيستا   )
تااةوة؟ ) ساات بةرزكا يااة دة يااة تكا سااوثاس، 8لةطةَلداية، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلداني يااة، زؤر  كااةس لةطةَلداني  )

 اددةي حةوت خبوَيننةوة.كةواتة بة زؤرينةي دةنط ئةو ماددةية ثةسةندكرا، م
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 بةِرَيز بذار خالد عبداللة:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:7ماددةي )
 ثَيويستة لةسةر اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكاني ئةم ياساية جَيبةجَي بكةن.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ساات  بةِرَيزان ئَيستا ماددةي حةوت دةخةينة دةنطدان وةكو ئةوةي كة خوَيندرايةوة، كَي لةطةَلداية تكاية دة
تااةوة؟ )83بةرزكاتةوة؟ ) ساات بةرزكا يااة دة يااة تكا كااَي لةطةَلداني سااوثاس،  يااة، زؤر  كااةس لةطةَلدا كااةس 2(   )

نااةي  سااةرؤكي ليذ بااةِرَيز  سااةندكرا،  حااةوت ثة لةطةَلدانيية، زؤر سوثاس، كةواتة بة زؤرينةي دةنط ماددةي 
 وَينةوة.ياسايي ماددةي هةشت خب

 بةِرَيز بذار خالد عبداللة:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (:8ماددةي ) 

 دوو ثَيشنيار هةية:
قااايعي  فااةرمي )وة مااةي  لااة رؤذنا نااةوةي  لااة دواي باَلوبوو ياَات  بااةجَي دةكر ساااية جَي ئااةم يا ثَيشنياري يةكةم: 

 كوردستان(.
 ثَيشنياري دووةم: وةكو خؤي تَينَيتةوة.

 ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز د.ظاال فريد

بااةجي  بااواري جَي تااة  ياَاك بكةوَي ساااكة كات كااة يا يااة  طاادان ئةوة نااة دةن كااةم دةخةي بةِرَيزان ئَيستا ثَيشنياري ية
يااة  شاانيارةية تكا ئااةو ثَي طااةَل  كااَي لة تااةوة،  باااَلو دةكرَي كردن كة لة رؤذنامةي فةرمي )وةقايعي كوردستان(دا 

يااة9دةست بةرزكاتةوة؟ ) كااةس لةطةَلدا تااةوة؟ )(  ساات بةرزكا يااة دة يااة تكا كااَي لةطةَلداني سااؤثاس،  ( 79، زؤر 
كةس لةطةَلدانيية، زؤر سوثاس، كةواتة ثَيشنيارةكة بة زؤرينةي دةنط رةتكرايةوة، بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي 

 ياسايي ماددةي هةشت وةكو خؤي خبوَينةوة بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدان.
 بةِرَيز بذار خالد عبداللة:

 ةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَيز س

 (:8ماددةى )
باااَلو  سااتان(دا  ئةم ياساية لة رؤذي دةرضواندنيةوة جَيبةجَي دةكرَيت و لة رؤذنامةي فةرمي )وةقايعي كورد

 دةكرَيتةوة.
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 بةرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/سةرؤكى ثةِرلةمان:
يااةتى ،  (84( دةخةينة دةنطةوة ئةوةى لة طةليةتى با دةست بةرز بكاتةوة ؟)8ماددةى ) لااةمانتار لةطةَل ثةِر

طااى 6ئةوةى لةطةَل ئةو ماددةية نية ، با دةست بةرزبكاتةوة؟ ) بااة دةن كااة  يااة ماددة طااةَلى ن لااةمانتار لة ( ثةر
 ( ثةرلةمانتار ثةسةند كرا. بةرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايي هؤيةكانى دةرضواندن .84)

 بةرَيز بذار خالد عبداللة :
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ةكانى دةرضواندنهؤي
 دوو ثَيشنيارَى هةن 

 ثَيشنيارَي يةكَي: 
سااةرؤكي  بااذاردني  ياَاراق و هةَل سااتان ـ ع هااةرَيمي كورد سااةرؤكايةتي  بة مةبةسيت كاراكردنةوةي دامةزراوةي 
ساااية  ئااةم يا سااتان  هااةرَيمى كورد لااة  لااةمانى  سااتةمى ثةر نااى سي ناااو جَيطريكرد لااة ثَي لااةمان  لااة ثةر هااةرَيم 

 .دةرضوَيندرا
 يارى دووةم: ثَيشن

 وةك خؤى تَينَيت .
 بةرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم /سةرؤكى ثةِرلةمان:

كااةس  تااةوة ؟  بااةرز بكا ساات  يااةتى دة لااة طةَل كااة  لااةمانتارةى  ئااةو ثةر ثَيشنيارى يةكةم دةخةينة دةنطدانةوة 
 ياسايي . لةطةل ثَيشنيارى يةكةم نية، هؤيةكانى دةرضواندن وةكو خؤى خبوَينةوة بةرَيز سةرؤكى ليذنةى

 بةرَيز بذار خالد عبداللة :
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 هؤيةكانى دةرضواندن
سااةرؤكي  بااذاردني  ياَاراق و هةَل سااتان ـ ع هااةرَيمي كورد سااةرؤكايةتي  بة مةبةسيت كاراكردنةوةي دامةزراوةي 

 .هةرَيم لة ثةرلةمان ئةم ياساية دةرضوَيندرا
 لةمان :بةرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم /سةرؤكى ثةِر

تااةوة  بااةرز بكا ساات  بااا دة يااةتى  لااة طةَل نااةى  ناادام ثةرلةما ئااةو ئة طاادان  نااة دةن يااة روو دةخيةي كااة خرا ئةوةى 
ضااواندن 5( ثةرلةمانتار لةطةَليةتى ، ئةوةى لةطةَلي نية ؟ )84؟) يااةكانى دةر ( ثةرلةمانتار لةطةَلي نية، هؤ

شااانى ( ثةرلةمانتار ثةسةند كرا . بةرَيزان ئةندامانى 84بة دةنطى ) ناااو ني ثةرلةمان ئَيستا كؤى ياساكة بة 
كااؤى  طااةَل  ئااةوةى لة نااةوة  نااة دةنطدا كااان دةخةي يااي ماددة بااة تَيكرا ضااواندن و  يااةكانى دةر بااة هؤ ساااكةوة  يا

طااى ) بااة دةن ساااكة  تااةوة؟كؤى يا بااةرز بكا ساات  بااا دة كااةس 89ياساكةية  ضااةند  كاارا ،  سااةند  لااةمانتار ثة ( ثةر
تاا بااةرز بكا ساات  بااا دة يااة،  ساااكة ن طااةَل يا طااى )12ةوة ؟)لة بااة دةن ساااكة  كااؤى يا يااةتى ،  لااةمانتار دذ ( 89(ثةر

سااتان  لااةمانى كورد لااة ثةر شااى  ساات خؤ كااةين و دة ثةرلةمانتار ثةسةند كرا، ثريؤزبايي لة طةىل كوردستان دة
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هااةرَيمى  سااةرؤكايةتى  مااةزراوةى  نااةوةى دا ساااى كاراكرد شاانيازى يا سااةندكردنى ثَي نااةى ثة بااة بؤ كااةين  دة
طااةىل عَيراق و هة –كوردستان  لااة  ثااريؤزة  سااتوور  سااةندكردنى دة تااا ثة سااةرؤك  موارى شَيوازى هةَلبذاردنى 

 كوردستان بةم جؤرة كؤتايي بة دانيشتنةكة دَينني .
 

                                                          
 
 

 
 
       د. ظاال فريد ابراهيم                              هَيمن هةورامي        مين نيب قهوضي                             

 سكرتَيري ثةرلةماني                        جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني  
 راق عَي -عَيراق                           كوردستان  –عَيراق                              كوردستان  –كوردستان 
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 (ي6ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 2019–5–28رَيكةوتي  شةممةسَي 

 هةَلبذاردن ثَينجةميخولي 
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 (6ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 5/2019/ 28 رَيكةوتي شةممةسَي 

 -ثةرلةماني كوردستان   28/5/2019رَيكةوتي  ةممةرؤذي سَي ش(ي ثَيش نيوةِرؤي 11كاتذمَير )   
بةِرَيز هَيمن هةورامي  عَيراق بة سةرؤكايةتي د. ظاال فريد ابراهيم سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبووني

ساَلي ثَينجةمي (ي خولي 6جَيطري سةرؤك و، بةِرَيز مين نيب قهوضي سكرتَيري ثةرلةمان, دانيشتين ذمارة )
 ست.( ي خؤي بة2019)

 

 بةرنامةي كار:
( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان 47( و ماددةي )16بةثَيي حوكمي بِرطةي )يةكةم(ي ماددةي )

مااارة ) – لااة 6عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياريدا بةرنامةي كاري دانيشتين ذ كااةم  ساااَلي ية (ي 
لااة  سااتان  لااةماني كورد بااذاردني ثةر جااةمي هةَل تااذمَير )خولي ثَين شااةممة 11كا سااَي  يااوةِرؤ رؤذي  ثااَيش ن (ي 

 ( بةم شَيوةية بَيت:28/5/2019رَيكةوتي )
خاااَلي ) (ي 6و  5يةكةم/ خستنةِروو و هةَلبذاردني ثاَلَيوراوةكان بؤ ثؤسيت سةرؤكي هةرَيم، بةثَيي حوكمي 

ماااددةي ) كااةم(ي  طااةي )ية مااارة )4بِر ساااي ذ لااة يا ساااَلي 1(  نااةو 2019(ي  كااارا كرد ساااي  مااةزراوةي )يا ةي دا
سااتان  هااةرَيمي كورد نااي  –سااةرؤكايةتي  سااند كرد تااا ثة سااةرؤك  بااذاردني  شااَيوازي هةَل هااةمواري  ياَاراق و  ع

 دةستور(.
 

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.

شااتين ذ نااةوة، داني شااتنةكةمان دةكةي بااة داني ساات  سااتانةوة دة طااةىل كورد سااايي وةرزي 6مااارة )بااةناوى  (ي ئا
 عَيراق. -طرَيداني يةكةم، ساَلى يةكةم، لة خوىل ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان 

سااي  ئَيستا داوا لة بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان دةكةين كة بةرنامةي كاري دانيشتين ئةمِرؤ و ثوختةي كؤنوو
مادة نةبووان بة مؤَلةت بَي مؤَلةت لة دانيشتين ذمارة (ي ثةرلةماني كوردستان و ناوي ئا5دانيشتين ذمارة )

 ( خبوَينَيةوة، با بفةرمووَيت.5)
 

 بةِرَيز منى نيب نادر قهوةضي/سكرتَيري ثةرلةمان:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 :بةرنامةي كار
ماااددةي )بةثَيي حوكمي بِر لااة  ماااددة16طةكاني )يةكةم ، دووةم، سَييةم(  لااة  سااَييةم(  طااةي ) ( و 18ي )( بر

كاااني ) ياَاراق 57و  56و  55و  52و  48و  47ماددة سااتان ـ ع لااةماني كورد ناااوخؤي ثةر ثااةيِرةوي  لااة   )
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مااارة ) شااتين ذ كاااري داني مااةي  ياادا بةرنا لااةمان بِريار سااةرؤكايةتي ثةر سااتةي  خااولي 6دة خااؤي  سااايي  (ي ئا
تااذمَير ) لااة كا لااةمان  بااذاردني ثةر جااةمي هةَل يااوةرؤ رؤذي 11بةهارةي، ساَلي يةكةم لة خولي ثَين ثااَيش ن (ي 

 بةم شَيوةية بَيت: 28/5/2019سَي شةممة رَيكةوتي 
خاااَلي ) (ي 6و  5يةكةم/ خستنةِروو و هةَلبذاردني ثاَلَيوراوةكان بؤ ثؤسيت سةرؤكي هةرَيم، بةثَيي حوكمي 

ماااددةي ) كااةم(ي  طااةي )ية مااارة )4بِر ساااي ذ لااة يا ساااَلي 1(  مااةزراوةي  2019(ي  نااةوةي دا كااارا كرد ساااي  )يا
سااتان  هااةرَيمي كورد نااي  –سااةرؤكايةتي  سااند كرد تااا ثة سااةرؤك  بااذاردني  شااَيوازي هةَل هااةمواري  ياَاراق و  ع

 دةستور(.
 

 بةم شَيوةي خوارةوة بوو: 8/5/2019(ي ئاسايي رؤذي سَي شةممة رَيكةوتي 5ثوختةي دانيشتين ذمارة )
 دةست ثَيكردني دانيشنت لةاليةن بةِرَيز سةرؤك ثةرلةماني كوردستان.-1
 خوَيندنةوةي بةرنامةي كارو ثوختةي دانيشتين ثَيشوو لةاليةن بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان. -2
 دةست ثَيكردني بةرنامةي كار لةاليةن بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان. -3
عَيراق و  –دةنطدان و ثةسند كردني ياساي كارا كردنةوةي دامةزراوةي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان  -4

 مواري شَيوازي هةَلبذاردني سةرؤك تا ثةسند كردني دةستور.هة
 كؤتايي هاتين دانيشتين ثةرلةمان لةاليةن بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.  -5

مااارة ) شااتين ذ بااؤ داني نااةبوون  مااادة  سااايي 5ناوي ئةو ئةندامانةي مؤَلةت ثَيدراون، يان بةبَي مؤَلةت ئا (ي ئا
 .8/5/2019ة بةرواري خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةمان ل

 فريد يعقوب ايليا/ مؤَلةت.-1
 زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
لااة  كااةم  طااةي ية نااي بِر بااةجَي كرد جااَي  بااة  زؤر سوثاس بؤ بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان، ئَيستا دةست دةكةين 

سااتنةِروو  لااة خ يااة  كااة بريتي ئااةمِرؤمان  شااتين  كاااري داني ساايت بةرنامةي  بااؤ ثؤ كااان  بااذاردني ثاَلَيوراوة و هةَل
(ي ساَلي 1( لة ياساي ذمارة )4(ي بِرطةي )يةكةم(ي ماددةي )6و  5سةرؤكي هةرَيم، بةثَيي حوكمي خاَلي )

سااتان  2019 شااَيوازي  –)ياساي كارا كردنةوةي دامةزراوةي سةرؤكايةتي هةرَيمي كورد هااةمواري  ياَاراق و  ع
 ني دةستور(.هةَلبذاردني سةرؤك تا ثةسند كرد

 بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان.
ماااددةي ) لااة  بااةر  تااة  (ي 4دواي ئةوةي سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان هةموو ئةو رَيكارة ياساييانةي طر

مااارة ) ساااي ذ ساااَلي 1يا هااةرَيمي 2019(ي  سااةرؤكايةتي  مااةزراوةي  نااةوةي دا كااارا كرد ساااي  هاااتووة، )يا دا 
ساااييدا عَيراق و هةمواري شَي –كوردستان  وازي هةَلبذاردني سةرؤك تا ثةسند كردني دةستور(، لة ماوةي يا

ماااددةي ) لااة  طااةي )دووةم(  خااؤ 4لااة بِر طاااي  سااتان دةر لااةماني كورد سااةرؤكايةتي ثةر هاااتووة  ساااكةدا  (ي يا
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كاااني  سااايتةكان و دةزطا بااةي  لااة رؤر لااةمان و  ساااييت ثةر لااة  كااة  فااةرمي  بااةيانَيكي  بااةثَيي  كااردةوة  ثااااَلوتين 
يااةوة )راطةياند كاارا بوو ثااااَلوتن  خااؤ  طاااي  ساااييةدا دةر يااان 9ن باَلو كرا بؤوة، لةو ماوة يا ساايظي خؤ بااةِرَيز   )

( ثَييداوة كؤبوونةوةي 4ثَيشكةش كردو سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان لةو ماوة ياساييةي كة ماددةي )
جاا ساات و دوا ثااااَلوتين داخ خااؤ  طاااي  فااةرمي دةر بااةيانَيكي  بااةثَيي  ماادا و  خااؤي خااؤي ئةجنا نااةوةي  ار كؤبوو

( بةِرَيزةوة ثَيشكةش كراون، بؤ ئةوةي 9ئةجنامدا بة مةبةسيت تاوتوَي كردني ئةو سيظيانةي كة لة اليةن )
ساااَلي )1بزانني ئايا بةثَيي ماددةي )ثَينجةم( لة ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان ذمارة ) ( 2005(ي 

لااة مةرجة ياساييةكانيان تَيداية ياخود نا، دوا ج كااة  مسااي  بااةيانَيكي رة ار ثةرلةماني كوردستان هةر بةثَيي 
سااةر ) ناادي لة بااةزَينراوة رةزامة لااةمان دا ماااددةي 5ساييت ثةر لااة  كااة  نااةي  ئااةو مةرجا بااةثَيي  ثاااَلَيوراو دا،   )

 )ثَينج(ي ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستاني عَيراقدا هاتبوون.
 

ثاااَلَيو بااة  ساااي ناوي ئةو ثاَلَيوراوانةي كة بوون  بااةثَيي يا سااتان  لااةماني كورد سااةرؤكايةتي ثةر سااتةي  راو و دة
 ( رةزامةندي لةسةردان بريتني بوون لةم ناوانةي خوارةوة:2019(ي ساَلي )1ذمارة )

 بارزاني. مصطفىنَيضريظان ئيدريس -1
 ئومَيد عبدالسالم قادر. -2
 حممد محة صاحل عمر. -3
 .مصطفىرَيبوار عزيز  -4
 .هيوا عبداهلل خدر -5
 
( بةِرَيزةي كة 4تر لةاليةن دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان رةت كرايةوة، لةو ) بةِرَيزةكةي( 4)

تااةنها ) نااةبوو،  مااارة )2رةت كرانةوةو مةرجي ياساييان تَيدا  ساااي ذ كااة يا فااةي  ئااةو ما بااةثَيي  بااةِرَيز  (ي 1( 
بااةردةم ثَييدا بوون تانةيان طرت لة بِريارةكةي دةستةي سةر 2019ساَلي  سااتان لة ؤكايةتي ثةرلةماني كورد

 دادطاي تةمييز.
 يونس حممد صاحل تانةي طرتبوو. ذنونيةكةميان/ بةِرَيز 

 دووةميان/ بةِرَيز ابوبكر حممد مولود بوو.
مااارة ) بااة ذ ياَاراق  ( و 1بِرياري دادطاي تةمييز بةثَيي نووسراوي ئةجنومةني دادوةري هةرَيمي كوردستاني ع

مااارة ) لااة رَي2ذ نااةي 26/5/2019كااةوتي )(  كااراوةو تا سااتان  لااةماني كورد سااةرؤكايةتي ثةر سااتةي  ( ئارا
سااا  بااةثَيي يا ساات  ساات و درو يااارَيكي را بااة بِر سااةرؤكايةتي  سااتةي  كااةي دة تااةوةو بِريارة نااابراواني رةت كردؤ

مااارة )4داناوة، بةثَيي بِرطة ) ساااي ذ لااة يا ساااَلي 1(يش لة ماددةي ضوار  تااةمييز 2019(ي  طاااي  ياااري داد  بِر
 بنرِبة.
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 بةِرَيزان.
طااةي ) ماااددةي )6و  5ئَيستا بةثَيي بِر لااة  سااةرؤكايةتي 4(  مااةزراوةي  نااةوةي دا كااارا كرد ساااي  ساااي يا لااة يا  )

سااتان  ناااوي  –هااةرَيمي كورد سااتور  نااي دة سااند كرد تااا ثة سااةرؤك  بااذاردني  شااَيوازي هةَل هااةمواري  ياَاراق و  ع
 ثاَليوراوةكان دةخيةنة دةنطدان.

 
 بارزاني مصطفىبةِرَيز نَيضريظان ئيدريس  ثاَلَيوراوي يةكةم/
 ئةنداماني بةِرَيز.

 
ياادريس  ضااريظان ئ كاااك )نَي جااةنابي  ياَازدار  ص  طفىئةوةي رةزامةندة لةسةر ر سااةرؤكي  م بااة  ياَات  بااارزاني( بب

بارزاني( لة كؤي  مصطفىهةرَيمي كوردستان دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةِرَيز )نَيضريظان ئيدريس 
 ( دةنطي بة دةست هَينا.68ئةنداماني ثةرلةمان ) ( حزوري81)

بااةرز  ساايت  سااةري دة ناادة لة ثاَلَيوراوي دووةم/ )ئومَيد عبدالسالم قادر( دةخيةينة دةنطدانةوة، ئةوةي رةزامة
ساات  بااة دة لااةمانتارَيكي  هاايض ثةر نااةي  قااادر متما سااالم  ياَاد عبدال بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، ثاَلَيوراوي دووةم ئوم

 نةهَينا.
بااةرز ثاَلَيو ساايت  سااةري دة ناادة لة راوي سَييةم/ )حممد محة صاحل عمر( دةخيةينة دةنطدانةوة، ئةوةي رةزامة

ساات  بااة دة لااةمانتارَيكي  هاايض ثةر بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، ثاَلَيوراوي سَييةم )حممد محة صاحل عمر( متمانةي 
 نةهَينا.

بااةرز ( دةخيةينة دةنطدانةوة، ئةمصطفىثاَلَيوراوي ضوارةم/ )رَيبوار عزيز  ساايت  وةي رةزامةندة لةسةري دة
ساات مصطفىبكاتةوة؟ زؤر سوثاس، ثاَلَيوراوي ضوارةم )رَيبوار عزيز  بااة دة ( متمانةي هيض ثةرلةمانتارَيكي 

 نةهَينا.
بااةرز  ساايت  سااةري دة ناادة لة ئااةوةي رةزامة نااةوة،  نااة دةنطدا خاادر( دةخيةي بااداهلل  يااوا ع ثاَلَيوراوي ثَينجةم/ )ه

ثاااَل ساات بكاتةوة؟ زؤر سوثاس،  بااة دة لااةمانتارَيكي  هاايض ثةر نااةي  خاادر( متما بااداهلل  يااوا ع جااةم )ه َيوراوي ثَين
 نةهَينا.

طااي ) مصطفىزؤر بةِرَيز جةنابي )نَيضريظان ئيدريس  بااة دةن حاازوري )68بااارزاني(  لااة  لااةمانتار  ( 81( ثةر
ساا لااةماني كورد سااةرؤكايةتي ثةر سااتةي  بااةناوي دة سااتان،  هااةرَيمي كورد سااةرؤكي  بااة  تان و ثةرلةمانتار بوو 

نااةي  بااة بؤ كااةين  سااتان دة طااةلي كورد لااة  طااةرم  بةناوي طشت ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان ثريؤزباييةكي 
جااةنابي  لااة  هةَلبذاردني بةِرَيز سةرؤكي هةرَيمي كوردستان بةثَيي رَيكارة ياساييةكان و ثريؤزباييةكي طةرم 

ياادريس سةرؤكي هةرَيمي كوردستان دةكةين رَيزدار جةنابي كاك )نَيضريظا ص  طفىن ئ كااارين  م بااارزاني( داوا
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لة خواي طةورة كة سةركةوتوو بَيت لة بةجَي طةياندني ئةركةكاني لة ثارَيزطاري كردن لة سةروةري ياساو، 
ناااوخؤ و  ساايت  سااةر ئا هةروةها لة نوَينةرايةتي كردني خةَلكي كوردستان بة هةموو ثَيكهاتة جياوازةكاني لة

لاا هااةروةها  ساايت دةرةوة،  سااةر ئا سااةاَلتةكاني لة ياادراَلي و دة سااةاَلتةكاني ف لااةنَيوان دة كااردن  هااةنطي  ة هةما
 هةرَيمدا، كؤتايي بة دانيشتنة مَيذووييةكةمان دةينني، زؤر سوثاس بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان.

 
       ال فريد ابراهيمد. ظا                              هَيمن هةورامي        مين نيب قهوضي                             

 سكرتَيري ثةرلةماني                        جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني  
 عَيراق  -عَيراق                           كوردستان  –عَيراق                              كوردستان  –كوردستان 
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 (ي7ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 2019–6–10رَيكةوتي  شةممةدوو

 هةَلبذاردن ثَينجةميخولي 
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 (7ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 6/2019/ 10 رَيكةوتي شةممةدوو

 -ثةرلةماني كوردستان   10/6/2019رَيكةوتي  رؤذي دوو شةممةِرؤي (ي ثَيش نيوة11كاتذمَير )   
بةِرَيز هَيمن هةورامي  عَيراق بة سةرؤكايةتي د. ظاال فريد ابراهيم سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبووني

ساَلي ثَينجةمي (ي خولي 7جَيطري سةرؤك و، بةِرَيز مين نيب قهوضي سكرتَيري ثةرلةمان, دانيشتين ذمارة )
 ( ي خؤي بةست.2019)

 بةرنامةي كار:
( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان 47( و ماددةي )16بةثَيي حوكمي بِرطةي )يةكةم(ي ماددةي )

مااارة ) – لااة 7عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياريدا بةرنامةي كاري دانيشتين ذ كااةم  ساااَلي ية (ي 
لااةمان بااذاردني ثةر جااةمي هةَل تااذمَير )خااولي ثَين لااة كا سااتان  شااةممة 11ي كورد يااوةِرؤ رؤذي دوو ثااَيش ن (ي 

 ( بةم شَيوةية بَيت:10/6/2019رَيكةوتي )
 عَيراق: –يةكةم/ رَيكارةكاني تايبةت بة سوَيند خواردني بةِرَيز سةرؤكي هةرَيمي كوردستان 

 و عَيراق.يةك دةقيقة بَي دةنط وةستان بؤ رَيزلَينان لة طياني ثاكي شةهيداني كوردستان -1
مااارة ) -2 ياااري ذ نااةوةي بِر ساااَلي 6خوَيند يااس  2019(ي  ضااريظان ادر ياَازدار )نَي بااذاردني ر بااة هةَل بااةت  تاي

 عَيراق. –بارزاني( بة سةرؤكي هةرَيمي كوردستان  مصطفى
بارزاني(، بةثَيي حوكمي  مصطفىسوَيند خواردني بةِرَيز سةرؤكي هةرَيمي كوردستان )نَيضريظان ادريس  -3

 ي هةموار كراو.2005(ي ساَلي 1)نؤيةم( لة ياساي ذمارة ) ماددةي
 ثَيشكةش كردني وتاري بةشَيك لة ئامادةبووان بةم بؤنة مَيذووييةوة. -4
 بارزاني(. مصطفىوتةي بةِرَيز سةرؤكي هةرَيمي كوردستان )نَيضريظان ادريس  -5

ماااددةي 3راق بةثَيي بِرطةي )عَي –دووةم/ ناوناني سةرؤكي ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان  لااة   )
 ي هةموار كراو.1992(ي ساَلي 1( لة ياساي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان ذمارة )56)

مااارة ) كااةوتي 6ثوختةي دانيشتين ذ شااةممة رَي سااَي  سااايي رؤذي  خااوارةوة  28/5/2019(ي ئا شااَيوةي  بااةم 
 بوو:
 ةماني كوردستان.دةست ثَيكردني دانيشنت لةاليةن بةِرَيز سةرؤك ثةرل-1
نااداماني  -2 نااةبووني ئة مااادة  مااادةبوون و ئا ناااوي ئا شاانت و  تااةي داني كااارو ثوخ مااةي  نااةوةي بةرنا خوَيند

 دانيشتين ثَيشوو لةاليةن بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان.
 دةست ثَيكردني بةرنامةي كار لةاليةن بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان. -3
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بااذاردني  -4 سااتنةِروو و هةَل خاااَلي )خ حااوكمي  بااةثَيي  هااةرَيم،  سااةرؤكي  ساايت  بااؤ ثؤ كااان  (ي 6و  5ثاَلَيوراوة
هااةرَيمي  2019(ي ساَلي 1( لة ياساي ذمارة )4ماددةي ) سااةرؤكايةتي  مااةزراوةي  نااةوةي دا كااارا كرد )ياساي 

 عَيراق و هةمواري شَيوازي هةَلبذاردني سةرؤك تا ثةسند كردني دةستور(. –كوردستان 
بااةِر -5 بااذاردني  يااس هةَل ضااريظان ادر ص  طفىَيز )نَي سااتان  م هااةرَيمي كورد سااةرؤكي  ساايت  بااؤ ثؤ  –بااارزاني( 

 عَيراق.
 كؤتايي هاتين دانيشتنةكة لةاليةن بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. -6

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.

شااتن بااة داني ساات  سااتانةوة دة طااةىل كورد مااارة )بااةناوى  شااتين ذ نااةوة، داني سااايي وةرزي 7ةكةمان دةكةي (ي ئا
 عَيراق. -طرَيداني يةكةم، ساَلى يةكةم، لة خوىل ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان 

بةِرَيزان، دانيشتنةكةمان بة دةقيقةيةك وةستان بؤ رَيزلَينان لة طياني ثاكي شةهيداني كوردستان و عَيراق 
 ةرموون. فةرموون دانيشن، زؤر سوثاس.دةست ثَي دةكةين بف

 زؤر بةِرَيز جةنابي سةرؤك بارزاني.
 بةِرَيز جةنابي دكتؤر بةرهةم امحد صاحل/ سةرؤك كؤماري عَيراقي فيدراَل.

 بةِرَيز جةنابي حممد احللبوسي/ سةرؤكي ئةجنومةني نوَينةراني عَيراق.
مااة سااةرؤكي ئةجنو بااارزاني/  ضااريظان  كاااك نَي جااةنابي  سااةرؤكي بااةِرَيز  سااتان و  هااةرَيمي كورد نااي  ني وةزيرا

 هةَلبذَيردراوي هةرَيمي كوردستاني عَيراق.
 بةِرَيز دادوةر مدحت احملمود/ سةرؤكي دادطاي فيدراَلي.

ضااوونةوةي  طاااي ثَيدا سااةرؤكي داد مااةني دادوةري و  سااةرؤكي ئةجنو مااد/  ساام حم بااةنطني قا بااةِرَيز دادوةر 
 هةرَيمي كوردستان.
 ي ئةجنومةني نوَينةراني عَيراق.جَيطران و ئةندامان

قااي  جَيطرو وةزيرة بةِرَيزةكاني حكومةتي هةرَيمي كوردستان و جَيطرو وةزيرة بةِرَيزةكاني حكومةتي عَيرا
 فيدراَل.

تااة  شاات ثار سااةركردايةتي ط مااةني  نااداماني ئةجنو سااي و ئة تااةبي سيا نااداماني مةك سااكرتَيرو ئة سااةرؤك و 
 .كوردستانييةكان و ثارتة عَيراقيةكان

 فةرماندة سةربازيية بةِرَيزةكان.
 كةسايةتيية سياسي و رؤشنبريي و ئةكادميي و ئاييين و ئابووري لةسةر ئاسيت ناوخؤ و دةرةوة.

 سةرؤك و سكرتَيرو نةقييب سةنديكاو رَيكخراوةكان.
 سةرؤكي زانكؤ و ئةجنومةن و دةستة حكوميةكان.

 نَيردةي واَلتان لة عَيراق.
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 هةرَيمي كوردستان.نَيردةي واَلتان لة 
 نوَينةري سةرجةم واَلتة دؤست و هاوثةميانةكان.

 ميوانة بةِرَيزةكان.
لااَي  بةناوي دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان و طشت ئةنداماني ثةرلةمان بةخَير هاتين طةرمتان 

بااو بااةكار  ساات  خااواردن و دة سااوَيند  ساايمي  بااؤ مةرا كااةين  تااان دة مااادة بوون سااي ئا بااةِرَيز دةكةين و سوثا وني 
تااان  مااادة بوون بااارزاني، ئا سااتةفا  ياادريس م ضااريظان ئ كاااك نَي جااةنابي  ياَاراق  سااتاني ع هااةرَيمي كورد سااةرؤكي 
نيشانةي دَلسؤزي و وةفاداريية بؤ خةباتي طةلي كوردستان و ئةو ثةيوةنديية مَيذووييةي لةنَيوان ثَيكهاتةو 

اني جيهانيدا هةية، ئةمِرؤ بة رؤذَيكي مَيذوويي لة هَيزة سياسية عَيراقيةكان و دؤستاني طةلةكةمان لة واَلت
هااةرَيمي  سااةرؤكي  بااارزاني  ضااريظان  كاااك نَي ياَازدار  ياادا ر كااة تيا ياَات،  كااةمان دةذمَيردر خااةباتي طةلة يااان و  ذ
هااةرَيمي  سااةرؤكي  بااةِرَيز  كوردستان سوَيندي ياسايي دةخوات و دةست بة كار دةبَيت، ضاوةِروان دةكةين كة 

ناااني كوردستان وةك بةرزت لااة ثَيكهَي كااردن  لااة  لااة ثة بااييَن  طاارنط ب رين دةسةاَلتي جَي بةجَي كردن رؤَلَيكي 
كابينةي نؤيةمي حكومةتي هةرَيمي كوردستان و دةست بةكار بووني كابينةكة، بؤ ئةوةي هةموو تواناكاني 

مااة سااتان، ئةجنو هااةرَيمي كورد سااةرؤكايةتي  سااتان،  هااةرَيمي كورد لااة  سااتوري  مااةزراوةي دة سااَي دا ني هااةر 
سااةربةرزي  سااوكاري  سااتان و كة طااةلي كورد وةزيراني هةرَيمي كوردستان، ثةرلةماني كوردستان بؤ خزمةتي 
بااةخَيرهاتين  عااةرةبيش  شةهيدان و ئاوةدان كردنةوةي كوردستان تةرخان بكرَيت، رَيطامان بدةن بة زماني 

 ميوانة بةِرَيزةكان بكةين.
ش  رت ا  باسم رةاسم برلان كور ستان وباسم اعضاء الرب ل  نين ا لان نرحب بالسا ة والس دات الض وف الكرام ا

ض  امن  س  د الت ل  نا ن ه  م ا ه  نا ا ض  ور ال امساةهم، ونشكرهم على مشاركتنا هنه الناسبم اهلامم ونبدر عال   ا 
ل  دميبراطا ا   ر،  الصا ق معنا وتأي د نضا  شعب كور ستان من اجس الدميبراط م والفدرال م وبناء العراق ا

م  ن ان مشا ش  عب العرا   ا  ن  ات ال ب  م مكو ركتكم يف هنه الناسبم ت كد مرة اخرى التالحم الكفاحا التأرخيا 
 العرب والكور  والرتكمان وكلدان وسريان واشورا ومج ع البوم ات واال يان والطواةف.

 الس دات والسا ة.
ي  م ال س  تور مجهور ا  اتها   ل  غ  ح  دة ا ع  ام ان ما نمعنا ال وم هو االرا ة ا رة الو ح  د   2005ع  راق ل ح   ح 

ب  وما  ن  وم ال ل  م الت ح  رتام وكفا اسس ومبومات بناء العراق اجلديد، العراق الدميبراط م والفدرال م والعدالم وا
ب  دم  ه  ار وت خ  اء واز  ج  س ر م  ن ا ع  ا  م  س م ل  غ تع ش  رتكاته ا والديين، ومراعاة خصوا ات مكوناته اضافم ا  م

ا ا بعملنا الشرتك واالحتكام بالدستور س شهد الزيد من التطور البلد، لنا كس ثبم بان مجهوريم العراق االحت
 والنجاح واالستبرار.
 ا اضرون الكرام.
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ض  وركم  س   ببى ح م  م و ب  م اال ا ك  م ط  ن  ى ل س  تان ونتم ل   م كور  ا  مم ا  ك  م يف ارب   س عا ن  ا ب ك  رر ترح ب ن
ش  رتك     م  س ال ح  دة واالرا ة والع ت  أخا والو م  زا لل س  بم ر ف  م ومشاركتكم يف هنه النا ش  عبنا، بكا م  م  ا ف   ه خد

  وم اته وا يانه، وحنو بناء مستببس مز هر الج النا البا مم ان شاءاهلل والسالم عل كم ورمحم اهلل وبركاته.
 بةِرَيزان.

سااي  ئَيستا داوا لة بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان دةكةين كة بةرنامةي كاري دانيشتين ئةمِرؤ و ثوختةي كؤنوو
 ةرلةماني كوردستان خبوَينَيتةوة، با بفةرمووَيت.(ي ث6دانيشتين ذمارة )

 بةِرَيز منى نيب نادر قهوةضي/سكرتَيري ثةرلةمان:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةرنامةي كار
ماااددةي )بةثَيي حوكمي بِر لااة  ماااددةي )16طةكاني )يةكةم ، دووةم، سَييةم(  لااة  سااَييةم(  طااةي ) ( و 18( بر

كاااني ) ياَاراق 57و  56 و 55و  52و  48و  47ماددة سااتان ـ ع لااةماني كورد ناااوخؤي ثةر ثااةيِرةوي  لااة   )
مااارة ) شااتين ذ كاااري داني مااةي  ياادا بةرنا لااةمان بِريار سااةرؤكايةتي ثةر سااتةي  خااولي 7دة خااؤي  سااايي  (ي ئا

(ي ثَيش نيوةرؤ رؤذي دوو 11بةهارةي، ساَلي يةكةم لة خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةمان لةكاتذمَير )
 بةم شَيوةية بَيت: 10/6/2119شةممة رَيكةوتي 

 عَيراق: –يةكةم/ رَيكارةكاني تايبةت بة سوَيند خواردني بةِرَيز سةرؤكي هةرَيمي كوردستان 
 يةك دةقيقة بَي دةنط وةستان بؤ رَيزلَينان لة طياني ثاكي شةهيداني كوردستان و عَيراق.-1
مااارة ) -2 ياااري ذ نااةوةي بِر ساااَلي 6خوَيند بااة هة 2019(ي  بااةت  يااس تاي ضااريظان ادر ياَازدار )نَي بااذاردني ر َل

 عَيراق. –بارزاني( بة سةرؤكي هةرَيمي كوردستان  مصطفى
بارزاني(، بةثَيي حوكمي  مصطفىسوَيند خواردني بةِرَيز سةرؤكي هةرَيمي كوردستان )نَيضريظان ادريس  -3

 ي هةموار كراو.2005(ي ساَلي 1ماددةي )نؤيةم( لة ياساي ذمارة )
 دني وتاري بةشَيك لة ئامادةبووان بةم بؤنة مَيذووييةوة.ثَيشكةش كر -4
 بارزاني(. مصطفىوتةي بةِرَيز سةرؤكي هةرَيمي كوردستان )نَيضريظان ادريس  -5

ماااددةي 3عَيراق بةثَيي بِرطةي ) –دووةم/ ناوناني سةرؤكي ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان  لااة   )
 ي هةموار كراو.1992(ي ساَلي 1ي كوردستان ذمارة )( لة ياساي هةَلبذاردني ثةرلةمان56)

مااارة ) كااةوتي 6ثوختةي دانيشتين ذ شااةممة رَي سااَي  سااايي رؤذي  خااوارةوة  28/5/2019(ي ئا شااَيوةي  بااةم 
 بوو:
 دةست ثَيكردني دانيشنت لةاليةن بةِرَيز سةرؤك ثةرلةماني كوردستان.-1
ناااوي  -2 شاانت و  تااةي داني كااارو ثوخ مااةي  نااةوةي بةرنا نااداماني خوَيند نااةبووني ئة مااادة  مااادةبوون و ئا ئا

 دانيشتين ثَيشوو لةاليةن بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان.
 دةست ثَيكردني بةرنامةي كار لةاليةن بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان. -3
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خاااَلي ) -4 حااوكمي  بااةثَيي  هااةرَيم،  سااةرؤكي  ساايت  بااؤ ثؤ كااان  بااذاردني ثاَلَيوراوة سااتنةِروو و هةَل (ي 6و  5خ
هااةرَيمي  2019(ي ساَلي 1( لة ياساي ذمارة )4ماددةي ) سااةرؤكايةتي  مااةزراوةي  نااةوةي دا كااارا كرد )ياساي 

 عَيراق و هةمواري شَيوازي هةَلبذاردني سةرؤك تا ثةسند كردني دةستور(. –كوردستان 
يااس  -5 ضااريظان ادر بااةِرَيز )نَي بااذاردني  ص  طفىهةَل ساات م هااةرَيمي كورد سااةرؤكي  ساايت  بااؤ ثؤ  –ان بااارزاني( 

 عَيراق.
 كؤتايي هاتين دانيشتنةكة لةاليةن بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. -6

 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
زؤر سوثاس بؤ بةرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان، ميوانة بةرَيزةكان ئةندامانى بةرَيزى ثةرلةمان ئَيستا دةست بة 

يااة جَيبةجَيكردنى خاَلى دووةم لة بِرطةى يةك كااة بريتي كااةين  ئااةمرؤمان دة ةمى بةرنامةى كارى دانيشتنى 
مااارة ) ساااَلى )6لة خوَيندنةوةى بِريارى ذ ياادريس 2019(ى  ضااريظان ئ ياَازدار )نَي بااذاردنى ر بااة هةَل بااةت  ( تاي

 عرياق.-بارزانى( بة سةرؤكى هةرَيمى كوردستان مصطفى
 بةناوى خواى بةخشندةو ميهرةبان 

 بةناوى طةلةوة
 عرياق -دستانثةرلةمانى كور
 6ذمارةى بِريار: 

 28/5/2019مَيذووى بِريار: 
 بِريار

مااارة )56ثشت بة حوكمةكانى بِرطةى يةكةمى ماددةى )  سااايى ذ ساااَلى )1( لة يا كااراو، 1992(  هااةموار  (ى 
ماااددةى ) كااةمى  طااةى ية لااة بِر مااارة )4خاَلى ثَينج  و شةش  سااايى ذ لااة يا ساااَلى )1(  لااةمانى 2019(ى  ( ثةر

 ( بِريارى ئةمةى خوارةوةى دا:28/5/2019ِرؤذى ) كوردستان لة
 عرياق.-بارزانى( بة سةرؤكى هةرَيمى كوردستان مصطفىيةكةم: هةَلبذاردنى رَيزدار )نَيضريظان ئيدريس 

( وة كارى ثَيدةكرَيت و لة ِرؤذنامةى فةرمى )وقائع الكردستان( 28/5/2019دووةم: ئةم بِريارة لة ِرؤذى )
 ة.دا باَلو دةكرَيتةو

 بسم اهلل الرمحن الرح م
 باسم الشعب

 العراق –برلان كور ستان 
 6ر م البرار: 

 28/5/2019تاريخ البرار: 
 البرار
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س  نم 1( من  انون ر م )26استنا ا الحكام فبرة االو  من الا ة ) س  ا(  1992( ل س  ا وسا  ن  د )خام ع  د  الب ال
،  رر برلان كور ستان العراق جبلسته منعبدة 2019( لسنم 1من فبرة اوال من الا ة رابعم من  انون ر م )

 مايلا: 28/5/2019بتاريخ 
 ( رة سا ال ل م كور ستان العراق.بارزانى مصطفىنَيضريظان ئيدريس اوال/ انتخاب الس د )

 وينشر يف اجلريدة الرمس م و اةع كور ستان. 28/5/2019ثان ًا/ يعترب هنا البرار نافنا من تاريخ 
بااةجَى 3زةكان ئةندامانى بةرَيزى ثةرلةمان بِرطةى )ميوانة بةِرَي ئااةورؤ جَي شااتنى  ( لة بةرنامةى كارى داني

سااتان هااةرَيمى كورد سااةرؤكى  بااةرَيز  خااواردنى  سااوَيند  لااة  ياادريس -دةكةين كة بريتيية  ضااريظان ئ عاارياق )نَي
 ر كراو.(ى هةموا2015(ى ساَلى )1( لة ياسايى ذمارة )9بارزانى( بة ثَيى حوكمى ماددةى ) مصطفى

بارزانى( بفةرموَيت  مصطفىعرياق، )نَيضريظان ئيدريس -تكا دةكةين كة بةرَيز سةرؤكى هةرَيمى كوردستان
 (.2015(ى ساَلى )1( لة ياسايى ذمارة )9بؤ سوَيند خواردنى ياسايى بةثَيى حوكمى ماددةى )

 بةِرَيز نَيضريظان ئيدريس مصطفى بارزانى:
مااةزن ثارَي خااواى  بااة  ياَات  يااةكانى سااوَيند ب يااةكريزى و بةرذةوةندي سااتكةوتةكان و  فااةكان و دة لااة ما طااارى  ز

طااةورة  خااواى  هاواَلتيانى هةرَيمى كوردستان بكةم و ئةرك و فةرمانةكائ بة دروستى دَلسؤزى ئةجنام بدةم، 
 ثشتيوان بَيت، سوثاس. 

 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
طااةى ي ضااوارى بِر خاااَلى  لااة بااةِرَيزان  شااَيك  تااارى بة نااى و شااكةش كرد لااة ثَي يااة  كااار بريتي مااةى  كااةمى بةرنا ة

بااا  كااات  شااكةش دة ياَاك ثَي بااارزانى( وتار سااةرؤك ) جااةنابى  بااةِرَيز  يااةوة، زؤر  نااة مَيذووي بااةم بؤ مااادةبوان  ئا
 جةنابيان بفةرمووَيت.

 بارزانى:مصطفى بةِرَيز مسعود 
 بةناوى خواى طةورة و ميهرةبان.

تااان، بةرَيزان بةخَير بَين سة بااة هاتن شااحالني  بااةخَيرهاتنتان و زؤر خؤ بااؤ  كااةين  سااتان دة رضاوان، زؤر سوثا
بااةتى دواى  سااتان بةتاي هااةرَيمى كورد عااى  سااتنةوةى وةز بااؤ رَيكخ ياان  مااةتى دا سوثاس بؤ خواى طةورة كة يار

لاا30هةَلبذاردنى ) بااة زؤر  بااةر  يااان بةرام بااؤ خؤراطر ة (ى ئةيلوىل ساَلى رابردوو، سوثاس بؤ طةىل كوردستان 
بااذاردنى ) ئااةيلوىل 30تةحةديات و ثالنى جؤراوجؤر، وة ساَلو لة طيانى ثاكى شةهيدان، لة ئةجنامى هةَل (ى 

سااةرؤكايةتى  ساايدا  سااةيةكى دميوكرا لااة ثرؤ ئااةوةبوو  شااةوة  تااة ثَي تااازة ها مااةرجَيكى  بااردوو  هةلو ساااَلى را
لاا خااوارد و  سااايى  سااوَيندى يا هااةرَيم  هااةنطاوةكانى ثةرلةمان هةَلبذَيردرا، ئةمرؤش سةرؤكى  ساابةينَيوةش  ة 

كااةم، وة  بااارزانى( دة ضااريظان  لااة )نَي بااايى  ماان ثريؤز ياَارةدا  ياَادةكات، ل ساات ث دامةزراندنى حكومةتى هةرَيم دة
هااةرَيم و  مااةتى  لااة حكو جااديم  داواى سةركةوتنى بؤ دةكةم، وة بة هةموو توانايةك ثشتطريى دةكةم، داواى 

سااةريان  لة حكومةتى فيدراَل ئةوةية كة ثَيكةوة هةوَل ماااون ضارة كااة  شااانةى  ئااةو كَي تاار  ضااى زوو بدةن هةر
سااةر  شااة لة بكةن بةتايبةتى ئةو كَيشانةى كة لة ناوضةكانى دةرةوةى ئيدارةى هةرَيم بَلَيني  ناوضةكانى  كَي
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مااةت و  بااة حيك سااتة  جاادين، وة ثَيوي ضونكة  رؤذ بة رؤذ كَيشةكان زياترو قوَلرت دةبن، وة جَيطةى مةترسى 
ياَات بة لَيك تَيطة شااانة بكر ئااةو كَي سااةرى  يشنت و بة هةماهةنطى لة  نَيوان هةموو ثَيكهاتةكانى عرياق ضارة 

ماااوة، وة  عااش  ياادى دا ماااوة تةهد عااش،  بااةاَلم دا بة ثَيى دةستوور، راستة داعش تووشى شكستى طةورة بووة 
كااةوة مةت هااةردووكيان ثَي ماااون، وة  شاايش  هاااوبريى داع جاادين هةروةها خةريكة خؤى رَيكخاتةوة، وة  سااى  ر

ضااةكان  لةسةر واَلتةكة، وة لةسةر ئةمن و ئاسايشى نةك هةر عرياق و هةرَيمى كوردستان  بةَلكو هةموو ناو
بااةروو  بااؤ روو يااة  تااةواو هة يااةكى   بااة هةماهةنط يااةكى زؤر و  بااة ورياي سااتى  يااة ثَيوي هااان ، بؤ هااةموو جي

ساااَلى لااةم 2014) بوونةوةى ئةم مةترسيية طةورةية، وة جارَيكى تر كارةساتى وةكو  نااةوة  بااارة نةبيت ( دوو
شااتى  بااة ئا نااةكان  هااةموو الية كااة  ياَادةوارين  سااتيش ئوم هااةاَلتى ناوةرا ضااةى رؤذ شااةكانى ناو بااؤ كَي تااة،  واَل
هااةرَيميش  ناااو  لااة  يااة،  كاادا  ني هاايض الية ضارةسةرى كَيشةكان بكةن ضونكة بة تةئكيد شةر لة بةرذةوةندى 

يااة بااةطيانى برا ساايةكان  نااة سيا لااة الية كااارم   ناااوخؤ داوا شااةكانى  سااالوليةت كَي بااة مة كااردن  ساات  تى هة
محم ضارةسةركةن، جارَيكى تر بةخَيرهاتنى هةمووتان دةكةم وة زؤر سوثاستان دةكةم، )والسالم عليكم و ر

 اهلل وبركاته(.
 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

بااةِر كااةى،  بااة نرخة تااارة  صاااحل( زؤر سوثاس بؤ جةنابى سةرؤك بارزانى بؤ و محااد  هااةم ا جااةنابى )د.بةر َيز 
 سةرؤكى كؤمارى عرياقى فيدراَل با بفةرموَيت بؤ ثَيشكةش كردنى وتارةكةى.

 

 بةرٍَِِيز د.بةرهةم امحد صاحل )سةرؤكى كؤمارى عَيراقى فيدراَل(:
 بةناوى خواى طةورةو ميهرةبان.

ساات نااةى دة بااة بؤ تااةوة  سااتان كؤبووينة هااةرَيمى كورد تااةختى  هااةولَيرى ثاي نااوَيى لااة  سااةرؤكى  بةكاربوونى 
سااتان تااة -هااةرَيمى كورد يااوادارين ببَي ساايةكان ه ماااذة سيا ياَاراى ئا طااة، و ياَاذوويى و طرين يااةكى م عاارياق  بؤنة

يااةداوَيراى  لااةم بؤنة سةرةتاى قؤناغَيكى نوَيى ثَيشكةوتن و ئاشتةوايى و ئاوةدانى بؤ كوردستان و بؤ عرياق، 
كاااك )نَي بااةرَيزم  مااان ثريؤزبايى طةرم لة براى  هااةمووان لَي نااةى  ضاااوةروانيية زؤرا ئااةو  بااارزانى( وة  ضااريظان 

ناارخَينني  بااةرز ب هةية بةاَلم بة ثَيويستى ئةزائ بةرَيز و ثَيزانيينةوة رؤَلى جةنابى كاك )مسعود بارزانى( 
لااة  نااد  طااةورةى نوا طااةرى  يااارةى كاري سااةنطة د طااة و  بااةو ثَي سااتان وة  هااةرَيمى كورد سااةرؤكى  كااةم  وةك ية

ياااردةرى ِرَيبةراية ضاااو و بِر شااى لةبةر يااةكان دا نةخ سااةختى طؤِرانكار ناااغى  لااة قؤ سااتان و  هااةرَيمى كورد تى 
سااةرؤكى  طاارى  سااول(ى جَي ساارةت ر كاااك )كؤ بااؤ  ياَازانني  سااوثاس و ث سااتى دةزائ  هةبووة، لَيرةشةوة بة ثَيوي

بااة  طااةرةكان  طااةورةكان و كاري سااايةتية  سااتةوة هةرَيم بةهةمان بؤنةوة دووثات بكةمةوة، دَلنيام كة لااةو ثؤ ث
ئااةو  مااة و  ديارى ناكرَين، بؤية بة دَلنييايةوة دةَلَيم كاريطةرى كاك مسعود يء قؤناغى ئاييندة هةر بةردةوا
سااى  شااى سيا لااة ِرةو طااةورةى  كاك مسعودةى سةروو ثةجنا ساَل لة خةباتى سياسى و ثَيشمةرطايةتى و دةورى 

ضاااو سااتان  خااةَلكى كورد يااةتى  عاارياق و ِرَيبةرا سااتان و  ئااةم كورد بااؤ  بااَى  سااعود دة كاااك م لااة  ئااةوةمان  ةِروانى 
قؤناغةى ئاييندةش بة دَلنياييةوة سةرؤكى هةرَيمى تازة و حكومةتى هةرَيمى تازة و هاوكارى ساِرَيذبوونى 



 206 

سااعود و  برينةكانى ناو ماَلى كورد و يةكخستنةوةى هَيز و تواناكانى خةَلكى كوردستانة، سةردةمانَيك كاك م
سااةخت جةنابى مام جالل ثَي ناااغَيكى  كةوة بؤ ويذدانيش بةهاوكارى و ثشتيوانى كاك نةوشريوان توانيان قؤ

ساااندنى  ناااغى نا بااؤ قؤ ياااوة  طااةرى جياج لاَاةِراوكَى و ئة ناااغى د لااة قؤ سااتان  ثااةِرَينن و كورد تااَى ب و دذوار 
ئاااةو  باااووة و  طااارنط  كاااى  ئاااةو دةورة دةورَي ساااةملَينن،  عااارياق دا ب لاااةناو  ساااتوورى  طاااةى دة ساااتوورى و ثَي دة
طااارى  نااةوة رز سااتان و بزوت خااةَلكى كورد طاارين،  دةستتكةوتانةى ئةمرؤى هةرَيمى كوردستان  دةبَى بةرز ِراب
نااى  ضااؤ كرد ساانت و قةآل ئااةنفال و ِراطوا كااانى  شااتووة تاَلاوة خوازةكةى قوربانى زؤرى داوة تا بةم ِرؤذطارة طةي

كااراو و خةَلكى طةرميان و بارزان و دؤَلى جافايةتى و هةَلةجبة و سةدان شارؤ ياَاران  ضكة و هةزاران طوندى و
ئااةم  خاكى سومتاك كراو قوربانى و خةباتى ثَيشمةرطة و شةهيدة نةمرةكامنان هةوَينى ئةم دةست كةوت و 
هااةوَلى  نااةوة  هااةموو تواناما ئازاديةى ئةمرؤى كوردستانن، بؤية دةبَى بةرز ئةم دةستتكةتانة ِرابطرين و بة 

طااةَل ثاراستنى ئةو دةستكةوتانة بدةين  هااةنطى لة كااارى و هةما بااة هاو هااةروةها  و بة يكِريزى طةلةكةمان و 
خااةَلك و  مااةَلانى  ياااترى كؤ سةرؤكى هةرَيمى كوردستان و حكومةتى نوَيى هةرَيمى كوردستان بؤ خزمةتى ز
ضاكسازييةكى بنةِرةتى و بةرقةرار بوونى عةدالةت و حوكمرانيةتى تةندروست تر و باشرت هةم بؤ خةَلكى 

ن و هةم بؤ كاريطةرى لةسةر ناوضةكانى ترى عرياق، ئامادةبووانى خوشةويست هةموومان دةزانني كوردستا
بااردوو دا  لااة ِرا عاارياق  دؤخى ناوضةكة ئاَلؤز و دذوارة، ثَيشبينى كردنيش بؤ ئاييندة زؤر ِروون نية، خةَلكى 

سااةثَينراوة تاآلوى ضةندين جةنطى سةثَينراويان ضةشتووة و شةِرى نةخوازراوى ماَلوَيران سااةردا  كااةريان بة
سااوثاى  سااةنطةرى  كااارى و هاو سااةروةرى و هاو ثااِر  خااةباتى  بااة  كااة  دوايينيان شةِرى تَيرؤرستانى داعش بوو 
لاَاةتى و  ثااةميانانى نَيودةو شااتيوانى هاو بااة ث شااةعبى و  شاادى  سااتان و حة شاامةرطةى كورد ياَازى ثَي عاارياق و ه

كااى ز بااةخت كردنَي بااانى دان و خؤ تااوانرا دوا قور سااتان  سااتانى دؤ سااةر تريؤر ياَاذووى بة سااةركةوتنَيكى م ؤر 
طاارة  عاارياق و ب سااتى  سااةر ئا نااة و لة ئااةركى طةورةما سااةركةوتنة  ئااةم  سااتنى  ياَات، ثارا مااار بكر عااش دا تؤ دا
ساايةكان و  ياَازة سيا عاارياق و ه خااةَلكى  يااةكِريزى  تااةوكردنى  ياَات ث بااةوة دةب ئااةوةش  هااانيش،  ضااةكة و جي ناو

تاار و شااةرَيكى  لااة  ياَاوةطالن  لااة ت طااةطرتن  لااة  بةر كااةمان  سااتنةوةى وآلتة هااةوَلى دوورخ تاار، بة يااةكى  ئاذاوة
ضااةكة،  سااتى ناو لااة ئا يااةكان  سااةرى طرذي يااةكان و ضارة نااةوةى طرذي بااؤ ِراون هااةوَلمان  ملمالنَيكانى ناوضةكة، 
سااةرى  بااة ضارة رؤذهةالتى ناوةِراست دواى ئةم هةموو شةِروشؤر و كارةسات و شةثؤَلى توندرةوية ثَيويستى 

كهَينانى سيستمَيكى هاوكارى سياسى و ئابوورى بؤ ثَيكةوة طرَيدانى بةرذةوةنديةكانى طةالن بنةِرةتية لة ثَي
لااة  طاارتن  ناادِرةوي و رَيز ياَارؤر و تو نااةوةى ت بااةِروو بوو شااطوزةرانى و ِروو شااتى و خؤ و وآلتانى ناوضةكة لة ئا

يااةلؤ  مافى طةالن لة ئازادى و دميوكراسى، ضةوسانةوة و زةبر و زةنط و شةِر ِرَيطةضار ة نيية، ضارةسةر دا
كااانى  فااة ِرةوا ضاااوكردنى ما بااَى ِرة بااة  و هاوكارية بؤ ئاشتةوايى و خؤشطوزةرانى، بَيطومان ئارامى رؤذهةالت 
طةىل كورد دابني ناكرَيت، طةىل كورد وةك ثَيكهاتةيةكى سةرةكى و ِرةسةنى ئةم وآلتة لةطةَل طةالنى عةرةب 

ئااة تاارى  تااةكانى  تااةوة، و تورك و فارس و ثَيكها مااان دةكا بااةش كؤ هااةنطى هاو ناادى و فةر ضااةية بةرذةوة م ناو
ثااانى  عاارياق طؤِرة باارى  لااة  يااة  سااتمة نوَي ئااةو سي نااانى  هااةوَينى ثَيكهَي تااة  يااةدةتوانَى ببَي ئااةو جَيطةية عاارياق 
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بااة  كااةمنان  هااةموو اليةنة هااةنطى  بااةهاوكارى وهةما عاارياق  لااة  باادةين  هااةوَل  بااَى  شااوب  شااةِرو ئا نااَي و  ملمال
ضااارى هااةرَيمى كوردست تاار دوو جااارَيكى  عاارياق  بااةش و  ناادى هاو ضااةى بةرذةوة نااة ناو عاارياق بكةي شااةوة  اني

كااانى  تااةوكردنى ِريزة شااينةمان ث لااة ثَي ئااةركى  مااان  مااةش بَيطو بااؤ ئة نااةوة،   شااوب نةكةي شااةِرو ئا ملمالنَى و 
مااةىل ناوخؤى عرياقة، بةَلَى ئةمة كاريٍَِكة بة قسة خؤشة، بةآلم ثَيويستى بة هةنطاوى كردار و بةرنامة ى عة

بااة  سااةبارةت  تااةنها  نااةك  حااوكمِرانى كة نااةِرةتى  شااةى ب مااةَلَيك كَي سااةركردنى كؤ بااةتى ضارة بااة تاي يااة،  هة
ثةيوةنديةكانى هةرَيمى كوردستان و بةغدا بةَلكو لة ئاستى حوكمِرانى لة بةسرة و لة موصل و ناوضةكانى 

سااةرك عاارياق ضارة شااةكانى  ناااَلَينَى، كَي ياَاوةى دة خااةَلك ث قاايش  بااؤ تاارى عريا يااة  سااتوورة، بةطةِرانةوة ردنى دة
بااةجآ دةستوور و ِرَيككةوتنَيكى ج جااَى  بااؤ  شااتةوايي دية  تااوانَى ئا كااة دة سااتووريانةى  طااة دة ئااةو بِر نااى  كرد

ناادى  كاااتيش دا ثةيوة هااةمان  لااة  كااات و  سااتةبةر ب عاارياق دة كؤمةآليةتى و حوكمِرانى تةندروست بؤ طةالنى 
ئااةزمونَيكى تةندروستى نَيوان هةرَيمى كوردستان و حكوم بااارزانى  ةتى فيدِراَل جَيطري بكات، كاك نَيضريظان 

هااةبَى  دوورودرَيذى حوكمِرانى ديبلوماسى هةية، ضاوةِروانى ئَيمة لة جةنابت كاكة نَيضري دةورى كاريطةرت 
بؤ ئةوةى ئةم ثةيوةنديانةى نَيوان هةرَيم و حكومةتى فيدِراَل بة ئاقار و ئاراستةيةك ضارةسةرى بنةرةتى 

عاارياق ي ةكالكةرةوة دةِروات، بؤ ئةم مةبةستة من بة دَلنييايةوة دةَلَيم د.عادل عبداملهدى سةرؤك وةزيرانى 
سااية  بااة سيا ئااةم نوخ مااادةبوونى  بااة ئا نااةران و  مااةنى نوَي سااةرؤكى ئةجنو سااى  براى بةِرَيزم كاك حممد حلبو

سااةركةو سااتيةكةى  ياَازى ديارةى عرياق هاوكار و ثشتيوانى زؤر هةن لة بةغدا، ِرا سااتان، ه هااةرَيمى كورد تنى 
يااةتى  ئااارامى و ئةمن بااؤ  شااتيوانية  ساارة و ث بااؤ بة ياَازة  غاادا و ه بااؤ بة ياَازة  سااتان ه هااةرَيمى كورد سااةركةتنى 
سااَل  ئااارامى مو سةرتاسةرى عرياق بةهةمان شَيوةش بةهَيز بوونى عرياق و بةهَيز بوونى بةسرة ئاوةدانى و 

لااةبرى ملم بااا  تااة ثشتيوانية بؤ هةرَيمى كوردستان  لااةم وآل ياَارةى  ئااةو خَيروب باادةين  هااةوَل  ناااكؤكى  نااَى و  ال
بااؤ  جنااةكامنان و  بااؤ طة كااار  هااةىل  نااةوةى  بااؤ دؤزي شااكةوتن و  بااؤ ثَي كااةوة و  مااةتى خةَل تااة خز يااة خبرَي هة

 ثَيشكةوتن و بؤ طةشةسةندنى كؤمةآليةتى.
 س داتا سا تا 

س  بم تأر ه  ا منا ي  م أن ة  م الكور  ت  ه بالل م  ا  ل ع  ن  ص  ار  حت  دب بتخت ن  ا يف أرب   س أو  أن أ م  ع ه م  م أن جنت خي   م مه
ه  نه  نَيضريظانعاامم إ ل م كور ستان لنشارك يف مراس م تنص ب األخ العزيز كاك  رة سا إل ل م كور ستان، 

ف  رتة  خ  ال   ه  م  ك  برية و  ور م خ  دمات  م  ن  ب  ارزانا  س  عو  ال مناسبم واجب عل نا أن نش د  ا  دمه الس د م
م تن م عن التعريف،  ضى أكثر من نصف  رن يف افوف الب شمركم ترأسه اإل ل م، مسعو  البارزانا شخص 

ه  و و  ب  م،  س  تان و النط ش  هدتها كور  ل  غ  ط  ورات ا ح  داب و الت ب  رز يف األ ل  دور األ و النضا  الس اسا و كان له ا
مح  ه اهلل،  الرحوم مام جال  لعبوا  ورا مهما مع الب ا ات العرا  م األخرى و منهم الس د عبدالعزيز ا ك م ر
ك  رهم،   .عا   عبدالهدا، و أرجو أن ال يزعس مين من اإلخوة النين ال حتضرنا الناكرة يف هنه اللحظم أن أذ
النين شاركوا يف ا اتم الدستور النا ارتض ناه ألنفسنا ف صال  كم بلدنا و ف صال  س مشاكلنا، كور ستان 

ل  غ  متثس جتربم مهمم،  وة كور ستان  وة للعراق،  وة بةدا  و  وة البصرة  وة لكور ستان، هنا هو النطق ا
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ض  ا  نَيضريظاننب أن نستند إل ه يف تعاملنا و نتمنى من أخ نا  ل   م وأي م  م اإل  ل  م يف حكو النا له جتربم طوي
ل     ة  دا ،   له عال ات واسعم و متشعبم نتو ع منه و نتوسم ف ه كس اخلري يف  تعزيز العال م بم اإل ل م و ب

ض  س أيضا أن ما حتبق  من نصر عسكرا مهم على  اعش نصر نب ا فاظ عل ها. هنا النصر النا حتب  ق بف
ص  ر  ا  د اء، ن ل  دولا و اا ح  الف ا تآزر البوات العرا  م من اجل ش، من الب شمركم، من ا شد وبالدعم من الت

ب  الع ع  و ة  ض  ا و ال س  ا الا ك  رار مآ ع  دم ت ل  ى  راق إ  نب أن ال نستخف به، و من ذلك النطق نب أن نعمس ع
س  احم  ح  و  إ   ه  و أن يت ع  راق  ص  لحم ال ب  م. م ص  ف بالنط ي  دة تع ش  اكس عد ن  اك م م  ات و ا   روب، ه ت  ون األز أ
ن  ا أن  ل  ك، إذا أر  ع  راق ذ م  س ال ب  وى اإل ل م   م، اليتح ص  ارم ال للتعايش و الصاحل الشرتكم ال ساحم لإلترتاب و ت

نا الداخلا مستندين إ  الدستور ف صال    س ننجح يف هنا السعى نب عل نا تعزيز وحدتنا الوطن م و تكاتف
 مشاكلنا، هنا الدستور ف ه من الوا  و الفاه م ما ُيمكننا من جتاوز مشاكلنا ال وم.

ب  م  ن  ا  ع د النط ل  ى  ن  ازم، و ع ح  رتاع و الت ض  ا اإل ع  و  إ  ما ن  ب أن الن ش  رتكم.  مصا نا مشرتكم. رؤانا م
م  ن  األوان لشعوب هنه النطبم أن تنعم خبريات س  فم  ل  م ال  ه  نه ا ا م  ن  ب  دال  ن  اك  ك  ون ه ل  بال  و أن ت ه  نه ا

اإلحرتاع و التنازم منظومم إ ل م م جديدة مبن م على التعاون اإل تصا ا و الس اسا و إحرتام حق الشعوب 
 يف ا  اة ا رة الكرميم.

ف  رو و خ  رى  الشعب الكور ا شعب أا س من شعوب هنه النطبم كجريانه من العرب و الرتك و ال ش  عوب األ ال
ي  س وا   ع  س  عانا بتحو ن  نجح يف م ع  س  يشرتكون يف مصلحم األمن الشرتك و التعاون و الثبافم الشرتكم، عسى و ل
ل  ى متن   اتا  خ  رى ع م  رة أ ت  تم بالتأك   د  ك  اتف، أخ ع  اون و الت التنازم يف هنه النطبم إ  وا ع  خر أال و هو الت

لكننا سنكون عونا له و يب نا أتوسم ف ه أنه س كون عونا لنا . مهمته لن تكون سهلم نَيضريظانالصا  م ألخا 
 يف حس الكثري من الشاكس الغ تعرتع مسريتنا، و  متم موفبم و شكرًا جزيال.

 بةِرَيز د. ظاال فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
كااةي نااي وتارة شااكةش كرد بااؤ ثَي ض  س ، زؤر سوثاسي بةِرَيز سةرؤك كؤماري عرياقي فيدراَل دةكةين  واان يتف

 الس د حممد ا لبوسا رة س جملس النواب إللباء كلمته.
 بةِرَيز حممد احللبوسي/ سةرؤكي ئةجنومةني نوَينةراني عرياق: 

 بسم اهلل الرمحن الرح م
 أاحاب الفخامم و العالا و السعا ة و السماحم احملرتمون

 س دات و سا ة ا ضور كس حسب مكانه و مبامه
 رمحم اهلل و بركاته السالم عل كم و

ج  نر و  ل  غ تت ي  ام الدميبراط   م ا م  ن أ ي  د  ي  وم جد ل  ى  س  تان ف   ه ع د  س كور  ش  رق  ظ   م ت ع  راق الع ها هو ال
ض  اها  س  لطم ي ض  ح لل يرتمجها الواطن و الس اسا و ا زب و الدولم على حد سواء إ  عمس ملموو وتداو  وا

ع  اون أكثر التجارب  ميبراط م يف النطبم و العامل، رتم أننا ال ل  دميبراطا و نت  زلنا نعمس على حتسم األ اء ا
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ي  ز  ل  واطن و تعز م  م ا من أجس إاالحات من شأنها أن تتبدم بالنظام الس اسا إ  األمام و متكن الدولم من خد
 ا ريات العامم و ا فاظ على التنوم و التعد .

ه  نا بارزانا  نَيضريظانأيها الس دات و السا ة نبارك إنتخاب فخامم األخ  ع  راق و إن  س  تان ال ل   م كور  س  ا إل  رة 
ه  م و  اإلنتخاب يعد خطوة مهمم حنو تعزيز العمس الس اسا و مثاال ح ا إلحرتام الدستور و إرا ة الشعب من ج
م  ع  ل  هم  ط  وا  عم م  م  خ  ربة مه س  بوا  ل  نين إكت س   م و ا ترمجم ح م لتعزيز  ور اجل س الثانا يف العمل   م الس ا

س  تكما  ا   وار و البا ة من اجل س األو  يف ا م  م إ ل  رة س مه ظ  ر األخ ا ة   ري، ح   ح تنت لعمل م الس اس م بعد الت
التوااس مع بةدا   سم و إجناز العالق من اللفات و متكم الواطنم من ا صو  على حبو هم كما إننا أمام 

ج  زم إختبار الشروم إلنا  حلو  جلم ع الشاكس و تصف تها و تصفريها و أعتبد أن األخ فخامم  ب  س أ الرة س، 
س كون  ا ر على إجناز هنه الهمم، فأمامنا حتديات كبرية فأخا الرة س كما ناضلتم للواو  إ  ما هو عل   ه 
م  س إ   ن  ا أن نع خ  ر. عل  اان من  ميبراط م يف شعب إ ل م كور ستان و إعمار و تبدم، أمامنا نضا  من نوم  

ل  ى حاضر و مستببس أفضس ألبناء الشعب العرا ا مج  عا  ا ف هم إ ل م كور ستان و هنا يتطلب منا العمس ع
ن  اء  ب  ا م ألب س  تببس ال ب  ا م و ال إنا  حلو  سريعم و عاجلم للمشاكس العالبم الغ ت من، حلها س  من للج س ال
م  ك  ل  ك يف مها ن  دعم عم جت  اه و  الشعب العرا ا  ا ف هم أبناء إ ل م كور ستان، و سندعم توجهاتك يف هنا اإل

 دة.اجلدي
م  م  ل  م بفخا س  اببم و التمث ل   م ال ا اضرون الكرام مل يكن مانراه ال وم ل نجز لوال اإلرا ة ا ب ب م لب ا ة اإل 
ج  س  م  ن أ ض  ا   األخ الرة س مسعو  البارزانا النا  دم خال  أكثر من نصف  رن جهدا حب ب ا يف مسرية الن

الال مصطفى البارزانا إ  أن حتبق األمس بب ام  حبوق الشعب الكور ا و إستكمس السرية الشجاعم للمةفور له
ب  ا بوق و  ن  وه  ت  ع مواط جل  وار و يتم ط  وره  و  ا ض  اها يف ت إ ل م كور ستان العراق كما نراه ال وم مز هرا ي
ف  رتة  ا ريات و اخلدمات. كما كان مالذا  افئا ألهله من العرا  م النين نزحوا من مج ع أحناء العراق خال  

 اعش اإلرهابا و الغ كان للب شمركم الدور مع البوات السلحم العرا  م و األجهزة األمن   م و  مواجهم تنظ م
ن  اء  م  ن أب  وات ا شد الشعيب و ا شد العشاةرا ف ها. ح ح إختلط   ماء شهداةنا األبطا  مع  ماء إخوانهم 

 احملافظات األخرى.
م  م األخ الس دات و السا ة و بهنه الهمم التارخي م فتنين أتبد ي  ك لفخا ضااريظانم بالتهنئم و الترب ب  ارزانا و  نَي ال

ع  راق.  س  تان ال ش  عبنا يف كور  ن  ا و  برلان إ ل م كور ستان و مج ع الفعال ات الس اس م و اإلجتماع   م و إ  أهل
ع  راق  س  تان ال كما أتبدم بالشكر اجلزيس للجم ع على حسن الض افم و أسأ  اهلل عز و جس أن حيفظ إ ل م كور 

ي  م و ب ة  دا   و ن    ب ا ا أجناء العراق و أن نعمس سويا على أن يكون  رارنا الس اسا موحدة يف بةدا ، فكلما كا
م  ا  م  ان، كل ي  م و بأ ظ  ات  و ب  ا ا احملاف س  تكون  ا  س و  س  تكون الو س كون إ ل م كور ستان و ستكون البصرة و 

ش  ا ش  كرا و إن ك  رر  ن  ان، أ ب  األمن و اإلطمئ ش  عر اجلم   ع  ح  د س  ن  ا مو ن     رار ب  األمن و كا ل  د  س   نعم الب ءاهلل 
 اإلستبرار يف ربوم الوطن ا ب ب، وأن يرحم الشهداء و يعايف اجلرحى و السالم عل كم و رمحم اهلل و بركاته.
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 بةِرَيز د. ظاال فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
هوريم العراق شكرا جزيال لس د رة س جملس النواب على كلمته، اان مع كلمم الس د رة س جملس وزراء مج

 يلب ها بالن ابم الس د مح د الةزا، فل تفضس.
 مح د اخلزا: بةِرَيز

 بسم اهلل الرمحن الرح م. 
 فخامم الس د رة س اجلمهوريم احملرتم.

 س ا ة الس د رة س جملس النواب العراق احملرتم.
 الس دة رة سم برلان كور ستان احملرتمم. 

 الس د رة س اإل ل م احملرتم.
 ة رؤساء الكتس الس اس م العرا  م احملرتمون.السا 

 الس د رة س احملكمم اإلحتا يم احملرتم.
 الس د رة س جملس البضاء األعلى العراق احملرتم.

 السا ة و الس دات أعضاء جملس النواب العرا ا احملرتمون.
 السا ة السفراء رؤساء البعثات الدبلوماس م احملرتمون.

 السا ة ا ضور. 
 عل كم مج عا و رمحته اهلل و بركاته.السالم 

ل   م و  نَيضريظانإنه لن  وام السرور أن نكون ال وم ب نكم  ناسبم تسلم األستاذ  ة   س اإل  ص  ب ر البارزانا من
ل  واطين  ئ  م  حضورنا ممثلم عن  ولم الرة س الدكتور عا   عبدالهدا، إذ نتبدم بهنه الناسبم خبالص التهن

س  ل م يف إخت   ار إ ل م و حكومتهم و الرب ل  نهخ ال ل  دميو راطا وا س  كهم باخل   ار ا ك  بري بتم ل  دور ال لان مثمنم ا
 برلان اإل ل م بعد سنوات من معاناة اإلضطها  و الدكتاتوريم.

ع  ام  م  ن   س  ان  ع  د ن  ي  د ب ع  راق اجلد م  ات ال ل    حكو ب  د أو ك  ارم ل س  ا ة األ س   دات و ال ك  بريا  2003ال م  ا  إهتما
م  س  فاه م الدميو راط م و اإلز  م  م، ح   ح نع هار و التبدم جلم ع أبناء الشعب العرا ا الس ما يف هنه ا كو

على ترس خ العال م الدستوريم بم الركز واإل ل م. و إعتبار الدستور الرك زة األساس م لضمان وحدة العراق 
م  ات و رو  خ  ال  اط  ا األز م  ن  ه  نه العال   م  ص  فوف و س ا ته و ا فاظ على أمنه و سالمته، لبد جتل   ال

أمام التحديات األمن م. األمر النا يضعنا أمام طريق توااس حنو تعم ق عال م التنس ق بم بةدا  و أرب س و 
 الضا  دما حنو مرحلم جديدة من البناء و اإلعمار.

ح  س  ل   م و  ك  ز و اإل  ب  م الر ل  م  م  ات التبا  ض  رورة اإللتزا ن  درك  ي  م  م  م اإلحتا  حن  ن يف ا كو ا ضور الكريم 
ع  ا   مج ع ض  رورة إب ك  د  س  بم ن  ه  نه النا ف  اهم. و ب اللفات العالبم وفق الدستور و إستنا ا لطاولم ا   وار و الت

العراق عن اخلالفات اإل ل م م و األزمات الدول م و العمس على ترس خ ا وار و التهدةم و ضمان السالم واألمن 
 جلم ع  و  النطبم. 
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ضااريظانيف اخلتام نتمنى  وام الوفب م للس د  م  م و الرفاه   م  نَي ت  وفري اخلد م  ه ل ج  اح يف أ اء مها ب  ارزانا و الن ال
 لواطين اإل ل م و السالم عل كم و رمحم اهلل و بركاته.

 بةِرَيز د. ظاال فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
س   د ع ح  م ال ت  ه، مسا ل  ى كلم ع  راق ع م  ار شكرا جزيال للس د مح د الةزا ممثس  ولم رة س وزراء مجهوريم ال

 ا ك م رة س ت ار ا كمم، فل تفضس إللباء كلمته.
 بمِرَيز عمار ا ك م/ رة س ت ار ا كمم:

 بسم اهلل الرمحن الرح م. 
 ا مدهلل رب العالم.

 و الى اهلل على س دنا حممد و  له الطاهرين و احبه النتجبم.
 أاحاب الفخامم و الس ا ة و العالا و السعا ة. 

 و الفض لم والن افم. أاحاب السماحم 
 الس دات و السا ة ا ضور السالم عل كم مج عا و رمحم اهلل و بركاته.

ش   د  نَيضريظانيف البدايم نهينء أخانا العزيز األستاذ  ع  راق و ن س  تان ال ل   م كور  س  ا إل  ب  ه رة  ب  ارزانا بتنتخا ال
ي  ز ك  ان و ال  ل  نا  ب  ارزانا ا س  عو  ال ل  رة س م ل  لخ ا ث  س     ا ة وطن   م عرا    م و بالدور الب ا ا التم   ز  ا  مي

ل  ال  ل  زع م ا ح  س ا كور يم ترك  بصمتها الواضحم يف مسار األحداب و التطورات العرا  م. و ينكرنا بأب   ه الرا
م  ام  مصطفى البارزانا و أخ ه الراحس الكبري مام جال  الطالبانا و نستنكر العال م التارخي م الغ مجع  اإل

ظ  روف ا ك م بالال مصطفى البارزان ل  ك ال ك  ور  يف ت ع  ن ال ل  دفام  ا و بالشعب الكور ا و فتواه التارخي م يف ا
ل  رة س  ب  أن ا ب  م  ن  ا ث ك  ور ا و كل ش  عب ال العص بم الغ حترك  ف ها ج وش السلطم الدكتاتوريم ناويم إبا ة ال

ب  وى الوطن   م الع نَيضريظان ل  ف ال ت  ه     ا ات لت م  ع إخو را    م البارزانا س وااس هنه السرية بنفس الزخم 
ت  ه اإلجتماع   م  ب  ه و عال ا الس ما و أنه إبن الرحوم إ ريس البارزانا، ذلك الباةد الفن النا عرف بدماثم خل

 و الس اس م التم زة.
ب  د  ت  اريخ مع يف كس شرب من هاذا الوطن هناك تاريخ ميتد االف السنم و يف كور ستان العراق حتديدا يوجد 

س   فر بالتضح ات و النضا  و األمل و األ مس، إن عال م الكور  بهنا الوطن الميكن النظر هلا من  زاويم إتفا  م 
أو لوزان أو اجلزاةر أو تريها من اإلتفا  ات فحسب، و الميكن النظر هلا من زاويم نظام ا كم يف العراق ملك   ا 

م و شاملم تأخن بنظر أو مجهوريا.  كتاتوريا أو  ميبراط ا. بس البد من النظر إل ها من زوايا متعد ة و عم ب
ش  خو ،  م  ات أو ال م  ن ا كو ك  رب  ع  راق أ س  تان و ال ب  م كور  ت  اريخ و اجلةراف   ا. فالعال   م  ل  ك ال ب  ار ذ اإلعت

 فا كومات تتةري و الشخو  يرحلون لكن الوطن و الشعب باق.
ت  زاز خ  ر و إع ط  م ف س  تببى حم ن    و  ض  ارة كا ت  اريخ و ا  ب  األخص أرب   س ال ع  راق و  س  تان ال ل   م كور   إن إ 
ش  هده  العرا  م مج عا بتارخيها النضالا يف األمس البريب و بتألبها العمرانا و اخلدمم ا اضرين ال وم. فما 
إ ل م كور ستان العراق يف السنوات األخرية من تبدم وتطور يف جماالت عديدة يعترب مثاال ح ا حيسب  كومم 
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ب  ا ا وبرلان إ ل م كور ستان. ولطالا أكدنا على ضرورة اإلستف ل  ى  ه  ا ع ا ة من التجربم الكور ستان م وتعم م
 حمافظات عرا نا ا ب ب يف الوسط و اجلنوب والةرب.

ه  نه  ب  رز  م  ن أ ه  ا و  ه  ا و تألب س  اهم  يف إجناح ل  غ  س   م ا ل  ها األسا ه  ا و عوام إن هنه التجربم الم زة هلا مبومات
ورستان من جهم وبم اإل ل م والركز البومات هو التكاتف و الوحدة و ر  الصفوف الس اس م  اخس إ ل م ك

خ  اطر  ح  ديات و ال يف بةدا  من جهم أخرى، فالبناء والتطور واإلز هار الينمو يف عوااف اخلالف والنزام و الت
ن  م  ل  دى اخ  ص  وى  ي    الب ك  ون ذا أولو م  س ان ي ن  اه ونع م  ا ان نتم ال تواجه ب د الواحدة من  ون األخرى وهنا 

ا  ه ( منيجرظان بارزانياألستاذ ) ت  دالا وعر ت  ه وأع ع  روف خبدم ش  خص م ه  و  ه  م، و ن خال  مو عه البارز وال
م  دننا  ج  م ومج   ع  ه  وك وأرب   س وحلب س  لمان م و   ع  اد ال ع  را  م مج  ب  م ال ا  س  ك  اتف وتوا ح  دة والت ل  ى و ع
ض  من  س   م  ت  ه س ا ت  ه أو متجل ا ح  د مكونا ف  ريط بأ ك  ن ت م  س، ال مي ن  وم ومتكا وحمافظاتنا العرا  م نس خ ومت

ل   م النطبم التس ف  اهلل اهلل يف أ  ح  د،  ن  ا يف الب     الوا ن  ا وأخوت ن  ا بتكاتف ح  دتنا وتألب ن  ا بو ابق أو التنافس، مت ز
كر ستان، واهلل اهلل بدماء شهداةنا وتضح اتهم واهلل اهلل بوحدة العراق وشعب، ان تزاورة وتوااس الشعب ال   وم 

س  ط واجل ظ  ات الو ل  تالحم النا اشهده ا ل م كر ستان العراق من مج   ع احملاف ا  ورة ا    م ل ع  ن  ع  رب  ن  وب، ي
الوطين بم شعبنا، ح ح نرى يف هنه اورة ك ف نتمع العرا ا العربا من بصرة واألنبار مع اخ ه العرا ا 
ا  ره  ل  د وعوا ه  نا الب ن  وم  الكر ا يف السل مان م وارب س بروح واحدة من انهئا الرتاحم والتوااا واألعتزاز بت

هل  نا األجتماع م الوث بم وهو ما ي ك مت     خ  رى ال  ف  رتة وأ ب  م  س   م  س  اعم س ا ل  ى  د ان اخلالفات الغ تدف ع
تالحم عراق بصلم ول س  الظهر ا ب با لصورة العرا  م ا  م، واألسف اعالمنا احمللا يتحمس مسوؤل م يف 
ت  د  مها  خ  الف و س  احات  عدم اضهاره هلنا اورة الوحدويم حبجمها وعمبها الوا عا من خال  ترك زه على م
ل  ى  ك  ربى ع س  وؤل م ال ة  ا م ه  نا ال يل ك  ز، و ل   م والر ش  عبنا يف ااال  ب  م  ل  تالحم  ح  دة وا س  اب مظاهرالو ل  ى ح ع
س  ف  خل  الف والتعب   د، لل ف  ن ا ل  بس  س اس نم ايظا فبدا من ان نوجب فنتواالم والعاجلم بدأ البعض منا يت

س   س   م ج   دا الشديد، شعبنا ينظر ال نا ويرت ب حرياكنا س اسى ج دا ويتفاعس مع فاألح ن األ ارة و ف الس ا
ب  دير  ي  م يف ت م  م ورو ع  ن ا ك كان  النتاةخ الط بم  ومفرح لدى شعبنا وألساةنا تصرف ال سامح اهلل وبتعدنا 
ه  ار،  ل  د واز  س  تبرارا ب ب  نلك ا ه  د نا  ط  ر و س  لمنا األجتماع   م للخ ش  عبنا و ع  ن  ض  نا  ه  ا عر م  س مع الو ف وتعا

س  احات  فداعش وما خلفه من معااا واالضرار ما زا  س  ا م ال جرحه مل يندم بعد ولوال عوااف اخلالف وت
اختالف الس اسا وما متكن  اعش االرهابا بفلوله متطرفم من احتال مدننم االمنم حتى وال  جرةم به يف 
أن يهد   لعم ارب س اب م، فاألرهاب و اعش وأخوات يعتاشون من بئم خالف وتناحر وينتهزون فرسا نفوذهم 

م  ن  عرب اللسةاللا ف  ه  ب  ف خل م  ن ي ع  ش و ن  ا  ا ك  ر بئ ن  ا اذ ب  م وه ش  عوب منط ب  م  س  راعا  ع  ا و مناخى نزا
اجندات خارج  م ال تريد اخلرية بالعراق ال يسره اجتماعنا هنا بس ال يرتب بأيا مظهرن س اسم عريا  م 
ن   ع  ا وجعل ب  دم من ن  ن ال ش  نا م ب  د ع ض  وح ل ك  س الو هل  م ب ب  و   ا وحدوين يد  علىالتالحم والتكاتف الوطين ون

ه  نه  م  ن  هل  ا  م  ن خال ب  نلك ا م و ب  در،  ه  نا ال للظلم واألجتها  معا ونظنا معا و درونا نببا معا وحنن سعداء ب
 حفس الكريم ومن الكر ستان العزيزة باألمجنم من األمور نب عل نا مج عا تداركها والعمس عل ها سريعا،
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روح وطن م العال م وحبرو واطار   ا يم تصدير نباط اخلالف بم البوة األ ل م وبم األ ل م والركز بـ 1
مسوؤ  من اجلم ع فمرحلتنا حساسم واألوضاح الغ تشهد منطبم حرج جدا ومتوهم من يعتبد ان هنالك 
من يستط ع ان يسمس األثار أزمات وعوا ب السرام فالعراق كاجلسد الواحد اذا شتكى من وعض تدام له 

منه تأريخ وما ختطنا أمس من  روسها العرب ان الع ار من ع ش ساةرون أعظاء بالسهر والعمى هنا ما حتدب 
الشرتك له أفضس العاير يف تكوين شعوب وتشك س الدو  وكس معايري األخرى يف تأس س الدو  على اسس 
 وم م او عر  م او تريها تراجع  امام افضل م الع ش الشرتك وهنا هو حا  العظم الدو  يف علمنا ال وم ان 

 م الغ حض بها ا ل م كر ستان  وجب الدستور تعد اكثر مت زا وسرا تا وتساعا ومراعاة التنوم اخلصوا
  اسا باخلصوا م يف  و  الف درال م األخرى اذا كان هناك فمشاكس الدستور او يف تنف نة فعل نا ان نتف با 

ا م ا  ايا افح  الاضا  على تعديله او تصح ح مثار تنف ن ضمن الس ا ات الدستوريم والبانون م لنلك
وا  محم كر ين جديد وهو ع ش هنه الوطن وتباسم ثرواته بعدالم ونهوع به وا رو على اعماره 
واز هارة وس ا ته واستبالله فأحالم ابناء ل س بضرورة ان تكون ذاتها احالما اباء الن ظروف تتةري والشعوب 

دو يم والوازن ا كوم م وتريها ملفات ما زال  متثس و انون نفط والةاز والنافن ا  140تطور الا ة 
حمطات ا ب بم الأفتعا  االزمات بم األ ل م والركز بم ا م واألخر وهو ما يستوجب حلها وتصديرها 
جبهو  الوطن م اخلالصم للعراق وشعب، وعلى جملس النواب واالحتا  وبرلان األ ل م اعتبار ذلك اولويتا  سوى 

تأريخ هلم بكس فخر وأعتزاز كما وعده بعدم مساح مطلبا بتدخس األخرين بش وننا الداخل م فلسنا س سجلها 
 اارين ومل نكون هدفا لةامن لارج م تسعى ال امم واستةال  سةرات وفبا لصا ها خاام، العراق كان 

 وس ببى س دا بنفسه وال وسايم لةريه عل ه ومل نسمح بنلك.
من م الداخل م بوعم وحكمم وبتنس ق عالا مستوى بم اال ل م والركز فال واس ـ مواجهم حتديات اال2

العسكرى النى يتحبق على  اعش االرهابا مل يكن لوال تكاتف باال ل م والركز معاد وا فاظ علا مس ول م 
تظرون بفارغ ارب تضامن م ب نهما ايضاد فمدننم احملررة تنتظر اعا ة ا  اة واالعمار ال ها واهلنا نازعون ين

الرجوم ا   يارهم و راهم التى ابعد عنها ضلماد وعدواناد وعلى ال ميكن ان يتحبق ومدن ا امم النصر 
وا فاظ على منجز االمن والبظاء على خاليا ناةمم لالرهاب وتةريب االثار الوطين على اخلالف الس اسا كما 

 يهد  اجلم ع ويداهم اننا الوطين يتطلب معاجلم فوريا.خرفناه ش داد يف كركوك و يا  وعزام البةدا  خطر 
ـ توح د الو ف العرا ا الوطين جتاه ازمم السرام الباةم يف النطبم ان مو ع )ج وثرتات جى( مهم النى 3

يتمتع به العراق يف النطبم والنى جعله لطط تال ا ورتكاز االمم االربع االمم العرب م واالمم الفارس م 
رتك م واالمم الكر يم ان هنا الو ع الهم خيتم عل نا مو فاد وطن اد واضحا وموحداد يف الو   ذاتا واالمم ال

وعلى مو ع ا  وا مل ياتا لو األهم م اجلةراف م والتأرخي م ببةدا  والبصرة والواس وارب س واسئر 
واالجتماعا وعمبها ا ظارى احملافظات االخرى فسر  وت العراق ومكانته الدول م هو يف تنوعه اجلةرايف 

والثبايف وهنا احنر من ع ا  اخلف م حتوا  ان تستخدف ان  وت العراق عرب تفريق كلمته ومو فه وطين 
وهنا هو خطر االكربى النى يهد  امن الوطين يعرب العراق لخاطرة كبرية تهد  سامه وامنه اجتماعا نب 
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لشاركم الفعالم واالجاب م يف اراعم وبلورة الو ف الوطن م عل نا التفاف بان  رار الدولم العرا  م عرب ا
ومس و  حيرتم ه بم الدولم وحيفظ مصا ها عل ا ويستكثر االستببا  لال ل م والدولا لساعدة العراق 
واالستعمار يف كس جهو  رام م حنو تةريب لةم ا وار البناء واالبتعا  عن منطبم تدخس بش ون الدو  

لعبوبات البتصا يم الغ ال جتلب الشعوب منطبم تري العااا والويالت ويف اخلتام تهانا استخدام منطق ا
وتربيكات لرة س ا ل م كر ستان االستاذ )ن جرظان بارزانا( ومتنى له كس التوف ق واهلنا يف الكور ستان 

س ما لشداء  واتنا السلحم العزيزة االمن واالستبرارة والتألق كما عهدنا ذلك  وما حت تاد لشهداء العراق وال 
بم اجل ش والشرطم وا شد الشعيب والعشاةر والب شمركم حت م لشهدين الصدرين شه د احملرابا وعزيز 
العراق ومال مصطفى البارزانى ومام جال  الطالبانا ومج ع الب ا ات الوطن م للص الغ خدم هنا الوطن، 

التماةاتهم البوم م والدين نم والنهب م والناطب م، حت تاد حت تاد البناء شعبنا العرا ا بكس مكوناتهم و
لراجعنا العظام وال س ما لرجعنا االعلى االمام الس د السستانى ذا مضس وحت م لكم مج عاد السا ة والس داة 

 ا ضور يف هنا ا فس الهم، والسالم عل كم ورمحم اهلل وبركات.
 :ثةرلةمانبةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي 

حمل  ور،  حت  الف ا ة   س  ج  ر( ر ل   س اخلن س   د ) ت  ه، ال ل  ا كلم ك   م( ع م  ار ح س   د )ع س  ماحم ال ج  زيال لل ش  كرا 
 فال تفظس اللباء كلمته.

 سةرؤكي حتالفي ميحور:-ل س خنجربةرَيز 
ل  ا  ب  اركن اله ن  ا ال   وم م ئ    ه ت  ه، ج مح    اهلل والربكا ل   كم والر س  الم ع س   ا ة، ال ع  الا وال س   ا ة وال س  حاب ال ا

م  ز ك ل  رة س والر ي  ا ل ئ    مهنا م  ا واال ارة، ج ل  دميبراتا، وا ك م  وذج ا جن  احهم الن ل  ى  ع  راق ع س  تان و ال ور 
س  راحم  ب  ارزانا(،  التارخيا النا مل نستهين يوما عن حكمته والتجروبته و النساةحه، الخ الرة س )مسعو  ال

س  تاذ ) ضااريظاموا ف النسان م كبرية و جئ  مباركا الخ والرة س اجلديد ال حااب ني يااة لل لااي فوز بااارزاني( ع ن ال
ساال  هااو يرا تااة، و م  ال الشعب الكوردستان، و حصوله على االصوات الربملان متمنيا له التوفيق يف مهم ي  ق ا الطر

ج  اح و  هل  اذا الن مستفا الربزانا يف   ا ة اال ل م يف جناحم و بناء، خالص االتهانا الخ الستاذ )مسرور الربزانا( 
ن  ا لكس شعب الكور ستان العزيز ن  تظري جهو  ك  برية ت ، االخ و الخوات مج عا، يبف العراق ال وم امام حتديات ال

م  ن  ش  ربا  ك  س  م  دينتا را    ا، بال مج عا لرحلتها و العاجلتها لكس ما نستطع بالبوت موعز، مططلعا ططلع كس 
س  ئو ن  ا و رفاه   ه، م م  ام الرتاب العرا ا، من الجس اخلالاا والعبور ا  مرحلتا اثر استبرارا والم ك  بريا ا ل تنا 

ه  اة،  ل  ب ال ش  عب مثب خ  دمتا لل ح  د،  م  س كفر   ا وا ي  دا واح   دة، و نع ك  ا   ت  اريخ بات م  ام ال ش  عب و ا م  ام ال اهلل و ا
م  ن  ه  ا  ك  س امكانات والططلع للمستببس للئاما  العريظم، و ال د اهلل مع اجلماعم، مجاعتا يف البو  ولثق، تسخر 

ج  ا ال ارة اجس اجناح حكومتنا بكس السهس و رةاساتنا ثال س  لح اوذ ل   م يف  ب يف البةدا ، مجاع  متد يداها ال 
ت  ه  ي  دة وا كوم س  ته اجلد ل   م والرةا ب  دم ال  ج  اح والت متبدم من العراق الواحد، و يف اخلتام اادق الن اة بالن

 اجلديدة باذن اهلل، وسالم عل كم والرمح  اهلل والربكات.
 ن:بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةما
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شكرًا جزياَل للسيد مخيس اخلنجر على كلمتة، مَيوانة بةِرَيزةكان، ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةماني كوردستان، 
لااة  يااة  كااة بريت كااةين  بااةجَي دة جااَي  شااتنةكةمان  كاااري داني مااةي  ئَيستا خاَلي ثَينج لة بِرطةي يةكةمي بةرنا

ارزاني داوا لة بةِرَيزيان دةكةين بفةرمووَيت بؤ وتاري بةِرَيز سةرؤكي هةرَيمي كوردستان رَيزدار نَيضريظان ب
 ثَيشكةشكردني وتارةكةيان.

 بةِرَيز نَيضريظان ادريس بارزاني/ سةرؤكي هةرَيمي كوردستان:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز جةنابي سةرؤك بارزاني.
 بةِرَيز جةنابي د.بةرهةم سةرؤك كؤماري عَيراقي فيدراَل.

 وسي سةرؤكي ثةرلةماني عَيراق.بةِرَيز حممد حةلب
 بةِرَيز مولود ضاوش ئوغلؤ وةزيري دةرةوةي توركيا.

 بةِرَيز سامر سرحان وةزيري دةوَلةتي سعودية بؤ كاروباري كةنداو.
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان.

 بةِرَيزان باليؤزاني واَلتان لة عَيراق.
 بةِرَيزان ديبلؤماتكاران.

ياَاراق بةِرَيزان سةركردة  لااة ع ساات  ئااةمادةبوواني خؤشةوي نااان و  و سياسةمتةداران و اليةنة سياسيةكان، ميوا
ئااةمِرؤ  كااة  شااحاَليمة  يااةي خؤ باااش، ما تااان  بااةخَيربَين، رؤذ هااةمووتان  ناااوة  شااريفتان هَي كااة تة غاادا  لااة بة

ساات لااةماني كورد سااةرؤكي ثةر بااةِرَيزان  شاادارن،  مااة بة طااةَل ئَي مسااةدا لة لااةو رَيوِرة ياَارةن  ان و هااةمووتان ل
ئةنداماني ثةرلةمان نوَينةراني طةلي هةرَيمي كوردستان بة طشت رةنط و بري و بؤضوونةكانةوة سوثاس كة 
ساااَلي  ضااوار  بااؤ  سااتان  هااةرَيمي كورد سااةرؤكي  بااذاردئ وةك  بااة هةَل ئَيوة وةكو نوَينةراني طةل دةنطتان داوة 

يااان دا، ئةو نااةي دةنط بااؤ ئةوا سااوثاس  هااةمووتان،  بااؤ  سااوثاس  نااةي رؤذي داهاتوو،  نااةدا، ئةوا يااان  نااةي دةنط ا
بااة  خااؤي و  ساايت  بااة خوا ياَاوة  لااة ئ يااةك  هااةر  كااةم،  هااةمووتان دة دةنطدان نةضوونة ثةرلةمان، سوثاسي هةر 
ئااةركي  ماااف و  لااةمان  لااة ثةر كااات  يااةتي دة كااة نوَينةرا بااة  ئااةو حيز نوَينةرايةتي دةنطدةر لةسةر راسثاردةي 

طاااةورة تاااةدا  لاااةم كا ياااادةكرد،  تاااان ث ساااي خؤ ساااةي دميوكرا خاااودي ثِرؤ باااةردةوامبووني  ساااتكةوت  ترين دة
خااؤ  كاااتي  لااة  دميوكراسية لة هةرَيمي كوردستاندا، سوثاس كة متمانةتان ثَيدام، لة رؤذَيكي وةك ئةمِرؤدا و 
ئامادةكردن بؤ ئةم ئةركة نوَية طةلَيك يادي خؤش و ناخؤش دَينةوة بريمان، هةندَيك رووداو دوورن، بةاَلم 

يااان لة هةسيت مرؤظايةتي تاااوةكو لَي كااةين  يااان نا لااة بري ناااكرَين،  لااةبري  ساااني  بااة ئا سااثاندوة،  ماندا خؤيان ضة
كاااري  هاازر و  ساات و  طااةَل هة شاايان لة شااي و ناخؤ سااتا خؤ تاااوةكو ئَي نااوَين  ناادة  ناادَيك رووداو هة فَيرببني، هة

ساا بااؤ  بااوو  ضااةندين رؤذانةمانداية خؤيان تَيكةَلدةكةن، ناخؤشرتين يادي نوَي هَيرشي دِرندانةي )داعش( ةر 
شار و شارؤضكةي طوندةكاني هةرَيمي كوردستان و عَيراق، شَيوازي تريؤرستاني )داعش( هةمووماني تووشي 
يااان  كااةس بِروا نااةدةكرد، زؤر  لااةوةي  ناادةيي  شاابيين دِر كااةس ثَي نااد، زؤر  ياااي هةذا شؤكَيكي بَي وَينة كرد، دن
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ئااةم نةدةكرد كة لة سةدةي بيست و يةكدا هَيزي تاريك ثةرسيت وا دة يااة و  هااةموو دِرندةي ئااةو  سيت بضَيتة 
يااا  هةموو تاوانانة، بؤ ماوةيةكي كورت لةوة دةضوو كة تريؤرستان لة مةرام و مةبةسيت خؤيان تؤقاندني دن
سةركةوتوو بوون، جةنابي سةرؤك بارزاني رؤَلَيكي طرنط و سةرةكي بيين لة بةرثةرضدانةوةي تريؤرستاني 

رك ثةرسيت و وَيرانكاريدا، جةنابيان وةكو فةرماندةي هَيزي ثَيشمةرطةي )داعش( و تَيكشكاندني خةوني تا
سااتان  هااةرَيمي كورد لااة  بااةرطري  ساانت و  شااداري ثارا سااتةوخؤ بة هةرَيمي كوردستان بةو ثةِري توانايانةوة را
خااؤِراطري و  بااة  سااةربرد و  نااةكان بة شاامةرطة قارةما طااةَل ثَي شااةِردا لة بااةرةي  ضااان لة بااَي و شااةوخنوني  كاارد، 

( ساَليةوة تاوةكو ئةمِرؤ خستة خزمةتي بةرطري و ثاراستين ذيان و 16ووني ثَيشمةرطايةتي هةر لة )ئةزم
لاَاي  لااة رؤ سااةختةدا جطة غااة  لااةو قؤنا هااان،  سااةري جي ياَاراق و لةسةرتا سااتان و ع مرؤظايةتي لة هةرَيمي كورد

جااةن جااةنط  بااةرةكاني  لااة  شاامةرطة  بااِرواي ثَي نااةوةي ورة و  يااةكالوة و بةرزكرد بااة سااةربازي  سااةرؤك  ابي 
باااووني ) كاااةي  ساااةركردايةتي و 55ئاااةزمووني نزي لاااة  شاااؤِرش و  لاااة  خاااؤي  شااااني  خاااةبات و تَيكؤ سااااَل   )

سااي  شااة و مةتر لااة هةرة سااتاني  طااةلي كورد شااارةزايي  ياَازانني و  مااةت و ل بااة حيك شاادا  يااةتيكردني شؤِر رابةرا
كااة زادة ئااةمِرؤ  مسااةي  ئااةو رَيوِرة ناادةوة،  ئااارامي ثةِرا كااةناري  بااؤ  سااتةقينة و  سااية را سااةي دميوكرا ي ثِرؤ

هااةمي  نااة، بةر شااةراني طةلةكةما بةرهةمي خةبات و تَيكؤشاني و كؤَلنةداني جةنابي سةرؤك بارزاني و تَيكؤ
سااااَلي ) ئاااازاري  ثاااةِرين  ساااتان، دواي را هاااةرَيمي كورد سااايكردني  باااةرةو دميوكرا ناااة  لاااة 1991خةباتيا  )

باا سااةرؤك  جااةنابي  يااةكمجار  يااة  لااة كؤ بااةردني كؤبوونةوةيةكي جةماوةريدا  بااؤ بةِرَيوة كااة  كاارد  ارزاني داواي
طاادانَيكي  سااة و دةن لااة ثِرؤ خااؤي  يااةتي  سااتان نوَينةرا طااةلي كورد ياَات،  بااذادن بكر سااتان هةَل هااةرَيمي كورد
بااؤ  دميوكراسي هةَلببذَيرَيت، خةبات و تَيكؤشان و سةركردايةتيكردني سةرؤك بارزاني ئيلهام بةخشي ئَيمة 

ناادة، ث بااةرةو ئاي ساات  بااة هااةنطاوناني درو لاَاةتي  ثااةمياناني نَيودةو كاااري هاو بااة هاو مااةتي و  بااة يار شاامةرطة  َي
لااة  سااةركةوتن  سااةركةوتن،  شااةعيب  سةرؤكايةتي ئةمريكا و هاوشان لةطةَل هَيزةكاني عَيراق سوثا و حةشد 
هااةموومان  عااش،  ساايت دا ياَار دة ساااوةي ذ خااةَلك و ضةو طاااركردني  كااان و رز ضااة داطريكراوة لااة ناو ئازادكرنيان 

ساااَلو و قورباني طةو ناادا،  شااتيمان طةلةكةما يااان و ني رةمان دا لة ثَيناو ئازادي، لة ثَيناو سةرةبةسيت و مايف ذ
نااداران  بااؤ بري ضاااكبوونةوة  يااواي  سااةربةرزيان، ه كاااري  كااةس و  لااة  ساااَلو  شااةهيدان،  ثاااكي  دروود بؤ طياني 

شااةعيب و  شاادي  لااة حة سااوثا  لااة  يااةكان  ياَازة عَيراق شاامةرطة و ه لااة ثَي لاَاي دةخوازين، ساَلو  نااةي رؤ ئااةو هَيزا
بااةرطري  ياَاراق  لااة ع مااة  بااةرطري ئَي هااان،  مَيذووي خؤيان بيين لةو قؤناغة ناسكةي هةرَيمي كوردستان و جي
بوو لة مرؤظايةتي، برطري بوو لة مايف ذيان و سةرفرازي، واَلتاني هاوثةمياني دذي )داعش( رؤَلي كاريطةر و 

شاايت ثَي كاااري و سةرةثةر لااة هاو باايين  نااةيان  سااتاني بوَيرا سااةاَلتي تريؤر بااة دة نااان  تااايي هَي بااؤ كؤ شاامةرطة 
سااةرؤكايةتي  بااة  لاَاةتي  ثااةمياناني نَيودةو سااةربازي هاو ياَازي  مااةت و ه بااؤ حكو يااةن  بااَي ثا سااي  )داعش(، سوثا
نااةوةي  طااةرةنيت طةِرا كااار و  نااة هؤ كااة بوو هااان،  ئةمريكا و هةموو ئةو واَلتانةي بةشدار لة ناوضةكة و لة جي

كااة وةك هيواي ذيان و ئاشيت و  سااةملاندي  شاامةرطة  ياَاراق، ثَي تااةواوي ع لااة  سااتان و  هااةرَيمي كورد لااة  ئااازادي 
هااةموو  لااة  كااة  ياان  هااةولَيك دةدة هااةموو  هاااتوو  ناااغي دا لااة قؤ كااات،  لااة واَلت ب بااةرطري  ياَات  شااة دةتوان هةمي
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ماااف و  ياَاراق  بااةرطري ع سااتةمي  لااة سي شااَيك  روويةكةوة ثَيشمةرطة رَيك خبرَيتةوة و بةهَيز بكرَيت وةك بة
كااار  سااتة هاو شايستة دةستووريةكاني خؤي بة دةست بهَينَيت، سوثاسي هاوثةميانان دةكةين كة بؤ ئةم مةبة
كااة  سااةملاندويةتي  ياَاراق  سااتووري ع ياادرالي دة و ثشتيوان بن، بةِرَيزان، هةرَيمي كوردستان وةك هةرَيمَيكي ف

سااةقامطريي و  بةشَيكي ديار و كاريطةري ناوضةكة و كؤمةَلطاي نَيودةوَلةتية و رؤَلي سااتين  لااة ثارا ضاااوي  بةر
هااةنطي و  ئااابووري و فةر سااي و  شااةوتنة سيا هااةموو ثَيك يااة،  ضااةكة هة سااي ناو ئااابووري و سيا سااةنطي  هاو
ناااغي  يااة قؤ يااة، بؤ سااتان هة هااةرَيمي كورد سااةر  سااتةوخؤيان لة طااةري را كؤمةاَليةتي ناوضة و جيهانيش كاري

سااي  ياَاداني سيا هااةنطي و ثةرةث ياَات داهاتوو هاوكاري و هةما لااَي دةخواز سااتان  هااةرَيمي كورد يااةكاني  ثةيوةند
ناادي  نااةماي بةرذةوة سااةر ب سااتة لة ئااةم مةبة بااؤ  هااان،  لااة جي سااتامنان  لةطةَل عَيراق و واَلتاني ناوضةكة و دؤ
يااةك  هااةموو ال بااؤ  كااةوةيي  كاااري ثَي هااةنطي و  كاااري و هةما ساايت هاو نااةوَيت دة طاارتن دةما بااةش و رَيز هاو

هاا ساايت جي سااةر ئا ياااوازي ثَيشكةش بكةين، لة سااكي ج ناااغَيكي نا بااة قؤ مااة  ناادا ئَي بااةي زؤري واَلتا لااة زؤر ان و 
خااوازي  بااَي دا يااةتي  يااةكي مرؤظا هااةر كؤمةَلطة مااة وةك  طااةي ئَي ثااةِرين، كؤمةَل ياادا تَيدة سااي و كؤمةاَليةت سيا
لااةتاني  بااةي ميل تاادا وةك زؤر هااةمان كا لااة  يااة،  سةربةسيت و ئازادي طةشةي كؤمةاَليةتي و خؤش طوزةراني ن

ناااوخؤي ديكة ئَي ساايت  سااةر ئا يااة، لة يااديؤلؤجي ن ئااابووري و ئا يااةتي و  سااي و كؤمةاَل ياَاي سيا بااَي ملمالن مةش 
جااةخت  ساات  لااة ثَيوي باارت  ناادا  نااةرييت ميدياييما سااي و  هااةنطي سيا لااة فةر جااار  هةرَيمي كوردستان ئَيمة زؤر

سااتَيكي كؤم شاات ئا لااة ط ساايدا لةسةر ملمالنَي و نا تةبايي و نا سازييمان دةكةين، با لةمةودوا  يااةتي و سيا ةاَل
ساايةكاني  ياَازة سيا ياَات، ه بااةدةر ب نااا  لةطةَل يةك كؤك و تةبا و سازبني، ثَيموانية كة ئةمة دةخوازَيكي لة توا
بااوون و  كااؤك  نااةخوازَيت،  تااة  ئااةو ئاوا تااة  ئااةم ميللة خااؤري  هةرَيمي كوردستان ثَيموانية هيض كةسَيك خةم 

بااري و باوةِر ياااوازي  ناااَلَيني ج سااازامنان  ياَات تةبايي و  هااةر دةب ياااوازي  نااَي و ج نااَيني، دةزائ ملمال مااان وةاَلوة 
لااة رووي  نااةبني،  ساااز  نااا  تااةبا و  نااا  ناااكؤك و  نااةوةمان  بااا بريكرد كااةم  بااةاَلم داوا دة سااايية،  شااتَيكي ئا مااة  ئة
نااةر  بااؤ بنيات كااةوة  بريكردنةوة لة ضؤنيةتي بنكؤَلكردن و بَيطةي يةكرت با بري و هةَلسوكةوت و كردارمان ثَي

هااةموومان  بَيت كااةرةوةي  شاايتمان كؤ بااا ني بااةش،  بؤ طةِران بة دواي ضةرةسةري هاوبةش و ئايندةيةكي هاو
نااةوةي  شااداري ذيا بَيت، با نوَينةراني ثَيكهاتةكاني هةرَيمي كوردستان بة هةموو رةنط و جياوازيةكانةوة بة

ساااَلي هةرَيم و بةهَيزكردني بنةماي رةوتي بةرةو ئايندةمان ببات، داوا و خواسيت م ن وةكو سةرؤكي ضةند 
لااة  يااةك  هااةر  لااة  داهاتووي هةرَيمي كوردستان ئةوةية ثَيكةوة كار بكةين بؤ بةديهَيناني ئاواتي لةخؤمان و 
ساايت  سااةر ئا حيزبةكامنان طةورةتر بؤ ئةو واَلتة، ثَيكةوة ئاِراستةي هاوبةش دةست نيشان بكةين، ثَيكةوة لة

طااةَل عَيراق، ثَيكةوة لةطةَل برا در-هةرَيم كااةوة لة يااةكامنان، ثَي شااتة نَيودةوَلةت طااةَل دؤ اوسَيكامنان، ثَيكةوة لة
يااان و  هااةرَيم ذ شااي  طااة و هاوبة سااةرجةم كؤمةَل طااةَل  جناااو لة رَيكخراوي نَيودةوَلةتيةكان بارودؤخي نوَيي طو

نااو شااةِرَيي  كااةوة نةخ ياَاك ثَي يااة كات مااائ ن هاايض طو بااةين،  شااةوةي ب بااةرةوة ثَي ثااارَيزين و  شااتيمامنان ب َيي ني
بااة ض  ياَات  شااكرا دةب هااةموومان ئا هاوبةش بؤ هةرَيمي كوردستان و عَيراق دادةنَيني رَيطاي هةَلة ناكةين، بؤ 
طااةَل  ياَات لة ياَات، دةب كااة بكر بااةش  ماااجني هاو بااة ئا شاانت  بااؤ طةي سااتة  نااَيني و ض ثَيوي هااةنطاو دة سااتةيةك  ئاِرا
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ساا نااةوةي ضارة بااؤ دؤزي كااةين  كااار ب كااةوة  غاادا ثَي لااة بة ياادرالي  ضااَيوةي حكومةتي ف لااة ضوار بااةش  ةرَيكي هاو
تااا  باايين  ياَاوة دة خااةونيان ث ساااَل  ضااةندةها  ياَاراق  طااةلي ع كااة  دةستووردي فيدرالي عَيراقدا، ئةو دةستوورةي 
يااةكي  ببَيتة بنةماي عَيراقي نوَي كة تَييدا مافةكاني هةرَيم و هةموو عَيراقيةكان لة ضوارضَيوةي حوكمِران

ساات ياَات، دة ياادرالي بثارَيز سااي ف ياَاراق دميوكرا سااةري ع طاادةران لةسةرتا جااي دةن سااةر ثَين ضااوار لة كااة  وورَيك 
نااي  تااة زامنكرد ناادةكان بَي مااادة و بة تااةواوي  بااةجَيكردني  جااَي  كااة  ياادرالي  سااتوورَيكي ف ياَاداوة، دة يااان ث دةنط
مااة  قاادا، ئَي سااي عَيرا سااةي سيا بااةهَيزكردني ثِرؤ سااةندكردن و  يااةكرت ثة شاانت و لة ياَاك تَيطةي ثَيكةوة ذيان و ل

ياَاة ئومَيدمان  قااة نو بةدةستة، بةاَلم بة داخةوة نةتوانراوة وةكو خؤي جَي بةجَي بكرَيت، نةتوانرا ئةو عَيرا
سااتان  هااةرَيمي كورد بنيات بنرَيت كة هةموو طةالني عَيراق خةونيان ثَيوة دةبيين، ئةو عَيراقة نوَييةي كة 

بوو، بةرطري لَي كردووة، لة عَيراق لة هةوَلي بنياتناني هةموو دامةزراوةكانيةتي، رؤَل و بةشداري كاراي هة
ئةمرؤ هيض بةديلي تر نية بؤ دةستوور، بة ئةزموون ئةوةمان بيين كة بشتطوَي خستين بة مةبةست و يان 
ناااكؤكي و  سااةرهةَلداني  هااؤي  تااة  سااتوورة ئةبَي ئااةو دة ناادَيكي  هااةر بة بَي مةبةست يان جَي بةجَي نةكردني 

تااة عَيراق تاار ناسازاني نوَي لة نَيو ثَيكها جااارَيكي  بااةش  كاااركردني هاو شاانت و  بااة لَيكتَيطةي ئااةتوانني  يااةكان، 
يااك  ئااةوةي تار بااؤ  كااةين،  بااةجَيي ب جااَي  ياااوازي  دةستوورةكةمان زيندوو بكةينةوة، رَيزي لَي بطرين و بَي ج
هااةرَيمي  ياَاراق و  كااةي ع ضااةكاني دي شااةنطال و ناو كااو  ثةرستاني وةكو داعش  دروست نةبنةوة، كارةساتي وة

دووبارة نةبنةوة، تاكو عَيراق و هةرَيمي كوردستان ئارامرت و ئاوةدان تر بن و لة مةترسي شةر و كوردستان 
مااان  ئااةكات، لَي هااانيش  لااة جي ضااةكة و  ياَاراق و ناو لااة ع شااة  جاادي هةرة بااة  شااتان  كااة هَي باان  بااة دوور  تااريؤر 

ماااد شااتين، ئا نااةوة و نةهَي بااةروو بو بااؤ ِروو  بااني  هااةنط  لااة ئةخوازَي ثَيكةوة هاوكار و هاو بااةرَيز،  بااوواني  ة 
ئااابووري،  ناااني  هااةرةس هَي يااةتي و  كااةوتين كؤمةَلا كاااري، دوا هااؤي وَيران تااة  شااةر بؤ ياازك  ياَاذووي دوور و ن م
يااة و  كااة هة نااة  زؤرجار شةر فرؤش بري لةوة ناكاتةوة كة ئاطري شةر ماَلي خؤشي ئةطرَيتةوة، باشرتين منوو

بااوو، لة بريمانة هَيرشي رذَيمي بةعس بوو بوو سةر كوردستا ياَاران  ياَاراق و تااايي ع لااة كؤ ن، ئَيران و كويةت، 
ضااةكي  بااةكارهَيناني  خةَلكي زؤري بَي طوناه كوذرا، ذيان و ئابووري و بار و دةرووني خةَلكي واَلت تَيكضوو، 
كيمايي و برياري كؤمةَلكوذي و سياسةتي ثةيرةوكراوي رذَيم تا ئَيستاش خةَلكي ئةو واَلتة و ئةو هةرَيمة و 

طااةري تةنانةت  كااة كاري يااة  يااار ن شااان د ئااةدةن و هَيت غااة  ئااةو قؤنا شااي  سااةتي شةرفرؤ باااري سيا ضااةكةش  ناو
لااةي  نااةك تؤ كااةين  سااارَيذ ب نااي  ساانط فراوا خراثةكاني كةي كؤتايي دَي، با بريين رابردوو بة لَيبووردةيي و 

بااا ثَي بااة نةطوجناو لةطةَل ثَيكةوة ذيان، ئامادة بوواني بةرَيز و كوردستانياني خؤشةويست،  شااكاوانة  كااةوة را
سااةر  كااةوتن لة بااؤ رَي ناَاَيني  نيازي ثاك و كرداري شياو و هةَلوَيسيت نيشتيمان ثةروةرانة هةنطاوي بنياتنةر ب
طااةلي  هااةبي،  ئاااين و مةز تااةوةيي و  ياااوازي نة بااَي ج حااوكمراني  بااؤ واَلت و  بااةش  يااةكي هاو شااة رَيطا نةخ

شاااند ساايت ني يااان دؤ ساايت و ذ ماارؤظ دؤ ساايت  شااة وي طاااري كوردستان هةمي نااةوةي رز شااانازي بزووت يااةي  اوة، ما
سااتان  طااةلي كورد سااةر  خوازي كوردستانة، هةرطيز رَيطةي نةداوة شةري رذَيمةكاني ثَيشووتري عَيراق كة بة
ياَاراق  سااةري ع كااة سةرتا كااةن  ئااةوة ئة سااي  خااةَلك با جااار  عااةرةب، زؤر كااورد و  ياَاوان  سةثَينرا ببَيتة شةري ن
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كااة دةوَلةمةندة بة ساماني سروشيت، بةاَل ساالمَينني  ياَاراق بي لااة ع يااا  م با لةمةودوا بؤخؤمان و بؤ هةموو دون
سااةر  ياَاراق، لة لااة ع طاارنطرتة  ساايت ال  ضاااوةيةكي سرو هااةموو سةر لااة  منااان  كااةوة ذيا يااان و ثَي ئَيمة ثاراستين ذ
سااي  ئاسيت هةرَيم با ثَيكةوة سياسةتي ئاشتةوايي كؤمةاَليةتي ثَيكةوة ذيان و طةشةي ئابووري و سازاني سيا

لااة د ئااةكرَي،  سااازي  ناااكؤكي و نا لااة  بااةش و دوور  ياادي هاو ابرَيذين، طؤرانكاري خَيراي هةرَيم ثَيويسيت بة د
سااتان  هااةرَيمي كورد تااةكاني  هااةموو ثَيكها نااان،  كؤتايي هةموو بةرثرسي ئةبني لةسةركةوتن و لة شكست هَي

كااةوة ثَيويسيت بة ثاراستين ماف و موَلك و سةرمايةي ئابووري و كؤمةَلايةتي هةي ئااةدةين ثَي ة، كاتَي هةوَل 
ئااابووري و  نااةوة  ئارامي و ئاسايشي هةرَيم بثارَيزين، بةهَيزي بكةين، كاتَي بةردةوام هةوَل ئةدةين بؤ بووذا
يااةك  كااةين هةر لااةبري ب نااابَي  سااَيكامنان  يااك و دراو سااتاني دوور و نز طااةَل دؤ ناادي لة سااتنةوةي ثةيوة رَيكخ

نااي لةوانةش بة هةمان شَيوةي ئَيمة بةرذة تااةو كرد يااة، ث خااؤي هة وندي سيساسي و ئابووري و كؤمةاَليةتي 
هااةمووان  ناادي  طاارتن بةرذةوة شاانت و رَيز ياَاك تَيطةي نااةماي ل سااةر ب سااَي لة تاااني دراو طااةَل واَل ناادي لة ثةيوة

يااَاك و  ئاثارَيزَي لة ض هاااةر واَلت ساااةرةوةري  ساااي و  ساااتووري دبلؤما لااَاةتي و دة سااااي نَيودةو ضاااوارَيوةي يا
كااات و ثَيكهاتةي دةستوور سااازي ب نااة  كااات و زةمي خااؤش ب ئااةبَي رَي  يةكان، بَيطومان ئةركي سةرؤكي هةرَيم 

نااي  بااةهَيز كرد طاااني و  ئااابووري، بازر ياَاداني  شااة ث بااؤ طة سااَيكامنان،  طااةَل دراو هااةرَيم لة نااةوةي  يااك بوو لَيكنز
جااؤرة  ئااةم  بااةش،  ناادي هاو فاات و بةرذةوة بااؤ طر بااةش  سااةري هاو نااةوةي ضارة سااي و دؤزي ناادي دبلؤما ثةيوة
ناادي  سااتايةتي و ثةيوة نااي دؤ تااةو كرد كاركردنانة هيض كات نابَيتة مةترسي بؤ عَيراق، بةَلكو ئةبَيتة هؤي ث
ياَازي  سااتان و ه طااةَل دؤ هااةرَيم لة ناادي  ياَاداني ثةيوة دراوسَييةتي لةطةَليان، خؤشةويستان، ثاراسنت و طةشة ث

دي ئةزانن ئةركي سةرشاني سةرؤكي نَيودةوَلةتي كة مانةوة و سةقامطريي هةرَيمي مةبةستة و بة بةرذةوةن
ئااةيتواني  عااش  لاَاةتي دا ياَازي نَيودةو ياااطوزاري ه هااةنطي و فر هةرَيمة، هةموومن ئةزانني بَي هاوكاري و هةما
سااةربازي  زياني طةَلَيك زياتر بة كوردستان و عَيراق و كوردستانيش بطةيةنَي، بَيطومان هاوكاري و كؤمةكي 

تهَينان بة داعش، باسي خؤراطري يةك بة يةكي خةَلكي كوردستان كة بؤ سةركةوتين بةرطري ئَيمة بؤ شكس
كااة  سااتياري دؤخة لااة هة وَيراي شةر و كةمبووني مووضة و سيسيت بازاري كار و دابةزيين ضااَلكي ئابووري، 
بااردوو  تَيطةيشنت و يارمةتي حكومةتي هةريََميان دا تا سةخيت و نةهامةتي و نةبووني ئةم ضةند ساَلةي را

كااؤك بة سة ئااةوة  سااةر  ئااةبَي لة بااَي  ربةرزي تَيثةرَينن، ئةطةر ئةزمووني ضةند ساَلي رابردوو رَي نيشاندةر 
سااتين  سااةر خ طاار لة نااة رَي بني كة هةموو كؤمةَلطايةكي سةردةم دان بة جياوازيةكان بَينني، جياوازيةكان ناب

هااةموو جياواز سااةرباري  سااتان،  هااةرَيمي كورد شاايت  ناادي ط ساات بةرذةوة ساات و مةبة سااتةي خوا يااةكان، شاي
تااة  يااةكان نابَي بااة جاواز نااان  داهاتوويةكي باشرتين بؤ نةوةي ئَيستا و ئايندةمان، كؤمةَلطايةكي سةردةم و دان
ناادن و  لااة خوَي تااازة  نااةوةي  سااةركةوتين  سااتان،  هااةرَيمي كورد شاايت  ناادي ط ساات و بةرذةوة سااةر خوا طاار لة رَي

نااادازياري و ناااةلؤذي و ئة سااات و تةك لاااة زان شاااارةزايي  باااوون  ساااي ن  فَير ساااي و دةروونا شاااكي و كؤمةَلنا ثزي
كؤمةَلطةي ئَيمة بةرةو ئايندةيةكي طةشة ئةمانبات،   هةموو بوارةكاني ذيان ثَيويسيت بة كاري جدي هةية 
طااة  مااان و ذين ناااغي داهاتوو سااتا و قؤ سااياريةتي ئَي طااةَل بةرثر ياَاك لة بااة جؤر طااة  شاات و ذين بؤ ثاراستين سرو
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ثااَيش سةرضاوةي سةرةكي ذيان زةرةرمةند ن نااةوةي  خااةباتي  بااؤ  ئااةبني  فااادار  شاايمان وة بااةكاري هاوبة ةبَي، 
كاااري  مااانج و  بااة ئا شاانت  بااؤ طةي هاااتوو،  نااةوةي دا ساات  نااة دة كااةمان ئةدةي تااةوة واَلتة بااة ئةمانة مااان،  خؤ
ثااةري  بااةو  سااتةكةم  خااؤم ثؤ ساايت  ئااةزموون و خوا نااا و  ثااةري توا هااةرَيم ئةو سااةرؤكي  بااة ان، وةك  هاو

تاااكو جديةتةوة بةكاردَينم بؤ ها وكاري كردني بةرَيز سةرؤك وةزيراني نوَي و كابينة و هةموو وةزيرةكاني 
نااة،  سااةركةوتين هةمووما مااة  لة بةرثرسياريةتي و كاري خؤيان سةركةوت و بن، سةركةوتين هةريةك لة ئَي
يااةكريزي و  ضااةتري  هااةرَيم  سااةرؤكايةتي  كااة  مااةوة  يااا ئةكة ئااازيز دَلن سااتانياني  سااةرجةم كورد جارَيكي تر 

بااريو كؤك بااةجياوازي  ئااةبَي،  يااةكان  تااة ئاين سااتان و ثَيكها ساايةكاني كورد نااة سيا ياَاز والية ةرةوةي سةرةجةم ه
مااوَلكي  سااتان  هااةرَيمي كورد سااتان،  طااةَلي كورد بؤضوونةكانيانةوة، لة ثَيناو ثَيكةوة ذياني ئاشتيانة و ئارامي 

هااةرَيمي سااةرؤكايةتي  نااةوة،  هااةموو جياوازيةكانيا بااة  سااتانيانة  ساات و هةموو كورد ئااريادة و خوا سااةكؤي  ش 
ئااةكرَي،  هااةمووان  سااةيري  ضاااو  يااةك  بااة  ئااةبَي و  هااةموومان  بااؤ  يااةك،  هاايض جياكاري بااَي  ئااةبَي  مافةكانيان 
يااالؤ   بااةري د دووثاتي ئةكةوة، زامن كردني ئاسايش و ئارامي كؤمةَلطة ئاماجني سةرةكيمان ئةبَي بة طرتنة

هااةرَي ياَاوان  شااةكاني ن سااةرجةم كَي نااي  سااةر كرد ضااَيوةي و ضارة لااة ضوار ياادراَل  مااةتي ف سااتان و حكو مي كورد
بااة  بااةردةوامي دان  ضااة و  سااَي و ناو تاااني دروا طااةَل واَل بااةهَيز لة سااتانةي  دةستوور، و ثاراستين ثةيوةندي دؤ

كااةين   جاادي ئة بةهَيز كردني ثَيطة و سةنطي هةرَيمي كوردستان لة سةر ئاسيت هةرَيم و نَيودةوَلةتي، كاري 
ماارؤظ و و هةوَل ئةدةين بؤ ب مااايف  نااي  ماان كرد سااتان و زا هااةرَيمي كورد سااتوورييةكاني  ةدةستهَيناني مافة دة

ياَاذةكاني  ضااني و تو هااةموو  سااتةي  ماااف و شاي نااي  بااني كرد يااةكان، دا ساانيثة جيهان بااةهاو ثرة يااةكان و  ئازادي
اَلتَيك كؤمةَلطة و نةهَيشتين هةموو جؤرة توندوتيذيةك، ثتةو كردني ثَيكةوة ذيان و يةكرت قوَل كردن لة و

سااةرمان  خااؤر لة يااةك  هااةموومان  نااَي،  تااة بزا ئااةم واَل خاااوةن  بااة  خااؤي  ياَاك  هااةموو تاك كة هي هةموومانة و 
هةَلدَي و يةك ئامسان دامان ئةثؤشَي، يةك ئايندة  و ضارةنسوومان هةية،  سوثاس بؤ سةرؤك و سةركردةي 

شااو هااةر  لااة  ياَاراق و  سااتان و ع مااة و واَلتان و هةموو ئةوانةي لة هةرَيمي كورد بااة نا بااَي و  نااةوة  َينَيكي جيها
يااواي  تااان، ه بروسكة و ثةيوةندي راستوخؤ ثريؤزباييان لَي كردين، دووبارة سوثاستان ئةكةم بؤ ئامادة بوون

 سةركةوتن و رؤذَيكي خؤشتان بؤ ئةخوازم، سوثاس بؤ هةموواليةكز
 بةرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كااة سوثاسي بةرَيز سةرؤكي  خااةي  هةرَيمي كوردستان رَيزدار )نَيضريظان بارزاني( دةكةين بؤ ئةو وتارة بةنر
سااتةي  بااةناوي دة ياَاراق،  سااتان و ع هااةرَيمي كورد ساايت  سااةر ئا كااةوةيي لة كاااري ثَي نااةماي  تااة ب شااَي بكرَي دة

بااة لااة  رَيز سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان و بة ناوي طشت ئةنداماني ثةرلةمان ثريؤزبايي طةرم دووبارة 
بااة  لااة  سااةركةوتوبَي  طااةورة  خااواي  لااة  كااارين  كااةين، داوا سااتان دة )نَيضريظان بارزاني( سةرؤكي هةرَيمي كورد
جَيطةياندني ئةركةكاني لة ثارَيزطاري كردن لة سةروةري ياسا و لة نوَينةرايةتي كردني طةلي كوردستان بة 

ناااوخؤ و دةرة ساايت  سااةر ئا نااةكان لة تااةوةيي و ديي تااة نة ياَاوان هااةموو ثَيكها لااة ن كااردن  هااةنطي  وة، و هةما
لااةوةي  لااةمان، بةر بااةرَيزي ثةر نااداماني  سااتان، ئة هااةرَيمي كورد سااةاَلتةكاني  ياادراَل و دة سااةاَلتةكاني ف دة
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شااتنمان  كاااري داني مااةي  مااي بةرنا طااةي دووة كااة بر نااةوة  طااادار دةكةي ناادامان ئا هااةَلطرين ئة شااتنةكةمان  داني
كااةين ( ثَيش نيوةرؤ لة تةالري ث11بةياني سةعات ) بااةرَيزتان دة لااة  يااة داوا  ةرلةمان درَيذة ثَي دةدةين، بؤ

بةياني لة كاتي دياري كراو ئامادة بن بة مةبةسيت تةواو كردني برطةي دووةم لة بةرنامةي كاري دانيشتين 
سااتان  هااةرَيمي كورد مااةتي  سااةرؤكي حكو ئةمرؤمان كة بريتية لة دةستنيشان كردن و ناوزةد كردني بةرَيز 

طااة ماااددةي )3ي )بااةثَيي بر لااة  مااارة )56(  سااتان ذ لااةماني كورد بااذاردني ثةر ساااي هةَل لااة يا ساااَلي 1(  ( ي 
يااةكان 1992) لااة كومووكورت كااةين و  يااةك دة هااةموو ال سااي  لااةمان سوثا بااةرَيزي ثةر نااداماني  يااوان و ئة (، م

 داواي لَي بووردن دةكةين، بةو جؤرة هاتينة كؤتايي دانيشتين ئةمرؤ، سوثاس.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
       د. ظاال فريد ابراهيم                              هَيمن هةورامي         نيب قهوضي                        مين     

 سكرتَيري ثةرلةماني                        جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني  
 عَيراق  -عَيراق                           كوردستان  –كوردستان           عَيراق                     –كوردستان 
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 (ي8ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 2019–6–11رَيكةوتي  شةممةسَي 

 هةَلبذاردن ثَينجةميخولي 
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 (8تين ذمارة )ثرؤتؤكؤلي دانيش
 6/2019/ 11 رَيكةوتي شةممةسَي 

 -ثةرلةماني كوردستان   11/6/2019رَيكةوتي  رؤذي سَي شةممة(ي ثَيش نيوةِرؤي 11كاتذمَير )   
بةِرَيز هَيمن هةورامي  عَيراق بة سةرؤكايةتي د. ظاال فريد ابراهيم سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبووني
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ساَلي ثَينجةمي (ي خولي 8نيب قهوضي سكرتَيري ثةرلةمان, دانيشتين ذمارة ) جَيطري سةرؤك و، بةِرَيز مين
 ( ي خؤي بةست.2019)

 بةرنامةي كار:
( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان 47( و ماددةي )16بةثَيي حوكمي بِرطةي )يةكةم(ي ماددةي )

مااارة ) عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياريدا بةرنامةي كاري – لااة 8دانيشتين ذ كااةم  ساااَلي ية (ي 
تااذمَير ) لااة كا سااتان  لااةماني كورد بااذاردني ثةر جااةمي هةَل شااةممة 11خولي ثَين سااَي  يااوةِرؤ رؤذي  ثااَيش ن (ي 

 ( بةم شَيوةية بَيت:11/6/2019رَيكةوتي )
طااةي ) بااةثَيي بِر سااتان  هااةرَيمي كورد ( 3يةكةم/ دةست نيشان كردني سةرؤكي دةسةاَلتي جَي بةجَي كردني 

 ي هةموار كراو.1992(ي ساَلي 1( لة ياساي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان ذمارة )56لة ماددةي )
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.
مااارة ) شااتين ذ نااةوة، داني شااتنةكةمان دةكةي بااة داني ساات  سااتانةوة دة طااةىل كورد سااايي وة8بااةناوى  رزي (ي ئا

 عَيراق. -طرَيداني يةكةم، ساَلى يةكةم، لة خوىل ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان 
سااي  ئَيستا داوا لة بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان دةكةين كة بةرنامةي كاري دانيشتين ئةمِرؤ و ثوختةي كؤنوو

ةت بَي مؤَلةت لة دانيشتين ذمارة (ي ثةرلةماني كوردستان و ناوي ئامادة نةبووان بة مؤَل7دانيشتين ذمارة )
 ( خبوَينَيةوة، با بفةرمووَيت.6)

 بةِرَيز منى نيب نادر قهوةضي/سكرتَيري ثةرلةمان:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةرنامةي كار
ماااددةي )بةثَيي حوكمي بِر لااة  ماااددةي )16طةكاني )يةكةم ، دووةم، سَييةم(  لااة  سااَييةم(  طااةي ) ( و 18( بر

كاااني ) ياَاراق 57و  56و  55و  52و  48و  47ماددة سااتان ـ ع لااةماني كورد ناااوخؤي ثةر ثااةيِرةوي  لااة   )
مااارة ) شااتين ذ كاااري داني مااةي  ياادا بةرنا لااةمان بِريار سااةرؤكايةتي ثةر سااتةي  خااولي 8دة خااؤي  سااايي  (ي ئا
تااذمَير ) لااة كا لااةمان  بااذاردني ثةر جااةمي هةَل يااوةرؤ رؤذي 11بةهارةي، ساَلي يةكةم لة خولي ثَين ثااَيش ن (ي 

 بةم شَيوةية بَيت: 11/6/2019سَي شةممة رَيكةوتي 
طااةي ) بااةثَيي بِر سااتان  هااةرَيمي كورد ( 3يةكةم/ دةست نيشان كردني سةرؤكي دةسةاَلتي جَي بةجَي كردني 

 ي هةموار كراو.1992(ي ساَلي 1( لة ياساي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان ذمارة )56لة ماددةي )
مااارة ) كااةوتي  (ي7ثوختةي دانيشتين ذ شااةممة رَي سااايي رؤذي دوو  خااوارةوة  10/6/2019ئا شااَيوةي  بااةم 

 بوو:
 دةست ثَيكردني دانيشنت لةاليةن بةِرَيز سةرؤك ثةرلةماني كوردستان.-1
 خوَيندنةوةي بةرنامةي كارو ثوختةي دانيشتين ثَيشوو لةاليةن بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان. -2
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 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان. دةست ثَيكردني بةرنامةي كار لةاليةن -3
 يةك دةقيقة بَي دةنط وةستان بؤ رَيزلَينان لة طياني ثاكي شةهيداني كوردستان و عَيراق. -4
مااارة ) -5 ياااري ذ نااةوةي بِر ساااَلي 6خوَيند يااس  2019(ي  ضااريظان ادر ياَازدار )نَي بااذاردني ر بااة هةَل بااةت  تاي

 عَيراق. –بارزاني( بة سةرؤكي هةرَيمي كوردستان  مصطفى
بارزاني(، بةثَيي حوكمي  مصطفىسوَيند خواردني بةِرَيز سةرؤكي هةرَيمي كوردستان )نَيضريظان ادريس  -6

 ي هةموار كراو.2005(ي ساَلي 1ماددةي )نؤيةم( لة ياساي ذمارة )
 ثَيشكةش كردني وتاري بةشَيك لة ئامادةبووان بةم بؤنة مَيذووييةوة. -7
 بارزاني(. مصطفىهةرَيمي كوردستان )نَيضريظان ادريس وتةي بةِرَيز سةرؤكي  -8
 دواخستين دانيشتنةكة بة كراوةيي لةاليةن بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. -9

مااارة ) شااتين ذ بااؤ داني نااةبوون  مااادة  سااايي 6ناوي ئةو ئةندامانةي مؤَلةت ثَيدراون، يان بةبَي مؤَلةت ئا (ي ئا
 .28/5/2019واري خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةمان لة بةر

 شريين امني عبدالعزيز/ ئامادة نةبوو.-1
ماااددةي ) لااة  تااةم(  طااةي )حةو (ي 23بة بايكؤت كردني هةردوو فراكسيؤني يةكَييت و نةوةي نوَي بةثَيي بِر

 ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان بة ئامادة نةبوون هةذمار ناكرَين، سوثاس.
 ي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤك

لااة  كااةم  طااةي ية نااي بِر بااةجَي كرد جااَي  بااة  زؤر سوثاس بؤ بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان، ئَيستا دةست دةكةين 
نااي  مااةني وةزيرا سااةرؤكي ئةجنو بااةِرَيز  نااي  ناااوزةد كرد بةرنامةي كاري دانيشتين ئةمِرؤمان كة بريتيية لة 

 .1992(ي ساَلي 1اي ذمارة )( لة ياس56( لة ماددةي )3هةرَيمي كوردستان بةثَيي بِرطةي )
سااتان  لااةماني كورد جااةمي ثةر خااولي ثَين بةثَيي عوريف ثةرلةمان داوا لة ليسيت براوةي يةكةمي هةَلبذاردني 
نااي  مااةني وةزيرا سااةرؤكي ئةجنو ساايت  دةكةين، كة فراكسيؤني ثارتي دميوكراتي كوردستانة كانديديان بؤ ثؤ

ياَا كاااك ئوم بااةِرَيز  خبااةِروو،  سااتان  ثااارتي هااةرَيمي كورد ساايؤني  سااةرؤكي فراك شااناو  ساان خؤ باادالرمحن ح د ع
هااةرَيمي  نااي  مااةني وةزيرا سااةرؤكي ئةجنو ساايت  دميوكراتي كوردستان بفةرموون كانديدة بةِرَيزةكةتان بؤ ثؤ

 كوردستان خبةنة ِروو.

 
 بةِرَيز اميد عبدالرمحن حسن:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.

لااةماني 56( لة ماددةي )3دميوكراتي كوردستان بةثَيي بِرطةي ) كانديدي ثارتي ( لة ياساي هةَلبذاردني ثةر
سااعود 1992(ي ساَلي 1كوردستان ذمارة ) ساارور م ياَازدار )مة كااراو، ر ص  طفىي هةموار  مااة  م يااة، ئَي بارزاني(
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نااةكاني ) بااراوة هةَلبذارد ساايت  ساااَلي )30وةكو لي ئااةيلولي  شااك2018(ي  بااةِرَيزيان ثَي ناااوي  كااةين و (  ةش دة
 سوثاس بؤ ئَيوة سةركةوتن لة خواوةية.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس بؤ سةرؤكي فراكسيؤني ثارتي دميوكراتي كوردستان.
 بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان.

سااعود ثرؤسةي دةنطدان ئةجنام دةدةين، ئةو بةِرَيزانةي رةزامةندة بةِرَيز جةنابي كاك ) ساارور م ص  طفىم  م
تااةوة؟  بارزاني( بؤ ثؤسيت سةرؤكي ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان ناوزةد بكرَيت دةسيت بةرز بكا

سااعود  ساارور م كاااك )م جااةنابي  ص  طفىرَيزدار  طااي ) م بااة دةن حاازوري )89بااارزاني(  لااة  لااةمانتار  ( 97( ثةر
لااةمانتار ناوةزة هااةنااثةر نااي  مااةني وةزيرا سااةرؤكي ئةجنو بااؤ  كاارا  لااةماني د  يااةن ثةر سااتان لةال رَيمي كورد

 كوردستانةوة، زؤر سوثاس.
 بةِرَيزان.

ساااتان  لاااةماني كورد ناااداماني ثةر باااةناوي ئة ساااتان و  لاااةماني كورد ساااةرؤكايةتي ثةر ساااتةي  باااةناوي دة
ص  طفىثريؤزباييةكي طةرم لة رَيزدار جةنابي كاك )مسرور مسعود  ناااوةزةد  م نااةي  بااة بؤ كااةين  بااارزاني( دة

سااتانةوةو كردنيان بؤ ثؤس لااةماني كورد يااةن ثةر سااتان لةال هااةرَيمي كورد نااي  يت سةرؤكي ئةجنومةني وةزيرا
هااةرَيمي  سااةرؤكي  جااةنابي  سااتةي  يااارة ئارا ئااةم بِر ثَيتان رادةطةيةنني كة هةر ئةمِرؤ ثةرلةماني كوردستان 

بااة سااتانةوة  هااةرَيمي كورد سااةرؤكي  جااةنابي  يااةن  كااات لةال ِرَيزيان كوردستان دةكات، بؤ ئةوةي بة زووترين 
مااةت  ساايت خز بااة مةبة سااتان  رابسثَيردرَيت بكرَيت بؤ ثَيكهَيناني كابينةي نؤيةمي حكومةتي هةرَيمي كورد
شااتنة  جااؤرة داني بااةم  بااةِرَيزان،  يااةوة،  تااة جياوازةكاني هااةموو ثَيكها بااة  سااتان  طااةلي كورد ياااتري  نااي ز كرد

 مَيذووييةكةمان كؤتايي ثَي دَينني، سوثاس بؤ هةموو اليةك.

 
       د. ظاال فريد ابراهيم                              هَيمن هةورامي        ين نيب قهوضي                        م     

 سكرتَيري ثةرلةماني                        جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني  
 عَيراق  -عَيراق                           كوردستان  –كوردستان            عَيراق                    –كوردستان 
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 (ي9ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 2019–6–30رَيكةوتي  شةممةيةك 

 هةَلبذاردن ثَينجةميخولي 
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 (9تين ذمارة )ثرؤتؤكؤلي دانيش
 2019/ 30/6 رَيكةوتي شةممةيةك 

 -ثةرلةماني كوردستان   30/6/2019رَيكةوتي  رؤذي يةك شةممة(ي ثَيش نيوةِرؤي 11كاتذمَير )   
بةِرَيز هَيمن هةورامي  عَيراق بة سةرؤكايةتي د. ظاال فريد ابراهيم سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبووني
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ساَلي ثَينجةمي (ي خولي 9نيب قهوضي سكرتَيري ثةرلةمان, دانيشتين ذمارة ) جَيطري سةرؤك و، بةِرَيز مين
 ( ي خؤي بةست.2019)

 بةرنامةي كار:
( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان 47( و ماددةي )16بةثَيي حوكمي بِرطةي )يةكةم(ي ماددةي )

لااة 9دانيشتين ذمارة ) عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياريدا بةرنامةي كاري – كااةم  (ي  ساَلي ية
تااذمَير ) لااة كا سااتان  لااةماني كورد شااةممة 11خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةر يااةك  يااوةِرؤ رؤذي  ثااَيش ن (ي 

 ( بةم شَيوةية بَيت:30/6/2019رَيكةوتي )
باا- سااتان  لااةماني كورد جااةمي ثةر ةثَيي درَيذكردنةوةي خولي بةهارةي ساَلي يةكةم لة خولي هةَلبذاردني ثَين

 ( ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان.7بِرطةي )ضوارةم( لة ماددةي )
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.
كااةم، 9بةناوي طةلي كوردستان، دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، دانيشتين ذمارة ) ياَاداني ية (ي ئاسايي وةرزي طر

لة خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان، ئَيستا داوا لة بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان  ساَلي يةكةم
 دةكةين بةرنامةي كاري دانيشتين ئةمرؤ خبوَينَيتةوة، فةرموو.

 بةِرَيز منى نيب نادر قهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةرنامةي كار:
ماااددةي )16ني )يةكةم دووةم و سَييةم( لة ماددةي )بةثَيي حوكمي بِرطةكا لااة  ( و 18( و بِرطةي )سَييةم( 

سااتان 57، 56، 55، 52، 48، 47ماددةكاني ) لااةماني كورد ناااوخؤي ثةر سااتةي  –( لة ثةيِرةوي  ياَاراق، دة ع
ساااَلي 9سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياريدا بةرنامةي كاري دانيشتين ذمارة ) كااةم (ي ئاسايي خولي بةهارةي  ية

تااذمَير ) لااة كا لااةمان  بااذاردني ثةر جااةمي هةَل كااةوتي 11لة خولي ثَين شااةمة رَي يااوةرؤي رؤذي يةك ثااَيش ن (ي 
 ( بةو شَيوةية بَيت:2019 -6 -30)
بااةثَيي -1 درَيذكردنةوةي خولي بةهارةي ساَلي يةكةم لة خولي هةَلبذاردني ثَينجةمي ثةرلةماني كوردستان 

 ةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان.( ث7بِرطةي )ضوارةم( لة ماددةي )
 

 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمان:
بااَي 8سوثاس، بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان ثوختةي دانيشتين ذمارة ) لاَاةت و  بااة مؤ نااةبووان  ( و ناوي ئامادة 

 مؤَلةت خبوَينةوة.
 بةِرَيز منى نيب نادر قةهوةضي:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
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خااوارةوة 2019-6-11(ي ئاسايي رؤذي سَي شةمة رَيكةوتي )8ةي دانيشتين ذمارة )ثوخت شااَيوةيةي  بااةو   )
 بوو:
 دةست ثَي كردني دانيشنت لةاليةن بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان.-1
 خوَيندنةوةي بةرنامةي كارو ثوختةي دانيشنت لةاليةن بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةماني كوردستان. -2
 ثَي كردني بةرنامةي كار لةاليةن بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان.دةست  -3
لااةماني  -4 بااذاردني ثةر جااةمي هةَل خااولي ثَين بااراوةي  ساايت  لااة لي داواكردني دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان 

 كوردستان بة دةست نيشان كردني ثاَلَيوراويان بؤ ثؤسيت سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران.
بارزاني( بؤ ثؤسيت سةرؤكي ئةجنومةني  مصطفىزةد كردني بةِرَيز )مةسرور مسعود دةنطدان لةسةر ناو -5

 ( دةنط لة ثةرلةمانتاراني ئامادة بوو.97( دةنط لة كؤي )89وةزيران بة )
 كؤتايي هاتين دانيشنت لةاليةن بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان. -6

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( ي ئاسايي خولي ثَينجةمي 8ةت دراون، يان بَي مؤلةت بوون لة دانيشتين ذمارة )ناوي ئةو ئةندامانةي مؤَل

 (:2019-6-11هةَلبذاردني ثةرلةمان لة بةرواري )
 باالنبؤ حممد علي باَلةك/ مؤَلةت.-1
 روثاك امحد رمحان/ مؤَلةت.-2
 سؤران عمر سعيد/ مؤَلةت. -3
 شايان كاكة صاحل/ مؤَلةت. -4
 قادر/ مؤَلةت.عبدالستار جميد  -5
 هةورامان محة شريف/ مؤَلةت. -6

ماااددةي ) لااة  تااةم(  طااةي )حةو بااةثَيي بِر نااوَي  نااةوةي  ساايؤني  ناااوخؤي 23بايكؤت كردني فراك ثااةيِرةوي  (ي 
 عَيراق بة ئامادة  نةبوو هةذمار ناكرَي. -ثةرلةماني كوردستان 

 بةِرَيز د.ظااَل فريد ابراهيم/سةرؤكي ثةرلةمان:

مااةي زؤر سوثاس بؤ بةِر لااة بةرنا كااةم  َيز سكرتَيري ثةرلةمان، ئَيستا دةست بة جَي بةجَي كردني بِرطةي ية
 كاري دانيشتين ئةمرؤ دةكةين.

 ئةنداماني بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لااةماني  بااذاردني ثةر جااةمي هةَل خااولي ثَين لااة  كااةم  ساااَل ية بااةهارةي  خااولي  كااات  لااةمان داوا دة سااةرؤكي ثةر

ماااوةي 7ضوارةم( لة ماددةي )كوردستان بةثَيي بِرطةي ) بااؤ  سااتان  لااةماني كورد ناااوخؤي ثةر ثااةيِرةوي  لااة   )
خااولي 15) لااة  بااوو  ساات  كااة ثَيوي نااةي  ئااةو ئةركا نااي  يااي كرد ساايت را بااة مةبة تااةوة  ياَاذ بكرَي ثااازدة رؤذ در  )

كااة ) لااةمان  سااةرؤكي ثةر سااةر داواي  خااولي 15طرَيداني وةرزي يةكةم تةواو بكرَين، كَي رةزامةندة لة ( رؤذ 
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رة درَيذ بكرَيتةوة بة مةبةسيت رايي كردني ئةو ئةركانةي ثَيويستة ئةجنامي بدةين تكاية دةست بةرز بةها
 بكاتةوة؟ زؤر سوثاس.

 ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان.
بااذاردني 84) جااةمي هةَل خااولي ثَين لااة  كااةم  ساااَلي ية لااة  ( ثةرلةمانتار رةزامةندة كة وةرزي طرَيداني يةكةم 

ماااوةي )ثةرلةماني كوردستان  شااتنةكةمان 15بااؤ  بااة داني تااايي  جااؤرة كؤ بااةم  تااةوة،  ياَاذ بكرَي ثااازدة رؤذ در  )
 دَينني، زؤر سوثاس.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
       د. ظاال فريد ابراهيم                              هَيمن هةورامي        مين نيب قهوضي                             

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني          سكرتَيري ثةرلةماني                
 عَيراق  -عَيراق                           كوردستان  –عَيراق                              كوردستان  –كوردستان 
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 (ي10لي دانيشتين ذمارة )ثرؤتؤكؤ

 2019–7–6رَيكةوتي  شةممة

 هةَلبذاردن ثَينجةميخولي 
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 (10ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 6/7/2019 رَيكةوتي شةممة
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عَيراق بة  -ثةرلةماني كوردستان   6/7/2019رَيكةوتي  رؤذي شةممة(ي ثَيش نيوةِرؤي 11كاتذمَير )   
بةِرَيز هَيمن هةورامي جَيطري  ةتي د. ظاال فريد ابراهيم سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبوونيسةرؤكاي

ساَلي ثَينجةمي (ي خولي 10سةرؤك و، بةِرَيز مين نيب قهوضي سكرتَيري ثةرلةمان, دانيشتين ذمارة )
 ( ي خؤي بةست.2019)

 بةرنامةي كار:
( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان 47اددةي )( و م16بةثَيي حوكمي بِرطةي )يةكةم(ي ماددةي )

(ي ساَلي يةكةم لة 10عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياريدا بةرنامةي كاري دانيشتين ذمارة ) –
(ي ثَيش نيوةِرؤ رؤذي شةممة رَيكةوتي 11خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان لة كاتذمَير )

 شَيوةية بَيت: ( بةم6/7/2019)
( لة 82-80-79خوَيندنةوةي يةكةمي ئةو ثَيشنيازة ياسايانةي خوارةوة بةثَيي حوكمي ماددةكاني ) 1

 ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان:
 ثيَيشنيازي ياساي مرؤظ سازي لة هةرَيمي كوردستان. 1
كراوة لة سنووري شارةوانيةكان ثَيشنيازي ياساي بةخاوةن كردني ئةو زةويانةي زيادة رةوييان لةسةر  -2

 لة هةرَيمي كوردستان.
 ( ي ياساي ثارَيزطاكاني هةرَيمي كوردستان.2009( ي ساَلي )3ثَيشنيازي ياساي هةمواري ياساي ذمارة ) -3

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.

( ي ئاسايي ، وةرزي طرَيداني يةكةم، 10ئةكةينةوة، دايشتين ذمارة ) بة ناوي طةلي كوردستان دانيشتنةكة
ساَلي يةكةم، خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان، فةرموو بةرنامةي كاري دانيشتين ئةمرؤ 

 خبوَينةوة.
 بةرَيز منى نيب قهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةرنامةي كار:

– 18حوكمي برطةكاني يةكةم و دووةمي و سَييةم لة برطةي شانزة و برطةي سَييةم لة ماددةي ) بةثَيي
عَيراق دةستةي -– ( لة ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان57– 56– 55– 52– 48– 47

( ي ئاسايي خولي بةهارةي ساَلي 010سةرؤكايةتي ثةرلةمان برياريدا بةرنامةي كاري دانيشتين ذمارة 
( ي ثَيش نيوةرؤي رؤذي شةمة رَيكةوتي 11ةم لة خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةمان لة كاتذمَير )يةك

 ( بةو شَيوةية بيت:6-7-2019)
( لة 82-80-79خوَيندنةوةي يةكةمي ئةو ثَيشنيازة ياسايانةي خوارةوة بةثَيي حوكمي ماددةكاني ) 1

 ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان:
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 ي ياساي مرؤظ سازي لة هةرَيمي كوردستان.ثيَيشنياز 1
ثَيشنيازي ياساي بةخاوةن كردني ئةو زةويانةي زيادة رةوييان لةسةر كراوة لة سنووري شارةوانيةكان  -2

 لة هةرَيمي كوردستان.
 ( ي ياساي ثارَيزطاكاني هةرَيمي كوردستان.2009( ي ساَلي )3ثَيشنيازي ياساي هةمواري ياساي ذمارة ) -3

 سةرؤكي ثةرلةمان.-ز د.ظااَل فةريدبةرَي
 ( و ناوي ئةنداماني ئامادة نةبوو و بة مؤَلةت و بَي مؤَلةت خبوَينةوة.9فةرموو كؤنووسي دانيشتين ذمارة )

 بةرَيز منى نيب:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 وو:( بةو شَيوةية ب2019-6-30( ي ئاسايي رؤذي يةكشةمة رَيكةوتي )9ثوختةي دانيشتين ذمارة )
 دةست ثَيكردني دانيشنت لةاليةن بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمانةوة. 1
خوَيندنةوةي بةرنامةي كار و خشتةي ناوي ئامادة بوو و ئامادة نةبووان لةاليةن بةرَيز سكرتَيري  -2

 ثةرلةمانةوة.
 دةست ثَي كردني برطةكاني بةرنامةي كار لةاليةن بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. -3
سند كردني درَيذكردنةوةي خولي بةهارةي ساَلي يةكةم لة خولي هةَلبذاردني ثَينجةمي دةنطدان و ثة -4

 ( ثةرلةمانتاري ئامادة بووز106( دةنط لة كؤي )84ثةرلةمان بة )
 كؤتايي هاتين دانيشتنةكة لةاليةن سةرؤكي ثةرلةمانةوة. -5

( ي ئاسايي خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني 9ناوي ئةو ئةندامانةي مؤَلةتن يان بَي مؤَلةت لة دانيشتين ذمارة )
 (:2019-6-30ثةرلةمان لة بةرواري )

 مؤَلةت. -سلمى مافتح توفيق 1
 شاند كراو. -بةَلَين امساعيل حاجي -2
 شاند كراو -سةركؤ ئازاد حسني -3
 شاند كراو -شَيركؤ جودت مستفى -4

 سةرؤكي ثةرلةمان: -ز د.ظااَل فةريد ابراهيمبةرَي
ةست بة جَي بةجَي كردني برطةكاني بةرنامةي كاري ئةمرؤ بكةين بة ناوي دةستةي ثَيش ئةوةي د

سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان و بة ناوي طشت ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان ئيدانةي تؤثباران 
كردني ناوضة سنووريةكاني هةرَيمي كوردستان ئةكةين و ئيدانةي كووشنت و بريندار كردني خةَلكي 

ئةكةين، داوا ئةكةين لة حكومةتي عَيراقي فيدراَل و طشت دامةزراوة دةستووريةكاني عَيراقي سظيل 
( ثارَيزطاري كردن و ثاراستين ناوضة 2005فيدراَل كة بةثَيي دستووري كؤماري عَيراقي فيدراَلي ساَلي )

زطاري كردني ناوضة سنووريةكان لة ئةستؤي ئةوان داية، هيوادارين بة ئةركي خؤيان هةَلبسنت لة ثارَي
سنووريةكان و لة ثاراستين خةَلكي سظيل و قةرةبوو كردنةوةي ئةو زةرةر و زيانانةي بةريان كةوتووة لةو 
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ناوضانة، ئةنداماني بةرَيز ئَيستا دةست بة جَي بةجَي كردني برطةكاني بةرنامةي كار ئةكةين، داوا لة 
خوَيندنةوةي يةكةم بؤ ئةو ثرؤذة ياسايانةي لة ليذنةي ياسايي ئةكةين بفةرموون بؤ سةر مةنةسة بؤ 

 بةرنامةي كارن، فةرموو.
 :عبداهلل بةرَيز بذار خالد

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
وةكو ليذنةي ياسايي ثةرلةماني كوردستان داخازَي دكةم كو ثَيشنيازا ياساي ئَيكَي ثَيشنيازا ياسا مرؤظ سازي 

تة راطرتنن ضنكي ئةظ ثَيشنيازا ياسايية ماددةيةكي خوَيندنَي ذ لة هةرَيما كوردستانَي بؤ ماوةيةكي بَي
مةنهةجَي ثةروةردَيدا زَيدة دكةت ل سةةر ئاسيَت هةردوو وةزارةتَين ثةروةردَي و وةزارةتَي خوَيندنا بلندا 

عين حكومةتا هةرَيمَي، زَيدة كرنا ماددةيةكي ثةروةردةيي ثَيتظي كؤنطرة دبي ذ اليةن هةردوو وةزارةتَي مة
بَيتة كرن، ئةظ بابةتة طةلةكي طرنطة دةستكاريَيت مةنهةجي تةعليمي ل هةرَيما كوردستانَي، هةردوو 
وةزارةت ذي ئةطةر تةشكيل بينت ل كابينا نوَي حكومةتا هةرَيمَي و هةردوو وةزارةت ذي ثَي ئاطاهدار بن د 

سايي داخاز دكةين بؤ ماوةيةكي ئةظ بابةت سةركةفتيانا تر برَيظة دضينت، ذ بةر هةندَي وةكو ليذنةي يا
 ثَيشنيازا ياسايي بَيتة راطرتن، سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان:  -ز د.ظااَل فةريد ابراهيم بةرَي
بةرَيزان سةرؤكي ليذنةي ياسايي داوا ئةكات ثرؤذة ياساي )مرؤظ سازي لة هةرَيمي كوردستان( 

وَيندنةوةي يةكةمي بؤ بكرَي، لةبةر ئةوةي خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ نةكرَي و لة جةلساتي داهاتوو خ
يةكةم ، لة رووي شكَلةوة ئةسباب موجيبة لة ناو ياساكة نية، ثَيويستة هةموو ثرؤذة ياسايةك و ثَيشنيازي 
ياسايةك لة ضةند ماددةيةك و هؤيةكاني دةرضوواندني ثَيكهاتيَب، لة رووي مةزوعيشةوة داوا ئةكات زياد 

ة كؤنطرة بةسنت هةية لة وةزارةتي خوَيندني بااَل و وةزارةتي تةربية، بؤية كردني مةنهةج ثَيويسيت ب
ئةبَي ثةرلةمان ضاوةرَي بكات تا ئةو دوو وةزارةتة لة كابينةي نؤيةم ثَيكدَي و راي ئةوان وةرطريَي لةسةر 

 بابةتةكة، فةرموو دكتؤر شَيركؤ.
 :مصطفى بةرَيز شَيركؤ جودت

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ووي ئةسبابي موجيبةوة تَيداية، لة كؤتايي هةية، لة رووي مةوزوعيشةوة بةَلَي ثَيويستة هةردوو لة ر

وةزارةتي ثةروةدرة و خوَيندني بااَل هةية بةو ثَييةي ئَيمة فراسكيؤني يةكطرتوو و ضةند ئةندام 
هيض ناضَيتة ناو  ثةرلةمانَيكي تر ئةو ياسايةمان ئامادة كردووة، ئةوة ناوةرؤكي ثرؤسةي ثةروةردةية،

مةنهةجةوة، بؤية لةطةَل ئةوةين تةشكيل حكومةتة، وةزارةتي ثةروةردة و وةزارةتي خوَيندني بااَل 
بَيطومان ئةبَي ثَيكةوة لةطةَل ليذنة مةعنيةكاني ثةرلةمان ئةو ياساية تاوتَي بكةن و ببَيتة ئيتيفاقي 

م ئةوانة هيضي نابَيتة مانيع بؤ خوَيندنةوةي ثةرلةمان و حكومةت لةسةري، بةاَلم بؤ خوَيندنةوةي يةكة
يةكةم، ضونكة هيض جةديدَيك لة ئارا نية، باس لة بينا كردنةوةي ئينسانة جارَيكي تر كة دارماوة و 
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( ساَل زياترة، كةرامةتي، عيزةتي، بؤية خوَيندنةوةي يةكةم هيض طرفت دروست ناكات، بةاَلم ئةكيد 100)
 و حكومةت ئةوة بكرَي، ناكرَي ثةرلةمان بة جيا بيكات، خوَيندنةوةي يةكةم ئةبَي لةطةَل وةزارةتي مةعين

بكرَي ئةمرؤ، دواي ئةوةي جكومةت تةشكيل بوو ليجاني مةعين ثةرلةمان و ثرؤسةي ئيعتياديةكة ضؤنة 
بةثَيي ثةيرةوي ناوخؤ جَي بةجَي بكرَي و ئةوكاتة بؤ خوَيندنةوةي دووةم موناقةشة كردني حكومةتيش 

َي ئامادة بَي و اليةنة ثةيوةنديدار قسةي خؤي هةبَي، كةواية مانع نية ئةمرؤ لةديدي ئَيمةوة بؤ ئةب
خوَيندنةوةي يةكةم، مادام لة رووي شكليةوة ئةسبابي موجيبةي تَيداية و لة رووي مةوزوعيشةوة تةنيا 

كة شوَيين تةنفيز خوَيندنةوي يةكةمة، هةموو اليةك ئيقراري ئةوة ئةكةين بَي حكومةت ناكرَي ضون
 كردني حكومةتة، ئةكرَي بؤ قرائةي دووةم هةَلطريَي بؤ دواي تةشكيلي حكومةت.

 سةرؤكي ثةرلةمان: -ز د.ظااَل فةريد ابراهيم بةرَي
( دةرضووة، واتة هؤيةكاني دةرضوواندن و ياساكة لة رووي 8سوثاس، ئةسبابي موجيبة بة ماددةي )

ةر خوَيندنةوةي دووةمي بؤ بكرَي ئَيمة لة ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةماني شكلةوة ديار نية، لةاليةكي تر ئةط
( رؤذ ئةدات بة ليذنةكان راثؤرتي دووةم بؤ طفتوطؤ بنووسرَي، بؤية ئَيمةش 21كوردستان تةنيا حةقي )

ثَيمان باشة ئةو ثرؤذة ياساية خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ نةكرَي بؤ ئةوةي ثَيشَيلي ماددةكاني تري ثةيرةوي 
ناوخؤ نةكرَي، ثَيشنياري ليذنةي ياسايي ئةخةينة دةنطدان، ضةند كةس لةطةَل ئةوةية ثرؤذة ياساي مرؤظ 

( كةس لةطةَلة، 52سازي خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ نةكرَي و ضاوةرَي بكرَي تا حكومةت تةشكيل ئةبَي؟ )
ي دةنط خوَيندنةوةي يةكةم ( كةس لةطةَلة، بة زؤرينة35كَي ئةيةوَي خوَيندنةوةي  يةكةمي بؤ بكرَي؟ )

 بؤ ثرؤذة ياساي ناوبراو ناكرَي، فةرموو ثرؤذة ياساي دووةم.
 خالد عبداهلل: بةرَيز بذار

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثَيشنياري دووةم، ثَيشنيازي بة خاوةن كردني ئةو زةوييانةي زَيدة رةووي لةسةر كراوة لة سنوور 

راق كة لةاليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيكةش كراوة، عَي-شارةوانيةكان لة هةرَيمي كوردستان
( ماددة ثَيك هاتووة لةطةَل هؤيةكاني دةرضوواندن، ناوي ئةنداماني ثةرلةمان 12ئةو ثَيشنيازة ياساية لة )

 واذوويان كردووة:
 ئومَيد عبدالرمحن حسن 1
 ثباح حممود حممد -2
 خدجية عمر تها -3
 حنات شعبان -4
 سيبة سعيد ابراهيمح -5
 ضيا محيد شريف -6
 احسان حممد سليم -7
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 هَيظيدار امحد سلَيمان -8
 طوليزار رشيد حاجي -9

 كالرا ئؤديشؤ يعقوب -10
 ياسني خزر تها -11
 فريد يعقوب اليا -12
 بهجت علي ابارهيم -13
 طؤران عمر علي -14
 شايان كاكة صاحل -15
 سارا دلشاد بكر -16
 عزيز رؤبينا ئؤيلمك -17
 جنان جيار بؤيا -18
 عومسان علي امساعيل -19
 حمي الدين حسن يوسف -20
 فيصل عباس عوال -21
 شنؤ اشقي عبدهلل -22
 رؤذان حممد كريم -23
 عباس فتاح صاحل -24
 عومسان كريم -25
 رَيواس فائق -26
 لوقمان وةردي -27
 هةذان حسن كوَيستان -28
 كاروان طةزنةيي -29
 مدهَيرش حسن حم -30
 بَيطةرد تاَلةباني -31
 زاهر حممد علي حسن -32
 رزطار عيسى سوار -33
 بذار خالد عبداهلل -34

 داوا لة بةرَيزتان ئةكةين ئةو ثَيشنيازة ياساية ئاراستةي ليذنةي ثةيوةنديدار بكرَي.
 سةرؤكي ثةرلةمان: -ز د.ظااَل فةريد ابراهيم بةرَي
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ين ئةوجارة بؤ خوَيندنةوةي يةكةمي هةر ثرؤذة ياسايةك ناوي بةرَيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي داوائ ئةكة
سياني ئةندامي ثةرلةمان بنووسرَي ئَينجا لةقةب لةدواي ناوي سياني، ئةو ثرؤذة ياساية ئاراستةي ليذنةي 
كاروباري ياسايي و ليذنةي شارةواني و طواستنةوة و طةياندن و طةشت و طؤزار و ئاوةدان كردنةوة و 

 و طشت ئةنداماني ثةرلةمان ئةكةين، فةرموو ثرؤذةي سَييةم.وةبةرهَينان 
 بةرَيز عباس فتاح صاحل:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثَيشنيازي هةمواري ياساية لةاليةن ذمارةي ياسايي ئةندامانةوة ثَيشكةش كراوة بة ناوي هةمواري ياساي 

( ماددة و 5تاني عَيراق كة ثَيكهاتووة لة )( ي ياساي ثارَيزطاكاني هةرَيمي كوردس2009( ي ساَلي )3ذمارة )
 هؤيةكاني دةرضوواندني كة ئةو بةرَيزانة واذوويان كردووة.

 بذار خالد عبداهلل 1
 جالل حممد امني -2
 خبتيار شكري سليمان -3
 هَيظيدار امحد سليمان -4
 بهجت علي ابراهيم -5
 عبدالسالم عبداهلل حسن -6
 خدجية عمر تها -7
 جنات شعبان-8
 سةروان حممد علي هةركي -9

 حمسني حسني مستفى دؤسكي -10
 طولستان باقي سليمان -11
 ليلى عبداجلبار -12
 ذيا محيد شريف -13
 رؤبينا اوميلك عزيز -14
 باَلمبؤ حممد علي -15
 رؤذان حممد كريم -16
 سلما فاتح توفيق -17
 عومسان كريم سوارة 18
 هَيرش حسن محد -19
 شايان كاكة صاحل -20

 اوا لة بةرَيزت ئةكةين ئاراستةي ليذنةي ثةيوةنديدار بكةن.د
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 سةرؤكي ثةرلةمان: -ز د.ظااَل فةريد ابراهيم بةرَي
ئةو ثرؤذة ياساية ئاراستةي ليذنةي كاروباري ياسايي و ليذنةي ثَيشمةرطة و ناوخؤ و ئاسايش و 

نةي ياسايي و ليذنةي ناوخؤ و ئةجنومةنة خؤجَييةكان و طشت ئةنداماني بةرَيزي ثةرلةمان ئةكةين، ليذ
( لة 30( لة ماددةي )3ثَيشمةرطة و ئاسايش و ئةجنومةنة خؤجَييةكان داوا ئةكةين بةثَيي برطةي )

ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان كة هةر ئةمرؤ كؤبوونةوةي خؤتان لةسةر ثرؤذة ياساي سَييةم 
ئةمرؤ بيخةينة ناو سةندوقي ئةنداماني بةرَيزي بكةن و راثؤرتان بةرز بكةنةوة بؤ ئةوةي بتوانني هةر 

( ي ثَيش نيوةرؤ 11ثةرلةمان و طشت ئةنداماني بةرَيزي ثةرلةمانيش ئاطادار ئةكةينةوة بةياني سةعات )
كؤبوونةوةي ثةرلةمانة بة مةبةسيت طفتوطؤ كردن لةسةر ئةو ثرؤذة ياسايةي ئةمرؤ راثؤرتي بؤ ئامادة 

( رؤذةي درَيذمان كردؤتةوة لة خولي وةرزي طرَيداني يةكةم 15و )ئةكرَين مةبةستيش ئةوةية ئة
ئيتسيفادةي لَي بكةين و لة رووي ياسايةوة بتوانني ضةند ثرؤذة ياسايةك بكةين بة ياسا، بةو جؤرة 

 دانييشتنةكة هةَلطريين، سوثاس.
 

 
 
 

 
 
       د. ظاال فريد ابراهيم                              هَيمن هةورامي        مين نيب قهوضي                             

 سكرتَيري ثةرلةماني                        جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني  
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عَيراق  -كوردستان  ثةرلةماني  7/7/2019رَيكةوتي  شةممةيةك  رؤذي ثَيش نيوةِرؤي(ي 11)كاتذمَير   
سااةرؤك و، بة سةرؤكايةتي  بةِرَيز  د. ظاال فريد ابراهيم سةرؤكي ثةرلةمان، و بةِرَيز هَيمن هةورامي جَيطري 

ضاايبةِرَيز  لااةمانسااكرتَيري  مين نيب قهوة مااارة )ثةر شااتين ذ ساااَلي )ميضااوارةخااولي  (ي11, داني ( ي 2019, 
 خؤي بةست.

 بةرنامةي كار:
مااارة )ةوِر( لة ثةي20(ي ماددة )1اني بِرطة )بةثَيي حوكمةك ناااوخؤي ذ ساااَلي 1ي  هااةمواركراوي  ي 1992(ي 

خولي  (ي11) كاتي دانيشتين ذمارةا ي دبِريار ثةرلةمانعَيراق, دةستةي سةرؤكايةتي  -ثةرلةماني كوردستان 
جااةم  ساااَلي ثَين كااات )بااةهارةي  لااة  بااذاردن  ضااوارةمي هةَل خااولي  شااةممة 11لااة  يااوةِرؤي رؤذي يةك ثااَيش ن (ي 

 بةم شَيوةية بَيت: دا 7/7/2019رَيكةوتي 
( ياساى ثارَيزطاكانى هةرَيمى كوردستان 2009(ى ساَلى )3خوَيندنةوةى دووةمى ثَيشنيازى ياساى ذمارة )-

( لة ثةيرةوى 89(و)88(و)87دةكانى )بؤ خستنة رووى راثؤرتى ليذنةى ياسايي بة ثَيى حوكمى ماد
 .مانى كور دستانناوخؤى ثةرلة

 :ثةرلةمانسةرؤكي د. ظاال فريد ابراهيم/ بةِرَيز 
 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.

(ى ئاسايي وةرزى طرَيدانى يةكةم 11بة ناوى طةىل كوردستان دانيشتنةكةمان دةكةينةوة دانيشتنى ذمارة )
جةمى هةَلبذاردنى ثةِرلةمانى كوردستان، بةرَيز سكرتَيرى ثةِرلةمان بفةرموون ساَلى يةكةم لة خوىل ثَين

 .ى كارى دانيشتنى ئةمرؤ خبوَينةوةبةرنامة
 بةرَيز منى نبى نادر قهوةضى/سكرتَيرى ثةِرلةمان:

 .بةرَيز سةرؤكى ثةِرلةمان
( بِرطةى سَييةم لة ماددةى 16، سَييةم لة ماددةى )بةرنامةى كار: بة ثَيى حوكمى بِرطةكانى يةكةم، دووةم

( لة 88(ى بِرطةى يةكةمى ماددةى )57( و)56( و )55( و)54( و )52( و )48( و )47( مادةكانى )18)
رؤكايةتى ثةِرلةمان بِريارى دا بةرنامةى كارى ةعرياق دةستةى س –ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان 

ى يةكةم لة خوىل ثَينجةمى هةَلبذاردنى ثةرلةمان لة (ى ئاسايى خوىل بةهارةى ساَل11دانيشتنى ذمارة )
 ( بةم شَيوةية بَيت:2019-7-7وتى )ة رَيكة(ى ثَيش نيوةرؤ رؤذى يةكشةمم11كاتذمَير )

( ياساى ثارَيزطاكانى هةرَيمى 2009(ى ساَلى )3خوَيندنةوةى دووةمى ثَيشنيازى ياساى ذمارة )-1
( لة 89و) (88و) (87اسايي بة ثَيى حوكمى ماددةكانى )كوردستان بؤ خستنة رووى راثؤرتى ليذنةى ي

 .رةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستانثةي
 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/سةرؤكى ثةِرلةمان:
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ئاسايش و ئةجنومةنة  رووى راثؤرتى ليذنةى هاوبةشة ليذنةى ياسايي و ليذنةى ثَيشمةرطةو ناوخؤوخستنة
ون ثوختةى كؤنووسى دانيشتنى ثَيشوو و ناوى ئامادةبوو وةمان بفةرمبةرَيز سكرتَيرى ثةِرل .خؤجَييةكان
 .ة مؤَلةت و بَي مؤَلةت خبوَينةوةان بوئامادة نةبو

 سكرتَيرى ثةِرلةمان: بةرَيز منى نبى نادر قهوةضى/
 .بةرَيز سةرؤكى ثةِرلةمان

 وةيةى خوارةوة بوو:( بةم شَي2019-7-6(ى ئاسايي رؤذى شةمة رَيكةوتى )10ثوختةى دانيشتنى ذمارة )
 .ة اليةن بةرَيز سةرؤكى ثةِرلةمانثَيكردنى دانيشنت لدةست-1
اليةن بةرَيز وان لة وخوَيندنةوةى بةرنامةى كارو ثوختةى دانيشنت و ناوى ئامادةبوان و ناوى ئامادة نةب-2

 .سكرتَيرى ثةِرلةمان
 .كى ثةِرلةماناليةن بةِرَيز سةرؤ دةست ثيًََكردنى بِرطةكانى بةرنامةى كار لة-3
بةهؤى ثَيويستى طفتوطؤكردن و هةمة هةنطى لةطةَل حكومةت و ثَيشنيازو ياساى مرؤظ سازى لة -4

 .( ثةِرلةمانتار52ةكرا بة دةنطى )هةرَيمى كوردستان خوَيندنةوةى يةكةمى بؤ ن
كراوة لة يان لةسةر ؤيخوَيندنةوةى يةكةمى ثَيشنيازى ياساى بة خاوةن كردنى ئةو زةويانةى زيادةر-5

 .هةرَيمى كوردستانسنورى شارةوانيةكان لة 
( ياساى ثارَيزطاكانى 2009(ى ساَلى )3خوَيندنةوةى يةكةمى ثَيشنيازى ياساى هةموارى ياساى ذمارة )-6

مانةى . ناوى ئةو ئةنداة اليان بةرَيز سةرؤكى ثةِرلةمانهةرَيمى كوردستان .كؤتاى هاتنى دانيشنت كة ل
(ى ئاسايي خوىل ثَيجةم ى 10ن بؤ دانيشتنى ذمارة )وبَي مؤَلةت ئامادة نةبون بة بةمؤَلةت ثَيدراون يا

 .(2019-7-6نى ثةِرلةمان لة بةروارى )هةَلبذارد
رَيواز فائق حسَين ،مؤَلةت  -3بَيطةرد دَلشاد شكراللة ،مؤَلةت  -2)بةَلني امساعيل حاجى ابراهيم، مؤَلةت -1
عبدالستار  -7شنؤ ئةشقى عبداللة ،مؤَلةت  -6كؤ ئازاد حسني ،مؤَلةت سةر -5سؤران عمر سعيد ،مؤَلةت  -4

هدية مراد  -10مؤَلةت  مصطفا،حمسني حسني  -9فيصل عباس عوال ،مؤَلةت  -8جميد قادر ،مؤَلةت 
 حيدر، مؤَلةت (.

 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/سةرؤكى ثةِرلةمان:
كردنى بةرنامةى كارى دانيشتنى ئةمرؤمان دةكةين و داوا ئةندامانى بةرَيزى ثةِرلةمان دةست بة جَيبة جَي

لة هةردوو ليذنةى كارووبارى ياسايي و ليذنةى ثَيشمةرطةو ناوخؤو ئاسايش و ئةجنومةنة خؤجَييةكان 
جَيكردنى دةكةين كة تةنها دةستةى سةرؤكايةتيةكان بفةرموون بؤ شوَينى تايبةت بؤ مةبةستى جَيبة

راثؤرتى هةردوو ليذنة  دواتريش ،رَيز بفةرموو ثَيشنيازى ياساكة خبوَينةوةبةبةرنامةى كار فةرموون، 
 .. بةرَيز بذار خالدخبوَينةوة

 
 :بذار خالد عبداهللبةِرَيز  
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 بةرَيز سةرؤكى ثةَرلةمان.
 .ياسايي كاك جالل دةخوَينَيتةوة ثَيشنيازى ياسا لةاليةن بِرياردةرى ليذنةى

 :بةرَيز جةالل حممد
 .ى ثةِرلةمانبةرَيز سةرؤك

ى ثارَيزطاكانى هةرَيمى ( ياسا2009( ساَلى )30ثَيشنيازى ياساى هةموارى يةكةمى ياساى ذمارة )
 .كوردستان

ت و بةم شَيوةية : خاَلى يةك لة بِرطةى سَييةم لة ماددةى شةشةمى ياساكة هةموار دةكرَيماددةى يةكةم
 .دةخوَيندرَيتةوة

ئةندامانى ئةجومةن لة نَيوياندا بة زؤرينةى رةهاى ذمارةى ئةندامانى هةَلبذاردنى ثارَيزطا لة دةرةوةى -1
يةكةمني دانيشتنةوة تَيثةر ( رؤذ لة مَيذووى بةستنى 30ئةجنومةن دةبَيت لة ماوةيةكدا كة ئةوثةِرى )

 .نةكات
لة  (م3(مى ياساكةو بةدةر حوكمى بِرطةى )4ماددةى دووةم : بةدةر لة حوكمى بِرطةى دووةم لة ماددةى )

( هةمواركراو ئةم خولةى ئةجنومةنى ثارَيزطاكان لة 2009(ى ساَلى )4( لة ياساى ذمارة )31ماددةى )
ىل نوَيى ثيادة كردنى تايبةمتةنديةكانيان لة كاتى كؤتاى هاتنى ماوةى ياسايي يان تا هةلبذاردنى خو

 .ئةجنومةن بةردةوام دةبن
ةكانى ئةم ياساية جَيبةجَي اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكم: ثَيويستة ئةجنومةنى وةزيران و ماددةى سَييةم

 .بكةن
َيت لة طةَل دةقةكانى ئةم : كار بة هيج دةقَيكى ياسايي يان بِريارَيك ناكرَيت كة ناكؤك بماددةى ضوارةم

 .ياساية
 : ئةم ياساية لة رؤذى دةرجواندنى جَيبة جَي دةكرَيت و لة رؤذنامةى فةرمى وةقائعىماددةى ثَينجةم

 .ن بالو دةكرَيتةوةكوردستا
ةجنومةنى ثارَيزطاكان و نى بؤشايي ياسايي لة ئومةبةستى دروست نةبوهؤيةكانى دةرضواندن: بة

مةبةستى فةراهةم كردن و طةياندنى ثيادة كردنى تايبةمتةنديةكانى بةنى ئةجنومةنةكان لة وبوبةردةوام
 . اية دةرجوَيندرا، زؤر سوثاسم ياسخزمةتطوزاريةكان بؤ هاواًلتيان بة شَيوةيةكى باشرت ئة

 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/سةرؤكى ثةِرلةمان:
 .ياسايي راثؤرتى هاوبةش خبوَينةوةزؤر سوثاس بفةرموو سةرؤكى ليذنةى 

 
 
 

 بةرَيز بذار خالد عبداللة:
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 لةمان.بةرَيز سةرؤكى ثةر
( ياساى 2009(ى ساَلى )3ساى ذمارة )راثؤرتى هاوبةش سةبارةت بة ثَيشنيازى ياساى هةموارى يةكةمى يا

 .عرياق –ثارَيزطاكان لة هةرَيمى كوردستان 
جَييةكان رؤذى شةمة ةو ناوخؤو ئاسايش و ئةجنومةنة خؤوبارى ياسايي و ليذنةى ثَيشمةرطلَيذنةى كار
ونةوةى هاوبةشيان ئةجنامدا، بؤ ( خولةكى ثاش نيوةرؤ كؤبو12:30( كاتذمَير) 2019-7-6رَيكةوتى )

( ياساى ثارَيزطاكان لة 2009(ى ساَلى )3توَيكردنى ثَيشنيازى ياسايي هةموارى يةكةمى ياساى ذمارة )اوت
دواى  ،، كة لة اليةن ذمارةى ياسايي ئةندامانى ثةِرلةمانةوة ثَيشكةشكراوةعرياق –هةرَيمى كوردستان 

( رةوانةى 2019-7-6ة بةروارى )(ى رؤذى شةمم10خوَيندنةوةى يةكةمى لة دانيشتنى ذمارة )
 .طةيشتنة ئةم ئةجنامانةى خوارةوة ليذنةكامنان كراوة دواى طفتوطؤكردن و تاوتوَيكردن ليذنةكان

ى ( ياسا2009(ى ساَلى )3نيشانى ثَيشنيازى ياساكة ثَيشنيازى ياساى هةموارى يةكةمى ياساى ذمارة )ناو
 .ثارَيزطاكانى هةرَيمى كوردستان

ت و بةم شَيوةية (م ياساكة هةموار دةكرَي6بِرطةى سَييةم لة ماددةى ) لة ماددةى يةكةم: خاَلى يةكةم
 دةخوَيندرَيتةوة:

مارةى هةَلبذاردنى ثارَيزطار لة دةرةوةى ئةندامانى ئةجنومةن يان، لة نَيوانياندا بة زؤرينةى رةهاى ذ -1
 .تنة تَيثةر نةكاتدانيش( رؤذ بةستنى 30، لة ماوةيةكدا كة لةو ثةِرى )ئةندامانى ئةجنومةن دةبَيت

(مى ياساكةو و بةدةر لة حوكمى بِرطةى 14: بة دةر لة حوكمى بِرطةى دووةم لة ماددةى )ماددةى دووةم
( هةموار كراو ئةم خولةى ئةجنومةنى 2009(ى ساَلى )4( لة ياساى ذمارة )31سَييةم لة ماددةى )

هاتنى ماوةى ياسايان تا هةَلبذاردنى  ثارَيزطاكان لة ثيادةكردنى تايبةمتةنديةكانيان لة كاتى كؤتايي
 .كى نوَي ئةجنومةن بةردةوام دةبنخولَي

ةكانى ئةم ياساية جَيبة جَي : ثَيويستة ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمماددةى سَييةم
 .بكةن

طةَل دةقةكانى ئةم بَيت لة: كار بة هيض دةقَيكى ياسايي يان بِريارَيك ناكرَيت كة ناكؤك ماددةى ضوارةم
 .ياساية

قى جَيدةكرَيت و لة رؤذنامةى فةرمى وةقائياساية لة رؤذى دةرجواندنى جَيبة: ئةم ماددةى ثَينضةم
 .كوردستان دا باَلو دةكرَيتةوة

ونى بؤشايي ياسايي لة ئةجنومةنى ثارَيزطاكان و بةردةوام و: بة مةبةستى دروست نةبهؤيةكانى دةرضواندن
كردنى تايبةمتةنديةكانى بة مةبةستى فةراهةمكردن و طةياندنى ومةنةكان لة ثيادةوونيان لة ئةجنب

 باشرت، ئةم ياساية دةرضوَيندرا، زؤر سوثاس. خزمةتطوزاريةكان بؤ هاواَلتيان بة شَيوةيةكى
 

 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/سةرؤكى ثةِرلةمان:
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نيشانى راثؤرتةكةتان خبوَينةوة ناونيشانى بةرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايي بفةرموون ناو ،زؤر سوثاس
 .ؤ ئةوةى دةرطاى طفتووطؤ بكةينةوةب ،ثَيشنيازى ياساكة

 :بةرَيز بذار خالد عبداللة
 بةرَيز سةرؤكى ثةَرلةمان.

 ثَيشنيازى ياساكة بةم شَيوةيةية:ناونيشانى 
زطاكانى هةرَيمى ى ثارَي( ياسا2009(ى ساَلى )3ثَيشنيازى ياساى هةموارى يةكةمى ياساى ذمارة )

 .كوردستان
 سةرؤكى ثةِرلةمان: بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/

ئةندامانى بةرَيزى ثةِرلةمان هةركةسَيك دةيةوَيت قسة لةسةر ناونيشانى ثَيشنيازى ياساكة بكاتن با دةست 
 .اتةوة بؤ ئةوةى ناوى تؤمار بكةينبةرز بك

ز كاك ، بةرَيكة طفتووطؤ بكةن )د.شَيركؤ جةودةتى ياسابةرَيزان ئةوانةى دةيانةوَي ناونيشانى ثَيشنياز
 .ز كاك ئازاد، بةرَيز كاك كاوة(، بةرَيسةرضنار خائ، بةرَيز رووثاك خان، بةرَيز امساعيل، بةرَيز د.ريواز

 فةرموو د. شَيركؤ.
 مصطفى:بةِرَيز د. شَيركؤ جودةت 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
(ى ماددةى 3ةوةى لة ماددةى دووى ئةم هةموارة هاتووة باس لة بِرطةى )لةبةرئ ،سةبارةت بة ناونيشانةكة

 ،بة تةنها 2009(ى ساَلى 3دةكا، بؤية لة ناونيشانةكة نابَي بَلَيي ذمارة ) 2009ى ( 4) ى ياساى ذمارة31
 ى2009(ى ساَلي 4، ضونكة هةموارةكة ذمارة )2009(ى ساَلي 4( و ذمارة )3ة )ربةَلكو دةبَي بَلَيي ذما

(يشي بؤ 4( تةنها لة ناونيشانةكة هةبَي ثَيمواية دةبَي ذمارة )3تَيداية لة ماددةى دوو، لةبةر ئةوة ذمارة )
 (يش هةموار دةكرَيتةوة، سوثاس.4ضونكة لة ماددةى دوودا ذمارة ) 2009( 4ئيزافة بكرَى ياساي ذمارة )

 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/سةرؤكى ثةِرلةمان:
  .اعيلفةرموو كاك امس

  طه:بةِرَيز امساعيل علي 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

هةر نةفسي بؤضووئ هةية ثشتطرييا هةندى د كةم بَيذم د بَيتة ثَيشنيازى ياساي هةموارى يةكةمى ياساي 
 .، ضونكة ماددةى دووةمدا ئيشارةت بةوة دةدا قانونةكة2009(ى 4ذمارة ) 2009(ى ساَلي 3ذمارة )

 يد ابراهيم/سةرؤكى ثةِرلةمان:بةرَيز د.ظاال فر
فةرموو كاك امساعيل ئةندامانى ليذنةي ياسايي و دةستةى سةرؤكايةتى ثيشنارةكان بنووسنةوة الى خؤتان 

 .فةرموو د. رَيواز
 : حسن بةِرَيز رَيواز فائق
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 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ايةتى ثةرلةمان و دةستةى من ثَيشنيار دةكةم دةستةى سةرؤك ،هةمان ئةو قسةيةى كاك د. شَيركؤية

طرنط نيية يةعين  ،سةرؤكايةتى هةردوو ليذنةكة بطةن سيغةيةك كة لةطةَل ناوةِرؤكةكةدا بطوجنَى
 ؤكةكة و ناونيشانةكة هاوتا بكرَى.بززةبت ضيية، بةآلم ناوةر

 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/سةرؤكى ثةِرلةمان:
 .فةرموو سةرضنار خان

 ود:بةِرَيزسةرضنارامحد حمم
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

منيش ثشتطريى قسةكانى د. شَيركؤ و د. رَيواز دةكةم، داوا دةكةم بة هاوتاكردنى ناوةِرؤك و ناونيشانةكة 
بةم شَيوازة ثَيشنيازى ياساي درَيذكردنةوةى خولي دووةمى ئةجنومةنى ثارَيزطاكان هةموارى ميكانزمى 

 .هةَلبذاردنى ئةجنومةنى ثارَيزطاش
 َيز د.ظاال فريد ابراهيم/سةرؤكى ثةِرلةمان:بةر

 .فةرموو كاك ازاد
 ازاد اكرام بهرام:  بةِرَيز

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
دةمةوَى دوو ماددة ثَيشنياز  ،دوو ماددة  بةس ثَيشنياز كراية ،من بةراسيت لة ثَيشنيازةكان لة هةمواركردن

 بكةم ئةطةر بيَب بَلَيم ثَيشنيازةكان.
 :آل فريد ابراهيم/سةرؤكى ثةرلةماند.ظابةِرَيز 

 با بَيينة سةر ماددةكان، فةرموو كاك كاوة.
 بةرَيز كاوة عبدالقادر حسن: 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
َيتة ثيَيشنيازي لةبةر ئةوةي ئةو ياساية هةم درَيذ كردنةوة و هةموار كردنة، بؤية ثَيشنياز ئةكةم بكر

 ي دووةمي هةَلبذاردني ثارَيزطاكان و ميكانيزمي هةَلبذاردني ثارَيزطاكان.كردني خولدرَيذكردنةوة و هةموار
 –سةرؤكي ثةرلةمان.ابراهيم  بةرَيز د.ظااَل فةريد

 فةرموو دكتؤر رَيبوار.
 عبدالرحيم عبداهلل:بةرَيز رَيبوار 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ي ثارَيزطاكان هاتووة، ثَيم واية لة بِرة لةسةر ناونيشانةكة، لة ناونيشانةكة ياساي يهة ةمئةو تَيبيني

ئةبواية بنووسراية ئةجنومةني ثارَيزطاكان، ضونكة ثارَيزطا ضةمكَيكي جوطرايف  ،ضةمكي ثارَيزطاكان
موجةرةدة، بةاَلم ئةجنومةني ثارَيزطاكام فؤرمَيكي ئيداري سياسية، بؤية ثَيشنياز ئةكةم بةو شَيوةية بَي 
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( ي ياساي ئةجنومةني ثارَيزطاكاني هةرَيمي كوردستان، 2009ساَلي )( ي 3)هةمواري ياساي ذمارة )
 سوثاس.

 بةرَيز د.ظااَل فةريد ابراهيم–سةرؤكي ثةرلةمان.
 ئةوة ناونيشاني ياساكةية، خؤي ناونيشاني ثارَيزطاكانة، فةرموو سةرؤكي ليذنةي ياسايي، هيض وةاَلم هةية؟

 :بةرَيز بذار خالد عبداهلل
 رلةمان.بةرَيز سةرؤكي ثة

ئةم حةز دكةين كو ناونيشانة وةكي خؤ تينيت، ل ماددا دوو دا ئةم ماددَي ضار راكةين، ل مادَي دوو دا ظَي 
 ( 2009عيبارةت بكةين كو ماددَي ضارَي ظَيتة دان، ض ياسا ضمارة ضارا ساَلا )

 ز د.ظااَل فةريد ابراهيم–سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَي
ي كة ناونيشانةكة وةكو خؤي تَينَيتةوة، هيض خةلةلَيكي ياسايي روونادات ليذنةي ياسايي بة ثةسندي ئةزان

( ي 4( ياساي ذمارة )2( نةدةن، بؤية لة ماددةي )2009( ي ساَلي )4كة ئيشارةت با بة ياساي ذمارة )
ة بؤ ( هةَلالةطريَي لةسةر ثَيشنياري بةرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، ئَيستا ناونيشانة خبوَينةو2009ساَلي )

 ئةوةي بيخةينة دةنطدان.
 بةرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ناونيشاني ثَيشنيازي ياساكة.

 ( ياساي ثارَيزطاكاني هةرَيمي كوردستان.2009( ي ساَلي )3ثَيشنيازي ياساي هةمواري يةكةمي ذمارة )
 بةرَيز د.ظااَل فةريد ابراهيم–سةرؤكي ثةرلةمان:

خوَينداريةوة، بةياني دةنطدانة لةسةري، بةرَيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي بفةرموو ماددةي يةك بةو شَيوةي 
 خبوَينةوة.

 بةرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ماددةي يةك:
 خاَلي يةك لة برطةي سَييةم لة ماددةي شةشةمي ياساكة هةموار ئةكرَيتةوة و بةو شَيوةية:

ارَيزطار لة دةرةوةي ئةنداماني ئةجنومةن يان لة نَيوانيان بة زؤرينةي رةهاي ذمارةي هةَلبذاردني ث 1
( رؤذ لة مَيذووي بةستين يةكةم دانيشنت 30ئةنداماني ئةجنومةن ئةبَي، لة ماوةيةك ئةو ثةري )

 دةرنةكات.
 
 

 ز د.ظااَل فةريد ابراهيم–سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَي
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يةوَي قسة بكات؟ ) كاك جةالل، بةرَيز شوان، كاك ضيا، كاك وةيسي، كاك دةرطاي طفتوطؤ ئةكةينةوة، كَي ئة
زانا، كاك كاروان، كاك عبدالستار، كاك هةورامان، رؤذان خان، روثاك خان، لةيال خان، كاك كازم، دكتؤر 

َيس شَيركؤ، دكتؤر حميالدين، دكتؤر امساعيل، كاك دياري، مامؤستا ئةبو بةكر، كاك كاوة، كاك سريوان، هةل
خائ، سةرضنار خائ، كاك مةم، موذدة خائ، ذيان خان، كاك سةركؤ، كاك ئايدن( تكاية دوو دةقة لةسةر 

 هةر ماددةيةك، فةرموو كاك جةالل.
 :ثةرَيشان بةرَيز جةالل حممد

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
َي كة دةنطي خةَلكي من ثَيشرت ئةندامي ئةجنومةن بوومة، ياساكة ثارَيزطار ئةيبات لة زمين ئةوانة ب

اي دةنط ثارَيزطار هةَلبذَيدراوة، ئَيستا هبةدةست هَيناوة لة ئةجنومةني ثارَيزطاكان، ثَيشرت بة زؤرينةي رة
لةبةر ئةوةي ثؤستَيكي سيادي طةورةية بة  ،ثَيشنيار ئةكةم يةكسةر ثارَيزطار لة دةرةوةي ئةجنومةن

انةوة بؤ ئةجنومةن لة دةرةوةي ار ئةكةم بَي طةِرثَيشني ،تايبةتي لة ثايتةخيت هةرَيمي كوردستان
 ئةجنومةن ثارَيزطار هةَلبذَيدرَي، سوثاس.

 –سةرؤكي ثةرلةمان:ابراهيم  بةرَيز د.ظااَل فةريد
 فةرموو دكتؤر كازم.

 فاروق نامق: كاظمبةرَيز 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

رَيزطاكان بؤ نزيك كردنةوةي خةَلكة لة ئةوةية خودي ئةجنومةني ثا ،تَيبيين ئَيمة لةسةر ئةو برطةية
رخستنةوةي خةَلكة ودةستةاَلت، هةَلبذاردني كةسَيك لة دةرةوةي ئةجنومةني ثارَيزطاكان خؤي لة خؤي دو

كردنةوةي دةستةاَلتة لةسةرةوة بؤ ثارَيزطاكان بؤ دابةش كردن و شؤرلة دةستةاَلت، دوو، ئةجنومةني 
دراوي نةبَي لةاليةن رزطاكان كة شةرعيةتي هةَلبذَيكي دةرةوةي ثارَيم هَيناني كةسَيثارَيزطاكان، بةاَل

يان مايف ئةو  ،دووبارة ثَيضةوانةي ئةو بنةما دميوكراسيةية، لَيسةندنةوةي ئةو مافةي خةَلكة ،خةَلكةوة
سَيك لة دانيشتوانةية لةو ثارَيزطاية خؤيان راستوخؤ ثارَيزطاري خؤيان هةَلبذَيرن، خاَلي سَييةم، هَيناني كة

دراو لة اليةن خةَلكةوة وائةكات كةساني طوَيرايةَل بؤ ردةرةوةي ئةجنومةني ثارَيزطا بَي شةرعيةتي هةَلبذَي
حيزبةكان بهَيندرَين بكرَينة ثارَيزطاري شارةكان، لةجياتي ئةوةي طوَيرايةَلي خةَلك بن حيزبةكانيان ئةبن، 

 ةدرَيتةوة.....خةَلك مايف ثَيشَيل ئةكرَي، كةمرت جوابي خةَلك ئ
 ز د.ظااَل فةريد ابراهيم–سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَي

 قةسكانت بطةينة بَي تةشهري، فةرموو كاك زاهري.
 
 

 بةرَيز زاهر حممد علي:
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 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( رؤذ لة دواي 30( رؤذ لة يةكةم دانيشنت ببَيتة )30، لة جياتي )ة ماددةكة تةنيا بةو شَيوةية بَيثَيم باش

 َيندخواردني ئةنداماني ئةجنومةن.سو
 –سةرؤكي ثةرلةمان:ابراهيم بةرَيز د.ظااَل فةريد

 فةرموو دكتؤر شَيركؤ.
 مصطفى:بةِرَيز شَيركؤ جودت 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثشتطريي لة قسةكاني دكتؤر )كازم( ئةكةم كة ثارَيزطار ئةبَي لة ناو خةَلك بَي، ئةجنومةني ثارَيزطا كة 

ثَيويستة ثارَيزطار لةوَيوة بَي، بؤية داناني ثارَيزطار لة دةرةوةي ئةجنومةني ثارَيزطا با  ،مونتةخةبة
 تةراجوعَيكي طةورةي ئةبينم لة ثرؤسةي دميوكراسي، بؤية لةطةَل ئةوة لة ناو ئةجنومةني ثارَيزطا بَي.

 بةرَيز د.ظااَل فةريد ابراهيم–سةرؤكي ثةرلةمان:
 فةرموو كاك شوان.

 ان كريم حممد:بةرَيز شو
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 طةكة وةك ئةو دةقةي نووسراوة جَيطري بكرَي، سوثاس.داوا ئةكةم بِر
 سةرؤكي ثةرلةمان: بةرَيز د.ظااَل فةريد ابراهيم –

 فةرموو دكتؤر حمي الدين.
 بةرَيز حمي الدين حسن يوسف:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ني ئةجنومةن بَي ثةسندتر و باشرتة، ضونكة خؤي دةرضووي ليسيت براوةي ردني ثارَيزطار لة ئةندامااهةَلبذ

هةَلبذاردنة و ثابةندي ئةو بةرنامةية ئةبَي كة خؤي و ليستةكةي لة كاتي هةَلبذاردن بة هاوواَلتياني داوة، 
و لةسةر ئةو بنةمايةش هاوواَلتي دةنطي ثَيداوة، بؤ ئةوةي بيَب بة هةَلبذَيردراوي ئةو ئةجنومةنة 

هاوواَلتيان ضاوةرَيي جَي بةجَي كردني ئةو بةرنامة و بةَلَينانةي لَي ئةكةن لة كاتي هةَلمةتي هةَلبذاردني 
خؤي و ليستةكةي داويانة بة هاوواَلتيان، هةَلبذاردني ثارَيزطار لة دةرةوةي ئةجنومةن دةسيت حيزب وااَلتر 

دةسيت حيزب بة شَيوةيةكي راستوخؤ رةنط ئةكات و بة ئارةزووي خؤي طؤرانكاري لةو ثؤستة ئةكات و 
ئةداتةوة، جؤرَيك لة ناسةقامطريي لة كاري ئةجنومةن و ثارَيزطاريش دروست ئةكات، هةَلبذاردني ثارَيزطار 

 لة ناو خوي ئةجنومةن دميوكراسي ترة، سوثاس.
 ز د.ظااَل فةريد ابراهيم–سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَي

 سوثاس، فةرموو كاك ضيا.
 محيد شريف: بةرَيز ضيا
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 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثَيم باشة ظَي شَيوازي بَيتة طؤرين ) هةَلبذاردني ثارَيزطار لة دةرةوةي ئةنداماني ئةجنومةن يان لة نَيوانيان 

( رؤذ لة رؤذي 30دا بة زؤرينةي رةهاي ذمارةي ئةنداماني ئةجنومةن ئةبَي لة ماوةيةك كة ئةثةري )
نيشنت ثشيت سوَيند خواردني يان ثشيت دانيشتين سوَيند خواردن بَيتة كرن، مَيذووي بةستين يةكةمني دا

ضونكي ئةندام لة ئةجنومةن تا سوَيند نةخوا حةقي دةنطداني نية، نابَيتة ئةندامي ئةجنومةن، سوَيندا 
 ن ثشيت دةبَيتة ئةندامي ئةجنومةن، سوثاس.خوارد

 –سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ظااَل فةريد ابراهيم 
 ةرموو دكتؤر امساعيل.ف

 :طهبةرَيز امساعيل علي 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سَي تَيبينيم هةية، يةك البرَي، ضونكي حةوجة نينة، دوو، لةطةَل ئةوةم لة ناو ئةجنومةن بَي، ضونكة بة 
ةكان دةنطي طةل ثارَيزطار زؤر بةهَيز تر ئةبَي، سَي، ئةو نوقتة لةطةَل هؤكارةكان نة موسةجةمة، هؤكار

ئةَلَي بة مةبةسيت دروست نةبووني بؤشايي ياسايي، ئةوة ض عيالقةي بة بؤشايي ياساييةوة هةية؟ ئةبينم 
  لة ناو ئةجنومةن هةَلبذَيردرَي، سوثاس.وةكو خؤي تَييَن

 ز د.ظااَل فةريد ابراهيم–سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَي
 فةرموو مامؤستا وةيسي.

 بةرَيز ويسي سعيد ويسي:
 ؤكي ثةرلةمان.بةرَيز سةر

ةو ، ئةو )ئةوة( لةطةَل ئةوةم ئةو ماددية وةكو خؤي تَييَن، تةنيا لة دَيري دووةم ئةلَي لة ماوةيةك كة ئ
 ببَيتة لةو ثةري، سوثاس.

 –سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَيز د.ظااَل فةريد ابراهيم
 فةرموو كاك دياري.

 بةرَيز دياري انور:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

وتةكاني دكتؤر )كازم( ئةكةم، ثَيم واية ماددةي يةك بةو جؤرةي لَي بكرَي )هةَلبذاردني ثشتطريي لة 
ثارَيزطار لة ناو ئةنداماني ئةجنومةن بة زؤرينةي رةهاي ئةنداماني ئةجنومةن ئةبَي لة ماوةيةك ئةو ثةري 

ني ثارَيزطار لة دةرةوةي ( رؤذ لة مَيذووي يةكةم دانيشتنةوة تَيثةر نةكات، واتة لة ماددةكة هةَلبذارد30)
ئةبَي هيوا ئةنداماني ئةجنومةن البرَي، لةبةر ئةوةي بَي هيوا كردني خةَلكة لة ثرؤسةي دميوكراسي، 

 بطَيرينةوة بؤ  خةَلك، سوثاس.
 –سةرؤكي ثةرلةمان:ابراهيم  ز د.ظااَل فةريدبةرَي
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 فةرموو كاك زانا.
 بةرَيز زانا خالد مسايل:

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثشتطريي لة راي ليذنةي ياسايي و ليذنةي ثَيشمةرطة و ناوخؤ و ئاسايش و ئةجنومةنة خؤجَييةكان ئةكةم 

( ي ساَلي 3مواري كراوي ذمارة )ةكة دةقي ئةو خاَلةي يةكةم لة ماددةي يةكةمي ثَيشنيازي ياساي ه
 نَيتةوة، سوثاس.( وةكو خؤي تَي2009)

 كي ثةرلةمان:–سةرؤابراهيم  بةرَيز د.ظااَل فةريد
 فةرموو مامؤستا ئةبو بةكر.

 بةرَيز ابوبكر عمر عبداهلل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لةطةَل ئةوةي ثارَيزطا و ئةجنومةني ثارَيزطا حكومةتَيكي موسةغةلة، بةاَلم هةر ثَيم باشة ثارَيزطار هةر لة 
ةكان لة كاتي هةَلبذاردن كةساني ناو ئةنداماني ئةجنومةن هةَلبذَيدرَي نةك لة دةرةوة، بؤ ئةوةي حيزب

شايستة و بةهَيز هةَلبذَيرن و حيساب بؤ هةموو حاَلةتةكان بكةن، هةَلبذاردني خةَلك لة دةرةوةي 
ئةجنومةن الواز كردن و كةم بايةي كردني ئةجنومةني ثارَيزطاكانة، ئةو ئةجنومةنانة لةبةر ئةوةي 

لة ثَيناوي ئةوة هةماهةنطي لة نَيواني ئةجنومةن بؤ ئةوةي كة  ،دراوي راستةوخؤي خةَلكنرهةَلبذَي
 بؤية واباشرتة ثارَيزطار لة ناو ئةجنومةن هةَلبذَيردرَي نةك دةرةوة، سوثاس. ،ثارَيزطار وةكو خؤي بروا

 ز د.ظااَل فةريد–سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَي
 سوثاس، فةرموو كاك كاروان.

 بةرَيز كاروان عبدالرمحن عبداهلل:
 ةرلةمان.بةرَيز سةرؤكي ث

هةَلبةت بؤ رةضاو كردني دؤخي ئَيستاي كوردستان ئةكرَي ماددةي يةكةم زياد بَي، بةاَلم بؤ رَيزطرتن لة 
دميوكراسي و ئريادةي طةل وا ثَيويست ئةكات ئيزافةيةك بؤ ئةو ماددةية بكرَي، من ثَيشنياز ئةكةم ئةو 

خولةي ئةجنومةن هةَلبذاردني ثارَيزطار لة  ماددةية بةو شَيوةي لَي بكرَي، ماددةي يةكةك تةنيا بؤ ئةو
درةوةي ئةنداماني ئةجنومةن يان نَيوانيان بة زؤينةي رةهاي ذمارة ئةنداماني ئةجنومةن ئةبَي لة ماوةيةك 

( رؤذ لة مَيذووي يةكةم دانيشتنةوة تَيثةر نةكات، ثَيويست بةوة ئةكات ئَيمة تةنيا بيكةين 30ي )ِرئةوثة
ةن، ئةطةر لةوة تَيثةر بكات هةَلبةت ئةبَيتة بَيرَيزي ثرؤسةي دةنطدان و دميوكراسي بؤ ئةو خولةي ئةجنوم
 لة كوردستان، سوثاس.

 ز د.ظااَل فةريد ابراهيم–سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَي
 سوثاس، فةرموو كاك كاوة.

 بةرَيز كاوة عبدالقادر حسن:
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 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ةرةوةي ئةنداماني ئةجنومةن دذة بة ثرؤسةي دميوكراسي و دةسيت ثَيم واية هةَلبذاردني ثارَيزطار لة د

حيزب لة ناو دامودةزطاكاني دةوَلةت بةهَيزتر ئةكات، لة كاتَيكدا باس لة بةموئةسةسات كردني 
 دامودةزطاكاني دةوَلةت ئةكةين، بؤية ثشتطريي لة قسةكاني دكتؤر )كازم كاك دياري( و برادةران ئةكةم.

 ةريد ابراهيم–سةرؤكي ثةرلةمان:.ظااَل فبةرَيز د
 اك عبدالستار.كفةرموو 

 :قادر بةرَيز عبدالستار جميد
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثشتطريي ئةو بؤضوونة ئةكةم هةَلبذاردني ثارَيزطار لة ناو ئةجنومةني ثارَيزطا بَي، لةوانةية باسي ئةوة 
بكرَيتةوة ئةوةي مامؤستا ئةبو بةكر ئاماذةي بكرَي كة ثؤستَيكي طرنطة، راستة، بةاَلم ئةكرَي بةوة ثر 

ثَيدا، با حيزب هةوَل بدات خةَلكي شايستة و بة توانا بةبذَير بكةن بؤ ئةجنومةني ثارَيزطا، بؤ ئةوةي 
دواتر ئةطةر ضاويان لةوةية ثارَيزطارَيكي بةهَيز و شايستة دابنَين ئةو كةسة هةَلبذَيرن، بوية با ئةو 

ةو حةقة لة ئةجنومةني ثارَيزطا و خةَلك وةرطرينةوة، ضونكة ثارَيزطار ئةزانني دةرطاية نةكةينةوة و ئ
 ثةيوةندي راستةوخؤي هةم بة سَيكتةرةكاني ئةو موحافةزة و هةم خةَلك هةية، سوثاس.

 ز د.ظااَل فةريد ابراهيم–سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَي
 سوثاس، فةرموو كاك سريوان.

 بةرَيز سريوان فرج حممد:
 رؤكي ثةرلةمان.بةرَيز سة

لةطةَل بؤضوونةكاني بةرَيزان دكتؤر )كازم و دكتؤر حمي الدين دكتؤر شَيركؤ و كاك دياري و كاك ئةبو 
ثَيويست ئةكات لة دةرةوةحيزبَيك كةسانَيك ن مافَيكي رةهاي خةَلكة، ئيرت بةكر( م، بةدةر لةوةي هةَلبذارد

 بَينَيتة ناو.............
 مان:–سةرؤكي ثةرلةبراهيما بةرَيز د.ظااَل فةريد

 سوثاس، ثشتطرييت كرد، فةرموو مامؤستا هةورامان.
 بةرَيز هاورامان محة شةريف:

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 منيش ثشتطريي لة بؤضووني براي بةرَيز كاك عبدالستار و دكتؤر كازم و دكتؤر شَيركؤ ئةكةم.

 ز د.ظااَل فةريد ابراهيم–سةرؤكي ثةرلةمان:بةرَي
 َيز رؤذان خان فةرموو.بةِر.

 
 بةِرَيز رؤذان حممد كريم:
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 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 من ثشتيواني ثَيشنيارةكةي كاك كاروان دةكةم. زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 وثاك خان فةرموو.وبةِرَيز ر
 ثاك امحد رمحان:وبةِرَيز رو

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ناوي خواي طةورة، لةبةر ئةوةي ثؤسيت ثارَيزطار ثؤستَيكي نوَينةرايةتية، بؤية هةَلبذاردني ثارَيزطار لة بة 
 ناو ئةنداماني ئةجنومةن بَيت، ثشتطريي لة قسةكاني كاك عبدالستار دةكةم، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك مةم فةرموو.
 مةم برهان حممد قانع: بةِرَيز

خاَلي يةكةم كة دانراوة بؤ ئةوةي دووبارة نةكرَيتةوة جارَيكي تر، ئةوة ئةسَلي ياساكةية لة ناو ئةسَلي 
(، بؤية ليذنةي ياسايي تةنها هةمواري بِرطةي 3، 2، 1ياساكةدا بِرطةي دووةم لة ضةند خاَلَيك ثَيك دَيت )

ن بةوةي كة خاَلي يةكة لة بِرطةي دووةم، ئةطةر بطةِرَيينةوة يةكةميان كردؤتةوة، دةبَيت ئيشارةت بدة
 سةر ئةسَلي ياساكة ئةو كَيشانة دةبينني بووني نية، بةِرَيز ليلى خان فةرموو.

 بةِرَيز ليلي عبداجلبار حدو:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ؤذةيَيت داهاتية دياركرن، ذبةر ئةز دطةل هةمواركرنا ياسايا ئةجنومةنَي ثارَيزطهام، كو ظي رةنطي ل ناظ ثِر
طو ئةندامَين ئةجنومةنَين ثارَيزطهَي ب شَيوةيةكي راستةوخؤ ل رَيطاي خةَلك دَينة هةَلبذاردن ئةو 
ئةجنومةنة نوَينةري ئةو ثارَيزطهةن، بؤية ئةظة بة باشرتين شَيوة هةوَلبدةن ئيدارةي ثارَيزطهةكة بَيتة 

ن ئةجنومةنَين ثارَيزطهَي ب مةسَلةحةت بزانن كة شةخسَيكي باش و كرن، ذبةر هةندَي هةر كاتَيك ئةندامَي
طوجناو هةية ثَيويستة ئةو ئةجنومةنة ئةو دةسةاَلتةي ثَي بدرَيت كة ئةو كةسة هةَلبذَيردرَيت كة بةم 

ؤ شَيوةية دةبَيتة هؤي ئةوةي كة ئةم دةسةاَلتانةي ئةجنومةنَي ثارَيزطهَي زياتر لَي بَيت، هةميشة دةرفةت ب
خةَلكاني زياتر بِرةخسَيت بؤ ئةوةي كة بتوانن ثؤسيت ثارَيزطا وةربطرن، زياتر خزمةت بكةن، ئةو كاتة 
ئةجنومةني ثارَيزطا دةسةاَلتي زياتر دةبَيت بؤ ئةوةي كة ئةطةر ثارَيزطارَيك لة ئةركةكاني خؤي بة 

ي ثارَيزطا دةتوانَيت لة ناو هةموو دروسيت جَي بةجَي نةكرد بتوانن لةو كاتة الي بدةن، ئةو كاتة ئةجنومةن
خةَلكي ثارَيزطا كةسَيكي باش هةَلبذَيرن بؤ ئةوةي خزمةتي ثارَيزطهي بكةت، ئةطةر ئةم ياساية نةطؤِرَيت و 

 ثارَيزطار تةنها لة ناو ئةندامان هةَلبذَيرَيت..............
 

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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 فةرموو. بةِرَيز مذدة خان
 بةِرَيز مذدة حممود حممد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةِرَيز ذيان خان فةرموو.
 امحد: ظاهر ذيان بةِرَيز

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثشتطريي ثَيشنياري هةردوو بةِرَيزان زاهر حممد و ضيا شريف دةكةم، بؤ طؤِريين ماددةي يةكةم لة 

ئةنداماني ئةجنومةن يان لة ناو نَيوانياندا بة زؤرينةي رةهاي ذمارةي هةَلبذاردني ثارَيزطار لة دةرةوةي 
( رؤذ لة مَيذووي بةستين يةكةمني دانيشنت 30ئةنداماني ئةجنومةن دةبَيت لة ماوةيةكدا كة ئةو ثةِري )

 و سوَيندخواردني ئةنداماني ئةجنومةن تَيثةر نةكات، زؤر سوثاس.
 ثةرلةمان: بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي

 بةِرَيز كاك سةركؤ فةرموو.
 بةِرَيز سةركؤ ازاد حسني:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بؤ مايف هةَلبذاردني راستةوخؤي ذياني دميوكراسي لة هاواَلتيان نةسةندرَيتةوة ثشتيواني بؤضوونةكةي 
 كاك كاروان دةكةم، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك ايدن فةرموو.
 بةِرَيز ايدن معروف سليم:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئَيمة دةبَيت ثَيش هةموو شتَيك رةضاوي موراعاتي رةوشي سياسي هةرَيم بكرَيت، ئَيمة باش دةزانني كة لة 
تةوافوق و  رابردوودا لة ثَيكهَيناني حكومةت و ئيدارة مةحليةكان و ثارَيزطاكاندا كة ثَيويستيمان بة

رَيككةوتنة، لَيرةدا من ثشتيواني لة ليذنةي كاروباري ياسايي و ليذنةي ثَيشمةرطة و ناوخؤ و ئاسايش و 
 ئةجنومةنة خؤجةييةكان دةكةم، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 يارةكان، كاك عباس فةرموو.ئةنداماني دةستةي سةرؤكايةتي هةردوو ليذنة وةاَلمتان هةية بؤ ثَيشن
 
 
 

 بةِرَيز عباس فتاح صاحل:



 261 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بة ناوي ليذنةي ثَيشمةرطة و ناظخؤ و ئاسايش و ئةجنومةنة خؤجةييةكان لةطةل ئةوةداين وةكي خؤ 

 تَينينت، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 .بةِرَيز كاك عباس فةرموو
 بةِرَيز عباس فتاح صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
جةنابتان ئةطةر رَيطامان ثَي بدةن هةر وةكو ئةندامَيك نةك وةكو ئةندامي ليذنةي ياسايي قسة بكةم، 
لةبةر ئةوةي تَيبينيم هةبوو لةسةر ياساكة، من ثَيشنيار دةكةم لة راستيدا لةم مادةيةدا لة كؤتايةكةي 

ئةم خؤلة، لةبةر ئةوةي ئةم ياساية تايبةت نية بة تةنها بة ثارَيزطاكان، بةَلكو تايبةتة بنووسرَيت هةبوو 
بة قةزا و ناحيةكانيش ئَيمة جَي بةجَيمان نةكردووة ئةم ياساية، ئةطةر ثارَيزطار لة دةرةوة هةَلبذَيرين 

ة دةرةوة بَين هةَلبذَيردرَيت، ئةوة بَيطومان ثَيويستمان بة ناحيةكان بة تايبةتي لة قةزاكان زياتر دةبَيت ل
لةبةر ئةوةي تؤ جار هةية نةتيجةي هةَلبذاردن لةوانةية كةسَيكي ياسايي بَيت و دةرنةضَيت بؤ ئةم 
ناحيةية، لةبةر ئةوة من بة باشي دةزائ ئةطةر خوا كردي و جاري ثَيشرت و بِريارَيكماندا هةَلبذاردن بؤ 

ة راسيت هةمواري ئةم ياساية بكةينةوة، لةبةر ئةوةي ثَيمواية زؤر ئةجنومةني ثارَيزطاكان بكةين، ثَيشرت ب
بِرطة و مادةي ثَيويسيت بة هةمواركردنةوة هةية، بؤية داواكارم لةبةر ئةوةي ئَيمة كَيشةكةمان ئةوةية 
ماوةكة بةسةرضووة بؤشايي ياسايي ئَيستا هةية بؤ ئةم خولة ثَيويستمان بةمةية كة ثارَيزطار لة 

 ان لة دةرةوة بَيت يان لة ناوة بَيت حاَلةتَيكي ئاسايية، زؤر سوثاس.ثارَيزطاك
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

كاك عباس ئةو جار ثَيوستة وةكو ئةندامي ثةرلةمان ناوي خؤت تؤمار بكةي بؤ ئةوةي راي خؤت بدةي، 
ردنة لةسةر ثَيشنياري ئةندامان، بةِرَيز سةرؤكي ضونكة كاتَيك رَيطا دةدةين بة ليذنةكان تةنها بؤ طفتوطؤك

 ليذنةي ياسايي فةرموون ماددةي دوو خبوَيننةوة.
 بةِرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةدةر لة حوكمي بِرطةي دووةم لة مادةي ضواردةمي ياساكة و بةدةر لة حوكمي بِرطةي سَييةم لة مادةي 
ي هةمواركراو، ئةم خولةي ئةجنومةني ثارَيزطاكان لة 2009(ي ساَلي 4ارة )سي و يةك لة ياساي ذم

ثيادةكردني تايبةتةمةنديةكانيان لة كاتي كؤتايي هاتين ماوةي ياساييان تاوةكو هةَلبذاردني خولَيكي نوَيي 
 ئةجنومةن بةردةوام دةبن.

 
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
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سايي لةطةَل ليذنةي ناوخؤ رَيككةوتن كة )بةدةر(ي دووةم هةَلبطرن، تكاية روونكردنةوة بةِرَيز ليذنةي يا
 بدةن لةسةر ئةوة.

 بةِرَيز بذار خالد عبداللة:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

وةكي بةري نوكة مة ئيشارةت ثَيداي، تةوافوق ل ناظ بةرا هةردوو ليذنةي كاروباري ياسايي و ليذنةي 
ناظخؤ و ئاسايش و ئةجنومةنة خؤجةييةكان، ئةم بوينة يةك رةئي ل سةر هةندَي كو ئةم ثَيشمةرطة و و 

ي 2009(ي ساَلي 4( لة ياساي ذمارة )31ئةظَي عيبارةتَي ل مادَي دوودا بِرطةي سَييةم لة ماددةي )
 هةمواركراو هةَلبطرين، ئةظة بِريارا مةية:

ي ضواردةمي ياساكة ئةم خولةي ئةجنومةني ثارَيزطاكان مادةي دوو: بةدةر لة حوكمي بِرطةي دووةم لة مادة
لة ثيادةكردني تايبةمتةنديةكانيان لة كاتي كؤتايي هاتين ماوةي ياساييان تاوةكو هةَلبذاردني خولَيكي 

 نوَيي ئةجنومةن بةردةوام دةبن.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

ي طفتوطؤ لةسةر مادةي دوو دةكةينةوة، هةر بةِرَيزَيك دةيةوَيت قسة بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان دةرطا
د.امساعيل، كاك سيثان، كاك دياري، ظم، بكات دةست بةرزكاتةوة، )بةِرَيز د.حمي الدين، كاك شَيركؤ، د.كا

 مامؤستا ابوبكر، كاك كاوة، كاك سريوان، هةلةس خان، سةرضنار خان، كاك مةم، مذدة خان، كاك عبدالستار،
كاك علي حةمة صاحل، شنؤ خان، روثاك خان، بدرية خان، كاك كاروان، كاك حممد، كاك جالل، كاك 
بةهمةن، كاك حكمت، حسيبة خان، مامؤستا جيهاد، د.صباح، كاك عبدالسالم، كاك شوان، ليلي خان، كاك 

 رَيبوار، مامؤستا هةورامان، سلمي خان، كاك سةركؤ، كاك لقمان(، كاك حممد فةرموو.
 ةِرَيز حممد سعدالدين انور:ب

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لة ئةجنومةني ثارَيزطاكان لة ماوةي رابردوو كارةكانيان زؤر بة باشي بةِرَيوةبردووة، لة خولي رابردوو 
سةرةِراي ئةوةي كة كَيشةي سياسي و ملمالنَيي سياسي هةبووة تةنانةت ئةو ئةو ملمالنة سياسيةي هاتبووة 

ني كوردستان، بةاَلم بة هيض شَيوازَيك عةكسي نةكردبووة ناو ئةجنومةني ثارَيزطاكان، بؤية ناو ثةرلةما
ئَيمة ثاَلثشيت ئةو مادةية دةكةين لة راثؤرتي هةردوو ليذنة كة لة كارةكانيان بةردةوام بن بؤ ئةوةي 

يادةكردني بتوانن ئةو بؤشايية ياسايية نةمَينَيت، تةنها تَيبينيم هةية لةسةر دوو وشة لة ث
تايبةمتةنديةكانيان ئةم دوو وشةية لة هؤيةكاني دةرضوواندن نووسراوة، بةاَلم لَيرة بة تةنها بنووسرَيت 

 ئةم خولةي ئةجنومةني ثارَيزطاكان تا هةَلبذادرني خولَيكي نوَيي ئةجنومةن بةردةوام دةبَيت، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 َيز د. حمي الدين فةرموو.بةِر
 بةِرَيز د.حمي الدين حسن شريف:
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 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةردةوام بووني ئةم خولةي ئةجنومةني ثارَيزطاكان تا هةَلبذاردنَيكي تر، من دةثرسم كةي هةَلبذاردنَيكي 
ثَيمواية بةردةوام  تر دةكرَيت، ئايا ماوةكةي دياريكراوة؟ ئايا خزمةت بة ثِرؤسةي دميوكراسي دةكات؟ من

بووني ئةو ئةجنومةنة تا هةَلبذاردنَيكي تر كة ماوةكةي دياري نةكراوة خزمةت بة ثِرؤسةي دميوكراسي لة 
واَلتي ئَيمةدا ناكات، بؤية ثَيمواية لة بري درَيذكردنةوةي تةمةني ئةو ئةجنومةنانة واي بة باش دةزائ لة 

تازة بِريار لةسةر هةَلبذاردني ئةجنومةني ثارَيزطاكان بدات و دواي ثَيكهَيناني كابينةي نوَي و حكومةتي 
كؤمسيؤن رابسثَيرَيت بؤ ئامادةسازي كردن بؤ هةَلبذاردني ئةجنومةنةكان، ضونكة درَيذكردنةوةي تةمةني 
ئةو ئةجنومةنانة تا كاتَيكي نا ديار زيان بة ثِرؤسةي دميوكراسي دةطةيةنَيت لة هةرَيمي كوردستان و 

وني هاواَلتيان بة ثِرؤسةي دميوكراسي و دامةزراوةكان لةقرت دةكات، ئةجنامداني هةَلبذادرني باوةِربو
ئةجنومةني ثارَيزطاكان لة دواي دةست بةكار بووني كابينةي نوَي و لة سايةي ئةودا دةبَيتة دةست كةوتَيك 

 زؤر سوثاس.بؤ خودي كابينةكة و بةردةوام بووني ثِرؤسةي دميوكراسي لة واَلتي ئَيمةدا، 
 بةِرَيز كاك جةالل فةرموو.

 بةِرَيز جةالل ثةريشان:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةراسيت من لةطةَل ئةوةدام ئةجنومةن بةردةوام بَيت تاوةكو كاتي هةَلبذاردن، بةاَلم لةطةَل ئةوة نيم 
طرتنةوة لة ثارَيزطار ئةجنومةنَيك ثَينج ساَل خزمةت بكات دةسةاَلتي لَي ثَيضينةوةي ياخود متمانة وةر

هةبَيت لة قاميةقام و لة بةِرَيوةبةري ناحية هةبَيت، لة بةِرَيوةبةرة طشتيةكان هةبَيت، يةكةيةكي وةحدةي 
حيسابي نةبَيت، بودجةيةكي تايبةتي نةبَيت، ئةنداماني ئةجنومةنَيك ئَيستا بةردةوامن و هيض 

، تةقاعوديش  ولي ناكات، لةطةَل ئةوةدام ئةجنومةن ئيمتيازَيكيان نية، كة تةواو دةبَيت دةضَيتةوة ماَل
دةسةاَلتي تةواوي هةبَيت، بةاَلم يةكةيةكي وةحدةي حيسابي زؤر ثَيويستة، بودجة زؤر ثَيويستة، 
ئةنداماني ئةجنومةن بة دوا داضوون بكات بؤ كَيشةي زؤر طرنط سةيارةيةك نةبووة ثَي هاتووضؤ بكات، 

ةجنومةن دةسةالتي هةبَيت بةراسيت بةتايبةتي لة رووي حيسابي و لةطةَل ئةوةدام ئةنداماني ئ
 ئيمتيازاتةوة، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز د.شريكؤ فةرموو.
 بةِرَيز د.شَيركؤ جةودةت:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

دنة رةضاو بكةين لة ثاَل رةهةندةكاني تردا، ثَيويستة مةسةلةي رةهةندي دارايي لةم بابةتةي هةَلبذار
كاتَيك كة دةَلَيني ئةجنومةني ثارَيزطا هةَلبذاردني بؤ بكرَيت ئةوة ماناي ئةوةية كة بريمان نةضَيت كة 
ميزانيةي تةمنيةي ثارَيزطاكاني عَيراق كة لة عَيراقةوة دةردةضَيت رةبت دةبَيت بةم ئةجنومةنة و بةم 
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ضَيت كة ئةم ئةجنومةنانة موعاناتي لة سةرةتاي دةمةزراندنيانةوة تاوةكو ئةم ثارَيزطاية، بريمان نة
لةحزةية هةمووجارَيك كاتيان بةسةرضووة، لةبةر ئةوة بؤ ئةوةي كة ئةو ئريادةيةي كة تةزعيفي 
ئةجنومةني ثارَيزطاكاني دةكات نةتوانَيت سةركةوتوو بَيت لةم مةوزوعةدا، ئَيمة دةبَيت ثشتطريي لةوة 

ين كة دةبَيت بة زووترين كات هةَلبذاردني ئةجنومةني ثارَيزطاكان بكرَيت، بؤية ثَيشنياري ساَلَيك بكة
دةكةين لة كاتي دةرضووني ئةم ياسايةوة، ئةم هةموارةوة ساَلَيك تا ئةوةي كؤمسيؤنيش بَيطومان دةبَيت 

بةو رةهايةي نةهَيَلينةوة  بَيتة سةر خةت، ضونكة ئةوان عادةتةن داواي شةش مانط دةكةن، طرنط ئةوةية
كة بَلَيني تا هةَلبذاردنَيكي داهاتوو، كة نازانني كةي دةكرَيت، ئةوةش ديسانةوة درَيذةدانة بة الوازكردني 
ئةجنومةنةكان، الوازكردني ئةجنومةنةكانيش يةعين الوازكردني ئةو هةيالةيةي كة تةدقيق دةكات، 

 لَيثرسينةوة دةكات، زؤر سوثاس.
 اال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز د.ظ

 بةرٍَِِيز كاك بهمن فةرموو.
 بةِرَيز بهمن كاك عبداللة امحد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من لةطةَل ئةوةم ئةو مادةية وةكو خؤي تَينَيتةوة، تةنها ئةو وشةية بطؤِرَيت ئةم خولةي ئةجنومةني 
ايبةتةمةنديةكاني، دةسةاَلتةكاني جوانرتة، خؤمان دةزانني ثارَيزطاكان لة ثيادةكردني دةسةاَلتةكاني نةك ت

 كة ئةجنومةني ثارَيزطاكان دةسةاَلتيان هةية، ئةوة لة جياتي ئةو وشةيةدا دابنرَيت، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 فةرموو.ظم بةِرَيز د.كا
 فاروق نامق:كاظم بةِرَيز د.

 ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤكي 
سةبارةت بةم ماددةية من دوو موالحةزةم هةية، تَيبيين يةكةميان ئةوةية كة بةراسيت هةموارةكة نابَيت 
تةنها ئةو دوو برطةية بطرَيتةوة، بةَلكو ثَينشار دةكةين لة سةاَلحيةتةكانيش بطرَيتةوة، دةسةاَلتةكانيش 

ثارَيزطاكان، بةِرَيوةبةري طشيت تةندروسيت و بطرَيتةوة، بؤ منوونة داناني بةِرَيوةبةر طشتيةكان لة 
ثةروةردة و ئةوقاف و بةِرَيوةبةر طشتيةكاني تر شوِر بكرَيتةوة، سةبارةت بة تَيبيين دووةم بةراسيت 
شتَيكي زؤر نةشياوة لة هةرَيمي كوردستان ئةم هةموو درَيذكردنةوةية، سةرؤكايةتي هةرَيم درَيذ 

مان درَيذ دةكرَيتةوة، ئَيستا ثةرلةمان هةوَلدةدات ئةجنومةني ثارَيزطاكان دةكرَيتةوة، خولي ثَيشووي ثةرلة
درَيذ بكاتةوة، يةعين ثَيمان سةيرة كة هيض هةَلبذاردنَيك لة وادةي خؤيدا لة هةرَيمي كوردستاندا ئةجنام 

ذ بكاتةوة و ئةو نادرَيت، لة جياتي ئةوةي ثةرلةمان بَيت لة رَيطاي ثِرؤذةيةكةوة ماوة بؤ ئةو دةزطايانة درَي
مافة لة خةَلك بسةنَيتةوة لة جياتي ئةوةي حكومةت ئيجبار بكات لة نزيكرتين وادةدا هةَلبذاردني 
ئةجنومةني ثارَيزطاكان ئةجنام بدرَيت، ضونكة لة رووي ياساييةوة موكيل بؤي نية ماوةكةي خؤي درَيذ 
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دانيشتواني ئةو ثارَيزطاكان خؤيان بؤيان هةية بكاتةوة، دةبَيت وةكيل كة دةنطدةر و كة هاواَلتي و خةَلكي 
كة نوَينةرةكانيان دياري بكةن، هةروةها مةسةلةي درَيذكردنةوة بةراسيت دياردةيةكي زؤر نةشياو و 

 نةخوازراوة كة بة داخةوة لة هةرَيمي كوردستان...
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك حكمت فةرموو.
 َيز حكمت حممد عبو زيد:بةِر

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من بة تةواوي ثشتكريي لة هةردوو ليذنةي ياسايي و ليذنةي ثَيشمةرطة و ناوخؤ دةكةم، كة ئةو مادةية 
 وةكو خؤي تَينَيتةوة، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز د.امساعيل فةرموو.
 طه:.امساعيل علي بةِرَيز د

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
من دوو تَيبينم هةية، يةكةم بةدةر لة حوكمي بِرطةي دووةم لة مادةي ضواردةمي ياساكةي، ئةطةر 

( بَيت ماددةي ضوارةم يةك بِرطةية، دوو بِرطة نية، نازائ نةم ديتية دوو 3مةبةست هةر ياساي ذمار )
ووةم ئَيمة لةطةَل ئةوةين ثشتطرييا ئاخافتنا د.شَيركؤ دكةم، يةك ساَل بِرطة، ئةوة تَيبينيةك، تَيبيين د

 تَينةثةِرَيت لة دةرضووني ئةم ياساية، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةِرَيز حسيبة خان فةرموو.
 بةِرَيز حسيبة سعيد ابراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

راثؤرتي ليذنةي هاوبةشي كاروباري ياسايي و ليذنةي ثَيشمةرطة و ناوخؤ و ئةجنومةنة ثشتطريي لة دةقي 
 خؤجةييةكان دةكةم بةوةي كة ماددةي دووةم وةكو خؤي تَينَيتةوة تاوةكو هيض 

 بؤشاييةكى ياسايى دروست نةبَيت بؤ ِرايى كردنى كاروبارى هاووآلتيان.
 :ةماند ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلبةِرَيز د.ظاآل فري

 زؤر سوثاس، كاك عبدالستار فةرموو.
 
 
 

 :قادر بةِرَيز عبدالستار جميد
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 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بة داخةوة لة هةرَيمى كوردستان دوا خسنت بووةتة عادةتَيكى هةميشةيى، دواخستنى هةلبذاردنةكان، 

ةسةساتة ضؤن دةبينَى، وا ئةمة بوووةتة عادةتَيك  و بةِراستى خةلك ئةم دةسةآلت و ئةم حزب و ئةم موئ
دةبينَى كة هةميشة لة هةَلبذاردن دةترسَى، بة تةماى تةزويرة، لة ثةناى ئةوةى كة دةيةوَى دوا خبات و 
بةرنامةيةكى ديكةى هةية، بؤية من ثَيم باشة بةِراستى بة داخةوة لة هةموو هةَلبذاردنةكانى هةرَيمى 

وة، بؤية من ثَيم باشة حةقيقةتةن ئَيمة وةكو ئةم كوردستان كة كراوة هيضى لة كاتى خؤيدا نةكرا
موئةسةسةيةى ثةرلةمان ِرَيطة نةدةين هةرضةند كة خؤى دواكةتووة كة دةبوو ثار بكراباية، بةآلم ئَيمة 
وةكو ئةو موئةسةسةية بِريار بدةين اليةنى ثةيوةندار و حكومةت كة بةيانى تةشكيل دةبَى بة زووترين 

 كرَى، ضونكة ثةيوةندى بة خةَلكةوة هةية، سوثاس.كات ئةم هةَلبذاردنة ب
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 بةَلَى زؤر سوثاس، كاك على فةرموو.
 بةِرَيز على محة صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ابةتَيكى طرنطة، بةآلم بةناوى خواى طةورة، ديارة وةكو مةبدةئَيك هةَلبذاردنى دةورى لة كاتى خؤيدا ب

هةَلبذاردن تةنيا لة ثَيناوى هةَلبذاردن دا، خزمةتى ثرؤسةى دميوكراسى ناكات، هةَلبذاردن بكرَى طرنط 
نيية ضؤنة، بةآلم هَيشتنةوةى ئةم كاتة بة مةفتوحى ِرةنطة موناقةشةى لةسةر بَى، ضةنَى، دوو ساَل، ضوار 

رضةندة لة دةستوورى عرياق دا ئيجاريةتَيك هةية بؤ ساَل، شةش ساَل، ضونكة كاتةكة مةفتوحة، هة
موحافةزات، بةآلم بؤ ئةقاليم نيية، من ثَيم باشة ياخود دروست تر واية تاوةكو ئةو كاتةى كؤمسيؤنى 
باآلى هةَلبذاردنةكان تؤمارَيكى شايستةى دةوَى، قانونى هةَلبذاردنةكان تةعديل دة كرَيتةوة زةمينة 

نَيكى شايستة، يان ئةطةر توانيمان انشاهلل دةتوانني لة دةستووردا زؤر طرنطة يةك ئةرةخسَى بؤ هةَلبذارد
مةسروف، زؤر طرنطة هةَلبذاردنى  ئةجنومةنى ثارَيزطار هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان بكرَيت، بؤية 

دةزائ و  ئةمة ِرةنطة ثرسيار دروست بكات تاكةى، بؤية من ئةو دوو بذاردةية هةر كاميان بَى بة باشى
 سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 زؤر سوثاس، كاك سيثان فةرموو.
 بةِرَيز سيثان سامل حسن:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
دظَى  ماددى دوهَى دا هيض وادةيةك نةهاتية ديار ى كرن ذ بؤ هةَلبذاردنَين ئةجنومةنَى ثارَيزطةها بهَينة 

دةمةكى ل ئةجنومةنَى ثارَيزطا هةية كو نزيكى نة ساآل ن كو لةسةر كارَى خؤ بةردةوام بوون، لةوِرا كرن، 
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طرنطة دظَى هةمواركرنَى دا بهَيتة دةست نيشان كرن كةنطى هةَلبذاردنَيت ئةجنومةنَى ثارَيزطةها بهَينة ديار 
 دكةم. كاظمكرن و ثشتطرييا ئاخافتنَين د.شَيركؤ  و د.

 ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:بةِرَيز د.

 سوثاس، مامؤستا جهاد فةرموو.
 بةِرَيز جهاد حسن ابراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ب ناظَى خودايت مةزن و دلوظان، تةبعةن ئةز ثشتطرييا ماددَى دوو دكةم وةك ...... .

 ان:بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردست

 بةِرَيز قسةكانت تةوجيهى كَى دةكةى؟ فةرموو.
 بةِرَيزجهاد حسن ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ماناظَيت ثةرلةمانى ظة بؤ ثةرلةمانى نةبوو بؤ جةنابَى وةية، بةِرَيز سةرؤكا ثةرلةمانَى، وةكيا ديار تةبعةن 
ض زيانةك د ثرؤسا دميوكراسى ناكةتن ئةظ ثشتطرييا ئةظى ماددَى هةمى دكةين، بؤضى؟ ضونكة ئةم دزانني 

كةسانة تةنَى ذى دخةَلكَيت هاتينة سةر ظَى كورسى كة نة مةسةلةكا وةسا هاتينة، مةسةلةكا تةكنؤكراتا 
ثرت شارةزايى تَيداى كو خزمةتا ثارَيزطةهَيت خؤ بكةن، يا دى ذى ئةم مودةيةكى دانَين بؤضى ل 

يَى تةحديد كرى، بؤضى؟ ضونكو ئةم زروفَيت خؤ دزانني ضةوانة  كوردستانَى ِراستيا دطةل ض مودا نيمة
 ئيحتمالة شةرمةزار بني دطةل خةَلكى خؤدا، باش دزانني وةكى خؤ تينيت.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 متام زؤر سوثاس، كاك ديارى فةرموو.
 بةِرَيز ديارى انور محةرحيم:

 .ى ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤك
لةو شوَينةدا كة دةَلَيت ئةم خولةى ئةجنومةنى ثارَيزطاكان لة ثيادةكردنى  (2) سةبارةت بة ماددةى

تايبةمتةنديةكانيان لة كاتى كؤتايى هاتنى ماوةى ياساييان تا هةَلبذاردنى خولَيكى نوَيى ئةجنومةن 
ايان كردكة كاتَيكى ديارى كراو دابندرَيت بةردةوام دةبن و ثشتطريى وتةى هاوِرَيكائ دةكةم لةوةى كة داو

لةبةرئةوةى ديارى نةكردنى كات كة لة ماددةى دووةم دا هاتووة، ئةمة هةوَلَيكة بؤ الواز كردنى 
دميوكراسى، جارَيكى ديكة دةيَلَيمةوة بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان، ئةمة ئةركَيكى مَيذوويية لةسةر ئَيمة 

بطرين و هةوَل بدةين ئةو بَى ئومَيد بوونةى خةَلك كة بَى ئومَيد بووة كة  ثةرلةمانتاران كة ِرَيز لة ياسا
ساآلنَيكة دروست بووة لةسةر هةَلبذاردن ئةم ئومَيدة بؤ خةَلك بطَيِرينةوة و هيوادارم كاتَى ديارى بكرَى 

 بةوةى كة كةمرت لة ساَلَيك بَيت.
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 ان:بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردست

بةَلَى زؤر سوثاس، تكاية ثَيشنيارةكانتان بة وازحى بكةن و ثشتطريى ئةوانةى ثَيشى خؤتان بكةن، 
لةبةرئةوةى لَيرة تةنها قسة لةسةر نةسى ماددةكانة و خيتاباتى سياسى نيية، موناقةشة و طفتوطؤية 

 لةسةر ماددةيةكى ديارى كراو، د.صباح فةرموو.
 بةِرَيز صباح حممود حممد:

 َيز سةرؤكى ثةرلةمان.بةِر
 من ثشتطريى بؤضوونةكانى كاك حكمت و خوشكة حسيبة و كاك جهاد دةكةم، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 سوثاس، كاك ابوبكر فةرموو.
 بةِرَيز ابوبكر عمر عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ستنى هةَلبذاردنةكان ضى دى نةبَيت  نةريت كة ضوار خوىل هةَلبذاردنى لة ثَيناوى ئةوةى كة دواخ
ثةرلةمان هةر ضوار خولةكة دوا خراوة، دوو خوىل هةَلبذاردنى ئةجنومةنى ثارَيزطاكان هةردوو خولةكة 
بةداخةوة درَيذكراوةتةوة، يةك هةَلبذاردنى ئةجنومةنى شارةوانيةكامنا ن كردووة، لة ثَيناوى ئةوةى كة 

جنومةنى ثارَيزطاكان نةسثَيرين بة ئاييندةيةكى ناديار، بؤية منيش ثَيشنيار دةكةم كة كات ديارى بكةين ئة
 درَيذكردنةوةى ئةم خولةى ئةجنومةنى ثارَيزطاكان لة ساَلَيك زياتر درَيذة نةكَيشَى، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 وثاس، كاك عبدالسالم فةرموو.بةَلَى زؤر س
 بةِرَيز عبدالسالم عبداهلل حسن:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 وةكو خؤى تَينَيتةوة، 2من ثشتطريى لة وتةكانى بةِرَيز كاك حكمت دةكةم كةوا دةقى ماددةى 

 زؤر سوثاس. 
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 رموو.سوثاس، كاك كاوة فة
 بةِرَيز كاوة عبدالقادر حسن:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
دةَلَى )ماوةى خوىل هةَلبذاردن ضوار ساَلى  2009ى  (3) ى ياساى ذمارة (14) ماددةى( 2) طةىلة بِر

ساَلنامةية كة لة يةكةم دانيشتنةوة دةست ثَى دةكات و بة كؤتاى هاتنى ساَلى ضوارةم كؤتايى دَيت، بؤية 
ساَلى ِرابردوو تةنها دوو هةَلبذاردن كراوة كة دةبوواية ئَيستا لة  (14) ة سةير دةكةى لة ماوةىكاتَيك ك

 خوىل ..... .
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 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 ثَيشنيارى خؤت لةسةر ماددةكة  بَلَى كاك كاوة، فةرموو.
 بةِرَيز كاوة عبدالقادر حسن:

 ثةرلةمان. بةِرَيز سةرؤكى
ديارة ئةمة دووةم جارة من قةتع دةكةى كة لة كاتَيك دا مافى خؤمة كة دوو دةقيقة قسة بكةم، من 
ثَيشنيار دةكةم كة كاتَيك ديارى بكرَيت بؤ هةَلبذاردنى ئةجنومةنى ثارَيزطاكان و ئةو كاتة لة يةك ساَل 

مولزةم بكرَيت كة لة ماوةى ئةم ساَلة زياتر نةبَى و لةو ساَلة لةطةَل حكومةت قسة بكرَى و  حكومةت 
 هةَلبذاردنى ئةجنومةنى ثارَيزطاكان ئةجنام بدرَيت و زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 زؤر سوثاس، يةعنى ثشتطريى لة سةرؤكى فراكسيؤنةكةى خؤت دةكةى، بةَلَى سةملة خان فةرموو.
 توفيق:فاتيح  بةِرَيز سلمي

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
سةرةِراى تَيبينيةكائ لةسةر هةمواركردنةوةى دوو ماددة هيوادارم ثةرلةمانى كوردستان لة ئاييندةيةكى 
نزيك دا بتوانَى كؤى ياسايةكة هةموار بكاتةوة و ئةو خةلةالنةى لةناو ياسايةكة هةية بتوانَى هةموارى 

لة  3ئةجنومةنى ثارَيزطا وادةى ياسايى خؤى تةواو بوو بة ثَيى بِرطةى  23/6بكاتةوة و ضاكى بكاتةوة، لة 
نةوةد رؤذى  2009ى  4ى هةموار كراوى ياساى ذمارة  2011ى ساَلى  21ماددةى دةيةمى ياساى ذمارة 

وادةى كؤتايى هاتنى  23/9/2018ديكة دةتوانَى لة دةسةآلتةكانى خؤى بةردةوام بَى، واتا تاوةكو 
، بؤية كة 3ةوة حساب دةكرَى بة ثَيى ماددةى  23/9/2018رَيزطاكان لةِرووى ياساييةوة لة ئةجنومةنى ثا

كراوة كة ياسايةكة بؤ  4هةموارى ماددةى دووةمةكة كة باسى دةكةين هيض ئاماذةيةك نة بة ياساى ذمارة 
ةكراوة بؤية ن 2011ى  21هةَلبذاردنى ئةجنومةنى ثارَيزطاكانة و هيض ئاماذةيةكيش بة ياساى ذمارة 

ثَيشنيار دةكةم ئةو )بةدةر(ةى كة الدراوة وةكو خؤى تَينَيتةوة و لةطةَلى دا بَلَى )بةدةر لة حوكمةكانى 
و ثشتيوانى قسةكانى د.شَيركؤ دةكةم سةرةِراى  2011ساَلى  21لة ماددةى دةيةمى ياساى ذمارة  3بِرطةى 

ايى هاتنى ماوةى ياسايى تا هةَلبذاردنى خولَيكى نوَى ئةوةى لةطةَل ئةوة دام كة بؤ ئةم خولة بَى و لة كؤت
كة لة ساَلَيك زياتر  تَى ثةر نةبَى، ضونكة نزيكةى ساَلَيك وادةكةيةتى و ساَلَيكيش دةكاتة دوو ساَل، ثَيم 
وابآ ئةجنومةنى ثارَيزطا شةش ساَل بةس كة بتوانَى دةسةآلتةكانى بةردةوام بَى و ثَيويستى بة طؤِرانكارى 

 ، زؤر سوثاس.هةية
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 زؤر سوثاس، كاك سةركؤ فةرموو.
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 بةِرَيز سةركؤ ازاد حسني:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ثَيشنيار دةكةين كة ماوةى ياسايى هةَلبذاردنى ثارَيزطاكان بؤ ئةم خولة ديارى بكرَيت كة ( 2) لة ماددةى
 انط تَى نةثةرَيت، زؤر سوثاس.لة هةشت م

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 زؤر سوثاس، كاك شوان فةرموو.
 بةِرَيز شوان كريم حممد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
كو ثشتطريى هةردوو ليذنةى ناوخؤ و ياسايي دةكةم كة ياسايةكة بةو طؤرانكاريةى كة لة دوايى دا كراوة وة

 خؤى جَى بةجآ بكرَى.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 زؤر سوثاسن كاك سريوان فةرموو.
 بةِرَيز سريوان فرج حممد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

هةموو دةزانن بةهاى دةنطدان و هةَلبذاردن و ضوونة سةر سندوقةكانى دةنطدان لةوة داية كة خةَلك و 
زانَى كةى ماوةى ئةم ئةجنومةنة تةواو دةبَى و كةى داهاتوو يان كةى هةفتةى داهاتووة و مانطى طةل ب

داهاتووة  هة َلبذاردن كرا، بؤ ئةوةى ئةو ئةجنومةنةش ثابةند بَى بةو بِريارانةى كة دةردةضَى من ثَيمواية 
ى كة هاتووة و  دةىلََ )تا كؤتايى ئةم ئةجنومةنة بةِرَيزة ئيشةكانى خؤيان جآ بةجَى كردووة، ئةم فةقةرةية

هاتنى ماوةى ياسايى يان تا هةَلبذاردنى خولَيكى نوَيى ئةجنومةن بةردةوام دةبن( هاوِرَييامنان باسيان كرد 
ئةو ماوةية ضةندة من ثَيمواية دةبَيت لة شةش مانط بؤ ساَلَيك زياتر نةبَى و بة تةحديد كردنى بةاليةنى 

يارى بكرَيت، نةك بوترَى لة بةهاردا يان لة هاوين دا، هةر بةو بؤنةيةشةوة كةمةوة مانط و ساَلةكةش د
دةبَى ئةو شةش مانطة دابندرَيت و تةحديد بكرَى و بةهانةيةك بؤ هيض اليةنَيك و هةروةها بؤ كؤمسيؤن 

ئةم نةمَينَيتةوة دوا ئةوة بةدواداضوونى بؤ بكةين و بتوانني ئةو دةسةآلتةمان بةكاربَينني و بزانني 
 بةهانةية ضيية بؤ ئةم ثاش خستنة؟.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 زؤر سوثاس، ليلى خان فةرموو.
 بةِرَيز ليلى عبداجلبار حدو:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
تانَى ل ناظ ثشتطرييا ليذنا ناظخؤ و ياسايى دكةم، ئةطةر ئةم سةح كةينَى ئةظرؤ ئةم ل هةرَيما كوردس

واقعةكى داين كو ب شَيوةيةكى طشتى بؤ ثَيك ئانينا حكومةتى رَيكةظتنَى سياسي ل ناو اليةنَين سياسى 
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ل هةرَيما كوردستانَى ب شَيوةيةكى طشتى دكاتن، ئةو كاريطةرى لةسةر ثرؤسا سياسى ماوةيةكى زؤر دظَينت، 
 كرن، ذ بةر كو ض فةراغا ياسايى درست نةبن.زياد َى ئةجنومةنى ثارَيزطةهان بَيتة ذ بةر وى كو ماوةي

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيز هلز خان فةرموو.
 بةِرَيز هلز امحد حممد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
هةَلبذاردنى خولةكى ب ناظى خودى، هةلبةت تَيبينيا من لسةر ماددا ل ظَى دةستةواذى دةست ثَى دكات تا 

نوآ، ئةز ثشتطرييا هةظاَلَيت خؤ دكةم كو ماوةيةك بَيتة دةست نيشان كرن دة هةما نةمني و هةر موتلةقى 
 تَيدا بينت، ئةظ ماوةية بَيتة دةست نيشان كرن كو ب ماوةيا ساَلةكى زَيدةتر نةبينت، زؤر سوثاس.

 ستان:بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كورد

 زؤر سوثاس، كاك لوقمان فةرموو.
 بةِرَيز لقمان محد حاجى:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

كة  ،بؤية منيش ثشتيوانى لةو بؤضوونة دةكةم ،هيشتنةوةى ئةو ماوةية بة كراوةيى جَيطةى ثرسيارةن
كان، لةم بارةيةوة ثَيوستة سةقفَيكى زةمةنى ديارى كراو ديارى بكرَيت بؤ هةَلبذاردنى ئةجنومةنى ثارَيزطا

 ثشتيوانى لة بؤضوونةكةى كاك سةركؤ و سةملة خان هةموو هةظالةكانى تر دةكةم.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 زؤر سوثاس، كاك رَيبوار فةرموو.
 بةِرَيز رَيبوار عبدالرحيم عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بةو ئاريشةيةكى ياسايى كة  ،بريتية لة ضارةسةريةكى ياسايى و تةشريعى( 2) ةىثَيم واية دةقى مادد

 وى ئةجنومةنى ثارَيزطاكان بووةتةوة لة هةرَيمى كوردستان، ئةويش ئةوةية كة ئةجنومةنىوِرووبةر
( 2) ىقى ماددةا، بؤية من ثَيشنيار دةكةم كة دةدرَيذ دا لة بؤشايي ياسايى دثارَيزطاكان لة ماوةيةكى دوورو

بارى ئةوةش من تَيبينيةكم هةية لةسةر  روةكو خؤى تَينَيتةوة، ضونكة ئةمة ضارةسةريةكى ياسايية، سة
زؤر  ،ةكان، ئةم وشةية )تايبةمتةنديةكان( بطؤِرَى بة ئةركةكان باشرت دةبَىيثيادةكردنى تايبةمتةندي

 سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 زؤر سوثاس، سةرضنار خان فةرموو.
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 بةِرَيز سةرضنار امحد حممود:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ضواندنى ياسايةكة ئاماذةى رهةروةكو لة هؤكارى دة ،ِراستة ئةم ماوةية بؤ ضارةسةرى بؤشايي ياسايية
ةجنومةنى ثارَيزطاكانن ثَيدراوة، بةآلم ناكرَى ضارةسةر كَيشة دروست بكات، ئةو بةِرَيزانةى كة ئةندامى ئ

طةر بؤ ماوةى ضوار ساَل متمانةى ثَيداون و نزيكى ساَلَيكة لة بؤشايي ياسايي دان، لةبةرئةوة ناكرَيت ئةم 
هةَلبذاردنة ئةم درَيذكردنةوةية تا خولَيكى نوَيى هةَلبذاردن بَى و بة كراوةيى تَينَيتةوة و نازانرَى كةى 

َيت، لةبةر ئةوة من ثَيم باشة ماوةيةكى بؤ ديارى بكرَيت كة لة ساَلَيك هةَلبذاردنى داهاتوو ئةجنام دةدر
 زياتر نةبَى و زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 ، كاك مم فةرموو.زؤر سوثاس
 :اسكندر مةمم ةبةِرَيز م

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
و ثَيشَيلكاريةكى ثةيِرةو حةز دةكةم بؤ جةنابتان و  بؤ ثةرلةمانتاران من بةرلةوةى تَيبينى خؤم خبةمةِرو

سةرؤك بة ِرةضاوكردنى  ،ئةو ناوة تؤمار كراوة( 3) بِرطةى( 54) ِروون بكةمةوة، بة ثَيى ماددةى
زبةندى تؤماركردنى ناوى ئةندامان رَيطة بة ئةندامان دةدات ئاخاوتن بكات، ئةو ناوة ريزبةنديةى رَي

سكرتَيرى ثةرلةمان خوَينديةوة، ئةو ريزبةندية نية كة بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان دةخيوَينَيتةوة،  بةِرَيز
بن، دةربارةى تَيبينى من لةسةر ( 54) لة ماددةى( 3) هيوادارم لة دانيشتنةكانى ديكة ثابةندى بِرطةى

بذاردن راسى بَيطومان دةبَى هةَلى دميوكداِرشتنةوةى ئةم ياساية هةَلبةتة بؤ ِرَيزطرتن لة مةسةلةى ثايةكان
لة وادةى خؤيدا بكرَيت، نةوةك لة حاَلةتةوة ببَى بة عورف ببَى بة جؤرَيك لة دياردة كة لة هةرَيمى 
 كوردستان دا لة ماوةى خولةكاندا بينيومانة، بؤية من ثَيشنياز دةكةم كة داِرشتنةوةى ئةم ياساية ماددةى

يةمى ياسايةكة ئةم خولةى ( 14) وكمى بِرطةى دووةم لة ماددةىبةم شَيوةية بكرَى )بةدةر لة ح( 2)
رؤذ لة دةرضوونى ئةم ياساية لة ثيادةكردنى ئةرك و  (180) ئةجنومةنى ثارَيزطاكان بؤ ماوةى

 ، زؤر سوثاس.آلتةكانى ئةجنومةن بةردةوام بَيتدةسة
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

تةواو ثابةندى ثةيِرةو بووين و بة  ،طؤوؤ لة ِرَيطةدان بة ناوى ئةندامانةوة قسةكردن بؤ طفتسوثاس بؤ ت
 ثَيى ثةيِرةو كارةكان دةكةين، مذدة خان  فةرموو.

 بةِرَيز مذدة حممود حممد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ةوانة كة بووة بة عورف، كردننابَى ِرَيطة بةوة بدرَى بةو درَيذ ،بةداخةوة لة ناو دةزطايةكى شةرعيةت دا 
كة تَييدا هاووآلتيانى ئةم  ،لة وادةى خؤيدا هةَلبذاردن ئةجنام بدرَيت و مَيذووةكةى ديارى بكرَيت ثَيويستة
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هةرَيمة زةرةرمةند دةبن لةم بابةتى درَيذكردنةوانةدا، ثَيويستة مَيذوو و بةروارةكةى بة دةقيقى ديارى 
 بكرَيت.

 راهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:بةِرَيز د.ظاآل فريد اب

 وثاك خان فةرموو.وبةَلَى زؤر سوثاس، ر
 وثاك امحد رمحان:وبةِرَيز ر

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بؤ ئةجنومةنى ثاريزطاكان بةم  ،منيش داوا لة بةِرَيزتان دةكةم كة لة ماددةى دووةم ماوة ديارى بكرَيت

بؤ ماوةى دوو ساَل لةِرؤذى كؤتايى هاتنى  ،ؤيان بةردةوام بنجؤرة لة ثيادةكردنى تايبةمتةنديةكانى خ
 ماوةى ياسايى ئةجنومةنى ثارَيزطاكان، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 سوثاس، بدرية خان فةرموو.
 :بةِرَيز بدرية امساعيل حممود

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
دةى ميهرةبان، بؤ ئةوةى بةهاى هةَلبذاردن بؤ هاووآل تيان بطةِرَينينةوة كة مافَيكى بةناوى خواى بةخشن

خؤيانة ثَيم باشة هةَلبذاردنى ثاريزطاكان لة كاتى خؤيدا ئةجنام بدرَيت و ماوةكةى لةوة زياتر درَيذ 
تا عبدالستار دةكةم نةكرَيتةوة كاتَيكى طوجناوى بؤ ديارى بكرَيت، بؤية لَيرةوة من ثشتطريى بةِرَيز مامؤس

ياتر درَيذ نةكرَيتةوة، دةست قسةكانى ئةو دةكةم و هاوِرَييانيشم كاتَيكى طوجناو ديارى بكرَيت و لةوة ز
 خؤش، سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

 سوثاس، كاك كاروان فةرموو.
 بةِرَيز كاروان عبدالرمحن عبداهلل:

 ؤكى ثةرلةمان.بةِرَيز سةر
نةبوونى سةقفى زةمةنى بؤ ماوةى هةَلبذاردن زةمينةسازى دةكات بؤ بؤشايي ياسايى و لَيكةوتةى سياسى 

من  ،ِرَيطة نةدان بة بؤشايى سياسى و ياسايى لة داهاتوو ،لة داهاتوودا بؤ ضارةسةر كردنى كَيشةكان و
ياسايةكة  14لة حوكمى بِرطةى دووةم لة ماددةى ثَيشنياز دةكةم ماددةكة بةم شَيوةيةى ىَل بكرَيت )بةدةر 

ئةم خولةى ئةجنومةنى ثارَيزطاكان بة ثيادةكردنى تايبةمتةنديةكانيان لة كاتى كؤتايى هاتنى ماوةى 
ثةِر ، بةمةرجَيك لة هةشت مانط تَيى ئةجنومةن بةردةوام دةبنييان تا هةَلبذاردنى خولَيكى نوَيياسا

هاوتا بكرَى لةطةَل هةَلبذاردنى ئةجنومةنى  ،سةركؤ دةكةم لةم بارةيةوة نةكات، ثشتيوانى قسةكانى كاك
 ثارَيزطاكانى عرياق، سوثاس.
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 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان:

ئةندامانى دةستةى سةرؤكايةتى هةردوو ليذنة، هةر ِروونكردنةوةيةكتان هةية، ببورن كاك بةَلَين مابوو، 
 َين فةرموو.كاك بةَل

 بةِرَيز بةَلَين امساعيل حاجى ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لة ( 3) ئةوةى كة دةَلَى بةدةر لة حوكمى بِرطةى ،ئةوةى كة باسكرا نازائ ليذنةى ياسايى( 2) ديارة ماددةى
اونيشانى ثَيشنيازى طةر البرا يان نا ئةطةر ئةوة تَينَيتةوة بَيطومان تةئسري دةكاتة  سةر ن( 30) ماددةى

مةسةلةى درَيذكردنةوةى وادةى ( 2) ياسايةكة و ثَيويستى بة طؤِرينة، بةآلم ئةوةى كة طرنطة لةم ماددةى
بَيطومان هةموومان ثشتيوانى لةوة دةكةين كة هةَلبذاردنى ئةجنومةنى ثاريزطاكان  ،ئةجنومةنى ثارَيزطاكانة

لة كاتى خؤيدا بكرَى، بةآلم ئَيمة لةماوةى ِرابردوو بة و هةموو ئةجنومةنى هةَلبذَيردراوةكانى تريش 
زؤرجار نا ئيستقراريةتَيكى سياسى ترى  ،داخةوة هةَلبذاردن نةك بؤتة سةبةبى ئيستقراريةتى سياسى

يةعنى هيض  ،هَيناوة، لةبةرئةوة ثَيشنيار دةكةم، بةم شَيوازة  دابِرَيذرَيتةوة يان وةكو خؤى تَينَيتةوة
تا وةكو لة هةموارى هةشتةمى ياساى  ،َلبذاردنى ئةجنومةنى ثارَيزطاكان ديارى نةكرَيتمودةيةك بؤ هة

 هةَلبذاردنةكان ِرؤذى نيشتمانى هةَلبذاردن ديارى دةكةين ئةو رؤذة لة يةك رؤذة هةَلبذاردن بؤ هةموو
هةر هةَلبذاردنَيكى ئةطةر ، ثةرلةمانى كوردستان وئةجنومةنة هةَلبذَيردراوةكان بةئةجنومةنى ثارَيزطاكان و

هةم مةسارفى  ماىل لةسةر حكومةت و  ،تر هةبَى، يةعنى تةواوى هةَلبذاردنةكان خبةينة يةك رؤذةوة
دارم ئةم ماددةية كة هةم ئيستقراريةتى زياترى ىَل دةكةوَيتةوة، هيوا ،خةَلكى كوردستان سووك تر دةكات و

اران و بة حكومةت نةدا كة بة ِرةهايى بؤ خؤيان ضةند ِرَيطة بة دةسةآلتد ،كو خؤى تَينَيتةوةدةَلَيني وة
بيانةوَى مودةكة درَيذ بكةنةوة، ثَيشنيازى ئةوة دةكةم هيض مودةيةك ديارى نةكرَيت بؤ هةَلبذاردنى 

 ئةجنومةنى ثارَيزطاكان تاوةكو ئَيمة رؤذى نيشتمانى هةَلبذاردن ديارى دةكةين.
 لةمانى كوردستان:بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةر

بةِرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايى،  قسةكانى سةرؤكى فراكسيؤنت دةكةى، ثشتطريى لة ،بةَلَى زؤر سوثاس
 فةرموو.

 بةرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بااة ياَات ذ  خااؤ تين كااو  ماااددة وة ئااةظ  ناادَى دَى  طااةل هة مااة د سااثَيكا  سااايى ل دة ركو وةكو بؤضوونا مة ليذنة يا
مااةنَيت  ضااَيت ذ ئةجنو بااذاردنى د بااو هةَل كاارى  يااار  تااى د شاارت وةخ ساااَيت ثَي نااة يا سااايَيدا ني يااد يا مشكيال مة ئ
شااةرعيةتا  سااةك ب هااةر مالةسة ثارَيزطا بن، ضَيت ثةرلةمانيدا بن، ضيت سةرؤكايةتيا بن، هةر هةَلبذاردنةك 

يااار  ظااا د هااةمى طا كااات  يااة  فااةراغ نةبا مااة  سااايَى  نااان يا بااةر خةلكى مة بَيتة دا جااارا ذ ناادَيك  بااةىَل هة يااة،  كري
هةندةك سةبةبا ذبةر هةندةك  ئةطةرَيت ساسى بَيت يَيت ذينطةهةكا طوجناو نةبيت هةَلبذاردن نةشيا تَيدا 
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ئااةم   بااةس  كاارى  يااار  تااى د مااة وةخ ظااا بؤ بَينةكرن، كةواتة مة موشكيلة ديار كرنا وةختى نينة ياسا هةمى طا
بااةر  كااةن ذ تااى دا ب ئااةم وى وةخ شااياينة  كااو نة ناازانن  طاارينط  ئااةم  ناادَى  بااةر هة ياَات ذ سااةبةبةكى ب هااةر 

كااوى  كاارن  تااة  هااةر نَيَي سااا  لااة دي كاارن موحتةمة يااار  تااة د طااةر وةختا كاارن ئة ثَيشنيازيدا وةختةك بَيتة ديار 
كااا  هااةى جارة غااة  وةختيدا هةم د جارةكا دى تووشى بيت وة جارةكا دى ياساكا دى هةموار بكةين، ئةو فةرا

مااارة )دى ثربكةينةظة وةكى ديا يااارا ذ يااظ بِر كااو ل د يااا ل  )4رة ذى  مااة  ( 19/3/2019(  يااارا  كااةتى بِر دةر
( كو ئةظة شوَينى تارخيى حةتا نوكة جظات نةشيا مومارةسا كو دةسةاَلتَيت خؤَيت 1:20:40)  دةنط نيية 

هااةيظا سااااَل  ياسايى بكات، هةروةساية ديارة كو ذى  هةَلبذاردنَيت ئةجنومةنَيت ثارَيزطايَيت عرياقَى ل  ضااارا  
بااذاردنَيت   طااةل هةل ياادا د ياات وةخت هااةرَيمَي ذى دو ياَات  بَيت دَينة كردن وة ئةطةرةكى زؤرَى هةى كو ثارَيزطا
ثارَيزطةهَيت عرياقَى بَيتة كرن ذبةر هةندَى ذى هةر وةكو ليذنةى ياسايى ئةم حةز  ناكةين تارخيةكى ديار 

 (1:22:16ية )بكةين باشرتة ئةم جارَى جاظةرَى بكةين    دةنط ني
 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 (، فةرموو. عثمانزؤر سوثاس، بةرَيزان كَى دةيةوَى قسة بكات لة ليذنة؟ كاك )
 :علي مسايل عثمان بةرَيز

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ساااكة و ئَيمة لةطةَل ئةوةين بةم شَيوةية بَيت، ئَيمة بةدةر لة حوكمى بِرطةى دووةم لة م ضااوارةمى يا اددةى 

ئااةم 2009(ى ساَلى )4( لة ياساى ذمارة )31بةدةر لة حوكمى بِرطةى سَييةم لة ماددةى) كااراو،  (ى هةموار 
ساااييان  ماااوةى يا خولةى ئةجنوومةنى ثارَيزطاكان لة ثيادة كردن تايبةمتةنديةكانيان لة كاتى كؤتايى هاتنى 

 ام دةبن.تا هةَلبذاردنى خوىل نوَيى ئةجنومةن بةردةو
 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 بةِرَيز كاك )جةالل(، فةرموو.
 بةرَيز جةالل حممد امني:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

يااةك  تااةنيا  ضااواردةيةم  ماااددةى  يااة  كااة طوا ئةوةى طوَيبيستى بووين لة وتةى يةكَيك لة ئةندامة بةِرَيزةكان 
ضااواردةيةم )بؤ ئةو بةِرَيزة و   ،بِرطةية ماااددةى  يااة3تةواوى ئامادةبوان روونى دةكةمةوة كة  يااة  ،( بِرطة بؤ

ضااوارةمة ) كاارد 1ئاماذةمان ثَيداوة بةدةر لة حوكمةكانى بِرطةى دووةم، وة ماددةى  حااةزم  تااةنها  يااة  ( بِرطة
 ئةو روونكردنةوة بؤ ئةو بةرَيزة بدةم، سوثاس.

 بةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
 )د.رَيواز(، فةرموو.
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 :بةرَيز د. رَيواز فائق حسني
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ضااة مااةوةهةر يااة وةاَلم بدة ئااةوةم ني حااةقى  ماان  يااة ،ندة  تااة نيزامي سااةكةم نوق كااةم،  ،بااةاَلم ق سااة دة يااة ق بؤ
سااتان معال هااةرَيمى كورد قااانوونَيكى  ياَاك  هااةر كات جااةى بةِرَيزتان دةزانن كة بة طوَيرةى دةستوورى عرياقى  ة

هةميشة ئةولةويةت بؤ  ،مةوزوعَيكى كردبوو، وة قانوونَيكى عرياقيش معالةجةى عةينى مةوزوعى كردبوو
بااذاردنى  ،قانوونة كوردستانيةكةية ياَادانى هةَل كااةوة طر ئااةوة ثَي بااةر  سااتانة، لة هااةرَيمى كورد يا قانوونةكةى 

اق بة تةصةورى من نا دةستووريية، بؤية ثاَيزطاكان هةرَيمى كوردستان لةطةَل هةَلبذاردنى ثارَيزطاكانى عري
طاارَى  كااةوةى  بااة ية عاارياق  هااةرَيم و  كااانى  بااذاردنى ثارَيزطا داوا لة بةرَيزتان و ليذنةى ياسايى ئةكةم كة هةَل
كااات، زؤر  خااؤى ب نااةكانى  بااة قانوو كااار  نةدةن، ضونكة دةستوور ئةو حةقةى داوة بة هةرَيمى كوردستان كة 

 سوثاس. 
 ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان: بةِرَيز د.ظاال فريد

يااة،  ياَادانَيك ني زؤر سوثاس، ئةو روونكردنةوةى ليذنةى ياسايى روونكردنةوة بوو وة لةناو ياساكةدا هيض طر
ماااددةى  يااان.  نااةبَيت بؤ نااةوة  بااة روونكرد وة ليذنةى ياسايى تةواو ثابةندة بة دةستوور وة رةنطة ثَيويستى 

     ( خبوَيننةوة سةرؤكى ليذنةى ياسايى.3)
 بةرَيزبذار خالد عبداللة:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بااةجَى : (3ماااددةى ) ساااية جَي ئااةو يا مااةكانى  ياادارةكان حوك نااة ثةيوةند يااران الية مااةنى وةز سااتة ئةجنو ثَيوي

 بكةن.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

ماااددةى ( دةخةينة طفتووطؤ هة3ئةندامانى بةِرَيزى ثةرلةمان ماددةى ) سااةر  ر ئةندامَيك دةيةوَيت قسة لة
يااة( 3) فااةرموو )هد كاااك )ازاد(،  بااةِرَيز  ماام(،  كاااك ) بااةرَيز  ( بكات دةست بةرز كاتةوة، بةرَيز )هدية( خان، 

 خان.
 بةرَيز هدية مراد حيدر:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 كو خؤ تينَى ثشتطريى لةوة دةكةم، سوثاس.( هةر وة3من لةطةمل ماددةى )

 ةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:ب
 بةرَيز كاك )مم(، فةرموو.
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 بةرَيز مم اسكندر مم:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سااتة  ياادا را كااةم ددةمةك خااو د زؤر جار مة طولظَى دةستةواذَى ل مةفهةمَيدا كو ثشتةظانيا ثَيشنيارا هةظاَلَيت 
ت هةين  بةس هةمى دظَى هؤلَيدا هةظاَلَيت ئيكني ثيشنيار دةكةم مة بريو باوةرَيت سياسى ئاينى ذَى جوداَي

ضااونكة   نااةبى  ساايب  سااَى ح كو ئةو ثَيشتطرييا دةبَيذيت ثشتةظانيا  ثَيشنيارا هةظاَلَيت خو دكةم بةس بوو كة
 بةحس كيية مةبةست كيية، ثشتطرييا طوتنا هةظااَل خؤ ) هدية مراد( دكةم، سوثاس.

 اهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ظاال فريد ابر
 بةِرَيز كاك )ازاد(، فةرموو.

 بةرَيز ازاد اكرم بهرام:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ساااى ) هااةموارى يا ساااى  كااةين دوو ثَي3مادام ثَيشنيازى يا لااَيم، شاا( دة شاانيارة ب ئااةو ثَي مااةوَيت  يااة دة نيارم هة
تااى 3يةكةم:لةياساى ذمارة ) بااة وةزارة سااةر  يااة( هاتووة ئةجنومةنةكان  لااةمان  ،ناوخؤ بااة ثةر سااةر  ياَات  بطؤر

حاادةى  ،بَيت باشرتة نااة وة نااةكان  سااتا ئةجنوومة ضااونكة ئَي ياَات،  شااى دةب سااابى هةيكةلي حاادةى حي ئةو كات وة
مااارة ) كااةمى 3حيسابيان هةية، وة نة هةيكةليان هةية، ثَيشنيارى دووةميشم لة ياساى ذ خااوىل ية هاااتووة   )

ياَات شااني دةب مااةن خانةن سااتا  ،ئةجنوو كااةم هااةتا ئَي خااوىل ية شاارتة  يااة، وا با كااةم كامة خااوىل ية يااة  يااار ني د
 بؤ ئةوةى بطؤترَيت كة ثاشان مةودايةكةيان تةواو بوو خانةنشني بكرَيت، زؤر سوثاس.  ،هةَلبذَيردرَيت

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
 ( خبوَيننةوة.4بةرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايى ماددةى )

 د عبداللة:بةرَيزبذار خال
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 كار بةهيض دةقَيكى ياسايى يان بِريارَيك ناكرَيت كة ناكؤك بَيت لةطةَل دةقةكانى ئةم ياساية.: (4ماددةى )
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

ماااددةى ) سااةر  طااؤ لة طاااى طفتو كااات4دةر سااة ب يااةوَيت ق ناادامَيك نا هاايض ئة نااةوة،  ماااددةى )( دةكةي  ،5 )
 خبوَيننةوة.

 بةرَيزبذار خالد عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

قااائعى : (5ماااددةى ) فااةرمى و مااةى  لااة رؤذنا ياَات وة  بااةجَى دةكر ضااواندنى جَي لااة رؤذى دةر ساااية  ئااةم يا
 كوردستان باَلو دةكرَيتةوة.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
 ( بكات، فةرموو هؤيةكانى دةرضواندن خبوَينةوة.5ت قسة لةسةر ماددةى )هيض ئةندامَيك نايةوَي
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 بةرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 هؤيةكانى دةرضواندن:
بااااوونى  بااااةردةوام  كااااان و  مااااةنى ثارَيزطا لااااة ئةجنوو سااااايى  شااااايى يا نااااةبوونى بؤ ساااات  سااااتى درو بةمةبة

نااااى تايبةمتةن يااااادة كرد لااااة ث نااااةكان  ناااادنى ئةجنوومة كااااردن و طةيا هااااةم  سااااتى فةرا يااااةكانى بةمةبة د
 خزمةتطوزاريةكان بؤ هاواَلتيان بةشَيوةيةكى باشرتئةم  ياساية دةرضوَينرا.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
بااةرز  ساات  كااات دة سااة ب يااةوَيت ق بااةِرَيزَيك دة هااةر  دةرطاى طفتوطؤ لةسةر هؤيةكانى دةرضواندن دةكةينةوة 

بااةرَيز كاتةو ة، بةِرَيز مامؤستا )ويسى(، بةرَيز )د.حمى الدين(، بةرَيز كاك )جةنان(، بةرَيز كاك )د.شَيركؤ(، 
كاااك كاظم)د.زيدان(، بةرَيز )د. بااةرَيز  سااتا)جيهاد(،  بااةرَيز مامؤ ياال(،  بااةرَيز )د.امساع (، بةرَيز )د.طةالويذ(، 

 ستا )وةيسى(، فةرموو.)مم(، بةرَيز مامؤستا )رَيبوار(، بةرَيز )مذدة( خان. مامؤ
 بةرَيز ويسى سعيد ويسى:
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

لاَا يااةن من لةطة نااى تايبةمتةند يااادة كرد لااة ث ياَارى دووةم  لااة د تااةنها  تااةوة،  خااؤى تَينَي كااو  صااة وة ئااةو نة دام 
بااؤ يااةكان  ناادنى خزمةتطوزار كااردن و طةيا هااةم   بكرَيت بة )لة ثيادة كردنى دةسةاَلتةكان( بة مةبةستى فةرا

 هاواَلتيان بة شَيوةيةكى باشرت، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

صاااتى  ،زؤر سوثاس، تةنها روونكردنةوةيةك لةسةر تايبةمتةنديةكان خااؤى ئيختيصا كااة  لةبةر ئةوة قانوونة
بااةكار بااة ،بةكارهَيناوة )فى ممارسة اختصاصات( كة دةلَيت دةسةاَلتةكان يةعنى صاَلحيات صاااتى  اَلم اختصا

ئااةوة  هَيناوة تةرجوومة كراوة بؤ كورديةكةى لة جَيى )اختصاصات( )تايبةمتةندييةكان( بةكارهاتوو، بؤية 
 وةكو روونكردنةوةيةك بوو بؤتان، )د.حمى دين(، فةرموو.

 بةرَيز حمى الدين حسن يوسف:
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ياااا ساااتى ث ياااةعنى بةرا ياااة  شاااة هة نااايش دوو و ساااثؤريةكان( و م تاااة )ث ياااةكان بكرَي دةكردنى تايبةمتةند
ساااية  ئااةو يا ضااونكة  كاارا  هااةموار  ساااية  ئااةو يا ضااوَينرا  )دةسةاَلتةكان(، لة ئاخري دَيريشت كة ئةم ياساية دةر

 دةرنةضووة هةموار دةكرَيت، زؤر سوثاس. 
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 ن(، فةرموو.زؤر سوثاس، بةِرَيز كاك )جنا 
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 بةرَيز جنان جبار بويا:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

كااةم سااى( دة سااتا )وي شااتطريى مامؤ ناايش ث يااة ،م تااةوزَم هة ئااةمن  ئااةلَيرة  يااادةكردنى  ،بااةس  مااةوزوعى ث
سااثؤر،  تايبةمتةنديةكانى، تايبةمتةنديةكانى وا بزائ ببيتة )ثسثؤر( )اختصاصات( ئةو بااة ث ياات  مااة بب كةلي

ياَات، دت ئايا تايبةمتةنديةكان بووة تةحديد بكرَي نااةوةى دةو جةية دةسةاَلتة لَيثرسينةوةية ئةركة روونكرد
 زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
 بةِرَيز )د.شريكؤ(، فةرموو.

 مصطفى:بةرَيز شريكؤ جودت 
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

هااةموارةيا( يةك 1هؤكارى دةرضواندن لةطةَل ماددةى ) يااان  ،ناطرَيتةوة لةم  ضااواندن  كااانى دةر يااة هؤكارة بؤ
ماااددةى ) ياَات1ئةبَيت  كااارى  ،( البرب ئااةبَيت هؤ يااان  تااةوة  خااؤى تَينَي كااو  ضااواندن وة كااارى دةر ئااةوةى هؤ بااؤ 

 ( هاتووة، زؤر سوثاس.   1دةرضواندن ئةوةى ئيزافة بكرَيت ئةوةى كة لة ماددةى )
 ؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةر

 زؤر سوثاس، بةِرَيز )د.زيدان(، فةرموو. 
 بةرَيز زيدان رشيد خان اودل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
خااؤى  كااو  كااة وة شاامةرطة  نااةى ثَي لااة ليذ سااايى و  نااةى يا لااة ليذ كااةين  ضااوون دة يااةكانى دةر لااة هؤ شااتطريى  ث

 .تَينَيتةوة، زؤر سوثاس
 ةمان:بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرل

 (، فةرموو.كاظمزؤر سوثاس، بةِرَيز )د. 
 فاروق نامق: كاظمبةرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
شااَيوازةى  بااةم  ضااواندن  يااةكانى دةر لة دواى ئةو ثَيشنيازانةى خؤم و هاورَيكائ كردمان ثَيشنياز دةكةين هؤ

مااةنى ثارَي لااة ئةجنوو سااتان لَيبكرَيت بةمةبةستى دروست نةبوونى بؤشايى ياسايى  لااةمانى كورد كااان، ثةر زطا
باادات، زؤر  ئااةجنام  كااان  بااذاردنى ثارَيزطا حوكمةت ناضار دةكات كة لة نزيكرتين كاتدا وادةى ئةجنامدانى هةَل

 سوثاس. 
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 بةِرَيز )د.طالويذ(، فةرموو. 
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 :عثمان طالويذ عبيد بةرَيز
 مان.بةِرَيز سةرؤكى ثةرلة

( لة جَيطةى خؤيةتى بؤ ئةوةى بؤشاييةكى ياسايى دروست 2009(ى ساَلى )3هةموار كردنى ياساى ذمارة )
يااان ئاايش و كارةكان نااى  يااةكان و راهيكرد لااة خزمةتطوزار نااةبن  بااةش  يااان بَي يااةكانى  ،نةبَيت، هاواَلت يااة هؤ بؤ

 زؤر سوثاس. ،ى دةكةم كة وةكو خؤى تَينَيتةوةدةرضواندن ثشتطريى دةكةم و ثاَلثشت
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 (، فةرموو.امساع سزؤر سوثاس، بةِرَيز )د. 
 طه:امساعيل على  بةرَيز

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ثشتةظانيا بؤضوونا )د.شَيركؤ( دكةم، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
 ز مامؤستا )جهاد(، فةرموو.زؤر سوثاس، بةِرَي 

 بةرَيز جهاد حسن ابراهيم:
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 ثشتطرييا ليذنا ياسايى دكةين هؤيةكانى دةرضواندن وةك خؤ تينيتةوة، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 زؤر سوثاس، بةِرَيز كاك )مةم(، فةرموو. 
 :ةماسكندر م بةرَيزمةم

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ماااددةى )بة بِر طااةل  يااة لة ناادى ني ساااكةدا1واى من مةسةلةى هؤيةكانى دةرضوون ثةيوة شاارت  ،(ى يا كااو ثَي وة

مااةن ،بامسان كرد هاتووة لااة دةرةوةى ئةجنوو طااا  بااذاردنى ثارَيز تااة  ،بةشى يةكةميان هةَل يااة نووق ثااَيم وا كااة 
بااة  بنةرةتيةكةى ناو ئةم ياسايةية وة زائيدةن طااةر  يااة ئة شاانيازم هة درَيذكردنةوةى ماوةى ياساكة، بؤية ثَي

زؤرينة ثةسةند كرا ثَيداطرى كرا لةسةر ئةوةى ئةو ماددةيةى يةكةميان بة زؤرينة ثةسةند كرا تَيثةرَينرا 
سااتى  ئةو كاتة ثَيويست ئةكات دارشتنةوةى هؤيةكانى دةرضواندن ثَيشنياز دةكةم بةم شَيوةية بَيت، بةمةبة

كااة دروس ئااةوةم  ماان دذى  كااة  كاارا  سااةند  ت نةبوونى بؤشايى ياسايى لة ئةجنوومةنى ثارَيزطاكان و ئةطةر ثة
ياَات سااةند بكر شااَيوةية ثة طااا  ،بااةم  سااياغةكةى، )رَي ياَات  شااَيوةية ب بااةم  ياَات  كاارا دةب سااةند  طااةر ثة بااةاَلم ئة

طاا بااذاردنى ثارَيز يااادة خؤشكردن بؤ ئةوةى لة دةرةوةى ئةجنوومةنى ثارَيزطاش دةرفةتى هةَل بااؤ ث هااةبَيت  ار 
نااادنى  كااارن و طةيا هاااةم  ساااتى فةرا باااة مةبة ساااةاَلتةكانى  ئاااةرك و دة ياااةكانى  ناااةك تايبةمتةند ناااى  كرد
تاارةوة  كااانى  خزمةتطوزاريةكان( تا دوايى بؤ هاواَلتيان هؤيةكانى دةرضواندن دةبَيت ثةيوةندى بة كؤى مادة
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ساا كااةم ثَيوي سااانةوة جةختة ياَات، دي تاارا ب كااانى  مااةتى مادة لااة خز ياَات  مااةن ب لااة دةرةوةى ئةجنوو كااات  ت دة
 ةندامى ئةجنوومةن بَيت، سوثاس.و ئثارَيزطار هةَلنةبذَيردرَيت بةَلكسةرؤكى 

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
 بوار(، فةرموو.زؤر سوثاس، مامؤستا )رَي 

 بوار عبدالرحيم عبداللة:بةِرَيز رَي
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سااةاَلتى جةنابتان ئ ضاااودَيريكردنى دة بااؤ  ضااوك  ةزانن كة ئةجنومةنى ثارَيزطاكان بريتيية لة ثةرلةمانيََكى ب
بؤية بؤ ئةو مةبةستة يةكَيك لة ئةركة سةرةكيةكانى ئةجنومةنى ثارَيزطاكان كة  ،جَيبةجَيكردنى خؤجَييى

ضاااودَيريكردن لااة  فااة بكر ،بريتيية  كااردن( ئيزا ضاااودَيرى  سااتةواذةى ) شااة دة لااة ثااَيم با قااةى  ئااةم دة بااؤ  ياَات 
يااةكانى د هاااتووةةهؤ ضااواندن  سااةاَلتى  ،ر ضاااودَيريكرنى دة سااتى  بااة مةبة ياَات، ) شااَيوةيةى لَيب بااةو  ئااةويش 

ساااية  ئااةم يا شاارت  شااَيوةيةكى با بااة  يااان  بااؤ هاواَلت يااةكان  نااى خزمةتطوزار هااةم كرد كااراو و فةرا بااةجَى  جَي
 دةرضوَينرا(، زؤر سوثاس.
 ؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةر

 زؤر سوثاس، بةِرَيز )مذدة( خان، فةرموو. 
 بةِرَيز مذدة حممود حممد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 (دةكةم، زؤر سوثاس.كاظمثشتطريى لة قسةكانى بةِرَيز )د.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 وةتان هةية؟ كاك )عباس( فةرموو.زؤر سوثاس، دةستةى سةرؤكايةتى هةردوو ليذنةكة روونكردنة 
 بةِرَيز عباس فتاح صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةمةبةستى دروست نةبوونى بؤشايى ياسايى  ،بؤ هؤيةكانى دةرضواندن رَيكخستنةوةية بؤ ئةندامانى بةِرَيز

ياا يااادةكردنى تايبةمتةند لااة ث نااةكان  بااوونى ئةجنوومة بااةردةوام  كااان و  مااةنى ثارَيزطا بااة لااة ئةجنو ةكانى 
ناادنى  كااردن و طةيا هااةم  بااؤ فةرا ناادا  لااة نَيوانيا يااان  ناادامان  لااة دةرةوة ئة طااار  بااذاردنى ثارَيز سااتى هةل مةبة
نااادَيك راى  ماااة هة ضاااوَينرا، ئة سااااية دةر ئاااةم يا شااارت  شاااَيوةيةكى با باااة  ياااان  باااؤ هاواَلت ياااةكان  خزمةتطوزار

 ئةندامانيش بؤ رَيكخستنةوةى هؤيةكانى دةرضواندن، سوثاس.
 ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.

كااردووة فااةيان  شااايى  ،ئةمة راى ليذنةى ياسايى و ليذنةى ناوخؤية كة ئيزا شااتنى بؤ سااتى نةهَي هااةم بةمةبة
باا ناادا  ناادامانى ئةجنومة كااة ياساى هةميش بؤ هةَلبذاردنى ثارَيزطار لة دةرةوة و لة ناوةوةى ئة شااَيوةيةى  ةو 

كااةن وة داوا لة هةردو ئيشارةتى ثَيدارا، يااان ب نااةوةى خؤ و ليذنةى تايبةمتةند دةكةين كة هةر ئةمرؤ كؤبوو
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بااةرَيزى  ثَيشنيار و راى ئةندامانى بةرَيزى ثةرلةمان كؤبكةنةوة راثؤرتى خؤيان ئامادة بكةن وة ئةندامانى 
سااةعات )ثةرلةمان ئاطادار د بااةيانى  سااةر  (11:00ةكةينةوة كة  نااة لة نااةوةى دةنطدا يااوةرؤ كؤبوو ثااَيش ن ى 

 ةو ثَيشيازى ياسايى كة ئةورؤ مناقةشةى كراوة، زؤر سوثاس بؤ بةرَيزتان دانيشتنةكة هةَلدةطرين.ئ
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 (12ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 8/7/2019 رَيكةوتي شةممةدوو

عَيراق  -ثةرلةماني كوردستان   8/7/2019رَيكةوتي  رؤذي دوو شةممة(ي ثَيش نيوةِرؤي 11كاتذمَير )   
بةِرَيز هَيمن هةورامي جَيطري  ي ثةرلةمان و، بة ئامادةبوونيبة سةرؤكايةتي د. ظاال فريد ابراهيم سةرؤك

ساَلي ثَينجةمي (ي خولي 12سةرؤك و، بةِرَيز مين نيب قهوضي سكرتَيري ثةرلةمان, دانيشتين ذمارة )
 ( ي خؤي بةست.2019)

 بةرنامةي كار:
ثةرلةماني كوردستان ( لة ثةيِرةوي ناوخؤي 47( و ماددةي )16بةثَيي حوكمي بِرطةي )يةكةم(ي ماددةي )

(ي ساَلي يةكةم لة 12عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياريدا بةرنامةي كاري دانيشتين ذمارة ) –
تااذمَير ) لااة كا سااتان  لااةماني كورد بااذاردني ثةر جااةمي هةَل شااةممة 11خااولي ثَين يااوةِرؤ رؤذي دوو ثااَيش ن (ي 

 ( بةم شَيوةية بَيت:8/7/2019رَيكةوتي )
ياساى ثارَيزطاكان  2009(ى ساَلى 3ةسةر ثَيشنيازى ياساى هةموارى يةكةمى ياساى ذمارة )/ دةنطدان ل1

( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى 91،93،96،97، 90لة هةرَيمى كوردستان بة ثَيى حوكمى ماددةكانى )
 كوردستان.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 ان.بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةب

( وةرزى طرَيدانى يةكةم ساَلى 12بةناوى طةىل كوردستان، دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، دانيشتنى ذمارة )
يةكةم، لة خوىل ثَينجةمى هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان، بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان بفةرموون 

 بةرنامةى كارى دانيشتنى ئةمرؤ خبوَيننةوة.
 ى/ سكرتَيرى ثةرلةمان:بةِرَيز منى نبى نادر قهوةض

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
( لة ماددةى 3( و بِرطةى )16بةرنامةى كار بة ثَيى حوكمى بِرطةكانى يةكةم، دووةم، سَييةم، لة ماددةى )

( لة 57( و )56( و )55( و )52( و )47( و ماددةكانى )54( لة ماددةى )5و  1( بِرطةكانى )18)
كوردستان ـ عرياق، دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان بِريارى دا بةرنامةى كارى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى 

(ى ئاسايى خوىل بةهارةى ساَلى يةكةمى خوىل ثَينجةمى هةَلبذاردنى ثةرلةمان لة 12دانيشتنى ذمارة )
 بةم شَيوةية بَيت: 8/7/2019( ثَيش نَيوةِرؤى ِرؤذى دووشةممة  ِرَيككةوتى 11كاتذمَير )

ياساى ثارَيزطاكان  2009(ى ساَلى 3لةسةر ثَيشنيازى ياساى هةموارى يةكةمى ياساى ذمارة )/ دةنطدان 1
( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى 91،93،96،97، 90لة هةرَيمى كوردستان بة ثَيى حوكمى ماددةكانى )

 كوردستان.
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 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
(ى ئاسايى و ناوى ئامادةنةبووان بة مؤَلةت و بَى 11ثوختةى دانيشتنى ذمارة )بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان 
 مؤَلةت خبوَيننةوة، فةرموو.

 بةِرَيز منى نبى نادر قهوةضى/سكرتَيرى ثةرلةمان:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ارةوة بةم شَيوةيةى خو 7/7/2019( ئاسايى ِرؤذى يةك شةممة ِرَيككةوتى 11ثوختةى دانيشتنى ذمارة )
 بوو:
 / دةست ثَى كردنى دانيشنت لةاليةن بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.1
/ خوَيندنةوةى بةرنامةى كار و ثوختةى دانيشنت و ناوى ئامادةبوو و ئامادةنةبووان لةاليةن بةِرَيز 2

 سكرتَيرى ثةرلةمان.
 /دةست ثَى كردنى بِرطةكانى بةرنامةى كار لةاليةن بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.3
ى ياساى ثارَيزطاكانى  2009(ى ساَلى 3/ خوَيندنةوةى دووةمى ثَيشنيازى ياساى هةموارى ياساى ذمارة )4

هةرَيمى كوردستان وة خستنةِرووى ِراثؤرتى هاوبةشى ليذنةى كاروبارى ياسايى و ليذنةى ثَيشمةرطة و 
ناوبراو بة ثَيى حوكمى ناوخؤ و ئاسايش و ئةجنومةنى خؤجَييةكان و طفتوطؤ كردنى ثَيشنيازى ياساي 

 ( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان.89و  88و  87ماددةكانى )
 / كؤتايى هاتنى دانيشتنةكة لةاليةن بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.5

(ى ئاسايي 11ناوى ئةو ئةندامانةى مؤَلةت ثَيدراون يان بة بَى مؤَلةت ئامادةنةبوون بؤ دانيشتنى ذمارة )
 . 7/7/2019ى هةَلبذاردنى ثةرلةمان لة بةروارى خوىل ثَينجةم

 /بَيطةرد دَلشاد شكراهلل/مؤَلةت1
 /سؤران عمر سعيد/ ئامادةنةبوو2
 /شنؤ اشقى عبداهلل/ مؤَلةت3
 /شريين امني عبدالعزيز/مؤَلةت4
 /فيصل عباس عوال/مؤَلةت5
 / حمسن حسني مستةفا/ ئامادةنةبوو6

 ثةرلةمان: بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى

بةجآ كردنى بِرطةى يةكةمى بةرنامةى كارى ئةمرؤمان مانى بةِرَيزى ثةرلةمان، دةست بةجَيئةندا
داوا لة دةستةى سةرؤكايةتى هةردوو ليذنةى ياسايى و ليذنةى ثَيشمةرطة و ناوخؤ و ئاسايش و  ،دةكةين

ؤكى ليذنةى ياسايى لة ناونيشانى ئةجنومةنة خؤجَييةكان دةكةين بفةرموون بؤ جَيطاى خؤيان، بةِرَيز سةر
ثَيشنيازى ياسايةكةوة دةست ثَى دةكةين، بفةرموون لةسةر ناونيشانةكة ئةطةر هيض ثَيشنيارَيك هةية بؤ 

 ئةوةى بيخةينة دةنطدان، كاك بذار فةرموو.



 287 

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ةك وةكو ليذنا ياسايى، ثشتى ثَيشتيازا ياسايا هةموارى يةكةمى ئةطةر ئيجازة هةبَيت، بةس ِروونكردنةوةي
( ئاساييا 10ى ياساى ثارَيزطاكانى هةرَيمى كوردستان د دانيشتنا ذمارة ) 2009ى ساَلى ( 3) ياساي ذمارة

خاندنا يةكى بؤ هاتية كرن، ذ اليَى بةِرَيز سةرؤكى  6/7/2019ثةرلةمانى كوردستان دا ِرَيكةفتى 
ِرا هاتية ئاراستة كرن بؤ هةردوو ليذنةيةن كاروبارَين ياسايى و ليذنا ثَيشمةرطة و نافخؤ و ثةرلةمانى 

بِرطة ذ ثةيِرةوى  (89) ئاسايش و ئةجنومةنا خؤجَييةكان وةك كو ليذنَيت تايبةمتةند، ل ديظ وان ئةركَيت
نياران ئةوَين ذ اليَى ئةندامَين ناظخؤيى ثةرلةمانَى كوردستانَى داية ليذنا تايبةمتةند بؤ داِرشتنا وان ثَيش

يا ئاساييا ثةرلةمانى كوردستانَى دا هاتينة ئاراستة كرن، ثشتى  (11) ثةرلةمانَى ظة د دانيشتنا ذمارة
هةردوو ليذنةي تايبةمتةند كؤن بوونا خؤ كرى و وان ثَيشنياران هاتينة كرن، نوكة ل بةر دةستى مةنة 

ى ب ناظ و نيشانَى ثَينشيازا ياسايى ظة ذ بةر كو وةكو ليذنا ياسايى ئةو بتةنَى ئةو ثَيشنيارانة ئةوين طرَيدا
جوملة يان ئةو رستة  يا كو نةطوجنا دطةل  ناظ و نيشانَيت ياسايَى مة ِرةش كر، ذ بةرهةندَى ئةو ثَيشنيار 

 بتةنَى مة نة نظيسينة ل ِراثؤرتا خؤدا ئامادة نةكرينة، ثَيشنيازا ياسايى.
ياساى ثارَيزطاكانى هةرَيمى كوردستان ـ  2009ى ساَلى  3هةموار يةكةمى ياساى  ذمارة ثَيشنيازى ياساي 

 عرياق.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

هةرَيمى كوردستان ـ عرياق وةكو لة ئةسَلى ياسايةكةدا هاتووة، هيض ثَيشنيارَيك نيية لةسةر ناونيشانى  
 نةوة بؤ ئةوةى بيخةينة دةنطدان، فةرموو.نكى تر بيخوَيثَيشنيازةكة، بفةرموو جارَي

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ياساى ثارَيزطاكانى هةرَيمى كوردستان ـ  2009ى ساَلى  3ثَيشنيازى ياساى هةموارى يةكةمى ياساى ذمارة 
 عرياق.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

وةكو ئةوةى كة خوَينرايةوة دةخيةينة  ،دامانى بةِرَيزى ثةرلةمان ناونيشانى ثَيشنيازى ياسايةكةئةن
هةر ئةندامَيكى بةِرَيزى ثةرلةمان ِرةزامةندة لةسةر ناونيشان تكاية دةست بةرز بكاتةوة؟ زؤر  ،دةنطدان
ثةرلةمانتار لةطةَل نيية، ( 8) ثةرلةمانتار لةطةَلة ئةوةى لةطةَل نيية دةست بةرز بكاتةوة؟( 81) سوثاس

 كةواتة بة زؤرينةى دةنط ثةسةند كرا، بفةرموون ماددةى يةكةم خبوَيننةوة كاك بذار فةرموو.
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 1ماددةى/
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جنومةن يان لة ضوار ثَيشنيار هةنة، ثَيشنيارى يةكةم، هةَلبذاردنى ثارَيزطار لة دةرةوةى ئةندامانى ئة
ِرؤذ لة ( 30) نَيوانيان دا بةزؤرينةى ِرةهاى ذمارةى ئةندامانى ئةجنومةن دةبَيت، لة ماوةيةك كة ئةوثةِرى

 مَيذووى بةستنى يةكةم دانيشتنةوة تَيثةِر نةكات تةنها بؤ ئةم خولة.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

، تةنها بؤ ئةم خولة ئيزافة كراوة كة سَى ثةرلةمانتار تةئيديان ثَيشنيازى يةكةم دةخةينة دةنطدان
لة دةرةوة بؤ ناوةوةي ئةنداماني ئةجنومةن و بة زؤرينةي ِرةهاي اتا هةَلبذاردنى ثارَيزطار كردووة، و

( ِرؤذ لة مَيذووي بةستين يةكةمني 30ذمارةي ئةنداماني ئةجنومةن دةبَي لةماوةيةكدا كة ئةو ثةِري )
ةوة تَيثةِر نةكات تةنها بؤ ئةم خولة بَيت، ئةو ئةنداماني كة لةطةَلن ئةو ثَيشنيازة خبرَيتة دةنطدان دانيشتن

( كةس لةطةَل، ئةو ئةندامانةي كة دذي ئةو ثَيشنيازةن دةست بةرز 2تكاية دةست بةرز بكاتةوة؟ )
ة بة زؤرينةي دةنط ِرةت ( ثةرلةمانتار لةطةَل ثَيشنيارةكة نني، ثَيشنيارةك59بكةنةوة؟ زؤر سوثاس، )

 كرايةوة، ثَيشنياري دووةم.
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ثَيشنياري دووةم/

هةَلبذاردني ثارَيزطار لة نَيو ئةنداماني ئةجنومةن بة زؤرينةي ِرةهاي ذمارةي ئةنداماني ئةجنومةن دةبَيت، 
 ة مَيذووي بةستين يةكةم دانيشنت تَيثةِر نةكات.( ِرؤذ ل30لة ماوةيةكدا كة ئةو ثةِري )

  فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:د.ظاآلبةِرَيز 
طااةَل  ئةو ثَيشنيارة وةكو خوَيندييةوة تةنها هةَلبذاردني ثارَيزطارة لة نَيوان ئةنداماني ئةجنومةن، ئةوةي لة

طااةَل ثَي19ئةو ثَيشنيارةية دةست بةرز بكاتةوة؟ ) لااةمانتار لة كااة دذي ( ثةر نااةي  ئااةو ئةنداما شاانيارةكةية، 
نااةي 49ثَيشنيارةكةن دةست بةرز بكةنةوة؟ ) ( ثةرلةمانتار دذي ثَيشنيارةكةن، كةواتة ثَيشنيارةكة بة زؤري

 دةنط ِرةت كرايةوة، ثَيشنياري سَييةم خبوَيننةوة. 
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ثَيشنياري سَييةم/

ذاردني ثارَيزطار لة نَيو ئةنداماني ئةجنومةن بة زؤرينةي ِرةهاي ذمارةي ئةنداماني ئةجنومةن دةبَيت، هةَلب
كااة ) كاادا  ثااةِر 30لة ماوةية شااتنةوة تَي كااةمني داني سااتين ية ياَاذووي بة لااة م خااواردني  سااوَيند  لااة دواي  ( ِرؤذ 

 نةكات.
  فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:د.ظاآلبةِرَيز 

كااة خوَي سااايي ئااةوةي  نااةي يا ياااوازة، ليذ طااةَلن، ج كااة لة نااةي  ئااةو ئةنداما طاادان،  نااة دةن يااةوة دةخيةي ندرا
ئااةوةي  بااةر  تااةن لة بااةآلم ئةمانة نااة،  روونكردنةوة دةدةن دةَلَين ئَيمة دةزانني يةكةم دانيشنت سوَيند خوارد
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سااتوومانةتة ن ،ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان زياتر لة سَي كةس ثَيشنياري كردبوو شاانيارةكان، بؤية خ ياَاو ثَي
يااة تااةوة تكا بااةرز بكا ساات  شاانيارةية دة ئااةو ثَي طااةَل  هاااتووة،  ،ئااةوةي لة نااةدا  ثااؤرتي ليذ ناااو ِرا لااة  ضااونكة 

 بيخوَيننةوة بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي.
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ثَيشنياري سَييةم/

اماني ئةجنومةن بة زؤرينةي ِرةهاي ذمارةي ئةنداماني ئةجنومةن دةبَيت، هةَلبذاردني ثارَيزطار لة نَيو ئةند
 ( ِرؤذ لة دواي سوَيند خواردن لة مَيذووي بةستين يةكةم دانيشتنةوة تَيثةِر نةكات.30لة ماوةيةكدا كة )

  فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:د.ظاآلبةِرَيز 
شاانيا ئااةو ثَي طااةَل  كااة لة نااةي  مااة بةِرَيزا نااةوة؟ )ئااةو ئةندا بااةرز بكة سااتيان  ئااةو 3رةن دة لاَاة،  كااةس لةطة  )

نااةوة؟ ) بااةرز بكة ساات  شاانيارةن دة ئااةو ثَي كااة دذي  شاانيارةكةية، 36ئةندامانةي  لااةمان دذي ثَي ناادام ثةر ( ئة
تااةوة،  ثَيشنيارةكة بة زؤرينةي دةنط ِرةت كرايةوة، ثَيشنياري ضوارةم ئةوةية كة ماددةكة وةكو خؤي تَينَي

 نةي ياسايي ماددةكة وةكو خؤي خبوَيننةوة بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدان.بةِرَيز سةرؤكي ليذ
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
  :ماددةي يةكةم

 خاَلي يةك لة بِرطةي سَييةم لة ماددةي شةشةمي ياساكة هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة:
مااارةي هةَلبذاردني ثارَيزطار لة -1 هاااي ذ نااةي ِرة بااة زؤري يااان دا  لااة نَيوان دةرةوةي ئةنداماني ئةجنومةن يان 

ثااةِري ) ئااةو  كااة  يااةك دا  لااة ماوة ياَات  مااةن دةب نااداماني ئةجنو كااةمني 30ئة سااتين ية ياَاذووي بة لااة م ( ِرؤذ 
 دانيشتنةوة تَيثةِر نةكات.

  فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:د.ظاآلبةرٍَِِيز 
كااة خوَيند شااَيوةيةي  بااةرز بااةو  ساات  طااةَلن دة كااة لة نااةي  مااة بةِرَيزا ئااةو ئةندا طاادان،  نااة دةن يااةوة دةخيةي را

سااوثاس، ) تااةوة؟ 76بكةنةوة؟ زؤر  بااةرز بكا ساات  كااة دذة دة ئااةوةي  يااة،  طااةَل ماددةكة لااةمان لة ناادام ثةر ( ئة
 (.2( ئةندام ثةرلةمان دذة، ماددةكة بة زؤرينةي دةنط ثةسند كرا، بفةرموون ماددةي )21)

 خالد عبداهلل:بةِرَيز بذار 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ة.ي( دوو ثَيشنيار هة2ماددةي )
 ثَيشنياري يةكةم/ 
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لااة  كااان  مااةني ثارَيزطا لااةي ئةجنو ئااةم خو ساااكة  ضااواردةمي يا بةدةر لة حوكمي بِرطةي دووةم لةطةَل ماددةي 
سااا ماااوةي يا هاااتين  بااة ثيادةكردني تايبةمتةندييةكانيان بةردةوام دةبن لة كاتي كؤتايي  بااذاردن  تااا هةَل ييان 

                                                           مةرجَيك لة ساَلَيك تَيثةِر نةكات.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

طاادان نااة دةن لااة  ،ثَيشنيارى يةكةم دةخةي مااةرجَيك  كااان بة مااةنى ثارَيزطا باان ئةجنو بااةردةوام دة مااةرجَيك  بة
تااةوة؟ )ساااَل بااةرز كا ساات  كااات دة شاانيارة دة ئااةو ثَي ياادى  كااة تةئ ئااةوةى  نااةكات،  ثااةر  لااةمانتار 22َيك تَي ( ثةر

تااةوة؟ ) بااةرز كا ساات  شاانيارةكةية دة كااة دذى ثَي يااة، 57لةطةَلة، ئةوةى  شاانيارةكة ني طااةَل ثَي لااةمانتار لة ( ثةر
 كةواتة ثَيشنيارةكة بة زؤرينةى دةنط رةتكرايةوة، فةرموو ثَيشنيارى دووةم.

 بةرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ثَيشنيارى دووةم وةك خؤى، ئةصلةكةش:
 2ماددةى/

لااة  كااان  مااةنى ثارَيزطا لااةى ئةجنو ئااةم خو ساااكة  ضااواردةمى يا ماااددةى  لااة  طااةى دووةم  حااوكمى بِر لااة  بااةدةر 
تااا هة ساااييان  ماااوةى يا هاااتنى  تااايى  كاااتى كؤ لااة  يااةكانيان  نااوَيى ثيادةكردنى تايبةمتةندي خااولَيكى  بااذاردنى  َل

 ئةجنومةن بةردةوام دةبن.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

نااةى  سااةرؤكى ليذ كااة  وةكو خؤى خوَيندرايةوة، ئةوةى كة لةطةَلة ماددةكة وةكو خؤى بِروات بةو شَيوةيةى 
تااةوة؟ ) طااةَل ماددةكة74ياسايى خوَيندييةوة دةست بةرز كا لااةمانتار لة يااة ( ثةر كااة دذ ماددةكة ئااةوةى  يااة، 

، ( خبوَيننةوة3ووَل كرا. ماددةى )( بة زؤرينةى دةنط قب2( دذة، كةواتة ماددةى )20دةست بةرز كاتةوة؟ )
 فةرموو.

 بةِرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ( هيض ثَيشنيار نيينة ئةصلى ماددةكةش:3ماددةى )
 ى وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانى ئةم ياساية جيبةجَيبكةن.ثَيويستة ئةجنومةن: 3ماددةى/

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
تااةوة؟ )3ماددةى ) بااةرز كا ساات  لاَاة دة ئااةوةى لةطة طاادان  لااةمانتار 80( وةكو خوَينرايةوة دةخيةينة دةن ( ثةر

نااط لةطةَلة، ئةوةى دذة دةست بةرز كاتةوة؟ هيض ثةرلةم نااةى دة بااة زؤري كااة  انتارَيك دذ نيية، كةواتة ماددة
 ( خبوَيننةوة، فةرموو.4قبوَل كرا. ماددةى )
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 بةِرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ( ثَيشنيازا ياساَيدا:4( ض ثَيشنيار نيينة ئةصلى ماددة )4ماددةى )
 ك ناكرَيت كة ناكؤك بَيت لةطةَل دةقةكانى ئةم ياساية.   كار بة هيض دةقَيكى ياسايى يان بِريارة: 4ماددةى/

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
تااةوة؟ )4ماددةى ) سااوثاس، 80( دةخةينة دةنطدان ئةوةى لةطةَلة دةست بةرز كا طااةَل زؤر  لااةمانتار لة ( ثةر

هاايض  تااةوة؟  بااةرز كا ساات  يااةوة دة كااة خوَينرا يااة  ئااةو ماددةية تااة ئةوةى دذى  يااة، كةوا لااةمانتارَيك دذ ني ثةر
 ( خبوَيننةوة، فةرموو. 5ماددةكة بة زؤرينةى دةنط ثةسةند كرا. ماددةى)

 بةِرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ( ض ثَيشنيار نةبوون ئةصلَى ماددة ذ ثَيشنيارا ياساَيدا: 5ماددةى )
سااتان ئةم ماددةية لة رؤذى دةرضواندنى : 5ماددةى/ جَيبةجَى دةكرَيت وة لة رؤذنامةى فةرمى وقائعى كرد

 باَلو دةكرَيتةوة.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان: 

سااوثاس، ) تااةوة؟ زؤر  ( 78خوَينرايةوة ماددةكة وةكو خؤى دةخيةينة دةنطدان ئةوةى لةطةَلة دةست بةرز كا
نااةى 1ةوة؟ )ثةرلةمانتار لةطةَلة، ئةوةى دذة دةست بةرز كات بااة زؤري ( ثةرلةمانتار دذة، كةوا بَيت ماددةكة 

 دةنط ثةسةند كرا. هؤيةكانى دةرضواندن، فةرموو.
 بةِرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 هؤيةكانى دةرضواندن ض ثَيشنيار نةبوون ذ بةركو ناظةرؤك مة طةجنانديية ل طةل هؤيةكانى دةرضواندن.
 رضواندن:هؤيةكانى دة

نى ئةجنوومةنةكان وبة مةبةستى دروست نةبوونى بؤشايى ياسايى لة ئةجنومةنى ثارَيزطاكان و بةردةوام بو
ياَاو  لة ثيادة كردنى تايبةمتةنديةكان و وة هةَلبذاردنى ثارَيزطار لة دةرةوةى ئةندامانى ئةجنومةن، يان  لة ن

كااردن و طةيا هااةم  سااتى فةرا بااة مةبة مااةن،  ناادامانى ئةجنو بااة ئة يااان  بااؤ هاواَلت يااةكان  ناادنى خزمةتطوزار
 شَيوةيةكى باشرت ئةم ياساية دةرضوَينرا.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
ناادامانى  شاانيارى ئة سااةر ثَي تااةوة لة سااياغةى كردؤ سااايةى  نااةى يا ئااةوةى ليذ ضااواندن دواى  يااةكانى دةر هؤ

مااةن  ثةرلةمان ئةو برشطةيةى بؤ زياد كراوة كة دةَلَيت )هةَلبذاردنى ثارَيزطار لة دةرةوةى ئةندامانى ئةجنو
بااؤ  يااةكان  ناادنى خزمةتطوزار كااردن و طةيا هااةم  سااتى فةرا بااَي و بةمةبة مااةن دة ناادامانى ئةجنو يان لة نَيو ئة
سااايية وة  نااةى يا شااتنةوةى ليذ قااى دار مااة دة ضااوَينرا( ئة ساااية دةر ئااةم يا شاارت  شااَيوةيةكى با بااة  يااان  هاواَلت
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بااةو دةخيةينة دةنطدان،  ضااواند  يااةكانى دةر سااةر هؤ ناادة لة كااة رةزامة ئااةوةى  لااةمان  ناادامنى ثةر بةرَيزان ئة
تااةوة؟ 79شَيوةيةى خوَيندرايةوة دةست بةرز كاتةوة، ) بااةرز كا ( ثةرلةمانتار لةطةَلة، ئةوةى كة دذة دةست 

كااؤ17) سااتا  كاارا. ئَي سااةند  ساااكة ( ثةرلةمانتار دذة، كةواتة هؤيةكانى دةرضواندن بة زؤرينةى دةنط ثة ى يا
بااةرز  ساات  ساااكة دة كااؤى يا سااةر  ناادة لة كااة رةزامة ئااةوةى  لااةمان  بااةرَيزى ثةر ناادامانى  دةخةينة دةنطدان، ئة

تااةوة؟ )80كاتةوة؟ زؤر سوثاس، ) بااةرز كا ساات  ساااكةية دة كااة دذى يا ئااةوةى  ( 20( ثةرلةمانتار رةزامةندة، 
 ثةرلةمانتار دذة، كةواتة كؤى ياساكة بة زؤرينةى دةنط ثةسةند كرا. 

نااةى د بااة بؤ كااةين  سااتان دة طااةىل كورد لااة  بااايى  كااةين وة ثريؤز سااتان دة لااةمانى كورد لااة ثةر شااى  ساات خؤ ة
 دةرضواندنى ئةم ثَيشنيازى ياساية، زؤر سوثاس دانيشتنةكةمان هةَلطرت.

  
 
 

 
 
       فريد ابراهيم د. ظاال                              هَيمن هةورامي        مين نيب قهوضي                             

 سكرتَيري ثةرلةماني                        جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني  
 عَيراق  -عَيراق                           كوردستان  –عَيراق                              كوردستان  –كوردستان 
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 (13ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 2019/ 10/7 رَيكةوتي شةممةضوار

 -رلةماني كوردستان ثة  10/7/2019رَيكةوتي  رؤذي ضوارشةممة(ي ثَيش نيوةِرؤي 11كاتذمَير )   
بةِرَيز هَيمن هةورامي  عَيراق بة سةرؤكايةتي د. ظاال فريد ابراهيم سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبووني
ثَينجةمي (ي خولي 13جَيطري سةرؤك و، بةِرَيز مين نيب قهوضي سكرتَيري ثةرلةمان, دانيشتين ذمارة )

 ( ي خؤي بةست.2019ساَلي )

 بةرنامةي كار:
( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان 47( و ماددةي )16وكمي بِرطةي )يةكةم(ي ماددةي )بةثَيي ح

(ي ساَلي يةكةم لة 13عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياريدا بةرنامةي كاري دانيشتين ذمارة ) –
تااذمَير ) لااة كا سااتان  يااوةِر11خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةماني كورد ثااَيش ن شااةممة (ي  ضااوار  ؤ رؤذي 

 ( بةم شَيوةية بَيت:10/7/2019رَيكةوتي )
 يةكةم:

مااارة )-1 يااارى ذ بااة بِر كااة  يااران  مااةنى وةز ساااَلى )7متمانةدان بة سةرؤكى ئةجنو لااةمانى 2019(ى  لااة ثةر  )
مااارة ) فااةرمانى ذ بااة  كاارا، وة  نااد  سااتان ناوزة ساااَلى )1كورد سااتان 2019(ى  هااةرَيمى كورد سااةرؤكايةتى   )

 بؤ ثَيكهَينانى كابينةى وزارى  نؤيةمى هةرَيمى كوردستان.رادةسثَيردرا 
طااةى )-2 ياَاى بِر بااة ث يااران  مااةنى وةز سااةرؤكى ئةجنو سااثَيردراو  (ى 4خوَيندنةةى ناوى وةزيرةكان لةاليةن را

مااارة )56ماااددةى ) ساااى ذ لااة يا ساااَلى )1(  لااةمانى 1992(ى  يااة ثةر ياَادان لةال نااة ث هااةمواركراو، وة متما (ى 
 كوردستان/عرياق.

نااةى  كااانى كابي يااران و وةزيرة مااةنى وةز سااةرؤكى ئةجنو طاارى  سااةرؤك، جَي بااةِرَيز  خااواردنى  سااوَيند  دووةم: 
سااتان 6وزارى نؤيةمى هةرَيمى كوردستان بةثَيى ماددةى ) هااةرَيمى كورد نااى  مااةنى وةزيرا ساااى ئةجنو ( لة يا

 (ى هةمواركراو.1992(ى ساَلى )3ذمارة )
بةرنامةى كابينةى وزارى نؤيةم لة اليةن بةِريز سةرؤكى ئةجنومةنى  سَييةم: خوَيندنةوة  هَيَلة طشتييةكان

 وةزيرانى هةرَيمى كوردستان/عرياق.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.
َيدانى يةكةم (ى ئاسايى وةرزى طر13بة ناوى طةىل كوردستان دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، دانيشتنى ذمارة )

سااتان، داو لااةمانى كورد بااذاردنى ثةر جااةمى هةَل خااوىل ثَين لااة  كااةم  باا اساااَلى ية لااةمان لااة  سااكرتَيرى ثةر ةِرَيز 
 بةرنامةى كارى دانيشنت خبوَينَيتةوة، بفةرموون. دةكةين
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 بةرَيز منى نبى نادر )سكرتَيرى ثةرلةمان(:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 بةرنامةى كار:
ماااددةى )بةثَيى حوكمى ب لااة  سااَييةم  ماااددةى )16ِرطةكانى يةكةم، دووةم،  لااة  سااَييةم  طااةى  (، وة 18( وة بِر

كااانى ) سااتةى 57، 56، 55، 52، 48، 47ماددة سااتان/عرياق دة لااةمانى كورد ناااوخؤى ثةر ثااةيرةوى  لااة   )
ساااَلىي13سةرؤكايةتى ثةرلةمان بِرياريدا بةرنامةى كارى دانيشتنى ذمارة) بااةهارةى  خااوىل  ةكةم (ى ئاسايى 

تاااذمَير ) لاااة كا ساااتان  لاااةمانى كورد باااذاردنى ثةر جاااةمى هةَل خاااوىل ثَين ياااوةرؤ رؤذى 11:00لاااة  ثاااَيش ن (ى 
 ( بةم شَيوةية بَيت.10/7/2019ضوارشةمة رَيكةوتى )

 يةكةم:
مااارة )-1 يااارى ذ بااة بِر كااة  يااران  مااةنى وةز ساااَلى )7متمانةدان بة سةرؤكى ئةجنو لااةمانى 2019(ى  لااة ثةر  )

كاار نااد  سااتان ناوزة مااارة )كورد فااةرمانى ذ بااة  ساااَلى )1ا، وة  سااتان 2019(ى  هااةرَيمى كورد سااةرؤكايةتى   )
 رادةسثَيردرا بؤ ثَيكهَينانى كابينةى وزارى  نؤيةمى هةرَيمى كوردستان.

طااةى )-2 ياَاى بِر بااة ث يااران  مااةنى وةز سااةرؤكى ئةجنو سااثَيردراو  (ى 4خوَيندنةةى ناوى وةزيرةكان لةاليةن را
مااارة56ماااددةى ) ساااى ذ لااة يا ساااَلى )1) (  لااةمانى 1992(ى  يااة ثةر ياَادان لةال نااة ث هااةمواركراو، وة متما (ى 

 كوردستان/عرياق.
نااةى  كااانى كابي يااران و وةزيرة مااةنى وةز سااةرؤكى ئةجنو طاارى  سااةرؤك، جَي بااةِرَيز  خااواردنى  سااوَيند  دووةم: 

هااةرَيمى 6وزارى نؤيةمى هةرَيمى كوردستان بةثَيى ماددةى ) نااى  مااةنى وةزيرا ساااى ئةجنو سااتان ( لة يا كورد
 (ى هةمواركراو.1992(ى ساَلى )3ذمارة )

سَييةم: خوَيندنةوة  هَيَلة طشتييةكان بةرنامةى كابينةى وزارى نؤيةم لة اليةن بةِريز سةرؤكى ئةجنومةنى 
 وةزيرانى هةرَيمى كوردستان/عرياق.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
مااارة )زؤر سوثاس بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلة شااتنى ذ مااادة 12مان، بفةرموون ثوختةى داني ناااوى ئا سااايى  (ى ئا

 نةبوان بة مؤَلةت و بَى مؤَلةت خبوَيننةوة.  
 بةرَيز منى نبى نادر )سكرتَيرى ثةرلةمان(:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
خااوارة8/7/2019(ى ئاسايى رؤذى دووشةمة رَيكةوتى )12ثوختةى دانيشتنى ذمارة ) شاايوةيةى  بااةم  وة ( 

 بوو.
 دةستثَيكردنى دانيشنت لةاليةن بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.-1
بااةِرَيز -2 يااةن  نااةبووان لةال مااادة  مااادةبوو و ئا ناااوى ئا شاانت و  تااةى داني كااار و ثوخ مااةى  نااةوةى بةرنا خوَيند

 سكرتَيرى ثةرلةمان.
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 دستثَيكردنى بِرطةكانى بةرنامةى كار لةاليةن بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.-3
طااادان-4 ماااارة ) دةن سااااى ذ كاااةمى يا هاااةموارى ية سااااى  ناااى يا ساااةند كرد سااااَلى )3و ثة سااااى 2009(ى  ( يا

 ( دةنطى ثةرلةمانتار.80ثارَيزطاكانى هةرَيمى كوردستان بة كؤى )
 كؤتايى هاتنى دانيشتنةكة لةاليةن بةِريز سةرؤكى ثةرلةمان.-5

نااةبوو مااارة )ناوى ئةو ئةندامانةى مؤَلةت ثَيدراون يان بةبَى مؤَلةت ئامادة شااتنى ذ بااؤ داني سااايى 12ن  (ى ئا
 (.8/7/2019خوىل ثَينجةمى هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان لة بةروارى )

 زياد جبار حممد )مؤَلةت(. -1
 فيصل عباس عوال)مؤَلةت(.-2
 شوان كريم حممد )ئامادة نةبوو(.-3
 شنؤ اشقى عبداللة )ئامادة نةبوو(.-4
 شريين امني عبدالعزيز)مؤَلةت(.-5

 ةرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:ب
ناادامانى  شاات ئة ناااوى ط بااة  سااتان و  لااةمانى كورد سااةرؤكايةتى ثةر سااتةى  ناااوى دة بااة  شااةكى  زؤر سوثاس، ثَي

سااعود ساارور م جااةنابى )م ياَازدار  بااةخَيرهاتنى ر سااتان  لااةمانى كورد ص  طفىثةر بااؤ  م سااثَيردراو  بااارزانى( را
هااةر يااةمى  نااةى وزارى نؤ نااانى كابي كااةين، ثَيكهَي كااة دة ياادانى كابينة كااةى و كاند سااتان و جَيطرة َيمى كورد

باا ساايظى ةسوثاسى بةِرَيزيان دةكةين كة لة ثَيش وادةى ياسايى كابينةكةى خستة  ناااو و  لااةمان و  ردةمى ثةر
طااةكانى  بااةجَيكردنى بِر بااة جَي ساات  لااةمان دة كانديدانى ثَيشكةش بة ثةرلةمان كرد، ئةندامانى بةِريزى ثةر

شااتنى كااةين كااارى داني يااةمى  ،ئااةمرؤمان دة نااةى وزارى نؤ بااة كابي نااةدان  لااة متما يااة  كااةم بريتي طااةى ية بِر
ياادى  بااةرَيزيان كاند يااةن  كااان لةال سااةرؤك و وةزيرة طاار و  ناااوى جَي نااةوةى  ثاااش خوَيند سااتان،  هةرَيمى كورد

ساااى هةَل56( لة ماددةى )4راسثَيردراو بؤ سةرؤكى كابينةى وزارى نؤيةم بة ثَيى  بِرطةى ) بااذاردنى ( لة يا
جااةناب1992(ى ساَلى )1ثةرلةمانى كوردستان ذمارة ) ياَازدار  كااةين ر كااا دة سااعود (، ت ساارور م ص  طفى ى )م م

خااؤى هةَل بااةتى  طاااى تاي بااةرَيزى بارزانى( بفةرموَيت تةنها لة جَي ناادامانى  طاارتن، ئة نااة وةر بااؤ متما سااَيتةوة 
سااعود  ساارور م جااةنابى )م ياَازدار  ناادة ر ئااةوةى رةزامة لااةمان  ص  طفى ثةر سااةرؤكى بااارم بااة  تااة  زانى( ببَي

سااوثاس، ) تااةوة؟ زؤر  بااةرز كا ساات  يااة دة سااتان تكا هااةرَيمى كورد نااى  مااةنى وةزيرا لااةمانتار 88ئةجنو ( ثةر
ص  طفى متمانةى ثَيدا، رَيزدار جةنابى )مسرور مسعود  نااى م مااةنى وةزيرا سااةرؤكى ئةجنو بااة  بااوو  بااارزانى( 

 سةركةوتنى بؤ دةخوازين. هةرَيمى كوردستان، ثريؤزبايى لة جةنابيان دةكةين و هيواى
طاارى   ناااوى جَي سااتان  هااةرَيمى كورد نااى  مااةنى وةزيرا سااةرؤكى ئةجنو بااةرَيز  جااةنابيان  لااة  ئَيستا تكا دةكةين 
تااةو،  سااتان خبوَينَي هااةرَيمى كورد مااةتى  يااةمى حوك نااةى نؤ كااانى كابي يااران و وةزيرة سةرؤكى ئةجنومةنى وةز

 بفةرموون.
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 ومةنى وةزيران:بةِرَيز مسرور مسعود مصطفى/ سةرؤكىالةجن
ياادانى  ناااوى كاند خااوارةة  سااتةى  ئااةم لي لااةمان  سااةرؤكى ثةر بااةرَيز  بااان،  طااةورة و ميهرة خااواى  ناااوى  بااة 
ثَيشنياركراوةكامنانة بؤ ثَيكهاتةى كابينةى )نؤيةم(ى حكومةتى هةرَيمى كوردستان، كة ثَيشرت سيظيةكانيان 

لااديئاراستةى بةرَيزتان كراو سااام ا جااةالل ح باااد  مااةنى  نة، بةرَيز )قو سااةرؤكى ئةجنو طاارى  بااؤ جَي لاَاةبانى(  تا
 وةزيران، ثؤستة وزارية ثَيشنيار كراوةكان ئةمانةن:

شاامةرطة(،  بااارى ثَي ياارى )كارو بااؤ وةز لااة(  ياال عبدال شااؤرش امساع ياارى )داد(، ) بااؤ وةز لااة  محااد عبدال ساات ا فر
ياارى )دا بااؤ وةز صاااحل(،  نااورى  جااةناب  ئاااوات  ناااوخؤ(، )  ياارى ) ئااابوورى(، )رَيبةر امحد خالد( بؤ وةز يااى و  را

ياارى  بااؤ )وةز مااد(  صاااحل حم سااعيد  محااة  ئاااالن  )د.سامان حسني حممد بةرزجنى( بؤ وةزيرى )تةندروستى(، )
شااتةجَيكردن(،  نااةوة و ني ياارى )ئاوةدانكرد بااؤ وةز باادالرمحان(،  صاااحل ع محااة  باادالكريم  نااا ع ثااةروةردة(، )دا

م  ان)ساسان  طااوزا عث شاات و  شااارةوانى و طة ياارى ) بااؤ وةز يااب(،  بااؤ عااونى حب مااني(  قااادر ا مااد  ئااارام حم ر(، )د.
سااتان  نااان(، ) كوَي ثااالن دا ياارى ) وةزيرى )خوَيندنى بااَل و توَيذينةوةى زانستى(، )د.دارا رشيد حممد( بؤ وةز
شااةمبريى  ياارى )رؤ بااؤ وةز لااى(  سااعيد ع مااد  حممد عبداللة معروف( بؤ وةزيرى )كاروبارى كؤمةاَليةتى(، )حم

شااكراللة( والوان(، )عبداللة حممد حممد سان ا محد( بؤ وةزيرى )شةهيدان و ئةنفالكراوان( ، )بَيطةرد دلشاد 
سااازى(،  طااانى و ثيشة بؤ وةزيرى )كشتوكاَل و سةرضاوةكانى ئاو(، )كمال مسلم سعيد قرنى( بؤ وةزيرى )بازر
ياارى  بااؤ وةز لااة(  صااادق عبدال شااتيوان  )ئانؤ جوهر عبداملسيح عبدؤ( بؤ وةزيرى )طواستنةوة و طةياندن(، )ث

ياارى )ئ بااؤ وةز ةوقاف و كاروبارى ئاينى(، )كمال حممد صاحل خليل( بؤ وةزيرى )كارةبا(، )خالد سالم سعيد( 
هااةرَيم(، زؤر  ياارى ) بااؤ وةز بااراهيم(  يااد ا ظاااال فر هااةرَيم(، ) ياارى ) بااؤ وةز سااليم(  عااروف  ياادن م هااةرَيم(، )ئا (

 سوثاس.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

نااى  زؤر سوثاس، تكاية مااةنى وةزيرا سااةرؤكى ئةجنو سااى  شاانةوة، زؤر سوثا تااان دابني طاااى خؤ هااةرَيمى لااة جَي
سااتة بااؤ خ كااةين  سااتان دة سااكورد كااةى، ئَي ناااوى كابينة لاارووى  سااام ا جااةالل ح باااد  جااةنابى )قو بااةرَيز  دين تا 

بااؤ  طاادان  نااة دةن سااتان دةخةي هااةرَيمى كورد نااى  مااةنى وةزيرا سااةرؤكى ئةجنو طاارى  بااؤ جَي يااد  لاَاةبانى( كاند تا
جاااةالل متم بااااد  باااةِرَيز )قو جاااةنابى  ساااوثاس  تاااةوة؟ زؤر  باااةرز كا سااات  لااَاة دة ئاااةوةى لةطة طااارتن،  نااة وةر ا

هااةرَيمى 73حوسامةدين تالةبانى( بة دةنطى ) يااران  ( ثةرلةمانتار بوو بة جَيطرى سةرؤكى ئةجنومةنى وةز
بااةريََزى  ناادامانى  خااوازين. ئة بااؤ دة سااةركةوتنى  يااواى  كااةين و ه بااايى لَيدة تااا كوردستان، ثريؤز لااةمان ئيٍَِ ثةر

كااةين  كااا دة تااةوة، ت بااةِرَيزةكان دةخوَينَي ياادكراوة  بةرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان يةك بة يةك ناوى وةزيرة كاند
لااةمانى  طاادانى ثةر نااة دةن ئااةوةى بيخةي بااؤ  سااَيتةوة  خااؤى هةَل طاااى  ئةو بةرَيزةى ناوى دةخوَينرَيتةوة لة جيًََ

 تَيرى ثةرلةمان. كوردستان بؤ متمانة وةرطرتن، فةرموو بةِرَيز سكر
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 بةِرَيز منى نبى نادر قهوضى/ سكرتَيرى ثةرلةمان:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 بةرَيز )فرست امحد عبداللة ( بؤ وةزيرى )داد( با بفةرمووَيت. 
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

لااة بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان ئةوةى رةزامةندة بةِرَيز )فرست  ياارى )داد(  بااة وةز ياَات  لااة ( بب امحد عبدال
تااةوة؟ ) بااةرز كا ساات  يااة دة سااتان تكا هااةرَيمى كورد مااةتى  يااةمى حكو نااةى 84كابينةى نؤ لااةمانتار متما ( ثةر
 ثَيدا،بة زؤرينةى دةنط متمانةى وةرطرت، ثريؤزة. فةرموو سكرتَيرى ثةرلةمان.

 بةِرَيز منى نبى نادر قهوضى/ سكرتَيرى ثةرلةمان:
 سةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَيز 

 بةِرَيز )شؤرش امساعيل عبداللة( بؤ وةزيرى )كاروبارى ثَيشمةرطة( با بفةرمووَيت.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

ياارى  بااة وةز ياَات  لااة( بب ياال عبدال شااؤرش امساع بااةِرَيز ) ناادة  ئااةوةى رةزامة لااةمان  بااةِرَيزى ثةر ناادامانى  ئة
لااة ك شاامةرطة(  بااارى ثَي تااةوة؟ )كارو بااةرز كا ساات  يااة دة سااتان تكا هااةرَيمى كورد مااةتى  يااةمى حكو نااةى نؤ ابي

ثااريؤزة.73) طاارت،  نااةى وةر نااط متما نااةى دة بااة زؤري ياَادا،  نااةيان ث لااةمانتار متما سااكرتَيرى  (ثةر فااةرموو 
 ثةرلةمان.

 بةِرَيز منى نبى نادر قهوضى/ سكرتَيرى ثةرلةمان:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 الد( بؤ وةزيرى )ناوخؤ( با بفةرمووَيت.بةِرَيز )رَيبةر امحد خ
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

لااة  ناااوخؤ(  ياارى ) بااة وةز ياَات  لااد( بب محااد خا ئةندامانى بةِرَيزى ثةرلةمان ئةوةى رةزامةندة بةِرَيز )رَيبةر ا
لااة76كابينةى نؤيةمى حكومةتى هةرَيمى كوردستان تكاية دةست بةرز كاتةوة؟ ) ياَادا، ( ثةر مانتار متمانةيث

 بة زؤرينةى دةنط متمانةى وةرطرت، ثريؤزة.فةرموو سكرتَيرى ثةرلةمان.
 بةِرَيز منى نبى نادر قهوضى/ سكرتَيرى ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 بةِرَيز )ئاوات جةناب نورى صاحل( بؤ وةزيرى )دارايى و ئابوورى( با بفةرمووَيت.

 راهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ظاال فريد اب
ياارى )داراى  بااة وةز ئةندامانى بةِرَيزى ثةرلةمان ئةوةى رةزامةندة بةِرَيز )ئاوات جةناب نورى صاحل( ببَيت 

( ثةرلةمانتار 81و ئابوورى( لة كابينةى نؤيةمى حكومةتى هةرَيمى كوردستان تكاية دةست بةرز كاتةوة؟ )
 وةرطرت، ثريؤزة. فةرموو سكرتَيرى ثةرلةمان. متمانةى ثَيدا، بة زؤرينةى دةنط متمانةى
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 بةِرَيز منى نبى نادر قهوضى/ سكرتَيرى ثةرلةمان:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 بةِرَيز )د.سامان حسني حممد بةرزجنى( بؤ وةزيرى )تةندروستى( با بفةرمووَيت.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

ياارى ئةندامانى بةِرَيزى ثة بااة وةز ياَات  بااةرزجنى( بب رلةمان ئةوةى رةزامةندة بةِرَيز )د.سامان حسني حممد 
تااةوة؟ ) بااةرز كا ساات  يااة دة سااتان تكا هااةرَيمى كورد مااةتى  يااةمى حكو نااةى نؤ لااة كابي سااتى(  ( 81)تةندرو

 ثةرلةمانتار متمانةيان ثَيدا، بة زؤرينةى دةنط متمانةى وةرطرت، ثريؤزة. فةرموو سكرتَيرى ثةرلةمان.
 ِرَيز منى نبى نادر قهوضى/ سكرتَيرى ثةرلةمان:بة

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 بةِرَيز )ئاالن محة سعيد صاحل حممد( بؤ وةزيرى )ثةروةردة( با بفةرمووَيت.

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:
صاا سااعيد  محااة  ئاااالن  بااةِرَيز ) ياارى ئةندامانى بةِرَيزى ثةرلةمان ئةوةى رةزامةندة  بااة وةز ياَات  مااد( بب احل حم

تاااةوة؟ ) باااةرز كا سااات  ياااة دة ساااتان تكا هاااةرَيمى كورد ماااةتى  ياااةمى حكو ناااةى نؤ لاااة كابي ثاااةروةردة(  (81 )
 ثةرلةمانتار متمانةيان ثَيدا، بة زؤرينةى دةنط متمانةى وةرطرت، ثريؤزة. فةرموو سكرتَيرى ثةرلةمان.

 بةِرَيز منى نبى نادر قهوضى/ سكرتَيرى ثةرلةمان:
 ز سةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَي

 بةِرَيز )دانا عبدالكريم محة صاحل( بؤ وةزيرى )ئاوةدانكردنةوة و نيشتةجَيكردن( با بفةرمووَيت.
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

ياارى  بااة وةز ياَات  صاااحل( بب محااة  باادالكريم  نااا ع بااةِرَيز )دا ناادة  ئااةوةى رةزامة لااةمان  بااةِرَيزى ثةر ناادامانى  ئة
بااةرز )ئاوة ساات  يااة دة سااتان تكا هااةرَيمى كورد مااةتى  دانكردنةوة و نيشتةجَيكردن( لة كابينةى نؤيةمى حكو

تااةوة؟ ) فااةرموو 80كا ثااريؤزة.  طاارت،  نااةى وةر نااط متما نااةى دة بااة زؤري ياَادا،  نااةيان ث لااةمانتار متما ( ثةر
 سكرتَيرى ثةرلةمان.

 بةِرَيز منى نبى نادر قهوضى/ سكرتَيرى ثةرلةمان:
 ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤكى 

 عونى( بؤ وةزيرى )شارةوانى و طةشت و طوزار( با بفةرمووَيت. عثمانبةِرَيز )ساسان 
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

شااارةوانى و  عثمانئةندامانى بةِرَيزى ثةرلةمان ئةوةى رةزامةندة بةِرَيز )ساسان  عونى( ببَيت بة وةزيرى )
نااة لااة كابي طااوزار(  شاات و  تااةوة؟ )طة بااةرز كا ساات  يااة دة سااتان تكا هااةرَيمى كورد مااةتى  يااةمى حكو ( 85ى نؤ

 .َيرى ثةرلةمانثةرلةمانتار متمانةيائ ثَيدا، بة زؤرينةى دةنط متمانةى وةرطرت، ثريؤزة. فةرموو سكرت
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 بةِرَيز منى نيب نادر قةهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:
 دني باآل و توَيذينةوةي زانسيت با بفةرموَي.بةِرَيز د.ئارام حممد قادر أمني بؤ وةزيري خوَين

 د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز 
باااآل  ناادني  ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان ئةوةي ِرةزامةندة بةِرَيز ئارام حممد قادر أمني بيَب بة وةزيري خوَي

( 76تكاية دةست بةرز بكاتةوة؟ )و توَيذينةوةي زانسيت لة كابينةي نؤيةمي حكومةتي هةرَيمي كوردستان 
 ثةرلةمانتار متمانةيان ثَيدا، بة زؤرينةي دةنط متمانةي وةرطرت، ثريؤزة.

 بةِرَيز منى نيب نادر قةهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:
 بةِرَيز د.دارا رشيد حممود بؤ وةزيري ثالندانان با بفةرموَي.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ناا لااة ئة ناادانان  يااري ثال بااة وةز باايَب  مااود  شاايد حم بااةِرَيز دارا ر ناادة  ئااةوةي ِرةزامة لااةمان  بااةِرَيزي ثةر داماني 

تااةوة؟ ) بااةرز بكا ساات  نااةيان 75كابينةي نؤيةمي حكومةتي هةرَيمي كوردستان تكاية دة لااةمانتار متما ( ثةر
 ثَيدا، بة زؤرينةي دةنط متمانةي وةرطرت، ثريؤزة.

 هوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:بةِرَيز منى نيب نادر قة
 بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل معروف بؤ وةزيري كاروباري كؤمةآليةتي با بفةرموَي.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
يااري  بااة وةز باايَب  عااروف  بااداهلل م مااد ع سااتان حم بااةِرَيز كوَي ناادة  ئااةوةي ِرةزامة لااةمان  بااةِرَيزي ثةر ئةنداماني 

تااةوة؟ )كاروباري  ( 74كؤمةآليةتي لة كابينةي نؤيةمي حكومةتي هةرَيمي كوردستان تكاية دةست بةرز بكا
 ثةرلةمانتار متمانةيان ثَيدا، بة زؤرينةي دةنط متمانةي وةرطرت، ثريؤزة.

 بةِرَيز منى نيب نادر قةهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:
 فةرموَي.بةِرَيز حممد سعيد علي بؤ وةزيري ِرؤشنبريي و الوان با ب

 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
شاانبريي و الوان  يااري ِرؤ بااة وةز ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان ئةوةي ِرةزامةندة بةِرَيز حممد سعيد علي بيَب 

( ثةرلةمانتار متمانةيان 75لة كابينةي نؤيةمي حكومةتي هةرَيمي كوردستان تكاية دةست بةرز بكاتةوة؟ )
 بة زؤرينةي دةنط متمانةي وةرطرت، ثريؤزة. ثَيدا،

 بةِرَيز منى نيب نادر قةهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:
 بةِرَيز عبداهلل حممود حممد سان أمحد بؤ وةزيري شةهيدان و ئةنفالكراوان با بفةرموَي.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ئااةوةي ِرةز لااةمان  بااةِرَيزي ثةر نااداماني  باااري ئة يااري كارو بااة وةز باايَب  مااد  مااود حم بااداهلل حم بااةِرَيز ع ناادة  امة

بااؤ  تااةوة؟  شةهيدان و ئةنفالكراوان لة كابينةي نؤيةمي حكومةتي هةرَيمي كوردستان تكاية دةست بةرز بكا
لااةمان، ) ناادام ثةر ( 85خؤشت بؤت هةية دةنط بدةي، فةرموو، تا سوَيند دةخوات بؤي هةية دةنط بدات ئة
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لااةمان، ثةرلةمانتار م نااداماني ثةر بااةِرَيزان ئة ثااريؤزة،  طاارت،  تمانةيان ثَيدا، بة زؤرينةي دةنط متمانةي وةر
سااتان  هااةرَيمي كورد مااةتي  يااةمي حكو نااةي نؤ بااؤ كابي طاارن  نااة وةردة كااة متما نااةي  ئااةو ثةرلةمانتارا يااة  تكا

هااة خااؤن  سااايي دة سااوَيندي يا كااة  ياَاك  ضااونكة كات خااؤن،  سااايي دة سااوَيندي يا تااا  باادةن  نااط  تااوانن دة موو دة
سااكرتَيري  بااةِرَيز  فااةرموو  يااران،  مااةني وةز لااة ئةجنو ناادام  بااة ئة روكنةكانيان تَيدا جَيبةجَي دةبَي كة دةبن 

 ثةرلةمان.
 بةِرَيز منى نيب نادر قةهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 بةِرَيز بَيطةرد دَلشاد شكراهلل بؤ وةزيري كشتوكاَل و سةرضاوةكاني ئاو با بفةرموَي.
 فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:د.ظاآل بةِرَيز 

شااتوكاَل و  يااري ك بااة وةز باايَب  شااكراهلل  شاااد  طااةرد دَل بااةِرَيز بَي ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان ئةوةي ِرةزامةندة 
تااةوة؟ ) بااةرز بكا ساات  يااة دة سااتان تكا هااةرَيمي كورد مااةتي  يااةمي حكو نااةي نؤ ( 83سةرضاوةكاني ئاو لة كابي

 رينةي دةنط متمانةي وةرطرت، ثريؤزة.ثةرلةمانتار متمانةيان ثَيدا، بة زؤ
 بةِرَيز منى نيب نادر قةهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 بةِرَيز كمال موسليم سعيد قةرةني بؤ وةزيري بازرطاني و ثيشةسازي با بفةرموَي.
 د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز 

ز كمال موسليم سعيد قةرةني بيَب بة وةزيري بازرطاني ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان ئةوةي ِرةزامةندة بةِرَي
تااةوة؟ ) بااةرز بكا ساات  يااة دة سااتان تكا هااةرَيمي كورد مااةتي  يااةمي حكو نااةي نؤ لااة كابي سااازي  ( 85و ثيشة

 ثةرلةمانتار متمانةيان ثَيدا، بة زؤرينةي دةنط متمانةي وةرطرت، ثريؤزة.
 بةِرَيز منى نيب نادر قةهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 َيز ئانؤ جوهر عبداملسيح عةبدوكا بؤ وةزيري طواستنةوةي و طةياندن با بفةرموَي.بةِر
 د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز 

سااتنةوة و  يااري طوا بااة وةز ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان ئةوةي ِرةزامةندة بةِرَيز ئانؤ جوهر عبداملسيح بيَب 
تااةوة؟ )طةياندن لة كابينةي نؤيةمي حكومةتي  بااةرز بكا لااةمانتار 80هةرَيمي كوردستان تكاية دةست  ( ثةر

 متمانةيان ثَيدا، بة زؤرينةي دةنط متمانةي وةرطرت، ثريؤزة.
 بةِرَيز منى نيب نادر قةهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 بةِرَيز ثشتيوان صادق عبداهلل بؤ وةزيري وةزيري ئةوقاف و كاروباري ئايين با بفةرموَي.
 د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز 

ئااةوقاف و  يااري  بااة وةز ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان ئةوةي ِرةزامةندة بةِرَيز د.ثشتيوان صادق عبداهلل بيَب 
تااةوة؟ ) بااةرز بكا ساات  يااة دة سااتان تكا هااةرَيمي كورد مااةتي  يااةمي حكو نااةي نؤ لااة كابي ئااايين  باااري  ( 77كارو

 ة زؤرينةي دةنط متمانةي وةرطرت، ثريؤزة.ثةرلةمانتار متمانةيان ثَيدا، ب
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 بةِرَيز منى نيب نادر قةهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:
 بةِرَيز كمال حممد صاحل خليل بؤ وةزيري كارةبا با بفةرموَي.

 د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز 
مااد  لااة ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان ئةوةي ِرةزامةندة بةِرَيز كمال حم بااا  يااري كارة بااة وةز باايَب  ياال  صاااحل خل

تااةوة؟ ) بااةرز بكا ساات  نااةيان 85كابينةي نؤيةمي حكومةتي هةرَيمي كوردستان تكاية دة لااةمانتار متما ( ثةر
 ثَيدا، بة زؤرينةي دةنط متمانةي وةرطرت، ثريؤزة.

 بةِرَيز منى نيب نادر قةهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:
 هةرَيم با بفةرموَي.بةِرَيز خالد سالم سعيد بؤ وةزيري 

 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
نااةي  ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان ئةوةي ِرةزامةندة بةِرَيز خالد سالم سعيد بيَب بة وةزيري هةرَيم لة كابي

تااةوة؟ ) ياَادا68نؤيةمي حكومةتي هةرَيمي كوردستان تكاية دةست بةرز بكا نااةيان ث لااةمانتار متما بااة ( ثةر  ،
 زؤرينةي دةنط متمانةي وةرطرت، ثريؤزة.

 بةِرَيز منى نيب نادر قةهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:
 بةِرَيز ئايدن معروف سليم بؤ وةزيري هةرَيم با بفةرموَي.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
عااروف ياادن م بااةِرَيز ئا ناادة  ئااةوةي ِرةزامة لااةمان  لااة  ئةنداماني بةِرَيزي ثةر هااةرَيم  يااري  بااة وةز باايَب  سااليم 

تااةوة؟ ) بااةرز بكا ساات  نااةيان 78كابينةي نؤيةمي حكومةتي هةرَيمي كوردستان تكاية دة لااةمانتار متما ( ثةر
 ثَيدا، بة زؤرينةي دةنط متمانةي وةرطرت، ثريؤزة.

 بةِرَيز منى نيب نادر قةهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:
 هةرَيم با بفةرموَي. بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم بؤ وةزيري

 بةِرَيز د.ظاآل فريد إبراهيم/ سةرؤكي ثةرلةمان:
ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان ئةوةي ِرةزامةندة بةِرَيز ظاآل فريد إبراهيم بيَب بة وةزيري هةرَيم لة كابينةي 

تااةوة؟ ) نااةيان ث83نؤيةمي حكومةتي هةرَيمي كوردستان تكاية دةست بةرز بكا لااةمانتار متما بااة ( ثةر ياَادا، 
زؤرينةي دةنط متمانةي وةرطرت، ثريؤزيايي متمانة بةخشني لةاليةن ثةرلةماني كوردستانةوة لة سةرؤكي 
خااوازين،  بااؤ دة سااةركةوتنيان  ئةجنومةني وةزيران و جَيطري سةرؤك و وةزيرة بةِرَيزةكان دةكةين و هيواي 

كااة بةِرَيزان ئَيستا دةست بة جَيبةجَيكردني بِرطةي دووةمي بةرنامة كااةين  ئااةمِرؤمان دة شااتين  ي كاري داني
يااةمي  نااةي وةزاري نؤ نااي كابي سااةرؤك و وةزيرا طااري  سااةرؤك و جَي بااةِرَيزان  خااواردني  سااوَيند  برييت ية لة 

ماااددةي ) مااارة )6هةرَيمي كوردستان بة ثَيي  سااتان ذ هااةرَيمي كورد نااي  مااةني وةزيرا ساااي ئةجنو لااة يا (ي 3( 
كااةين زؤ1992ساااَلي  كااا دة هااةمواركراو، ت سااعود ي  ساارور م جااةنابي م بااةِرَيز  ص  طفىر  سااةرؤكي  م بااارزاني 

 ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستاني عرياق بفةرموَيت بؤ سوَيند خواردن. 
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 بارزاني: مصطفىبةِرَيز مسرور مسعود 
ص  طفىمن مسرور مسعود  لااة  م طاااري  سااؤزييةوة ثارَيز بااة دَل كااة  خااؤم  سااوَيند دة مااةزن  خااوداي  بااة  بااارزاني 

 و خاكي كوردستاني عرياق بكةم و ِرَيز لة ياسا ِرةضاوكراوةكان بطرم. يةكَييت طةل
 منى نيب نادر قةهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:

 قوباد جالل حسام الدين تاَلةباني بؤ جَيطري سةرؤكي حكومةتي هةرَيمي كوردستان با بفةرموَي.
 بةِرَيز قوباد جالل حسام الدين تاَلةباني:

لااة من قوباد جالل حسام ال طاااري  سااؤزييةوة ثارَيز بااة دَل كااة  خااؤم  سااوَيند دة مااةزن  خااوداي  بااة  دين تاَلةباني 
 يةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عرياق بكةم و ِرَيز لة ياسا ِرةضاوكراوةكان بطرم.

 منى نيب نادر قةهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:
 بةِرَيز فرست أمحد عبداهلل بؤ وةزيري داد با بفةرموَي.

 امحد عبداهلل: بةِرَيز فرست
من  )فرست امحد عبداهلل( بة خواى طةورة و مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزيةوة ثاريزطارى لة يةكَيتى 

 طةل و خاكى كوردستانى عرياق بكةم و ِرَيز لة ياسا ِرةضاوكراوةكان بطرم.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 منى خان فةرموو.
 ى قهوةضى/سكرتريى ثةرلةمان:بةِرَيز منى نب

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 بةِرَيز )شؤرش امساعيل عبداهلل( بؤ وةزيرى كاروبارى ثَيشمةرطة با بفةرموَيت.

 بةِرَيز شؤرش امساعيل عبداهلل:
من  )شؤرش امساعيل عبداهلل( بة خواى مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزيةوة ثاريزطارى لة يةكَيتى طةل 

 ى كوردستانى عرياق بكةم و ِرَيز لة ياسا ِرةضاوكراوةكان بطرم.و خاك
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 منى خان فةرموو.
 بةِرَيز منى نبى قهوةضى/سكرتريى ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 بةِرَيز )ِريرب امحد خالد( بؤ وةزيرى ناوخؤ با بفةرموَيت.

  امحد خالد:بةِرَيز ِريرب
من  )ِريرب امحد خالد( بة خواى مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزيةوة ثاريزطارى لة يةكَيتى طةل و خاكى 

 كوردستانى عرياق بكةم و ِرَيز لة ياسا ِرةضاوكراوةكان بطرم.
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 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 منى خان فةرموو.
 رتريى ثةرلةمان:بةِرَيز منى نبى قهوةضى/سك

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 بةِرَيز )ئاوات جةناب نورى صاحل( بؤ وةزيرى دارايى و ئابوورى با بفةرموَيت.

 بةِرَيز ئاوات جةناب نورى صاحل:
من  )ئاوات جةناب نورى صاحل( بة خواى مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزيةوة ثاريزطارى لة يةكَيتى طةل 

 ى عرياق بكةم و ِرَيز لة ياسا ِرةضاوكراوةكان بطرم.و خاكى كوردستان
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 منى خان فةرموو.
 بةِرَيز منى نبى قهوةضى/سكرتريى ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 بةِرَيز )د.سامان حسني حممد بةرزجنى( بؤ وةزيرى تةندروستى با بفةرموَيت.

 د.سامان حسني حممد:بةِرَيز 
من  )سامان حسني حممد بةرزجنى( بة خواى مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزيةوة ثاريزطارى لة يةكَيتى 

 طةل و خاكى كوردستانى عرياق بكةم و ِرَيز لة ياسا ِرةضاوكراوةكان بطرم.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 منى خان فةرموو.
 نبى قهوةضى/سكرتريى ثةرلةمان:بةِرَيز منى 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 بةِرَيز )ئاالن حممدسعيد صاحل( بؤ وةزيرى ثةروةردة با بفةرموَيت.

 بةِرَيز ئاالن حممد سعيد صاحل:
من  )ئاالن حممدسعيد صاحل حممد( بة خواى مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزيةوة ثاريزطارى لة يةكَيتى 

 دستانى عرياق بكةم و ِرَيز لة ياسا ِرةضاوكراوةكان بطرم.طةل و خاكى كور
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 منى خان فةرموو.
 بةِرَيز منى نبى قهوةضى/سكرتريى ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 با بفةرموَيت. بةِرَيز )دانا عبدالكريم محةصاحل( بؤ وةزيرى ئاوةدانكردنةوة و نيشتةجَى كردن
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 بةِرَيز دانا عبدالكريم محةصاحل عبدالرمحن:
من  )دانا عبدالكريم محةصاحل عبدالرمحن( بة خواى مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزيةوة ثاريزطارى لة 

 يةكَيتى طةل و خاكى كوردستانى عرياق بكةم و ِرَيز لة ياسا ِرةضاوكراوةكان بطرم.
 يم/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراه

 منى خان فةرموو.
 بةِرَيز منى نبى قهوةضى/سكرتريى ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 عونى حبيب( بؤ وةزيرى شارةوانى و طةشتوطوزار با بفةرموَيت. عثمانبةِرَيز )ساسان 

 عونى:عثمان بةِرَيز ساسان 
ةخؤم كة بة دَلسؤزيةوة ثاريزطارى لة يةكَيتى عونى حبيب( بة خواى مةزن سوَيند د عثمانمن  )ساسان 

 طةل و خاكى كوردستانى عرياق بكةم و ِرَيز لة ياسا ِرةضاوكراوةكان بطرم.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 منى خان فةرموو.
 بةِرَيز منى نبى قهوةضى/سكرتريى ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 حممد قادر امني( بؤ وةزيرى  خويندنى باآل  با بفةرموَيت. بةِرَيز )د.ئارام

 بةِرَيز ئارام حممد قادر امني:
من  )ئارام حممد قادر امني( بة خواى طةورة و مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزيةوة ثاريزطارى لة 

 يةكَيتى طةل و خاكى كوردستانى عرياق بكةم و ِرَيز لة ياسا ِرةضاوكراوةكان بطرم.
 ِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:بة

 منى خان فةرموو.
 بةِرَيز منى نبى قهوةضى/سكرتريى ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 بةِرَيز )د.دارا رشيد حممود( بؤ وةزيرى ثالندانان با بفةرموَيت.

 بةِرَيز د.دارا رشيد حممود:
دةخؤم كة بة دَلسؤزيةوة ثاريزطارى لة يةكَيتى طةل و  من  )دارا رشيد حممود( بة خواى مةزن سوَيند

 خاكى كوردستانى عرياق بكةم و ِرَيز لة ياسا ِرةضاوكراوةكان بطرم.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 منى خان فةرموو.
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 بةِرَيز منى نبى قهوةضى/سكرتريى ثةرلةمان:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ستان حممد عبداهلل معروف( بؤ وةزيرى كاروبارى كؤمةآليةتى با بفةرموَيت.بةِرَيز )كوَي

 بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل معروف:
)كويستان حممد عبداهلل معروف( بة خواى مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزيةوة ثاريزطارى لة يةكَيتى من 

 كراوةكان بطرم.طةل و خاكى كوردستانى عرياق بكةم و ِرَيز لة ياسا ِرةضاو
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 منى خان فةرموو.
 بةِرَيز منى نبى قهوةضى/سكرتريى ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 بةِرَيز )حممد سعيد على( بؤ وةزيرى رؤشنبريى و الوان  با بفةرموَيت.

 بةِرَيز حممد سعيد على:
واى مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزيةوة ثاريزطارى لة يةكَيتى طةل و خاكى من  )حممد سعيد علي( بة خ

 كوردستانى عرياق بكةم و ِرَيز لة ياسا ِرةضاوكراوةكان بطرم.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 منى خان فةرموو.
 بةِرَيز منى نبى قهوةضى/سكرتريى ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 بةِرَيز )عبداهلل حممود حممد سان امحد( بؤ وةزيرى شةهيدان و ئةنفالكراوان  با بفةرموَيت.

 بةِرَيز عبداهلل حممود حممد سان امحد:
من  )عبداهلل حممود حممد سان امحد( بة خواى مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزيةوة ثاريزطارى لة 

 ِرَيز لة ياسا ِرةضاوكراوةكان بطرم.يةكَيتى طةل و خاكى كوردستانى عرياق بكةم و 
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 منى خان فةرموو.
 بةِرَيز منى نبى قهوةضى/سكرتريى ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 بةِرَيز )بَيطرد دَلشاد شكراهلل( بؤ وةزيرى كشتوكاَل و سةرضاوةكانى ئاو با بفةرموَيت.

 طةرد دَلشاد شكراهلل:بةِرَيز بَي
من  )بَيطةرد دَلشاد شكراهلل تاَلةبانى( بة خواى مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزيةوة ثاريزطارى لة 

 يةكَيتى طةل و خاكى كوردستانى عرياق بكةم و ِرَيز لة ياسا ِرةضاوكراوةكان بطرم.
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 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 منى خان فةرموو.
 بةِرَيز منى نبى قهوةضى/سكرتريى ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 بةِرَيز ) كمال مسلم سعيد قرنى( بؤ وةزيرى بازرطانى و ثيشةسازى با بفةرموَيت.

 بةِرَيز كمال مسلم سعيد قرنى:
تى طةل من  )كمال مسلم سعيد قرنى( بة خواى مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزيةوة ثاريزطارى لة يةكَي

 و خاكى كوردستانى عرياق بكةم و ِرَيز لة ياسا ِرةضاوكراوةكان بطرم.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 منى خان فةرموو.
 بةِرَيز منى نبى قهوةضى/سكرتريى ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ة و طةياندن با بفةرموَيت.بةِرَيز )ئانو جوهر عبداملسيح عبدؤكة( بؤ وةزيرى طواستنةو

 بةِرَيز ئانؤ جوهر عبداملسيح عبدؤكة:
 )         بة زمانى خؤى سويند دةخوات        (

من  )ئانؤ جوهر عبداملسيح عبدؤكة( بة خواى مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزيةوة ثاريزطارى لة 
 اوكراوةكان بطرم.يةكَيتى طةل و خاكى كوردستانى عرياق بكةم و ِرَيز لة ياسا ِرةض

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 منى خان فةرموو.
 بةِرَيز منى نبى قهوةضى/سكرتريى ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 بةِرَيز )ثشتيوان صادق عبداهلل( بؤ وةزيرى ئةوقاف و كاروبارى ئايينى با بفةرموَيت.

 بةِرَيز ثشتيوان صادق عبداهلل:
ن  )ثشتيوان صادق عبداهلل( بة خواى مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزيةوة ثاريزطارى لة يةكَيتى طةل و م

 خاكى كوردستانى عرياق بكةم و ِرَيز لة ياسا ِرةضاوكراوةكان بطرم.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 منى خان فةرموو.
 ةمان:بةِرَيز منى نبى قهوةضى/سكرتريى ثةرل

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 بةِرَيز )كمال حممد صاحل خليل( بؤ وةزيرى كارةبا با بفةرموَيت.
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 بةِرَيز كمال حممد صاحل:
من  )كمال حممد صاحل( بة خواى مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزيةوة ثاريزطارى لة يةكَيتى طةل و 

 راوةكان بطرم.خاكى كوردستانى عرياق بكةم و ِرَيز لة ياسا ِرةضاوك
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 منى خان فةرموو.
 بةِرَيز منى نبى قهوةضى/سكرتريى ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 بةِرَيز )خالد سالم سعيد( بؤ وةزيرى هةرَيم با بفةرموَيت.

 بةِرَيز خالد سالم سعيد:
مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزيةوة ثاريزطارى لة يةكَيتى طةل  من  )خالد سالم سعيد شوانى( بة خواى

 و خاكى كوردستانى عرياق بكةم و ِرَيز لة ياسا ِرةضاوكراوةكان بطرم.
 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 منى خان فةرموو.
 بةِرَيز منى نبى قهوةضى/سكرتريى ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ِرَيز )ئايدن معروف سليم( بؤ وةزيرى هةرَيم با بفةرموَيت.بة

 بةِرَيز ئايدن معروف سليم:
من  )ئايدن معروف سليم( بة خواى مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزيةوة ثاريزطارى لة يةكَيتى طةل و 

 خاكى كوردستانى عرياق بكةم و ِرَيز لة ياسا ِرةضاوكراوةكان بطرم.
 زمانى توركى( ) من .......... بة

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 منى خان فةرموو.
 بةِرَيز منى نبى قهوةضى/سكرتريى ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 بةِرَيز )د.ظاآل فريد ابراهيم( بؤ وةزيرى هةرَيم با بفةرموَيت.

 بةِرَيز د.ظاآل فريد ابراهيم:
سني( بة خواى طةورة سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزيةوة ثاريزطارى لة يةكَيتى من  )ظاآل فريد ابراهيم ح

 طةل و خاكى كوردستانى عرياق بكةم و ِرَيز لة ياسا ِرةضاوكراوةكان بطرم.
 بةِرَيز هيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيرانى هةرَيمى كوردستان.
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 سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران. بةِرَيز جَيطرى
وةزيرة بةِرَيزةكانى كابينةى نؤيةمى حكومةتى هةرَيمى كوردستان، بةناوى دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان 

نتارة بةِرَيزةكانةوة ثريؤزباييةكى طةرمتان ئاراستة دةكةين بة بؤنةى متمانة بةخشينى او ثةرلةم
رؤذَيكى ديكةى ثِرشنطدارة لة مَيذووى طةىل كوردستان و ، ئةمرؤ انى كوردستان بة ئَيوةى بةِرَيزثةرلةم

هةنطاوى زياتر لة ضةسثاندنى دميوكراسيةت و دةست ثَيكَيكى ديكةى نوَيية بؤ هةرضى زياتر بةهَيز 
كردنى دامةزراوة دةستووريةكان و حكومِرانى خؤ بةخؤى طةىل كوردستان ، ثةرلةمانى كوردستان لةسةر 

ةنطى و هاريكارى بة ثَيى ياسا و ثةيِرةوى ناوخؤ و لة كارى تةشريعى و بنةماى هاوسةنطى و هةماه
ضاودَيرى خؤى، بؤ هَينانةدى ئومَيد و ضاوةِروانى طةلةكةمان بةردةوام دةبَيت لةطةَل كابينةى نؤيةم 
 تاوةكو بة ثَيى تايبةمتةندى دامةزراوةكان بة هةموومانةوة كوردستانَيكى بةهَيزتر بونياد بنَيني، بؤية

جارَيكى تر بةناوى طةىل كوردستان بة ناوى  ثةرلةمانى كوردستان ثريؤزباييةكى طةرمتان ئاراستة دةكةين 
و هيواى سةركةوتنتان بؤ دةخوازين، بةِرَيزان ئَيستا بةردةوامني لة جَى بةجَى كردنى بِرطةكانى بةرنامةى 

سعود مستةفا بارزانى( سةرؤكى كارى دانيشتنى ئةمرؤمان، ئَيستاش داوا لة زؤر بةِرَيز )مسرور م
ئةجنومةنى وةزيرانى هةرَيمى كور دستان دةكةين بفةرمويت بؤ ثَيشكةش كردنى هَيَلة طشتيةكانى 

 كارنامةى كابينةى نؤيةمى حكومةتى  هةرَيمى كوردستان.
 بارزاني/ سةرؤكي حكومةتي هةرَيمي كوردستان: مصطفىبةِرَيز مسرور مسعود 

 هرةبان.بةناوى خواى طةورة و مي
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان.
خوشك و برايانى بةِرَيز هيوادارم تؤزَى ثشووتان درَيذ بَيت، لةوانةية ضةند بيست دةقيقةيةك، نيو 

 سةعاتَيك خبايةنَيت بؤ خوَيندنةوةى وتار و بةرنامةى كار.
طااة ئااةمرؤ لة كااة  تااةوةر دةزائ  شااحاَل و بةخ بااة خؤ نااة خؤم  ئااةم ثةرلةما بااةردةم  كااارائ لة هااةظاآلئ و هاو َل 

بةِرَيزة دةستكةوتى خةبات و قوربانى دانى طةلةكةمانة و متمانةمان ثَيى بةخشراوة و سوَيندى  ياساييمان 
كااةمان  خااؤِراطرى طةلة نااةكان  شاامةرطة قارةما شااانى ثَي شااةهيدان و تَيكؤ خااوَينى  سااايةى  لااة  ئااةمرؤ  خااوارد، 

ياَازة كابينةى نؤيةمى حكومةت سااى ه ئااريادةى سيا كااةى  يااةكى دي كااة بةَلطة ى هةرَيمى كوردستان لةدايك بوو، 
بااة  ياَارةدا  سااةآلت، ل نااى دة ساات كرد سااى و دةستاودة سااةى دميوكرا بااة ثرؤ كوردستانيةكامنانة كة ثابةند بوون 

سااى دا  30/9/2018ثَيويستى دةزائ ستايشى هاووآلتيانى كوردستان بكةم كة لة  سااةيةكى دميوكرا لااة ثرؤ
سااتنى بة بااةهَيز و ثارا مااةتَيكى  نااانى حكو ناااو ثَيكهَي لااة ثَي كااة  كااةين  ساايان دة يااان داو سوثا شدار بوون و دةنط

سااوثاس و  سااتى دةزائ  بااة ثَيوي تةبايي و يةكِريزى هَيزة سياسيةكان لةطةَلمان ثشوو درَيذ بوون، لةم رؤذةدا 
خااؤِراطرى ثَيزانينم ئاراستةى جةنابى سةرؤك بارزانى بكةم كة بة ِرابةرايةتى  بااةرطرى و  يااانى  جااةنابيان ط

لةهةرَيمى كوردستان دا بةرز و بةهَيز ماوةتةوة و بةو هؤيةشةوة توانيومانة لة هةموو ئاستةكاندا بةرطةى 
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ياَازم  سااوثاس و ِر ياَارةدا  سةختيةكان بطرين و ئريادةى طةلةكةمان بةسةر خواستى ناحةزان سةرخةين، هةر ل
سااةختةكانى ئاراستةى كابينةى هةشتةم بة تايبة لااة رؤذة  كااة  ت براى بةِرَيزم كاك نَيضريظان بارزانى دةكةم 

مااةت و  بااؤ خز ضاااويان  سااتكةوتى بةر ِرابردوودا لة خزمةتى هاووآلتيان و نيشتمانيان دا بةردةوام بوون و دة
سااتان  لااةمانتارانى كورد سااةرجةم ثةر لااةمان و  سااةرؤكايةتى  ثةر بااةِرَيزان  هااةبووة،  يااان  طااوزةرانى هاووآلت

ياارة سوثا يااران و وةز سااةرؤك وةز طاارى  خااؤم و جَي بااة  نااةتان  كااة متما كااةم  طااةل دة نااةرانى  ياَاوةى نوَي سااى ئ
بااني،  يااة  ئااةم متمانة ساات  لااة ئا ياان  بةِرَيزةكانى هاوكارم بةخشى، بَيطومان بة هةموو توانايةكمان هةوَل دةدة

كاااار ِرَي ياااةكى  ضاااَيوةى بةرنامة لاااة ضوار ياااان  ماااةتى هاووآلت باااؤ خز جناااةكامنان  كاااة ثاااالن و ئاما ساااتووة  كخ
طااةى  سااتان و وةك بِر هااةرَيمى كورد مااةتى  نااوَيى حكو نااةى  لااة كابي بااَى  شااتيمان دة سااةرةكى و ط نةخشةِرَيطاى 
لااة  يااة  ئااةم كابينة شااداربووى  نااةكانى بة حاازب و الية بااةى  بااةِرَيزان زؤر مااة ِروو،  كااةم دةخية مااى وتارة دووة

سااتى  لااة ثَيوي ساايان  جااؤر با تااارى جؤراو شاام و و بااة درو بااردوو  كااانى ِرا يااان ماوة شاارتى هاووآلت مااةتَيكى با خز
ئااةم  ضااونكة  كاارَين،  بااةجَى ب كردووة، هيوادارين ئةم بةَلَين و درو انة لةم كابينةيةدا بكرَينة كردار و جَى 
بااة  خااؤى  ياَات و  كااة دادةن كااةكانى دي كااار و ئةر هااةموو  ثااَيش  لااة  يااان  مااةتى هاووآلت ئااةركى خز يااة  كابينة

يااة ال ياَات، بؤ شااتمانيان دةزان مااةتكارى هاووني ماااجنى خز ياَات و ئا سااةرةكى دةب حااوةرى  هاااووآلتى مي مااة  ى ئَي
طةورةمان خزمةت كردنيانة بة بَى جياوازى، ضاوةِروانى زؤر لةم كابينةية دةكرَيت، هةوَل دةدةين لة ئاست 
شااة  سااة و كَي باان و كؤ بااني  يااع  ئةم ضاوةِروانية بني، لة هةمان كاتدا هيوادارم جةماوةرى خؤشةويستمان واق

ووةكان بةرضاو بطرن، ضونكة تَيثةِراندنى ئةم كؤسة و تةطةرانة بةشة و ِرؤذَيك ناكرَيت و طرفتة كةَلةكة ب
دةبَيت هةموومان ثشتيوان و هاوكارى يةكرت بني، دةمانةوَى لةسةرةتاوة لة طةَل هاووآلتيانى خؤمان ِراستطؤ 

ئااةوةى و شةفاف بني و وة  واقعى دؤخةكة لةبةرضاو بطرين، بةآلم لةهةمان كاتدا بةَلَي كااة  نى ئةوة دةدةين 
طااةل و وآلت  مااةتى  تااةكان و خز نااةِرةتى طرف سااةرى ب ناااو ضارة لااة ثَي كااةين و  خااى نة ياَات درَي مااان داب لااة توانا
هةموو هةوَل و توانايةكمان دةخةينةكار، بةِرَيزان بة ثَيى هةموو ِراثرسيةكان خواستى يةكةمى هاووآلتيان 

سااتى ية يااة، خوا ناادةَلى و ِرووبةِروو بوونةوةى طةندةَل نااةوةى طة يااةدا ِرووبةِرووبوو لااةم كابينة ناايش  كااةمى م
بااة  يااة  مااان دا لااة توانا تااور وة  تااة كل بااةآلم نةبووة سااناكة  يااةكى تر ناادةَلى دياردة سااازيية، طة ماادانى ضاك ئةجنا
بااة  يااة  ئااةم دياردة كااةم دا  يااةكى  لااة ماوة ناادارةكان  طااا ثةيوة كااارى دامودةز يااان و هاو ثاَلثشتى ئريادةى هاووآلت

ناادةَلى  ِرَيذةيةكى نااةوةى طة بااؤ بةِرةنطاربوو بةرضاو و بةرتةسك و بضووك بكةين، ئةو هةنطاوانةى تا ئَيستا 
نااةرمى  ضاايكةران  ناادةَلكاران و سةرثَي بااة طة بااةر  ياَاك بةرام بااةهيض جؤر نراون بةرز دةنرخَينني و لةمةوالش 

ناادامانى  بااةِرَيزان ئة يااةنرَيت،  بااةجَى بطة يااان  سااتى هاووآلت ياَات خوا جااةماوةرى نااانوَينني و دةب لااةمان و  ثةر
كااراون  شاانيار  خؤشةويستى كوردستان هةموو ئةم وةزيرة بةِرَيزانةى هاوكارم كة لةاليةن حزبةكانيانةوة ثَي
هااةرَيمى  مااةتى  ياارى حكو بااة وةز بااوون  خااوارد  ساااييان  سااوَيندى يا ياَادرا و  نااةيان ث ئااةوةى متما سااتا دواى  ئَي

هااةرَي مااةتى  مااةى حكو ناادا و بةرنا مااةوال ئةج سااتان و لة هاايض كورد كااةن و  بااةجآ دة جااَى  سااتان  مى كورد
كااات،  تااار ب مااةت ِرةف مااةى حكو لااة دةرةوةى بةرنا ياَات  ثااَي نادر طااةى  ياَات و ِرَي ياَاك ناتوان يااان وةزير ياَاك  وةزارةت
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وةزيرة بةِرَيزةكان سةر بةهةر اليةنَيك بن  ثَيويستة بزانن وةزارةتةكانيان هى هةموو خةَلكى كوردستانة و 
بااةتى يااة تاي كااومى دا  نااابَى بةرذةوةند يااةكى ح يااان دامودةزطا ياَاك دا  هاايض وةزارةت سااةر  باااَل بة يااةكان  و حزب

مااةتى  بكَيشَيت، ئةم حكومةتة كاروضاالكى و خزمةتطوزاريةكانى لةهةر بستَيكى كوردستان دا دةبَيت و حكو
كااة نااة كةَلة ئااةم قةرزا بووى هةمووانة، بةِرَيزان حكومةتَيكمان وةرطرتووة كة ضةندين مليار دؤالر قةرزدارة 

لااة  سااؤزان  هااةموو دَل مااان و  يااانى ئازيز ياَات هاووآلت نااةخوازراوة و دةب كااى  يااى و دؤخَي لااةبارى دارا شااى نا ِرةو
قااى  مااةتى عريا سااتؤى حكو تااة ئة نااة دةكةوَي ئااةم قةرزا هةرَيمى كوردستان و عرياقيش بزانن كة بةشى زؤرى 

شااة فيدِراَل، ئةويش بةهؤى ناردنى بةشة بودجةيةك كة مووضة و مافى هاووآلتي ئااةم ِرةو بااووة،  انى هةرَيم 
ياان  هااةوَل دةدة دارايية لة دةستثَيك دا كابينةكةمان ِرووبةِرووى دؤخَيكى سةختى دارايى دا دةكاتةوة، بةآلم 
ضااوونى  بااة بةرةوثَيش بة ثَيى بةرنامةى كارمان ئةم دؤخة تَى بثةِرَينني، لَيرةدا جَيطةى خؤيةتى ئاماذةيةك 

هااةولَير  ياَاوان  يااةكانى ن مااةتى ثةيوةند نااى حكو سااةرؤك وةزيرا هاادى /  عااادل عبدامل بااةِرَيز  كااةين،  غاادا ب و بة
ئااةبَي  يااة  نااة، بؤ طااةى ثَيزاني كااة جَي شااان داوة،  شااةكان ثَي فيدراَل بة كردةوة نيازثاكى خؤى بؤ ضارةسةرى كَي
شااة  شاات كَي سااةري ط بااؤ ضارة هااةنطاو  سااتوور  ياَاي دة بااة ث طاارن و  يااة وةر شااة ئيجاب لااةو كة سااوود  هااةردوو ال 

نااةي هةَلواسراو ئااةوةي زةمي بااؤ  ئااةبَي  كاااركردن  شااينة  لااة ثَي هااةرة  ئااةركي  ةكان بنَيينن لَيرة دَلنايي ئةدةين 
سااتين  بااؤ دةرخ ياانني،  مااةكان بب كااردةوة ئةجنا بااة  باان و  تاار  بارتر برةخسَينني تا دانووستانةكان بةرهةمدار 

هااةرَيم  مااةتي  نااوَيي حكو نااةي  بااووني كابي جااَيطري  يااك دواي  يااةكي نز لااة ماوة مااان  غاادا نيازثاكي سااةرداني بة
ياَاراق و  شااكةوتين ع سااةقامطريي و ثَي ياااري  كااة خواز ئااةبني  نااة  ئااةو هَيزا ساايت  كااار و هاوهةَلوَي كااةين و هاو ئة
تااايي داواي  لااة كؤ بااةهَيز،  ياادراَلي  قااي ف بااؤ عَيرا ئااةبَي  هااةوَينَيك  بااةهَيز  سااتاني  سااتانن، كورد هااةرَيمي كورد

سااتان ئ هااةرَيمي كورد تااةكان هاوكاري و ثشتطريي لة هاوواَلتياني  بااةرووي طرف كااةوة روو تااوانني ثَي تااا ب كااةم  ة
بااَي  شااتيوان  خااوا ث كااةين،  بااةجَي ب جااَي  شااتيمان  طااةل و ني ببينةوة و بةرنامةي كاري حكومةت بؤ خزمةتي 
لااة  ئااةبني  ساايار  باااثريان، بةرثر باااو  كاااني  جنااة ثريؤزة بااةديهَيناني ئاما بااؤ  بةردةوام ئةبني لة هةوَل تَيكؤشان 

شاا تااا طةي سااةردةميانة  ياااني خااةباتي  شاامةرطة و هاووالت هااةموو ثَي شااةهيدان و  ئاااواتي  غااةي  بااةو قؤنا نت 
ياادا  تااة تَي مااةي حكومة شااتيةكاني كارنا لاَاة ط تااةنيا هَي نااة روو  ياَارة ئةخةي ئااةوةي ل خؤراطري كوردستان بووة، 
نااةوي  بااةاَلم ئةما يااان و،  بااةجَي كردن جااَي  بااؤ  يااة  بااةهَيزيش هة ئااريادةي  هااةَلطرتووة و  طااةورةمان  ماااجني  ئا

شااتيةكاني زؤرترين  لاَاة ط مااةوة، هَي بااؤ ئةخوَين شااتيةكانتان  لاَاة ط سااتاش هَي هااةبَي، ئَي كار و كةمرتين طوتارمان 
نااة  نااةماي رَيكةوت سااةر ب يااة لة بةرنامةي كاري كابينةي نؤيةمي حكومةتي هةرَيمي كوردستانن ئةو بةرنامة

يااةم رَي ضااوون و سيساسييةكان و ثوختةي بةرنامةي طشت اليةنة سيساسيةكاني ناو كابينةي نؤ خااراوة و بؤ ك
سااياريةتي  يااةش بةرثر ئااةو بةرنامة نااي  بااةجَي كرد جااَي  ئااةطرَي،  خااؤ  ثالني بةشداربوواني ئةو كابينةية لة 
بااةتَيك  ضااةند با لااة  شااتيةكان  لاَاة ط ئااةبَي، هَي يااة  ئااةو كابينة ناااو  هاوبةشي سةرجةم اليةنة بةشدار بووةكاني 

 ثؤَلَين كراون و بةو شَيوةي خوارةوةية:
 زي:لة ئاسيت ضاكسا
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كاااردن و  1 سااةر  شاااني و ضارة خااؤر و خانةن ضاااة  لااة موو شااايت   كااةرتي ط لاااة  سااازي  لاااة ضاك كااةين  كااار دة
تااة  لااةو كةر كااة  سااايي  ضاايةكي يا هااةر سةرثَي بااةر  سااايي لةبةرام رَيكخستنةوةي دةوام و طرتنةبةري رَيكاري يا

مااةني راذة و ئامادةكرد نااي ئةجنوو ساات كرد سااا و درو سااثاندني يا طااةي ضة ساااي كرابَي ئةوةش لة رَي نااةوةي يا
 ضاكسازي ناردنةوةي بؤ ثةرلةمان بة فؤرمَيكي تازة و طوجناو.

يااان  -2 طاارتن لَي كار ئةكةين بؤ نةهَيشتين رؤتني و خَيرا كردني راثةراندني ئيش و كاري هاوواَلتيان و رَيز 
ساا لااة ئا يااةكان  طااا حكوم نااي دامودةز مااةت كرد بااؤ خز ئااةدةين  هااةوَل  كااردةوة  بااة  ت لة دامودةزطا فةرميةكان 

 هاوواَلتيان، لة ثةيوةندي بةو بابةتة هةرضي زووترة ثةرة بة خزمةتطوزارية ئةليكرتؤنيةكان ئةدةين.
ياَانن،  -3 كااار ب نابَي بةرثرساني بااَلي حكومةت ثَيطةي كارطَيري خؤيان بؤ بازرطاني و دةوَلةمةند بوونت بة 

ازرطاني و بةَلَيندةرايةتي و بةرهَينان بة ثشت بةسنت بة ياسا بةركارةكاني حكومةت نابَي بةرثرسان كاري ب
 بكةن و لَيثرسينةوة لة هةر سةرثَيضيةك لةو بوارةوة ئةكةين.

ئةجنامداني ئيفاد سةفةر و بةستين كؤنطرة و كؤنفرانس بةثَيي ثَيويسيت ئةبَي و رَيطة لة بةهةدةرداني  -4
 سامان و خراث بةكارهَينان و بةال رَيربدني لةو بوارةوة ئةكةين.

لااة  -5 ئااةبني  طاار  نااةوة و رَي كااارطَيري ئةبي يااي و  ناادةَلي دارا جااؤرة طة هااةموو  بااةروي  بة هةموو توانامان روو
بةهةدةرداني ساماني طشيت و زَيدة رةوي بؤ سةر موَلكو مومتةلةكاتي هةرَيم ئةوةش لة رَيطةي كاراكردن و 

يبةتي ديواني ضاودَيري دارايي و ثشتيواني كردني دامةزراوة فةرمي و ياساييةكاني هةرَيمي كوردستان بة تا
 دةستةي نةزاهة و داوكاري طشيت.

تااة  -6 بااواري داها لااة  بااةتي  بااة تاي هااةرَيم  يااةكاني  بااوارة داراي كار ئةكةين بؤ ضةسثاندتي شافيفةت لة طشت 
ناادني  بااؤ دامةزرا كااةين  كااار ئة سااةرةوة  سااتةي  ئااةو مةبة بااؤ  يااةكان،  تااة ناوخؤي هااةرَيم و داها يااةكاني  داراي

 اتة نةوتيةكان بة ثَيي ياساي ثةيوةنديدار.سةندوقي داه
سااايي  -7 كاااري يا كااةين و رَي خااؤراك ئة بةثَيي ستانداردي جيهاني ضاكسازي لة كةرتي تةندروسيت دةرمان و 

ماااني  خااؤراك و دةر مااةزراوةي  سااتةش دا ئااةو مةبة بااؤ  بااةر،  بؤ هةر سةرثَيضةيك لةو اليةنة بكرَي ئةطرينة 
 دائةمةزرَينني. هةرَيم سةر بة ئةجنومةني وةزيران

كااارَيكي  -8 هااةموو رَي كاارَي و  باااج ب طاارتين  لااة وةر ثااةروةري  ئااةبَي داد كااةين و  ضاكسازي لة سيستةمي باج ئة
نااة  تااازة ئةطري ياَاوةري  كااانيزم ث باااج و مي ياسايي و كارطَيري ئةطرينة بةر  بؤ رَيطة طرتن لة خؤ دزينةوة لة 

 بةر بؤ رَيكسختين باج.
طاارتن -9 طااة  بااؤ رَي كااةين  بااؤ  كااار ئة لااةبار  فااةتي  ساااندني دةر بااةركار و رةخ ساااي  بااةثَيي يا كاااري  قااؤري  لااة 

 ملمالنَيي بازرطاني رةوا و هانداني كؤمثانياكاني ثشكداري.
ثشتيواني كاري ضاودَيري ثةرلةمان ئةكةين و بؤ ئةو مةبةستةش ثابةند ئةبني بة هةموو رَيكارةكاني  -10

ساا ياَاي يا بااة ث بااةثَيي ضاودَيري لة ثةرلةماني كوردستان  لااةماني و  كاااري ثةر نااةماكاني  ناااوخؤ ب ثااةيرةوي  اي 
 بنةماكاني كاري ثةرلةمان رَيز لة ئؤثؤزؤسيؤني ثةرلةماني ئةطرين.
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سااةندوقة  -11 ئااةو  ئااةوةي  بااؤ  كااةين  كااارا ئة هااةرَيم  لااة  ياادار  ساااي ثةيوةند بااةثَيي يا سةندوقي خانةنشيين 
 طةرةنيت مافةكاني خانةنشينان بكات.

طاا -12 بااةر و بةهةماهةنطي لة بااةرطري و روو سااتةمي  نااي سي بااةهَيز كرد ناااو  لااة ثَي هااةرَيم  سااةرؤكايةتي  ةَل 
بوونةوةي مةترسيةكان و ثاراستين ئاشيت و ئاسايشي هةرَيم ثَيداضوونةوة بة ميكانيزم و رَيكخستين هَيزي 

ناااوخؤ  ثَيشمةرطةي كوردستان و هَيزةكاني ئاساييشي ناوخؤ ئةكةين و هةوَل ئةدةين بة هاوكاري ثسثؤراني
 و دةرةكي ئةم هَيزانة لة ستانداردة سةربازيةكان نزيك بكةينةوة.

كااةس  -13 سااتان  لااة كورد كار ئةكةين بؤ سةروةري كردني ياسا و رَيز طرتن لة سةربةخؤي دادوةري و نابَي 
ساات  لااة دة بااي  يااةتي و حيز سااي و كؤمةال لة سةروي ياسا بَي، هيض كةسَي رَيطةي ثَينادرَي بةهؤي ثَيطةي سيا

باااَلو ي ياااردةي  نااي د كااؤنرتؤل كرد بااؤ  كااةين  جاادي ئة اسا رابكات و خؤي لة دةرةوةي ياسا ببينَيتةوة، و كاري 
 بوونةوةي ضةك لة ناو كؤمةَلطة.

 لة ئاست خزمةتطوزاريةكان:
بااة  1 ساايت  شاارتي تةندرو مااةتَيكي با ناادني خز شاايت و طةيا كار ئةكةين بؤ باشرت كردني كةرتي تةندروسيت ط

خااي هاوواَلتيان و هةو بااؤ دؤ جنااا و  ياَاوةري طو بااة ث َلي جَيطريكردني سيستةمي بيمة يان دَلنيايي تةندورسيت 
نااةخؤش و  مااايف  ساااي  سااي يا نااي رةشنوو شااكةش كرد بااؤ ثَي كااةين  كااار ئة ئااةدةين، و  سااتان  هااةرَيمي كورد

 رَيكخستنةوةي مايف نةخؤش   بؤ ثاراستنيان لة هةر دةستدرَيذيةك.
كااةمكردني  كار ئةكةين بؤ ضارةسةري بنةرةتي -2 نااان و هااةم هَي ساايت بةر نااي ئا ياااد كرد لااة ز بااا  شااةي كارة كَي

بةهةدةر دان و دابةش كردني ثَيشكةوت و طوجناوي كارةبا، و كار ئةكةين بؤ رَيكخستنةوةي طوجناوي نرخي 
 كارةبا و دامةزراندني ميكانيزمي كاريطةر و سةردةميانة بؤ كؤكردنةوةي ثارةي كارةبا لة بةكاربةران.

كااةرتي كار ئ -3 لااة  كااردن  ثااةروةردة و فَير يااةكاني  ةكةين بؤ ضاكردن و بةرز كردنةوةي ئاسيت خزمةتطوزار
نااي  ئاااوايي كرد لااة  شااداري  بااؤ بة كااي  هااةرَيم و دةرة سااةرمايةداراني  طشيت داناني رَيكاري راكَيشاني بةشداري 

بااة مةن ضااوونةوة  بااؤ بةثَيدا كااةين  كااار ئة ثااةروةردةيي و قوتاخبانةي نوَي لةو شوَينانةي ثَيويستة، و  هااةجي 
 طوجناندني ناوةرؤكيان بة ثَيي ستانداردة باوةرثَيكراوةكان.

نااةوةي  -4 بااواري خوارد بااؤ  هااةرَيم  سااةر زةوي  يااةكاني  ضاااوة ئاو لااة سةر طاارتن  سااوود وةر بااؤ  كااةين  كااار ئة
هااة بااة  ياَار زةوي  ئاااوي ذ كاارَي  تااا ب يااان و  هااةموو هاوواَلت تااة  دةر هاوواَلتيان و بة جؤرَيك ئاوي ثاك بطةيةنرَي

 نةدرَي.
هااةوَل 5 هااةرَيم و  ضااؤي  سااتةمي هاتوو سااتان و سي هااةرَيمي كورد . كار ئةكةين بؤ باشرت كردني رَيطة و باني 

كاااري  سااااَلنَيكة هؤ ئةدةين وةبةرهَيين بياني و كةرتي تايبةت بؤ ئةو بوارة راكَيشني و رَيطاوباني هةرَيم كة 
 ةكان نزيك بكةينةوة.زياني طياني و ماَلي هاوواَلتيانة لة ستانداردة باو
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بااوارة  -6 لااة  نااان  بااةر هَي نااي وة فااراوان كرد بااةت و  كااةرتي تاي بااؤ  كااار  بااواري  ساااندني  بااؤ رةخ كااةين  كااار ئة
ساااي  كاارَي و يا جياجياكاني وةكو ثيشةسازي و كشتوكاَل و طةشت و طؤزار تا بةو هؤيةوة دةرفةتي كار زياد ب

 هةرَيم زياتر بكرَي. كار بة جؤرَيك رَيك خبرَي كة دةرفةتي كار بؤ طةجناني
كااةرتي  -7 كاااراني  نااد و كرَي ساااييةكاني كارمة فااة يا سااةرجةم ما سااتنةوةي  كار ئةكةين بؤ زامن كردن و رَيكخ

يااان  ساايت داهاتوو يااايي تةندرو يااان دَلن مااة  كااار و بي تااذمَيرةكاني  شاايين و كا مااايف خانةن ياَاك  بااة جؤر بااةت  تاي
 ثارَيزراو بَي.

فااا -8 شااةهيدان و ئن نااةوادةي  مااةتي خا مااةتي خز نااداراني هةَل سااةرنةطةر و بري نااداماني  كااراوان و كةمالة ل 
جينؤسايد و زيندانية سيساييةكان لة كارة بةراييةكاني حكومةت ئةبَي، و كار ئةكةين بؤ ثَيدا ضوونةوة بة 

    ليستةكانيان و ثاك كردنةوةيان لةو ناوانةي كة بة شَيوةي نائاسيي زياد كراون.
ناا -9 سااتبةر كرد ساايت دة سااتية بااة مةبة خاااوةن ثَيداوي باااري  بااة كارو بااةت  طااي تاي سااتة طرن يااانَيكي شاي ي ذ

 تايبةتةكان ئةدةين.
بااة 10 ياَادان  طااة و ثةرةث سااتين ذين بااؤ ثارا كااةين  – ذينطةي كوردستان طةورةترين سةرمايةي هةرَيمة كار ئة

بااَل كةلتووري ذينطة ثارَيزي، كار ئةكةين بؤ بةكارخستين سيستةمَيكي ثَيشكةوتووي رَيسايكلو ضا رةسةري ز
 و خاشاك و كةمكردنةوةي مةترسي ذينطةيي.                                             

يااةكان و  -11 قااةزا و ناح لةسةر شَيوازي دادثةروةرانة و هاوسةنط كار ئةكةين بؤ ئاوةدان كردنةوةي شار و 
لااة طو نااةوةيان  بااؤ ما كااان  خااةَلكي الدَي نااداني  بااؤ ها ئااةدةين  بااةت  طااي تاي ناادني طرن تااةكانيان و طةيا نااد و دَيها

     خزمةتطوزاري شايستة بؤيان.
لااة  -12 مااةدةني  طااةي  كاااني كؤمةَل كاااري رَيكخراوة تااايي  نااي ثان فااةرةه كرد بااة  ئااةدةين  بااةت  طااي تاي طرن

 ضوارضَيوةي ياسا و ثاَلثشيت بوارة وةرزشي و هونةري و كةلتووريةكان ئةكةين لة هةرَيمي كورستان.
ساانت و كار ئةكةين لة ث -13 طااةي ثَيشخ َيناو طرنطيدان بة خوَيندني باَلا و توَيذينةوةي زانسيت ئةوةي لة رَي

بااؤ  لااةبار  فااةتي  نااي دةر هااةم كرد بةرز كردنةوةي ئاسيت زانكؤ و ثةميانطاكاني هةرَيم لة رووي جؤري و فةرة
ثااةميانطا ئ كااؤ و  كاااري زان سااتنةوةي  بااؤ رَيكخ كااةين  كااار ئة ساايت و  نااةوةي زان ناادن و توَيذي يااةكان خوَي ةهل

 ثَيداضوونةوة بة كؤاَلَييت زانسيت و نرخةكانيان.
مااةت و  -14 بة ئةلَيكرتني كردني كاروباري حكومةت واتة حكومةتي ئةليكرتؤني ض لة ئاست كاروباري حكو

ئااةبَي و  ض لة ئاست ثَيشكةش كردني خزمةتطوزراية ئةليكرتؤنيةكان بؤ هاوواَلتيان لة ئةركة لة ثَيشينةكان 
 لة رؤتني و بةهةدةردان.......... بةو هؤيةوة

بااةم  ياَات،  شااينةكامنان دةب لااة ثَي كااة  لااة ئةر يااان  بااؤ هاواَلت يااةكان  بة ثَيشكةشكردني خزمةت طوزارية ئالكرتؤن
كااوالَييت  ياَات و  هؤيةوة رَيطة لة رؤتني و بةهةدةرداني ساماني طشيت و كاتي هاواَلتيان و دامةزراوةكان دةطري

 تةوة.خزمةتطوزاريةكان بةرز دةكرَي
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لااة  -15 يااة  كااةمانن، بؤ ناادةي واَلتة ماارؤيني و ئاي طااةري  طااةورةو كاري شااتيماني  سااةرمايةيةكي ني طااةجنامنان 
بااةرةو  يااان  سااتةكردني تواناكان ساانت و ئاِرا ميانةي كار و بةرنامةي طشت وةزارةتةكان كار دةكةين بؤ بةكارخ

 رت بؤيان فةراهةم بكرَيت.بنياتناني كؤمةَلطايةكي تةندروست و ثَيكشةوتوو كة ئايندةيةكي طةش
سااتنيان  -16 كااةمان و ثارا كااةلتوري واَلتة ياَاذوويي و  سااةرمايةي م لااة  شااَيكن  يااةكامنان بة شااوَينةوارة مَيذووي

شاايت و  نااةوة و سةرثةرة يااةتي دؤزي بااةهَيزتركردني ئال بااؤ  كااةين  كااار دة ياَات و  شااينةمان دةب لااة ثَي ئااةركَيكي 
ياَاي ثاراستنيان، هةروةها هةوةَلي بةكارخستين كارات بااة ث شااتياري  بااواري طة بااؤ  ري ئةم شوَينةوارانة دةدةين 

 ستانداردي باوةكان. 
 لةسةر ئاسيت ثةيوةندي نَيوان حكومةتي هةرَيمي كوردستان و حكومةتي عَيراقي فيدراَل:

ياادراَلي و  مااةتي ف طااةَل حكو ياَات لة سااتان دةب فااةرمي دانو يااةني  سااتان ال هااةرَيمي كورد مااةتي  كااةم: حكو ية
سااتان ضارةسةكردني كَيش سااتةي دانو سااتان دة لااةماني كورد هااةرَيم و ثةر مااةتي  سااتة حكو ئااةم مةبة بااؤ  ةكان 

 دروست دةكةين بؤ دانوستان لةطةَل بةغدا و بةدةستهَيناني مافة دةستووريةكاني طةلةكةمان.
دووةم: دةستوور ينضينةي هةر دانوستانَيكي هةولَير لةطةَل يةغدا دةبَيت، دؤسيةكاني ثةيوةست بة ماددةي 

( و ثَيشمةرطة و بودجة و سامانةسرووشتيةكان و قةرةبووي ئةنفال و شةهيدان و زينداني سياسي و 140)
ناازيكرتين  لااة  هااةرَيمي  ياااني  سااتووريةكاني هاواَلت فااة دة زيان لَيكةوتوواني دةسيت رذَيمي بةعس و هةموو ما

 ت.كاتدا بابةتي طفتوطؤمان لةطةَل بةغدا لةطةَل حكومةتي عَيراقي فيدراَل دةبَي
بااة  هااةرَيم  ياادارةي  سااتانيةكاني دةرةوةي ئ ضااة كورد شااي ناو نااةوةي رةو سااايي كرد بااؤ ئا سَييةم: هةوَلةكامنان 
نااةوة  طشيت و كةركول بة تايبةتي دةسيت ثَيكردووة و جةخت لة ثَيويسيت خَيراكردني ئةم ثِرؤسةية دةكةي

ياَات و بؤ ئةم مةبةستةش دةبَيت هةرضي زووترة دؤخي سةربازي سةثَيندراو لةم نا وضانة كؤتايي ثَي بهَينر
( و ئةو ئةم ناوضانة لةاليةن ثَيكهاتة رةسةنةكاني ئةو دةظةرانة 10/6/2014بطةِرَيتةوة بؤ دؤخي ثَيش )

 (ي دةستوور بكرَيت.140بةِرَيوةبربدَيت و بة كردةوة دةست بة جَي بةجَيكردني قؤناغةكاني ماددةي )
سااتا هة تاااوةكو ئَي تااريؤر  هااةرَيمي ضوارةم: هةِرةشةي  مااةتي  قااة، حكو هااةموو عَيرا سااةر  طااةورةي  شااةيةكي  ِرة

مااةتي  طااةَل حكو تااةواوي لة كاااري  كوردستان ثابةند بةردةوامي رووبةروبوونةوةي تريؤرستان و ئامادةيي هاو
مااةتي  ياَات حكو بااِر بكر باان  شااةية  ئااةو هةِرة ئااةوةي  فيدراَل و هاوثةمياني نَيودةوَلةتي دذ بة تريؤر هةية، بؤ 

ساات سااتنةوةي هااةرَيمي كورد ياَاراق و دورخ سااوثاي ع كاااري  بااؤ هاو شاامةرطة و  ياَازي ثَي يااة ه مااادةيي هة ان ئا
 هةِرةشةي تريؤرستان لة ناوضة كوردستانيةكاني دةرةوةي ئيدارةي هةرَيم دووثات دةكاتةوة.

سااتان وةك  شاامةرطةي كورد ياَازي ثَي سااتووريةكاني ه فااة دة سااتةبةركردني ما ناااو دة ثَينجةم: كار دةكةين لة ثَي
شااَيك  نااي بة ضااة و دابينكرد تااةكاني موو لااة بابة بااةت  بااة تاي ياادراَل  قااي ف لااة عَيرا بااةرطري  سااتةمي  لااة سي

 ثَيداويسيت سةربازي.
ماااددةي ) نااةماي  سااةر ب لااة  غاااز  نااةوت و  ساايةي  تاارة دؤ ضااي زوو لاَادةدةين هةر شااةم: هةو (ي 112، 111شة

مااةن يااةني ئةجنو بااة ال غاااز  نااةوت  ساااي  كااةين، يا ياَاراق دةستووري عَيراقي فيدراَل ضارةسةر ب نااةراني ع ي نوَي
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ماااددةي ) لااة  ياادراَلي وةك  تااةكاني ف ضاااودَيري داها شاايت  (ي 104دةربضَيت، هةروةها هةوَلدةدةين دةستةي ط
 دةستوور هاتووة داتةزرَيت.

شاايت و  حةوتةم: جةخت لة رةضاوكردني ثشكي هةرَيمي كوردستان لة دامةزوراوة فيدراَليةكاني عَيراق بة ط
 و بةرطري و نةوت بة تايبةتي دةكةينةوة.لة وةزارةتةكاني دةرةوة 

هةشتةم: كار دةكةين بؤ ضةسثاندني هةرضي زياتري بنةماكاني سيستةمي فيدراَلي لة رَيطةي دروستكردني 
طااةَل  شاااراكةت لة تااةوافوق و  تااةوازن و  ساايثةكاني  سااةر ثِرةن جااةخت لة هااةروةها  حااادي،  مااةني ئيتي ئةجنو

 حكومةتي ئيتيحادي دةكةينةوة.
طااةرةنيت نؤيةم: جةخ ساااكة  ياَاك يا بااؤ جؤر نااةوة  ياَاراق دةكةي ياادراَلي ع طاااي ف ساااي داد نااي يا ت لةسةر دةركرد

 سةربةخؤيي دادطاي فيدراَلي بكاتةوة.
 ئازادي و دميوكراسي و ثَيكةوة ذيان:

هااةرَيمي  ناااو  يااةكاني  تااةوةيي و ئايني تااة نة ياَاوان ثَيكها شااتيانةي ن نااة ئا كااةوة ذيا لااةو ثَي ياَاداطري  كااةم: ث ية
لاا سااتان  ياَازدي و كورد سااَلمان ئ عااةرةب و مو مااةني  ساارياني و ئةر شااووري و  لاادان و ئا مااان و ك كااورد و تورك ة 

 مةسيحي و زةردةشيت دةكةينةوة، ئةو تايبةمةنديةي هةرَيم دةثارَيزين و بةهَيزتري دةكةين.
سااااني و  ئاااازادي يةك سااايةكان و  ناااةما دميوكرا باااةهَيزتركردني ب ساااثاندن و  ساااةر ضة يااَاداطري لة دووةم: ث

بااني و دذي دةستخس فااةكانيان دة بااةرطريكاري ما نااةوة،  هااةرَيم دةكةي تين زانياري بة ثَيي ياسا بؤ هاواَلتياني 
 هةموو دةمارطريي و تووندِرةويةكي تايفي و ئايين و رةطةزي و حيزبي دةوةستينةوة.

سااتة ئ سااتينةوة، ثَيوي تااان دةوة لاَاي ئافرة تااان سَييةم: دذي هةر جياكاريةكي رةطةزي و ثةراوَيزخستين رؤ افرة
يااةي  ناااو كا كاااراي  شااداريةكي  طاارن، بة طااةدا وةرب لااة كؤمةَل بة توانا و لَيهاتووي خؤيانةوة رؤَل و ثَيطةي بةرز 

 سياسي و ئابووري و كؤمةاَليةتي هةرَيم بكةن.
هااةرَيم  سااي  ياااني سيا ضااَيوةي ذ لااة ضوار سااي  باااوةِرَيكي سيا بااري و  هااةر  ئااازادن  ضوارةم: هاواَلتياني كوردستان 

ساازا هةَلبذَيرن بااي  بااووني حيز سااةر ثَي سااي و  باااوةِري سيا بااري و  سااةر  كااةس لة هاايض  سااتاندا  لااة كورد ، نابَيت 
لااةم  كااة  تااةوة  سااانة بطةِرَيندرَي ئااةو كة كاااني  فااة زةوتكراوة نااة ما شااَيوةيةكي دادثةروةرا بااة  سااتة  بدرَيت، ثَيوي

 روةوة زيامنةندبوون.
 ثةيوةنديةكاني هةرَيم لةسةر ئاسيت هةرَيمي و نيَودةوَلةتي: 

بااؤ  يةكةم: دام و دةزطا فةرمية ثةيوةنديدارةكاني هةرَيم، ثةوةندية هةرَيمي نَيودةوَلةتيةكان بةِريوةدةبةن 
 ئةم مةبةستة فةرمانطةي ثةيوةنديةكاني دةرةوة لةسةر بنةمايةكي ياسايي نوَي رَيك دةخرَيتةوة.

نااةو سااَي دةكةي تاااني دراو طااةَل واَل باااش لة يااةكي  سااةر ثةيوةند جااةخت لة ضاااوكردني دووةم:  ياَاك را بااة جؤر ة 
 بةرذةوةندي هاوبةش و رَيزي دوو اليةنة ثةرة بة ئاسيت ثةيوةنديةكان لةطةَل بوارةكاندا بدرَيت.

بااة  سااتان  سَييةم: ثشتطريي ضارةسةري ئاشتيانةي طشت كَيشةكاني ناوضةكة دةكةين و ثَيطةي هةرَيمي كورد
 سةري بَيت.ئاِراستةيةك بةكار دةهَينني كة بةشَيك لة رةوتي ضارة
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بااةهَيز  هااةرَيم  لااة دةرةوةي  يااةكان  ضوارةم: حكومةتي هةرَيمي كوردستان هةوَلدةدات نوَينةرايةتي هةنوكةي
بكات، نوَينةرايةتي نوَي بة ثَيي ثَيويست لةو واَلتانة بكاتةوة، زةمينةيةكي لةباريش بِرةخسَينيت بؤ ئةوةي 

 ة.واَلتان زياتر كونسولطةريةكانيان لة هةرَيم بكةنةو
 لةسةر ئاسيت ئابووري و دارايي:

غاااز  نااةوت و  بااة  يةكةم: كار دةكةين بؤ ئةوةي ئابووري هةرَيم فرة ضةشن و فرة رةهةند بَيت، تةنها ثشت 
بااؤ  هااةوَل  ياان،  شااتياري دةدة سااازي و طة شااتوكاَل و ثيشة تااةكاني ك نةبةسرتَيت، بؤ ئةم مةبةستة ثةرة بة كةر

 رتانةدا دةدةين.راكَيشاني وةبةرهَيناني دةرةكي لةم كة
ئااامراز و  بااة  تااة  ئااةم كةر سااتين  بااؤ ثَيشخ كااةين  كااار دة ياَات و  ياادامنان دةب بااوارَيكي طرنط شااتوكاَل  دووةم: ك
بااؤ  كااةين  كااار دة سااتيةكان،  مةكائيين ثَيشكةوتوو و فرةوانكردني جؤري و ضةندي بةرهةم بة ثَيي بنةما زان

نااداوة و سااتكردني بة يااةكان و درو ضاااوة ئاوي ناااني سةر ئاااوي بااةكار هَي نااةوةي  شااةييةكان و طلدا ةرزي و هةمي
هااةمي  سااتين بةر ثَيويست بؤ بواري كشتوكاَل و زيادكردني رووبةري سةوزايي لة هةرَيم، جةخت لةسةر ثارا
جناااوي  خؤماَلي و ثشتيواني جوتياراني هةرَيمي كوردستان دةكةينةوة، كار دةكةين بؤ رةخساندني بازاِري طو

 ن.ناوةوة و دةرةوة بؤ بةرهةكانيا
بااؤ  سااتةمة  ئااةو سي سااتين  هااةرَيم و بةكارخ لااة  بااانكي  سااتةمي  سااتنةوةي سي بااؤ رَيكخ كااةين  كااار دة سااَييةم: 
ئاااَلوطؤري  بااؤ  خزمةتطوزارية كةسي و طشتييةكان و بةكارهَيناني ذمارة بانكيةكان و كارةتة ئةليكرتؤنيةكان 

 دراوي خةرجيةكان و رَيذةي مامةَلة بة ثارةي كاش كةم بكرَيتةوة.
ناااوخؤ و دةرةوة  ضوارةم: ساايت  سااةر ئا هاني وةبةرهَينان دةدةين لة هةموو بوارةكاندا بؤ ئةم مةبةستةش لة

بااؤ  كااةين  كااار دة نااةش  ئااةو بنةمايا سااةر  سااَينني لة دةرفةتي يةكسان و دادثةروةرانة بؤ هةموو اليةك دةرخة
 داِرشتنةوة و هةمواركردنةوةي ياساي وةبةرهَينان لة هةرَيمي كوردستان.

 يت كارطَيِري:لةسةر ئاس
سااتةمي  طااةَل سي ياَات لة جناااو ب كااة طو كااان  يااداري ثاِريزطا يةكةم: كار دةكةين بؤ ضةسثاندني ال مةركةزيةتي ئ
ئااااةرك و  شااااكردني  سااااةاَلتةكان و دابة شااااؤِركردنةوةي دة سااااتان و  هااااةرَيمي كورد كااااارطَيِري  سااااايي و  يا

 بةرثرسياريةتي بة ثَيي ياسا لة ذَير ضاودَيري سةرؤكايةتي حكومةت.
بااة د سااةرةوة  بااؤ  خااوارةوة  لااة  ووةم: كاري جدي دةكةين بؤ تةشويقي هةيكةليةتي دامودةزطاكاني حكومةت 

شااة  مااادةكردني نةخ مااة و ئا كااي تووك شَيوةيةك كة بؤ هةرَيمي كوردستان طوجناو بَيت ئةمةش بة ثَيي ثالنَي
 و طوَيطرتنتان.رَيطايةكي مةدةني لة ماوةي ضوار ساَلي داهاتوو، زؤر سوثاس، سوثاس بؤ كاتتان 

 بةِرَيز هَيمن امحد هةورامي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
سااتنة  زؤر سوثاس بؤ بةِرَيز مسرور مسعود بارزاني سةرؤكي ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان بؤ خ
نااداماني  بااةِرَيزان ئة سااتان،  هااةرَيمي كورد مااةتي  يااةمي حكو نااةي نؤ مااةي كابي شااتييةكاني كارنا لاَاة ط رووي هَي

تااذمَير )ثةر ساابةييَن كا كااة  نااةوة  تااان دةكةي سااتان ئاطادار مااارة )11لااةمان كورد سااايي ذ شااتين ئا (ي 14( داني
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هاااةروةها  مااادةبن،  يااَادا ئا ساااتي خو كاااات و  لااة  كاااة  كااةين  تاااان لَيدة ياَات، داوا ساااتامنان دةب لااةماني كورد ثةر
لاااةمانتاراني ساااةرجةم ثةر شاااتنة  ئاااةم داني هااااتين  تاااايي  ثااااش كؤ كاااة  ناااةوة  شاااتان دةكةي باااةِرَيز  ئاطاداري

يااةمي  نااةي نؤ بااةِرَيزةكاني كابي ياارة  طاار و وةز سااةرؤك و جَي طااةَل  ياَاك لة بااؤ نيوةِرؤخوان شااتكراون  بانطهَي
شااتين  تااايي داني نااة كؤ ياَارةدا دَيي بااةِرَيزان ل يااة  سااةعد، بؤ سااتا  هااؤَلي مامؤ لااة  سااتان  هااةرَيمي كورد مااةتي  حكو

 ئةمِرؤمان، هيواي سةركةوتن بؤ طةلي كوردستان.
 
 
 

 

 
 

 
 
       د. ظاال فريد ابراهيم                              هَيمن هةورامي        يب قهوضي                        مين ن     

 سكرتَيري ثةرلةماني                        جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني  
 عَيراق  -عَيراق                           كوردستان  –كوردستان        عَيراق                        –كوردستان 
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 (ي14ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 2019–7–11رَيكةوتي  شةممة

 هةَلبذاردن ثَينجةميخولي 
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 (14نيشتين ذمارة )ثرؤتؤكؤلي دا
 2019/ 11/7 رَيكةوتي شةممةثَينج 

 -ثةرلةماني كوردستان   11/7/2019رَيكةوتي  رؤذي ثَينج شةممة(ي ثَيش نيوةِرؤي 11كاتذمَير )   
عَيراق بة سةرؤكايةتي بةِرَيز هَيمن هةورامي جَيطري سةرؤك و، بةِرَيز مين نيب قهوضي سكرتَيري 

 ( ي خؤي بةست.2019ساَلي )ثَينجةمي (ي خولي 14ثةرلةمان, دانيشتين ذمارة )

 بةرنامةي كار:
( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان 47( و ماددةي )16بةثَيي حوكمي بِرطةي )يةكةم(ي ماددةي )

(ي ساَلي يةكةم لة 14عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياريدا بةرنامةي كاري دانيشتين ذمارة ) –
تااذمَير )خولي ثَين لااة كا سااتان  لااةماني كورد بااذاردني ثةر شااةممة 11جااةمي هةَل سااَي  يااوةِرؤ رؤذي  ثااَيش ن (ي 

 ( بةم شَيوةية بَيت:11/7/2019رَيكةوتي )
( 27سوَيند خواردن و جَيكردنةوةي ئةو بةرَيزانةي ناويان لة خوارةوة هاتووة بة ثَيي حوكمي ماددةي ) 1

( 22ثةرلةمانتارانةي كة بة ثَيي برطةي هةشتةم لة ماددةي ) ي ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةمان لة شوَيين ئةو
 ي ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةمان بة دةستلةكاركَيشاوة لة ئةنداميةتي ثةرلةمان هةذمار ئةكرَين:

 بةرَيز لةجنة ابراهيم لة شوَيين بةرَيز ظااَل فةريد ابراهيم. 1
 دَلشاد شوكراهلل.بةرَيز شريين عبداهلل عزيز لة شوَيين بةرَيز بَيطةرد  -2
 بةرَيز هيمداد صباح بيالل لة شوَيين ئايدن معروف سليم. -3
 بةرَيز باثري كامال سلمان كامال لة شوَيين بةرَيز عبداهلل حممود حممد. -4
ميكانيزمي هةَلبذاردني سةرؤكي ثةرلةمان بةثَيي حوكمي ماددةي ضواردة و برطةي ضوارةم لة ماددةي  -2

 ؤي ثةرلةماني كوردستان–عَيراق.ثانزةي ثةيرةوي ناوخ
( وةكو رؤذي كؤمةَلكؤذي 2014-8-3خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنيازي برياري دياري كردني رؤذي ) -3

 ( لة ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان–عَيراق.82، 80، 79ئيزيديةكان بةثَيي حوكمي ماددةكاني )
 ةمان:جَيطري سةرؤكي ثةرل -هةورامي بةرَيز هَيمن امحد 

 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.
بة ناوي طةلي كوردستان دانيشتنةكةمان ئةكةينةوة، دانيشتين ذمارة ضواردةي وةرزي طرَيداني يةكةم، 
ساَلي يةكةم، خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان، ئَيستا داوا لة بةرَيز سكرتَيري ثةرلةماني 

 ي دانيشنت خبوَينَيتةوة.كوردستان ئةكةم بةرنامةي كار
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 سكرتَيري ثةرلةمان:بةرَيز مين نيب نادر  قهوةضي/ 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةرنامةي كار:
بةثَيي حوكمي برطةي يةكةم و دووةم و سَييةم لة ماددةي شانزة و برطةي يةكةم لة ماددةي نؤزدة و 

ماني كوردستان–عَيراق دةستةي ( لة ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلة47،48،52،55،56،57ماددةكاني )
( ي ئاسايي خولي بةهارةي ساَلي 14سةرؤكايةتي ثةرلةمان برياريدا بةرنامةي كاري دانيشتين ذمارة )

( ي ثَيش نيوةرؤي ِرؤذي ثَينجشةمة 11يةكةم لة خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةمان لة كاتذمَير )
 ( بةو شَيوةية بَيت:2019– 17 -11رَيكةوتي )

( 27سوَيند خواردن و جَيكردنةوةي ئةو بةرَيزانةي ناويان لة خوارةوة هاتووة بة ثَيي حوكمي ماددةي ) 1 
( 22ي ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةمان لة شوَيين ئةو ثةرلةمانتارانةي كة بة ثَيي برطةي هةشتةم لة ماددةي )

 ن هةذمار ئةكرَين:ي ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةمان بة دةستلةكاركَيشاوة لة ئةنداميةتي ثةرلةما
 بةرَيز لةجنة ابراهيم لة شوَيين بةرَيز ظااَل فةريد ابراهيم. 1
 بةرَيز شريين عبداهلل عزيز لة شوَيين بةرَيز بَيطةرد دَلشاد شوكراهلل. -2
 بةرَيز هيمداد صباح بيالل لة شوَيين ئايدن معروف سليم. -3
 عبداهلل حممود حممد. بةرَيز باثري كامال سلمان كامال لة شوَيين بةرَيز -4
ميكانيزمي هةَلبذاردني سةرؤكي ثةرلةمان بةثَيي حوكمي ماددةي ضواردة و برطةي ضوارةم لة ماددةي  -2

 ثانزةي ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان–عَيراق.
( وةكو رؤذي كؤمةَلكؤذي 2014-8-3خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنيازي برياري دياري كردني رؤذي ) -3

 ( لة ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان–عَيراق.82، 80، 79يةكان بةثَيي حوكمي ماددةكاني )ئيزيد
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: -هةورامي بةرَيز هَيمن امحد 

سوثاس، ئَيستاش داوا سكرتَير ئةكةين بؤ خوَيندنةوةي ثوختةي دانيشنت و ناوي ئةنداماني ئامادة نةبوو 
 بةمؤَلةت و بَي مؤَلةت.

 سكرتَيري ثةرلةمان:بةرَيز مين نيب نادر  قهوةضي/ 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ( بةو شَيوةية بوو:2019-7-10( ي ئاسايي رؤذي ضوارشةمة رَيكةوتي )13ثوختةي دانيشتين ذمارة )
 دةست ثَيكردني دانيشنت لةاليةن بةرَيز سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان. 1
 ثوختةي دانيشنت و ئامادة بوو و ئامادة نةبوواني دانيشتين ثَيشوو. خوَيندنةوةي بةرنامةي كار و -2
 دةست ثَيكردني برطةكاني بةرنامةي كار لةاليةن بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. -3
 ( دةنطي ثةرلةمانتار.88متمانةدان بة زؤر بة بةرَيز )مةسرور مةسعود مستفا( بارزاني بة ) -4
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ئةجنومةني وةزيران و وةزيرةكاني كابينةي وزاري كابينةي خوَيندنةوةي ناوي جَيطري سةرؤكي  -5
 نؤيةمي حكومةتي كوردستان لةاليةن بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران.

 متمانةدان بة جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران و يةكة بة يةكة وةزيرةكان لةاليةن ثةرلةمانتاران. -6
وةزيران و جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران بؤ سوَيند خواردني بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةني  -7

 كابينةي وزاري نؤيةمي هةرَيمي كوردستان.
 تةواو كردني برطةي سَييةمي بةرنامةي كار لةاليةن بةرَيز جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان. -8
خوَيندنةوةي هيَلة طشتيةكاني بةرنامةي كاري وزاري نؤيةم لةاليةن بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةني   -9
 ةزيراني هةرَيمي كوردستان.و

 كؤتايي هَيناني دانيشنت لةاليةن بةرَيز جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان. -10
( ئاسايي خولي 13ناوي ئةو ئةندامانةي مؤَلةت بوون يان بَي مؤَلةت ئامادة نةبوون بؤ دانيشتين ذمارة )

 (:2019-7-10ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةمان لة بةرواري )
 ئامادة نةبوو-ؤ اشقي عبداهللشن 1
 شريين امني عبدالعزيز– ئامادة نةبوو -2
 مؤَلةت -عومسان علي مسايل -3

 سوثاس.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: -هةورامي بةرَيز هَيمن امحد 

سوثاس، بةرَيزان ثَيش ئةوةي دةست بة جَي بةجَي كردني خاَلةكاني بةرنامةي كاري ئةمرؤ بكةين بة 
( بة هؤي ثةالمارَيكةوة لة ثريان شار و دواجار بة هؤي تؤثباراني ناوضةي 7-10 )داخةوة دوَييَن

هاوواَلتيةكي هةرَيمي كوردستان بة ناوي )زةيتون قادر( شةهيد بوو و هةردوو براكةشي )علي  ،سيدةكانةوة
 و سريوان( بريندار بوون، بة ناوي ثةرلةماني كوردستانةوة ثرسة و سةرةخؤشي خؤمان ئاراستةي

خانةوادةي ئةو شةهيدة و هيواي ضاكبوونةوةش بؤ براكةي ئةخوازين، وةكو ثةرلةماني كوردستان ئيدانةي 
هةرجؤرة كردار و ثةالمارَيك ئةكةين كة هةر هيز و اليةن و طروثَيك خاكي هةرَيمي كوردستان ئيستيغالل 

ربازي و تؤثباراني ناوضة بكات بؤ ثةالماري والًََتاني دراوسَي و بةهؤيةوة ئةو والتانةش هريشي سة
، ئةبَي سنووريةكامنان بكةن و لة ئةجنامدا هاوواَلتياني كوردستان زياني طياني و مادديان بةر بكةوَي

ابنرَي و شةر و ملمالنَي لة هةرَيمي كوردستان دوور خبرَينةوة و دئاستَيك بؤ ئةو جؤرة كار و كردةوانة 
نةكرَيتة قورباني، ئَيمة وةكو ثةرلةماني كوردستان اليةنطر و  ئاسايش و سةقامطريي هاوواَلتياني كوردستان

ثشتيواني ضارةسةري ئاشتيانة و دميوكراسيانةي ثرسي كوردين لة ثارضةكاني كوردستان كة بة لةيةك 
تَيطةيشنت و ديالؤطو رَيطاضارةي سياسي و ديبلؤماسي ضارةسةر بكرَين، بةاَلم دذي هةر جؤرة توندوتيذي و 

سةربازي و بؤمباراني فرؤكة و تؤثباراني ئةو واَلتانةي ئةطةر اليةنةكاني ملمالنَي سوورن  ثةالمارَيكي
لةسةر ئةوةي شةري ضةكداري و ثَييان واية ضارةسةري سةبازي كَيشةكان ضارةسةر ئةكات داوايان لَي 
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مي كوردستان دوور ئةكةين ئاستَيك بؤ ئةوة دابنرَي و كَيشة و ملمالنَيكان و كار و كردةوةكانيان لة هةرَي
دان بة ماذةبةجَي كردني خالًَةكاني ئةكةين، ئاة ثَيي بةرنامةي كار دةست بة جَيخبةنةوة، ئَيستاش ب

( ي ثةيرةوي ناوخؤ و ئاماذة بة ذمارة 27حوكمي نؤي هةمواري حةوتةمي ياساي هةَلبذاردن و ماددةي )
ةربةخؤي هةَلبذاردنةكاني ئاراستةي ( كة كؤميسيؤني بااَلي س2019-7-10( لة )431544نووسراوي )

ثةرلةماني كوردستاني كردووة ئةو ضوار ناوةي الي خوارةوة جَيطةي ئةو ثةرلةمانتارا بةرَيزانة ئةطرنةوة 
كة دوَيين متمانةي ثةرلةماني كوردستانيان بة دةست هَيناو بوون بة وةزير لة كابينةي نؤيةمي حكومةتي 

ريتني لة بةرَيز )لةجنة ابراهيم عبدالرمحن( لة جَيطةي دكتؤرة )ظااَل( هةرَيمي كوردستان، ئةو ناوانةش ب
يؤني يةكَييت سكشريين يونس عبداهلل عزيز( لة فرالة فراكسيؤني ثارتي دميوكراتي كوردستان، بةرَيز )

يؤني كسنيشتيماني كوردستان لة جَيطةي بةرَيز )بَيطةرد تاَلةباني(، بةرَيز )باثري كامال سلمان كامال( لة فرا
سيؤني هيمداد صباح بيالل حممد( لة فراكسةردةم بؤ جَيطةي بةرَيز )عبداهلل حاجي حممود(، بةرَيز )

بةرةي توركماني( بؤ جَيطةي بةرَيز  )ئايدن معروف(، ئَيستاش داوا لة بةرَيز لةجنة ابارهيم عبدالرمحن 
 ئةكةين بفةرموو بؤ سوَيند خواردني ياسايي.

 عبداهلل:بةرَيز لةجنة ابراهيم 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

عَيراق و بةرذةوةنديية -بة خواي طةورة سوَيند ئةخؤم كة ثارَيزطاري لة يةكَييت طةل و خاكي كوردستان -
 بااَلكاني بكةم، سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: -هةورامي بةرَيز هَيمن امحد 
 ين بَيت سوَيندي ياسايي خبوات.سوثاس، داوا لة بةرَيز )شريين يونس عبداهلل عزيز( ئةكة

 بةرَيز شريين يونس عبداهلل عزيز:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

عَيراق و بةرذةوةنديية -بة خواي طةورة سوَيند ئةخؤم كة ثارَيزطاري لة يةكَييت طةل و خاكي كوردستان -
 بااَلكاني بكةم، سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: -هةورامي بةرَيز هَيمن امحد 
 سوثاس، بةرَيز )هيمداد صباح بيالل حممد( فةرموو بؤ سوَيند خواردن.

 بةرَيز هيمداد صباح بيالل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

عَيراق و بةرذةوةنديية -بة خواي طةورة سوَيند ئةخؤم كة ثارَيزطاري لة يةكَييت طةل و خاكي كوردستان -
 بااَلكاني بكةم، سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: -امي هةوربةرَيز هَيمن امحد 
 سوثاس، بةرَيز )باثري كامال سلمان كامال( فةرموو.
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 بةرَيز باثري كامال سلمان كامال:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

عَيراق و بةرذةوةنديية -بة خواي طةورة سوَيند ئةخؤم كة ثارَيزطاري لة يةكَييت طةل و خاكي كوردستان -
 بااَلكاني بكةم، سوثاس.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: -هةورامي َيز هَيمن امحد بةر
كة  ،ةي كاري دانيشتنةكةمان ئةكةينمطةي دووةمي بةرناسوثاس، ئَيستاش دةست بة جَي بةجَي كردني بِر

( و برطةي ضوارةم لة 14بريتية لة ميكانيزمي هةَلبذاردني سةرؤكي ثةرلةمان بةثَيي حوكمي ماددةي )
وخؤي ثةرلةماني كوردستان، ئَيستا دةرطاي خؤ ثااَلوتن بؤ سةرؤكي ثةرلةماني ( ي ثةيرةوي نا15ماددةي )

سيؤنَيك ئةيةوَي خؤي بثاوَلَيوَي بفةرموو، دةرطاي خؤثااَلوتن ككوردستان ئةكةينةوة، هةر بةرَيز لة هةر فرا
بةرَيزان داخرا، ئةو بةرَيزانةي خؤيان ثااَلوتووة بؤ ثؤسيت سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان بريتني لة 

)رَيواس فائق، شادي نةزاد(، ئَيستا داوا ئةكةين سةندوقي دةنطدان ئامادة بكرَي و دةست بة ثرؤسةكة 
بكرَي، داوا لة ئةندامَيكي بةرَيز ئةكةين بَيت ناوي ئةو دوو ثاَلَيوراوة لةسةر تةختةكة بنووسَيت، ئَيستاش 

ري ثةرلةماني كوردستان ئةكةين بةثَيي دةست بة ثرؤسةي دةنطدان ئةكةين، داوا لة بةرَيز سكرتَي
رَيزبةندي ناوي ثةرلةمانتاران و حرويف ئةجبةدي ثَينج ، ثَينج ناوي ثةرلةمانتارة بةرَيزةكان خبوَينَيتةوة 

 بؤ ئةوةي بَينة ئَيرة و كارتي دةنطدان وةرطرن و ئازادانة دةنطي خؤيان بدةن.
 :يب قهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمانبةرَيز مين ن

 ز سةرؤكي ثةرلةمان.بةرَي
 بةرَيز ئازاد اكرم بةهرام.

 ئاشنة عبداهلل قادر.
 ئةبو بةكر عمر عبداهلل.

 ئومَيد عبدالرمحن.
 ئيحسان حممد سليم.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: -هةورامي بةرَيز هَيمن امحد 
 تكاية بةرَيزان هَيمين بثارَيزن.

 :يب قهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمانبةرَيز مين ن
 ز سةرؤكي ثةرلةمان.بةرَي

 بةرَيز ادريس امساعيل.
 بةرَيز ارشد حسني.

 .طهبةرَيز امساعيل علي 
 بةرَيز باثري كامال.
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 بةرَيز باملبؤ حممد علي.
 بةرَيز بةختيار شكري سليمان.

 ببةرَيز بدرية امساعيل.
 بةرَيز بذار خالد.

 بةرَيز بهجت علي ابراهيم.
 بةرَيز بهمن كاك عبداهلل.

 ن امساعيل.بةرَيز بةلَي
 بةرَيز ثَيشةوا تاهر.

 بةرَيز جالل حممد عبداهلل.
 بةرَيز جالل حممد امني.

 بةرَيز مجال حويز مستفى.
 بةرَيز جنان جةبار.

 بةرَيز جهاد حسن.
 بةرَيز جوان يونس.

 بةرَيز ضيا محيد.
 بةرَيز حسيبة سعيد.
 بةرَيز حكمت حممد.
 بةرَيز خدجية عمر.

 بةرَيز دابان حممد.
 ز دياري انور.بةرَي

 بةرَيز زكرية امحد.

 بةرَيز فاهي رهبةر.
 بةرَيز رزطار عيسا سوار عيسا.

 بةرَيز رزطار حممد.
 بةرَيز رؤبينة اوميلك.

 بةرَيز روثاك امحد.
 بةرَيز رؤذان ابراهيم.

 بةرَيز رؤذان حممد.
 بةرَيز رؤميؤ حزيران.

 بةرَيز رَيبوار عبدالرحيم.
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 بةرَيز رَيظينط حممد.
 رَيواز فائق. بةرَيز

 بةرَيز زانا خالد.
 بةرَيز زياد جبار.

 بةرَيز زَيدان رشيد.
 بةرَيز ذيان تاهر.

 بةرَيز سارا دلشاد.
 بةرَيز سةروان حممد.
 بةرَيز سعيد مستفى.

 بةرَيز سةفني اغا.
 بةرَيز سالم عبداهلل.

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: -هَيمن امحد هةوراميبةرَيز 
 دانة تكاية هَيمين ثؤَلةكة بثارَيزن.بةرَيزان ثرؤسةي دةنط

 :يب قهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمانبةرَيز مين ن
 فتاح. بةرَيز سلمي

 بةرَيز سةرضنار امحد.
 بةرَيز سةركؤ ازاد.

 بةرَيز سوسن حممد.
 بةرَيز سؤران عمر.
 بةرَيز سيثان سامل.
 بةرَيز سريوان فرج.

 بةرَيز شاخوان رئوف.
 بةرَيز شادي نوزاد.

 شايان كاكة.بةرَيز 
 بةرَيز شنو اشقي.

 بةرَيز شةمؤل اشني.
 بةرَيز شوان كريم.

 بةرَيز شريين امني عبدالعزيز.
 بةرَيز شريين يونس.

 بةرَيز شَيركؤ جودت.
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 بةرَيز صباح حممود.
 بةرَيز زاهر حممد.

 بةرَيز عبداس فتاح.
 بةرَيز عبدالستار جميد.

 بةرَيز عبدالناصر امحد.
 بةرَيز عومسان علي.

 ةرَيز عومسان كريم.ب
 بةرَيز علي محة صاحل.

 بةرَيز فاهيك كمال.

 بةرَيز فةريد يةعقوب
 بةرَيز فةيسل عباس

 بةرَيز كاروان عبدالرمحن
 بةرَيز كازم فاروق

 بةرَيز كاروة عبدالقادر
 بةرَيز كالرا عوديشؤ
 بةرَيز طوليزار رشيد

 بةرَيز طاالوَيذ عوبيد
 بةرَيز طولستان باقي

 ان سعيدبةرَيز طولست
 بةرَيز طؤران عمر

 بةرَيز لةجنة ابراهيم
 بةرَيز لوقمان حممد حاجي

 بةرَيز ليزا فلك الدين
 بةرَيز ليلى عبداجلبار

 بةرَيز حمسني حسني
 بةرَيز حممد سعدالدين 
 بةرَيز حميدالدين حسن

 بةرَيز موذدة حممود
 بةرَيز مسلم عبداللة

 بةرَيز مةم اسكندر مةم 
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 بةرَيز مةم برهان
 رَيز جنات شعبان  بة

 بةرَيز نزار مال عبدالغفار
 بةرَيز هاوري بنا حممد

 بةرَيز هدية مراد
 بةرَيز هلز امحد

 بةرَيز هةذان حسن
 بةرَيز هةورامان محة شريف

 بةرَيز هيمداد صباح
 بةرَيز هَيرش  حسن

 بةرَيز هَيظيدار امحد
 بةرَيز ويسي سعيد

 بةرَيز ياسني خضر طه
 بةرَيز مونا قهوضي

 مياررَيز هَيمن هةوبة
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:  -هَيمن امحد هةورامي بةرَيز 

( برطةي ثَينجةم كؤتايي هاتين ثرؤسةي دةنطدان 14بةرَيزان ئَيستاش بةثَيي حوكمي ماددةي )
هاوكارمان بن بؤ جيا  ،رائةطةينني، داوا لة دوو الوترين ئةندامي بةرَيز ثةرلةماني كوردستان ئةكةين

يؤني سةوز و كسةي دةنطدان، بةرَيزان بؤ شةفافيةتي زياتري ثرؤسةكة داوا لة ئةندامَيكي فراكردنةو
جةنابت، ئَيستا دةست بة جيا كاك زكري وةرة ئرية يؤني نةوةي نوَي يةكيان بَين بةشدار بن، كسفرا

ةكان تؤمار وةو ناوكردنةوةى دةنطةكان ئةكةين، داوا لة ثةرلةمانتارة بةرَيزةكان دةكةين دةنطةكان خبوَينة
 .بكةن لةطةَل دةنطةكان

 بةرَيز سارا دلشاد بكر:
 بةرَيز سةرؤكى ثةِرلةمان.

 رَيواز فائق، رَيواز فائق.
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: -هَيمن امحد هةورامي بةرَيز 

 فةرموو كاك عباس.
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 بةرَيز عباس فتاح صاحل:
 بةرَيز سةرؤكى ثةِرلةمان.

 ،ةى ئامادةبووان و ذمارةى ئةو وةرةقانةى دةنطى لةسةر دراوة راى بطةيةننيثَيويست بوو يةعنى ذمار
 .بيخوَينينةوة سوثاس بؤ جةنابتئينجا 

 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: -هَيمن امحد هةوراميبةرَيز 
 ئةو ذمارةى ئةو كارتانةى كة دانراون بة ثَيى ذمارةى ثةِرلةمانتارةكانن كة ،موالحةزةكةت لة جَيية بةرَيز

ئةوةى كة لَيرة بووةو دةنط دراون ئةو ثةِرلةمانتارة بةرَيزانة  ،(كةى لةناو زةرف بووة111لَيرةن هةر )
 كةين.بدواى ئَيمة دةتوانني هةمووى بذمَيرينةوةو كامةى زؤر شةفافة ئيعالنى  ،ديارن كة كَي لَيرة هةن

 :بةرَيز سارا دلشاد بك

 بةرَيز سةرؤكى ثةِرلةمان.
، رَيواز فائق، رَيواز فائق، شادى نةوزاد، رَيواز فائق، رَيواز ، رَيواز فائقَيواز فائق  رَيواز فائق)رَيواز فائق، ر

فائق، رَيواز فائق، شادى نةوزاد، رَيواز فائق، رَيواز فائق، رَيواز فائق، رَيواز فائق، شادى نةوزاد، رَيواز فائق، 
ئق، رَيواز فائق، رَيواز ، رَيواز فاق، رَيواز فائق، رَيواز فائقرَيواز فائق، شادى نةوزاد، رَيواز فائق، رَيواز فائ

، ةوزاد، شادى نةوزاد، رَيواز فائق، دةنطى سثى، رَيواز فائق، شادى نفائق، رَيواز فائق، رَيواز فائق، رَيواز فائق
راو حساب ة بة هةذمار نةك( دةنطى سثى هةية دوانيان سثية دوانيان هةردووك ناوةكةى نوسراو4تا ئيستا )

، شادى دةنطى سثى، رَيواز فائق ،د، رَيواز فائق، رَيواز فائق، رَيواز فائق، رَيواز فائق، شادى نةوزادةكرَيت
ةوزاد، شادى نةوزاد، رَيواز فائق، رَيواز فائق، رَيواز فائق، رَيواز فائق، رَيواز فائق، رَيواز فائق، شادى نةوزاد، ن

َلة ، باتائق، رَيواز فائق، رَيواز فائق، رَيواز فائق، رَيواز فائقةوزاد، رَيواز ف، شادى نرَيواز فائق، رَيواز فائق
فائق، ، رَيواز دةنط نةدراوة واتا دةنطى سثى، شادى نةوزاد، رَيواز فائق، رَيواز فائق، رَيواز فائق، رَيواز فائق

واز فائق ،دةنطى سثى واتا نةوزاد، رَي، شادى شادى نةوزاد، رَيواز فائق، رَيواز فائق، رَيواز فائق، رَيواز فائق
، ، رَيواز فائقدةنطى سثى ،باتَلة، رَيواز فائق، شادى نةوزاد، رَيواز فائق، رَيواز فائق، رَيواز فائق، رَيواز فائق

ائق، رَيواز ، رَيواز ف، رَيواز فائق، رَيواز فائق، رَيواز فائق، شادى نةوزاد، دةنطى سثى، رَيواز فائقرَيواز فائق
 .(ائق، رَيواز فائق، رَيواز فائقف
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: -هَيمن امحد هةوراميبةرَيز 

( ثةِرلةمانتار لَيرة بوون ئةو كارتانةى كة دابةش 100بةرَيزان ديارة هةر لة سةرةتاى ئةم دانيشتنةوة )
، بؤية ئَيستا بة وةريش بةذدارى ثرؤسةكةيان نةكردو( ثةِرلةمانتا5( كارت هاتؤتةوة ديارة )95كرابون )

( ئةجنامى ثرؤسةى هةَلبذاردنى بةرَيز سةرؤكى ثةِرلةمانى كوردستان را 14(م لة ماددةى )8ثَيي بِرطةى )
( 16( دةنط بةرَيز شادى نةوزاد بة )72ريوازفائق بة ) ئةطةيةنني بةم شَيوةيةى خوارةوة بووة بةرَيز د.

ؤية لَيرةوة بةرَيز )ريواز فائق (بة سةرؤكى ثةِرلةمان و ، ب( دةنط9نةكراو واتا دةنطى سثى )دةنط هةذمار 
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، ئَيستاش داوا لة بةرَيز )د. رَيواز فائق( ةنني و زؤر ثريؤزبايي لَي ئةكةينرا ئةطةيكانديدى سةركةوتو و
 .بِرطةى سَييةمى دانيشتنةكةمانوةك سةرؤكى ثةِرلةمانى كوردستان ئةكةين بَيتة ئَيرة بؤ بةرَيوةبردنى 

 د.رَيواز فائق حسني /سةرؤكى ثةِرلةمانى كوردستان:بةرَيز 
كةسوكارى سةر بةرزى  ،خوشك و برايانى بةرَيز ئةندامانى ثةِرلةمان ،بةناوى خواى بةخشندةى مهرةبان

شةهيدان كؤمةاَلنى خةَلكى كوردستان، سةرةتا سوثاسى بَي ثايانى خؤم ئاِراستةى ئَيوةى بةرَيزو لة ريًَطةى 
متمانةيةى  ، بؤ ئةو بِرواوكؤمةاَلنى خةَلكى كوردستان ئةكةمةم فراكسيؤنةكان و ئَيوةشةوة بؤ سةرج

كة بة  ،هةر لَيرةشةوة زؤر زؤر سوثاسى خوشكى ئازيزمان د.ظااَل ئةكةم ،خشىئةمرؤ بة ئَيمةتان بة
ستياردا توانيان لة قؤناغَيكى راطوزةرى هة ،هاوكارى هةردوو بةرَيزان جَيطرى سةرؤكى ثةِرلةمان و سكرتَير

لةم ئةركة نوَييةدا بةرثرسياريةتيةكى طةورةو مَيذووى ئةخاتة  ،سةرؤكايةتى ثةِرلةمانى كوردستان بكةن
سةر شامنان دَلنياتان ئةكةينةوة لةطةَل هاوكارائ لة دةستةى سةرؤكايةتى ثةِرلةمان هةموو هةوَل و 

ة ذيان و طيانى ثَيكةوة كاركردن بني بؤ توانايةكمان ئةخةينة طةر بؤ ئةوةى فاكتةرى بة هَيزكردنى ثَيكةو
تَيثةراندنى دؤخى قةيرانى سياسي و دارايي و ئابووريةكانى كة لة ضةند ساَلى رابردووا باَلى بةسةر هةرَيم 

، رَيكةوتنى اليةنة سياسيةكان و ية كان و فراكسيؤنةكانة كَيشاب وو ثةيوةنديةكانى نَيوان هَيزة سياس
ى حكومةتى هةرَيم و كاراكردنةوةى دامةزراوةى سةرؤكايةتى هةرَيم هةنطاوى ثَيكهَينانى كابينةى نوَي

لة ثَيناو  ،طرنطن بةرةو دةست ثَي كردنى قؤناغَيكى نوَيى ثَيكةوة كاركردنى فراكسيؤن و اليةنة سياسيةكان
ةتى ضارةسةر كردنى كَيشةو قةيرانةكانى جَيبةجَيكردنى داخوازيةكانى خةَلكى كوردستان وةك سةرؤكاي

ثةِرلةمان هةوَل ئةدةين نوَينةرى هةموو خةَلكى كوردستان بني ضةترى كؤكردنةوةى سةرجةم 
بؤ ئةوةى ثةِرلةمان وةك مةرجةعى بِريارة  ،فراكسيؤنةكان و رةنطة جياوازةكانى ثةرلةمان ئةبني

ردنى ضارةنووس سازةكانى طةىل كوردستان رؤَلى كاراى خؤى لة ثرؤسةى دارشتنى ياساو ضاودَيرى ك
حكومةت و بةدوا داضوون بؤ جَيبةجَيكردنى ياساكان و ثةسةند كردنى بودجةى سااَلنةى هةرَيم بطَيرَي، 

تى هةرَيم و ئةجنومةنى بة هَيز كردنى ثةيوةندي و هاو ئاهةنطى نَيوان سةرؤكايةتى ثةِرلةمان و سةرؤكاية
ئةم قؤناغة نوَييةى ثَيكةوة كاركردمنان  ثَيويستىةسةاَلتى دادوةرى كارَيكى طرنط وسةرؤكايةتى دوةزيران و

دةبَي لة ثَيناو سةرخستنى ثرؤسةى تةشريعى قانوون و بةر قةراركردنى سةروةرى ياساو دابني كردنى داد 
( 10ثةروةري و كؤمةاليةتى و بةرةنطار بونةوةى طةندةَلي و دابني كردنى شةفافيةت دواى تَيثةر بونى )

ستا خةَلكى كوردستان ضاوةرَيى هةنطاوى كردةيي لة ثةِرلةمان و حكومةت مانط بةسةر هةَلبذاردنةكان ئَي
ثاشةكةوتى مووضةى فةرمانبةران ضارةسةركةن َلك وو سةرؤكايةتى هةرَيم ئةكةن بؤ ئةوةى كَيشةكانى خة

دةرفةتى كارو دامةزراندن بة  ،و ئاستى خزمةتطوزارى لةسةرجةم شارو شارؤضكةكان بةرز بكةنةوة وة
لة كؤتاييدا جارَيكى تر  ،ان و دةرضووانى زانكؤكان لة كةرتى طشيت و تايبةت زياتر بكرَيتةوةرووى طةجن

سوثاسى هةموواليةكتان ئةكةم بؤ ئةو بِرواو متمانةيةى بة ئَيمةتان بةخشى دواى كؤتاى هاتنى ثشووى 
ةنطى سةرجةم دانيشتنةكان و دةست ثَيكردنةوةى وةرزى نوَيى ياسادانان بة ثشتيوانى خواو هاو ئاه
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بؤ ئةوةى لة ئاست خواست و ضاوةروانيةكانى ئَيوةو كؤمةاَلنى خةَلكى  ،فراكسيؤنةكان كار ئةكةين
 .تى شةهيدان و ئةنفالكراوان دابنيكوردستان و كةسوكارى سةربةس

 :ش بِرطةى سَييةمى بةرنامةى كارةكةمان جَي بةجَي ئةكةين كة بريتيةندامانى بةرَيزى ثةِرلةمان ئَيستائة
( وةك و رؤذى كؤمةَلكوذى  2014-8-3) ِريارى ديارى كردنى رؤذى لة خوَيندنةوةى يةكةمى ثَيشنيازة ب

( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةِرلةمانى كوردستانى 82(و)80(و)79ئَيزدييةكان بة ثَيى حوكمى ماددةكانى )
بؤ ئةوةى بفةرموون بؤ عَيراق بؤ ئةم مةبةستة داوا لة بةرَيزان سةرؤكايةتى ليذنةى ياسايي ئةكةين 

خوَيندنةوةى ثرؤذة بِريارةكة وةهةروةها داوا لة هةدية خان ئةكةين كة تاكة نوَينةرى ئَيزديةكان 
 .وونةسة،ضونكة بؤخؤى داواى كردووةبفةرموَيت لة طةَل ليذنةى ياسايي بَيتة سةر م

 بةرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةرَيز سةرؤكى ثةِرلةمان.

( وةك رؤذى كؤمةَلكوذى ئَيزديةكان  كة لة اليةن 2014-8-3ديارى كردنى رؤذى ) ثَيشنيازى بِريارى
(ماددة ثَيكهاتووة لةطةَل 7ذمارةي ياسايي ئةندامانى ثةِرلةمانةوة ثَيشكةشكراوة، ئةم ثَيشنيازة بِريارة لة )

ية موراد حةيدةر، وة ئةمانةن، )هةدهؤيةكانى دةرضواندن ناوى ئةندامانى ثةِرلةمان ئةوانةى واذؤيان كردو
للة ئةمحد، ليزا ، بةهمةن كاكة عبداطاهر مصطفى، ثَيشةوا ئومَيد عبدالرمحان حسن، جنات شعبان عبداللة

، جيهاد داللة حسن، حيكمةت حممد عبو زيد، عبدالسالم عبتةتةر خان ىمصطففةلةكةدين صابر، سعيد 
رشيد  ، زيدانمريخان، ليلى عبداجلبارةن حممد ، سةوسطهدجية عمر خ، راهيم، احسان حممد سليمحسن اب

، براهيم طةردى، طوليزار رشيد حاجى، حسيبة سعيد اخان، بةختيار شوكرى سليمان، بةهجةت على ابراهيم
سعيد ويسى، سةفني اغا عمر ، ويسى د عومسان، سةروان حممد على حاجى، زانا خاليد امساعيلطةالوَيذ عبي

براهيم على، نزار ، رؤذان امد، مةم اسكندر مةم اسكةندةركريم حم، شوان اغا قادر، هيظيدار امحد سلمان
د على ، زاهر حمممد، رَيبوار عبدالرحيم عبداللة، رزطار عيسى سوار، جوان يونس حممال عبدالغفار

ن باقى سليمان، ، طوَلستائةمحدطاهر ، ذيان مد عبداللة ثةرَيشان، جالل حممصطفىخةيالنى، حمسن حسني 
مد حممد على، ئةرشةد حسني ، رَيظينط حمر خالد عبداللة، ضيا محيد شةريف، بذادصباح حممود حمم

، عبدالناصر َين، كاروان عبدالرمحان عبداللة، سةركؤ ئازاد حسواز فائق حسني، عباس فةتاح صاحل، رَيحممد
ن للة قادر، شاخةوا، ئاشنا عبداامحد على، رؤذان حممد كريم، هةذان حسةن امحد، لقمان محد حاجى

، جالل حممد امني امحد، بةَلَين امساعيل حاجى ابراهيم، شايان كاكة صاحل حممد، طؤران مصطفىرةئووف 
ف سةليم، سارا دَلشاد ، ئايدن معرومحة صاحل، حممد سعدالدين انوةر ، علىعمر على، دابان حممد حسني

هيك كمال صوغومون ( زؤر فا ،ا عوديشو يعقوب، جنان جبار بويا، كالربكر مولود، رؤبينة اوميلك عزيز
 .سوثاس

داوا لة بةرَيزتان دةكةين ئةم ثَيشنيازة بِريارة ئاِراستةى  ،بارى ياسايي ثةِرلةمانئَيمة وةك و ليذنةى كارو
 .كان بكرَيت زؤر سوثاسليذنة ثةيوةنديدارة



 335 

 واز فائق حسني /سةرؤكى ثةِرلةمانى كوردستان:بةرَيز د.رَي

جينؤ  ،كاروبارى شةهيدان و ،تةى ليذنة هةميشةيةكانى كاروبارى ياسايي وئةم ثَيشنيازة بِريارة ئاِراس
، بةرَيزان لةبةر ئةوةى مةبةستمانة ئةم ان دةكرَيسايدو زيندانيانى سياسي و سةرجةم ئةندامانى ثةِرلةم

َي داواتان ل ،( كة رؤذى كارةساتى شةنطالة دةرجبَي لة ثةرلةمانى كوردستانةوة8-3ثرؤذة بِريارة رؤذى )
بؤ ئةوةى ثرؤذة  ،( لة ثةيرةوى ناوخؤى ثةِرلةمانى كوردستان دةنط بدةن92ئةكةم بة طوَيرةى ماددةى )

ئةطةر هةر ئةندامَيكى بةرَيزى ثةِرلةمان لةطةَل ئةوةية كة ئةم  ،بِريارةكة خةسَلةتى بة ثةلةى بدرَييَت و
زؤر سوثاس ئةم ثرؤذة بِريارة ئةم  ى ثَي بدرَي دةستى بةرز بكاتةوة؟ثرؤذة بِريارة خةسلةتى بة ثةلة

كةس دذ  (ئةندامى ثةِرلةمان خةسَلةتى بة ثةلةى ثَي دةدرَي كَي لة دذة؟95ثَيشنيازة بِريارة بة دةنطى )
دا هاتووة كة قوربانيانى كارةساتى ماددةكانى ئةم ثَيشنيازة بِريارةة، بةرَيزان لةبةر ئةوةى يةكَيك لة يني

جينؤ سايدى ئَيزييةكان بة شةهيد ئةذمار دةكرَيت ئَيمة لة دةستةى شةنطال و ئَيزدييةكان كان 
(م كة باس لةوة دةكات ثَيش 4( ثةيرةو بِرطةى )79سةرؤكايةتى ثَيمان واية دةبَي بة طوَيرةى ماددةى )

دةرضواندنى هةر ياسايةك كة بارطرانى دارايي هةية دةبَي داوا لة حكومةت بكرَي بؤ ضوونى خؤى بلَي لةو 
يةوة داوا دةكةم ليذنةكانى ياسايي و شةهيدان هةر ئةمرؤ ئةرك بكَيشن كؤبوونةوة بكةن لةو بارةيةوة بارة

بؤئةوةى بة زووترين كات ئةم ثَيشنيازة بريارة بؤ وةرطرتنى بؤ ضوون ئاِراستةى حكومةت بكةين و لة ناو 
ا وةاَلمان بدةنةوة،  ضونكة  زةمةن نوسراوةكة ان دا بَيطومان داوامان لَي ئةكةين دةبَي لةماوةى هةفتةيةك

بة بِريارَيكى ( ثرؤذة ثَيشنيازة بِريارةكة بيَب 8-3ية دةمانةوَي لة )يلةو بابةتةيا لة مة صاحلى ئَيمةيا ن
 .تةشريعى زؤر سوثاس

بةرَيزان ئةندامانى ثةِرلةمان لةبةر ئةوةى درَيذكرنةوةى ماوةى كاركردنى ثةِرلةمان بة مةبةستَيكى ديارى 
دستان بوو و ئَيمة ئةركةكةمان او بوو ئةويش ثةسةندكردنى كابينةى نؤيةمى حكومةتى هةرَيمى كوركر
بيخةينة رووى بةرَيزتان كة لةماوةى ئةم خولةى  ،جَي طةياندوة، بؤية دةمانةوَي بؤتان خبوَينينةوةبة

 تةشريعى كة رابروو ئةمرؤ دوا رؤذيةتى ثةِرلةمانى كوردستان ضى كردووة.
ئاسايي ياساو بِريارةكان ذمارةى ( دانيشتنى نا1نيشتنى ئاسايي و )( دا14دانيشتنةكانى ثةرلةمان ) يةكةم: 

(بوون ئةو ثَيشنيازة 7(بوون ذمارةى فةرمانةكانيش )9بوون ذمارةى بِريارةكان ) ( ياسا2ياساكان )
( 15لةمان لة كؤى )( كؤبونةوةى ليذنة هةميشةيةكانى ثةِر4ياسايانةى خوَيندنةوةى يةكةمى بؤ كراوة )

( كؤبوونةوةى ئاسايي 89( )2019-7-9( تا )2019-4-1ليذنةى هةميشةيي ثةِرلةمان كة لة بةروارى )
ليذنةكان كراوة لةم خولةى ثةِرلةمان ليذنة هةميشةيةكانى ثةِرلةمان هةَلبذَيردرا كؤبونةوةى ليذنةكان بة 

و جَيطرى سةرؤك و برياردةرى ليذنة  ئامادةبونى جَيطرى سةرؤك و سكرتَيرى ثةِرلةمان سةرؤك
هةميشةيةكان هةَلبذَيردرا ياساى كارا كردنةوةى دامةزراوةيي سةرؤكى هةرَيمى كوردستان عَيراق و 

زطاكان لة هةموارى شَيوازى هةَلبذاردنى سةرؤك تا ثةسةند كردنى دةستوور يةكةمني هةموارى ياساى ثارَي
راكردنةوةى دامةزراوةى سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستان عَيراق دواى كا ،ضوَيندراهةرَيمى كوردستان دةر
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وةك سةرؤكى  (2019-5-28(ى رؤذى )6بارزانى (لة دانيشتنى ذمارة ) مصطفىبةرَيز )نَيضريظان ادريس 
)نَيضريظان ادريس  ( بةرَيز2019-6-10ى ) (7هةرَيم لة ثةِرلةمان هةَلبذَيردرا لة دانيشتنى ذمارة )

(ى 8َيندى ياسايي خوارد بؤ ثؤستى سةرؤكى هةرَيمى كوردستان لة دانيشتنى ذمارة )بارزانى(سومصطفى 
( لة ثةِرلةمانى 7بة بريارى ذمارة ) بارزانى (مصطفى بةرَيز )مسرور مسعود  (2019-6-11رؤذى )

(ى ساَلى 1كوردستان بؤ ثؤستى سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران ناوزةندكرا بة مةرصوومى هةرَيمى ذمارة )
بارزانى( لة اليةن بةرَيز سةرؤكى هةرَيم راسثَيردرا بؤ ثَيكهَينانى  مصطفى( بةرَيز )مسرور مسعود 2019)

( ثةِرلةمانى 2019-7-10(ى )13(يةمى حكومةتى هةرَيمى كوردستان لة دانيشتنى ذمارة )9كابينةى )
سوَيندى ياساييان  (مى حكومةتى هةرَيمى كوردستان و9زارى )ةكوردستان متمانةى بةخشى بة كابينةى و

 .ردةم ثةرلةمانى كوردستاندا خواردلة بة
 ئةندامانى بةرَيزى ثةِرلةمان ئيستاش دانيشتنةكةمان هةَل ئةطرين فةرموون .
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