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 دةسثَيكثرؤتؤكؤلي دانيشتين 
 3/2020/ 1 رَيكةوتي شةممةيةك 

 -ثةرلةماني كوردستان   1/3/2020رَيكةوتي  رؤذي يةك شةممة(ي ثَيش نيوةِرؤي 11كاتذمَير )   
هةورامي  بةِرَيز هَيمن  سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبوونينيق حسئعَيراق بة سةرؤكايةتي د. رَيواز فا

ساَلي ثَينجةمي جَيطري سةرؤك و، بةِرَيز مين نيب قهوضي سكرتَيري ثةرلةمان, دانيشتين دةسثَيكي خولي 
 ( ي خؤي بةست.2020)

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

لةةة عَيراق، دةستةي سةرؤكايةت – كةةةم  سةةاَلي ية سةةثَيكي  شةةتين دة كةةاري داني مةةةي  يةةدا بةرنا لةةةمان بِريار ي ثةر
تةةذمَير ) لةةة كا سةةتان  لةةةماني كورد شةةةممة 11خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةر يةةةك  يةةوةِرؤ رؤذي  ثةةَيش ن (ي 

 ( بةم شَيوةية بَيت:1/3/2020رَيكةوتي )
ةهيداني كوردستان و عَيراق لةطةَل مارشي يةكةم: يةك دةقيقة بَي دةنطي وةستان بؤ رَيزلَينان لة طياني ش

 نةتةوةيي.
دووةم: كردنةوةي خولي بةهارةي ساَلي دووةم لة خولي هةَلبذاردني ثَينجةمي ثةرلةماني 

(ي 18كوردستان–عَيراق، لةاليةن بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان بة ثَيي حوكمي بِرطةي سَييةم لة ماددةي )
 .ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان

سَييةم: طوتاري بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان بةبؤنةي كردنةوةي خولي بةهارةي ساَلي دووةمي خولي 
 ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان–عَيراق.

ضوراةم: خوَيندنةوةي دووةمي ثَيشنيازي ياساي بةرنطاربوونةوةي بةقاضاخ بردني نةوت لة هةرَيمي 
ماني ( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلة89، 88، 87ماددةكاني )كوردستان–عَيراق، بةثَيي حوكمي 

 كوردستان–عَيراق.
 ق حسني/ سةرؤكي ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.رَيواز فا

 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.
(ي وةرزي بةهارة لة ساَلي دووةم، خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني 1بة ناوي طةلي كوردستان، دانيشتين ذمارة )

دستان دةكةينةوة، سةرةتاي دانيشتنةكةمان بة يةك دةقيقة بة بَي دةنطي وةستان بؤ ثةرلةماني كور
رَيزلَينان بؤ طياني شةهيداني كوردستان و عَيراق لةطةل مارشي نةتةوةيي دةست ثَيدةكةين، ئَيستاش داوا 

 ة، فةرموو.لة بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان دةكةين كة بةرنامةي كاري ئةم دانيشتنةمان بؤ خبوَينَيتةو
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 بةِرَيز منى نيب قةهوةضي/ سكرتَيري ثةرلةمان:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةرنامةي كار:
(، بِرطةي سَييةم لة ماددةي 16( لة ماددةي )3، 2، 1بةثَيي حوكمي يةكةم لة ماددةي حةوت، بِرطةي )

ق، دةستةي سةرؤكايةتي ( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان–عَيرا48، 47(، ماددةكاني )18)
ثةرلةماني كوردستان بِرياريدا بةرنامةي كاري دانيشتين كردنةوةي خولي بةهارةي ساَلي دووةم لة خولي 

(، 1/3/2020(ي ثَيش نيوةِرؤ، رؤذي يةكشةممة رَيكةوتي )11ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةمان كاتذمَير )
 بةم شَيوةية بَيت:

ةستان بؤ رَيزلَينان لة طياني شةهيداني كوردستان و عَيراق لةطةَل مارشي يةكةم: يةك دةقيقة بَي دةنطي و
 نةتةوةيي.

 دووةم: كردنةوةي خولي بةهارةي ساَلي دووةم لة خولي هةَلبذاردني ثَينجةمي ثةرلةماني كوردستان
ِرةوي (ي ثةي18–عَيراق، لةاليةن بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان بة ثَيي حوكمي بِرطةي سَييةم لة ماددةي )

 ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان.
سَييةم: طوتاري بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان بةبؤنةي كردنةوةي خولي بةهارةي ساَلي دووةمي خولي 

 ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان–عَيراق.
 ضوراةم: خوَيندنةوةي دووةمي ثَيشنيازي ياساي بةرنطاربوونةوةي بةقاضاخ بردني نةوت لة هةرَيمي

 ( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان89 ،88، 87كوردستان–عَيراق، بةثَيي حوكمي ماددةكاني )
 –عَيراق، زؤر سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:حسني قئبةِرَيز د.رَيواز فا

بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، دةست بةجَيبةجَيكردني بةرنامةي كار دةكةين، ئةمِرؤ دانيشتين ذمارة 
 وةرزي بةهارة لة ساَلي دووةم دةكةينةوة، بة خوَيندنةوةي طوتارَيك دةست ثَي دةكةين.(ي 1)

( كردنةوةي وةرزي تةشريعي بةهارة لة ساَلي 1/3/2020بة ناوي خواي طةورة و ميهرةبان، ئةمِرؤ )
تياني دووةم، لة خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان، لة كاتَيكدا رادةطةيةنني كة هاووآل

ؤناداية كة بة قاوةرةي هةرَيمي كوردستان لةبةردةم تةحدي و ثَيشطري لة باَلوبوونةوةي نةخؤشي كؤِر
شَيوةيةي رَيذةيي زؤربةي واَلتاني جيهاني طرتؤتةوة و هاوكات لةبةردةم ئيستيحقاقَيكي سياسيشداية كة 

ةت بة تةحدي يةكةم ئَيمة لة ثَيكهَينانةوةي كابينةيةكي تري حكومةتي عَيراقي ئيتيحادية، سةبار
ثةرلةماني كوردستان لة روانطةي ئةركي نوَينةرايةتيمان ثشتطريي خؤمان بة هةر رَيكار و رَيوشوَينَيكي 
زانسيت و ئيداري و ثَيويست رادةطةيةنني كة دامةزراوةو دةزطاكاني هةرَيم بِرياري لةبارةوة دةدةن، هاوكات 

تواني هةرَيمي كوردستان دةكةين كة هاوكاري و دةستداري راسثَيردراواني داوا لة هاووآلتيان و تةواوي دانيش
وبووني وبوونةوةي نةخؤشيةكة بكةن و، لة ئَيستاشةوة دةسيت ماندوبة ئةركي رَيطرتن و ثَيشطري لة باَل
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سةرضاوةي مرؤيي دامةزراوة تةندروستييةكان دةطوشني و سوثاسطوزاري هةموو ئةو كارمةندانةي كة 
ثةِراندني دؤخةكةيان لة ئةستؤية، هاوكات حكومةتي هةرَيم رادةسثَيرين بة ضاودَيري تووندي ئةركي تَي

طرتين لة طواستنةوةي نةخؤشيةكة، َيدةروازة سنوورييةكان و فِرؤكةخانةكان و بازاِرةكان، يةكةميان: بؤ بةِر
تيان لةاليةن بةشَيك لة دووةميان: بؤ رَيطري لة ئيستيغالكردني ئةم هةلومةرجة و ثَيداويسيت هاووآل

بازرطانانةوة، سةبارةت بة ئيستيحقاقي هةرَيمي كوردستان لة كارنامةو ثَيكهاتةي كابينةي حكومةتي 
عَيراقي ئيتيحادي ثةرلةماني كوردستان، سةرةِراي مكوِربوون لةسةر ثاراستين قةوارةي دةستووري هةرَيمي 

ةزراوة دةستوورييةكاني تر، جةخت لة تايبةمتةندي كوردستان لة رووي سياسيةوة هاوئاهةنط لةطةَل دام
قةوارةي هةرَيم و مافة دةستوورييةكاني لة ضوارضَيوةي عَيراقدا دةكاتةوة و ثَيداطريي دةكةين لةسةر 

مةي كابينةدا اجؤرَيك كة روون و ئاشكرا و لة نَيو كارنَيردراوةكامنان لةطةَل بةغدا، بةدؤسية هةَلثس
ئةمةش دةبَيت ثشكي لة ثَيكهاتةي وزاري حكومةتةكة لةاليةن هةرَيمي كوردستان و جَيطةي بكرَيتةوة، بؤ 

دامةزراوة دةستوورييةكانةوة دياري بكرَيت، هاوكات دةبَي شاندي دانووستكاري هةرَيم ئةو كاتة خؤي بة 
ةبن، سةركةوتوو بزانَيت كة كوتلة ثةرلةمانييةكاني ثشتيواني لة سةرؤك وةزيراني راسثَيردراو ئاماد

خاوةنداري لةو بةَلَينانة بكةن كة )حممد توفيق عةالوي( بة هةرَيمي كوردستاني دةدات، ضونكة زؤرينةي 
ودجة و شايستةيي دارايي جوتياران و ثَيشمةرطة و ذيرخاني وماف و شايستةييةكاني هةرَيم لة بواري ب

رازامةندي ئةجنوومةني نوَينةران ئابووري و ئاساييكردنةوةي دؤخي ئةمين ناوضة كَيشة لةسةرةكان بةبَي 
ئاسان نيية، بطرة اليةني كةميشي نايتة دي، سةرؤك وةزيران خودي خؤي ناتوانَي بةَلَينةكاني جَي بةجَي 
بكات، بةَلكو دةبَي ئةو بةَلَين و رَيكةوتنانة لةاليةن كوتلة ثةرلةمانييةكاني تر خاوةنداري و تةبةني 

 مان، سةبارةت بة وةرزي تةشريعي بةهارة هاوكات لةطةَل جةختبكرَيت، ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلة
كردنةوةمان لة ميكانيزمي كاري ثَيكةويي و دةستة جةمعي دةمانةوَيت بةِرَيزتان بةرضاو روون بن 
سةبارةت بةو ثَيشنازة ياسا و بِريارانةي كة ئاِراستةي ثةرلةماني كوردستانتان كردبوو، بؤ ئةو مةبةستة 

ن بؤ زانياري و ذمارة و هةنطاو و ئاسيت كاركردن لةسةر هةر ثَيشنيازَيك ئامادةكردووة و ضةند خشتةيةكما
لة ضةند رؤذي ئايندةدا ئاِراستةي سةرجةم فراكسيؤنةكاني دةكةين، لةو روانطةيةي هةموو ئةو 

لة ضارةنووسي  ثةرلةمانتارة بةِرَيزانةي كة واذوويان لةسةر ثَيشنيازي ياسا و بِريارَيك كردووة مايف خؤيانة
ثَيشنيازةكة بثرسنةوة، بةِرَيزان، وةك هةموو اليةكيش ئاطادارن لة كؤي ئةو بابةتانةي وةرزي ثَيشوو لة 
كارنامةمان بوو، بؤ ئةوةي بيانكةين بة ياسا يان بِريار سةرةِراي ئةوةي رةنطة لة ئاست و خواستيان 

اربوونةوةي ماددةي هؤشبةر، ياساي بة خاوةنكردني نةبووبَي، بةاَلم توانيمان ياساي ضاكسازي، ياساي بةرنط
زةويية زَيدةِرؤكان، ضةند ياسا و برٍِِيارَيكي تري طرنط ثةسةند بكةين، بؤ ئةم وةرزةش بة هاماهةنطي 
لةطةَل حكومةتي هةرَيمي كوردستان بابةتةكاني وةبةرهَينان، ثاراستين مايف نةخؤش، ثاراستين ساماني ئاو، 

ةكان، ثاراستين بةرهةمي خؤماَلي، ئةجنومةني دةرمان و خؤراك، ي، دةروازة سنووريثاراستين شوَينةوار
كردني دةرهَيندراوةكاني نةوت،  قةدةغةكردني بة قاضاخ بردني نةوت، رَيكخستين فرؤشتين هةناردة
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ن نطي نَيوان سةرؤكايةتي و فراكسيؤةةتي كاري تةشريعي ثةرلةمان دةبن، بةو هيوايةي بة هاوئاهيئةولةوي
و ليذنةكاني ثةرلةمان كوردستان و بة هاوكاري راوَيذكاران بتوانني زؤربةي ئةو بابةتة طرنطانة بة ياسا و 

ةكاني بؤ ثِرؤذة ياساي يبِريار رَيك خبةين، هةورةها داواكارين حكومةتي هةرَيميش هةرضي زووة ئامادةكاري
بؤ ئةوةي  ،ة بواري ضاكسازي تةواو بكاتخانةنيشيين يةكطرتووي هةرَيم و ثِرؤذة ياساكاني تةواوكاري ل

دادثةروةري بؤ خانةنيشينان بطةِرَيتةوة، هةمووان بة هةمان ثَيوةر و بة ثَيي ئيستيحقاق مايف خؤيان 
وةربطرن، وةك ضؤن ثَيويستة ثةرلةمان لة بواري ضاودَيري كاراتر ئةركي خؤي جَي بةجَي بكات، دةبَيت 

يش لة وةاَلمدانةوةي ثرسيار و بةدواداضوونةكاني ثةرلةمانتاران و ئةجنوومةني وةزيران و وةزارةتةكان
ليذنةكاني ثةرلةمان بة تةواوي ثابةندي ئةو ماوة زةمةنيية رَيكخراوانة بن كة لة ياسا بةركارةكاني 
ثةيِرةوي ناوخؤدا هاتووة، بؤ ئةوةي هةردوو دامةزراوة دةستوورييةكة تةواوكاري كار و بةرثرسياريةتي 

و ناِرووني و طومان لةسةر دؤسيةكاني نةوت و داهات و خةرجي و وةبةرهَينان و ئيدار و  يةكرتبن
سَيكتةرةكاني كةرتي طشيت نةمَينَيت، لة كؤتاييدا هيوادارم كة قةوارةي هةرَيمي كوردستان و 

ان، دةست بة دانيشتوانةكةي ثارَيزراوبن لة قةيران و دةرد و بةاَل، زؤر سوثاس، بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةم
جَيبةجَيكردني بِرطةي ضوارةمي بةرنامةي كار دةكةين كة خوَيندنةوةي دووةمي ثَيشنيازة ياساي 

ةتي لة هةرَيمي كوردستان–عَيراق، بة ثَيي يبةرنطاربوونةوةي بة قاضاخ بردني نةوت و لة دةرهَيندراوةكاني
وردستان، بؤ ئةم مةبةستةش داوا لة ( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني ك89، 88، 87حوكمي ماددةكاني )

ةكان لةطةَل كاروباري ياسايي دةكةين كة يهةردوو ليذنةي ثيشةسازي و وزة و سةرضاوة سرووشتي
 بفةرموون بؤ شوَيين خؤيان، كاك د. رَيبوار فةرموو.

 بةِرَيز د.رَيبوار عبدالرحيم عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( هةرضي نووسراوَيك يان ثرساندنَيك ئاِراستةي 3، 2، 1( بِرطةي )60) بةِرَيزتان دةزانن بؤ ماددةي
( رؤذة، مانطي 21وةزيرَيكي بةِرَيز دةكرَيت، ثَيويستة لة ماوةي حةفتةيةك يان لة زؤرترين حاَلةتدا )

( ضةند ثرسيارَيكم ئاِراستةي بةِرَيز وةزيري طواستنةوة و طةياندن كردووة، بةداوداضوون بؤ 2019/ 12)
طوزاري ئينتةرنَييت هةندَيك دةظةري سةر بة مَيرطةسؤر و بارزان، بةاَلم خزمةتووني و نةبووني ب

بةداخةوة تاوةكو ئَيستا وةاَلمةكامن بةدةست نةطةيشتووة، تكادةكةم بةدواداضوونَيك بؤ ئةم بابةتة بكةن، 
 زؤر سوثاس.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:حسني قبةِرَيز د.رَيواز فائ

اماني ثةرلةمان، من دَلنيام بةشَيكي زؤر لة خاَلة ثةيِرةوييةكاني بةِرَيزتان كة ئاِراستةي بةِرَيزان ئةند
سةرؤكايةتي ثةرلةماني دةكةن، ثةيوةندي بة بابةتي وةاَلم نةدانةوةي ثرسيارةكانتان هةية لةاليةن 

ي راثةِراندووة ئةجنوومةني وةزيران و وةزيرة بةِرَيزةكان، ئَيمة ئةركي خؤمان لة دةستةي سةرؤكايةت
بةوةي كة ثرسيارةكانتان لة وةخيت خوَيدا ئاِراستة دةكةين، ئةطةر وةاَلمي نةداتةوة جةخت كردنةوة 
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( ثرسياري وةاَلم نةدراوةمان هةية، بة طوَيرةي ئةو ثةيِرةوةي 115دةكةين، ئَيمة لة ئَيستادا زياتر لة )
ةكانيش نكؤَلي حكومةت و ئينكاري حكومةت، لةبةر دةسيت بةِرَيزتانداية و بة طوَيرةي ياسا بةركار

وةزيرَيك، سةرؤكي ئةجنوومةني وةزيران، جَيطري سةرؤكي ئةجنوومةني وةزيران لة جَي بةجَيكردني ئةو 
ياسايانةي لةبةر دةسيت بةِرَيزتانة خؤي هةنطاوي تري هةية، لةبةر ئةوة ضيرت لة ناو هؤلي ثةرلةمان بة 

 وةآلمي دةرفةتي ئةوة نادةين ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان باس لةوة بكات كة داواي لَيبوردنةوة وا دةَلَيني
ثرسيارةكةي نةدراوةتةوة، ئَيمة لة دةستةي سةرؤكايةتي ئةوةي لة ئةستؤمانة كردوومانة، ئَيستا ئَيوة 

 بؤخؤتان هةنطاوةكاني تر دةست ثَي بكةن، فةرموو كاك هَيظيدار.
 بةِرَيز هَيظيدار امحد سلمان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

(ي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان لةسةر دوو خاَل قسة دةكةم، يةكةميان: 2بة طوَيرةي ماددةي )
بةِرَيز بةِرَيوةبةري طشيت  ،دروست ثَيش ئَيستا رؤذ ( واتة سَي مانط و بيست11/11/2019لة )

و ئابووري ثةرلةماني كوردستان داني بةوةدا نا  طومرطةكاني هةرَيمي كوردستان، لةبةردةم ليذنةي دارايي
كة بةَلَي لة طومرطةكاني بامشاخ و ثةروَيزخان باري قاضاخ داخيل دةبَيت، ثَيش ئةوةي كؤبوونةوة لةطةَل 
بةِرَيزيان ئةجنام بدةين و دواي ئةوة خؤي كة طوتي كة هَيلكة و طةَلَيك بابةتي تر لة نَيو طومرطةكان بة 

ن، بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان، ئَيستاشي لةطةَل بَيت هَيلكة بة قاضاخ بة بةردةوامي قاضاخ داخيل دةب
ةكة ئَيستا دَيمة سةري، يداخيلي هةرَيمي كوردستان دةبَيت، فةرموون ئةوة وَينةكاني دوَييَن، نوقتة نيزامي

دستان نةتوانني بانطي ئةوة وَينةكاني دوَينَين، نوقتة نيزاميةكة ئةوةية يةعين ئَيمة وةكو ثةرلةماني كور
وةزَيرَيك بكةين كة ضؤن دةتوانَيت لةم وةاَلتة شيت قاضاخ داخيل دةبَيت، لة هةمووي مةترسيدارتر هَيلكة 
ئَيستا بة بةَلطة لة ناو موبايلم هةية بة بَي تاريخ داخيل بووة، لَيرة مؤري لَي دةدرَين و هةم بؤ بازاِرةكاني 

يش دةشكَينن، سةرؤكي اني هةرَيمي كوردستان سومعةي بةرهةمي خؤماَلعَيراق دةنَيرن، هةم بؤ بازاِرةك
ثةرلةماني كوردستان، بابةتي دووةم: لةو مانطةي كة ثشووي ثةرلةمان بوو من بةدواداضووني زؤرم كردووة 
بؤ طةلَيك بابةت كة هةندَيكيان زؤر مةترسيدارن لةسةر هةرَيمي كوردستان بة تايبةت لة رووي كشتوكاَلي 

 ابةتي ئابوورييةوة.....و ب
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسئبةِرَيز د.رَيواز فا

بةَلَي، بةِرَيزت دةتواني بة ياداشت ئاِراستةي سةرؤكايةتي بكةي، دةرفةتي خؤتت وةرطرت، كاك سريوان 
 فةرموو.

 بةِرَيز سريوان فرج حممد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 لة قةيراني تةندروستيداية بة هؤي ئةم نةخؤشية، خواي طةورة بؤ ئةوةي هةموومان بزانني دنيا بة طشيت
هةموومان دوور بكات لة بةاَل، بةالًَم ئَيمة قةيرانَيكي طةورةترمان هةية دَلنيام هةموومان هةسيت ثَي 
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دةكةين، بَي مووضة بَي ثارةيي ئةم ميللةتة، تكام واية ئيشَيكي طةورةي لةسةر بكرَيت، لةبةر ئةوةي كة 
لة كاتَيكدا ئَيستا لةطةَل وا بةستةي ئةوةين حكومةتي بةغدا، وةزيرة بةِرَيزةكان و ئةنداماني  ئةطةر

دانووستانكاري بةغدا و كوردستان هاتن لَيرة بؤيان باسكردين، تاوةكو ئَيستا ثالني )ب( يةعين 
ومان دةزانني كة ئةلتةرناتيظي ثالني )ب( ئةطةر هاتوو بةغدا سةركَيشي كرد يان نةيان نارد، وةك هةمو

دةَلَيني كة بةِرَيوةبةرَيكي طشيت ئةم ثارةي ناردووة، ئةلتةرناتيظ ضية ئةطةر وا هاتوو نةي نارد، حكومةتي 
( رؤذ جارَيك مووضةي خةلك بدات، يةعين من ثَيمواية ئةوة لة هةموو 30هةرَيم بةَلَيين دا كة هةموو )

اَل و موسيبةتةي لةسةر هةموو اليةك ال بدات، تكام شتَيك طرنطرتة دواي ئةوةي كة خواي طةورة ئةو بة
 واية كارَيكي جدي لةسةر بكرَيت، زؤر سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:حسني قئبةِرَيز د.رَيواز فا

ئَيمة لة ثةرلةماني كوردستان و دَلنيام ئةوة رةئي هةموو ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةماني كوردستانة، 
وضة لة كاتي خؤيدا بدرَيت، هةموومان خواستمان ئةوةية كة هاووالتياني هةموومان خواستمان ئةوةية مو

هةرَيمي كوردستان بة دةست بَي مووضةييةوة نةناَلَينن، بةاَلم ئةمة دؤسيةكة كة راستةوخؤ ثةيوةندي بة 
حكومةتي هةرَيمي كوردستانةوة هةية، ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان هةر قسةيةكيان لةو بارةيةوة هةية 
دةتوانن لة شَيوةي ياداشت ئاِراستةي دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان بكةن، ئَيمة لةو بارةيةوة 
قسةي خؤمامنان دةبَيت دةست بة جَي بةجَيكردني بةرنامةي كار دةكةين، ثَيش ئةوة  بةخَيرهاتين بةِرَيز 

 وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان دةكةين، فةرموون.
 حةمة صاحل: بةِرَيز علي

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثَيشنيازي ياساي بةرنطاربوونةوةي بة قاضاخ بردني نةوت و لَيدةرهَيندراوةكاني لة هةرَيمي 
 كوردستان–عَيراق.

 ماددةي يةكةم:
 .ةمةبةست لةم زاراوانةي خوارةوة ماناكاني بةرامبةريان

 يةكةم: وةزارةت/ وةزارةتي سامانة سرووشتييةكان.
شكاني و ئاوييانة دةطرَيتةوة كة بؤ و: هؤكارةكاني طواستنةوة/ ئةو بارهةَلطر و بةلةم و ئامرازة ودووةم

 طواستنةوةي مرؤظ يان كةلوثةل بةكار دَيت.
 سَييةم: دادطا/ دادطاي طومرطي لة هةرَيمي كوردستان.

كةَلكراوي سرووشتية لة ضوارةم: نةوت/ هةر هايدرؤكاربؤناتَيكي سرووشيت يان هةر هايدروكارؤناتَيكي تَي
 دؤخي طازي يان شلي دةبَيت.
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ثَينجةم: لَيدةرهَيندراوةكاني نةوت/ )بةنزيين ئؤتؤمبَيَل، طازوايل، زةييت طاز، زةييت بزوَينةر و طريس بة 
ةوة، طازي شل، غازي ضَيشت لَينان، نةوتي سثي )كريؤسني(، قري، نةوتي رةش، نةفتة( يهةموو جؤرةكاني

 دةطرَيتةوة.
ةم: بة قاضاخ بردني نةوت و لَيدةرهَيندراوةكاني/ بةكارهَيناني هةر رَي و شوَينيكي نا رةوا بةدةر لة شةش

ياساية بؤ بردني نةوت و لَيدةرهَيندراوةكان يان رَيذةيةك لة بةرهةمة نةوتيية تةرخانكراوةكان بؤ 
ة مةبةسيت هةناردةكردنيان فةرمانطةي حكومي و نا حكومييةكان، فرؤشتنيان بة تؤِرةكاني قاضاخ بردن ب

بؤ دةرةوةي هةرَيم يان خستنة بازاِري رةشةوة، يان زيادكردن و كةم كردني ئةو بِرانةي هاوردةيان 
 هةناردةكراوة بة شَيوةيةكي كردارةكي يان تةنها لةسةر ثسوولةكان نووسراوة.

 ماددةي دووةم:
طواستنةوة بة مةبةسيت بة قاضاخ بردني  يةكةم: طوِرانكاري كردن لة تانكةري سووتةمةني، هؤكارةكاني

ةكة ببَيتة هؤي زيادكردني تواناي لة خؤطرتين سووتةمةني زياتر لةو يقةدةغةية، ئةطةر طؤِرانكاري
 رَيذةيةي كة بنةِرةتدا بؤي ديزاين كراوة.

يةكةمي  دووةم: رَيطا بة هاتنة ذوورةوةي هؤكارةكاني طواستنةوةي بياني يان هاوردةكراو كة حوكمي بِرطةي
 ئةم ماددةية لةسةر جَي بةجَي دةكرَيت نادرَيت.

سَييةم: رَيطا بة هيض جؤرة هؤكارَيكي طواستنةوة نادرَيت نةوت و لَيدةرهَيندراوةكاني بار بكات، تةنها بة 
 رَي ثَيداني فةرمي وةزارةت و بة ثَيي ئةو منوونانة نةبَيت كة وةزارةت ئامادةيان دةكات.

 ماددةي سَييةم:
تؤمةتبار بة ئةجنامداني تاواني بة قاضاخ بردني نةوت و لَيدةرهَيندراوةكاني جا ض شؤفَيري  كةسي -1

هؤكارةكاني طواستنةوة بَيت يان ئةوانةي كة لة تاوانةكةدا لةطةَليدا بةشداربوون دةدرَيتة بةردةم 
 دادطا بؤ طرتنةبةري رَي و شوَيين دادبيين كردن.

كمةكاني ئةم ياساية لة قؤناغةكاني ليكؤَلينةوة و دادطايي تؤمةتباري دةستطريكراو بة ثَيي حو -2
 كردندا ئازاد ناكرَيت تا حوكمي كؤتايي بنرِب لةاليةن دادطاوة.

دادطا بة شَيوةي بة ثةلة لةو داوايانة دةِروانَيت كة بة ثَيي حوكمةكاني ئةم ياساية ئاِراستة  -3
 دةكرَيت.

 ماددةي ضوارةم: 
(ي ئةم ياساية بكات بة بةندكردن لة ساَلَيك 2، 1ني ماددةي )هةر كةسَيك سةرثَيضي حوكمةكا -1

كةمرت نةبَيت يان زينداني كردني ثَي بذاردني ضوار هيندةي بةهاي كةرستة بة قاضاخ براوةكة 
 سزا دةدرَيت، جا ض بكةري سةرةكي يان هاوبةش بَيت لة ئةجنامداني تاوانةكة.

ي قةيراني سووتةمةنيدا ئةجنامداني ئةم لة بارودؤخي جةنط و باري تةنطة تاوي و روودان -2
 تاوانةية بة باري تووندكراو هةذمار دةكرَيت.
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 ماددةي ثَينجةم:
(ي ئةم ياساية ئاماذةي ثَيدراوة 2هؤكاري طواستنةوة و كةرةستة باركراوةكةي كة لة ماددةي ) -1

 دةستيان بةسةردا دةطريَيت ئةطةر لة ناو خاكي هةرَيمي كوردستاندا بطريَيت.

ةكاني ئةم ياساية لةسةر هؤكارَيكي طواستنةوة كة تاواني بة قاضاخ بردني نةوت و حوكم -2
لَيدةرهَيندراوةكاني ثَي ئةجنام بدرَيت جَي بةجَي دةكرَيت جا ض تؤمةتبار خاوةني بَيت يان بة 

 كرَي طرتبَيت.

 ماددةي شةشةم:
ي ئةم ياساية دةسيت بةسةردا يةكةم: وةزارةتي دارايي ئةو هؤكاري طواستنةوةي كة بة ثَيي حوكمةكان

دةطريَيت لة زيادكردنَيكي ئاشكرادا بة ثَيي حوكمةكاني ياساي فرؤشتين بةكرَيدانَيكي دةوَلةت ذمارة 
 (ي هةمواركراو دواي دةرضووني حوكمي بنرِب لةاليةن دادطاوة دةفرؤشَيت.1986(ي ساَلي )32)

ئاشكراكردن و دةستطريكردني هؤكاري طواستنةوةي  دووةم: هةواَلدةر: ئةو كةس و اليةنانةي هاوكاربوون لة
بةكارهَينراو لة تاواني بة قاضاخ بردني نةوت و لَيدةرهَيندراوةكاني لة دواي فرؤشتين هؤكاري طواستنةوة 

%(ي نرخي فرؤشراوكةية ثاداشت دةكرَين بة مةرجَيك لة هيض حاَلةتَيكدا 25بة بِري لة )
اتر نةبَيت و ئةوةشي دةمَينَيتةوة بؤ خةزَينةي طشيت هةرَيم (مليؤن ديناري عَيراقي زي15000000)

 دةطةِرَيتةوة.
 سَييةم:
دواي دةرضووني حوكمي بَي تاواني تؤمةتبار ئةوة هؤكاري طواستنةوةي دةست بةسةر داطرياوةكة  -1

بؤ خاوةنةكةي دةطةِرَيندرَيتةوة، بةهاي كةرستة باركراوةكة بة هةمان نرخي فرؤشراو لة 
 ست بةسةرداطرتين دةدرَيتةوة خاوةنةكةي.رَيكةوتي دة

وةزارةتي دارايي مايف رةفتاركردني ياسايي بؤ باركراو و دةست بةسةرداطرياوانةدا هةية كة  -2
 مواسةفاتي هونةري وةزارةتي تَيدانيية و خاوةنةكةشي قةرةبوو ناكرَيتةوة.

دةست بةسةر داطرتين ئةو  ضوارةم: دةزطاي ئاسايش و هَيزةكاني ناوخؤ و دةستةي طشيت طومرط ئةركي
نةوت و لَيدةرهَيندراوانةي كة ئامادةكراوة و بؤ بة قاضاخ بردني لةاليةن تؤمةتبارانةوة، راطريكردني 

 هؤكاري طواستنةوةي بةكارهاتوو و روانةكردني دؤسيةي تؤمةتبار بؤ دادطا دةطرنة ئةستؤ.
 ماددةي حةوتةم:

بينا، بااَلخانة، ضاَلة نةوت، بؤري طواستنةوة، كؤطاي يةكةم: هةر كةسَيك دامةزراوة نةوتيةكان كة 
ئةمباركردن لة خؤ دةطرن، لة رَيطةي تةقاندنةوة، كونكردن يان هةر كارَيكي ديكة كة مةبةست لَيي بة 
قاضاخ بردني نةوت و لَيدةرهَيندراوةكاني بَيت تَيك بدات بة ثَيي حوكمةكاني ياساي بةرنطاربوونةوةي 

 ( سزا دةدرَيت.2006اَلي )(ي س3تريؤر ذمارة )
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دووةم: هةر كةسَيك بة قاضاخ بردني نةوت و لَيدةرهَيندراوةكاني لة رَيطةي هؤكارة سةرةتاييةكاني 
طواستنةوة ئةجنام بدات حوكمةكاني ئةم ياساية دةيطرَيتةوة، حوكمةكاني ئةم ياساية ئةو كةسة سرووشتية 

دةكردن و هاوردةكردني نا دروست هةَلدةسنت، مةعنةويانةش دةطرَيتةوة كة بة كردارةكاني هةنار
ئةوانةشي كة دةستكاري بِريارةكاني هاوردةكردن و هةناردةكرني دةكةن بة زياد و كةم كردن ئةوانةشي 

 ئاسانكارييان بؤ دةكةن يان هاوبةشيانن.
 ماددةي هةشتةم:

ثَيويست بؤ جَي بةجَي وةزيري دارايي بة هةماهةنطي لةطةَل وةزيري سامانة سرووشتييةكان رَينمايي 
 كردني ئةم ياساية دةردةكات.

 ماددةي نؤيةم.
 كار بة هَيض دةقَيكي ياسايي يان بِريارَيك ناكرَيت كة لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياساية ناكؤك بَيت.

 ماددةي دةيةم:
ان ئةم ياساية لة رؤذي دةرضوواندنييةوة جَي بةجَي دةكرَيت و لة رؤذنامةي فةرمي وةقائيعي كوردست

 بةاَلو دةكرَيتةوة.
 هؤيةكاني دةرضوواندن:

لةبةر ئةوةي بة قاضاخ بردني نةوت و لَيدةرهَيندراوةكاني لةو تاوانانةية كة دةبَيتة هؤي تَيكداني ئاسايشي 
ئابووري كوردستان–عَيراق، لة ثَيناو رَيطريكرن لة كار و كردةوةي قاضاخي بة تااَلن بردني نةوت و 

و بةرنطاربوونةوةي ئةو تاوانة و ثاراستين ساماني نةوت و سةثاندني سزايةك كة لَيدةرهَيندراوةكاني 
 طوجناوبَيت لةطةَل مةترسيداري ئةو تاوانة ئةم ياساية دةرضووَيندرا.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:حسني قئبةِرَيز د.رَيواز فا

ئَيستا دةرفةت دةدةين بة  زؤر سوثاس، ئةوةي طوَيتان لَيبوو بةِرَيزان ئةوة ئةسَلي ثَيشنيازة ياساكةية،
بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي كاروباري ياسايي بؤ ئةوةي راثؤرتي ليذنةي تايبةمتةند راستَينراو لةاليةن ليذنةي 

 ياساييمان بؤ خبوَينَيتةوة، فةرموو.
 بةِرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بؤ بةِرَيز/ سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان
 ةت/ راثؤرتي ليذنةي تايبةمتةند كة راستاندني بؤ كراوة لةاليةن ليذنةي كاروباري ياساييباب

( كؤبوونةوةي خؤي 12(، كاتذمَير )25/2/2020ليذنةي كاروباري ياسايي رؤذي سَيشةمة رَيكةوتي )
لةطةَل  ئةجنامدا بة مةبةسيت ثَيداضوونةوة و داِرشتين ياسايي و دَلنيابوون لة دذ نةوبووني دةقةكان

(يةم، سةبارةت بة 3، 2، 1( بِرطةكاني )85دةستوور و ياسا كارثَيكراوةكان بةثَيي حوكمةكاني ماددةي )
ةكان و ثيشةسازي و بازطاني تايبةت بة خوَيندنةوةي دووةم بؤ يزة و سامانة سرووشتيوراثؤرتي ليذنةي و
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هَيندراوةكان لة هةرَيمي ثَيشنيازة ياساي بةرنطاربوونةوةي بة قاضاخ بردني نةوت و لَيدةر
 كوردستان–عَيراق، ليذنةي ياسايي ئةم داِرشتنةوةي خوارةوةي ثَي ثةسةندة.

ثَيشنيازي ياساي بةرنطابوونةوةي بة قاضاخ بردني نةوت و لَيدةرهَيندراوةكاني لة هةرَيمي 
 كوردستان–عَيراق:

 (:1ماددةي )
 يانة:مةبةست لةم زاراوةنةوةي خوارةوة ماناكانيان بةرامبةر

 يةكةم: هةرَيم/ هةرَيمي كوردستان–عَيراق.
 ةكاني هةرَيم.يسرووشتي دووةم: وةزارةت/ وةزارةتي سامانة

 سَييةم: وةزارةتي دارايي/وةزارةتي دارايي و ئابووري هةرَيم.
شكاني و ئاوي و ئامساني دةطرَيتةوة كة بؤ وضوارةم: هؤيةكاني طواستنةوة/ هةموو هؤيةكاني طواستنةوةي و

 استنةوةي نةوت و لَيدةرهَيندراوةكان يان مرؤظ كةلوثةلةكانيان بؤ هةردووكيان بة كار دةهَيندرَين.طو
 ثَينجةم: دادطا/ دادطاكاني طومرط لة هةرَيمي كوردستان.

شةشةم: نةوت/ هةر هايدرؤكاربؤناتَيكي سرووشيت يان هةر هايدرؤكاربؤناتَيكي تَيكةَلة و سرووشيت ض لة 
 َلي بَيت، وة ئةوانةش دةطرَيتةوة كة دةتوانرَيت بطةِرَيندرَيتةوة بؤ حةشارطةكان.دؤخي طازي يان ش

حةوتةم: لَيدةرهَيندراوةكاني نةوت/ هةموو لَيدةرهَيندراوَيك وةك بةنزيين ئؤتؤمبَيَل، طازؤلني، زةييت طاز، 
، نةوتي رةش، نةفتة، زةييت بزوَينةر، طريس بة هةموو جؤرةكانيةوة، طازي شَل، نةوتي سثي، كريؤسني، قرِي

 هةر بةرهةمَيكي ثرتؤكيمياوي كة لة نةوت يان لة طاز دروست بَيت دةطرَيتةوة.
ةكان دةدرَيت بة يهةشتةم: مؤَلةت/ ئةو رَيطة ثَيدانة فةرميةية كة لةاليةن وةزارةتي سامانة سرووشتي

 ةكان دةكات.يكةسَيك كة بازرطاني نةوت  يان هاوردة و هةناردةي لَيدةرهَيندراوة نةوتي
 ( 2ماددةي )

 ئةم كردةوانةي خوارةوة بة تاوان ئةذمار دةكرَين:
 -يةكةم: بة قاضاخ بردني نةوت و لَيدةرهَيندراوةكاني:

فرؤشنت و طواستنةوةي نةوت و لَيدةرهَيندراوةكاني بة رَيطاي نا ياسايي بةدةر لةو رَيذة  -1
اية كارثَيكراوةكان بة مةبةسيت هاوردةكردن دياركراوانةي كة رَيطة ثَيدراوة بة ثَيي ياسا و رَينم

 بَيت يان هةناردةكردن بَيت بؤ دةرةوةي هةرَيمي كوردستان.

بردني فرؤشتين هةر رَيذةيةك لة نةوت و لَيدةرهَيندراوةكان كة تةرخان كراون بؤ ثَيداويسيت  -2
دةرةوة  فةرمانطةي حكومي و نا حكومييةكان جا لة بازارةكاني ناوخؤ دابَيت يان هةناردةى

 بكرَيت.

دووةم: ساختةكردني دةستكاريكردني مؤَلةت يان بةَلطةنامةي فةرمي بة مةبةسيت ئةجنامداني ئةم 
 تاوانانةي لة بِرطةي يةكةم خاَلي يةك و دووي ئةم ماددةية دةق نووسكراون.
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بة مةبةسيت  سَييةم: هةرجؤرة ئاسانكاريةك لة بةكرَيداني عةمبار و كةرةستة و شوَين، دابينكردني ثارة
 ئةجنامداني ئةو تاوانانةي لة بِرطةكاني يةكةم و دووةمي ئةم ماددةية دةق نووسكراون.

 (:3ماددةي )
يةكةم: دةزطاكاني ئاسايش و هَيزةكاني ناوخؤ و بةِرَيوةبةرايةتي طشيت طومرط بؤ جَي بةجَيكردني 

 حوكمةكاني ئةم ياساية ئةم ئةركانةي دةكةوَيتة ئةستؤ.
هؤيةكاني طواستنةوة و دةست بةسةرداطرتين ئةو نةوت و لَيدةرهَيندراوانةي كة داطريكردني  -1

 ئامادةكراون بؤ بة قاضاخ بردني لةاليةن تؤمةتبارانةوة.

دةست بةسةرداطرتين هؤيةكاني طواستنةوةي بياني يان هاوردةكراو كة طؤِرانكاري لة قةبارةي  -2
بردني نةوت و  خاضكراوة بة مةبةسيت بة قا ةكانياندايديزانيكراوي تةنكي هةَلطرتين سووتةمةني

 لَيدةرهَيندراوةكاني بةكار دةهَيندرَيت.

 ئامادةكردن و رةوانةكردني دؤسيةي تؤمةتباران بؤ دادطاكان. -3

داداني هةر هؤيةكي طواستنةوة عةمبار نووسينطةكانيان هةر شوَينَيكي ديكة لة ثَيشكنني و بةسةر -4
 َيك لةو تاوانانةي كة لةم ياسايةدا دةق نووسكراون.كاتي بووني طووماني ئةجنامداني يةك

دووةم: بؤ رَيطريكردن لة ئةجنامداني ئةو تاوانانةي لة ماددةي دووي ئةم ياساية دةق نووسكراون 
كارمةندي رَيطةثَيدراو مايف بة كارهَيناني هَيز و رووبةِرووبوونةوةيان هةية بؤ مةبةسيت راوةستاندني هةر 

 ان كةسَيك لة كاتي سةرثَيضي كردن لة فةرمان.هؤيةكي طواستنةوة ي
 (:4ماددةي )

بَيت يان شوفَيري هؤكارةكاني طواستنةوة يان  نةكةايةكةم: كةسي تؤمةتبار ض ئةجنامداني سةرةكي تاو
ئةوانةي لة تاوانةكة بةشدارن بة مةبةسيت لَيكؤَلَينةوة و دادطاييكردن حةواَلةي دادطاي ئةو سنوورة 

 و لَيدةرهَيندراوةكاني بة قاضاخ بردراوة. دةكرَيت كة نةوت
دووةم: تؤمةتباري دةستطريكراو بةثَيي حوكمةكاني ئةم ياساية لة قؤناغةكاني لَيكؤَلينةوة بة دةستةبةري 

 ئازاد ناكرَيت تا دةرضووني حوكمي كؤتايي بنرِب لةاليةن دادطاوة.
 ثَيي حوكمةكاني ئةم ياساية ئاِراستةي دةكرَين.سَييةم: دادطا خةسَلةتي بة ثةلة دةدات لةو داوايانةي كة بة

 (:5ماددةي )
يةكةم: هةر كةسَيك يةكَيك لةم كردةوانة ئةجنام بدات كة لة ماددةي دووي ئةم ياساية دةق نووسكراون بة 
بةندكردن كة لة سَي ساَل كةمرت نةبَيت و لة حةوت ساَل زيندانيكردن زياتر نةبَيت، بة ثَي بذاركردنَيك كة 

 بَيت سزا دةدرَيت. ر هةندةي بةهاي كةرةستةي بة قاضاخ براوةكةضوا
دووةم: لة بارودؤخي جةنط و تةنطةتاوي رووداني قةيراني سووتةمةنيدا ئةجنامداني هةر يةك لةو 

 تاوانانةي لة ماددةي دووي ئةم ياساية دةق نووسكراوة بة باري تووندكراو ئةذمار دةكرَيت.
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ية لةسةر هةر هؤكارَيكي طواستنةوة كة تاواني بة قاضاخ بردني نةوت و سَييةم: حوكمةكاني ئةم ياسا
لَيدةرهَيندراوةكاني ثَي ئةجنام دةدرَيت جَي بةجَي دةكرَيت جا ض تؤمةتبار خؤي خاوةني بَيت  يان بة 

 بكرَيي طرتبَيت.
 (:6ماددةي )

 ئةجنام درابَيت كة لة يةكةم: هؤكاري طواستنةوة و كةرةستة بةركراوةكان ئةطةر ئةو كردةوانةي ثَي
ماددةي دووي ئةم ياساية دةق نووسكراون هةر كاتَيك كة لة ناو خاكي هةرَيم بطريَين دةستيان بةسةردا 

 دةطريَيت.
دووةم: هةر هؤكارَيكي طواستنةوة كة بةثَيي حوكمةكاني ئةم ياساية دةسيت بةسةردا دةطريَيت دواي 

ارةتي دارايي و ئابووري بة زيادكردني ئاشكرا بةثَيي دةرضووني حوكمي بنرِبي دادطا لةاليةن وةز
 حوكمةكاني ياساي فرؤشنت و بةكرَيداني موَلكةكاني دةوَلةتي بةركار لة هةرَيم بة بارةكةوة دةفرؤشرَيت.

سَييةم: هةواَلبةر بؤ كةس و اليةنانةي هاوكاربوون لة ئاشكراكردن و دةستطريكردني هؤكاري طواستنةوةي 
ة تاواني بة قاضاخ بردني نةوت و لَيدةرهَيندراوةكاني لة دواي فرؤشتين هؤكاري بةكارهَينراو ل

%( كؤي بِري نةوتي فرؤشراوةكة دةبةش دةكرَين بة مةرجَيك لة هيض 25طواستنةوةكة بة رَيذةي )
 (مليؤن ديناري عَيراقي زياتر نةبَيت.15000000حاَلةتَيكدا لة )

جَيكردني بِرطةكاني دووةم و سَييةمي ئةم ماددةية دةمَينَيتةوة ضوارةم: ئةو بِرة ثارةيةي دواي جَي بة
 دةكرَيتة داهات بؤ طةجنينةي طشيت هةرَيم و دةبَيتة داهاتي كؤتايي.

 (:7ماددةي )
 دواي دةرضووني حوكمي كؤتايي بنرِب بةبَي تاواني تؤمةتبار ئةوة:
 وةنةكةي دةطةِرَيندرَيتةوة.يةكةم: هةر هؤكارَيكي طواستنةوة كة دةسيت بةسةرداطرياوة بؤ خا

دووةم: كةرستة باركراوةكة يان بةهاكةي بة هةمان نرخي فرؤشراو لة رَيكةوتي دةست بةسةرداطرتين 
 دةدرَيتةوة خاوةنةكةي.

 سَييةم: مايف قةرةبووكردنةوةي ثارَيزراو بةثَيي ياسا بةركارةكان لة هةرَيمي كوردستان.
 (:8ماددةي )

ةكان، بؤِري طواستنةوة، كؤطاو و ويستطةكاني يةكان، بااَلخانةكان، ضاَلة نةوتييوتيهةر كةسَيك دةمةزراوة نة
عةمباركردن لة رَيطةي تةقاندنةوة و كوونكردن، يان هةر كارَيكي ديكة كة مةبةسيت بة قاضاخ بردني 

سَيي  ةذمارنةوت و لَيدةرهَيندراوةكاني بَيت تَيك بدات بةثَيي حوكمةكاني ياساي بةرنطاربوونةوةي تريؤر 
 ( سزا دةدرَيت.2006ساَلي )

 (:9ماددةي )
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انة دةطرَيتةوة كة كردارةكاني هةناردةكردن و يحوكمةكاني ئةم ياساية ئةو كةسة و سرووشيت و مةعناوي
هاوردةكردني نا دروست ئةجنام دةدةن، وة ئةوانةشي دةستكاري بِريار و بةَلطةنامةكاني هاوردةكردن و 

 زياد و كةم كردن، وة ئةوانةشي ئاسانكاريان بؤ دةكةن يان بةشدارن.هةناردةكردن دةكةن بة 
 (:10ماددةي )

رَيطة بة هيض هؤكارَيكي طواستنةوة نادرَيت كة نةوت و لَيدةرهَيندراوةكاني بار بكات تةنها بة رَيطة ثَيداني 
كة وةزارةت ئامادةيان  بَيت يةكان و بةثَيي ئةو بِر و منوونة و ثَيوةرانةيفةرمي وةزارةتي سامانة سرووشت

 دةكات.
 (:11ماددةي )

ةكان بة هةماهةنطي لةطةَل وةزيري دارايي و ئابووري رَينمايي ثَيويست بؤ جَي يوةزيري سامانة سرووشتي
 بةجَيكردني حوكمةكاني ئةم ياساية دةردةكات.

 (:12ماددةي )
 ئةم ياساية ناكؤك بَيت. كار بة هيض دةقَيكي ياسايي يان بِريارَيك ناكرَيت لةطةَل حوكمةكاني

 (:13ماددةي )
 ئةم ياساية لة رؤذي بةاَلوكردنةوةي لة رؤذنامةي فةرمي وةقائيعي كوردستان جَي بةجَي دةكرَيت.

 هؤيةكاني دةرضوواندن
لةبةر ئةوةي بة قاضاخ بردني نةوت و لَيدةرهَيندراوةكاني لةو تاوانانةية كة دةبَيتة هؤي تَيكداني ئاسايشي 

ةرَيمي كوردستان–عَيراق، لة ثَيناو رَيطةطرتن لة كاروكردةوةكاني بة قاضاخ بردن و بة ئابووري ه
تااَلنربدني نةوت و لَيدةرهَيندراوةكاني، بةرنطاربوونةوةي ئةم تاوانة و ثاراستين ساماني نةوت و سةثاندني 

 سزايةك كة طوجناوبَيت لةطةَل مةترسيداري ئةو تاوانة ئةم ياساية دةرضووَيندرا.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:حسني قئبةِرَيز د.رَيواز فا

( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ئَيستا 87بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، بةر مةبناي ماددةي )
ئَيمة ثَيشنيازة ياساكةمان وةكو خؤي لةبةر دةستداية لةطةَل راثؤرتي ليذنةي تايبةمتةند راستَيندراوة 

اسايي، يةك بة يةك دةياخنةينة دةنطدان بؤ ئةوةي بِريار بدةين كاميان دةكةينة بنةماي لةاليةن ليذنةي ي
ثَيشنيازة ياساكة وةكو خؤي  ،زة خوَينديةوةوطفتوطؤكردن، سةرةتا ئةوةي كة بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي و

ة بنةماي ضةند ئةندامي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ئةوة كة ئةو ثَيشنيازة ياساية وةكو خؤي بكرَيت
طفتوطؤكردن؟ تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ كةسي  لةطةَلدا نيية، زؤر سوثاس، دووةم: كَي لةطةَل ئةوةداية كة 
راثؤرتي ليذنةي تايبةمتةند راستَينراو لةاليةن ليذنةي ياسايي بكرَيتة بنةماي طفتوطؤكردن؟ تكاية دةست 

ةداية كة راثؤرتةكة بكرَيتة بنةماي ( ئةندامي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ئةو93بةرزكاتةوة؟ )
 طفتوطؤكردن، ثَيش ئةوةي دةست بة طفتوطؤ بكةين نوقتةي نيزامي هةية، فةرموو كاك سؤران.
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 بةِرَيز سؤران عمر سعيد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ي سامانة ئةم راثؤرتة راثؤرتي ليذنةي هاوبةشة كة راستَيندراوة لةاليةن ليذنةي ياسايي، بةاَلم راي ليذنة
سرووشتييةكان كة ليذنةي تايبةمتةندة ثَيوةي نيية، يةعين ئةوة نةقسة بؤ راثؤرتةكة كة دةضَيتة 
ثرؤتؤكؤَل و دواتر وا دةزانرَيت ليذنةي سامانة سرووشتييةكان ئةم راثؤرتةي ئامادة نةكردووة، زؤر 

 سوثاس.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:حسني قئبةِرَيز د.رَيواز فا

 ،جَيية، بؤ لةمةودوا راستة راثؤرتي راستَيندراو لةاليةن ليذنةي ياسايي دةخةينة دةنطدانسةرةجنَيكي بة 
بؤ ئةوةي ببَيتة بنةماي طفتوطؤكردن، بةاَلم بؤ ثاراستين مايف ليذنة تايبةمتةندةكان داوا دةكةين كة ئةسَلي 

كؤبوونةوة، فةرموون طفتوطؤكردن  راثؤرتي ليذنة تايبةمةندةكان ثَيوةي بلكَيندرَيت و بهَيندرَيتة ناو هؤَلي
بة ناونيشاني ثَيشنيازة ياساكة دةست ثَيدةكةين وةك ئةوةي كة لة ناو راثؤرتةكةدا هاتووة، ناونيشانةكة 

 خبوَيننةوة.
 :سةركؤ ئازاد حسنيبةِرَيز  

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 – دراوةكاني لة هةرَيمي كوردستاندةرهَين ثَيشنيازي ياساي بةرنطابوونةوةي بة قاضاخ بردني نةوت و لَي
 عَيراق.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسئبةِرَيز د.رَيواز فا

بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، داواتان لَيدةكةين كة ثابةندي كات بن لة كاتي قسةكردن، بؤ ئةوةي بتوانني 
ةين لة بارةيةوة، هةر ثِرؤذةكة يان ثَيشنيازةكة ماددةكاني زؤرن، بتوانني دةست بة طفتوطؤ كردن بك

ئةندامَيكي بةِرَيز ثةرلةمان لةسةر ئةو ناونيشانة قسةيةكي هةية بفةرمووَيت ناوي خؤي بنووسَيت، 
 د.حمي الدين فةرموو.

 بةِرَيز د.حمي الدين حسن يوسف: 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

م ساَلي دةرضوواندني ياساكة من ثَيمواية يةك ئيزافةي ثَيويستة تَيدا بكرَيت، هةم ذمارةي ياساكة، هة
 ثَيويستة ئيزافة بكرَيت، زؤر سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسئبةِرَيز د.رَيواز فا

 كاك د.رَيبوار فةرموو.
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 بةِرَيز د.رَيبوار عبدالرحيم عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةطةر تاوانَيك هةبَيت، وةكو ضؤن من لةسةر ووشةي بةرنطاربوونةوة قسةم هةية، ديارة جةنابت دةزاني ئ
لة ثِرؤذة ياساية بؤ نةهَيشتين تاوان، حةق واية لة بِري ووشةي بةرنطاربوونةوة بنووسني نةهَيشتين بة 
قاضاخ بردني نةوت و لَيدةرهَيندراوةكاني، ضونكة ئةسَل ئةوةية نةهَيشنت بَيت نةك رووبةرووبوونةوة و 

املواجهة و يشةوة بةِرَيزتان دةزانن جياوازي هةية لة نَيوان )بةرنطاربوونةوة، لة رووي زماني عةرب
مواجهة رووبةرووبوونةوةية، موكافحة نةهَيشتنة، دةكرَيت بَلَيي بؤ منوونة رووبةرووبوونةوة بؤ املكافحة(، 

ية ظايرؤس و كؤرؤنة بن، بةاَلم بؤ نةهَيشنت ياسا بؤ نةهَيشتين تاوانة نةك بؤ رووبةرووبوونةوةي تاوان، بؤ
 ثَيشنياز دةكةم كة لة بِري ووشةي بةِرنطاربوونةوة بنووسن نةهَيشنت، زؤر سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسنيئبةِرَيز د.رَيواز فا

 كاك ئومَيد فةرموو.
 بةِرَيز ئومَيد عبدالرمحن حسن:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ان سةرةجنم هةبوو، بةرنطاربوونةوة مةرج وَيِراي ثشتيواني كردن لة بؤضوونةكةي كاك د.رَيبوار، هةر هةم
نطاري شتَيك دةبيتةوة، بةاَلم لة نةتيجةدا جَيبةجَي نابَيت، بؤية منيش ةنيية سةركةوتووبَيت، زؤرجار بةر

 ثَيشنياري ئةوة دةكةم رَيطري كردن يان نةهَيشتنةكة ئيزافة بكرَيت، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسئبةِرَيز د.رَيواز فا

 بةِرَيز كاك د.شَيركؤ فةرموو.
 :مصطفى بةِرَيز د.شَيركؤ جودت

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
من لةطةَل ئةوةدام رَيطري كردنةكة بَيت جَيطةي بةرنطاربوونةوة، بةاَلم لة هةمان كاتيشدا ئيزافةي طازيش 

ةبةر ئةوة طاز بكرَيت بؤ بةقاضاخ بردني، ضونكة لة قؤناغي رابردوودا طازيش بة قاضاخ براوة، ل
لَيدةرهَيندراوي نةوت نيية، لةبةر ئةوة نةوت و طاز و لَيدةرهَيندراوةكان لة هةرَيمي كوردستان، ثَيمواية 

 ئةوها بنووسرَيت جوانرتة، زؤر سوثاس.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسنيئبةِرَيز د.رَيواز فا

 ماددةي يةكةم خبوَيننةوة.
 :سةركؤ ئازاد حسنيبةِرَيز 

 رؤكي ثةرلةمان.بةِرَيز سة
 (:1ماددةي )

 نةوةي خوارةوة ماناكانيان بةرامبةريانة:امةبةست لةم زاراو



 21 

 يةكةم: هةرَيم/ هةرَيمي كوردستان–عَيراق.
 دووةم: وةزارةتي سامانة سرووشتييةكان/ وةزارةتي سامانة سرووشتييةكاني هةرَيم.

 ي هةرَيم.سَييةم: وةزارةتي دارايي و ئابووري/وةزارةتي دارايي و ئابوور
شكاني و ئاوي و ئامساني دةطرَيتةوة كة بؤ وضوارةم: هؤيةكاني طواستنةوة/ هةموو هؤيةكاني طواستنةوةي و

 طواستنةوةي نةوت و لَيدةرهَيندراوةكان يان مرؤظ كةلوثةلةكانيان بؤ هةردووكيان بة كار دةهَيندرَين.
 ثَينجةم: دادطا/ دادطاكاني طومرط لة هةرَيمي كوردستان.

شةم: نةوت/ هةر هايدرؤكاربؤناتَيكي سرووشيت يان هةر هةر هايدرؤكاربؤناتَيكي تَيكةَلة و سرووشيت ض شة
 لة دؤخي طازي يان شَلي بَيت، وة ئةوانةش دةطرَيتةوة كة دةتوانرَيت بطةِرَيندرَيتةوة بؤ حةشارطةكان.

يين ئؤتؤمبَيَل، طازؤلني، زةييت طاز، حةوتةم: لَيدةرهَيندراوةكاني نةوت/ هةموو لَيدةرهَيندراوَيك وةك بةنز
ةوة، طازي شَل، نةوتي سثي، كريؤسني، قرِي، نةوتي رةش، يزةييت بزوَينةر، طريس بة هةموو جؤرةكاني

 نةفتة، وة هةر بةرهةمَيكي ثرتؤكيمياوي كة لة نةوت يان لة طاز دروست بَيت دةطرَيتةوة.
ةكان دةدرَيت بة يةاليةن وةزارةتي سامانة سرووشتيهةشتةم: مؤَلةت/ ئةو رَيطة ثَيدانة فةرميةية كة ل

 ةكان بكات.يكةسَيك كة بازرطاني نةوت  يان هاوردة و هةناردةي لَيدةرهَيندراوة نةوتي
 / سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسنيئبةِرَيز د.رَيواز فا

اددةي يةك دةرطاي طفتوطؤ دةكةينةوة، هةر ئةندامَيكي ثةرلةمان دةيةوَيت قسة بكات لةسةر م انبةِرَيز
فةرموو ناوي خؤي تؤمار بكات، ئةم بةِرَيزانة ناوي خؤيان تؤماركردووة )د.رَيبوار، كاك مةم، كاك ابوبكر، 

 كاك مسلم، كاك حاجي سفني، كاك لقمان، سلمة خان(، كاك مةم فةرموو.ظاهر، كاك شَيخ 
 :قانع بةِرَيز مةم برهان حممد

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
شةشةميان لة كؤتاييدا باس لة حةشارطة دةكات، عادةتةن حةشارطا وةكو مؤَلطةي  دةربارةي بِرطةي

تريؤرستان بةكار دةهَيندرَيت، لَيرةدا لة نةوتدا هةست دةكةم يةعين طةجنينة شياوترة، ثَيمواية 
 تةرجومةكةي حةشارطة نيية ضاكي بكةن، ثَيويست ناكات لةم جةلسةيدا موناقةشة بكرَيت، زؤر سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسنيئ.رَيواز فاَيز دبةِر

( بةو جؤرة هاتووة، يةعين بةو ناوة هاتووة، 2007(ي ساَلي )22كاك مةم لة ناو ياساي نةوت و طاز ذمارة )
بةو شكلة هاتووة، رَيك دةقي ئةو ياساية هَينراوة و لَيرة دانراوة، بة عةرةبيةكةي )مكمن(ة، ئةطةر 

 ت بَيطومان وةري دةطرين، بؤية دةثرسم و بريي لَي بكةيتةوة، فةرموو كاك مةم.ثَينشيازَيكي باشرتت هةبَي
 :قانع بةِرَيز مةم برهان حممد

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئيزافةيةكم هةية، هةشت بِرطةي تَيداية، من بِرطةيةك ثَيشنياز دةكةم بؤ ئةوةي لة ماددةي دووةمدا دواتر 
ندتري بكةم و مةبةستمان لة شتَيكة، لَيرة ثَيشنيازَيك دةكةم ئَيمة باس لة لة موناقةشة من بتوامن دةوَلةمة
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بة قاضاخ بردني نةوت دةكةين، يةعين من ثَيمواية مةسةلةي بردني بة قاضاخ بردني نةوت ضةندَيك 
ة، كاراساتة لة واَلتي ئَيمةدا هةية ئةوةندةش نا شةفافيةت لة نةوتدا كارةساتة، ئاشكرا نةكردني داهاتةكان

ةتةوة دةست ثَي دةكات، بؤية بِرطةي نؤيةم ثَيشنياز دةكةم ئيزافة يهةر واَلتَيكي دميوكراسي لة شةفافي
واذةي شةفافيةت مةبةست لَيي ئاشكراكردني مانطانةي داهاتي نةوتي فرؤشراو و ةبكرَيت، دةست

ت بَي بة داتا و دؤكيؤمَينيت كة ثاَلثش ،لَيدةرهَيندراوةكان و بةرهةم هَيندراوةكان و رَيذةي هةناردةكراوة
 يةكالكةرةوة، لة ثَيناسةيةك ئةو بِرطةية جَيطري بكرَيت، زؤر سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسنيئبةِرَيز د.رَيواز فا

 د.رَيبوار فةرموو.
 بةِرَيز د.رَيبوار عبدالرحيم عبداللة:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ناساندني موفرةداتةكانة خؤي لة خؤيدا دةرطا وااَل دةكات بؤ  هةَلبةت ئةم ضاثتةرة طرنطة، لةبةر ئةوةي
تَيطةيشنت لة دةقةكان، ضةند ئيزافةيةك و تَيبينيةكم هةية، لة تَيبينيةكانةوة دةست ثَي دةكةم، لة خاَلي 
ضوارةم نووسراوة هؤيةكاني طواستنةوة، لة ئةساسدا هؤي نيية، ئامرازةكاني طواستنةوةية، هؤيةكان ناكرَي 

َيي بة هؤيةكاني طواستنةوة، لةبةر ئةوة ثَيشنيار دةكةم بكرَيتة ئامرازةكاني طواستنةوة، ئَيزافةكةشم بَل
ئةوةية كة وةزارةتي ناوخؤش ئيزافة بكرَيت بؤ ئةو بابةتة، ضونكة وةزارةتي  ناوخؤش مةعنية، لةطةَل 

هةية، زؤر طرنطة ئةو موستةَلةحةية موستةَلةحَيك هةية هةواَلدةر يان هةواَلبةر كة لة ماددةكاني دواتردا 
بؤ ئةوةي لة ماددةكاني دواتر ثَيويستيمان بة  ،ئةو موفرةدةش لَيرة ئيزافة بكرَيت، ثَيناسة بكرَيت

 ثَيناسةي نةبَيت، زؤر سوثاس.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسئبةِرَيز د.رَيواز فا

 كاك لقمان فةرموو.
 بةِرَيز لقمان محد حاجي:

 ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤكي 

سةبارةت بة خاَلي حةوتةم كة دةَلَي لَيدةرهَيندراوةكاني نةوت، هةموو لَيدةرهَيندراوَيك خؤي بةنزين، 
طازؤلني، زةييت طاز، زةييت بزوَينةر، طريس و بة هةموو جؤرةكانييةوة، من ثَيشنيار دةكةم ئةم هةموو ناو 

ئةطةري ئةوة هةية بةرهةمي تريشي لَي  رَيزكردنة تةسةور دةكةم زياد بَيت، ضونكة لة داهاتوودا
دةربهَينرَيت، بؤية وا ثَيشنيار دةكةم كة ئةم بِرطةية واي لَيبكرَيت هةموو لَيدةرهَيندراوَيك لة نةوت و طاز 
يان هةر بةرهةمَيكي ثرتؤكيميايي كة لة نةوت يان طاز دروست دةبَيت دةطرَيتةوة، ئةمة شاملرت و 

 طشتطريترة، زؤر سوثاس.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسنيئز د.رَيواز فابةِرَي

 مامؤستا ابوبكر فةرموو.
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 بةِرَيز ابوبكر عمر عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ناوي ياساكة بةرنطاربوونةوةي بة قاضاخ بردني نةوتة، بؤية ثَيم باشة بِرطةي نؤيةم ثَيناسةي بة قاضاخ 
ةكةمدا دةَلَي ئةو كردةوانةي خوارةوة بة تاوان ئةذمار بردن بكةين، ضي دةطرَيتةوة، ضونكة لة ماددةي ي

دةكرَين، واتة ثَيناسةيةك بؤ ثِرؤسةي بة قاضاخ بردن بكةين كة من ئةوةم نووسيووة، هةر ثِرؤسةيةكي 
ةتي بة رَيطةي نا ياسايي و لة دةرةوةي ياسا يدةرهَينان و فرؤشتين طواستنةوةي نةوت و لَيدةرهَيندراوةكاني

 زؤر سوثاس. بةركارةكان،
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسئبةِرَيز د.رَيواز فا

 فةرموو.ظاهر كاك شَيخ 
 حممد علي: ظاهر بةِرَيز

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
خاَلي ضوارةم هؤيةكاني طواستنةوة، منيش ثَيشنيار دةكةم هؤيةكاني طواستنةوة بكرَيتة ئامرازةكاني 

رةبيش سةير بكةين )وسائل( دةبَيتة ئامراز، خاَلي تريش، خاَلي طواستنةوة، ئةطةر لة رووي زمانةواني عة
يةكان دةدرَيت بة يهةشتةم، مؤَلةت ئةو رَيطة ثَيدراوة فةرميةية كة لةاليةن وةزارةتي سامانة سرووشت

ةكان بكات، ثَيشنياز دةكةم بةم يكةسَيك كة بازرطاني نةوت يان هاوردة و هةناردةي لَيدةرهَيندراوة نةوتي
يةي لَيبكرَيت، مؤَلةت ئةو رَيطة ثَيدانة فةرميةية كة لةاليةن وةزارةتي سامانة سرووشتييةكان و شَيوة

اليةني ثةيوةنديدار دةدرَيت بة هةر كةسَيكي سرووشيت و مةعنةوي كؤمثانيا كة بازرطاني نةوت يان 
 هاوردة و هةناردةي نةوت و لَيدةرهَيندراوةكاني بكات، زؤر سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسئواز فابةِرَيز د.رَي

 سلمة خان فةرموو.
 بةِرَيز سلمة فاتح توفيق:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثشتيواني قسةكاني كاك لقمان و د.رَيبوار دةكةم، منيش هةمان تَيبينيم لة بِرطةي هةشتةمدا هةبوو، 
نةية كؤمثانيايةك بَيت يان كةسةكة لَيرة تةنها بةس كةس نيية وةكو شةخص مؤَلةتي ثَي بدرَي، لةوا

دةزطايةك بَيت و شةخصي يةكةمةكةي طؤِرانكاري بةسةردابَيت، لةبةر ئةوة منيش هةمان بؤضوومن هةية 
 لة خاَلي هةشتةم و ثشتيواني ئةو بةِرَيزةي ثَيش خؤم دةكةم، زؤر سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسنيئبةِرَيز د.رَيواز فا

 كاك مسلم فةرموو.
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 مسلم عبداللة رسول: بةِرَيز
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كة ثَيم باشة وةزارةتي ناوخؤ زياد بكرَيت بؤ طرتنةبةري ئيجرائاتي  ،منيش هةمان رةئي د.رَيبوارم هةية
بؤ دةست بةسةرداطرتين هؤي طواستنةوة يان ئةو كةسةي كة سةرثَيضي دةكات، ثشتطريي لة  ،ئةمين

 زؤر سوثاس.د.رَيبوار و كاك لقمان دةكةم، 
 / سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسنيئد.رَيواز فابةِرَيز 

 كاك حاجي سفني فةرموو.
 بةِرَيز سفني اغا عمر اغا:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لة خاَلي ضوارةم ثشتطريي لة د.رَيبوار دةكةم كة هؤيةكاني طواستنةوة بكرَيتة ئامرازي طواستنةوة، تَيبيين 
شكاني و ئاوي و ئامساني، ئةوةيان ثةيوةندي بة هةرَيمي كوردستانةوة ووةمم ئةوةية طواستنةوة و وود

هةية، ئَيمة خةتي ئاوي و ئامسانيمان نيية، بؤ طواستنةوةي نةوت و لَيدةرهَيندراوةكاني بكرَيتة 
 ثَيكهاتةكاني نةوت، زؤر سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسنيئبةِرَيز د.رَيواز فا

 كاك بةَلَين فةرموو.
 ز بةَلَين امساعيل حاجي ابراهيم:بةِرَي

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة ئةم ياساية بؤ نةهَيشتين بة قاضاخ بردني نةوتة، بؤية كةرتي نةوت لة هةرَيمي كوردستان قسة و 
موناقةشةي زؤري لةسةرة بة تايبةت لة مةسةلةي شةفافيةت لة داهاتةكاني نةوت، لةبةر ئةوة ئَيمة لَيرة 

شانة هةَلدةطرين بؤ ياساكاني تةواوكاري ضاكسازي لة داهاتووي ئابووري هةرَيم لةوَيدا ئةو موناقة
موناقةشةي جدي دةكةين، بةاَلم كة لَيرة وةك تَيبينيةك دةمةوَيت بيَلَيم لة خاَلي هةشتةم كة باسي 

َيمي بؤ نةوت طاز ة كة لةاليةن ئةجنومةني هةريمن ثَيشنياز دةكةم ئةو رَيطة ثَيدانة فةرمي ،مؤَلةت دةكات
يةكان دةدرَيت بة كةسَيك كة بة بازرطاني نةوت يزائيدةن بة هةماهةنطي لةطةَل وةزارةتي سامانة سرووشت

ةكان، مةبةستةكة ئةوةية كة ئةو دةسةاَلتة زياتر لة الي ييان هاوردة و هةناردةي لَيدةرهَيندراوة نةوتي
اتر ة لة خاَلي حةوتةم هةَلةي زمانةواني هةية دولةوةي ك ئةجنومةني هةرَيمي بَيت بؤ نةوت طاز، جطة

وادارم ضاك بكرَيت، ثشتيواني لة قسةكاني مامؤستا ابوبكر دةكةم لة ثَيناسةي بة قاضاخ بردني نةوت، هي
 زؤر سوثاس.

 :سةرؤكي ثةرلةمان /نيق حسئبةِرَيز د.رَيواز فا

 ر بدةنةوة، كاك علي حةمة صاحل فةرموو.زة و ليذنةي كاروباري ياسايي تكاية وةاَلمةكان ئةطةوليذنةي و 
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 بةِرَيز علي حةمة صاحل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ديارة سةبارةت بة ثَيناسةي بة قاضاخ بردني نةوت لة ماددةي دووةمدا هاتووة، ئةطةر ماددةي دووةم 
َيدةرهَيندراوةكاني ة، فرؤشتين نةوت و ليخبوَيندرَيتةوة بة قاضاخ بردني نةوت و لَيدةرهَيندراوةكاني ضي

ئةوةي  ،بة رَيطةي نا ياسايي بةدةر لةو رَيذةية دياريكراوانةي كة رَيطةي ثَيدراوة، واتة لةو ماددةدا هاتووة
لة ئايندةدا دؤزينةوةيةكي تر بكرَيت بؤ موشتةقاتي نةوتي بةرهةمَيكي تر  ،كة دةَلَي رةنطة راست بَيت

وةي بؤ زياد بكةين، ئةوةي بنووسني كة كاك لقمان باسي كرد، بنووسرَيت هةر بةرهةمَيكي تر ئة ،دةكرَيت
هةر بةرهةمَيكي ديكةي كة سةرضاوةكةي نةوت و طاز بَيت، بةاَلم لة ئَيستادا ئةمة هةية كة لَيرة بامسان 

ةوة بوو هؤكار و هؤ، راستة، موالحةزةيةكي دةقيقة، دةيكةن هؤ يكردووة، سةبارةت بةو بةشةي زمانةواني
ز، ئةوة سةرةجنةكاني ئَيمة بوو، سةبارةت بةوةي كة كاك مةم طوتي بِرطةيةكي تر زياد بكةين يان ئامرا

ثةيوةندي بة شةفافيةتةوة هةية، بة دةقيقي شوَيين شةفافيةتي نةوت دروستكردني سةندوقي داهاتي 
دةرةوةي ئةم نةوتة، كة ياساي خؤي هةية لةوَي بةثَيي ياساكة ثَيت دةَلَيت ئةوةندة نةوت فرؤشرا و لة 

ةكان داوامان ية ثَيشرت بيكات، بؤية ئَيمة وةكو ليذنةي سامانة سرووشتييسةندوقة هيض سةرفَيك ني
كردووة، ثَيشنيارمان كردووة، جوهديشمان تَيدا كردووة كة ثَيويستة لة زووترين كاتدا ئةو ئةجنومةنةي كة 

بؤ ئةوةي  ،ت و بنَيردرَيتة ثةرلةمانثَيويستة بؤ بةِرَيوةبردني سةندوقي داهاتي نةوت دروست بكرَي
متمانةي ثَيبدرَيت، واتة ئةطةر لَيرة بة دَيرَيك بينووسي كارةكةي خؤي سةندوقي داهاتةكاني نةوتة، نةك 

 ياساي بة قاضاخ بردني نةوت و لَيدةرهَيندراوةكان، زؤر سوثاس.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيبةِرَيز د.رَيواز فايق حس

ةوتةميش هاتووة دةَلَي هةر بةرهةمَيكي ثرتؤكيميايي كة لة نةوت يان طاز دروست خؤي هةر لة بِرطةي ح
بؤ ئةوةي كة كاك  ،ببَيت، يةعين زؤر بة وازحي وا دةَلَيت، بِروا ناكةم ثَيويست بكات هيض ئيزاف بكةين

 لقمان داوا دةكات، بةِرَيز د.ظاال وةزيري هةرَيم قسةتان هةية فةرموو.
 ابراهيم/ وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان: بةِرَيز د.ظاال فريد

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةوةي ثةيوةستة بة عينوانةكان رةنطة قةدةغةكردن واتة )منع( كردن شياوترين موستةَلةح بَيت بؤ 
ئةوةي بةكاري بَينني لة جيطاي بةرنطاربوونةوة، ضونكة يان موكافحة بةكار دَيت يان )مينع( قةدةغةكردن 

ني، ضونكة راستة ئَيمة دةمانةوَيت وبةكار دَيت، بةرنطاربوونةش لَيرة يةعين موتةداولة لة عوريف قانو
مةنع بكةين و نةهَيَلني، بةاَلم بؤ هةموو تاوانةكان ئةوة راستة، يةعين نةتوانراوة تاوةكو ئَيستا بة دةق 

بكةي و نةيهَيَلي، هةم بةرنطاربوونةوة  دةقت كردووة تةجرميي تاوانَيكت كردووة، بةاَلم ئةو تاوانة بنرِب
ئةطةر بؤ بة قاضاخ بردني نةوت، بة نيسبةت ئةوةي كة ثةيوةستة بة  ،راستة، هةميش قةدةغةكردن راستة

(ي مةجليسي نوابي عَيراقية، 2008(ي ساَلي )41تةعريفةكان ديارة ئةسَلي ياساكة خؤي ياساي ذمارة )
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ةكان ئيهمالكراون، نازامن هةندَيك لة تةعاريف تةعريف نةكراون، لَيرانة لة تةعاريفةكان زؤر لة بابةت
ئةطةر ديقةت  ،دواجار ئةوةي ثةيوةستة بة قاضاخ بردني نةوت و لَيدةرهَيندراوةكاني موشةريعي عَيراقي

بؤ ئةوةي خؤي نةجات بدات لة بابةتي تةجريم كردن، لةبةر ئةوةي  ،بدةن لة تةعاريف هَيناويةتي
لةو راثؤرتةدا هاتووة لة ماددةي دووةمدا هاتووة سااَلنَيكي زووة مةسةلةي بة قاضاخ تةجريم كردن كة 

بردني نةوت تةجريم كراوة لة قانوني عقوبات، وة نصوصةكانيشي وازحن لةوَي، بؤية لة ناو قانونة 
دني (ي عَيراقي باس لة تةجريم ناكات، لةبةر ئةوةي تةجريم كردن و بة جةرميةكر2008تازةكةى ساَلي )

بة قاضاخ بردني نةوت سااَلنَيكي زووة لة عَيراقدا تةجريم كراوة، بةاَلم هاتووة لة ناو تةعاريف 
ئايا بة قاضاخ بردني نةوت ضؤنة، لة ثَيشنيازي ياساكةش كة  ،بكاتاستذكار( هَيناويةتيةوة بؤ ئةوةي )

ية منيش ثشتطريي لة بةِرَيزان خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كراوة بة هةمان شَيوة تةعاريفةكة  تَييداية، بؤ
ئةنداماني ثةرلةمان كاك ابوبكر و كاك بةَلَين دةكةم لةوةي كة ثَيويستة بؤ تةعريفةكة بطَيِردرَيتةوة و 
خؤيان لة تةجريم كردنةكة رزطار بكةن كة لة ماددةي دووةمدا هاتووة، خاَلي يةكةم و دووةم، دووةميش 

ئةويش هةر تةجريم  ،ان بابةتي تةزويركردني بةَلطةنامةكانةكة بابةتي ساختةكردن باس دةكات ئةويشي
وني عقوبات، سيَيةميشيان باس لة ئاسانكاري دةكات رةنطة مةبةستيان شةريك بَيت وكراوة لةناو قان
ليذنةي ياسايي لة خاَلي دوو يان خود لة ماددةي دووةم  ة تةجريم كراوة، بؤية دةتوانرَيتئةويشيان دووبار

بةوةي كة تةعريفَيك بؤ بة قاضاخ بردني نةوت زياد بكات، بةاَلم لة تةعريفي  ،ت بة تةواويهةر هةَليبطرَي
وير و ئةوانةش نازامن زؤري هةَلطرياوة، هةندَيكيشيان وةكو زنةوت و هؤيةكاني طواستنةوة و بابةتي تة

 خؤي تةعاريفةكاني نةهاتؤتةوة، زؤر سوثاس.
 ةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطري س

 ئَيستاش داوا لة بةِرَيزان لة ليذنةي تايبةمتةند دةكةين بؤ خوَيندنةوةي ماددةي دووةم، فةرموو.
 :سةركؤ ئازاد حسنيبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:2ماددةى )
 -ئةم كردةوانةي خوارةوة بة تاوان ئةذمار دةكرَيت:

 ندراوةكاني:يةكةم: بة قاضاخ بردني نةوت و لَيدةرهَي
ياسايي و بةدةر لةو رَيذة َيدةرهَيندراوةكاني بة رَيطاي نافرؤشتين طواستنةوةي نةوت و ل -1

دياريكراوانةى كة رَيطة ثَيدراوة بةثَيي ياسا و رَينمايية كارثَيكراوةكان بة مةبةسيت هاوردةكردن 
 بَيت يان هةناردةكردن بؤ دةرةوةي هةرَيمي كوردستان.

ةكان كة تةرخانكراون بؤ يريذةيةك لة نةوت و لَيدةرهَيندراوة نةوتي بردن و فرؤشتين هةر -2
يةكان جا لة بازاِرةكاني ناوخؤ بَيت يان هةناردةي يثَيداويسيت فةرمانطة حكومي و نا حكوم

 دةرةوة بكرَيت.
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دووةم: ساختةكردن يان دةستكاريكردني مؤَلةت يان بةَلطةنامةي فةرمي بة مةبةسيت ئةجنامداني ئةو 
 انانةي كة لة بِرطةي يةكةم و خاَلي يةك و دووي ئةم ماددةية دةقنووسكراون.تاو

سَييةم: هةر جؤرة ئاسانكاريةك لة بةكرَيداني عةمبار كةرةستة و شوَين، دابينكردني ثارة بة مةبةسيت 
 ئةجنامداني ئةو تاوانانةي لة بِرطةكاني يةكةم و دووةمي ئةم ماددةية دةقنووسكراوة.

 :امحد محةصاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانن بةِرَيز هَيم

، كَي قسة دةكات دةسيت بةرزكاتةوة؟ ةبةِرَيزان ئَيستا دةرطاي طفتوطؤكردن دةكةينةوة لةسةر ئةم ماددةي
بكةن ) كاك مةم، د.كازم، كاك بةَلَين، كاك عبدالستار،   ةئةم بةِرَيزانة دةيانوَيت طفتوطؤ لةسةر ئةم ماددةي

 كاك نزار فةرموو.ظاهر(، اك دابان، كاك زياد، كاك د.رَيبوار، كاك نزار، كاك شَيخ كاك د.هةورامان، ك
 بةِرَيز نزار مال عبدالغفار:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

دةَلَي هةر جؤرة ئاسانكاريةك لة بةكرَيداني عةمبار و كةرستة و  ،سةبارةت بة ماددةي دوو لة خاَلي سَييةم
مةبةسيت ئةجنامداني ئةو تاوانانةي لة بِرطةكاني يةكةم و دووةمي ئةم  شوَين و دابينكردني ثارة بة

يةك، ئةطةر بكرَيتة هةر كةسَيك يماددةية دةقنووسكراون، مةبةسيت من لَيرة ئةوةية هةر جؤرة ئاسانكار
 ةك، زؤر سوثاس.يلة جياتي هةر ئاسانكاري

 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز هَيمن 

 .كازم فةرموو.كاك د
 فاروق نامق: ظماد.كبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئَيمة تَيبينيمان هةية لةسةر ئةوةي كة بةِراسيت ئةطةر نةوتي قاضاخ نةبَيت  ،ديارة سةبارةت بةم ماددةية

 يةعين ئَيستا لَيرةدا ،ئةي ضؤنة، ضونكة ئةوة تاوانةكاني دياريكردووة، بةاَلم ئةوةي باس نةكردووة
؟ بة كَي بِرةكةي ضةندة ؟مةةسةلةن نةوتي قاضاخ نةبَيت ئةوةية كة نازاني كَي دةريدةهَينَيت

ثارةكةي ضةندة، داهاتةكةي ضةندة و ضي لَيدةكرَيت، بةِراسيت ئَيمة خؤمان نازانني ئَيستا دةفرؤشرَيت؟ 
ة بةِراسيت بةثَيي ئةمة نةوت بة فةرمي ضةند دةفرؤشرَيت تا بزانني بة قاضاخ ضي لَيدةكرَيت، لةبةر ئةو

بؤ ئةوةي ئةوة بةسةر حكومةتدا نةسةثَيندرَيت كة بةثَيي  ،بكرَيت بَيت يةعين ثَيمان باشة بِرطةيةك زياد
ئةم ياساية ئةوة بةسةر حكومةتدا تةتبيق نةبَيت كة حكومةت خؤي نةوت بة قاضاخ دةفرؤشَيت، ضونكة 

نة بةِرَيزةش نازانَي، لَيرةدا دةمةوَيت تةوزيح بدةم بؤ يش ئةم ثةرلةمانلة ئَيستادا ئَيمة وةكو ثةرلةما
ئةوةي بؤضي دةمةوَيت ئةو نوقتةية ئيزافة بكةين، ضونكة ئَيمة خؤمشان ئةم ثةرلةمانة بةِرَيزةش نازانَي 

داهاتي مانطانةي و  ؟داهاتةكةي ضةندة ؟حكومةت نةوت ضةند دةفرؤشَيت بِرةكةي، بة كَيي دةفرؤشَيت
بنووسرَيت  ،بكرَيت لةم بِرطةية ةكات، لةبةر ئةوة بةِراسيت ثَيمان باشة نوقتةيةك ئيزافةثارةكةي ضي لَيد

دةربارةي  ،حكومةتي هةرَيمي كوردستان ثابةند دةبَيت بة ثَيداني راثؤرتي مانطانة بة ثةرلةماني كوردستان
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بكات و كؤي داهاتةكةي ئةو بِرة نةوت و طازةي كة دةرهَيندراوة و فرؤشراوة، وة اليةني كِرياري دياري 
 ضةندة لةطةَل باَلوكردنةوةي ئةم راثؤرتة بؤ راي طشيت، زؤر سوثاس.

 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز هَيمن 

 كاك عبدالستار فةرموو.
 بةِرَيز عبدالستار جميد قادر:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ان كراوة كة نةوت بة قاضاخ دةردَينن و بة قاضاخ دةيبةن ئةوةي لةم ماددةية باسكراوة زياتر باسي كةسةك
و دةيفرؤشن، بةاَلم بة رةئي خؤم لةوانة بةرثرسيارتر ئةو كؤمثانيا و طروثانةن كة ثشكي طةورةيان 

يان ئةوان سةرثةرشيت دةرهَيناني نةوت و طاز دةكةن بة شَيوةيةكي قاضاخ و دةشي فرؤشن،  ،بةردةكةوَيت
بَيت بة  مة خاَلَيكي تر بؤ ئةم ماددةية ئيزافة بكةين بَلَيني هةر كؤمثانيايةك هاوكاربؤية بة راي من ئَي

ئةوانةش  ،ض ئةو كؤمثانيايةي كة دةردةهَينن و ض ئةوةي لةوال دةيكِرَيتةوة ،كِرين و طواستنةوة و فرؤشتين
 سزا بدرَين بة اليةني كةم خبرَينة ليسيت رةشةوة، زؤر سوثاس.

 
 :د محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانامحبةِرَيز هَيمن 

 كاك بةَلَين فةرموو.
 

 بةِرَيز بةَلَين امساعيل حاجي ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

زؤر بة كورتي دووبارةي دةكةمةوة ئةم ياساية بؤ نةهَيشتين بة قاضاخ بردني نةوتة يان لةسةر كةرتي 
امسكرد طفتوطؤي زؤر هةَلدةطرَيت، بةاَلم ثةيوةندي بة نةوت و مةسةلةي شةفافيةت لة داهاتوودا وةكو ب

ة، بؤية لة كاتي خؤي لة ياساي ضاكسازي لة يدةرضوواندن يان موناقةشةكردني ئةم ثِرؤذة ياساية ني
موناقةشةي بكرَيت، بةاَلم ئةوةي كة من تَيبينيم كرد  وري لة هةرَيمي كوردستان دةكرَيتداهاتووي ئابو

ةبوو، ثشتيواني لة قسةكاني دةكةم كة ئةم ماددةية هةَلبطريَيت و بكرَيت بة هةمان رةئي د.ظاالم ه
 ماددةيةكي تةعريفي لة ماددةي يةكةم بؤ مةسةلةي بة قاضاخ بردني نةوت، زؤر سوثاس.

 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز هَيمن 

 فةرموو.ظاهر كاك شَيخ 
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 حممد علي: ظاهربةِرَيز 
 ز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَي

بِرطةي دووةم ساختةكردن يان دةستكاريكردني مؤَلةت يان بةَلطةنامةي فةرمي بة ئةجنامداني ئةو تاوانة، 
لة بِرطةي يةكةم خاَلي يةك و دوو ئةم ماددةية دةقنووسكراوة، ثَيشنياز دةكةم لةبةر ئةوةي لة قانوني 

(، باسي تةزوير و ساختةكردني 289ماددةي )( لة 1969(ي ساَلي )111عقوباتي عَيراقيش ذمارة )
( ساَل زياتر نةبَيت، لةو عقوبةية زياترة 15موحةراماتي رةمسي كردووة، عقوبةي داناوة، عقوبةكةي لة )
يان كار بة قاعيدةي )اخلاص قيد العام(  ،كة لةو ياساية هاتووة، ثَيشنياز دةكةم ئةو بِرطةية البربَيت

لة بةِرَيز د.ظاالش دةكةم ئةو ماددةية بةِراسيت ماددةكة هةمووي زيادة، بةس دةكرَيت، هةروةها ثشتيطريي 
 تةنها بة قاضاخ بردني نةوت بكرَيت، زؤر سوثاس.

 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز هَيمن 

 كاك زياد فةرموو.
 بةِرَيز زياد جبار حممد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لة كاتَيكدا هةموومان  ،ةك لَيرة ئيشارةت بةوة دراوة بؤ دةرةوةي هةرَيمي كوردستانبِرطةي يةكةم خاَلي ي
دةزانني كِرين و فرؤشنت لة ناوخؤي هةرَيمي كوردستانيش هةية بؤ موشتةقاتي نةوت، ثااَلوطةي نا ياسايي 

لةسةر سنوورةكان  هةية لة هةرَيمي كوردستاندا، لةبةر ئةوة لة كاتَيكيشدا لةم خاَلةدا لة هةر شوَينَيكدا
نةبَيت ناتواني هيض ئيجرائاتَيكي لةطةَل بكةي، لةبةر ئةوة ثَيشنيار دةكةم ناوةوة و دةرةوةي هةرَيمي 

 كوردستاني بؤ زياد بكرَيت، زؤر سوثاس.
 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز هَيمن 

لةماني كوردستان نةهاتووة كة ثةرلةمانتار سةرةجنَيكي ثةيِرةوي دةدةم، لة ناو ثةيِرةوي ناوخؤي ثةر
ذنةي تايبةمتةندةوة ةزيرَيك بكات، بؤية دةكرَيت را وسةرةجنةكاني لة رَيطةي ليثشتطريي لة راي و

 وةربطريَيت، بةِرَيز كاك د. هةورامان فةرموو.
 بةِرَيز د. هةورامان حةمة شةريف:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ك دةكةم لة ليذنةي تايبةمتةند ئايا بة قاضاخ بردن تةنها لةم رَيطايانةوةية سةرةجنم ئةوةية كة ثرسيارَي
كة دةقنووسي لةسةركراوة لةم ماددةية يان دةروازةي تريش هةية بة قاضاخ بردن؟ بؤية ئاماذةي ثَي 

 نةكراوة، زؤر سوثاس.
 امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز هَيمن 

 ةند ئةطةر را و سةرةجنَيكتان هةية لةسةر ئةو ماددةية، فةرموو كاك بذار.بةِرَيز ليذنةي تايبةمت
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 بةِرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةبارةت بة ئةظ ماددةي طرَيداي بة سزايَي بة قانونا عقوباتا عَيراقَيظة، راستة قانونا عقوباتا عَيراقَي 
قانونةكة عامة لة عَيراقَي و ل هةرَيما كوردستانَي ذي بةركارة، بةس ل  بةركارة ل هةرَيمَي، قانونا عقوبات

ظَيرَي ئةظ مةعنا ناطةهينيت كو هةر تشتةك يان هةر ماددةيةك ل قانونا عقوباتدا هةبت ظَيرَي ئةم شول 
نيت ل سةر نةكةين، ئةظة ثةرلةمانَي كوردستانَيية دةمَي ياسايةكَي ب طرنطي دزانيت ظي ئاِراستةي كو بزا

ظي ياسايَي دطةل ثةرلةمانَي كوردستانَي ياسايةكا كوردستاني دةربكةظيت، ئةم موشرعا ياسايَي دشَيت ل 
ظَيرَي يان ثشت بةستيَن ل قانونا عقوباتَي عَيراقَي بكةت، مة ذي طةر ثَيتظي بيت سزايةكَي دانَيت، يةعين 

ةكرن، ل ديظ ئةظ هةظاَلَيت ثَيشكةش كرينة ض قةيدَيت قانوني نينة، سةبارةت بة ثرسيارا كة هاتة ئاِراست
ثَيشنيازا ياسايَي هةروةسا ل ليذنةيا تايبةمتةند ديظدا ل ليذنةيا قانوني، ئةظة ل بةر دةسيَت مة يا حماولة 
هاتية كرن ئةظ تاوانانة هاتيتة دةست نيشان كرن كو ئةظ كافية بؤ بة قاضاخ بردني نةوت، هةر ئةندامَيكَي 

فكرةيةكا دي هةبت، هزرةكا دي يا هةبت، كردةوةيةكا دي كو شهةذي بت ل ظَيرَي ئيزافة  ثةرلةماني ئازادة
ببت، دشَيت وةكو ئةندام ثةرلةمان ثَيشكةش بكات و ئةم ذي دَي وةربطرين، ياسايةكا دَي مة ل هةرَيمي 

تية بةحس (َي، ياسايةكا شاملة طةلةك طشتطري ها2007(ي سااَل )22كوردستانَي يا هةي ياساي ذمارة )
كرن، ئةظ ياساية موتةعةليقة ل سةر ياساي نةوت و طازي هةرَيمي كوردستان–عَيراق، داهات و ضاوانيا 
داهات و خِرظةكرنا داهاتي و تةفاسياَل طرَيداي ل ظي كةرتَي نةوت و طازي ظة ل هةرَيما كوردستانَي تَيدا 

وونةوةي بة قاضاخ بردني نةوت، ذبةر هاتية بةحس كرن، ئةظ ثَيشنيازة ياساية تايبةتة بة بةرنطارب
 هةندَي ئةم ل ظَي ضوارضَيظةيي دا طفتوطؤيَي ل سةر ظي ثَيشنيازَي ياسايَي بكةن، زؤر سوثاس.

 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز هَيمن 

(، بِرطةي 91ددةي )بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، ثَيش ئةوةي دةرفةت بدةين بة بةِرَيز كاك مةم بةثَيي ما
رايةكان ثَيويستة ئةو رايةي دةخرَيتة دةنطدان بة اليةني كةم سَي ئةندام  ،سيَيةم لة كاتي خستنة دةنطدان

ثشتطريي لة رايةكةي كردبَيت، جا بؤية ثَيشنيار لَيرة خرانة روو، سَي ئةندام لَيرة ثشتطريي نةكردووة، 
ليذنةي تايبةمتةند ئةو رايانةي نةخستؤتة ناو راثؤرتةكة، بؤية لة كاتي دةنطدان طلةيي ئةوة نةكرَي كة 

 كاك مةم فةرموو.
 بةِرَيز مةم برهان حممد قانع:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةكاني واَلتي يئةوةي كة بة قاضاخ بردني نةوت يةكَيكة لة نةهامةتي ،طرنطي خاَلي يةكةم لة واَلتي ئَيمةدا
يةكاني واَلتي يَيكي طةورةي خوَلقاندووة لة تااَلن كردني سامانة سرووشتةكان كة كارةساتيئَيمة، لة نةطبةتي

ةتةوة هةية، ئةوةشي كة لةاليةن دةوَلةتةوة يئَيمة، بةشَيكيش لةو كَيشةية ثةيوةندي بة نا شةفافي
ة، بؤية بؤ ئةوةي سةرةِراي ئةو سةندوقةي كة باسكرا كة كاك علي ثَيشرت يدةفرؤشرَيت ئةو تَيبينيةيان ني
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ةكان، لَيرةدا يتةوزحيَيكيدا، لةو سةندوقةي كة ثَيويست دةكات سةندوقي سةرضاوة داهاتي ساماني سرووشتي
نةبوون بة شةفافيةت ببَيت بة يةكَيك  من ثَيشنياز دةكةم بِرطةيةك ئيزافة بكرَيت، بِرطةي ضوارةم: ثابةند

 لة تاوانةكان لة هةرَيمي كوردستاندا، زؤر سوثاس.
 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز هَيمن 

 كاك دابان فةرموو.
 بةِرَيز دابان حممد حسني:
  بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

دةسثَيك بريا بةِرَيزاني ليذنةي سامانة سرووشتيةكان لة ئاستَيكي فراوانرتدا قسةيان لةسةر كةرتي نةوت و 
ةلةي دةرهَينان و هةناردةكردني بة طشيت ثِرؤسةي شةفافيةتي داهاتي نةوت و ئةوانة بكرداية، ضونكة مةس

نةوت لة كوردستاندا بة ياسايي كراوة و لة ضوارضَيوةي بِريار و رَينماييةكاني وةزارةتي سامانة 
ةكانة، بةشَيكي ئةمة بة ياسايي كراوة و ئةوةي ثةيوةندي بة قاضاخ بردنةوة هةية رةنطة لة يسرووشتي

ةر بة بِرياري ئةجنومةني وةزيران و بِرياري وةزارةتي سامانة ضةند حاَلةتَيك بَيت، رةنطة ه
من  ،يةكان حةل بكراية، ئةوةي ثةيوةستة بةو كردةوانةي خوارةوة كة بة تاوان ئةذمار دةكرَيتيسرووشت

ةك هةية لة بةيين دزيكردن و بة قاضاخ بردن، يةعين جيا نةكراوةتةوة مةسةلةى يهةست دةكةم ئاَلؤزي
نةدا باس نةكراوة، لةم ولةي بة قاضاخ بردن، ضةند حاَلةتَيك هةية لَيرة لة ناو ئةو قانودزيكردن و مةسة

(، لة 8هينةدا باسي كونكردني بؤري نةوت نةكراوة، يةعين لة ماددةيةكي تردا باسكراوة، لة ماددةي )
ت، ضونكة كونكردني تةعريفةي تاوانةكة هيوادارم بةِرَيزان ئةو ماددةيةش خبةنة ناو بة تاوان ئةذمار بكرَي

بؤريش هةر لَيرةدا جَيطاي بكرَيتةوة، يةك حاَلةتي تر هةية ثرسيار لة بةِرَيزان لة ليذنةي سامانة 
ةكان  دةكةم كة وةاَلم بدةنةوة، بةشَيكي بة قاضاخ بردني نةوت ئةوةية كة بة ياساي مةعامل و يسرووشتي

 ،بةاَلم ئةوة بة قاضاخ بردنةكة دةست ثَي دةكاتطرَيت، ةشةرَيكاتَيك يان موليدةكان ئةم نيسبةية وةرد
 لَيرةدا تةعريفي بؤ نةكراوة ئةمةيان ضؤن حةل دةكرَيت، زؤر سوثاس.

 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز هَيمن 

 رَيبوار فةرموو. كاك د.
 بةِرَيز د.رَيبوار عبدالرحيم عبداللة:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

يةكة لةسةر خاَلي يمن سةرةجنَيكي زمانةواني و لةطةَل ئيزافةيةكم هةية، سةرةجنة زمانةوان لة راستيدا
ةك، ديارة رَيذة بةكار نايةت، رَيذة يدووةم، بردن و فرؤشتين هةر رَيذةيةك بؤ رةوانكردني هةموو شلةمةني

ة، بؤية من ثَيشنيار ييبة عةرةبي يةعين نيسبة، بةَلكو بِر بةكاردَيت بة عةرةبيةكةيان كة دةكاتة كةم
دةكةم لة بِري رَيذة بكرَيتة بِرَيك، سةبارةت بة ئيزافةكة ئةوةية كة ثَيشنيار دةكةم كونكردني بؤِري 
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نةوتيش بة تاوان ئةذمار بكرَيت و يةكَيك بَيت لةو حاَلةتانةي كة ئةم ياسايةي لةسةر جَي بةجَيبكرَيت، 
 زؤر سوثاس.

 :َيطري سةرؤكي ثةرلةمانامحد محة صاحل/ جهَيمن بةِرَيز 

ا و سةرةجنَيكتان هةية، ئينجا دواتر بةِرَيز وةزيري هةرَيم قسة بكات، كاك علي ليذنةي تايبةمتةند ئةطةر ِر
 فةرموو.

 بةِرَيز علي حةمة صاحل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

اثؤرتةكة ئامادة بكات، ديارة ئةم ليذنةية ئةم ثَيشنيازة كة دَيت دةبَيت لة ضوارضَيوةي ئةم ثَيشنيازة ر
ئينجا  ،ني كة لة دةرةوةي ئةمةية، سةبارةت بةوةكةي تر بؤ خؤموناتوانَيت بضَيتة دةرةوةي سنوورَيكي قانو

هةموومان ثَيويستة لةسةرمان ضؤن ثةيِرةوي ناوخؤ دةخوَينينةوة ياساي نةوت و طازيش خبوَينينةوة، لة 
ةفافيةتي نةوت لةوَيوةية، شاكة جَي بةجَي بكرَيت تةبعةن، ياساي نةوت و طازدا زؤر بة جوانيش ئةطةر ياس

ت كؤي ثارةكاني نةوت ثَيش ئةوةي دينارةكي لَي ،بؤ منوونة سةندوقي داهاتي نةوت دةبَيت دروست بكرَي
دارايي وردبيين دواتر بة راثؤرت ثةرلةمان ئاطادار دةكرَيتةوة، ضاودَيري  ،خةرج بكرَيت دَيتة ئةو سةندوقة

وست دةكرَيت، كؤمثانياي بة بازاِركردني نةوت ئةوةي ثَيشرتيش، بةِرَيزان ثةرلةمانتاران، كؤمؤ( دردةكات، )
)كؤمؤ( قةرار دةدات نةوت بة كَي بفرؤشرَيت و ضةند بفرؤشَيت، كؤمثانياي نيشيتماني نةوت دروست 

بؤ ئةوةي ئةو  ،بكةيندةكرَيت، ئَيستا ليذنةكةي ئَيمة لةو سرتاتيذيةي دامان رشتؤتةوة ئةوةية كة كار 
ونَيك بَيت بؤ بة بازاِركردني نةوت، وني تايبةت قانوموئةسةساتانة دروست ببَيت، واتة دةبَيت قانو

ني بؤ نةوت و ثااَلوتن و وسةندوقي داهاتي نةوت تةفعيل بكرَيت، كؤمثانياي نيشتيماني نةوت، قانو
يبةتي خؤياني هةبَيت، ئَيستا ئةطةر سةندوقي وني تاوثاشكؤكاني نةوت، واتة هةر يةكة لةمانة دةبَيت قان

داهاتي نةوت دروست بكرَيت بةشَيكي طةورةي طرفتةكة حةل دةبَيت، سةبارةت بةوةي كة طوتيان رَيطاي 
تري قاضاخ هةية، ئةمة ئةطةر رَييةكي تر هةية ئَيمة دركمان ثَي نةكردووة و نةكراوة دةبَيت لةمةدا 

كردووة لةسةر ئةوةي ثارةي نةوت  ردمانوَيمة وةكو ليذنة بةدوادضووني وبطوترَيت، ئةوةكةي تري بةَلَي ئ
ية بةوةي كة حكومةت بة شَيوةي فةرمي خؤيةوة يضةندة، راثؤرتةكةي ضةندة، بةاَلم ئةوة يةكسان ن

( مليؤن دؤالري 300000000ئيعالني دةكات، مةسةلةن ئةمِرؤ ئَيمة ضووين بؤ وةزارةتي دارايي كة )
وةرطرتووة، مةسةلةن ئجوري بؤري نةوت ضةندة، ثرسيارمانكردووة، ئةي ئيستيحقاقي داهاتي نةوتي 

شةريكة ضةندة، كام شةريكة ضةند وةردةطرَيت، ئةمانة هةمووي بة دروستكردني سةندوقي داهاتي نةوت 
ضارةسةر دةبَيت كة لة سةندوقةكةدا ثَيت دةَلَيت ئةوة كؤي داهاتي نةوتة و ئةوةش كؤي 

ةتي، ئةطةر ياساكة خبوَينيتةوة راثؤرتةكة لة ياساكة زؤر بة رووني هيض كةَلَينكي مةساريفةكاني
انطانةية، نةهَيشتؤتةوة كة بَلَيت ثارةيةكي نةوت سةرف دةكرَيت و لةم سةندوقة دَيتة دةرةوة راثؤرتي م

سةبارةت  كراوة، بؤ ئةوةكةي تريش )كؤمؤ( زؤر طرنطة دةستكاري بكرَيت، نيشانرةقابةية، هةمووي دةست
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ي و مةعنةوي، هةر دبةوةي كة كؤمثانيايةك تَيوة دةطَلَيت كَيية، كة دةَلَيي هةر كةسَيك واتة كةسي ماد
كةسَيك لةم ثِرؤسةية تَيوةبطَلَيت شةخصَيكة، كؤمثانيايةكة، موئةسةسةيةكي طةورةية، هةر كَي تَيوبطَلَيت 

ني بؤري نةوت لةم ياساية هةية بة تريؤر ئةوة زؤر بة رووني لةسةري نووسراوة، سةبارةت بة كونكرد
ئةذماركراوة، يةك موالحةزةم هةية زؤرجار بابةتَيك موناقةشة دةكرَيت هي ماددةكاني دواترة، يةعين 
راثؤرتةكة ئةطةر باشرت خبوَينينةوة هةموومان هةمووي تَيداية، كونكردني بؤري نةوت بة تريؤر 

ي كة كاك دابان طوتي، من وا تَيطةيشتووم بؤ منوونة دةعمي ئةذماركراوة و زؤر بةرووني، سةبارةت بةوة
شوَينيك دةكرَيت، موئةسةسةيةك دةكرَيت، مةعمةلَيك دةكرَيت، نةوتَيكي رةشي دةدرَييت يان طازوايلَيكي 
دةدرَييَت، بةاَلم ئةو بةكاري ناهَينَيت و دةيفرؤشَيتةوة، ئةمةش دةضَيتة ضوارضيوةي قاضاخ، ئةمة قاضاخة، 

ن بؤ ئايندة دةردةكةي بؤ بة بةردةوامي دةري دةكةيت، وندة لة ئَيستادا دةعم نةماوة، بةاَلم تؤ قانوهةرضة
 ونة مشولي دةكات، زؤر سوثاس.وبةاَلم بةَلَي ئةم قان

 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانهَيمن بةِرَيز 

 كاك كاروان وةكو ئةندامي ليذنة فةرموو.
 محن عبداللة:بةِرَيز كاروان عبدالر

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئيزافةتةن بؤ قسةكاني كاك علي وةكو سةرؤكي ليذنة، ضةند وةاَلمَيكم هةية وةكو روونكردنةوةش، 
هةَلبةتة ئَيمة لة ماددةي دووةم كاتَيك باس لة سزاكان دةكةين باس لة كؤي سزاكاني ئةم ثِرؤسسة ناكةين، 

لة ماددةي سَييةم و لة ماددةي هةشتةم روونكراوةتةوة كة ضؤن  ئةمة تةنها بةشَيكة، بةشةكاني تري
تةعامول لةطةَل ئةم بابةتة دةكرَيت، بةشَيك لةو موناقةشةتانةي كة دةكرَين وةكو كاك علي ئاماذةي 
ثَيكرد ثةيوةسنت بة ماددةكاني دواترةوة، حةقة ضاوةِروان بكةين بؤ ئةوةي لة ماددةكاني دواتر باسي 

ة تايبةتي بابةتي كونكردني بؤري و تةعامولكردن لةطةَل ئةم ثرسة بة شَيوةيةكي زؤر نا بكةين، بةلَيو
ردةكاري زؤر باشي تَيداية، وقانوني بة ياساي تريؤر مةعامةلةي لةطةَلدا دةكرَيت كة ئةمة خؤي لة خؤيدا و

ةوانةي كة ( كة تةمانا دةكةم ئ2007(ي ساَلي )22بةشَيك لة قسةكان ثةيوةسنت بة ياساي ذمارة )
تَيبينيان لةسةر ئةمة هةية خؤيان ياداشتَيك بنووسن بؤ تةفعيلي ياساكة، كة لةوَي زؤر بة رووني باس لة 
دةرهَينان و طةِران و لة تةسويقي نةوتيش دةكرَيت، ئةم ياساية بة وازحي رَيطةطرتنة لة بة قاضاخ بردني 

ا بامسان لةوةكردووة ضؤن بتوانني ئةمةي كة بة نةوت لة هةرَيمي كوردستان، واتة ئَيمة لةم ياساية تةنه
يةتي نةوت هةم لة ياساي ذمارة يقاضاخ دةبرَيت رَيطةي لَي بطرين بة ياسا، كؤي ثِرؤسةي نةوت، كؤي شةفاف

( روونكراوةتةوة، هةميش دةتوانني ياساي تةكامولي بؤ دةربكةين، واتة ياسا 2007(ي ساَلي )22)
ي كة ئةم ضينة تةواو بكات بةدوايدا، بؤية تةمةنا دةكةم كة ضاوةِروان ثِرؤسةسي بؤ دةربكةين بؤ ئةوة

بكةين تاوةكو ماددةكاني تريش موناقةشة دةكرَين، بؤ ئةوةي كة كؤي ماددة سزاكان وةكو خؤي جَي بةجَي 
 بكرَيت، زؤر سوثاس.
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 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانهَيمن بةِرَيز 

 رموو.بةِرَيز وةزيري هةرَيم فة
 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

رووي ياساييةوة دامان، ثَيمان باشة  لة ئةو تَيبيين و سةرةجنة بوو كة ،ئَيمة تَيبيين و سةرةجنمان ئةوةية
بة تةعريفي بة قاضاخ بردني نةوت و  كة ماددةي دووةم لة ناو ياساكة هةَلبطريَيت، وة ئيكتيفا بكرَيت

تةعريفةكةش بة دزيين نةوت دةست ثَي بكات وةكو ئةندام ثةرلةمانَيكي بةِرَيز ئيشارةتي ثَيدا، لةبةر 
(وة كراوة، ئةو تةجرمية و بة قاضاخ بردنة تةعقيب و 1969ئةوةي بابةتي تةجرميكردن لة ساَلي )

ني بة قاضاخ وةكو قواعيدي عامة سةيري دةكرَي، بؤ قانووني عقوبات كراوة ووتةجرميةي كة لة ناو قان
ني بة قاضاخ بردني هةموو كةل و ثةلةكاني تريش راستة، يةعين بةياني وبردني نةوتيش راستة، بؤ قانو

ني تر ثةرلةمان دةري بكات لةسةر بابةتي قةدةغةكردني بة قاضاخ بردن هةمان ئةو قواعيدي و( قانو10)
ني عقوباتدا هةية تةتبيق دةبَيت بةسةر هةموو ئةو ئةفعاالنةي كة ثةرلةمان  ووعامةي كة لة ناو قان

تةعريفي دةكات، تةعريفي بة قاضاخ بردنةكة دةكات، بؤية تكا دةكةم ئةو قواعيدة عامانة هةموو 
(ي عَيراقي دةرضووة، لة 2008موشةرعَيك بؤي دةطةِرَيتةوة، بؤ ئةسَلي ياساكةش بطةِرَينةوة كة لة ساَلي )

عَيراقدا خؤي ثاراستووة لة تةجرميكردن، بؤ خؤي ثاراستووة، لةبةر ئةوةي دةزانَيت قواعيدي عامةك 
(، حماكم هةمووي بؤ ئةوة 1969وني عقوباتدا لة ساَلي )وهةية تايبةتة بة قاضاخ بردن لة ناو قان

تةعريفكردن كؤتايي ثَي  دةطرَيتةوة ياساكانيش خؤي لَي دةثارَيزن، تكا دةكةم ئةم ماددةية هةَلبطريَيت بة
ة دبَيت، نةبَيتة هؤكارَيك بؤ دووبارة طةِراندنةوةي ياساكة، ضونكة يةكَيك لةو هؤكارانةش كة ياساي ماد

هؤشبةرةكان دووبارة ثَيي طةِراوةتةوة لة سةرؤكايةتي هةرَيم ئةوةية كة تةعريفي عةود كراوة، وة عةود 
راوة، بؤية تكا دةكةم ئةو ماددةية هةَلبطريَيت بؤ مةتانةت ني عقوبات تةعريفكو( لة قانو1969لة ساَلي )

 و بؤ مةباديئي ياسا، زؤر سوثاس.
 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانهَيمن بةِرَيز 

 بةِرَيز ليذنةي تايبةمتةند فةرموو ماددةي سَي خبوَيننةوة.
 :سةركؤ ئازاد حسنيبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:3ماددةي )
يةكةم: دةزطاكاني ئاسايش و هَيزةكاني ناوخؤ بةِرَيوةبةرايةتي طشيت طومرط بؤ جَي بةجَيكردني 

 -حوكمةكاني يةم ياساية ئةم ئةركانةي دةكةوَيتة ئةستؤ:
راطريكردني هؤيةكاني طواستنةوة و دةست بةسةرداطرتين ئةو نةوت و لَيدةرهَيندراوانةي كة  -1

 لةاليةن تؤمةتبارانةوة. ئامادةكراون  بؤ بة قاضاخ بردني
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دةست بةسةرداطرتين هؤيةكاني طواستنةوةي بياني يان هاوردةكراو كة طوِرانكاري لة قةبارةي  -2
يةكاندا كراوة بة مةبةسيت بة قاضاخ بردني نةوت و يديزاينكراوي تانكي هةَلطرتين سووتةمةن

 لَيدةرهَيندراوةكاني بةكار دةهَيندرَيت.

 دؤسيةي تؤمةتباران بؤ دادطاكان.ئامادةكردن و رةوانةكردني  -3

ثشكنني بؤ بةسةرداناني هةر هؤيةكي طواستنةوة عةمبار، نووسينطةكان، يان هةر شوَينَيكي ديكة  -4
 نووسكراوة.م تاوانانةي كة لةم ياسايةدا دةقلة كاتي طوماني ئةجنامداني يةكَيك لة

ووي ئةم ياساية دةقنووسكراون كارمةندي دووةم: بؤ رَيطريكردني لة ئةجنامداني ئةو تاوانانةي لة ماددةي د
رَيطة ثَيدراو مايف بةكارهَيناني هَيز و رووبةرووبوونةوةي هةية بؤ مةبةسيت راوةستاندني هةر هؤيةكي 

 ثَيضيكردن لة فةرمان.رطوستنةوة يان كةسَيك لة كاتي سة
 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانهَيمن بةِرَيز 

بؤ موناقةشةكردن لةسةر ئةم ماددةية، كَي دةيةوَيت قسة بكات  ةوةرطاي طفتوطؤ دةكةينبةِرَيزان ئَيستا دة
كاتةوة؟ ئةم ثةرلةمانتارة بةِرَيزانة دةيانةوَيت موناقشة بكةن )كاك مةم، كاك بةَلَين، كاك بدةسيت بةرز

ك د.هةورامان(، كاك ابوبكر، كاك لقمان، جنات خان، كاك جةالل، كاظاهر، كاك طؤران، كاك شَيخ عثمان، 
 جنات خان فةموو.

 بةِرَيز جنات شعبان عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

خاَلي سَييةم: ئامادةكردن و رةوانكردني دؤسيةي تؤمةتباران بؤ دادطاكان، لة زاراظةي ثَيناسةكان كيش 
 ر سوثاس.دطاكاني طومرط لة هةرَيمي كوردستان، زؤادادطاية، ذبةر هةندَي دادطاكان ببيتة ل د

 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانهَيمن بةِرَيز 

 سَيدةري فةرموو.عثمان كاك 
 علي مسايل: عثمانبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ديارة ماددةي سَي بِرطةي يةكةم دةزطاكاني ئاسايش و هَيزةكاني ناوخؤ بةِرَيوةبةرايةتي طشيت طومرط بؤ 
ني ئةم ياساية ئةم ئةركانةيان دةكةوَيتة ئةستؤ، بة بؤضووني من هَيزةكاني جَي بةجَيكردني حوكمةكا

ثاسةواني سنووريشي بؤ زياد بكرَيت باشة، لةبةر ئةوةي ثاسةواني سنووريش ئةركَيكي زؤريان هةية، 
 سنوورةكاني ئَيمة بة دةرةجة يةك ثاسةواني سنووري لَيية، زؤر سوثاس.

 :طري سةرؤكي ثةرلةمانامحد محة صاحل/ جَيهَيمن بةِرَيز 

 كاك ابوبكر هةَلةدةني فةرموو.
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 بةِرَيز ابوبكر عمر عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثَيمواية ئةم ماددةية هةر زيادة هةَلبطريَيت، لةبةر ئةوةي كة هَيزةكاني ئاسايشي ناوخؤ بِريارةكاني دادطا 
كة لَيرةدا رةوانةكردني دؤسية دةكرَيت بؤ دادطا، وة جَي بةجَي دةكةن، لةبةر ئةوة هةموو ئةوة ثِرؤسانةي 

قةراري دةست بةسةرداطرتين راطريكردني هةمووي بة ئةمري حاكم دةبَيت، بؤية بة راي من ئةم ماددةية 
ة كة ئةو رَيكارانة زيادة، بِرطةي دووةميشي هةر بةثَيي ياسا ئةعزائي زةبيت قةزائي بؤ خؤيان بؤيان هةي

يت راوةستاندني ئةو تاوانةي ئةجنام دةدرَيت، بؤية من داواي هةَلطرتين ماددةكة مةبةسبطرنة بةر بة
 دةكةم، زؤر سوثاس.

 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانهَيمن بةِرَيز 

 كاك جةالل فةرموو.
 الل حممد امني:بةِرَيز ج

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

يةكاني داهاتي هةرَيمي كوردستانة، هةموومان يهةر سةرةكبةِراسيت لةبةر ئةوةي نةوت ئةمِرؤكة لة بةشة 
دةزانني بةشَيكي زؤري بودجةي فةرمانبةران لة نةوت تةرخان دةكرَيت، بؤية وةكو جنات خانيش طوتي 
ثَيشنيار دةكةم دادطايةكي تايبةت هةبَيت بؤ ئةو تاوانبارانةي كةوا نةوت بة قاضاخ دةبن، دادطايةكي 

ةي قةزيةكاني تر تَيكةَل نةبَيت، هةست دةكةم ئاسانكاري دةكرَيت بؤ تاوانباران، تايبةت هةبَيت بؤ ئةو
 بؤية ثَيشنيار دةكةم دادطايةكي تايبةت بةو قاضاخ بردنة هةبَيت، زؤر سوثاس.

 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانهَيمن بةِرَيز 

 كاك هةورامان فةرموو.
 بةِرَيز د.هةورامان حةمة شريف:

 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر
 من ثشتيواني لة قسةكاني مامؤستا ابوبكر هةَلةدةني دةكةم، زؤر سوثاس.

 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانهَيمن بةِرَيز 

 كاك لقمان فةرموو.
 بةِرَيز لقمان محد حاجي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

َيوةبةرايةتي طشيت طومرط بؤ ي ناوخؤ بةِرسةبارةت بة ماددةي سَي دةزطاكاني ئاسايش و هَيزةكان
بةجَيكردني ئةم ياساية دةطرنة ئةستؤ، وةكو براي بةِرَيزم كاك عومسان سَيدةري ئاماذةي ثَيدا، لة جَي

ئَيستادا هَيزةكاني ثؤليسي ثاساواني سنوور و طومرط ئةركة ئةساسيةكة دةطرنة ئةستؤي خؤيان و 
دةكةم ئةوة ئيزافة بكةن، سةبارةت بة خاَلي يةكةم راطريكردن، ضاودَيري سنوورةكان دةكةن، ثَيشنياز 
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ة، يشةية لة جَيطاي خؤي نيونازامن راطريكردن بؤ راطرتن نةبَيت، يةعين كؤَلةكة، تةسةور دةكةم ئةم و
داطرتين نةوت و هؤيةكاني طواستنةوة و دةست بةسةرثَيشنياز دةكةم واي لَيبَيت راطرتين 

امادةكراوة بؤ بة قاضاخ بردن لةاليةن تؤمةتبارانةوة، سةبارةت بة خاَلي دووةم لَيدةرهَيندراوةكان كة ئ
دةست بةسةر داطرتين هؤيةكاني طواستنةوةي بياني و ناوخؤش ئيزافة بكرَيت، ضونكة هؤي طواستنةوةي 

 ناوخؤمان هةية، دةيان كؤمثانياي ناوخؤيي هةية كة نةوت دةطوازنةوة، زؤر سوثاس.
 :د محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانامحهَيمن بةِرَيز 

 فةرموو.ظاهر بةِرَيز شَيخ 
 حممد علي: ظاهربةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
شةي دادطاكان لَيرة بة وبِرطةي سَييةم، ئامادةكردني رةوانةكردني دؤسيةي تؤمةتباران بؤ دادطاكان، و

طاي طومرطي تايبةمتةندة، بؤية ثَيشنياز دةكةم جةمع هاتووة، هةرضةندة لة ياساكان ثَيناسةكراوة كة داد
 ة، زؤر سوثاس.يبكرَيتة دادطاي تايبةمتةند كة دادطاي طومرطي

 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانهَيمن بةِرَيز 

 كاك بةَلَين فةرموو.
 بةِرَيز بةَلَين امساعيل حاجي ابراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لة راستيدا ئةطةر ماددةكة سةير بكةين لة خاَلي ضوارةم بِرطةي يةكةم  ،ددةي سَييةمئةوةي تايبةتة بة ما
داداني هةر هؤيةكي طواستنةوة عةمبار يان نووسينطةكان يان شوَينيكي ديكة لة كاتي  بةسةرباسي ثشكنيين

ةبن بة ئةمري باركردني طوماني ئةجنامداني ئةو تاوانانةي كة لةم ياساية دةقنووسكراوة، ديارة ئةمانة د
حاكم بتوانن ئةم ئةركة بكةن، هةرضةندة وةكو مامؤستا ابوبكر باسيكرد كؤي ئةو بِرطانةي لةم ماددةية 
هاتووة تةحسيل حاسَلة، يةعين ماددةكة تةقريبةن وةكو تيكرارة، بؤ ئةوة ثشتيواني لةوة دةكةم كة 

ةكاني كاك عومسان سَيدةري دةكةم كة ماددةكة كامل البربَيت، بةاَلم ئةطةر ال نةبرا ثشتيواني لة قس
هَيزةكاني ثاسةواني سنوور تَييدا جَيطةي بكرَيتةوة، داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم روونكردنةوةيةك بدةن 

ئايا بةبَي ئةمر حاكم ئةم هَيزانة بؤيان هةية ثشكنيين بةسةردادان بدةن بةسةر  ،لةسةر خاَلي ضوارةم
 سوثاس. هؤيةكاني طواستنةوة يان نا، زؤر

 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانهَيمن بةِرَيز 

 كاك مةم فةرموو.
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 بةِرَيز مةم برهان حممد قانع:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

دةربارةي ئةو دةسةاَلتانةي كة لة بِرطةي يةكةم لة ضوار خاَل دراوة بة هَيزةكاني ئاسايشي ناوخؤ، منيش 
لة ئةنداماني بةِرَيزي ليذنة دةكةم، لَيرةدا باس لة دادوةر ناكات، حاَلةتي كت و  هةمان ثرسياري كاك بةَلَين

تانكةرَيك نةوت دةبينرَيت كة قاضاخة هَيزةكاني ئاسايش ئةو دةسةاَلتةيان ثَيدراوة كة دةسيت  ،ثِر دَيت
جَي بةجَي بكةن، ة بؤ بِرياري دادوةر، بة خَيرايي كارَيكي لةو جؤرة يبةسةردا بطرن، واتة طةِرانةوة ني

من ثَيمواية بةندي دووةميان كة دةَلَي هَيزةكاني ئاسايش بؤيان هةية هَيز بةكار  ،مادام بةم شَيوةيةية
بَينن، خؤ لة رَيطاي هَيزةوة ئةوة دةكةن، يةعين تةحسيل حاسَلة، مادام لة بِرطةي يةكةمدا لة ضوار خاَلدا 

اوخؤ ثَيويست بة بِرطةي دووةم ناكات، هةر زيادة البربَيت، ئةم دةسةاَلتة دراوة بة هَيزةكاني ئاسايش و ن
ثَيشنيار دةكةم هةر البربَيت ثَيويست بةوة ناكات، بة نيسبةت ئةو ثَيشنيازةي كاك عومسان سَيدةري باسي 
كرد، بَيطومان هَيزةكاني ثاسةواني منيش ثشتيواني دةكةم كة ثَيويست دةكات ئةوانةش ئيزافة بكرَيت، 

ي خاَلي يةكةم ثَيشنياز دةكةم بؤ ئةنداماني بةِرَيزي هةردوو ليذنة بةم شَيوةية داِرشتنةوةي داِرشتنةوة
خاَلي يةكةم لة بِرطةي يةكةم: راطريكردن البربَيت دةست بةسةرداطرتين هؤيةكاني طواستنةوة و ئةو نةوت 

ةوة، سياغي نةسةكة باشرت و ليدةرهَيندراوانةشي كة ئامادةكراون بؤ بة قاضاخ بردني لةاليةن تؤمةتباران
 دةبَيت، بؤية تةئكيد دةكةمةوة بِرطةي دووةم بة زيادي دةبينم، البربَيت، زؤر سوثاس.

 امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:هَيمن بةِرَيز 

 كاك طؤران فةرموو.
 بةِرَيز طؤران عمر علي:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئامادةكردني رةوانةكردني دؤسيةي تؤمةتباران بؤ دادطاكان، لة  ،ارةت بة ماددةي سَييةم خاَلي سَيسةب
راستيدا تاوةكو خةَلكي كوردستان ئاطادار نةبَيت لة فرؤشتين نةوت و بازاِريكردني نةوت، هةروةها 

انة دةكات بة قاضاخ ي كوردستان ئةوةشي كة بة ياساي رةويةتي داهاتي نةوت لة هةرَيم خةَلكيشةفاف
ضونكة كة داتاكان نةبَيت الي خةَلكي هةر وةكو ئةوة واية كة ئةوةشي بة ياسايي دةِروات  ئةذماري دةكات،

 هةر قاضاخة الي خةَلكي كوردستان، زؤر سوثاس.
 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانهَيمن بةِرَيز 

 طوليزار خان فةرموو.
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 بةِرَيز طوليزار رشيد حاجي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةز ثَيشنيارَيت دكةم ماددةيا سَي بِرطةيا يةكةم وةكي خؤ مبَينَينت، بةاَلم بِرطةيا دووةم بة من واية ئةظ ئ
زَيدةية، ضونكة قواعدي عامة ل قانونَي عقوباتَي هاتية و تيكرار وة لَيدكةت كو قانون الواز بينت، زؤر 

 سوثاس.
 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانهَيمن بةِرَيز 

 بةِرَيزان ليذنةي تايبةمتةند كاك بذار فةرموو.
 بةِرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةبارةت بة خااَل ضوارَي ثشكنني، خؤ منوونةيةكي بينني ئةطةر سةعات دووي شةظَيية تانكةرةك يان 
ري يةعين يا بةرةظ ب قاضاخ سةيارةيةكا بار هةَلطر قاضاخ يا لة مةنتةقةيةكا ديريش ل سةنتةري باذَي

بردني ظة دضيت، يةعين ل وَيرَي سةعات دووي شةظَي مةعقولة ثيويسيت بة ئةمر وةرةقا حاكمي بيت دا 
كو ئةظ تانكةرة بَيتة ثشكنني كرن، ئةظ ئيجرائاتة هةبن دائيمةن تاوانبار ل دةسيَت دةسةاَلتي رةظيت، 

بيت سيفةي ئيستيعجال ثَيتظية ئةظ ئيجرائاتة، ئةظ خاَلة ثَيتظية ئةظة تَيدابيت، ئةطةر سيةفةتا مةشهود 
 وةكو خؤي مبينيت، زؤر سوثاس.

 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانهَيمن بةِرَيز 
 زة روونكردنةوة بدةن.ووني ئَيوة با تةواو بنب، ئينجا ليذنةي ووكاك جةالل وةكو ليذنةي قان

 الل حممد امني:بةِرَيز ج
 كي ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤ

سولي مةحاكماتي جةزائي سةريدا ديارة دروستة، ئَيمة لة ئسةبارةت بةوةي كة كاك بذار روونكردنةوةي لة
ئةنداماني زةبيت قةزائي تةحديدكراوة كة ثياوي ثؤليس وةك يةكة لة ئةندامي زةبيت قةزائي ئيرت هةر 

بووني تاوان راستةوخؤ كؤنرتؤَلي تاوانةكة فيئةيةكي ثؤليس بَيت، ثياوي ثؤليس سةاَلحيةتي هةية لة كاتي 
ةكان دةكات كة بريتية لة يسوَليدةطةيةنَيت و دادوةر ئيجرائاتة ئبكات، دواتر نةتيجةي تاوانةكة دادوةر را

مةرحةلةي تةحقيق، مةرحةلةي تةحقيق مةرحةلةي جةمعي ئةديلة، ئةديلةكان  كؤ دةكاتةوة كَي دةيكات 
 ئةديلة كؤكردنةوةي ضي هةية زةبتكردني دةست بةسةرداطرتين ئةو بار و ثياوي ثؤليس دةيكات، لة زةمين

خؤ زةبيت دةكات دواتر ثةيوةندي بة دادوةر دةكات ئةطةر دادوةر وشتة قاضاخانة كاري ثؤليسة، بؤية راستة
ي هةبَيت واتة مةحةلي حاديسةية دلة زةمين ثةيوةندي ئيتسااَلتا بَيت، ئةطةر دادوةر ناوضةكة وجو

كة بنكةيةكي ئاسايشي لَيدَيت ئةوان ثةِراوي لَيكؤَلينةوةي ةونويةكي ثؤليسي لَيدَيت، دواتر بةثَيي قانبنكة
 بؤ رَيك دةخةن و ئاِراستةي دادوةري بةِرَيزي دةكةن، دادوةر خةتةواتةكان ئاشكرا دةكات، زؤر سوثاس.
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 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانهَيمن بةِرَيز 

 موو.كاك علي فةر
 بةِرَيز علي حةمة صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةوةي كة كاك عومسان طوتي ثاسةواني سنوور دةقيقة، بةاَلم ثاسةواني سنوور جا لَيرةبَيت يان لة عَيراق 
لة زمين وةزارةتي ناوخؤداية، لة زمين هَيزةكاني ناوخؤداية، كة دةَلَيي هَيزةكاني ناوخؤ هةمووي 

هَيزَيكي ناوخؤ هةبَيت مةمشول دةبَيت بةوة، ئةم ماددةية زؤر موناقةشةكرا، يةعين  دةطرَيتةوة، هةر
فكرةكة ئةوةية لة بةشَيكي ناطةِرَييتةوة بؤ حاكم ضؤن؟ بؤ منوونة تانكةرَيكت طرت طةورةتر لة حةمجي 

( 30منوونة )خؤي ديزاين كراوة، قةبارةي هةية، ئةو موةزةفةي لةوَيية ئؤتؤماتيكي دةزانَيت ئةمةية، بؤ 
( تةني تَيكراوة ئؤتؤماتيكي ئةم موةزةفة دةزانَيت خؤي راي دةطرَيت، بةاَلم لةوَي حوكمي نادات، 40تةنة )

لة نةتيجة رةوانةي دةكات بؤ دادطا، بؤية تؤ هةر بارهةَلطرَيك كتابَيك ناكةي بؤ دادطا بةثَيي تةعليمات 
بةسةري رَيت، حوكمي بةسةردا نادات، دةسَيني راي دةط( تةني هةَلطرتووة، بؤية دةَل40( تةنة و ئةمة )30)

ناكات، ناخياتة مةزادةوة، نايفرؤشَيت، هةموو ئةو قةرارانة ئيجرائاتةكاني دواترة دادطا دةيدات، بةاَلم ئةم 
دةسيت بةسةردا دةطريَيت، رَيطةي لَيدةطريَيت و رَيطة بة تَيثةِربووني نادات بةثَيي ئةو تةعليماتانةي كة 

لةوانةية ضةندين حاَلةت دووبارة  ،نةك ئةوةي كة راستةوخؤ خؤي بؤ هةموو حاَلةتَيك كة رؤذانة ،هةية
 بَيتةوة بَيي هةمووي كيتابونا كيتابوكم بضيتة دادطا و بَيتةوة و ضةند مانطيكي ثَي بضَيت، زؤر سوثاس.

 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانهَيمن بةِرَيز 

 كاك سةركؤ فةرموو.
 بةِرَيز سةركؤ ئازاد حسني:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

روونكردنةويةك بؤ ئةو هاوِرَييانةم ئيزافة دةكةم بؤ قسةكاني كاك علي، بؤية ثاسةواني سنووري تَيدا جَي 
ئةم دةسةاَلتي دةست بةسةرداطرتنةكة دراوة بة ئةجنومةني ئاسايش و لةطةَل وةزارةتي ناوخؤ،  ،نةكرايةوة

ةكان، ئةم ياساية بؤ حكومةتي ينوور دةسةاَلتَيكة كة تةنها دةطةِرَيتةوة بؤ دةسةاَلتة فيدِراليثاسةواني س
هةرَيمي كوردستانة و دةسةاَلتة تةنفيزيةكاني حكومةتي هةرَيمي كوردستان جَي بةجَيي دةكات، زؤر 

 سوثاس.
 / جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني: امحد محة صاحلهَيمن بةِرَيز 

 هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان ئةطةر تَيبيين و سةرةجنَيكتان هةية فةرموون. بةِرَيز وةزيري
 
 

 بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان:
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 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

وةكو بؤ كؤكردنةوةي راي ليذنةي تايبةمتةند و راي بةِرَيزان لة ئةنداماني ثةرلةمان ديارة رايةكان هيض 
وةاَلم نةبوو، هةمووي تةئيدكردن بوو بؤ يةكرتي، بةاَلم من ثَيم باشة ماددةي سَييةم بة تةواوي ئةو 
بِرطانةي لَي هةَلطريَيت و بةو شَيوةية سياغة بكرَيتةوة، دةزطاكاني ئاسايش و هَيزةكاني ناوخؤ و 

ريب من قبل اجملرمني وحجز تتوىل مهمة ضبط النفط و مشتقاته املعد للتهبةِرَيوةبةرايةتي طومرط )
املركبة أو اية واسطة نقل املستخدمة وحتويل اجملرمني اىل احملكمة اخلاصة الختاذ االجرائات القانونية 

تةعريفيشي كردووة ئةو مةحكمةية كام مةحكمةية لة ماددةي يةكدا، ئةو بِرطانة الالحقة بشانهم(. 
 ة، زؤر سوثاس.هةَلبطريَيت بةو شَيوةية سياغة بكرَيتةوة باشرت

 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانهَيمن بةِرَيز 

 دةضينة سةر ماددةي ضوار، فةرموون.
 :سةركؤ ئازاد حسنيبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:4ماددةي )
بَيت يان شؤفَيري هؤكارةكاني طواستنةوة يان  يةكةم: كةسي تؤمةتبار ض ئةجنامدةري سةرةكي تاواناكة

ةوانةي لة تاوانةكةدا بةشدارن، بة مةبةسيت لَيكؤَلَينةوةي دادطايي كردن حةواَلةي دادطاي ئةو سنوورة ئ
 ةكاني تَيدا بة قاضاخ بردراوة.يدةكرَيت كة نةوت و لَيدةرهَيندراوة نةوتي

ست بةري دووةم: تؤمةتباري دةستطرياكراو بةثَيي حوكمةكاني ئةم ياساية لة قؤناغةكاني لَيكؤَلينةوة بة دة
 دادطاوة. نئازاد ناكرَيت تا دةرضووني حوكمي كؤتايي و بنرِب لةالية

 سَييةم: دادطا خةسَلةتي بة ثةلة دةدات بةو داوايانةي كة بةثَيي حوكمةكاني ئةم ياساية ئاِراستةي دةكرَين.
 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانهَيمن بةِرَيز 

كةينةوة لةسةر ماددةي ضوار، كَي دةيةوَيت قسة بكات؟ ئةو بةِرَيزانةي بةِرَيز ئَيستا دةرطا طفتوطؤ دة
دةيانةوَيت لةسةر ماددةي ضوار قسة بكةن )كاك دياري، كاك حمي الدين، طوليزار خان، كاك عومسان، شريين 

 خان، كاك د. رَيبوار، كاك جةالل، جنات خان(، كاك د. رَيبوار فةرموو.
 عبداللة: بةِرَيز د. رَيبوار عبدالرحيم

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

جورَيك لة تَيك هةَلكَيشي دروست دةكات لةطةَل  ،من ثَيمواية ماددةي ضوار بة هةر سَي بِرطةي ثَيكةوة
وني عقوباتي عَيراقي، جارَيكيش دةست تَيوةردان لة ئيختيساسات و دةسةاَلتي سوَلتةي قةزائي، بؤية وقان

ياسايي دةكةم كة ئةم ماددةية ئةو هؤكارانةي كة ئاماذةم ثَيكرد هيض  من داواي روونكردنةوة لة ليذنةي
ني عقوباتي عَيراقي و لةطةَل دةسةاَلتةكاني سوَلتةي قةزائي، وكَيشةيةك دروست ناكات لةطةَل دةقي قانو

 زؤر سوثاس.
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 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانهَيمن بةِرَيز 

 جنات خان فةرموو.
 عبان عبداللة:بةِرَيز جنات ش

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

يةكةم طةر بةرَي خؤ بدةييَن كة خااَل سَي ل ماددةيا ضوار دا كةسي تؤمةتبار ض ئةجنامدةرَي سةرةكي 
تاوانةكان بيت يان شؤفَيري هؤكارةكاني طواستنةوة يان ئةوانةي لة تاوانةكان بةشدارن بة مةبةسيت 

سنوورة دةكرَيت كة نةوت و لَيدةرهَيندراوة نةوتيةكان تَيدا بة قاضاخ لَيكؤَلينةوة حةواَلةي دادطاي ئةو 
بردراوة، لَيرة جارةكا دي بَيتة دادطايي كرن ل دادطاي تايبةت، يةعين دادطاي طومرط ل هةرَيما كوردستان، 

 هةر وةك ضاوة هاتية ثَيناسةكرن، نابيت لَيرة دوو دادطا هةبينت، زؤر سوثاس.
 :محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانامحد هَيمن بةِرَيز 

 كاك دياري فةرموو.
 بةِرَيز دياري انور حةمة رحيم:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ماددةي ضوارةم، بِرطةي يةكةم: كةسي تؤمةتبار ض ئةجنامدةري سةرةكي تاوانةكة بَيت يان شؤفَيري 
ةكاني نةوت يان موشتةقاتةكاني هؤكارةكاني طواستنةوة، راستة زؤرجار شؤفَيري طواستنةوةي تانكةر

يان با بَلَيني خيربةيان هةية و شتَيكي ديكةيان  ،طواستنةوة هةندَيكيان خؤيان ئةو تانكةرانةيان هةية
هةية، بةاَلم زؤرجار هةندَيكيش بةِراسيت شؤفَيرن يان رةنطة نةزانن كة بارةكة قاضاخة، يان بؤ منوونة 

طة ليرتَيك لةو نةوتة، لةو بةنزينة، يان سةنتَيك دؤالرَيك بؤ ئةوان ئةم كةسانة ثَيشنةيان نةبَيت يان رةن
نةبَيت، بؤية من ثَيشنياز دةكةم بِرطةيةكي بؤ زياد بكرَيت، بؤ منوونة بِرطةي ضوارةم، يان بِرطةي دووةم 

جاري بكرَيت بةوةي كة شؤفَير لة جاري يةكةمدا بؤ منوونة تةعاهودي ثَي ثِربكرَيتةوة، ئةطةر بؤ منوونة 
دووةم دووبارةي كردةوة غةرامةيةكي سزايي بدرَيت، جاري سَييةم بؤ منوونة بة هةمان شَيوة مامةَلةي 

 لةطةَلدا بكرَيت، زؤر سوثاس.
 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانهَيمن بةِرَيز 

 كاك عومسان سَيدةري فةرموو.
 علي مسايل: عثمانبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ماددةي ضوار، بِرطةي يةكةم من تةحفوزم لةسةر لَيكؤَلينةوةي دادطايي كردن نووسراوة هةواَلةي دادطاي 

وةها بِرطةي دووةميش تؤمةتباري رةوانةي دادطا نةك هةواَلة، هةر ئةو سنوورة، ئةطةر بكرَيت بة
تةبةري ئةطةر بكرَيت بة دةستطريكراو بةثَيي حوكمةكاني ئةم ياساية لة قؤناغةكاني لَيكؤَلينةوة بة دةس
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كةفالةت، كةفالةت لةوانةية كةليمةيةكي عةرةبي بَيت، بةاَلم خةَلكي ئَيمة لةو كةليمةية خراث تَيدةطات، 
 ئازاد ناكرَيت بة دةستةبةري يان بة كةفالةت ئازاد ناكرَيت، زؤر سوثاس.

 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانهَيمن بةِرَيز 

 قةشة لوغةويانة بوو وةختَيكي تر لَيطةِرَين باشرتة بة راي خؤم، بةِرَيز شريين خان فةرموو.ئةطةر ئةو مونا
 بةِرَيز شريين امني عبدالعزيز:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ياخود دياريكردني تؤمةتباراني بة قاضاخ  ،ديارة مةبةست لة بِرطةي يةكةم لة ماددةي ضوارةم لة ناساندني
اضاخ بردني نةوتيش روونة الي هةمووان ئةمة بة تاكة كةسَيك مةحاَلة ئةجنام بدرَيت، بردني نةوتة، بة ق

زؤرجار ئةم كةسانة كةساني مةعنةوي ياخود هَيزي ئةمنيان لة ثشتةوةية، ياخود كةساني بااَل لة ئاسيت 
تبار ئةو كةسةية ثرسياريةتي، بؤية من بؤ ئةم بِرطةية ثَيشنياز دةكةم بةم شَيوازة دابِرذرَيتةوة تؤمةربة

كة ئةجنامدةري سةرةكي تاوانةكةبَيت، يان هاوكار، يان شؤفَيري ئامرازةكاني طوستنةوة، يان ئةوانةي لة 
 تاوانةكةدا بةشدارن تا كؤتايي بِرطةي يةكةم، زؤر سوثاس.

 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانهَيمن بةِرَيز 

 كاك حمي الدين فةرموو.
 ين حسن يوسف:بةِرَيز حمي الد

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

يان  ،بَيت لة بِرطةي يةكةمي ماددةي ضواردا هاتووة كة كةسي تؤمةتبار ض ئةجنامدةري سةرةكي تاوانةكة
يان ئةوانةي لة تاوانةكة بةشدارن بة مةبةسيت لَيكؤَلينةوة و دادطاييكردن  ،شؤفَيري هؤكارةكاني طواستنةوة

رة دةكرَيت كة نةوت و لَيدةرهَيندراوة نةوتيةكاني تَيدا بة قاضاخ دةبرَين، رةنطة هةواَلةي دادطاي ئةو سنوو
لة هةموو شوَينةكان ئَيمة ئةو دادطايةمان نةبَيت، ضونكة باسي ئةوةم كرد دادطامان هةية دادطاكاني 

ي تايبةمتةند طومرطي هةرَيمة، رةنطة لة قةزايةك و ناحييةيةك ئةو دادطاية نةبَيت، بؤية ثَيم باشة دادطا
دةست نيشان بكرَيت لةوَيندةرَي، خاَلي دووةم: بِرطةي دووةم كة ثةيوةندي بة ئازاد نةكردني تؤمةتبارة، 
ئةمة ثَيضةوانةي سةربةخؤي دةسةاَلتي دادوةرية، تاوانبار ياخود كةسي تؤمةتبار تا ئةو كاتةي لةاليةن 

ة، هةروةها مةسةلةيةكي ترمان هةية ئَيمة ماددةي دادطاوة بِرياري تؤمةتباري بةسةردا دةدرَيت بَي تاوان
نوزدة بِرطةي يةكةم و ماددةي هةشتا و هةشت و ضل و حةوت لة دةستووري عَيراقي ئاماذةي بة 
سةربةخؤيي دادطاكان كردووة و ئَيمة فةسَلي سلوتامتان هةية كة دةسةاَلتةكان لة يةكرتي جيا دةكاتةوة، 

ةم لة ماددةي ضوارةم البدرَيت، ضونكة ئَيمة وا دةكةين دةسةاَلتي تةقديري بؤية لةطةَل ئةوةدام بِرطةي دوو
 بؤ دادوةرة بةِرَيزةكان ناهَيَلينةوة، تةدةخول بة كاروباري دةسةاَلت دةكةين، زؤر سوثاس.

 
 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانهَيمن بةِرَيز 
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 كاك جةالل فةرموو.
 الل حممد امني:بةِرَيز ج

 ز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَي

رةوانةكردني تاوانبار بؤ ئةو سنوورة، بةِراسيت بة مةزةندةي من ئةوة  يلة ماددةي ضوار بِرطةي يةكةم باس
ي بكةن، ة خزم خزمَينة و مةحسوبيةت بةرةَلالزؤر بة راشكاوي دةَلَيت هاوكاري ئةو تاوانبارة بكةن ب

وا هةية ئةو موةزةفةي تةقيمي ئةو سَيكتةرة دةكات ضونكة زؤرجار دةزانني ئةوانةي لةو سنوورة جاري 
( تةني بةِرَي دةكات، ياخود ثؤليسةكةية، ياخود يةك لةوانةية كارمةندة لةطةَليان و شةبةكةيةكي 40)

طةورة دروست دةكةن، بةِراسيت ئةوة وةكو ئةوةي لَيدَيت دز و ساحَيب ماَل يةك و هةموو شتَيك وا 
تايبةمتةند هيض كةسَيك تةحويلي سنووري خؤي نةكرَيت، ضونكة ئاسانكاري  لَيدةكةن، ثَيم باشة دادطاي

 دةكرَيت، زؤر سوثاس.
 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانهَيمن بةِرَيز 

 طوليزار خان فةرموو.
 بةِرَيز طوليزار رشيد حاجي:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

واري وازح نةبي، ئةظ ماددةية بةحسَي دياركرنا ئيختيساسي بؤ تةوزيح كرنا ظي بابةتَي كو قسةكاني د. رَيب
تةحريكي شةكوا دكةتن، هيض تةناقوزةك دطةل قانونا عقوباتَي دانينة، بةاَلم من تَيبينةيةك هةبي ل 

/ 3ليذنةيادا ذي بةحسكر ئةو بِرطةيا دووَي بي قةرارا مةحكةمةيا ئيتيحادي دةست من هةية لة تارخيا )
ت بة هةندَي دةدات بِرطةيا دووةم نا دةستوورية، ئةز حةزي دكةم هةمي هاريكاربن (، ئيشارة2019/ 4

دطةل من ئةظي بِرطةي ئةم الدةين دا تةناقوز دطةل دةستوورَي نةبينت، ضونكة ل ظَيرَيدا ئةم تةقيدَي 
نت ئةم دكةين سةاَلحيةتا حاكمي لة ظَيرَيدا تةنها مةسةلةن مةخسةدا من بةس بؤ ماددةيا دووَيية نابي

تةقيدا ئيلزام بكةين، قازي كو دةست بةسةر يا تاوانباري بكةت هةتا حوكما نيهائي بَينت، ئةو سةاَلحيةت 
دةظ حاكمية، ئةو دَي تةقدير كةتن ئايا بةربينت يان نا تةنَي بؤ بِرطةيا دووةم، ئةوةي بؤ بِرطةيا هةشتةم 

دوماهيكَي، بةاَلم بِرطةيا دووةم ل ظَيرَيدا بةس  بةحسَي تريؤر دكةت ئةو ظَيرَيدا تةني دةبيت هةتا حوكمي
تةني دَي سةاَلحيةتَي دينة، حاكمي قةزائي ئةو دي دياركةتن كو ئايا مبينينت تاوانبار يان نا، ئةظة ل 
ظَيرَيدا مةحكةيا ئيتيحادي ئيشارةتَي ثَيداية يا دياركر كو ئةظ بِرطةية يا دووماهيكَي، ضونكة مة يا 

(، ئيشارةتَي ثَيداية دبَيذيت 2019/ 3/4نا عَيراقيدا تةبعةن ل ظَيرَيدا  ذي تارخيَي )تةرجومةكر ل قانو
 ئةظة نة دةستوورية، زؤر سوثاس.

 
 
 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانهَيمن بةِرَيز 
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سةرةجنَيك ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان كة لة ليذنةي تايبةمتةند بةشداري طفتوطؤكان دةكةن بؤ 
ئامادةكردني راثؤرت لةوَي طفتوطؤ و سةرةجنةكاني خؤيان دةخةنة روو، كة راثؤرت بة ناوي ليذنة 
ئامادةكراو و ئيمزاكرا ئةنداماني ليذنة لةوَي وةكو ئةندامي ليذنة ناتوانن روونكردنةوةكاني خؤيان كة لة 

دةم ثةرلةماني كوردستاندا رن بَين لَيرة لة ناو ليذنة لةبةناو كؤبوونةوةكاني ليذنة هةيان بووة ديسا
وو، بؤية داواتان لَيدةكةين بؤ سوود وةرطرتن لة كات، بؤ سوود وةرطرتن لة طفتوطؤكان، ئةو بيخةنة ِر

طفتوطؤيانةي لة ناو ليذنةي خؤتان كردوتانة مةيهَينةوة ناو هؤلي ثةرلةمان كة لَيرة وةكو ليذنةي 
 بوورة طوليزار خان، كاك بذار فةرموو.تايبةمتةند لَيرة لة شوَيين خؤتان دانيشتوون، ب

 بةِرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

دةمةوَيت تةوزحيةكي بدةم ل سةر بابةتةكي، ئةز حةز دكةم جَيي رازةمةندي لة لةاليةن ئةندام 
مي كوردستاني ثةرلةماناظة، دةستووري عَيراقي ل سةرَي هةرةمَي قانونية، ل سةران سةرَي عَيراق و هةرَي

ذي ظة، دةستوورَي عَيراقي هاتية حةقي دا ثةرلةماني كوردستانَي تةشريعا دانَيت و بؤ خؤ دةربكةت ل 
ديظ مةسةَلةحةتا وةقيع و ذينطةيا خةَلكي كوردستانَي، ل ظَيرَي مة ض قةيدَيت قانوني نينة مة قانونا 

اكمات ظة طرَيدات، ما عدا ئةو نةه فةقةرةيةت عقوباتا عَيراقَي ظة طرَيدات، يان مة ب قانونا ئةسول مةح
(دا ل دةستوورَي عَيراقَيدا هاتي ئةو قةيدة بةر دةستَيت مة كو ئةمة نةشَيني ض ثَينكاظة 110ماددةيا )

باظَيني، بةرِاسيت نابيت ئةم هةندة ئةطةر هةر ياسايةك، هةر ثَيشنيازة ياسايةك ئةم دبَيذين ئةظة ل فالن 
ئةظة ل فالن قانونا هةي، كةواتة ثَيشنيازة ياسا  بؤ ضنة، هةمي قانونَيت عَيراقي قانونا هةندة هةي، 

شاملن هةمي مة ل هةرَيمي ض فةراغَيت قانوني نية كةواتة، كاية ل دةستووري عَيراقَي ئةظ حةقة داية 
تانَي ثةرلةمانَي كوردستان، ثةرلةمانَي كورديستانَي نوَينةرياتية خةَلكي خؤ بكةت ياسايَيت كوردس

دةربَيخيت، تةئكيديت دكةمةظة ض قةيدَيت قانوني و ض مةخالفَيت قانوني دةستووري بةر سينطي مة نينن، 
سةبارةت ب ئازادكرنا موتةهةمي ض خياليف دةستووري نينن، دةستوور ب سةراحةت دبَيذينت يَي بةريئة 

وتية ئةنطؤ حوكم بدةن، ل ظَيرَي نايةتة ئيدانةكرن هةتا ئيدانا وي تَيدا تةسبيت كرن، ل ظَيرَي مة نةط
ناهتية ئةظ كةسة تؤمةتبارة دَيتة حوكم كرن، ئةظة ئيجرائةكة تةدابريية، بؤ هةندَي ئةظ كةسة كو 
ختورةتا ل ظَي جةرميةدا هةية يان جةسامةتا ل ظَي جةرميةدا هةندَي دخازيت دةهَيتة حجزكرن، ل ديظدا 

ةتة ظَي كةيسَي، كةواتة ئةو ئيجرائاتةكة، ئةظة نة مة هةي سيفةتَي بة ثةلة دةدةت مةحكمة سةيرك
 حوكمةكة ل سةر بَيتة دان ل دذي دةستوورَي عَيراقَي بيت، زؤر سوثاس.

 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانهَيمن بةِرَيز 

ن لَيرة ئَيستا دةضينة سةر طفتوطؤكردن لةسةر ماددةي ثَينج، بةِرَيز وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةما
 ية، دةضينة سةر ماددةي ثَينجةم، فةرموو ليذنةي تايبةمتةند.ين
 :سةركؤ ئازاد حسنيبةِرَيز 
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 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:5ماددةي )
يةكةم: هةر كةسَيك يةكَيك لةو كردةوانة ئةجنام بدات كة لة ماددةي دووي ئةم ياسايةدا دةقنووسكراون بة 

بَيت و لة حةوت ساَل زينداني كردن زياتر نةبَيت، وة ثَي بذاردنَيك كة بةندكردن لة سَي ساَل كةمرت نة
 ضوار هةندةي بةهاي كةرةستةي قاضاخ براوةكةبَيت سزا دةدرَيت.

دووةم: لة بارو دؤخي جةنط و باري تةنطة تاوي و رووداني قةيراني سووتةمةنيدا ئةجنامداني هةر يةك 
 دا دةقنووسكراوة بة باري تووندكراو ئةذمار دةكرَيت.لةو تاوانانةي لة ماددةي دووي ئةم ياساية

سَييةم: حوكمةكاني ئةم ياساية لةسةر هةر هؤكارَيكي طواستنةوة كة تاواني بة قاضاخ بردني نةوت و 
لَيدةرهَيندراوةكاني ثَي ئةجنام بدرَيت جَي بةجَي دةكرَيت جا تؤمةتبار خؤي خاوةني بَيت يان بة كرَيي 

 طرتبَيت.
 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانَيمن هبةِرَيز 

بةرَيزان ئَيستا دةرطاي طفتوطؤ دةكةينةوة بؤ موناقةشةكردن لةسةر ئةم ماددةية، كَي دةيةوَيت طفتوطؤ 
بكات؟ ئةم بةِرَيزانة دةيانةوَيت طفتوطؤ لةسةر ماددةي ثَينج بكةن )كاك كازم، كاك حمي الدين، كاك دياري، 

 ؤران، كاك بةَلَين، كاك جةالل، كاك مسلم(، كاك مسلم فةرموو.كاك ابوبكر، كاك ط
 بةِرَيز مسلم عبداللة رسول:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

رَيذةي سَي ساَلةكة دوو قات  ،من ثَيمواية ماددةي ثَينج لة بِرطةي دووةمدا ئةم رَيذةيةي كة دانراوة
بة دة ساَل زيندانيكردن، ضونكة ثَيمواية كةسي  بكرَيتةوة، بكرَيت بة شةش ساَل، حةوت ساَلةكةش بكرَيت

ياسايي بةِراسيت ناتواني مامةَلة بة قاضاخ بردن و ئةجنامداني ئةو سةرثَيضيانة بكات، بؤية دووقاتي لَي 
 بكرَيتةوة، زؤر سوثاس.

 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانهَيمن بةِرَيز 

 كاك بةَلَين فةرموو.
 اعيل حاجي ابراهيم:بةِرَيز بةَلَين امس

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ديارة وةكو باسكرا هةر تاوانَيك بةقاضاخ بردن يةكَيك لة تاوانةكان، بؤية من ثَيشنياز دةكةم لة بِرطةي 
يةكةمي ماددةي ثَينجةم هةر كةسَيك يةكَيك لةو كردةوانةي ئةجنام بدات لة ماددةي دووي ئةم ياساية 

ني كردن كة لة ثَينج ساَل كةمرت نةبَيت و لة دة ساَل زياتر نةبَيت، وة ثَي دةقنووسكراون بة زيندا
بذاردنَيك كة ضوار هةندةي بةهاي كةرةستةي بة قاضاخ براوةكة بَيت سزا بدرَيت، واتة ذمارةي ساَلةكان لة 

 ثَينج ساَل بؤ دة ساَل بَيت، زؤر سوثاس.
 :ةمانامحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلهَيمن بةِرَيز 
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 كاك جةالل فةرموو.
 الل حممد امني:بةِرَيز ج

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

وَيِراي ثشتطرييم بؤ قسةي هةردوو بةِرَيزان، بةاَلم لة حةوت ساَل كةمرت نةبَيت و لة ثانزة ساَليش زياتر 
سةفقةي انزة ثنةبَيت، ثَي بذاردنةكةش دة قاتي بَيت، ضونكة ئةوةي قاضاخي نةوت دةكات بة تةئكيد 

طةورةي لَيداية، ثارةكي يةكجار خةيالي بردية، لة كاتي شةِريش خةَلك لةو وةزعة نالةبارة ذياوة ئةويش 
 ية، دة قات كةمرت نةبَيت، زؤر سوثاس.يئةوةندة ثارةي بردووة، ضوار قات ض

 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانهَيمن بةِرَيز 

 كاك حمي الدين فةرموو.
 ي الدين حسن يوسف:بةِرَيز حم

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( بةندكردني بة سَي مانط تا ثَينج ساَلي دياريكردووة، وة 1969ياساي سزاداني عَيراقي ساَلي )
زيندانيكردن لة ثَينج ساَل تا ثانزة ساَل، بؤية ئَيمة بَيني لَيرة تةحديدي ئةو سةاَلحيةتة دةكةين، تةدخول 

كةين، بؤية ثَيمواية ناوةكان هةَلبطريَيت تةنها بنووسرَيت بةندكردن و زيندانكردن لة دسةاَلتي دادوةري دة
 بؤ ئةو دةسةاَلتة تةقديرية بؤ سوَلتةي قةزائي، زؤر سوثاس.

 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانهَيمن بةِرَيز 

 كاك ابوبكر فةرموو.
 بةِرَيز ابوبكر عمر عبداللة:

 ن.بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةما

خؤي لة ياسادا فاعيل هةية و شةريك هةية، بَي ئةمةي كة لة بِرطةي يةكةمدا هاتووة ئةوة ئةو كردةوانة 
ياخود كار ئاساني بؤ دةكات، ياخود هاوكاري بؤ دةكات، ضونكة  ،ئةجنام دةدات كة لة ماددةي دوودا هاتووة

كات بؤ زرويف موشةدةد، يةعين كة ئةويش خةريكي جةرميةكةية، لة بِرطةي دووةم باس لة هةندَي دؤخ دة
مةسةلةي ضةنط و تةنطة تاوي و قةيراني دارايية، بة راي من لة رووي كةسيشةوانَي ئةطةر ئةو كةسانةي 
كة بة من هةَلساون ئةندامان و بةِريوةبةراني بازطة سنووريةكان بن يان لة هَيزةكاني ئاسايشي ناوخؤ بووة، 

نكة ئةوانة دةبَيت ثارَيزةري ماَلي طشيت بن، نةك كار ئاسانيان لةو ئةوانيش زةفَيكي موشةدةد بَيت، ضو
 تاوانانة كردبَيت، زؤر سوثاس.

 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانهَيمن بةِرَيز 

 كاك دياري فةرموو.
 

 بةِرَيز دياري انور حةمة رحيم:
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 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ك جةالل و مامؤستا ابوبكر هةَلةدةني دةكةم، بةشَيك لة ثشتيواني لة قسةكاني كاك بةَلَين و كا
سةرةجنةكاني منيان طوت، منيش لةطةَل ئةوةدام كة ذمارة ساَلةكان لة ثَينج ساَل بكرَيت بة دة ساَل، وة ثَي 

 بذاردنةكةش بكرَيت دة قات و زياتريش، زؤر سوثاس.
 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانهَيمن بةِرَيز 

 طؤران فةرموو. كاك
 بةِرَيز طؤران عمر علي:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لة ماددةي ثَينج: لة بارو دؤخي جةنط و باري تةنطة تاوي رووداني قةيراني سووتةمةني لة ئةجنامداني 
بة باري تووندكراو ئةذمار دةكرَيت،  ،هةر يةك لةو تاوانانةي لة ماددةي دووي ئةم ياساية دةقنووسكراوة

تووندكراو مةبةستةكة ضية، ئةطةر روونرت بينووسن و ئاماذةي ثَي بدةن، هةروةها ئةوةشي بؤ زياد  باري
بكرَيت كةوا مامةَلةكردن لةطةَل دووذمندا لة كاتي حاَلةتي جةنطدا دةبني، هةر وةكو لة سااَلني رابردوودا 

كة مامةَلةيان لةطةَل داعشدا هةمووتان ئاطادارن لة شةِري داعشدا ضةند كةسانَيك بيستمان و بينيمان 
كردوو و لة رَيطاي بازرطاني كردني ضةك، هةروةها ئؤتؤمبيَل رةوانةكردن بؤ داعش، ئةوانةش كة ئةو 

 كةسةناشي كة مامةَلة لةطةَل دووذمندا دةكةن لةو كاتانةدا ئةوةشي بؤ زياد بكرَيت، زؤر سوثاس.
 :مانامحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةهَيمن بةِرَيز 

 كاك د. كازم فةروو.  
 فاروق نامق:كاظم بةِرَيز د.

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 دةقا دةق ثشتطريي لة قسةكاني بةِرَيز مامؤستا ابوبكر هةَلةدةني دةكةم، زؤر سوثاس.

 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانهَيمن بةِرَيز 

 فةرموون، كاك بذار فةرموو.ليذنةي تايبةمتةند ئةطة را و سةرةجنَيكتان هةية 
 بةِرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

هيض تةداخولةك لة دةسةاَلتا دادوةريدا و سوَلتةيا قةزائي و حاكمَي نةهاتيةكرن ل ظي ثَيشنيازة ياسايَيدا، 
زي ذي دَي جَي بةجَي موشةريعة قانونَي دادةنَيت، هةرضي قانون بَيتة دانان ئةظ قانونة دةسةاَلتا تةنفي

دكةت، كار و ميهنةيا مةحكةمَي سوَلتةيا قةزائي ذي ديارة كو جَي بةجَي دكةن و ئةظَي ئةو موخالةفة 
 عقوبة بكةن ئةوي كةسية  يَي كو موخالةفةي ئةحكامَيت ظَي قانوَي بكات، زؤر سوثاس.

 
 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانهَيمن بةِرَيز 
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 موو.كاك علي فةر
 بةِرَيز علي حةمة صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثرسياريك لةسةر باري تووندكراو، بؤ منوونة سَي بؤ  حةوت دانراوة، زةريف موشةدةدةكة جَي بةجَي دةكات 
لةو كاتة كة باري تووندكراوة، واتة لة كاتي ئةزمةيةكداية و قاضاخي دةكات، بةنزيين كوردستان دةباتة 

 كاتة زةريف موشةدةدةكةي بؤ حيساب دةكرَيت، زؤر سوثاس.دةرةوة، ئةو 
 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانهَيمن بةِرَيز 

 دةضينة سةر ماددةي شةش، فةرموون ماددةي شةش خبوَيننةوة.
 بةِرَيز عباس فتاح صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:6ماددةي )
راوةكان ئةطةر ئةو كردةوانة ثَي ئةجنامدرابَيت كة لة ماددةي يةكةم: هؤكاري طواستنةوة كةرةستة بارك

 دووي ئةم ياسايةدا دةقنووسكراون هةر كات لة ناو خاكي هةرَيم بطريَين دةستيان بةسةردا دةطريَيت.
دووةم: هةر هؤكارَيكي طواستنةوة كة بةثَيي حوكمةكاني ئةم ياساية دةسيت بةسةردا دةطريَيت دواي 

نرِب دادطا لةاليةن وةزارةتي دارايي و ئابووري بة زيادكردني ئاشكرا بةثَيي حوكمةكاني دةرضووني حوكمي ب
 ياساي فرؤشنت بةكرَيداني موَلكةكاني دةوَلةت بةركار لة هةرَيم بة بارةكةيةوة دةفرؤشرَيت.

سَييةم: هةواَلةدةر و ئةو كةس و اليةنانةي هاوكاربوون لة ئاشكراكردن و دةستطريكردني هؤكاري 
طواستنةوةي بةكارهَينراو لة تاواني بة قاضاخ بردني نةوت و لَيدةرهَيندراوةكاني لة دواي فرؤشتين هؤكاري 

%(ي كؤي بِري نرخي فرؤشراوةكة ثاداشت دةكرَيت بة مةرجَيك لة هيض 25طواستنةوةكة بة رَيذةي لة )
 ( مليؤن ديناري عَيراقي زياتر نةبَيت.15000000حاَلةتَيكدا لة )

: ئةو بِرة ثارةيةي دواي جَي بةجَي كردني بِرطةكاني دووةم و سَييةمي ئةم ماددةية دةمَينَيتةوة ضوارةم
 دةكرَيتة داهات و بؤ طةجنينةي طشيت هةرَيم دةبَيتة داهاتي كؤتايي.

 بةِرَيز هَيمن هةورامي/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان:

ش هةر بةِرَيز دةيةوَيت قسة بكات بة دةست بةرزكاتةوة؟ بةِرَيز ئَيستا بؤ طفتوطؤكردن لةسةر ماددةي شة
ئةم بةِرَيزانة دةيانةوَيت طفتوطؤ بكةن )كاك ابوبكر، كاك جةالل، كاك مةم اسكندر، كاك شَيخ زاهر، كاك 

 بةَلَين، ئاشنا خان(، كاك مةم اسكندر فةرموو.
 
 
 

 بةِرَيز مةم اسنكدر مةم:
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 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةش فةقةرةي سَييةم باسي ثاداشت دةكرَينت بؤ ئةو كةسانةي كة هاوكاربوونة لة ئاشكراكردن، لة ماددةي ش
( مليؤن دينار دةكرَيت، رةنطة لة 15000000%(، دواي ئةوة باسي )25رَيذةكة دةست نيشانكراوة )

مةوَيت ( مليؤن دينارة زؤر بةرز و بلند بَيت، رةنطةش دابةزَيت، تةنها دة15000000داهاتوودا ئةو )
زؤر  ؟ةيبرادةران روونكردنةوة بدةن حيكمةت لة دةست نيشانكردني يان دياريكردني ئةو مةبلةغة ضي

 سوثاس.
 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانهَيمن بةِرَيز 

 كاك ابوبكر فةرموو.
 بةِرَيز ابوبكر عمر عبداللة )ابوبكر هةَلةدةني(:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كةمي ماددةي شةشةم زيادة لَيرة، ضونكة بِرطةي يةكةم و دووةمي ماددةي سَيدا هاتووة كة ئةو بِرطةي ية
ندا ئةو تةفاسيَلة ثَيويست ناكات، زؤر وهؤكارانةي طواستنةوة دةستيان بةسةردا دةطريَيت، بؤية لة قانو

 سوثاس.
 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانهَيمن بةِرَيز 

 رموو.كاك بةَلَين فة
 بةِرَيز بةَلَين امساعيل حاجي ابراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثشتيواني لة قسةكاني مامؤستا ابوبكر هةَلةدةني دةكةم، برطةَي يةكةم لة ماددةي شةش زيادة، داوا دةكةم 
وني روونكردنةوةيةك بدةن لةسةر بِرطةي سَييةم ئةو كةس و وهةَلبطريَيت، دوو: ئةطةر ليذنةي قان

يةنانةي هاوكاربوون لة ئاشكراكردني دةستطريكردني هؤكارةكاني طواستنةوة و بةكارهَيناني تاوان لة ال
بةقاضاخ بردني نةوت و لَيدةرهَيندراوةكاني موةزةيف دةوَلةت دةطرَيتةوة؟ يةعين هَيزةكاني ئاسايشي ناوخؤ 

هةبَيت نةك لة بةقاضاخ بردنةكة  يان هةر كةسَيك كة خؤي موةزةيف دةوَلةت بَيت يان رةبيت بة كارةكةوة
 و لة كةش كردنةكة ئةو بِري ثاداشتةي دةطرَيتةوة ئةوانة، زؤر سوثاس.

 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانهَيمن بةِرَيز 

 كاك جةالل فةرموو.
 الل حممد امني:بةِرَيز ج

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

وِري ئةو واَلتةين، ئةطةر زانيمان نةوت بة قاضاخ دةبرَيت و هةموومان ئةركَيكي نةتةوييةمان لةسةرة و ك
بة قاضاخ ضيةكة بزانني، بؤ ثاداشت بكرَيني كة ئةو ئةركة لةسةر شاني خؤمان بَيت، دوو: ئةطةر هةر 
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ةكة يضيبةاَلم ثارةي ثاداشتةكة لة قاضاخثاداشت دةكرَين بةِراسيت با داهاتةكة بطةِرَيتةوة بؤ حكومةت، 
 ؤر سوثاس.وةربطرن، ز

 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانهَيمن بةِرَيز 

 كاك شَيخ زاهر فةرموو.
 حممد علي: ظاهربةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
دوو تَيبينيم هةية، تَيبينيةكيان لةسةر كؤي ياساكةية، لةو ياساية باسي ئةو كةسة نةكراوة كة بازرطاني بة 

بازاِري بؤ دةبينرَيتةوة، ثَيويستة بِرطةيةك زياد بكرَيت تا ئةو كةسة دةست نةوتي قاضاخ دةكات، يان 
نيشان بكرَيت، خاَلَيكي تريان ئةوةية كة خاَلي دووةمة زؤر بة موتلةقي هاتووة، هةر هؤكارَيكي طواستنةوة 

ا لةاليةن كة بةثَيي حوكمةكاني ئةم ياساية دةسيت بةسةردا دةطريَيت دواي دةرضووني حوكمي بنرِبي دادط
وةزارةتي دارايي و ئابووري بة زيادكردني ئاشكرا بةثَيي حوكمةكاني ياساي فرؤشتين بةكرَيداني موَلكةكاني 
دةوَلةت بةركار لة هةرَيم بة بارةكةيةوة دةفرؤشرَيت، ئايا ئةطةر ئةو وةسائيلةي نةقلة موَلكي ئةو كةسة 

ووة ضؤن و كارةي ثَيكردية قاضاخي ثَي كردئة نةبوو يان خاوةنةكةي ئاطاداري نةبوو كة ئةو كابراية
ضارةسةر دةكرَيت، بؤية داوا لة ليذنةي تايبةمتةند دةكةم روونكردنةوة بدةن لةسةر ئةو بابةتة، زؤر 

 سوثاس.
 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانهَيمن بةِرَيز 

 ئاشنا خان  فةرموو.
 بةِرَيز ئاشنا عبداللة قادر:

 ثةرلةمان. بةِرَيز سةرؤكي

قسةكاني من كرا، ثشتيواني لة هةر يةك لة قسةكاني كاك ابوبكر هةَلةدةني و كاك بةَلَين دةكةم، زؤر 
 سوثاس.

 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانهَيمن بةِرَيز 

ليذنةي ياسايي ئةطةر سةرنج و تَيبينيةكتان هةية لةسةر قسةكاني ئةنداماني ثةرلةمان، كاك عباس 
 موو.فةر

 بةِرَيز عباس فتاح صاحل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( مليؤنةكة ئةمة كة ثرسيار لةوةبوو ئةم دوو ذمارةية بؤ 15000000%( و )25سةبارةت بة مةسةلةي )
( 15000000دانراوة، ضونكة جار هةية لةوانةية ئةم باجةي كة لَيي وةردةطريَي زؤر زياترةبَيت لة )

%(ي 25سةلةن لةوانةية بيست دةفتةر دؤالر بَيت، ئةم بيست دةفتةرة ئةطةر لة )%(ي، مة25مليؤن كة لة )
ثَي بدرَيت ئةم هاواَلدةرة لةوانةية ثارةكة زؤر زياتر بكات، لة هةموو حاَلةتةكاندا تؤ نابَيت لة 



 52 

كي ( مليؤن رةت بَيت ئةمةي دةدرَييَت، بؤية ئةو رةقةمة دانراوة ئةوة لةاليةكيان، ثرسيارَي15000000)
تر لةسةر ئةمة هةبوو ئةم تانكةرانةي كة دةطريَيت و لةوانةية خاوةنةكةي نةبَيت و قاضاخ ضي ثَيكرابَيت 

يان ئاطاداري  ،و بةهةر هؤكارَيك بَيت بةم هؤكارة هؤية طوستنةوةي كة كراوة هي هةر كةسَيك بَيت ئاطادارة
رَيت، ناتواني ئةوة كارةكةي ثَي ية كة دةست بةسةر دةكرَيت لةم كاتةدا ئةويش موسادةرة دةكين

ة دةتواني ئةمةي ثَييكردووة دوايي خؤي خاوةنةكةي ضؤن تةعويزي يئةجنامدراوة ئةطةر ئاطاي لَي ني
 دةكاتةوة شتَيكي ترة، زؤر سوثاس.

 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانهَيمن بةِرَيز 

 كاك علي فةرموو.
 بةِرَيز علي حةمة صاحل:

 ؤكي ثةرلةمان.بةِرَيز سةر

%(ي لَي وةردةطريَيت 25%(، بؤ منوونة باي سةد مليؤنة لة )25ئةو ثرسيارةي كة كاك مةم كردي لة )
( 15000000يةكسانة بة بيست و ثَينج مليؤن، بةاَلم بيست و ثَينجةكة بة زؤر ئةذماركراوة كراوة بة )

ربَيت، بةاَلم ئةطةر شةست مليؤن بَيت ( مليؤن زيات15000000مليؤن، واتة لة هيض حاَلةتَيكدا نابَيت )
%(ةكة ئةو 25( مليؤنةكةية، ثةجنا مليؤن بَيت  دوانزة مليؤن و نيو دةكات، واتة لة )15000000هةر )

يةكة وةردةطريَيت، لة ثارةي يضي كَي ثارةكةي دةدات، ئةوة قاضاخرَيذةيةية، كاك جةالليش سةبارةت بةوة
 اس.دةوَلةت نادرَيت ئةم ثارة، زؤر سوث

 امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانهَيمن بةِرَيز 

 كاك كاروان فةرموو.
 بةِرَيز كاروان عبدالرمحن عبداللة:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ذنة ئَيمة لة ماددةي شةش لة بِرطةي سَي جةدةلَيكي بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان ليهةَلبةت بة ئاطاداري 
ي هةواَلدةر، ثَيشرت بابةتَيكمان هةبوو لة ثةرلةماني كوردستان و ئَيستاش شةوزؤرمان هةبوو لةسةر و

يةكاليي نةكراوةتةوة ئةويش طةندةَلي بوو، كة ئاِراستةي ئةجنوومةني شورا كراوة بؤ ئةوةي كة بتوانني 
تةوة دةَلَين تةعريفي هةواَلدةر بكةين، هةواَلدةر كَيية، بةاَلم تاوةكو ئَيستا ئةجنوومةني شورا وةاَلمي داوة

ئةم تةعريفةمان بؤ نةهاتووة، وة لة هيض ياسايةك لة حكومةتي هةرَيمي كوردستان و لة حكومةتي 
وست بكات، كةيسمان هةبووة ية، رةنطة ئةوة كَيشةمان بؤ درفيدراَليش تةعريفي هةواَلدةرمان ني

ووة و ثارةشي وةرطرتووة لة وةبةري طومرط خؤي وةكو هةواَلدةر ئةذماركردووة و ناونووسي خؤي كردبةِرَي
بةرامبةري، ئةطةر ئةمة راست بَيت بةياني بةِريوةبةرَيكي ئاسايش يان بةِرَيوةبةرَيكي ثؤليس يان 
 ،بةِرَيوةبةري ثاسةواني سنوور يان يةكَيك كة لة وةزيفةداية ئةم كارة بكات وةكو هةواَلدةر خؤي تؤماربكات

ن هاتة بواري جَي بةجَيكردن كَيشةمان بؤ دروست دةكات، ئةو كاتة هيضمان بة هيض نةكرد، ياساكةمشا
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بؤية ثَيشنيار دةكةم دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان نووسراوَيك ئاِراستةي ئةجنوومةني شورا 
بؤ ئةوةي بة فيعلي تةعريفي هةواَلدةرمان بؤ بكةن، نةك هةر لةم ياساية دةرباز بكةن و  ،بكةن

 ، بةَلكو لة ياساكاني داهاتووش كَيشةكةمان بؤ حةَل دةكات، زؤر سوثاس.كَيشةكةمان بؤ حةَل بكات
 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانهَيمن بةِرَيز 

 كاك ابوبكر فةرموو.
 بةِرَيز ابوبكر عمر عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ؤَلينةوة تاوةكو مةحكةمةي لة ياسادا موخبريي سِري هةية، وة ناوةكةي لة هةموو قؤناغةكاني لَيك
 تةميزيش دةمَينيتةوة، لةبةر ئةوة بووني موكافةئةكة شتَيكي باشة، زؤر سوثاس.

 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانهَيمن بةِرَيز 

 كاك  علي فةرموو.
 بةِرَيز علي حةمة صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

نة بةِريوةبةري طومرط بابةتَيك دةطرَيت دةينَيرَيت بؤ موناقةشةكة لَيرةدا بوو لة ليذنة، بؤ منوو
مةحكةمة خؤي هةواَلدةرة و ئةو ثاداشتة وةردةطرَيت يان وةري ناطرَيت، بابةتةكة ثاداشتةكةية، نةك 

ة، يموخبريي سِري و موخبريي عةلةني، بةاَلم يةكَيكي تر هةية موةزةيف دةوَلةتة، بةاَلم ئةوة كاري ئةو ني
زةفة لة دائريةي ئاو، بةاَلم قاضاخيةك دةبينَيت ئةمة دةكرَيت وةكو هةواَلدةر بةكاربَينني، بؤ منوونة موة

وةزيفةكةي خؤي ئةوةية رَيطة لةوة  ،بةاَلم ئايا ئةوةي لة وةزيفةي خؤية و مةعاش بؤ ئةوة وةردةطرَيت
بابةتَيكة جَيطاي  ئةوة ،بطرَيت ئايا ئةمة دةبَيت وةكو هةواَلدةر حيساب بكرَيت يان حيساب نةكرَيت

 جةدةلة، داوا دةكةين جةنابتان لة رَيطاي ئةجنوومةني شورا حةَل بكةن، زؤر سوثاس.
 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانهَيمن بةِرَيز 

 بةِرَيزان دةضينة سةر ماددةي حةوت، تكاية بيخوَيننةوة.
 بةِرَيز عباس فتاح صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:7) ماددةي
 دواي دةرضووني حوكمي كؤتايي بنرِب بةبَي تاواني تؤمةتبار ئةوة:

 يةكةم: هةر هؤكارَيكي طواستنةوة كة دةسيت بةسةرداطرياوة بؤ خاوةنةكةي دةطةِرَيندرَيتةوة.
دووةم: كةرستة باركراوةكة يان بةهاكةي بة هةمان نرخي فرؤشراو لة رَيكةوتي دةست بةسةرداطرتين 

 ةنةكةي.دةدرَيتةوة خاو
 سَييةم: مايف قةرةبووكردنةوةي ثارَيزراو بةثَيي ياسا بةركارةكان لة هةرَيمي كوردستان.
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 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانهَيمن بةِرَيز 

وَيت ةبةِرَيزان كَي دةيةوَيت طفتوطؤ لةسةر ماددةي حةوت بكات با ناوي تؤمار بكات؟ ئةم بةِرَيزانة دةيان
ماددةي حةوت بكةن بةِرَيزان )كاك ابوبكر هةَلةدةني، كاك بةهمةن، كاك جةالل(، كاك طفتوطؤ لةسةر 

 بةهمةن فةرموو.
 بةِرَيز بةهمةن كاك عبداللة امحد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

راسيت من ثَيمواية ئةو ماددةية زيادة، ضونكة ئَيمة لة ماددةي شةشدا ثاداشتمان دياريكردووة، ئةم ثاداشتة 
تة هؤي ئةوةي كة كةسَيك ئةطةر بة تانكةري حكوميش كاري رةمسي بكات و نةوتي رةمسي حكومةت دةبَي

لَيرة هاني خةَلك دةدةي  ،َي بؤ خؤي هةواَلي لَي بدات، مادام تؤ لةوَي ثاداشتت كردووةضبطوازَيتةوة خةَلك ب
كارةكاني مةحكمة دةكةي كة خةبةر بدات، ئيرت موخبريي سِري بَيت يان عةلةني بَيت، دواي تؤ باسي رَي

ئةطةر ئةم تةنكةرة رةمسي بوو يةعين هي حكومةت بوو، دزي نةبوو، باشة ئةو هةموو ماوةيةي كة تا 
مةحكةمة تةواو دةبَيت ئةو تةنكةرة و ئةو بارة رابطري، ثَيمواية خةلةلَيك دروست دةكات لة ثِرؤذة 

 ، زؤر سوثاس.ياساكة، هيوادارم ليذنةي تايبةمتةند وةاَلممان بدةنةوة
 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانهَيمن بةِرَيز 

 كاك ابوبكر فةرموو.
 بةِرَيز ابوبكر عمر عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

نةكان قسة بكات، ئةم وبةداخةوة ئَيمة لةم ثةرلةمانة، ثةرلةمانةكاني دنيادا خةَلكي موختةس لة قانو
ني وني بنةما سزاييةكان قانووونيشة، ضونكة بةثَيي قانوواي من كفري قانماددةية خؤي زيادة، ئةوة ر

ئةسولي حماكماتي جةزائي هةر ثَينج بِرطةكةي )أ، ب، ج، د، ه(، ئةم رَيكارانةي دةست نيشانكردووة، كاتَيك 
هةموو كواه(، لعدم كفاية االدلة، اذا تنازل املشتكي عن شوندا ثَيناسة نةكرابوو، كاتَيك )وكة فيعلةكة لة قان

دةبَيت،  ؤمةتبارةكة دةردةكات، هةم بةرةَلاَلئةم رَيكارانة لة كاتَيكدا دادطا بِريار دةدات كة ئيفراج بووة ت
هةميش لة راستيدا ئةو هؤكارانةي كة هةمووي دةسيت بةسةرداطرياوة بؤي دةطَيِرَيندرَيتةوة، هةروةها 

داواي قةرةبوو بكات، ئيرت ئةو زيانةي كة لةو فةترةدا ني مةدةنيش بةهةمان شَيوة بؤي هةية وبةثَيي قانو
بةري كةوتووة، لة فةترةي راطريانةكةدا ئةطةر ماددةكةي ئيكسثاير بووبَي، خراث بووبَي، بةسةرضووبَي، 
تكاية خؤم ثازدة ساَل موحةقيق عةدلي بووم، ناكرَيت تؤ لَيرةدا باسي ئةم رَيكارانة بكةي كة تةحسيل 

 ا، زؤر سوثاس.حاسَلة لة قانوند
 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانهَيمن بةِرَيز 

 كاك جةالل فةرموو.
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 الل حممد امني:بةِرَيز ج
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ثشتطريي لة قسةكاني كاك ابوبكر هةَلةدةني كاك بةهمةن دةكةم، زؤر سوثاس.
 :امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانهَيمن بةِرَيز 

 ليذنةي تايبةمتةند بفةرموون.
 بةِرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةظ ماددةية ذ طرنطرتين ماددةية ذ ثَيشنيارة ياسايَيدا، ئةظ ماددةية بؤ تةحقيقا عةدالةتَيية، بؤ نةهَيالنا 
ةن كةسةك هاتة طرتن ب زةرةرَيية، بؤ جَي بةجَيكرنا ئيجرائاتَي وي ياسايَي ئةظ شةخصي دكةظت، فةرةز

تؤمةتا هةندَي كو قاضاخيا نةفيَت دكةت، باشة هاتة طرتن ل تارخيةكَي ثازدة رؤذ ضوون، ئةظ ثازدة رؤذة 
ئةظ تانكة ب باريظة ناهَيتة هةَلطرتن، هاتة فرؤتن، ثشيت هةنطَي بةريئ دةركةت، ض تاوان ئةجنام نةداينة، 

بَيتة زظِراندن، هةروةسا ئةو كةرةسيَت باركري يَي بَيتة زظِراندن  سةيارا وي ئةو بارهةَلطر كو خودانَي وية و
ئةطةر ذ ختورا ئةظي باري هاتبيتة فرؤتن بةهايَي ئةظي باري ظَي نةفيَت دَي ل وَي تارخيا هاتية طرتن بؤ 

ةيا حةفتة، خودانَي تة زظِراندن، كةواتة طرنطرتين ماددة دظَي ثَيشنيازة ياسايَيدا بؤ تةحقيقا عةداَلةتَي مادد
ذبةر هةندَي وةكو ليذنةي تايبةمتةند و ليذنةي قانوني دطةل هةندَينة كو ئةظ ماددةية مبَينيت، دووبارة 

ونَيت عَيراقيدا هةبيت كةواتة ض ئيعتيبار بؤ ظي ثَيشنيازة ودكةمةظةوة ئةطةر هةر ماددةيةكيش ظي قان
جة ناكةت كو ياسايةك ل كوردستانَي دةركةظة ياسايَي نامينيت، هةمي قانون مة يا هةي لة عَيراقَي، حةو

بةِراسيت، يةعين ئةظ ماددةيةت طرنط خِر ئةندام ثةرلةمانا بةحس كري كو دةَلَين نةمينيت، ئةطةر نةما 
دي ض ما تؤ لَيرة كو ئةظة ثةسةند ببيت و ببيتة ياسا، ثرسيارا من ذي ئةظةية ئةطةر ئيجرائات بَينة 

ت تاوانان بَينة دةركرن، ئةطةر ئةظ حةقَي خةَلكي هاتية خارَي بةريئ دةركرن، ئةطةر ئةظ كردةوةيَي
دةركةفت نةهَيتة تةعويزكرن، كةواتة ئةظ ثَيشنيازة ياسايَي دي ض دةميين تَيدا و بؤضية، ئَيمة دطةل 

 هةندَيينة كو ئةظ ماددةية مبَينيت، زؤر سوثاس.
 :ن/ سةرؤكي ثةرلةمانَيحس قئبةِرَيز د.رَيواز فا

 زة فةرموو.وز سةرؤكي ليذنةي وبةِرَي
 بةِرَيز علي حةمة صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كاك بةهمةن قسةيةكي كرد بؤ قةرةبووةكة، تاوةكو حوكمي كؤتايي وةرنةطرَيت قةرةبوو ناكرَيتةوة، بؤ؟ 
ةردةطريَيت، واتة قةرةبوو لةضي دةكرَيتةوة؟ لةو ثارةية دةكرَيتةوة و لةو سزاية دةكرَيتةوة كة لة تاوانبار و

%(ةكةي 15تا حوكم نةدرَيت، يةعين يةكَيك خةبةرَيك بدات و بَلَيت ئةوة قاضاخة، يةكسةر ناضَيت لة )
 بدرَييَت، دةبَيت حوكم بدرَيت و لة بةهاي ئةو حوكمة ئةوجا قةرةبووي هةواَلدةر دةدرَيت، زؤر سوثاس.
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 :ن/ سةرؤكي ثةرلةمانَيحس قئبةِرَيز د.رَيواز فا

ز سةرؤكي ليذنةي ياسايي يةك روونكردنةوة، بؤ بنرِب و كؤتاييشتان نووسيووة، يةعين بات و بةِرَي
 نيهائيشتان نووسيووة؟

 بةِرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مة طةلةك طفتوطؤ كرن ل ليذنةي ياساييشدا، ئةندامَي ليذنةي ياسايي حازربوون دطةل راوَيذكاران، خؤ 
 كؤتايي مودةيةكَي دةمَينيت ل دَيظِرا ئةطةر تةعن بَيتة دان ل حمكةمةيا تةميزي، كةواتة هةندةك حوكمَي

جارا ئةظ ماوةيةكي دةست نيشان كري ل ناظبةرا حوكمي كؤتايي و بنرِبدا موحتةمةلة ل مودةييدا ئةظ 
مودة تؤمةتي كؤتايي  كةسَي كو هاتية طرتن موحتةمةلة تةعيَن لَي نةدات، ل ظي حاَلةتيشدا ئةطةر ئةو

دةبيتة حوكمي بنرِب، ذبةر هةندَي مة ل ظَيرَي يَي داناي، بةس ئةم دشَيني ذي ئةطةر موتةفق بن ض كَيشة 
نينة، دشَيني كو كؤتايي راكةين و بةس بنرِب بهَيَلني، بةس بةو مةعناية داناي كو كؤتايي ذي دةبيتة بنرِب ل 

 بورينا ظي مودةيَي قانوني، زؤر سوثاس.
 :ن/ سةرؤكي ثةرلةمانَيحس قئبةِرَيز د.رَيواز فا

 ماددةي هةشت فةرموون.
 بةِرَيز عباس فتاح صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 (:8ماددةي )

يةكان، بؤِري طواستنةوة، كؤطاو و ويستطةكاني يةكان، بااَلخانةكان، ضاَلة نةوتيهةر كةسَيك دةمةزراوة نةوتي
نةوة و كوونكردن، يان هةر كارَيكي ديكة كة مةبةسيت بة قاضاخ بردني عةمباركردن لة رَيطةي تةقاند

(ي 3نةوت و لَيدةرهَيندراوةكاني بَيت تَيك بدات بةثَيي حوكمةكاني ياساي بةرنطاربوونةوةي تريؤر ذمار )
 ( سزا دةدرَيت.2006ساَلي )

 :ن/ سةرؤكي ثةرلةمانَيحس قئبةِرَيز د.رَيواز فا

ثةرلةمان دةيةوَيت قسة بكات لةسةر ماددةي هةشت تكاية دةست بةرزكاتةوة؟  هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي
 )كاك مةم، كاك كاوة، مامؤستا عبدالستار، كاك شَيخ زاهري(، كاك كاوة فةرموو.

 بةِرَيز كاوة عبدالقادر حسن:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

باسكراوة دةَلَيت بةثَيي حوكمةكاني ديارة لَيرة حوكمي ياخود عقوبةي ئةو كةسانةي كة لة ماددةي هةشت 
( سزا دةدرَين، باشة ئَيمة هةموومان دةزانني 2006(ي ساَلي )3ياساي بةرنطاربوونةوةي تريؤر ذمارة )

ياساي تريؤر ياسايةكي كاتية بؤ زةمةنَيك ياخود بؤ بارودؤخَيكي دياريكراو ئةو ياساية كراوة، ئَيستا دوو 
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ئايا ئةو ياساية جارَيكي تر درَيذ دةكرَيتةوة ياخود نامَينَيت، باشة ئةطةر  ةيساَل درَيذكراوةتةوة، ديار ني
 ئةو ياساية نةما درَيذ نةكراوة ض حوكمَيكي تر دةيطرَيتةوة، زؤر سوثاس.

 :ن/ سةرؤكي ثةرلةمانَيحس قئبةِرَيز د.رَيواز فا

اوةتي، تةنها ئةطةر تةعديل ياساي تريؤر بة تةواوةتي ئيتالق كرا، يةعين مودةكةي لَيكراوةتةوة بة تةو
 بكرَيتةوة، مامؤستا عبدالستار فةرموو.

 بةِرَيز عبدالستار جميد قادر:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

منيش هةمان قسةكةي كاك كاوةم هةبوو و ثشتطريي لَي دةكةم، من ثَيمواية هةر بنووسرَيت بةثَيي 
بكرَيت، لةوانةية تةعديل بكرَيت بة شَيوةيةك ياساكاني سزاي عَيراقي، ضونكة ئيحتيمالي هةية تةعديل 

ئايا مةسةلةن تَيكةَلكردني يان ستةمكردني كةسَيك بؤريةكي نةوتي كوونكردووة وةكو ئةوةي 
تةقينةوةيةكي طةورةي كردبَيت كة بيست كةسي كوشتووة و بة هةمان ياسا سزا بدرَيت، ثَيمواية هةر 

 ةَل بكرَيت، زؤر سوثاس.بةثَيي ياساي سزاي عَيراقي مامةَلةيان لةط
 :ن/ سةرؤكي ثةرلةمانَيحس قئبةِرَيز د.رَيواز فا

 كاك شَيخ زاهري فةرموو.
 حممد علي: ظاهربةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ةكان، بؤِري يماددةي هةشت دةَلَيت )هةر كةسَيك دةمةزراوة نةوتيةكان، بااَلخانةكان، ضاَلة نةوتي

كاني عةمباركردن لة رَيطةي تةقاندنةوة و كوونكردن، يان هةر كارَيكي ديكة طواستنةوة، كؤطاو و ويستطة
كة مةبةسيت بة قاضاخ بردني نةوت و لَيدةرهَيندراوةكاني بَيت تَيك بدات بةثَيي حوكمةكاني ياساي 

( سزا دةدرَيت(، ئايا ئةطةر كةسةكة مةبسيت لَيي بة 2006(ي ساَلي )3بةرنطاربوونةوةي تريؤر ذمار )
ت ئايا بة ض ياسايةك ،بةَلكو مةبةسيت تةخريب بَيت، تَيكداني سةروةتي نيشتيماني بَي ،اخ بردن نةبَيتقاض

 عقوبة دةدرَيت، زؤر سوثاس.
 :ن/ سةرؤكي ثةرلةمانَيحس قئبةِرَيز د.رَيواز فا

 كاك مةم فةرموو.
 بةِرَيز مةم برهان حممد قانع:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

(، ئةمة بة ثَيي حوكمةكاني 2006(ي ساَلي )3نةوةي تريؤرم بةدةستةوةية ذمارة )من ياساي بةرنطاربوو
بةرنطاربوونةوةي تريؤر لة ماددةي سَييةم و زائيدةن ماددةي ضوارةم حوكمي جيا جياي هةية، حوكمَيكيان 

ِرؤ ة، ئةوةي كة ثةيوةندي بة ميدياوة هةية كة ئةميموئةبةدة تا هةتايية و حوكمَيكيان ثازدة ساَلي
ثِرؤذةيةك تةقديم دةكةين بؤ طؤِريين ئةو مةسةلةية، بةاَلم ئايا كام حوكمةيان، حوكمة ثازدة ساَليةكةية 
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يان حوكمة بيست ساَليةكة، ثَيمواية تةحديدي حوكمةكة بكراية و ساَلةكة دياري بكراية باشرت بوو لةوةي 
 ةرَيمي كوردستان، زؤر سوثاس.بطةِرَيينةوة بؤ ياساي بةرنطاربوونةوةي تؤقاندن و تريؤر لة ه

 :ن/ سةرؤكي ثةرلةمانَيحس قئبةِرَيز د.رَيواز فا

 ليذنةي كاروباري ياسايي و ليذنةي وزة بفةرموون، فةرموو كاك بذار.
 بةِرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

هةرَيمي كوردستان، ياساي  ( ياساي بةرنطاربوونةوةي تؤقاندن تريؤر لة2006(ي ساَلي )3ياساي ذمار )
(ي 3( ياساي درَيذكردنةوةي كاركردن بة ياساي بةرنطاربوونةوةي تريؤر ذمارة )2010(ي ساَلي )8ذمارة )
( ياساي درَيذةدان بة 2012(ي ساَلي )7( لة هةرَيمي كوردستان–عَيراق، ياساي ذمارة )2006ساَلي )

( لة هةرَيمي كوردستان، ياساي ذمارة 2006(ي ساَلي )3كارثَيكردني ياساي بةرنطاربوونةوةي تريؤر ذمارة )
(ي ساَلي 3( ياساي درَيذةدان بة كارثَيكردني ياساي بةرنطاربوونةوةي تريؤر ذمارة )2014(ي ساَلي )2)
( ياساي كارثَيكردن بة ياساي 2018(ي ساَلي )7( لة هةرَيمي كوردستان–عَيراق، ياساي ذمارة )2006)

(ي ساَلي 7(، لة ماددة يةكي ئةم ياسايةدا كة لة ماذة )2006(ي ساَلي )3ذمارة ) بةرنطاربوونةوةي تريؤر
ي تريؤر ذمارة ( دةرضووة، ماددة يةك دةَلَيت )كاركردن بة حوكمةكاني ياساي بةرنطاربوونةوة2018)
 ية و نافزة لة هةرَيم، زؤر سوثاس.ي، كةواتة ئةم ياساية موةقةت ن(2006(ي ساَلي )3)

 :ن/ سةرؤكي ثةرلةمانَيحس قئواز فابةِرَيز د.رَي

 فةرموون ماددةي نؤ خبوَيننةوة.
 بةِرَيز عباس فتاح صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:9ماددةي )

حوكمةكاني ئةم ياساية ئةو كةسة و سرووشيت و مةعناويانة دةطرَيتةوة كة كردارةكاني هةناردةكردن و 
ردةكردن و وئةوانةشي دةستكاري بِريار و بةَلطةنامةكاني هاوردةكردني نا دروست ئةجنام دةدةن، وة وهاو

 هةناردةكردن دةكةن بة زياد و كةم كردن، وة ئةوانةشي ئاسانكاريان بؤ دةكةن يان بةشدارن.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:َيحس قئبةِرَيز د.رَيواز فا

ناوي خؤي تؤمار بكات؟ )كاك ئَيستا دةرطاي طفتوطؤ لةسةر ماددةي نؤ دةكةينةوة، كَي دةيةوَيت قسة بكات 
 سريوان، طوليزار خان، كاك ياسني(، كاك ياسني فةرموو.

 :خضر طهبةِرَيز ياسني 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ة، ئايا ئةو ياساية بؤ خةَلكي هةذار يئةو ياساية كة دةردةكرَيت من لة ئةلفةوة تاوةكو يا بِروام ثَي ني
ثرسي لةدوون، ئايا ر، يان بؤ ئةو بازرطانانةي كة نةوت دةبةن و بةدةردةكرَيت كة نةوتي بة قاضاخ دةبةن
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خةَلكي هةذار دةتوانَيت بضَيت نةوتي دةربَينَيت، ئةطةر خةَلكي هةذار بتوانَيت نةوتي دةربَينَيت بؤ 
هةذارة، تاوةكو ئَيستا من ئةو ياساية بؤ كَي دةربكةم، وةزيرم نةديووة، كوا وةزيري نةوت، ئةطةر وةزيري 

ة، لة يةك دةقةي طوتيان رَي دةطريَيت هةولَير هةر هةموويان يةومتان هةية بؤ قةترة نةوتةكمان نين
ئيزدحيامي دروست كرد، جارةكةي تريش كاك ئومَيد رَيي ثَي نةدام، من دةَلَيم ئةو ياساية كة دةردةضَيت 

تان دةفرؤشرَيت ئَيمة دةبَيت وةزيري سامانة سرووشتيةكان لَيرةبَيت، تاوةكو ئَيستا نةوتي كوردس
( دؤالري دةفرؤشرَيت كة 62هةموومان ئةندام ثةرلةمانني كةس نازانني بة ضةندي دةفرؤشرَيت، بة )

( دؤالري دةكِرين، يةعين ثَيم سةيرة ئَيوة دانيشتوونة ياسايةك 100نةوتي خامة ئَيمة نةوتي سثي بة )
 ثرسانة دةربكةن كة برية نةوتيان هةية............دةردةكةن بؤ خةَلكي فةقري و هةذار، ياسايةك بؤ ئةو بةر

 :ن/ سةرؤكي ثةرلةمانَيحس قئبةِرَيز د.رَيواز فا

باس لة نةهَيشتين بة قاضاخ بردني نةوت دةكات  ،كاك ياسني ئةو ثَيشنيازة ياساية ثَيشنيازَيكي زؤر طرنطة
اسيمان ثَيمانواية كة نةوت بة كة هةموومان هاوارمانة لَيي، هةموومان بة جياوازي بري و بؤضووني سي

قاضاخ دةبرَيت لة هةرَيمي كوردستان، دةبَيت ياسايةك هةبَيت مامةَلة لةطةَل ئةم بة قاضاخ بردنة ببات، 
ئةم ياساية زؤر طرنطة، ئةطةر بةِرَيزت ثَيتواية لةم ياساية طرنطرت هةية شتَيكي تر هةية لةمة طرنطرتة 

َيي ترت لة فراكسيؤنة جياوازةكان ثَيشنيازة ياسايةكمان بؤ بنووسي لةمة بةِرَيزتان دةتوانن لةطةَل نؤ هاوِر
يان كردووة ئةمةيان ثَي طرنط بووة، ئَيمة لة دةستةي سةرؤكايةتي ووباشرت بَيت، ئةو بةِرَيزانةي كة واذ

ن طرنط بؤية خستوومانةتة بةرنامةي كار، ليذنة تايبةمتةندةكان، ليذنةي ياسايي ثَييا ،ثَيمان طرنط بووة
ية، رَيطرتن يرَيت ثَيمانوابَيت طرنط نة موناقةشةي لةبارةوة دةكبووة، نابَيت ئَيمة ئةوةي كة لةم ثةرلةمان

ئةم  ،لة بة قاضاخ بردني نةوت طرنطة، ئةوةي نةوت بة قاضاخ دةبات خةَلكي خاوةن توانا و خاوةن نفوزة
ة وةكو خؤت دةَلَيي خةَلكي فةقري و هةذار ة، ضونكيياساية هيض ثةيوةندي بة خةَلكي فةقري و هةذار ني
 ناتوانَيت قاضاخي نةوت بكات، طوليزار خان فةرموو.

 بةِرَيز طوليزار رشيد حاجي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ماددةي نؤ بةثَيي تَيبيين من لةسةريةتي ئةم ماددةية زياتر باسي ئيستريادي نةوت دةكات، تاوةكو ئَيستا 
ية، هةر ماددةيةك لة ياسادا يهةموار نةكردووة، بة رةئي من ئةم ماددةية زؤر روون ن ئَيمة ئةو ياسايةمان

 روون نةبَيت و غامزبَيت وابزامن ئةطةر البدرَيت باشرتة، زؤر سوثاس.
 :ن/ سةرؤكي ثةرلةمانَيحس قئبةِرَيز د.رَيواز فا

 كاك سريوان فةرموو.
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 بةِرَيز سريوان فرج حممد:
 ةمان.بةِرَيز سةرؤكي ثةرل

كؤلةمةم هةية، يةكةميان: لة سةرةتاكةي دةَلَيت حوكمةكاني ئةم ياساية ضلةسةر ماددةي نؤ سَي سةرةجني ب
ئةو كةسة سرووشيت و مةعنةويانةش دةطرَيتةوة كة كردارةكاني هةناردةكردن تاوةكو كؤتايي، ئَيمة 

سي مةعنةوي كةواتة دائريةيةك هةموومان دةزانني كة كةسي سرووشيت ئةوة دياريكراوة ديارة تةواوة، كة
ة بؤ كةسي يدةبَيت ضؤن مةعنةوي سزا دةدرَيت، لةوَيدا تكاية روونكردنةوةيةك بدةن، سزاي بةديل ضي

مةعنةوي، خاَلي دووةم: لة كؤتاييدا دةَلَيت ئةوانةشي ئاسانكاريان بؤ دةكةن يان بةشدار دةبن، من ثَيمواية 
كة هانيشيان دةدةن، ضونكة ئَيمة دةزانني لة تاوانكردندا خةَلك ثَيي خاَلَيكي تري بؤ زياد بكرَيت ئةوانةي 

دةَلَيت ئةوة بكة شتَيكي باشة، ئةوانيش بكةنة سةر ئةوة، كؤتا خاَلم وَيِراي ئةوةي ثشتطريي لة قسةكاني 
امانة ئَيستا مبانبينياية كة وةزيري س اكاك ياسني دةكةم، ثَيويست بوو كة ئَيمة لةم ثةرلةمانة بةِرَيزةد

بؤ ئةوةي موناقشةي بكراية، لة هةموو موناقةشةكاني تردا وةزيري مةعين  ،سرووشتيةكان لَيرةبواية
ةتي بَلَيني ئَيمة ئةم كابينة طرنطة طرنطرتين وةزير لةم واَلتةدا وةزيري يهاتووة بؤ ئَيرة، هةر جَيي خؤشي

ةكيلَيك دةستنيشانكراوة، ئَيمة ةكانة كة نيمانة، بةِرَيز سةرؤكي حكومةت وةك ويسامانة سرووشتي
مةعين بَيت بةم كارة طرنطةي كة لةم  ،ثَيويستمان بةوة هةية فشارَيك بكةين كة وةزيرَيكمان هةبَيت

 واَلتةداية، زؤر سوثاس.
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:َيحس قئبةِرَيز د.رَيواز فا

، يةعين ضةند جؤرَيكي هةية، بؤية بةِرَيز كاك سريوان هاندان بةشَيكة لة ئيشرتاك، جؤرَيكة لة جؤرةكاني
ثَيويست ناكات كة دةَلَيي بةشدارن يةعين ئيشترياكيان كردووة، كةسي مةعنةويش بة تةنها دوائريي 
حكومي ناطرَيتةوة، شةريكات و ئةوانةشي كة لةو بوارة كار دةكةن كةرتي تايبةت دايانطرَيتةوة، بؤية 

 زة قسةتان هةية؟ فةرموو كاك علي.وةي وكةسي مةعنةوي دانراوة، بةِرَيز سةرؤكي ليذن
 بةِرَيز علي حةمة صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةِرَيزت بةشَيك لة تةوزحياتةكان زؤر بة باشي دا، كةسي سرووشيت يةعين ئةشخاص بن، كةسي مةعنةوي 
كةسي يةعين كؤمثانيايةك، موئةسةسةيةك، شتَيك كة كةسايةتيةكي مةعنةوي هةية، يةعين ديارة، 

ة، كةسي مةعنية، كةسايةتيةكي مةعنةوية زؤر بة رووني ديارة، لة تةواوي بةشَيك لة يموعةين ني
موداخةلةكاندا كة ثةيوةندي بة ليذنةكةي ئَيمة و ئةركي ريقابي ليذنةي ئَيمةوةية باسي ثارةي نةوت و 

اوةية بةدواداضوومنان داهاتي نةوت و ئريادي نةوت دةكرَيت كة ئةو ليذنةي ئَيمة بة دريذايي ئةم م
كردووة، ثرسيارمانكردووة ئَيستا ضوار سةد و نزيكةي حةوتا هةزار بةرميل نةوت بةرهةم دَيت، سَي سةد 
مليؤن دؤالر دةدرَيت بة دارايي، ضةندَيك بؤ شةريكات دةضَيت ئةركي ئةوة بة سةندوقي داهاتي نةوت 

كةمان لة رَيطةي سةرؤكايةتي ئَيوة داوامان كردووة و حةل دةبَيت، بةم ياساية حةل نابَيت، ئَيستا لة ليذنة
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هةموو اليةنةكان ثَيويستة داوا بكةن ئةو ئةجنوومةنة بَيت متمانةي ثَي بدرَيت، ئةجنوومةن متمانةي 
ثَيدرا ئةو كاتة ئةنداماني ئةجنوومةني هةرَيمي نةوت، يةعين ئةجنوومةني ئةو سةندوقي داهاتة لةبةردةم 

ن، ثرسياريان ئاِراستة دةكرَيت، لة قانونةكة دياري كردووة ضؤن بة بةردةوامي راثؤرت ثةرلةماندا بةرثرس
ةكاندا دَيت بؤ ثةرلةمان، يةعين كَيشةكة بةمة حةل دةبَيت، نةك بةوةي كة يلةسةر داهاتي نةوت خةرجي

فيةتة لة دؤسيةي ئةم ياساية، ئةم ياساية بؤ شتَيكي ترة، ئةو كارةي كة هةموومان بِروامان ثَييةتي و شةفا
نةوت و بةبَي شةفافيةت لة نةوت ئيساَلح لة دؤسية طةورةكةي ئةم واَلتة كة نةوتة ناكرَيت، دةبَيت بة 

 سةندوقي داهاتي نةوت و بة كؤمؤ حةل بكرَيت، ضونكة ئةمة زؤر دووبارةية، زؤر سوثاس.
 :انسةرؤكي ثةرلةم /نَيحس قئبةِرَيز د.رَيواز فا

 ، تكاية خبوَيننةوة.دةضينة سةر ماددةي دة
 بةِرَيز عباس فتاح صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:10ماددةي )

رَيطة بة هيض هؤكارَيكي طواستنةوة نادرَيت كة نةوت و لَيدةرهَيندراوةكاني بار بكات تةنها بة رَيطة ثَيداني 
ةبَيت كة وةزارةت ئامادةيان ةكان و بةثَيي ئةو بِر و منوونة و ثَيوةرانيفةرمي وةزارةتي سامانة سرووشتي

 دةكات.
 :ن/ سةرؤكي ثةرلةمانَيحس قئبةِرَيز د.رَيواز فا

تكاية ناوي تؤمار بكات؟  (10)هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان دةيةوَيت قسة بكات لةسةر ماددةي 
 )مامؤستا ابوبكر، كاك بةَلَين، د.طةالوَيذ، كاك شاخةوان، كاك رزطار(، كاك رزطار فةرموو.

 بةِرَيز رزطار حممد حممود:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

، بةاَلم (لة ماددةي دة دةَلَيت )رَيطة بة هيض هؤكارَيكي طواستنةوة نادرَيت كة نةوت و لَيدةرهَيندراوةكاني
ئةطةر كةسَيك دوو هةزار ليرت نةوت ببات بؤ طوندَيك لة سنوورةكاندا، لة سنوورةكاني هةرَيمي كوردستان 

ةويش هةر بة قاضاخ ضي ئةذمار دةكرَيت، ئةوة حةق واية دياري بكرَيت بةِراسيت، بَلَيني ئيدارةي ئايا ئ
 بؤ ئةوةي بة قاضاخ ضي ئةذمار نةكرَيت، زؤر سوثاس. ،ئةو قةزاية و ناحية رَيطة ثَيدراوي بؤ بكات

 :ن/ سةرؤكي ثةرلةمانَيحس قئبةِرَيز د.رَيواز فا

 مامؤستا ابوبكر فةرموو.
 ز ابوبكر عمر عبداللة:بةِرَي

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من ئةم ماددةية دةمةوَيت بيقؤزمةوة بؤ بابةتَيكي طرنطرت كة ئةويش ثةيوةندي بة رووداوةكاني 
هاتووضؤة هةية، يةكَيك لة هؤكارةكاني رووداوةكاني هاتووضؤ كارةساتةكاني ئةم تانكةرانة دروسيت دةكةن، 
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بَيت كة وةزارةتي سامانة  ثَيوةرانةو وة باشة كة دةَلَي بةثَيي ئةو بِر ئةم بارهةَلطرانة، بؤية ئة
يةكان دياري دةكات، وة بةثَيي ئةو رَينماييانةش بَيت كة وةزارةتي طواستنةوة و طةياندن بؤ ئةو يسرووشت

زارةتي بؤ ئةوةي كة رَينماييةكاني ئةوانيش مةمشول بَيت بة رَينماييةكان وة ،بارهةَلطرانة دياري دةكات
 تانة كةم بكةينةوة، زؤر سوثاس.اسةسامانة سرووشتيةكاندا، بؤية لَيرةوة بةشَيك لة حةمجي ئةو كار

 :ن/ سةرؤكي ثةرلةمانَيحس قئبةِرَيز د.رَيواز فا

 كاك بةَلَين فةرموو.
 بةِرَيز بةَلَين امساعيل حاجي ابراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لَيرة دووبارةي دةكةمةوة كةوا رَيطة بة هيض هؤكارَيكي  ،يازم كردديارة لة ماددةي يةكةميش ثَيشن
طواستنةوة نةدرَيت كة نةوت و لَيدةرهَيندراوةكاني بار بكات، تةنها بة رَيثَيداني فةرمي ئةجنوومةني 

ةكان بةثَيي ئةو بِر و يهةرَيمي بؤ نةوت و طاز و بة هةماهةنطي لةطةَل وةزارةتي سامانة سرووشتي
 بَيت كة وةزارةت يان ئةجنوومةنةكة دياريان دةكات، زؤر سوثاس. ثَيوارةنة

 :ن/ سةرؤكي ثةرلةمانَيحس قئبةِرَيز د.رَيواز فا

 د.طةالوَيذ فةرموو.
 :عثمانبةِرَيز طةالوَيذ عبيد 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
انيايةك يان كةسَيك كة ماددةي دةيةم من ثَيمباشة و ثَيشنيارَيك دةكةم لةطةَل هةر مؤَلةتدانَيكي بة كؤمث

ثَيويستة ثِرؤذةيةكي ذينطةيي يان خزمةتطوزاريةك وةك قرِيتاوكردني  ،لة بواري نةوت كار بكات
شةقامةكان، ضونكة ئةوان هؤكارن بؤ تَيكداني قرِيةكاني شةقامةكان لةطةَلي بيكاتن، ببَيتة مةرج بؤيان كة 

 مؤَلةتةكةيان ثَي دةدرَيت، زؤر سوثاس.
 :ن/ سةرؤكي ثةرلةمانَيحس قئَيواز فابةِرَيز د.ر

 كاك شاخةوان فةرموو.
 :رؤوف مصطفىبةِرَيز شاخةوان 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ةكان ئةو مؤَلةتة و رَيطة ثَيدانةي كة يلة ماددةي دة من ثَيشنيار دةكةم جطةلة وةزارةتي سامانة سرووشتي

درَيت بة بازرطانةكان، ثَيشنيار دةكةم لة راستيدا بِريارة لة رَيطةي وةزارةتي سامانة سرووشتيةكانةوة ب
طاز، يةعين ئةو مؤَلةتة ئةو رَيطة ثَيدانة بة فيلتةري ومؤسةسةيةك هةية بة ناوي ئةجنوومةني نةوت 

بؤ ئةوةي دروسرت بَيت يان با بَلَيني روونرت بَلَيم  ،ئةجنوومةنةكة بِرواتة وةزارةتي سامانة سرووشتيةكان
 ر سوثاس.شةفافرت بَيت، زؤ
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 :ن/ سةرؤكي ثةرلةمانَيحس قئبةِرَيز د.رَيواز فا

 سةرؤكي ليذنةي وزة فةرموو.
 بةِرَيز علي حةمة صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ئةطةر دوو هةزار يان ضوار هةزار ليرت لة شوَينَيكةوة دةضَيتة  ،سةبارةت بةوةي كة كاك رزطاريش طوتي
ةرةتا ئةطةر مةسدةرةكةي دةرةكي بَيت دةبَيت بة مؤَلةت و بة ثَيوانة و شوَينَيكي تر، يةكةم: ئةم نةوتة س

بة قياسات بة طومرطدا بَيت، دووةم: ئةطةر مةسدةرةكةي ناوخؤيي بَيت مؤشتةقاتي نةوت بَيت كة نةوتي 
ت، ئةطةر ة، نةوتي مااَلنة، طازوايلة، بةنزينة تا كؤتايي، دةبَيت بة موافةقاتي ثااَلوطة رةمسيةكانةوة بَييسثي

ة نةوتي قةزايةك بؤضي دةبةيت، ية، ضونكة كةس بؤي نيينةوتي خاويش بَيت ئةوة لة ئةسَلدا قاضاخي
ية، واتة بةبَي مؤَلةت ناتوانرَيت نةوت بربَيت، ئةطةر كِرين و فرؤشتنيشي ثَي بكرَيت يئةوة رَيك قاضاخ

شة خؤي دةبَينَيتةوة، سةبارةت بةوةي كة ئةوة بابةتَيكي رَيطة ثَيدراوة و ئاسايية، يةعين ئةو لةو سَي بة
ثارة بسةندرَيت لة بازرطاني طواستنةوة، ئَيستا ثارةيان لَي دةسَيندرَيرَيت، هةر بارهةَلطرَيك هةم ثارةي 
رَيطاوباني لَي دةسَيندرَيت و هةم ثارةي ذينطةشي لَي دةسَيندرَيت، واتة ئةوة ئَيستا هيض طرفتَيكي نية، زؤر 

 سوثاس.
 :ن/ سةرؤكي ثةرلةمانَيحس قئد.رَيواز فابةِرَيز 

 بةِرَيزان دةضينة سةر ماددةي يانزة، تكاية بيخوَيننةوة.
 بةِرَيز عباس فتاح صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:11ماددةي )

ةكان بة هةماهةنطي لةطةَل وةزيري دارايي و ئابووري رَينمايي ثَيويست بؤ جَي يوةزيري سامانة سرووشتي
 دني حوكمةكاني ئةم ياساية دةردةكات.بةجَيكر

 :ن/ سةرؤكي ثةرلةمانَيحس قئبةِرَيز د.رَيواز فا

رهان، وبةِرَيزان هةر بةِرَيزَيك دةيةوَيت لةسةر ماددةي يانزة قسة بكات تكاية دةسيت بةرزكاتةوة؟ )مةم ب
 د.حمي الدين، كاك رزطار، كاك شَيخ زاهري، كاك مةم اسكندر(، كاك مةم فةرموو.

 َيز مةم اسكندر مةم:بةِر
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةكان بة هةماهةنطي لةطةَل وةزيري دارايي، ثَيشنيار دةكةم يماددةي يازدة دةَلَيت وةزيري سامانة سرووشتي
ةكان بة هةماهةنطي لةطةَل اليةنة ثةيوةنديدارةكان، ضونكة لة يبةم شَيوةية بَيت وةزيري سامانة سرووشتي

رةي دوو باسي بةكارهَيناني هَيز دةكات، لةو كاتة ثَيويسيت بة وةزارةتي تريش هةية، ماددةي سَي فةقة
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وةزارةتي ناوخؤ و هَيزة ئةمنيةكاني تر، بؤية ثَيشنيار دةكةم سيغةكة بةم شَيوةية بَيت وةزيري سامانة 
 ةكان بة هةماهةنطي لةطةَل اليةنة تايبةمتةندةكان، زؤر سوثاس.يسرووشتي

 :ن/ سةرؤكي ثةرلةمانَيحس قئاز فابةِرَيز د.رَيو

 كاك شَيخ زاهري فةرموو.
 حممد علي: ظاهربةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ة ئةوةي تةمسيلي ئةو وةزارةتة دةكات كةسَيكي سرووشتية كة يلةبةر ئةوةي وةزارةت كةسَيكي مةعنةوي

ةكان بكرَيتة يسامانة سرووشتي شتَيكي زؤر ئاسايية وةزيرة، بؤية ثَيشنيار دةكةم لة جياتي وةزيري
 ةكان بة هةماهةنطي لةطةَل وةزارةتي دارايي و ئابووري، زؤر سوثاس.يوةزارةتي سامانة سرووشتي

 :ن/ سةرؤكي ثةرلةمانَيحس قئبةِرَيز د.رَيواز فا

 كاك رزطار فةرموو.
 بةِرَيز رزطار حممد حممود:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ن ثشتطريي لة قسةكاني كاك شَيخ زاهري دةكةم، كة دةَلَيت وةزيري سامانة سةبارةت بة ماددةي يازدة م
ةكان، لة تةنيشت ئةو دوو وزارةتة وةزارةتي ناوخؤش يةكان بكرَيتة وةزارةتي سامانة سرووشتييسرووشتي

 جَيطري بكرَيت تَييدا، زؤر سوثاس.
 :ن/ سةرؤكي ثةرلةمانَيحس قئبةِرَيز د.رَيواز فا

 فةرموو.كاكد. حمي الدين 
 بةِرَيز حمي الدين حسن يوسف:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لة ماددةي سَي ئاماذة بة دةزطاكاني ئاسايش و هَيزةكاني ناوخؤ و بةِرَيوةبةرايةتي طشيت طومرط كراوة، 
ةكان و وةزارةتي دارايية، بؤية من ثَيشنيار دةكةم وا بنووسرَيت يلَيرة تةنها وةزارةتي سامانة سرووشتي

سةر ئةجنوومةني وةزيرانة اليةني ثةيوةنديدارةكان ئةم ياساية جَي بةجَي بكةن، نةك تةنها ئةو دوو لة
وةزارةتة، ضونكة وةزارةتي ناوخؤشي تَيداية و دةزطاي ئاسايشي تَيداية كة سةر بة ئةجنوومةني وةزيرانة، 

يران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان بؤية لةطةَل ئةوةم كة ئةركي جَي بةجَيكردني ئةو ياساية ئةجنوومةني وةز
 بَيت، زؤر سوثاس.

 :ن/ سةرؤكي ثةرلةمانَيحس قئبةِرَيز د.رَيواز فا

 كاك سةركؤ فةرموو.
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 بةِرَيز سةركؤ ازاد حسني:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ةكان،يلة كاتي نووسينةوةي راثؤرتةكةدا ئةوةي كة تةئكيدكرايةوة ثَيويستة بة وةزيري سامانة سرووشتي
يةكان لَيدةرهَيندراو و ئةوةي كة ثةيوةستة بة نةوت و دؤسيةكان نةوت و طاز يوةزارةتي سامانة سرووشت

ةكانة، لةطةَل ئةوةشدا وةزيري دارايي ثةيوةستة بة طومرط و باجةكان، يئةركي وةزارةتي سامانة سرووشتي
اكانة، ئةو رَينماييانةش بؤ وةزارةتي ناوخؤ سولتةيةكي تةنفيزية و جَي بةجَي كاري بِريارةكاني ياس

بؤ ئةوةي كة ئةمان زياتر لة ناو كارةكانن،  ،ةكان و وةزيري دارايي دانراوةيوةزيري سامانة سرووشتي
 دةتوانن كار ئاساني و بتوانن لة ئةرزي واقيع ضؤن جَي بةجَي دةكرَيت، زؤر سوثاس.

 :ن/ سةرؤكي ثةرلةمانَيحس قئبةِرَيز د.رَيواز فا

 ددةي دوانزة، تكاية بيخوَيننةوة.دةضينة سةر ما
 بةِرَيز عباس فتاح صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:12ماددةي )

 كار بة هيض دةقَيكي ياسايي يان بِريارَيك ناكرَيت لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياساية ناكؤك بَيت.
 :ن/ سةرؤكي ثةرلةمانَيحس قئبةِرَيز د.رَيواز فا

ةمان دةيةوَيت لةسةر ماددةي دوانزة قسة بكات تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرل
 فةرموو.عثمان كاك د. 

 كريم سواره: عثمانبةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

داواي روونكردنةوة دةكةم لةو ليذنةية بةِرَيزة كة هةر دةقَيكي ياسا ئةطةر ياسا بَيت ئَيمةش هةر ياسا 
نكردنةوةيةكمان ثَيويستة ئةطةر ياسا بَيت ئَيمة لة ليذنة ياسا قسةمان نةكردووة، يان دادةنَيني، كةواتة روو

دةبَيت ئةو نا ياسايي بَيت يان دةبَيت تةعديلَيكمان كردبَيت، ثَيمخؤشة روونكردنةوةيةكمان بؤ بدرَيت، بؤ 
 منوونة بؤضي؟ زؤر سوثاس.

 :ن/ سةرؤكي ثةرلةمانَيحس قئبةِرَيز د.رَيواز فا

 ي ليذنةي ياسايي فةرموو.سةرؤك
 بةِرَيز بذار خالد عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ماددةي دوانزة ئةظ ماددةية تةبعةن هةمي ياسا و بِريارا دةدةت ل دةمَي دةرضوونَي ل زةمين ئةحكامي عام 
ةبيت ل و ئةحكامي خيتامي يا هةية، دةاللةتا وازحة، يةعين بةري نوكة ياسايةك هةبيت، ماددةيةك ه

ديظ ياسايَيدا خياليف ئةظي نةصَي نوي بيت ل ظي ثَيشنيازة ياسايَيدا دةاللةتا وازحة كو كار بَيتة كرن و 
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حوكمَي موخالةفة دطةل ظَي نايَيتة كرن، بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان، طةر دةرفةت بيت ثَيتظي بوو ثرت 
امساعيل سطريَي دخازين كو ذبةر بارَي  ئاماذة ثَيدا، داخازة ساغي و سةالمةتيَي بؤ برايَي هَيذا د.

 تةندروستيا وي نة يا باشة ئةظرؤ ئامادةيي دانيشتيَن نةبووة، زؤر سوثاس.
 :ن/ سةرؤكي ثةرلةمانَيحس قئبةِرَيز د.رَيواز فا

 بةِرَيزة وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان فةرموو.
 ري ثةرلةمان:بةِرَيز د.ظاال فريد ابراهيم/ وةزيري هةرَيم بؤ كاروبا

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

يةكةم بؤ ماددةي يانزة موستةَلةحي ئاسان جَي بةجَيكردني حوكمةكاني ئةم ياسايةي ئيزافة بكرَيت، 
ضونكة ئةوان كار لةسةر جَي بةجَيكردني ناكات، بةَلكو تةعليمات بؤ ئاسان جَي بةجَيكردني ياساكةية، لة 

ية تةوجيهي بكرَيت، كَي ئةركي جَي بةجَيكردني ئةو ياساية استة ئةو ياسثَيش ئةوةي ماددةي دوانزة ثَيوي
ثَيويستة لةسةر ئةجنوومةني وةزيران و اليةنة  ،دةطرَيتة ئةستؤ، بؤية ثَيويستة ماددةيةك ئيزافة بكرَيت

 س.ثةيوةنديدارةكان حوكمةكاني ئةم ياساية جَي بةجَي بكةن، ئينجا بَيتة سةر ماددةي دوانزة، زؤر سوثا
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:َيحس قئبةِرَيز د.رَيواز فا

 دةضينة سةر ماددةي سيانزة، فةرموون بيخوَيننةوة.
 بةِرَيز عباس فتاح صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (:13ماددةي )

 اَلوكردنةوةي لة رؤذنامةي فةرمي وةقائيعي كوردستان جَي بةجَي دةكرَيت.ئةم ياساية لة رؤذي ب
 :ن/ سةرؤكي ثةرلةمانَيحس قئرَيواز فابةِرَيز د.

بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان دةيةوَيت قسة بكات لةبارةي ئةو 
ة قسة بكات، دةضينة سةر هؤكارةكاني دةرضوواندن تكاية يماددةيةوة تكاية دةست بةرزكاتةوة؟ كةس ني

 بيخوَيننةوة، فةرموو.
 اح صاحل:بةِرَيز عباس فت

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 هؤيةكاني دةرضوواندن

لةبةر ئةوةي بة قاضاخ بردني نةوت و لَيدةرهَيندراوةكاني لةو تاوانانةية كة دةبَيتة هؤي تَيكداني ئاسايشي 
ئابووري هةرَيمي كوردستان–عَيراق، لة ثَيناو رَيطةطرتن لة كاروكردةوةكاني بة قاضاخ بردن و بة 

نةوت و لَيدةرهَيندراوةكاني، بةرنطاربوونةوةي ئةم تاوانة و ثاراستين ساماني نةوت و سةثاندني  تااَلنربدني
 سزايةك كة طوجناوبَيت لةطةَل مةترسيداري ئةم تاوانة ئةم ياساية دةرضووَيندرا.
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 :ن/ سةرؤكي ثةرلةمانَيحس قئبةِرَيز د.رَيواز فا

ة بكات لةسةر هؤكاري دةرضوواندن، كَي دةيةوَيت قسة هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان دةيةوَيت قس
 فةرموو. كاظمبكات؟ كاك د. 

 فاروق نامق: كاظمبةِرَيز د. 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ديارة ئَيمة لة ماددةكاني ثَيشووتردا لة كاتي موناقةشةدا هةندَيك ثَيشنيازمان كرد، بةر مةبناي ئةم 
ئةوةي بؤ ئيزافة بكرَيت لة ثَيناو شةفاف كردني فرؤشتين نةوت و طاز  ثَيشنيازانة لَيرة ثَيشنياز دةكةين

لةاليةن حكومةت و رَيطري كردن بة قاضاخ بردني نةوت لةاليةن حكومةت يان هةر اليةنَيكي ترةوة ئةوةي 
 ئيزافة بكةن، زؤر سوثاس.

 :ن/ سةرؤكي ثةرلةمانَيحس قئبةِرَيز د.رَيواز فا

 د. طةالوَيذ فةرموو.
 :عثمانطةالوَيذ عبيد  بةِرَيز

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لة رَيزي سَييةم بةرنطاربوونةوةي ئةم تاوانة و ثاراستين ساماني نةوت بكرَيتة قةدةغةكردني ئةم تاوانة و 

 ثاراستين ساماني نةوت، زؤر سوثاس.
 :ن/ سةرؤكي ثةرلةمانَيحس قئبةِرَيز د.رَيواز فا

( بؤ دةنطدان لةسةر ئةم ثَيشنيازة ياساية 11ؤذي ضوارشةممة سةعات )بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، ر
 كؤدةبينةوة، ئَيستاش بةم شَيوةية دانيشتةكةمان هةَلدةطرين.

 

 
  

 
 
  

 
       د. رَيواز فايق حسن                              هَيمن هةورامي        مين نيب قهوضي                             

 ي ثةرلةماني                        جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةمانيسكرتَير  
 عَيراق  -عَيراق                           كوردستان  –عَيراق                              كوردستان  –كوردستان 

 

 



 68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 69 
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 2020–3–4رَيكةوتي  شةممةضوار

 هةَلبذاردن ثَينجةميخولي 
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 (2ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 3/2020/ 4 رَيكةوتي شةممةضوار

 -ثةرلةماني كوردستان   4/3/2020رَيكةوتي  رؤذي ضوار شةممة(ي ثَيش نيوةِرؤي 12كاتذمَير )   
بةِرَيز هَيمن هةورامي  ن سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبوونيَيق حسئرَيواز فاعَيراق بة سةرؤكايةتي د. 

(ي ئاسايي خولي 2جَيطري سةرؤك و، بةِرَيز مين نيب قهوضي سكرتَيري ثةرلةمان, دانيشتين ذمارة )
 ( ي خؤي بةست.2020ساَلي )ثَينجةمي 

 بةرنامةي كار:
( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان 47ددةي )( و ما16بةثَيي حوكمي بِرطةي )يةكةم(ي ماددةي )

مةةارة ) – شةةتين ذ كةةاري داني مةةةي  يةةدا بةرنا لةةةمان بِريار سةةاَلي 2عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةر سةةايي  (ي ئا
ضةةوار 12يةكةم لة خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان لة كاتذمَير ) يةةوةِرؤ رؤذي  ثةةَيش ن (ي 

 ( بةم شَيوةية بَيت:4/3/2020شةممة رَيكةوتي )
قبوَلكردني دةست لة كاركَيشانةوةي ئةندام ثةرلةمان بةِرَيز )طوَلستان باقي سليمان( لة ليذنةي كشتوكاَل -1

و ئاودَيري و زيادكردني بؤ سةر ليذنةي كاروباري كؤمةآليةتي و داكؤكي لة مايف ئافرةت بة ثَيي حوكمي 
 عرياق.-خؤي ثةرلةماني كوردستان( ة ثةيِرةوي ناو34(، )28ماددةكاني )

لَيدةرهَينراوةكانلة هةرَيمي  ودةنطدان لةسةر ياساي بةرةنطاربوونةوةي بةقاضاغ بردني نةوت  -٢
( لة ثةيِرةوي ناوخؤي 97(، )96(، )93(، )91(، )90عرياق بة ثَيي حوكمي ماددةكاني )-كوردستان

 ثةرلةماني كوردستان.
عرياق دةستةي -( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان48ددةي )بةثَيي حوكمي بِرطةي ضوارةمي ما

سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياري دا بة زياد كردني بِرطةيةك بة ِريزبةندي سَييةم بؤ بةرنامةي كاري 
 ( بةم شَيوةيةي خوارةوة بَيت:4/3/2020(ي ئاسايي ِرؤذي ضوارشةممة ِرَيكةوتي )2دانيشتين ذمارة )

دةست لة كاركَيشانةوةي ئةندام ثةرلةمان بةِرَيز )شريين يونس عبداهلل( لةليذنةي قبوَلكردني -3
ثةيوةندييةكاني ِرةوةندي كوردستاني و زيادكردني بؤ سةر ليذنةي داكؤكي كردن لة مايف ئافرةت و 
زيادكردني ئةندامي ثةرلةماني بةِرَيز )زياد جبار حممد( بؤ سةر ليذنةي ثةيوةندييةكاني ِرةوةندي 

 عرياق.-( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان34(، )28كوردستاني بة ثَيي حوكمي ماددةكاني )
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ق حسني/ سةرؤكي ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.رَيواز فا
 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.

ساَلي دووةم خولي ثَينجةمي  ( وةرزي تةشريعي يةكةم لة2دانيشتين ذمارة )، بة ناوي طةلي كوردستان.
(ي ئازارة و ئَيمة 5هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان دةست ثَي دةكةين، سةرةتا لةبةر ئةوةي بةياني )
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ئةمِرؤ كؤبوونةوةي ثةرلةمان دةكةين، بة ناوي دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان، بة ناوي ثةرلةماني 
ِراثةِرينة مةزنةكةي طةلةكةمان لة كوردستانيان و  (يةمني ساَليادي29كوردستان طةرمرتين ثريؤزبايي )

هاووآلتياني كوردستان دةكةين، سةري ِرَيز و نةوازش بؤ تةواوي شةهيداني ِراثةِرين و شةهيداني ِرَيطةي 
ِرزطاري طةلةكةمان و ِرَيطةي ِرزطاري نيشتيماني و نةتةوةيي دانةئةوَينني، ئومَيد دةكةين تةواوي 

 ن لة ئايندةي نزيكدا بَينة دي.خواستةكاني ِراثةِري
بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، ئَيستاش داوا لة بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان دةكةين ثوختةي كؤنووسي 
كؤبوونةوةي ثَيشوو، بةرنامةي كاري ئةو كؤبوونةوةية، ناوي ئامادةنةبوواني دانيشتين ثَيشووي ثةرلةماني 

ي ليذنةكان لة كاتي ثشووي وةرزي تةشريعي خبوَينَيتةوة، كوردستان و ئامادةنةبوواني كؤبوونةوة
 فةرموون.

 بةِرَيز منى نيب نادر )قةهوةضي( / سكرتَيري ثةرلةمان:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةرنامةي كار
( و بِرطةي سَييةم لة ماددةي 16( و بِرطةكاني يةكةم و دووةم لة ماددةي )5بة ثَيي حوكمي ماددةي )

(، 48(، )47( ماددةكاني )20ني )يةكةم و دووةم و سَييةم و ضوارةم و ثَينجةم( لة ماددةي )( بِرطةكا18)
عرياق دةستةي سةرؤكايةتي -( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان57(، )56(، )55(، )54(، )52)

ة خولي (ي ئاسايي خولي بةهارةي دووةم ل2ثةرلةمان بِرياري دا بةرنامةي كاري دانيشتين ذمارة )
ي ثَيش نيوةِرؤ ِرؤذي ضوارشةممة ِرَيككةوتي 12ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةمان لة كاتذمَير 

 ( بةم شَيوةية دةبَيت:4/3/2020)
قبوَلكردني دةست لة كاركَيشانةوةي ئةندام ثةرلةمان بةِرَيز )طوَلستان باقي سليمان( لة ليذنةي كشتوكاَل -1

يذنةي كاروباري كؤمةآليةتي و داكؤكي لة مايف ئافرةت بة ثَيي حوكمي و ئاودَيري و زيادكردني بؤ سةر ل
 عرياق.-( ة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان34(، )28ماددةكاني )

لَيدةرهَينراوةكانلة هةرَيمي  ودةنطدان لةسةر ياساي بةرةنطاربوونةوةي بةقاضاغ بردني نةوت  -٢
( لة ثةيِرةوي ناوخؤي 97(، )96(، )93(، )91(، )90) عرياق بة ثَيي حوكمي ماددةكاني-كوردستان

 ثةرلةماني كوردستان.
عرياق دةستةي -( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان48بةثَيي حوكمي بِرطةي ضوارةمي ماددةي )

سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياري دا بة زياد كردني بِرطةيةك بة ِريزبةندي سَييةم بؤ بةرنامةي كاري 
 ( بةم شَيوةيةي خوارةوة بَيت:4/3/2020(ي ئاسايي ِرؤذي ضوارشةممة ِرَيكةوتي )2تين ذمارة )دانيش

قبوَلكردني دةست لة كاركَيشانةوةي ئةندام ثةرلةمان بةِرَيز )شريين يونس عبداهلل( لةليذنةي -3
افرةت و ثةيوةندييةكاني ِرةوةندي كوردستاني و زيادكردني بؤ سةر ليذنةي داكؤكي كردن لة مايف ئ
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زيادكردني ئةندامي ثةرلةماني بةِرَيز )زياد جبار حممد( بؤ سةر ليذنةي ثةيوةندييةكاني ِرةوةندي 
 عرياق.-( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان34(، )28كوردستاني بة ثَيي حوكمي ماددةكاني )

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ي دووةم لة خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ِرؤذي يةكشةممة ثوختةي دانيشتين كردنةوةي خولي بةهارةي ساَل

 ( بةم شَيوةيةي خوارةوة بوو:1/3/2020ِرَيكةوتي )
 دةستثَيكردني دانيشنت لةاليةن بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.-1
 خوَيندنةوةي بةرنامةي كار لةاليةن بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان.-2
 ةاليةن بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.دةستثَيكردني بِرطةكاني بةرنامةي كار ل-3
يةك دةقيقة بَيدةنطي و وةستان بؤ ِرَيزلَينان لة طياني ثاكي شةهيداني كوردستان عرياق لةطةَل بارشي -4

-نةتةوةيي كردنةوةي خولي بةهارةي ساَلي دووةم لة خولي هةَلبذاردني ثَينجةمي ثةرلةماني كوردستان
 ن.عرياق لةاليةن بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةما

وتاري بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان بةم بؤنةيةوة و ئاماذة ثَيكردني ضةنديةن بابةتي طرنط كة ِرووبةِرووي -5
 هةرَيمي كوردستان بوونةتةوة.

خوَيندنةوةي دووةم و طفتوطؤكردني ثَيشنيازة ياساي بةِرةنطاربوونةوةي بة قاضاغ بردني نةوت و -6
 عرياق.-لَيدةرهَينراوةكان لة هةرَيمي كوردستان

 كؤتايي هاتين دانيشنت لةاليةن بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.-7
ناوي ئةو ئةندامانةي كة بة مؤَلةت يان بةبَي مؤَلةت لة كؤبوونةوةي ليذنة هةميشةييةكاني ثةرلةمان 

 ئامادةنةبوون:
 (:5/1/2020ليذنةي داكؤكي كردن لة مايف ئافرةت لة )-1
 مؤَلةت   بدرية إمساعيل حممود-

 (:27/1/2020ذنةي دارايي و كاروباري ئابووري لة )لي-2
 مؤَلةت  هَيظيدار أمحد سلمان -
 مؤَلةت مصطفىشَيركؤ جودت -
 مؤَلةت  سةركؤ ئازاد حسني-

 (:28/1/2020ليذنةي ئاوةدانكردنةوة و وةبةرهَينان لة )-3
 مؤَلةت  شوان كريم حممد -
 مؤَلةت  شةمؤَل اشني صابر-
 ةتمؤَل  دابان حممد حسني-

 (:3/2/2020ليذنةي كاروباري ثَيشمةرطة )-4
 مؤَلةت  أبوبكر عمر هةَلةدني -



 73 

 مؤَلةت  باثري كامةال سليمان -
 مؤَلةت  بذار خالد عبداهلل -

 (:4/2/2020ليذنةي ناوضة كوردستانييةكاني دةرةوةي ئيدارةي هةرَيم )-5
 مؤَلةت  عبدالناصر أمحد علي-
 مؤَلةت  مةم ئةسكةندةر -
 مؤَلةت   راد حيدر هدية م-
 مؤَلةت شريين أمني عبدالعزيز -
 مؤَلةت   سريوان فرج حممد-

 فائق حسني/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيزد.ِرَيواز

بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان دةَلَيت تةركيز بكةن بؤ ئةوةي ئةطةر ناوي يةكَيكمان بة غةَلةت كردبوو ئَيستا 
 ضاكي بكةين، دوايي كةس طلةيي نةكات.

 ةِرَيز منى نيب نادر )قةهوةضي( / سكرتَيري ثةرلةمان:ب
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 سوثاس.
 (:4/2/2020ليذنةي وزة و سامانة سروشتييةكان و ثيشةسازي و بازرطاني )-6
 مؤَلةت  سةركؤ ئازاد حسني -
 مؤَلةت  سؤران عمر سعيد-
 مؤَلةت ِرَيبوار عبدالرحيم عبداهلل-

 خوَيندني باآل و توَيذينةوةي زانسيت: ليذنةي ثةروةردة و-7
 مؤَلةت   فريد يعقوب ايليا -
 مؤَلةت   طوَلستان باقي سليمان -
 مؤَلةت  هةلةز أمحد حممد -

 (:12/2/2020ليذنةي كاروباري شةهيدان و جينؤسايد و زيندانياني سياسي )-8
 مؤَلةت  هةذان حسن أمحد -
 مؤَلةت   بةهمةن كاك عبداهلل -
 مؤَلةت  اعيل عبوش إدريس إمس-
 مؤَلةت مصطفى رؤوفشاخةوان -
 مؤَلةت  فاهيك كمال صوغومون-

 (:12/2/2020ليذنة كؤمةآليةتي و داكؤكي كردن لة مايف مرؤظ )-9
 مؤَلةت  ِرؤميؤ حزيران نيسان -
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 مؤَلةت  بدرية إمساعيل حممود-
 مؤَلةت  شريين يونس عبداهلل -
 مؤَلةت  مةم ئةسكةندةر -
 ئامادةنةبوو  اح بالل هيمداد صب-

 (:17/2/2020ليذنةي دارايي و كاروباري ئابووري )-10
 مؤَلةت  مصطفىشَيركؤ جودت -
 مؤَلةت  سةركؤ ئازاد حسني -

 (:17/2/2020ليذنةي ثةروةردة و خوَيندني باآل و توَيذينةوةي زانسيت )-11
 مؤَلةت  فريد يعقوب ايليا -

 (:18/2/2020ةني و وةرزش و الوان )ليذنةي ِرؤشنبريي و كؤمةَلطةي مةد-12
 مؤَلةت   مةم برهان قانع -

 (:18/2/2020ليذنةي كاروباري ياسايي )-13
 مؤَلةت   عباس فتاح صاحل -
 ئامادةنةبوو  سالم عبداهلل حسن -

 (:24/2/2020ليذنةي كاروباري شةهيدان و جينؤسايد و زيندانياني سياسي )-14
 مؤَلةت إدريس إمساعيل عبوش -

 (:24/2/2020ليذنةي دارايي و كاروباري ئابووري )-15
 مؤَلةت  حممد سعدالدين -
 مؤَلةت  سؤران عمر سعيد -
 مؤَلةت    سةركؤئازاد -

 (:25/2/2020) ليذنةي ِرؤشنبريي وكؤمةَلطةي مةدةني و وةرزش و الوان لة-16
 مؤَلةت  ئازاد أكرم بهرام-

 (: 25/2/2020ليذنةي دارايي و كاروباري ئابووري لة )-17
 مؤَلةت  حممد سعدالدين -
 مؤَلةت  ليزا فلك الدين -
 مؤَلةت  سةركؤ ئازاد حسني-

 (:25/2/2020ليذنةي تةندروسيت و ذينطة و مايف بةكاربةر )-18
 مؤَلةت   فاروق نامق كاظم-

 (:25/2/2020ليذنةي ناوخؤ و ئاسايش و ئةجنومةنة خؤجَيييةكان )-19
 ةت مؤَل  ِرزطار عيسى سوار -
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 (:26/2/2020ليذنةي ئاوةدانكردنةوة و وةبةرهَينان )-20
 مؤَلةت  بةهمةن كاك عبداهلل أمحد-
 مؤَلةت   شوان كريم حممد -
 مؤَلةت  هةورامان حةمة شريف -

 (:26/2/2020ليذنةي ناوضة كوردستانييةكاني دةرةوةي هةرَيم )-21
 مؤَلةت   مصطفىمجال حويز -
 مؤَلةت   مةم ئةسكةندةر-
 مؤَلةت  يزا فلك الدين كاكةيي ل-

 (:26/2/2020ليذنةي كاروباري ثَيمشةرطة )-22
 مؤَلةت    سريوان فرج حممد -
 مؤَلةت   أبوبكر عمر هةَلةدني -
 مؤَلةت   مصطفىمجال حويز -
 مؤَلةت   بذار خالد عبداهلل -

 (:26/2/2020ليذنةي داكؤكي كردن لة مايف ئافرةت )-23
 مؤَلةت   جالل حممد عبداهلل -

 (:2/3/2020ليذنةي ئةوقاف و كاروباري ئايين )-24
 مؤَلةت   جهاد حسن إبراهيم -
 مؤَلةت   فاروق نامق كاظم-
 مؤَلةت  طهإمساعيل علي -
 مؤَلةت  كالرة عوديشو يعقوب-

 ليذنةي ِرؤشنبريي و كؤمةَلطةي مةدةني و وةرزش و الوان:-25
 مؤَلةت  مصطفىحمسن حسني -
 مؤَلةت  حاجي طوليزار رشيد -
 ئامادةنةبوو طاهر مصطفىثَيشةوا -

 (:2/3/2020ليذنةي داكؤكي كردن لة مايف ئافرةت )-26
 مؤَلةت  جوان يونس ِرؤذبةياني -
 مؤَلةت   بدرية إمساعيل -

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
دنةوةي خولي ناوي ئةو ئةندامانةي مؤَلةت ثَيدراو يان بة بَي مؤَلةت ئامادةنةبوون بؤ دانيشتين كر

 (:1/3/2020بةهارةي ساَلي دووةم لة خولي هةَلبذاردني ثَينجةم لة ِرَيكةوتي )
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 هةموويان مؤَلةت ثَيدراون:
 طه إمساعيل علي-
 باثري كامةال سليمان -
 أمحد إمساعيل  ذكري-
 شوان كريم حممد-
 عبدالناصر أمحد علي -
 فريد يعقوب إيليا -
 مذدة حممود حممد -
 د هةذان حسن أمح-

 زؤر سوثاس.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:حسنيق ئبةِرَيزد.ِرَيواز فا

 زؤر سوثاس، بةَلَي كاك سريوان، نوقتةي نيزامي.
 بةِرَيز سريوان فرج حممد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بَيطومان هةر كةسَيك بة كاري بةدواداضوون بضَيت، بِروات، يان ئيشةكي بةدواداضوون بكات، طوناهة و 
( كتابَيكي فةرميم ئاراستةي 29/11/2019ي ميهةني ية بة مؤَلةت حيساب بكرَي، من لة )تاوانَيك

جةنابتان كرد وةك سةرؤكايةتي، طومت بؤ بةدواداضووني كَيشةي هةزاران ثةنابةر لة يؤنان شاندَيك بنَيرن، 
( 2/1ر دواي )( وةآلمتان دامةوة ئَيستا شاند وةستاوة، بة كتابَيكي ت44128كتابي فةرمي جةنابتان )

كتابَيكم دا بة سةرؤكايةتي ثةرلةمان طومت من لة كاتي ثشووي ثةرلةمان و لةسةر بودجةي خؤم دةضم 
لةسةر ميالكي خؤم دةضم ئةو ئيشة دةكةم، ئَي من لةو مانطةي كة خةَلك ثشوويةتي لةباتي ئةوةي بضم 

ن، لة ئيتاليا و لة جنيف ضووم سةرداني نةوةكان و مناَلةكامن ببينم ضوومةتة الي هةزاران ثةنابةر لة يؤنا
(UN م كردووة بة مؤَلةت حيساب كراوم، ئَيستا هاووآلتي بةِرَيز وادةزاني من ضووم بؤ طةشت و طوزار كة)

 ئةوة مافَيكي سروشيت ية، ئةوة لة اليةك، لةاليةكي تريش نوقتةيةكي نيزامي ترم هةية.
 :/ سةرؤكي ثةرلةماننيق حسئبةِرَيزد.ِرَيواز فا

 نا جارَي يةكةم تةواو.
 بةِرَيز سريوان فرج حممد:

 بةَلَي باش.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:حسنيق ئبةِرَيزد.ِرَيواز فا

يةكةم تةواو عيالقةي بة غياباتةكةوة هةية، بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان ئَيمة كة ئةندامَيكي بةِرَيزي 
ةبَي بكةن، ئينشاَلال هةر هةمووتان سةالمةت ثةرلةمان مؤَلةت دةدةين ئَيوة تةوةقوعي هةموو شتَيك د
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دةبن، بةآلم جةنابت ضوويتةتة دةرةوة ئيزنت وةرطرتووة، ئيزني سةرؤكايةتيت وةرطرتووة مؤَلةت دراوي، 
بة مؤَلةت لة دةرةوة بووي، ئَيمة ناتوانني هيض نةنووسني، لةوَي نةبووي، ئامادة نةبووي، باشة بةِرَيزت 

ةوةكة، ئَيمة دوو شتمان هةية يان ئامادةبووي يان ئامادة نةبووي شيت سَييةممان ئامادةنةبووي لة كؤبوون
ئَيمة ناتوانني هيض  ،ة، لة ناو ئامادةنةبوونيش يان مؤَلةتت وةرطرتووة يان مؤَلةتت وةرنةطرتووةيني

كي سروشيت نةنووسني، يان ناتوانني لةبةرامبةر ناوةكةت دا بنووسني ئامادةبوو، لةبةر ئةوة مؤَلةت مافَي
ون دةكةين لةو مونتةَلةقةي وئةندامي ثةرلةمانة دةتوانَي وةري بطرَي و ئَيمة ناضارين ئيلتيزام بة قان

 ة، بةدرية خان، فةرموو.يئيختياري سَييةممان ني
 بةِرَيز بدرية إمساعيل حممود:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
وةكو  ،ةَلةبيان ئاراستةي جةنابتان كردووةلةسةر داواكاري يةكَيك لة ثةرلةمانتاراني ئةم هؤَلة ت

سةرؤكايةتي ئةطةر يةكَيك لة ليذنة ئامادةنةبوو مةفرووزة جةنابيشت طوتت دةبَي ئةو بِرطةية، فةقةرةية 
زياد بكرَي بة ئيشي ليذنة، من تةبعةن ئةو ِرؤذة كة بةشداري ليذنةي داكؤكي لة مايف ئافرةمت نةكردووة 

َيماني، يةك، ئةوةي تريان كة هةر بة ئامادةنةبوو ياخود بة مؤَلةت تؤمار بة ئيشي ليذنة ضوومةتة سل
كراوة هةر ئامادةبووم، ئةوةي تةبعةن هةردووكي ليذنةي مايف ئافرةت يةكَيكيان بة ئيشي ليذنة ضوومةتة 

ظ سلَيماني و يةكَيكيان ئامادةبووم، بةداخةوة بة ئامادةنةبوو هةذمار كراوة، ئةوةي ليذنةي مايف مرؤ
تةبعةن من بةس لةبةر سلَيماني لةبةر ئةو كؤبوونةوةي مايف مرؤظ تايبةت لة سلَيمانييةوة هاتووم 
بةشداري كؤبوونةوةكةم كردووة كة بةداخةوة بة ئامادةنةبوو كة بة خؤم بِرياردةري ليذنةم، خؤم 

 ناوةِرؤكةكةم نووسيوة ....
 / سةرؤكي ثةرلةمان:حسنيق ئبةِرَيزد.ِرَيواز فا

 كة ئامادةبووي دةسِرَيتةوة، ئةوةشي كة مؤَلةت بووي مؤَلةتدراوي، كاك ئومَيد، فةرموو. ئةوةي
 بةِرَيز ئومَيد عبدالرمحن حسن:

 بة ناوي خواي طةورة.
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 دوو خاَلي ثةيِرةوي:

زة تيكرار دةبَيتةوة ( بِرطةي )يةكةم( كة ضةند جارَيك لةو ثةرلةمانة بةِرَي56بة ثَيي حوكمي ماددةي ) -1
شة و ِرستةية، وةكو نيشانةي ثرسيار )؟(، وةكو فاريزة )،(، و( بؤ ِرَيكخستين و-عرياق( ئةو )-)كوردستان

بؤية ثَيويست دةكات هيضي  ،وةكو نوقتة ).(، قةد ناطوترَيت نوقتة فالن، فاريزة فالن، ئةوة سثةيسَيكة
لَيهاتووة هةميشة تيكرار دةبَيتةوة، ِراوةستانَيكي دةوَيت و ديكة ئةوة تيكرار نةبَيتةوة، وةكو عادةتَيكي 

 ( بةبةردةوامي قسةي لةسةر دةكرَيت.-ثَيويست ناكات ئةو داشة )
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( دووةم بِرطةي سَييةم لة خاَلي يةكةمي ئةمِرؤي 56خاَلي ثةيِرةوي دووةم بةثَيي هةمان ماددة ماددةي )-2
ة داواكاري ئةندامي فراكسيؤنةكةمان طوَلستان باقي كة بةرنامةي كاري ثةرلةماني كوردستان تايبةت ب

داواي دةست لة كاركَيشانةوة لة ليذنةيةك دةكات و ئيزافةكردني بؤ ليذنةيةكي تر، ئَيمة داواكارين 
دةسةآلتي ثةيِرةوي خؤتان بةكار بَينن كة ئةو خاَلةي بةرنامةي كار دوا خبرَي بؤ كاتَيكي ديكة لة كاتي 

 نكاريية دةكةين، زؤر سوثاس.طوجناو ئةو طؤِرا
 / سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسنيئبةِرَيزد.ِرَيواز فا

سوثاس بؤ جةنابتان، ئةوةي يةكةم وةرطريا، ئةوةي دووةم طوَلستان خان دةبَي خؤي قسة بكات لةو بارةيةوة، 
ي كة كار نةكرَي ضونكة ئَيمة دةست لة كاركَيشانةوةميان الية و حةقَيكي شةخصي خؤتة، بةِرَيزيشت لةطةَل ئةوة

 بةرنامةي كارةكة بِرطةي يةكةم؟ بةَلَي فةرموو.
 بةِرَيز طوَلستان باقي سليمان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
نةيا كشتوكاَل و ئاودَيري بؤ ليذنةي كاروبارَين كؤمةآليةتي، ذمن لة لية سةبارةت بة دةست لة كاركَيشانةو

 ، يةعين ئةز رازميةدةمةكي دي وةرطري.ن بكةئةز داخاز دكةم دةست لة كاركَيشانةوةم قبوَل
 / سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسنيئبةِرَيزد.ِرَيواز فا

 ئاخر بِرطةكة دوو بةشة، دةست لة كار كَيشانةوةت و طواستنةوةشتة بؤ ليذنةيةكي تر.
 بةِرَيزطوَلستان باقي سليمان:

 هةمووي هةَلبطريَي حةتا دةمةكي دي، سوثاس.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:سنيح قئبةِرَيزد.ِرَيواز فا

 واتا بِرطةي يةكةم لة بةرنامةي كارمان نابَيت، كاك مجال، فةرموو. بةَلَي، سوثاس، قبوَل كرا، تةواو،
 :مصطفىبةِرَيز مجال حويز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
اوبووني ثَيشنيار دةكةم بِرطةي سَييةم خبرَيتة شوَيين بِرطةي يةكةم بؤ زياتر دةستكةوتين كات و تةو

 كؤبوونةوةكة، سوثاس.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسنيئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 بةَلَي زؤر سوثاس، بةَلَي كاك علي حةمة صاحل، فةرموو.
 بةِرَيز علي حةمة صاحل:

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ي دانيشتنَيكيان (دا بة ثَيي ثةيِرةوي ناوخؤ ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان داوا1لةسةرةتاي مانطي )

 كرد.....
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 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسئبةِرَيزد.ِرَيواز فا

 كاك علي حةمة صاحل با بِرطةي غياباتةكة تةواو بكةين، هةر نوقتة نيزاميةك ثةيوةندي بة غياباتةكةوة
وة، كاك يب نةبووة يان مؤَلةتي وةرنةطرتووة و ئَيمة ناوميان خوَيندؤتةهةية، يةعين كةسَيك كة فيعلةن غا

 باثري، فةرموو.
 بةِرَيز باثري كامةال سليمان:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

من لة كؤبوونةوةي ليذنةي ثَيشمةرطة ئامادةبووم، بةرنامةي كار و ئةوةش لة ساييت ثةرلةمانيش 
 بآلوبؤتةوة و لَيرة نووسراوة مؤَلةت.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسنيئبةرَيز د.ِرَيواز فا
 دةكرَي، كاك هَيظيدار، فةرموو. بةَلَي، ضاك

 بةِرَيز هَيظيدار أمحد سلمان:

 بةِرَيزسةرؤكي ثةرلةمان.
رم هةبوو، نوقتةي نيزاميم وةرطرت ناوم بة غايب هات و داواي قةرةبوو وزمن لة كؤبوونةوةي ِرابردوو ح

يدار أمحد سليمان دةكةم كة من حازر بووم، ضونكة جارَيكي تر وترابوو كة غايب بووة، ناوم هاتووة هَيظ
 ناوي باثرييشم بة هةَلة خوَيندرايةوة، لة ليذنةش تةوقيعم هةية، سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسنيئبةِرَيزد.ِرَيواز فا

 دةضيتة الي سكرتَيري ثةرلةمان ئةطةر دَلنيابوو كة ئامادةبووي دةسِرَيتةوة.
 بةِرَيز جهاد حسن إبراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ناوي خواي مةزن و دلؤظان.بة 

 بةِرَيز سةرؤكا ثةرلةماني.
دةمةوَي من لةو فةقةرةدا باس بكةم ثَيش بضينة فةقةرةكا ديكة وةلةو دةستخؤشي لة جةنابَيتة دكةين 
كومبونا ضووييدا جةلسا دي دا بةحس كرد كو كؤرؤناية، لة دظَيدا ثشيت حالةتةكا لة كوردستانَي دياربوو 

يين داخازيش خودَي تعاىل دةكةين رب العاملني فةزلي شةهيدي بة رزقي بكاتن، كو مامؤستايةكي ئا
سةرةخؤشيَي بنةماآل وي، ئةز طةلةك بة طرنطي دةزامن دووبارة ثشتةظانيَي وان ِرَينماييا وةزارةتَيت 

ةظاني تةندروسيت بةتايبةتي فةتوا كوردستانَي دا ِرَيكخستني بؤ خؤ ثاراستنا خةلكي، ئةطةر جارةكيدي ثشت
 كردبا، زؤر سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسنيئبةِرَيزد.ِرَيواز فا

بةَلَي سوثاس، دروستة ئَيمة بة ناوي خؤمان، بة ناوي بةِرَيزتان سةرةخؤشي لة خانةوادةي بةِرَيز مامؤستا 
شتيواني مةال رشيد دةكةين، خوا سةبووري خانةوادة و كةس وكاري بدات و ئينشاَلال خوا لَيي خؤش بَي و ث
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بةردةواممان بؤ هةموو ِرَيكارةكاني حكومةتي هةرَيمي كوردستان، دامةزراوة فةرمييةكان لة ِرووبةروو 
 قتةي نيزامي هةية؟ مامؤستا أبوبكر، فةرموو.وبوونةوةي نةخؤشييةكة، تايبةت بة غيابات كةسي تر ن

 :بكر عمر عبداهلل بةِرَيز أبو
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

رتَيري ثةرلةمان دووجار ناوي مين خوَيندةوة لة ليذنةي ثَيشمةرطة كة مؤَلةمت، من يةك جار بةِرَيز سك
 مؤَلةت بووم، زؤر سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسنيئبةِرَيزد.ِرَيواز فا

 كَيي تر لةسةر غيابات قسةي هةية؟ بةس غيابات، فةرموو.
 : دؤَلةمةِريبةِرَيز سالم عبداهلل حسن 

 كي ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤ
من لة كؤبوونةوةكاني ليذنةي كاروباري ياسايي ئامادةبوومة، ثَيموابَي بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان ناوي 

 منيشي خوَيندةوة.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسنيئبةِرَيزد.ِرَيواز فا

 ئَيستا ِروون كردنةوة دةدات، كةسي تر قسةي هةية لةسةر غيابات؟ فةرموو بةِرَيز سكرتَير.
 سكرتَيري ثةرلةمان: /بةِرَيز منى نيب نادر قةهوةضي

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
من دةتوامن لَيرةدا بةرثرسيارَييت  ،بة نيسبةت غياباتي ناو قاعة ئةوةي كة لَيرة بةِرَيزيان واذوو دةكةن

ن لةاليةن ئةوة هةَلطرم كة ئةوةي ئامادة دةبَيت، ئامادة نابَيت ِراسيت بكةمةوة، بةآلم هي ليذنةكا
سكرتاريةتي ليذنةكانةوة بؤمان دَيت لة كاروباري ثةرلةمان، بؤية ئةوةي دةزانَيت كة ئامادةبووة و بة 

لَيرةوة داوا دةكةم هةموويان سةرداني سكرتاريةتي ليذنةكاني تايبةمتةند بكرَيت،  ،مؤَلةت نووسراوة
 ئَيمةش ئةو كاتة ضاكي دةكةينةوة، بةسةرضاو.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسنيئفا بةِرَيزد.ِرَيواز

من داوا دةكةم  ،( لة ثةيِرةوي ناوخؤ48زؤر سوثاس، بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان بةر مةبناي ماددةي )
كة بِرطةي سَييةم بةرنامةي كار كة دةست لة كاركَيشانةوةي ضةند ئةندام ثةرلةمانَيكة خبرَيتة بِرطةي 

تةرخان بكةين بؤ دةنطدان لةسةر ثَيشنيازة ياساكة، هةر يةكةم، بؤ ئةوةي بِرطةي دووةم هةمووي 
ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية كة بِرطةي سَيهةم خبرَيتة شوَيين بِرطةي يةكةم، ضونكة ئَيمة 
بِرطةي يةكةممان ئَيستا نةماوة، با دةست بةرز بكاتةوة، بِرطةي سَييةم بةر مةبناي ثةيِرةوي ناوخؤ ئَيستا 

تَيري ثةرلةمان بؤي خوَيندنةوة، سةرؤكي فراكسيؤنَيكي ثةرلةماني داواي كردووة بِرطةي سَييةم سكر
ئيزافة بكرَي كة دةست لة كار كَيشانةوةي ثةرلةمانتارَيكة و زياد كردني دوو ثةرلةمانتارة، بةَلَي زؤر 

سَييةم دةبَيتة بِرطةي  ( ثةرلةمانتار ثةسةند كرا، ئَيستا لة كارنامةكة بِرطةي72سوثاس، بة دةنطي )
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يةكةم، وةرتان دةطرم با ئةو بِرطةية جَيبةجَي بكةين، بِرطةكة بريتيية لة قبوَلكردني دةست لة 
كاركَيشانةوةي ئةندامي ثةرلةمان بةِرَيز )شريين يونس عبداهلل(لة ليذنةي ثةيوةندييةكان و ِرةوةندي 

ئةوةية كة )شريين يونس( لة ليذنةي  كوردستاني، هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل
ثةيوةندييةكان و ِرةوةندي كوردستاني دةست لة كار بكَيشَيتةوة با بفةمووَي دةست بةرز بكاتةوة، زؤر 

( ئةندامي ثةرلةمان ثةسةند كرا، هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية 76سوثاس بة دةنطي )
ليذنةي داكؤكي كردن لة مايف ئافرةت با بفةرموَي دةنط بدات، سوثاس كة )شريين يونس( ئيزافة بكرَي بؤ 

( ئةندامي ثةرلةمان ثةسةند كرا، بةِرَيز ثةرلةمانتار )زياد جبار( دةضَيتة ليذنةي 70بة دةنطي )
ثةيوةندييةكان و ِرةوةندي كوردستاني، هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية كة بةِرَيزيان 

( ئةندامي ثةرلةمان 73ليذنةي ثةيوةندييةكان، با بفةرمووَي دةنط بدات، زؤر سوثاس، بة دةنطي ) بضَيتة
 ثةسةند كرا، نوقتةي نيزامي بةَلَي، وةرتان دةطرم هةمووتان،  كاك سةركؤ، فةرموو.

 بةِرَيز سةركؤ ئازاد حسني:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( خاَلي يةكةم لة ثةيِرةوي ناوخؤ لةبةرواري 66ي )( خاَلي ضوارةم، ماددة48بة ثَيي ماددةي )

داوايان كرد دةستةي  ،( كؤمةَلَيك لة ئةنداماني ثةرلةمان كة ِرَيذةي ياساييان تةواو كردبوو9/12/2019)
سةرؤكايةتي ثةرلةمان كؤبوونةوةيةك بؤ طفتوطؤكردن لةسةر دؤخي خاَلة سنوورييةكان بكات، كة بة 

ة دةروازةي فيشخابور كة لة دواي ِرووداوةكاني سوريا طرنطييةكي سرتاتيجي و ئةركي ضاودَيري دةبينني ل
بازرطاني طةورةي هةية، دةمةوَيت بَلَيم ئةو دةروازةية لةاليةن كؤمثانيايةكي حزبييةوة دةسيت بةسةردا 

ة و طرياوة و ِرؤذانة هةَلدةستَيت بة طواستنةوةي سةدان تةن شيش و ضيمةنتؤ و مةوادي خؤراكي و جطةر
بة ثَيضةوانةيشةوة بة بَي ئةوة هيض ِرَيكارَيكي ياسايي و ثَيداني طومرطي بؤ بكرَي و دةروازةي مسَيلكاش بة 
هةمان شَيوة كة بؤ سووتةمةني لةاليةن كؤمثانيايةكي حزبييةوة بةِرَيوة دةبردرَي و يةك كارمةندي 

 حكومي دةسةآلتي تَيدا نيية...
 رؤكي ثةرلةمان:/ سةنيق حسئبةِرَيزد.ِرَيواز فا

كاك ثَيشةوا ئيدارةداني ئةم جةلسةية ئةركي منة، قبوَل ناكةي، ئةركي منة، ِراطرتين جةلسة ئةركي منة 
اَلة خلة شوَيين خؤتةوة قسة مةكة، بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، سةبارةت بة  ،ةيئةركي تؤ ني

، ِراطةياندنيش دةزانَي، ِراي طشتيش دةزانَي، سنوورييةكان ئَيوة دةزانن، ئَيمةش دةزانني، خةَلكيش دةزانَي
حكومةتي هةرَيمي كوردستان خؤشي دةزانَي، دؤخي خاَلة سنوورييةكاني هةرَيمي كوردستان دؤخَيكة 
ثَيويسيت بة ثَيداضوونةوة و قسة لةسةر كردن و بة هةند وةرطرتنة، لةبةر ئةوةي خاَلة سنوورييةكاني 

ةرضاوةكاني طرنطي داهاتي هةرَيمي كوردستان، بةَلَي ِراستة بةِرَيزان هةرَيمي كوردستانيش يةكَيكن لة س
ئةنداماني ثةرلةمان كاك علي حةمة صاحل، كاك سؤران عمر، كاك هَيظيدار، ضةند بةِرَيزَيكي تر لة ليذنةي 

ةش دارايي، ثَيش تةواوبووني ئةم وةرزي تةشريعييةي ِرابردوو كة دةكاتة وةرزي دووةم داواكارييان ثَيشك
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ِراثؤرتَيكي تةندروست، باش، كردووة بة سةرؤكايةتي ثةرلةمان سةبارةت بة دؤخي دةروازة سنورييةكان، 
اليةن، بَي اليةن، ئامادةيان كردووة، ئَيمة ِراثؤرتةكةمان ئاراستةي حكومةتي هةرَيمي كوردستان هةمة

ةوان تةبعةن، كؤبوونةوةيةكي كردووة، بةر مةبناي ئةو ِراثؤرتة داواي كؤبوونةوةيةكي، لةسةر داواي ئ
تايبةتي ثةرلةماني كوردستان كراوة، بة ئامادةبووني هةموو ئةو وةزيرانةي كة ثةيوةنديان بة ثنت بة 
ثنت و خاَل بة خاَلي دؤسيةكاني دةروازة سنوورييةكان هةية، بةآلم بةِرَيزتان دةزانن ئَيمة بؤ ياساي 

رَيذكردةوة، ياساي ضاكسازميان ثةسةند كرد، ِراستةوخؤ ضاكسازي مانطَيك وةرزي تةشريعي ثاييزةمان د
دواي ئةوة وةرزةكة كؤتايي ثَي هات، لة قسةكردني ئَيمة لة دةستةي سةرؤكايةتي، لة كؤبوونةوةي هةر سَي 
سةرؤكايةتييةكة باسي ئةم بابةتةمان كرد، حكومةت موتةفاهيم بوو لةوةي كة لة وةرزي بةهارةي 

وني تةواوكاري تةكامول لة نَيوان هةردوو وؤسيةية تةعامولَيكي تةندروسيت قانياسادانان سةبارةت بةم د
موئةسةسةكة لةطةَل دامةزراوةي ثةرلةماني كوردستان دةكات، نيةتي ئَيمة لة ثةرلةماني كوردستان، نيةتي 
حكومةتي هةرَيمي كوردستانيش هةموومان ضارةسةركردني كَيشةكةية، ِرةهةندة سياسي و ِرةهةندة 

بييةكاني لة ثةرلةمان و لة حكومةتيش دوور خبةنةوة، لة كوَي كَيشة هةية لةوَي ضارةسةري دةكةين، حز
ئَيمة هةموومان بةرثرسني بةرامبةر هةموو خاَلةكان، لة هةر خاَلَيك هةرضي هةية، شوَينَيك لة شوَينَيك 

هَينني قسة دةكةين ثَيكةوة، زياترة ئةوة ثةرلةمان لَيرة قسةي لةبارةوة دةكات، وةزيري تايبةمتةند دة
دؤسيةيةكة دؤسيةي نيشتيمانة، دؤسيةي هةرَيمي كوردستانة، ثةيوةندي بة داهاتَيكي طرنط يان 
سةرضاوةيةكي طرنطي داهات هةية لة هةرَيمي كوردستان، لةبةر ئةوة ئَيمة لة سةرؤكايةتي هيض 

ش هةنطاوةكاني خؤي دةست ثَيكردووة، ِرةهةندَيكي حزبي و سياسي لةو بابةتةدا قبوَل ناكةين، حكومةتي
 هةندَيك قةراراتي داوة، كاك علي حةمة صاحل، دةرفةت دةدةمة جةنابت، فةرموو.

 بةِرَيز علي حةمة صاحل:

 بةِرَيز جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان.
كرد بة شاهيدي هةمووي  داهيوادارم ئةم دؤخي خاَلة سنوورييانة كة ئَيمة لة سةرةتاوة ئيشمان تَي

رتين نةفةسي حزبيمان تَيدا نةهَيشتووة و نةمشان هَيشتووة، لة فيشخابوور و مسَيلكا و ئيرباهيم بضووك
خةليلةوة تا بامشاخ ئيشمان تَيدا كردووة، لة كؤمثانياي حزبي و قؤرغكارييةوة بؤ قاضاغي هةمووميان 

( داواي دانيشتنمان 66( و ماددةي )4( خاَلي )48( بة ثَيي ماددةي )20/11دياري كردووة، ئَيمة لة )
ية، مةترسي ية، هَيناني شيت خراثة، تةنيا بردني ثارة نيكردووة، خاَلة سنوورييةكان تةنيا قاضاغضَييت ني

اني هةرَيمي كوردستان، لة ئَيستادا ئةم مةترسي ية بة واقيعي يية لةسةر تةندروسيت هاووآلتي
ني مةبةستم خاَلي دواي ئةوةية كؤمةَلَيك دةردةكةوَيت، بؤية ئَيستا حكومةت من دةمةوَي ئاطادار بب

قةراراتي زؤر باشي دةركردووة، بةآلم ئةو قةراراتانة ضونكة ثةيوةندي بة دؤسيةي ترانزَيت، ثةيوةندي بة 
كؤمثانياكان، ثةيوةندي بة قاضاغضي، كؤي ِرَيكخستنةوة هةية، ئةو قةرارانةش هةندَي ِرَينمايي تري دةوَي، 

ةرلةماني ية ئةم بابةتة، ئةم ئيشة لة بنةِرةت دا ئيشي ثةرلةمانتارة بةِرَيزةكان ثَيويسيت بة رةقابةي ث
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لةسةر بنةماي ِراثؤرتي ثةرلةماني حكومةت قةرارةكاني  دةكةمةوة بووة بة هةموومانةوة، بؤية دَلنياتان
داواي جةلسة  داوة، بؤية ثَيويستة ثةرلةمان داواكارين لة جةنابتان ئةوة ضوار مانطة ِراثؤرت نَيردراوة

كراوة، ئةم جةلسة بكرَيت و بة نةفةسي ئيصالح، بة نةفةسي ئيصالح ئَيمة دةستمان بردووة بؤ ئةم 
كةيسة، ضاوثؤشيمان لة هيض خاَلَيكي سنووريش نةكردووة، بؤية داواكارين لة جةنابت بة ثَيي ئةو 

ارات دةردةكرَي؟ ئةم جةلسة دةسةآلتةي كة خؤت هةتة وةزيرةكان ئامادةن، ئةكةر ئامادة نني ضؤن قةر
بكرَي و ثةرلةمانتارةكانيش ِرةنطة شيت زياتريان البَي لةوةي ئَيمة هةمانة، بؤ ئةوةي ثَيمانواية ئيصالحي 

 خاَلة سنووري و دؤسيةي نةوت ضارةِرَيطاي ئيصالحن، سوثاستان دةكةم.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسنيئِرَيواز فابةِرَيزد.

َي هَينا، ئَيمة هةماهةنط دةبني لةطةَل حكومةتي هةرَيمي كوردستان ضاودَيري ئةو دؤسيةمان كؤتايي ث
قةراراتةكانيان دةكةين و دةمشانةوَي شةريك بني لة ثرؤسةي ئيصالح، وةكو دامةزراوةيةكي دةةستووري لة 

 هةرَيمي كوردستان، كاك ثَيشةوا، بةس وةآلم نةبَي، وةآلم بَي دةترِبم، فةرموو.
 :طاهر مصطفىا بةِرَيز ثَيشةو

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لة بابةتي دةروازة سنوورييةكان ثاَلثشيت لة قسةكاني جةنابت و هةروةها براي بةِرَيزم كاك علي حةمة 

يان الي ئيرباهيم  ،يان لة ضؤمانة ،ة كة لة بامشاخةيصاحل دةكةم، ئةوة بابةتَيكة ثةيوةندي بةوةوة ني
رت تةصنيفي طومرطةكان بآلو كراوةتةوة كة فةزاحةت لة ض طومرطَيكة و لة خةليلة، بة ثَيي دوايني ِراثؤ

 كوَيية و لة كوَي نيية، ئَيمة دةتوانني بيخيةنةِروو بؤ خةَلكي كوردستان، ضةند ِرؤذَيك لةمةوبةر..
 د.ِرَيواز فائق حسني/ سةرؤكي ثةرلةمان: بةِرَيز

 هةَلي دةطرين بؤ كؤبوونةوةكةي كة حكومةت دَيت
 :طاهرمصطفىثَيشةوا  زبةِرَي

  .( سانيةي ديكة30بةس )
 بةِرَيزد.ِرَيواز فائق حسني/ سةرؤكي ثةرلةمان:

 باشة.
 :مصطفى طاهرثَيشةوا  بةِرَيز

هيوام واية هةر كةسَيك، هةر اليةنَيك قسة لةسةر ئةم ثرسة دةكات بة نةفةسَيكي نيشتيمانييانةوة بيكات، لةبةر 
ة لة بامشاخ يان لة ضؤمان داخيل بَي، لة هةر شوَينَيكي ديكة بَيت، لة حاجي ئؤمةران ئةوةي كة تِرَيَلةيةك هَيلكة ك

بَي دوايي دةضَيتة طةدةي خةَلكي كوردستانةوة، ئةو جطةرةي كة وةكو زةهر داخيل دةكرَيت هةمووي دةضَيتة 
ةفرؤشرَي، بة شةوان طةدةي خةَلكي كوردستانةوة، ئَيمة داوامان كردووة كة مةرزةكان بة قؤنرتات نةدرَي، ن

 ثاسةواني ئةو تِرَيآلنة نةكرَيت كة هَيلكة بة قاضاغ دةهَينن و بة بيست مليؤن دؤالر......
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسئبةِرَيزد.ِرَيواز فا

 طةيشت، كاك كاوة، فةرموون. 
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 بةِرَيز كاوة عبدالقادر حسن:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( ثةرلةمانتار بوو، لة 12ئَيمة ذمارةيةك لة ثةرلةمانتاران كة ذمارةمان )( 66ديارة بة ثَيي ماددةي )
( ياداشتَيكمان ئاراستةي بةِرَيزتان كردووة داوامان كردووة كة دانيشتنَيك بكرَي سةبارةت بة 6/2بةرواري )

كةسة، تا ( هةزار 200دةرضووة دانةمةزراوةكاني زانكؤ و ثةميانطاكان كة لة ئَيستادا ذمارةيان نزيكةي )
ئَيستا دانةمةزراون و ئةوة بارودؤخَيكي نةطوجناوي خوَلقاندووة لة هةرَيمي كوردستان، هةر بة ثَيي 

( ِرؤذ ئةو 14( بِرطةي سَييةم دةبواية دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان لة ماوةي )66ماددةي )
ئةجنومةني وةزيران، بؤ ئةوةي  دانيشتنةي ِرَيك خستبا بة ئامادةبووني بةرثرساني تايبةمتةند لة

ئةجنومةني وةزيران ثالني خؤي خباتةِروو ئاخؤ ئايا ثالني ضيية بؤ دامةزراندن و بةطةِرخستين 
 دةرضوواني دانةمةزراوي زانكؤ و ثةميانطاكان، زؤر سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيبةِرَيزد.ِرَيواز فايق حس

ن ثَي طةيشتووة، بةآلم بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان بةر مةبناي بةَلَي، سوثاس، ِراستة ئَيمة ئةو ياداشتةما
( لة ثةيِرةوي ناوخؤ بِرطةي سَيهةم بةِرَيزتان لةبةر دةستتانداية، دةكرَي لة ئةجنامي 67ماددةي )

خستنةِرووي بابةتَيكي طشيت بؤ طفتوطؤ دةستةي سةرؤكايةتي بابةتةكة ئاراستةي ليذنةي ثةيوةنديدار 
وةي ِراثؤرتي تايبةت لةو بارةيةوة ئامادة بكات، دواتر ثةرلةمان بِريار و ِرَي و شوَيين ثَيويست بكات، بؤ ئة

بطرَيتةبةر، يان دةكرَي لةو دانيشتنةدا ثةرلةمان ِراسثاردةي ثَيويست دةربكات، ئَيمة لةبةر ئةوةي 
ةي بةِرَيزان لة ليذنةي بةالمانةوة طرنط بوو، دؤسيةكة بةالمانةوة طرنطة هةر لة كاتي خؤي دا ئاراست

وابووة بابةتةكة ثةيوةندي بة ئةوانةوة هةية،  دارايي ثةرلةماني كوردستامنان كردووة، لةبةر ئةوةي ثَيمان
دةبَي ئةوان ِراثؤرتةكة ئامادة بكةن، ئَيستاش لةو كؤبوونةوةية داوايان لَي دةكةين كة ِراثؤرتي تايبةت بةو 

ةكات و لةطةَل هاوِرَيكاني لة ثةرلةماني كوردستان واذوويان لةسةر ياداشتةي بةِرَيز كاك كاوة باسي د
 كردووة، ِراثؤرتةكة ئامادة بكةن، ضونكة ئَيمة ئاراستةمان كردوون، كاك دياري، فةرموو.

 بةِرَيز دياري أنور حةمة رحيم:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ي كوردستان ئةركي ثةرلةماني كوردستانة لة من دةمةوَيت ئةوة بَلَيم بة ثَيي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةمان
كاتي هةبووني ِرووداوَيكي لة ناكاو يان ِرووداوَيكي سروشيت، يان هةر ِرووداوَيك ئةطةرَيك كاتَي دَيتة 

(ي مانطي ِرابردوودا كؤمةَلَيك 12ثَيشةوة ثةرلةماني كوردستان دانيشتنَيكي لةسةر بكات، ئَيمة لة )
داية دةست جةنابت، نةمانتواني بة ثَيي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ثةرلةمانتار ياداشتَيكمان 

لةو كاتةدا ثشوو بوو ئيمزاي تةواو كؤبكةينةوة، بةِرَيزتان وتتان وةزيرة ثةيوةنديدارةكان بانط دةكةين، 
، داوامان كرد كة وةزيرة ثةيوةنديدارةكان، وةزيري تةندروسيت، وةزيري ناوخؤ، وةزيري كشتوكاَل

بوونةوة لة ظايرؤسي كؤرؤنا، بؤ ئةوةي بَينة دن بة ِرَيكارةكان بؤ ِرووبةِروووةزيرةكاني ديكةي ثابةن
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ثةرلةماني كوردستان بؤ ئةوةي لَيرةوة داوا لة بةِرَيزتان وةك سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان دةكةم كة داوا 
ةزيرة تايبةتانة بَينة ثةرلةماني بكةن ئةو وةزيرانة، يان دانيشتنَيكي تايبةت بكرَيت بةوةي ئةو و

ة، ئةو كةم و كوِريانة ضني كة تاوةكو ئَيستا هةن، لة ئَيستادا يكوردستان، بؤ ئةوةي بزانني ِرَيكارةكان ضي
 هةموومان دةزانني....

 / سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسنيئبةِرَيزد.ِرَيواز فا

ان توانيبووتان حةوت ئيمزا كؤبكةنةوة، لة كاتي كاك دياري سوثاس، طةيشت، بةِرَيزتان ئةو ياداشتةي هَينابووت
ثشووي وةرزي تةشريعي بوو، دةبَي يةك لةسةر سَيي ئةنداماني ثةرلةمان واذووي بكةن، ئَيمة ثَيمانوابوو ئةو 
بابةتة بابةتَيكي طرنطة لةو ِروانطةيةوة ِراستةوخؤ ئَيستا دةرفةت دةدةم بة د.صباح لةو بارةيةوة قسة بكات، 

بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي تةندروستيمان بانط كرد، ثَيمانووت كة داخوازييةكي وا هةية لةاليةن  ِراستةوخؤ
بةآلم نةيانتوانيوة ذمارةي ياسايي واذوو كؤبكةنةوة، ئَيوة وةكو ليذنةي تةندروسيت ئةركي  ،ئةنداماني ثةرلةمانةوة

مة ثَيمانواية ئةو بابةتة بابةتَيكي طرنطة، خؤتان بكةن، دةرفةتي دةدةمَي بؤ ئةوةي لةو بارةيةوة قسة بكات، ئَي
بةآلم هةندَيك جار ثشتيواني كردني ئةوةي كة هةية ِرةنطة زؤر باشرت بَي لةوةي كة ئَيمة بةس بانطيان بكةين بؤ 
ئَيرة و ئةوان بَلَين ئَيمة وامان كرد و وا دةكةين، ئَيمة ضاودَيري ئةوة بكةين بزانني ئةو ثرؤسةيةي كة ئَيستا لة 
ِرَي ية ضؤنة، ئةوة بةِراسيت ئافاتَيكة كة ثَيويستمان بةوةية ثَيكةوة بني لة دوو سةنطةري جياوازدا نني، لة هةمان 
سةنطةرداين، بةآلم ئَيوة دةبَي ضاودَيرَيكي زؤر باش يان هةموومان دةبَي ضاودَيرَيكي زؤر باشي ثرؤسةكة بني، كاك 

 .د.صباح، فةرموو قسةي خؤت لةو بارةيةوة بكة
 بةِرَيز د.صباح حممود حممد:
 سوثاس سةرؤكي ثةرلةمان.

ئَيمة وةكو ليذنةي تةندروسيت كاروباري تةندروسيت و ذينطة و مايف بةكاربةر بة ئةركي خؤمان هةستاوين، 
بانطهَيشةيت وةزيرمان كرد، وةزير لةطةَل هةموو مودير عامةكان هاتبوونة ليذنة تةوزحيةكي كامليان دا 

ِرَيكارانةي كة وةزارتي تةندروسيت و ناوخؤ و ئةو وةزارةتانةي ثةيوةنديدارن، هةموو دةربارةي ئةو 
ئةنداماني ليذنة كة لةوَي بوون ثرسياريان كرد جوابي ئةوان زؤر موقنيع بوو، كؤنطرةيةكي ِرؤذنامةوانيش 

ةي كة وةزارةتي لة ثةرلةمان كرا، وةزيري تةندروسيت هةموو شتةكاني خستةِروو، بةِراسيت ئةو ِرَيكاران
( WHO( بة ئيعتريايف ))شرق األوسطتةندروسيت و حكومةتي هةرَيم طرتوويانةتة بةر لة مةنتيقةي 

ضاكرتينة، ضاكرتين ِرَيكارةكان كراوة، ئَيمة لة ليذنةي تةندروسيت بةِراسيت بةدواداضوون دةكةين هةموو 
بووين وةكو ليذنةي تةندروسيت، لة جَيطاي ئةنداماني ئَيمة دةضنة هةموو جَيطا، دوَينَيش لة فرؤكةخانة 

تر بووينة، هةر جَيطايةك خةلةلةك هةبَي شتَيك هةبَي ئَيمة بانطي وةزير دةكةين و بةدواداضوون دةكةين 
 ئاطاداري سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةين، سةر سةرم سةرضاوم.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسنيئبةِرَيزد.ِرَيواز فا

 سؤران، فةرموو. بةَلَي زؤر سوثاس، كاك
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 بةِرَيز سؤران عمر سعيد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

هةر ثةيوةست بةو مةسةلةي ظايرؤسي كؤرؤنا و ئةو مةترسي ية كة ِراطةيةنراوة و خؤثارَيزي بة بِريار و 
دَيري ِرَينمايي وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان دةرضووة، لة ِراسيت دا زةروورة ئةم ثةرلةماني كوردستانة كة ضاو

كارةكاني حكومةت و بِريارةكان دةكات، شتَيكي ئاني ثةيوةست بةو قةزيية ئةويش مةسةلةي دةروازة 
سنوورييةكانة لةطةَل كؤماري ئيسالمي ئَيران، بةداخةوة سةرةِراي بِرياري ِراطرتين تةنها هاتين 

ة ئَيرانةوة بارهةَلطري سووتةمةني تا ئةم ساتةي قسة دةكةين ِرؤذانة سةدان بارهةَلطري ئَيراني كة ل
خؤمان دةضَي بارةكان وةردةطرَي، تَيكةَلييةكي زؤر، ئةوةي ئَيستا لة دةروازة سنوورييةكاني حاجي ئؤمةران 
و بامشاخ لة ِرووي بازرطاني و تَيكةَلي و هاتين شؤفَيري ئَيرانييةوة مةترسييةكي زؤر طةورةية، ثَيويستة 

ةيوةديدار لَيي بة ئاطا بن، هةر دوَييَن ئةو تَيكةَلييةي كة ِروويداوة دةستبةجَي وةزارةتي ناوخؤ و اليةني ث
بةآلم لة ديوي خؤمانةوة ثشكنني و  ،خةَلك هةبووة بة طوماني كؤرؤنا طةِرَينراوةتةوة لة ديوي ئَيرانةوة

ان بة ية، بؤية زةروورة دةستبةجَي دةسةآلتي خؤتيئيجرائات بؤ نةهاتين شؤفَيري ئَيراني هيض لة ئارادا ن
كار بَينن لةطةَل حكومةت دا قسة بكةن دةروازة سنوورييةكامنان زؤر زؤر كؤنرِتؤَل نني، زؤر خراثن، ئةوة 

بةآلم تكاية با ِرابطريَيت، ضونكة  ،داوا و هاواري بارهةَلطرةكانة كة دةَلَين ئَيمة مةعيشةمتان لةسةرييت
 ثاس.لةسةر ذياني خؤمشان مةترسي ية و لةسةر خةَلكيش، زؤر سو

 / سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسنيئزد.ِرَيواز فابةِرَي

(ي بةرنامةي كارةكة دةكةين، كاك عباس دواي ئةوة كاك سريوان، بةس 3بةَلَي، ئَيمة دةست بة بِرطةي )
 نوقتةي نيزامي بَي كاك عباس تكاية، فةرموو.

 بةِرَيز عباس فتاح صاحل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

( ِرؤذ و 14تة بةِراسيت ئةو ثرؤذانةي كة خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ دةكرَيت ثاش )بة ثَيي ثةيِرةو ثَيويس
ئامادةكردني ِراثؤرت خوَيندنةوةي دووةمي بؤ بكرَي، جةنابتان وةكو دةستةي سةرؤكايةتي بةَلَينتان دا بة 

كة ئاراستةي  ئةنداماني ثةرلةمان لةسةر مةسةلةي ثرؤذة ياساي طرَيبةستةكة، ِراستة وةآلمتان ئةوة دةبَي
ليذنةي ياساييتان كردبَي، ليذنةي ياسايي نووسراوةكةي ئاراستةي جةنابتان زياد لة مانطَيك كردووة بؤ 

بةآلم نةكراوة، لةسةرتانة وةك دةستةي سةرؤكايةتي كة حكومةت  ،ئةوةي ئاراستةي ليذنةي دارايي بكرَي
ئايا دةتوانن لة  ،دوا وةآلمتان بداتةوة بؤ ئةوةي ،بؤ جاري دووةم نووسراوي كرد نووسراوتان بكرداية

مةسةلةي طرَيبةستةكان دامبةزرَينن يان وةآلميان ضيية؟ ئيهمال كردني ئةو بابةتة بةِراسيت بؤتة جَيي 
ثَيويستة لةاليةن جةنابتانةوة وةآلمَيك بة ئةنداماني ثةرلةمان و خةَلكي كوردستان  ،ثرسياري خةَلك

 بدرَيتةوة، زؤر سوثاس.
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 / سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسنيئزد.ِرَيواز فابةِرَي

 بةَلَي، سوثاس، كاك سريوان، فةرموو.
 بةِرَيز سريوان فرج حممد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
(دا 2( هةر ضوار مةرجةكاني )أ( و )ب( و )ج( و )د( لةسةرةتاي مانطي )2( خاَلي )49ثاَلثشت بة ماددةي )

كة  ،لةمان كرد بؤ باسكردن لة كَيشةي كؤضكردن و ثةنابةرانبريؤكةيةكم ثَيشكةش بة سةرؤكايةتي ثةر
لةم كاتةدا من بةدواداضوومن كردبوو لة وآلتاني يؤنان و ئيتاَليا و لة جنَيف بووم، ئةو داواية، بريؤكةكة بة 
تةواوي نووسراوةكة لةبةر دةسيت بةِرَيزتانداية بة ئاخاوتن لةطةَل بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان ثَيي 

ةياندم كة ئةو ِرَيكارة نازامن طؤِراوة، دةكرَي ئَيستا داوا بكةم، بؤية هةر لَيرةوة ثشت بةو ماددةية و ِراط
ثاَلثشت بة بِرطةكاني داوا دةكةم ئةمِرؤ، لةبةر ئةوةي كَيشةيةكي ئاني ية و ناكرَي تةئجيل بكرَي بؤ 

بة كةمرتين كات ئةو بريؤكةية دةقةكةي خؤم دا ( 10) كاتَيكي كة، تكا دةكةم دةرفةمت ثَي بدةن لة
 خبةمةِروو، زؤر سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسئبةِرَيزد.ِرَيواز فا

لة بةرنامةي كاردا نةبَي ناتوانني، بةآلم ثَيداضوونةوة دةكةم، سةيري دةكةم بزامن بؤ تا ئَيستا، يةعين 
رلةمان قسة دةكةين لةو بارةيةوة هيضمان كردووة يان نةمان كردووة لةسةري لةطةَل جةنابي سكرتَيري ثة

دواتر، بةِرَيزان ئَيستا دةست بة جَيبةجَي كردني بِرطةي كؤتايي بةرنامةي كار دةكةين كة برييت ية لة 
دةنطدان لةسةر ثَيشنيازة ياساي بةرةنطاربوونةوةي بة قاضاغ بردني نةوت و لَي دةرهَينراوةكان لة هةرَيمي 

( لة ثةيِرةوي ناوخؤي 97( و )96( و )93( و )91( و )90اددةكاني )بة ثَيي حوكمي م عرياق-كوردستان
ثةرلةماني كوردستان، بؤ ئةو مةبةستة داوا لة بةِرَيزان لة ليذنةي ياسايي و ليذنةي وزة دةكةين فةرموون 
بَينة سةر مينةصةكة لة شوَيين خؤيان، بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي ياسايي، بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي وزة 

بؤ ئةوةي بياخنةينة دةنطدان،  ،ون ئامادةن، لة ناونيشانةوة دةست ثَي بكةن، يةك يةك بياخنوَيننةوةفةرمو
 بةَلَي ثَيشةكي ِراثؤرت خبوَينن، فةرموون.

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 بؤ/ سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان

 بابةت/ ِراثؤرتي هاوبةش
ري ياسايي و ليذنةي وزة و سامانة سروشتييةكان و ثيشةسازي و بازرطاني ِرؤذي دووشةممة ليذنةي كاروبا

(ي ثَيش نيوةِرؤ كؤبوونةوةي هاوبةشيان ئةجنام دا بؤ تاوتوَي 11:30( كاتذمَير )2/3/2020ِرَيكةوتي )
ن، سةبارةت بة كردن و داِرشتنةوةي ئةو ثَيشنيارانةي كة لةاليةن ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراو
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-ثَيشنيازي ياساي بةِرةنطاربوونةوةي بةقاضاغ بردني نةوت و لَيدةرهَينراوةكاني لة هةرَيمي كوردستان
 عرياق.

لة دانيشتين خوَيندنةوةي دووةم دا بة مةبةسيت ئامادةكردني ِراثؤرت بؤ دانيشتين دةنطدان دواي 
( ثَيشنيار لةسةر ناونيشان و 26ثَيكهاتووة لة ) طفتوطؤكردن و تاوتوَي كردن ئةم ِراثؤرتة ئامادة كرا كة

 ماددة و بِرطةكاني ئةم ثَيشنيازة ياساية تا هؤيةكاني دةرضوواندن بةم شيوةيةي خوارةوة:
 سةبارةت بة ناونيشان ضوار ثَيشنيار هةية:

ةرَيمي ثَيشنياري يةكةم/ ثَيشنيازي ياساي نةهَيشتين بةقاضاغ بردني نةوت و لَي دةرهَينراوةكان لة ه
 عرياق.-كوردستان

ثَيشنياري دووةم/ ثَيشنيازي ياساي ِرَيطري كردن لة بةقاضاغ بردني نةوت و طاز و لَي دةرهَينراوةكانيان لة 
 عرياق.-هةرَيمي كوردستان

 / سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسنيئواز فابةِرَيزد.ِرَي

 عرياق.-( داش مةَلَي، هةرَيمي كوردستان-)
 :بةِرَيز بذار خالد عبداهلل

 ( بةكار هاتووة.-ئةو )
 / سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسنيئبةِرَيزد.ِرَيواز فا

 مةيَلَي قةينا.
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

ثَيشنياري سَييةم/ ثَيشنيازي ياساي ِرَيطري كردن لة بة قاضاغ بردني نةوت و لَي دةرهَينراوةكاني لة 
 عرياق.-هةرَيمي كوردستان

ثَيشنيازي ياساي بةرةنطاربوونةوةي بة قاضاغ بردني نةوت و لَي  /ثَيشنياري ضوارةم وةك خؤي
 عرياق.-دةرهَينراوةكاني لة هةرَيمي كوردستان

 / سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسنيئبةِرَيزد.ِرَيواز فا

بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان سةبارةت بة ناونيشان، كاك زانا نوقتةي نيزامي بَي و ماددةكةمشان ثَي بَلَي، 
 و.فةرمو

 بةِرَيز زانا خالد مسايل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( بِرطةي )دووةم( لة دانيشتين خوَيندنةوةي دووةم دا ئةطةر 89بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان بة ثَيي ماددةي )

ِرايةك لة ِرايةكان زياتر هةبوو ليذنةي تايبةمتةند بة هةماهةنطي لةطةَل ليذنةي ياسايي داِرشتنةوةيةكي 
نوَيي بؤ دةكات، ئةطةر ثَيويست بكات ِروون كردنةوة دةدات، وا باشرت دةبوو وةك ياسايةكاني ديكة سةر لة 

ثَيش ئةوةي خبرَيتة دةنطدان ِرةئي ليذنةي هاوبةش تَييدا بنووسرَي بة وازحي بؤ ئةوةي بزانني كامةيان 
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دان بؤ ثةرلةمانتاراني بةِرَيز ِرةئي ئةم ليذنةي تايبةمتةند و ليذنةي ياسايي ية، بؤ ئةوةي لة كاتي دةنط
 ئاسانرت بيَب، زؤر سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسنيئبةِرَيزد.ِرَيواز فا

 بةَلَي، سةرؤكي ليذنةي ياسايي قةسةيةكتان هةية لةو بارةيةوة؟ 
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ةش ئةطةر تشتةكي ني، موستةلةحةكي ني يانوةخيت ئةم نظيسن ثَيشنيازي ليذنةي هاوب ئةلوَي

رستةيةكيان ئيزافة بكةين، كولة ئةصلي وي دا نةبيت، ئةتو وةك خؤي وَي دانابت، ئةو ماددة ئةظَي كو 
 ثَيشنيارا هاوبةش تَيدا نةبيت كةواتة ئةمت ِرازي نةبوو وةك خؤيةكة كة ئةصلي وية، زؤر سوثاس.

 ثةرلةمان:/ سةرؤكي نيق حسئبةِرَيزد.ِرَيواز فا

وازحة، بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، ِروونكردنةوةكةي كاك بذار ئةوةية كة دةَلَي ئةطةر ئَيمة شتَيكمان بة 
ناوي ليذنةي هاوبةش دانةنا ماناي ئةوةية شتَيكي تازة نةهاتووة و ئةوان بة وةك خؤي ِرازين، بةَلَي، ئَيستا 

 خنةينة دةنطدان.ئَيمة ضوار ثَيشنيارمان هةية، يةك يةك دةيا
 ؟ةيهةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ثَيشنياري يةكةمة، بفةرموَي دةنط بدات، كةس لةطةَل ني-
 ( دةنط، سوثاس.65بةَلَي )؟ هةر بةِرَيزَيك لةطةَل ثَيشنياري دووةمة، بفةرموَي دةنط بدات-
 ( دةنط.1) ؟ثَيشنياري سَييةم، فةرموون دةنط بدةن-
 ( دةنط، سوثاس.7)دةنط بدةن؟  ضوارةم، فةرموون ثَيشنياري-

 كةواتة ثَيشنياري دووةم بة ناونيشان وةرطريا، ماددةي يةكةم.
 بةِرَيز علي حةمة صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 سةبارةت بة ماددةي يةكةم سَي ثَيشنياز هةية: 

ا )هؤيةكاني طواستنةوة( بكرَيتة ثَيشنياري يةكةم/ ئةم ماددةية وةك خؤي تةنها لة بِرطةي ضوارةم د
 )ئامرازةكاني طواستنةوة(.

ثَيشنيازي دووةم/ ئةو ماددةية وةك خؤي تةنها لة بِرطةي شةشةم دا بةم شَيوةيةي خوارةوة ثَيناسةي 
لَيدةرهَيندراوةكاني نةوت: هةموو لَيدةرهَيندراوَيك كة لة نةوت و طاز  -7لَيدةرهَينراوةكاني نةوت بكرَي )

 بةرهةمَيكي ثيرتؤكيمياوي لة نةوت يان طاز دروست دةبَيت دةطرَيتةوة(.  يان هةر
 (:1ثَيشنيازي سَييةم/ وةك خؤي: ماددةي )

 مةبةست لةو زاراوانةي خوارةوة ماناكاني بةرامبةريانة:
 هةرَيم: هةرَيمي كوردستاني عرياق-1

 َيموةزارةتي سامانة سروشتييةكان: وةزارةتي سامانة سروشتييةكاني هةر-2
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 وةزارةتي دارايي و ئابووري: وةزارةتي دارايي و ئابووري هةرَيم-3
هؤيةكاني طواستنةوة: هةموو هؤيةكاني طواستنةوةي وشكاني و ئامساني دةطرَيتةوة كة بؤ طواستنةوةي -4

 نةوت و لَيدةهَينراوةكان يان مرؤظ و كةل و ثةلةكان يان بؤ هةردووكيان بةكار دةهَينرَين.
كاربؤناتَيكي سروشيت يان هايدرؤكاربؤناتَيكي تَيكةآلوي سروشيت ض لة دؤخي طازي يان شلي هةر هايدرؤ-5

 بَيت ئةوانيش دةطرَيتةوة دة دةتوانرَي بطةِرَينرَينةوة بؤ حةشارطةكة.

لَيدةرهَينراوةكاني نةوت: هةموو لَيدةرهَينراوَيك وةك بةنزيين ئؤتؤمبيل طازؤلني، زةييت طاز، زةييت -٦
، قري )نةوتي ِرةش(، نةفتة هةر ة، طازي شل، كريؤسني )نةوتي سثي(طريز بة هةموو جؤرةكانييةو بزوَينةر،

 بةرهةمَيكي ثيرتؤكيمياوي كة لة نةوت يان طاز دروست بووبَيت دةطرَيتةوة.
مؤَلةت: ئةو ِرَيطةثَيدانة فةرمييةية كة لةاليةن وةزارةتي سامانة سروشتييةكان دةدرَيت بة كةسَيك كة -7
 زرطاني نةوت يان هاوردة و هةناردةي لَيدةرهَينراوة نةوتييةكان بكات.با

 / سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسنيئبةِرَيزد.ِرَيواز فا

 بةَلَي، بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، بةَلَي كاك بةَلَين، فةرموو.
 بةِرَيز بةَلَين إمساعيل حاجي إبراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
يةعين بِرطةي حةوتةم  ،است كردنةوة بؤ ِراثؤرتةكة، لة ثَيشنيازي دووةم هاتووةوةَلال هةر يةك ِر

 دةستكاري بكرَي، لة ِراسيت دا خؤي بِرطةي شةشةمة، دةستخؤش.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسنيئبةِرَيزد.ِرَيواز فا

( 1مان ئَيمة بؤ ماددةي )واي خوَيندةوة، كاك علي واي خوَيندةوة، دروستة، بةَلَي، بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلة
 سَي ثَيشنيارمان هةية:

 ؟ثَيشنياري يةكةم هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ثَيشنياري يةكةمة با بفةرموَي دةنط بدات-
 ة.يكةسي لةطةَل ني

 ؟ثَيشنياري دووةم هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ثَيشنياري دووةمة با بفةرموَي دةنط بدات-
 .( دةنط15)
 ( دةنط، ثَيشنياري سَييةم كة وةك خؤيةتي وةرطريا.62ثَيشنياري سَييةم وةك خؤي، بةَلَي )-

 ماددةي دواي ئةوة بةِرَيزان.
 بةِرَيز علي حةمة صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ية.ي( هيض ثَيشنيارَيك ن2سةبارةت بة ماددةي )

 لةمان:/ سةرؤكي ثةرنيق حسئبةِرَيزد.ِرَيواز فا

 بةَلَي، وةك خؤي بؤمان خبوَيننةوة.
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 بةِرَيز عل حةمة صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ئةو كردةوانةي خوارةوة بة تاوان هةذمار دةكرَيت: 

بةقاضاغ بردني نةوت و لَيدةرهَينراوةكاني: فرؤشنت و طواستنةوةي نةوت و لَيدةرهَينراوةكاني بة ِرَيطةي -1
ِرة دياريكراوانةي كة بةِرَيطةي ثَيدراوة بة ثَيي ياسا و ِرَينمايية كارثَيكراوةكان بة ناياسايي بةدةر لةو ب

 مةبةسيت هاوردةكردن بَيت يان هةناردةكردن بؤ دةرةوةي هةرَيمي كوردستان.
بردن و فرؤشتين هةر بِرَيك لة نةوت و لَيدةرهَينراوة نةوتييةكان كة تةرخان كراون بؤ ثَيداويسيت -2

 حكومي و ناحكومييةكان جا لة بازاِرةكاني ناوخؤدا بَيت، يان هةناردةي دةرةوة بكرَيت.فةرمانطة 
ساختةكردن يان دةستكاري كردني مؤَلةت يان بةَلطةنامةي فةرمي بة مةبةسيت ئةجنامداني ئةو تاوانةي -3

 ( ئةم ماددةية دةقنووس كراون.2( و )1كة لة بِرطةي يةكةم دا خاَلي )
نكارييةك لة بةكرَيداني عةمبار كةرةستة و شوَين دابني كردني ثارة بة مةبةسيت هةر جؤرة ئاسا -4

 ئةجنامداني ئةو تاوانانةي كة لة بِرطةي يةكةم و دووةمي ئةم ماددةية دةقنووس كراون.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسنيئبةِرَيزد.ِرَيواز فا

 نوقتةي نيزامي ية كاك دكتؤر؟ بةِرَيزان هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية،
 فةرموو.

 فاروق نامق: كاظمبةِرَيز د.

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثَيشنيازي  ،دا لة دانيشتنةكةدا لة كاتي موناقةشةداةلسةي ثَيشووشديارة سةبارةت بةم ماددةية ئَيمة لة ج

ةو قسانة بوو كة هاووآلتيان خؤمان كرد و ثَيشنيازةكةمشان بةرمةبناي ئةو داواكاري و ئةو شتانة بوو، ئ
سةبارةت بة داهاتي نةوت لة هةرَيمي كوردستان دا و ناشةفايف لةم  ،دةيكةن لة هةرَيمي كوردستان دا

بابةتةدا، بؤية داوامان كرد كة بِرطةيةك زياد بكرَي بةشي خؤيشي ثشتطريي هَينا كة بِرطةيةك زياد بكرَي 
دا شةفاف بكرَي و بؤضي باسي بؤري نةكراوة لَيرةدا، ضونكة سةبارةت بةوةي كة داهاتي نةوت لة هةرَيم 

بةِراسيت يةعين ثرسيارةكة ئةوةية هاووآلتيان ثرسيويانة ئايا نةوتي هةرَيم كة بة بؤري دةفرؤشرَي و 
ئايا نةوتَيكي ِرةمسي ية؟ يان قاضاغة؟ ئةطةر قاضاغة بؤ لَيرة ناوي  ؟بةشَيكيشي بة تةنكةر دةفرؤشرَي

طةر رةمسي ية كوا ئةو وةزارةتةي دةيفرؤشَي و ئةو وةزيرةي دةيفرؤشَي؟ كوا ئةو حكومةتةي نةهاتووة؟ ئة
دةيفرؤشَي؟ بة با تةواوي بكةم بة ِروخسةتي جةنابت، با تةواوي بكةم ثةيامةكةم بطةيةمن دوايي وةآلمم 

و ياسايانة بطرَي كة بدةنةوة، ئةطةر رةمسيشة كوا ئةو اليةنةي دةيفرؤشَي؟ ئةم ثةرلةمانة طرنطة ِرَيز لة
(دا لةم ثةرلةمانةوة 2015خؤي دةريان دةكات، جةنابت ئةندامي خولي ثَيشووي ثةرلةمان بووي لة ساَلي )

ياسايةكتان دةركردووة ياساي سندووقي كوردستان بؤ داهاتة نةوت و طازييةكان، تا ئَيستا حكومةت 
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مليؤن بةرميل نةوت دةفرؤشرَي لة هةرَيمي ئيلتيزامي ثَيوة نةكردووة، هةموو ِرؤذَيك زياتر لة نيو 
 كوردستانةوة بة بؤري و بة تةنكةر ئةو ثارةية كةس نازانَي بة ضةند دةفرؤشرَي؟ ...

 / سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسنيئَيواز فابةِرَيزد.ِر

مان ي ليذنةي ياسايي دةست بة ثرؤسةي دةنطدانةكة بكةن، بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةكبةَلَي، بةِرَيز سةرؤ
هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية كة ماددةي دووةم وةك خؤي وةربطريَي با دةست بةرز 

 د.كاظم ( دةنط وةرطريا، ماددةي سَيهةم خبوَيننةوة، فةرموون، كاك75ماددةي دووةم بة )؟ بكاتةوة
 فةرموو، جةنابت زؤر بةِرَيزي فةرموو.

 بةِرَيز سةركؤ ئازاد حسني:

 ز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَي
 ة:يسةبارةت بة ماددةي سَييةم وةكو خؤي هيض ثَيشنيارَيك ني

يةكةم/ دةزطاكاني ئاسايش و هَيزةكاني ناوخؤ و بةِرَيوبةرايةتي طشيت طومرط و بؤ جَيبةجَي كردني 
 حوكمةكاني ئةم ياساية ئةم ئةركانةي دةكةوَيتة ئةستؤ:

داطرتين ئةو نةوت و لَيدةرهَينراوانةي كة ئامادة بةسةرهؤيةكاني طواستنةوة و دةست راهي كردني -1
 كراون بؤ بة قاضاغ بردني لةاليةن تؤمةتبارانةوة.

دةست بةسةرداطرتين هؤيةكاني طواستنةوةي بياني يان هاوردةكراو كة طؤِرانكاري لة قةبارةي ديزاين -2
بردني نةوت و لَيدةرهَينراوةكاني  مةبةسيت بة قاضاغرتين سووتةمةنييةكان دا كراوة بةكراوي تانكي هةَلط

 بةكار دةهَينرَي.
 ئامادةكردن و ِرةوانة كردني دؤسيةي تؤمةتباران بؤ دادطاكان.-3
ثشكنني و بةسةر داداني هةر هؤيةكي طواستنةوة عةمبار، نووسينطةكان، يان هةر شوَينَيكي ديكة لة -4

 ياسايةدا دةقنووس كراون. كاتي بووني طوماني ئةجنامداني يةكَيك لةو تاوانةي كة لةو
دووةم/ بؤ ِريطري كردن لة ئةجنامداني ئةو تاوانانةي لة ماددةي دووةمي ئةم ياساية دةقنووس كراون 
كارمةندي ِرَيطةثَيدراو مايف بةكارهَيناني هَيز و ِرووبةِروو بوونةوةي هةية بة مةبةسيت وةستاندني هةر 

 ضي كردن لة فةرمان دا.هؤيةكي طواستنةوة يان كةسَيك لة كاتي سةرثَي
 سوثاس بؤ جةنابت.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسنيئبةِرَيزد.ِرَيواز فا

بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، دةرفةتت دةدةم كاك ثَيشةوا، فةرموو قسة بكة ئةطةر نوقتةي نيزاميية، 
 فةرموو.
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 :مصطفى طاهرثَيشةوا  بةِرَيز

 .ثةرلةمان سةرؤكي بةِرَيز

مةنتيقي بوون، يةعين حةقة  د.كاظمامي ليذنةي سامانة سروشتييةكان ثرسيارةكاني من وةكو ئةند
جوابَيكيان بدرَيتةوة، جا من وةكو ئةندامي ليذنة دةتوامن هةندَيك لةو شتانة خبةمة ِروو كة ثرسياري ئةو 

رموون من بؤية ئةطةر ئيزن بفة ،بوون، لةوانةية ئَيستا خةَلكيش مةبةسيت بَي ئةم وةآلمانة بزانَيت
 وةآلمةكان دةدةمةوة، وةكو ئةندامي ليذنة.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسئبةِرَيزد.ِرَيواز فا

 دواي دةنطدان، كاك ثَيشةوا ئَيمة لة دانيشتين دةنطدانني، ئَيستا لة دانيشتين دةنطدانني.
 :طاهر مصطفىبةِرَيز ثَيشةوا 

 كةواتة ئةطةر ئيزن بدةن دوايي.
 ئق حسني/ سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيزد.ِرَيواز فا

 ( دةقة مةجالت دةدةين.10بةِرَيزتان سةبارةت بة داهاتي نةوت دةتوانن بريؤكةيةك ئامادة بكةن ئَيمة )
 :طاهر مصطفىبةِرَيز ثَيشةوا 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ئاخر ئةم ثرسيارانة ورووذَينراون ئَيستا خةَلك وةآلمةكةي دةوَيت.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسنيئبةِرَيزد.ِرَيواز فا

جةنابت ئامادةي كة  ،دوَييترك كاظمكاك ثَيشةوا وةآلمي هةموو ئةو ثرسيارانةي كة براي بةِرَيزمان كاك د.
لة بريؤكةيةك دا دةرفةتت دةدةين لة جياتي يةك دةقة دة دةقةي تةواو قسة بكة، بةآلم ئةم دانيشتنة 

فةت دةدةين بة بةِرَيزان لة فراكسيؤنةكاني ئؤثؤزسيؤن كة دانيشتين دةنطدانة، بةراستيش كة ئَيمة دةر
بةآلم بؤ ئةوةي ثَيضةوانةكةي  ،هةندَيك جار هةست دةكةم لةالي خؤم دةزامن ثةيِرةو شكَيين ية ،قسة بكةن

تةفسري نةكرَي دةرفةتيان ثَي دةدةين، ناشيَب ئةو دةرفةتةي ئَيمة ثَييان دةدةين ئةوان بة شَيوازَيكي خراث 
اري بَينن، دةرفةتت دةدةم لة دواي دةنطدان جةنابت دةتواني قسة بكةي لةو بارةيةوة دوو دةقةت بة ك

( وةك ئةوةي بةِرَيز سةرؤكي 3دةدةييَن، ئةطةر دةتةوَي باشرت دةرفةتت هةبَي بريؤكة ئامادة بكة، ماددةي )
ثةرلةماني لةطةَلة با بفةرموَي،  ية، هةر ئةندامَيكي بةِرَيزييليذنةي وزة خوَيندييةوة، هيض ثَيشنيارَيك ن

 (.4(، ماددةي )3( دةنط وةرطريا، ثةسةند كرا ماددةي )81بةَلَي سوثاس، بة )
 بةِرَيز سةركؤ ئازاد حسني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ( دوو ثَيشنيار هةية:4سةبارةت بة ماددةي )

 رَيت.ثَيشنياري يةكةم وةك خؤي تةنيا بِرطةي دووةمي ئةم ماددةية البد-
 ثَيشنياري دووةم وةكو خؤي:-
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يةكةم/ كةسي تؤمةتبار ض ئةجنامدةري سةرةكي تاوانةكة بَيت يان شؤفَيري هؤيةكاني طواستنةوة يان 
ئةوانةي لة تاوانةكةدا بةشدارن بة مةبةسيت لَيكؤَلينةوة و دادطايي كردن هةواَلةي دادطاي ئةو سنوورة 

 يةكاني تَيدا بة قاضاغ بردراوة.دةكرَي كة نةوت و لَيدةرهَينراوة نةوتي
دووةم/ تؤمةتباري دةستطريكراو بة ثَيي حوكمةكاني ئةم ياساية لة قؤناغةكاني لَيكؤَلينةوةي دادطايي كردن 

 بة دةستةبةري ئازاد ناكرَي تا دةرضووني حوكمي يةكالييكةرةوة لةاليةن دادطاي تايبةمتةند. 
داوايانةي كة بة ثَيي حوكمةكاني ئةم ياساية ئاراستةي  سَييةم/ دادطا خةسَلةتي بة ثةلة دةدات بةو

 دةكرَين.
 زؤر سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسئبةِرَيزد.ِرَيواز فا

 ( دوو ثَيشنيار هةية:4بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان سةبارةت بة ماددةي )
س لةوة دةكات كة تؤمةتبار بة ( لة ماددةكة البربَي، كة با2بةآلم بِرطةي ) ،يةكَيكيان دةَلَي وةك خؤي-

 ( دةنط.2) ؟بدات لةطةَل ئةوةية بادةنط ثةرلةمان بةِرَيزي دةستةبةري ئازاد ناكرَي، هةرئةندامَيكي
( وةك ئةوةي بةِرَيز ئةندامي ليذنةي وزة 4ئةوةية كة ماددةي ) لةطةَل ثةرلةمان بةِرَيزي هةرئةندامَيكي-

( ئةندامي ثةرلةمان ماددةكة وةك 78بةَلَي سوثاس، بة دةنطي ) بدات؟ خوَيندييةوة ثةسةند بكرَي بادةنط
 ( بةِرَيزان فةرموون.5خؤي وةرطريا، ماددة )

 بةِرَيزعباس فتاح صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ( دوو ثَيشنيار هةية:5سةبارةت بة ماددةي )

 وةيةي خوارةوةي لَي بكرَي:ثَيشنياري يةكةم/ كة وةك خؤي تةنها بِرطةي يةكةمي ئةم ماددةية بةم شَي
(ي ئةم ياساية دةقنووس كراون بةزينداني 2هةر كةسَيك يةكَيك لةو كردةوانة ئةجنام بدات كة ماددةي )-1

كردن كة لة ثَينج ساَل كةمرت نةبَيت و لة دة ساَل زياتر نةبَيت ثَي بذاردنَيك كة ضوار هَيندةي بةهاي 
 َي.كةرةستةي بةقاضاغ براوةكة بَيت سزا دةدر

 ثَيشنياري دووةم وةك خؤي/ 
(ي ئةم ياساية دةقنووس كراون 2يةكةم/ هةر كةسَيك يةكَيك لةم كردةوانة ئةجنام بدات كة لة ماددةي )

بة بةند كردن كة لة سَي ساَل كةمرت نةبَيت و لة حةفت ساَل زينداني كردن زياتر نةبَيت و ثَي بذاردن كة 
 براوةكة بَي سزا دةدرَي.  ضوار هَيندةي بةهاي كةرةستة بة قاضاغ

دووةم/ لة باوردؤخي جةنط و باري تةنطةتاو ِرووداني قةيراني سووتةمةني دا ئةجنامداني هةر يةك لةو 
 (ي ئةم ياسايةدا دةقنووس كراوة بة باري توندكراو ئةذمار دةكرَيت.2تاوانانة لة ماددةي )
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وة كة تاواني بة قاضاغ بردني نةوت و سَييةم/ حوكمةكاني ئةم ياساية لةسةر هةر هؤيةكي طواستنة
لَيدةرهَينراوةكاني ئةجنام بدرَيت جَيبةجَي دةكرَيت جا ض تؤمةتبار خؤي خاوةني بَيت يان بة كرَيي 

 طرتبَيت.
 سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسنيئبةِرَيزد.ِرَيواز فا

نيارمان هةية، ثَيشنياري يةكةم وةك بةَلَي، بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، ئَيمة بؤ ئةم ماددةية دوو ثَيش
 بةآلم زياد كردني سزاكةية لة ثَينجةوة بؤ دة ساَل وةك خؤشي سزاكة سَي بؤ حةوت ساَلة. ،خؤي

بةآلم  ،ئَيستا يةكةم ثَيشنيار كة سزاكة زياد بكرَي لة ثَينج ساَلةوة بؤ دة ساَل دةخةينة دةنطدان وةك خؤي
( 74بةَلَي ) ؟بدات بادةنط ئةوةية لةطةَل ثةرلةمان بةِرَيزي ندامَيكيزيادكردني سزاكةي لةطةَل بَي، هةرئة

( بةو شَيوةيةي كة لة ثَيشنياري يةكةمدا هاتووة 5دةنطي هَينا، ثَيشنيار يةكةم ثةسةند كرا ماددةي )
 (.6دةبَيتة ماددةيةكي قانوني، فةرموون ماددةي )

 بةِرَيز عباس فتاح صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ة:ي( وةك خؤي هيض ثَيشنيارَيك ني6ةبارةت بة ماددةي )س

يةكةم/ هؤيةكاني طواستنةوة و كةرةستة باركراوةكان ئةطةر ئةو كردةوانةي ثَي ئةجنام درابَي كة لة 
(ي ئةم ياسايةدا دةقنووس كراون هةر كات لة ناو خاكي هةرَيم بطريَيت دةستيان بةسةردا 2ماددةي )
 دةطريَيت.

يةكي طواستنةوة كة بة ثَيي حوكمةكاني ئةم ياساية دةسيت بةسةردا دةطريَيت دواي دووةم/ هةر هؤ
دةرضووني حوكمي بنرِب دادطا لةاليةن وةزارةتي دارايي و ئابووري بة زياد كردني ئاشكرا بة ثَيي 

 ؤشرَيت.حوكمةكاني ياساي فرؤشنت و بةكرَيداني موَلكةكاني دةوَلةتي بةركار لة هةرَيم بة بارةكةيةوة دةفر
سَييةم/ هةواَلدةر و ئةو كةس و اليةنانةي هاوكاربوون لة ئاشكرا كردن و دةستطري كردني هؤيةكاني 
طواستنةوةي بةكارهَينراو لة تاواني بة قاضاغ بردني نةوت و لَيدةرهَينراوةكاني لة دواي فرؤشتين 

داشت دةكرَيت و بة مةرجَيك %(ي كؤي بِري نرخي فرؤشراوةكة ثا25هؤيةكاني طواستنةوةكة بة ِرَيذةي )
 ( مليؤن ديناري عرياقي زياتر نةبَيت.15لة هيض حاَلةتَيك دا لة )

ضوارةم/ ئةو بِرة ثارةيةي دواي جَيبةجَي كردني ئةم بِرطةي دووةم و سَييةمي ئةم ماددةية دةمَينَيتةوة 
 دةكرَيت بة داهات بؤ طةجنينةي طشيت و بؤ هةرَيم و دةبَيتة داهاتي كؤتايي.

 سوثاس.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسئبةِرَيزد.ِرَيواز فا

بةَلَي، زؤر سوثاس، بةِرَيزان مةبةسيت لة بِرطةي دووةم بةم شَيوةية بةثَيي حوكمةكاني ياساي فرؤشنت و 
بةكرَيداني موَلكةكاني دةوَلةتي بةركار لةهةرَيم بةبارةكةيةوة دةفرؤشرَيت، بؤ ئةوةي لة ثرؤتؤكؤَل بَي، 
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ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية كة  كةس و اليةنانة، بةِرَيزان هةر هةواَلدةر و ئةو سَييةميش
بةَلَي زؤر سوثاس،  ؟ماددةي شةش بةم شَيوةية ثةسةند بكرَي كة خوَيندرايةوة با بفةرموَيت دةنط بدات

 وون.( بةِرَيزان، فةرم7( ئةندامي ثةرلةمان ثةسةند كرا، ماددةي )80بة دةنطي )
 بةِرَيز جالل حممد أمني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ( دوو ثَيشنيار هةية:7سةبارةت بة ماددةي )

 ثَيشنياري يةكةم/ ئةم ماددةية البدرَي.-
 ( 7ثَيشنياري دووةم وةك خؤي/ ماددةي )-

 دواي دةرضووني حوكمي بنةبِر بة بَي تاواني تؤمةتبار ئةوا:
 سيت بةسةردا طرياوة بؤ خاوةنةكةي دةطةِرَينرَيتةوة.هةر هؤيةكي طواستنةوة كة دة-1
كةرةستة باركراوةكة يان بةهاكةي بة هةمان نرخي فرؤشراو لة ِرَيكةوتي دةست بةسةردا طرتين -2

 دةدرَيتةوة بة خاوةنةكةي.
 مايف قةرةبووكردنةوةي ثارَيزراوة بة ثَيي ياسا بةركارةكان لة هةرَيمي كوردستان.-3

 / سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسنيئز فابةِرَيزد.ِرَيوا

( لةبةردةمي دوو ثَيشنيارين، يةكَيكيان دةَلَي ئةو ماددةية بة 7بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان بؤ ماددةي )
بةَلَي،  ؟بدات بادةنط ئةوةية ماددةكة البدرَي لةطةَل ثةرلةمان بةِرَيزي ئةندامَيكي تةواوةتي البدرَيت، هةر

 ( كةس، بةَلَي سوثاس.5)
بةَلَي  ؟بدات بادةنط ئةوةية لةطةَل ثةرلةمان بةِرَيزي ثَيشنياري دووةم ماددةكة وةك خؤي هةرئةندامَيكي

 (.8( ئةندامي ثةرلةمان ثةسةند كرا، ماددةي )72سوثاس، ثَيشنياري وةك خؤي بة دةنطي )
 بةِرَيزجالل حممد أمني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ة:يهيض ثَيشنيارَيك ني ( وةك خؤي8سةبارةت بة ماددةي )

هةر كةسَيك دامةزراوة نةوتييةكان، باآلخانةكان، ضاَلة نةوتييةكان، بؤري طواستنةوة، كؤطا و وَيستطةكاني 
عةمباركردن لة ِرَيطةي تةقاندنةوة و كون كردنيان و هةر هؤيةكي ديكة بة مةبةست لَي بة قاضاغ بردني 

(ي 3بة ثَيي حوكمةكاني ياساي بةرةنطاربوونةوةي تريؤري ذمارة )نةوت و لَيدةرهَينراوةكاني ثَي تَيك بدات 
 سزا دةدرَيت. 2006ساَلي 

 / سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسنيئبةِرَيزد.ِرَيواز فا

( بةو شَيوةيةي كة 8زؤر سوثاس، ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان هةر بةِرَيزَيك لةطةَل ئةوةية ماددةي )
سوثاس بةِرَيزان  ؟خوَيندييةوة ثةسةند بكرَي با بفةرموَي دةنط بدات بِرياردةري ليذنةي كاروباري ياسايي

 ( فةرموون.9( ئةندامي ثةرلةمان ثةسةند كرا، ماددةي )83بة دةنطي )
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 بةِرَيز سةركؤ ئازاد حسني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ة:ي( وةك خؤي هيض ثَيشنيارَيك ني9سةبارةت بة ماددةي )

كةسة سروشيت و مةعنةويانةش دةطرَيتةوة كة كردارةكاني هةناردةكردن و حوكمةكاني ئةم ياساية ئةو 
هاوردةكردني نادروست ئةجنام دةدةن و ئةوانةشي دةستكاري بِريار و بةَلطةنامةكاني هاوردةكردن و 

 هةناردةكردن دةكةن بة زياد كردن و كةم كردن، ئةوانةشي ئاسانكاري بؤ دةكةن يان بةشدارن.
 زؤر سوثاس.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسنيئزد.ِرَيواز فابةِرَي

( بةم شَيوةية 9ئةوةية كة ماددةي ) لةطةَل ثةرلةمان بةِرَيزي بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان هةرئةندامَيكي
بةَلَي سوثاس، بة دةنطي  ؟ثةسةند بكرَي كة بِرياردةري ليذنةي وزة خوَيندييةوة، فةرموو دةنط بدةن

 (.10سند كرا، ماددةي )( ئةندامي ثةرلةمان ثة79)
 بةِرَيز سةركؤ ئازاد حسني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ة:ي( وةك خؤي هيض ثَيشنيارَيك ني10سةبارةت بة ماددةي )
ِرَيطة بة هيض هؤيةكي طواستنةوة نادرَيت كة نةوت و لَيدةرهَينراوةكاني بار بكات، تةنها بة ِرَي ثَيداني 

كان و بة ثَيي ئةو بِر و منونة و ثَيوةرانة نةبَيت كة وةزارةت ئامادةيان فةرمي وةزارةتي سامانة سروشتيية
 زؤر سوثاس. دةكات.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسنيئبةِرَيزد.ِرَيواز فا

 بةَلَي، د.طةالوَيذ نوقتةي نيزامي، فةرموو.
 :عثمانبةِرَيز د.طةالوَيذ عبيد 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ،( سَييةم لة خستنة دةنطداني ِرايةكان91نيارَيكمان كردبوو بة ثَيي ماددةي )( ثَيش10ئَيمة لة ماددةي )

ثَيويستة ئةو ِرايةي دةخرَيتة دةنطدان بةاليةني كةم سَي ئةندام ثشتطريي ِرايةكة بكات، جطة لةو دوو 
ي كؤتايي ئةندامةي كة ئاخاوتن دةكةونة ِريزبةندي كؤتايي، من لةو دوو ئةندامة بووم كة كةومتة ِريزبةند

 و ثَيشيارةكةشم بة نووسني داوةتة ليذنةي ياسايي، سوثاس.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسنيئبةِرَيزد.ِرَيواز فا

 كاك بذار، وةآلمي د.طةالوَيذ بدةوة ثَيش ئةوةي بيخةينة دةنطدان، فةرموو.
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل: 

 ةزيةت نةبَي تَينةطةيشتم.بوورة جةنابي سةرؤك داوا دةكةم دووبارة بكات ئةطةر ئ
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 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسئبةِرَيز د.ِرَيواز فا
( لةبةر ئةوةي دوو كةسي ئةخري بووم ثَيويست ناكات 10دةَلَي ثَيشنيارَيكم كردووة سةبارةت بة ماددةي )

 سَي كةس ثشتيوانيم بكات، كوا ثَيشنيارةكةي؟ 
 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل: 

 رلةمان.بةِرَيز سةرؤكي ثة
ثَيشنيارا د.طةالوَيذ الي ئَيمة هةية و وابزامن نةكةشي ناظا ثَيشنيارا هةية، بةحس دكات كو ذ داهاتَي ظَي 

ئيشارةت ثَيداي،  د.كاظميشنةفيَت ثرؤذةيةكي خزمةتطوزاري ئةدظي قالبيا دي بةحس كرية، وةكي نوكة 
تايبةتة بةرةنطاربوونةوةي بة قاضاغ بردني  ةالوَيذيشة ئةظ ياسا ياساكاطو بؤ د. كاك كاظمئةظ جوابا بؤ 

نةوت، يةعين بةحسي داهات و ِرَيكخستنا داهاتي و ضؤنيةتيا سةرف كردني داهاتَي نةفيَت ناكريت لة 
كوردستانَي حةتا ثَيشنيارَين دانَين ئةظة قانونةكا تايبةتة، بةرةنطاربوونةوة و ئةظ تاواني دَينة ئةجنامدان 

 ؤر سوثاس.قاضاغ بردنا نةفيَت، ز
 / سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسنيئبةِرَيزد.ِرَيواز فا

( ثةسةند 10بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية ماددةي )
( 71بةَلَي زؤر سوثاس، بة دةنطي ) ؟بكرَي بةو شَيوةيةي بةِرَيزيان خوَينديانةوة، فةرموون دةنط بدةن

 (.11لةمان ثةسةند كرا، تةواو د.طةالوَيذ، دةنطمان دا، تةواو، فةرموون، ماددةي )ئةندامي ثةر
 عبداهلل:  بذارخالد بةِرَيز

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ( سَي ثَيشنيار هةية:11سةبارةت بة ماددةي )

 ثَيشنياري يةكةم/ ئةم ماددةية بةم شَيوةيةي خوارةوةي لَي بكرَيت:
كان بة هةماهةنطي لةطةَل اليةنة ثةيوةنديدارةكان ِرَينمايي ثَيويست بؤ وةزيري سامانة سروشتيية

 جَيبةجَي كردني حوكمةكاني ئةم ياساية دةردةكات.
ثَيشنياري دووةم/ وةزيري سامانة سروشتييةكان بة هةماهةنطي لةطةَل وةزيرةكاني ناوخؤ و دارايي و 

 ني ئةم ياساية دةردةكات.ئابووري ِرَينمايي ثَيويست بؤ جَيبةجَي كردني حوكمةكا
ثَيشنياري سَييةم وةك خؤي/ وةزيري سامانة سروشتييةكان بة هةماهةنطي لةطةَل وةزيري دارايي و 

 ئابووري ِرَينمايي ثَيويست بؤ جَيبةجَي كردني حوكمةكاني ئةم ياساية دةردةكات.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسنيئبةِرَيزد.ِرَيواز فا

 ( سَي ثَيشنيارمان هةية:11ةبارةت بة ماددةي )بةَلَي بةِرَيزان ئَيمة س
( 2بةَلَي، ) ؟بدات لةطةَلة بادةنط ثةرلةمان بةِرَيزي ثَيشنياري يةكةم دةخةينة دةنطدان، هةرئةندامَيكي-

 دةنط.
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ثَيشنياري دووةم دةخةينة دةنطدان، ثَيشنياري دووةم/ وةزيري سامانة سروشتييةكان بة هةماهةنطي -
ناوخؤ و دارايي و ئابووري ِرَينماييةكة دةربكات، هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان  لةطةَل وةزيرةكاني

 ( دةنط.67) ؟لةطةَلة با دةنط بدات
 ( دةنط.2سَيهةم وةك خؤي، هةرئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية وةك خؤي با دةنطبدات، )-

 موون.ثَيشنياري دووةم وةرطريا و ثةسةند كرا، بةَلَي فةر
 بةِرَيز عباس فتاح صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

(ي بِرطةي )ضوارةم( لة ثةيِرةوي ناوخؤي 91ثَيشنيازي ليذنةي هاوبةش بة ثَيي ئةو دةسةآلتةي ماددةي )
ثةرلةماني كوردستان كة بة ليذنةي ياسايي و تايبةمتةند دراوة ئَيمة لة كؤبةندي ئةو بذاردانةي ثَيشنيار 

يةن ئةنداماني ثةرلةمان لة دانيشتين خوَيندنةوةي دووةم دا ئةم ثَيشنيارة دةخةينةِروو، داوا كراون لةال
( زياد بكرَي بؤ ئةم ياساية بةم 12دةكةين خبرَيتة دةنطدان، ثَيشنياز دةكةين ماددةيةك بة زجنريةي )

 شَيوةي خوارةوة:
دارةكان حوكمةكاني ئةم ياساية جَيبةجَي ثَيويستة ئةجنومةني وةزيران و اليةنة ثةيوةندي(: 12ماددةي )

 بكةن.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسنيئبةِرَيزد.ِرَيواز فا

بةَلَي، سوثاس، بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، ليذنة تايبةمتةندةكان و ليذنةي ياسايي بةيةكةوة ثَييانواية 
ي سةرؤكي ليذنةي كاروباري ياسايي كة دةبَي ماددةيةك زياد بكرَي، ماددةكةش بةو دةقةي كة بةِرَيز جَيطر

بةَلَي سوثاس، بة دةنطي  بادةست بةرز بكاتةوة؟ لةطةَلة ثةرلةماني بةِرَيزي خوَيندييةوة، هةرئةندامَيكي
 (.13( ئةندامي ثةرلةمان ثةسةند كرا، ماددةي )72)

 بةِرَيزجالل حممد أمني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ة: يهيض ثَيشنيارَيك ني( وةك خؤي 13سةبارةت بة ماددةي )

 كار بة هيض دةقَيكي ياسا يان بِريارَيك ناكرَين لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياساية ناكؤك بَيت.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسنيئبةِرَيزد.ِرَيواز فا

 ئةوةية كة ماددةكة بةو شَيوةية ثةسةند بكرَي كة بةِرَيز ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان هةربةِرَيزَيك لةطةَل
( 71زؤر سوثاس، بة دةنطي ) وَيندييةوة با بفةرموَي دةنطبدات؟بِرياردةري ليذنةي كاروباري ياسايي خ

 ئةندامي ثةرلةمان ثةسةند كرا، ماددةي دواي ئةوة.
 بةِرَيز سةركؤ ئازاد حسني:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ة:ي( وةك خؤي هيض ثَيشنيارَيك ني14سةبارةت بة ماددةي )
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ئةم ياساية لة ِرؤذي بآلوكردنةوةي لة ِرؤذنامةي فةرمي وةقائيعي كوردستان جَيبةجَي  :(14ماددةي )
 دةكرَيت.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسئبةِرَيزد.ِرَيواز فا

( بةو شَيوةية ثةسةند بكرَي كة 14ئةوةية ماددةي ) لةطةَل ثةرلةمان بةِرَيزي بةِرَيزان هةرئةندامَيكي
( ئةندامي ثةرلةمان ثةسةند 72بةَلَي زؤر سوثاس، بة دةنطي ) ؟ةرموَي دةنطبداتبةِرَيزيان خوَيندييةوة بف

 كرا، هؤيةكاني دةرضوواندن، فةرموون.
 بةِرَيز طليزار رشيد حاجي:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ية:يسةبارةت بة هؤيةكاني دةرضوواندن وةكو خؤي هيض ثَيشنيارةك ن

 هؤيةكاني دةرضوواندن:
قاضاغ بردني نةوت لَيدةرهَينراوةكاني لةو تاوانانةية كة دةبَيتة هؤي تَيكداني ئاسايشي لةبةر ئةوةي بة 

عرياق، و لة ثَيناو ِرَيطةطرتن لة كارو كردةوةكاني بة قاضاغ بردن و بة تاآلن -ئابووري هةرَيمي كوردستان
اماني نةوت و سةثاندني بردني نةوت و لَيدةرهَينراوةكاني، بةِرةنطاربوونةوةي ئةم تاوانة و ثاراستين س
 سزايةك كة طوجناو بَيت لةطةَل مةترسيداري ئةم تاوانة، ئةم ياساية دةرضووَيندرا.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسنيئبةِرَيزد.ِرَيواز فا

بةَلَي زؤر سوثاس، ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان، هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية بةو 
ةند بكرَي با ِرَيز جَيطري سةرؤكي ليذنةي وزة خوَيندييةوة هؤيةكاني دةرضوواندن ثةسشَيوةيةي كة بة

( ئةندامي ثةرلةمان ثةسةند كرا، ئةنداماني بةِرَيزي 83زؤر سوثاس، بة دةنطي ) بفةرموَي دةنط بدات؟
 ثةرلةمان، ئةطةر لةسةر هؤيةكاني دةرضوواندنة دةنطمان دا.

 :ابراهيم بةِرَيز بةَلَين إمساعيل حاجي
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ة، دةمةوَي ثَيش ئةوةي كؤي ياساكة بة تةواوةتي خبةيتة دةنطدانةوة يلةسةر هؤيةكاني دةرضوواندن ني
دكتؤرة ئةطةر يارمةتي بدةي  ،ني هةيةو( دا بةس هةَلةيةكي قانو5ئَيمة ِراستة دةنطمان لةسةر ماددةي )
( كة ثَيشنيازي ئَيمة 5ة ثَيشنيازي يةكةم كة ثةسند كرا لة ماددةي )بؤ ئةوةي تَينةثةِرَي بةسةرمان دا، ل

بوو لة خوَيندنةوةي دووةم بة سوثاسةوة ئةنداماني ثةرلةمان ثةسنديان كرد، بةآلم خؤت دةزاني لة شةش 
 ون هةية نةك بة زينداني كردن.وتا ثَينج ساَل بة بةند كردن لة قان

 ةرلةمان:ن/ سةرؤكي ثق حسئبةِرَيزد.ِرَيواز فا

 نا نا نا سَي بؤ ثَينج، كاك بذار، فةرموو، ئةوةي دامانناوة تةواوة، كاك بذار وةآلم با بداتةوة.
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 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل: 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثَيشرت لة ثَيشنياري دووةم دا كة سَي ساَل بوو ئةوة بة بةندكردن هاتووة، لة حةوت ساَل دةبيتة زيندان 
نة، بةآلم ئةو ثَيشنيارةي جةنابي كاك بةَلَين بوو ئَيمة ثَيمان باش بوو وةكو ليذنةي ياسايي و ليذنةي سج

تايبةمتةند كة دةنطيش لةسةر ئةوة بدةين، لَيرة ئةوةمان طؤِري لة ثَينج ساَل، ثَينج ساَل و يةك ِرؤذ 
 ساَل. دةحيساب دةبي سجن، لةبةر ئةوة كردمانة زينداني، تا 

 / سةرؤكي ثةرلةمان:نيق حسئد.ِرَيواز فابةِرَيز

زؤر سوثاس، بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان ئَيستا هةر ئةندامَيكي بةِرَيزي ثةرلةمان لةطةَل كؤي 
( ئةندامي 88ياساكةدايةبا بفةرموَي دةنط بدات، بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان كؤي ياساكة بة دةنطي )

ؤزبايي لة خؤمان، لة طةلي كوردستان دةكةين هيوادارين ئةم ياساية، بةِرَيزي ثةرلةمان ثةسةند كرا، ثري
جَيبةجَي كردني ئةم ياساية ببَيتة مايةي ِرَيطري لة بةقاضاخ بردني نةوت لة هةرَيمي كوردستان و 
ئَيستاش بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي وزة داواي كردووة قسة بكات، دواتريش كاك ثَيشةوا يةك دوو دةقة، تةنها 

 دةقةيان دةدةييَن، مامؤستا أبوبكر دةيةوَي قسةيةك بكات، نوقتةي نيزامي هةية، فةرموو.دوو 
 :بةِرَيز أبوبكر عمر عبداهلل

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ِرَي بة  ،( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان لة دانيشتين دةنطدان3( بِرطةي )90بة ثَيي ماددةي )

ي ثَيشنيازي تازة نادرَي، ئةوةش جؤرَيكة لة طفتوطؤ، ئةوةي ئَيستا هةر طفتؤطؤ يان ثَيشكةش كردن
 ئةندامَيك قسة بكات.

 / سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسنيئبةِرَيزد.ِرَيواز فا

ونةكة دا، هيض شتَيك نةماوة، بِروا بكة ونةكة دا، دةنطمان بةكؤي قانوئَيمة دةنطمان دا، دةنطمان بة قانو
 مامؤستا.
 مر عبداهلل:بةِرَيز أبوبكر ع

 ئةوة ثَيشَيلكاري ثةيِرةوة بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان، ضونكة ئةم جةلسةية جةلسةي دةنطدانة، ببوورة.
 / سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسنيئبةِرَيزد.ِرَيواز فا

أبوبكر، هةر ئةو ثةيِرةوةي لةبةر دةسيت منداية ئيحتريامةن بؤ ئؤثؤزسيؤن  ادةستت خؤش بَي مامؤست
ةمت داوة قسة بكةن نا ثةيِرةوي بووة، وتوومشة نا ثةيِرةوية، ئةندامي ثةرلةمان هةبووة دةيان جار دةرف

ية ميللةت موهيمرتة، يةعين ثةيِرةو ِرَيكخستين نيزامي قسةكردنة لة ناو هؤَلي يوتوويةتي جا ثةيِرةو ض
ةكات سةرؤكي ثةرلةمان دا، لةبةر ئةوة هةموو جارَي ئةوةي كة بؤ خؤماني ِرةوا دةبينني، قةي ضي د

ليذنةي وزة دةيةوَي سةبارةت بة طرنطي ئةم ياسا ثةسندكراوة دوو دةقة قسة بكات، با دوو دةقة قسة 
 بكات، فةرموو.
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 بةِرَيز علي حةمة صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ني ئَيمة لة ليذنةي سامانة سروشتييةكان زؤر بة ميهةني بة بَي ضاوثؤشي لة هيض شتَيك بؤ كؤي دؤسيةكا

نةوت، دؤسيةي نةوت كؤمةَلَي دؤسيةي جياوازن، بةرهةمهَينانة، فرؤشتنة، بة بازاركردنة، طةِرانةوةي 
ثارةية، شَيوازي ثارةكةيةتي، يةكَي لة خاَلةكان بة قاضاغ بردني نةوتة، ئةم ثرؤذة ياسايةي كة ئَيستا 

ة شةفافيةتي نةوت لة سندووقي دةنطي بؤ دراوة و بؤ يةكَيك لة خاَلةكاني دؤسيةي نةوتة، ثةيوةندي ب
( هةزار 475داهاتةكاني نةوتداية، ئَيمة ئةوة قسةيةكي عامة بَلَي بة وردي دةستنيشامنان كردووة، )

( مليؤن دؤالر دةدرَيتة 300( مليؤن دؤالرة، )720بةرميل نةوت دةفرؤشرَي ِرؤذانة، داهاتي مانطانةي )
لة بؤري لة ئةوانةي تر، ئَيمة ِرةخنة و تَيبيين جدميان  ( مليؤن دؤالر خةرجييةكاني ترة420دارايي و )

هةبووة وةكة ئةم ليذنة لةسةر خةرجييةكاني تر، بة ِرةمسي داواي دروست كردني سندووقي داهاتي 
نةومتان كردووة و باوةِري ئَيمة واية سندووقي داهاتي نةوت شوَيين ضارةسةركردني ئةم طرفتةية كة 

وتييةوة هةية و لَيرةشةوة وةكو ليذنة ديسانةوة داوا لة بةِرَيزتان دةكةين ثةيوةندي بة شةفافيةتي نة
جةخت بكةنةوة، كتاب بنَيرن، بؤ ئةوةي زوو سندووقي داهاتةكاني نةوت تةفعيل بَي، بة ثَيي سندووقةكة 
بزانرَي كؤي بةرهةمي نةوت ضةندة، كؤي خةرجييةكان ضةندة، نةوت بة ضةند فرؤشرا و ثارةكة ضي 

 ت؟.لَيها
 / سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسنيئبةِرَيزد.ِرَيواز فا

 .بةَلَي سوثاس، كاك ثَيشةوا تؤش دوو دةقة قسة بكة وةآلمي كةسيش نادةيتةوة
 :طاهر مصطفى بةِرَيز  ثَيشةوا

من هةوَل دةدةم زؤر بة كورتي قسة بكةم، وةآلميش نادةمةوة بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان، وةكو ئةندامي 
سروشتييةكان هةندَيك ثرسيار كران لةبارةي داهاتي نةوت بةِرَيز سةرؤكي فراكسيؤني ليذنةي سامانة 

نةوةي نوَي ثرسيارةكاني مةنتيقي و مةعقولن حةقة خةَلك بيانزانَيت، نةوتي هةرَيم مانطانة نزيكةي 
اهاتي ( مليؤن دؤالر لة د350( مليؤن دؤالر داهاتي هةبووة بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان، مانطانة )750)

( مليؤن دؤالري بؤ قةرزي كؤمثانياي نةوت و دةرهَيناني نةوت و 400نةوت ِرادةسيت حكومةت كراوة، )
طواستنةوةي بووة لةو ثارةي كة لة داهاتي نةوت دةست دةكةوَي، دواي دةست بةكاربووني كابينةي نوَي ئةم 

( مليؤن دؤالر كةمرت 55ةر مانطَيك )( مليؤن دؤالر، واتا لة ه295مةبلةغة مانط بة مانط كةم بؤتةوة بؤ )
( مليؤن دؤالر هةبووة، لة بةغدا 757بووة لة جاران، حكومةت مانطانة تةنها بؤ مووضة ثَيويسيت بة )

( مليؤن دؤالري لة داهاتي نةوت 295( مليؤن دؤالر، هةروةها )383( مليار دينار دَيت كة دةكاتة )452)
( مليؤن دؤالر، واتا حكومةتي هةرَيم بؤ ثِركردنةوةي 678دةست دةكةوَي سةرجةمي طشيت دةكاتة )

( مليؤن دؤالر 100يةي كة لة مووضة هةية دةبَيت لة داهاتي ناوخؤ نزيكةي )يمووضة و بؤ ئةو كورت
تةرخان بكات، جطة لةوة بة ثَيي بةدواداضووني ئَيمة زانيومانة حكومةتي هةرَيمي كوردستان داهاتي 



 103 

بةتايبةت لة هةندَيك ِرَي و شوَين كة  ،نيازة زياتريش بةرزي بكاتةوة ناوخؤي بةرز كردؤتةوة و بة
يةكَيك لةوانة وةرطرتنةوةي قةرز لةو كةسانةي قةرز كوَيرن كة قةرزيان وةرطرتووة لة  ،دةيطرَيتةبةر

ئَيستا ثارةكة  ،( مليؤن دؤالر بةرةو سةر ثارةي لة حكومةت وةرطرتووة62حكومةت تَييانداية نزيكةي )
تةوة، ئةوة هةمووي هؤكار دةبوون بؤ بةرزكردنةوةي داهاتي حكومةتي هةرَيمي كوردستان هةندَيك نادا

 ة ئةطينا ئةوانيش دةخةينةِروو.يوردةكاري ديكةش هةن كات ني
 ن/ سةرؤكي ثةرلةمان:ق حسئَيواز فابةِرَيزد.ِر

 ةطرين و كاتَيكي خؤش.كاتَيكي تر، زؤر سوثاس بؤ هةمووتان دةستتان خؤش بَي دانيشتنةكةمان هةَلد
 

 
 

 
 
 
       نَيق حسئد. رَيواز فا                              هَيمن هةورامي        مين نيب قهوضي                             

 سكرتَيري ثةرلةماني                        جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني  
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 (3ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 5/2020/ 6 رَيكةوتي شةممةضوار

 -ثةرلةماني كوردستان   6/5/2020رَيكةوتي  رؤذي ضوار شةممة(ي ثَيش نيوةِرؤي 12كاتذمَير )   
بةِرَيز هَيمن هةورامي  ن سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبوونيَيق حسئعَيراق بة سةرؤكايةتي د. رَيواز فا

(ي ئاسايي خولي 3و، بةِرَيز مين نيب قهوضي سكرتَيري ثةرلةمان, دانيشتين ذمارة ) جَيطري سةرؤك
 ( ي خؤي بةست.2020ساَلي )ثَينجةمي 

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

لةةةمان ب – مةةارة )عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةر شةةتين ذ كةةاري داني مةةةي  يةةدا بةرنا سةةاَلي 3ِريار سةةايي  (ي ئا
ضةةوار 12يةكةم لة خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان لة كاتذمَير ) يةةوةِرؤ رؤذي  ثةةَيش ن (ي 

 ( بةم شَيوةية بَيت:6/5/2020شةممة رَيكةوتي )
ياسا و ثَيشنيازة بريار لةاليةن  ثَيشنيازةى بِريارى ثَيشكةشكردنى  ثَيشنيازة خوَيندنةوةى يةكةمى -1

ى ثةيِرةوى ناوخؤ بة ثَيى حوكمى ماددةكانى  82ئةندامانى ثةرلةمان بةدةر لة حوكمى ماددةى 
 لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان. 82و  80و  79

خستنةِرووى طفتوطؤ كردن لةاليةن وةزارةتى خوَيندنى باآل و توَيذينةوةى زانستى و وةزارةتى  -2
ةروةردة سةبارةت بة مامةَلةكردن لةطةَل لَيكةوتةكانى ثةتاى ظايرؤسى كؤرؤنا لةسةر ثرؤسةى ث

 . 2020ـ 2019خوَيندنى ساَلى 

 ق حسني/ سةرؤكي ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.رَيواز فا
 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.

اَلى دووةم، لة خوىل ثَينجةمى (ى ئاسايي، خوىل بةهارة، لة س3دانيشتنى ذمارة )، بةناوى طةىل كوردستان
هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان دةست ثَي دةكةين، سةرةتاش داوا لة بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان دةكةم 
كة بةرنامةى كار و ثوختةى كؤنووسى كؤبوونةوةى ثَيشوو و لةطةَل ناوى ئامادةنةبووان بة مؤَلةت و بَى 

 مؤَلةت خبوَينَيتةوة، فةرموو.
 منى نبى قهوةضى/ سكرتَيرى ثةرلةمان: بةِرَيز

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 بةرنامةى كار 

و ( 18) لة ماددةى( 3) بِرطةى (16) و بِرطةكانى يةكةم و دووةم لة ماددةى( 5) بةثَيى حوكمى ماددةى
لة ( 57و 56و 55و 54و 52و 48و 47) ، ماددةكانى20لة ماددةى/( 5و 4و 3و 2و 1) بِرطةكانى

وى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان دستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان بِريارى دا بةرنامةى ثةيِرة
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ى ئاسايي خوىل بةهارةى ساَلى دووةم، لة خوىل ثَينجةمى هةَلبذاردنى ثةرلةمان ( 3) كارى دانيشتنى ذمارة
 ية بَيت:بةم شَيوة  6/5/2020ى نيوةرؤ ِرؤذى ضوار شةممة ِرَيككةوتى  ( 12) لة كاتذمَير
ثَيشنيازةى بِريارى ثَيشكةشكردنى ثَيشنيازة ياسا و ثَيشنيازة بريار  خوَيندنةوةى يةكةمى-1

ى ثةيِرةوى ناوخؤ بة ثَيى حوكمى ( 82) لةاليةن ئةندامانى ثةرلةمان بةدةر لة حوكمى ماددةى
 لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان.( 82و  80و  79) ماددةكانى

طفتوطؤ كردن لةاليةن وةزارةتى خوَيندنى باآل و توَيذينةوةى زانستى و وةزارةتى  خستنةِرووى-2
رؤسةى ثةروةردة سةبارةت بة مامةَلةكردن لةطةَل لَيكةوتةكانى ثةتاى ظايرؤسى كؤرؤنا لةسةر ث

 .2020ـ 2019خوَيندنى ساَلى 

بةو شَيوةيةى  4/3/2020(ى ئاسايي، رؤذى ضوار شةممة، ِرَيككةوتى 2ثوختةى دانيشتنى ذمارة )
 خوارةوة بوو:

 كردنى دانيشنت لةاليةن بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان. ثَىدةست  -1

خوَيندنةوةى بةرنامةى كار، ثوختةى دانيشنت و ئامادةنةبوونى ئةندامان لة دانيشتنى ثَيشوو بة  -2
 مؤَلةت و بَى مؤَلةت لةاليةن بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان.

 طةكانى بةرنامةى كار لةاليةن بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.دةستثَيكردنى بِر -3

دواخستنى دةست لةكاركَيشانةوةى ئةندامى ثةرلةمان  بةِرَيز )طلستان باقى سليمان( لة ليذنةى  -4
كشتوكاَل و ئاودَيرى و زيادكردنى بؤ سةر ليذنةى كاروبارى كؤمةآليةتى و داكؤكى كردن لة مافى 

 مرؤظ بؤ كاتَيكى ناديار.

كردنى دةست لةكاركَيشانةوةى ئةندامى ثةرلةمان بةِرَيز )شريين يونس عبداهلل( لة ليذنةى قبوَل -5
ثةيوةنديةكان و رةوةندى كوردستانى و زيادكردنى بؤ سةر ليذنةى داكؤكى كردن لة مافى ئافرةت 

ةكان و يو زيادكردنى ئةندامانى ثةرلةمان بةِرَيز )زياد جبار حممد( بؤ سةر ليذنةى ثةيوةندي
 رةوةندى كوردستانى.

ثةسةندكردنى ثَيشنيازة ياساى بةرةنطاربوونةوةى بة قاضاغ بردنى نةوت و ىَل دةرهَينراوةكان لة  -6
 هةرَيمى كوردستان .

 كؤتايي هاتنى دانيشنت لةاليةن بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان. -7

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان:

(ى ئاسايي خوىل 2ت ئامادةنةبوون لة دانيشتنى ذمارة )ثَيدراون يان بةبَى مؤَلة ناوى ئةو ئةندامانى مؤَلةت
 :4/3/2020بةهارةى ساَلى دووةمى، خوىل هةَلبذاردنى ثَينجةم لة ِرَيككةوتى 

 امساعيل على تةها  -1

 رَيبوار عبدالرحيم عبداهلل -2

 فريد يعقوب ايليا -3
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 زؤر سوثاس. ئةوانة مؤَلةت ثَيدراون.
 لةمان:/ سةرؤكى ثةرق حسنيئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

زؤر سوثاس، ثَيش دةستثَيكردن بة بةرنامةى كارى كؤبوونةوةكةمان بةناوى دةستةى سةرؤكايةتى 
بةخَيرهاتنى بةِرَيزان وةزيرى خوَيندنى باآل و توَيذنةوةى زانستى و وةزيرى  ثةرلةمانى كوردستان

َيبوار نوقتةى نيزامى؟ ثةروةردة و وةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى ثةرلةمان دةكةين، بةخَيربَين، كاك د.ِر
 فةرموو.

 :عبداهلل بةِرَيز ِرَيبوار عبدالرحيم
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةبارةت بةو نووسراوةى  ،نووسراوَيكم ئاراستةى بةِرَيزتان كرد 10/4بةَلَى نوقتةى نيزاميم هةية، من لة 
كرد كة ناوبراو بةِرَيزيان سَى داوام  ،(ى كردNHCRكة بةِرَيز كاروان طةزنةيي ئاراستةى ِرَيكخراوى ) 

 ماددةى ثةيِرةوى ثَيشَيلكردووة.... جةنابتان وةآلمتان نةداوةتةوة..... .
 / سةرؤكى ثةرلةمان:ق حسنيئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

داوا لة بةِرَيزان لة ليذنةى  ،بةَلَى وةآلممان داوةتةوة، بةِرَيزان بؤ دةست ثَيكردنةوةى كارى كؤبوونةوةكةمان
ي ثةرلةمانى كوردستان دةكةين بَينة سةر ستةيج، فةرموون، بِرطةى يةكةمى بةرنامةى كار كة ياساي

خوَيندنةوةى يةكةمى ثَيشنيازة بِريارى ثَيشكةشكردنى ثَيشنيازة ياسا و ثَيشنيازة بِريار لةاليةن ئةندامانى 
( 82و 80و79) ددةكانىى ثةيِرةوى ناوخؤ، بة ثَيى حوكمى ما (82) ثةرلةمان بةدةر لة حوكمى ماددةى

 .ىلة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان فةرموون ليذنةى ياساي
 :عبداهلل بةِرَيز بذار خالد

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ئةم ثَيشنيازة بِريارة كة لةاليةن ذمارةى ياسايي ئةندامانى ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة، ئةم ثَيشنيازة 

لةطةَل هؤيةكانى دةرضوواندن، ناوى ئةندامانى ثةرلةمان ئةوانةى كة  ،ك هاتووةبِريارة لة ضوار بِرطة ثَي
 واذوويان كردووة، ئةمانةن:

 على امساعيل عثمان -1

 مصطفىلوقمان حممد حاجى  -2

 رؤميؤ هةكارى -3

 حممد سعدالدين -4

 حمى الدين حسن يوسف -5

 كاوة عبدالقادر حسن -6

 سيثان ئامَيدى -7

 روثاك امحد رمحن -8
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 مسلم عبداهلل رسول -9

 ا فلك الدين صابرليز -10

 سارا دَلشاد -11

بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان، وةكو ليذنةى ياسايى داوا لة بةِرَيزتان دةكةين ئةم ثَيشنيازة بِريارة ئاراستةى 
 ليذنةى ثةيوةندارةكان بكرَيت، زؤر سوثاس.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:ق حسنيئبةِرَيز د.ِرَيواز فا
 ،ئاراستةى ليذنةى ياسايى ثةرلةمانى كوردستانى دةكرَيت وبةَلَى زؤر سوثاس، ئةم ثَيشنيازة بِريارة 

ِراثؤرتى ئةم ثَيشنيازة بِريارة بنووسن، ضونكة تايبةتة بة ثَيدانى  اشتان ىَل دةكةين بة زووترين كاتداو
لة ثةيِرةوى ( 82) بؤ ئةوةى بتوانن بةدةر لة حوكمةكانى ماددةى ،مافَيك بة بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان

ثَيشنيازة بِريار ثَيشكةش بكةن   1/4بؤ  1/3ؤى ثةرلةمانى كوردستان كة تةنها دةرفةتى داونةتَى لة ناوخ
بة زووترين كات ِراثؤرتةكةمان بؤ ئامادة بكةن، ضونكة دةمانةوَى ئةم دةرفةتة بِرةخسَينني بةدةر لة 

ثؤرتى ئةو بابةتة بنووسن، بؤية داوا لة ليذنةى ياسايي دةكةم هةر ئةمرؤ ِرا(، 82) حوكمةكانى ماددةى
داواتان ( 92) بةآلم سةرةتا دةمةوَى صيفةتى ئيستعجاىل ثَى بدةين، بة طوَيرةى ثةيِرةوى ناوخؤ لة ماددةى

عجال بدرَى بةم ثَيشنيازة تىَل دةكةم هةر ئةندامَيكى بةِرَيزى ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية كة صيفةتى ئيس
بة طوَيرةى  ،ئةندامى ثةرلةمان سيفةتى بةثةلةى ثَيدرا (99) سوثاس، بةدةنطى ؟بِريارة با دةنط بدات

بؤ ئةوةى بتوانني دةست بةكاروئيشةكامنان  ،لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان( 92) ماددةى
بكةينةوة بؤ ئةم وةرزة داواتان ىَل دةكةم ليذنةى ياسايى هةر ئةمرؤ ِراثؤرتةكةتان ئامادة بكةن، بةِرَيزان 

سوثاستان دةكةين ئَيوة دةتوانن برؤنةوة شوَينةكانى خؤتان، بِرطةى دووةم ( 2) ينة سةر بِرطةىئَيستا دَي
لة بةرنامةى كار كة خستنةِروو و طفتوطؤ كردن بوو ثالنى وةزارةتى خوَيندنى باآل و توَيذينةوةى زانستى 

اى كؤرؤنا لةسةر ثرؤسةى سةبارةت بة مامةَلة كردن لةطةَل لَيكةوتةكانى ثةت ،و وةزارةتى ثةروةردةية
ئَيستاش سةرةتا دةرفةت دةدةينة بةِرَيز وةزيرى خوَيندنى باآل بؤ ئةوةى  2020ــ 2019خوَيندنى ساَلى 

ثالنةكةى خؤميان بؤ ِروون بكاتةوة، بةِرَيزان داوا لة ئةندامانى ليذنةى ثةروةردة و خوَيندنى باآل دةكةم 
سةر ستةيج، بةِرَيز د.ئارام وةزيرى خوَيندنى باآل و توَيذنةوةى سةرؤكايةتى و ئةندامانى بفةرموون بَينة 

 زانستى فةرموون ثالنةكةتان؟.
 / وةزيرى خوَيندنى باآلو توَيذينةوةى زانستى: حممد قادر امنيبةِرَيز د.ئارام 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ثةرلةمان، ئةم كاتةتان باش،  ان ئةندامانىزبةِرَيزان دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان، بةِرَي

هيوادارم بةهؤى بارودؤخى رةمةزانةوة زؤر لة كاتتان نةطرم و  ،سةرةتا سوثاستان دةكةم بؤ ئةو ميواندارية
بتوامن لةضةند دةقيقةيةك دا ثالن و ثرؤذةى بةرنامةى خؤمان ِروون بكةمةوة بؤ ئَيوةى بةِرَيز، بؤ ئةوةى 

دارى ئةو ِرَيوشوَينانة بن، ئةو بةرنامة و ِرَيكارانة بن كة لة وةزارةتى ثةرلةمانى كوردستانى بةِرَيز ئاطا
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خوَيندنى باآلى حكومةتى هةرَيمى كوردستان طرتوومانةتة بةر لة ثَيناو دةرباز كردنى ثرؤسةى خوَيندنى 
بؤ ئةوةى هةرضى جوهدَيك هةية بكةين ثرؤسةى خوَيندنى ئةم ساَلى خؤمان ئينقاز بكةين و  ،ئةمساَل

وِر و كضى وآلتى خؤمان و خوَيندكاران و قوتابيانى وآلتى خؤمان دَلنيا بكةينةوة كة ضةندين جار ئَيمة ك
كؤبوونةوةمان كردووة و بةيامنان هةبووة دَلنيامان كردوونةتةوة، ئَيستا ئةو ثةرلةمانة بةِرَيزةى خؤمان 

بؤ ئةوةى ثرؤسةى  ،ةكان طرياونةتة بةردَلنيا دةكةينةوة لةوةى كة هةموو جوهدَيك طرياوةتة بةر و ِرَيكار
خوَيندنى ئةم ساَل لةزانكؤكانى كوردستان و لة ثةميانطاكان ئينقاز بكةين و نةهَيَلني تيا بضَيت و 
خوانةخواستة بةفرِيؤ بضَيت، بؤ ئةم مةبةستة ئَيمة ضةندين جار كؤبوونةوةمان كردووة، ثالنى 

ن ثالنةكامنان طؤِرانى بةسةرداهاتووة، ئَيمة بةشَيوةيةكى جؤراوجؤرمان هةبووة بة طوَيرةى هةلومةرجةكا
دةستمان ثَى  1/9/2019هةفتةى خوَيندن لة ( 30) لة كؤى 2020ــ 2019طشتى بؤ خوَيندنى ساَلى 

هةفتة بة كؤمثلَيتى بة بَى هيض طَيرةو كَيشةيةك و هيض طرفتَيك خوَيندنى خؤمامنان لةناو  (22) كردووة،
( 7) ووة، ئةوةى كة ماوةتةوة بؤ ئَيمة نزيكةى دةتوامن بَلَيم لةو هةفتةية تةقريبةنزانكؤكان تةواو كرد

كؤرؤناوة ِرَيكارى ( 19كؤظيد)هةفتةية كة بةم شَيوةية دةكات، ئَيمة هةر لةسةر بآلوبوونةوةى ثةتاى 
يذنةى لة ئةجنومةنى وةزارةت كؤبوونةوةمان كردووة حكومةتى هةرَيمى كوردستان و ل ،خؤمان طرتةبةر

بةخؤتان ( 3) ، لة مانطى9/4ةوة بوو بة ثشوو هةتاوةكو  26/2باآلى كؤرؤنا ثشووةكانى ِراطةياند و لة 
ةوة، ئَيمة بة ثَيى لةبةرضاو طرتنى ثشووةكان نزيكةى (3) دةزانن بةشَيكى زؤرى ثشووةكان دةكةونة مانطى

عادةتةن ضوار رؤذ لة دوو هةفتة ( 3) دا رؤشت، لةو دوو هةفتةى مانطى( 3) دوو هةفتةمان لة مانطى
مان رؤشت، دوو هةفتة و ضوار هةفتةى مانطى ضوار بوو بة ( 4) هةموومان مانطى( 4) دةروات، لة مانطى

يش دا ديسان ضوار هةفتةمان هةية، هةرضوار هةفتة عوتَلةية هةشت ( 4) شةش هةفتة، بةآلم لة مانطى
ةوةنةى ترى دةمَينَيتةوة كة، عادةتةن زانكؤكان لة رؤذمان هةية، هةشت رؤذةكةى ىَل دةركة، يةعنى ئ

ئيرت دةرؤنةوة بؤ  10/5لة  7/5هةرَيمى كوردستان خؤتان خوَيندكارى زانكؤ بوون و قوتابى زانكؤ بوونلة 
ماَلةوة خؤيان ئامادة دةكةن بؤ تاقى كردنةوةكانى كؤتايي، لةو ثَيناوةش دا ئةتوانني بَلَيني هةفتةيةكمان 

بة كؤمثليتى ئةوةى لة وةزارةتى خوَيندنى باآل ئةطةر ئةو رؤذانةى ىَل دةربكةين نزيكى تيا دةضَيت، 
دةتوامن بَلَيم شةش هةفتةمان يان شةش هةفتة كةمرت تيا دةضَى، شةش هةفتة كةمرت لة ناو وةزارةتى 

ةى كة ثَيى بؤية ئةوة بة هةموو شَيوةيةك قابيلى كؤنرتؤَلة و ئةو ،خوَيندنى باآل لةناو سَيكتةرةكةدا
دةوترَى ِرَيذةى كؤنرتؤَلى، بؤية بارودؤخةكة لة ذَير كؤنرتؤَلى وةزارةتى خوَيندنى باآل و سةرؤكايةتى 
زانكؤكان و لةناو مامؤستا بةِرَيزةكان و فةرمانبةرة بةِرَيزةكانى زانكؤكامنان داية، بةآلم ئَيمة طرفتةكةمان 

تا ئَيستاش دةترساين ئةطةر خوَيندن دوا خبةين بؤ لةو شةش هةفتةية نيية، طرفتةكةمان لةوة بوو هة
دؤخةكة ئاسايي بؤوة دةوامى خؤمان دةكةين و  2/5كةوا بريارمان دابوو ئةطةر هةتا ( 5) مانطى مةسةلةن

بةو شةش هةفتةية بة كؤمةَلَيك ميكانيزم لةناو خوَيندنى باآل لةناو زانكؤكان دةتوانني تةعويزى 
ةوة مةسةلةن بارودؤخى دواى وةزارةتى  10/5ئةوةية ئةطةر شةش هةفتةكة لة بكةينةوة، ميكانيزمَيكيان 
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سحة و ئةو ثرؤتؤكؤالنةى كة ِراى دةطةيةنَى، دوا ئةو ِرَينماييانةى كة ِرادةطةيةنرَى، دَل خؤش بووين 
ني بةو ئةو كاتة ئَيمة دةتوان (19كؤظيد/ )بةوةى كة دةتوانني وآلتةكةمان ثاك بؤتةوة و خاوَين بؤتةوة لة 

شةش هةفتةية زؤر بة ستةيبَل و بةبَى هيض كَيشة طرفتَيك خوَيندنةكانى خؤمان تةواو بكةين، ئةطةر لة 
ئةطةر زانيمان وةزعةكة لة ( 6) يش بكةين، بةآلم لة مانطى (6) ناتوانني، دةتوانني لة مانطى (5) مانطى

نةمانتوانى ( 6) وةية ئةطةر مانطىشةش هةفتة دةتوانني كؤنرتؤَلى بكةين، بةس ديسانةوة كَيشةكة لة
بيكةين، وةزعةكة نا لةبار بوو، ئَيمة لة حكومةتني مةسئولني لة موستةقبةىل مناَلى خؤمان و لة 

( ئيعالنى ئةوة WHOتةقريبةن صحة تةندروستى خؤمان يان )( 6) هاووآلتيانى كوردستان، لة مانطى
( 15) رؤذى تر و (14) واى ئةوةى ئةو ِرَيكارانةىبكات كة هةرَيمى كوردستان ثاكة و خاوَين بؤتةوة، د

رؤذى تر و ئةوانة، ئَيمة ديسان دةتوانني ئةمة بكةين، بةآلم ئةطةر مةسئوليةتةكة طةورةية لة ئةجنومةنى 
وةزيران بامسان ىَل كردووة لة ليذنةى ِرووبةِروونةوةى كؤرؤنا بامسان ىَل كردووة ئةطةر خودانةخواستة لة 

زانكؤكان وةكو ثةروةردة نني كاك ئاالن دواتر ثرؤذةكةى خؤى و وردةكارى و تةفاسيَلةكةى شارَيك، ضونكة 
خؤى باس دةكات، هةر مناَلَيك، هةر كوِرَيك، هةر كضَيك، هةر خوَيندكارَيك، هةر قوتابيةك لة شارَيكةوة 

مةكتةبةكة، ماَلى  تواننيك دةدؤزرَيتةوة مومكينة بدَيت، ئةطةر قوتاخبانةيةك لة شارَيكى كوردستان حاَلةتَي
خوَيندكارةكان، طةِرةكةكة كةرنتني بكةين، بةآلم ئةطةر زانكؤ هةر مناَلَيك، خوَيندكارَيك، قوتابيةك لة 
زانكؤيةك تووش بوو خوانةخواستة لة دهؤك سةرى هةَلدا ئةم زانكؤية كراوةتةوة، ئةرواتة ناو كؤمباج، 

ةكانى خؤى، سةدان كةس يواتة ناو مجوجوَلةكان و ضاالكيان، دةِرواتة ناو هؤَلةكواتة ناو كافرتيا، دةِرئةِر
ريسكَيكى طةورة، بؤ  يان ئةبن بة سةرضاوةيةكى خةتةر وؤنةوة بؤ شارةكانى خؤتووش دةكات، ئةمانة ئةِر

دةبَيت مةسئوالنة   ئةوةى خوانةخواستة ديسانةوة شةثؤَلَيكى تر دروست بَيتةوة، ئَيمة وةكو عةرزم كردن
بكةين لةطةَل ئةم بارودؤخة مامةَلة بكةين، دةبَيت لة دؤخى وا ئةولةويةت بؤ ئينقاز كردنى  تةسةروف

وآلتةكةمان و طيانى هاووآلتيانى كوردستانة، بةداخةوة ئةو بارودؤخة ِرةنطة واى لة ئَيمةش كردبَيت 
ني بارودؤخ و ذيان و دةستمان بؤ هةندَيك موعالةجاتى ناضارى بردبَيت، ئَيمة لةطةَل ئةوة نةبووين دةزان

طوزةرانى خةَلك و قوتابية خؤشةويستةكانى خؤمان و كةسوكارمان دةزانني بةهؤى ثةتاكةوة دوو مانطة لة 
طرفتةكانى خوَيندنى ئؤنالين و ماَلةوةن و كار نيية و كاسبى نيية و بذَيويةكةية وةزعةكةية، دةزانني 

تانة دةذين و خةَلكى ئةم وآلتةين و كةسوكارى خؤمان ليكرتؤنى ثاَلثشتيكارى، ئَيمة لةناو ئةو موعانائة
دةبينني و دةزانني هةموويان مسارت فؤنيان نيية يان الثتؤثيان نيية، هةموويان ئةو ئامَيرة ئةليكرتؤنية 
ثَيشكةوتووانةيان نيية كة بتوانن ئةمة بكةن، بةآلم ثرسيارة طةورةكة ديسان ِرووبةرووى ئَيمةية و 

ة، ئةى ضى بكةين؟ ما العمل؟ ئايا ضاك دةبَى يان ضاك نابَى؟ يان دةبَى ِرَيكار بطرينة ثَيويستى بة وةآلم
بةر؟ يان دةبَى دةست ثَيشخةرى بكةين لةوةى وةكو عةرزى جةنابتامن كرد بة ئريادةيةكى بةهَيزةوة 

بضيت كة زوَلمَيكى  ِرووبةِرووى ئةو بارودؤخة ببينةوة و نةهَيَلني خوَيندنى ئةم ساَل لة وآلتى ئَيمة بةفريؤ
انشاهلل هةموو جوهدَيك دةكةين ناهَيَلني لة دةست بضَيت،  ،يةكجار طةورةية و غةدرَيكى يةكجار طةورةية
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ار درا كة بة سيستمى ثاَلثشتيكارى ئةم ثرؤذةية تةواو باآل لة ئةجنومةنى وةزارةت بِري ئَيمة بؤ خوَيندنى
ناو زانكؤكان زياد لة سيستمَيكى خوَيندن ثةيِرةو دةكرَى، وةكو بكةين، ثاَلثشتيكارى بؤ ئَيمة لةبةرئةوةى لة

هى تةربية و ثةروةردة نيية، ضونكة لة ثةروةردة ئةطةر ماددةيةك لةكةالر خبوَينرَى لة دهؤكيش هةمان 
ماددة دةخوَيندرَى، بةآلم الى ئَيمة سيستمةكة جياوازة، سيستمى ساآلنةمان هةية، سيستمى دؤالنةمان 

تمى كؤرسامتان هةية، هةندَيك شتى تريشمان هةية كة وا دةكات ئَيمة لةو ضوارضَيوةيةدا لةو هةية، سيس
خؤيي و ئةكادميى و ةسياقةدا و لةو تَيكستة ئَيمة بِريار بدةين، بؤية ئَيمة بريمان لةوة كردةوة سةرب

ةت و تاقة و كةفائةتانةى بؤ ئةوةى بة ثَيى ئةو هةَلومةرج و ئيمكاني ،كارطَيِرى بدةين بة زانكؤكانى خؤمان
بؤ  ،كة هةيانة بة لةبةرضاوطرتنى كَيشة و كةموكوِرى طرفتةكانى خؤيان ِراثؤرتى خؤيان بدةن بة ئَيمة

ئةوةى ئةو عةمةليةى كة ناومان ناوة عةمةلييةى ئينقاز كردنى ثرؤسةكة بة سةركةوتووى جَى بةجَى ى 
ؤ شةش فةترةيةى كة ثشووة، ثَينج كؤبوونةوة، ئةمِر بكةين، دواى ضةندين كؤبوونةوة ئَيمة تةقريبةن لةو

كؤبوونةوةى ئةجنومةنى وةزارةمتان كردووة و كؤبوونةوةى زؤر جياواز جياوازمان زؤر زؤر كردووة، هةموو 
تةركيزةكة لةسةر ئةوةية، ثرؤسةكة ئينقاز دةكرَى اشناهلل نةجاتى دةبَى و هيض كَيشةيةكمان نامَينَى، بَيينة 

لةو ِرةخنة و تَيبينيانةى كة لةسةر ثرؤسةكة هةية، لةسةر ئةوة كة ثَيى دةوترَى خوَيندنى  سةر هةندَيك
ئةليكرتؤنى يان ئريلَيرنينط، ئةمةى كة ناومان ناوة ئةليكرتؤنى ثاَلثشتيكارى، طرفتةكان لةبةرضاون و 

ةكمان نيية انشاهلل، لةناو دةزانني، بةآلم ئريادةش هةية زاَل بني بةسةريا، كؤتايي ثَى بَينني و هيض كَيشةي
خوَيندنى باآل ئةو سةربةخؤييةى كة داومانة بة زانكؤكان تةبعةن الى ئَيوة ثرسيار دةكرَى ئةى تاقى 

ةم كؤبوونةوةيةى كردنةوةكان ضؤن دةكرَى؟ يان ثرسيارى زؤر لة قوتابيان دةكرَى كة ثَيويست بَى ئَيستا ل
دَلنيايان دةكةمةوة ئةويش ديسانةوة زامنمان بؤيان هةية، مادام  بةِرَيزان جوابى بدةمةوة، كة لةطةَل ئَيوة

ناومان ناوة ثاَلثشتى كارى ِرةنطة نةتوانني بة شَيوازة تةقليديةكان ئيمتيحانات بكةين ئةطةر دؤخةكة 
بةردةوام بوو ِرَيطة نةدرَى بضينةوة ناو كؤمثةسةكان، خؤشبةختانة  19بةردةوام بوو، ئةطةر دؤخى كؤظيد/

تا بارودؤخةكة باشرتة و  بةطوَيرةى ئةو تةقيم و هةَلسةنطاندنانةى كة هةية وردة وردة دؤخةكة ئَيس
بةرةو هَيوربوونةوة دةضَى و شوكر بؤ خودا انشاهلل بةرةو تةواوبوونةوة و تةواو دةضَى، ئةطةر ئةوة ِرووى 

َى مان كردووة، ئةطةر ئةوة دا بَينة ناو كؤمثةسةكانى خؤمان ئةوة جَى بةجَى دةكةين و ثَيشرت جَى بةج
جَى بةجَى نةكرا ديسان دَيينةوة لةِرَيطةى كؤمةَلَيك مؤدَيلى نوَيوة ئيمتيحانى ئةو بةشةى كة بة ئؤنالين 
)ئريلنينط( كردوومانة جَى بةجَيى دةكةين، ِرةنطة ثرسيارتان هةبَى و ئةو ثرسيار و وةآلمانةى كة دَينة 

دا  19ةر ئةوةى لة دةرفةت ئةطةر يارمةتيم بدةن لة مةجاىل كؤظيد/ثَيشةوة، دةمةوَى تةركيز بكةين لةس
 26/2لة وةزارةتى خوَيندنى باآل دةقيقةيةك كة ضيمان كردووة ئَيمة، ئَيمة هةر لةسةرةتاوة كة لة 

كؤبوونةوةمان كرد لة ئةجنومةنى وةزارةت ذوورَيكى عةمةلياتى باآلمان ِراطةياند بةسةرثةرشتى وةزير و 
ى هةموو ِراطرةكانى كؤليذةكانى ثزيشكى و مةمجوعاتى توبي لة هةموو زانكؤكانى كوردستان، ئةو ئةندامَيت

كؤلَيذةكانى كة ثَييان دةوترَى كؤليذى شيكارى نةخؤشيةكان و ئةوانة لةوَى ِرامان طةياند كة سةرخان و 
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بارى تةندروستى ذَيرخانى وةزارةتى خوَيندنى باآل دةعمَيكى ِراستةوخؤى وةزارةتى تةندروستى و 
هاووآلتيانى خؤمان دةكةين، لةم ِرَيطةيةوة توانيومانة لة دةستةى سلَيمانى و لة دةستةى كوردستانى بؤ 

هةزار  (2) ديراسات و توَيذينةوةى زانستى تاقيطةيةكمان بةطةِر خستووة كة تا ئَيستا نزيكةى زياتر لة
ووة لة خزمةتى كةرتى تةندروستى بَى و تَيستى تيا كراوة، لةطةرميان تاقيطةيةكمان دروست كرد

بةِرَيوبةرايةتى تةندروستى طةرميان داية ئةوةش خزمةتَيكى ضاك دةكات بة مةجاىل تَيستةكان، لة 
سؤرانيش بةهةمان شَيوة تاقيطةيةكى ثَيشكةوتومان كرد، ئةم تاقيطانة هةموويان بة ستانداردى 

وةزارةتى خوَيندنى باآل بووة خستةمانةتة بةردةستيان، لة  نَيودةوَلةتى كراون، هةموو ئةو ئيمكانيةتانة لة
( )جيؤطؤافيك ئيفؤرمةيشن سيستةم(مان دانا كة سيستمَيكى مؤدَيرنى JISزانكؤى سلَيمانى سيستمى )

جيهانية بؤ ِرووماَلكردنى ئةو نةخؤشيانةى كة ِروودةكةنة وآلتَيك يان ئةو وةبةعانةى يان ئةو كَيشانةى 
تا و زانيارى دروست بؤ دؤخَيكى وةكو دؤخى ئَيستا وةزارةتى تةندروستى حكومةتةكةمان كة بةرمةبناى دا

بةر مةبناى داتا و زانيارى بِريار بدات، ئةو سيستمة ثَيمان دةَلَى كةسافةى بةكرتياكة و كةسافةى 
رى هةر نةخؤشيةكة لة كوَى هةية، ئَيستا بؤ كؤرؤنامان تةرخان كردووة، بةآلم دةكرَى لة مةجاالتى ت

وةبائَيكى تر كة ِروو بدات ديسانةوة سوودى ىَل ببينني، بة تايبةتى بريمان لةوة كردةوة كة مةسةلةى 
شَيرضةجنة لة كوردستان دا نةخؤشى شَيرثةجنة بةداخةوة ئامارةكان ِروو لة هةَلكشانة دةمانةوَى لةو 

ون بَى بزانني فاكتةرةكانى ضيية و ِرَيطةيةشةوة بةرةوضاومان ِروون بَى و بةرضاوى حكومةتةكةمشان ِرو
ئةسبابةكانى ضيية و ضؤنيةتى بآلوبوونةوةى نةخؤشيةكة ضيية، ئَيمة ئةم سيستةمةمشان داناوة كة 
تَيستمان كردووةو تةواو سةركةوتوو بووة و ثَيشكةشى وةزارةتى تةندروستى حكومةتى هةرَيمى 

َيك هَيناوة هةموو خوَيندكارانى ثَينج و شةشى كوردستامنان كردووة، ئَيمة ضةند تَيمَيكى ثزيشكيمان ث
ثزيشكيمان كردووة بة تيمى جيا جيا بؤ تيمى دةست نيشان كردن، بؤ تيمى ضارةسةر كردن، بؤ تيمى 

، (122) هاوكارى كردن لة كةرتى تةندروستى و بؤ تيمى ئةوةى ثَيى دةوترَى )هؤت الين( هيَلى طةرمى
كان زانكؤكانى كوردستانن، شةو و ِرؤذيان خستؤتة سةر يةك جَيطةى خوَيندكارةكانى ئَيمةن، خوَيندكارة

دةست خؤشى تةقدين، ئةوةمان كردووة بؤ ئةوةى بةشدار بن لةو بارودؤخةى كة ِرووى لة وآلتى ئَيمة 
كردووة، من نامةوَى سةرتان زؤرتر بيةشَينم، كاتى زؤرترى كؤبوونةوةكة بطرم، بةشَيوةيةكى طشتى 

سةر ئةو خاَلة بكةمةوة، ئةو شةش هةفتةيةى كة ماوة بة ئريلَيرنينط بَى ئةطةر دؤخةكة دةتوامن تأكيد لة
باش بوو بةناو كؤمثةس بَى، دةتوانني ضاكى بكةين، ئةطةر ضووينة ناو كؤمثةسةكان مةسةلةن ئةطةر 

ةتوانني دؤخةكة انشاهلل لةبار بوو بضينةوة ئةو كاتة ديسان د( 7) نةمانتوانى طرميان مانطى (6) مانطى
بيكةين ئَيمة، دةتوانني بة كؤمةَلَيك ميكانيزم بيكةين، ماوةى حمازةرات درَيذ بكةينةوة، مةسةلةن ئةطةر 

بيكةين، ضونكة لة حاَلةتى ئيستسنائى دةبَى دةست ببةين  (8ـ 8) ةوة ئةو كاتة لة( 4ـ8) ئَيستا ِرؤذانة لة
كةمسان كؤرؤنامان دةعوةت نةكردووة، بؤ هةندَى دؤخى ئيستسنائيش بةرين، وةك طومت ئَيمة خؤ 

مان دةعوةت نةكردووة، بةآليةكة ِرووى لة وآلتى ئَيمة كردووة و داوا لة خواى طةورة بكةين كة  19كؤظيد/
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بؤ ئةوةى بةهؤى  ،ئةم بةآلية لة كؤَلى ميللةتى ئَيمة بَيتةوة و ِرَيكارى ثَيويستيش بطرينةبةر
نةكةوينة  ةوةيان بةوةى ثاَلى ىَل بدةين ،انشاهلل دؤخةكة ضاك دةبَى كةمتةرخةميةوة يان بةهؤى ئةوة بَلَيني

ذَير مةسئوليةتى خوانةخواستة فةرتاندنى خوَيندنى خوَيندكارةكامنان، مةوزوعَيكى تر دَيتة ثَيشةوة 
ديسانةوة ثرسيار بَى لة الى ئَيوةوة، وانة ثراكتيكيةكان ضى ىَل دةكةين؟ كة ناتوانني بضينة 

انةوة ثراكتيةكيةكان ضى ىَل ئةكرَى، بؤ بةرضاو ِروونى ئَيوةى بةِرَيز لةو بارةيةوة ِروون كةمثةسةكامن
ضونكة وةكو طوتتان ثةتايةكة ثةتايةكى  ،بكةمةوة، ئةو ماددانةى كة دةتوانرَى بة ئةليكرتؤنى بكرَى

طةَل براى ئةزيزم ا ئَيستا موشارةكات دةكات و خؤمان لةنيعالةمية و دنيا تووشى ئةم حاَلةتة بووة و د
كاكة ئاالن لة لةندةن لة موئتةمةرَيك هينيان بؤ ناردوون موئتةمةرةكة نامةيةكيان بؤ ناردوون، تةسةور 
دةكةم بؤ كاك ئاالنيشيان نارد بَى، هةوَل دةدةرَى زياتر لة نةوةد وةزيرى ثةروةردة و خوَيندنى باآل لة دنيا 

تةوة كة هةموو ئيمكانياتى خؤيان دةخةنة طةِر بؤ ئةوةى بةشداريان تيا كردبوو، دَلنيايان كردووينة
بؤ ئةوةى ثرؤسةى خوَيندن نةفةوتَى، ئَيمة ضيمان دةوَى داوا لةوان بكةين هاوكارمان  ،هاوكارميان دةكةن

دةبن، بةآلم ئةو وةختة انشاهلل ناطةتة ئةوة، بةآلم ئَيمة دةتوانني جَى بةجَى ى ئةوة بكةين كة خؤمان و بة 
ةكةمان و بة خوَيندكاران داوة، ئةوةى كة لة ِرَيطةى ئةليكرتؤنى دةتوانني تةتبيقات خبوَينني ميللةت

دةخيوَينني، ئةوةشى كة ثَيى دةوترَى فيزيكةَل ئيطزامينةيشن مةعناتى فيزيكى مةسةلةن توبيةكان 
و بارودؤخة ثَيويستى بةوةية نةخؤش ببينن و دةست لة نةخؤش بدةن حاَلةتةكة تَيست بكةن، ئةطةر ئة

باش بوو ئةوة دةكةين، ئةطةر ئةوة نةبووبةديلى ئةليكرتؤنى هةية، سيميلةيشن و هةندَيك شتى تر و 
ثرؤطرامى تر هةية، دةتوانني ئةوانة ئيستفادة ىَل بكةين، ئةوةشى كة ناتوانني عيالجى بكةين، ديسان 

يان لة هاوينى داهاتوو، فى كل ( 9) ىبةديلمان هةية، يان دةخيةينة دواى باش بوونى ِرةوشةكة، دواى مانط
االحوال ئَيمة نايةَلني ئةو بارودؤخة، دةمةوَى تةئكيد لةسةر نوقتةيةك بكةمةوة لة ناو خوَيندنى باآل 
قوتابيان تةخةسوس وةردةطرن، بة تايبةتى تةخةسوسى هةندةسة كة زؤر طرنطة بؤ طيانى هاووآلتيان، 

ارى نةخؤشيةكان و ئةوانة ئَيمة ناتوانني ئةو بةشةى كة ماوة تةخةسوسى تةندروستى دكتؤرى ددان و شيك
تةركى بكةين، هيوادارم قوتابية خؤشةويستةكانى كوردستان كة ِرةنطة ثرسيار بَى لةاليةن، لةبةر خاترى 
ئةوةى ئَيمة ثةيوةندى بة تةندروستى هاووآلتيانةوة هةية، ثةيوةندى بة صحةى هةموو هاووآلتيانى 

ة، لةبةرئةوة ئَيمة ناتوانني وةكو مةسةلةن تةربية و ثةروةردة بةشَيك لة كوردستانةوة هةي
خوَيندنةكةمان تةرك بكةين و بَلَيني ئةو بةشةمان تةرك كردووة بةشةكةى تر ئيمتيحانى تيا بكةين، ئةو 
 بةشة ئيمتيحانى تيا ناكةين و ئةو بةشةى تر تياييدا دةكةين، ضونكة وةكو طومت تةخةسوس وةردةطرن لة

مةجاىل تةخةسوسةكة دا ساَلى داهاتوو خؤيان دةزانن ماددةكة دووبارة نابَيتةوة هةمان ماددة خبوَيننةوة، 
يةعنى ئةطةر بؤ منوونة لة ثةروةردة مةسةلةن لة ئةدةبى عةرةبي شعرى جاهلى تةرك بكةى، هيض 

دةى طرنط هةية كة ثَيويستة كَيشةيةك دروست ناكات، بةآلم من ناتوامن لة فيزيا و لة كيميا كؤمةَلَيك ماد
بؤ تةخةسوسةكة تةركى بكةين، بؤية هيوادارم خوَيندكارانى كوردستان و قوتابية بةِرَيزةكانى كوردستان 
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مةفهومى بارودؤخةكة بكةن، ئيجرائاتةكانى وةزارةتى خوَيندنى باآل ئيجرائاتةكة بؤ موستةقبةىل ئةوانة، 
اهلل بؤ وآلتةكةمان، كَيشةكةش زؤر طةورة و هني نيية، ئَيمة تا بؤ دابني كردنى موستةقبةلَيكى باشرتة انش

ثَيمان كرابَى و تا ثَيمان بكرَى ئاسانكارى دةكةين و تةقديرى زروفى نةفسى و زروفى مةعيشى و زروفى 
كؤمةآليةتى هاووآلتيان و قوتابيان و خوَيندكارانى كوردستان دةكةين، بة وردبينيةوة و بة دَلسؤزي و 

ة لَييان دةِروانني و من حةز دةكةم دَلنييان بكةمةوة لةوةى كة موستةقبةليان لة دةستَيكى ثةرؤشيةو
ئةمني داية و هةموومان بةوثةِرى بةرثرسياريةتيةوة و بةوثةِرى هةست كردن بة مةسئوليةتةوة 

وثاستان تة لة دةست خوَيندكارانى بةِرَيزى كوردستان نةضَيت و سةبؤ ئةوةى ئةو فرس ،شةوخنونى دةكةين
 دةكةم.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسئبةِرَيزد.ِرَيواز فا
 بةَلَى زؤر سوثاس، بةِرَيز وةزيرى ثةروةردة فةرموون جةنابتان.

 / وةزيرى ثةروةردة: حةمة سعيد صاحلبةِرَيز ئاالن 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ةرلةمانى كوردستان، ثةرلةمانتارة بةناوى خواى بةخشندةى ميهرةبان، بةِرَيزان لة دةستةى سةرؤكايةتى ث
بةِرَيزةكان ئةم كاتةتان باش سوثاس بؤ ميوانداريتان كة ئةمرؤ لةطةَل جةنابى وةزيرى خوَيندنى باآل و 
جةنابى د.ظاآل لَيرةين بؤ ئةوةى كة طفتوطؤ بكةين لةسةر ثرسَيكى طرنط كة ثةيوةندى بة بةشَيكى 

موو رؤَلةكانى ئَيمة لة كوردستان و تاك بة تاكمان هةية ئةويش زؤرمانةوة هةية، لةناويان ثةيوةندى بة هة
دة و هةروةها وةزارةتى رثرسى ثرؤسةى ثةروةردة و خوَيندنة لة ناوةندةكانى خوَيندن لة وةزارةتى ثةروة

خوَيندنى باآل، سةرةتا دةمةوَى لةوة دةست ثَى بكةم كة ئَيمة بؤ زانيارى بةِرَيزتان ِراثؤرتَيكمان ئةمرؤ 
شكةشى جةنابى سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان كردووة، كة ثَيشرت ئةو ِراثؤرتةمشان ثَيشكةشى جةنابى ثَي

سةرؤك وةزيران كردووة كة بريتية لة طرنطرتين كارةكانى شةش مانطى ِرابردووى وةزارةتى ثةروةردةى 
لة ذَير ِرؤشنايي هيَلة  ديدة سرتاتيذيةكان و ثالنةكان ،ِرؤذى كاركردن بووة( 143) هةرَيمى كوردستان كة

يةكانى كارنامةى كارةكانى حكومةتى هةرَيمى كوردستان كة تيايا لةسةر ئاستى ضاكسازى كؤمةَلَيك يطشت
ة ثةروةردةييةكان كة كؤمةَلَيك خاَلى ديكة تيا ييخاَل كراوة و لةسةر ئاستى طةشةثَيدانى خزمةتطوزار

كة ئةمانة  ،كة ئةجنام دراوة و كؤمةَلَيك خاَلى ديكةةىَل لةسةر ئاستى ِرووبةِرووبوونةوةى طةند ،باسكراوة
 هةمووويان ثؤلني بةنديان بؤ كراوة، لةسةر ئاستى رةخساندنى هةىل كار كة وةزارةتى ئَيمة لة ماوةى

توانيومانة لة  15/2/2020تا  15/7/2019مانط لة  شةشِرؤذى كاركردن كة دةكاتة ( 143)
كار بؤ دكتؤرا بؤ ماستةر بؤ بةكالؤريؤس و دبلؤم و خوار ئةوةش هةىل  (3299) فةرمانَيكى وةزارى

بِرةخسَينني لة ناةوندةكانى خوَيندنى ناحكومى دا، ِراثؤرتةكة ئَيستا لةبةردةستى بةِرَيز سةرؤكى 
ثةرلةمانة ثاشان بة ئةو ِرَيكارانةى كة الى بةِرَيزتان دةبَى دةتوانن سوود لةوة وةربطرن كة دوايى لة 

 ،ؤ ئَيمة قسةى لةسةر دةكةينةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستانة، بةِرَيزان ئةو بابةتةى كة ئةمِردةستةى س
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بريتية لة ثرسى خوَيندن لة ناوةندةكانى خوَيندنى سةر بة وةزارةتى ثةروةردةى حكومةتى هةرَيمى 
يةى ئَيمة كرد كة ِرَيزدار جةنابى سةرؤك وةزيران تةوس 2020ى ساَلى دووكوردستان، لة ناوةراستى مانطى 

ثَيويستة ثالنَيك ئامادةبكةين بؤ ناوةندةكانى خوَيندن، ضونكة كؤرؤنا هةر دَيت، بةآلم كة هات دةبَى 
وابكةين بة كةمرتين زيان لَيى دةربضني، بؤ ئةوةى كة سةالمةتى خةَلكى كوردستان ثارَيزراو بَى، بؤ ئةم 

ن و قوتابيان و كة ثارَيزراو بَى منداآلنى كوردستا مةبةستةش ناوةندةكانى خوَيندن دةبَي ئةو كاتة بَى
دستان لة قؤناغى يةكى بنةِرةتى و لة باخضةى ساوايان هةتا دةطاتة قؤناغةكانى سةر بة خوَيندكارانى كور

اركراومان لة طةَل جةنابى وةزارةتى ثةروةردة دةبَى ثارَيزراو بن، بؤ ئةم مةبةستة ئَيمة ثالنَيكى ثَيشني
كة كؤبوونةوةى  ،ى ئةجنومةنى وةزيران ئامادةكرد 25/2/2020دنى باآل بؤ كؤبوونةوةى خوَين وةزيرى

 بِرطةى( 48ة )بِرياردرا كة ساَلى خوَيندن بةردةوامى هةبَى، هةردوو وةزير لة بِريارى ذمار 25/2/2020
ؤ ئةوةى كة ب ،هةروةها هةردوو وةزيرى خوَيندنى باآل  سةرثشك كراون ،هةردوو وةزيرى ثةروةردة و( 3)

لة  2/ 26يةتى قةرةبووكردنةوةى ثرؤسةى خوَيندن دابنَيني، بِريارةكة وا دةركرا كة لة يضؤنيةتى ئال
وةكو رؤذى  وةزارةتى ثةروةردة سةرجةم ناوةندةكانى خوَيندن لة وةزارةتى ثةروةردة بكرَيتة ثشوو هةتا

وى بةهارةمان هةية هةتا ِرؤذى  ئَيمة خؤمان وةكو وةزارةتى ثةرةوةردة ثشو ،10/3ى لة ثاش  2/3
يةكةم رؤذى خوَيندمنانة لة ثاش ئةوة كة قسةى ىَل بكةين، بؤ ئةو ماوةية ئَيمة لة  24/3كة بة  23/3

كة لةبةردةستى بةِرَيزتان لةدةستةى  (52) بة نووسراومان ذمارة 30/3وةزارةتى ثةروةردة لة رؤذى 
( مان دانا كة ئَيمة لةطةَل براى A.B.C.Dهةية، ثالنى ) سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان تةفاسيَلةكانى

بةِرَيزم جةنابى وةزيرى خوَيندنى باآل ئةندام بووين لة ليذنةى وزارى بآلوبوونةوةى كؤرؤنا كة جةنابى 
سةرؤك وةزيران سةرؤكايةتى دةكرد و جةنابى جَيطرى سةرؤك وةزيرانيش جَيطرى ليذنةكة بوو، ئَيمة 

كؤبوونةوةمان ئةجنام دا، بؤ هةر قؤناغ بةنديةك ضى بكةين،  4/3ر كرد كة لة ثالنى خؤمامنان عةز
نةمانتوانى بة  10/4ضى بكةين، ئةطةر لة  10/4دةوام دةست ثَى بكةين لة  24/3ئةطةر نةماتوانى لة 

كة ئةو رؤذة   1/5نةمانتوانى طةيشتينة  15/4ضى بكةين، ئةطةر لة  15/4ثالنى بي لة ثالنى سي لة 
ضى بكةين، هةموو ئةوانةمان تةسليم كرد كة ثالنةكةمان لةبةردةستى بةِرَيزانى  2/5ة طةيشتينة ثشوو

ليذنةى باآلى ِرووبةِرووبوونةوةى كؤرؤنا بوو، لة كارنامةى دووةممان كة كؤبوونةوةيةكمان هةبوو وةكو 
بةوةش جارَيكى  ،ةزيرانى ِرووبةِرووبوونةوةى كؤرؤنا بةسةرثةرشتى جةنابى جَيطرى سةرؤك وليذنةى بااَل

ضونكة ثشوةكامنان وردة وردة درَيذ دةكرايةوة، كاتَيك كة دؤخةكة تةقيمة  ،ديكة ثالنةكانيان تاوتوَى كراوة
انى و وا بة ةكة بةجؤرَيك بوو كة ئاراستةكان بةرةو ئةوة بوو ناوةندةكانى خوَيندن وا بة ئاسيتةندروستي

خؤثارَيزى، بؤ ئةوةى كة بتوانني كةمرتين زةرةرةر لة ظايرؤسى  ضَيوةى سياسةتىوارضزوويي نةكرَينةوة لة
ةكى يكؤرؤنا و ئةو شةثؤَلةى ظايرؤسة دةربضني، ئَيمة لة وةزارةتى ثةروةردة بِريارمان دا كة خزمةتطوزاري

ئةليكرتؤنى بؤ قوتابيان و خوَيندكارانى كوردستان لة قؤناغى يةكى  بنةِرةتى تاكو ثةميانطاكان فةراهةم 
ةين، بؤ ئةم مةبةستة قوتاخبانةيةكى ئةليكرتؤنيمان دامةزراند، قوتاخبانةى ئةليكرتؤنى ثرؤسةيةكة بك
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ثالت فؤرمَيكة دةتوامن بَلَيم لة ئاستى ناوضةكة هاوشَيوةى نيية، دةوَلةتةكان ضؤن ثةنايان بردة بةر 
كوردستان ضيمان كرد، بة  خوَيندنى ئةليكرتؤنى و ضؤن ثةنايان بردة بةر خوَيندنى ئؤنالين و ئَيمة لة

ى مانط زياتر لة يةك مليار و ثَينج ( 6) اوةكو رؤذى ئةمرؤتثَيى ئةثدةيترتين ئامارى ِرَيكخراوى يونسكؤ 
ى هةموو قوتابيانى جيهان لةناو  %91,4دةوَلةت كة دةكاتة ِرَيذةى ( 191) سةد مليؤن قوتابى لة

ِرَينراون لة خوَيندن، دةوَلةتةكان ثةنايان بردؤتةبةر داب 19ناوةندةكانى خوَيندن بةهؤى ظايرؤسى كؤظيد/
دةوَلةت هةتاكو ئَيستا سيستمى ئةليكرتؤنى و ( 68) خوَيندنى ئةليكرتؤنى ياخود خوَيندنى ئؤنالين،

سيستمى ئؤنالين ثيادة دةكةن، هةندَيكيان ثةنايان بردووةتةبةر ئةو ثالت فؤرمانةى كة قاَلبَيكى حازر 
ئةوةى مايكرؤسؤفت يوز، طوطل كالس روم، وةكو ئةوةى بةرنامةكانى زوم كراون و هةن، وةكو 

ؤ لة وانة وتنةوةى بةكاردةهَيندرَين بةرنامى اليظ سايز بةكاردةهَينرَى، ئةو ئةثليكةيشنانةى كة ئةمِر
رتؤنى ئؤنالين، هةندَى دةوَلةتى ديكةش ثةنايان بردووةتة بةر ئةوةى كة مةنةسةيةكى تةعليمى و ئةليك

بة فرى بتوانن كة قوتابيان و خوَيندكارانى وآلتةكةى سووديان ىَل ببينن، بةآلم ثَى  ست بكاتدرو
ِرانةطةيشتوون بة تةواوةتى ئةو بالت فؤرمة كامل بكةن ئةوانةى كة لة دةوروبةرمانن وآلتةكانى وةكو 

بةردةستةكانى  هةروةها لة عرياقيش ئةو ثالت فؤرمة هةية، بةآلم تةواوى وانة ،ئوردن كردوويانة و
ةكى يثرؤسةى خوَيندن تياياندا بةردةست نني، ئَيمة لة هةرَيمى كوردستان، لةِروانطةى خوَيندنةوةي

يَلةكانى انة بؤ طرفتةكانى هيواقعيانة بؤ ذَيرخانى ثةورةدةيي لة ِروانطى خوَيندنةوةيةكى واقعي
طرفتى كةم كارةبا لة كوردستان، يانة بؤ يلةِروانطى خوَيندنةوةيةكى واقع ئةنتةرنَيت لة كوردستان

هةستاين ثالت فؤرمَيكمان ئامادةكردووة كة ئةو ثالت فؤرمةى لةطةَل هةموو ئةو بابةتانة بطوجنَى، 
خوَيندنةكةش خوَيندنَيكى ئةليكرتؤنى بَى، بؤ ئةم مةبةستة لةطةَل جةنابى وةزيرى طواستنةوة و طةياندن 

بكرَيتة فرى، بة كورتيةكةى ئةطةر ئاماذةيةك بة ثرؤذةكة  تةنسيقمان كردووة كة ئةو وَيبسايتةمان بؤ
بدةم بة ثرؤذةى قوتاخبانةى ئةليكرتؤنى بدةم دةتوامن لةسةر دوو ئاست ئاماذةى ثَى بكةم، لةسةر ئاستى 
تةكنيكى كة بةِرَيزتان وةكو ثةرلةمانتاران ئةطةر ثَيتان خؤش بَى لة هةندَى حاَلةتةكةى ئاطادار بن ئةوةية 

قوتابيمان تيا تؤماركردووة، ( 797440) قوتاخبانة تيا تؤماركراوة، داتاى( 6902) ثالت فؤرمة تا كة ئةو
مامؤستامان تيا تؤماركردووة، ئَيمة لةسةرةتاى كابينةى نؤيةم توانيمان كارَيك بكةين ( 129240) داتاى

دووةم طةورةترين  25/8/2019( ثةرةوةردة جَى بةجَى بكةين لة ِرؤذى Eكة ئةويش ئةوة بوو ثرؤسةى )
عةقدى ئةليكرتؤنى حكومةتى هةرَيمى كوردستان لةناو وةزارةتى ثةروةردة ئةجنام دا بؤ ثَيكةوة بةستى 
هةموو قوتاخبانةكانى كوردستان بة ئةليكرتؤنى، بةرنامةكةمان ثلةبةندية لة قؤناغى يةكةم داتاكانى 

ناوكؤطاكانى سةرجةم بةِرَيوبةرايةتي طشتى مامؤستايان و داتاكانى قوتابيانى كوردستان و داتاكانى 
ثةروةردةكامنان بة ئةليكرتؤنى كردووة، لة قؤناغى دووةم نووسراوى وةزارةتةكامنان نووسراوى 

سراوَيك لة وةكانى طشتى بؤ وةزارةتةكان ئةليكرتؤنية ثَيويستى ثةروةردة نيية، نويبةِرَيوبةرايةتي
كرتؤنى دَى بؤ وةزارةت و ئَيمة وةآلمى دةدةينةوة، ثَيويستى مديريةتى عامى تةربيةى سلَيمانى بة ئةلي
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بةوة نيية بةريدَيك لة سلَيمانييةوة بيهَينَى، لة قؤناغى سَييةم ثَيش ئةوةى كة قوتاخبانةكان داخبرَى ئَيمة 
دةستمان ثَيكرد لة بةِرَيوبةرايةتى ثةروةردةى رواندزةوة دةستمان ثَى كرد لة قوتاخبانةكانةوة بة 

دةكان و لة ثةروةردةكانةوة بؤ مديريةتى عامةكان و لةوَيشةوة بؤ ردَيت بؤ ثةروة وكرتؤنى نووسرائةلي
كة ثاش ئةوة دةوام ئاسايي بؤوة جَى بةجَى دةكرَى، ئَيمة سوودمان لةم سرتاكضةرة وةرطرت كة  ،وةزارةت

تان و هةموو قوتابيانى توانيمان لة ماوةيةكى قياسى دا ئةو داتا زؤرةى كة هةموو مامؤستايانى كوردس
(ى ثةروةردة، واتا داتايةكى ئةليكرتؤنى حازرمان بةردةست كرد، Eكوردستان داخل بكةين بة سيستمى )

 هاتني بؤ هةر مامؤستايةك و بؤ هةر قوتابيةك ثاسؤرد و يوزةرنةميَيكى خؤمان بؤ دروست كردوون،
وثاسةوة بؤ وةزيرى ناوخؤ و بؤ بةرَِِيز ظيديؤمان لة ماوةى كةرةنتني تؤمار كردووة، كة بة س( 1743)

ثارَيزطارى سلَيمانى و ثارَيزطارى دهؤك و ثارَيزطارى هةولَير كة هاوكارمان بوون لةطةَل كؤمةَلَيك لة 
ناوةندةكانى خوَيندن و هةروةها ئةو مامؤستايانةى كة بة خؤبةخشى كارةكةيان بؤ ئَيمة ئةجنام داوة 

مَيطابايت ( 400) و( سريظةر16) كمان لة وةزارةتى ثةروةردة دامةزراند كةجَيطةى تةقديرن، داتا سةنتةرَي
ئينتةرنَيتى  ثَيويست بوو، هاوبةشةكانى ئَيمة لةم ثرؤذةية كؤمثانياى نةورؤز تيليكؤم بوو، كؤمثانياى 

ة و بة سوفت ماكس بوو، لةطةَل ِرَيكخراوى يونسكؤ بوو، كؤى طشتى ئةم ثرؤذةية ئةطةر لة لة بازاِردا بكراي
طرَيبةست لةطةَل كؤمثانيايةكان بكراية بة مليؤنَيك و دووسةد هةزار دؤالر دةكرا، بةآلم يةك دؤالر و يةك 
سةنت لةسةر خةزَينةى حكومةتى هةرَيمى كوردستان نةكةوتووة و ئَيمة بة بةخؤبةخشى كردوومانة، 

ارى ثةروةردة ئةم كارانةيان كردووة، ئةوانةشى كة هاتوونةتة ثَيشةوة لةطةَلماندا وةكو ثَيشمةرطةكانى بو
لةو دؤخة سةختة كة دؤخى كةرةنتينة بووة، سوثاسى تايبةتيان دةكةين، ض لة كؤمثانياى نةورؤز تيليكؤم 

هةروةها ض لة كؤمثانياى سؤفت ماكس كة ديزاين و ئةثليكةيشنى  ،كة هاوبةشَيكى سةرةكيمان بووة و
ى يونسكؤش كة بةشَيكى زؤرى سَيرظةرةكةيان دابني كردووة و تةكنيكى ثرؤسةكةيان كردووة، ض ِرَيكخراو

ئةمرؤش ثاَلثشتى قوتاخبانةى ئةليكرتؤنيان ِراطةياندووة كة ئةوان فَينجى ئةو ثرؤذةية دةكةن و دةعمى 
دةكةن، كؤمثانياكانى ئينتةرنَيت بةسوثاسةوة لةِرَيطةى وةزارةتى طواستنةوة و طةياندنةوة ئةو 

ثالت فؤرمةيان فرى كردووة كةبريتني لة كؤمثانياكانى طةياندن كؤرةك تيليكؤم و   ئةثليكةيشنةيان ئةو
ئاسيا سَيَل و هةورةها كؤمثانياى زين، كؤمثانياكانى ئينتةرنَيت نةورؤز تيليكؤم و فاست لينك و ثةيك نَيت 

كؤمثانياكانى و ئاي نَيت و ئاى كيو و طؤران نَيت، هةموو ئةو كؤمثانيايانةى ديكة وةكو تيشك نَيت، 
يان  (www.ewana.krgئةسةرد، كؤمثانياى تارين نَيت، هةموو ئةو كؤمثانيايانة ئَيستا وَيبسايتى )

فرى كردووة، واتا ئةطةر ئةو هاوبةشى كؤمثانيايانة بةآلنسي ئينتةرنَيتيشيان نةبَى دةتوانَى وَيب سايتةكة 
ئةمة ئةوة بوو كة ئَيمة ويستمان ئةم ثالت فؤرمة دروست بكةين بة بارطرانى لةسةر بة فرى بكاتةوة، 

قوتابيان و خوَيندكاران دروست نةبَى، واتا هيض قوتابي و خوَيندكارَيكى ئَيمة ثَيويستى بة كِرينى كارتى 
ةَلوَيستَيكى بؤ ئةوةى ئةو وَيب سايتة بكاتةوة، ئةم كؤمثانيايانة هةموويان بة ه ،ئينتةرنَيت نابَى

نيشتمانييةوة هاتوونةتة ثَيشةوة ئةم ثالت فؤرمةيان بؤ ئَيمة فرى كردووة، ضونكة ئَيمة ئةم ثالت 

http://www.ewana.krg/


 119 

واتا لةناو ئةو وَيب سايتة  ،فؤرمةمان وا ديزاين كردووة هةموو شتةكانى لةِرووى تةكنيكيةوة ئيم بةى بَى
ب سايتةكة فرى بَى، لةناو ئةم وَيب سايتة كة بَى، كاتَى وَيب سايتةكة دةكةيتةوة هةموو شتةكانى ناو وَي

ئةم كؤمثانيايانة ئةم كارةيان كردووة قوتابى هيض بارطرانييةكى مةسةلةى ئينتةرنَيتى ناكةوَيتة سةر، 
دوو/ اليةنى بابةتى و جارَيكى ديكةش وابةستة بة اليةنى تةكنيكى ئةم ثرؤذةية ضؤنة، ئةم ثرؤذةية كؤى 

ة لة قؤناغى يةكى بنةِرةتى هةتاكو يبةردةست دةبَى كة بريتية لة ضى؟ بريتي وانةكانى خوَيندن تيايا
ى ئامادةيي و هةروةها بريتية لة ثةميانطاكانى هونةرة جوانةكان و ثةميانطاكانى وةرزش و ( 12) قؤناغى

 ثةميانطاى حكومييمان هةية،( 30) كة ئَيمة وةكو وةزارةتى ثةروةدة ،هةروةها ثةميانطاى كؤمثيوتةر
بةِرَيزان ئةم وانانة تؤمار كراون، ئَيمة لة وةزارةتى ثةروةردة جؤرةها زمانى خوَيندن و شَيوةزارى 
خوَيندمنان هةية، وانةكان تؤمار كراون بة زمانى كوردى و بةشَيوةزارى سؤرانى و شَيوةزارى بادينى، 

قوتاخبانةمان هةية، ( 119) ةةكانى ناو هةرَيمى كوردستان كيوانةكان تؤمار كراون بؤ قوتاخبانة عةرةبي
وانةكان تؤمار كراون بؤ ئةو قوتاخبانةى كةبة سيستمى ئينطليزى لة هةرَيمى كوردستان دا دةخوَينن، 
وانةكان تؤمار كراون بؤ ئةو قوتاخبانانةى كة بة زمانى سريانى لة كوردستان دا دةخوَينن، وانةكان تؤمار 

وركمانى لة كوردستان دةخوَينن، بؤ ئةوانةشى كة خوَيندنى كراون بؤ ئةو قوتاخبانانةى كة بة زمانى ت
ئيسالمى كة سةر بة وةزارةتى ثةروةردةن و بؤ ئةوانةشى كة خوَيندنى ثيشةيني، جةنابتان دةزانن 
خوَيندنى ثيشةييةكان بازرطانيية و زراعةية و صناعةية، هةموو ئةو وانانة تؤمار كراون، كةوا بَى هةوَلمان 

زمانةكان و هةموو شَيوة زارةكانيش  ةضاوى هةموو ثَيكهاتةكان و هةمووةمووى بكةين و ِرداوة تةختيةى ه
بكةين، ئَيستا قوتابى كة بةكارى دةهَينَى لة ئاستَيكى زؤر باش داية، ئةوةى كة دةتوامن بَلَيم لةسةرووى 

تفادةمان لة ثالت فؤرمَيك تةوةقوعاتى ئَيمةوة بوو ِريذةى بةكارهَينانى زؤر زؤر باشة، بةِرَيزان ئَيمة ئيس
كرد خؤمان ديزاينمان كردووة بؤ خةَلكى خؤمان، نةك ثالت فؤرمَيكى حازر بَيت و بَينني طرفتى هةبَى، 

يان  ،يان ناتوامن كؤمثيوتةرم نيية ئيستفادةى ىَل بكةم ،قوتابى بَلَي خةتى ئينتةرنَيت ناتوامن دابني بكةم
 ئةوةشدا ئةم ثالت فؤرمة بؤ ئةوةى تةفاعوىل نَيوان قوتابى و هةر يةكَيك لةو بابةتانةى ديكة، لةطةَل

خوَيندكار و مامؤستا دروست بَى بريمان لةوة كردةوة تةنها سةير كردنى وانةى تؤماركراو نةبَى، بريمان 
ةك لة نَيوان مامؤستايان و قوتابيان دا هةبَى، ثةيوةنديةكة ئةوةية يلةوة كردةوة ثَيويستة ثةيوةندي

و خوَيندكار دةتوانَى تَيكست بةشَيوازى نووسني، تَيكست ضات بؤ مامؤستاكةى بنَيرَى، ئةم قوتابى 
بةيانيةى  كة من هاتوومةتة دةرةوة لة ماَلةوة و منداَلةكةى خؤم لةطةَل مامؤستاكةى خؤى دةيان نووسى 

و ضؤن لة ظايبةر و بؤ يةكرت ثرسياريان دةكردو وةآلمى يةكرتيان دةدايةوة، هةروةها دةتوانَى ظؤيس وةك
وةتس ئةث، ظؤيسَيك دةنَيرى و دةتوانى ظؤيس بؤ يةك بنَيرن، هةروةها مامؤستا دةتوانَى كة ظيديؤ تؤمار 
بكات و بينَيرَى بؤ قوتابيةكة و قوتابيةكةش بةهةمان شَيوة، دةتوانن ئةرك و واجباتى ِرؤذانةى ماَليشةوة 

ة قوتابيةك، ئةوةى كة جَيطةى دَلخؤشية بةِرَيزان هةتا ئةم بؤ يةكرت بنَيرن، مامؤستا كاتَى واجب دةدات ب
هةزار قوتابى و مامؤستا  (547) ساتةى كة ثَيش ئةوةى بَيمة ناو هؤَلى كؤبوونةوةى ثةرلةمان
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كردووة لة ماوةى ئةم رؤذة، كةى ئةمة ِرَيذةيةكى زؤرة، ئةوةشى كة زؤرتر جَيطةى  ئةكاونتةكانيان ئةكتيظ
وةية بةِراستى ترسى ئَيمة و دَلةِراوكَيى ئَيمة لة وةزارةتى ثةروةردة لة قؤناغةكانى ة ئةويش ئةيدَلخؤشي

يةكى بنةِرةتى بؤ سَيى بنةِرةتى بوو، بةآلم زؤرترين ِرَيذةى بةكارهَينةر بة ثَيى ئةو تةحليل و بةياناتةى 
اديارة ِرؤَلى ة، كة ئةمةش ويكة سيستمةكة بؤمان دةكات لة قؤناغى يةك و دوو و سَى ى بنةِرةتي

خانةوادةكان هاوكارن، دايكان و باوكان هاوكارن بؤ ئةوةى كة مناَلةكانيان لةسةر ئةم جؤرة لة قوتاخبانة 
 ةِرابَين، قياسةن بة ئةو ذمارةيةى كة لةبةردةستمانة ذمارةى كؤى طشتى مامؤستايان و قوتابيان قياسةن ب

ياسةن بؤ ئةوةى كة ئَيمة لة دؤخى كؤرؤنا ناضارية، كؤى ئةوةى كة ثرؤسةكةمان بةوة دةست ثَى كردووة، ق
نةمانتوانى هيض ِراهَينانَيك بة مامؤستايان و بة قوتابيانى خؤمان بكةين، ئةوةى تةنها كردوومانة و 
ظيديؤى فَيركارى بووة دروستمان كردووة، ثرؤسةكة زؤر زؤر باش ِرؤيشتووة، بؤية قوتابيةكى زؤر تيايا 

طشتى ِرةنطة ئةو ثرسيارة دروست بَى ئةو قوتابيانةى كة دةستييان لة كؤمثيوتةر و  بةشدارة، بةشَيوةيةكى
وومنان ئةنتةرنَيت و الثتؤث و بةوانة ِراناطات، ئَيمة خاَلَيكى ديكةمان كردووة كة لةسةرةتاى دةست بةكارب

ة ثارَيزطاى ل 2000مان لةسةر كردووة، تةلةفزيؤنى ثةروةردةيي لة ساَلى لة وةزارةتى ثةرورةدة كار
بةس لةناو سلَيمانى وةردةطريا، لةسةرةتاى دةست بةكاربوومنان هاتني  ،سلَيمانى تةلةفزيؤنَيكى لؤكاَل بوو

مليؤن دينارى  (46) ( جةنابى سةرؤك وةزيران بودجةىHDئةم تةلةفزيؤنةمان كردة بة تةلةفزيؤنَيكى )
بيكةينة كةناَلَيكى سةرتاسةرى  ،َيكى ئَيض دىتةرخان كرد بؤ ثةرةثَيدانى ئةو كةناَلة كة بيكةينة كةناَل

كردة كةناَلَيكى ئَيض دى و هةروةها كةناَلَيكى سةرتاسةرى  يازدةكوردستان، ئةوة بوو كةناَلةكةمان لة مانطى 
لةسةر ثةخشى )دى ظى بيتى( لة ئامَيرةكانيان ئاى ستار و ئَيض دى لوكس و هةروةها لة ئامَيرةكانى ميكس 

ر و لة سلَيمانى لة دهؤك و لة طةرميان لة هةموو شوَينةكان كةناَلةكة وةردةطريا، ميديا لة هةولَي
جةنابى سةرؤك وةزيران تةوسيةى كردين كة ثَيويستة ئَيمة ديراسةى ئةوة بكةين ( 3) لةسةرةتاى مانطى

انة بة بؤ ئةوةى كة بتوانني ئةم كةناَلة بكةينة كةناَلَيكى ئامسانى، خؤش بةخت ،و هةماهةنطى بكةين
هاوبةشَيتى لة فةنت لةطةَل ِرَيكخراوى يونسَيف بة تَيضوويةك كة وةزارةتى ثةروةردة و حكومةتى هةرَيمى 
كوردستان ثارةكةى نةدا، نة دؤالرَيك و نة سةنتَيكمان وةكو حكومةت تيا سةرف نةكردووة، ئةوةش 

كخراوى يونسَيف بكةين، ِرَيكخراوى هاوبةشَيتى لةطةَل ِرَي ئينجازَيكى وةزارةتى ثةروةردةية توانيومانة
دؤالر كةناَلى ثةروةردةييان كة  (230400) يونسَيف خؤيان طرَيبةستيان لةطةَل كؤمثانيا كردووة بة بِرى

ئؤفيسى سةرةكى لة ثارَيزطاى سلَيمانيية لةوَى كردبَيتة كةناَلَيكى ئامسانى لةسةر مانطى دةستكردى نايلسات 
وةرى دةطرَى كة ئةمة قوتابيان و خوَيندكارانى بؤ وَينة ( 27500) تَيكةَل وظَير( 11137) بة فريكوَينسى

دةتوانن ئةطةر دةستيان بة قوتاخبانةى ئةليكرتؤنى ِرانةطةيشت سوود لةو كةناَلة وةربطرن كة ثةخشى 
كةناَلة ناوخؤييةكانيش وةرى بطرَى، بة كؤى طشتى ئةوةى كة ثَيمان كراوة لة ئةو ماوةيةى كة لة 

ة ئةليكرتؤنى و ينتني دابووين و ناوةندةكانى خوَيندن دابِراوة، هةوَلمان داوة ثةرة بة خزمةتطوزاريكةرة
دجييتاَليةكان و خزمةتطوزارى مؤدَيرني ميدياى و ثةروةردةيي بدةين، كة ئةمة ئةركى هةموو دةوَلةتةكان 
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سةى خوَيندن لة هةموو و هةموو حكومةتةكان بؤ ئةوةية بةرامبةر بة ناوةندةكانى خوَيندن و ثرؤ
شوَينَيكى دونيا لة كاتَيك دا كة ناتوانني فةيس توفةيس دانيشتنةكان بةم شَيوازة ئةجنام بدةن، كة ناتوانن 
مامؤستاكان و قوتابيةكانيان بضنةوة بؤ هؤَلةكانى خوَيندن هةموو دونيا ثةناى  بردووةتة بةر ئةوةى كة 

دنَيك ثيادة بكات كة خوَيندنَيكى ئةليكرتؤنى يان خوَيندنَيكى خوَيندنَيك ئاراستة بكات، هةروةها خوَين
 1/4/2020ئاماذةى ثَيدا لة كؤبوونةوةى  ةكو جةنابى وةزيرى خوَيندنى باآلئؤنالين بَى، ثرؤذةكةمشان و

لة ئةجنومةنى وةزيران وةكو ثرؤذةيةكى ثاَلثشتى كار ثرؤذةكةمان ثةسةند كراوة، خاَلَيكى ديكة كة 
بدةم ئةويش ئةوةية لة كؤبوونةوةى دوَينَيى ئةجنومةنى وةزيران ئَيمة لةسةر ئةوة ثَيك  ئاماذةى ثَي

( 11) ةكان، لة قؤناغى يةكى بنةِرةتى هةتاوةكو قؤناغىيهاتووين كة بةِرةضاوكردنى ِرَينمايية تةندروستي
ةوةكان بكةينةوة، ى ئامادةيي بة هةموو بةشةكانيةوة دةرطاى ناوةندةكانى خوَيندن و دةرطاى تاقى كردن

راتَيكى دَلنيا كةرةوة نيية كة كؤرؤنا لة كوردستان نةماوة، بة ةلةبةرئةوةى ناتوانني لة ئَيستادا هيض موئةش
( هةموو شوَينَيك WHOةكانى تةندروستى بة تايبةتيش )يثَيى تةوسياتى ِرَيكخراوة نَيودةوَلةتي

رؤذ  لة دواى كؤتا ضاك بوونةوةى يان كؤتا ( 15ـ  14) فةترةيةكى مةتاهى ثَيويستة كة كةمرت نةبَى لة
تؤماركردنى حاَلةت، لةبةرئةوة جةنابى سةرؤك وةزيران، جةنابى جَيطرى سةرؤك وةزيران كابينةى نؤيةم 

لةبةرئةوةى تةنها ناوةندةكانى  ،ثةرؤشى ئةوةية كة طيانى قوتابيان و خوَيندكارانى ثارَيزراو بَى ناكرَى
ى حاَلةتَيك ببني خوانةخواستة دؤخى كؤرؤنا ببَيتة ثةتايةك لة كوردستان و خوَيندن بكةينةوة تووش

ظايرؤسةكة ببَيتة ظايرؤشَيكى لؤكاَل و مةحةىل زؤر لة ئاستَيكى طةورة و طةشةكرد و تةشةنة بسَينَى، 
َيندن بؤ ئةوةى كة بِريارمان لَييداوة لة ئةجنومةنى وةزيران ئةوةية كة ئَيمة بِريارمان دا ناوةندةكانى خو

بؤ تاقى كردنةوةكان بكةينةوة و بة طوَيرةى ِرَينماييةكانى تةندروستى  (12) قوناغى يةك تاوةكو قؤناغى
و بةهةماهةنطى لةطةَل وةزارةتى تةندروستى حكومةتى هةرَيمى كوردستان، كة ئةمةش مةبةست لَيى 

 (11) انى قؤناغى يةك تاوةكو% كؤى وانةك71,9ثاراستنى سةالمةتى طيانى قوتابيان و خوَيندكارانة، 
بنةِرةتى لة ناوةندةكانى خوَيندن لة ناو كالسةكان و ثؤلةكان خوَينراوة، ضونكة ئَيمة وةكو وةزارةتى 
ثةروةردةى حكومةتى هةرَيمى كوردستان بةر لة دةست ثَيكى ساَلى خوَيندن ثالنى ساآلنة و كارنامةى 

خوَيندن لةالى ئَيمة ئيلتزامى ثَيوة دةكةن و بة ثَيى ئةو  ساالنةى وةزارةت ِرادةطةيةنني كة ناوةندةكانى
ثالنة دةرؤن، بة ثَيى ئةو ثالنةى كة حسامبان كردووة و ثشووةكانيشمان لَيى دةركردووة، ئَيمة توانيومانة 

كة بِريارمان دا بة هؤى ظايرؤسى  25/2ئةمساَل ساَلَيكى ئيستقرار بوو بؤ كةرتى ثةروةردة هة تا رؤذى 
يا توانيومانة ثرؤسةى خوَيندن بة شَيوازَيكى ئارام بةِرَيوة بةرين و لة ئاستَيكى باشيش دا بةِرَيوةى  كؤرؤنا

بةرين و بتوانني ناوةكانى خوَيندن كارى خؤيان بكةن، لَيرةشةوة لةبةردةم نوَينةرانى خةَلكى كوردستان 
يانة ئةوةى ثَييان بكرَى بؤ خزمةتى دةبَى سوثاسَيكى بَى ثايانى مامؤستايانى كوردستان بكةم كة توانيو

قوتاخبانةكان و ساَلى خوَيندمنان  21/9/2019قوتابيان و خوَيندكارانى ئَيمة ض لةناو قوتاخبانةكان كة لة 
كردووةتةوة و ض ئَيستاش لة قوتاخبانةى ئةليكرتؤنى بةردةوامني و ِرؤذانة تةفاعوليان لةطةَل قوتابيان و 
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ئةوةى ئةو دؤخةش ئةوانة شياوى ئةوةن كة سوثاسَيك بكرَين و لةطةَل  خوَيندكاران هةية سةرةِراى
نوَينةرانى خةَلكى كوردستان دا ئيشارةت بة رؤَل و ماندووبونى ئةو ثَيشمةرطانةى بوارى ثةروةردة بدرَى 
كة سةرمةشقى ئةو كارةن كة ئَيستا ثرؤسةى ثةروةردة بةجؤرَيك لة جؤرةكان بةردةوامى هةية، خاَلَيكى 

ى ئامادةيي كة بامسان لَيوة كردووة و لةطةَل جةنابى وةزيرى ( 12) كة سةبارةت بة قوتابيانى قؤناغىدي
 كؤبوونةوةى ئةجنومةنى وةزيرانيش كة ،ى موةحةدمان لةو بابةتة هةيةرخوَيندنى باآل ثَيشنيا

ةينةوة، ثَيموابَى ئَيمة يةكى ئةو بابةتة بكةين و ثاشان ثَيشنيارةكان بدردووكمانى ِراسثاردووة كة ديراسةهة
ؤش لة خزمةت ثةرلةمانى كوردستانني انشاهلل لة كؤبوونةوة بووين لة ئةجنومةنى وةزيران، ئةمِر

لةسةرةتاى هةفتةى ئاييندة ئَيمة ديراسةى خؤمان لة ئةجنومةنى وةزيران لة زووترين كات بِريارى 
ى خوَيندنيش ئَيمة ئةو بابةتانةمان ديارى يةكالكةرةوة لةسةر ئةو ثرسة دةدةين، سةبارةت بة ناوةندةكان

ثَيويسنت، كة تاقى كردنةوةى وةزارى تيا ( 12) كردووة و دوو فةرمانى وزارى كة بؤ قوتابيانى قؤناغى
دا  2020ى ساَلى ( 6) انة لة مانطىيبدةن كة تاقى كردنةوةى وزاريش بةثَيى ئةو ِرَينمايية تةندروستي

، لة كؤى طشتى ئةوة دؤخى كةرتى ثةروةدة بوو كة لةو ثريزنتةيشنة تاقى كردنةوةكان ئةجنام دةدةين
خستمانةروو بؤ بةِرَيزتان، بةآلم ئةوةى كة طرنطة ئةوةية كة ثرؤسةى ثةروةردة لة هةرَيمى كوردستان و 
هةروةها ثرؤسةى خوَيندن وةكو جةنابى وةزيرى خوَيندنى باآل ئاماذةى ثَيى كرد مامةَلةيةكى عاقآلنة و 

كان تةى لةطةَل كراوة، لةمةيان نةمانهَيشتووة بةسةر كواَلتى خوَيندن دابةزَى، لة هةندَى لة دةوَلةدروست
لةوانةية ناضار بن ثةنايان بردبَيتة بةر ئةوةى كة با هةموو قوتابيان دةربضن، هةندَيك ئةمساَل ساَلى 

كوردستان ئةمة شَيوازَيكى  عبور بَى و ساَلى عةدةم رسوب بَى، بةِراستى ئةمة بؤ ئَيمة بؤ هةرَيمى
ثةروةردةيي و هةروةها شَيوازَيكى فَيركارى و دروست نيية، ئَيمة دةبَى هةم سياسةتى خودثارَيزى 
بطرينةبةر، هةم دةبَى ِرةضاوى بةرذةوةندى قوتابيان و خوَيندكارانى كوردستان بكةين، لةطةَل ئةوةشدا 

ة ئةوةى كة كردوومانة لةناو ناوةندةكانى خوَيندن، دةبَى نةهَيَلني كواَلتى خوَيندن داببةزَى، بؤي
خوَيندوومانة ئةو زانستة و ئةو بابةتة فَيركاريانة هةبَى كة بة قوتابيانى كوردستان دراوة، ئةوةى كةشى 
كة ثَيويست بووة لةِرَيطةى ميديايةكى ثةروةردةيي و هةروةها لةِرَيطةى ثالت فؤرمَيك كة قوتاخبانةى 

نيومانة بةشَيكى زؤرى بة قوتابيان و خوَيندكاران بطةيةنني، بؤ ئةوة ثاش ئةويش لة ة توايئةليكرتؤني
ساَلى خوَيندنى ئةواندا ثالمنان دةبَى، بةآلم بةِرَيزان ئةوةى كة زؤر زؤر طرنطة ئَيمة تةنها بؤ ئةمساَلى 

ةى ساَلى خوَيندنى داهاتووش خوَيندن نابَى بري بكةينةوة، ئَيمة دةبَى بري بكةينةوة ِرَيكارةكامنان بة ئاراست
ئينقاز بكةين، ضونكة خوانةخواستة ئةطةر شةثؤَلى دووةمى كؤرؤنا لة ثاييز ثَيمان بطات ئةو كاتة دةرطاى 
ناوةندةكانى خوَيندنى زانكؤكان داخبةين لةوة دةضَى بكةوينة بةردةم دؤخَيكةوة كة وةكو ئةمساَل ئاسان 

ين، ئةطةر هيضمان نةخوَيند ناتوانني بِريارى تاقى كردنةوة بدةين، نةبَيت بِريار بدةين تاقى كردنةوة بكة
لةبةرئةوة ئةو ثالنةى كة ئَيمة تاوتوَيمان كردووة لة ئةجنومةنى وةزيران هةم بؤ ئةوةية كة خوَيندنى 
ئةمساَل نةفةوتَى، هةم بؤ ئةوةية كة تأمينى خوَيندنى ساَلى ئاييندةش بكةين و زوو دةست ثَى بكةين و 
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ؤرَيكيش بَى كة بتوانن خؤمان بثارَيزين، دووبارة سوثاستان دةكةم، جةنابى سةرؤكى ثةرلةمان و بةج
 دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان من هيض شتَيكم نةماوة، سوثاس.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:ق حسنيئبةِرَيز د.ِرَيواز فا
ةمان ئَيستا سةرةتا دةرفةت دةدةين بة بةَلَى زؤر سوثاس بةِرَيز وةزيرى ثةروةردة، بةِرَيزان ئةندامانى ثةرل

بةِرَيزان لة ليذنةى ثةروةردة و خوَيندنى باآل لة ثةرلةمانى كوردستان ثرسيارَيك و ِروون كردنةوةيان 
دواتريش دةرفةت دةدةين بة ئةندامانى بةِرَيزى ثةرلةمان ئةطةر لةسةر ئةو دوو بابةتةى كة  ،هةية

 ةيةكيان هةبَى، فةرموون ليذنةى ثةروةردة.بةِرَيزان وةزيرةكان باسيان كرد، قس
 بةِرَيز سالم عبداهلل حسن:

 بةناوى خواى طةورة.
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان. 

بةِرَيزان دةستةى سةرؤكايةتى و ئةندامانى ثةرلةمان، وةزيرة بةِرَيزةكان ئةو كاتةتان باش، وةك ليذنةى  
ة ثةرلةمانى كوردستان كة ئةركى ئَيمة بةدواداضوونى ثةروةردة و خوَيندنى باآل و توَيذينةوةى زانستى ل

كة دوو توَيذى هةستيار و ِراديكاَل و  ،كاروبارى هةردوو وةزارةتى ثةروةردة و وةزارةتى خوَيندنى باآلية
كاريطةر لة خؤى دةطرَيت كة بريتني لة توَيذى مامؤستايان و هةروةها توَيذى قوتابيان و خوَيندكارانى 

لةِرَيطةى ظيديؤ كؤنفرانسةوة  8/4/2020ة ليذنةى ثةروةردة و خوَيندنى باآل لة ِرَيككةوتى ئازيز، ئَيمة ل
بؤ ئةوةى مةشقةتى و  ،كؤبوونةوةى خؤمان ئةجنام دا كة تَييدا تاوتوَيى كؤمةَلَيك بذاردةمان كرد

م بذاردة كة بريتيى ماندووبوونى ساَلَيكى خوَيندنى قوتابيان و خوَيندكارانى ئازيز بةفرِيؤ نةِروات، يةكة
بوو لة ثةيِرةو كردنى سيستمى ئؤنالين تا ئةو كاتة ئةجنومةنى وةزارةتى خوَيندنى باآل بةنياز بوون 
ئيقرارى بكةن، ئَيمة وةك ليذنةى ثةروةردة و خوَيندنى باآل و ثَيمان باش نةبوو و لةالى خؤمان بة 

 ثةسةندمان نةزانى، لةبةر ضةند هؤكارَيك كة ئةمانةن: 
ةبوونى كارةباى بةردةوام لة هةرَيمى كوردستان، هةموومان دةزانني كة هةرَيمى كوردستان و ن -1

 باروردؤخى هةرَيمى كوردستان لة ض طوزةرانَيك داية.

رنَيت وةكو ثَيويست بة تايبةتيش لة طوند و دَيهاتةكان و لة ناوضة دوورة ةنةبوونى هَيَلى ئينت -2
ة هةموو ماَلَيك دا هةموومان دةزانني كةوا كؤمثيوتةر و دةستةكان تةنانةت هةر بوونى نيية، ل

تابلَيت و مسارت فؤن بوونى  نيية، بؤية لةبةر خراثى بارودؤخى خةَلكى كوردستان و هةموومشان 
قوتابي تةنيا يةك  ثَينجدةزانني كة لة هةندَيك خانةوادة و لة هةندَيك ماَلدا هةية كة زياتر لة 

دةتوانن ئةم قوتابيانة بة ئؤنالين لةطةَل مامؤستايةكانيان  ضؤن ،ذوورى نووستنيان هةية
بةردةوام بن، سةربارى ئةوةى كةوا ئيمكانيةتى فةراهةم كردنى ئةو ئامرازانةى ثةيوةنديان 

 نابَيت.
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بؤية ضةند ِراسثاردةيةكمان وةكو ليذنةى ثةروةردة و خوَيندنى باآل لةسةرى ِرَيككةوتني كة لةِرَيطةى 
 :خوَيندنى باآلى خوَيندنى باآلوة خستمانة بةر دةستى ئةجنومةنى وةزارةتى بةِرَيز وةزير

 15/5كة هةموو جيهانى طريؤدةى خؤى كردووة لة دواى 19يان/ ئةطةر ئةو ثةتايةى كؤظيد/يةكةم 
كانى خوَيندن بة زانكؤ و ثةميانطاكانيشةوة بةِرووى قوتابيان ندةبةرؤكى بةردا ئةوا دةتوانني دةرطاى ناوة

كة لة ِراستى دا ئةوةى كة  ،بكةينةوة و ئيدامة بة ثرؤسةى خوَيندن بدةين لة ناوةندةكانى خوَيندن دا
دةيبينني ئَيستا ئَيمة وةكو ثةرلةمانى كوردستان دةستمان بة كؤبوونةوةكانى خؤمان كردووة، 

دا كة ئةمرؤ لة خؤشبةختانة ئةجنومةنى وةزيرانيش لة كؤبوونةوةى دوَينَيى دا ضةند بِريارَيكى طرنطى 
ةوة دةوامى ( 6) ى مانطى( 11) ديوانى وةزارةتةكان دةست بة دةوامى فةرمى كراوةتةوة كة قةرارة لة

ئةمانة هةمووى ئاماذةى دَلخؤشكةرن كة ثَيمواية ئَيمة  ،ةكان دةست ثَى بكاتةوةيهةموو فةرمانطة حكومي
جةذنى رةمةزانى ثريؤز  بة قةناعةتى ئَيمة ى مانطيشةوة نةبَيت دواى ( 15) دةتوانني ئةطةر لة دواى لة

وةكو ليذنة دةتوانني دةرطاى ناوةندةكانى خوَيندن بةِرووى قوتابيان دا بكةينةوة، ئةطةر خوانةخواستة 
بةِرؤكى بةر نةداين تا ئةو بةروارةى كة ئاماذةمان بةوة  19رؤناية و ئةو ثةتايةى كؤظيد/ؤئةم ظايرؤسى ك

كة ئَيمة بة هةموو شَيوةيةك ثاَلثشتى  ،كرتؤنى نا ئيلزامى ثةيِرةو بكرَيتدةكرَيت سيستمى ئةلي ،كرد
دةكةين و لة كؤبوونةوةى ليذنةش بة ئامادةبوونى بةِرَيز وةزيرى ثةروةردة و بريكار و بةِرَيوةبةرى طشتى 

رةى وةزارةتى ثةروةردةى ثارَيزطاكان و ِراوَيذكارةكانى وةزارةتى ثةروةردة كة هةموومان ثاَلثشتى ئةو بِريا
وةكو  ،ثةروةردةمان كردووة و ئيقرارمان كردووة لة كؤبوونةوةكة كة سيستمى ئةليكرتؤنى نائيلزامى ببَيت

بيدايةت ئةو هؤكارانةى كة لة سةرةتادا ئاماذةم ثَيى كرد كة بةردةست نيينة، ئةوةى كة لة ئةجنومةنى 
َيشنيار دةكةين لةبةر ئةو هؤكارانةى كة بامسان وةزارةتى خوَيندنى باآل ئيقرار كراوة ئَيمة وةك ليذنة ث

نةك وةك ئةوةى كة ئَيستا بةِراستى لة هةندَيك لة  ،كردن كة سيستمى ئةليكرتؤنى نا ئيلزامى بَيت
زانكؤكان سيستمى ئؤنالين ثةيِرةوى دةكةن و لة هةندَى زانكؤكانيش سيستمى ئةليكرتؤنى ئيلزامى 

دةزانني ئةم سيستمة لة هةرَيمى كوردستان بة تايبةتيش لةم  زؤرةملَي ثةيِرةو دةكرَيت كة هةموو
قؤناغةى كة ئَيستا تَييداين سةركةوتوو نابَيت، لةبةرئةوةى كة ثَيشرت ئامادةكارى بؤ نةكراوة ثَيشم واية 

بؤ ئةوةى بتوانني سةركةوتوو بني و موفةق بني لة  ،لةم ماوة كةمةدا ناتوانني ئةو بةرهةظية بكةين
سياسةتى  ى خوَيندنى باآل كة لةِرابردوودادنى ئةم سيستمة هةموومان دةزانني بةِرَيز وةزيرثةيِرةو كر

حكومةتى هةرَيمى كوردستان و خودى وةزارةتى خوَيندنى باآلش دذى ثةيِرةو كردنى سيستمى ئؤنالين 
ظى بؤ بكرَيت لة بووة، بؤية ناكرَيت لة شةو و ِرؤذَيك دا ئَيستا بةر لةوةى ئامادةكارى بؤ بكرَيت بةرهة

هةرَيمى كوردستان ثةيِرةوى بكرَيت، بةِرَيزان ديارة هةندَيك ثرس و بابةتى هةَلثةسَيردراو و بَى وةآلم كة 
ِرةنطة ئةو دةرفةتة نةبووبَيت ئةو  19كى زؤرة هةن، لةبةر هاتنة ثَيشى ئةم ثةتايةى كؤظيد/ةماوةي

ةرفةتة دةقؤزينةوة بؤ ئةم ثرسيارانة ئاراستةى وةآلمانة وةكو ثَيويست بن وةربطرينةوة، بؤية ئةو د
هةردوو بةِرَيزان وةزيرى خوَيندنى باآل و وةزيرى ثةروةردةى حكومةتى هةرَيمى كوردستان بكةين، 
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هيوادارين وةآلمى ثَيويست وةربطرينةوة، سةبارةت بة دامةزراندنى سَى يةكةمةكانى سةر ئاستى زانكؤ و 
 سَيةوة كة زياترة لة  2017ة  2016ةمة مافَيكى ياسايي خؤيانة لة ساآلنى ثةميانطاكان كة لة ِراستى دا ئ

ساَل و ضوار مانطة كة ئةو مافةيان وةرنةطرتووةتةوة، ئةو مافة ياسايية كة دةبوواية دامبةزرابان تاوةكو 
ى ئَيستا دانةمةزراون، لة كؤبوونةوةكانى ثَيشووتريش لةطةَل كؤبوونةوةكانى ليذنةدا و ئامادةبوون

بةِرَيزيشتان ثَيشرت قسة لةسةر ئةم بابةتة كراوة، ثَيمان باشة بؤ هةموو خةَلكى كوردستان و بؤ 
يةكةمةكانى سةر ئاستى زانكؤ و ثةميانطاكان ِروون بكةنةوة كة ئايا ئةو بةربةستانة ضني كة ِرَيطرن 

ان كردنى بِروانامةى لةبةردةم دامةزراندنى سَى يةكةمةكانى سةر ئاستى زانكؤ و ثةميانطاكان، يةكس
دةرضووانى زانكؤكانى دةرةوةى ئيدارةى هةرَيم كة لةِراستى دا ئةوة ماوةيةكى زؤرة كة سةرقاَلى ئةو 
بابةتةين و تاوةكو ئَيستا وةآلمى ثَيويست وةرنةطرياوةتةوة، سةبارةت بة خوازياران و ثَيشكةشكارانى 

ةو بةِرَيزانةى كةوا لة تاقى كردنةوةكان دةرضوون و خوَيندنى باآل و دبلؤمى باآل و ماستةر و دكتؤرا ض ئ
ئايا ئةمانة ئةم بةِرَيزانة كةى  ،كورسيان بةدةست هَيناوة كة تاوةكو ئَيستا دةستيان بة خوَيندن نةكردووة

دةست بة خوَيندنيان دةكةن؟ كؤرسى ئةكادمييان؟ بة نيسبةت  ئةو بةِرَيزانةى كةوا لة تاقى كردنةوةكان 
م بةهؤى كةمى كورسى خوَيندن لةو بةشانة وةرنةطرياون، مةسريى ئةوانة بةكوَى دةطات؟ دةرضوون، بةآل

هةروةها ئةو بةِرَيزانةى كة بةهؤى ضةند منرةيةك كورسيان بةدةست نةهَيناوة و بة ثَيى ثالنى وةزارةتى 
نامةتان هةية بؤ خوَيندنى باآل كة كورسى دابني كراوة، ئةم كورسيانةش بة بةتاَلى ماونةتةوة، ئايا بةر

ئةوةى ئةو كورسية بةتاآلنة ثِر بكةنةوة؟ سةبارةت بة دةرماَلةى قوتابيان هةروةكو لة كؤبوونةوةكانى 
ئايا ئةم ثرسة بة كوَى طةيشت؟ ئايا ئةو ميزانيةى  ،ثَيشوو تريش قسة و باسَيكى زؤرمان لةسةرى كردبوو

بني كردنى ئةو بِرة ثارةية بؤ قوتابيانى زانكؤ و حكومةتى هةرَيمى كوردستان لة ئَيستادا كة تةحةموىل دا
ثةميانطاكان دابني دةكات؟ كةى و ضؤن دةتوانني ئةو ثرسة ضارةسةر بكةين؟ بةِرَيز وةزيرى خوَيندنى باآل 

تريش لةطةَل بةِرَيزتان ئةو بابةتةمان تاوتوَى كردووة قسة و باسى زؤرى لةسةر لة كؤبوونةوةكانى ثَيشوو
زانكؤ تايبةتةكان كةم كردنةوةى كرَى ى خوَيندنى زانكؤ تايبةتةكان، لةطةَل بةِرَيزتان  كراوة، بة نسبةت

%(  لة هةموو زانكؤ تايبةتةكان و تةنانةت كرَى ى 30طةيشتينة ئةو ئةجنامةى كةوا كرَيى خوَيندن )
ؤكان بة سوثاسةوة زؤربةى هةرة زؤرى زانك ،خوَيندنى ثارالَيليش هى زانكؤ حكومييةكانى طرتةوة

بةاَلم ئةوة جَيى نيطةرانيية  ،وةوى خوَيندنيان كةم كردية كردوو وة كرَيئيلتيزاميان بةو بِريارة ئيلزامي
دبوو ئةوانةى تاوةكو ئَيستا هةندَيك لةو زانكؤيانة كة لة كؤبوونةوةى ثَيشرتيش بة بةرَيزتامنان راطةيان

بؤ  ،كات بةدواداضوون بؤ ئةو بابةتة بكرَيت هيوادارين بة زووترين ،ى خوَيندنيان كةم نةكردؤتةوةكرَي
سبةت كةم كردنةوةى مووضة و يئةوةى بِريارى وةزارت كة ئيليزاميية وةكو خؤى جَيبةجَى بكرَيت، بة ن

ئَيمة ئاطادارين كة لة وةزارةتى خوَيندنى بااَل  ،دةرماَلةى مامؤستايان فةرمانبةرانى زانكؤ تايبةتةكان
( بةنوسراوَيكى فةرمى ئاطادارى 19/4/2020( لة رَيكةوتى )5091مارة )بةِرَيزتان بة نووسراوى ذ

سةرجةم زانكؤ تايبةتةكانتان كردؤتةوة كة بة هيض بيانوَيك لة ذَير ناوى هيض بيانوَيك دةست بؤ كةم 
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بةاَلم ئةوةى جَيى  ،ةبردرَيتنكردنةوةى مووضة و دةرماَلةى مامؤستايان و فةرمانبةرانى زانكؤ تايبةتةكان 
%( لة مووضة و دةرماَلةى 30داخة دواى طةيشتنى ئةم نووسراوة لة ضةند زانكؤ بِريارة كةم كردنةوةى )

كة بة بةَلطة لةبةر دةستمانة لة مانطى رابردوو ئةو بِرة  ،مانبةرانى بةِرَيز كراوةتةوةفةرمامؤستايان 
 تايانى طرَيبةست كة بةِرَيزثارةيةيان ىَل كةم كراوةتةوة، بة نسبةت بِريارى هةميشةيى بوونى مامؤس

كة تاوةكو ئَيستا مامةَلةكانيان نةطةيشتوون بة  ،سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران ئيمزاى لةسةر كردووة
بؤ ئةوةى  ،ثةروةردةكان هةموومان دةزانني لةبةر دةركةوتنى ئةم ظايرؤسة رةنطة ئةمة رَيطر بووبَيت

بةاَلم ثرسيارةكة لَيرةدا ئةوةية ئايا ئةمانة ئةم  ،ةردةكانئيجرائات و مامةَلةكانيان بةِرَيوة ببةن لة ثةرو
بةِرَيزانة كةى دةتوانن بضن لة ثةروةردةكانى سنوورى خؤيان دةست بة مامةَلةكانيان بكةن، بةنسبةت 
خةرجى دامةزراندنى سيستمى ئةليكرتؤنى ض لة وةزارةتى خوَيندنى بااَل ض قوتاخبانةى ئةليكرتؤنى لة 

ئايا ئةو خةرجيية كة لةم ثرؤسةية سةرف كراوة حكومةتى هةرَيمى كوردستان لة  ،دةوةزارةتى ثةروةر
يان ضؤن ضؤنى ئةم بِرة ثارةية ثةيدا كراوة، بة نسبةت موستةحةقاتى وانة بَيذان كة لة  ؟ئةستؤى طرتووة

ى وانة ئايا موستةحةقات ،دوو مانطى رابردوودا كة حكومةتى هةرَيمى كوردستان ثشووى فةرمى راطةياند
بَيذان وةك خؤى ئةو دوومانطة بؤيان هةذمار دةكرَى يان نا؟ ئةى مةصريى وانةبَيذان بة ضى  دةطات؟ 
مووضةى مامؤستايانى قوتاخبانة تايبةتةكان كة لةم دوو مانطةى رابردوودا بؤيان هةذمار دةكرَى؟ وة 

رابردوودا ثشووى ة لةم دوو مانطةى بابةتى كرَى خوَيندنى ئةو قوتابيانةى كة لة قوتاخبانة تايبةتةكانن ك
ى خوَيندنة لةم قوتابية رايان طةياندووة، ئايا ئةم كرَي ة حكومةتى هةرَيمى كوردستانفةرميان هةبووة ك

بةِرَيزانة وةردةطريَيت؟ بة نسبةت خوَيندنى ئةليكرتؤنى بؤ قوتاخبانة كوردييةكانى شارى كةركوك كة تا 
بؤية هةرضةندة بةدواداضوومنان كرد ثَيم وابوو لةم يةك دوو  ،َينةدرابووئةم دوايية ثَيم وابَيت كؤديان ث

ئةطةر بةِرَيز وةزيرى ثةروةردة وةاَلمى ئةم ثرسيارةمانبداتةوة، بة نسبةت بابةتى  ،رؤذة كؤديان ثَيدراوة
وةردة راستى ئَيمة وةك ليذنةى ثةرةبى زانستى و وَيذةيى و ثيشةيى كة دخول عامى ثؤىل دوازدةى ئامادةي

ثَيمان باشة دخول عام بؤ ثؤىل  ،ك ثاَلثشتى ئةم بريؤكةية دةكةينخوَيندنى بااَل بة هةموو شَيوةية و
 دوازدةى ئامادةيى زانستى و وَيذةيى ثيشةيى رةضاو بكرَيت. زؤر سوثاس.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:ق حسنيئبةِرَيز د. رَيواز فا
كةةةاك )عب بةةةزامن  لةةةةمان وا نةةةدامانى ثةر ئةةةةم بةةةةِرَيزان ئة لةةةةماوةى  كةةةة  سةةةيارةكانى  هةةةةموو ثر سةةةالم(  دال

تةةةوة يةةان كؤبؤ كةةردى ،سةةاَلةيا ال يةةا  بةةوو لَيرة نةةا  هةةةمووى هَي نةةة  تةةر  ،ليذ جةةارَيكى  يةةة  يةَةى وا بةةوو ث ثةةَيم وا
تةةةةوة سةةةت ناكةوَي نةةةةى دة يةةةرة بةِرَيزا تةةةةوة  ،ئةةةةم وةز بةةةة كا يةةةزام  نةةةد ئيلت نةةةةى تايبةمتة لةةةة ليذ بةةةةِرَيزان 

نةةةةى تايبةمتة نةةةدامانى ليذ كةةةةن ئة كةةةةنب قةةةةوة ب بةةةة دوو دة يةةةزام  ئةةةةبَيت ئيلت سةةةةرؤكى  ،نةةةد  ضةةةونكة 
تةةةرى  نةةةدامانى  ئةةةةوةى ئة بةةةؤ  بةةةَي وة  هةةةةمووتان  سةةةيارى  كةةةردى ثر سةةةيارانةى  ئةةةةو ثر ضةةةَى  ثةةةَى دة نةةةة  ليذ

كةةةةةن سةةةةيار ب تةةةةوانن ثر لةةةةةمانيش ب يةةةةرى  ،ثةر ثةةةةةروةردة و وةز يةةةةرى  بةةةةةِرَيزان وةز مةةةةة  ضةةةةةندة ئَي هةر
بةةةا بةةةةت  بةةةةتَيكى تاي بةةةؤ با مةةةان  نةةةدنى بااَل بةةةووخوَي هةةةةم  ،نط كرد طةةةةجنن  يةةةرى  هةةةةم وةز ئةةةةوان  بةةةةاَلم 
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مةةانن هةةةرَيمى خؤ مةةةتى  يةةرى حكو نةةدامانى  ،وةز كةةة ئة نةةةوة  سةةيارانة بدة ئةةةو ثر هةةةموو  مةةى  ئةةةبَى وةاَل
 بةِرَيزى ثةرلةمان كردوويانة. بةَلى كاك )مسلم(، فةرموو.

 بةرَيز مسلم عبداللة رسول:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةةِرَيزةكانى سةرةتا بةخَيرهاتنى  مةةة  تةةةواوى ئةندا بةةؤ  يةةة  يةَةزم هة هةر سَى وةزيرى بةِرَيز دةكةم وة ساَلو ر
ثةةةروةردة و  ،ثةرلةمان نةةةى  لةةة ليذ براى بةِرَيزم كاك )عبدالسالم( باسى هةموو ئةو كَيشانةى كرد كة ئَيمة 

نةةدا وة  شةةتيدا ئةجنامما تةةةواوى خوَيندنى بااَل لة ئةجنامى كؤبوونةوةكامنان لة كةرةنتينةى ط طةةةَل  هةةاورام لة
كةةرد بةةةِرَيزةكانى  يةةرة  لةةة وةز نةة ،ثرسيارةكانيش كة  كةةات  يةةة وة دوو  اطرممةةن  ضةةوكم هة سةةةرجنى ب يةةةك دوو 
سةةيار ئةةةو ثر تةةةواوى  سةةةر  مةةة  سةةياريش بيخة ئةةةم اثر كةةة  بةةوو  بةةاش  شةةم  كةةردى وة ثَي بةةةِرَيزم  بةةراى  كةةة  نةى 

يةَةركؤبوونةوة زةروورةى كة ئةمرؤ لةطةَل هةردوو وةزيرى بةرَيز ك سةةتيش ل يةةرى تةندرو كةةة وةز يةةة ةرا   ،بوا
ضةةاو  ،بؤ ئةوةى مبانتوانيباية قسة لةسةر رَيى و شوَينةكانى تةندروستيش بكةين لة داهاتوودا ئايا ضؤن بةر

كةةة  ئةةةوةى  سةةتيارةدا،  سةةتةمة هة ئةةةم سي روون دةبني لة دةستكردنةوة بة ثرؤسةى خوَيندن و تةواو كردنى 
لةةة هةية بةِرَيزان زؤر كَيشة باس ك كةةرد  يةةان  مةةةى دياريكراو ثةةالن و بةرنا سةةى  بةةةِرَيز با يةةرى  هةةةردوو وةز را 

ئةةةلي ،هةردوو وةزارةتةكانيان رتؤنى و كبةاَلم بةراستى ئةوةى كة الى من طرفتة ئيلزامبوونى ئةو سيستةمة 
رةيان هةية ئؤن اَلينةية كة لة خوَيندنى بااَليا ئَيستا ثةيرةو دةكرَى وة بةشَيكى قوتابيان طرفتَيكى زؤر طةو

نةةة زؤر ث يةَةتوة رؤذا يةَةوة دةكر نةةدميان ث هةةةر بةرا ،ةيوة يةةة  يةةةبؤ هةةةر بةرنامة يةَةك  و  هةةةر ثالن كةةة سةةتى  ك 
يةَةداين نةةةوةى نو ئةةةزمونَيكى تاقيكرد لةةة  مةةة  بةةةِرَيزيان  ،دارَيذراوة ئَيستا ئَي سةةتيفادة وةك  سةةوود و ئي ئةةةكرَى 

بةاَلم ناكرَى لةم ماوة كةمةى  ،مة سوودى لَيببينرَيتباسى كرد لة داهاتوودا لة سااَلنى داهاتوو بكرَيتة بةرنا
يةةةيبَيتة ئيلزامى ئيجبارى لةسةر قوتائَيستادا بكر يةةة  ،ان كة بةراستى مةنهةجَيكى نوَي  نةةوَي  سةةتةمَيكى  سي

بةةةجَيكردنى 30بةشَيكى مامؤستايامنان دةكرَى بَلَيني ) لةةة جَي نةةني  سةةاز  منةةان و ئامادة يةةان فَيركارا سةةتايان خؤ %( مامؤ
شةةةى ئ لةةة كَي كةةرا  بةةاس  كةةة  يةةة  مةةان هة جةةؤرى تر شةةةى جؤراو ةم سيستةمة نوَييةدا، جطة لةوةى كة بةراستى ئَيمة كَي

سةةةر  كةةات لة سةةت دة طةةةورة درو تةةى زؤر  ئابوورى، كَيشةى شةبةكان لة كَيشةى لؤجستى ئةوة كة بةراستى كَيشة و طرف
كةةرَى ى قوتابيامنان كة ناتوانن ئةم ثرؤسةية بة باشى ببةنة ثَيشةوة، ئي شةةةى  كةةرد كَي سةةى  بةةةِرَيزم با بةةراى  نجا وةك 

 خوَيندمنان هةية كة بةراستى قوتابيان
 :/ سةرؤكى ثةرلةمانق حسنيئواز فارَيد. بةِرَيز 

تةةةوة بةةارة بكةي ئةةةو دوو سةةةى  نةةابَى ق سةةلم(  لةَةة  ،كةةاك )م ئةةةو كؤمة نةةة  لةةة ليذ كةةردووة  تةةان  يةَةوة ئيتيفاق ئ
 .ثرسيارةتان هةية ئةطةر ئيزافةت هةية بيَلَى

 بةرَيز مسلم عبداللة رسول:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

نةةدييا كةةة ثةيوة شةةانةى  يةةة نئةةةو بة يةةةوة هة لةةوم ،بةةة عةمةلي يةَةذى ع شةةكى كؤل سةةتى ثزي سةةة  ،بةرا هةندة
كةةرَي بةةؤ ب سةةابيان  نةةة حي بةةَى ئةوا سةةتى د نةةدنى  ،بةرا تةةى خوَي يةةارى وةزارة لةةة بِر شةةَيك  سةةتى بة ضةةونكة بةرا
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كةةراون شةةك  كةةان سةرث يةةا زانكؤ كةةا  بااَل لةَةة ب خةةؤى مامة بةةةتى  نةةى تاي بةةةثَيى ثال يةةة و هةةةر زانكؤ كةةة  بةةةوةى 
خةةةؤى بةةةارودؤخى  طةةةةَل  لةةةة  ،لة بةةةَى  سةةةت دة بةةةؤ درو يةةةان  كةةةان طرفت لةةةة زانكؤ شةةةَيك  يةةةة بة ثةةةَيم وا سةةةتى  بةرا

لةةةة يضةةةؤن كةةةة  نةةةةى  ئةةةةو حانووتا سةةةتى  يةةةة بةرا مةةةان هة سةةةتةمة  وة طرفتَيك ئةةةةو سي بةةةةكارهَينانى  يةتى 
ئةةةةو كافرتياي نةةةةكانا وة  لةةةة قوتاخبا كةةةرَى  طةةةةَل ب لةةَةةيان لة ضةةةؤن مامة ئةةةةبَى  نةةةان  لةةةة زانكؤكا كةةةة  نةةةةى  ا

 بارودؤخَيكدا كة لةو ضةند مانطةدا زةرةريان كردووة.
 :/ سةرؤكى ثةرلةمانق حسنيئواز فارَيد. بةِرَيز 

 )هلز( خان، فةرموون.
 بةرَيز هلز امحد حممد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ثةةةروةردةيَي، دةسخؤشي سةرؤكا ليذنا دكةم كو ثرسيا يةةرا  بةةؤ وةز هةةةي  سةةيارةكا  را مة ثَيشكةش كرن، من ثر

يةةا  كةةرن، دَي قوتاب بةةةجَي  يةةة جَي يةةارة هات ئةةةو بر طةةةر  يةةان و ئة يةةا قوتاب عةةام  خةةول  بةةؤ د يةةة دان  ئايا بِريار هات
سةةتيا  شةةتيا لؤج نةةَي ثاَلث يةةة كر ظةةة هات طةةةر ئة نةةا؟ ئة ئةةان  طةةرينت  شةةي د نةةةوةي بةرايي تةمهيديش يان تاقي كرد

خةةوال ماددةي د طةةةر د عةةةن ئة ئةةارامَي، تةب ي دظَينت، ثالن وان هةية بؤهَي ضةندا يان نا؟ هةروةصا بؤ دكتؤر 
تةةا  نةةا وي وةزارة يةةا ثال ضةةن، ئا نةةة دَي دةر تةةاقي كرد ضةةنة  يةةا ب تةةابي  شةةا قو يةةةكا با كةةرن، رَيذة قةةرار  تةةة ئي عةةام ها

ئةة بةةؤ خوَيندنا باالتا هةية كورسيت بؤ ظان ذمارا زؤر قوتابيان بَيتة دابني كرن  هةةةر  يةةرت  سةةياراكا د نةةا؟ ثر ان 
جةنابا وةزيري ثةروةردةي ئةظةية تاقي كردنةيةت قوتابيةت قؤناغا غري مونتةهيا ل ئَيكي هةتا نؤهَي، كو 
شةةتيتة  كةةرن طةي تةةاقي  يةةا  نةةَي، ئا يةةة كر سةةي دوو نةهات هةةةظي كور سةةاال  هةر كورسيةكي دة، بيسيت بدةها، ئةظ 

دَيتة كرنَي؟ ض ثالن بؤ وَي تاقي كردنا دَيتية داناتن، كو ئي لة  سةدي دَيتة كرنَي يان تاقي كرن دي شةسيت
يةَةي  1/6 نةةني كر ئةةةم دزا يةةة،  ئةةارامَي ئةظة تةةؤر  بةةؤ دك مةةن  سةةيارا  تاقي كردنا لظان قؤناغا دَيتة كرنَي، يةك ثر

شةة يا خوَيندنَي يا ثارالياال يا ديرت ذي قستا هاتنة دان، ل هةندةك كةسانَيت هةن، هةندةك قوتابيةت هةن نة
ثةةةرورةدة  يةةا  سةةتا كول سةةتا، مامؤ يةةذم مامؤ يةةةتيا دب ئةةابووري، تاب قسيَت دووةمَي بدةن ذبةر نوكةيا بارودؤخيا 
بنياتيت دخَينن دوو قستا دةدةن، ئايا وةنةلبةرَي ثالنةكا بةر عةفوية مامؤستايَي بكةن لبدانة قسيَت دووَي 

 يان نا؟ سوثاس.
 :ةمان/ سةرؤكى ثةرلق حسنيئبةِرَيز د. رَيواز فا

 سوثاس، )ئاشنا( خان، فةرموون.
 بةرَيز ئاشنا عبداللة قادر:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةةبارةت  بةخَيرهاتنى وةزيرة بةِرَيزةكان دةكةم زؤر بة كورتى ئةو ثرسيارنةى كة من هةمبوو )هلز( خان
شةةةى ئين ئةةةوة بة دخول عام كردى جارَيكى تر دووبارةى ناكةمةوة، بةاَلم تايبةت بة كَي سةةى  تةةةرنَيت زؤر با

نةةدنى  سةةةى خوَي سةةةرةكييةكانى ثرؤ سةةيةكانى  هةةةرة ئةسا شةةة  لةةة كَي كةةة  تةةةرنَيت يةكَي شةةةى ئين كةةة كَي كةةرا 
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كةةراوة سةةةر  ثةةةروةردة ضارة تةةى  بةةة وةزارة سةةةر  نةةدكارةكانى  بةةؤ خوَي مةةة  بةةؤ  ،ئةةةليكرتؤنى ئة كةةؤ و بةةةاَلم  زان
كةةؤ ة شَيوازيك لة شَيوازةكان بري لةوة نةكراوةتةوة كة ب ،وةارثةميانطاكان ضارةسةر نةك نةةدكارانى زان بؤ خوَي

خيوَينن لة رَيطاى ثرؤطرامى ئؤنالينة، ضونكة زؤربةى وانةكانيان كة ئة ،كانيش ضارةسةر بكرَيتو ثةميانطة
تةةةرنَيت،  ئةو تَيبينيانةى كة هةية لةسةر كة ثَيويستى بة ئينتةرنَيتى بةردةوام هةية، هةموو لةَةى ئين بة هَي

سةةَيكيان سيارَيكى ثر كةةة كؤر نةةةى  تةةؤرا ئةوا ترم بؤ بةِرَيز وةزيرى خوَيندنى بااَل خوَيندكارامنان ماستةر و دك
كةةة يخوَيندووة ئَيستا لة كؤرسى دووةمن واجبة لةسةريان يةكَيك لة ثَيداويستييةكانى خوَيندني يةةة  ان ئةوة

سةة ،بؤ هةر وانةَيك  توَيذينةوةى زانستى ئةجنام بدةن طةةاى زاتلةةة ئَي نةةةوةى ايا دةر خةةراوة وة توَيذي كةةان دا نكؤ
بةةةو  شةةنت  سةةت راطةي سةةتايا دة لةةة ئَي زانستى ثَيويستى بة كتَيب هةية ثَيويستى بة سةرضاوةى نووسراو هةية 
كةةة  نةةةى  ئةةةو توَيذينةوا كةةرَى  بةةؤ ب سةةانيان  كةةار ئا شةةَيوازةكان  لةةة  شةةَيوازَيك  بةةة  يةَةت  تةةة دةب ضةةاوانة زةمحة سةر

 زؤر سوثاس. ويستةو لَييا داواكراوة هةَلبطريَى،ثَي
 :/ سةرؤكى ثةرلةمانق حسنيئد. رَيواز فا بةِرَيز

 ى ئةوة )د.طالويذ(، فةرموون.واكاك )شةمؤل( د
 :بةرَيز شةمؤل اشني صابر
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

كةةرا نةةةوة  يةةةن برادةرا يةةاتر لةال بةةوو ز سةةت  كةةة ثَيوي سةةيارانةى  سةةتة زؤر  ،ئةةةو ثر كةةة ثَيوي ئةةةوةى  بةةةاَلم 
مةةةة  سةةةةرجنى خبة ثةةةةميانطاكانمةةةن  كةةةؤ و  لةةةة زان نةةةة  كةةةرَى ى خوَيند نةةةةوةى  كةةةةم كرد يةةةة   ،سةةةةر ئةوة

ثةةةةةميانطا  كةةةةؤ و  نةةةةضةةةةونكة زان طةةةةة خوَي مةةةةاوةى دوو مان يةةةةةكان  سةةةةتاوة وئةهلي بةةةةةى  ،دن راوة بةةةةةاَلم زؤر
نةةةوة نةةةى بَلَي حمةةازر وا بةةة  يةةة  يةَةدا لةوانة سةةتايان لةو سةةتايان ،مامؤ تةةة مامؤ ثةةارةش نادرَي كةةة  تةةة   ،ئةةةو كا

سةةتة  يةةة ثَيوي مةةاوةىبؤ يةةان  لةةة قوتاب شةةبوون  كةةرَى، لَيخؤ طةةة ب شةةةش  ئةةةو دوو مان كةةة  بةةةوةى  سةةةبارةت 
سةةتة وةزارة نةةدن ثَيوي بةةؤ خوَي مةةاوة  تةةة  هةةةبَيتةةهةف نةةى  كةةى ورد و روو بةةااَل ثالنَي نةةدنى  نةةة  ،ى خوَي بةةؤ منو

لةةة ) طةةةر  كةةردووة2/5ئة سةةتى ثَي ئةةؤنالين دة بةةة  ثةةةميانطاكان  كةةؤ و  نةةدَيك زان لةةة هة سةةتا  كةةة ئَي طةةةر  ،(  ئة
شةةةة 2/5)لةةةة  كةةةة ثَيويستي ئةةةةوةى  كةةةرَى؟ وة  حةةةان دة كةةةةى امت يةةَةت وة  ضةةةةند دةخوَينر ضةةةةندى  هةةةةتا   )

حةةةان بةةةؤ امتي نةةةةبَى  خةةةل  خةةةوَينرَى دا ئةةةؤنالين دة نةةةدنى  بةةةة خوَي كةةةة  سةةةتى  بةةةةى زؤرى  ،بةرا ضةةةونكة زؤر
نةةة يةةةةدخوي مةةةةعلومامتان هة مةةةى  كةةةة ئَي ئةةةةوةى  بةةةةثَيى  كةةةةن  شةةةدارى نا بةةةةى  ،كارةكان هؤ ضةةةونكة زؤر

يةةةةةان  نةةةةةدةكاننزؤرى قوتاب سةةةةةةبارة ،لةةةةةة طو بةةةةةاوة،  نةةةةةةبوونى كارة بةةةةةةهؤى  تةةةةةى يةةةةةاخود  بةةةةةة وةزارة ت 
ثةةةؤىل بةةةؤ  كةةةرد ثةةةةروةردةش  سةةةياريان  بةةةوو ثر يةةةار  بةةةرادةران د ثةةةةروةردة  ،دوازدةش  تةةةى  سةةةتة وةزارة ثَيوي

نةةةةكى رو ثةةةؤىل دوازدةوثال بةةةؤ  هةةةةبَيت  ضةةةةنديان  ،نةةةى  يةةةا  بةةةن  خةةةل دة هةةةةموو دا يةةةا  بةةةزانن ئا ئةةةةوةى  بةةةؤ 
ضةةةةنديان دا بةةن و  خةةل دة نةةةابندا نةةةدكارانى  ،خةةل  بةةؤ خوَي ثةةةةروةردة  تةةى  بةةةؤ وةزارة طةةة  كةةةة طرين ئةةةوةى 

ثةةؤىل ) نةةةرةتى  نةةةبووة1،2ب مةةارة  يةَةرى ذ ئةةةوةى ف نةةةبووة ،( وة  يةةت  يةَةرى ث بةةة  ،ئةةةوةى ف يةَةت  ضةةؤن دةب
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يةةَة ضةةةؤن دةب يةةةان  نةةةةرةتى  سةةةَىثةةةؤىل دووى ب ثةةةؤىل  بةةةؤ  بةةةروا  ثةةةؤىل دوو  لةةةة  بةةةةاَلت  بةةةابِروا  سةةةتة  م؟  ثَيوي
 كة كَيشةى بؤ دروست دةبَى، سوثاس.، ضونتةعويز بكرَيتةوة

 :/ سةرؤكى ثةرلةماننيق حسئبةِرَيز د. رَيواز فا 
 )د.طالويذ(، فةرموون.

 :عثمانبةرَيز طالويذ عبيد 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

كةةةةم بةةةةِرَيزةكان دة يةةةرة  سةةةى وةز نةةةةى  ،سةةةةرةتا سوثا كةةةرا ئةوا بةةةةيان  سةةةيارةكان زؤر هةةةةموو ثر سةةةتى  بةرا
ثةةةَي كةةةةس  ئةةةاخر  مةةةةوةرا كةةةة  بةةةارة ناكة سةةةيارةكان دوو طةةةا  ثر سةةةةرجنَيك  ،دة ضةةةةند  كةةةورتى  بةةةة  زؤر 

كةةانى  فةةةرمووى كؤمثانيا ئةةاالن(  يةَةز )م.  بةةة ِر كةةة  ئةةةليكرتؤنى  نةةدنى  ئةةةو خوَي سةةبةت  بةةة ن مةةة روو  دةخة
فةةةرى بةةةة  كةةةردووة  تةةةذمَيرَيكيان  ضةةةةند كا سةةةتة  تةةةةرنَيت را كةةةة  ،ئةن يةةةة  بةةةاش ني كةةةةى  بةةةةاَلم كوالَيتيية

يةةة كةةة  ،فري يةةةبةةةاَلم خةتة يةةة ،ني يةَةوةى  ،شةةةبةكة ني يةةان زؤر زؤر ث سةةتى قوتاب كةةة بةرا شةةةَيكة  ئةةةوة كَي
كةةةةة دة يةةةةة  نةةةةة ئةليكرتؤني ئةةةةةو خوَيند سةةةةبةت  بةةةةة ن نةةةةاَلَينن وة  يةةةةا دة يةةةةان دَلن سةةةةتة قوتاب  طةةةةاتن ثَيوي

ضةةن يةةة دةرب لةةةو دَلةراوكَي نةةةوة  بةةة  ،بكرَي مةةة  يةةا ئة شةةتيكارةتةئا يةةدى ثاَلث نةةا ؟ئك يةةان  يةَةت  خةةل دةب يةةا دا  ؟ئا
لةةة ضةةونكة ز مةةة  بةةااَل ئَي نةةدنى  سةةبةت خوَي بةةة ن يةَةرن،  مةةة دةن بةةؤ ئَي سةةيارانة  ئةةةو ثر يةةةكان  بةةةى قوتاب ؤر

يةةةة مةةةان هة شةةةى ئايتي يةةةذةكان بة بةةةةى كؤل لةةةة  ،زؤر تةةةةوة  يةةَةك بكا هةةةةر خول ئةةةايتى  شةةةى  بةةةوو بة سةةةت  ثَيوي
نةةةةةكان كةةةةةين ،راطةياند سةةةةتاكان ب بةةةةؤ مامؤ سةةةةةرذمَيرييةك  بةةةةَيني  مةةةةة  طةةةةةر ئَي يةةةةنني  ،ضةةةةونكة ئة دةب

بةةة يةةَةذةَيكى  يةةةةر شةةةارةزاييان هة نةةةة  ئةةةايتى و لةوا لةةةة  لةةةة  ،اش  يةةةة  شةةةارةزاييان ني يةةةش  يةةَةذةَيكى زؤر بةةةةاَلم ر
نةةةةةكان مةةةةاركردنى وا يةةةةان ،تؤ بةةةةؤ قوتاب نةةةةاردنى  ضةةةةؤنيةتى  لةةةةةكان طريو ،لةةةةة  يةةةةةلةةةةة ئيمَي يةةةةان هة  ،طرفت

يةةةان  بةةؤ قوتاب سةةتابا  خةةؤى هة لةَةى  بةةة رؤ ئةةايتى  شةةةى  يةةة بة يةةة دةبوا شةةةية، بؤ هةةةموو كَي ئةةةوة  سةةتى  بةرا
صةةةتةن  بةةخا بةةدابا  نةةةوةَيكى  ئةةيعالم روونكرد طةةاى  بةةة رَي ظةةى  لةةة  تي كةةى  تةةا ضةةةند دةورةَي يةةةكان  ؤ قوتابي

هةةةةبَي لةةةة  شةةةارةزاييان  يةةةة  فةةةت هة جةةةار طريوطر بةةةةى  يةةَةدةطاتن زؤر نةةةةيان ث ئةةةةو وانا كةةةة  يةةةان  وة قوتاب
سةةةةتاكةسةةةةتة طةةةةى مامؤ نةةةةى دةن كةةةةة ،جيل كرد نةةةةةوةى وانة تةةةةة ،يةةةةان نةبوو يةةةةان ناكرَي يةةةةان يةةةةان ئيمَيل وة 

سةةةؤر تةةةة ياندثا طةةةةَل ئةةةةو طريو ،غةَلة متةةةان لة كةةةو و مةةةة وة كةةةرَى وة ئَي سةةةةر ب بةةةَى ضارة سةةةتى دة تةةةة بةرا طرف
بةةةااَل نةةةدنى  تةةةى خوَي لةةةة وةزارة بةةةَينت  مةةةى  نةةةة ئيلزا تةةةةرنَيت و  ،ئةةةةوة ني شةةةةى ئين بةةةةى كَي ضةةةونكة زؤر

بةةةِرَي يةةة،  مةةان هة كةةانكارةبا مةةى زانكؤ يةَةت و دةوا طةةةر ب تةةى ئة بةةااَل  و نةةدنى  يةةرى خوَي ثةةةس ز وةز  لةةة كةم
لةةةة )بك مةةةة  يةةةة ئَي تةةةةوة لةوانة تةةةا )8رَي بةةةةيانى  طةةةرن8(ى  حمةةةازةرة وةرب يةةَةوارة  سةةةتى  ،(ى ئ ئةةةةوة بةرا
بةةةة نةةةابَي ( كةةةةفثمووووسةةةوقلَيكي ) شةةةى؟  كةةةوالَيتى خوَيندنةكة بةةةؤ  شةةةت و  بةةةؤ تَيطةي تةةةابى و  سةةةةر قو لة

سةةةالم(  كةةةاك )عبدال سةةةةكانى  سةةةةر ق كةةةةم لة فةةةةى ب طةةةةر ئيزا يةةةة ئة خةةةاَلم هة يةةةةك  يةةَةذانيش  سةةةبةت وانةب ن
طةةةرنثةةةَيم با يةةَةذى وةرب كةةةرَى ى وانةب يةةةان  كةةةاتى خؤ لةةةة  يةةَةك  هةةةةموو مانط يةةَةذان  سةةةَى ، شةةةة وانةب نةةةةك دوو 

كةةةةةن شةةةةةكةوت ب يةةةةان ثا كةةةةة ،مةةةةانط بؤ مةةةةة كرَيية خةةةةؤى كة بةةةةؤ  ،ضةةةةونكة بؤ كةةةةة  ئةةةةةوةش طرفتَي يةةةةة  بؤ
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مةةةزرَي ضةةى دانا شةةةكانيان بؤ ضةةيية كَي كةةة  بةةزانني  كةةة  مةةةكان  بةةؤ يةكة كةةةين  شةةتيش دة يةَةذان ثاَلث ن وانةب
 ، سوثاس.وةَيكيان ثَيبدرَىوة روونكردنة

 / سةرؤكى ثةرلةمانق حسنيئبةِرَيز د. رَيواز فا 
بةةةةةِرَيزان  كةةةةة  تةةةةةوة  سةةةةانة نةكرَي ئةةةةةو ق بةةةةارةى  لةةةةةمان دوو نةةةةدامانى ثةر بةةةةةرَيزان ئة سةةةةوثاس،  زؤر 

يةةان نةةة كرد نةةدامانى ليذ يةةة،ئة فةةى هة سةةيارى ئيزا سةةَيك ثر هةةةر كة هةةةمووش  ،  نةةةكرابَى  كةةة  سةةيارَيك  ثر
 ةكةين دوو دةقة كةمرتيش بَى باشرتة. ئيلتيزام بة كات د

 :هاورَي بنْا   حممدبةرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

هةةةةةمووى  يةةةةة  سةةةةيارى ني كةةةةَى ثر يةةةةة  سةةةةيارت بكردا بةةةةوو ثر شةةةةرت وا  لةةةةةمان با سةةةةةرؤكى ثةر جةةةةةنابى 
 ثرسياريان هةية، زؤر سوثاس.

 :/ سةرؤكى ثةرلةماننيق حسئبةِرَيز د. رَيواز فا
ثةةةارَيز حةةةةقَيكى  ثةةةةيِرئةةةةوة  بةةةةثَيى  كةةةاك راوة  سةةةن(،  كةةةاك )حم كةةةةين.  يةةةزام دة مةةةة ئيلت كةةةةين ئَي ضةةةي ب ةو 

شةةةريكؤ(،  لةةةدين(، )د. حمةةةى ا يةةةدار(، )د. كةةةاك ))هيظ سةةةريوان(،  كةةةاك ) كةةةاوة(،  جةةةةالل(، كةةةاك ) كةةةاك ) نةةةزار(، 
بةةةوار(،  مةةةن(، )د.رَي كةةةاك )به شةةةةوا(،  كةةةاك )ثَي خةةةان،  ثةةةاك(  مةةةم(، )رو كةةةاك ) خةةةان،  مةةةذدة(  كةةةازم(، ) )د.

هةةةاد( سةةةتا )جي سةةةتان( مامؤ خةةةان، )طل سةةةلمى(  ئةةةازاد(، ) كةةةاك ) نةةةان(،  كةةةاك )جي كةةةرى(،  كةةةاك )ز يةةةدان(،  ، )د.ز
كةةاك  بةةةَلَين(،  كةةاك ) خةةان،  ضةةنار(  هةةاورَى(، )سةر كةةاك ) يةةاد(،  كةةاك )ز جةةالل(،  كةةاك ) خةةان،  شةةادى(،  خةةان، )

 قمان(، )حسيبة(خان. فةرموون كاك )حمسن(.ل)كاروان(، كاك )هَيرش(، كاك )زانا(، كاك )
 :مصطفىني بةرَيز حمسن حس

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
يةةة  كةةارةت هات ئةةةظ  يةَةت وان و يةةة ثالن بةةؤ خؤدا مةةة  شةةيت  سةةيت ذث كةةةم، بةرا بةةةِرَيز د يةةرا  نةةا وةز بةةة خَيرهات
نةةةا وان  كةةةو ثال ثةةةةروةردة  تةةةي  بةةةةتي وةزارة كةةةةين، بةتاي لةةةَي د شةةةي  بةةةةرةنطاربوونا و دةستخؤ نةةةاوَي  كةةةرن ب

سةةةةيارةك لظ ضةةةةةند ثر بةةةةوو،  سةةةةةركةفتيا  بةةةةاش و  لةةةةةك  ئةةةةؤنالين و طة بةةةةةتي  سةةةةيت با هةةةةةي بةرا يةةةَةرَي 
يةةت  ئةةةو ئاماذة طةةة  نةةةكرديا، رةن مةةادة  بةةؤ ئا يةةا  لةةةك خؤ مةةة طة سةةتانَيت  لةةة كورد قةةةت  لةةةكرتوني يقي ئة
تةةةرنَيت  هةةةر ئةن نةةة  نةةدا وا شةةارا طو ظةةةرَيت دوورَي  ئةةةو د بةةةآلم  كةةرن،  تةةة  شةةارا هاتَي نةةاو  تةةةنَي  هةةةي لب

بةةةةكارب تةةةةرا  نةةةازانن كؤمثيو خةةةةلكَي وان  هةةةةر  نةةةة،  تةةةؤب و ني تةةةةر و الث بةةةازارا كؤمثيو كةةةة ذل َينن، ئةظرؤ
 ئةو شتانة طةلةك طران و دةست ناكةون، .....

 :/ سةرؤكى ثةرلةمانق حسنيئبةِرَيز د. رَيواز فا
 حمسن تكاية دووبارة نا شيت تازةمان دةوَي، فةرموو.كاك 
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 :مصطفىبةرَيز حمسن حسني 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

يةةت  تةةةكا د ضةةةندة بةةةلَي، بابة بةةن، هةر نةةةكورد  سةةتايةت  بةةاآل مامؤ نةةدني  يةةرا خوَي بةةؤ وةز ثةةَيش  تةةة  زؤر دَي
يةةةان  سةةتان  يةةان مامؤ مةةةكان  كةةةت، يةكة نةةدنا د كةةةة داواي دامةزرا ئةةةو خةل بةةةآلم  يةةة،  ئةةةم دةمارطري نةةابَي 
ضةةةةي  كةةةةةن، بؤ سةةةةتانَي دةوام د لةةةةةك زؤرَي لكورد يةةةةانَي طة خةةةةةلكَيت ب يةةةةذن  تةةةةؤرن، دب يةةةةان دك سةةةةتةرن  ما

مةةة نةةة  حةةةز مةةةجال نادة متةةةن  شةةرتة، حة كةةة با خةةةلكَيكي دي يةةان  نةةة؟  بةةاش ني نةةدنا  يةةا خوَي يةةا كوالَيت ، ئا
بةةةة  نةةةدن  تةةةة خوَي بةةةةتَي دَي هةةةةي با يةةةاني  ثةةةةروةردةي  يةةةري  بةةةةرَيزي وةز بةةةدةن، وَي  شةةةي والم كةةةةم ثا د
لةةةة  ئةةةةوَي  لةةةة  مةةةادة داخ ئةةةةو  بةةةةس  بةةةنب،  حةةةاني  لةةةي ئيمتي ئةةةةلكرتؤني دَي داخ يةةةان  ئةةةؤنآلين  شةةةَيوةي 

يةةة خوَي سةةا هات بةةزانن ض مةدرة يةةَي  غةةا دوازدة يةةا قؤنا يةةا قوتاب نةةا وةزار خةةل بوو بةةةتَي دا صةةا با نةةدن، هةروة
كةةةةن،  حةةةان ب خةةةل ئيمت هةةةةمويان دا سةةةت  يةةةت خؤشةوي فةةةا قوتاب سةةةيت وان زرو شةةةة بةرا يةةةة، ناخؤ يةةةار هة بر

 سوثاس.
 / سةرؤكى ثةرلةمانق حسنيئبةِرَيز د. رَيواز فا

 سوثاس بؤ جةنابت، )د.زيدان(، فةرموون.
 رشيد خان اودل:بةرَيز زيدان 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
كةةةةةم بةةةةةِرَيزةكان دة يةةةةرة  سةةةةَى وةز هةةةةةر  بةةةةةخَيرهاتنى  كةةةةةم  ،سةةةةةرةتا  كةةةةورت دة خةةةةؤم زؤر  لةةةَةةكانى  خا

كةةةةم بةةةةِرَيزان دة هةةةةردوو  سةةةتةى  سةةةيار ئارا شةةةَيوةى ثر جةةةةنابتان  ،بة ثةةةةروةردة  يةةةرى  بةةةةِرَيز وةز سةةةةرةتا 
نةةة نةةةدنى قوتاخبا كةةةرَى ى خوَي لةةةة  سةةةت  سةةةةكانتان با نةةةةكردلةةةة ق يةةةةكان  ئةةةةوانيش  ،ة ئةهلي سةةةتة  كةةةة ثَيوي

كةةةة  عةةةام  خةةةول  يةةَةت وة دووةم د يةةةةكان بكر لةةَةةى قوتابي كةةةارى بنةما خةةةةش هاو لةةةةو دؤ كةةةرَين وة  ضةةةاو ب رة
كةةةرد سةةةيان  بةةةرادةرانيش با نةةةدنى  ،ضةةةند  تةةةى خوَي بةةةؤ وةزارة طةةةة  بةةَى رةن قةةةورس  عةةةاميش  خةةةول  طةةةر د ئة

بةةَى قةةورس  تةةؤزَى  لةةة كؤتاي ،بةةااَلش  كةةرَى ئايةةبةةةاَلم  عةةامدا دة خةةول  نةةةك د كةةرَى  ضةةوار  ،سةةانكارى ب طةةةر  ئة
خةةةل  يةةَةذةى دا كةةةرَى ر تةةةةكان ب لةةةة بابة سةةةانكارى  بةةةةت ئا تةةةة دوو با يةةةان بكرَي يةةَةت  يةةَةدراو ب طةةةة ث بةةةةت رَي با

كةةرَى يةةاد ب بةةااَل  ،بةةوون ز نةةدنى  يةةرى خوَي سةةتةى وةز يةةة ئارا كةةورمت هة سةةيارى  نةةدَى ثر تةةةدا وة هة لةةةو كا
لةةةوَى بوو خةةؤم  شةةرت  ئةةةوةى ثَي حةةوكمى  بةةة  كةةةم  بةةووة ،ميةةةدة سةةت  سةةيارةكامن ال درو يةةة ثر لةةة  ،بؤ يةةةكَيك 

نةةةدمنان  شةةةَيوازى خوَي ثةةةةميانطاكان دوو  كةةةؤ و  شةةةتى زان بةةةة ط كةةةان  لةةةة زانكؤ مةةةة  يةةةة ئَي سةةةيارةكان ئةوة ثر
يةةةة يةةةة ،هة لةةةة ) ،سةةةااَلنةمان هة سةةةااَلنةنة  نةةةةى  شةةةرت ئةوا لةةةة ثثَي يةةةة  سةةةامتان هة منةةةرة و )20كؤر  )60 )

سةةةاتيش ) يةةةة وة كؤر بةةةة )40منةةةرةى كؤتاي يةةَةت ،(ة60(  بةةةةش دةكر ضةةةؤن دا نةةةة  ئةةةةو منرا يةةةا  جةةةارَيكى  ؟ئا
منةةةرةى  كةةةةم  سةةةى ية مةةةة كؤر كةةةرَى ئَي يةةةا دة نةةةدن؟ ئا لةةةة خوَي يةةةةك  ضةةةةند هةفتة سةةةتانى  لةةةةدواى وة تةةةر 

ضةةةَيتة )20) بةةةؤى ب سةةةااَلنة  بةةةؤ  كةةةةين  هةةةةذمار ب بةةةؤ  كةةةةمى  كةةةات 60(ى ية نةةةةوة ب يةةةدا تاقيكرد لةةةة كؤتا  )
سةةةر ) تةةايى لة نةةةوةى كؤ بةة80نةةةك تاقيكرد يةَةت و  هةةةمان ( ب بةةة  كةةات  سةةت ب تةةابى درو سةةةر قو ارطرانى لة
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بةةةَى سةةةت دة شةةةةيةمان درو ئةةةةو كَي سةةةاتةكانيش  لةةةة كؤر يةةةاتر  ،شةةةَيوةش  سةةةاتن ز سةةةتةمى كؤر ئةةةةوان سي
بةةة  مةةة  ثةةةميانطاكان، ئَي كةةؤ و  لةةة زان بةةووة  شةةوو  كةةة ث يةةةى  شةةةش هةفتة لةةةو  بةةووة  سةةت  بةةؤ درو شةةةيان  كَي

كةةةةةين نةةةةدن دة لةةةةة خوَي شةةةةتى  شةةةةَيوةَيك ثاَلث نةةةةة بةةةةةاَلم  ،هةةةةةموو  كةةةةو ليذ شةةةةيتوة ئةةةةةليكرتؤنى و  ثاَلث
نةةةبووين كةةة  ،ئةةؤنالينيش  ئةةةليكرتؤنى  بةةااَل  نةةدنى  يةةرى خوَي بةةةرَيز وةز كةةراوة  ئةةةليكرتؤنى  سةةتا  بةةةاَلم ئَي

كةةرا هةةاك  سةةايتةكةى  بةةردوو  ضةةةند رؤذى را لةةة  سةةتان  طةةةورةى كورد يةةةكى  نةةة زانكؤ بةةؤ منو كةةرَى  يةةا  ،دة ئا
يةةةة  طةةةةريش هة يةةةا ئة سةةةةردَى؟ ئا ضةةةي بة نةةةة  هةةةاك ئةةةةو خوَيند تةةةريش  كةةةانى  سةةةايتى وةزارةت و زانكؤ

نةةةوة نةةة بكةي ئةةةو خوَيند قةةةرةبووى  تةةوانني  ضةةؤن ب كةةات  ئةةةو  كةةرَى  ثةةَيش  ،ب تةةة  نةةة دَي ئةةةو ئةطةرا تةةا  وا
بةةار  سةةتان ئيج طةةةورةى كورد يةةةكى  لةةة زانكؤ سةةتا  يةةل ئَي سةةةر موبا مةةة لة طةةة لةال بةةة بةَل هةةةبَيت دوو  بةةَى  دة

بةةةةَى مامؤ كةةةةان دة سةةةةةرؤكايةتى زانكؤ يةةةةةن  يةةةةاريكراو كةةةةراوة لةال كةةةةى د ضةةةةةند رؤذَي مةةةةاوةى  لةةةةة  سةةةةتا 
كةةا سةةايتةكان ب سةةةر  ئةةةثلؤدى  خةةؤى  تةةةكانى  يةةاب  ،بابة نةةة غ ضةةة و رؤذ لةةة مو كةةرَى  تةةاى دة نةةا ئينقي طةةةر  ئة

يةةة  ئةةةو مامةَلة تةةوانني  ضةةؤن دة يةَةت  كةةردن ب شةةتى  بةةؤ ثاَلث تةةةنها  ئةةةوة  طةةةر  مةةة ئة طةةةر ئَي يةةا ئة دةدرَى، ئا
 ةِرَيز.لةطةَل مامؤستايان بكةين؟ سوثاس بؤ ئَيوةى ب

 :/ سةرؤكى ثةرلةمانق حسنيئبةِرَيز د. رَيواز فا
 سوثاس، كاك )بهمن( فةرموو.

 بةرَيز بهمن كاك عبداللة امحد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةةةو مةةةةن دوو  نةةةةدنى بااَلاهلل  يةةةةرى خوَي بةةةةةِرَيز وةز بةةةةؤ  كةةةةورت  سةةةةيارى زؤر  ئةةةةةو  يةةةةة،َى ثر عةةةةةن  تةب
سةةا يةةانى توانا هةةاتووة قوتاب بةةؤ  سةةيارانةمان  يةةان ثر يةةوةى ثارةكان سةةتا ن تةةا ئَي تةةابى  هةةةزار قو بةةةن  زى تةقري

نةةةةطرتووة يةةةان وةر  تةةةووة نيوة ثةةةارةى داوة ،وةرطر مةةةةت  كةةةة حكو بةةةَووة  يةةةةكيش باَلو يةةةة دةنطؤ كةةةاتى  ،طوا
طةةةا  يةةةان دة كةةةةى ثَي بةةةزانن  نةةةةوَى  يةةةة ئةيا نةةةدنى بااَل تةةةى خوَي لةةةة واةزارة بةةةااَل  نةةةدنى  تةةةى خوَي خةةةؤى وةزارة

طةةةا؟ يةةةان دة كةةةةى ثَي يةةةة  طةةةةر هة نةةةدنى  ئة يةةةرى خوَي بةةةةِرَيز وةز تةةةن  لةةةة دةرةوةى واَل نةةةةى  ئةةةةو قوتابيا دوو 
بةةةَى ) سةةةتةرة دة كةةةة ما نةةةةى  كةةةة ئةوا يةةةة  تةةةان هة كةةةةى خؤ لةةةة وةزارةتة يةةَةك  بةةةزامن قانوون مةةةانط 9بةةةااَل وا  )

تةةةؤرا ) نةةةةوة دك ئةةةؤنالين 18لةةةةوَى مبَين تةةةة  كةةةةيان بؤ ضةةةيية؟ خوَيندنة نةةةة  جةةةى ئةوا سةةةتا عيال مةةةانط ئَي  )
ئةةة سةةيارَيكيان  كةةةن ئةةةوة ثر بةةؤ ئة نةةةوةمان  سةةابى ما هةةةر حي يةةى  خبةةوَينني دوا يةَةرةوة  طةةةر ل مةةة ئة َلَين ئَي

طةةةةةمان دةدا  يةةةَةرة رَي مةةةةةت ل يةةةةةوة حكو لةةةةةوَى كرا طةةةةةر دةوام  ئةةةةةَلَى ئة شةةةةيان  سةةةةيارَيكى تري لةةةةةوَى؟ ثر
تةةةةا  خةةةةوَينن. كؤ يةةةَةران دة لةةةةة ئ نةةةةةى  يةةةَةران ئةوا يةةةةةكانى ئ نةةةةة قوتابي بةةةةؤ منو ضةةةةينةوة؟  تةةةةر ب جةةةةارَيكى 

يةةةة  شةةةم ئةوة بةةةااَلش ثرسياري نةةةدنى  يةةةرى خوَي بةةةؤ وةز هةةةةم  يةةةة  يةةةرى ثةروةردة بةةةةِرَيز وةز بةةةؤ  هةةةةم  كةةةة 
مةةةانطى ) لةةةة  تةةا دةوام  تةةةةوة؟ وا نةةا بكرَي لةةةة هاوي نةةةة  ئةةةو خوَيند تةةةةعويزى  لةةةة 5نةةاكرَى  نةةةةكا  سةةت ثَي ( دة

مةةةانطى )7( و )6) لةةةة  خبةةةوَينرَى  مةةةانطى )6(  سةةةتى  لةةةة ناوةرا خبةةةوَينرَى  بةةةؤ 7( و  كةةةرَى  نةةةةوة ب ( تاقيكرد
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ئةةةةو با تةةةورقئةةةةوةى  سةةةةر قو تةةةة  سةةةيية نةكةوَي نةةةى ئاير بةةةؤ كري نةةةدكارةكان  يةةةل؟ زؤابى و خوَي  رثةةةاد و موبا
 سوثاس.   
 :/ سةرؤكى ثةرلةمانق حسنيئبةِرَيز د. رَيواز فا

 سوثاس بؤ جةنابت، كاك )جةالل(، فةرموون.
 
 الل حممد امني:بةرَيز ج

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بةةةةان طةةةةةوةرةو ميهرة خةةةةواى  كةةةةةينبةةةةةخَير ،بةةةةةناوى  بةةةةةرَيزةكان دة يةةةةرة  تةةةةةنيا و ،هاتنى وةز مةةةةن  اهلل 

سةةةةبار يةةةة  سةةةيارَيكم هة خةةةوثر كةةةة د بةةةةوةى  يةةةان  لةت  حةةةانى دةرةكي كةةةة ئيمت نةةةةى  يةةةا ئةوا بةةةوو ئا عةةةام 
ضةةةندة  يةةةك هةر يةةةك روونكردنةوة هةةةروةها  طةةا؟ وة ضةةى دة سةةرييان بة نةةة مة بةةن و ئةوا سةةب  كةةردووة را

ضةةِر طةةةر  كةةرد ئة سةةيان  سةةو ثِر بةةرادةران با يةَةت لة ثةةةميانطاكان تةةر ب كةةؤ و  مةةةكانى زان كةةة يةكة ئةةةوةى  ةر 
 سةبارةت بة دامةزراندن ضارةنووسيان بةضى دةطا؟ سوثاس.

 :/ سةرؤكى ثةرلةمانبةِرَيز ريواز فائق حسني
 سوثاس بؤ جةنابت، كاك )زياد(، فةرموو. لَيرة نيية، كاك )كاروان(، فةرموون.

 كاروان عبدالرمحن عبداللة: بةرَيز
 ثةرلةمان. بةِرَيز سةرؤكى

كةةرا سةةةكامن  لةةة ق شةةَيك  بةةةت بة بةةان هةَل طةةةورة و ميهرة خةةواى  بةةةين   ،بةةةناوى  كةةات نة ئةةةوةى زؤر  بةةؤ 
كةةةةةين بةةةةااَل ب نةةةةدنى  ثةةةةةروةردة و خوَي نةةةةةى  شةةةتيوانى ليذ سةةةةةريعى  ،وة ث بةةةةة  يةةةةة  خةةةةاَل هة سةةةةَى  بةةةةاَلم 

بةةةةن بةةةةارةش  طةةةةةر دوو ضةةةةةندة ئة كةةةةةين هةر سةةةةةر دة كةةةةةم و دووةم  ،تةةةةةركيزيان لة نةةةةدنى ية و دامةزرا
سةةةةتانة   هةةةةةرَيمى كورد مةةةةةتى  طةةةةى حكو ئةةةةةركَيكى طرين نةةةةدن   سةةةةاَلةكانى خوَي هةةةةةموو  سةةةةَييةمةكانى 
يةةةارانى  بةةةدا وة خواز سةةةةر  نةةةةوةى لة تةةةوانَى روونكرد بةةةااَل ب نةةةدنى  يةةةرى خوَي طةةةةر وةز طةةةة ئة كةةةارَيكى طرين

سةةةتادا لةةةة ئَي طةةةةورةكان  شةةةة  لةةةة كَي كةةةة  ثةةةةرالَيل يةكَي بةةةااَل  نةةةدنى  لةةةةمان ،خوَي سةةةةرؤكى ثةر ئةةةةو  بةةةةِرَيز 
سةةةةر  بةةةداتَى لة سةةةتمان  نةةةةوةَيكى ثَيوي بةةةااَل روونكرد نةةةدنى  يةةةرى خوَي كةةةة وةز يةةةةتى  حةةةةقى خؤ شةةةةية  كَي

تةةةة سةةةتادا ،ئةةةةو بابة لةةةة ئَي بةةةااَل  نةةةدنى  يةةةةكجار زؤرى خوَي يةةةارَيكى  كةةةى  ضةةةونكة خواز ضةةةارى طرفتَي دوو
بةةوون لة تةةةطةةةورة  ئةةةو بابة سةةيارَي ،سةةةر  كةةةن، ثر شةةةكانى ثَيب سةةةرى كَي تةةوانن ضارة ئةةةوةى ب بةةؤ بةةؤ  كم 

مةةةةَلَيك  لةةةة كؤ كةةةة  سةةةتايانةى  ئةةةةو مامؤ سةةةت  سةةةتايانى طرَيبة سةةةةر مامؤ ثةةةةروةردة لة يةةةرى  بةةةةِرَيز وةز
سةةتايا ئةةةو مامؤ سةةتادا  لةةة ئَي خةةؤى  كةةاتى  بةةوون  سةةت  بةةة طرَيبة كةةان  كةةةمثى ئاوارة كةةو  يةةان شةةوَين وة نة داوا

ثةة يةةان  كةةراو فؤرمَيك كةةةلَي تةةوون  يةةان و كةةة ثَي كةةة تةعاهودَي خةةةوة  بةةة دا تةةةوة  تةةان  َى ثِركراوة صةةلةن بؤ ئة
كةةةن نةةدن ب كةةة داواى دامةزرا يةةة  يةةان  ،ني تةةر بؤ سةةتيان دوا جةةةنابيان وي طةةةر  يةةة ئة شةةم ال مةةن بةَلَيننامةكة

يةةةا  ضةةةى؟ ئا يةةةة بؤ ئةةةةم بةَلَيننامة يةةةا  بةةةااَل،  ئا نةةةدنى  ثةةةةروةردة و خوَي بةةةة  شةةةمان داوة  يةةَةرم وة ياداشتَيكي دةن
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لةةة  كةةةن؟  نةةدن ب يةةة داواى دامةزرا ئةةةوةيان ني مةةافى  ضةةى  نةةة بؤ كةةة ئةما سةةَي  كةةو كة نةةة وة كةةة ئةما كةةدا  كاتَي
نةةةاتوانن  ئةةةةمان  بةةةؤ  شةةةةيى  بةةةة هةمي كةةةرَين  سةةةتةكان ب طةةةةر طرَيبة سةةةتان ئة هةةةةرَيمى كورد لةةةة  سةةةت  طرَيبة

 داواى دامةزراندن بكةن؟ زؤر سوثاس.
 :/ سةرؤكى ثةرلةمانق حسنيئبةِرَيز د. رَيواز فا

 زؤر سوثاس، )د.حمى الدين(، فةرموون.
 ف:بةرَيز حمى الدين حسن يوس

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
كةةةةين بةةةةرَيزةكان دة يةةةرة  جةةةةنابى وةز ئةةةةزمونَيكى  ،بةةةةخَيرهاتنى  سةةةان  قةةةةيرانَيك ئين هةةةةر  لةةةة  عةةةةن  تةب

كةةةرد مةةةةى فَير نةةةا ئَي يةةةت كؤرؤ تةةةى  ،طةةةةورة فَيردةبي بةةةؤ وةزارة هةةةةم  شةةةيية  سةةةت خؤ طةةةاى دة سةةةتى جَي بةةةة را
كةةورتى ت كةةةم و  طةةة  بةةااَل رةن نةةدنى  تةةى خوَي هةةةم  وةزارة بةةَىثةةةروةردة  سةةتة  ،يةَةدا  هةةةنطاوَيكى درو بةةةاَلم 

سةةةت يةةةةكى را سةةةةر رَيطا بةةةااَل و  ،لة نةةةدنى  تةةةى خوَي بةةةة وةزارة سةةةةبارةت  يةةةة  سةةةيارم هة يةةةةك دوو ثر مةةةن 
سةةةةتى نةةةةةوةى زان لةةةةة  ،توَيذي يةةةةة  تةةةةانى مةركةزي نةةةةةى ئيمتيحا يةةةةةكان ئةوا نةةةةة مةركةزي بةةةةة وا سةةةةةبارةت 

خةةوَينرابَى بةةةت  نةةدَى با طةةة هة سةةا رةن يةَةذى يا نةةدَيك كؤل نةةد ،هة سةةةبارةت هة نةةةخوَينرابَى، دوو  بةةةت  َى با
نةةدوة   يةةان نةخوَي سةةى دووةم سةةاتة كؤر نةةةكانيان كؤر كةةؤ وا نةةدَى زان بةةة هة سةةةبارةت  سةةات  بةةةتى كؤر بةةة با

بةةةة 25/2لةةةة ) نةةةدى  ئةةةةوة ثةيوة تةةةرم  خةةةاَلَيكى  طةةةا؟  ضةةةى دة كةةةةى بة سةةةاتى دووةم دةرةجنامة يةةةا كؤر ( ئا
ئةةةةةةو قوتاخب يةةةةةة  بةةةةةااَلوة هة نةةةةةدنى  ثةةةةةةروةردة و خوَي تةةةةةى  ضةةةةةةكانى دةرةوةى وةزارة كةةةةةة لةناو نةةةةةةى  انا

تةةى  بةةة وةزارة سةةةر  نةةةى  نةةةكان  ئةوا طةةةَل الية كةةرَى لة طةةةَل دة ضةةؤن لة لةَةةيان  سةةتانن مامة هةةةرَيمى كورد
سةةةةتانن تةةةةةش  ،ثةةةةةروةردةى كورد ئةةةةةو دةرفة نةةةةةكان،   بةةةةة ئةزموو سةةةةةبارةت  نةةةةةكان و  بةةةةة وا سةةةةةبارةت 

سةةةنوورى ثارَيز يةةَةذةكانيش  كةةةرَى ى وانةب بةةةة  سةةةةبارةت  مةةةةوة  مةةةانطى )دةقؤز مةةةة  يةةةان 12طةةةاى هةَلة  )
كةةردووة سةةةر  يةةى واذووى لة يةةرى دارا نةةةطرتووة وةز مةةانطى ) ،وةر يةَةذى  كةةَى ى وانةب سةةتا  تةةا ئَي ( 12بةةةاَلم 

نةةةةةطرتووة بةةةةؤ  ،يةةةةان وةر فةةةةةيان  ئةةةةةو ما كةةةةا  ئةةةةةوة ب مةةةةةتى  طةةةةةر هي ثةةةةةروةردة ئة يةةةةرى  جةةةةةنابى وةز
 بطةرَينَيتةوة، زؤر سوثاس.

 :كى ثةرلةمان/ سةرؤنيق حسئواز فارَيد. بةِرَيز  
 سوثاس بؤ جةنابت، )روثاك( خان، لَيرة نيية، كاك )هاورَى(، فةرموون.

 حممد: بناءبةرَيز هاورَى 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةة كةةةةمترا بةةةةِرَيز دة يةةَةوةى  لةةةة ئ شةةةى  سةةةت خؤ شةةةتى  ،ييةكةى دة بةةةؤ بانطَي لةةةةمان  سةةةةرؤكايةتى ثةر لةةةة 
بةةةِرَيز يةةرى  كةةرد  ،هةةةردوو وةز مةةةنامان دة يةةران وة بةةةاَلم تة سةةةرؤك وةز طةةرى  يةةران و جَي سةةةرؤكى وةز

يةةةة يةةةان هةبوا يةةَةرةدا وجود يةةةى ل يةةةرى دارا كةةةة  ،وةز يةةةان  بةةةؤ هاواَلت يةةةة  يةةةان بكردابوا يةةةة روون هةةةيض نةبوا
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كةةةراوة بةةةةش  ضةةةة دا يةةةةك موو ثةةةةريوة  سةةةاَلَيك تَي يةةةوةى  يةةةاوازة ،ن سةةةَيكى ج سةةةة ثر ئةةةةم ثر سةةةتة  بةةةةاَلم  ،را
 ........زؤربةى زؤرى

 :/ سةرؤكى ثةرلةمانحسني قئواز فارَيد. بةِرَيز 
سةةيؤنةكان سةةةرؤكى فراك بةةةِرَيز  شةةوو  تةةةى ثَي شةةتووين، هةف تةةر داني بةةةتَيكى  بةةؤ با مةةة  هةةاورَى( ئَي ى كةةاك )

يةةةة سةةةتان كؤبوونةوة لةةةةمانى كورد نةةةدانان ثةر يةةةرى ثال يةةةى وةز يةةةرى دارا بةةةةِرَيز وةز طةةةةَل  كةةةردووة لة كيان 
كةةةةوتن بةةةؤ رَيك غةةةدا  بةةةؤ بة ضةةةووبوون  كةةةة  فةةةدةى  ئةةةةو وة مةةةة  ،وة  هةةةةر ئَي تةةةةوة  طةةةةَل كردوونة سةةةةمان لة ق

ضةةةة  سةةى موو كةةةةين با بةةانط ب بةةةةِرَيزيان  ئةةةوانيش  تةةةوانني  كةةةوتنَيك دة شةةةتنة رَيك ئةةةوان طةي كةةةة  يةَةك  كات
يةَةرة ب كةةةين ل يةةان نا مةةة بانط كةةةين، ئَي كةةةيب كةةةوتن دة يةةن رَيك كةةةن دةرؤ سةةى ب كةةةينا ضةةاوةرَى دة بةةةَلكو  ،ن 

يةةةةةا ئةةةةةةوان ثالن كةةةةةة  كةةةةةةن دواى رَيككةوتنة كةةةةةة ب ضةةةةةييةرَيككةوتنة هةةةةةةموو  ،ن  سةةةةةةرؤكى  بةةةةةزامن  وا
بةةةؤ  سةةةيان  سةةةيؤنةكان با سةةةةرؤكى فراك يةةةة  شةةةم وا بةةةوون وة تةصةوري كةةةة  لةةةة كؤبوونةوة سةةةيؤنةكانى  فراك

سةةةةر طةةةةر لة بةةةة ئة بةةةةردةوام  ضةةةؤنة،  كةةةة  كةةةة دؤخة بةةةَى  سةةةيؤنةكان كرد نةةةدامانى فراك ثةةةةروةردة و  ئة
 كت هةية.خوَيندنى بااَل قسةية

 حممد: بناءبةرَيز هاورَى 
 رؤكى ثةرلةمان.بةِرَيز سة

سةةةيؤن نةةةدامانى فراك بةةةةى راى ئة لةةةة زؤر تةةةةعبرية  سةةةيؤنةكان  سةةةةرؤكى فراك يةةةايى  مةةةةرج  ،بةةةة دَلن بةةةةاَلم 
سةةيؤنةكةى نةةةوةى فراك يةةةتى رةنطدا لةةةمان هة نةةدامَيكى ثةر نةةة ئة ئةةةو داخوازيا شةةتى  كةةؤى ط يةةة  يةةان  ،ني

يةةةَةت سةةةةيؤنةكةى ب كةةةةةين ثةيا ،سةةةةةرؤكى فراك سةةةةيؤمنان دة سةةةةةرؤكى فراك لةةةةة  شةةةةى  سةةةةت خؤ كةةةةةى دة مة
كةةةة لةةةة كؤبوونةوة بةةةووة  شةةةدار  نةةةدووة بة ئةةةةوة م ،طةيا شةةةتى وبةةةةاَلم  كةةةؤى ط بةةةة  نةةةدى  كةةةة ثةيوة عاناتَي

يةةةيهاواَلتي نةةةوة هة سةةةكامنان  ،ا لةةة ق سةةةر زؤر  تةةر لة كةةةم، دوا سةةةر ب سةةةى لة نةةى ق خةةؤم زا مةةافى  بةةة  يةةة  بؤ
كةةةان مةةةةكانى زانكؤ نةةةدنى يةكة سةةةَى دامةزرا كةةةة  نةةةةى  كةةةرا لةوا تةةةة  تةةةةوة ،هةَلبة كةةةة ماوة لةةةَيني ئةةةةوةى   بي

يةةةةة نةةةةةة ثارة هةةةةةةموومان روو كةةةةو الى  خةةةةةراو،وة يةةةةةةن رَيك قةةةةةى و  كى زؤر لةال مةةةةةةتى عريا يةةةةةن حكو لةال
خةةةراوى ) سةةةتان whoرَيك مةةةةتى كورد بةةةة حكو نةةةبةةةؤ ( دراوة  نةةةةوةى كؤرؤ لةةةةو  ا،رووبةرووبو ضةةةةند  يةةةا  ئا

 ثارةية دراوة بة هةردوو ئةو وةزارةتةى كة لَيرة وجووديان هةية؟ دةستتان خؤش.
 :/ سةرؤكى ثةرلةمانق حسنيئواز فارَي. دبةِرَيز  

 سوثاس، )طلستان( خان، فةرموو.
 :طلستان سعيد محد بةرَيز

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
تةةةةتان كةةةةم ،ئةةةةو كا بةةةةِرَيزةكان دة يةةةرة  بةةةةخَيرهاتنى وةز مةةةن دوو  ،بةةةاش  لةةةةمان  سةةةةرؤكى ثةر بةةةةِرَيز 

ئةةةةوَى نةةةةوةم  مةةةةى هاواَلتي ،روونكرد مةةةة نا هةةةةردوو ريئة نةةةة  يةةةةوونا بةةةة نامة يةةةةكَيكيان  كةةةة  ك كردنةوة
سةةتَير بةةؤ ماج طةةرياون  بةةوو وةر بةةةتوانا  كةةة  نةةةى  كةةراوة بةوا يةةةكى زؤر  ئةةةَلَى نادادي هةةاتووة  يةةة  ،بةةؤم  تكا
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لةةةة ) يةةةان  كةةةؤمنرةى زانكؤ كةةةة  نةةةةى  بةةةؤ ئةوا يةةَةوةر  تةةةة ث كةةةرَى بكرَي هةةةةذمار ب كةةةؤ  بةةةةرةو 90منةةةرةى زان  )
تةةة بةةةةتَيذوور يةةَةن، با يةةةة وةربطري بةةةةم منرة شةةةيانرة  لةةَةة  كى ديكة سةةةييةكانى ثارالَي نةةةى كور يةةةاد كرد سةةةةر ز لة

يةةَةى بةةةَى ل سةةةوودمةند  نةةةدكار  تةةةرين خوَي نةةة ،كةةةة زؤر لةةةة خوَي يةةَةك  كةةةة زؤر مةةةةش بابةتَي كاران داواى دكةةةة ئة
مةةةان كةةةةن لَي كةةةا  ،ئة لةةةة كاتَي كةةةات  سةةةةر ب تةةةةش ضارة ئةةةةو طرف تةةةوانَى  بةةةااَل ب نةةةدنى  تةةةى خوَي يةةةوادارم وةزارة ه

 بؤ خوَيندكارانيش، زؤر سوثاستان دةكةم.ثارالَيَل هةم سوودةكةى بؤ حكومةتة هةم 
 :/ سةرؤكى ثةرلةمانق حسنيئواز فارَيد. بةِرَيز 

 سوثاس بؤ جةنابت، كاك )جالل( فةرموون.
 بةرَيز جالل حممد عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

كةةةةةةةم كةةةةةةة دة يةةةةةةرة بةِرَيزة هةةةةةةةردوو وةز يةةةةةَة ،بةةةةةةةخَيرهاتنى  سةةةةةةيارم ل هةةةةةةةردووكيان زؤر ثر دةكرَى 
سةةةة يةةةَةدةكاتبؤ ،نتخؤشةوي سةةةةياريان ل خةةةةةَلك ثر لةةةةة  ،يةةةةة  نةةةةدَيك  بةةةةةخَيرايى هة سةةةةيار  تةةةةؤرة دوو ثر دك

كةةةراوة بةةةؤ  يةةةان  شةةةَيخانيش كتاب قةةةةى  لةةةة مةنتي سةةةتى  ئةةةاالن( بةرا يةةَةذةكان )د. يةةةان  ،وانةب ئةةةةو ثارة بةةةةاَلم 
مسةةةانى لةةةفيزيؤنى  ئا يةةةة  تة كةةةة  شةةى ئةَلمانيية ئةةةةوى ترثةخ نةةةطرتووة  طةةةاى د ،وةر سةةتى جَي شةةةى َلبةرا خؤ

سةةت شةةيية  و دة كةةة )ثوووخؤ يةةة ثارة هةةةرَيم  ني مةةةتى  سةةةر حكو كةةة لة لةةة ماديية يةةداunق سةةتى  ،( دة بةرا
شةةيية سةةت خؤ طةةاى دة بةةة ،ئةةةوة جَي يةةا  خةةرَى؟ئا يةةى دادة يةةان دوا بةةَى  ئةةاالن(ى  ردةوام دة بةةؤ )د. تةةر  ئةةةوى 

يةةةةكانى دةرةوة  طةةةةى ثةيوةندي بةةةؤ فةرمان يةةةران  سةةةةرؤك وةز خةةةودى  بةةةؤ  تةةةؤ و  بةةةؤ  سةةةوثاس  سةةةت  خؤشةوي
نةةةةى رة لةةةة بةةةؤ ليذ تةةةان  يةةةةكجار زؤر يةةةةكى  بةةةردوو قوتابي مةةةاوةى را لةةةةو  لةةةةمان  لةةةة ثة كةةةوردى  نةةةدى  وة
نةةةاوة كةةةا ،دةرةوة هَي يةةَةذ  مةةةةنتان در خةةةوا تة شةةةيية  سةةةت خؤ طةةةاى دة سةةةتى جَي لةةةة 27بةةةةاَلم ) ،بةرا تةةةابى  ( قو

بةةؤ ) يةةة  مةةن كرد بةةة  نةةدييان  نةةَيش ثةيوة جةةا دوَي نةةة  يةَةران ماي يةةة27ئ سةةتى  ،( قوتابي كةةرَى بةرا يةةةعنى دة
جةةةد مةةةة يبةةةة  نةةةةخة بةةةةو جةذ نةةةةوة  خبةةةؤن بيانطةرَين تةةةى  ،كيان ىَل  قةةةةى وةزارة سةةةتى موافة يةةةةعنى بةرا

ضةةةةووة لةةةةى دةر كةةةةرَين ،داخ كةةةةةرةنتني ب يةةةةن  ئةةةةةوان راز سةةةةتى  يةةةةان  ،بةرا سةةةةابى خؤ سةةةةةر حي يةةةةن لة راز
نةةةةوة  قووولبطةرَي بةةةاس  ثو مةةةةوَى  ئةةةيرت نا تةةةؤر  شةةةة دك نةةةة خَيري سةةةتى ئةوا يةةةةعنى بةرا يةةةة،  مةةةةتيش ني سةةةةر حكو لة

كةةةم  سةةةر ية كةةةم، لة يةةارةك ب لةةة بِر مةةد ل ئةةةوا اا مبةةةزرَين  نةةة دا سةةتةحةقن ئةوا كةةؤ مو سةةَييةمةكانى زان دووةم و 
بةةِردرَى ) كةةان دة لةةة بااَل ضةةةى ث كةةة موو يةةة  تةةا )30درا نةةة )%50(  بةةةس 80%( بكة بةةرِبن  هةةةمووى  يةةان  مةةة  %( ئَي

 ئةوان دامبةزرَينن بةراستى موستةهةقن ئةوان، زؤر سوثاس.
 :رؤكى ثةرلةمان/ سةق حسنيئواز فارَيد. بةِرَيز 

 سوثاس، كاك )ثَيشةوا(، فةرموو.
 :طاهر مصطفىبةرَيز ثَيشةوا 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
طةةةورة خةةوارى  كةةةين ،بةةةناوى  بةةةرَيزةكان دة يةةرة  مةةاوةى  ،بةةةخَيرهاتنى وةز لةةة  كةةة  شةةوَينانةى  ئةةةو رَيو

سةةةتان هةةةةرَيمى كورد مةةةةتى  مةةةى حكو نةةةا تي سةةةى كؤرؤ لةةةة ثر بةةةردوودا  سةةةةرؤكى  ،را مةةةةت و بةةةةِرَيز  حكو



 138 

سةةةتان  كةةةة كورد كةةةرد  نةةةةكانيان واى  هةةةةوَل و ماندووبوو نةةةة  قةةةابيلى رَيزليطرت بةةةةر  يةةةان  كةةةةى طرت تيمة
بةةةةةِر بةةةةراى  نةةةةةوة،  يةةةةةوة دةتلَي تةةةةان بةهؤ شةةةةَيكى زؤرى واَل يةةةةة بة لةةةةةو بةاَل يةةةَةت  سةةةةةرؤكى ثةةةةارَيزراو ب َيز 

بةةة بةةااَل زؤر  نةةدنى  يةةان  خوَي شةةَيكى زؤر كةةة بة كةةرد  بةةةت  مةةةَلَيك با لةةة كؤ سةةى  مةةة ووردى با لةَةى ئَي سةةةى د ق
كةةة  نةةةى  يةةان ئةوا نةةةوةى قوتاب لةةةبارةى طةرا نةةةوة،  يةةان ناكةي سةةةكانى و دووبارة سةةةر ق ضةةينة  نةةة نا بووي

سةةةةتانن هةةةةةرَيمى كورد شةةةةارةكانى  لةةةةة دةرةوةى  كةةةةانن  هةةةةةرَيمى  ،لةةةةة زانكؤ سةةةةتا  نةةةةة ئَي هةةةةةموان روو الى 
نةةة ئةةةةو قةيرا تةةةةوة وة  يةةةى بؤ قةةةةيرانى دارا بةةةةرووى  يةةةة روو لةةةة دؤخَيكدا سةةةتان  هةةةةبووةكورد شةةةرت   ،ة ثَي

كةةةة هةةةةبووة، درَيذ سةةةاَلَيك  ضةةةةند  ئةةةةجنامى ةرثةةةَيش  لةةةة  عةةةرياق  مةةةةتى  كةةةة حكو يةةةة  ئةةةةو قةيرانة وةى 
سةةةتان هةةةةرَيمى كورد بةةةة  بةةةةر  بةةةةر بةرام يةةةة  سةةةةتةكانى طرتي يةةةان  ،سيا بةةةردوو قوتاب سةةةاَلى را ضةةةةند  لةةةة 

ئةةةةدرا ثةةةَى  يةةةان  يةةَةك ثارة نةةةة بِر طةةةرت مانطا لةةَةةَيكيان وةردة كةةةة ،دةرما ئةةةةزانني  مةةةة  سةةةتان  ئَي هةةةةرَيمى كورد
ضةةة  يةةة موو بةةؤ ئةوة هةةةوَلَيك  هةةةموو  يةةةوة  لةةة رووى مادي يةةة  كةةى خراثا يةَةتدلةةة دؤخَي بةةني بكر بةةةاَلم  ،ا

تةةةةةوة  يةةةةان بدرَي لةةةَةةى قوتاب كةةةةة دةرما كةةةةارين  سةةةةازى داوا سةةةةاى ضاك ثةةةةرؤذة يا بةةةةةجَيكردنى  طةةةةةَل جَي لة
تةةةةو صةةةةت بدؤزرَي حةةةةلَيكى وة كةةةة  بةةةةوةى  سةةةتادا  لةةةة ئَي بةةةةت  بةةةة تاي نةةةةوة  هةةةيض  ،ةقوتابيا كةةةة  نةةةةى  ئةوا

نةةةةةوة شةةةةارةكان ئةطةرَي لةةةةة دةرةوةى  كةةةةة  قةةةةورس  ،نةةةةةبَى  يةةةةةكى  ئةةةةةوة بارطراني بةةةةدرَى  يةةةةان  نةةةةة ثَي ئةوا
تةةةوة شةةة دةوام نةكرَي يةَةى خؤ يةةة ث تةةابى هة سةةتا قو مةةةوة ئَي يةةان ئةكة كةةا دَلن سةةت نا كةةة ل ،درو ئةةةوةى  بةةةر  ة

سةةةو شةةةانى كة كةةةرَى ئةةةةركى سةر نةةةاتوانَى  سةةةة  نةةةدة قور كةةةةى ئةوة نةةةةوةش كار و خانةوادة سةةةةيارةى طةرا
كةةةات بةةةني ب بةةةن ،دا جةةةدى  سةةةةدا زؤر  لةةةةم ثر بةةةااَل  نةةةدنى  يةةةرى خوَي بةةةةِرَيز وةز كةةةةم  تةةةان ىَل ئة يةةةة داوا  ،بؤ

بةةةردوودا  لةةةة را كةةةة  ئةةةةوةى  يةةةوةى  نةةةةبَى ن هةةةيض  شةةةارةكان  نةةةةى دةرةوةى  بةةةؤ ئةوا يةةَةك  هةةةةر جؤر يةةةةعنى 
سةةةةتا كةةةةةن سوثا سةةةةةر ب تةةةةان دراوة ضارة نةةةةدنيثَي يةةةةرى خوَي بةةةةةرَيز وةز كةةةةةين.  ثةةةةةروةردة بةةةةا ن ئة اَل و 

يةةةةةةكانيش  نةةةةة ئةهلي لةةةةة قوتاخبا كةةةةؤ و  لةةةةة زان نةةةةةدَيك  بةةةةوو هة يةةةةاردرا  ضةةةةةندة بِر هةةةةةردووالتان هةر
كةةةرد نةةةةيان  شةةةَيكيان  كةةةة بة لةةةةوةى  طةةةة  نةةةةوة ج كةةةةم بكة يةةةان  جةةةدى اد ،ثارةكان هةةةدَيكى زؤر  كةةةةم جو وا ئة

نةةةوة كةةةمرتى بكة ئةةةبَى  نةةةوة  كةةةمرتى بكة كةةة  لةةةوةى  كةةةن  يةَة ،ب خةةةَلك ناتوان ئةةةوةى  بةةةر  خةةةَلك لة ت 
نةةةاكرَى بةةةني  ثةةةَى دا كةةةةى  ئةةةةخوينَى ثارة ئةةةةهلى  نةةةةى  لةةةة قوتاخبا نةةةاَلى  سةةةَى م يةةةة دوو  كةةةةن  ،هة شةةةار ب ف

ضةةن يةَةى دةر خةةؤى ل كةةةى  بةةة ماية سةةاَل  ئةةةم  بةةا  كةةةن  قةةازانج ئة ئةةةطرن  ثةةارة وةر سةةاَلة  يةةةك  ،ضةةةندين 
كةةةرَى ى وانة نةةةى  لةةةةبارةى دابينكر كةةةةم  لةةةدين( دة حمةةةى ا سةةةةكانى )د. لةةةة ق شةةةتى  كةةةةش ثاَلث يةةَةذان شةةةتى دي ب

 لة هةَلةمة و هةموو ناوضةكانى ديكةى كوردستان، سوثاس.
 :/ سةرؤكى ثةرلةمانق حسنيئواز فارَيد. بةِرَيز   

 سوثاس بؤ جةنابت، كاك )هَيظيدار(، فةرموو.
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 بةرَيز هَيظيدار امحد سلمان:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ثةةةةروةردة يةةةرى  بةةةااَل ،بةةةةرَيز وةز نةةةدنى  يةةةرى خوَي سةةةيارى  ،بةةةةِرَيز وةز لةةةةمان ثر بةةةةِرَيزى ثةر نةةةدامانى  ئة
يةةةةة نةةةةدنى بااَل يةةةةرى خوَي بةةةةةِرَيز وةز سةةةةتةى  كةةةةةم ئارا شةةةةى ية بةةةةةى  ،بة هةةةةاتووة زؤر نةةةةا  تةةةةةى كؤرؤ لةوة

ضةةةى  بةةةة  كةةةردووة  نةةةةوةيان  سةةةتى كؤبوو قةةةةيرانى تةندرو سةةةةر  يةةةا لة كةةةانى دون يةةةا و زانكؤ تةةةةكانى دون واَل
شةةةتوون طةةةةَل ؟طةي كةةةةن لة شةةةكةش ب بةةةاش ثَي مةةةانى  كةةةانكؤم ضةةةؤن دةر هةةةةرَيمى  ؟ثانيا كةةةانى  يةةةا زانكؤ ئا

لةةةة  هةةةةروةها  كةةةردووة؟  سةةةتيفادةمان ىَل  يةةةة ض ئي يةةةان هة سةةةاَلة علم نةةةدة  كةةةردووة؟ ئةوة ضةةةيان  سةةةتان  كورد
هةةةةيض  كةةةةردووة  شةةةةتنتان  سةةةةتان داني هةةةةةرَيمى كورد كةةةةانى  طةةةةةَل زانكؤ يةةةةةوة لة قةةةةةيرانى ئابووري رووى 

قةةةيرانى ئابو لةةة رووى  سةةتان  هةةةرَيمى كورد يةةة ك  شةةنياريان هة بةةةنثَي كةةوَى ب بةةةرةو  يةةةوة  يةةةعنى  ؟وري
كةةةة  مةةةةى  لةةةةم عل طةةةرَى  نةةةة وةرب لةةةةو زانكؤيا سةةةوود  سةةةتان  هةةةةرَيمى كورد خةةةةَلكى  هةةةةموو  مةةةةت و  حكو

سةةت هةةةرَيمى كورد لةةة  يةةة  بةةةهة كةةردووة؟  سةةتيفادةمان لَي بةةوو ان ض ئي قةةةول  بةةااَل  نةةدنى  يةةرى خوَي رَيز وةز
كةةة تةةةة زان يةةَةذةكانى بكرَي نةةةةكراوة ؤئةةةاكرَى كؤل سةةةتا  سةةةةرحةةةةز  ؟تةةةا ئَي نةةةةوةى لة كةةةةين روونكرد بةةةداتن،  دة

هةةةرَيمى  مةةارى  سةةتةى ئا بةةانكى دةوىل دة ثةةؤرتَيكى  بةةةثَيى را ثةةةروةردة  يةةرى  بةةةِرَيز وةز بةةؤ  سةةيارةكامن  ثر
سةةةةةتان ) نةةةةةةدةوارن )22كورد سةةةةةةتان نةخوَي هةةةةةةةرَيمى كورد خةةةةةةةَلكى  ضةةةةةةيتان %78(  نةةةةةةدةوارن  %( خوَي

ضةةيية ؟كةةردووة تةةان  هةةةرَيمى  ؟ثالن لةةة  يةةةكجار زؤرة  يةَةذةَيكى  هةةةمور ئةةةم  سةةتان  نةةدةوارة كورد و نةخوَي
كةةةةين حةةةةز دة يةةةة  يةةةةتى ) هة عةةةةى هة لةةةةو وةز خةةةةَلك81عةةةرياق  طةةةةور  ي%(  نةةةدةوارة، ئة عةةةرياق خوَي

كةةةة  كةةةة  طةةةاى دهؤ لةةةةتى ثارَيز خةةةراثرتين حا ثةةةةروةردة  يةةةرى  بةةةةِرَيز وةز كةةةان  سةةةتى ثارَيزطا سةةةةر ئا نةةةة  بَيي
كةةةة كةةةانى دي ضةةةاو ثارَيزطا لةةةة  يةةةة  يةةَةدا هة نةةةدةوارى ت يةةَةذةى نةخوَي سةةةيدار  ر هةةةةمووى مةتر لةةةة  ئةةةةوةى  وة 

هةةؤك ) لةةة د يةةة  نةةاغى ئامادةي سةةتى قؤ تةةا ئا تةةةواو 57تةةرة  مةةادةيى  يةةة ئا ئةةةو ثارَيزطا خةةةَلكى  نةةَى  %( دةمي
تةةةرة سةةةلَيمانى زؤر هةةةةولَير و  ضةةةاو  لةةةة  كةةةةن  مةةةن  ،دة يةةةة؟  تةةةان هة يةةةة ض ثالنَيك هةةةؤك وا لةةةة د بةةةؤ  يةةةةعنى 

قةةةةزا بةةةة  سةةةةر  كةةةردووة  مةةةةرنيم  يةةةةى با يةةةداني ناح سةةةاَلى )سةةةةردانَيكى مة لةةةة  يةةَةدى  بةةةؤ 2018ى ئام  )
كةةةردووة2019) ضةةةيان  مةةةاَل كؤ هةةةةزار  كةةةى  نةةةةى  ،( نزي نةةةةبوونى قوتاخبا كةةةردن  كةةةؤض  سةةةةرةكى  سةةةةبةبى 

يةةةة يةةةة هة بةةةةو ناح سةةةةر  نةةةدى زؤرى  يةةَةدان طو خةةةةَلكى زؤرى ت كةةةة  يةةةة  لةةةةو ناحية يةةةة  بةةةةاَلم  ،ئامادةي
لةَةةكا ئةةةوةى مندا بةةؤ  بةةةس  كةةة  قةةةزا و دي هةةؤك و  بةةؤ د كةةا  كةةؤض دة خبةةوَيننخةةةَلكى زؤر  كةةةم حةةةز  ،نى  دة

خةةةؤم  خةةةةلكى زا ئةةةةمن  ثةةةةروةردة  يةةةرى  بةةةةِرَيز وةز تةةةر  سةةةيارى  يةةةةك ثر بةةةدرَيت،  نةةةةوة  ئةةةةوة روونكرد سةةةةر  لة
كةةةوَى سةةتاى بةردة يةةةك مامؤ خةةؤ  شةةارى زا لةةة  تةةابى  سةةى قو هةةةر  مسةةى  مةةارى رة هةةؤك ) ،بةةةثَيى ئا لةةة د ( 14بةةةاَلم 

هةةةولَير ) سةةلَيمانى )15لةةة  لةةة  جةةدى ثَيدا12(  بةةة  كةةةم  حةةةز دة ثةةَيش (  كةةة  كةةةن  نةةة ب ئةةةم بابةتا بةةؤ  ضةةوونةوة 
 كؤرؤناش ئةو قةيرانة هةية و دواتريش دةبَيت حةز دةكةين طوَييان ىَل بطرين، سوثاس.

 :/ سةرؤكى ثةرلةمانق حسنيئواز فارَيد. بةِرَيز 
 سوثاس، كاك )جنان(، فةرموو.
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 بةرَيز جنان جبار بويا:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

يةةةةرة كةةةةةم بةةةةةخَيرهاتنى وةز نةةةةةكان داواى ، بةةةةةرَيزةكان دة يةةةةةكان قوتاخبا يةةةةة زانكؤ سةةةةيارةكةم ئةوة ثر
كةةردووة يةةان  بةةاوكى قوتاب لةةة  تةةايى  سةةتى كؤ هةةةرَيم  ،ق سةةتاى  بةةارودؤخى ئَي نةةني  هةةةموومان دةزا بةةةخؤمان 

نةةةا شةةةى كؤرؤ يةةةان،  ،بةةةةهؤى نةخؤ ئةةةيش و كار سةةةتانى  بةةةةهؤى راوة نةةةة  ئةةةةو قوتابيا بةةةاوكى  بةةةارودؤخى 
هةةةةرد لةةةة  يةةةة  سةةةيارم ئةوة طةةةةَلثر يةةةة لة يةةةةكيان هة بةةةةِرَيز ض هةماهةنطي يةةةةكان  وو  نةةةة و زانكؤ قوتاخبا

 هةتا بتوانن ئةو قستة لةو قوتابيانة عيالجى بكةن، زؤر سوثاس.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:نيق حسئبةِرَيز د. رَيواز فا
 (، فةرموو.د.كاظمسوثاس، )

 فاروق نامق: كاظمبةرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لةةةةو ثر يةةَةك  يةةةانزؤر بةةةةِرَيزان كرد يةةةة  نةةةدنى بااَل ثةةةةروةردة و خوَي بةةةة  بةةةةت  كةةةة تاي بةةةةاَلم  ،سةةةيارانةى 
خةةةةؤم تةةةةةى  قةةةةة كا لةةةةةو دوو دة نةةةةةوة  بةةةةةالى م كةةةةة  ئةةةةةوةى  يةةةةة  سةةةةى ئةوة هةةةةةبَى با سةةةةةت  طةةةةةر روخ ئة

كةةةة مةةةةى كارة سةةةةر بةرنا يةةةة لة مةةةان هة بةةةة  ،تَيبيني نةةةةوة  جةةةةنابتان كؤبوو لةةةةمان  سةةةةرؤكى ثةر بةةةةِرَيز 
سةةةةيؤنةكانى ثةرلةما بةةةةة فراك شةةةةكةش  شةةةةريعيان ثَي يةةةةةتى تة كةةةةةن ئةولةو يةةةةان ىَل دة كةةةةةن داوا نةةةةةوة دة

كةةةةن خةةةةَلك ،جةةةنابتان ب يةةةةتى  كةةةةن ،ئةولةو جةةةةنابتان ب بةةةة  شةةةكةش  يةةان ثَي يةةةةتى كارةكان بةةةةاَلم  ،ئةولةو
كةةةة مةةةةى كارة سةةةةر بةرنا يةةةة لة نةةةةوةى ني لةةةة  ،رةنطدا سةةةتا  كةةةةم ئَي حةةةةز ئة جةةةةنابت  حةةةةزةى  بةةةؤ موال جةةةا 

هةةةرَيمى كو خةةةَلكَيكى  ضةةة و هةةةر  هةةةر كو لةةة  شةةوَينَيكا  هةةةر  لةةة  كةةان  نةةاو بازارة ضةةؤرة  سةةى ب سةةتان بثر رد
ضةةةيية خةةةةَلك  سةةةةرةكى  شةةةةى  لةةَةَى كَي كةةةة ب سةةةيار ب كةةةا ثر ضةةةة و  ؟كؤاَلنَي خةةةةَلك موو سةةةةرةكى  شةةةةى  كَي

يةةةة طةةةة ،نةبووني ثةةةةروةردة طرين سةةةتة  يةةةرة  ،را هةةةةردوو وةز بةةةؤ  يةةةة  يةةَةزم هة طةةةة ر بةةةااَل طرين نةةةدنى  خوَي
طةةةرين صةةةةكان  كةةةة اختصا يةةةنبةِرَيزة بةةةااَل دةدة نةةةدنى  ثةةةةروةردة و خوَي بةةةة  طةةةى  مةةةة طرين بةةةةاَلم  ،طن وة ئَي

ئةةةةةو  لةةةةةمان و  شةةةةتنى ثةر نةةةةةكردن و دانةني لةةةةة كةرةنتي يةةةةاتر  مةةةةانط ز مةةةةاوةى دوو  لةةةةة  بةةةةوو  طةةةةرينط 
خةة طةةردؤ بةةوو،  خةةةَلك  ثةةى  طةةوزةرانى خرا ضةةة و ةى  بةةةتى موو كةةةم با طةةةى ية كةةار بِر مةةةى  بةةوو بةرنا ينط 

هةةةا شةةةةفافى دا ضةةةة و نا كةةةةوتنى موو يةةَةت، زؤر دوا نةةةة ب ئةةةةو بابةتا هةةةاتوو  نةةةى دا تةةةةوزيح كرد ثةةةى  ت و خرا
شةةةى  هةةةاتى فرؤ يةةةاترى دا يةةةوة ز تةةةا ن ثةةةؤرتى ديلَي لةةةة دوا را طةةةادارى  جةةةةنابت ئا مةةةةوة  كةةةورتى ئةيرِبَين بةةةة 

ضةةةةى هاو يةةة  وة موو يةةةار ني هةةاتووة و د ضةةةي لَي نةةةازانَى  كةةةس  سةةةتانا  هةةةرَيمى كورد لةةةة  يةةةانيش ونةةةوت  اَلت
ثةةةةةةري وة سةةةةةةرا تَي سةةةةةت رؤذى بة كةةةةةو وطةةةةةوزةرانى هاو شة سةةةةةةيرة وة مةةةةةان  ثةةةةةة ثَي يةةةةةان زؤر خرا اَلت

مةةةةةوة  بةةةةةالى ئَي سةةةةتى  يةةةةة وة بةرا جةةةةودى ني كةةةةارا و مةةةةةى  لةةةةة بةرنا تةةةةة  ئةةةةةو بابة سةةةةيؤنةكةمان  فراك
 .ئةولةويةتى كارى فراكسيؤنةكةمانة
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 :/ سةرؤكى ثةرلةمانق حسنيئواز فارَيد. بةِرَيز  
لةةةةمان  نةةةةوةكانى ثةر يةةةدارةدانى كؤبو سةةةةروان( ئ تةةةوانن كةةةاك ) هةةةةمووتان دة يةةَةدةدةم  يةةَةت ث نةةةة، ر شةةةى م ئي

كةةاك )د. كةةةن،  سةةة ب سةةةت كوواظمق جةةةنابت ق كةةةم،  سةةة ب مةةن ق بةةا  بةةوون  تةةةواو  سةةةكانتان  طةةةر ق جةةةنايت   )
كةةاك ) تةةةواو،  تةةت  بةةوو و نةةدامانى كوواظمتةةةواو  كةةةيا ئة سةةةرةتاى كؤبوونةوة لةةة  نةةةبووى  يةَةرة  بةةةِرَيزت ل  )

هةةةبَى ل يةةةكيان  هةةةر تَيبيني لةةةمان  ئةةةبَى بةةةِرَيزى ثةر لةةةمان  نةةةوةكانى ثةر كةةار كؤبوو مةةةى  سةةةر بةرنا ة
مةةةان  تةةةةى نيزامي يةةةة وة نوق مةةةان هة مةةةة تَيبيني لةةَةَين ئَي كةةةةيا ب نةةةى كؤبوونةوة سةةةت ثَيكرد سةةةةرةتاى دة لةةةة 

يةةة كةةار ،هة مةةةى  مةةى بةرنا قةةةرةى دووة لةةة فة مةةة  نةةةبووى ئَي يةَةرة  بةةةِرَيزت ل ئةةةوةى  بةةةر  بةةةِرَيز  ،ايندلة
جةةةنابتى سةةةى  عةةةينى ق هةةاورَى(  هةةةموو  كةةاك ) خةةةمى  ضةةة  كةةرَى، موو ضةةة ب سةةى موو بةةوو با كةةة دة كةةرد 

نةةةةةةة نةةةةةةدامانى ثةرلةما هةةةةةةةموو ئة خةةةةةةةمى  سةةةةةةتانة  هةةةةةةةرَيمى  ،خةةةةةةةَلكى كورد مةةةةةةةتى  خةةةةةةةمى حكو
شةةة سةةيش  ،كوردستاني كةةا كة حةةةز ب يةةةوَى  سةةتان ب هةةةرَيمى كورد مةةةتى  سةةتا حكو كةةةم ئَي صةةةور نا مةةن تة

لةةة وة نةةاتوانن  سةةتا  كةةة ئَي لةةةوةى  كةةا  ئةةةوان نا خةةى  بةةة دؤ مةةةنا  ضةةةكانى تة سةةت موو كةةو ثَيوي يةةا وة تةةى خؤ خ
لةةةة  سةةةني  مةةةة بةرثر بةةةدةن، ئَي سةةةتان  هةةةةرَيمى كورد ضةةةةخؤرانى  سةةةتان و موو هةةةةرَيمى كورد بةةةةرانى  فةرمان
سةةةن وة  لةةةةمان بةرثر نةةةدامانى ثةر هةةةةموو ئة خةةةةَلكا  مةةةةكانى  بةةةةر خة لةةةة بةرام سةةةتان  لةةةةمانى كورد ثةر

كةةا بةةةرووى  تةةةوة روو جةةةنابت دةبَي بةةةرووى  ئةةةوةى روو يةةام  لةةى مةةن دَلن كةةاك )ع شةةناو( و  يةةد خؤ ك )ئوم
يةةاوازى  بةةةبَى ج سةةتار(  كةةاك )عبدال لةةةمان  نةةدامانى ثةر هةةةموو ئة هةةةر  جةةةمال( و  كةةاك ) صةةاحل( و  محةةة 

تةةةةوة هةةةةموومان ئةبَي بةةةةرووى  نةةةان روو بةةةةردةمى  ،بةةةةبَى ناوهَي سةةةةرؤكايةتى لة سةةةتةى  لةةةة دة مةةةةش  ئَي
كةةةاين بةةةةِرَيزت ،ئيحراجَي شةةة انبةةةةاَلم  شةةةت بة بةةةزامن جةنابي نةةةن وا بةةةوو تداريدةزا شةةةووتر  ،كرد تةةةةى ثَي حةف

يةةةر بةةةووةوةز سةةةتان  لةةةةمانى كورد لةةةة ثةر يةةَةرة  جةةةةنابيان ل يةةةى  شةةةتى  ،ى دارا بةةةة سةرثةر نةةةةوةَيك  كؤبوو
سةةةتؤتة  سةةتانيان خ هةةةةرَيمى كورد مةةةتى  يةةةى حكو خةةى دارا كةةةراوة دؤ لةةةمان  سةةةةرؤكى ثةر طةةرى  بةةةِرَيز جَي

جةةةةةنابتان سةةةةتى  هةةةةة ،بةردة كةةةةة  كةةةةةم  ئةةةةةوة ئة يةةةةدى  شةةةةم تةئ مةةةةةتى وو وةزممةةةةن بؤخؤ كةةةةانى حكو يرة
يةةةَةك  هةةةةةر كات يةةةةرانيش  سةةةةةرؤكى وةز طةةةةرى  يةةةةران و جَي سةةةةةرؤكى وةز نةةةةةت  سةةةةتان تةنا هةةةةةرَيمى كورد
سةةةةكانى  لةةةة ق مةةةان  لةةَةة طوَي لةةةةم هؤ يةةَةت  طةةةا دةب ثةةةَى ب مةةةةمتان  سةةةةى حكو بةةةةتَيك ق بةةةؤ با بةةةوو  سةةةت  ثَيوي

بةةةَى مةةةةت  نةةةى حكو مةةةةت و ثال يةةَة ،حكو ضةةةةند وةزير نةةةة  كةةةة حةفتا كةةةردوون  طةةةةَل  مةةةان لة مةةةة ئيتيفاق ك ئَي
لةةةة  سةةةتا  كةةةة ئَي سةةةتان  هةةةةرَيمى كورد سةةةتاندكارى  فةةةدى دانو نةةةدامانى وة بةةةةِرَيزان ئة كةةةةين وة  بةةةانط دة

طةةةر غةةدان  كةة بة يةةان دة كةةةوتن بانط بةةة رَي شةةنت  شةةنتةين طةي سةةني وة نةشطةي يةةان دةثر يةةان  ولَي هةةةر بانط
كةةةة  ضةةةيية  تةةةان  ئةةةةى ثالن كةةةةين  يةةةةماندة ئةةةةو كؤبوونةوة سةةةتا  مةةةة ئَي كةةةةوتن؟ وة ئَي بةةةة رَي شةةةنت  ن ةطةي

حةةةةةةة نةةةةةةةوةى ئيفتيتا سةةةةةةتى كؤبوو طةةةةةةة  ،كةةةةةةردووة لةرا نةةةةةةةبينيوة دوو مان يةةةةةةةكرتميان  طةةةةةةة  دوو مان
نةةةةكردووة نةةةةوةمان  هةةةاتنى  ،كؤبوو بةةةة  كةةةةين  لةةةةمان ب نةةةةوةكانى ثةر بةةةة كؤبوو سةةةت  سةةةتمان دة مةةةة وي ئَي

كةةةين سةةت ثَيب نةةةش دة يةةرة بةِرَيزا يةةة ،ئةةةم وةز نةةدكارى هة يةَةك خوَي هةةةموو ماَل نةةني  مةةة دةزا تةةابى  ،ئَي قو
كةةةؤ يةةةةزان ضةةةةيا ،ى هة خةةةةمى موو لةةةةثاَل  كةةةة  مةةةةش خةمَي يةةةة ئة كةةةة  ،خةةةةمى هة سةةةتى خةمَي تةندرو
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كةةةةة نةةةةازانن خةمَي سةةةةى  يةةةَةدةطا و ضارةنوو كةةةةة ث يةةةةاران  بةةةةةتى  ،طةةةةةمنى جوت هةةةةةمووى با نةةةةة  ئةةةةةم بابةتا
كةةةةوة  سةةةتان ثَي لةةةةمانى كورد سةةةةرؤكايةتى ثةر لةةةة  مةةةة  كةةةة ئَي كةةةةين  تةةةان دة سةةةتانن دَلنيا لةةةةمانى كورد ثةر

كةةةردووة يةةَةذمان  نةةةةوة  ،راو سةةةتى روونكرد كةةةةين بةمةبة بةةةانط دة يةةَةك  ضةةةةند وةزير هةةةاتووش  تةةةةى دا حةف
يةةةة وة  يةةةاوازى ني يةةَةوة ج طةةةةَل ئ سةةةةرؤكايةتى لة سةةةتةى  بةةةني دة كةةةةوة دة تةةةيمني ثَي يةةةةك  يةةَةوة  مةةةة و ئ ئَي

يةةةةة مةةةةى  ،قةةةةةبوَليش ني سةةةةةرؤكايةتى وةاَل سةةةةتةى  لةةةةةجياتى دة لةةةةةمان  نةةةةدامَيكى ثةر تةةةةر ئة جةةةةارَيكى 
لةةةةمان بد تةةةرى ثةر نةةةدامَيكى  تةةةةوةئة يةةةةكني ،ا لةةةى  مةةةة زةمي سةةةتة ئَي ثةةةةيرةومان لةبةردة مةةةة  مةةةة  ،ئَي ئَي

كةةةةوة مةةةاوة بةية مةةةان  سةةةاَل و نيو شةةةريكؤ(،  ،دوو جةةةةنابت. )د. بةةةؤ  سةةةوثاس  كةةةةين،  ئةةةيش دة كةةةةوة  بةية
 فةرموو.

 :مصطفىبةرَيز شريكؤ جودت 
 بةناوى خواى طةورة و ميهرةبان. 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةلةمان. 
سةةيارةةكان دةكةين من ئبةخَيرهاتنى وةزيرة بةِرَيز شةةَيوة ثر  يو ثرسيارانة دووبارة ناكةمةوة كة بةهةمان 

تةةةكانى  ،من بوون مةةى بابة يةةة ثرؤطرا تةةان وا ني ثةةةروةردة ثَي بةاَلم لةوةوة دةست ثَيدةكةم بؤ بةِرَيز وةزيرى 
نةةةكان بةةةكوَى قوتاخبا شةةتوون  كةةة طةي تةةان  كةةردةوة زاني تةة ،خوَيندن لةدواى ئةوةى فؤرمتان باَلو يةةة ثَي ان وا ني

مةةة  يةةة؟ ئة نةةةوة هة بةةدةيت و نوَيكرد بةةة ئة سةةتى  كةةة ثَيوي لةةة ثرؤطرامة نةةدن  تةةةكانى خوَي لةةة بابة كةةى زؤر  بِرَي
سةةيارَيكى  كةةرَى، ثر فرسةتَيكى باشة بةهؤى ئةم ئؤنالينةوة كة روويدا وة لة ئَيستاوة بؤ ساَلى داهاتوو ئةوة ب

كةةراوةترم بؤ بةِرَيز وةزيرى ثةروةردة ئةمة باسى فَيركردن ب يةةا  بةةؤ  ،وو بة ئؤنالين كة ئيشى باشى ت بةةةاَلم 
يةةا  بةةَى  ئةةؤنالين  ثةروةردةى ئةو فَيرخوازانة لة رووى بةها ئةخالقى و بةها ئينسانييةكانةوة ضى كراوة بة 
غةيرى ئؤنالين؟ كة ئينهيارة طةورةكة لةوَيوة روويداوة لة راستى زياتر لة بةشة زانستييةكةى، ثرسيارَيكى 

نةةات 12ى ثةروةردة لة ساَلى رابردووا هةَلة لة ثرسيارةكانى ثؤىل )رَيز وةزيتريش بؤ بةِر ( روويدا، ئايا زةما
تةةةوارى و  لةَةةتى  كةةة حا شةةَيوازةية  بةةةم  نةةدن  خةةى خوَي بةةةتى دؤ نةةةوة؟ بةتاي نةةة روونةدة ئةةةو هةاَل ضةةيية 

نةةدنطا ئة كةةرَى ى خوَي سةةةلةى  لةةة مة يةةد  سةةيية، تةئك مةةةوةهئيمَيرجن يةةةكان ئةكة لةةة ،لي يةةد  سةةةلةى  تةئك مة
لةةة  طةةرتن  يةةا وةر نةةدنى بااَل يةةرى خوَي وانةبَيذةكان و طرَيبةستةكان ئةكةمةوة، ثرسيارى ئةخريم بؤ بةِرَيز وةز
خوَيندنى بااَليا تَيبينى زؤرى لةسةرة لة رووى سيستماتيكييةوة ئةوترَى جياوازى هةية هةندَى بةلََطةش لة 

يةَةوة  ،رتنى ثلة تايبةتةكان لة خوَيندنى بااَليائاراداية ئةمة ضؤن ضارةسةر دةكةن؟ وة مةسةلةى وةرط يةةا ئ ئا
يةَةى  ضؤن مامةَلةى لةطةَل دةكةن وةزيرة ثةرلةمانتارة مودير عامة لة خوَيندنى بااَليا ئايا ئةكرَى خبرَيتة ج

 لةوانةية بة نوقات و بة كةفائةت لةثَيش ئةوةوة بَيت؟ زؤر سوثاس. ،كةسَيكى تر
 :سةرؤكى ثةرلةمان /ق حسنيئواز فارَي د. بةِرَيز

 زؤر سوثاس، )شادى( خان، فةرموو.
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 بةرَيز شادى نوزاد وهاب:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

كةةراونبةمن هةندَيك ثرسيارم هةية  منةةةوة  يةةةن هاوكارةكا كةةة  ،راستى زؤر ثرسيارةكامن لةال نةةةى  بةةةاَلم ئةوا
كاتى ناديار و  زيرى خوَيندنى بااَل ئةطةر تاماونةتةوة هةوَل دةدةم لة كورترتين كاتا بيخةمة روو، بةِرَيز وة

تةةةى  ئةةةو كا نةةدن  لةَةةكانى خوَي بةةَى وة هؤ طةةةرم دة جةةةو زؤر زؤر  تةةةى  ئةةةو كا هةةاوين و  سةةتى  شةةتنى ناوةرا طةي
نةةدن لةَةةكانى خوَي نةةةوة هؤ يةةان بطةرَي تةةة توان ئةةةو كا يةةان  يةَةوة  ،توانيمان بيكةينةوة وة قوتاب تةةةدا ئ لةةةو كا يةةا  ئا

نةةني  ،يستيية لؤجستييةكانى هؤَلةكانى خوَيندن دابني بكةنثالنتان ضيية ضؤن ثَيداو لةطةَل ئةوةى كة دةزا
سةةتا لةةة ئَي بةةَى  يةةاترى دة لةةة وةرزى  ،بةشَيك لة هؤَلةكان ثَيويستى لؤجستى لةو كاتةدا ثَيويستييةكى ز يةةاخود 

كةةورت زستان ئةتوانني ضؤن ئةو ثَيويستيية لؤجستيانة دابني بكةن؟ ياخود ئةطةر مبانةوَى كاتى خو نةةدن  َي
بكةينةوة بؤ ماوةَيكى كةم ضةند سةعاتَيكى زياتر لة رؤذةكةدا خبوَينن خوَيندكاران، جةنابت ئاماذةت بةوة 

بةةؤ )9(ى بةيانى يان )8بةاَلم ئاماذةت بة ) ،دا لة ئةسناى قسةكردنةكةدا ئةو ئاماذةيةت دا بةةةيانى  (ى 8(ى 
تةةةوة؟ ملَيبةسةردَى؟ ئايا دةوائَيوارةدا ئايا لةو حاَلةتةدا دةوامى ئَيواران ضى  تةةةعويز دةكرَي ى ئَيواران ضؤن 

نةةدنى  يةةرى خوَي سةةوثاس وةز يةةة، زؤر  يةَةوارانى هة شةةى ئ يةَةذةكامنان بة شةةَيكى زؤرى كؤل ضونكة ئَيمة دةزانني بة
مةةةزراوة كةةة دا يةةا  ،بااَل. بؤ وةزيرى ثةروةردة ئةو سيستةمةى كة ئَيستا كة سيستمى ئةليكرتؤنى وانةبَيذى  ئا

نةةدكار دةكرَى نةةدَيك خوَي لةَةةوةى هة نةةدنى ما نةةةماى خوَي بةةةثَيى  ،لة داهاتوودا ببَيتة ب نةةني  مةةة دةزا ضةةونكة ئَي
سةةتبةكاربوونى  سةةةرةتاى دة لةةة  يةةة  شةةاخاوميان هة ضةةةَيكى  سةةتان ناو هةةةرَيمى كورد يةةاى  ضةةة و جوطراف ناو

سةةتة نةةدنطامان ثَيوي كةةى زؤر خوَي يةةا ،بةِرَيزيشتةوة قسةمان لةسةر ئةوة كرد كة بِرَي سةةتمة  ئا ئةةةم سي ئةةةكرَى 
مةةة  نةةا، ئَي سةةى كؤرؤ نةةةوةى ظايرؤ لةدواى كؤتايهاتن ياخود ثَيويست نةبوونى بة سيستم يا داوى بةرةنطار بوو
هةموومان دةزانني ساَلى رابردوو رَيذةَيكى باش وازهَينان لة خوَيندمنان هةبوو لةو مودة زةمةنييةى كة لة 

ايا ئةم ساَل تةوةقوى دةكةن ئةو رَيذةية بةرز ببَيتةوة لة ساَلى ئ ،وةزارةتى ثةروةردةوة خوَيندنى ئيلزاميية
رابردوو؟ ميكانيزمى رووبةروو بوونةوةتان بؤ وازهَينانى خوَيندكار و قوتابى لة خوَيندنطاكاندا ضى دةبَيت 

 لة داهاتوودا؟ سوثاس.
 / سةرؤكى ثةرلةمان:ق حسنيئواز فابةِرَيز د. رَي

 يزامى، فةرموو.قتةى نووميد( نئسوثاس، كاك )
 :حسنوميد عبدالرمحن ئبةرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
كةةرد تةةر داوام  مةةاددةى ) ،ئةةةمن زوو حةةوكمى  بةةة  شةةَى  تةةة ثَي لةةةى ها ئةةةو دوو موداخة طةةةى 55بةةةاَلم  ( بِر

ثةةةةيرةوى  ،دووةم قةةةانوونى و  ئةةةةركى  كةةةةين وة  جةةةةنابتان دة لةةةة  شةةةى  شةةةتَيك دةستخؤ هةةةةموو  ثةةةَيش  وة 
كةةةةى  بةةةةجَى دة لةةةة خةةةؤت جَي نةةةدام  كةةةة ئة بةةةةوةى  نةةةةدان  طةةةة  نةةةةوة و رَي شةةةتى كؤبوو كةةةاتى سةرثةر لةةةة 
كةةات سةةة ب بةةَينت ق يةةةوة  شةةتيوانيمانخؤ يةَةراى ث بةةةاَلم و كةةةين ،  سةةياريش دة يةَةى  ،ثر بةةة ث كةةةي  سةةيار دة ثر
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ثةةةةةيِر مةةةاددةَيكى  كةةةةة ض  نةةةةة  ئةةةةو بابةتا نةةةةةبووة  كةةةار  مةةةةةى  لةةةةةناو بةرنا بةةةةِرَيزة  ئةةةةةو  طةةةةت دا  ةوى رَي
نةةةةدى شةةةةتيو ،ورووذا سةةةةتة ث نةةةةة وة را خةةةةةمى هةمووما ئةةةةةوة  كةةةةةين  شةةةةت دة كةةةةةى جةنابي انى دةربِرينة

نةةة شةةةى هةموومشا يةةةبةة ،كَي بةةة ض ماددة يةةدا  كةةاتى خؤ لةةة  ثةةةيِرةاَلم  تةةدا؟ كى  ئةةةو رَيطةية جةةةنابتان  ةوى 
بةةةة  يةةةد  هةةةةم تةئك بةةةةكارهَينا  شةةةةى  نةةةدَى و بةةةةِرَيزة هة ئةةةةو  مةةةة  نةةةدامَيكى ئَي نةةةةوةى ئة لةةةة وةاَلمدا دوو 

طةةةةى دووة55مةةةاددةى ) تةةةة ( بِر ئةةةةو بابة نةةةةوت  سةةةرَيتةوة  كةةةؤل ب لةةةة ثرؤتؤ سةةةةكانى  كةةةةين ق م داوا دة
 نيية كة بةو جؤرة ئةو بةِرَيزة وةاَلمى داوة، زؤر سوثاس.

 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئواز فابةِرَيز د. رَي
سةةتي لةةة را سةةوثاس،  كةةاك )دزؤ  كوواظما  سةةةى د. كةةة داواى ق نةةةبوو وة  يةَةرة  كةةة ل سةةةرةتاى كؤبوونةوة لةةة   )

بةةةةة نةةةةةكردووة كةةةةردووة  مةةةةى داواى  تةةةةةى نيزا سةةةةةيةدا داواى  ،نوق لةةةةةناو ثرؤ خةةةةؤى  حةةةةةقى  بةةةةةناوى 
تةةةةر ،كةةةةردووة بةةةةةتَيكى  سةةةةةر با ضةةةةَيتة  بةةةةةى  ،خةةةةؤى دة طةةةةةَلتان زؤر سةةةةةريح ت لة مةةةةةوَى زؤر زؤر  ئة

كةةةاك  بةةةةِرَيزم  بةةةراى  نةةةة روودةدا  ئةةةةم حاَلةتا كةةةة  كةةةان  كووواظمجارة ثةةةةيرةو )د. تةةةوامن  مةةةن دة كةةةا  سةةةة دة ( ق
هةة ،بةةةكاربَينم سةةتةى بةةةاَلم  لةةةمان دة سةةةرؤكى ثةر يةةانى  لةةة ز يةَةك زؤر زؤر  هةةةموو جار نةةن  ةمووتان دةزا

شةةكَيتةوة لةةة  ،سةةةرؤكايةتى دة قةةةكامنان  نةةاَيَلني رةفي مةةةين  ئةةةوا ئَي كةةة  تةةةوة  مةةا والَيكدةدرَي ئةةى عا لةةة رة
كةةةن سةةة ب سةةيؤن ق سةةيؤنةكانى ئؤثؤز نةةة ثةيِر ،فراك ئةةةو الدا جةةار  نةةدَيك  ئةةةوةى هة بةةةر  كةةةم لة يةةة ئة ةوي

يةةةكةةة بِروا يةةاواز هة ئةةى ج بةةة رة ثةةارَيزين ،مةةان  يةةةنى ب بةةَى بَيال مةةة دة ئةةةوةى ئَي بةةةر  ئةةةوةى  ،لة بةةةر  لة
ثةةةارَيزين سةةةةنطى ب بةةةَى هاو مةةةة دة نةةةة روودةدا ،ئَي ئةةةةو حاَلةتا يةةةة  لةةةةو  ،بؤ شةةةكاندبَى  ثةةةةيرةوم  طةةةةر  مةةةن ئة

يةةةدارةى  شةةةَيوةية ئ بةةةةم  مةةةة  كةةةة ئَي خةةةوازَى  شةةةتى وا دة نةةةدى ط جةةةاريش بةرذةوة نةةةدَيك  بةةةووة هة نةةةاوة  ثَي
لةةةمانى  نةةدامَيكى ثةر يةَةك ئة لةةةمان كات نةةدامَيكى ثةر هةةيض ئة يةةة  خةةؤش ني ثةةَيم  مةةن  بةةدةين وة  سةةةكة  جةل

يةةةة قةةةةبووَل ني يةةةة  خةةةؤش ني نةةةةك  يةةةة ،تةةةر  يةةَةدراو ني جةةةوابى ئةرَيث تةةةةوة،  لةةةةمان بدا تةةةرى ثةر  ،نةةةدامَيكى 
يةةةةن ) يةةةةدارةى دةدة مةةةةان ئ مةةةةة خؤ كوووواظمئَي هةةةةةر د. كةةةةو  جةةةةةنابت وة كةةةةو  يةةةةة وة يةةةةةكى ئَيمة يةةةةش هاورَي )

مةةةن وايهاورَي مةةرورى زة بةةة  خةةؤى  تةةر  مةةةى  لةةَي يةةةكى  لةةةناو بةرنا طةةةر  تةةة ئة ئةةةو بابة كةةة  ئةةةزانَى  دَى 
كةةا سةةى ب كةةة با نةةةبوو  يةةة ،كةةار  شةةزانَى وا طةةرين وة ئة ضةةارين راى ب مةةة نا كةةةم  ،ئَي ئةةةوة ئة عةةاتى  بةةةاَلم مرا

كةةاك )د. يةةة  قةةورس ني يةَةى  كةةةس ث كةةة كوواظم(مةةن  سةةةى خةَل ئةةةيَلَيى ق تةةؤ  ئةةةوةى  ئةةةيَل ،وة  تةةؤ  َيى ئةةةوةى 
 كاتةكةى ئةو نيية، )سلمة( خان، فةرموو. ،بةاَلم شوَينةكةى ئةوَى نيية ،انةوقسةى هةمو

 بةرَيز سلمة فاتح توفيق:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

يةةى يةةرى دارا سةةةر وةز كةةردن لة سةةة  سةةةر ق مةةةوة  كةةةوتنى  ،مةةن ناطةرَي سةةيارى دوا مةةة ثر كةةرَى ئة بةةةاَلم دة
مةةةة كةةةة ئَي يةةَةذ  سةةةتايانى وانةب يةةةرى  ثةةةارةى مامؤ بةةةةِرَيز وةز لةةةةمانتار داواى  مةةةةَلَيك ثةر مةةةانطى  دوو كؤ لةةةة 

بةةةوو مةةةان كرد يةةةةة ،دارايي يةةَةرة ني سةةةتا ل هةةةةةتا ئَي يةةةة  كةةةة وا كةةةةة بارودؤخة ئةةةةوةى  حةةةوكمى  بةةةةة   ،بةةةةاَلم 
سةةةةرَيجةةةةنابيان لةِر نةةةةوَى ضارة ثةةةةروةردةوة دةما يةةةرى  بةةةةِرَيز وةز لةةَةَى يطةةةةى  ثةةةَي ب خةةةةمان   ،ئةةةةم دؤ
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ضةةى  بةةةِرَيزيان  بةةدرَى،  ،بةةووةهةةةنانطاوةكانى  يةةا  كةةاتى خؤ لةةة  يةَةذ  سةةتايانى وانةب ثةةارةى مامؤ ئةةةوةى  بةةؤ 
كةةةةةؤ و رهةةةةةة مةةةةةةكانى زان نةةةةةدنى يةكة سةةةةةى دامةزرا كةةةةةة با نةةةةةةم دةدةم  ئةةةةةةو هاورَييا شةةةةةتيوانى  وةها ث

كةةةرد بةةةةةِرَيز  ،ثةةةةميانطاكانيان  نةةةة،  مةةةةنى وةزيرا لةةةة ئةجنو سةةةراوةكةيان  كةةةةيان نوو يةةةة فةرمانة ثةةةَيم وا
يةة بةةةتَيك هة لةةةمان با طةةةورة سةةةرؤكى ثةر سةةاييةكى  نةةدة قور سةةاَلى ئاي ثةةةرَينني  خةةة تَي ئةةةم دؤ طةةةر  ة ئة

سةةةتادا لةةةة ئَي بةةةَى  سةةةت دة بةةةااَل درو نةةةدنى  تةةةى خوَي سةةةةر وةزارة هةةةةزار  ،لة حةةةةفتا  سةةةةد و  مةةةة  سةةةتا ئَي ئَي
نةةزةن ثةةؤىل دوا لةةة  كةةة  يةةة  نةةدكارمان هة كةةة  ،خوَي نةةةى  ئةةةو خوَيندكارا بةةؤ  يةَةت  عةةام ب خةةول  يةَةت و د طةةةر ب ئة

نةةةةوةى وزا ضةةةنة تاقيكرد هةةةةموو دة بةةةؤ  ضةةةيية  هةةةةردوو وةزارةت  نةةةى  نةةةدة ثال سةةةاَلى ئاي بةةةؤ  ئةةةةوة  يةةةةوة  ري
نةة لةةة )دخوَي ثةةار  سةةاَلى  نةةني  مةةة دةزا كةةة ئَي ثةةةميانطاكانا  كةةؤ و  لةةة زان يةَةنج 2019كارة  هةةةزار و ث حةةةفتا   )

ثةةةةةةميانطا   كةةةةةؤ و  بةةةةةة زان طةةةةةريان  ثةةةةةةميانطاكان وةر كةةةةةؤ و  لةةةةةة زان نةةةةةدكار  نةةةةةؤ خوَي شةةةةةتاو  سةةةةةةد و هة
 اس.تايبةتييةكانيشةوة، سوث

 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د. رَيواز فا
 )د.ريبوار(، فةرموو.

 بةرَيز ريبوار عبدالرحيم عبداللة:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةاش  تةةةتان  ئةةةو كا بةةااَل   نةةدنى  يةةرى خوَي بةناوى خواى طةورة و ميهرةبان، بةِرَيزان وةزيرى ثةروةردة و وةز
يةةةكانى  ووِرستتانةئةوةى كة بةِرَيزتان خ لة ثرَيزنتةيشنةكانتان سةبارةت بة ثرؤسسى خوَيندن و كاريطةري

سةةى  سةةةر ثرؤس لةةة  نةةا  ثةةةتاى كؤرؤ ثةتاى كؤرؤنا لة سةر كةم كردنةوةى يان كةم كردنةوةى كاريطةرييةكانى 
نةةدن بةةؤ  ،خوَي نةةةدراوة  نةةة  يةةارَيكى يةكالية سةةتاش بِر تةةاكو ئَي شةةنة  تةةةنها ئؤث كةةرد  سةةتم ثَي مةةن هة كةةة  ئةةةوةى 

بةاَلم لةطةَل ئةوةشدا هةندَى داواكارى هةية بة تايبةتى لة دةظةرى بارزان  ،دان لة ثرؤسسى خوَيندنئيدانة
بةةارزان   ،بَى يان بة ئةليكرتؤنى بوو سةبارةت بة ثرؤسسى خوَيندن ئةطةر بريار بوو بة ئؤنالين لة دةظةرى 

يةةةهةندَيك شوَين هةية مَيرطةسؤر و بارزان دوورة دةسنت لةوَى نةك هةر  بةةةَلكو  ،كَيشةى ئةنتةرنَيتيان هة
شةةَيوةيةك  بؤ ئةم مةبةستة داواتان لَي ،هةر نيية هَيَلى ئةنتةرنَيت نيية بورجى ئةنتةرنَيت نيية كةةةم بة ئة

ئةةةو  ،تكاية بري لة ئؤثشنى ئؤنالين و  رَيطاى ئةليكرتؤنى نةكةنةوة لةبةر ئةوةى زيانَيكى زؤر بة قوتابيانى 
لةةة دةظةرة دةطةينَى، داواك كةةة  نةةةى  ئةةةو قوتابيا كةةارى  كةةةس و  ارييةكى تريش هاتووة لةاليةن خةَلكى ترةوة 

كةةةن يةةةكان داوا ئة نةةة ئةهلي يةةةكان و قوتاخبا كةةؤ ئةهلي بةةةهؤى  ،زان بةةردوو  طةةةى را ئةةةو دوو مان ئةةةوةى  بةةةر  لة
عةةا نةةةوة مرا كةةةم كة كةةةمَيك  سةةاَل  ئةةةم  تي ثةتاى كؤرؤناوة ثرؤسسى خوَيندن نةبووة كرَى ى خوَيندنةكة بؤ 

 بارى دارايى ئةم خةَلكة بكةن، سوثاس. 
 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئواز فارَيد. بةِرَيز 

 سوثاس بؤ جةنابت، مامؤستا )جهاد(، فةرموو.
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 بةرَيز جهاد حسن ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لةةةو بةةاآل، و نةةدني  يةةرا خوَي بةةؤ وةز يةَةك  هةةةين ئ سةةيارَيت  كةةةين، دوو ثر يةةرا د نةةا وةز سةةيارا  خبَيرهات ئةةةو ثر
ئةةةظ  يةةا  قةةةرارا دا مةةةتا  يةةارا حكو كةةة ذد سةةةر هةنو يةةةكا ل بةةةس ئيزافة بةةةن،  كةةردي ذ تقري مةةةن  كةةاك بةه
تةةةةيارة  تةةةة  حةةةةقي تكَي ئةةةةو  مةةةة  يةةةة، الز عةةةةيا كؤرؤنا ئةةةةز وةز نةةةة  خةةةيَت بزظرة بةةةةيا ذ دةرةوة، وة تةلة

نةةةة كةةةةة مةز سةةةةيَت بارطرانية نةةةةة ذرا خةةةةواردنَي و ئةوا نةةةةدةقَي و  نةةةةةي ف ئةةةةةو كةرةنتي ئةةةةةو بةةةةدةن،  بةةةةؤ  ة 
يةَةدا  لةةةكي ت كةةةين تةداخو حةةةز دة كةةةن،  عةةةزيم  صةةرةفةكي  ئةةةو مة نةةة  ئةةةو دةوام ني ضةةونكة  نةةة،  قوتابيا
نةةدا  نةةدةك طو كةةو هة كةةرن  تةةة  سةةيارا ها ثةةةروةردةي ثر يةةرا  سةةيارا ذي وةز مةةة، ثر ظةةرةن ئة ئةةةو بز كةةةن،  ب

نةةة ضةةةي ئةوا ضةةةوكا هي سةةةةيةكي ب سةةةةلةن مةدرة يةةةان مة نةةةة،  لةةةَي ني تةةةؤث  يةةةان الث نةةةة،  تةةةةرنَيت ني لةةةة ئةن ة 
يةةَةنن  يةةةةت دخ يةةةان بةرنامةي بةةةاذَيرا  يةةَةت  سةةةةلةن ي جةةةودايي، مة فةةةةرق و تةةةة  كةةةرن، نةبَي تةةةة  سةةةة ناية مةدرة
ئةةةو ذَي  سةةة،  بةةال مةدرة نةةدا  بةةؤ طو بةةةس  يةةا  يةَةي خؤ سةةةكا ج كةةةين ثرؤ يةَةت د شةةيا ل سةةت خؤ سةةةرةراي دة
نةةدة ذي بةةةالن هَي كةةرن،  هةةي  لةةةك ج سةةةلةن طة ظةةةكري، مة بةةازار  ضةةووية  مةةةتَيكا  شةةتا حكو شةةوان ئةظت  كي

 قوتاخبانة بَينة ظةكرندا يةكسانيةكا بَينت مابةينا خوَيندنَي دا، زؤر سوثاس.
 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئواز فارَيد. بةِرَيز 

 سوثاس، كاك )نزار(، فةرموو.
 بةرَيز نزار مال عبدالغفار:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 بةناوى خواى طةورة.
يةةرى   سةةَى وةز هةةةر  طةةةرمى  سةةتةى بةةةخَيرهاتنَيكى  سةةيارةكةم ئارا يةةان، ثر بةةة ئامادةبوون شةةحاَلني  كةةةين، خؤ بةةةِرَيز دة

هةةةرير  شةةارى  شةةةقاَلوة و  قةةةزاى  بةِرَيز وةزيرى خوَيندنى بااَلية، بةِرَيز وةزيرى خوَيندنى بااَل ثَيشنيارَيكى ئيدارةى 
سةةاَلى ) هةة2018لةةة  شةةارى  لةةة  شةةتوكاَلى  يةَةذى ك نةةةوةى كؤل بةةؤ كرد نةةةَيك  نةةانى ليذ يةَةك هَي بةةؤ ث لةةة )(  ( 2019ةرير 

بةةة زةروور  كةةراوة  شةةنيار  كةةة ثَي كةةراوة  بةةااَل  نةةدنى  تةةى خوَي سةةتةى وةزارة سةةةالحةدين ئارا نةةؤى  فةةةرمى زا سةةراوَيكى  نو
خةةةَلكيش زؤر  دةزانرَى كردنةوةى كؤليذَيكى كشتوكاَلى لة سنوورى شارى هةرير، تاكو ئَيستا هيض وةاَلمَيك نةبووة و 

بةةةر  نةةة، لة مةةى جةنابتا نةةة ضةةاوةرَيى وةاَل هةةةرير دةرؤ لةةة  نةةة  خةةةَلكَيكى زؤر رؤذا غةةة  شةةارَيكى قةرةبار هةةةرير  ئةةةوةى 
نةةدة  سةةاَلى ئاي لةةة  كؤلَيذةكانى هةولَير و شةقاَلوة و بطرة سؤرانيش، بؤية ضاومان لة وةاَلمى بةِرَيزتانة هاوكارمان بن 

غةةة بةةة قؤنا سةةةبارةت  يةةة  يةةا بؤ كردنةوةى ئةم كؤلَيذة لة شارى هةرير، ثرسيارَيكى ترم ئةوة كةةؤ ئا نةةدنى زان كانى خوَي
يةةة  ثةةؤىل كؤتاي لةةة  كةةة  يةةةى  ئةةةو قوتاب نةةدن  غةةةكانى خوَي لةةةنَيوان قؤنا يةةة  يةةة هة وةكو وةزارةتى ثةروةردة ئةو جياوازي

نةةدن،  ،تةخةروج دةكا بؤ ثؤىل ضوار و ثَينج جياوازى هةية لةطةَل قوتابَيكى تر سةةتى خوَي لةةة ئا لة قؤناغى ثؤىل يةكة 
كةةة بةةةرَيز ثرسيارى سَييةمم ئايا  كةةا؟  يةةان نا نةةدنى قوتاب سةةةر خوَي سةةري لة طةةةرما تةئ لةةةى  نةةةوةى ث هةةةوا بةرزبوو ش و 

لةةة ) يةةاتر  شةةتووة ز ثةةَيم طةي هةةةولَيرةوة  شةةكى  كةةؤى ثزي لةةة زان بةةايكؤتى 40وةزيرى خوَيندنى بااَل  شةةةو  ئةةةم  تةةابى  ( قو
يةةا يةةة،  يةَةك هة ئةةؤنالين حمازةرة لةةة  كةةة  يةةة  شةةنياريان ئةوة يةةو ئؤنالينيان كردووة، ئةمانة ثَي بةةة ن يةةة  سةةَيك هة خود دةر
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يةةو  يةةةى ن ئةةةم جياوازي سةعات تةواو دةبَيت، بةاَلم لة كاتى دةرس خوَيندنا لة كؤلَيذ بة دوو سةعات تةواو نابَى، ئايا 
 سةعاتى ئؤنالين و دوو سةعاتى ناو كؤليذ تةئسري لة سيستةمى خوَيندن ناكا لة قوتابييةكان؟ زؤر سوثاس.

 :سةرؤكى ثةرلةمان /ق حسنيئبةِرَيز د. رَيواز فا
 زؤر سوثاس، كاك )ازاد(، فةرموو.

 :بةرَيز ازاد اكرم بهرام
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةةتان هةةةةرَيمى كورد لةةةة  مةةةة  ثةةةةروةردة زؤر مهي بةةةةتى  سةةةتى با بةةةة  ،بةرا يةةةة  سةةةيارَيكم هة يةةَةرة ثر ئةةةةمن ل
تةةةةوة كةةةةم بوي صةةةةفحةكان  بةةةِرةك  نةةةا  يةةَةرى كؤرؤ كةةةةين ،خ كةةةةم دة مةةةةكى  بةةةةكامنان صةةةةفحةكانى  ،دةوا كتا

سةةةةد الثةرة حةةةةفت  سةةةةد  شةةةةش  نةةةةم  ،يةةةةزؤرة  ئةةةةو كتابا هةةةةتا  بةةةووم  سةةةتايةك  خةةةؤم مامؤ بةةةة  ئةةةةمن 
يةةان  بةةةكان  لةةة مةكتة سةةةعات  شةةةش  كةةةين  مةةةكى زؤر ب يةةة دةوا غةةار، بؤ غةةارة  بةةة  هةةةر  كةةرد  خةةالص دة

سةةةةعات مةةةة ،حةةةةفت  ئةةةةوة زؤر مهي نةةةةوة  كةةةةم كةي بةةةةكان  سةةةةر ،بةةةةران كتا كةةةةم لة حةةةةز دة يةةَةك   رؤذ
شةةةةني مةةةةةوزوعي ثةةةةةروةردة  ،ثةةةةةروةردة داني سةةةةتةمى  سةةةةتا سي كةةةةةمان ئَي سةةةةتى ثةروةردة ضةةةةونكى بةرا
نةةةة يةةةة ،باركرد سةةةة ني يةةةة ممارة كةةةردن ني جةةةارة  ،فَير كةةةةم  هةةةةرَيم ية لةةةة  ئةةةؤنالينيش  سةةةتةمى  يةةةة سي بؤ

نةةةةةبى سةةةةةد  سةةةةةدا  سةةةةوودةكةى  يةةةةة  يةةةَةدةكرَى ،لةوانة نةةةةةوةى ل سةةةةانييةكان لَيكؤَلي ضةةةةونكة  ،بةةةةةاَلم نوق
ئةةةؤ مةةةة  سةةةتى زؤر مهي بةةةى بةرا ئةةةؤنالين فَيردة بةةةة  كةةةو  تةةةابى  يةةَةربني قو سةةةةقافةتةى ف ئةةةةو  يةةَةربني  نالين ف

كةةا نةةةى دة لةةةو خيند سةةتيفادة  بةةى ،ئي سةةتا  بةةة مامؤ يةةة  هةةةر  ،شةةةرت ني سةةتا  بةةى مامؤ يةةة رؤذةك دة لةوانة
سةةةةتى  مةةةاىَل ديرا لةةةة  ئةةةؤنالين  بةةةة  هةةةةر  كةةةة  نةةةامينَى خةَلكة سةةةتا  لةةَةةك رؤذةك دَى مامؤ نةةةامينَى وةك خةيا

كةةاتن نةةدن دة بةةَى؟ بؤ ،خي ضةةؤن دة كةةؤ  نةةةوةكانى زان نةةةكرَى تاقيكرد طةةةر دةوام  شةةم ئة مةةن ثرسيارةكة يةةة 
ثةةةةةروةردة  سةةةةةر  شةةةةني لة لةةةةةمان و وةزارةت داني طةةةةرين رؤذةك ثةر طةةةةرينط وةر بةةةةة  ئةةةةةوةش  مةةةةةوَى  دة

 سيستةمةكى نوَى دابنَيني، سوثاس.
 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د. رَيواز فا 

 سوثاس، كاك )كاوة(، فةرموو.
 ةرَيز كاوة عبدالقادر حسن:ب

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بةةةةان طةةةةةرورة و ميهرة خةةةةواى  ضةةةةةند  ،بةةةةةناوى  بةةةةااَل  نةةةةدنى  يةةةةرى خوَي بةةةةةِرَيز وةز لةةةةة  سةةةةيارةكةم  ثر

يةةةة سةةةيارَيكم هة نةةة ،ثر يةةةان خوَي نةةةى  شةةةةى وةرطرياوا بةةةة كَي سةةةةبارةت  كةةةةم  سةةةيارى ية سةةةتةر و دثر كارانى ما
تةةةةةؤرا ضةةةةةةند  ،دك لةةةةةة  بةةةةةردوو  لةةةةةةماوةى را يةةةةةارة  ئةةةةةةجنام درا د ئةةةةةةزموونَيك  كةةةةةة  بةةةةةردوو  مةةةةةانطى را

كةةرا يةةةك  لةةةو خوَين ،تاقيكردنةوة شةةَيك  لةةة بة يةةارة  يةةان دد نةةةى زؤر كةةرد رةخ قةةدمييان  كةةةوا تة نةةةى  كارا
حةةةزب  سةةةتى  نةةةةبووة وة دة سةةةةنطى  مةةةةكان وة هاو لةةةة ئةجنا نةةةةبووة  لةةةةت  بةةةوو عةدا يةةةان وا  هةةةةبوو وة ثَي

مةةةةكان نةةةدنى ئةجنا لةةةة راطةيا مةةةان خ ،هةةةةبووة  يةةةة ثَي بةةةدةىبؤ نةةةةوة  يةةَةرة روونكرد جةةةةنابت ل شةةةة  يةةةا  ،ؤ ئا
لةةةةةةو  شةةةةةَيك  بةةةةةةت بة مةةةةةةكان بةتاي نةةةةةدنى ئةجنا لةةةةةة راطةيا هةةةةةةبووة  بةةةةةى  تةةةةةةداخوالتَيكى حز هةةةةةيض 
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بةةةوو قةةةدمييان كرد نةةةةى تة نةةةة ئةوا خةةةوراوةخوَيندكارا يةةةان  يةةةة ماف يةةةان وا ضةةةووة ، ثَي بةةةة دةر سةةةةبارةت  ؟ 
كةةةةرا مةةةةةكان  ضةةةةووة يةكة سةةةةى دةر يةةةةارة زؤر با مةةةةةكان د بةةةةا ،يةكة مةةةةافَيكى مةةةةن دوو كةةةةة  مةةةةةوة  رةى ناكة

نةةة ئةةةةو  ة،خؤيا نةةةةمينَى  سةةةتى  شةةةربكَيى زان يةةةةكان ثَي لةةةة زانكؤ طةةةةر  شةةةة ئة يةةةة با شةةةت هة يةةةةك  بةةةةاَلم 
تةةةةوة بةةةةرز دةبَي سةةةتى  سةةةتى زان ضةةةؤن ئا نةةةةمَينَى  سةةةةية  يةةةةتى منافة لةةةة  ،روح ضةةةَيت  ثةةةَيش دة بةةةةرةو 

لةةةةةة ) تةةةةةؤ  كةةةةةدا  ضةةةةةووة2016كاتَي نةةةةةةتوانى دةر سةةةةةَييةمةك كاني(ةوة  كةةةةةةم و دووةم و  كةةةةةؤ و ية انى زان
نةةةةة مةةةةافَيكى خؤيا كةةةةة  مبةةةةةزرَينى  بةةةةة  ،ثةةةةةميانطاكان دا سةةةةةبارةت  يةةةةة،  سةةةةتا دامبةزرانا تةةةةا ئَي يةةةةة  دةبوا

نةةد لةَةةى خوَي يةةارةدةرما ثةةةميانطاكان، د كةةؤ و  مسةةان  كارانى زان سةةتا با لةةة ئَي بةةةر  مةةانط  سةةاَلَيك و دوو  مةةة  ئَي
مةةةةانطى ) يةةةةاريكراوى  بةةةةة د بةةةةردوو )3كةةةةرد  سةةةةاَلى را نةةةةة2019(ى  سةةةةيؤنى  شةةةةنيازى ( فراك نةةةةوَى ثَي وةى 

كةةةردووة لةةةةمان  سةةةةرؤكايةتى ثةر قةةةدميى  مةةةان تة كةةةر ،ثةةةرؤذة بِريارَيك مةةةةت  نةةةةى حكو كةةةرد رةوا مةةةان  ا داوا
نةةة بةةةؤ خوَي يةةةةك  تةةةةوةادكاردةرماَلة نةةةار بربَي هةةةةزار دي ثةةةةجنا  سةةةةد و  بةةةِرى  بةةةة  ثةةةةميانطاكان  كةةةؤ و   ،نى زان

نةةةك وةاَل مةةة  شةةنيازةكةى ئَي مةةة ثَي كةةةى ئَي سةةتا ثرؤذة تةةا ئَي تةةةوةبةةةاَلم  نةةة هاتي تةةةوة  نةةازانني  ،م نةدراوة
كةةةةمان سةةةى ثرؤذة ضةةةيية ،ضارةنوو شةةةنيازةكةمان  نةةة ؟ثَي بةةةارودؤخى خوَي سةةةتادا  لةةةة ئَي بةةةةت  كارانى دبةتاي

سةةةةت  مةةةةيش دة طةةةةةر دةوا تةةةةوانن ئة شةةةةَيكيان ب كةةةةةم بة ثةةةةة باوةرنا نةةةةدة خرا ثةةةةةميانطاكان ئةوة كةةةةؤ و  زان
بةةةارودؤخى دا ثةةةى  بةةةةهؤى خرا تةةةةوة  كةةةةن وثَيبكا يةةةةوة دةوام ب نةةةةوة،بطةِر راي سةةةتى  َي بةةةة دوا قي سةةةةبارةت 

شةةةرت يةةةر با جةةةةنابى وةز طةةةة  يةةَةَل رةن مةةة ثارال سةةةتيان  نةةةَي دوا قي عةةةة بزا بةةةةهؤى ئةةةةو مةوزو نةةةدكاران  اوة خوَي
هةةةاتوئةةةةو بارو سةةةةريان  سةةةتا بة خةةةةى ئَي لةةةَي وةر اة دودؤ سةةةتةكةيان  شةةةنب و قي يةةةان خؤ كةةةة لَي كةةةةن  وا ئة

نةةةةةوة طةةةةةر ،نةطر نةةةة ئةةةةةوةش ئة بةةةةة هة شةةةةنيارةكة  مةةةةةت ثَي يةةةَةتد وةرحكو يةةةةرى  ،بطر بةةةةة وةز سةةةةةبارةت 
كةةةى خ نةةةةوةى دةرة سةةةةر تاقيكرد يةةةة ،لة سةةةيارم هة نةةةثةةةةروةردة دوو ثر يةةةا دوَي مةةةادةيي ئا نةةةزةى ئا كارانى دوا

تةةةةوانن  نةةةةةكردووة و دة يةةةةديان  نةةةةةوةى تةمه كةةةةةوا تاقيكرد نةةةةةى  ئةةةةةو خوَيندكارا يةةةةا  يةةةَةت و ئا ضةةةةؤن دةب مةةةةة  ئة
سةةةةبارة بةةةدةن، ، ئةةةةجنام  تةةةايي  نةةةةوةى كؤ سةةةتةوخؤ تاقيكرد يةةةارة را يةةَةذ د نةةةة ب سةةةتى وا سةةةتايانى طرَيبة بةةةة مامؤ ت 

هةةةةةذمار  يةةةةان  يةةةةةوة بؤ يةةةةا لةكة ضةةةةووة ئا كةةةةةيان دةر سةةةةت فةرمانة سةةةةتايانى طرَيبة بةةةةةاَلم مامؤ سةةةةكرا،  شةةةةرت با ثَي
كةةةة  يةةَةذةكان  نةةةة ب كةةةرَي و وا طةةةةَل ب لةةَةةيان لة مسةةةى مامة سةةةتايةكى رة كةةةو مامؤ مسةةةي و وة نةةةة رة كةةةة بب يةةَةت  دةكر

نةةةة سةةةتاى وا هةةةةزار مامؤ يةةةانزة  كةةةةى  ثةةةةروةردةن نزي قةةةةرى  عةةةامود فة لةةَةَيني  ئةةةةتوانني ب يةةَةذةو  سةةةتادا ب لةةةة ئَي  ،
 سيان بة كوَي دةطات، ئَيمة زؤر داوا دةكةين  دامبةزرَين زؤر سوثاس.ونوضارة
 :ق حسني /سةرؤكى ثةرلةمانئواز فابةرَيز د.رَي

  .رمووسوثاس بؤ جةنابت كاك سريوان فة
 بةرَيز سريوان فرج حممد:

 مان.بةرَيز سةرؤكى ثةرلة
ديارة لة هةموو واَلتَيك قوتابيان بة  ،ئةوةى من باسى دةكةم بة ثرسيارَيكةوة يةكسةر ثَيشنيازى دةكةم

اليةك  وبة هةوَلى هةمو هةزارانَيكمان هةية ،نَيكمان هةيةادئَيمةش سة ،ة دةنَيرن بؤ دةرةوةى واَلتلزةما
وة ثَيشنيازى ورسيارةكان نةَلَيم ضيم بؤ هاتمن بؤ ئةوةى ث ،توانيومانة زؤرينةى بنَيرينةوة بؤ كوردستان
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ةند سةد كةسَيكن ض ،ثالنَيك دابنَيت بة ئؤناَلين زؤر نني ،دةكةم بؤ بةرَيز وةزيرى خوَيندنى بااَل
، بؤ ئةوةى لَيرة كات يةكؤنفراسَيكى ئؤنالين دروست بكةن طوَييان لَي بطرن بزانن ماف و ئةركةكانيان ضي

انةوة يضؤن ثةيوةندى بكةنةوة بة زانكؤكانيضؤن ذيانيان لَيرة بةسةر بةرن و ننةكوذم خؤيان ئةطةر بيَلَي
بةاَلم  ،ية بيان هَينةوةركى جةنابتان نيكة ئَيستاش لةوَين ئةزامن ئة ،تانلةئةَلمانيا و لة ماليزياو لة هيندس

ة دنيا وا واى لَيهاتوةند سةعاتيدا ئَيستضو ثرسيارةكانى لة كؤنفرانسى وخةريكني بيان هَينينةوة ئةوة هةم
ماَلةوة بةر ئةوةى هةموو شيَت ئؤناَلينة لة و ئيرت وابزامن كةسيش مووضة وةرناطرَيت، لة وة بة ئؤناَلينوب

ثرسيارَيكى تريشم بؤ وةزيرى ثةروةردةية كة زؤر لة هاورَيكامن باسى ئةوةيان  ،بَيت هيوادارم وا نةبَيت
 ،كااَلية بفرؤشرَيت و خةَلكى ثَي ئيستغالل بكرَي ،بوو بة ثارةوة ةكرد كة خوَيندن كة لةو واَلتة بةداخ

ةكان كة زؤرينةى يةى ساوايان و قوتاخبانة سةرةتايضباخ ،باسى زانكؤكان كرا و باسى قوتاخبانة بااَلكان كرا
ةرةقةى بةَلكو بة ئيمزا بة وةر ،ثارةكانيان كةم كراوةتةوةناَليان هةية لةوَي تا ئَيستا نةزؤرى خةَلكانَيك م

ئةطةر قوتابيةكى زانكؤ  ،كانيان ئةطةر ثارةكة نةهَينن نةيةيتةوة بؤ دةوامةسةر ماَل ،نة سةريانضئيمزا دة
ثارةكة دةبات بؤ قيستى سيستةمى زانكؤكةى  ،َي ئيش دةكاتضثَيى بَلَي ئةطةر باوكت ثارة نةهَييَن خؤى ئة

ةختَيكى تةواو ؟ ئةبَي زئةطةر باوكى نةبَيت ،َي عةالطة بفرؤشَيضئةى مناَلَيكى شةش ساَل و دة ساَل ب
ةى ضباخ و اليةن وةزارةتى ثةيوةنديدارةكان بكرَيتة سةر ئةو قوتاخبانة سةرةتايانةفشارَيكى تةواو لة

ثةرلةمانتارَيك وتى زؤر قازاجنيان  يهةميش وةك هاورَيك ،ساوايانةى هةم مةسروفةكانى كةم بكرَيتةوة
 .، زؤر سوثاسذَير مايةكةى خؤيان و كااَلكانى خؤيان بفرؤشن  بةداخةوة ئيرت كاتى ئةوةية لة ،وةوكرد

 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةرَيز د.رَيواز فا
 سةرضنار خان فةرموو.

 بةرَيز سةرضنار أمحد  حممود:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ى بَلَيني ةند هةندَيكضرسيارَيكم هةية بة كورتى هةرثةند ضمن ، بةخَيرهاتنى وةزيرة بةرَيزةكان دةكةم
 ،َيتة بوارى دووبارةوةضبوو هةمووى بةعزَيكيان دة بةاَلم لةبةر ئةوةى دووبارة ،ثَيشنيارى ترمان هةبوو

ةكةيان يوة بةَلَينيشمانداوة لةطةَل ئةو ضني و توَيذانةى داواكاريولةبةر ئةوةى ئَيمة بة ياداشت بؤمان هات
من لةماوةى دوو دةقةكةى خؤما ئينشاالة بة  ،ةكةيانيكاريبؤ داوا انني ئيستا باشرتين كاتةبطةيةنني وابز

بةيسَيك وةكو ، سةبارةت بة مامؤستايانى وانةبَيذ ئةوان لةطةَل ئةوةى كة داتاؤمسةريعى لة سةرى دةِر
ا كة ئاماذة بة ذمارةى دة لة وةزارةتيبة داتا بةيسَيكى دةقيق ني ،وةزيرى ثةروةردة  ثَيشرت ئاماذةى ثَيكرد

مامؤستايانى وانة بَيذ بكات و ئةوانيش وةكو مامؤستايانى هةميشةيي لة ئةركدان و وانة دةَلَينةوة زؤر 
وا هةية بة دوو مانط و  يجار ،ثَيكيش ثَييان نادرَيمبةر بة كرَييةكى كةم كة بة رَيكوبةرا ،ماندوو دةبن

كو فةرمانبةرانى تر شايستةيةكى ئةوانيش مافى ئةوةيان هةية كة ذيانيان وة ،سَي مانط تةئجيل دةبَي
ئةوان  ،ةيسيان ديار نيوضارةنو ،يةيا مةسرِييان ديار ندلةطةَل ئةوةش ،دارايي باشرتيان بؤ سةرف بكرَي
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بةاَلم تا ئَيستا دانةمةزراوة دةيانةوَيت  ،هةية ثَينج شةش ساَلة وانة بَيذةوا  هي ،دةيانةوَيت دامبةزرَين
 .ئةوةةكمان بداتَي لةسةر يثرسيارةم بؤ بةرَيز وةزيرى ثةروةردةية كة رةئي ئةو ،مسرِييان يةكالى بَيتةوة

ةى كة نةمةزراون لةطةَل ئةويةكةمةكان دةكةم مافى خؤيانة دا منيش ثشتطريى لة سَي ،خاَلى دووةميش
ن هيوادارين كة ئةوانيش داواكةيا ،بةاَلم ئَيستا داواى دامةزراندن دةكةن ،ئةبواية خةاَلت بكرابانةية

دةرماَلةى قوتابيانيش ئَيمةش  ،وسى بدرَيتونكةين يةكالكةرةوةمان لةسةر ضارةرةوايةو ثشتطرييان دة
ةى مافى رةواى خؤيانة يبةهةمان شَيوة لةطةَل ئةوةين ثشتطريى ئةوة دةكةين كة قوتابيان ئةو دةرماَلي

يى دة(ي ئاما12ابةت لة ثؤىل )هةندَيك بثرسيارى ئةخريم بؤ بةرَيز وةزيرى ثةروةردة ، بؤيان بطةرَيتةوة
بابةتةكان ض زةمانةتَيك هةية ئةطةر  ،يةعنى داخيل نني ،دةر دةكرَينديارى كراوة كة ئةمانة لةبة

بة دةرةجة  ،وة هةَلةية لة ناو ثرسيارةكاندا هةبوووؤن ثار ئةو هةمضثرسيارَيك لةو بابةتانة هاتةوة وةكو 
كراون ثرسيارَيكى ى كة بةدةرئةطةر ئةو بابةتانةاجةكةياندا، ( مسرييانة ب12ثؤىل ) يةكانييةك كة قوتاب

 .؟ سوثاسى دةبَيتضتةعويز دةبَيت يان  ،ى دةبَيتضلَي هاتةوة ئةو كاتة جوابي 
 ق حسني /سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةرَيز د.رَيواز فا

 سوثاس، فةرموو بةِرَيز زكري.

 بةرَيز زكرى امحد امساعيل:
 بةرَيز سةركى ثةرلةمان.

واللة من هةندةك ثَيشنيارو ثرسيارَي من بةرَيز لَيذنةى  ،رهاتنى هةرسَي وةزيرى بةرَيز دةكةينبةخَي
 رةكم هةية بؤ وةزيرَي بةرَيز ئايابةس من ثرسيا ،ثةروةردةو خوَيندنى بااَل ئةز ثشتطريى وان دةكةم

ندن سَي يةكةمةكانى ةندين ساَلة نةهَينة دامةزراض ،ةندين ساَلة خوَيندكار خوَيندنى خؤ خاَلس كةنض
ئةطةر نةهَينة  ؟ر رَيذةى نةخوَيندةوار زؤرتر بيبنابيتة هؤكا ، ئايازانكؤ ثةميانطاكان نةهَينة دامةزراندن

 ،دامةزراندن نابَيتة هؤكار رَيذةى بةتاَلى زؤرتر بيَب و سيستةمَي خوَيندنَيش بةراستى سيستةمةكى قورسة
ةندين ساَلة ضمةزراندن ، ئايا بؤ ض ثالن هةية بؤ دابَينة دابِرانئةويش بؤتة هؤكار بؤ هةندَيك و خوَيندن 

 .، زؤر سوثاسكارة بة تايبةتى زانكؤية يةكةمةكاندخوَين
 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئواز فابةرَيز د.رَي

 سوثاس، كاك باآلنبؤ فةرموو.

 :بةرَيز بااَلنبؤ حممد على
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

من ثرسيارَيكم بؤ هةردوو بةرَيزان وةزيرى خوَيندنى بااَل و  ،رَيزةكان دةكةمبةخَيرهاتنى وةزيرة بة
وى لة ذيان و ورى رودواى ئةوةى كة بة هؤى ظايرؤسى كؤرؤناوة قةيرانَيكى ئابو ،وةزيرى ثةروةردة هةية
َيستادا ئةو ةكان لة ئيةكان بؤ ثةميانطاو زانكؤ ئةهلييديارة بؤ خوَيندنطا ئةهلي ،وةوهةرَيمى كوردستان كرد

كومةت حبةاَلم وةكو دةيبينني  ،ووةنرخةى خوَيندن كة ديارى كراوة لةسةر ئاستى بذَيوى ذيانى رابردوو ب
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ثالنى هةردوو  ، ئاياكردنةوةى مووضةو كةمكردنةوةى هةندَيك مةساريفبةتةماية ثةنا بةرَيتة بةر كةم
بؤ خوَيندنطاكان بؤ  ،بؤ خوَيندن ،ئايندة بؤ ساَلى ييةوةزارةتى خوَيندنى بااَلو وةزارةتى ثةروةردة ض

ثرسيار بؤ ئةوةشى ئةوةى  ؟دا بكةن يان ناانكارى لةو نرخانةطؤِربةتةمان  ، ئايابؤ زانكؤكان ،ثةميانطاكان
بةتةمام بيَلَيم لةسةر خوَيندنى ئةليكرتؤنى ديارة خوَيندنى ئةليكرتؤنى كَيشةية بؤ هةندَيكك لةو 

دةم ، لةبةر ئةوةى ئةوةى لةبةرةييكيان ئاستى خوَيندنَيكى باشيان نيداو خوَيندكارانةى كة باوك
لةبةردةم  ،جواب تَيدةطةن و باشرت شارةزا دةبن كة بةتةنهان لة ماَلةوةثرسيارو بةمامؤستاكانة بة 

بةر بؤية من ثَيشنيارى ئةوة دةكةم كة بتوانن ئةوانةى لة ،ئامَيريَِكى ئةليكرتؤنيدا ناتوانن بةو شَيوة فَيربن
دةستى مامؤستا خوَيندراوة بؤ تاقيكردنةوةكان داخيل بَيت و ئةوةشى كة بة ئؤنالين خوَيندراوة تةنها بؤ 

كومةتى هةرَيمى كوردستان ةن وة ئةوةشى كة ئةمةوَيت بيلَيم ئايا ئةطةر حزانيارى حيسابى لةسةر بك
ميانطاكان تةواو دةكةن و ئةطةر لة ثالنى نةبَي بؤ دامةزراندنى ئةو خةَلكانةى كة سااَلنة كة زانكؤو ثة

ئةمة نابَيتة هؤى ثشت ساركردنةوةى  ، ئايامبةزرَييَنداوة يةكةمةكان وخراثرتين حاَلةتا نةشتوانَي دةرض
نة خوَيندن  واز لة  كة ئيرت بةراستى روونة ،باوكان و دايكان نابَيتة هؤى ثشت ساركردنةوةى خوَيندكاران

 وةزارةتةكاني ديكة ثالنَيك  هةردوو وةزير هةوَل بدةن لة كابينةكةيان لةطةَل بؤية ثَيويستة ،خوَيندن بَينن
كارانة دبَي كار بؤ ئةو خوَين بؤ ئةوةى بتوانن بةشَيوةيةك هةر ضؤنَيك بَيت ئةطةر بة رَيذةش ،بنَيندا

 .، سوثاستان دةكةمَيندن تةواو بكةنبدؤزنةوةو خو
 مان:ق حسني / سةرؤكى ثةرلةئبةرَيز د.رَيواز فا

 سوثاس، كاك سروان فةرموو.

 بةرَيز سروان حممد على:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بة خَيرهاتنى وةزيرة بةرَيزةكان دةكةم زؤر  ،بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان ،بة ناوى خوداى طةورةو مهرةبان
 ضش ماضاوى دكتؤر كازمي ،ةكى باش دةتان بينمةوةيمان لَيرةين و بة تةندروستيودَلخؤشيشم كة هةمو

ببورة كة ئةوة دةَلَيم ئةوةى دةمويست بيَلم بةراستى دةربارةى يةكةم و دووةمةكان و سَييةمةكانى  ،دةكةم
ى طوتيان ماشااللة نامةوَيت دووبارةى وكوردستان و قوتابيانى ماستةرو دكتؤرا ئةويش هةظااَلمن هةمو

من  ،شَيوةيةك من لةطةَلى نيمة ضبة هي ويان بة نسبةت ئؤناَلينوبؤية لةطةَل رةئى ئةوامن هةم ،بكةمةوة
كومةت بتوانَيت ئةو كارتة يان بيكاتة وةى رةنطة قوتابى بتوانَيت يان حلةبةر ئة ،وةك خؤم وةك سةروان

، لةطةَل هةر لةطةَل هةر كةسَيكا ،لةطةَل فاسلينطة ،ةكةلةطةَل كؤِر ،فرى لةطةَل تيشكة لةطةَل نةورؤزة
د الثتؤثَيك ئةو ماَلة ياخو ،مؤبايلَيك دةتوانَيت ئايباتَيكى ئةو ماَلة ياخوبةاَلم رةنطة ن ،شةريكةيةكدا

ثَيشمةرطةية واللة مؤبايلةكانى سادةى  ،ى هةموو شةهيدانضونكة هةية من دةيناسم بة طؤِر ؟نةيبَيت
ك يان تؤثةثضؤن بتوانَيت مؤبايلةك يان ال ،وة بؤخؤى مؤبايلى ئاوا بكرَيتولةدةستة تاكو ئَيستا نةيتواني

شَيوةيةك بةرَيز وةزيرى  ضبؤية من لةطةَل ئةوة دا نيمة بة هي ،َيتةكةى بكِرضئايثاتَيك بؤ كورو ك
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زؤر شتى تر هةية  دياخو ،؟ مانطَيكى تر ثاشى خبةى ئةطةر ئةوة نةكرا ئةى ضى بكةينخوَيندنى بااَل طوت
بة نسبةت قوتاخبانةو  ،وماندا بَينتوو كارى باشرت بة خةياَلى هةمرؤذ بةرؤذ لةوانةية بةرنامةى تر ئةطةر

كؤلَيذة ئةهليةكانيش كاك عبدالسالم طوتى سةرؤكى ليذنةى ثةروةردةو خوَيندنى بااَل  كة بَلَيني لةطةَل 
وة كة سةدا سي وثَيش ئةوةى كؤرؤنا هةبَينت داواى ئةوةشيان كرد ،ةوونةوةيان كردوودةستةى وةزارةت كؤب

بةاَلم لةطةَل  ،ةكان خؤشنب ئةوة ثَيش كؤرؤنابووييانة ئةهليةكان لة قوتابكؤلَيذة ئةهليةكان ياخود قوتاخب
كومةت لة ض دةشزانني ح ،طوزةرانى خةَلك ضؤنةهاتنى كؤرؤناو ئةو ثةتاية كة هةموومان دةزانني بارو 

ي بكات با ضكومةتيش ح ،بةراستى ئةمةش زةخت هةر لةسةر حكومةت بكةين ،خراثيةكى بارو دؤخداية
بيانة خؤ ئةوان بطرَيت ئةو قوتاةر بةشَيكى ثارةكانيشيان لَي وةرؤو قوتاخبانة ئةهليةكان بَلَي ئةطبة زانك

راستى با كةمرتى بكةنةوة لة سةدا سي ئةطةر ية نةكةن، بةبةاَلم بةو قازاجنة خةيااَلوي ،قازانج هةر دةكةن
 .، زؤر سوثاسبكرَي سةدا ثةجنا هَيشتا كةمرتيش بكرَيتةوة

 ق حسني /سةرؤكى ثةرلةمان:ئَيواز فابةرَيز د.ر
 كاك زانا فةرموو.

 بةرَيز زانا خالد مسايل:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ةو لخاَلَيك ثَيم باشة ئاماذةى ثَيبكةين جطة  ،انينكردنةوةكانوزؤر سوثاس بؤ وةزيرانى بةرَيز بؤ رو
ئَيمة دةزانني كؤرؤنا تاوةكو ئَيستا كؤتايي ديارة  ،خااَلنةى بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان ئاماذةيان ثَيى كرد

ةر كؤرؤنا وة لة هةرَيمى كوردستان وة لة جيهانيشدا هيج واَلتَيك تا ئَيستا سةركةوتنى بةسوثَي نةهات
بؤية تاوةكو فاكسني نةدؤزرَيتةوة  ،كاتة كؤتايي ثَيدَيت فاكسني بدؤزرَيتةوة كؤرؤنا ئةو ،وةونةطةياندرا

ناوةراستى نة لة  ،( رةنطة نة لة ناوةراستى مانطى شةش6-11ن هةبَيت نة لة )ناتوانني ثالنى ئةوةما
زانكؤكان نة ثةميانطاكان بكةينةوة بةو ئاستةى كة ناتوانني تةموزيشدا نةتوانني نةدةرطاى قوتاخبانةكان، نة

انةتَيك ةكان كة ئةطةر لة ناوةراستى مانطى شةشيش دابوو ض زةميزةمانةتَيك بدةينة خانةوادةى قوتابي
ةوة تا يانزةى ئاماددةيي لة هؤَلةكانى يلة ثؤىل يةكى سةرةتاي ،نة تاقيكردنةوةكانيانضهةية قوتابيان ب
رةنطة ثؤىل وا هةبَيت رةنطة  ،مان دةزانني جطة لةوةى تةنطيةط لة هؤَلةكانى خوَيندنداوخوَيندندا هةمو

بؤية  ،نة دةتوانن تاقيكرنةوةكانيان ئةجنام بدةنبة ض شَيوازَيك ئةوا ،بَيت زياتر لة ضل قوتابى لة ثؤلَيكدا
ئةوانة نةبنة ئيلزام تةنها  ،من ثَيم واية كة ئةمة ناكرَي ببَيتة ئيلزام نة خوَيندنى ئةليكرتؤنى نة ئؤناَلين

كة اليةكمان زةمانةتى ئةوةمان دةبَيت  ودوايبخةين بؤ ئةو كاتةى كة هةمو ،دةتوانني ثرؤسةكة دوا خبةين
و ئةو ئامارانةى كة هةن وضونكة بة ثَيى هةم ،تر تةشةنة نةكات لةناو هةرَيمى كوردستانداكؤرؤنا زيا

( 5-6ؤكة )بؤية  ئةطةر لة ئَيستاوة لة ئةمِر ،تاوةكو ئَيستا كؤرؤنا تؤمار دةكرَي حاَلةتةكان تؤمار دةكرَين
( ئَيمة ناتوانني 5-25تا )ؤوة هيج حاَلةتَيكيش تؤمار نةكرَيت ونةوة دةكةين كة ئةطةر لةوِروئَيمة كؤب

 ،ةكانيضارةسةريوئةو نةخؤشخانانةى كة تايبةتن بة فايرؤسى كؤرؤنا  ،نةخؤشخانةكامنان رةنطة داخبةين
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اَلتى وهةزار هاو دسةت ئةو كات ثَينج مليؤن و حةو يست دةبَيت و ئايا( رؤذى ترمان ثَيو14دواى ئةوةش )
هؤَلةكانى  ،ةواوة تاوةكو بزانني كؤرؤنا كؤتاي ثَي هاتوهةرَيمى كوردستان سةرجةميان ثشكنينيان بؤ كر

خاَلَيكى تر  ،و حةزم كرد لَيرةوة ئاماذةى ثَي بكةينوئةمة خاَلَيك ب ،خوَيندن و تاقيكردنةوةكان بكةينةوة
دةست خؤشى بؤ سةرجةم مامؤستايانى بةرَيز ئةوانةى كة لةماوةى كةرةنتينةدا دةزانني ئةركةكة قورس 

بةاَلم داوام ئةوةية لة  جةنابى وةزيرى ثةروةردة ئاماذةى ثَيكرد و كؤمثانياكانى ئةنتةرنَيت، ة كة وةكووبو
اَلتيانى هةرَيمى كوردستان بة تايبةت دايك و باوكانى وبةرَيز وةزيرى ثةروةردة كة ثةيامَيك بدات بة هاو

ضونكة  ،لةسةر خانةوادةكانيانيية ة خوَيندنَيكى ئيجبار نيقوتابيان كة ئةم خوَيندنة كة ئةم ئةليكرتؤني
وين كة رةنطة تواناى كِرينى دةفتةرَيكى قوتاخبانةمان ومان بةو قؤناغانةدا تَيثةريووئَيمة دةزانني هةم

ئةطةر  ،ةئَيستاكة قوتابيةكة زةخت لة خانةوادةكةى بكات بَلَي ئايثادَيك و كؤمثيوتةرَيكم بؤ بكِر ،نةبوبَيت
ثَيم واية كارَيكى زؤر باش و لة  ،ك لَيرةوة بة خانةوادةى قوتابيان بداتبةرَيز وةزيرى ثةروةردة ثةيامَي

 .، زؤر سوثاسجَيطا دةبَيت
 :سةرؤكى ثةرلةمان ق حسني /ئواز فابةرَيز د.رَي

 سوثاس، كاك لوقمان فةرموو.
 بةرَيز لقمان محد حاجى:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 .ظااَلمن دةكةم، سوثاساو بؤضوونى هةقسةكانى من كرا و ثشتيوانى لة ر
 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئواز فابةرَيز د.رَي

 سوثاس، كاك هَيرش فةرموو.
 بةرَيز هَيرش حسن محد:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

من ثرسيارَيكم هةية لة وةزيرة بةرَيزةكان سةبارةت بة خوَيندنى  ،بةخَيرهاتنى وةزيرة بةرَيزةكان دةكةم
كة ئةم خوَيندنة قؤناغَيك لة خوَيندنةكة  ةى خوَيندكارانة لة ئَيستادا، ئايارى زؤربئؤناَلين كة ئةمة ثرسيا

ئةطةر  ،وة ووبكرَيت بة ئؤنالين لةسةر بِروانامةكة ئاماذة دةدرَيت بة بةشَيك لة خوَيندنةكانيان ئؤناَلين ب
نكردنةوة لةو بوارةوة ودةكةم روداوا  ،دا وونابَيت بة نةقسَيك بؤ بِروانةمةكانى لة داهاتو ائاماذة بدرَي ئاي

هةروةها ثرسيارَيكم بؤ بةرَيز وةزيرى خوَيندنى بااَل سةبارةت بة خوَيندنى ماستةرو دكتؤرا كة  ،بدةن
دةكرَيت هؤَلةكانى  ،ةوئةمانة رَيذةيةكى كةمن لة ئَيستا لة خوَيندندان بةشَيكى خوَيندنةكةيان تةواو كردو

هةروةها  ،جَي بكةنيةكان جَيبةتوانن بة ئاسانيش رَيكارة تةندروستيخوَيندن بؤ ئةوان بكرَيتةوة و دة
ثشتيوانى لة راى ئةو بةرَيزانة دةكةم كة سةبارةت بة دامةزراندنى سَي يةكةمةكان و كرَيى خوَيندنى وانة 

رة دةستةكان كة ئةوانة بةركةوتةيان وبَيذان و هةروةها سةبارةت بة كردنةوةى قوتاخبانة لة طوندة دو
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نةخواستة بطاتة ئةو طوندانة ئةوا زؤربةى ، جطة لةوةش ئةطةر ظايرؤس خوامة لةطةَل دةوروبةركة
 .بطرن، زؤر سوثاسى ئةليكرتؤنى وةرثَيم واية ناتوانن سود لة ئؤنالين و خوَيندن ،خةَلكةكةى توش دةبَي و

 سةرؤكى ثةرلةمان: ق حسني /ئبةرَيز د.رَيواز فا
 سوثاس، موذدة خان فةرموو.

 ِيز مذدة حممود حممد:بةر
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

هيج قيستَيكى ئةوانى كة  لةسةر خوَيندكاردا  ،نةطريَييةكان وةرمن ثَيشنياز دةكةم كرَيى خوَيندنة ئةهلي
بةَلكو خوَيندنى ئَيواران و زائيدةن ئةوانةى  ،يةكان نالة بةر ئةوةى هةر بةتةنها خوَيندنة ئةهلي ،ماوة

بةهؤى كاركردنةوة لة قؤناغةكةى خؤياندا  دن ياخووت ثاراَلَيل و ئةوانةى كة راستى بوثَييان دةطوترَي
ون و بوو بة ثاراَلَيَل كة دةبَي مولزةم كراون بة ضوساَلَيك بؤ دوو ساَل راسيب بوون و كة لة حكومى دةر

كة ئةمانة  ،يشكىبةشى ثز ،بةشى ئةندازيارى ،ةكانيبة تايبةتى بةشة علمي ،ثَيدانى بِرة ثارةيةكى زؤر
بِرة ثارةية بة هيج شَيوةيةك وةرنةطريَي و هى زانكؤ ثَيشنياز دةكةم كة ئةم  ،بَي بِرة ثارةيةكى زؤر بدةنئة

ضونكة ئةمان بَلَيني و نةَلَيني زانكؤ ئةهليةكان سااَلنَيكة ثارةيةكى باشيان دةست دةكةوَيت  ،ئةهليةكانيش
هةم خوَيندكار هةموو  ،كاسب هةم ،اَلتىوهةم هاو ،كومةت، هةم حمةند بوونو اليةنةكان زةرةرهةمو
 ،ةكان بكةوَيتيبؤية ثَيويستة بةشَيكى ئةو زيانة بةر زانكؤ ئةهلي ،وة لةم ثةتاى كؤرؤنايةداومةند بزةرةر

انةى كة يبة ثَيى ئةو زانياري ،داواَلتيان بدةن لةم بارودؤخة نا هةموارةيةكى هاويئةوانيش بتوانن يارمةت
لة قؤناغة جياوازةكاندا وازى لة خوَيندن هَيناوة هةر لة وة سي هةزار كةس كة لةم قؤناغةدا من هةم
وةية كة بذَيوى ذيانيان لةم كاتةدا ومان دةزانني كة بة هؤى ئةوهةم ،ةوة تاكو زانكؤو ثةميانطاكانيسةرةتاي

ري و ورانى دارايي و ئابوهؤى قةي، بةبةهؤى زؤرَيك لة طرفتةكان ،هؤى دواكةوتنى مووضةيةزؤر خراثة بة
ئةطةر بَيت و  ،ئةمة مةترسيةكى طةورةية ،وةوانى ئةم هةرَيمةى طرتياَلتيوشةرى داعشةوة بةرؤكى هاو

كرَيى خوَيندن لةم خوَيندكارانة  وةر بطريَيت ئةوانةى زانكؤو ثةميانطاكان هةتا خوَيندكارانى ديبلؤمى بااَلو 
دَلنيام ثارةى ئةوةيان  ،يام بةشَيكى زؤرى خوَيندكاران واز دَيننلةبةر ئةوةى من دَلن ،ماستةرو دكتؤراش

ومان دةزانني كة وو ثارةى ثَي نةبَيت هةمو باوكى خوَيندكار ئةطةر بَيت دايك ،ثَينية قيستةكانيان بدةن
ن كاسبيش ناتوانَي ر مووضةخؤر ثارةى ثَي نةبَي حةمتةئةطة ،وة بازاريش يةجطار الوازةمووضة دواكةوتو

يةعنى زانكؤ  ،ومان لةم دؤخة دا دةست لةناو دةستوبؤية ثَيويستة هةم ،ابةتَيكى باش بكاتكةس
سةبارةت بة مامؤستايانى  ،نةطرناران بن كة ئةم قةرزةيان لَي وةرئةهليةكان بة تايبةتى ثشتيوانى خوَيندك

بةالى منةوة غةدرة  ناطرن وةلةو منةوان ئةو موستةهةقاتةى خؤيان وةروانة بَيذ كة لة كاتى خؤياندا ئ
هةموومان دةزانني  ،لةبةر ئةوةى بؤ هةر وانةيةك سَي هةزار ضوار هةزارة ،ثَيى بلَيى موستةهةقات

بؤية ثَيويستة ئةو بِرة ثارة  ،مان ئةوة دةزاننيوةند طرانة هةموضمةسرةف  ،بارودؤخى بازارةكان ضؤنة
ناطرَي زائيدةن ك لةكاتى خؤيدا ثارة وةربَيذَي ياخود لة كاتى خؤيدا بدرَي هيج وانة ،رةمزية زياد بكرَي
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بةشَيكى زؤريان بة  ،بَيذى دةكةنمامؤستايانى وانةبَيذ لة دةرةوةى شار كارى وانةبةشَيكى زؤريان 
ثَيشنياز دةكةم كة  ،من مامؤستا دةناسم سي و ثَينج هةزارى بؤ دةمينَيتةوة ،مةساريفى رَيطا دةروا

كاتى خؤيدا نةدراوة فةرمانبةران كة دةواميشيان وة لةة دواكةوتوةندة كة مووضضفةرمانبةران هةر
ثَيشنياز دةكةم  ،بةاَلم مووضةكةيان بؤ حيسابة ،وةةندة مووضة لةكاتى خؤيدا نةهاتوضهةر ،ةونةكردو

دةوام ناكةن ئةوان بة ثَيى وانةوتنةوة كرَييان بؤ حساب بكرَي، هيوادارم  بَيذيش كةمامؤستايانى وانة
 .رةى ئةوان دابني بكاتوانَي بِرة ثاكومةت بتح
 :ق حسني /سةرؤكى ثةرلةمانئواز فارَي بةرَيز د.

 سوثاس، دكتؤر صباح فةرموو.
 بةرَيز د.صباح حممود حممد:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةرَيزةكان دةكةين كة هاتونةتة ئَيرةو زةمحةتيان كَيشاوة ئةو  بةخَير هاتنةكى طةرمى هةرسَي وةزيرة
بةراستى دةست خؤشي لَي دةكةين لة هةردوو وةزارةتى ثةروةردةو خوَيندنى بااَل  ،ةيان بؤ ئَيمة داتةوزحي

جَيكردنى ئةو رَينماية و رَيكارةكانى ةَل وةزارةتى تةندروستى بؤ جَيبةكة رَيكارى باش و هاوكار بوونة لةط
سيارةكم هةية لة ميديا زؤر لَيرة من ثر ،وةزارةتى ناوخؤ ،وةو وةزارةتى تةندروستىوكة دةريان كرد

ضونكة من لة وةزيرى  ،ثَيدةكاتةوة هةتا ج حةدَيك راستة( دةوام دةست 5-16بؤتةوة كة ئاية لة )باَلو
كم هةية بؤ َيدووةم ثرسيار ؟نيية، جا نازامن تا ج حةدَيك راستةتةندروستيم ثرسى وتى من ئاطام لَي 

ئيشى  ،يبةتى  دانيشطاى ثزيشكى ثَيويستيان بة تةتبيق هةيةوةزيرى خوَيندنى بااَل زؤر دانيشطا هةنة بة تا
جَيطاى رَيزن زؤر بةر دةوام دةست ثَي بكات كة ئةوان ، ئايا ئَيوة ض رَيكارةكتان طرتؤتةثراكتيكى هةية
 .سوثاستان دةكةم

 :ق حسني /سةرؤكى ثةرلةمانئواز فابةرَيز د.رَي

 سوثاس، حسيبة خان فةرموو.     
 :عيد ابراهيمبةرَيز حةسيبة س

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ةند ثرسيارَيك ضدانةوةى ؤ بة وةاَلمثاس بؤ ئةوةى كة ئةمِرسو ،خَير هاتنى وةزيرة بةرَيزةكان دةكةمبة
ثرسيارةكامن سةرةتا بؤ بةرَيز جةنابى  ،سةبارةت ثرسى ثةروةردةو هةروةها خوَيندنى بااَل لةطةَلماندان

رؤناوة سيستةمى ؤهةموومان دةزانني كة ئةو ماوةية بةهؤى ثةتاى ك وةزيرى ثةروةردة دةبَيت بةوةى
سوثاس و دةست خؤشيمان هةية سةرةتا بةوةى كة  ،وة لة ناوةندةكانى خوَيندنداوخوَيندن ثةكى كةوت

ووة بؤ ثاَلثشتى كردنى قوتابيان و دانةبرانيان لة سيستةمى ثالنى قوتاخبانةى ئةليكرتؤنيتان هةب
ياخود قوتاخبانةى  ،م ئةطةر بَيت و بة طشتى تةماشاى ثرؤسةى خوَيندنى ئةليكرتؤنى بكةينبةاَل ،خوَيندندا

 وةند ئةو ثرسة سةركةوتوضتاوةكو  ائةليكرتؤنى دةبينني ناتوانني بة ئاسانى ئةوة ئاشكرا بكةين كة ئاي
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نط دةبَيت بؤ ساَلى ثشتيةكى طريةوة ثاَلنيايبةاَلم بة دَل ،ووة ئةوة كاتى دةوَيتو نةبووة يا سةركةوتوب
بوو بة حوكمى ئةوةى زؤربةمان  ةكةم لَيرةدا ئةوةيتَيبيني ،ى قوتابيان لة قؤناغةكانى خوَيندنداوداهاتو

اليةن بةرَيوةبةرى قوتاخبانةكانةوة ، دواى ئةوةى كة يؤزةرنَيمةكان لةمناَلمان لة قوتاخبانةكاندا هةية
ياخود ئةو وانانة  ،ناو ثاكَيجةكاندا تةواوى وانةكان ننيدراونةتة ئَيمة لة كاتى كردنةوةى دةبينني لة 

ئةو  بةتايبةتييةكان لة قوتاخبانة خوَيندويانة و يرؤنا قوتابؤكة ثَيشرت ثَيش ثةتاى ك نتؤماركراو
سةبارةت  ،نةنراوةكو ئَيستا هيج بابةتَيكيان بؤ داتاوة ،قوتاخبانةى كة سيستةميان خوَيندنى ئينطليزية

وم كة ضوار قةزا لةطةَل ئَيمة خؤ دةبةستَيتةوة نوَينةرايةتى خةَلكى وةيةكةوة هاتضناو بةوةى كة من لة
 ،سورز بةرَيوةبةرى ثةروةردةى مَيرطةو كة لةطةَل بةرَيوثرسى ثةروةردة ئةوةب ،ةيةش دةكةينضئةو ناو
مَيرطةسور لة كؤى بينني بؤ منونة ثةروةردةى بؤية دة ،توَيى ئةو باسةمان كردتاو ،سؤران ،رةواندز ،ضؤمان

و هةشتاو نؤ قوتابى تاوةكو ئَيستا كة من باسى دةكةم رَيذةى تةنها سةدا ثانزة ضواردة هةزارو حةوسةد
جةنابى وةزير باسى لةوةى كرد كة  ،دارى بكةن لةو سيستةمةشتاوةكو حةظدة قوتابى توانيتيان كة بة

هةروةها كؤمةَلَيك كؤمثانيا بؤ دابينكردنى  ،ةكى توندو تؤَل هةية لةطةَل وةزارةتى طواستنةوةيثةيوةندي
يةعنى باشرت  ،بؤية ثَيشنيار دةكةم بؤ بةرَيزيان بؤ ئةوةى هاوكاربن بة دانانى ،شةبةكةى ئينتةرنَيت

بؤ منونة  ،ةيةكى دةظةرى بارزانضناو دةنضنَيت لة ئينتةرنَيت و دانانى بورجى ئينتةركردنى هَيَلى 
ةكانيان بة هيج يةند طوندَيكى تريش قوتابيضةيةو وة هةروةها سةيركةين دووسةدو سي قوتابي ه

كؤى ثةجناو  ورى ثةروةردةى سؤرانيش لةوهةروةها لة سن ،ود لةو سيستةمة ببيننوشَيوةيةك ناتوانن س
وديان وقوتابى ئةو سيستةمةى س دحةوت قوتابى تةنها تاوةكو ئَيستا سةضوار هةزارو حةوسةدو شةست و

د لةو سيستةمة وشَيوةيةكيش قوتابيان لة خةليفان لة دؤَلى مةلةكان و ناتوانن سو بة هيج ،لَي بينيوة
ةكان لةسةر هَيَل بن بؤ يدارين لةطةَل وةزارةتة مةعني، هيوالة سيدةكانيش هةمان كَيشة هةية ،ببينن

رةتاوة ةثرسياريشم بؤ بةرَيز وةزيرى خوَيندنى بااَل بةراستى لةس ،ئةوةى ئةو ئاريشةية ضارةسةر بكةن
ةو ى ثةيِرضبةاَلم من هيج لةو ثالنةى وةزارةتى خوَيندنى بااَل نةطةيشتم ئَيمة  ،تاوةكو كؤتايي طوَيم طرت

كى قوتابيةكى لة زانكؤيةكانى َيةند نوَينةرضدةكةين بؤ قوتابيان لة قؤناغى زانكؤيةكاندا وة لةطةَل 
 ،ة لةو ماوةيةى ئةو سيستةمة ثةيرةو كراوةووك داواكاريةكمان ئاراستة كردمةَلَيهةروةها كؤ ،سلَيمانى

بؤية ئَيمةش  ،دةتوانني بَلَيني سيستةمى ئةليكرتؤنى سةدا سةد فةشةىل هَيناوة لة ناوةندةكانى خوَيندن
دواتريش لة رَيطةى ليذنةوة  ،ين و رةفزى دةكةينةوةودا نةبونةى ثةروةردة لةطةَل ئةو سيستةمةوةكو ليذ

ثَيشنيارى من بؤ ئةوةى بةرَيز جةنابى وةزيرى ثةروةردة  ،بةرَيزتان دةكةم دةية ثَيشكةش بةئةو راسثار
و هؤَلةكانى خوَيندن لة زانكؤكان دةكرَينت ئةو وانانةى  بةشَيوازى نةزةرى دةخوَيندرَين و ئةطةر هاتو

ئيخصائيانةى خؤيان راثؤرت  شَيوازى راثؤرت قوتابيان ئةو بابةتةية بةان بة عةمةىل نييثَيويستي
 ةشى مامؤستايةكانيان بكةن، سوثاس.َيشكث
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 :ق حسني /سةرؤكى ثةرلةمانئواز فابةرَيز د.رَي

 سوثاس، فةرموو طلستان خان.
 بةرَيز طلستان باقى سليمان:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
و د دةست خؤشيَي ل مانديي بوونا وان دكةين، سةرةِراى هةمى كَيماسيا ك ،خبَيرهاتنا وةزيرَين بةِرَيز دكةين

سيستةمَى ئةلكرِتؤنى و ئؤناَلين دا هةية كو وةزارةتا ثةروةردَى و خوَيندنا بااَل ثَيشكةش كرينة يان ذى 
ئَيخستنة روو نيظةك ذى زانكؤ و ثةميانطةهان بةشَين زانستينة دابةش كرينة بؤ سةر فيؤرى و ثِراكتيكى 

ست خؤظة بينن د بوارَى عةمةىل دا ل يةعنى نةزةرى و عةمةىل، ئةرَى قوتابى ضةوا دَيشَين منرا ب دة
ظَيرَى ثرسيارا من ئةوة بوو وةزيرَى خوَيندنا بااَل ئةرَى دَى منرا هةميا دانَين د بوارَى نةزةرى دا كو 
بؤضوونا من ئةظة نةيا درستة ضونكى قوتابة هةية د بوارَى عةمةىل دا يان ثراكتيكى دا طةلةك شارةزاتر و 

طى خؤ دةربازى قؤناغةكا دى بكةت، ثرسيارةكا دى بؤ بةِرَيز وةزيرَى زيرةكرتة ئو دشَيت بظى رةن
( بةشةك ذ وان قوتابيان ئيمتحانَيت خارجى دكةن ئةرَى 11و 10ثةروةردَى سةبارةت ب قوتابَيني ثؤال )

زؤر ئةظ قوتابية ضةوا دَيشَين ئيمتحانَيت خؤ بكةن؟ ئو ئةمَيت بينني مةتريا كؤِرؤنايَى يَى ثرت لَي تَيت، و 
 سوثاس.

 :ق حسني /سةرؤكى ثةرلةمانئواز فابةرَيز د.رَي

 .َيز كاروان نوقتةى نيزامى فةرمووبةر
 :روان عبدالرمحن عبداللةبةرَيز كا

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
بطرين لةسةر ةقى خؤمانة كة نوقتةى نيزامى وةرح ،وةمو( و خاَلى د2( بِرطةى )56بة ثَيى ماددةى )

من ثَيم واية كة ثةرلةمانى كوردستان بة  ،ةكانى ثةرلةمانى كوردستانيلةسةر طفتوطؤيونة ضوبابةتَيك دةر
شَيوةيةك رَيطة  ضناكرَيت بة هي ،و ثَيوةرَيك نوَينةرايةتى دةنطى خةَلكى كوردستان دةكات هةموو حةق
بةتةَل و  ةوى بةشَيوةيةك بَيت كة خةَلكانَيك بؤ بابةتى ميديايي خؤيانى تَيدا بكةن بةبدرَيت ثةيِر

و ئةندامانى ثةرلةمانى وحةقة بؤ هةم ،ةوية دةكرَيتئةطةر ئةم حةقة دةدرَيت ئةم ثةيِر ،ثاَلةوان
(م بِرطةى ضوارةم  54خاَلى دووةم بؤ قسةكردن بة طوَيرةى ماددةى )، ئةمة خاَلى يةكةم ،كوردستان بكرَيت

رؤكى ثةرلةمان ئةطةر ئةمة من ( خولةك ديارى كراوة بةرَيز سة3خاَلى يةكةم شَيوازى ئاخاوتن )
خاَلةكان ئةطةر  ،وةوبةحاَلى خؤم قسةم كرد، زؤربةى جارةكان بةشة دةقةشم طرتؤتةوةومتابةعةم كردو

رَيزمان هةية لةم قاعةى ثةرلةمانة ماوةى ثَينج بةبةاَلم  ،نةبوبَينت زؤر جار ثَيم بِردراوةدووبارةش 
ةوى ثةرلةمان بن و كاية ئةركى جةنابتانة كة ثارَيزةرى ثةيِرت ،وةو رَيطةشتان ثَيى داوةوخولةك قسةى كرد

(م كة زؤر 2(م بِرطةى)2( ماددةى )56رَيطة نةدةن لة ناو قاعةى ثةرلةماندا بكرَي بةتايبةتى ماددةى )
هةر بةرَيزَيك  ،زؤر ئةساسية كة ثةرلةمان شوَينَيكة ئةو بابةتانةى تَيدا ديارى كراوة لة بةرنامةى كار
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ومان وئةطةر نا هةم ،دةتوانني قسةى لةسةر بكةين ،( كاتذمَير ئيزافةى بكات24هةية دةتوانَيت )ئيزافةى 
خةَلكى كوردستان حةقى خؤيةتى كة داواى مووضة بكات و  ،وةواين لةسةر ئةوةى مووضة دواكةوتهاوِر

ة من ثَيم واية لة هةمانكاتيشدا ك ،ئةركى ئةو ثةرلةمانة بةرَيزةشة كة داواى ئةو ثرسة طرنطانة بكات
 .، زؤر سوثاسان لةسةرىةمانتارة بةرَيزةكانةو هةموو فراكسيؤنةكانيش هاوِرلقسةى هةموو ثةر

 :سةرؤكى ثةرلةمان/ق حسني ئواز فابةرَيز د.رَي

، تةواو هةوَل دةدةين لةمةوال رَيطة نةدةين ،يةيةوثةيامةكة طةيشت راستة دروستة ئةوةى دةيلَين ثةيِر
 .ئاخري كةسة بةَلَي خةدجية خان

 :هطبةرَيز خدجية عمر 
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

وةزارةتى خوَيندنى بااَل  ،هةَلبةت هةوَلةكانى حكومةتى هةرَيمى كوردستان بة تايبةت وةزارةتى ثةروةردة
ة كة زؤر بة ثةرؤشن بؤ ئةوةى ثرؤسةى خوَيندن بةردةوامى ثَيبدرَيت هاوشَيوةى يجَيطاى دةست خؤشي

ام لةطةَل ئةوةى كة زةمينةو كةلتورو سايكؤلؤذياو قوتابيان لة ةندة منيش هاوِرضهةر ،هانيشواَلتانى جي
بةاَلم دةكرَينت  ،د لةوانة نةبينتئةليكرتؤنى ياخود هةرَيمى كوردستان بؤ شَيوازى خوَيندنى ئؤنالين ياخو

انة ورؤنا بةم زوؤتاى كثة دئةم ظايرؤسة ياخو ضَيتلةبةر ئةوةى ثَي دة ،لة ئايندةدا ثةرةى ثَي بدرَي
، منيش دوو سَي خاَلَيكم هةية ئةطةر رَيطةم ثَي بدةن حةز دةكةم باسى بكةم ،يةخةى ئَيمة بةر نةداتن

نكردنةوةيةك لةسةر ئةم بابةتةمان بداتَي سةبارةت ويةكةم ئةطةر جةنابى بةرَيز وةزيرى خوَيندنى بااَل رو
كة ئةوانة  ، جةنابيان دةزانيتازيارى وةرطرتنى زانستنيئةوانةى كة خو ،بة قوتابيانى ماستةرو دكتؤرا

ئَيستا لة  ،تاقيكردنةوةكانى تر كة هاوشَيوةى ئايسى بوون دثَيشرت تاقيكردنةوةى ئايسيان ئةجنام دةدا ياخو
 ضى دةبَيت، ئاياسيان وئةو خوالنة ضارةنو ،دار دةبن لة خوىل فَيربوونى زمانى ئينطليزىشجياتى ئةمة بة

 ، خاَلَيكى تر ئاياشَيوازةكى تر بؤيان دةستةبةر دةكرَيت دياخو ،وةكو بة شَيوازى ئؤنالين دةكرَينئةوانيش 
، هةم لة ئاستى ناوخؤو نَيودةوَلةتيدا داني ثَيكراوة كوالَيتى خوَيندنى ئؤنالين تا ج ئاستَيكى باوةِر

وة وب ووئَيستا ئةجنام دراوة سةركةوت ئةوةى كة ، ئاياوةوونتان كردضبةرَيزتان هيج بة دوادا ثَيندراوة، ئايا
سةبارةت بة  ،خاَلَيكى تريش و ئاخري خاَلة حةز دةكةم هاوكارانى منيش ئاماذةيان ثَيداوة، ؟د ناياخو

ئةمن بةخؤم ثةيوةنديم  ،ةرى بارزان كة لةوَيندةر بةراستى كَيشةى ئينتةرنَيت كَيشةيةكى زؤر جديةظدة
ئةوان ثَييان واية بؤ ضارةسةركردنى ئةم كَيشةية دةبَيت  ،وةوقسةم كرد وة لةطةَل اليةنى ثةيوةنديداروكرد

ية ئةو ودار بوش(هةزار بة250000داربوو هةبينت كة ذمارةيان )شبورجيش ثَيويستة بة ،بورج دابندرَيت
بؤية ئةطةر بِريارةكا خوَيندن لة  ،يةعنى كة بتوانن بورج دابنرَيت ،ذمارةيةش لةو مةنتقانة نني

لةم بابةتة بكرَيتةوة  ثَيويستة بة شَيوةيةكى جدى بري ،ةو خوَيندنى بااَل بة ئةليكرتؤنى بكرَينتثةروةرد
 .زؤر سوثاس
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 :ق حسني /سةرؤكى ثةرلةمانئواز فابةرَيز د.رَي

 سوثاس، كاك بةَلَين فةرموو.
 :ز بةَلَين امساعيل حاجى ابراهيمبةرَي

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان .

ئةوةى من ئةمةوَيت تةئكيدى  ،ثَيشنيازةكان كران ،ئةو قسانةى ئةوانيش باسيان كردديارة بةشَيكى زؤرى 
رووى خوَيندكارة دانةمةزراندنةى كة ئَيستا رووبة بَيذ ئةو كَيشةيةى بكةمةوة حةقى مامؤستايانى وانةلَي

ئةهليةكان لة ئةو ثَيشنيازانةى هةية تايبةت بة دابةزاندنى نرخى خوَيندنطا  ،يةكةمةكانى زانكؤ بؤتةوة
وى طرنطرت ضارةسةرى كَيشةى ئةو خوَيندكارانةية كة بؤ خوَيندنى بااَل و ماستةرو دكتؤرا تةقدمييان وهةم

ا بةشَيكى زؤريان وةرنةطرياون لة كاتَيكا باسى ئةوة دةكةين كة هَيشتا كورسى بةتاَل دلة كاتَيك ،ةوكردو
لةبةر ئةوةى  ،ةوةييلة ئاستى عيلمةوة ستانداردى علمديارة من نامةوَيت ثشتيوانى لةو بةشة ناكةم  ،ماوة

 كاريان بكةم لةوةى كورسى بةتاَلبةاَلم دةتوامن لةوةى كة هاو ،وَيندكارَيك بهَيندرَيتة خوارةوةمةرجة خ
من ثرسيارَيك دةكةم لة بةرَيز وةزيرى ثةروةردة باسى لةوة كرد كة  ،ماوة ئةو حةقةيان ثَي بدرَي

ئةمة بؤتة بِريار كة قةتعيةن  ،ى قوتاخبانةكان ناكرَيتةوةانةرةتى تا يانزة ئةوانة دةرطخوَيندكارانى يةكى ب
يةك تَيبينيم ماوة  ؟بؤ تاقيكردنةوةكان نةبَيت يان نائةمساَل دةرطاى ئةو خوَيندنطايانة ناطرَيتةوة فةقةت 

 ،ةبَيت سي سانيةم دةييَتةوى بَيت ئدكتؤرة سةبارةت بةوةى ئةو قسانةى بةرَيز كاك كاروانيش كردى ثةيِر
ئةمة ناكرَي بةراستى ئةم دةرفةتة بؤ هةندَيك ثةرلةمانتار برةخسَيندرَي تؤ ئةيهَينى بة بيانويةك بة 

هةندَيك قسة هةية لة دةرةوةى بةرنامةى كاردا  ،سيفى بؤ دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةماندا ئةشكَيتةوة
(دا داواى 4-15وتبَيتةوة مووضة بؤ نادرَي ئَيمة لة )ؤ بريى كةخؤت دةزانى خةَلكَيك هةية ئةطةر ئةمِر

اكسازى لةسةر كَيشةى زينى لةسةر هةنطاوةكانى ض ،ونى مووضةووة لةسةر نةبودانيشتنى ثةرلةمامنان كرد
 .يةبةاَلم كة لَيرة باسى ناكةين و قسة ناكةين ئةوةية كة لة بةرنامةى كار دا ني ،وةرتَي

 :رؤكى ثةرلةمانق حسني/ سةئواز فابةرَيز د.رَي

ئةو قسانةى كاك بةَلَين كة باسى ئةوة دةكات كة ثةرلةمانتارَيك هَيشتا وابزانَي كادرَيكى ميدياية لة 
ومانة وال ئةو موراعةتةى كردستة ئَيمةش حماوةلة دةكةين لةمةوقسةكانى ترت درو ،ثرؤتؤكؤَل دةسرَيتةوة

ةوة لَيرة يبةلَي كاك زياد ناوم خوَيندي ،ةينةو دةكثةيِر يثابةندى تةواو ،هةندَيك كةمى دةكةينةوة
 .طةر قسة دةكةى جةنابت ئاخري كةسىئة ،وىونةب

 :بةرَيز زياد جبار حممد
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

لة راستيدا لة بةينى دوو بذاردة ئةليكرتؤني و ئؤنالين  ،ونكردنةوةكانتانووةزيرة بةرَيزةكان سوثاس بؤ ر
 ،ةيحةمتني ئةوةش بَي كةموو كورى و كَيشة ني ،ئةليكرتؤنى هةَلبذَيردراوة من بة دةست خؤشى دةزامن كة

ةكى يورى خةَلكى كوردستان بة تايبةتى لة ئَيستادا كة بارطرانيويةكَيك لة كَيشةكان ئةوةية بارودؤخى ئاب
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بؤ بارطرانى دروست دةكات  ،بةتايبةتى لة قؤناغى بنةرةتى دا ،اَلتيان دروست دةكاتوزؤر لةسةر هاو
من بؤ تاقيكردنةوة لة هةواَلةكانا بةرَيز وةزيرى خوَيندنى بااَل  ،ت و ئةوانةثيوتةر و ئةنتةرنَيكؤم

قسةى لةسةر دةكرَيت تاقيكردنةوة لةهؤَلةكاندا نةك  َلةكانة، كاتَيك كة ئةوةى كة ئيستاتاقيكردنةوة لة هؤ
بةشة  ،دةكات تاقيكردنةوة بكرَيتثَيويست  نى و ئؤناَلينةوة، بؤ ئةو مةبةستةلة رَيطةى ئةليكرتؤ

ئةمة يةكَيكة لة كَيشةكانى ئةطةر بةشة  ،ثَيشوازى لة خةَلكى بكرَيت ،ناوةخؤكان دةرطاكانيان بكرَيتةوة
يةكى يئةطةر هؤَلةكان بؤ تاقيكردنةوة بكرَيتةوة بة دَلنيايةوة بارطران ،ةكان بة داخراوى مبَينَيتةوةيناوخؤي

بةرَيز وةزيرى  ،ان ئةزانن زؤربةى لةدةرةوة سةردانى زانكؤكان دةكةنزؤر لةسةر خوَيندكاران خؤت
بوو  ضوارتا بِرياريةكان لة( بِريارى كردنةوةى كؤليذى زانستة سروشتي2012خوَيندنى بااَل ساَلى )

بؤ ئةمة زانكؤى سلَيمانى هةموو رَيكارة زانسيت و  ،(وة كارى لةسةر دةكرَي2012بكرَيتةوة لة )
ئومَيد دةكةين كة هيمةتى تيا  ،ماوةتةوة كة جةنابتان رةزامةندى بفةرموون ،بةرى طرتؤتةيةكانكارطَيري
، زؤر (وة بؤ نةكراوةتةوة2012وةكو ئَيستا لة )ونكردنةوةمشان بدةنَي تاكارى لةسةر بكرَي و ر ،بكرَيت
 .سوثاس

 :ق حسني /سةرؤكى ثةرلةمانئواز فبةرَيز د.رَي

بةشَيكى ثةيوةندى بةو  ،مانى ثةرلةمانى كوردستان دةستان خؤشيَببةرَيزان ئةندا ،زؤر زؤر سوثاس
ئةو ثرسيارانةبوو كة لة و كة ئَيمة وةزيرة بةرَيزةكامنان بةتايبةتى بؤ بانط كردن بةشَيكى وتةوةرةوة هةب

 ئَيمة دةرفةت ،وتانةولةبةر ئةوة دةبَي نةفةستان درَيذبَي بارتةقاى ئةو ثرسيارانةى كرد ،ببؤوةالتان كؤ
ةوة ئةو ثرسيارانةى بؤ ئةوةى وةاَلمتان بدةنةوة بة طوَيرةى ئةو ثةيِر ،دةدةين بة وةزيرة بةرَيزةكان

زارةكني و بةرَيزتان كردووتانة وةاَلمى هةر ثرسيارَيك لةوانة كة ئَيستا بةرَيزان وةزيرةكان دةتوانن 
توانى وةاَلمتان بدةنةوة ئةوة ثابةندن بة ن، خؤ ئةطةر لَيرة نةيالَيرة وةاَلمتان دةدةنةوة ،وةاَلمتان بدةنةوة
بناى ئةوةى خؤيان ئامادة نةكردبَيت ، ئةويش بةربةةوة دواتر وةاَلمةكةيتان بؤ بنَيرنةوةطوَيرةى ئةو ثةيِر

فةرموون بةرَيزان وةزيرى  ،نةوةية باستان كردوبؤ بةشَيك لةو تةوةرانةى كة ئَيوة لة ناو ئةو كؤبو
 .ةوةى وةاَلمى ثرسيارةكان بدةنةوةثةروةردة دةرفةتان هةية بؤ ئخوَيندنى بااَلو وةزيرى 

 :االن محة سعيد / وةزيرى ثةروةردةبةرَيز د.ئ
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ن لة سةر ئايندةى وَيِراى ئةوةى كة بابةتةكةى ئَيمة وةكو لةكارنامةكة هاتبوو تةرخانكرابوو بؤ قسةكرد
اَلمى هةموو بةاَلم من بة داتا ئةوةى كة ثَيويست بكات وة ،شتطريكرابةاَلم بابةتةكة ط ،ثرؤسةى خوَيندن

ضونكة زانيارى ثَيويستم لةبةر دةستة لةسةر ئةو  ثرسيارانةى كة كراون سةبارةت  ،ثرسيارةكان دةدةمةوة
م انتارة نةتوانني وةاَلجا ئةطةر رةنطيَب ثةرلةمانتار بة ثةرلةم ،ووبة مامؤستايانى طرَيبةست ثرؤسةيةك ب

ون وضونكة زؤر جار وةاَلمةكان دووبارة ب ،ن تةختى هةموو وةاَلمةكان ئةكةينبةاَلم دَلنياب ،بدةينةوة
ضوار بةرَيز بَي ئَيمة دةيكةينة يةك  ،بَيذ ئةطةر ضوار ثرسيارى تيا كرابَيزيةى مامؤستاى وانةيةعنى قة
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سةبارةت  ،هةموو ئةوانة بة هةمان شَيوة مامؤستايانى طرَيبةست بة هةمان شَيوة ،ثاكَيج و وةاَلم دةدةينةوة
مامؤستايانى طرَيبةست لة كابينةى ثَيشوو بة بِريارى جةنابى سةرؤك وةزيرانى  ،بة مامؤستايانى طرَيبةست

ةتى هةرَيمى كوردستان كومى ثةروةردةى حكاك نَيجريظان بارزانى بة دوو وةجبة بؤ وةزارةت ووثَيش
نى وقانو ،ة هيج تةخسيساتَيكى بؤ نةكرابوودجوودائيمى لة ب ضونكة تةعيناتى رةمسى ،دامةزرابوو

ثاش  ،لة كابينةى نؤيةم دراسةيةكى جةدواى بة هةميشةى بوونى ئةو مامؤستايانة كرا ،جة نةبوودوبو
هةولَير بؤ منونة ئةوان جياوازيةكيان هةبوو لةوةى كة مامؤستا لة  ،ئةوةى كة ديراسةى جةدوايةكان كرا

يةعنى وةكو فةرمانبةرَيكى  ،َيتة ماوةت زؤربةى شةو ئةمانةوةضلة سلَيمانى ئة ،رسَوواتة مَيرطةئةِر
طرَيبةست نةبوو كة لةناو وةزارةتى دارايدا يا ديوانى وةزارةتى ثةروةردة هةر شوَينَيكى ديكة لة ناو 

شةوان مبابانايةوة دةبواية  بوون، شوَينَيكى دوورلة ئةوان  ،َيتةوةضشارةكةى خؤيدا دةوام بكاو ثاش دةوام ب
ثاش  ،مشوىل نةدةكرد يةوة و هيج ئيمتيازاتَيكى ئيجازةلة حةفتةيةكا ئةبواية ضوار ثَينج شةو مبابانا

ليذنةيةك ثَيك هات لة  ،ئةوةى كة ديراسةى ئةوة كرا ليذنةيةك بة فةرمانى ئةجنومةنى سةرؤكى وةزيران
 ،تاكانى مامؤستايانى طرَيبةستمان خورد كردوةزيرى ثالندانان داو  رى ثةروةردة وةزيرى داراييوةزي

( مامؤستاى طرَيبةست ناوةكانيان رةوانة كرا بؤ 88هةزاروو ) (5تازةمان كردةوة ئةبدَيتمان كردةوة )
ثاش  ،ضووونيان دةر( بِريارى بة هةميشةى بو2019-11-6بؤ ئةوةى كة لة رؤذى ) ،ئةجنومةنى وةزيران

ئةجنومةنى وةزيران ئَيمة لةطةَل وةزارةتى دارايي ليذنةيةكمان تةشكيل ايةوة لة ئةوةى كة فةرمانةكة طةِر
بةراستى ثَيتان بَلَيم ثَيشرت  ،كرد ئةو ليذنةية كارى وردبينى كردن بوو لة ناوى مامؤستايانى طرَيبةست

ة ناوى بؤ ئةوةى ك ،خؤمان ئيشرافى ثرؤسةيةكمان كردهةزار مامؤستاى طرَيبةست هةية و ئةوترا شةش
كرد بة ثَيى  بةالًَم دواتر سةيرمان ،ونة شةش هةزار مامؤستابطرين ناوةكان ضوستايانى طرَيبةست وةرمامؤ

وردبينيةكى نَيوان ئَيمةو وةزارةتى دارايي كارمان تيا كرد ثَينج هةزارو هةشتاو هةشت مامؤستا ناوةكانيان 
( مامؤستاية دوو مامؤستايان 88ة )( هةزار5بة فيعلى مامؤستان لةو )كة ئةوانة  ،وردبينى تيا كرا

ا ِرةمةنيان بؤ تةقاعودى ثَيويستى بةلةبةر ئةوةى ت ،ماوةتةوة كة لة زومنى بة هةميشةيةكان نني
ضونكة ئةوان كاتَيك كة ئةطةنة حالةتى  ،، ئايا خؤيان موخةيةر دةكرَينوةرطرتنى ئةجنومةنى وةزيرانة

ئةوة كؤى طشتى  ،خانةنشينى بةر ناكةوَيتةقاعودى هيج موستةحةقاتَيكيان بة طوَيرةى ياساى 
( رؤذ 2وةزارةتى دارايي ) ،بكةيندةر رؤنا نةيهَيشت فةرمانةكانى ثَيؤوة كوثرؤسةكة تةواو ب ،ثرؤسةكةية

ئَيمة  ،وةوبؤ ئَيمةى نارد وثَيش ثشو ،كومةتونى دةوام كردنى فةرمانطةكانى حثَيش تةواوبو
تى شوة بينَيرين بؤ بةرَيوةبةرايةتى طوبةاَلم نةمانتواني ،وةووة ئيمزامشان كردوفةرمانةكةمشان حازركرد

ن دةست ثَيكرد بة وةكو مامةَلةكانيان دةست ثَيبكةن كة مامةَلةكانيا وة هةتاودةواميان نةب ،ثةروةردةكان
ةكان لةكةيةوة بؤيان حساب دةبَيت يحةقاتةى وةزارةتى دارايي ديارى دةكات بة ثَيى رَينمايثَيى ئةو موستة

خةرجى قوتاخبانةى  ،؟ ئةمة كؤى طشتى مةلةفى مامؤستايانى طرَيبةستةييةموستةحةقاتةكانيان ضو 
قوتاخبانةى ئةليكرتؤنى من لة ثاكَيجةكةش  يَي لة ثرسيارةكان خةرجئةليكرتؤنى لة كوَيداية يةكَي ئةَل



 162 

ارَيكةوة هيج كومةتى هةرَيمى كوردستان لة دؤالرَيك و سةنت و دين، ئَيمة وةكو حوةوئاشكرام كرد
بةاَلم ئَيمة  ،دجةى حكومةتوووة لةسةر بوهيج شتَيكيشمان تيادا سةرف نةكرد ،وةوعةقدَيكمان نةكرد

ثرسياريةتى ئةوةية لةم دؤخانةدا بةراستى ئينسان دةبَيت زؤر بة بةرضونكة  ،ووةا كرددفةمنان بؤ ثةي
ثَيمان دةكرَي بة  حاَلةتانة ئةوةى كة كومةت نابَي قورسرت بكةين لةو، ئةركى حةوة مامةَلة بكاتيورياي

ية هاوكارى رَيكخراوة ثةروةردةي، بةةكانيهاوكارى كؤمثانيا ناوخؤي، بةهَينى ناوخؤييهاوكارى وةبةر
ئَيمة ض بؤ كةناَلى تةلةفزيؤنى  ،ةكان بتوانني خزمةتطوزارى ثةروةردة ثَيشكةش بكةينيدةوَلةتينَيو

كومةتى هةرَيمى ج بارطرانيمان لة سةر طةجنينةى حئةليكرتؤنى هي هةروةها ض بؤ قوتاخبانةى ،ثةروةردةيي
ثارةى كةناَلى ئامسانى تةلةفيزؤنى  بووة، وة و كارةكان بةو ثةرى شةفافىوكوردستان دروست نةكرد

 (هةزارو230َلَيك ثارةكةى دراوة )بؤ ماوةى سا ،ةندَيكةضثةروةردة كة بةرَيزَيك ثرسيارى كرد بؤ ماوةى 
، يوةة بة فلتةرى وةزارةت تَينةثةِرةتى بة شةريكةكية رَيكخراوى يونسَيف راستةوخؤ داوي( دؤالر400)

بةاَلم ئةوان داويانة هاوبةشيمان هةية لةطةَل رَيكخراوى يونسَيف و بة ثَيى ئةو رَيكةوتن و تةفاهومةى كة 
ا من دلة راستيش ،ن دةكةينو بؤتاولة نَيوامنان هةية ئةوان دةَلَين ئةطةر قوتابيانى كوردستان ثَيويستى ب

لةبةر ئةوةى كوردستان بكرَيتة كةناَلى  ،ثَيتان بَلَيم لة شوَينى ديكةش داوايان لَيكراوة كة وةزارةتى ديكةش
تا ئَيستا ثرؤذةى  ،فةرمى ئةمة يةكةمني جارة رَيكخراوى يونسَيف كةناَلَيكى حمةىل بكاتة كةناَلَيكى ئامسانى

ض رَيكخراوى  ،ونةوةى خؤياندا ض رَيكخراوى يونسَيفوةر ئةوةى كة دواهةمني كؤببةاَلم لةب ،ووةوايان نةكرد
كومةتى ة ئةوةى كة وةزارةتى ثةروةردةى حيونسكؤ ئاماذةيان بةوة دا لةطةَل نوَينةرةكانى وةزارةتى ئَيم

ئةوةى  بؤ لةبةر ئةوةى ئَيمةى راكَيشاوة ،هةرَيمى كوردستان بةرنامةى بؤ بِرَيذَي ئةوة جَيبةجَي دةكات
لة زؤر شوَينى ديكة لة  ،بَيني سثؤنسةرتان بني ،بَيني فةنتان ثَيشكةش بكةين ،بَيني هاوكارتان بني

هةرَيمى  بةاَلم ئةوةى ،ضَيتة بوارى جَيبةجَيكردنةوةدةرةوةى كوردستان قسة دةكرَي لة بوارى ثةروةردة نا
دةوَلةتى فةرمى سةر بة نَيوَيكخراوَيكى ويةتى يونسكؤ كة روئةليكرتؤنى كرد كوردستان لة قوتاخبانةى

ة لة بوارى ثةروةردةو تةعليم و فَيركردن ئةوان سثؤنسةرى ئَيمة ئةبن و هاوكارمان وةكانوطرتكنةتةوة ية
َيذان بكخراوى يونسَيف موستةحةقاتى وانةةكةمشان رَييهةروةها بؤ كةناَلة ئامساني ،دةبن ثشتطريى دةكةن و

؟ ئةمة دةقى بِريارى لة مؤبايلةكةمدا هةية دةقى بِريارى ذمارة ةيضيسيان ونوةبؤيان هةذمار بكرَي و ضار
( خاَلى ثَينجةم دةقى بِريارةكة 2020-2-25(ى رَيزدار جةنابى سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران لة )48)

ب ة بؤيان حساودةَلَيت ئةو ماوانةى كة ثةرلةمانتارَيكى بةرَيز ثَيشنيارى كرد كة ئةو ماوانةى كة ثشو
(جةنابى سةرؤك وةزيران لة ئةجنومةنى وةزيران بِريارى داوة ئةو ماوانةى كة 2-25ئَيمة لة ) ،بكرَي
بَيذ سةرف يةكانى مامؤستايانى وانة(وةوة شايستة داراي2-26ة بة هؤى ظايرؤسى كؤرؤناوة واتا لة )وثشو

ةقاتى سةبارةت بة موستةح ،وة لة مانطى دووةوةضودةكرَي و خةرج دةكرَي ئةو بابةتة بِريارى ثَي دةر
بَيذ بةرَيزَيك موستةحةقاتى وانةبَيذ ئَيمة موستةحةقاتى وانة بةرَيزان سةبارةت بة خاَلَيكى ديكة ،بَيذوانة

ة كة هةَلةمةش دراوة ومن ئَيستا داتاكانيشم ثَيطةيشتو ،(ى هةَلةمة نةدراوة12وى مانطى )وفةرم
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طةَل جةنابى وةزيرى دارايي قسةمان كرد كة ثارةكةى لة ،ةكانى دهؤك نةدرايتةربي وحةفتةى ثَيشو
ةوة ثارةى يدهؤكيش دابني كراو ثارةكةى دهؤكيش درا كة ئةلَيم ثارَيزطاى دهؤك بة هةموو ثةروةردةكاني

ةنسيقمانكرد ثارةى سَي حةفتة لةمةو ثَيش لةطةَل جةنابى وةزيرى دارايي ت ،وانة بَيذةكانيان درا
ئاوا هى دوو مانطيان لة سلَيمانى جةنابيى وةزيرى دارايي ثارةكةى بؤ َل رؤذثةروةردةى رؤذهةاَلت لةطة

، مةسئوليةتى وةووة بؤ وةزارةتى دارايي ثَيشنيارمان كردوسراوى فةرميمان كردوخةرج كردن و ئَيمة نو
يش و شتَيك دةكةم وةزارةتونامةوَيت من بَلَيم من هةم ،كومةت مةسئوليةتَيكى متزاهيميةئَيمة لة ناو ح

يةتى سنوردارة جةنابى وةزيرى دارايي كاك ئاواتى شَيخ جةناب ينةخَير وةزارةتى دارايش ئيمكان ،نةيكات
 ةوةى ثَيى كرابَيت بؤ مةوزوعى وانبَيذان ئةلةطةَلماندا لةسةر خةتة بؤ وانة وة و هةميشةودرَيغى نةكرد

ئَيستا  ،ا ئَيمة هاتبينة خةتداتَيكك يضلة ه وةولة لة بةردةست بَي سيوالتى ثَيويستى كرديوس ،بَيذان
بَيذمان بة بةشةوان ئيشى مامؤستايانى وانةجار رؤنايةدا زؤرؤمةسجةكانى نَيوان ئَيمة لةم كاتى ك

ة فاَلنة ثةروةردة بدرَي و وةو بةيانى جةنابى فةرمانى كردوووسراوةكامنان بة وةتس ئةث بؤ يةكرت ناردوون
ى موستةحةقاتى مامؤستايانى وانةبَيذ شايستةكانيان ئَيمة وةكو كةوابَي مةسةلة ،فاَلنة شوَين بدرَي

طةَل وةو كة لةوسراوى فةرميمان بؤ وةزارةتى دارايي كردووةزارةتى ثةروةردة لة بيدايةتى مانطى سَي نو
، بؤ ئةوةى رَيك وضةى مامؤستايانى هةرَيمى كوردستاندا مانطانة بدرَيتوبةران و ممووضةى فةرمان

راستة  ،ةيضةى وانة بَيذان لة ثاش مووضةى مامؤستايان نيوم جةنابتان دةزانن يةعنى موبةاَل ،ببَيتةوة
موستةحةقاتيان كةمرتَيكة بة كالؤريؤس ثَينج هةزار دينارى بؤ سةرف دةكرَيت بة طوَيرةى رَينمايي دارايي 

 ،ةو رَيذةية زيادكرائةويش بةو تازانة ئ ،جيى ديبلؤم ضوار هةزار دينارى بؤ سةرف دةكرَيرو هةروةها خة
ثَيشرت رَيذة كؤنةكةى جةنابى موذدةخان ئاماذةى ثَيدا سَي هةزار بوو ضوار هةزار بوو ئَيستا ثَينج هةزار 

بة ثَيى  ،وةى ثَيشكةشكةين ئةوان ثرؤسةى ثةروةردةيان راطرتوضبؤ ضوار هةزارة و هةوَلمانداوة هةر
اتاى مامؤستايانى وانةبَيذ ثَيشرت لةناو وةزارةتى ةاَلت كة دترين ئامار جطة لة ثةروةردةى رؤذهتازة

ناو موديريةتى بةرَيزان بةَلكو لة ،وةوناو موديرياتى عامى تةربيةكانى نةبثةروةردة نةبوو لة
، ئَيستا ئةم دةنا، موديرى مةكتةب داي، ضونكة ئةمرى دانانيان موديرى تةربيةةوبو ثةروةردةكاندا

حةظدة هةزارو  ،نى بطاى سلَيمانى كة قةول واية بةياهةاَلتثةروةردةى رؤذداتايانةمان كؤكردؤتةوة، جطة لة 
رةوةية و لةم بوارةوة ئَيمة وةك وةزارةتى ثةروةردة لةو راثؤرتةى ثَيشكةشى سَيسةد وانةبَيذ بةرةو سة

بةاَلم لة يةكَيك لة  ،ة من نامةوَيت ناوى ئةشخاص بَينموة كوجةنابى سةرؤكى ثةرلةمامنان كرد
دةكانى ثارَيزطاى دهؤك لة ماوةى يةك سالًََدا بة فةرمانى جةنابى سةرؤك وةزيران ئَيمة رووبةِرووى ثةروةر

رو نةودو هةشت مليؤن دينار زةبت بكةين كة لة ثارةى وانة بَيذى اطةندةَلى بوينةتةوة توانيومانة يةك ملي
لة فةقةرةى ئةخري لة بوارى  داتاكان لةبةر دةمى جةنابى سةرؤكى ثةرلةمانداية ،ئيختيالسى تيا كراوة

ثةروةردةكانيش دةيكةين و  وو شوَينَيكيش دةيكةين لة هةموونةوةمان بة طةندةَلى لة هةمووبووبةرورو
رى وبَيذ لة سنور ئةوةى زؤربةى مامؤستايانى وانةلةبة ،ئةو ثرؤسةية وازح دةكةين بؤ رةقابةكردن
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موديرى حسابامتان  ،ة موديرى تةربيةكة هةَلهاتبووووثارَيزطاى دهؤكدا بوو لة دهؤكةوة دةستمان ثَيكرد
موديرى براى موديريشمان داوةتة  ،قيقمان داوةتة دةستةى نةزاهةدداوةتة دةستةى نةزاهة موديرى تة

دةستةى نةزاهة و طريابوون لة دهؤكيش دةستةى نةزاهةش و بة فةرمانى دادوةريش لة مةتارى هةولَيريش 
وة سةفةر بكةن و تةواوى وون كة نةمان هَيشتووخؤ رَيطةمان لَيطرتبة هاوكارى جةنابى وةزيرى نا

دؤسيةكةيان ئَيستا لة مةحكةمةية بةس لة ماوةى يةك ساَلدا يةك مليارو  نةوةدو هةشت مليؤن دينار 
ئيختيالف لة ثارةى وانة بَيذانى يةك ثةروةردة نةك يةك ثةروةردةى حمافةزة يةك ثةروةردة كراوة ئَيمة 

ووة ئةوة رةقةمةكان ( بنديوارمان فةسَل كرد13هةر لة زومنى ئةو ثةروةردةية ) ،بوينةتةوةرووبةروى 
هةموو ئةوانةش بؤ  ،الثةرةى ثَيش كؤتايي لة بةردةستى ئةو راثؤرتةية كة الى جةنابى سةرؤك وةزيرانةلة

ذان دةخةينة ئيحازى جةنابى سةرؤك وةزيران رووبةروبونةتةوة و هةموو دؤسيةى مامؤستايانى وانةبَي
موستةحةقى  ،ضونكة ئةوان موستةحةقى ئةوةن شايستةيان ثَي بدرَي ،وو شوَينَيكذَير وردبينيةوة لة هةم

يان بة جؤرَيك لة  ،ئةوة نني خةَلكَيك بة مةسةلةى ئةوةى كة وةهمى بَي يان ناوةكةى دروست نةبَي
َيطاى راستى خؤى خةينة سةر ربة دَلنيايةوة ئةو مةلةفةش دة ،جؤرةكان كة موستةحةقاتيان خبؤين

بَيذم تا وانةى باشيشى تيا دةكةين و منيش لةطةَل ثشتطريى مافة رةواكانى مامؤستايانى ضاكسازى و ثاكساز
ثَيمان  ،كؤبوينةتةوة َل نوَينةرانى مامؤستاى وانةبَيذئَيستا شةش جار لة هةولَيريش و سلَيمانيش لةطة

بةاَلم دةبَي ئَيوةش  ،و ثارةى هةبَي و نةيدا بة ئَيوة ن هةبَيكومةتَيكتاوتون تةسةور نةكةن ئَيوة حو
ضيمان ثَي بكرَي كةى دؤخى ذمارةى مامؤستايانى وانة بَيذ زؤرة هةر ،تةقديرى دؤخةكةش بكةن

بةاَلم لةم قؤناغة ئةولةويةت ئةوةية كة  ،ان باش بوو درَيغيتان لَي ناكةينكومةتى هةرَيمى كوردستح
خاَلَيكى ديكة لة  ،ةويانى وانة بَيذمان لة كاتى خؤيي و لة شوَينى خؤى دابني كردوموستةحةقاتى مامؤستا

زؤر ثرسيارى  ،ةكان بةطشتى زؤر قسةى لةسةر كرايكردةوة مووضةى ئةهلي ئةو ثرسيارانةى رووبةرومان
( هي 14)وة ياساى ذمارة وبةرَيزان جةنابتان لةم ثةرلةمانة بةرَيزة ياسايةكتان تةشريع كرد ،لةسةر كرا

هةمواربكةينةوة ئةوة بؤ ساَلى   ئةمانةوَيت ئةم ياساية بةراستى(ية كة ئَيستا ئَيمة خةريكني2012ساَلى )
( 2012(ى ساَلى )14) ة ئةم ياساية ياساى ذمارةيبةاَلم بؤ ئَيستا طوجناو ني ،طة طوجناوبَي( رةن2012)

فةقةرةى )ج( بة سةرحيى عيبارةت ( 66وة لة ماددةى )و(ى ثَي دةرض2016رَينمايي يةكى ساَلى )
ةكان كة كرَيى خوَيندن بة رَيذةى لة سةدا ثانزة زياديش بكةن نةك يدةسةاَلتى داوةتة قوتاخبانة ئةهلي

وة كة هيج وين لة ئةمساَلدا خوَيندندا فةرمامنان دةركردوئَيمة وةكو وةزارةت هاتو ،كةمى بكةنةوة
ئَيمة سبةينَى  /، خاَلى دووةماد بكات ئةمة خاَلى يةكوة كرَيى خوَيندن زيوقوتاخبانةيةك بؤى نةب

وة لة ونةضوهةنطى ثَيدادااونى بةرَيز د.حكيم خةسرؤ سةرؤكى فةرمانطةى هةموؤكةى بة ئامادةبنيوةِر
يةكان لة ديوانى وةزارةت يثةميانطا نا حكوم وطةَل نوَينةرى قوتاخبانةئةجنومةنى وةزيران لة

سةبارةت بة  ،طةَل دةكةين سةبارةت بةو قيستةى كة ماوةةم طفتوطؤيانة لةان هةية لةوَي ئنةوةيةكموكؤبو
وَيندوة و ض ماوةى كة نةياخن سةبارةت بةو ،سةبارةت بة كرَيى طواستنةوةى ئةو قوتابيانة ،كرَيى خواردن
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وة خوَيندنى ئةليكرتؤنى ويةتى مةنهةجى ئؤنالينى ثَيشكةش كرديقوتاخبانةيةكيش خوَيندو
ئةو بؤ  يارَيكى ثَيبكةين ئةبَي حيسابَيكبؤ ئةوةى سياغةى بِر ،ضَيوةيةك دةدؤزينةوةضوار وةثَيشكةشكردو
ة وةزيرى ياليةنةكة تةنها بةرَيزم من مناَلَيكم لة هيج مةكتةبَيكى ئةهلى كوردستان ني ،بابةتة بكةين
م يةك شت هةية زؤر بةاَل ،ة ناو قوتاخبانةى حكومني بةراستى( منداَلم هةية هةرسَيكيامن ل3ثةروةردةم )

ئةبَي فةرمانبةرَيك منداَلةكةى لة مةكتةبَيكى ئةهليةو و ثةرلةمانتارَيك و  ،ئةساسني ئةبَي جياوازى بكةين
ئةوةى ثةرلةمانتارةو  ،ةيكارَيك و دؤَلةمةندَيكيش منداَلةكةى لة مةكتةبى ئةهليذوةزيرَيكيش و راوَي

ى ضباب ،ةوةيمناَلةكةى خستؤتة مةكتةبي ئةهلي ،هةيةوةزيرةو ئةوةى دةوَلةمةندةو بسنسمانةو ثارةى 
بةاَلم ئةوةى  ،ووىكومى رازى نةبتةبى حكومى هةية بؤ بة مةكتةبى حخؤ مةك ،قيستةكةى خؤى بدات

يمان ضديكة كة فةرمانبةرةو تواناى دارايي ئيمكانياتى جياوازة و الوازة ئةوة وةكو وةزارةتى ثةروةردة هةر
افى ئةوان دةكةين و ئةمةش رَيطة دروستةكةية ئةبَي ئاطامشان لَييَب بِريارى ثَيبكرَي بؤ ديفاى لة م

تاكاليةنانة لةم دؤسيانة نابَي بدرَي، ضونكة دة هةزار مامؤستا نابَي بياخنةينة بةر مةشتةىل ئةوةى كة 
ة لةسةر يةتى ئةو مامؤستايانيضةكانى ئةوان بة روبع و بة نيو بدةين مةسئولوئَيمة بِريارَيك بدةين مو

لةبةر ئةوةى ئةوانةش مامؤستان بةس مامؤستام بؤ  ،كومةت ض ثةرلةمانى كوردستان، ض حشانى هةمومانة
بةيانى هةر قيستَيك  ،ذماردن بة هةزار مامؤستا جطة لة فةرمانبةرةكان كة لةو كةرتانة دةوام دةكةن

ئةوانة بة طوَيرةى ياساو بة طوَيرةى  ،نةدرَي بيانو بةوة دةهَيندرَيتةوة هةموو مووضةى مامؤستايانى برِبن
( لة باَلوكراوةش 4-2ة لة رؤذى )ورَينمايي ئَيمة دةبَي تةزميمى حقوقيان  بكةين و فةرمانيشمان دةركردو

كوميةكانى سةر بةوةزارةتى ثةروةردة ئيلتيزام هةموو قوتاخبانةو ثةميانطا نا ح وة كة دةبَيورامانطةياند
بةاَلم  ،مامؤستايان و فةرمانبةرانى خؤيانبة شايستةو مووضةكانيان بؤ  سةبارةت ،بكةن بةو طرَيبةستة

ون سبةييَن لةطةَل ديوانى وهةنطى بة دواداضاونى فةرمانطةى هةموكؤى طشتى ئةم بابةتانة بة ئامادةب
ئةبَي ئَيمة سَي خاَل بةراستى  ،طؤى لةسةر دةكرَيييةكان طفتووةزارةت لةطةَل نوَينةرى قوتاخبانة ئةهل

و ئةو خةَلكانةى كة ية لة بةرذةوةندى خةَلكى هةذارو كةم دةرامةت يبريت :، خاَلى يةكةمةضاوى بكةينر
ثلة بااَل نني ثلة تايبةت نني، خاَلى  بةاَلم ،كوردستان مناَلةكانيان لة ئةهليةكومةتى هةرَيمى فةرمانبةرى ح

بكرَي لةناو كةرتى تايبةتدا دةبَي زةمانى  دةبَي بةرذةوةندى مامؤستايان و فةرمانبةران ئَيمة رةضاو :دووةم
ومةت و كضني كة ئَيمة وةك حنةهةميش دةبَي لةو سرتاتيجيةتة دةرخاَلى سَي ،حةق و حقوقيان بكةين

ئةم سَي خاَلةى ئَيمة تةنها  ،دارى تةشجيعى ئيستسمار دةكةين بؤ تةوازن كردن و بةاَلنسكردنةوةىدةوَلةت
ضونكة لَيكةوتةى  ،ر بدةين بِريارَيكى عاتيفانة بَيني تةنها يةك بِريايةك رةهةندى نابينني و ناشتوان

بؤ  ،ة بكةينيبةَلكو دةبَي ضَيك بةاَلنسى لةسةر ئةو سَي تةوةرة سةرةكي ،خراثى لةسةر مامؤستاكان دةبَي
وك ئَيمة سَي رؤذة كؤدمان وقوتاخبانةكانى كةرك ،ئةوةى سبةييَن بطةينة سيغةيةكى طرنط لةطةَلياندا

وك هةشتاو هةشت ووكن شارى كةركوثَيداون و ئةوانيش لة زومنى ئةوةن كة ئةو قوتاخبانةى كة لة كةرك
نؤ هةزارو  ،ثَينجسةدوو سي و ثَينج قوتاخبانةمان هةية ،هةزارو حةوسةد قوتابي و خوَيندكارمان هةية
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تى هةرَيمى كوردستانن كومةة سةر بة ناوةندةكانى خوَيندنى حك ،سَيسةدو ثةجناو سَي مامؤستامان هةية
وك و دكتؤرة طةاَلوَيذ ئاطادارة كة ئةو ثؤستةشم وثَييان ئةوترَي بةرَيوةبةرايةتى خوَيندنى كوردى لة كةرك

ة كة دةَلَي ووك ثرسى كردووكاك شَيرزاد بةرَيوةبةرى خوَيندنى كوردى لة كةرك بؤ نارد كة بةرَيز
وك لة بري نةكراوة بةشَيكى ولةبةر ئةوة كةرك ،ردةوةوة لة وةزارةتى ثةروةوكؤدةكامنان بة دةست طةيشت

ةى مةسةلةى دخول عام ثرسياركرا ئَيمة لةطةَل جةنابى وةزير كاك رَيبواريش ئاماذ ،طرنطى ئةو ثرؤذةية
نةك مةسةلةى ثرؤسةى خوَيندن بة نيسبةت وةزارةتى ثةروةردة لة  ،رووثَيكرد ئَيمة ئؤثشنمان خستؤتة

دوَييَن  ،فةتةن بؤ ثةميانطاكان بؤ خوَيندنى ئيسالمى بِريارى ثَي وةرطرياوةيةك تاوةكوو يانزة ئيزا
وة ئَيمة تاقيكردنةوة بكةين مةسةلةى تاقيكردنةوةو مةسةلةى وموافةقةتى ئةجنومةنى وةزيرامنان وةرطرت

 لةبةر ئةوةى تاقيكردنةوة زابتَيكى تةندروستى بةسةردا ؟خوَيندن زؤر لَيكرت جياوازن بةرَيزان بؤ
خوَيندن رسكى تياية ئَيمة ناتوانني لة  ،جَيبةجَي دةبَي خوَيندنيش زابتَيكى ترى بةسةردا جَيبة جَي دةبَي

واقعَيكى تاَل هةية قوتاخبانة هةية لةسةر ئةو  ،ئَيستادا مناَلى ئَيمة بةرينةوة ناو ناوةندةكانى خوَيندن
سرتاكشةرى وةزارةتى  ةك ذورداية ئةمةقوتابي لة ي (88( )12ة لة هةولَير لة ثؤىل )يجاددةى شةستي

بةاَلم ئَيمة ئةكرَي ئةمانة هةموويان بةرينةوة  ،موئةسةساتةكانيةتى و بيناكانيةتىى ثةروةردة
بةاَلم بؤ  ،ةشةى كؤرؤناوة ناتوانني بةراستىناوةندةكانى خوَيندن و بياخنةينةوة ذَير رةمحةتى كؤرؤناو هةِر

هاوكارى لةطةَل وةزارةتى تةندروستى ئاساية قوتابيةك لةطةَل  تاقيكردنةوةكان ئَيمة دةتوانني بة
سَي رةحلةى دانيشتنيشى بةين بَي و دةمامك و دةسكَيشيش  ،قوتابيةكى تر ئاساية دوو مةتريشى بةين بَي

( 72كة ثَيم وتن لة سةدا ) ،ببةسيَت و تاقيكردنةوةكان بداو ثرؤسةى ثةروةردةى ثَيوة ئينقاز بكةين
وة بؤ ثةخشكردنى هةموو وانةكان ووة بؤ ئةو قؤناغانة و تةلةفيزؤمنان تةرخانكردووَيندوانةكامنان خ

بةرَيزان ئةمة خشتةى وانةكانى تةلةفيزؤنى ثةروةردةية  ،ئةمرؤ كة لةطةَل جةنابتانة قسة ئةكةم
انى بؤ ( وانة ثةخش دةكات بة بادينى بة سؤر19( كةناَلى ئامسانى ثةروةردةيي )5-6( بؤ )5-6ؤكة )ئةمِر

خوَيندنى بازرطانى بؤ هةمووى ئةوةى كة دةيبينني خشتةى وانةكانة رؤذانة باَلو دةكرَيتةوة ئةمة ئةورؤ 
واتا زؤربةى هةرة زؤرى  ،(ى شةو2(ى بةيانى دةست ثَي دةكات هةتاوةكو )10( لة كاتذمَير )5-6بؤ )

ةوة يجؤرةكاني وو كؤمثيوتةرو بة هةموماَلةكانى ئَيمة ئةطةر ئايثادوو ئةطةر مسارت فؤن و ئةطةر تابلَيت 
بة الثتؤث و ديسكتؤث و ئةطةر ئةمانةشيان نةبَي، بةاَلم بةشى هةرة زؤرى ماَلةكامنان تةلةفيزؤنيان هةية 

ثَيشكةش دةكةين كة موعتةمةدة لةاليةن وةزارةتى  كة ئَيمة بة هةرة كوالَيتَيكى باش ئةم وانانة
ة و ويةتى طشتى ئةزموونةكان و هةَلسةنطاندنى ئَيمة تَيثةريوو بة فلتةرى بةرَيوةبةرا ثةروةردةوة

ة و ئيجازةى لة وةزارةتى رؤشنبريى حكومةتى هةرَيمى كوردستان يكةناَلةكةمشان كةنالَيكى فةرمي
لةبةر ئةوة توانيومانة  ،وةرطرتوة كة سَي رؤذ لةوةو ثَيش ئيجازةى فةرميان ثَيداوين وةاَلميان داوينةتةوة

وو بةرَيزَيك ثرسيارى كرد تى قوتاخبانةكان يةكَيك بوسةبارةت بة حانو ،زَيك بَيت دابينى كةينبة هةرشَيوا
بةرَيزان  ،وتى قوتاخبانةكانوض ئةوانةى حان ،ض ئةوانةى زانكؤ ؟ى لَي بةسةر دَيتةوةضدؤسيةى ئةوانة  ئايا
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واتا  ،وةو(ب20لة سةدا سةدوو ) ةى عةقدَيك ثَييان دراوة كة عةقدةكة لة ضاو ساَلى ثاردارئةمساَل بة طوَي
من لةطةَل هةر ثَينج بةرَيز بةرَيوةبةرى  ،وةو( زياتر ب 2019-2018بيست لة سةدى ساَلى خوَيندنى )

ثارَيزطاى هةَلةمة و هةروةها ثارَيزطاى دهؤك و هةروةها  ،هةولَير ،طشتى ثةروةردةى ثارَيزطاكان سلَيمانى
ةيشتوينةتة سيغةيةك كة ئةو سيغةية لةطةَل ئةجنومةنى ط ،وةوئيدارةى طةرميانيش قسةمان كرد

وةزيرانيش باسى دةكةين كة بتوانني نسبةتَيكيان بؤ ساَلى ئايندةدا بة طوَيرةى ئةو دةسةاَلتةى كة ئَيمة لة 
 (2-26ضونكة لة ) ،يازَيك ثَييان بدرَيتيدى عةقدةكانيان بؤ بكةينةوة وةكو ئيمتجدوةزارةت هةمانة تة

انةمان بكردايةتةوة (دا بِرياربواية قوتاخب5هةتا ئةطةر ئَيمة لة مانطى ) ،خوَيندن داخراوةناوةندةكان 
مةند ، لةبةر ئةوة زةرةرلةبةر ئةوة مانطى رةمةزانى ثريؤزة ،دةتوانى كافرتياكان بكةنةوةئةوان نةيان

نةش عةدةدَيكى بنَيينن ئةوا وة و يةكةم خاَل كة هةنطاوى بؤوون تةمخينى ئةو دؤخةيامنان كردونةب
هةشت هةزارو  ،ةكانى بة كرَي دةدرَيتووت هةزار قوتاخبانة لة كوردستان حانوضونكة زياتر لة حة ،زؤرن

كةوابَي  ،وتةكانى بةكرَي دةدرَيويان شةش هةزارو نيو قوتاخبانة حان ،وتةكانيان بة كرَي دةدرَيونيو حان
ى عةقدةكانيان بؤ دةكرَيتةوةو نسبةتَيكيشيان بؤ يدجدئةويش كؤمةَلَيك كَيشةى كؤمةَلَيك خانةوادةية تة

سةبارةت  ،وةودادةشكَيندرَي كة ئةو نسبةتة بةرَيوةبةرايةتى طشتى ثةروةردةى ثارَيزطاكان ثَيشنياريان كرد
بَي  نة ثؤلةكانى ديكة كة هةموو وانةكانيان نةخوَيندضبة خوَيندكارانى ثؤىل يةك و دوو سَي ضؤن دة

بة تايبةتى قوتابى ثؤىل يةك لة سةرةتاوة قوتابى ثؤىل دوو  ،ةوةنهةمجان خوَيندوبةشَيكى هةرة زؤرى م
بةرَيزان ئةمساَل ثرؤسةى ثةروةردة سوثاس  ،ئةوانة بيدايةتى ساَل ثَيويستيان بة وةرطرتنَيكى زياتر هةية

بو  دستان ثرؤسةيةكدى هةموواليةك بة تايبةتيش سوثاسى تايبةت بؤ مامؤستايانى كورهبؤ خوا وجو
( كة لة ثارَيزطاى دهؤك 9-21لة دةست ثَيكى دةوام لة ) ،بايكؤتى بينيوة ،خؤيةوة بينيوةئيستيقرارى بة

 ،وة كة طرفتى كؤرؤنا هاتؤتة سةرىوشتيثرؤسةيةكى بَي كَيشة رؤ (2-25زةنطى خوَيندمنان لَيداوة تاوةكو )
،ت ئةركة لةسةر ةركة لةسةر شانى وةزارةان ئةوةية كة ئمموة ئالَيتى يةكةوئَيمة دوو ئالَيتمان تةرح كرد

كومةت جؤرَيك لة خوَيندن فةراهةم بكات مادام خوَيندنَيكى تةنزميى نيزامى ناو هؤَلةكانى ثؤل شانى ح
بةاَلم لةطةَل ئةوةدا  ،ووةئَيمة خوَيندنَيكى هةم ميديايي و هةم ئةليكرتؤنيمان فةراهةم كرد ،يةين

ى وةزارةت كة لةطةَل دةسثَيكى ساَلى خوَيندنى نوَيدا سَي حةفتةى يةكةم ئالَيتيكيشمان داناوة لة ئةجنومةن
(ى مادانة بة شَيوازى موكةسف 28بة نيسبةتى ئةو سةدا ) ،ببةينةوة قؤناغى يةكةم تا قؤناغى يانزة

َيتة قؤناغى دوو نةقسى ضا قوتابى لة قؤناغى يةك ئةدبؤ ئةوةى لةو كاتةش ،وانةكان بة قوتابيان بدرَيتةوة
( دوو خاَلة كاك 12ون بؤ ثؤىل )وثالنى ر ،وى تةعليمي و بابةتةكانةوةووى مةعريفة و لة رونةبَيت لة ر

-44وة بة ثَيى قةرمانى وةزارى لة )ويةكةميان ئَيمة مةنهةمجان ديارى كرد، شةمؤَل وابزامن ثرسيارى كرد
 ،بؤ وَيذةيي ،بؤ ثيشةيي ،ن بؤ زانستىو( مةنهةمجان بؤ ديارى كردو5-2( لة رؤذى )84-44( و )82

ون كةوابَي هيج غامزَيك لةم وون و رامان طةياندوةوة مةنهةمجان بؤ ديارى كرديجؤرةكاني وثيشةى هةمو
طةَل جةنابى ؟ ئةمة لةخاَلى دووةم مةسةلةى ئاية ئَيمة ئةتوانني دخول عام بكةين يا ناية، بابةتة ني
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وةزيران راسثَيردراوين كة ديراسةتَيكى ئةو بابةتة ونةوةى ئةجنومةنى ووةزير وةكو ئاماذةم ثَيدا كؤب
تةسةور  ،رةعى خؤمان ئةدةينة ئةجنومةنى وةزيران و بِريارى لَي دةدرَيوترين كات موختةودةكةين و بة ز

دخول مةسئةلةى  ؟دخول عام دةكةين يا دخول عام ناكةين ، ئاياثَي بَيدةكةم لة حةفتةى ئايندة كؤتايي 
وةى ئَيمة ئةطةر هاتوو دخول عام نةكةين ثرؤسةى خوَيندن زؤر دوورو درَيذ رَيزان ئةعامكردن بة

-2-15ونى تةوزحيمان كرد دةكةوينة )و( لة ئةجنومةنى وةزيران زؤر بة ر12بة نسبةت ثؤىل ) ،دةبَيتةوة
 وىو( كة ئَيمة بتوانني وةكو وةزارةتى ثةروةردة داتاكانى خؤمان بؤ قوتابيانى خوَيندكارانى دةرض2020

ةوة تةسليمى جةنابى وةزيرى خوَيندنى بااَلو قبوَل مةركةزى يى بة هةموو بةشةكانيية(ى ئاماد12 )ثؤىل
 ،( رؤذ كةمرت نةبَي25بؤ ) (20)و  ئةوانيش كاتَيكيان ثَيويست دةبَي النى كةم لة رووى تةكنيكي ،بكةين

بةاَلم هَيشتا  دةست ثَي بكةينةوة،( خوَيندن 9ناكرَي ئَيمة وةك وةزارةتى ثةروةردة مبانةوَي لة مانطى )
ى هةموو ئةوانةدا من لةطةَل جةناب بةاَلم لةطةَل ،(يشمان تةواو نةكردبَي2020-2019)خوَيندنى ساَلى 

كى باش يةوةزير تَيتَيطةيشتنَيكى بامشان هةية لةسةر بابةتةكان ثَيشرتيش لةسةر كارى زؤر باش هاوكاري
خؤمانة  اهةنط دةبني و لة دةستىوة و ئةوة هةمودنى بااَلدا هةبلة نَيوان وةزارةتى ثةروةردةو خوَين

ةند ضكؤمثانياكانى ئةنتةرنَيت دكتؤرة طةالوَيذ فةرمووى  ،ةيبِريارى لَي دةدةين هيج طرفتَيكى تَيدا ني
ضوار نياكانى ئةنتةرنَيت هةموو بيست وَيم كؤمثامن دةمةوَي ئةوة بَل ،ةوسةعاتَيكيان فرى كردو

بةاَلم خؤيان ئؤفةرَيكيان هةية بؤ  ،وة ئى وانة دؤت كةى ئار دىئةو وَيث سايتةيان فرى كردو كاتذمَيرَيكة
تيانى كوردستان نامةوَيت لَيرة تةرويج بؤ هيج كؤمثانيايةك بدةم جطة لة كارى ثةروةردةيةكة اَلوهاو

ئةَلَي لة  كؤمثانيا هةيةبةاَلم  ،ا ناوى دةهَينم و سوثاسى ئةكةم وئةو كةسةى هاوكارى ثةروةردة بك ،نةبَي
ةوةى ئَيمة بةاَلم ئ ،واَلتيان فرية ئةوة شتَيكى كةيةيانى تا دووى نيوةرؤ ئينتةرنَيت بؤ هةموو هاوشةشى بة

اكانةوة فري كراوة، واتة يؤمثاني( سةعاتةكة لةاليةن هةموو ك24ة )ثؤرتالةكةي ل ثؤرتاَلةكةى ئَيمة
ثَيت ئةلَي بة  286– 1 بَي نامةيةك بنَيري بؤ كؤرةك بؤ سيمكارتَيكي ئاسيا يان كؤريك يان زينت ثَي

ة، ئةوةي يسةركةوتووي ئةتواني ساييت وانة بكةيتةوة بة فري، بةاَلم ضيرتيان فري كردووة ئةطام لي ني
( كاتذمَيرةكة فريية، ئةوة ئةخوَيندرَي داخلة يان نا لة قوتاخبانةي ئةليكرتؤني؟ حةز 24ئَيمة بؤ هةر )

ابةتة روون بَي، ئةركي بةرَيزتان و ئةركي ئَيمةش وةكو سولتةي تةنفيزي ئةوةية كة ئَيمة لة ئةكةم ئةو ب
دؤخَيكني كؤرؤنا كةمسان دروستمان نةكردووة، تا ئَيستا نةسةملَيرنراوة سونعَيكي بةشةري بَي، روو بة 

تابي لة ناوةندي خوَيندن رووي خةَلك بؤتةوة، بة بةرَيزتامن وت زياتر لة يةك مليار و ثَينج سةد مليؤن قو
ةوة بَي و تةسليمي ئةو واقيعة بني يان ئةو هةرةشة بطؤرين بؤ ( دةوَلةت دابراوة، خةَلك لة ماَل191لة )

دةرفةت، ئةوة ثرسيارةكةية، ئةوةي ئَيمة مبانةوَي يان نا ضؤن لة عالةمي دجييتالي و رةقةمي هةموو 
طري و مؤبايل بةكاردَيين و مسارت فؤني ثَيية، تؤرةكاني كةسَي ثَيوةي ثابةند كراوة و سوودي لَي وةرئة

ئينتةرنَيت بةكاردَينن، باشة دجييتاَل و دونياي رةقةمي و و ئينتةرنَيت و فؤرجي و هةموو ئةو شتانة بؤ 
ومانة مةترسيةك تةحويل وبةركاربَي  بؤ هةموو شتةكان بؤ بؤ بواري ثةروةردة بةكارنةهَييَن؟ تواني
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بةرَيزَيك فةرمووي ئةوة بارطراني دروست ئةكات، بةرَيزان ئةطةر موتابةعةتان كردبَي  بكةين بؤ فرسةت،
كردؤتةوة كة وتوومة ثَيويست ناكات هيض خانةوةدايةك فشار ثةيامَيكي ظيديؤيم باَلو 2020-4-22رؤذي 

يؤني ةوة بةكاري بَييَن و ئةوةش نيةتي ئةكرَي سةيري تةلةفزلة خؤي بكات، ئةوةي هةيةتي لة ماَل
باوكَيكي بةرَيز لةو دؤخة بضَي تابلَيت يان ئايفؤن يان  ثةروةردة بكات، داوامان نةكردووة هيض

ةكان نابَي خةَلك خبرَيتة ذَير هيض فشارَيكةوة، بةاَلم يبة بةرَيوةبةراتية كؤمثيوتةرَيك بكرَي، ئيعازمان داو
َيت هةبوو بؤ غةدري لَي بكةم وانةي ثَي رنتةي خؤم كة كؤمثيوتةرَيكم هةبوو يان ئينحةلي مومكني  مناَل

َيمةوة، ئةبَي وةكو باوكَيك يان خانةوةدا هاوكار ت لةو بابةتة، ئةطةر نةشم بَي نة وةزارةتي ثةروةردة نةَل
ية يان يةوة مؤبايلي ننة حكومةتي هةرَيم كةسي ئيجبار نةكردووة، كةسيش لةبةر ئةوةي لة ماَل

ضَي لة مةكتةب لةبةر ئةوةي سةيري ئةو وانةيةت نةكردووة، لةبةر ئةوة رنَيت غياب نادرَي و دةرنةتةئين
بووين، ئةو ثرؤسة  نتنيَيني بابةتةكة ثرؤسةيةكة لة قؤناغَيك دةستمان ثَي كردووة لة كةرةكة ئةَل

 راهَيناني ئةوَي، لة ثَيشكةوتووترين وةاَلت طرفيت ئةبَي، ئةبَي تةوةقوى بكةي لة هةرَيميش طرفت هةبَي، لة
( 173ة، واريدة، لة ئةمريكا لة يةكَي لة وياليةتةكان زياتر لة )يطوندَيك هيض مؤبايل و ئينتةرينَيت ني

ة بؤ خوَيندني ئةليكرتؤني، رَيكخراوةكان و خةَلكي خَيرخواز يهةزار قوتابي هيض وةسائيلَيكي ني
وتووترين واَلت طرفت هةية و الي هةَلمةتَيكيان كرد بؤ دابني كردني ئةو مسارتفؤن و تابلَيتانة، لة ثَيشكة

اندووة، لةو ساتةي لة خزمةت بةرَيزتامن لة ثةرلةمان ئَيمةش هةية، بةس تةجروبةيةكي بامشان تَيثةِر
( هةزار قوتابي لة ماوةي ئةو طفتوطؤيانةي ئَيمة داخلي 18نامةم بؤ دَي لةاليةن ئةو تيمة تةكنيكيةوة، )

( هةزار كةس، بةياني و دوو بةياني 600سةركةوتووة بؤ نزيكي )قوتاخبانةي ئةليكرتؤني بوون، عةدةدي 
زياتر، ئةوة بَي راهَينان، ئةوة خزمةتطوزاري ثةروةردةيية، وةكو حكومةت و وةزارةت ئةركة وانةكاني ئَيرة 

ات، ةكةي فةراهمي نةكة دايك و باوك سارد بَيتةوة و بؤ مناَليَيني داخلي ناكةين، بةاَلم بةو ماناية نيكة ئةَل
( مليؤن ديناري داوة بة مامؤستاي 2ئةبَي خةَلك تةشجيعي ئةوة بكات، منداَل هةبووة لةو كوردستانة )

خسووسي، ئَيستا كؤدَيكم داوة بة بةرَيزت ئةطةر تةلةفزيؤنت مسارتة ئةتواني سةيري بكةي، باشرتين 
ئةكات بؤ  ة نامة قسةت لةطةَلتة و بمامؤستا كوالَيتيرتين دةرست بؤ شةرح ئةكات، مامؤستاي خؤشت لةطةَل

ئةوةي لة دةرسي خسووسي رزطارت بَي، بؤ ئةوةي نةضي بؤ ثةميانطاكان ثارة نةدةي، ئةوة بارئاساني 
كردني خةَلكة، نامانةوةي باري خةَلك طران بَي، دووثاتي ئةكةمةوة هةر خانةوةدةيةك ئةو ئامَيرانةي 

ندني ئةهلي قسةمان لةسةر كرد، مةسةلةي دخول عام ة نةكةوَيتة ذَير باري ئةوانةوة، كرَيي خوَييني
َيني قسةمان لةسةر كرد، تةعويز لة هاوين دةست ثَي بكات، لة وةزارةتي ثةروةردة كة كارمان كردووة ئةَل

بؤ ئةوةي ضاكي بكةين، ضونكة ناترسني لة رةخنة، واقيعي  ،حةزمان لَيية خةَلك رةخنةي بنياتنةر بطرَي
( هةزاريان يةك 4( هةزار قوتاخبانة هةية، )7ةرَيمي كوردستان واية، زياتر لة )ثرؤسةي ثةروةردة لة ه

( هةزار قوتاخبانة دوو دةوامة، زياتر لة هةزار قوتاخبانة سَي دةوامة، خالي 231دةوام ئةكةين، زياتر لة )
م هةموو كوردستان (هةزار قوتاخبانةم هةية، بةاَل7َيم )دووةم، قوتاخبانةكان جياوازن لة كةمثي زانكؤ، ئةَل
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( زانكؤي هةية، لةبةر ئةوة كةمثي زانكؤ بة زؤري كةمثَيكن وةكو ئةو هؤَلةي 29بة حكومي و تايبةت )
ة، ئةبَي واقيعي بني، مةيداني يثةرلةمان ساردكةرةوة و طةرم كةرةوةي تَيداية، بةاَلم ناوةندي خوَيندن واني

يةكَي لة ثؤلةكاني ناحيةي رزطاري سةر بة ئيدارةي ( لة 11سةرداني ناوةندي خوَيندمن كردووة مانطي )
ان بووم ئةوةندة طةرم بوو خؤم تةحةمومل نةكرد و ومت ضؤن ئةو قوتابيانة تةحةمول ئةكةن، يطةرم

ي خؤي ناخاتة بةر ئةو هةوا طةرمة، (، خةَلك ئةستةمة مناَل8( و )7ناتوانني خوَيندن خبةينة مانطي )
ياري تاقي كردنةوة دراوة، مامؤستاياني سووري داواي ر ئةوة بِرئيحتيمالي نةخؤشيش هةية، لةبة

( هةزار قوتابيمان 33تةعةهوديان لي كردووين، بةرَيزان بؤ ئةوةي ثةرلةمان الي وازيح بَي لة كوردستان )
( قوتاخبانةش لة دةرةوةي 65، )ندةي سووري، لةكةمثةكان ئةخوَيننهةية كة ثَييان ئةوتري ثةناهة

حكومةتي هةرَيمي كوردستان نةبووة نة  وَينن، ئةوةي طرنطة بزانن ئةوانة عةقديان لةطةَلكان ئةخةكةمث
يان ا( مامؤست65رَيكخراوي )يونسَيف، يونسكؤ( هةبووة، ) بة وانةبَيذي و نة بة طرَيبةسيت، عةقديان لةطةَل

( 56سك و كة )عةقديان لةطةل رَيكخراوي )يونسكؤ( هةية، ئةو رَيكخراوانة جطة لة رَيكخراوي يون
( مامؤستان، رَيكخراوةكان لة رَيطةي دؤنةرةكانةوة نةيانتواني سةنت ثةيا بكةن، 1323مامؤستا ئةدات )

 ،دةعمي سةحبيان كردةوة لةو قوتاخبانانة، حكومةتي هةرَيم كة لة ئةساس ئةركي حكومةتي فيدرالة
بةثَيي قانووني نَيودةوَلةتي، نازحيةكان  ، ضونكة ثةناهةندةن و ثَييان ناوترَي نازيح ثَييان ئةوترَي الجْي

ئةوانةن لة كوردستان ئةخوَينن، الجيئةكان ئةوانةن لة دةرةوةي هةرَيمي كوردستان هاتوون، ئةركي 
حكومةتي فَيدرالة تا ئةو ساتة يةك دؤالر و يةك سةنت دةعمي ئةو قوتاخبانانةي نةكردووة بة 

( مةكتةبي خؤمان بؤ 95( هةزار قوتابي عةرةبي لَيية، )188)قوتاخبانةكاني نازحيينيشةوة، كة ذمارةيان 
ةي مامؤستا ئةدات كة ضتةخسيس كردوون، زؤرجار ثارةي نةوتيش خؤمان بؤيان ئةدةين، بةغدا بةس موو

ية، حكومةتي هةرَيم برياري دا بؤ ماوةيةك تا ثَيي بكرَي دةعمي ئةو بكات يسةر بة ديراسةي عةرةب
( ثَييان دراوة، بةاَلم دوو جؤر مامؤستا هةية، مامؤستايةك 12نةبرَي، تا مانطي ) مووضةي ئةو مامؤستايانة

ة، ئةزانن قانووني خيدمةي مةدةني رَيطة نادات هاوواَلتي يهةية لة ئةساسة سووريية، ئةوةي تر عَيراقي
ستةحةقاتي غةيرة عَيراقي دامبةزرَي، يةكَي لة مةرجةكان ئةوةية هةَلطري جنسيةي عَيراقي، ئةوانةش مو

مونةزةماتيش قسةي تر ئةكةين، بةاَلم ئةوانة جياوازن لة وانة  ( ثَيداون، لةطةَل12خؤمان تا مانطي )
( يان وةرطرتووة، هةموو مامؤستاي وانةبَيذ تا 12بَيذو طرَيبةست، وانةبَيذي هةَلةمة، شايستةي مانطي )

( يش دراوة، 1) راوة، لة هةندَي شوَين مانطي( ش د2( وةريان طرتووة، لة هةندَي شوَين مانطي )12مانطي )
يض نةدراوة بة ( هW.H.0ثارةي حكومةتي عَيراقي ضي دراوة بة ئَيمة؟ ثارةي حكومةتي عَيراقي و )

لةبةر ئةوةي ثرؤذةمان تةقديم نةكردووة، ئةساسةن ئةو ثارةية ضؤن هاتووة؟ ئةو  وةزارةتي ثةروةردة،
ةزارةتي سةحةي عَيراقةوة طةيشتؤتة سةر حيسابي ئةجنومةني ( لةاليةن و2020 -4 -5ثارةية رؤذي )

(  تةنيا ثاش دوو رؤذ كاك دكتؤر ئومَيد سةباح 2020 -4 -7وةزيران، ئةجنومةني وةزيران رؤذي )
ية، بةاَلم ثرسيار ينووسراوي ثَي كردووة بؤ وةزارةتي سةحة، هةرضةندة ئةو بابةتة ثةيوةندي بة منةوة ن
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ية بؤ كةرتي يةلةكة وةكو خؤي باس بكةم، ئةوةي هاتووة بؤ كةرتي ثةروةردة نكرا ئةبَي ئةسلي مةس
( تةحويلي وةزارةتي دارايي دراوة و بؤ وةزارةتةكان نية، بؤ موديرياتي 4 -7( هاتووة، )4 -5سةحةية، )

( ش  W.H.Oعامي سةحةي ثارَيزطاكانة، تةحويلي موديرياتي عامي سةحةي هةموو ثارَيزطاكان دراوة، ) 
هيضي نةداوة بة وةزارةتي سةحة، برَيك لة ثَيداويسيت ثزيشكي داوة بة سةحة ئةطاداري بةرَيزت كة 
ثةيوةندي بةئَيمة نية، تةلةفزيؤني ثةروةردةيي بةردةوام ئةبَي، وانةبَيذي شَيخان موستةحةقاتي خؤيان 

ار ضةند رةقةمَيكي (، لةبةر ئةوةي لة زمين ثةروةردةي دهؤكن، كاك هيظيد11وةرطرتووة هي مانطي )
ية، نازامن ئةو سةرضاوةية كوَيية، ي%( كوردستان نةخوَيندةوارة، من ئةو داتايةم ال ن22خوَيندةوة، لة )

( قوتابي بةرامبةر مامؤستايةكة، لة 30بانكي دةولي داتا لة عَيراق ئةكات نةك كوردستان، خالي تر ، )
( قوتابي هةية، 92215َيزت ئةلَيم، لة زاخؤ )(، ئةو داتاية دةقيق نية، ذمارةكة بة بةر14دهؤك )

( مامؤستا بكة جطة لة وانةبَيذ 4500( تةقسيمي )092215( مامؤستاش هةية جطة لة وانةبَيذ، 4500)
( عةلةل عموم كؤي طشيت كوردستان جا ئةوةي بةرَيزت فةرمووت با دوو 30(، نةك )20.1ئةكاتة )

رؤذهةاَلت و رؤذئاواي هةية دهؤكيش بةهةمان شَيوة، سةيري  منوونةت ثَي بدةم، ضؤن سلَيماني ثةروةردةي
( مامؤستا، 7735( قوتابي هةية بةرامبةر )66108مامؤستاياني رؤذئاوا و رؤذهةاَلت بكة، لة رؤذئاوا )

(، كةواية كؤي طشيت بةو جؤرة دةرناضَي، 6031( قوتابي هةية بةرامبةر )64721بةاَلم لة رؤذهةاَلت )
لة ئةجنومةني وةزيرانيش باسم كرد ثارَيزطاي دهؤك مةغدور ترين ثارَيزطاي كوردستانة ئةمةوَي بلَيم و 

لة كةرتي ثةروةردة، لة رووي بينا و دامةزراندن و مامؤستاياني طرَيبةست، ثةروةردة هةية لة دهؤك 
ثةروةردةي  %( زياتري مامؤستاي وانةبَيذة،51مامؤستاي وانةبَيذ ئةيبات بةرَيوة، ثةروةردةي ئاكرَي لة )

%( وانةبَيذة، كةمرتين تةعيناتي حكومةتي هةرَيم باسي ثةروةردة ئةكةم، مةحرومرتين 52بةردةرةش لة )
ثارَيزطا دهؤكة كة ذمارة مامؤستاي كةمة، بةاَلم كري طشيت كوردستان ذمارةي مامؤستايان موقارةنة بكةن 

مامؤستايةكة، لة قؤناغي بنةرتيش بؤ هةر  ( قوتابي15بة ذمارةي قوتابيان لة قؤناغي ئامادةيي بؤ هةر )
( قوتابي مامؤستايةكة، كاك شَيركؤ فةرمووي بؤ ثةروةردة ضي كراوة، بةرَيزتان وةكو فراكسيؤن لةو 14)

بوارةوة ثرؤذةيةكتان ثَيشكةشي ئَيمة كردووة، ئاماذةت بةوة داوة بؤ ثرؤذةي فَيركاري شت كراوة، بةَلام بؤ 
ة؟ ئةوة ئةو خاَلة طرنطةية ئةطةور سةيري سؤشيال ميديا بكةي، ئةطةر ثرؤذةي ثةروةردة ضي كراو

سةيري ئةو جةرائيمانة بكةين كة لة كوردستان هةن، ئةماخناتة ئةوةي ئَيمة بةراسيت وةكو وةزارةتي 
ثةروةردة ئةبَي مةهامي خؤمان تةوزيع بكةين بةسةر دوو شت، ثةروةردة و فَيركاري، ئةبَي ئةوةي طرنطة، 

ئةدةين بة خةَلك، بةاَلم بة ثراكتيكي فَيري ناكةين، باسي بةها جوانةكاني ئينسانيةت و ئةوانةي زانست 
بةهاي بةرزي مؤظايةتني ئةكةين، بةاَلم بة ثراكتيكي لةطةلي نارؤين، ئةو طرفتةية باسي ئةكةي، ئةمساَل 

رانسانة ئةوةية لة بواري ئةطةر كؤرؤنا رَيطة بدات ضوار تا ثَينج كؤنفرانس ئةكةين، يةكَي لةوز كؤنف
ثةروةردة ئةبَي ضي بكةين، ئةوة ئةركة سةرةكيةكةي وةزارةتي ثةروةردةية، ئةوةي لةسةرمانة ئيعداد 
كردني جيلَيكة كة لة ثرؤذةكةي خؤمان فةلسةفة و سرتاتيجي وةزارةتي ثةروةردةمان دارشتؤتةوة لةسةر 
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ارةي بةرَيزت، زةمان هةية هةلة ئيمتيحاني ويزاري كؤمةلَيك بنةماي تازة كة طوجنا بَي لةطةَل ئةو ثرسي
ية، هةموو مرؤظَيك قابيلي هةلةية، لة مةسةلةي ئيمتيحان بابةتَيك ينةكرَي؟ نا، زةمان لة هيض شتَيك ن

ية سوئال ببييَن، هةتا ئةطةر زةختيش يهةية بيزانن، لبيذنةي بااَلي سوئال بينني، هيض وةزيرَيك بؤي ن
يةكي ئيمتيحانات دايئةنَي، ئةو ليذنةية مةسئولة، لة دةوري دووةم هيض سوئالَيك هةَلة بكةم ناتوامن، ليذنة

نةبووة، ئيعازم دا وتوومة هةر  كةسَي هةَلة بكات هيض لَي خؤش بووني نية، هةلةز خان و ليذنةي 
ووة جَي ثةرلةمانيش ئاطايان لَيية، ثاريش سَي كةس عقوبة دراوة، لة عقوبةكانيش ثةشيمان نةبوونةوة ض

بةجَي كردن لة دهؤك و سلَيماني، ثَيشمان وتوون هةركةس هةَلة بكات ضونكة مةسريي خةَلكة عقوبة 
ئةدرَي، بةاَلم بة عاميلي تةشجيعي قسةمان لةطةَل كردوون، هةموو هولَيكيش ئةوةية هةَلة نةبَي، 

تَيدا نةبووة و ثرؤسةكة ثرسيارةكاني خولي دووةم كة من وةزارةمت طرتؤتة دةست بة هيض جؤرَي هةلةي 
تةواو بووة، رَيذةي تةسةروب، ثَيم خؤشة بة وردي قسةي لةسةر بكةين، ضونكة ئةو ئامار و داتايانة دةقيق 
نية، رَيذةي تةسةروب لة ناو وةزارةتي ثةروةردة لة كؤتايي سالي خوَيندن دةرئةكةوَي، ضونكة داتاكان ثضر 

وكم بدةي رَيذةي وازهَينان لة خوَيندن لة ناو وةزارةتي ثةروةردة ح 1ثضر ئةبن، ئاوا دةرناكةون، لة مانطي 
% ة، بؤ ئةوةي رَيذةي تةسةروب نةبَي و خوَيندةواري كةم نةبَيتةوة لةطةل رَيكخراوي 2% ة يان 1لة 

بريتش كاونسل ئيتيفاقيمان لة ئيتاري سرتاتيجي هةية و رةشنومسان واذوو كردووة كة سرتاتيجمكان داناوة 
بةروو بوونةوةي كةمكردنةوةي رَيذةي نةخوَيندةواري و بةرةنطار بوونةوةي حالةتي تةسةروب لة بؤ روو

ناوةندةكاني خوَيندن، ئةو سرتاجتية لة سالي نوَيي خوَيندني ئايندة ئةضَيتة بواري جَي بةجَي كردنةوة، 
ثةرلةمان و وةزارةت ئةتوانني نوسخةيةكيش بدةين بة ثةرلةمان كة بة زماني ئينطليزي و كوردي هةية، 

دابنيشن، بة سةرضاو، داوم كةمة، بةلي لةبةر حالةتي دوو دةوامي و سَي دةوامي كة بؤ بةرَيزمتان باس كرد 
و مةنهةجيش زؤرة، بةاَلم لةو ثالنانةي لةبةر دةسيت بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمانة ئاماذةمان ثَيداوة، 

ان طؤريومانة، ليذنةيةكي باالمان هةية بؤ تةعديل ضةندين ثرؤطرامي تازةمان هيناوةتة ناو خوَيندن، ي
كردني مةناهجةكان، مةنهةج ئةوة نية كتَيبَيك بَي وةكو نووسيين مةقالة يان رؤمان، هةلةقةيةكي 

، ستانداردي ية، بةَلطةنامة هةية، بةس نووسني ني(12) موتةرابيت ثَيكةوة طرَيدراوة لة قؤناغي يةك تا
يب خوَيندن كة جياوازة لة نووسيين مةقالة يان رؤمان، ثرؤسةكة وةعدمان داوا عالةمي هةية بؤ داناني كتَي

تةوةرةكاني كارمانةي حكومةتي هةرَيم لة زمين ضوارسالي كابينةي نؤيةم جَي بةجَي بكةين كاري باشيش 
؟ كراوة، ثرسيارةكان لة زمين ئةوة بوون ض زةمان هةية كة ئةو بةشانةي تةرك كراون ثرسيار نةيةتةوة

كان رؤيشتووة، ئايا يةة ضؤتة بةردةم ليذنةي باالي تاقيكردنةوةكان بؤ هةموو تةربييئةو فةرمانة وزاري
لةسةر شةهادة ئةنووسرَي ئةو شةهادة ئؤنالينة؟ ئاماذةمان ثَيدا ثالثيشتيكارَيكي نا ئيلزامية، ئةمانةوَي 

نانووسرَي، شةهادةش بة مةرحةلةي قوتابي مةعريفةيةك وةرطرَي لة خوَيندن دانةبرَي، لةسةر شةهادة 
شةهادة بة  2008سلف ئةدرَي، جاران تا سالي  دوويةك و دوو و سَي نادرَي، لة وةزارةتي ثةروةردة بة 

ئةدرا، ئَيستا بةثَيي سيستةمي قوتاخبانة بنةرةتيةكاني  دوازدةثؤلي شةشي ئيثتيدائي و سَي متوةسيت و 



 173 

ي ئامادةيي بة ( 12) ي ئَيستا و ثؤلي نؤيةندي كة ئةكاتة سيستةمي خوَيندن بؤ ثؤلي سَيي ناو 2009
ةوة ئةدرَي، حةسيبة خان وتي تةواوي وانةكان لة ناو ثؤرتالةكة نني، بةلَي واية، رؤذانة يهةموو بةشةكان

رؤذ  يةكوانةي زانسيت لة  دةوانةكان دائةنَيني، ضونكة زةرةري زؤر ئةدات لة رووي تةندروستيةوة، ئةطةر 
ني و بضَي سةيري هةمووي بكات طرفتة، هةندَي وانةمان دانابوو هةَلمان طرتةوة، هةندَي قوتابي بؤ دابنَي

تا  دووبة يةك رؤذ سةيري هةموو وانةكاني ئةكرد، ئةوةش تةئسري لةسةر ضاوي ئةكات، ئةمانةوَي قوتابي 
ئةتوانني  دوازدةتا  يةكغي سةعات لةطةل ئةو مؤبايل و كؤمثؤتةرة خةرَيك بَي، كاك بةلَين، بةلَي قؤنا سَي

% 15ئيمتيحانيان ثَي بكةين، ئةو داتايةي حةسيبة خان خوَينديةوة ثةروةرةدةي مَيرطةسؤر كة وتي 
تيقةيةكي تريش هةية لة نان كردووة، راستة مَيرطةسؤر مةنتيقةيةكي شاخاوي ضرة، ضةند مةيبةشداري

رة، نيسبةي بةشداري كردن تا ئةو ساتة لة كوردستان هةمان شَيوة، ثَينجوَينة، هةورامانة، شارباذَي
% ة، 29.6مةنتيقةي مَيرطةسؤر و تا شوَينة هةرة دوورةكاني شَيروان مةزن و ئةوانةش نيسبةي موشارةكة 

ة كة ئةو ناوضانة شاخاوين و ئينتةرنَيت و كؤمثانياكاني طةياندن تا رادةيةك باشة، يبؤ ئَيستا خراث ني
 سوثاستان ئةكةم.

 سةرؤكي ثةرلةمان:حسني/  قئفا رَيوازبةرَيز د. 
 سوثاس، فةرموو وةزيري خوَيندني بااَل.

 بةرَيز ئارام حممد قادر امني/ وةزيري خوَيندني باآل:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

خؤشحامل ثرسياري طرنط كرا، خؤشحامل ئةبينم نوَينةرةكاني طةل موتابةعةي ورد ئةكةن، دةرفةتَيكي 
بيان، ئةزانني لة ني خةَلك و قوتائَيمةوة بتوانني دةنطي خؤمان بطةينينة كؤمةاَل طرنط بوو بة نيسبةتي

بدالسالم هةندَي ثرسياري كرد وةكو سةرؤكي ليذنةي خوَيندني بااَل، ئةمةوَي سوثاسي قةلةقني، كاك ع
ت بة ئةوانيش بكةم ثةيوةندي بامشان هةية، داوايان لَي ئةكةم باشرت موراقةبةي ئَيمة بكةن، سةبارة

سيستةمي ئةليكرتؤني كة نا ئيلزامية، ئةبَي بلَيم سيستةمي نا ئيلزامي لة زانكؤكان ثَيويسيت بة تةعريف 
هةية، رةنطة هةمان تةعريفي ثةروةردة نةدات بة دةستةوة، لة ثةروةردة كاكة ئارام و وةزارةتةكةي ئةو 

ئةوةي ماوةتةوة لة رَيطةي تةلةفيزيؤن  رَينماييانةي طرتؤتة بةر و قوتابي ئةو دةرسانةي تةركي كردووة و
و قوتاخبانة ئةليكرتؤنيةكةوة وةريبطرَي، يان ئةطةر قوتابيةك نةيةوَي وةريبطرَي لةبةر هؤكارَيك رةنطة 

ية لة زانكؤ زؤر طرنطة بة تايبةت بؤ دةرسة يزؤر كَيشة نةبَي، بؤ ئَيمة وةرطرتين ئةو زانست و زانيار
لَي بكةين بة هيض شَيوةيةك، كةواديري ثزيشكي و ئمووري و كارطَيري وةزعي ةكان، نابَي ضاوثؤشي يزانستي

تة ئةطرنة دةست ئةبَي عيلمةكة بة شَيوةي ثَيرفَيكت وةرطرن، ئةطةر شيت نا ئيلزاميتان بؤ ئةم واَل
ة تةعريف بكةم، ئايا ئةوة ضؤن تةعامولي لةطةل بكةم داخلي بكم يان نا، ئةبَي ئيمتيحاني ئاسايي بكةين ب

سيمينار يان توَيذينةوةي بضووك، ئةوةي لة مةجاليان بَي، هيض ئةركَيك ناخاتة سةريان، قوتابيان ئةو 
زانستةي ثَيويستة وةريبطرن ئةبَي وةريبطرن، دوايي لة وةزارةتي خؤمان دائةنيشني و بريار ئةدةين بة ض 
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كردن و كارئاساني بَي بؤ قوتابياني  ئاليةتَيك ئةو نا ئيلزاميية بة ئاراستةيةك ببةين كة ئاراستةي خزمةت
ية ئؤنالينة، ئَيمة داواي ئؤنالينمان نةكردووة، داوامان كردووة يكوردستان، هةندَي زانكؤ ئةليكرتؤني ن

، هةركاتَي قوتابي ضووة سةر دواتر ئةثالي سةر سايتةكة بكرَينئةليكرتؤني بَي، وانةكان ريكؤرد بكرَين 
ة وةرطرَي، ئةطةر لة شوَيين بةو شَيوةية نية و لة فالن سةعات هةمووي لة ئينتةرنَيت بتوانَي ئةو زانست

يةكةمةكان لة ( 3) سايتةكة بَي ئَيمة رَيطةمان بةو شتة نةداوة و شيت وا نية، سةبارةت بة دامةزراندني
 تة حةقي نةك ئةوانةي يةكةمةكانتي ئةو واَلوةكو هاوواَل ،نةك وةكو وةزير ،مونتةلةقي زاتي خؤمةوة

تي ئَيمة دةرفةتي كاريان بؤ برةخسَينني لة كةرتي لة واَل ،هةموو ئةوانةي تةخةروج ئةكةن لة كوردستان
تايبةت و حكومي الي كةم بذَيوي خؤيان دابني بكةن، بةاَلم ئةبَي سةيري بارودؤخي كوردستان بكةين، 

كاك ئاالن شاهيدي بؤ دا، ظاال ئَيستا ئةو ليذنةي ئَيمة لة بةغداية هةميشة تةعين ئةوة لة ئَيمة ئةدةن 
َين ميللةتَيكي خانيش شاهيدي بؤ دا، ئةجنومةني وةزيران موشكيلةي ئةوةمان هةية لة بةغدا ثَيمان ئةَل

هةزارتان مةعاش خؤر و مووضة خؤرة، درةفةت نةماوة بؤ ئةوةي  سَي سةد مليؤني بؤضي مليؤنَيك و ثَينج
ة وةريان بطرين، ثَيويستمان بةوة هةية وردة وردة ئةو بتوانني بة ثالن ئةو تاقة و توانايةي هةي

ية، ثَيويستمان بةوةية ئةو يةكةمانة خبةينة ناو يكةواديرانةي ئَيمة هالك و خانةنشني ئةبن، ئيرت نةخؤش
و جَيطةي ئةواني تر بطرنةوة، بةاَلم بارودؤخ رَيطانادات بةداخةوة، بة ئةجنومةني  سَيكتةري خوَيندني بااَل

تي ئَيمة نةمرَي، ان وتووة خةمَيكيان لَي خبؤن، بؤ ئةوةي رؤحي مونافةسةي عيلمي لة واَلوةزيرامن
انكاريانةي دَيتة ثَيشةوة لة مةسةلةي ضاكسازي بايي ئةوةندة دةرفةت هيوادارين لة دواي ئةو طؤِر

بةاَلم خؤزطة  ،ووة لة ئةجنومةني وةزيران دذ بَيبرةخسَييَن حكومةت دةسيت ئاواالبَي، يةك كةسم نةبيست
تريش تةعني بووناية، سةبارةت بة يةكسان كردني  ةك هةر يةكةم و دووةمةكانة ئةوانيبتوانني ن

ةوانيش ئاراستةي زانكؤكاني دةرةوةي هةرَيم نووسراومان ئاراستةي ئةجنومةني وةزيران كردووة و ئ
حكومةت، ثَيويستة وةزارةتي  وانامة ئيلتيزاماتي مالي ئةخاتة سةر، يةكسان كردني بِروةزارةتي دارايي

ة جَي بةجَي بكات، بةتايبةتي ئةوانةي دةرةوةي يَي ضؤن ئةو عةمةليدارايي روون كردنةوة بدات و بَل
ةية هةندةسةي لةوَي تةواو وة زةربةيةكي طةورةية لة ئَيمة، خةَلك هةة، ئيهةرَيم كولَيتيان زؤر باش ني

رسَيك ضووة، يان وا هةية ثلة ؤة، دوو حةفتة جارَيك ك، كؤرساتي لةوَي بة ديستانس خوَيندووكردووة
تايبةتة، لة كوَي رؤيشتووة، وةكو خَوم رةضاوي ئةوة بكةم كولَييت خوَيندن دانةبةزَي، هةندَيكيان هي 

كة داوامان كردووة يةكسانيان بؤ بكرَي، ئةكيدي تريش لة ئةجنومةني وةزيران  2014و  2013
و ماستةر و ئةوانةي ثَيشرت لة ئةجنومةني وةزارةت و كؤبوونةوةي رابردوو ئةكةينةوة، سةبارةت بة دبلؤم 

، َينةوة بؤ وةزارةتئةوانةي توَيذينةوة و موحازةرات، ئةبَي بطةِر ئةتوانن بة ئؤنالين دةست ثَي بكةن
وست بَي كارةسات دريار بدةين دؤخَيك دروست ة نابَي لة خؤمانةوة بِريَيي طةورةي قانوونيمةسةلةكة ئؤبَل
رؤنا ؤرضوواني وةرنةطرياو ئةوانةي ثَيش كةرؤناية، دؤونيا حةزةرةي لة شةثؤلي دووةمي كبكات، هةموو د

تةقدمييان كرد، بةداخةوة وامان لَي هات نةتوانني مةسريي يةكةمةكان يةكاليي بكةينةوة، بؤ وةرطرتين 
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ي عيلمي هةية، ئةو كةفائةية ئةكرَي لة َي كةفائةخوَيندكار لة خوَيندني بااَل ئيمتيحان ئةكا و ثَيمان ئةَل
َيينةوة وةزارةت و سةيري ثالني وةزارةت بكةين، بؤ شوَيين خؤي تةوزيف بكرَي، بؤ ئةمةش ئةبَي بطةِر

بةاَلم ضوار كةس دةرضوون، نابَي دوو كورسي تر ئيزافة بكرَي،  ،منوونة لة بةشَيك دوو كورسي وةرطرياوة
ةي خوَيندكاران هةر يمتيحانة بؤ توانايي ئةو كةسانةية، سةبارةت بة دةرماَلثَيويسيت بة راوَيذ هةية، ئةو ئ

ةيةك بؤ لة سةرةتاي دةست بةكار بوون ثرؤذةي هةموو وةزارةتةكان و ئَيمةش داوامان كردووة دةرماَل
ئَيستا َيم داواي سةندوقَيكي قةرزي خوَيندكارانيشمان كردووة، ئةطةر خوَيندكاران دابني بكرَي، ئةمةوَي بَل

حكومةتي هةرَيم بتوانَي مةعاشي موضةخؤران دابني بكات شوكري خواي ئةوَي لةو بارودؤخة، وةكو كوري 
، رؤنا واي كردووةؤوةزعي عَيراق و كم دةستمان بةسرتاوة، تة هةست بةوة ئةكةم، بةاَلفةقريي ئةو واَل

% خوَيندني ئيواران و ثارالَيل و 45ة ةكان، بريارمان دا ليكةمكردنةوةي كرَيي خوَيندن لة خوَيندطا ئةهلي
زانكؤ ئةمةوَي زؤر شةفافانة  دوو% خوَيندني تايبةت كةمبكةينةوة، ئةوةي موتابةعةمان كردووة لة 25

َيم ئةمةوَي هةموو مولتةزةم بن، بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران ئيعالني ئةوةي كرد ثَيداضوونةوة بَل
ش ليذنةي ثةروةرةدة و ليذنةي خوَيندني بااَل يارةكة لةطةَل، بِربة كرَي و كوالييت خوَيندن ئةكرَي

َيمان كردووة، بةاَلم رةنطة لةبةر هةندَي حاَلةت زانكؤكان و زانكؤ تايبةتةكان نةيانتواني بَي، بةَلام وتاوت
، ناتوانن، عةقد كراوة، وةكو مووضةي فةرمانبةران و مامؤستايانئةكيد ئةكةمةوة، كةمكردنةوةي 

ةت داوامان كردووة و نووسراويش كراوة، ئةبَي ثابةند بن بة عةقدةكاني خؤيان، سةبارةت بةو حكوم
ثَيويستة بؤيلن سةرف  ،ئةركانةي مامؤستايان لة رؤذاني ثشوو ئةيكةن داوامان لة وةزارةتي دارايي كردووة

َي راشكاو ت، تاقةي عام فشار ئةخاتة سةر زانكؤكان، طرنطة، ئَيوة نوَينةري طةلن ئةمةو لبكرَي، دخو
ل ( هةزارة، دخو25) تا (22) هةزارة زؤر زةغيت لَي بكةين ئةطاتة (21) يةكانيئيستيعابي زانكؤ حكوم

بةهؤي ئةو بارودؤخةوة ببني بة  ئةوة نيم ة زانكؤكان، خؤشم لةطةَلعام بَي يان نا رَيذةيةكي زؤر دَيت
خوَيندني تايبةت، ئةبَي حكومةت رَيطا ضارة بطرَيتة عاميلَيك بؤ دروست كردني بازار بؤ زانكؤي تايبةت و 

لةو ثةرلةمانة ئيقرار كراوة  2008بةر بؤ ئةوةي ناعةدالةتي حكومي دروست نةبَي، بة طوَيرةي ياساي 
تة لة زانكؤ و ةاَلبؤ ئةوةي بتوانني ئةو دةس ،دةنةوةتي داراييمان لَي وةرطرياوةتةوة، داوا ئةكةين مبانةاَلدةس

 ؤمان سةرف بكةين، هيوادارين بتوانني دةرفةت بؤ قوتابيان برةخسَينني...وةزارةتي خ

 سةرؤكي ثةرلةمان:حسني/  قئفا بةرَيز د. رَيواز

 هةية. يةكي بةتاَليباسي ماستةر و دكتؤرا ئةلَي كورس

 خوَيندني بااَل: حممد قادر امني/ وةزيريبةرَيز ئارام 

 بةاَلم ضارةسةر ،دَي مةسائيلي رؤتينات مبَينَيتةوةئةوة لة ضوارضَيوةي ثالنة، ئةطةر لةسةر هةن
و يةكي خَير، مومكينة هةبَي خراثة  بةجَيي ئةكات، يةكي شةِرئةكرَي، ئةو ثرؤسانة ئينسان جَي

تةغةلوب بكات، بةاَلم رَيكارمان هةية وتوومانة سكاال بكةن، بة هةموو قوةتي خؤم لة ثشيت ئةوةم 
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ةَلطةوة مبدةنَي، كؤرسي دووةمي خوَيندني بااَل و كَيشة لة ئينتةرنَيت عةدالةت هةبَي، ئةطةر هةية بة ب
 ،% كَيشة هةبَي باشة30% تا 10% ثرؤذةكة فاشيل بَي، 100ة يَي هةية، بةاَلم ئةوة نيهةية، بةَل

% بطةرَيينةوة هَيشتان قازاجنمانة، لةبةر وةقت نةمويست قسة 40ضونكة لة ناضاري كردوومانة، 
( 9-1) مانطي رابردوو، ثَيويست ناكات بيخوَينةمةوة، بةاَلم( 9)  و س كة لة ماوةيلةسةر ثالني ب 

 (9-10) بؤ (9-1) مان داناوة لة ضوارضَيوةي ئةو سةربةخؤيةي داومانة بة زانكؤكان ثيَيمان وتوون لة
ةاَلم لة ئةبَي ئيمتيحان بكرَي دةوري يةكةم و دووةم و نةتيجة طةيشتيَب بة ئَيمة، ئيرت هةركات بَي ب

ئةبَي نةتيجة وةرطرين، ئؤنالين داخلة بةلَي، هيودارين دواي جةذن بكرَينةوة، بةشَيك  9-10بؤ  1-9
ة، راستة، هةندَي بةش هةية ثَيويسيت نةبووة وةكو شةريعيةكان، بةاَلم يلة مامؤستايان شارةزايان ني

هةفتة بة ( 2) شةش هةفتةية، ين بؤ دةرفةت، ميكانيزمي بامشان لةبةر دةستة،ئةو هةرةشةية ئةطؤِر
وا، ئةتوانني جَي بةجَيي بكةين، ئةبَي عيالج لة هةفتة ئةِر( 5) بؤ( 4) وا، يةعينعوتالت ئةِر

كي بياني دائةمةزرَينن؟ بياني دانامةزرَي بة عةقدة، بةاَلم لةبةر  ئيمتيحانات بكةين، بؤضي خةَل
انكؤكان بةرز بكةينةوة، منرةكان ضؤن دابةش ئيختيساساتي ناديرة، زةروريةتة، بؤ ئةوةي كوالَييت ز

داين بة شَيوةيةك دابةشي بكةين غةدر لة قوتابي نةكةين، سايت و بةجيي زانكؤكان  ئةكةين؟ لة هةوَل
راون، بةاَلم هيج وانةيةك نافةوتَي، ئَيمة دةزطايةكي عالةمي نني هاكيش بكرَين ئاسايية، مادام كهاك
، سةبارةت بة تواناسازي يةكان بطاتمولزةم بكةين؟ بؤ ئةوةي زانياري ثشيت كارة بؤضي مامؤستايانثاَل

ئايا ثارةكانيان ضي لَي هاتووة؟ هيض ثارةيةك هاتؤتة وةزارةت؟ نةخَير، نةهاتووة، داوامان كردووة، 
مليؤن دؤالر بدرَي، بةاَلم ئةو بارودؤخة واي كردووة دةست بؤ هةندَي موعالةجاتي ( 10) قةرار بوو
كة رةنطة هيض كةس ثَيي خؤش نةبَي، هيوادارين ئةو ئيستيحقاقاتانة سةرف بكرَي،  ،ةرينناضاري ب

سةبارةت بةو قوتابيانةي دَينةوة ضيان لَي دَي؟ ومتان خؤيان ئةناسَينن بة ناوةندَيكي كةرةنتينة 
ةسةلةي ة، ميكردن، ئةو ماوةي لَيرةن بؤيان حيساب ئةكرَي، ئةطةر ويستيان بطةرَينةوة هيض مانيع ني

ثارةي ثارالَيل هةستمان كرد غةدر هةية، ئةو رَيذةيةمان كةم كردةوة، دائيمةن ميللةتي زيرةك 
تي ئةكةم َي بؤ دةرفةت، هةندَي كةس ئةلَي خوَيندن ئؤنالين مةكةن، كاكة خةاَلئةتوانَي هةرةشة بطؤِر

َينمةوة كةمثي ار بطةِرةتي ئةوةم ثَي ناكرَي خوَيندكيئةوةي بةديلَيكي ترمان ثَي بلَي، مةسئولي
ي ئةو بؤ ئةوةي مناَل ،خوَيندن، هةركةس هةلَيئةطرَي من هاوكاري ئةت، ئةبَي واز لة موزايةدات بَينني

كوردستانة سةري لَي نةشَيوَي هاوكار بني عيلمةكة خبوَينن و حكومةت دةرفةتي رةخساندووة، خؤزطة 
ثةيوةندي بة جيلَيكةوة هةية، يا بكةينة مانطي  لة كةمثةكان بواين، ئةبَي بة بةرثرسانة قسة بكةين،

هةفتةية ئةطةر بة شةويش بَي ( 5) يان( 4) با بيكةين،( 8) يان( 7) كَي زمامن ئةكات مانطي (، 7)
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باش بَي ئةخةينة كةمثةكان،  31/5رارة دوايي ةويف سةحي ئةبَي رَيطةم بدات، قورية، بةاَلم زكَيشة ني
َيندني ياسا لة ةزي ليذنةيةكمان هةية بة ناوي ليذنةي بااَلي خوسةبارةت بة ئيمتيحاناتي مةرك

( 100) تا( 50) ، ئةطةر بارودؤخ بةو شَيوةية بَي ناتوانني ئيمتيحان بكةين ئةبَيزانكؤكاني هةرَيم
الثةرة ئيستينساخ بكةين، رَيكارةكان رَيطا نادةن، هةوَل ئةدةين ئاسانكاري بكةين، بةشَي داوايان 

تةفاهومي ئةوةش ئةكةين، ضةند لةو ثارةية دراوة بة كؤرؤنا و ظايرؤس،  (،50) بكرَيتة( 60) كردووة
بة وةزارةتي ئَيمة هيض نةدراوة، نازامن بؤ ثةروةردةش، وابزامن تةخسيس كرا بؤ وةزارةتي تةندروسيت، 

هةزار  جثَيننادادي لة ثرؤطرامي وةرطرتين خوَيندكار كراوة، ئةطةر مةسةلة خوَيندني بااَل بَي و 
خوَيندكار بَي نةمانيةشتووة، ئةطةر رويدابَي موتابةعةي ئةكةين و خؤمان بة سةربازي عةدالةتي 

جةنابي وةزيري داخيلي و تةندروسيت قسة  تةلةبة لة ئَيران ماوة، لةطةَل( 27) ئةزانني و رَيطا نادةين
ن ضي لَي دَي؟ داوا ئةكةين ةي قوتابيائةكةم بؤ ئةوةي كارئاساني بكةين بؤ هَينانةوةيان، دةرماَل

% كةم كرايةوة، 25، بة بريارَيك حكومةت بتوانَي بيكاتةوة، كرَيي خوَيندن كةم بكرَيتةوة هي ئةمساَل
، بةشَيكي انت ئةهاتنة ثَيشةوة لةطةمَلواناكةم جارَيكي تر كةم بكرَيتةوة، خؤزطة زانكؤكاني تايبةبِر

سةيري ئةو قوتابيانة بكةن ئةطةر ةكةم بة ضاوي باوكانة زؤري جوامَيرانة هاتوونةتة ثَيشةوة، داوا ئ
ة؟ يمكني بَي ئةو قيستةي ماويانة كةمي بكةنةوة يان لَييان خؤش بن، وةرزةكة طةرم ئةبَي ثالن ضيمو

كةمثةسي ئَيمة باشن طةرماش بَي ئةتوانني لة كةمثي خؤمان ئيمتيحان بكةين، ئامَيري فَينكةرةوةيان 
داوايان لة ئَيمة كردووة كةمثةسةكانيان بةكاربَينني بؤ ئةوةي خوَيندكاري  الناتَيداية، كاك دكتؤر ئ

يار نةكراوة، بة نيسبةت لةوَي ئيمتيحان بكةن، هةر ئؤثشنات باس كراوة باسي بِر (12) ثؤلي
 1/9دووةم، ئةو ثرؤسةية لة وخوَيندني بااَلوة ئةوةمان ال يةقينة ئيمتيحانات ئةكةين دةوري يةكةم 

وة و هةرير داواي لة ضةند رؤذي داهاتوو خشتةي تاقي كردنةوةكان رابطةيةنني، لة شةقاَل 10/9بؤ 
ؤلَيذي كشتوكالي ئةكةن، تا ئَيستا ئةو نووسراوةم نةبينيووة، بؤمن بنَيرن، رَينمايي جؤري لة ك

زؤرةوة،  ية ذَير ثرسيارييوةزارةت رَيطا ئةدات بيكةين ئينشاللة، كردنةوةي كؤلَيذ و زانكؤ خستمان
ثَيويستة رةضاوي كوالَييت بكرَي، لة ضوارضَيوةي ئةو دةرفةتانةي هةية ئةمانةوي سةردامنان بكةين 

يان ؤنفراس، هةندَي خوَيندكاري دةرةوةي كوردستان هاتوونةتةوة كاك هَيظيدار بؤ ئةوةي هاوكار بنيك
بينن لة خزمةتيامن، ئةتوامن بكةم بة ئؤنالين، من دةرطام كراوةية، هةركاميان ئةيانةوَي مب لةطةَل

يية، بول مةركةزي ئيشكال ئامَيزة، جةواب بوون نم، سيستةمي قيان دانيشبضمة ثارك و شت لةطةَل
، وةريبطرين، تةخةروج بكات، ن بؤ عةدادية، لةوَي بَيتة زانكؤؤةوة بِر( 3) كار ئةبَي لةدموو خوَينهة

ك فَيري ميهنةيةك َيشةية، ئةطةر بتوانني خةَلة كي، بةاَلم ئةو سيستةمي قبول مةركةزيدامبةزرَي
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ة لة زانكؤكان روو بكاتة عةداديةكان، لة كؤتايي وَيراي يبكةين و كاري باشي دةست بكةوَي ثَيم واني
سوثاسي ئَيوة سوثاسي مامؤستاياني زانكؤكان ئةكةم، فةرمانبةران و سةرؤكي زانكؤ و هةموويان 

 هيالكن، سوثاس.

 سةرؤكي ثةرلةمان:حسني/  قئفا زبةرَيز د. رَيوا

يارةكة موناقةشة خوَيندنةوةي دووةمي ثرؤذة بِر (1ةعات )س ييَنةسوثاستان ئةكةين، بةرَيزان سب 
بووني ئامادةيارة لة ناو سةندوقةكانتانة، سوثاسي تي ليذنةي ياسايي سةبارةت بةو ثرؤذة بِررئةكةين، راثؤ

 ميوانةكانيش ئةكةين.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
       د. رَيواز فايق حسني                              هَيمن هةورامي        قهوضي                        مين نيب      

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

 2020–5–7رَيكةوتي  شةممةثَينج 

 هةَلبذاردن ثَينجةميخولي 
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 (4ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 5/2020/ 7 رَيكةوتي شةممةثَينج 

 -ثةرلةماني كوردستان   7/5/2020رَيكةوتي  رؤذي ثَينج شةممةش نيوةِرؤي (ي ثَي11كاتذمَير )   
عَيراق بة سةرؤكايةتي بةِرَيز هَيمن هةورامي جَيطري سةرؤك و، بةِرَيز مين نيب قهوضي سكرتَيري 

 ( ي خؤي بةست.2020ساَلي )ثَينجةمي (ي ئاسايي خولي 4ثةرلةمان, دانيشتين ذمارة )

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

مةةارة ) – شةةتين ذ كةةاري داني مةةةي  يةةدا بةرنا لةةةمان بِريار سةةاَلي 4عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةر سةةايي  (ي ئا
ثةةَيش11يةكةم لة خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان لة كاتذمَير ) يةَةنج  (ي  يةةوةِرؤ رؤذي ث ن

 ( بةم شَيوةية بَيت:7/5/2020شةممة رَيكةوتي )
/ ئومَيد عبدالرمحن حسن لة سةر داواى سةرؤكايةتى دادطاى تَيهةَلضوونةوةى ناوضةى كةركوك طةرميان، 1

 .28/8/2019( لة رَيكةوتى 1298دادطاى لَيكؤَلينةوةى كةالر بة نوسراوى ذمارة )
سةةةر 2 لةةة  صةةاَلح  محةةة  لةةى  طةةاى / ع سةةلَيمانى، داد ضةةةى  ضةةوونةوةى ناو طةةاى تَيهةَل سةةةرؤكايةتى داد داواى 

سةةةلَيمانى ) نةةةةوةى  مةةةارة )4و  2لَيكؤَلي سةةةراوةكانى ذ بةةةة نو كةةةةوتى )1733(  لةةةة رَي ( و 24/9/2019( 
هةةةولَير 17/12/2018( لة رَيكةوتى )3067نوسراوى ) ( و نوسراوى سةرؤكايةتى دادطاى لَيكؤَلينةوةى 

 (.16/1/2019( لة )263ذمارة )
طةةاى 3 سةةلَيمانى، داد ضةةةى  ضةةوونةوةى ناو طةةاى تَيهةَل سةةةرؤكايةتى داد سةةراوى  بةةة نو بةةدالعزيز  / شريين امني ع

 (.19/1/2019( لة )2089( ذمارة )6لَيكؤَلينةوةى سلَيمانى )
طةةاى 4 سةةلَيمانى، داد ضةةةى  ضةةوونةوةى ناو طةةاى تَيهةَل سةةةرؤكايةتى داد سةةةر داواى  لةةة  سةةعيد  مةةر  سةةؤران ع  /

مةةارة )1ينةوةى سلَيمانى )لَيكؤَل سةةراوةكانى ذ بةةة نوو لةةة )94و  41(  مةةارة )6/11/2019(  لةةة 216( ذ  )
(، نوسراوى ئةجنومةنى دادوةرى بةِرَيوةبةرايةتى ثةيوةندييةكان و كاروبارى ياسايي ذمارة 26/1/2020)
لةةة )1375) هةةةولَير، 3/7/2019(  ضةةةى  ضةةوونةوةى ناو طةةاى تَيهةَل سةةةرؤكايةتى داد سةةراوى  طةةاى (، نو داد

 (.6/4/2020( لة رَيكةوتى )243لَيكؤَلينةوةى هةولَير ذمارة )
لةةة  يةةار  دووةم: خوَيندنةوةى دووةمى ثَيشنيازة ياساي بِريارى ثَيشكةش كردنى ثَيشنيازة ياسا و ثَيشنيازة بِر

مةةادد82اليةن ئةندامانى ثةرلةمان بةدةر لة حوكمى ماددةى ) حةةوكمى  يةَةى  بةةة ث ةى ( لة ثةيِرةوى ناوخؤ و 
 ( لة ثةيِرةوى ناوخؤي ثةرلةمانى كوردستان.92، 89، 88، 87)
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 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاَلح / جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 بة ناوى خواى طةورة و ميهرةبان.

بةةةهارةى 4بة ناوى طةىل كوردستان، دانيشتنةكةمان دةست ثَى دةكةين دانيشتنى ذمارة )  (ى ئاسايي وةرزى 
لةةةمانى ساَلى دووةمى  خوىل ثَينجةمى هةَلبذاردنةكانى ثةرلةمانى كوردستان، ئَيستاش داوا لة سكرتَيرى ثةر

كوردستان دةكةين ثوختةيةكى دانيشتنى ثَيشووترمان بؤ خبوَينَيتةوة لةطةَل ناوى ئامادةنةبووان بة مؤَلةت 
 و بَى مؤَلةت با بفةرمووت.

 :نادر قهوةضى/ سكرتَيرى ثةرلةمان بةِرَيز منى نبى
 بة ناوى خواى طةورة و ميهرةبان.

  :بةرنامةى كار
مةةاددةى ) حةةوكمى  يةَةى  مةةاددةى )5بةةة ث لةةة  كةةةم و دووةم  طةةةكانى ية مةةاددةى 16( و بِر لةةة  سةةَييةم  طةةةى  (، بِر

مةةاددةى )18) كةةان )20(، بِرطةكانى يةكةم و دووةم سَييةم و ضوارةم و ثَينجةم لة  ، 52، 48، 47(، ماددة
يةةارى ( لة ثةي57و 56،  55، 54 لةةةمان بِر سةةةرؤكايةتى ثةر ِرةوى ناوخؤي ثةرلةمانى كوردستان دةستةى 

(ى ئاسايي خوىل بةهارةى ساَلى دووةم لة خوىل ثَينجةمى هةَلبذاردنى 4دا بةرنامةى كارى دانيشتنى ذمارة )
 بةم شَيوةية بَيت: 7/5/2020(ى ثاش نيوةِرؤ رؤذى ثَينج شةممة رَيكةوتى 1ثةرلةمان لة كاتذمَير )

يةَةى  بةةة ث خةةوارةوة  نةةةى  نةةدام ثةرلةمانا ئةةةو ئة نةةدى  يةكةم: خستنةِرووي دةنطدان لة سةر هةَلطرتنى ثارَيزبة
 ِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان:( لة ثةي24حوكمةى ماددةى )

/ ئومَيد عبدالرمحن حسن لة سةر داواى سةرؤكايةتى دادطاى تَيهةَلضوونةوةى ناوضةى كةركوك طةرميان، 1
 .28/8/2019( لة رَيكةوتى 1298كؤَلينةوةى كةالر بة نوسراوى ذمارة )دادطاى لَي

طةةاى 2 سةةلَيمانى، داد ضةةةى  ضةةوونةوةى ناو طةةاى تَيهةَل سةةةرؤكايةتى داد سةةةر داواى  لةةة  صةةاَلح  محةةة  لةةى  / ع
سةةةلَيمانى ) نةةةةوةى  مةةةارة )4و  2لَيكؤَلي سةةةراوةكانى ذ بةةةة نو كةةةةوتى )1733(  لةةةة رَي ( و 24/9/2019( 

هةةةولَير 17/12/2018رَيكةوتى )( لة 3067نوسراوى ) ( و نوسراوى سةرؤكايةتى دادطاى لَيكؤَلينةوةى 
 (.16/1/2019( لة )263ذمارة )

طةةاى 3 سةةلَيمانى، داد ضةةةى  ضةةوونةوةى ناو طةةاى تَيهةَل سةةةرؤكايةتى داد سةةراوى  بةةة نو بةةدالعزيز  / شريين امني ع
 (.19/1/2019( لة )2089( ذمارة )6لَيكؤَلينةوةى سلَيمانى )

سةةؤرا4 طةةاى /  سةةلَيمانى، داد ضةةةى  ضةةوونةوةى ناو طةةاى تَيهةَل سةةةرؤكايةتى داد سةةةر داواى  لةةة  سةةعيد  مةةر  ن ع
مةةارة )1لَيكؤَلينةوةى سلَيمانى ) سةةراوةكانى ذ بةةة نوو لةةة )94و  41(  مةةارة )6/11/2019(  لةةة 216( ذ  )

يي ذمارة (، نوسراوى ئةجنومةنى دادوةرى بةِرَيوةبةرايةتى ثةيوةندييةكان و كاروبارى ياسا26/1/2020)
لةةة )1375) طةةاى 3/7/2019(  هةةةولَير، داد ضةةةى  ضةةوونةوةى ناو طةةاى تَيهةَل سةةةرؤكايةتى داد سةةراوى  (، نو

 (.6/4/2020( لة رَيكةوتى )243لَيكؤَلينةوةى هةولَير ذمارة )
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لةةة  يةةار  دووةم: خوَيندنةوةى دووةمى ثَيشنيازة ياساي بِريارى ثَيشكةش كردنى ثَيشنيازة ياسا و ثَيشنيازة بِر
مةةاددةى 82يةن ئةندامانى ثةرلةمان بةدةر لة حوكمى ماددةى )ال حةةوكمى  يةَةى  بةةة ث ( لة ثةيِرةوى ناوخؤ و 
 ( لة ثةيِرةوى ناوخؤي ثةرلةمانى كوردستان.92، 89، 88، 87)

مةةةارة ) شةةةتنى ذ تةةةةى داني لةةةةمان ثوخ سةةةةرؤكى ثةر كةةةةوتى 3بةةةةِرَيز  شةةةةممة رَي ضةةةوار  سةةةايي رؤذى  (ى ئا
 رةوة بوو:( بةم شَيوةى خوا6/5/2020)
 / دةستثَيكردنى دانيشنت لة اليةن بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان.1
شةةوو 2 شةةتنى ثَي لةةة داني نةةدامان  / خوَيندنةوةى بةرنامةى كار و ثوختةى دانيشنت و ناوى ئامادةنةبووانى ئة

 بة مؤَلةت و بَى مؤَلةت لة اليةن بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان.
 نى بةرنامةى كار لة اليةن بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان./ دةست ثَيكردنى بِرطةكا3
نةةدامانى 4 يةةةن ئة لةةة ال يةةار  شةةنيازة بِر سةةا و ثَي شةةكردنى يا يةةارى ثَيشكة شةةنيازة بِر كةةةمى ثَي / خوَيندنةوةى ية

( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان، ثَيدانى خةسَلةتى بة 82ثةرلةمان بةدةر لة حوكمى ماددةى )
 (ى ثةيِرةوى ناوخؤ.92ةواوى ثةرلةمانتاران بة ثَيى ماددةى )ثةلة بة دةنطى ت

بةةة 5 سةةةبارةت  ثةةةروةردة  نةةةوة و  بةةااَل و توَيذي نةةدنى  تةةى خوَي نةةى وةزارة طةةؤكردن ثال سةةتنةِرووي طفتو / خ
سةةاَلى ) نةةدنى  سةةةى خوَي سةةةر ثِرؤ لةةة  نةةا  ثةةةتاى كؤِرؤ تةةةكانى  بةةة 2020-2019مامةَلةكردن لةطةَل لَيكةو  )

بةةارى ئامادةبوونى وةيرةك بةةؤ كارو هةةةرَيم  يةةرى  ثةةةروةردة و وةز سةةتى و  نةةةوةى زان انى خوَيندنى بااَل و توَيذي
 ثةرلةمان.

 / كؤتايي هاتنى دانيشتنى لة اليةن بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.6
مةةارة ) شةةتنى ذ بةةؤ داني نةةةبوون  مةةادة  لةَةةت ئا بةةةبَى مؤ يةةا  سةةايي 2ناوى ئةو ئةندامانةى مؤَلةت ثَيدراون  (ى ئا

 (.6/5/2020ساَلى دووةم لة خوىل هةَلبذاردنى ثَينجةم لة رَيكةوتى ) خوىل بةهارةى
سةةعيد،  مةةر  سةةؤران ع لةَةةت،  )ارشد حسَين حممد، مؤَلةت، باثري كامةال سلَيمان، مؤَلةت، سةركؤ ئازاد حسَين، مؤ

 مؤَلةت، فيصل عباس، مؤَلةت (.
 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاَلح / جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

سةةوثا كةةةين، زؤر  كةةار دة مةةةى  بةةةجَيكردنى بةرنا بةةة جَي سةةت  سةةتاش دة لةةةمان، ئَي سةةكرتَيرى ثةر بةةةِرَيز  بةةؤ  س 
 نوقتة نيزامة؟ فةرموو.

 وةهاب: بةِرَيز شادي نةوزاد
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

يةةا  نةةة  نةةةوةى متما ضةةونكة هةَلطرت يةةة،  سةةةرى هة نةةيم لة مةةن تَيبي ئةةةمِرؤمان  شةةتنى  كةةةمى داني طةةةى ية بِر
نةةةوةى كةةة  هةَلطرت يةةة  خةةؤى هة بةةةتى  شةةوَينى تاي مةةةَلَيك رَي و  لةةةمانتارَيك كؤ هةةةر ثةر سةةةر  نةةدى لة ثارَيزبة

هةةةَلبطريَيت سةةةر  نةةدى لة كةةة ثارَيزبة طةةدان  تةةة دةن سةةتة خبرَي نةةةى ثَيوي لةةةو مةرجا ئةةةو  ،يةةةكَيك  كةةة  يةةة  ئةوة
هةر يةكَيك لةو  ،ثةرلةمانتارة جورمَيكى مةشهودى كردبَيت بة ثَيى ئةو زانياريانةى كة لة بةر دةستى منة
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هةةاتووة يةةان  كةةة ناوةكان سةةانةى  بةةةو  ،كة شةةهودى  جةةورمَيكى مة هةةةَلبطريَيت  سةةةر  نةةديان لة ئةةةوةى  ثارَيزبة بةةؤ 
سةةَيكى  طةةةَل كة لةةةمانتار لة نةةى ثةر شَيوةيان نةكردووة، وة لة بنةماى دانانى ثارَيزبةنديش بةو شَيوةية كة م

سةةتى ئاسايي بة ضى لَيك جيا دةكرَيينةوة؟ بةوةى كة من بت نةةدَيك را وامن هةندَيك رام هةبَيت وة بتوامن هة
مةةن طةةاى  تةةة رَي سةةت بَينَي يةَةت دة يةةةك بتوان هةةيض دادطا ئةةةوةى   ،هةية بيخةمةِروو وة قسةى لةسةر بكةم بةبَى 

بةةؤ  يةةة  نةةط ني سةةتاش درة كةةة ئَي كةةةم  شةةنياز دة مةةن ثَي يةةة  يةةة، بؤ نةةانى ثارَيزبةندي سةةةرةكى دا بةةدةئى  مةةة مة ئة
هةةيض  هةَلطرتنى ئةو بِرطةية وة هةَلطرتنى ئةو خاَلةى بةرنامةى كار وة الدانى ئةو بِرطةية وة هةَلنةطرتنى 

ميةةوكراتى  سةةةر د لةةة  يةةة  ثارَيزبةندييةك لة سةر هيض ثةرلةمانتارَيك، ضونكة بة راستى هةِرةشةيةكى طةورة
شةةَيوازَيك بةةة  سةةتان  هةةةرَيمى كورد لةةة  ئةةازاد  سةةةر راي  بةةؤ  يةةة  شةةةيةكى طةورة سةةتان هةِرة لةةة  هةةةرَيمى كورد

ئةةةو  هةةةموو  شةةاكيل و  شةةة و مة ئةةةو كَي هةةةموو  بةةة  بةةةر  لةةةمانتار بةرام نةةى ثةر نةةط كرد بةةَى دة شةةَيوازةكان 
ناداديانةى كة دةيبينني لة هةرَيمى كوردستان، راستة هةرَيمى كوردستان دةستى داوةتة ثِرؤذةيةكى نوَى لة 

لةةةمانتار ثِرؤةى سياسى وة هةوَل دةدات لة ثَيناوى ئةوةى كة ضاكسازى بكات، بةاَل م ئةوة ناطةيةنَيت كة ثةر
كةةة  تةةر  لةةةوانى  يةةاواز  يةَةت ج شةةتَيك بَل هةةةبَيت وة  تواناى هةبَيت قسة بكات، تواناى ئةوةى نةبَيت راى ئازادى 
لةةةمان  شةةتنى ثةر دةطووترَيت جياواز بَيت لة كةسى ئاسايي، بؤية ئَيستاش دةكرَيت ئَيمة ئةم بِرطةية لة داني

 لة سةر ئةوةى ثارَيزبةندى لة سةر هيض ثةرلةمانتارَيك هةَلبطريَيت، سوثاس. هةَلبطرين وة دةنط نةدةين
 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاَلح / جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 بةَلَى سوثاس، نوقتة نيزامة؟ فةرموو.
 :طاهر مصطفىبةِرَيز ثَيشةوا 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
كةةدا ( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةم24لة ماددةى ) ان زؤر بة روونى بابةتى ثارَيزبةندى كراوة كة لة ض كاتَي

لةَةدةطريَيت لةةة  ،هة كةةانى دا و  لةةة كارة يةَةت  ضةةاوكراوة ب سةةتكراوة و  لةةةمانتار دة كةةة ثةر يةةة  نةةدى بةوة ثارَيزبة
كةةات،  شةةَيل ب كةةة ثَي خةةةَلكى دي ئةةازادى  كةةة  لةةةمان  بةدواداضووندا، بةاَلم ئةم ثارَيزبةنديية بؤية نادةدرَيتة ثةر

 سوثاس. زؤر
 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاَلح / جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

سوثاس، ثَيم خؤش بوو ثَيش ئةوةى دةست بة جَيبةجَى كردنى بكةين هةم بؤ ئَيوةى بةِرَيز و خؤشةويست هةم بؤ 
ثةةةيِر بةةةم  يةةة خةَلكى كوردستان هةندَيك بابةت لةم بابةتة خبةينةِروو ئَيمة لة ثةرلةمانى كوردستان كار  ةوى ناوخؤ

كةةردووة مةةادة  ثةةةيِرةوةيان ئا ئةةةم  شةةووتر  خةةوىل ثَي لةةة  بةةةِرَيز  لةةةمانى  لةةة ثةر يةةةك  سةةةرؤكى  ،دةكةين كة ليذنة بةةةِرَيز 
يةَةدراوة و  طةةى ث شةةرتيش دةن ثةةةيِرةوة ثَي ئةةةم  ئَيستاى ثةرلةمانى كوردستان ئةندامى ئامادةكارى ئةو ليذنةية بووة، وة 

تةةة سةةان  ثةةةيِرةوة داوةلةم خولةش دواى تةعديلكردنى دي بةةةم  يةةان  سةةيؤنةكان دةنط ثةةةيِرةوة  ،واوى فراك ئةةةم  يةَةت  ناكر
مةةاددةى ) نةةةكرَيت  تةةرى  يةةةكى  بةةة ماددة لةَةة  يةَةت مامة يةةةكى بكر بةةة ماددة لةَةة  ثةةةيِرةوة زؤر روون و 24مامة ئةةةم  (ى 

لةةةمانتا كةةة ثةر شةةكراية  ثةةةيِرةوى زؤر روون و ئا مةةاددةى  خةةانيش  شةةادى  بةةؤ  لةةة ئاشكراية بةِرَيزان لَيرة هةم  ئةةازادة  ر 
سةةادانان و  كةةارى يا لةةةمانى  كةةارى ثةر يةةة،  سةةةكردنى هة بةةِرين و ق تةةةواوى رادةر ئةةازادى  لةةةمانى  كةةارى ثةر ضةةَيوةى  ضوار
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بةةة ةدواداضوون و ضاودَيرى كردنى دةسب ةاَلتى جَيبةجَى كردنة بة ثَيى ياسا و رَيسا بةركارةكانى هةرَيمى كوردستان 
نةةدى لةبةر ضاوطرتنى ثَيطةى دةستورى دامةزرا هةةةَلطرتنى ثارَيزبة وة دةستورى و ياساكانى هةرَيمى كوردستان، بؤية 

مةةاددةي  ،ئةركَيكى ثةيِرةوية كة ثةرلةمانى كوردستان جَيبةجَيى دةكات ئةو بةِرَيزانةى لةطةَل جَيبةجَي كردنى ئةم 
كةةةن و د سةةتان ب لةةةمانى كورد سةةةرؤكايةتى ثةر شةةى  شةةتَيك ثَيشكة يةةانتوانى ياددا نةةني دة ئةةةو ثةةةيِرةوى  عةةديلى  اواى تة

لةةةمانتار و  هةةيض ثةر مةةة  تةةريش ئَي هةةةَلبطريَيت، دوا نةةاوخؤ  ماددةية بكةن، بؤئةوةى ئةسَلةن ئةو ماددةية لة ثةيِرةوى 
يةةة سةةاوة ني سةةةرو يا لةةة  سةةَيك  بةةؤ ونو ،هةةيض كة كةةة  شةةتى  كةةارى ط لةةة داوا كةةان  لةةة دادطا مةةةنى دادوةرى  لةةة ئةجنو سةةراو 

ثةةةيرٍِِ يةَةى  بةةة ث يةَةت  لةةة رووي قانوونيثةرلةمانى كوردستان د يةَةت  مةةة دةب سةةتان، ئَي لةةةمانى كورد نةةاوخؤي ثةر ةوة يةةةوى 
ثةةةنا  ،وةاَلمى دادطاكانى هةرَيمى كوردستان بدرَيتةوة دةبَيت دةسخؤشى لةوة بكرَيت ئَيستا دامةزراوة دةستورييةكان 

هةةةرَي ،بؤ دادطا دةبةن لةةة  سةةا  نةةى يا بةةةجَي كرد يةةةتى و جَي شةةكةوتنى كؤمةاَل لةةة ثَي يةةة ئةمة بةشَيكة  سةةتان، بؤ مى كورد
مةةاددةى ) ،اوةتى ثابةندى ئةم ثةيِرةوةين وة ئَيمة ئةو ثةيِرةوة جَيبةجَى دةكةينةوئَيمة بةت يةَةي  بةةة ث ( وة 24هةةةم 

لةَةةكانى 16هةم بة ثَيى ماددةي ) نةةى خا بةةةجَى كرد ( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان، ئَيستا دةست بة جَي
لةةةمانى ثةيِرةوى ناوخؤي ثةرلةمانى كو ردستان دةكةين وة دةمةوَيت لَيرةوة رابطةيةمن كة ذمارةى ئامادةبووانى ثةر

تةةووة ) نةةى طو بةةة م سةةتان  لةةةمانى كورد سةةكرتَيرى ثةر يةَةرة 58كوردستان ئةوى بةِرَيز  لةةةمان ل بةةةِرَيزى ثةر نةةدامى  ( ئة
مةةاددةى ) طةةةكانى  يةَةى بِر بةةة ث مةةادةن، وة  لةةةمانت24ئا لةةة ثةر نةةدى  نةةةوةى ثارَيزبة نةةةى ( وةرطرت بةةة زؤري سةةتى  ار ثَيوي

لةةة 58ئامادةبووان هةية، واتا ئَيستا ) نةةديان  بةةةِرَيزةى ثارَيزبة نةةاوة  ضةةوار  ئةةةو  يةةة  ( ئةندامى بةِرَيزى ثةرلةمان لَيرة
لةَةدةطريَيت، وة  لةةَي هة نةةدى  يةَةت ثارَيزبة بةرنامةى كاردا هةية هةر كةسَيكيان زؤرينةى ئةم ئامادةبووانة بة دةست بَين

بةةةجَى  ،ة ياساييةكانى دةطريَيتة بةرئةو كاتة رَيكار بةةة جَي سةةت  بةةةِرَيزان دة يةَةت،  سةةةروةر ب سةةاكان  بؤ ئةوةى ياسا و رَي
طةةاى  سةةةرؤكايةتى داد سةةةر داواى  لةةة  سةةن(  بةةدالرمحن ح كردنى خاَلى يةكةمى بةرنامةى كار دةكةين بةِرَيز )ئومَيد ع

كةةةركو ضةةةى  ضةةوونةوةى ناو نةةةوةى وتَيهةَل طةةاى لَيكؤَلي طةةةرميان، داد بةةة نك  مةةارة )وكةةةالر  سةةراوى ذ لةةة 1298و  )
بةةةر اد 28/8/2019ةوتى كرَيك كةةانى بةرام سةةا رَيكارة واكراوة كة ثةرلةمانى كوردستان بة ثَيى ثةيِرةو و بة ثَيى يا

شةةووى  خةةوىل ثَي لةةة  بةةةِرَيزان  بةةدةم  حيةةةش  ئةةةو تةوز مةةةوَيت  طةةدان دة بطريَيتةر بةر، وة ثَيش ئةوةى ئةمة خبةينة دةن
سةةتان ثةرلةمانى كوردست لةةةمانى كورد ان بةداخةوة بة هؤي تَيكدانى ئةو تةوافقةى كة هةبوو ئةو دؤخة بةسةر ثةر

سةةتةى  ،هات كة دؤخَيكى زؤر نةخوازراو بوو سةةتان ئاِرا هةةةرَيمى كورد كةةانى  يةةةن دادطا لةةة ال كةةارى  كةةاتيش زؤر داوا ئةو 
سةةكرت نةةةبووة  نةةةبووةثةرلةمانى كوردستان كرا، لةبةر ئةوةى سةرؤكى كوردستان لَيرة  يةَةرة  لةةةمان ل بةةةِرَيز  ،َيرى ثةر
هةةةر نو سةةاي  شةةى يا يةةوان و بة طةةةَل د يةَةذ لة بةةة راو لةةةمان  سةةةرؤكى ثةر طةةرى  لةةةمانى وجَي بةةؤ ثةر يةَةت  كةةة هاتب سةةراوَيك 

مةةدا نو لةةة وةاَل سةةتان  هةةيض داو ،سةةراوةوكورد تةةا  نةةةكراوة، وا كةةار  مةةةى  لةةى بةرنا ئةةةوةى داخ بةةةر  يةةةك رةت الة كاري
يةةة نةكراوةتةوة يا كةيسةكان دا نةخراون، ئَيستاش بةِرَيزان ئَيمة لة خوىل ثَينجةمى ثةرلةمانى كوردستان ثَيشمان وا

بةةةِرَيز ئوم سةةتان دان،  هةةةرَيمى كورد سةةاكانى  سةةا و رَي نةةى يا بةةةجَى كردر طةةةَل جَي بةةةِرَيزةكان لة سةةيؤنة  يةَةد هةةةموو فِراك
سةةت (ضةند كةس لةطةَل ئةوةية ثا24ةو و ماددةى )عبدالرمحن حسن بة ثَيى ثةيِر هةةةَلبطريَيت دة كةةةى  رَيزبةنديية
بةةوو، 3بةرز بكاتةوة، كَى لةطةَلداية؟ ) سةةن  بةةدالرمحن ح يةَةد ع بةةةِرَيز ئوم لةةة  نةةدى  هةةةَلطرتنى ثارَيزبة طةةةَل  كةةةس لة  )

يةَةى  بةةة ث لةبةر ئةوةى دةنطى زؤرينةى ئامادةبووانى بة دةست نةهَينا ثارَيزبةندى لة سةر بةِرَيزيان هةَلناطريَيت، وة 
محةةة ياسا و رَي لةةى  بةةةِرَيز ع تةةةوة،  طةةا دةدرَي ساكان و بة ثَيى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان دواتر وةاَلمى داد

سةةلَيمانى ) نةةةوةى  طةةاى لَيكؤَلي ( 4و  2صاَلح لة سةر داواى سةرؤكايةتى دادطاى تَيهةَلضوونةوةى ناوضةى سلَيمانى، داد
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مةةةةارة )وبةةةةة نو كةةةةةوتى )1733سةةةةراوةكانى ذ لةةةةة رَي كةةةةةوتى 3067سةةةةراوى )و( و نو24/9/2019(  لةةةةة رَي  )
مةةارة )و( و نو17/12/2018) هةةةولَير ذ نةةةوةى  طةةاى لَيكؤَلي سةةةرؤكايةتى داد لةةة )263سراوى   )16/1/2019 ،)

ئةةةو  يةَةى  بةةة ث نةةدى  صةةاَلح( ثارَيزبة محةةة  لةةى  بةةةِرَيز )ع كةةة  يةةة  طةةةَل ئةوة مةةادةبووان لة لةةة ئا بةةةِرَيزَيك  هةةةر  كةةارين  داوا
بةةةرز نووسراوانةى دادطا ئاِراست سةةت  بةةا دة هةةةَلبطريَيت  نةةةوة  لةةة بةِرَيزيا ةى ثةرلةمانى كوردستان كراون ثارَيزبةندى 

كةةةواتا 4بكاتةوة، كَى لةطةَلداية؟ تةنها ) صةةاَلح( دا،  محةةة  لةةى  ( كةس دةنطيان بة هةَلطرتنى ثارَيزبةندى لة بةِرَيز )ع
 ؤ فةرموو نوقتة نيزامت هةبوو؟بةِرَيز )على محة صاَلح( ثارَيزبةندى لةسةر هةَلناطريَيت، كاك رؤمي

 بةرٍَِِيز روميو حزيران نيسان:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةةت  مةةة نةماندةوي يةةاني ئَي خةةةوة،  تةةةكان بةدا مةةة ثَيكها كةةة ئَي كةةةم  سةةة دة طةةةوة ق لةةةو روان مةةن  سةةيت  ئةوةي را
ضةةونكة ئ يةَةت،  شةةَيوةية ب كةةةمني مةسةلةي هةَلطرتين ثاريزبةندي يان هةَلنةطرتين ثاريزبةندي بةو  مةةة ية ة

مةةةش  كةةة ئة كةةات،  تةةاوتوَي دة سةةةلةية  ئةةةم مة كةةة  سةةتاندا  بةةةرَيزي كورد لةةةماني  يةَةذووي ثةر لةةة م جةةارة 
سةةةلةية يةةنيطةراني ئةةةم مة سةةةر  يةةاتر لة يةةاتر و ز يةةة ز كةةة ئةبوا بةةوو  مةةان وا مةةة ثَي تةةةوة، ئَي ةكي زؤري لَيكةوتؤ

سةةتان موناقةشة بكراباية ياخود قسةي زياتر بكراباية، ئَيمة هيض لةو بِروا لةةةماني كورد كةةة ثةر نةةةبووين  ية 
بةةة  يةةاتر  يةةة، ز سةةةلةية بدرابا بةةةو مة مةةةجال  يةةاتر  يةةة ز كةةةوتووة، ئةبوا بةو شَيوةية ببينني كة ئَيستا تَيداي 
كةةةس  سةةاين،  طةةةَل يا هةموو اليةنةكاني تر بؤ ئةوةي قسةي خؤيان هةبوواية، بةآلم لةطةَل ئةمةشدا ئَيمة لة

سةةثَيت  لةو كوردستانة نيية كة دذي ياسا سةةتان بضة هةةةرَيمي كورد لةةة  سةةا  كةةة يا نةةةبَيت  طةةةَل  يةةاخود لة يةَةت،  ب
يةةةوة،  تةةة كا سةةةلةية هاتؤ ياخود جَيبةجَي بكرَيت، بةآلم بة ثَيشينيةكي باش نايزانني و نايبينني كة ئةم مة

كةةة ئَي شةةكَيتةوة،  نةةدا ب سةةةر ثَيكهاتةكا سةةةلةكان لة مةةة ئَيمةش وةكو ثَيكهاتةكان ترمسان لةوةية كة هةموو مة
بةةاس   ذمارةمان يازدة ئةندامني، هةر لةدوَيين و ثَيشرتو كةةة  بةةةِرَيز  ضةندةها رؤذة ضةند خوشك و براياني 

كةةة  يةةة  سةةتمان ئةوةني تةةة مةبة كةةو ثَيكها مةةة وة يةَةت، ئَي تةةةكان دةكر سةةي ثَيكها بة شَيوةيةكي نارَيك و ناجوان با
سةةيؤ كةةو فراك يةةان وة يةةةنَيك،  شةةيت ال تةةةنها ث مةةة  سةةةد ئَي سةةةد لة مةةة  هةةي ئَي يةةاخود  سةةتان،  هةةةرَيمي كورد نَيكي 

يةةة  تةةةكان لةوانة كةةو ثَيكها مةةةش وة بةةةآلم ئَي يةَةت،  فةةةرامؤش دةكر تةةر  ثةرلةماني كوردستان دةطرين و ئةواني 
شةةيت و  يةةةنَيك ثاَلث نةةني ض ال زؤرَيك لةو قسانةي كة ضةندةها ساَلة كة دذي ثَيكهاتةكان دةكرَيت، ئَيمةش دةزا

كردووة، بةآلم لةطةَل ئةوةشدا كة ئَيمة لَيرةين و بةماناي ئةوة نايَي كة ئَيمة ثشتطريي لة مايف ثَيكهاتةكاني 
هةةةموو  تةةريش  سةةيؤنةكاني  ئةةةو فراك كةةةين و  سةةتان دة ميةةوكراتي كورد ثةةارتي د تةنها ثشتطريي لة فراكسيؤني 

 هاوثةمياني ئَيمةن، سوثاس.
 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

تةةةنه هةةةَلطرتين سةةوثاس،  سةةتان  لةةةماني كورد يةةة ثةر جةةار ني كةةةم  مةةة ية بةةةِرَيزان، ئة يةةةك  بةةؤ روونكردنةوة ا 
شتنةكاني بِرياري لةسةر بدات، لة خولي سَييةمي ثةرلةماني كوردستانبش ثاريزبةندي يثاريزبةندي لة دان

هةةة نةةدي، لة بةِرَيزَيك وةرطرياوةتةوة، و بةشَيك لةو فراكسيؤنة بةرَيزانةش دةنطيان داوة بة  َلطرتين ثاريزبة
 هةَلطرتين ثاريزبةندي بابةتَيكي ياسايية، كاك دكتؤر رَيبوار فةرموو.
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 بةِرَيز د.رَيبوار عبدالرحيم عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

يةةة، 24بة ثَيي ماددةي ) بةةِريين هة ئةةازادي را دةر ( بِرطة دوو كة دةَلَي راستة ثةرلةمان مايف ئاخاوتين هةية، 
دووةمي بِرطةي دووةم دةَلَي بةشَيوةيةك كة رَيز طرياو بَي لة دامةزراوةكان، بة ثَيي ياساي عقوباتي لةبةشي 

هةةةر  بةةَي،  سةةَيك  هةةةر كة بةةؤ  ضةةةنَي  تةةان هةَلب كةةات، بوخ نةةدن ب بةةةرَيزَيك ناوزرا هةةةر  سةةَيك و  يةَةراق، هةركة ع
تةةاوان، بةرثرسَيك كة لة موئةسةسةيةكي فةرمي دةوَلةتداري دةستووري ئةو وآلتةية دة ضةةَيوةي  ضَيتة ضوار

سةةتة  ئةةالَيرةدا ثَيوي كةةردن،  شةةهري  بةةة تة طةةة  بةةةبَي بةَل بؤية كاتَيكيش كة هةر كةسَيك ناوي كةسَيك هةَلزرَييَن 
 ئةو كةسة ض ثةرلةمانتار بَي، ض هةر كةسَيكي ئاسايي بَي بضَيتة بةردةم دادطا بؤ ئةوةي بيسةملَييَن........

 َيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ ج
هةةةَلطرتين  كةةار  مةةةي  كةةةمي بةرنا خةةاَلي ية لةةة  سةةَييةم  طةةةي  بةةةِرَيزان بِر شةةت،  كةةةت طةي سةةوثاس، ثةيامة زؤر 
ضةةةي  ضةةوونةوةي ناو طةةاي تَيهةَل سةةةرؤكايةتي داد سةةراوي  بةةدالعزيز، نوو مةةني ع شةةريين ا بةةةِرَيز  ثاريزبةندي لة 

مةةارة ) بةةةذمارة )6سلَيماني، دادطاي لَيكؤَلينةوةي سلَيماني ذ لةةة2089( بةةةِرَيزَيك 19/11/2019(  هةةةر   ،
تةةةوة؟ ) سةةت بةرزبكا بةةا دة ( 4لةطةَل ئةوةية كة ثاريزبةندي لة بةِرَيز شريين امني عبدالعزيز وةربطريَيتةوة 

طةةةي  تةةةوة، بِر ئةندامي ثةرلةماني بةِريز لةطةَل ئةوة بوون، كةواتة ثاريز بةندي لة بةِرَيز شريين وةرناطريَي
لةةةة  طةةةاي ضةةةوارةم  سةةةةرؤكايةتي داد سةةةةر داواي  سةةةعيد، لة مةةةر  سةةةؤران ع بةةةةِرَيز  بةةةةِرَيزان  كةةةةم  خةةةاَلي ية

مةةارة ) سةةراوةكاني ذ بةةة نوو سةةلَيماني،  نةةةوةي  طةةاي لَيكؤَلي سةةلَيماني، داد ضةةةي  لةةة 4194تَيهةَلضوونةوةي ناو  )
مةةارة )2019/ 6/11 لةةة 216، ذ يةةةتي  26/1/2020(  مةةةني دادوةري بةِرَيوةبةرا سةةراوي ئةجنو و نوو
مةةارة )ث سةةايي ذ بةةاري يا يةةةكان و كارو لةةة 1375ةيوةندي طةةاي  3/7/2019(  سةةةرؤكايةتي داد سةةراوي  و نوو

، 6/4/2020( رَيكةوتي 2403تَيهةَلضوونةوةي ناوضةي هةولَير، دادطاي تَيهةَلضوونةوةي هةولَير ذمارة )
هةة يةةة  بةةةر، بؤ تةةة  سةةايي بطرَي سةةيت يا كةةاري ثَيوي سةةتان رَي لةةةماني كورد كةةة ثةر كةةراوة  طةةةَل داوا  بةةةِرَيزَيك لة ةر 

( ئةندامي ثةرلةمان 57هةَلطرتين ثاريزبةندي لة بةِرَيز سؤران عمر سعيد دةست بةرزبكاتةوة؟ بةدةنطي )
مةةي  خةةاَلي دووة نةةي  بةةةجَي كرد سةةت بةجَي سةةتا دة يةةةوة، ئَي سةةعيد وةرطريا مةةر  سةةؤران ع بةةةِرَيز  لةةة  ثاريزبةندي 

شةةنيازة بةرنامةي كار دةكةين كة برييت ية لة خوَيندنةوةي د نةةي ثَي شةةكةش كرد ووةمي ثَيشنيازة بِرياري ثَي
بةةة 82ياسا و ثَيشنيازة بِريار لة اليةن ئةنداماني ثةرلةمان بةدةر لة حوكمي ماددة ) (ي ثةيِرةوي ناوخؤي 

سةةايي 89،92، 88، 87ثَيي حوكمي ماددةكاني ) نةةةي يا بةةةِرَيزان ليذ لةةة  يةةة داوا  نةةاوخؤ، بؤ ثةةةيِرةوي  لةةة   )
سةةايي ثةرلةماني كوردستا نةةةي يا خةةاَلي دووةم، ليذ نةةي  بةةةجَي كرد بةةؤ جَي ن دةكةين بفةرموونة سةر مةنصة 

مةةاددةي ) حةةوكمي  نةةي 87بفةرموون، بةِرَيز ليذنةي ياسايي بةثَيي بِرطةي  بةةةجَي كرد نةةةوةي و جَي ( خوَيند
شةةنيازةكة وة قةةي ثَي كةةو خوَيندنةوةي دووةم، دةست دةكةين بة جَيبةجَي كردني ئةويش بة خوَيندنةوةي دة

يةةةك  طةةةر طؤِرانكاري هةةةبوو ئة يةةةك  طةةةر جياوازي خؤي، دواتر خستنةِرووي راثؤرتي تايبةمتةند بؤ ئةوةي ئة
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بةةؤ  نةةةما  كرابوو خبةينة بةردةم ثةرلةمانتاراني بةِرَيز، تا ئةو كات دةنط لةسةر يةكَيكيان بدرَي و بكرَيتة ب
 طفتوطؤ، فةرموو سةرؤكي ليذنةي ياسايي.

 اهلل:بةِرَيز بذار خالد عبد
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ئةمة دةقي ئةصَلي ثَيشنيازة بِريارةكةية:
مةةاددةي )1ثاَلثشت بة حوكمةكاني بِرطةي ) لةةة  مةةارة )56(  سةةاي ذ سةةاَلي 1(ي يا كةةراو،  1992( ي  هةةةموار 

سةةتان 77ئاماذة بة بِرطةي يةكةم لة ماددةي ) لةةةماني كورد نةةاوخؤي ثةر سةةةر  –( لة ثةيِرةوي  يةَةراق، و لة ع
ئةةةو د مةةارة ) (  سةةايي ذ شةةتين ئا لةةة داني سةةتان  لةةةماني كورد لةةةمان، ثةر نةةداماني ثةر سةةايي ئة مةةارةي يا اواي ذ

 بِريارانةي خوارةوةي دا:
مةةاددةي ) حةةوكمي  لةةة  بةةةدةر  سةةتان 82يةكةم:  لةةةماني كورد نةةاوخؤي ثةر ثةةةيِرةوي  لةةة  مةةارةي  –(  يةَةراق، ذ ع

سةةا 30ارةوة بؤ ماوةي )ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان، لة رؤذي دةرضووني ئةم بِري ( رؤذ دةتوانن ثَيشنيازة يا
 و ثَيشنيازة بِريار ثَيشكةش بكةن.

سةةاَلي  لةةة  بةةةهارة،  خةةولي  كةةةم،  نةةاني ية سةةا دا بةةؤ وةرزي يا تةةةنها  يةةارة  ئةةةم بِر كةةةمي  خةةاَلي ية حةةوكمي  دووةم: 
 دووةمي خولي ثَينجةمي هةَلبذاردن و تةنها بؤ يةك جار جَيبةجَي دةكرَيت.

 ةهيض دةقَيكي ثةيِرةوي ناوخؤ ناكرَيت كة لةطةَل حوكمةكاني ئةم بِريارة ناكؤك بَيت.سَييةم: كار ب
سةةتان  قةةايعي كورد فةةةرمي وة مةةةي  لةةة رؤذنا كةةرَي و  ضوارةم: ئةم بِريارة لة رؤذي دةرضوونييةوة جَيبةجَي دة

 بآلو دةكرَيتةوة.
بةةو كةةة  يةةةي  ئةةةو ماوة نةةةوةي  قةةةرةبوو كرد نةةاو  لةةة ثَي سةةتيةكان:  كةةارة ثَيوي فةةةرمي و هؤ مةةي  طةةرتين دةوا وة را

يةةد/ نةةا كؤظ سةةي كؤرؤ ثةةةتاي ظايرؤ نةةةوةي  ، 19بةربنةماي رَيكارة تةندروسيت و كارطَيرييةكاني رووبةرووبوو
بةسةر كاري ثةرلةماني و مايف ئةنداماني ثةرلةمان لة ثَيشكةش كردني ثَيشنيازي ياسا و ثَيشنيازي بِرياردا 

 سان بوونيان ئةم بِريارة دةرضوَيندرا.تَيثةِريوة و بؤ رةخساندني دةرفةتي يةك
 

 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
كةةو  كةةةتان وة ثةةؤرتي ليذنة قةةي را كةةةين دة تةةان لَيدة سةةتا داوا سةةايي، ئَي نةةةي يا سةةةرؤكي ليذ بةةةِرَيز  سةةوثاس  زؤر 

 و.ليذنةي تايبةمتةند لةسةر ئةو ثَيشنيازة بِريارةمان بؤ خبوَينَيتةوة، فةرمو
 طه:بةِرَيز خدجية عمر 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 بؤ سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان

 بابةت/ راثؤرتي ليذنة
ثةةاش 1كاتذمَير ) 6/5/2020ليذنةي كاروباري ياسايي كؤبوونةوةي خؤي ئةجنامدا رؤذي ضوارشةممة رَيكةوتي   )

شةةن سةةةر ثَي ثةةؤرت لة مةةادةكردني را تةةاوتوَيكردن و ئا بةةؤ  يةةوةِرؤ  ثةةةيِرةوي ن نةةةوةي  بةةة درَيذكرد سةةةبارةت  يةةاري  يازة بِر
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ئةةةو  شةةتة  كةةةمان طةي ثَيشكةش كردني ثَيشنيازة ياسا و بِريار لةاليةن ئةنداماني ثةرلةمانةوة، دواي كؤبوونةوة ليذنة
 ئةجنامانةي خوارةوة:

مةةاددةي ) حةةوكمي  لةةة  بةةةدةر  كةةةم:  سةةتان 82ية لةةةماني كورد نةةاوخؤي ثةر ثةةةيِرةوي  لةةة  يةَةراق، ذ –(  سةةايي ع مةةارةي يا
مةةاوةي ) بةةؤ  يةةارةوة  ئةةةم بِر ضةةووني  شةةنيازة 30ئةنداماني ثةرلةمان، لة رؤذي دةر سةةا و ثَي شةةنيازة يا تةةوانن ثَي ( رؤذ دة

 بِريار ثَيشكةش بكةن.
خةةولي  مةةي  دووةم: حوكمي خاَلي يةكةمي ئةم بِريارة تةنها بؤ وةرزي ياسا داناني يةكةم، خولي بةهارة، لة ساَلي دووة

 بذاردن و تةنها بؤ يةك جار جَيبةجَي دةكرَيت.ثَينجةمي هةَل
 سَييةم: كار بةهيض دةقَيكي ثةيِرةوي ناوخؤ ناكرَيت كة لةطةَل حوكمةكاني ئةم بِريارة ناكؤك بَيت.

بةةآلو  سةةتان  قةةايعي كورد فةةةرمي وة مةةةي  لةةة رؤذنا ضوارةم: ئةم بِريارة لة رؤذي ثةسةندكردنييةوة جَيبةجَي دةكرَي و 
 دةكرَيتةوة.

 كاني دةرضوواندن: هؤية
نةةاوة  هةةاني كؤرؤ ثةةةتاي جي بةةةهؤي  سةةاَل  كةةةمي ئةم يةَةداني ية لةبةر ئةوةي ثةرلةماني كوردستان لةسةرةتاي وةرزي طر
لةةةكاري  نةتوانرا دةوامي ئاسايي ئةجنام بدرَيت، بؤ ئةوةي نوَينةراني طةل لةثةرلةمان دةرفةتي يةكسان و طوجناويان 

ئةةةم ثةرلةماني بؤ برةخسَيت، ثَيشكةش ك شةةيت  نةةدي ط مةةةتي بةرذةوة نةةاو خز ردني ثَيشنيازي ياسا و بِريارةكان، لة ثَي
 بِريارة ثةسةند كرا.

 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
شةةنيازةكة 88زؤر سوثاس، بةِرَيزان بةثَيي حوكمي مادةةي ) ثةةرؤذة ثَي قةةي  لةةة دة يةةة  يةةةك هة ( ديارة جياوازي

ثةةؤرتي ليذ طةةةَل را مةةاددةي )لة حةةوكمي  يةَةي  بةةة ث بةةةِرَيزان  يةةة  بةةةت، بؤ نةةة 88نةةةي تاي ثةةؤرتي ليذ سةةتا را ( ئَي
طةةةَل  كةةةس لة ضةةةند  نةةةما؟  تةةة ب خةةؤي بكرَي كةةو  كةةة وة يةةة ثرؤذة طةةةَل ئةوة ئةخةينة دةنطدان، ضةند كةس لة

بةةةِرَيز لة52ئةوةية راثؤرتي ليذنةي تايبةت بكرَيتة بنةما بؤ طفتوطؤ با بفةرموَي؟ ) لةةةمانتاري  طةةةَل ( ثةر
ئةوةن كة راثؤرتي ليذنةي تايبةمتةند بكرَيتة بنةما بؤ طفتوطؤ، ئَيستاش دةست بة طفتوطؤ كردني راثؤرتي 
كةةةين،  سةةت ثَيب شةةانةوة دة لةةة ناوني طةةةر  بةةةِرَيزان ئة سةةايي،  ليذنةي تايبةمتةند دةكةين، بفةرموون ليذنةي يا

فةةةرموو ئةطةر هةر بةِرَيزَيك تَيبينيةك سةرجنَيكي لةسةر ناونيشانةكة يةةة،  بةةيين ني وة هةية؟ هيض كةس تَي
 ليذنةي تايبةمتةند.

 بةِرَيز كالرة عوديشو يعقوب:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

مةةاددةي ) حةةوكمي  لةةة  بةةةدةر  سةةتان 84يةكةم:  لةةةماني كورد نةةاوخؤي ثةر ثةةةيِرةوي  لةةة  مةةارةي  –(  يةَةراق، ذ ع
سةةا 30بؤ ماوةي ) ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان، لة رؤذي دةرضووني ئةم بِريارةوة ( رؤذ دةتوانن ثَيشنيازة يا

 و ثَيشنيازة بِريار ثَيشكةش بكةن.
 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

ئةةةم بِر سةةةر  كةةان بةَلَي بةرَيزان هةر بةِرَيزَيك دةيةوَي طفتوطؤ لة تةةةوة و ناوة سةةيت بةرزبكا بةةا دة كةةات  يةةة ب طة
 وو دووةم.تؤمار بكرَين، كةس نيية، فةرم
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 بةِرَيز كالرة عوديشو يعقوب:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةةاَلي  لةةة  بةةةهارة،  خةةولي  كةةةم،  نةةاني ية سةةا دا بةةؤ وةرزي يا تةةةنها  يةةارة  ئةةةم بِر كةةةمي  خةةاَلي ية حةةوكمي  دووةم: 
 دووةمي خولي ثَينجةمي هةَلبذاردن و تةنها بؤ يةك جار جَيبةجَي دةكرَيت.

 َيطري سةرؤكي ثةرلةمان:بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ ج
كةةةس  كةةةين؟  مةةار ب كةةان تؤ تةةةوة ناوة بةَلَي هةر بةرَيزَيك دةيةوَي طفتوطؤي ئةم خاَلة بكات با دةست بةرزبكا

 نيية، خاَلي سَييةم.
 بةِرَيز كالرة عوديشو يعقوب:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ةكاني ئةم بِريارة ناكؤك بَيت.سَييةم: كار بةهيض دةقَيكي ثةيِرةوي ناوخؤ ناكرَيت كة لةطةَل حوكم

 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 هةر بةرَيزَيك دةيةوَي طفتوطؤ لةسةر خاَلي سَييةم بكات با دةسيت بةرزبكاتةوة؟ فةرموو كاك ئومَيد.

 بةِرَيز ئومَيد عبدالرمحن حسن:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةةيؤنةكان كَيكدةقي ئةو ثرؤذة بِريارة ر جةةار فراك ضةةةند  مةةة  ةوتين تةواوي فراكسيؤنةكاني لةسةر كراية، ئَي
لةةةوَيش ككؤبووينةوة ودوا جار رةنطدانةوةي رَيك سةةايي،  نةةةي يا ةوتين نَيوان فراكسيؤنةكان كةوتؤتة نَيو ليذ

كةةة قانووني بةةوون،  مةةان  لةةةمان هاوكار يةَةذكاراني ثةر تةةةوة و راو صةةياغةكةي دارَيذراوة سةةانةكة  ان زؤر ةكيةةدي
تةةة  تةةة، وا ئةةةم بابة سةةةر  نةةاكرَي لة طةةؤ  طةةةر زؤر طفتو يةةة ئة يةةة، بؤ ئةةةو ثرؤذة سةةتين  هاوكارمان بوونة لة دةرخ
لةةةمان،  سةةتاي ثةر جةةةوي ئَي لةةة  ئةةةوةي  بةةةر  يةةة، لة سةةةر كرا كةةةوتين لة شةةرت رَي كةةة ثَي بةةةوةي  نةةة  نةةد بوو ثابة

ةوتين فراكسيؤنةكانة، ك ئةوة رَيكهيوادارين ئةو بابةتة بة نةوعَيك تةفسري نةكرَي، كة قسةي لةسةر ناكرَي
 سوثاس.

 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
 دةست خؤش سوثاس، ليذنةي تايبةمتةند خاَلي ضوارةم فةرموو.

 بةِرَيز كالرة عوديشو يعقوب:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةةةجَي دة سةةةندكردنييةوة جَي لةةة رؤذي ثة يةةارة  ئةةةم بِر قةةايعي ضةةوارةم:  فةةةرمي وة مةةةي  لةةة رؤذنا كةةرَي و 
 كوردستان بآلو دةكرَيتةوة.

 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:
سةةيت  بةةا دة كةةات  لةَةة ب ئةةةم خا سةةةر  طةةؤ لة يةةةوَي طفتو بةةةرَيزَيك دة هةةةر  ثةةةيِرةوي  نةةدَيكي  كةةو ثابة بةةةِرَيزان وة

 دكتؤر زَيدان.بةرزبكاتةوة بؤ ئةوةي ناوي تؤمار بكةين؟ فةرموو كاك 



 190 

 بةِرَيز زَيدان رشيد خان اودل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

نةةةمانتواني  نةةا،  ثةةةتاي كؤرؤ هةةاتين  لةةةمان و  شةةووةكاني ثةر كةةةوتين ث ئَيمة هةموومان دةزانني كة بةهؤي دوا
كةة يةَةك  نةةي رؤذ شةةان كرد ة ثرؤذة ياساكان ثَيشكةش بكةين، بةآلم لَيرة ثرسيارَيك دروست دةبَيت، كة دةست ني

ئةةةوةي  بةةؤ  كةةات،  ثةةَي ب سةةت  بؤ ماوةي يةك مانط ثرؤذةكان ثَيشكةش بكةين، ثَيمان باشة لة دوا جةذنةوة دة
يةةاري  كةةة د مةةاوةي  لةةةو  بةةني  نةةد  سةةوود مة يةَةدا  يةَةت، و ت شةةكةش بكر كةةان ثَي تةةري ثرؤذة بتوانني ذمارةيةكي زؤر

 دةكرَيت بؤ ثرؤذةكان، سوثاس.
 ثةرلةمان: بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي

لةةة  كةةةن  مةةاري ب بةَلَي بةِرَيزان راي دكتؤر زَيدان ئةطةر ثشتطريي هةبَي دوايي ليذنةي تايبةمتةند ئةتونن تؤ
كةةات،  شةةتطريي دة بةةةرَيزَيك ث هةةةر  طةةةر  يةةة ئة سةةتا هة دانيشتين دةنطدان، دةنطي ثَي بدةن، بةآلم ئةوةي كة ئَي

د سةرجنةكاني وةربطرَي و خبرَيتة دةنطدان، دوايي ئةطةر دةتوانن راي خؤميان ثَي بَلَي، تا ليذنةي تايبةمتةن
 ؤنة سةر هؤيةكاني دةرضوواندن.بة نووسني ثَيشكةشي بكةن، فةرموو ليذنةي تايبةمتةند بِر

 طه:بةِرَيز خدجية عمر 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 هؤيةكاني دةرضوواندن: 
يةَةد سةةةرةتاي وةرزي طر سةةتان لة لةةةماني كورد هةةاني لةبةر ئةوةي ثةر ثةةةتاي جي بةةةهؤي  سةةاَل  كةةةمي ئةم اني ية

سةةان و  كؤرؤناوة نةتوانرا دةوامي ئاسايي ئةجنام بدرَيت، بؤ ئةوةي نوَينةراني طةل لةثةرلةمان دةرفةتي يةك
نةةاو  لةةة ثَي كةةان،  سةةا و بِريارة شةةنيازي يا نةةي ثَي شةةكةش كرد سةةَيت، ثَي بةةؤ برةخ لةةةماني  لةةةكاري ثةر يةةان  طوجناو

 بِريارة ثةسةند كرا. خزمةتي بةرذةوةندي طشيت ئةم
 بةِرَيز هَيمن امحد محة صاحل/ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان:

بةةةَلَي  تةةةوة؟  سةةيت بةرزبكا بةةا دة كةةات  سةةة ب بةَلَي بةِرَيزان ض بةِرَيزَيك دةيةوَي لةسةر هؤيةكاني دةرضواندن ق
سةةيؤنة كةةةوتين فراك مةةة ديارة طفتوطؤ لةسةر ناكرَيت، وةكو كاك ئومَيد ئيشارةتي ثَيدا كة رَي هةةةبووة، بة كان 

مةةي، 4هاتينة كؤتايي بِرطةكان و خاَلةكاني بةرنامةي كاري دانيشتين ذمارة ) ( لة خولي بةهارةي ساَلي دووة
 خولي ثَينجةمي هةَلبذاردنةكان و كؤتايي بة دانيشتنةكةمان دَينني. 

 
 
 
       ق حسنيئد. رَيواز فا                              هَيمن هةورامي        مين نيب قهوضي                             

 سكرتَيري ثةرلةماني                        جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني  
 راق عَي -عَيراق                           كوردستان  –عَيراق                              كوردستان  –كوردستان 
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 (ي5ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 2020–6–29رَيكةوتي  شةممةدوو

 هةَلبذاردن ثَينجةميخولي 
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 (5ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 6/2020/ 29 رَيكةوتي شةممةدوو

 -ثةرلةماني كوردستان   29/6/2020رَيكةوتي  رؤذي دووشةممة(ي ثَيش نيوةِرؤي 11كاتذمَير )   
بةِرَيز هَيمن هةورامي  ق حسني سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبوونيئبة سةرؤكايةتي د. رَيواز فا عَيراق

(ي ئاسايي خولي 5جَيطري سةرؤك و، بةِرَيز مين نيب قهوضي سكرتَيري ثةرلةمان, دانيشتين ذمارة )
 ( ي خؤي بةست.2020ساَلي )ثَينجةمي 

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

مةةارة ) – شةةتين ذ كةةاري داني مةةةي  يةةدا بةرنا لةةةمان بِريار سةةاَلي 5عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةر سةةايي  (ي ئا
تةةذمَير ) لةةة كا سةةتان  يةةوةِرؤ رؤذي دوو 11يةكةم لة خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةماني كورد ثةةَيش ن (ي 

 ( بةم شَيوةية بَيت:29/6/2020ة رَيكةوتي )شةمم
دةنطدان  لةسةر ثَيشنيازة بِريارى ثَيشكةش كردنى ثَيشنيازى ياساى ثَيشنيازة بِريار لةاليةن  -1

ى ثةيِرةوى ناوخؤ و بةثَيى حوكمى  (82) ئةندامانى ثةرلةمان بةدةر لة حوكمى ماددةى
 ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان. لة ثةيِرةوى 97و  96و  93و  92و  91و  90ماددةكان 

دِرَيذكردنةوةى خوىل بةهارةى ساَلى دووةم لة خوىل هةَلبذاردنى ثَينجةمى ثةرلةمانى كوردستان  -2
 ى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان. 7لة ماددةى/( 4) بة ثَيى بِرطةى

 ق حسني/ سةرؤكي ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.رَيواز فا
 بان.بةناوي خواي بةخشندةو ميهرة

(ى ئاسايي خوىل بةهارة، ساَلى دووةم لة خوىل ثَينجةمى 5دانيشتنى ذمارة )بةناوى طةىل كوردستان، 
هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان دةست ثَى دةكةين، سةرةتاش داوا لة بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمانى 

ى ثَيشوو و ناوى كوردستان دةكةين كة بةرنامةى كارى كؤبوونةوة و ثوختةى كؤنووسى كؤبوونةوة
 ئامادةنةبووان خبوَينَيتةوة، فةرموو.

 بةِرَيز منى نيب قهوةضى/ سكرتَيرى ثةرلةمان:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان:

 :بةرنامةى كار
، 18و بِرطةى سَييةمى ماددةى/ 16و بِرطةى يةكةم و دووةمى ماددةى/( 5) بةثَيى حوكمى ماددةكانى

 55و54و52و48و 47، ماددةكانى 20و ضوارةم و ثَينجةمى ماددةى/بِرطةكانى يةكةم و دووةم و سَييةم 
لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان بِريارى دا بةرنامةى  57و56و
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(ى ئاسايي خوىل بةهارةى ساَلى دووةم لة خوىل ثَينجةمى هةَلبذاردنى ثةرلةمان لة 5كارى دانيشتنى ذمارة )
 بةم شَيوةية بَيت: 29/6/2020ى ثاشنَيوةرؤ ، ِرؤذى دووشةممة ِرَيككةوتى 1كاتذمَير 

دةنطدان  لةسةر ثَيشنيازة بِريارى ثَيشكةش كردنى ثَيشنيازى ياساى ثَيشنيازة بِريار لةاليةن  -3
ى ثةيِرةوى ناوخؤ و بةثَيى حوكمى ماددةكان  82ئةندامانى ثةرلةمان بةدةر لة حوكمى ماددةى 

 لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان. 97و  96و  93و  92و  91و  90

دِرَيذكردنةوةى خوىل بةهارةى ساَلى دووةم لة خوىل هةَلبذاردنى ثَينجةمى ثةرلةمانى كوردستان  -4
 ى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان. 7لة ماددةى/ 4بة ثَيى بِرطةى 

بةم شَيويةى خوارةوة  7/5/2020شةممة ِرَيككةوتى ( ى ئاسايي ِرؤذى ثَينج 4ثوختةى دانيشتنى ذمارة )
 بوو :

 دةستثَيكردنى دانيشنت لةاليةن بةِرَيز جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان. -1

خوَيندنةوةى بةرنامةى كارى ثوختةى دانيشنت و ناوى ئةندامانى ئامادةنةبوو بة مؤَلةت و بَى  -2
 تان.مؤَلةت لةاليةن بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمانى كوردس

 دةستثَيكردنى بِرطةكانى بةرنامةى كار لةاليةن بةِرَيز جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان. -3

دةنطدان و ثةسةندكردن لةسةر هةَلطرتنى ثارَيزبةندى ئةندامى ثةرلةمان بةِرَيز )سؤران عمر  -4
 ثةرلةمانتار.( 57) سعيد( بة دةنطى

رى ثَيشنيازة ياسا و ثَيشنيازة بِريار لةاليةن خوَيندنةوةى دووةمى طفتوطؤ كردنى ثَيشنيازة بِريا -5
 ى ثةيِرةوى ناوخؤ.( 82) ئةندامانى ثةرلةمان بةدةر لة حوكمى ماددةى

 كؤتايى هاتنى دانيشنت لةاليةن بةِرَيز جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان. -6

ئامادةنةبوون بؤ  بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان ناوى ئةو ئةندامانةى مؤَلةت ثَيدراون يان بةبَى مؤَلةت
ى ئاسايي، خوىل بةهارةى ساَلى دووةم لة خوىل هةَلبذاردنى ثَينجةم لة ِرَيككةوتى 4دانيشتنى ذمارة 

7 /5/2020 : 
ى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان  23لة ماددةى/( 7) ئةو فراكسيؤنانةى خوارةوة بةثَيى بِرطةى

 ئامادةنةبوو هةذمار ناكرَين:
 تىفراكسيؤنى يةكَي -1

 فراكسيؤنى طؤِران -2

 فراكسيؤنى كؤمةَلى ئيسالمى -3

 فراكسيؤنى يةكطرتوو -4

 فراكسيؤنى  جيا لة نةوةى نوَى -5

 فراكسيؤنى ئازادى -6

 ئةندامانى سةربةخؤ / ديارى انور محة رحيم، سريوان فرج حممد، مم برهان حممد. -7
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 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان:
لة كؤبوونةوةى ليذنة هةميشةييةكانى ثةرلةمان ئامادة ناوى ئةو ئةندامانةى كة مؤَلةت يان بةبَى مؤَلةت 

 نةبوون:
 ناوى ئةندام: 13/5/2020يةكانى دةرةوةى هةرَيم لة يناوضة كوردستان

 مجال حوَيز مستةفا
 عبدالناصر امحد على 
 شريين امني عبدالعزيز

 روثاك امحد رمحان
 مؤَلةتيان ثَيدراوة

 13/5/2020ليذنةى كاروبارى ياسايي 
 محد رمحان/ بايكؤتروثاك ا

 17/5/2020ليذنةى كاروبارى ثَيشمةرطة 
 رزطار حممد حممود/ مؤَلةت

 مجال حوَيز مستةفا/ مؤَلةت
 17/5/2020ليذنةى ئةوقاف و كاروبارى ئايينى 

 هةورامان محة شريف
 فيصل عباس عوال

 هَيرش حسن 
 حممد فقَى

 فاروق نامق كاظم
 راهى رةهبةر ابراهيم

 مؤَلةتيان ثَيدراوة
 ليذنةى كاروبارى ثةرلةمان و سكاآل

 شايان كاكة صاحل/ مؤَلةت
 هةذان حسن امحد/ ئامادةنةبوو

 18/5/2020ليذنةى كاروبارى شةهيدان و قوربانيانى جينؤسايد و زيندانيانى سياسى لة 
 هةذان حسن امحد/ مؤَلةت
 رؤذان حممد كريم/ مؤَلةت

 مستةفا/ مؤَلةت ؤوفشاخةوان ر
 م/ مؤَلةتديارى انور محة رحي
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 عومسان على مسايل/ مؤَلةت
 18/5/2020ليذنةى ثةروةردة و خوَيندنى باآل و توَيذينةوةى زانستى 

 مسلم عبداهلل رسول/ مؤَلةت
 ئاشنا عبداهلل قادر/ مؤَلةت

 هلز امحد حممد/ مؤَلةت
 18/5/2020ليذنةى كاروبارى تةندروستى و ذينطة و مافى بةكاربةر 

 شايان كاكةصاحل/ مؤَلةت
 مسلم عبداهلل رسول/ مؤَلةت

 جالل حممد امني/ مؤَلةت
 لقمان محد حاجى/ مؤَلةت

 19/5/2020ليذنةى ئاوةدانكردنةوة و وةبةرهَينان لة 
 هةورامان محة شريف محة شريف/ مؤَلةت

 شةمؤل اشني صابر/ مؤَلةت
 دابان حممد صاحل/ مؤَلةت

 مذدة حممود حممد/ مؤَلةت
 هاوِرَى بنْا  حممد/ مؤَلةت

 8/6/2020يذنةى كاروبارى تةندروستى و ذينطة لة ل
 فاروق نامق/ مؤَلةت كاظم

 23/6/2020ليذنةى دارايى و كاروبارى ئابوورى 
 شَيركؤ جودت مستةفا/ ئامادةنةبوو

 سؤران عمر سعيد/ ئامادةنةبوو
 سوثاس.

 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

مان ئَيستا دةست بةجَى بةجَى كردنى بِرطةى يةكةمى بةرنامةى كار سوثاس، بةِريزان ئةندامانى ثةرلة
دةكةين، بةسةرضاو هةمووتان وةردةطرم، بؤ ئةو مةبةستة داوا لةبةِرَيزان لة ليذنةى ياسايي دةكةين 
كاروبارى ياسايي بفةرموون، هةتا ئَيمة ئةو نوقتة نيزاميانة وةردةطرين بؤ جَى بةجَى كردنى بِرطةى 

نامةى كار كة بريتيية لة دةنطدان لةسةر ثَيشنيازة بِريارى ثَيشكةش كردنى ثَيشنيازة ياسا و يةكةمى بةر
ى ثةيِرةوى ناوخؤ بة ثَيى ( 82) ثَيشنيازة بِريار لةاليةن ئةندامانى ثةرلةمان بةدةر لة حوكمى ماددةى

تان، فةرموو لةثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردس( 97و 96و 93و 92و 91و90) حوكمى ماددةكانى
 كاك ديارى.
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 بةِرَيز ديارى محة رحيم:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

نةك جارَيك، ضةند جارَيك  66بةثَيى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان و بِرطةى يةكةم لة ماددةى/ 
 ة،يمليار دؤالر قةرزةكةى سةر حكومةتى هةرَيمى كوردستان خاَلي( 27) لة ماوةى ِرابردوودا بةرثرسى

وضة و بؤ ثرسى تةندروستى، ضةند جارَيك ئَيمة ذمارةى ياسايي جارَيكى ديكة بؤ ثرسى بابةتى مو
ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان بةثَيى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان داوامان كردووة كة 

جَيطرى سةرؤك  بانطهَيشتى سةرؤك وةزيران و ،ثةرلةمانى كوردستان دانيشتنَيكى ئاسايي ئةجنام بدات
وةزيران و وةزيرى دارايي اليةنة ثةيوةندارةكان كة بَينة ثةرلةمانى كوردستان، بةآلم تاوةكو ئَيستا هيض كام 
لةمانة نةخراونةتة ناو دانيشتنةكانةوة، بؤية يةعنى بةِراستى بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان خةَلك لة ئَيستادا 

كان و ثرسى مووضةية و ثرسى تةندروستى خةَلكة، لة ئَيستادا كؤمةَلَيك كَيشةى هةية، كَيشة ديارى كراوة
ثةرلةمانى كوردستان لةسةر ئةم بابةتانة كؤنةبَيتةوة ئةى لةسةرى ضى كؤدةبَيتةوة، يةعنى قسةكة لةسةر 
ضيية، خةَلك لَيمان دةثرسَى، خةَلك دةَلَى كوا مووضةكةم؟ ببوورن بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان...... بة ثَيى 

 ةو... .ثةيِر
 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

يةك دةقيقةت بؤ هةية، رةفيقةكانيشت دَلنيابة قسة دةكةن، دةستت خؤش بَيت، مامؤستا عبدالستار 
 فةرموو.

 بةِرَيز عبدالستار جميد قادر:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ذمارةى ياسايي  66ةى يةكةمى ماددةى/بةناوى خواى بةخشندةى ميهرةبان، ئَيمةش ثابةند بة بِرط
مليارةى ( 27) ثةرلةمانتارانى كوردستان داوايةكمان ثَيشكةش بة سةرؤكايةتى ثةرلةمان كرد سةبارةت بةو

كة بةِرَيز سةرؤكى حكومةت ِرايطةياند كة حكومةت قةرزارة، كة ئةمة بةِراستى ثةيوةندى بة ذيانى 
كة بةِرَيز  27/5/2020ةَلكةوة هةية، ئَيمة داوامان كرد لة خةَلكةوة هةية، ثةيوةندى بة طوزةرانى خ

سةرؤكى حكومةت و جَيطرى سةرؤكى حكومةت و وةزيرى دارايى لةم هؤَلة ئامادةبن و ِروونكردنةوة بدةن 
ة ئَيستا لةدايك بووةو ئاطاى يمليار قةرزدارين؟ يةعنى طوناحى منداَلَيكى شريةخؤر ضي (27) كة ئَيمة بؤ
مليارة بَى؟ بؤية دةبَى بةِراستى داوامان ( 27) هةزار دؤالر قةرزار بَى بة ثَيى ئةم( 6) يكةىىَل نيية نز

رؤذ نةتوانرا ئةمة جَى بةجَى بكرَى بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان؟ ( 32) كردووة و جةخت دةكةينةوة بؤ بة
وردستان دوَينَى كة ى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى ك( 4) بِرطةى (48) دوو/ ثَيمواية بةثَيى ماددةى

كاتذمَير ثَيش كؤبوونةوةى ثةرلةمان ( 24) ثةرلةمانتار بؤى هةية( 10) سةرؤك فراكسيؤنن بؤى هةيةو
بؤ ئةوةى كة بابةتَيكى طشتى بة ثةلة خبرَيتة بةرنامةى كارى ثةرلةمانى، بةآلم  ،داوا ثَيشكةش بكات

ثةيوةندى بة ىَل بِرينى مووضةى مووضةخؤرانة، ئَيوة كة  ،بةداخةوة ئَيمة ناردمان و هيض جوابتان نةبوو
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ضونكة ئةم بابةتة بةِراستى بابةتَيكى طشتيية و ثةيوةندى بة هةموو خةَلكةوة هةية و لَيكةوتةى مةترسى 
دارى هةبووة بةِراستى ئةم قةزيةية، يةعنى حكومةت بةض ياسايةك بة ض ثَيوةرَيك توانيويةتى ئةمة 

ارةية لة عرياق بة ثَيى ياساى موازةنةى كة بؤ هةرَيمى كوردستان هاتووة بؤ برِبَيت، لة كاتَيك دا ئةم ث
مووضةى مووضةخؤران هاتووة تةبعةن، لةكاتَيك دا كة ئَيمة باسى ياساى ضاكسازى دةكرَى، ياساى ضاكسازى 

ن ى وةرنةطرتووة، يةعنى ضؤن مةسةلةسَي جَى بةجَى بكرَى هَيشتا خةَلك مووضةى مانطى  5/7دةبوو لة 
ئَيمة داوا دةكةين ئةم سةرؤكايةتى  ،ئةمة جَى بةجَى دةكرَى؟ بؤية بةِراستى ئَيمة لةم ِرووةوة حةقيقةتةن

ثةرلةمانة فيعلةن يةعنى كؤنةبَيتةوة مةطةر بؤ طشتى طرنط و ثةيوةندار بةخةَلك، ئةوةى كة ئَيستا 
ة، خةَلك هةزار داواكارى هةية، لةبةرنامةى كاردا هاتووة ثَيم سةيرة بابة خةَلك هةزار موشكيلةى هةي

 ئاطات لَيية خةلك خةريكة بتةقَيتةوةو خةَلك بةِراستى تةحةموىل............ .
 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 مامؤستا طةيشت نوقتة نيزاميةكةت، كاك كاروان فةرموو.
 :ةِرَيز كاروان عبدالرمحن عبداهللب

 ان.بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةم
بِرياردان لةسةر ضارةنووسى  1992ى ساَلى ( 1)لة ياساى ذمارة ( 2) لة بِرطةى 56بةطوَيرةى ماددةى/

بة تايبةت لةطةَل حكومةتى ناوةندى لة دةسةآلتى سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان و  ،طةىل كورد
داية بؤ ثرسى  ثةرلةمانى كوردستانة، لة ئَيستادا حكومةتى هةرَيمى كوردستان لة طفتوطؤى جدى

مووضةخؤرانى هةرَيم و بابةتى موازةنة، بةآلم تا ئَيستا نةهاتؤتة بةردةمى ثةرلةمانى كوردستان 
لةهةمان كاتدا بة ثَيى  ؟ِروونكردنةوةى ثَيويستمان ثَى بدةن كة ئايا ئةم ثرسة ضى بةسةر هاتووة

م، يةكَيك لةمانة ثةرلةمانى داخوازى دةكةم ضةند ثرسَيكى طرنط باس بكة( 1) لة بِرطةى 54ماددةى/
(ى 3كوردستان وةكو طةورةترين بِريارى مةرجةعى سياسى لة هةرَيمى كوردستان  بة ثَيى بِريارى ذمارة )

مافى خؤيةتى كة لةسةر ثرسى كَيشةى قةرزةكانى حكومةت كة بة ياداشت ئاراستةى  2007ساَلى 
ى هةرَيم لةِرَيى شةفافيةتةوة و لَي بِرينى سةرؤكايةتى ثةرلةمان كراوة سةرضاوةكانى  داهاتى حكومةت

كة دةبوواية لة ثةرلةمانى كوردستانةوة ِرَيطة بةمة  ،%ى مووضةخؤرانى هةرَيمى كوردستان21ناياسايي 
ةكان هةم لة زاخؤوة تا خانةقني، هةموو ئةو كَيشانة لة ينةدرَيت و هةروةها كَيشةى خاَلة سنووري

ؤ خوىل بةهارة درَيذ بكاتةوة بؤ ن ئةطةر ثةرلةمانى كوردستان ئةمِرثةرلةمانى كوردستان تةمةنا دةكةي
ئةو ثرسة طرنطانة بَى و بة تايبةتى كة دؤخى مووضةخؤرانى هةرَيم و خةَلكى كوردستان بة طشتى و لة 
مةئسات و كَيشةيةكى يةكجار طةورة داية، بؤية داواكارين ِرةضاوى ئةو خاَلانة بكةن بؤ دانيشتنةكانى 

 زؤر سوثاس. داهاتوو
 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 بةَلَى، سوثاس كاك ئومَيد فةرموو.
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 ميد عبدالرمحن حسن:ئوبةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

تايبةت بةو باسوخواسانةى كة لة ماوةى ضةند رؤذى  1بِرطةى/  56بةناوى خواى طةورة، بةثَيى ماددةى/ 
ة خةَلكى كوردستانى نةك دةرةوةى كوردستان، خةَلكى كورد زمان باس لة رابردوو بةداخةوة ك

ثةرلةمانى كوردستان  ،َيمى كوردستان دةكةنورى هةرهةَلوةشاندنةوةى قةوارةى سياسى ياسايي و دةستو
دةرئةجنامى مَيذووى سةد ساَلةى خةَلكى كوردستانة و قةوارةى سياسى هةرَيمى كوردستان طوزارشتة لةو 

نة بةِرَيزة، ئَيمة داواكارين ثةرلةمانى كوردستان هةَلوَيستى فةرمى خؤى هةبَى كة ئةوة تاريخ و ثةرلةما
ة، ثَيش يمَيذووى طةلَيكة و هةرَيمى كوردستان قةوارةى سياسى ئَيمة قةوارةيةكى سياسى ياسايي دةستووري

، بؤية طةىل كوردستان سةرةِراى ئةو عرياقة فيدِراَلة و تازةيةى كة هةبَيت هةرَيمى كوردستان وجودى هةبَى
دؤخى ئَيستا لة بابةتى تةندروستى و دارايي و كَيشةكانى هةولَير ـ بةغدا هةمووى نيطةرانة، هةمووى 
دةبَى هةوَل بدرَيت لةاليةن حكومةت و دةزطا و دامةزراوةكان ضارةسةر بكرَين، بةآلم لة هةمووى نيطةران 

َلوةشاندنةوةى قةوارةى دةستوورى هةرَيمى كوردستان دةكرَيت، تر ئةوةية كة ئَيستا باس لة مةترسى هة
بؤية ديسان داوا دةكةينةوة ثةرلةمانى كوردستان وةكو نوَينةرانى طةىل كوردستان ئةو ثةرلةمانة بةِرَيزة 
وةكو بةشَيك لةوةى كة ئةجنامى ئةو تاريخ و سةروةرييةية، ثةرلةمانى كوردستان هةَلوَيستى لةو بارةيةوة 

 ، زؤر سوثاس.هةبَى
 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 بةَلَى، سوثاس، كاك على فةرموو.
 بةِرَيز على محةصاحل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
واتا هةشت  9/12/2019لة  1خاَلى/ 66ماددةى / 4خاَلى/ 48بةناوى خواى طةورة، بة ثَيى ماددةى/

كيؤمَينت خستومانةتة بةردةستى ئةم ثةرلةمانة بةِرَيزة و حكومةت كة مانطة بةِراثؤرت بة بةَلطة، بة دؤ
ةكانةوة يئةم ثةرلةمانة دانيشنت لةسةر قاضاغى و دزى و تاآلنى و وَيرانكردنى ئةم وآلتة لة خاَلة سنووري

مليؤن دؤالر زياترة، ئةوةى ئَيستا  سةدبكات، هةشت مانطة حةمجى فةساد لة خاَلة سنووريةكان لة 
 يش دا نةبووة، بة عةلةنى لةناو بازاِردا نووسينطةى قاضاغى دانراوة، يةعنى هةر ئةم 1991ةدات لة ِروود

مليؤن ( 35) ئايا دةكرَى بة قاضاغى خةَلكَيك دةبةى ،وضةى مانطَيك بوو( مليؤن دؤالرة وةرطرياوة مو800)
كةى بَى، بؤ ئةمة ناخرَيتة دؤالر دةست بكةوَى بؤ ئةم خةستةخانةكانى ئَيران ببةن، مةعاش ئةوة دؤخة

خاَلى يةكةم  66رؤذة وادةكةين، بة ثَيى ماددةى/ ضواردةمانط كة ئةمة  هةشتبةرنامةى كارةوة، دواى 
ةوة داواى دانيشتنى ثةرلةمامنان كردووة بؤ ئةمة ناخرَيتة  7/6طرفتى مووضة و ِرَيطاضارةكانى ئَيمة لة 

ؤ دانوستان لة بةغداوة كَيشةكة بةغدا نيية، كَيشةكة ئةم بةرنامةى كارةوة؟ نيةتَيك هةية كة حكومةت ب
دؤالر ماوةتةوة بؤ؟ لةبةرئةوةى  ثَينجهةموو طةندةَلييةية لةناوخؤدا، مانطى ثَيشوو لة بةرميلة نةوتةوة 
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ئةمة بدرَى بة كؤمثانياى سكيورتى و مةسئول و مناَلة مةسئول، لةبةرئةوةى خةدةماتَيكى زؤر هةية، 
ةكان ضاك بكات، ئةو يةكى زؤر هةية، فةرموون با ئةمانة ضاك بكات، خاَلة سنوورييندةَليلةبةرئةوةى طة

ضاكسازييانة بكرَيت، ئةم دؤخة ضارةسةر دةبَى، خاَلَيكى ديكة ئَيمة ضاوةِروان بووين داواكار بووين 
ان لةاليةن ثةرلةمان بةجدى قسةى خؤى هةبَى لةسةر لةشكركَيشى و داطريكارى خاكى كوردستان و تؤثبار

توركيا و ئَيرانةوة، ئةطةر ثةرلةمان قسةى لةسةر ئةمة نةبَى تؤ تةسةور دةكةى جاميعةى عةرةبى قسةى 
ؤ داواى دانيشتنمان كردووة لةسةر ئةمة كة بؤية ئةمِر ،هةبَى لةسةر ئةمة؟ بؤية ئةبآ ئةم ثةرلةمانة

مان واية ئةم ثةرلةمانة لةسةر دزى و اليةنى ثةيوةندار لة حكومةت دةبَى ئةم ثةرلةمان بَى، ئَيمة ثَي
طةندةَلى و نةوت و بَى مووضةيي و داطريكردنى نيشتمان كؤنةبَيتةوة ثَيويست ناكات لةسةر هيض شتَيكى تر 

 كؤببَيتةوة.
 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 سوثاس، كاك كاوة فةرموو.
 بةِرَيز كاوة عبدالقادر حسن:

 ى ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤك
بةناوى خواى طةورة و ميهرةبان، ديارة ئَيمة ذمارةى ياسايي ثةرلةمانتاران لة ثةرلةمانى كوردستان لة 

 ،ةوة واتا مانطَيك و دوو رؤذة ياداشتَيكمان ثَيشكةشى سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان كردووة 27/5
وا قةرزارة، ستان ِراى طةياندووة كةَيمى كوردمليار دؤالرةى كةوا حكومةتى هةر( 27) سةبارةت بةو

بانطهَيشتى سةرؤكى حكومةت و جَيطرةكةى و وةزيرى داراييمان كردووة، بةآلم بةداخةوة تا ئَيستا وةآلم 
نةدراوةتةوة، ئَيمة ضاوةِرَيمان دةكرد بةِراستى ئةمرؤ لة دانيشتنى ئةمرؤ ئةمة  خبراباية بةرنامةى كارى 

بةبَى ( 3) لة بِرطةى (66) ى بةثَيى ثةيِرةوى ناوخؤ و ماددةىثةرلةمانةوة، ضونكة خؤت دةزان
رؤذ ئةم دانيشتنة ِرَيك خبات كة بةداخةوة ِرَيكى  ضواردةسةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان لةماوةى 

نةخستووة، بؤية رةخنةكةمان ئاراستةى ئَيوةى بةِرَيزة وةك سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان، يةعنى 
ئةو بابةتانةى كة ئةمرؤ دةخرَينة طفتوطؤ و قسةى لةسةر دةكرَى، بةِراستى هيضى طرنط  ثةرلةمان ئةمرؤ

 مليارةكة بة قةد ئةو ضوار سةد مليار دينارة كة لة بةغداوة هاتووة بؤ مووضةى مووضة( 27) نني بةقةد
%ى ناياسايي 21خؤرانى هةرَيمى كوردستان، بةآلم تا ئَيستا نازانني ضى ىَل هاتووة، سةبارةت بة بِرينى 

مووضةى مووضةخؤرانى هةرَيمى كوردستان، بةِراستى جَيطةى داخة نيطةرانى ئَيمةية بة تايبةت 
فراكسيؤنةكانى ئؤثؤزسيؤن، يةعنى نازانني ثةرلةمان هةست دةكةين بة ئةنقةست واى ىَل دةكرَى، بة 

ةنَيك لةناو ثةرلةمانى كوردستان، بَى ئةرزش دةكرَى لةاليةن ضةند الي ئةنقةست بةِراستى بَى بايةخ دةكرَى
ناكرَيت بةِراستى ثةرلةمان لةو حةدةسة طرنطانةى كة ئَيستا هةية بة تايبةت كة ثةيوةندى بة قوت و 
 ذيانى هاووآلتيانى هةرَيمى كوردستانةوة هةية، ثةيوةندى بة مووضةوة هةية بةو دزى و تاآلنكاريةوة
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تؤ ِرَيطة  ةمانطة ثةرلةمانى كوردستان كؤنةبؤتةوة، مةعقول رضوا........... بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمانة 
 نةدةى من دوو دةقيقة قسة بكةم....

 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

مامؤستا ابوبكر فةرموو، كاك كاوة قسةت كرد، من ِرَيطةت دةدةم، شتَيك كة ِرووى نةداوة مةيَلَى، 
هةر بةِرَيزَيك كةبيةوَى قسة بكات لةسةر  ،او ئةم ثةيِرةوى ناوخؤيةفةترةيةكى ديارى كراو هةية لةن

خاَلَيك ِروونكردنةوةيةكى ديارى كراوى هةية هةموو رةفيقةكانى تؤش دةستيان هةَلرِبيوة، هةمان قسةى تؤ 
 دةكةن، هةمان دَلسؤزى تؤى هةية، مامؤستا ابوبكر فةرموو.

 بةِرَيز ابوبكر عمر عبداهلل:
 ى ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤك

ةوة ياداشتَيكمان 19/5/2020لة ( 5) ئَيمة لة ليذنةى كاروبارى ثَيشمةرطة بة نووسراوَيكى ذمارة
بؤ ئةجنامدانى كؤبوونةوةيةكى ثةرلةمان تايبةت بة طفتوطؤ كردن لةسةر  ،ئاراستةى بةِرَيزتان كردووة

بابةتانةى تر كة رةهةندى دارايي ةكانى دةرةوةى ئيدارةى هةرَيم، لةطةَل ئةو يدؤخى ناوضة كوردستاني
هةية، ئةم بابةتة رةهةندَيكى نيشتمانى و نةتةوةيي هةية، لةو ناوضانة ليذنةكةى ئَيمة سةردانى مةيدانى 
كردووة، بؤشايي ئةمنى هةية، تريؤرستانى داعش خؤيان ِرَيكخستؤتةوة، هاووآلتيانى كورد و ثَيشمةرطة 

تة سةر ماَلة كوردةكان لةو طوندانة كة ئةمة تةعريبَيكى مونةزةمة ِرؤذانة شةهيد دةكرَين، هةَلدةكوترَي
جارَيكى تر ِروودةداتةوة، ثَيمان سةيرة ئةمة نةخراوةتة بةرنامةى كار، من ثشتطريى لة هةموو ئةو 
هةظاآلنة دةكةم كة شكؤى ئةم ثةرلةمانةية كةباسى دةكةن هةيبةتى ئةم ثةرلةمانة لةوةية كة دةست بؤ 

حةيةوى و ضارةنووسسازانة بةرَى، بةداخةوة دةتوانرا لةطةَل ئةم دوو بِرطةيةى كة ئاماذةتان ئةم مةسةلة 
دوو بِرطةى ترى ئاوا هةستياريش كة ياداشتةكان الى جةنابتانة خبرَيتة بةرنامةى كارةوة،  ،ثَيى كردووة

ثةرلةمان و ثاشان  بؤية بةِراى ئَيمة بةرثرسياريةتى ئةوة لة ئةستؤى ئَيوةية و دةستةى سةرؤكايةتى
 هةموو ثةرلةمنتاران كة دةبَى لة ئاستى ئةم قؤناغة هةستيارة دابني، زؤر سوثاس.

 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا
 بةَلَى سوثاس، جوان خان فةرموو.

 بةِرَيز جوان يونس حممد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ةوة لة كؤبوونةوةى  13/5ى دةرةوةى هةرَيم لة ثةرلةمان لة ئَيمة وةكو ليذنةى ناوضة كوردستانيةكان
بِرطةى يةكةم كة ذمارةى ياسايي ئةندامان تةواو بووة واذوومان  66ليذنة بة ثَيى ثةيِرةوى ناوخؤ ماددةى/

ةكان كة طيانى يكردووة و داواى جةلسةى ثةرلةمانيمان كردووة  لةسةر دؤخى ناوضة كوردستاني
اوضانة سةالمةت نيية و هةِرةشةكانى داعش ِرؤذبةِرءذ بةرةو زياد بوون دةِروات زةوى هاونيشتمامنان لةو ن

داواى دانيشتنمان كرد دةبوواية ئةمرؤ  ،زاريانة دةسوتَينرَيتكة بذَيوى ذيانيان لةسةر زةوى و و زاريان
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ابةتَيكى ئةطينا بةزووترين كات دةبَيت ئةو جةلسةية بكرَيت، ضونكة ب ،خبرَيتة بةرنامةى كارةوة
نيشتمانيية و زؤر طرنطة لة كاتَيك دا ئَيمة طلةيي لة هةموو ئةو بةرثرسانة دةكةين كة لة كوردستان 
دةطوزةرَى يةكةم جار طلةيي لة خؤمان بكةين بايكؤتى ثةرلةمامنان كردووة و جةلسةمان نةكردووة، 

 سوثاس.
 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

، بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان وةآلمى ئةو نوقتة نيزاميانة دةدةمةوة، ئةطةر دواى ئةوة بةَلَى سوثاس
م با وةآلميان بدةمةوة، بةِرَيزان يةك ين دَلنيا بن وةرتان دةطرم، بةآلثَيويست بوو نوقتة نيزامى تر وةربطر

ةر هةرَيمى كوردستان مليار دؤالر قةرز لةس( 27) يةك وةآلمتان دةدةمةوة، سةبارةت بة راطةياندنى
ئةم دؤسيةية خؤتان دةزانن ئَيستا لةالى ديوانى  ،لةاليةن بةِرَيز سةرؤكى حكومةتى هةرَيمى كوردستانةوة

ضاودَيرى دارايية، ئَيمة بة بةردةوامى لة ثةيوةندين لةطةَل ديوانى ضاودَيرى دارايي تةنانةت ئةم 
مة يةك شةممة وردبينيةكامنان لةسةر ئةم مةبلةغة بةيانيةش قسةمان لةطةَل كردوون ئةوان ئةَلَين ئَي

قةرزةى كة راطةيةنراوة تةواو دةبَى، دَلنياتان دةكةينةوة دواى ئةوةى كة وردبينى ديوانى ضاودَيرى دارايي 
تةواو دةبَى و ئةو ليستة و ئةو خشتة وردبينى كراوة دَيتة ثةرلةمانى كوردستان  دةيدةينة ليذنةى دارايي 

كؤبوونةوةيةكى تايبةت بة ئامادةبوونى حكومةتى هةرَيمى كوردستان سةبارةت  ،امادة دةكةنِراثؤرتيان ئ
بة ئةم دؤسيةية لة ثةرلةمانى كوردستان ئةجنام دةدرَيت، سةبارةت بة بابةتى مووضة و قةيرانةكان و لَي 

ئةو ياداشتةية  ،ياداشتَيكةبِرينةكان لةِراستى دا ئَيمة زياتر لة ياداشتَيكمان ثَى طةيشتووة ئةوةى ئةخرييان 
( 24) كة بةِرَيز مامؤستا عبدالستار باسى كرد فةرمووى دوَينَى هَيناويةتى داوايان كردووة كة لة ماوةى

سةعات دا خبرَيتة بةرنامةى كار لةِرووى ثةيِرةويييةوة دروستة، بةآلم قسة كردن لةسةر ئةو دؤسيةية بة 
تان طرنطى و بايةخى خؤى لةدةست دةدات، ئَيمة لةو ِروانطةيةوة بَى ئامادةبوونى حكومةتى هةرَيمى كوردس

ؤ دامان نةنا، بةآلم دَلنيا بن لة ِرَيزبةندييةك كة بؤ دانيشتنةكانى ثةرلةمانى لةبةرنامةى كارى ئةمِر
( 30) كوردستان داي دةنَيني و ئةو بابةتة بابةتَيكى سةرةكيمان دةبَى و لة ئَيستاشةوة بةر مةبناى ماددةى

ة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان داوا لة ليذنةى دارايي دةكةم كؤبوونةوةى خؤيان بكةن  بؤ ل
سةبارةت بة داهاتةكانى  ،ئامادةكردنى ِراثؤرتَيكى تَيروتةسةل بة هاوئاهةنطى لةطةَل وةزارةتى دارايي

وةية، دَلنيا بن ئَيمة ئةوة ة طشتييةكانيان و بذاردةكانيان بؤ ئةو كؤبوونةيهةرَيمى كوردستان  و خةرجي
دةخةينة ناو ِريزبةندييةكةوة، ئةوان بةخؤيان كؤبوونةوةيةكيان كردووة و داواى ئامادةكردنى راثؤرتَيكيان 
ىَل دةكةين، سةبارةت بة دؤخى تةندروستى بةهةمان شَيوة دةخيةينة ناو ِريزبةندييةكةوة، ضونكة ليذنةى 

ةكان و ليذنةى ثَيشمةرطةش داوايان يبة ليذنةى ناوضة كوردستانيتةندروستى داوايان كردووة و سةبارةت 
ىَل دةكةم لة ئَيستاوة كة ِراثؤرتَيكى تَيروتةسةل بةهةمان شَيوة هاوبةش بَى لة نَيوان هةردوو اليةن دا 

ئَيمة ئاراستةى  ،سةبارةت بة مةترسيةكان و بةو تةوةرانةى دةيانةوَى قسةى لةسةر بكرَى ئامادة بكةن
سةبارةت بةو  ،تى هةرَيمى كوردستانى دةكةين و داواى ئامادةبوونى وةزيرانى تايبةمتةند دةكةينحكومة
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دؤسيةيية هةتا ئَيوة ليذنةكانى ثةرلةمان زووتر ِراثؤرتةكان ئامادة بكةن ئَيمة زووتر كؤبوونةوةكةى 
ةكان يوازة سنووريثةرلةمان بة ئامادةبوونى حكومةتى هةرَيمى كوردستان دادةنَيني، سةبارةت بة دةر

بةِراستى يةعنى يةكَيكة لةو بابةتانةى كة زؤر زؤر طرنطة و كاك على راست دةكات هةوَلَيكى زؤرى لةو 
بارةيةوة داوة ِراثؤرتى بؤ ئَيمة هَيناوة، ئَيمة ئاراستةى حكومةمتان كردووة، حكومةت لةِرابردوودا داواى 

ن دةست بةهةندَيك ضاكسازى دةكةن، هةندَيك بِرياريان هةندَيك كاتيان كرد لةو بارةيةوة كة ئةوان خؤيا
دةركردووة ثَينج بِريارة كة هةموويان ليذنةيان بؤ دروست كراوة، ئَيمة دةبَى بةدواداضوون بؤ جَى بةجَى 
كردنى ئةو بِريارانة بكةين، ئةطةر نا جارَيكى تر جةخت دةكةينةوة بؤ نووسراوةكةى كة ثَيشرت 

كؤبوونةوةيةكيش سةبارةت بة دةروازة سنووريةكان ئةجنام بدةين، ئامانج لة بؤ ئةوةى  ،ناردوومانة
درَيذكردنةوةى هَيزى تةشريعى بةهارة بؤ ماوةى مانطَيك ئَيمة دةمانويست لةِراستى دا لةوَى باسى بكةين، 

نةوة، ضونكة دةبَى هؤكارةكةى باس بكةين بؤضى ئَيمة دةمانةوَى مانطَيك ئةم وةزرة تةشريعية درَيذبكةي
بؤ هةموو ئةو بابةتانةى كة بةِرَيزتان ئاماذةتان ثَيدا و ئَيمةش لة دةستةى سةرؤكايةتى باوةِرمان واية كة 
قةيرانةكانى ئَيستا كة ِرووى لة هةرَيمى كوردستان كردووة هةمووى هى ئةوةن كة ثةرلةمانى كوردستان 

ى فراكسيؤنةكانتان وتراوة و ئةوةى كة ضةند دانيشتنَيكى يةك لة دواى يةك بكات، ثَيشرتيش بة سةرؤك
ةكة درَيذ بكةينةوة، دةمانةوَى وةرزى تةشريعى وَى ماوبةِرَيز كاك هَيمن ئةيَلَيت كة ئَيمة دةمانة

درَيذبكةينةوة بؤ ئةو ئاماجنانةى كة لةم كؤبوونةوةية ئيعالمنان كرد، سةبارةت بة نوقتة نيزاميةكةى 
كردن لةسةر هةَلوةشاندنةوةى قةوارةى هةرَيمى ةِراستى دا قسةم ئومَيد خؤشناو لبراى بةِرَيزم كا

ى كوردستان جطة لةوةى كة بةرهةمى خوَينى مكوردستان هى هةَلوةستة لةسةر كردنة، قةوارةى هةرَي
يةتى بةرهةمى ئةو ِرةجنة زؤرةية كة هةزاران ذنى يِرةنج و تَيكؤشانى تَيكؤشةرةكان ،شةهيدانى طةلةكةمانة

خؤيانيان لةثَيناوى بةخَيوكردنى منداَلة بَينازةكانيان دانا فرمَيسكى ئةو دايكانةى كة  كورد طةجنَيتى
شةهيد بوون، تَيكؤشانى ضةندان ساَلةى انيان بةجوانةمةرطى لةبةردةستياندا هةَلطريا وِرؤَلةك

دةستوورى بَيجطة لةوة كة ئةمة زؤر زؤر طرنطة قةوارةى هةرَيمى كوردستان قةوارةيةكى  ،ميللةتةكةمانة
كة ئَيمة  ،باوةِرثَيهَينراوة لةسةر ئاستى عرياق و لةسةر ئاستى ناوضةكة و لةسةر ئاستى نَيودةوَلةتى

خؤى مةبدةئى  1992هةرَيمَيكى فيدِراَلني و ثةرلةمانى كوردستان ئةم ثةرلةمانة بةِرَيزة لة ساَلى 
ةشاندنةوةى ئةم قةوارةية قسة كردنَيكة فيدِراَليةتى ثةسةند كردووة، بؤية هةر قسة كردنَيك لةسةر هةَلو

ةتى ئةو قسةية بكرَى، يدةبَى قسة لةسةر مةبدةئى دةستوووريةتى ئةو قسةية بكرَى و قسة لةسةر قانوني
ئَيمة لة دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان و دَلنيام ئَيوةش هةمان بؤضوونتان هةية ثَيمانواية 

وردستان، نوخبة ثةرلةمانتاران، ِرؤذنامة، ِراطةياندنةكان هةض قسةيةكيان دةكرَى ئاسايية خةَلكى هةرَيمى ك
لةسةر ئةدائى حكومةت و ئةدائى ثةرلةمان و ئةدائى سةرؤكايةتى هةرَيم هةر دامةزراوةيةكى ترى ئةم 

وة و دةوَلةتة هةبَى، دةكرَى قسةيان لةسةر سيستم هةبَى، هةر شَيوازة قسةيةكيان هةبَى دروستة و ِرَيثَيدرا
دةضَيتة ضوارضَيوةى ِرا دةربِرين و ِرادةربِرينى ئازادانة كة هةموومان دةبَى ِرَيزى بطرين، بةآلم قسة كردن 
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لةسةر قةوارةى هةرَيمى كوردستان قسة كردنَيكة كة نابَى ئَيمة لة ثةرلةمانى كوردستان قبوَلمان بَيت، 
ثَيى هَيناوة و دةنطمان ثَيى داوة، قسةية  ضونكة قسةية لةبةرامبةر مةبادئى دةستوورى كة باوةِرمان

لةبةرامبةر يان بابَلَيني ناكؤكة لةطةَل ئةو بِريارةى كة لَيرة لة ثةرلةمانى كوردستان بؤ تةسبيت كردنى 
دراوة و هةرَيمى كوردستان قةوارةكةى ديفاكتؤيةك بووة بؤ ثَيش  1992فيدِراَليةت وةكو مةبدةئ لة ساَلى 

بووة بة هةرَيمَيكى دةستوورى كة لةسةر هةموو كةسَيك ثَيويستة ِرَيز لة ش  2003و دواى  2003
ةت و طةورةيي ئةو قةوارةية بطرَيت، بةِرَيزان ئةطةر دواى ئةمة دواى ئةوةى كة يدةستووريةت و قانوني

دةزامن كؤبوونةوة بؤ ئةوة دةكرَيت و ماوةكة بؤ ئةوة درَيذ دةكرَيتةوة قسةيةكتان هةية وةكو نوقتة 
يزامى وةرتان دةطرين ئةطينا دةست بة بةرنامةى كارةكةمان بكةين، جياوازة لةو شتانةى كة وتراوة ن

 روثاك خان؟ فةرموو.
 بةِرَيز روثاك امحد رمحان:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

وَيِراى دةست خؤشيم بؤ سةرجةم ئةو هاوِرَييانةى كة باسيان لة مووضة و قوتى خةَلك كرد، ئةو 
ى كة ئَيمة داومانةتة دةستةى سةرؤكايةتى و بةِرَيزت وةآلمت دايةوة، من خاَلَيكى ترى ثةيِرةوى ياداشتانة

هةَلوةشاندنةوةى ثارَيزبةندى لةاليةن بةِرَيزتةوة درا  14/6/2020لة ( 37) هةية كة بِريارى ذمارة
يان ئايا كةنطى  ؟بؤ وةقائيع لةسةر ثةرلةمانتار )سؤران عمر( كةلةاليةن بةِرَيزتةوة دةركرا، ئايا نَيردراوة

 سوثاس. ؟ةجَى كردنةوة و جَى بةجَى دةكرَىدةضَيتة بوارى جَى ب
 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

لةِراستى دا من ثَيم خؤش نةبوو ئةمة بكةين بة بابةتى كؤبوونةوةى  ثةرلةمان، بةآلم بةَلَى ناردوومة بؤ 
ائيع بآلوبووةوةو قوةتى ئيلزامى وةرطرت ئةو كات دةينَيرين بؤ دادطاكانى وةقائيع هةر كاتَيك لة وةق

 ئيستئناف، بةَلَى كاك سريوان فةرموو.
 بةِرَيز سريوان فرج حممد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

تةبعةن هةموومان دةزانني ئةركى لةثَيشينةى ثةرلةمانتار جطة لة ياسا دةركردن  58بةثَيى ماددةى/
ة، لةو كاتى كةرةنتينةية بؤ خؤم بةدواداضوونَيكى زؤرم كردووة زؤرينةى ثرسيارةكان بةدواداضوون

ئاراستةى بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان كردووة، ثرسيارةكامن هةمة ضةشنة بووة، تا ئَيستا وةآلمى يةك 
؟ يةكةم شت ثرسيارم وةرنةطرتووةتةوة، دوو منوونةى بةسيت دةهَينمةوة، بزانة ثرسيارةكامن طرنطة يان نا

ئايا لةم ثةرلةمانة بةِرَيزة  ،ثرسيارم ئاراستةى بةِرَيز وةزيرى دارايي كردووة و وتوومة 5/3لةِرؤذى 
داوامان كرد و طومتان هةموو فةرمانبةرَيك كارتَيكى بانكى بؤ بكرَيتةوة بؤ ئةوةى حسابَيكى هةبَى و 

ية، ثرسيارى كردووة وتوومة ئةم ليستةى كة ثارةكةى بؤ خبرَيتة سةر ئَيستا نة ثارة هةية و نة حساب هة
ضونكة هةموومان قةرزارين،  ،بآلودةكرَيتةوة ئةم حةياضوونةى خةَلك كة لة وَيب سايتةكان دا دوا ئةكةون
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هةرضى ميللةت هةية قةرزارة، قةرزارةكة تةلةفونت بؤ ئةكا مامؤستا بةيانى مةعاش وةردةطريَى كة 
( 400) ثاى ضى، ئةم ثارةيةى كة ئَيستا لةذَير دةستى حكومةت داية مةعاش وةرناطريَى، ئةم ليستةيةلة

ية بؤ لةيةك رؤذدا تةوزيع ناكرَى بؤ لة سَي رؤذ دا تةوزيع ناكرَى، بؤ نايدةن، من لَيرةوة  (200) مليارة و
م ديسانةوة داوا دةكةم بةِرَيز وةزيرى دارايي و بةِرَيز هةركةسَيك بةرثرسة سةرؤكى حكومةت وةآلمى ئة

ثرسيارة و وةآلمى ئةم ليستةية ضيية، ئَيستا ئةم ليستةى هاتؤتةكايةوة ثارةكة لةبةردةستيانة 
رؤذ مووضةيةك تةوزيع بكةى؟ ثرسيارى ( 27) ئةى هاوار ئةمة لة كوَى هةية، بة 27/7خانةنشينيان 

لة ناو وةزارةتى  تريشم ئاراستةى بةِرَيز وةزيرى ناوخؤ كردبوو، ئةمة زؤر زؤر طرنطة ئةمة طةندةَليةكة
هةزار بةاليةنى كةمةوة ئةندامى هةية،  (160) ئَيمة هةموومان دةزانني وةزارةتى ناوخؤ ،ناوخؤدا

هةزار، ئةمانة بةثَيى ياسا وةآلمةكانى وةزارةتى ناوخؤ كة هةموو ساَلَيك هةموو  (200) ثَيشمةرطةى
هةزار  (110) اوينة، دةستى بةكارمةندى بؤى هةية دوو  دةست جلى وةربطرَى، بة زستانة و بة ه

ةوة يةك كارمةندى وةزارةتى ناوخؤ بثرسن و ليذنة دروست بكةن  2013بةاليةنى كةمةوة دراوة، لة ساَلى 
يةك كةس يةك جل يةك كراسى وةرنةطرتووة، ثارةكة دراوة بة كؤمثانيا و كؤمثانيا ناوى الى من هةية و 

ى ناوخؤ جوابى نةياومةتةوة، با من بة بةسيتى ئةو ثارةية يةك كةس وةرى نةطرتووة و تا ئَيستا وةزارةت
 مليارةكة......... دكتؤرة ئةم قسةية دةكةم دةرؤمة دةرةوة......  . (400) ضةندة، لة
 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 ةرموو.كاك سريوان جا ضؤن دةبَى قسة بكةيت و برؤيتة دةرةوة، طوَى لة خةَلكى تر بطرى، ف
 بةِرَيز سريوان فرج حممد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

هةزار نةفةر بكة، زةربى دووجار لة مانطَيك دا ( 312) هةزار دينار زةربى( 200) وةآلممان بةنةوة،
وةآلمم  ،بزانة ضةند ثارة لةم وآلتة خراوةتة ناو وةزارةتى ناوخؤ 2020و  2013لةساَلَيك بيكة زةربى 

 دةوَى، سوثاس.
 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 بةَلَى سوثاس، كاك حمسن فةرموو.
 :مصطفىبةِرَيز حمسن حسني 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ئاخافتنَيت من خاَلَيت ثةيِرةوةى نينة، ئةطةر جةنابت ِرآ دا دَى ئاخافتنَيت بةردةوام ت، وةكى جةنابَى وة 

كوردستانَى شةركا نةخوازراو ثةيدا بووة و خةَلكى مة سظيل بكا  قوربانى،  ئاطادارن ل سنوورَيت هةرَيما
ئةو جارَى بناظَى خؤ و ب ناظَى ثةرلةمانَى كوردستانَى حةزكةم سةرةخؤشيي ل ماَلباتَى وان دكةم 
هاوبةشَيت خةما وانني، ئةظ بابةتة هةمى سنوورَيت هةرَيما كوردستانَى طر، بةآلم من دظَيت تنها لةسةر 
دةظةرا شيالدزَى و  دةروبةرَى ِراوةستم، ضونكى بةِراستى شيالدزَى نووكة بووية زيندانةكا طةلةكا بضووك 
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خةَلكَى مة هةموو حةصرى تَيدادان، ئةو دةظةرَيت كو خةَلكي طوندَى مة ل  دةظةرا ِرَيكانيا و نَيروة و 
ةخوازروى سةثاندن بؤ ظَى مةنتةقَى و دؤسكيية طوندَيت كو دكةظنة جوطرافيي توركيادا، ذ بةر وى شةِرى ن

طوندَيت كةظنة سنوورى توركيا دَى قةِرةبوو كرن ذ اليَى حكومةتا توركياظة، ئةوة سى ساَلة خةَلكَى مة 
ئاوارةبى ذ وان طوندا هةمى حماصرة بني، هةتا نوكة يةك كةس نةهاتية قةرةبوو كرن، ئةز دخازَى دكةم 

بَيتة ظة كرن، دطةل حكومةتا بةغدا موناقةشةيى و خةَلكى مة بَيتة  ليذنةيةك بَيتة ثَيك ئينان كةيسةك
 قةرةبوو كرن، زؤر زؤر سوثاس.

 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 بةَلَى سوثاس، كاك د.ِرَيبوار فةرموو.

 بةِرَيز ِرَيبوار عبدالرحيم عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لةثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان لة ئةرك و  18يهرةبان، بةثَيى ماددة/بةناوى خواى طةورة و م
بةو شَيوةية نةهاتووة كة بةِرَيز  ،ئةرك و دةسةآلتة( 14) دةسةآلتةكانى بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان كة

ز كة سةرؤكى ثةرلةمان بة نووسراوَيك بتوانَى مافى طةِرانةوةى ثارَيزبةندى بؤ ثةرلةمانتارَيكى بةِرَي
ثارَيزبةندى بؤ هةَلطرياوة لةسةرى و بة نووسراوَيك بِريارَيكى تةشريعى هةَلوةشَينَيـتةوة، بِريارى تةشريعى 
دةبَى ئيلال بة بِريارى تةشريعى هةَلدةوةشَيندرَيتةوة، ئةطةر بَيتو نووسراوَيكى بةِرَيزتان هةَلبوةشَيتةوة، 

 اخةين و بضينة ماَلى خؤمان.ئةوا ثَيويست بة ثةرلةمان ناكات و ثةرلةمان د
 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 ئةوة ِراى خؤتة، كاك نزار فةرموو.

 بةِرَيز نزار مال عبدالغفار:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

  بكةم زةمحةت نةبَى....بةناوى خوداى طةورة، من دوو خاَلى ثةيِرةويم هةية حةزدةكةم ئاماذةى ثَى
 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئز د.ِرَيواز فابةِرَي

بةَلَى دةرفةت بدةن بؤ ئةوةى كاك نزار قسةكانى بكات، كاك د.ِرَيبوار بَى دةنط بة، كاك نزار جةنابت 
 بةردةوام بة فةرموو.

 بةِرَيز نزار مال عبدالغفار:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ى، دوو خاَلى ثةيِرةويم هةية ئةطةر طوَيم ىَل بطرن بةناوى خوداى طةورة، نزار سورضى لة فراكسيؤنى ثارت
كة باس لة سوَيند خواردنى ياسايي دةكرَيت، ئَيمة كة  3لة خاَلى/ 12زةمحةت نةبَى، يةكيان لة ماددةى/

لَيرة لة ثةرلةمان سوَيندى ياسايي دةخؤين دةبَى ئَيمة بةرثرس بني بةرامبةر بةو سوَيند خواردنة 
كَيتى طةل و ثاراستنى خاك دةكات، بؤية ثَيويستة ئَيمة وةكو ثةرلةمان هةَلوَيستمان ياسايية، كة باس لة ية
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هةبَى لةسةر شكاندنى ئةم سوَيند خواردنة، ئةمةيان يةك، هةركةسَيك كة داواى سِرينةوةى قةوارةى 
ان دةكةم سياسى هةرَيمى كوردستان دةكات دةبَى بةرثرس بَى لةو سوَيند خواردنة، بؤية داوا لة بةِرَيزت

كة باس لة سوَيندخواردنى ياسايي دةكرَيت، ئةمةيان  3خاَلى/ 12كةوا هةَلوةستةمان هةبَى لةسةر ماددةى/
خاَلَيك، خاَلَيكى ترم بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان، لَيرةوة داوا دةكةم هةر دوو وتةى بةِرَيز كاك سريوان و 

 ة ثرؤتؤكؤَل بسِرَينةوة، زؤر سوثاس.روثاك خان لة خاَلى ثةيِرةوى نةبوو بؤية داوا دةكةم ل
 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

بةَلَى سوثاس، كاك سريوان تؤ جوابى مةدةرةوة، من قةرار دةدةم الى دةبةين يان الى نادةين، ثَيويست 
ت بة بةرنامةى ناكات تؤ جواب دةيتةوة، ئةطةر دووبارةية ئةم شتانة دةست بة بةرنامةى كار دةكةين، دةس

كار دةكةين زؤرمان وةرطرت، مامؤستا تؤ لة من باشرت دةزانى بؤضى ثةرلةمان دانيشتنةكانى نةكردووة، 
ئةزانى ضى تؤ لة من باشرت دةزانى بؤضى دانيشتنةكانى ثةرلةمان نةكراوة، هةض كةسَيك قسة بكات، حةز 

 فةرموو.ناكةم تؤ قسة بكةى، حةز دةكةم دانيشى،  مامؤستا عبدالستار 

 :قادر بةِرَيز عبدالستار جميد
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةناوى خواى بةخشندةى ميهرةبان، بةالى منةوة دوو قسة هةية ئةطةر زةمحةت نةبَى طوَى بطرن، واهلل 
 ن، ئَيمة ئَيستا بؤ ِراى طشتيش....سةبارةت بةو بابةتةى كة باسكرا قةزيةى قةوارةى هةرَيمى كوردستا

 د.ِرَيواز فايق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز 

ببورن ئةو دةرفةتة مامؤستا عبدالستار بة نووسراو داواى كردووة، بة تايبةتيش بؤية ئةو دةرفةتةى 
 يةكةمان ثَى دةَلَيت، فةرموون. يلةبةرئةوةى سةرؤكى فراكسيؤنى كؤمةَلة، بؤية ِرةئ ،دةدةينَى

 بةِرَيز عبدالستار جميد قادر:
 رؤكى ثةرلةمان.بةِرَيز سة

سةبارةت بة قةوارةى هةرَيمى كوردستان ئَيمة لةطةَل ئةوةين كة ئةم قةوارةى هةرَيمى كوردستانة دروست 
ساَل بوومةتة ثَيشمةرطة ( 17) بووة، خوَينيشمان لة ثَيناوى دا ِرشتووة، من لة بارةى خؤمةوة طضكة بوومة

 نا و وازمان لة هةموو ذيانى خؤمان هَينا ئةو كات لةبؤ كوردستانَيكى ئازاد ببينني، وازمان لةمةكتةب هَي
، يةعنى نةك هةر ئَيمة بوونى ئةم قةوارةية بة ثَيويست دةزانني، بةَلكو ئَيمة دةوَلةتَيكى سةربةخؤ (87)

بة ثَيويست دةزانني بؤ هةرَيمى كوردستان، بةآلم ئةم دةوَلةتة لةسةر ئةساسى دادطةرى بَى، لةسةر ئةساسى 
بَى و لةسةر ئةساسى ياسا سةروةر بَى، يةعنى قةوارةى هةرَيمى كوردستان ثرسيار دةكةم بة  موئةسةسات

ة، قسةو نووسينى يةكَيكى ديكة هةَلدةوةشَيتةوة؟ كاكة قةوارةى هةرَيمى كوردستان بة زوَلم هةَلدةوةشَيتةو
سا هةَلدةوةشَيتةوة، بةجَى نةكردنى يابة فةساد هةَلدةوةشَيتةوة، بةخراثة هةَلدةوةشَيتةوة، بة جَي

با ئةم قةزيةية  ،حةقيقةتةن، ئايا كَى خةَلكى وا ىَل كردووة دةثرسم يةعنى بةرثرسيارانة با قسة بكةين
تاوتوَى بكةين، كَى واى كردووة و ضى واى كردووة خةَلك بَى ئومَيد بَى، كاكة با قةوارة هةر نةمَينَى، 
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ةقام ثرسيار بكة خةَلك بَى تاقةتة، خةَلك نيطةرانة، يةعنى هةر يةك كةس واى وتووة؟ برؤ دةجار لة ش
 خةَلك ذيانى نةماوة، ........... .

 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 سوثاس، بةَلَى زؤر سوثاس، سةرضنارخان فةرموو.

 بةِرَيز سةرضنار امحد حممود:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةرؤكايةتى ثةرلةمانيشة ووى ياساييةوة بةرزكردنةوةى ياداشتة، واجبى كارى ثةرلةمانتارى ِراستى لةِر
ئةبَى وةآلمى ئةو ياداشتانة بداتةوة كة ذمارةى ياسايي  ،ثَيى ثةيِرةوى ناوخؤ كاربكاتئةطةر بة

ثةرلةمانتار ياداشتمان لة  حةظدةئَيمة  1بِرطةى/ 66ثةرلةمانتاران ثَيشكةشى دةكةن، بة ثَيى ماددةى/
طَيك و دوو رؤذة ئَيمة ياداشتمان داوة لةسةر ئةوةى كة بةِرَيز سةرؤكى حكومةت ئيعالنى كرد مان 27/5

مليار قةرزارة، يةعنى ئَيستا ئةو ِروونكردنةوةية ئَيمة داوامان كرد كة سةرؤكى حكومةت  (27) كة هةرَيم
ن تا ِراى طشتى خةَلك بزانَى لةطةَل جَيطرةكةى و لةطةَل وةزيرى دارايي بَين ِروونكردنةوة بدةن بة ثةرلةما

 لةسةرضى و ئةم قةرزة ضؤن كراوة و لةضيا كراوة و لةضيا سةرف كراوة؟ .... با قسةكةم تةواو بكةم.
 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

ن لةسةر ئاخر ِراوةستة، من فكرةكةت ثَى بَلَيم، ئَيمة خؤمان دامانناوة كؤبوونةوةيةكى ثةرلةمانى كوردستا
قةرزةكان بكةين، بةآلم حكومةتى هةرَيمى كوردستان مافى خؤيةتى لة دواى ووردبينى كردنى خشتةكة بؤ 
ئَيمة بنَيرَى، حةقيةتى حكومةتة كة ئةم خشتةى قةرزانة كة ئيعالنى كردووة بينَيرَى بؤ ديوانى 

ن وان ثَييداوة و بووة بة قانوضاودَيرى دارايي كة دةستةيةكى سةربةخؤية هةموومان لةم ثةرلةمانة دةنطم
ونة ئيشةكانى خؤى دةكات و بةبةردةوامى من لةطةَل بةِرَيز سةرؤكى دةستة قسة دةكةم و وكة بةو قان

ثةيوةندميان هةية، هةر كاتَيك وردبينيةكة تةواو بوو دَلنيا بن لةوةى دانيشنت دةكرَيت، مةطةر دانيشنت 
ةكرابَى، حكومةت ئامادةنةبوو حةز دةكةن بةيانى دانيشنت بكةين وردبينى نةكرابَى خشتةكة، ئيقرار ن

دةكةين، بةآلم سوودى نيية ئةبَى هةموو ئةو عناصرانةى تةواو ببَى كة تةواو بوو ئَيمةش لة دةستةى 
مليار قةرزارين و ئةطةر قةرزارين بؤضى ( 27) سةرؤكايةتى وةكو ئَيوة جَيى ئيهتماممانة بزانني ئَيمة

ان قةرز كردووة؟ لةبةرئةوة ثَيتان وانةبَى ئَيمة نامانةوَى كؤبوونةوة بكةين، ئَيمة قةرزارين؟ لة كَيم
دةمانةوَى كؤبوونةوة بكةين و دؤخَيكى تايبةت هةبووة، جطة لة دؤخى تةندروستى ئَيمة ويستوومانة 

باشرت  بؤ ئةوةى كؤبوونةوةيةك بكةين جَيى خؤى بطرَى، هةمووشتان لة من ،نةفةسةكان هَيور تر ببنةوة
دةزانن ئةجنام نةدانى كؤبوونةوة لة ماوةى مانطَيك مانطى ِرابردوودا لةبةرضى بووة، لةبةرئةوة با ئَيمة 
قسةيةك بةرامبةر بة يةكرتى نةكةين كة خؤمان لةناو واقيعةكةين، ئَيمةش لةطةَل ئةوةين كؤبوونةوة 

 لةسةر قةرزةكان بكرَى، طلستان خان فةرموو.
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 يد محد:بةِرَيز طلستان سع
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لةثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان دةمةوَى   1لة بِرطةى/ 56بةناوى خواى طةورة، بةثَيى ماددة/ 
باس لةسةر ثرسى ضاكسازيةكانى هةرَيمى كورستان بكةم ض ضاكسازى طةورة و ضاكسازى ذنان و مناآلن، 

زيندانيانة زؤر لة ثةرةسةندنداية و  ةخؤشى كؤرؤنا لةناو ئةوديارة لة ئَيستادا مةترسى بآلوبوونةوةى ن
مرؤظ، بؤية زؤر بة ى مافى بؤتة جَيطةى بةِراستى فشار بؤ ئَيمةش وةكو ليذنةى كاروبارى كؤمةآليةت

ةكة لةناو سزادراوان دا هةية و يثَيويستى دةزامن ئةم ثةرلةمانة بةِرَيزة ئاطادار بكةمةوة لةوةى كة نةخؤشي
بري لةوة بكةينةوة  ،ان دةركردووةيبةوة دةكات هةروةكو وآلتانى دراوسَى كة لَيبوردنى طشتي ثَيويست

لَيبوردن ياخود ئَيمة بتوانني ئيجازةى ماوة درَيذ بدةين بةو سزاداراوانةى كة مشول دةكةن ماددةكانيان و 
كانة كةمى بكةينةوة، ةيبؤ ئةوةى بتوانني ئةو قورسايةتيية طةورةى كة لةسةر ضاكسازي ،ماددةى سوكن

ئةو ئيجازانة بة ثَيى ئيفراجى شةرتى بَيت و بةثَيى كةفائةت و بة ثَيى تةنزيم كردنى ئةوة بَى كة دواى 
 ماوةيةك ئةوانة بطةِرَينةوة ماوةى سزاكانيان تةواو بكةن، زؤر سوثاس.

 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ائبةِرَيز د.ِرَيواز ف

خؤتان كؤببنةوة و ياداشتَيك بدةنة دةستةى سةرؤكايةتى كة دةتانةوَى ضؤن طلستان خان ئَيوة لة ليذنةى 
ياداشتَيكيان بؤ ثةرلةمان يان ئةوان  ،لةطةَل دةستةى مافى مرؤظيش قسةيةك بكةن مبَى، داواتان ىَل دةكة

ن، بؤ ةكانى خؤمانةوة ئاراستة بكةيينيوة، ئَيمة دةتوانني ياداشتةكةى ئةوانتان بة تَيبينية قانوناردوو
ئةوةى كة ئَيوة ئةطةر قسةيةكتان هةبوو لة دواى ئةوة دةتوانن كؤبوونةوةيةك بكةين بة ئامادةبوونى 

 بةِرَيز وةزيرى كاروبارى كؤمةآليةتى، كاك ثَيشةوا فةرموو.

 :طاهر مصطفىبةِرَيز ثَيشةوا 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
داهاتووة، ثةرلةمان لة هةرَيم دا باآلترين ى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان  2لة ماددةى/

دةسةآلتى ياسادانان و ضاودَيريي كردنة، بؤية ئةركى ئةم ثةرلةمانة لة هةندَيك بابةت دا قسةى هةبَيت، 
بينيومان كة لة ماوةى ِرابردوو لة هةرَيمى كوردستان دا كةسانَيك بوونة بانطةشةكارى ئةوةى كة كؤرؤنا 

ئةجنامةكةى ئةوةية كة ئَيستا  ،ية وجودى نيية لة هةرَيمى كوردستان دابوونى نيية و ئةم نةخؤشي
نةخؤشخانةكان ثِرن لة خةَلك و خةَلك بةدةيان كةس بوونةتة قوربانى و خةَلك طيان لة دةست دةدةن 
بةهؤى ئةم بانطةشةكارانةوة كة هةندَيكيان كةسايةتى سياسى ديار بوون كةناَلةكانيان و هةموو شتَيكيان 

بؤ ئةوةى خةَلك ساردبكةنةوة لة خؤثارَيزى و لة خؤالدان لةم نةخؤشيية، ئَيمة داواكارين كة  ،رهَينابةكا
اليةنى جَى بةجَى كردن لةم بابةتةدا و ئَيوةش هةَلوَيستتان هةبَى وةكو ثةرلةمان بة هةموومانةوة بزانني 

ةم كةسانة بكات كة بوونةتة كةضيان بةرامبةر بةم كةسانة، ضونكة بةِراستى حكومةت نابَى سةيرى ئ
ى ثةيِرةوى ناوخؤى  54هؤكارى ئةوةى كة خةَلك طيانى بةرةو مردن بضَى، خاَلى دووةم لة ماددةى/
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باسكراوة هيض  4ثةرلةمانى كوردستاندا لة شَيوازى طفتوطؤ لة دانيشتنةكانى ثةرلةمان لة خاَلى/
لة كاتَيك دا بةِرَيزت تةنها بؤ موراعات بةشَيك  ثةرلةمانتارَيك بؤى نيية دووجار لةسةر بابةتَيك قسة بكات

لة قسةكان ِرَيطةيان ثَى دةدةى، بؤية سةرؤكى فراكسيؤن يان هةر كةسَيكى ديكة بؤى نيية دووجار قسة 
بكات لةسةر بابةتَيك كة بابةتَيكى حةساس و هةستيارة جةنابت زؤر بةجوانى ِروونت كردةوة ئةم هةرَيمة 

موَلكى هةموو اليةكة دةكرَى ِرةخنةى ىَل بطريدرَيت، رةخنة لة حكومةت لة و ئةم قةوارة سياسيية 
ثةرلةمان و لة ئةداى هةموومان بطريَيت، بةآلم كةس بؤى نيية بَي ِرَيزى ثَى بكات، بؤ ئةوةى ئةم 

ةم ثةرلةمانةية لَيرةوة ئَيمة ئةو فكرةية طةآلَلة دةكةين كة بةشَيوةى ياسا ئةو كةسانةى كة دةيانةوَيت ئ
جؤرة بابةتانة بوروذَينن وةكو تاوانبارى نيشتمانى يان خيانةتى نيشتمانى سةيرى ئةم هةَلوَيستانةيان 
بكرَيت، ئةركى ثةرلةمانة كة ِرَيطرى لةم شتانة بكات، ثةرلةمان موَلكى هةموو خةَلكى كوردستانة، موَلكى 

دةستتكةوتةى كة لة هةر ضوار ثارضةى هيض حيزب و اليةنَيك نيية، قةوارةكةش بةهةمان شَيوة، بؤية ئةم 
كوردستان دا شتَيكة كة خةَلكى كورد ثَيى بنازين ئةبَى بثارَيزرَى و ِرَيزى لَيطرياو بَى، هيض بَى ِرَيزيةكيش 

 قةبوَل نةكرَى، سوثاس.
 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

لة بؤ بابةتَيكى جياواز بوو، مامؤستا  سوثاس طةيشت، دةست خؤش، دةرفةتدان بة كاك عبدالستار
عبدالستار، بةِرَيزان، كاك ئومَيد دةرفةت دةدةى بَى زةمحةت، بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان، قةوارةى 
سياسى هةرَيمى كوردستان، قةوارةيةكى دةستوورى قانونى باوةِرثَيكراوة، بة قسة هةَلناوةشَيتةوة، بةَلَى 

 مامؤستا عومسان فةرموو.

 :كريم سوارة عثمانِرَيز بة

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بةناوى خواى طةورة و ميهرةبان، لةسةرةتا دا دةستخؤشى جةنابت دةكةم كة ئاخريى لَيطةِراى دوو كةليمة 
قسان بكةم، ضوار، ثَينج مانط كؤنةبووينةتةوةو قسةيةكى نةكةين، سوَينديش خبؤى ئةم قورئانة دةمان 

هةَلنةستني، جةنابى سةرؤكى ثةرلةمان بؤ ئةم هةموو تؤثباران كردنةى كوردستان  سووتَينَى ئةطةر ثَيى
نةخراية بةرنامةى كار ئيدانة بكرَى، ئةوة ثرسيارَيكة با جوامبان بدةنةوة، باشة بؤ ثةرلةمانتار جوابى 

جةنابى سةرؤكى ثةرلةمانتار بداتةوة، ئايا ئةوة نا مةعقوىل نيية؟ ئايا ثَيضةوانةى ثةيِرةوى ناوخؤ نيية، 
ثةرلةمان، ئةمة خؤ بة زؤرينة و كةمينة نيية، ئَيستا بةِرَيزَيكى وةكو كاك عبدالستار كة ئةوةى كةوا 
كةمرتين دةنطى هَيناوة لة ثةرلةمانى نوَينةرى خةَلكة، بةِراستى قسةكانى بةِرَيز كاك ثَيشةوا من داوا 

 بوو، سوثاس. دةكةم هةمووى بسِرَيتةوة لةبةرئةوةى هةمووى ناياسايي
 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

سوثاس، كاك ثَيشةوا تةواو، ئَيمة بِريار دةدةين كة قسة دةسِرَيتةوة يان ناسِرَيتةوة، سةبارةت بة بابةتى 
تؤثباران ئَيمة لة دةستةى سةرؤكايةتى بةياننامةمان دةركرد و ئيدانةمان كرد، هةر ئَيمةش كةليمةى 
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ةمان بةكارهَينا، من تةسةور دةكةم تةعبريمان لة ئَيوةش كردبَيت بةوة، بةآلم ئَيمة ناتوانني ئيدان
 فةرموو.  كاظمبةناوتانةوة بَلَيني ئةطةر يةعنى كؤبوونةوةيةكى ثةرلةمان نةكرابَى، كاك د.

 فاروق نامق: كاظمبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
لةدواى دوو سَى مانط كؤنةبوونةوة اليةنى كةم با هةندَيك باسى واهلل من حةز دةكةم لةم ثةرلةمانة 

منيش حةز دةكةم  ،كَيشةى خةَلك بكةين، وةكو هةندَيك لةو بةِرَيزانة باسى كَيشةى خةَلكيان كرد
سةربارى ئةوة بكةم، بةآلم داوا دةكةم كة ثةخشى ِراستةوخؤ ِرانةطريَى، من تةشهري ناكةم و هيض ناكةم، 

ثةخشى ِراستةوخؤ ِرابطريَى ئةوا دَلنيا بن لةناو ئةندامةكانى خؤمان هةية ثةخشى دةكات بؤ بةآلم ئةطةر 
 خةَلك، لةبةرئةوة با شتةكان بة شةفافى و وازحى بِروات، نوقتةى يةكةم/ ........... .

 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

مة جارَى ئَيمة ثةخش ِراناطرين، جةنابت دةتوانى وةكو واهلل ثرسيارم هةية، هةر بةجدى، يةعنى ضؤن ئَي
  كاظمهةموو ثةرلةمانتارَيكى تر قسة بكةى، بةس يةعنى ضؤن ئةطةر ئَيمة ثةخش ِراطرين؟ .كاك د.

 فةرموو.

 فاروق نامق: كاظم بةِرَيز

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
كةين بؤ خزمةتى خةَلكة، ئةطةر هةر يةعنى ئَيمة لَيرة هةموومان نوَينةرى خةَلكني، ئةو قسانةى دةي

كةسَيك بيةوَى قسةكانى ئَيمة نةضَيتة بةر طوَيي خةَلك بؤ خؤمان ئةيطةيةنني، بة كورت و موختةسةرى 
 ئةوةية.

 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان.ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا
 فةرموو.  كاظمتةواوة بةَلَى كاك د.

 فاروق نامق: كاظمبةِرَيز 

 رلةمان.بةِرَيز سةرؤكى ثة
سةبارةت بةوةى كة ئَيمة حةز دةكةين باسى كَيشةى خةَلك بكةين، بةِراستى ئةم ثةرلةمانة، لةبةرئةوة بَى 
دةسةآلت بووة، لةبةرئةوة بةو شَيوازةى ىَل هاتووة، لةبةرئةوةى خؤمان وةكو ثةرلةمانتاران و دةستةى 

ستا من منوويةكى بةسيت بؤ جةنابت دَينمةوة، سةرؤكايةتى بِريارمان داوة كة ثةرلةمان بةو شَيوازة بَى، ئَي
% ى 10ـ  5ثةرلةمانى عرياق كة ئةوةتا لة تةنيشت خؤمان داية حكومةتى عرياق بِريارى دا نزيكى 

ثَينج رؤذ تةنها ثَينج رؤذ ثةرلةمانى عرياق بِريارى دا كة ئةو لَيرِبينة  يدوا ،مووضةخؤران برِبَى و بِرى
نج رؤذ سةرجةمى ئةو لَيرِبينانة طةِرَينرايةوة بؤ مووضةخؤران و فةرمانبةران، ناياسايية و لة دواى  ثَي

ئَيستا حكومةتى هةرَيمى كوردستان بة ناياسايي، بةبَى هيض ثاَلثشتيةكى ياسايي هاتووة بة زؤرةملَى و بة 
انى ثةرلةم ،% ى مووضةى مووضةخؤران و فةرمانبةران و ثَيشمةرطة و خانةنشينانى بِريوة21زوَلم 
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كوردستان ئَيمة ئيشمان لة حكومةت ضيية، فةرموون ئةوة خؤمانني نيسابى ياسايي تةواو بووة هةموو 
فراكسيؤنةكانى لَيية، لَيرة با وةكو ثةرلةمانةكانى دنيا و ثةرلةمانةكةى تةنيشت خؤمان كة عرياقة بِريار 

سايية و حكومةت مولزةم بكةين بة بِريارَيكى بدةين و بَلَيني ئةو لَيرِبينةى كة لة فةرمانبةران بِردراوة نا يا
% بطَيِرَيتةوة بؤ فةرمانبةران، ئةمة نوقتةى يةكةم، خاَلى دووةم/ ئةطةر حكومةت و 21ثةرلةمانى كة ئةو 

ئةو كةسانةش كة ئةوةندة  بانطةشة بؤ حكومةت دةكةن كة بة خةمى تةندروستى خةَلكةوةية، من لَيرةوة 
ةجنة و سةرةتان كوشندةترة، ئةى ثا خةتةرترة يان سةرةتان )شَيرضةندة(، كة شَيرثَييان دةَلَيم ئايا كؤرؤن

مليار دينارى سةندوقى كؤمةكى شَيرثةجنةى دةرهَينا و بردى و كةسيش نازانَى  (110) بؤضى حكومةت
فانى خؤيان لة طري ،ئَيستا لة كوَيية و بيطةِرَينَيتةوةو نةخؤشةكانى نةخؤشخانةى هيواو نانةكةىل و دهؤك

خؤيان بةشَيك لة دةرمانةكان دةكِرن و خؤيان لة طريفانى خؤيان كرَيى تةكسى و هاتووضؤ و ئةوانة دةدةن، 
ئةى ئةوة تةندروستى خةَلك نيية، ئةى ئةوة قوِربةسةرى و داماوى خةَلك نيية، لةوالوة مووضةكى برِبى و 

ةوة دؤخى وا ناخؤش بةسةرمان دا  2013واهلل هاتوون لةِرَيطا دوكانَيكى لةفة فرؤش وتى دكتؤر لة 
هةزار دينار، دوو كةس لة دوكانَيك دا  سي وثَينجلةفةى فةالفل نافرؤشم كة دةكاتة  حةفتانةهاتووة رؤذى 

ئَيمةش هاتووين لَيرة باسى هةندَيك  ،ئيش دةكةن، يةعنى مةعقول نيية دؤخى خةَلك واى ىَل هاتووة
ز سةرؤكى ثةرلةمان ئَيمة خؤمان بِريار دةدةين ئايا ئةم ثةرلةمانة بابةتى البةال دةكةين، لةبةرئةوة بةِرَي

تكاتان لَي دةكةم دوو خاَلتان خستؤتة ناو بةرنامةى كارةوة نازانني لة كوَى ئةم دوو  ،بة قوةتة يان الوازة
ةعنى خاَلة هاتؤتةخوارةوة، ئةوة هةر لة ثةراوَيزى بةرنامةى كار ببَى، دةنطدان لةسةر درَيذكردنةوة، ي

ئةمرؤ كؤبووينةتةوة بؤ ئةوةى كؤبينةوة، هةر ِرَيك بةرنامةكة واية دةَلَى درَيذكردنةوةى خوىل ثةرلةمان 
ؤ باسى لَيرِبينى مووضة نةكةين، ئةو لَيرِبينى بؤ مانطَيكى دةوَى، ئَى باشة دواى ئةوة ضى، ئةى بؤ ئةمِر

رِبينى مووضةية، ئةطةر بكةوَيتة ليذنة و مووضةية زؤر سوثاستان دةكةم كة طوَيتان ىَل طرمت، ئةو لَي
ليذنةكارى با دوا بكةوَى و با بِروات و سَى ضوار مانطى  بةسةردا دةِروا و ثاشةكةوتى مووضة ئاو بَينة و 
دةستَى بشؤ، هيضى نامَينَيتةوة، ئةمة كَيشةى سةرةكى خةَلكة، تكاتان ىل دةكةم وةكو ثةرلةمان با هةيبةت 

 ثةرلةمانة بةهةموومان باسى ئةم بابةت بكةين و زؤر سوثاس.بطَيِرينةوة بؤ ئةم 
 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

بةَلَى زؤر سوثاس، ئةو دوو بابةتةى لةناو بةرنامةى كارن هيضيان الوةكى نني، ضونكة ئَيمة لة دوو 
تةشريعى خؤمان درَيذنةكةينةوة بةيانييةوة دةضينة ناو ثشوو وةرزى تةشريعيةوة، ئةطةر ماوةى وةرزى 

ةوة ناتوانني هيض كؤبوونةوةيةكى ئاسايي بكةين، لة كاتَيك دا ئَيمة ِريزبةنديةكمان هةية بةو  1/7لة 
سةبارةت بةو بابةتة طرنطانةى كة ئاماذةمان ثَيى داوة ئةبَى  ،ياداشتانةى كة بةِرَيزتان ثَيشكةشتان كردووة

بؤ بكةين، لةبةرئةوةى بابةتَيكى الوةكى نيية، ئةوةى دووةميان ئةوةى  هةموو ئةو بابةتانة كؤبوونةوةيان
نيية هيض ثَيشنيازة بِريار و ياسايةك ثَيشكةش بكةن بؤ هيض بابةتَيك،  ى يةكةم، ئَيوة بةِرَيزتان بؤتانبِرطة

اتةوة، بؤية ئةوةى كة جةنابت عةرزى دةكةى ئةوةى كة ثةرلةمان بِريار بدات بة ئةو لَيرِبينة ِرةد بك
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ئةطةر ئةو بِرطةية نةبَى ثةرلةمانتاران ناتوانن ئةطةر مةشروعَيكيشيان نةبَى و بريؤكةيةكيشيان نةبَى بؤ 
ِرةدكردنةوةى لَيرِبين ناتوانن ثَيشكةش ثةرلةمانى بكةن، لةبةرئةوة هةردووكيان طرنطة و هةردووكيان 

ةِرَيزامن ئةندامانى ثةرلةمان با دةست بة نةخشةِرَيطةى زةمينةسازيية بؤ كؤبوونةوةكانى ئاييندةمان، ب
بةرنامةى كارى كؤبوونةوةكة بكةين، با بِرطةى يةكةمى بةرنامةى كار جَى بةجَى بكةين هةر كةسَيكمان 
وةرنةطرت، مذدة خان، بةِرَيزان با بِرطةى يةكةمى بةرنامةى كار جَى بةجَى بكةين، هةم نوقتة نيزاميةك 

دةطرين، بةآلم ئةوة منة تووشى مةلةل بووين لة وةرطرتنى ئةو نوقتة  مابوو وةرمان نةطرت بوو وةرى
نيزامية، كاك بذار فةرموو، وةرتان دةطرين لةدواى جَى بةجَى كردنى بِرطةى يةكةمى بةرنامةى كار، 

 فةرموو.

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ئةمة  دةقى راثؤرتى ليذنةى ياسايية:

 ؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستانبؤ سةر
 بابةت/ ِراثؤرتى ليذنة

ى نيوةِرؤ كؤبوونةوةى ( 12) كاتذمَير 13/5/2020ليذنةى كاروبارى ياسايي رؤذى ضوارشةممة ِرَيكةوتى 
خؤى ئةجنامدا، بة مةبةستى ئامادةكردنى ِراثؤرت بؤ دانيشتنى دةنطدان سةبارةت بةو بِريارة تةشريعيةى 

كردنةوةى ماوةى ثَيشكةش كردنى ثَيشنيازة ياساى بِريارةكان لةاليةن ئةندامانى كة تايبةتة بة درَيذ
لة ثةيِرةوى ناوخؤ، دواى كؤبوونةوة ليذنةكةمان طةيشتة ئةم  82ثةرلةمانةوة بةدةرلة حوكمى ماددةى/

 ئةجنامانةى خوارةوة:
 (.2020ى ساَلى (5سةبارةت بة ناوونيشان هيض ثَيشنيارَيك نيية، وةك خؤى، )بِريارى ذمارة )

 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ائبةِرَيز د.ِرَيواز ف

وةرت دةطرمم كاك جالل دواى  ،يةك يةك دةخيةينة دةنطدانةوة، بةَلَى لة ناوونيشانةوة دةخيةينة دةنطدان
انى ئةو وةرطرتنانة، بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان، هةر ئةندامَيكى بةِرَيزى ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية ناونيش

بِريارةكة بةو شَيوةية بَى كة بةِرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايي خوَينديةوة، با دةست بةرز بكاتةوة؟ بِريارى 
دةنط ثةسةند كرا، كاك جالل فةرموو شتَيكى ( 59) ( ئةوة ناونيشانةكةيةتى، زؤر سوثاس بة5ذمارة )

 هةية.
 بةِرَيز جالل حممد امني:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
لة جةلسةى دةنطداندا  3بِرطةى/ 90ن بِرياردةرى ليذنةى ياساييم تَى دةطةم كة بةثَيى ماددةى/ديارة م

ئَيمة وةكو  7بِرطةى/ 23هيض ثَيشنيازَيكى تازة وةرنةطريَى، بةآلم بةخؤتان دةزانن هةر بةثَيى ماددةى/
ية دةمةوَى لَيرة واتا جةلسةى موناقةشة ئامادةنةبووم، بؤ ،فراكسيؤنى طؤران لة جةلسةى ثَيشووتر
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ئيزافةيةك بكةم و ئةويش ئةوةية بؤ ئةوةى دةستى ئةندامانى ثةرلةمان واآلتر بَى، ئَيمة ثَيمانواية 
لةم ثَيشنيازة بِريارةدا بة تةواوةتى البربَى و بةم شَيوازةى ىَل بكرَيت، ذمارةى ياسايي  82ماددةى/

زة بِريار ثَيشكةش بكةن لة ماوةى وةرزى ياسادانان لة ئةندامانى ثةرلةمان دةتوانن ثَيشنيازة ياسا و ثَيشنيا
ياسا و  خوىل ثةرلةمان واتا ماوةيةكى كةم نةبَى، بة تةواوةتى بتوانني لة هةموو كاتَيك دا بة ثَيشنيازة

 بكةن، سوثاس بؤ بةِرَيزت. ثَيشنيازة بِريار ثَيشكش
 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

دانيشتنى  ئةوة ثَيويستى بة تةعديلى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستانة و لة بةَلَى سوثاس
هيض طفتوطؤيةك و هيض ثَيشنيارَيكى ئةندامانى بةِرَيزى  3زانن بةطوَيرةى بِرطةى/دةنطدانيش بؤ خؤتان دة

وارى بؤ ثَيشكةش ثةرلةمان وةرناطريَى، ئةطةر بةِرَيزتان مةبةستتانة ئةو بِرطةية بطؤِردرَيت دةتوانن هةم
 بكةن، كاك بذار خاَلى يةكةم فةرموو.

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 هيض ثَيشنياز نيية وةك خؤى بةم شَيوةية: 1سةبارةت بة بِرطةى/

لةثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ـ عرياق، ذمارةى ياسايي  82يةكةم/ بةدةر لة حوكمى ماددةى/
رؤذ دةتوانن ثَيشنيازة ياسا و بِريار  (30) ندامانى ثةرلةمان لةرؤذى دةرضوونى ئةم بِريارةوة بؤ ماوةىئة

 ثَيشكةش بكةن.
 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

ى بةَلَى بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان هةر بةِرَيزَيك لةطةَل ئةوةية كة خاَلى يةكةم لة بِريار
( بةو شَيوةية بَى كة بةِرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايي خوَينديةوة بابفةرمووَى دةنط بدات، زؤر 5ذمارة )

 دةنط ثةسةند كرا، خاَلى دووةم كاك بذار فةرموو.( 56) سوثاس بة

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ازَيك نيية، وةك خؤى بةم شَيوةية:سةبارةت بة بِرطةى دووةم خاَلى دووةم هيض ثَيشني

دووةم/ حوكمى خاَلى يةكةمى ئةم بِريارة تةنها بؤ وةرزى طرَيدانى يةكةم، خوىل بةهارة لة ساَلى دووةمى 
 خوىل ثَينجةمى هةَلبذاردنةو تةنها بؤ يةك جار جَى بةجَى دةكرَى.

 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

ةِرَيزى ثةرلةمان هةر بةِرَيزَيك لةطةَل ئةوةية كة خاَلى دووةم بةم شَيوةية ثةسةند بكرَى بةَلَى ئةندامانى ب
دةنط  (61) كة بةِرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايي خوَينديةوة با بفةرمووَى دةنط بدات؟ بةَلَى زؤر سوثاس بة

 كاك بذار فةرموو. 3ثةسةند كرا بِرطةى/
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 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 سةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَيز 
 هيض ثَيشنيارَيك نيية، كةواتة وةك خؤى بةم شَيوةيةى خوارةوة: 3سةبارةت بة بِرطةى/

 سَي يةم/ كار بة هيض دةقَيكى ثةيِرةوى ناوخؤ ناكرَيت كة لة دةرةوةى حوكمةكانى ئةم بِريارة ناكؤك بَيت.
 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

بةم شَيوةية  3س، ئةندامانى بةِرَيزى ثةرلةمان هةر كةسَيكتان لةطةَل ئةوةية كة بِرطةى/ بةَلَى زؤر سوثا
 ثةسةند بكرَى، ئةوةى كة بةِرَيز سةرؤكى ليذنةى ياسايي خوَينديةوة فةرموون دةنط بدةن؟ زؤرسوثاس بة

 كاك بذار فةرموو. 4دةنط ثةسةند كرا، بِرطةى/( 60)

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:
 َيز سةرؤكى ثةرلةمان.بةِر

 دوو ثَيشنيار هةية، ثَيشنيارى يةكةم وةك خؤى بةم شَيوةية: 4سةبارةت بة بِرطةى/
 ضوارةم/

ئةم بِريارة لة ِرؤذى ثةسةند كردنيةوة جَى بةجَى دةكرَيت و لةرؤذنامةى فةرمى وةقائيعى   -1
 كوردستان بآلودةكرَيتةوة.

ة لةِرؤذى دةرضوواندنيةوة جَى بةجَى دةكرَيت و ئةمة ثَيشنيارى ليذنةى ياسايية/ ئةم بِريار -2
 لةرؤذنامةى فةرمى وةقائيعى كوردستان بآلودةكرَيتةوة.

 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا
ئةندامانى بةِرَيزى ثةرلةمان هةر بةِرَيزَيك لةطةَل ئةوةية كة ضوارةم بةو شَيوةية ثةسةند بكرَى كة لة 

دا هاتووة بةو شَيوةية بَى )ئةم بِريارة لةرؤذى ثةسةند كردنيةوة جَى بةجَى دةكرَى و ثَيشنيارى يةكةم 
كةس،  (2) لةرؤذنامةى فةرمى وةقائيعى كوردستان بآلودةكرَيتةوة( با دةست بةرز بكاتةوة؟ سوثاس،

رة لةرؤذى بةِرَيزان هةر كةس لةطةَل ئةوةية بةو شَيوةية بَيت كةثَيشنيارى ليذنةى ياسايية )ئةم بِريا
دةرضوونيةوة جَى بةجَى دةكرَى و لةرؤذنامةى فةرمى وةقائيعى كوردستان بآلو دةكرَيتةوة( با بفةرمووَى 

 دةنط ثةسةند كرا، هؤيةكانى دةرضوواندن كاك بذار فةرموو.( 57) دةنط بدات، بةَلَى زؤر سوثاس بة

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 بة هؤيةكانى دةرضواندن دوو ثَيشنيار هةية:سةبارةت 
 ثَيشنيارى يةكةم/

 وةك خؤى بةم شَيوةية: 
 هؤيةكانى دةرضوواندن 
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)لةبةر ئةوةى ثةرلةمانى كوردستان لةسةرةتاى وةرزى طرَيدانى يةكةمى ئةم ساَل بةهؤى ثةتاى جيهانى  
رانى طةل لة ثةرلةماندا دةرفةتى يةكسان كؤرؤناوة نةتوانرا دةوامى ئاسايي ئةجنام بدرَيت، بؤ ئةوةى نوَينة

و طوجناويان لة كارى ثةرلةمانى بؤ برةخسَيت بؤ ثَيشكةش كردنى ثَيشنيازة ياسا و بِريارةكان لة ثَيناو 
 خزمةتى بةرذةوةندى طشتى ئةم بِريارة ثةسةند كرا(.

 ثَيشنيارى دووةم:
 ثَيشنيارى ليذنةى ياسايي بةم شَيوةية: 

 نهؤيةكانى دةرضوواند
)لةبةرئةوةى ثةرلةمانى كوردستان لةسةرةتاى وةرزى طرَيدانى يةكةمى ساَلى دووةمى خوىل ثَينجةم  

بةهؤى ثةتاى جيهانى كؤرؤناوة نةتوانرا دةوامى ئاسايي بكرَيت بؤ ئةوةى نوَينةرانى طةل لة ثةرلةمان 
نى ثَيشنيازة ياسا و دةرفةتى يةكسان و طوجناويان لةكارى ثةرلةمانى بؤ برةخسَيت بؤ ثَيشكةش كرد

 بِريارةكان لة ثَيناو خزمةت و بةرذةوةندى طشتى ئةم بِريارانة ثةسةند كرا(.
 بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:

بةَلَى زؤر سوثاس، بةِرَيزان هؤيةكانى دةرضوواندن ئَيمة لةبةرامبةر دوو ثَيشنيارين، يةكةميان وةك خؤى 
 ئةوةية وةك خؤى بَى با دةست بةرز بكاتةوة؟ كةسى لةطةَل نيية، هةر بةِرَيزَيك هةر بةِرَيزَيك لةطةَل

لةطةَل ئةوةية بةو شَيوةية بَى كة سةرؤكى ليذنةى ياسايي وةكو ثَيشنيازى ليذنةى ياسايي خوَينديةوة با 
ارةكة ئةندامى ثةرلةمان ثةسةند كرا، ئَيستا كؤى بِري (59) دةست بةرز بكاتةوة؟ سوثاس بة دةنطى

دةخةينة دةنطدانةوة هةر ئةندامَيكى بةِرَيزى ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية كة كؤى بِريارةكة ثةسةند بكرَى با 
ئةندامى ثةرلةمان ثةسةند كرا، دةضينة سةر بِرطةى ( 60) دةست بةرز بكاتةوة؟ بةَلَى بِريارةكة بة دةنطى

ؤن، شايان خان فةرموو نوقتةى نيزاميت زؤر سوثاس بؤ ليذنةكانى كاروبارى ياسايي فةرموون بر ،دوو
 هةية؟ فةرموو.

 :حممد صاحل بةِرَيز شايان كاكة
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ةى كة بةناوى خواى طةورة، سةرةِراى ثاَلثشتى قسةكانى هاوِرَييامن دةربارةى ئةو مووضة و قةرز و ئةو شتان
استةى هةَلوةشاندنةوةى قةوارةى هةرَيمى كردن بةِراستةوخؤ يان بة ئارباسيان كرد، بةِراى من قسة

كوردستان مايةى قبوَل نيية، ض كورد بَيت عةرةب بَيت يان هةر ثَيكهاتةيةك بَى، بةثَيى ثةيِرةوى ناوخؤ 
ى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان، ثةرلةمانتار لةبةردةم ئةم  12لة ماددةى/ 3ثاَلثشت بة بِرطةى/

خواردووة بؤ ثاراستنى طةل و خاك و نيشتمان، بؤية ئةركى ثةرلةمانى ثةرلةمانة سوَيندى ياسايي 
كوردستانة شكؤى خاكى هةرَيمى كوردستان بثارَيزَى دذى داطريكاريةكانى توركيا و ئَيران، ثَيويستة ِرَيطة 
بطريَى لة شةهيد كردنى ذن و منداَل و خةَلكى مةدةنى، ثَيويستة ئةو شازدة بارةطايةى دةزطاى ميتى 
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ركى البربَيت لة هةرَيمى كوردستان، ِرَيطة بطريَى كة بةردةوام ئَيران و توركيا ئامسامنان بةكاردةهَينن بؤ تو
 شةهيد كردنى هاووآلتيانى كوردستان، زؤر سوثاس.

 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 بةَلَى سوثاس، مذدة خان فةرموو.

 بةِرَيز مذدة حممود حممد:
 سةرؤكى ثةرلةمان. بةِرَيز

بةِرَيزتان سةرؤكايةتني دةتوانن جوات بدةنةوة، بةآلم ئةوانة مةعقول نيية من ناوَيرم قسة بكةم و ناتوامن 
قسة بكةم كؤمةَلَى خةَلكى تر لةوالوة قسة دةكات، ئَيمة باسى كَيشةى خةَلك دةكةين، بؤ كَيشةى خةَلك 

ةَلكني، بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان مةعقول نيية دواى ئةم هاتووينةتة ئةم ثةرلةمانة، ئَيمة نوَينةرى خ
هةموو ماوةية بةرنامةى كار ئةم دوو خاَلة بَى، دةتوانرا بةرنامةى كار زياتر بكرَى، خةَلك مووضةى نيية، 
ئاوى نيية، كارةباى نيية، كرَيى دوكانى ثَى نادرَيت، كاسبكار ثارةى قوتى ذيانى منداَلةكانى ثَى دابني 

ت، ئَيمة مةعقول نيية بؤ ئةوة كؤبووينةتةوة، دواى ئةم هةموو ماوةية بةرنامةى كار دوو خاَلةكةى ناكرَي
هيض ثةيوةنديةكى نيية بة ذيانى خةَلكةوة، بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان، تكاية داوا دةكةم بةردةوام جةلسة و 

وضةى نيية دواى دوو مانط، ة، خةَلك مودانيشنت بكرَى لة ثَيناو ذيانى خةَلك، خةَلك واهلل دينارَيكى ثَى نيي
ينى ئينجا دواى ئةوة ئَيمة وةكو ثةرلةمانتاران و نوَينةرانى خةَلك دةبَى هةَلوَيستمان هةبَى لةسةر بِر

بوك ناكرَى، ئَيمة لَيرةين هةموومان لة نوَينةرى شارةكان و خةَلكى هةرَيمى مووضة، تةنها بة ثؤستى فةيس
طةلةين، ثَيت وانيية ئَيمة ديفاعيان ىَل بكةين، ئةوان ثَيمان دةَلَين دةنطمان بة كوردستانني نوَينةرى ئةو 

ئَيوة داو تةواو ديفاعمان ىَل بكةن نةوةكو ضاوثؤشى لةو بِرين و لةو زوَلمةى حكومةت بكةن كة لَيمان 
ينةوة دةكرَى، خةَلك لةدواى ضةند مانط مووضةى وةرنةطرتووة كة مووضةكةش وةردةطرَيت بة ىَل بِر

وةريدةطرَيت، بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان، دةتوانرَى مووضةى بن ديوارةكان برِبدرَيت، دةتوانرَى باجى زياتر 
خبرَيتة سةر كؤمثانيا حزبيةكان، دةتوانني باس لةوة بكةين كة ئةو ثارانةى كة بة ناياسايي براونةتة 

ةوة بكةين كة مووضةى فةرمانبةر بِراوة و دةرةوةى هةرَيمى كوردستان بهَيندرَيتةوة، نةوةكو ضاوثؤشى ل
قوتى خةَلك بِراوة، ئَيمةش لَيرة دانيشتووين بة بَى دةنطى و دواى ضةند مانط قسة نةكةين، داواكارم لة 
بةِرَيزتان و لة دةستةى سةرؤكايةتى بة بةردةوام جةلسة بكرَى  بةِراستى بارودؤخى خةَلك لة دؤخَيكى 

 زؤر زؤر ناهةموار داية.
 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئَيز د.ِرَيواز فابةِر

 بةسةرضاو، بةَلَى دةست خؤش، كاك هَيظيدار فةرموو.
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 بةِرَيز هَيظيدار امحد سلمان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ثةيِرةوى  54جارَيكى تر دانيشتووين لةو هؤَلة ثَيم خؤشة هةموو فراكسيؤنةكان لَيرةن، بةثَيى ماددةى/ 

ةمانى كوردستان قسة دةكةم، بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان، ئَيمة بةِراستى نيطةرانى ئةو وةزعةى ناوخؤى ثةرل
ثةتاى كؤرؤنايني بة تايبةت لة ثارَيزطاى سلَيمانى دَلمان لةطةَل خةَلكى ئةوَيية، بةثَيى ِراثؤرتَيكى ثزيشكى 

هةية، ثَيم باشة جةلسةيةكى  % ى ئةوانةى تَيست دةكرَين لة ثارَيزطاى سلَيمانى نةخؤشى كؤرؤنايان70
تايبةت يان وةزيرى تةندروستى بانط بكرَيت، هةروةها حكومةت ضى دةكات و ثالنى داهاتووى ضيية بؤ 

بؤ ئةوةى شةثؤَلى دووةم بَلَين ئةها ئاطامان ىَل  ،ئاييندةو ضى دةكات؟ ضى ِروو دةدات و ض حازريةك كراوة
وة، بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان جةنابت دكتؤرات هةية لة ياسا، نةبوو ئةوة شةثؤَلى دووةميش دةستى ثَى كرا

خوىل ثَيشرتيش ثةرلةمانتار بووى لة ليذنةى ياسايي و ئَيستاش بةِرَيزت سةرؤكى ثةرلةمانى، هةر 
 ياسايةكى ئةم ثةرلةمانة دةريدةكات بؤ هةموو هةرَيمى كوردستانة، واية؟

 ان:ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمئبةِرَيز د.ِرَيواز فا 

 بةَلَى كاك هَيظيدار فةرموو.

 بةِرَيز هَيظيدار امحد سلمان:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
دواتر ئاراستةى  ،دوَينَى هةندَيك بازرطان هاتوونةتة الى من وةكو هاوار و وةرةقةكانيان الى من حازرة

بانى خةيالنة، لةوَى  كة ضوونةتةوة لة يةكَيك لة سةيتةرةكانى بةنى خةيالن وابزامن ،بةِرَيزتى دةكةم
ِرَيطةيان ىَل طرتوون كة كارةكانى خؤيان بكةن هةتا ثَييان طوتوون هةتاوةكو نةضى)ثَيجيستةيي( نةكةى 
خؤت تؤمار نةكةى لة ئيدارةى ثارَيزطاى سلَيمانى، ئةم قسةية هى ئةوانة، كردوويانة و بة نووسينيش 

ية لَيرة ئيش بكةى، ئةم ضةند كارَيكة حةز دةكةم هَيناويانة، وة لةوَيش زةريبةكةى خؤت نةدةى بؤت ني
ئةم ثةرلةمانة ثَيداطريى لةسةر ئيدارةيي كاركردن بكات لة هةرَيمى كوردستان، تةوةقوعم ئةوةية لةم 
ثةرلةمانة دةربضَيت لة وةزارةتَيك دةربضَيت لة هةموو كوردستان وةكو يةك دابنرَيت، ثَيم خؤشة بةِرَيز 

قسانةى هةموو كراون و جةنابيشم كردوومة لةسةر مةسةلةى ماىل شاندَيكى سةرؤكى ثةرلةمان ئةو 
حكومةتى هةرَيمى كوردستان بَيت لةم ثةرلةمانة بةِرَيز وةزيرى دارايي، بةِرَيز ئةجنومةنى وةزيران بَين 

وةى ِروونكردنةوة بؤ هةموومان بدةن، ئَيوة وةكو سةرؤكايةتى ثةرلةمان داواى ِروون كردنةوة بكةن بؤ ئة
 بَين بؤ ئَيرة، سوثاس.

 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 بةَلَى ئَيمةش داواى هاتنيان دةكةين، كاك رَيظينط فةرموو.
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 بةِرَيز ِرَيظينط حممد حممد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ة طوتى جةنابَيتة ذى جواب ب ناظَى خودَى، سوثاس سةرؤكَى ثةرلةمانَى، بِراستى من ذى هةر ئةو داخازيا ت

مة هة ميا سويندا  3بِرطا/ 15دا لسةر وَيرَى كو كؤبوونةكا سةر ناوضةيني دابِراى بَيتة كرن، ماددايا/ 
خارية ظَى ثةرلةمانَى كو ئةم نوَينةرَيت خةَلكى كوردستانى بني، راستة هةر يةك ذ مة نَينةرَى يان كادرَى 

نة، ئةساس داخازَيت دكةم، هةمى هةظاَلَيت ثةرلةمانتار ديسان ذيا حزبةكا يان فراكسيؤنَيت حزبةكَى داي
سةرؤكاتيا ثةرلةمانَى ئةم بَيني بشَيني خالسَيت مابةينا ناكؤكيةن سياسةتا حزبا و ديسان داخازَيت 
خاسةكَى خةَلكآ كوردستانى ذدا بكةين، ضونكا ِرةوشَى خةَلكا كوردستانى طةلةك بةرةو خرابيي ضت، 

ا نةدانة خةَلكةكى زؤر زؤر يَى ثةرَيشان بوية، خةَلكى مة توِرة دبن، وةكو نَينةرَيت وان مووضة دةمةك
تورك و ئريان و عرياق حةسر كرى د نابةينا مةركةزَى باذَيرَى دا ناكؤيني اليةنَين سياسى بِراستى طةيشتنة 

ثةرلةمانَى و ثةرلةمانتار  حةدةكى سنوورَيت مةعقول دةرباز كرن، ذ بةرهةندَى داخازَيت دكةين سةرؤكاتيا
و فراكسيؤن و ئةم هةمى دةورَى خؤ ببينن لؤبيةكا دناظَى ثةرلةمانَى دا ضَى كةن، دطةل اليةنَين سياسيش 
ذى بئاخظينن كو ذ ظَيرَى وَى دا يةعنى ئينتحارة، يةعنى ئةم دي كَيظة ضني، ناكؤكيةت مة د خوينَيت 

ان هةتا دظَيرَى ل ثةرلةمانَى دا تشتةكى وةسا دكةين كو شةهيدا خؤ داينة، مةخابن، بال مبينينت ديس
ناكؤكى و ئةو ئاخافتنَيت مة جيلةكى يةعنى ثةيوةنديةك د جظاكى مة تَيداين، جيلةكى لةسةر ناكؤكى و 
دذايةتى يةك و دوو دَيتة ثةروةردة كرن، بِراستى ئةظة مةترسيةكا طةلةكا مةزنا لسةر جظاكى كوردستانَى، 

داخازَي دكةم، هةر لة سةرؤكاتيا ثةرلةمانى ضةندين سازيةكا نيشتمانى خؤ بثارَيزن و ئةم ذ بةر هةندَى 
ثةرلةمانتار بالنسةكى د مابةينا سياسةتا حزبَين خؤ و مابةينا داخاز و خاسةكَيت خةَلكى دا ئةم درست 

مة زؤر زؤر خراثن، بكةين، بِراستى ِرةوش بةرةو تاريكى و خرابى دضيت، ميللةتَي و جريان و دةوربةرَيت 
 هيض جارة قةستا مة دانينة تنَى يةك ِريزيا مةية، مةش مةزن بثارَيزن، سثاس. 

 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 فةرموو. ظاهربةَلَى سوثاس، كاك شَيخ 

 حممد على:ظاهر بةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
كاتَيك  56من لةسةر نوقتةى نيزامية، بةِراستى بةثَيى ماددةى/  بةناوى خواى طةورة، نوقتة نيزاميةكةى

ئةندام دةتوانَى موداخةلة بكات بة نوقتةى نيزامى ئةطةر ثَيشَيلى دةستوور و ياسا و ثةيِرةو و بِرطةكانى 
ثةيِرةوى ناوخؤ كرا، هةر ئةندامَيكيش دةتوانَى لة يةك دةقة زياتر قسة نةكات بةِراستى، لةسةر هةر 

ةيةكيش تةنها يةك جار، ئةوة دةسةآلتى جةنابتة، ئةطةر هاتوو لة بِرطةكانى ثةيِرةو ياخود لة نوقتة بِرط
 نيزامى اليان دا، بةِراستى زةبت كردنى جةلسةكان شتَيكى باشة و سوثاس.
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 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 بةَلَى سوثاس بؤ جةنابت، كاك لوقمان فةرموو.

 ز لقمان محد حاجى:بةِرَي

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ى ثةيِرةوى ناوخؤ ثةرلةمانى كوردستان قسة ( 54) ئَيمة هةموومان كاتَيك كة لةضوارضَيوةى ماددةى

دةكةين، كاتَيك كة خؤمان كانديد كرد هةموومان بةَلَينمان بة دةنطدةران و خةَلكى كوردستان دا كة 
ةكانى خةَلك بني، بؤية يو داكؤكى كارَيكى سةرسةختى ماف و داواكارينوَينةرى ِراستةقينةى خةَلك بني 

ؤ لة كوردستان هةنة سةبارةت بة قةيرانى دارايي و بَى مووضةيي و دؤخى تةندروستى ئةو طرفتانةى ئةمِر
سةبارةت بة ظايرؤسى كؤرؤنا و هةروةها ضاكسازى  ،كة تةواوى كوردستان ثَى دةنَيتة قؤناغَيكى خةتةرناك

امودةزطاكانى حكومةت، ئةمة خواستى هةموو اليةكمانة، بؤية من داوا لة دةستةى سةرؤكايةتى لة د
داوا لةبةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان دةكةم ِرَيطرى بكات لة زةق كردنةوةى هةندةك مةسائيلى  ،ثةرلةمان دةكةم

ديارى كراو قسةى ناوضةطةرَيتى، برايةكى بةِرَيزم بةر لة من قسةى كرد كة سةبارةت بة ناوضةيةكى 
 كرد... .

 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 قسة لةسةر قسةى كةس ... فةرموو.

 بةِرَيز لقمان محد حاجى:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
دةتوامن بَلَيم خةَلك هةية حةمباَلى ِرَيطةى ثَى نادرَى بكات تا  ،ئةطةر قسة بكةم منيش قسةم هةية

نةبات، بؤية ئَيمة ئةركَيكى ئةخالقى ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستانة لةسةرمان كة  تةزكيةى حزبى
سووَيندمان خواردووة بةرامبةر بة كؤى خةَلكى كوردستان و بةرثرسيار بني ياسايةك هةية لة تةواوى 

ييةكان كوردستان ئَيمةش لةطةَل ئةوةينة جَى بةجَى بكرَى، هةموو هاووآلتيان لةبةردةم ماف و داواكار
يةكسان بن، جياوازى لة هيض شوَينَيك نةكرَيت و ثةرلةمانى كوردستان دةبَى لةسةر كؤى هةرَيمى 

بؤ ئةوةى  ،ةكان دانيشنت بكاتيكوردستان، لةسةر كؤى شارو شارؤضكةكان، لةسةر كؤى خاَلة سنووري
ك بَيزار بووة و بَى تاقةت ةكان تَي بثةِرَينني، سةرؤكى ثةرلةمان خةَليبتوانني هةموو كَيشة و كةموكوِري

بووة، دؤخى سياسى هةرَيمى كوردستان خراثة، خةَلك ئاشتةواييان دةوَى، خةَلك تةبايي دةوَى، خةَلك 
يةكِريزى دةوَى، خةَلك لةو قؤناغة ئيتهام كردنى يةكرتى بَيزار بووة، داوا دةكةم لة ئةندامانى ثةرلةمانى 

دةستهَينان و دةستةبةركردنى ماف و داواكارييةكانى خةَلك كوردستان هةموومان كار لةسةر ضاكسازى بة
 بكةين، نةك زياتر يةكرتى تؤمةتبار بكةين و دؤخى سياسى زياتر بشَلةذَينني، زؤر سوثاس.

 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 بةَلَى سوثاس، كاك بةَلَين فةرموو.
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 بةِرَيز بةَلَين امساعيل حاجى ابراهيم:

 ِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.بة
زؤر سوثاس بؤ ئةو دةرفةتة، من نامةوَى بضمةوة سةر وةآلمةكانى جةنابت و نامةوَى بضمةوة سةر ئةو 
تةفاسيَلة كة باسكرا، بةآلم من نوقتةيةكى ديكة باس دةكةم دةبَى بةشداريش نةبني لةسةر ثرؤذة بِريارَيكة 

َلكى كوردستان ثَيوةى دةناَلَينَى و ئةو برا بةِرَيزانة و كة ئةوةية كة هةموو موعاناتانةى كة ئَيستا خة
خوشكة بةِرَيزانة ئَيستا لة ثةرلةمانى كوردستان باسيان كرد لة نةبوونى مووضة و لة خراثى دؤخى 
تةندروستى لة مةسةلةى تؤثباران و داطريكارى و هَيرشةكانى دةوَلةتانى دراوسَى و هةموو ئةو قسة و 

بةداخةوة لةسةر هةَلوةشاندنةوةى قةوارةى هةرَيم و ئةو مةشاكالنةى كة  ،لةسةرباسانةى كة دةكرَى 
ئَيستا ِرووبةِروومان لة قةرزةكان، بةِراستى ثَيويستمان بة ئةوةية ثةرلةمانى كوردستان، من ئةم داواية 

واية، بةآلم رؤذ بو (60) رؤذ بوواية و (45) رؤذ( 30) ئاراستةى دةستةى سةرؤكايةتى دةكةم، بريا لة باتى
شةو و رؤذ خبةينة سةر يةك، ئَيمة يةكَى لة كَيشة طةورةكانى وآلت ئةوةية كة هيض دامةزراوةية وةكو 

رؤذةى كة لةبةردةستيايةتى هةموو ( 30) ثَيويست ئيش ناكات، هةر ئةم ثةرلةمانة بةِرَيزة لة ماوةى ئةم
، بِريارى بؤ دةربكات، ثاردةى بؤ دةربكاتئةو خةمانةى كة هةيةتى بيخاتة بةر باس و لَيكؤَلينةوة ِراس

لةطةَل حكومةتى هةرَيمى كوردستان بكات، بِروا بكة دكتؤرة جةنابت زؤر باش ِروونت كردةوة،  هةماهةنطى
بة قسةى يةكَيك و دووان قةوارةى هةرَيمى كوردستان هةَلناوةشَيتةوة، بةآلم ئةو مةشاكلة قورسانةى كة 

انى طرتووة، هةِرةشةية لةسةر هةَلوةشاندنةوةى قةوارةى هةرَيمى كوردستان، ئَيستا بةرؤكى خةَلكى كوردست
ئةو مةشاكل و برسَيتى و مةشاكلَيكى طةورةى خةَلكى كوردستانة، خةَلكى كوردستان ئامادةية ِرووبةِرووى 
 هةموو هَيزَيكى دةرةكى بَيتةوة، بةآلم بؤ ئةو مةشاكلة ناوخؤيةكامنان حةل نةكةين، دامةزراوةكان

ئةركةكانى خؤيان جَى بةجَى نةكةن و حكومةت بةرثرسيار نةبَى لةبةردةم دابني كردنى ذيان و طوزةرانى 
خةَلك و لةبةردةم ئازادى خةَلك، لةبةردةم ماَل و مناَلى خةَلك بِروا بكة ئةوانةى هةِرةشةى طةورةن لةسةر 

ةزموونة كة ضةند ساَلة بةخوَين و هةَلوةشاندنةوةى قةوارةى هةرَيم و خوانةخواستة لةدةستدانى ئةم ئ
 خةباتى طةلةكةمان هاتؤتة دى و زؤر سوثاس.

 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 بةَلَى سوثاس، كاك سيثان فةرموو.

 بةِرَيز سيثان سامل حسن:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

مانَى كوردستانَى دانيشت بؤ ئاراستةكرنا ليذنا ئةندامَين ياسايي ثةرلة 1بِرطا/ 66ثاَلثشت بة ماددةى/
ياداشتةكى ذ اليةنَيت ثةيوةندار، ذمارا ياساييا ئةندامَين ثةرلةمانَى كوردستانَى  كو د ياداشتةكا فةرمى دا 

كو  61ئاراستَى جةنابَى وة دكةم، ذ بؤ ئةجنامدانا رؤنيشتنةكَى ذ بؤ هةَلوةشاندنا بِريارا نة ياساييا ذمارة/
% ذ مووضَيت 21اليَى حكومةتا هةرَيما كوردستانَى هاتة بةر كرن، ذ بؤ بِرينا  ذ 21/6/2020
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رؤذان  ضاردةفةرمانبةرَين هةرَيما كوردستانَى، لةوِرا ظَيرَى دخازَيت وة دكةم كو د ماوةى ياسايي دا ماوةى 
ب كريار  ستانَىونكى خةَلكَى هةرَيما كوردظَى ثرسَى بهَيتة ئةجنامدان، ض دا  رؤيشتنةكا تايبةت لسةر

ثةرلةمانَى كوردستانَى نة تنَى بؤتة ئةظرؤكة بكريار ب ِراستةوخؤ داخازَيت ذ وة دكةم بفةرمى و بِرَيكارَين 
ياسايي ئةجنامدانا رؤنيشتنةكَى ذ بؤ يةكَى ئةظ مافَيت هاووآلتيةن هةرَيما كوردستانَى و مافَى فةرمانبةرَين 

% ذ موووضةيان هاتية بِرين، ئومَيدا هةَلوةشاندن و ظَى 21ياسايي هةرَيما كوردستانَى كو ب بِريارةكا نة
ضةندَى كو وةكو طةلةك ثةرلةمانتارَين بةِرَيز ئاماذة بة بارودؤخَى ئابوورى داى و ئاماذة بةِرةوشا خرابا 

ةِرَيى هاوآلتيةن هةرَيما كوردستانَى داى، ئةظيش تةئيدا طوتنَيت وة دكةم، خةَلكَى هةرَيما كوردستانَى ضاظ
ذيانةكا شايستةية، نة ضاظةرَيى ضةندَيية كو ثشتى ضةند مةهان ل وةرطرتنَيت مووضةيا ئةظرؤكة 
موووضةيا ب ناياسيي بهَيتة بِرين، لةوِرا داخاز دكةم رؤنيشتنةك بهَيتة ئةجنامدان ذ بؤ هةَلوةشاندنا وَى 

 بِريارَى و زؤر سوثاس.
 ةمان:ق حسني/ سةرؤكى ثةرلئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 ة خان فةرموو.بحسي َى سوثاس،بةَل

 بةِرَيز حسيبة سعيد ابراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

كة  2بِرطةى/ 55سوثاس بؤ خوا كة منت بينى ئةو جارة سةرؤكى ثةرلةمان، بةثشت بةسنت بة ماددةى/
ةمان وةسف كردن، ثَيم ثَيشرت ثةرلةمانتارَيك ثةرلةمانتارة بةِرَيزةكانى وةكو ثاسةوانى سةرؤكايةتى ثةرل

باشة بة ثشت بةسنت بةو ماددةية قسةكانى لة ثرؤتؤكؤَل بسِرَينةوة، ضونكة ثةرلةمانتار و ثةرلةمانى 
ةكانى خةَلكى يكوردستان تةنها خؤى بة ثاسةوانى دابني كردن و بةرطرى كردن لة ماف و داخوازي

ةى هةرَيمى يدؤخة سةختة ئابووري بةشةرةفى هةرَيمى كوردستان دةزانَيت، هةروةها هةموومان ئةو
كوردستان دةبينني و دةزانني لة ض قةيرانَيكى دارايي و تةندروستى دا، بؤية ثَيم باشة داواى مافى ئةو 

مليؤن دينار لةاليةن بازرطانَيكى سياسى هةية كة موَلكى حكومةتة ( 78) خاوةن ثشكة بةِرَيزانة دةكةم كة
يةكان ئةو مافة بؤ ية ثَيويستة بازرطانة سياسيرنةطرتؤتةوة، بؤو ضةندين خاوةن ثشك ثشكةكانيان وة

حكومةتة بطةِرَيننةوة و تاوةكو حكومةتى هةرَيميش بتوانَى بةشَيك لةو كةَلةكةى قةيرانة ثَى ضارةسةر 
 بكات، سوثاس.

 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

َلَى لة قسةكانى موذدة خان دةسِرَيتةوة، ئةندامانى بةِرَيزى بةَلَى سوثاس، ئةو بِرطةيةى كة حسيبة خان دةي
ثةرلةمان هةموومان ئةندامني بة ئَيمةشةوة، كةس ثاسةوانى كةس نيية، سةبارةت بةوةى دووةم ئةوة 
حكومةت خؤى ئيجرائات دةكا و ئَيمة لة ياساى ضاكسازى ِرَيطةمان داوة، حكومةت هةموو قةرزةكانى خؤى 

 سةور ناكةم ثةيوةندى بة ثةرلةمانى كوردستانةوة مابَى، كاك بةهمةن فةرموو.وةربطرَيتةوة، تة
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 بةِرَيز بةهمةن كاك عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ئَيمة ثةرلةمان بة  ،ِراستى نامةوَى قسة لةسةر قسةى كةس بكةم، وةك ئةوةى كاك ئومَيد وتى
دانانة، لةم ثةرلةمانةوة ئاخر ناكرَى بيانوو بهَيندرَيتةوة هةَلبذَيردراوى خةَلكة و بةرزترين دةسةآلتى ياسا

بؤ خةَلكانَيك كة بانطةشةى هةَلوةشاندنةوةى قةوارةى هةرَيمى كوردستان بكةن، لَيرة من هةست دةكةم 
هةندَيك لة برادةرانى ئَيمة لة جياتى ئيدانةكردنى بيانووى بؤ دَيننةوة، بيانووةكةش ضيية طةندةَلية، 

توون بانطةشةى هةَلوةشاندنةوةى  قةوارةى هةرَيمى كوردستان دةكةن، دةيانةوَى مباخنةنةوة  ئةوانةى ها
سةر وآلتَيك با من داهاتةكةيتان ثَى بَلَيم، ئةو وآلتة ِرؤذانة شةش مليؤن بةرميل نةوت دةفرؤشَى، هةشتاو 

هةية، ِرؤذانة شةش مليؤن   سَى مليار دؤالر ئيحتياتى بانكى هةية، نةوةد شةش تةن زَير ئيحتياتى زَيِرى
مليار دؤالر قةرزى ( 41) مليار دؤالر قةرزارة، قةرزى دةرةكى( 126) بةرميل نةوت دةفرؤشَى ئةوجاش

ناوخؤيي قةرزارة، ئةوة ظيديؤية ئةطةر دةتانةوَى ئَيستا ثيشتانتان دةدةم، دوَينَى شةو لة ناسرية خةَلك 
ى بة نةخؤشةكةى خؤى بفِرَينَى، خؤ هةَلمان دةوةشَينَيتةوة شةِرى كردووة لةسةر بوتَلى ئؤكسجني بؤ ئةوة

و دةماخنةيتة سةر وآلتة، ئةمة كةى بيانووة، ئةطةر ئةوان لة ئَيمة ثاكرتن فةرموون هةَلمانوةشَيننةوة و 
مباخنةنة سةرى، بةآلم طةندةَلى خراث من هةَلدةوةشَينيتةوة و هةرَيمَيك هةَلدةوةشَينيتةوة لةِرووى 

اريةوة، لةِرووى ثَيشكةوتنةوة بة ثةجنا ساَل لةثَيش ئةوانني، نةك بةساَل و دووساَل، تةنها شتَيك خزمةتطوز
ئةوان ئةفزةَليةتيان هةية لةسةر ئَيمة مووضةكةية كة لة كاتى خؤى بةو هةموو قةرزة دةرةكيية  بةوةى 

ني و كةس قةرزمان ناداتَى، ئةوان دةوَلةتن و سةندوقى نةقدى دةوىل قةرزيان دةداتَى، ئَيمة دةوَلةت ن
مليار دؤالر دةكةى، هةر لةم ثةرلةمانة لة ليذنةى ضاكسازى ِرَيك لةو ( 27) هاتووى قسة لةسةر

براردةرانةى كة ئَيستا باسى قةرزى هةرَيميان كرد، لةطةَل ئَيمة بوون داوايان كرد دةبَى حكومةت 
ضة بة قةرز حساب بكرَى، حكومةت ئَيستا بة ذمارةيةكى حسابى بكاتةوة بؤ فةرمانبةران ثاشةكةوتى موو

قةرز حسابى كردووةتةوة بة عةيبة حسابى دةكةى لةسةرى، ناكرَيت، ئاخر ناكرَيت لة ثةرلةمانَيك دا كة 
نوَينةرى خةَلكة بيانوو خبَينَيتةوة بؤ ئةوةى بَلآ فآلن طةندةَلى هةية ئةبَى ئةم هةرَيمة هةَلبوةشَيتةوة، 

 ؤر لة ثَيشى ئةوانة، ئةطةر ئيجازة بدةى جةنابى سةرؤكى ثةرلةمان.......... .ئةم هةرَيمةى ئَيمة ز
 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

ئاخر يةك دةقيقةت بؤ هةية قسة بكةى بةناوى نوقتة نيزامى، تةواو دةرفةت دةدةينة كاك د.صباح بة 
 وو.رةفيقَيك بَلَى با قسةكانت بكات، كاك د.صباح فةرم

 بةِرَيز د.صباح حممود حممد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةِراستى كارمةندانى تةندروستى لة ئةركَيكى زؤر ثريؤز دانة، شةو و ِرؤذ شةوخنونى دةكةن بؤ ثاراستنى 
ةكى ئةو كارمةندانة و ثزيشكانة بكةين يطيانى هةموو هاووآلتيان، دةمةوَى بةناوى ثةرلةمان سوثاسطوزاري
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ؤذ لة خزمةت دان، داوا لة حكومةت دةكةين كة ضاوى زياتر لة ناحيةى ئةوةتر ثاداشتيان زياتر كة شةو ِر
 بَى تاوةكو ئةوة بَيت، زؤر سوثاست دةكةم و زؤر مةمنون.

 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

طة لة بابةتَيكى مةعنةوى سوثاس بؤ جةنابت، ِرةنطة سوثاسى ئَيمة بؤ ئةوان سوودَيكى ئةوتؤى نةبَى، ج
زياتر لة جارَيكيش بة ناوى جةنابتان و بةناوى دةستةى سةرؤكايةتى سوثامسان كردوون، باشرتة ئَيوة لة 
ليذنةى تةندروستى ثرؤذةيةكتان هةبَى بؤ ضؤنيةتى ثاداشت دانةوةيان، بة شَيوازَيك لةو شَيوازانةى ثَيتان 

 و بةرنامةى كارةوة، كاك جالل فةرموو.واية طوجناوة بؤ ئةوةى ئَيمة بيكةينة نا

 بةِرَيز جالل حممد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةس  ،ثةرلةمانتارين، بؤى هةية قسةكانى من ماددة و شتى وا ثةيِرةوي نةبَى( 111) زؤر سوثاس، ئَيمة
ةكني، هةموومان لة حةز دةكةم هةندَى قسة بكةم، ئَيمة دوو ساَلة هاتووينةو هةموومان خوشك و براى ي

حزبى جيا جيا هاتووينة، تكا دةكةم، تكاية خوشك و برايانة كة دةطةينة سةر جادةى شةستى دَيينة 
ذوورةوة با كراسى حزبايةتى فِرَى بدةين و هةموومان نوَينةرى خةَلكى كوردستانني، بةخوداى هةموومان 

ة، بةخوداى بقةومَى لة هةموومان يخواردي بةيةكةوة جوانني، ئةو هةرَيمة شريينة خَيروبَيرى هةموومان
دةقةومَى، كةس نابيتة براى كةس، ئةوجا با هةموومان وةكو برا وةكو خوشك و وةكو عزيز ئةو هةرَيمة 
بثارَيزين وةك بيلبيلةى ضاومان، هةموومان حزبةكان بة دةسةآلت و بة ئؤثؤزسيؤن و خوشك و براى 

ثرسيارين لةهةر شتَيك لةم هةرَيمة ِرووبدات، ئةو قسةية دةكةم، يةكني، هةموومان ديسان دةيَلَيمةوة بةر
بةخؤمان دةزانني كؤرؤنا تةنطى بة خةَلكى كوردستان هةَلضنيوة، ئَيستا زؤربةى زؤرى فةرمانطةكان لةكار 
كةوتوون، يةك نوقتةى زؤر طرنط هةية، حاكمةكانيش بةشَيكى زؤريان بةِراستى بةداخةوة انشاهلل خواى 

فاى هةموو مرؤظان دةدات، ئةوةى تووش بووة شيفاى دةدات و ئةوةى تووش نةبووة خوا طةورة شي
و هةية تاوانبار نيية، هةية ئَيستا  بة تةناوب، يةعنى تاوانبار هةية بيثارَيزَى، ئَيستا دةوام نيية، بكرَيت

ِراستى ئةطةر دادطاكان طرياوة لةسةر يةك تةوقيع ماوة بةربيت، دادطاكانيش دةوام ناكةن، حماوةلة بكةين بة
دةوام بكةنةوة، بؤ ئةوةى ئةو خةَلكةى ثَيويستى بة تةوقيعَيك هةية با لةو بةندخيانانة بَيتة دةرةوة، 

 زؤريان هيض طرفتيان نةماوة بةِراستى، سوثاس بؤ جةنابيشت.
 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 بةَلَى سوثاس، كاك عومسان فةرموو.

 :علي مسايل عثمانَيز بةِر

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ثَيشنيار دةكةم كة ثةرلةمان داوا لة حكومةت بكات كة ثَيداضوونةوة بة خشتةى مووضة بكات، 
لةبةرئةوةى خشتةى مووضة ماوة مانطَيك يةكجار زؤرة، هةروةها ضارةسةرى وةرطرتنى طةمنى برا 
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ن طةمنة لة ئَيستادا، بةآلم لة هةمان كاتدا ئَيستا حكومةت جوتيارةكامنان كة سَى سةد و نةوةد هةزار تة
هةموو دةروازةكانى داخستووة، حكومةتى مةركةزى و حكومةتى ناوةندى بةهيض شَيوةيةك طةمنى ئَيمة 
نزيكى دوو مليؤن تةن زياتر لةوانةية دةبَيت، بةشَيوةى تيجاريش ناضَيتة سنوورى حكومةتى ناوةندييةوة 

دووة و ئةوانة، هةوَل بدةين ضارةسةرَيكى ئةم كَيشةية بكةين، هةروةها ثشتيوانى لة ِرَيطريان ىَل كر
قسةكانى بةِرَيز كاك ِرَيظينط دةكةم كة ئَيمة هةوَل بدةين لَيرة اليةنةكان لةثةرلةمان ثةيامَيكمان هةبَيت، 

ةيةكى سثى هةَلدةينةوة، لة ثةرلةمانةوة ئَيمة داوا لة اليةنة سياسيةكان بكةين جارَيكى تر ئَيمة الثةِر
ئةوةتا ئَيمة هةِرةشةمان لةسةرة، ئةوةتا ميللةتةكةمان ِرووبةِرووى ضةندةها كَيشة و قةيران و نةخؤشى و 
هةزارةها موشكلة ِرووى لة ميللةتةكةى ئَيمة كردووة، ئَيمة لة يةكَيتى و يةكِريزى اليةنة سياسيةكانى 

ك دَلى ميللةتةكةى خؤمان خؤش بكةين، هةروةها ثَيشنيارَيكى كوردستان دةتوانني ئَيمة بطةينة ئةجنامَي
ترم بؤ برا ئةندام ثةرلةمانةكامنان هةية  كة ئةو هَيرشانةى كة بة فةيس بوك دةيكةنة سةر يةكرتى ِراى 

ئةندام ثةرلةمان لَيرة ئةطةر نةتوانني يةكَيتى و يةكِريزى ناوخؤمان بثارَيزين، يةعنى ( 111) بطرن، ئَيمة
 ةتى كورد ضيمان ىَل ضاوةِروان دةكات؟ جارَيكى ديكةش زؤر سوثاس.ميلل

 بةِرَيز د.ِرَيواز فايق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:

 بةَلَى سوثاس، كاك زياد فةرموو.

 بةِرَيز زياد جبار حممد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ا، نووسراومان ئاراستةى ئَيمة لة ليذنةى دارايي كؤبوونةوةى خؤمان ئةجنامد 23/6دواى ئةوةى ِرؤذى 
كة ضواريان ئاراستةى حكومةتى هةرَيمى كوردستان بكرَيت،  42سةرؤكايةتى كردووة، بةثَيى ماددةى/ 

يةكَيك لةوانة هةروةها نووسراوَيكى ديكة كة ئاراستةى ديوانى ضاودَيرى دارايي كرا ثةلة بكرَيت لة 
نةى كة بؤ روةها ئةو نووسراوابكرَيتةوة، هةةرلةمانى كوردستان ئامادةكردنى راثؤرت ِرووبةِرووى ث

بوونى دوومانة، داوامان كردووة ئةو بِريارانةى كة حكومةت داويةتى بة مةسةلةى لَيخؤشحكومةت نار
تا وةكو ضؤن توانيويانة  ،ج لة هةرَيمى كوردستان ِروونكردنةوةمان بدةنَىطومرطى، هةروةها باج و خةر

روةها داوامان كردووة ئةوةى جةنابت باست كرد، كوردستان، هةهةرَيمى  كاريطةريان لةسةر داهات هةبَى لة
داوامان كردووة كؤبوونةوةى هاوبةش ئةجنام بدرَيت، ِروونكردنةوةمان بدرَيتَى لةسةر وردةكارى ىَل بِرين، 
 مووضةى فةرمانبةرانى هةرَيمى كوردستان كة حكومةت خؤى بِريارى داوة تةنها بؤ ئةم مانطة، وةآلممان

هةرَيمى كوردستان لة مةجاىل  ى ئَيمة كردوومانة ئةكرا حكومةتىهةية، بةآلم بةثَيى ئةو هةَلسةنطاندنة
هةية بةشَيوةيةكى ديكة ئةم لَيرِبينة بةشَيوةيةكى ديكة بكرَيت، من هةر بؤ بةرضاوِروونى بةِرَيزان بؤ 

داوامشان كردووة كة كؤبوونةوةى ئةوةى ئاطاداربن، يةكةم ئةوةى ضاودَيرى دارايي نووسراومان كردووة 
هاوبةش بكرَيت، ِروونكردنةوةمان بدرَيتَى لة طرنطرتينيان كة من دةمةوَى باسى بكةم، لة مانطى تةموز دا 
ياساى ضاكسازى دةكرَيتة بوارى جَى بةجَى كردنةوة، بؤ ئةم ثةرلةمانة زؤر طرنطة ضاودَيرى بكةين لةوةى 
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جَى دةكرَيت بةداخةوة ِرةنطة ثالنَيك هةبَى كة ئةم ياساية بةشَيك لة تاوةكو ئةو ياساية وةك خؤى جَى بة
ماددةكانى بِرطةكانى ئةو ماددةية كة لة بةرذةوةندى حكومةتة، ئةوانةى جَى بةجَى بكات و ئةوانةى كة 
لةبةرذةوةندى خؤى نيية جَي بةجَيى نةكات، لةبةرئةوة ئَيمة وةكو ياسا لةم ثةرلةمانةوة دةرضووة ئةركى 
هةموومانة كة ضاودَيرى بكةين، تاوةكو وةك لة سةرةتاى ياسايةكة هاتووة كة بةثَيى دادثةروةرى دةكرَيت 
جَى بةجَى كردنى ياسايةكة زؤر طرنطة بتوانني بؤ منوونة هةموو ليذنةكانى ثةرلةمان بة تايبةت ليذنةى 

 و زؤر سوثاس.مةعنيةكان بتوانني بةوردى ضاودَيرى جَى بةجَى كردنى ياسايةكة بكةين 
 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

بةَلَى سوثاس، بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان با دةست بةجَى بةجَى كردنى بةرنامةى كار بكةين، بِرطةى 
 دووةم، ياهلل كاك سةروان فةرموو.

 بةِرَيز سروان حممد على:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ن يةكةم كةسم دةستم بةرز كردؤتةوة، هةموو جارَيك ئاخر كةس سةروان بةطؤِرى هةموو شةهيدا
ة بكة، ضونكة (، كة ِرةضاوى ئةوبالعدل واواذا حكمتم بني الناس ان حتكمهةَلدةستَى، يةعنى بؤ سةبةب؟ )

 هةموو جار بة تؤ دةَلَيم لة ثؤشتةييت و لة جواني روحت دةَلَيم ثَيآلوت سةر سةرم،ئافرةتَيكى ثؤشتةيي، 
 بةآلم قةسدم...... .

 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

بةخواى موعةيةن نيية، ببورة توخوا ئةوانى تريش ئازيزن، داواى ىَل بوردنت ىَل دةكةم، بةَلَى سوثاس، كاك 
 فةرموو. سةروان

 حممد على: نبةِرَيز سروا

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 واذا حكمتم بني ......... (.ة دينةكةى خؤت بكة، كة دةَلَى )قةسدم مادام ديندارى ئةمر ب

 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

تؤ يةكةم  ،بةَلَى سوثاس، بةِراستى لةوانةية نةمبينى بى، بؤ جارى داهاتوو يةكةم كةسى كة جةلسةمان كرد
 كةس قسة بكة.

 بةِرَيز سروان حممد على:

 لةمان.بةِرَيز سةرؤكى ثةر

 ئينجا سةرؤك ثةرلةمان خؤشم دةوَيى. ،بؤ نامبينى خؤ، من ثَيت دةَلَيم وةكو خوشكَيكى طةورة
 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 بةِرَيزى سوثاس، ببورة بةَلَى فةرموو.
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 بةِرَيز سروان حممد على:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

دةمويست ئةوة بَلَيم لةطةَل مام عومسان و مام ريظينط و ئةوانة، وةكو  ةكمن ثَيم سةيرة، يةعنى لةالي
ثةرلةمانتارَيكى ثَيشمةرطة قسة دةكةم، لةاليةك بة تانك و زريثؤش و فرؤكة لَيمان دةدرَي، لةاليةكى ديكة 
بوودجة بة كةيفى خؤيان لةسةرمان دةبِردرَيت، لةاليةكى ديكة حدودةكامنان لةسةر قةثات دةكرَيت، 

ةضى ئَيمةش لَيرة بة يةكرتى وةنووساوين، من ثَيم سةيرة بةِراستى ئةوان دانيشتوون و ئَيمةيان تَيك ك
بةرداوة هةست دةكةم، بةِراستى شةرمة، شةرمة بؤ ئَيمة ئَيمة يةكرت بشكَينينةوة، شةرمة بؤ ئَيمة 

يةكانى ( 110) ضكةى هةرلةمةودوا ِرةضاوى ئَيش و ئازارى يةكرت نةكةين، من لَيرة وةك سةروان، برا ط
َلة، ئةوةى تريش بةِراستى ئَيمة هةموومان وترم، لة هةمووتان بضووكرتم و قسةى هةمووشتامنان قةبو

باسى مووضةخؤر دةكةين، بِرينى ئةو ثاشةكةوتة، خؤ لةدةست حكومةتى هةرَيم نيية مووضة بدات، 
ةكات كة هةندَيك شت دةكرَيت، ئَيمة نابَى د ةوة دَيت بؤ ئَيمة، ئَيمة ناضارمووضة لة حكومةتى فيدِراَل

لة باشةكة هةَلبذَيرين بؤ  ة بدةين ضارةسةرى طوجناو و باشرتِرَيطر بني، ئَيمة دةبَى هةموومان هةوَلى ئةو
ببني، ئةطةر نا دَلنيام بةطؤِرى  تبؤ ئةوةى هةموومان لةو دؤخة نةخوازراوة نةخؤشة تاَلة ِرة ،حكومةت

ووضة خؤر نةبوواين ئَيمة باسى مووضةمان نةدةكرد، بةآلم لة مووضة طرنطرت هةموو شةهيدان ئةطةر م
ضيية؟ طيانة، ِرؤَلةى كورد غةرقى خوَين دةكرَيت، جارَى با ئَيمة باسى ئةو شتانة بكةين، يةعنى داواكارم 

طة و لة بةِرَيزتان وةكو سةرؤكايةتى ثةرلةمان ئةو ماوةية طرنطى بة ليذنةكانى تةندروستى و ثَيشمةر
 ناوخؤ و ناوضة سنووريةكانى هةرَيمى كوردستان بدرَيت و زؤر سوثاس.

 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 بةَلَى زؤرسوثاس، كاك مم فةرموو.

 :مم بةِرَيز مم اسكندر

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةروان لةسةرةتاوة دةستم بةرز  هاوةآلن لة دةستةى سةرؤكايةتى و ئةندامانى بةِرَيز، منيش وةكو كاك
ثةرلةمانَى كوردستانَى بَلندترين  1فةقةرَى/ 2بوو، شاهيديشم هةية، سةرؤكَى ثةرلةمانآ، لطوِرى ماددةى/

دةسةآلتا ياسادانان و ضاودَيرى كرنَيية، خمابن كو ئةو فةترَى كو دةست بكارَى خؤ كر ل ثةرلةمانَى 
 مة ل ثةرلةمانَى كوردستانَى كارتَيكرنا لسةر سةقامطرييا سياسى كوردستانَى دا هندةك جارا ِرةنطظةدانَى

هةرَيمى كوردستانَى كر، هةندَى جارا ذى ثَيضةوانة بةداخةوة ناسةقامطرييا سياسى نا تةباييا سياسى  ل 
ناظبةرا هَيز و اليةنَيت سياسى دا بوونة ئةطةرةك كو كؤسث و تةطةرة بةردةم كارَيت ثةرلةمانى دا درست 

ون، ئومَيدةوارم ذ جةنابآ وة سةرؤكاتيا ثةرلةمانَى كوردستانَى هةموو ئةندامَيت بةِرَيز ئةوى كو بو
ثةرؤشن بو هةندَى ثةرلةمان دةست بكارَى خؤ بكاتن ئيدى خةَلكةكى باوةِريا داية مةخةَلكةكى ضاظةرَيى 

رؤشى وة يةكَينة كو ثةرلةمان كار و خزمةت كرنة ذ ثةرلةمانَى كوردستانَى، مادام هةموو هةظاَلَيت مة ثة
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جارةكى دى دةست ب رؤنيشتنَى خؤ بكاتن و خزمةتا خةَلكى بكات ظَيرَى بِرَيكا جةنابَى هةوة، هةمى 
اليةنَي سياسى هيوادارم ضى ديكة نةبنة ئاستةنط برامبةر كارَيت ثةرلةمانى هاظكارى و ثشتةظانيا برامبةر 

ني خزمةتا خةَلكَى كوردستانَى دكة، جةنابَى سةرؤكَى ثةرلةمانَى كارَى ثةرلةمانآ كوردستانَى بوو ئةم بشَي
ببورة ئةطةر روخسةت بيت، هةرَيما كوردستانَى بِراستى ِرةوشةكا طةلةكا نالةبار دةرباز بينت، هةتا كؤرؤنا 

ار ل ئريان، وةختَى خةَلكآ جارةكا دى تووشى قةيرانَى بوو قةدةرا طةىل مة ئةوة دوو جارة و سَى جارة و ض
جارة تووشى قةيرانَى بينت، يةعنى هاتنا كؤرؤنايي و هاتنا داعش و ئةظَى كو حكومةتا عرياقى و مة دكاتن، 
سنوورَيت مةيي تَينة داطريكرن، ئةمة هةموو نابيتة سةبةبى وةى كو هَيزو اليةنَيت سياسى هةرَيما 

َيرينَيت ثةرلةمانى ِرةنطظةدانةكا كوردستانَى يةك بطرن، داخازَى دكةين كو ئيدى كارو ثةيام و  هزر و ن
طةلةكا هةرَيمى سةر هةَلوَيستَيت اليةنى سياسى دكة بو هةندى كو زوو تةواو بن، سةرؤكَى ثةرلةمانَى وةكو 
هةظاَلَيت براييت منى بةِرَيز كاك حمسن ئاماذة ثَيكرية، خةَلكَى دةظةرا نَيروة رَيكان، سى و دوو ساَلة ب 

ن )ث.ك.ك( ِرةوشةكا طةلةك نالةبار دا دذين ئةطةر خةَلكَى هةرَيما كوردستانَى ذ ئةطةرا هةبوونا  ضةكدارَي
بةر ِرةوشا نوكة كؤرؤنا و قةيرانَى تووشى ظى حاَلةتَى بنب خةَلكَى مة دووجارا و سَى جاراو ضار جارا 

مةبةستا تووشى حاَلةتةكى  نةخاستى بينت، دةمَى كو ئةم بةحسَى دةظةرةكا دةستنيشان كرى ذى دكةين،
مة ئةو نينة كو ئةم ناوضةطةرى يان ناوضةثةرستى وةك منوونة ئةم بةحسَى وَى دةظةرا دكةين ئةطةر 
بزانني خةَلكَى هةرَيما كوردستانَى جوداهى نينة ئةز خؤ ب نَينةرَى هةمى خةَلكى كوردستانَى دزانن ل 

نَى ئةو ئاخافتنَيت كو ب قسة و بة خانةقني هةتا دطةهَيتة زاخؤ، داخازَى دكةم جةنابى سةرؤكَى ثةرلةما
نيسني قةوارا هةرَيما كوردستانَى نايةتة هةَلوةشاندن ذ ثرؤتؤكؤَلَى بَيتة ِرةش كرن، ضونكى ئةظة هاندان و 

 ثشتةظانيةكا بؤ ظَى ئاخاتنَيت، كو خةَلكةكا دى ظى ظَى ئاخافتنَيت بَيذينت، طةلةك سوثاس.
 ةرلةمان:ق حسني/ سةرؤكى ثئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 سوثاس، ئاشنا خان فةرموو.
 بةِرَيز ئاشنا عبداهلل قادر:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةثَيى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان و دانيشتنى بةرنامةى كار و ئيعالنكردنى جةلسة لة 
مانى كوردستان دةسةآلتةكانى دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستانة، تكاية با كؤبوونةوةكانى ثةرلة

لةمةودوا زوو زوو بكرَيت، ثرسطةىل زؤر طرنط هةن، من ناضمةوة سةر يةك بة يةكيان، ثرسى طرنط هةن 
لة تةوقيت و لة كات و لة شوَين قسةى لةسةر دةكرَى ئيكسثايةر دةبَى، بةسةر دةضَى، دواى قسة كردن 

ضة و سةبارةت بة قةرزةكانى حكومةت لةسةر هيض قيمةتَيكى نيية، هيض بةهايةكى نيية، سةبارةت بة موو
و ياداشت ثَيشكةش كردن ثَيشرت هاوِرَييامن باسيان كرد، باست لةوة كرد و ِروونكردنةوةت دا دةبَى حكومةت 
ئامادةكارى بؤ بكات، بةآلم لة ئَيستادا قةزيةى داطريكارى و قةزيةى هَيرشةكانى وآلتانى دراوسَى بؤ هةرَيمى 

كم و ئَيران ( 30) وكةيية ئةبَى قسةى لةسةر بكرَى، ئَيستادا توركيا بة درَيذىكوردستان قةزيةيةكى هةن
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كم لةناو خاكى هةرَيمى كوردستانداية، بة قسةى ئةميندارى طشتى وةزارةتى ثَيشمةرطة ( 10) بةدرَيذى
اوةى لةماوةى مانطى ِرابردوودا سةد طوند لة ناوضةكانى زاخؤ و ئامَيدى ضؤَل كراون، ئةمة بَيجطة لة م

طوند ضؤَلكراوة، ئةطةر ثةرلةمانى كوردستان بةِراستى لةسةر ئةم ( 450) ِرابردوودت تاوةكو ئَيستا
قةزيةية قسة ناكا و كؤنابَيتةوة لةسةر ضى زةرورة قسة بكات؟ بؤية زؤر سوثاستان دةكةم، لةبةرنامةى 

م لةطةَل بةغدا ناخرَيتة كارى داهاتوو لةسةر قةرزةكانى حكومةت و ياخود لةسةر ِرَيككةوتنى هةرَي
 با سبةينَى دابنيشني لةسةر ئةم قةزيةية قسة بكةين، زؤر سوثاس. ،بةرنامةى كار

 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

ئةو بابةتانة هةمووى بة ِريزبةندى  ،سوثاس، ئَيمة لة دةستةى سةرؤكايةتى كؤبوونةوةمان كردووة
 1/7ؤ تةنها بؤ ئةوة بوو بتوانني لة ى كؤبوونةوةكانى داهاتوو، ئةمةى ئةمِردةخةينة ناو بةرنامةى كار

 ةوة كؤبوونةوة بةشَيوةى ئاسايي بكةين، كاك شاخةوان فةرموو.
 :رؤوف مصطفىبةِرَيز شاخوان 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
اران و ئةو بؤمبارانةى من ثَيشنياز دةكةم لةسةر مةوزوعى داطريكاريةكان لة هةرَيمى كوردستان و ئةو تؤثب

كة لة هةرَيمى كوردستان كراوة و من ناوم ناوة شكاندنى شكؤى هةرَيمى كوردستان و ثَيشنيار دةكةم 
ثةرلةمانى كوردستان، ليذنة تايبةمتةندةكان ِراسثَيرَى موتابةعةيةكى ورد و سةردانَيكى مةيدانى بؤ 

ئَيستا كةوتوونةتة ذَير داطريكاريةكى طةورةى سنوورةكان و ناوضةكانى شيالدزَى و ئةو سنوورانةى كة 
دةوَلةتى توركيا كة ئةمة جارى يةكةم و دووةم نيية ئةمة ضةندين جارة هَيرشى طةورة دةكرَيتة سةر 
ناوضةكانى هةرَيمى كوردستان و بةزاندنى خاكى هةرَيمى كوردستان، لةبةرئةوة بةالمانةوة طرنط بَيت 

ةهةرَيمى كوردستان هةية حاَلةتَيكى نائاسايية، لةبةرئةوة دةبَيت تا دةستةى ئَيمة ئةو حاَلةتةى كة ئَيستا ل
سةرؤكايةتى ئةمر بكةن بؤ ئةوةى كة ليذنة تايبةمتةندةكان سةردانَيكى مةيدانى ئةو سنوورانة بكةن 

ؤرى و بةشى زؤرى هاوةَلةكانى ئَيمة لة هةموو فراكسيؤنة جياوازةكان باسى ئةو داطريكارى و باسى زوَلم و ز
ئةو تؤثبارانة و بؤمبارانة كة لة هةرَيمى كوردستان كة ئَيستا ضةندين خةَلك شةهيد بووة و ضةندين 
خةَلك بريندار بووة، لةبةرئةوة ئيدى ئةوة كارَيكى طةورة و كارَيكى مةزنى ئَيمة سةردانَيكى مةيدانى 

نى سنوورةكة بطرين، موعاناتيان هةية بكةين، بؤ ئةوةى بتوانني لةِراستى دا لة نزيكةوة طوَى لة دانيشتوا
كَيشةيان هةية، برينداريان هةية، شةهيديان هةية، بشتوانني كار لةسةر ئةوة بكةين كة قةرةبووى ئةو 

 شةهيد و بريندار و ئةو سنوورانة بكرَيت، سوثاس.
 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

ذنةى ثَيشمةرطة و ناوخؤ دةتوانن لةدواى ئةم كؤبوونةوةية ئَيستا سوثاس، ئَيوة ِرادةسثَيرين، هةردوو لي
كؤبوونةوةيةك لة بةينى خؤتاندا بكةن، دوو ليذنةى الوةكى يان ليذنةيةكى الوةكى ثَيكهاتوو لة 
هةردووالتان دروست بكةن، ثةرلةمانى كوردستان هةموو ثَيداويستية لؤجستيةكانتان بؤ ئامادة دةكات، 
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نيية ئَيوة سةردانى سنوورةكان بكةن، هةموو ئةو سنوورانةى كة ئَيستا كَيشةيان هةية، لةبةيانى زووتر 
ِراثؤرتَيكمان بؤ ئامادة بكةن، هةفتةى داهاتوو دةخيةينة كارنامةى كؤبوونةوةى ثةرلةمانى كوردستان، بةآلم 

بةِرَيزتان جةنابت لةطةَل كاك نابَى بةس قسة بَى، بؤ خؤتان دةزانن كؤبوونةوة بةِراثؤرتَيك بَى، ئَيوة ئَيستا 
رَيظينط كؤبوونةوةى خؤتان بكةن لةطةَل ليذنةكةتان  ِرَيك بكةون لةطةَل يةك لةسةر دروست كردنى دوو، 

يةوة سةردانةكانتان يسَى ليذنة ثَيكهاتوو لة هةردوو التان ثَيداويستيةكانتان بؤ دابني دةكةين، لةبةيان
ة ئامادة بوو سةرةتاى هةفتةى داهاتوو لَيرة كؤبوونةوة لةسةر ئةو بكةن، ِراثؤرتةكةتان تا كؤتايي هةفت

 بابةتة دةكةين، فةرموو.
 رؤوف مصطفى:بةِرَيز شاخوان 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ئَيمة وةكو ليذنةى ناوخؤ ئامادةين، زؤر سوثاس.

 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 بةَلَى ِرؤذان خان فةرموو.
 :ابراهيم علي ِرَيز روذانبة

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ذ ثةيِرةوا ناظخؤ ثةرلةمانى، داخازَى جةنابَى تة دكةين، ئاخافتنَيت بةِرَيز كاوة،  2بِرطا/ 55ديظ ماددا/

ثةرلةمانتار/ مذدة، ثةرلةمانتار/بةِرَيز سريوان زؤر بةِرَيز د.كاظم ذ ثرؤتؤكؤَل بهَينة دانني، ضونكى طةلة 
ئاماذة ب ئةوة كر ئةو دخةمَى خةَلكينة ِراستى ئةم لظَيرى كؤنبووينة ثةرلةمان، ئةم ضةند  جارا

ثةرلةمانتار هةمى بؤ خةمى خةَلكي كؤن بووينة، بةِرَيز سةرؤكا ثةرلةمانَى، تة جوان ديار كر كو ئَيك ذ 
ى بدينة ماوةى ثَيشكةش بِرطَيت ئةظرؤكة ئةم ئامادة بني لظَيرَى ذ ديظ بةرنامةى كارَى ئةوة ئةم درَيذ

كرنا ثَيشنيازا ياساى كو هةمووان ئةو ثَيشنيازا ياساييانة بؤ خةمى خةَلكينة، ضونكى ئةركى ثةرلةمانَى 
باآلترين دةسةآلتى ياسادانانة، يةعنى ئةطةر ب ِرَيكا ثرؤذا ثَيشنيازا ياسا نةبينت تو لظَيرَى ضةوا خزمةتا 

نَى وةك ليذنةيا كاروبارَيت تةندروستى و ذينطة و مافى بةكاربةر مة خةَلكى دكةى، بةِرَيز سةرؤكا ثةرلةما
ئاراستةى جةنابَى وة كر نظيسينا كؤنبوونا وةزيرَيت تةندروستى لظَيرَى ئامادة بينت، كو ئةظ ذى بؤ  22/5

خةمى خةَلكيية، بؤ ظى ذ ثةتاى كؤرؤناداى بؤمة ِروون كةتن، ئةظة ذى يةك ذ وان بِرطا دى كو ئةظرؤكة 
 جةنابَى هةر دةنط لسةر نةدا، ئةظ ذى بؤ خةمَى خةَلكى بى، زؤر سوثاس بؤ جةنابَى تة.

 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

سوثاس، هةموو ياداشتةكانتان بةِريزبةندى دةخةينة ناو كؤبوونةوةكانى ثةرلةمانةوة ئامادةكارى خؤتان 
رم دووبارةية، كاك د.ِرَيبوار نوقتة نيزامى نةبيت وةرناطرم، با كاك بكةن، كاك كاروان و د.ِرَيبوار وةرناط

 عباس قسة بكات فةرموو.
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 :بةِرَيز عباس فتاح صاحل
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ضةند قسةيةك بكةم، بةِراستى لةو دوو ماددةيةدا دةَلَى  54و ماددةى/ 56من دةمةوَى بةثَيى ماددةى/
كان دةرضني كة هيض بابةتَيك نةبوو لةو طفتوطؤية جياوازة، ثَيويستة بةثَيى دةبَى نابَى ئَيمة لة بابةتة

خاَلى ماددةى نابَى وةآلمى يةكرت بدةينةوة، ئةم دانيشتنة هةستم كرد بةِراستى اليةنى سياسى و وةآلم 
ةوة وةآلمكارى زؤر ثَيوة ديار بوو، هةموو كةس خؤى ثَى باش و اليةنى بةرامبةرى ثَى خراث بوو، بةداخ

دةبَى ثةرلةمانى كوردستان ئةو ثةرلةمانة بَى كة لة دةرةوةى اليةنة سياسيةكان ثَيكةوة دانانيشن و كَيشة 
و طريوطرفتيان هةية ئَيمة هةوَل بدةين لةهؤَلى ئةم ثةرلةمانة ضارةسةرى بكةين، بةآلم ئةوةى هةست 

ةوة ئَيمة سةبةبى دروست كردنى دةكرَيت كة هةم لة فةيس بوك و هةم لة هؤَلى ئةم ثةرلةمانة بةداخ
ةكامنان طةورة كردووة، بؤية ئةوةى كة كورت و موختةسةرة جةنابت يبةِراستى ملمالنَى سياس ،كَيشةكانني

ِروونكردنةوةت دا ثَيمواية كات لةيةكرت دةكوذين يان دةمانةوَى لَيرة دةنطةكانى خؤمان و قسة تةسجيل 
حكومةت دةسةآلتى ئةوةى نيية مووضةى  ياساييةانونى و نا بكةين، كَيشةى بِرينى مووضة كة زؤر ناق

خةَلك برِبَيت، نة ناوى ىَل دةنَى ثاشةكةوت نة بزانني دةيداتةوة يان نا، ئةمة دةسةآلتى ثةرلةمانة دةبَى لة 
ثةرلةمانةوة بكرَيت، بةَلَى ثَيويستة قسةى لةسةر بكرَيت، قسةى لةسةر دةكةين، بارودؤخَيك هةية 

ةموومان هةستى ثَى بكةين كة لةشكركَيشى توركياية تؤثبارانى ئَيرانة، هةرجارةى ئَيمة لةوانةية ه
اليةنَيك و ئةوال اليةنَيكى ديكة تاوانبار و تؤمةتبار دةكةين، بةِراستى ثَيويستة اليةنى ثةيوةندار ئةطةر لة 

كة ئةمة  ،ان يةكالبكاتةوةكؤبوونةوةى داخراويش بَى ئةم بابةتة بؤ خةَلكى كوردستان و بؤ نوَينةرةكاني
كَيشةيةكى سةرةكى هةرَيمى كوردستانة كة ناشتوانني ِرَيطةيان ىَل بطرين، بةآلم زؤرجار يةكرتى تؤمةتبار 
دةكةين دةشزانني هؤكارة سةرةكيةكةى ضيية، بةِراستى ثَيويستة جةنابتان بؤ ئةوةى هةموو ئةو قسانةى 

ى خواردؤتةوة كة باس دةكات ئَيمة ناتوانني هيض وةآلمى كة لة دةروونى خةَلك و ثةرلةمانتاران ثةنط
خةَلك بدةينةوة، كؤمةَلَى كَيشةى ذيان و طوزةران لة كوردستان هةية يةك دانيشتنى تايبةت هةر لَيرة 
بِريارى ىَل بدةين لة سةرؤكايةتى بؤ ئةوةى كة  خةَلك بة ئازادى ئةو نوَينةرانة ِراى خؤيان دةربرِبن ببَيتة 

رة ئةجنومةنى وةزيرانيش لَيرة دابنيشن، يةعنى ئةجنومةنى وةزيران لَيرة وى كارَيك زةروبةرنامة
هةم وةآلمى ثةرلةمانتاران و هةم وةآلمى خةَلكى كوردستان بدةنةوة، بةِراستى  ،متمانةيان ثَيدراوة با بَين

بوك و مناقةشة سةر فةيسبَينني هيضى تر نةضَيتة ئةم ناكؤكيانة با لة هؤَلى ئةم ثةرلةمانة كؤتايي ثَى 
كردن بؤ قسةى بامشان كردووة، قسةى باش و بةبَى كردارى باش هيض ئةجنامى نابَيت، زؤر سوثاستان 

 دةكةم.
 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 سوثاس، شريين خان فةرموو.
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 بةِرَيز شريين امني عبدالعزيز:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

يةعنى ئةم ضةند ئةندام ثةرلةمانةى كة لة كؤتايي ئةم  ،مة ضؤن دةَلَيى دَلطرانني بةوةىبةِراستى ئَي
قاعةية دان هةموو جارَيك دةكةونة ِريزبةندى كؤتايي ئةبَى دةنط بةرز بكةينةوة، بةم شَيوازة ئَيمة 

بؤ ئةوةى بتوانني  ،هةموو جارَيك ئةبَى دةنط بةرز بكةينةوة ئةو كات بةِرَيزتان ناوى ئَيمة ئةخوَيننةوة
هةموارى ياساى دةستثاكى  16/10/2019ثةيامةكانى خؤمان بطةيةنني وةكو ثةرلةمانتارَيك، لة 

نَيردراوة بؤ ثةرلةمانى كوردستان بةداخةوة سةرؤكى دةستة ماوةكةى بؤ زياتر لة دووساَلة بةسةرضووة، 
ةى كارةوة ئاراستةى ليذنة مةعنيةكان بةآلم ئةم هةموارة تاوةكو ئَيستاكة نةخراوةتة ِريزبةندى بةرنام

نةكراوة، داواى ِروونكردنةوة لةبةِرَيزتان دةكةم، سةبارةت بة بةرنامةى كار بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان، 
جةنابتان لَيدوانَيكتان دا كة بةَلَينى ئةوةتان بة خةَلكى هةرَيمى كوردستان دا كة ِرازى لةسةر بةرنامةى 

انةى كةثةيوةسنت بة بارودؤخى خةَلكةوة بةطشتى نةك بَيتة ِريزبةندى كار ناكةن تاوةكو ئةو ثرس
بةرنامةى كارةوة، زؤرينةمان تَيبينى و سةرجنمان لةسةر بةرنامةى كار هةية لةهةمان كاتدا ئةو 

ئاراستةمان كردووة، بةآلم ( 66) ياداشتانةى كة بةثَيى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان ناردووتانة
لةو ياداشتانة ياداشتى وا هةية زياتر لة شةش مانط بةسةرى دا تَيثةِريوة نةخراوةتة ِريزبةندى  هيض يةك

بةرنامةى كارةوة، من دةثرسم ئايا ضؤن بَلَيى ثةرلةمانى كوردستان ناتوانَى بانطهَيشتى سةرؤكى حكومةت 
بةداخةوة لة هةرَيمى و وةزيرى دارايي و وةزيرة مةعنيةكان بكات بؤ ئةو ثرسانةى كة لة ئَيستادا 

كوردستان تَى ئةثةِرَى و لةهةمان كاتدا ثرسَيكى زؤر طرنط، ثرسى بؤردومانكردنى خاكى هةرَيمى 
% ى خاكى هةرَيمى كوردستامنان تةسليم بة نةيارانى 51ئؤكتؤبةر ( 16) كورستانة، بةداخةوة ئَيمة لة

كى ديكة ئَيران، هاووآلتى سيظيل دةبَى كةى رؤذَيك توركيا بؤردومانى دةكات و ِرؤذَي( 49) كورد كرد،
مليارةكة و دةيةها ثرسى زؤر طرنط هةن ( 27) بةقوربانى، ثرسى مووضة و بِرينى مووضة، ثرسى

ثَيويست دةكات ثةرلةمانى كوردستان ئةم فةترةية ياخود ئةو مانطةى درَيذى دةكاتةوة بيخاتة ناو 
 ةر بدرَيت.كارنامةكةوة و قسةى لةسةر بكرَيت و بِريارى لةس

 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

سوثاس، بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان، دةستى هةمووتان خؤش بَيت، من ئةزامن كة دةرفةمت دان بةطوَيرةى 
ئةم ثةيِرةوةمان بةدةقيقى وةكو خؤى جَى بةجَى بكرداية زؤربةى ِرآ ثَيدانةكان نةئةبوو ِرَيى ثَى بدرَى، 

ئةوةى ماوةيةكى زؤرة كؤبوونةوةكانى ثةرلةمان نةكراوة، دةبوو دةرفةت بدةينة ئةندامانى  م لةبةربةآل
ثةرلةمان قسةكانى خؤيان بكةن بةشَيكى زؤرى دووبارة، هةموو ئةوانةمان هةست ثَى كردووة، 

لةمان لة هةفتةى ياداشتةكانتان ياداشتى ِرةوان، ئَيمة ِريزبةندى دادةنَيني بؤ ئةوةى لة كؤبوونةوةى ثةر
ئاييندةةوة دةست بة كؤبوونةوةى ثةرلةمان دةكةين بؤ جَى بةجَى كردنى ئةو ياداشتانةى كة بةِرَيزتان 
دابووتان بة دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان هيوادارم ئيرت ئَيمة دةست بكةين بة جَى بةجَى 
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شتانةى دةوترَى دةرفةتةكةش دةدةين، بةآلم كردنى بِرطةى دووةمى بةرنامةى كارةكة، ضونكة هةموو ئةو 
ئَيمة بِرطةى دووةمى بةرنامةى كار  7هةمووى دووبارةية، بةِرَيزامن ئةندامانى ثةرلةمان ئاماذة بة ماددةى/

جَى بةجَى دةكةين كة بريتية لة درَيذكردنةوةى خوىل بةهارة ساَلى دووةم لة خوىل هةَلبذاردنى ثَينجةمى 
ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان، بة  7لة ماددةى/ 4بةثَيى بِرطةى/ ثةرلةمانى كوردستان،

مةبةستى ئةجنامدانى ذمايةك كؤبوونةوة سةبارةت بة دؤخى دارايي هةرَيمى كوردستان، مووضة، 
ةكانى دةرةوةى هةرَيم، جَى بةجَى كردنى ثرؤسةى ضاكسازى و بةردةوامى يقةرزةكان، ناوضة كوردستاني

ى لة خاَلة سنووريةكان، طومرطةكان، باج و خةراج و رسومى طومرطى و بابةتى ثرؤسةى ضاكساز
تةندروستى كة بابةتَيكى طرنطة لةطةَل بابةتى لةشكركَيشى و تؤثباران كردنى سنوورةكانى هةرَيمى 
كوردستان و دانوستانةكانى حكومةتى هةرَيمى كوردستان لةطةَل حكومةتى ناوةندى، هةر ئةندامَيكى 

ى ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية كة وةرزى تةشريعى بؤ ماوةى مانطَيك درَيذ بكرَيتةوة بؤ ئةم بةِرَيز
ئةندامى ثةرلةمان ثةسةند ( 70) مةبةستانةى كة ئاماذةمان ثَيدا با دةست بةرز بكاتةوة؟ بةَلَى بة دةنطى

دا كؤتايي ثَى دَيت،  1/8دةبَيتةوة و لة  واتا وةرزى بةهارة لةساَلى دووةم بؤ ماوةى مانطَيك درَيذ ،كرا
 بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان بةم شَيوةية كؤتايي بة كؤبوونةوةى ئةمرؤمان دةهَينني، زؤر سوثاس.
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 (6ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 7/2020/ 27 رَيكةوتي شةممةدوو

 -ثةرلةماني كوردستان   27/7/2020رَيكةوتي  رؤذي دوو شةممة(ي ثَيش نيوةِرؤي 11كاتذمَير )   
بةِرَيز هَيمن هةورامي  و، بة ئامادةبوونيق حسني سةرؤكي ثةرلةمان ئعَيراق بة سةرؤكايةتي د. رَيواز فا

(ي ئاسايي خولي 6جَيطري سةرؤك و، بةِرَيز مين نيب قهوضي سكرتَيري ثةرلةمان, دانيشتين ذمارة )
 ( ي خؤي بةست.2020ساَلي )ثَينجةمي 

 بةرنامةي كار:
ماني كوردستان ( لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلة47( و ماددةي )16بةثَيي حوكمي بِرطةي )يةكةم(ي ماددةي )

مةةارة ) – شةةتين ذ كةةاري داني مةةةي  يةةدا بةرنا لةةةمان بِريار سةةاَلي 6عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةر سةةايي  (ي ئا
تةةذمَير ) لةةة كا سةةتان  يةةوةِرؤ رؤذي دوو 11يةكةم لة خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةماني كورد ثةةَيش ن (ي 

 ( بةم شَيوةية بَيت:27/7/2020شةممة رَيكةوتي )
مةةارة خوَيندنةو -1 يةةارى ذ ةى يةكةم بؤ ئةم ثرؤذة ثَيشنيازة ياسايانةى خوارةوة بة ثشت بةسنت بة بِر

مةةاددةى (80و  79) و حوكمى ماددةكانى 2020(ى ساَلى 5) ثةةةيِرةوى ( 83) بِرطةى يةكةم لة  ى 
 ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان.

 /ثرؤذة ياساى لةئةستؤ طرتنى فةرمانبةران لة هةرَيمى كوردستان.1
 شنيازى ياساى بةِرَيوةبردن و ثاراستنى شوَينةوار و كةلوثةل لة هةرَيمى كوردستان./ثَي2
 /ثَيشنيازى ياساى ِرَيكخستنى ميدياى ئةليكرتؤنى لة هةرَيمى كوردستان.3

لةةة  -2 سةةعيد(  مةةر  سةةؤران ع بةةةِرَيز ) دةنطدان لةسةر داواكارى دةست لةكاركَيشانةوةى ئةندام ثةرلةمان 
بةةةة لةةةةمان  نةةةدامَيتى ثةر مةةةاددةى/ئة مةةةى  طةةةةى دووة لةةةة بِر يةةةةك و دووى  خةةةاَلى  حةةةوكمى   25ثَيى 

 لةثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان.

 خوَيندنةوةى ِراثؤرت و طفتوطؤ كردن سةبارةت بةم بابةتانةى خوارةوة: -3

ضةةةةة 1 شةةةةمةرطة و ناو بةةةةارى ثَي نةةةةةى كارو شةةةةى ليذ نةةةةةوةى هاوبة ثةةةةؤرتى كؤبوو نةةةةةوةى ِرا / خوَيند
ى هةرَيم سةبارةت بة دؤخى ناوضة كوردستانيةكانى دةرةوةى ئيدارةى هةرَيم، كوردستانيةكانى دةرةوة

يةةرى  نةةاوخؤ و وةز يةةرى  بةةةِرَيز وةز بةةةئامادةبوونى  ضةةةكة،  سةةةر ناو بةةؤ  عةةش  سةةتى دا شةةةكانى تريؤر هَير
سةةتةى  غةةدا، دة هةةةرَيم و بة يةَةوان  لةةة ن سةةتاندن  بةةارى دانو بةةؤ كارو هةةةرَيم  كاروبارى ثَيشمةرطة و وةزيرى 

 كوردستانيةكانى دةرةوةى ئيدارةى هةرَيم و حكومةتى هةرَيمى كوردستان. طشتى ناوضة
نةةة 2 سةةايش و ئةجنومة نةةاوخؤ و ئا شةةمةرطة و  بةةارى ثَي نةةةى كارو بةةةش، ليذ ثةةؤرتى هاو نةةةوةى ِرا / خوَيند

 خؤجَييةكان، ثةيوةنديةكانى ِرةوةندى كوردستانى سةبارةت بة دؤخى ناوضة سنووريةكان.
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يةةد/ / خوَيندنةوةى ِراثؤرتى3 مةةادةبوونى  19ليذنةى تةندروستى سةبارةت بة ثةتاى كؤرؤنا كؤظ بةةة ئا
 وةزيرى ناوخؤ و وةزيرى تةندروستى لة حكومةتى هةرَيمى كوردستان.

بةةةثَيى 4 سةةتان  هةةةرَيمى كورد لةةة  نةةةخؤش  ئةةةرك و  مةةافى  سةةاى  شةةنيازة يا بةةؤ ثَي نةةةوةى دووةم  / خوَيند
 وخؤى ثةرلةمانى كوردستان.لةثةيِرةوى نا( 89و  88و  87) حوكمى ماددةكانى

ئةةابوورى 5 يةةي و  خةةى دارا بةةة دؤ سةةةبارةت  ئةةابوورى  بةةارى  يةةي كارو نةةةى دارا ثةةؤرتى ليذ نةةةوةى ِرا / خوَيند
يةةرى  نةةدانان و وةز هةرَيمى كوردستان، بة ئامادةبوونى بةِرَيزان وةزيرى دارايي و ئابوورى و وةزيرى ثال

هةةةرَيم و يةَةوان  لةةة ن سةةتاندن  بةةارى دانو يةةران،  هةرَيم بؤ كارو مةةةنى وةز يةةوانى ئةجنو سةةةرؤكى د غةةدا و  بة
 سكرتَيرى ئةجنومةنى وةزيران لة حكومةتى هةرَيمى كوردستان.

 ق حسني/ سةرؤكي ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.رَيواز فا
 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.

سةةتان طةةةىل كورد مةةارة )، بةةةناوى  شةةتنى ذ خةةوىل6داني سةةاَلى دووةم،  لةةة  بةةةهارة  سةةايي، وةرزى  جةةةمى (ى ئا  ثَين
كةةةين  لةةةمان دة هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان دةست ثَى ئةكةين، سةرةتاش داوا لة بةِرَيز سكرتَيرى ثةر
لةَةةت  بةةَى مؤ لةَةةت و  بةةة مؤ نةةةبووان  نةةاوى ئامادة كةةار،  مةةةى  شةةوو و بةرنا نةةةوةى ثَي شةةتنى كؤبوو تةةةى داني ثوخ

 خبوَينَيتةوة، فةرموو.
 ةرلةمان:بةِرَيز مين نيب قهوةضى/ سكرتَيرى ث

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
مةةاددةى/ 5بةثَيى حوكمى ماددةى/ لةةة  طةةةى/ 16و بِرطةى يةكةم و دووةم  مةةاددةى/  3بِر طةةةكانى  18لةةة  بِر

مةةاددةى/ كةةانى 20يةكةم و دووةم و سَييةم و ضوارةم و ثَينجةم لة  و 55و  54و  52و  48و  47 ) ، ماددة
لةةةمانى كو( 57و 56 نةةاوخؤى ثةر يةةارى دا لةثةيِرةوى  لةةةمان بِر سةةةرؤكايةتى ثةر سةةتةى  عةةرياق دة سةةتان ـ  رد

بةةذاردنى 6بةرنامةى كارى دانيشتنى ذمارة ) جةةةمى هةَل خةةوىل ثَين لةةة  سةةاَلى دووةم  (ى ئاسايي خوىل بةهارةى 
 بةم شَيوةية بَيت: 27/7/2020(ى ثَيشنيوةِرؤ ِرؤذى دوو شةممة، ِرَيككةوتى 11ثةرلةمان لة كاتذمَير )

مةةارة خوَيندنةوةى ي -4 يةةارى ذ ةكةم بؤ ئةم ثرؤذة ثَيشنيازة ياسايانةى خوارةوة بة ثشت بةسنت بة بِر
ى ثةيِرةوى ( 83) بِرطةى يةكةم لة ماددةى( 80و  79) و حوكمى ماددةكانى 2020ى ساَلى  (5)

 ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان.

 /ثرؤذة ياساى لةئةستؤ طرتنى فةرمانبةران لة هةرَيمى كوردستان.1
 ازى ياساى بةِرَيوةبردن و ثاراستنى شوَينةوار و كةلوثةل لة هةرَيمى كوردستان./ثَيشني2
 /ثَيشنيازى ياساى ِرَيكخستنى ميدياى ئةليكرتؤنى لة هةرَيمى كوردستان.3

لةةة  -5 سةةعيد(  مةةر  سةةؤران ع بةةةِرَيز ) دةنطدان لةسةر داواكارى دةست لةكاركَيشانةوةى ئةندام ثةرلةمان 
بةةةةثَي لةةةةمان  نةةةدامَيتى ثةر مةةةاددةى/ئة مةةةى  طةةةةى دووة لةةةة بِر يةةةةك و دووى  خةةةاَلى  حةةةوكمى   25ى 

 لةثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان.
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 خوَيندنةوةى ِراثؤرت و طفتوطؤ كردن سةبارةت بةم بابةتانةى خوارةوة: -6

ضةةةةة 1 شةةةةمةرطة و ناو بةةةةارى ثَي نةةةةةى كارو شةةةةى ليذ نةةةةةوةى هاوبة ثةةةةؤرتى كؤبوو نةةةةةوةى ِرا / خوَيند
ةرَيم سةبارةت بة دؤخى ناوضة كوردستانيةكانى دةرةوةى ئيدارةى هةرَيم، كوردستانيةكانى دةرةوةى ه

يةةرى  نةةاوخؤ و وةز يةةرى  بةةةِرَيز وةز بةةةئامادةبوونى  ضةةةكة،  سةةةر ناو بةةؤ  عةةش  سةةتى دا شةةةكانى تريؤر هَير
سةةتةى  غةةدا، دة هةةةرَيم و بة يةَةوان  لةةة ن سةةتاندن  بةةارى دانو بةةؤ كارو هةةةرَيم  كاروبارى ثَيشمةرطة و وةزيرى 

 ردستانيةكانى دةرةوةى ئيدارةى هةرَيم و حكومةتى هةرَيمى كوردستان.طشتى ناوضة كو
نةةة 2 سةةايش و ئةجنومة نةةاوخؤ و ئا شةةمةرطة و  بةةارى ثَي نةةةى كارو بةةةش، ليذ ثةةؤرتى هاو نةةةوةى ِرا / خوَيند

 خؤجَييةكان، ثةيوةنديةكانى ِرةوةندى كوردستانى سةبارةت بة دؤخى ناوضة سنووريةكان.
يةةد// خوَيندنةوةى ِراثؤرتى لي3 مةةادةبوونى  19ذنةى تةندروستى سةبارةت بة ثةتاى كؤرؤنا كؤظ بةةة ئا

 وةزيرى ناوخؤ و وةزيرى تةندروستى لة حكومةتى هةرَيمى كوردستان.
بةةةثَيى 4 سةةتان  هةةةرَيمى كورد لةةة  نةةةخؤش  ئةةةرك و  مةةافى  سةةاى  شةةنيازة يا بةةؤ ثَي نةةةوةى دووةم  / خوَيند

 ى ثةرلةمانى كوردستان.لةثةيِرةوى ناوخؤ( 89و  88و  87) حوكمى ماددةكانى
ئةةابوورى 5 يةةي و  خةةى دارا بةةة دؤ سةةةبارةت  ئةةابوورى  بةةارى  يةةي كارو نةةةى دارا ثةةؤرتى ليذ نةةةوةى ِرا / خوَيند

يةةرى  نةةدانان و وةز هةرَيمى كوردستان، بة ئامادةبوونى بةِرَيزان وةزيرى دارايي و ئابوورى و وةزيرى ثال
هةةةرَيم و بة يةَةوان  لةةة ن سةةتاندن  بةةارى دانو يةةران، هةرَيم بؤ كارو مةةةنى وةز يةةوانى ئةجنو سةةةرؤكى د غةةدا و 

 سكرتَيرى ئةجنومةنى وةزيران لة حكومةتى هةرَيمى كوردستان.
مةةارة ) شةةتنى ذ كةةةوتى 5ثوختةى داني شةةةممةى ِرَيك سةةايي ِرؤذى دوو شةةَيوةيةى  29/6/2020(ى ئا بةةةم 

 خوارةوة بوو:
 دةستثَيكردنى دانيشنت لةاليةن بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان. -1

بةةَى  -2 لةَةةت و  بةةة مؤ نةةةبوو  نةةدامانى ئامادة نةةاوى ئة خوَيندنةوةى بةرنامةى كار و ثوختةى دانيشنت و 
 مؤَلةت لةاليةن بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان.

 دةستثَيكردنى بِرطةكانى بةرنامةى كار لةاليةن بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان. -3

شةةكردنى ثَي -4 يةةارى ثَيشكة شةةنيازة بِر سةةةر ثَي طةةدان لة يةةةن دةن يةةار لةال شةةنيازة بِر سةةا و ثَي شةةنيازة يا
 ى ثةيِرةوى ناوخؤ. 82ئةندامانى ثةرلةمان بةدةر لة حوكمى ماددةى/

سةةتان  -5 لةةةمانى كورد جةةةمى ثةر بةةذاردنى ثَين خةةوىل هةَل درَيذكردنةوةى خوىل بةهارةى ساَلى دووةم لة 
 ثةرلةمانتار.( 70) بةكؤى دةنطى

 ةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان.كؤتايي هاتنى دانيشنت لةاليةن بةِرَيز س -6

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
مةةارة ) ناوى ئةو شةةتنى ذ بةةؤ داني نةةةبوون  لةَةةت ئامادة بةةةبَى مؤ يةةان  سةةايي 5ئةندامانةى مؤَلةت ثَيدراون  (ى ئا

 :29/6/2020خوىل بةهارةى ساَلى دووةم لة خوىل هةَلبذاردنى ثَينجةم دا لةِرَيككةوتى 
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 هةموويان مؤَلةتيان ثَيدراوة:
بةِرَيز باثري كامةال سلَيمان، بدرية امساعيل حممود، زياد حسن ابراهيم، راهى رةهبةر ابراهيم، رؤبينا اوملك 
بةةداهلل،  شةةقى ع شةةنؤ ا سةةعيد،  مةةر  سةةؤران ع سةةني،  ئةةازاد ح سةةةركؤ  عزيز، زانا خالد سليمان، سلمى فاتح تؤفيق، 

يةةا، شةمؤل اشني صابر، شريين يونس عبداهلل، شريكؤ جودت مستةفا، عبدا لناصر امحد على، فريد يعقوب ايل
مةةد،  نةةْا  حم هةةاوِرَى ب مةةد،  هةةان حم مةةةم بر حةةدو،  بةةدامبار  لةةى ع قةةوب، لي شةةو يع كةةالرا عودي فيصل عباس عوال، 

 هةورامان محة شريف، هَيرش حسن محد.
شةةةةييةكان  نةةةةى هةمي نةةةةوةى ليذ لةةةة كؤبوو لةةَةةت  بةةةةبَى مؤ يةةةان  لةةَةةت  بةةةة مؤ كةةةة  نةةةةى  ئةةةةو ئةنداما نةةةاوى 

 :ئامادةنةبوون
 29/6/2020ليذنةى ثةروةردة و خوَيندنى باآل و توَيذينةوةى زانستى/ 

كةةاتى  لةةة  كةةة  نةةةبوون  طةةادار  لةَةَيني ئا تةةريش دة مةةةوة دوا نةةةكان دةخوَين نةةاوى ليذ لةةةمان  سةةةرؤكى ثةر بةةةِرَيز 
 خوَيندنةوةكة:

 :29/6/2020ليذنةى ثةروةردة و خوَيندنى باآل و توَيذينةوةى زانستى/  
 مؤَلةت /مسلم عبداهلل رسول

 فريد يعقوب ايليا/ مؤَلةت
 شةمؤل اشني صابر/ مؤَلةت

 : 30/6/2020ليذنةى ناوخؤ و ئاسايش و ئةجنومةنة خؤجَييةكان 
 نزار مةال عبدالغفار/ مؤَلةت

 حمسن حسني مستةفا/ مؤَلةت
 رزطار عيسى سوار/ مؤَلةت

 عبدالناصر على امحد/ مؤَلةت
 حممد/ مؤَلةت هاوِرَى بنْا 

 : 30/6/2020ةكان و رةوةندى كوردستانى لة يوةنديليذنةى ثةي
 ضيا محيد شريف/ مؤَلةت
 زياد جبار حممد/ مؤَلةت

 سريوان فرج حممد/ مؤَلةت
 حممد سعدالدين انور/ مؤَلةت

 : 30/6/2020ليذنةى كاروبارى ثَيشمةرطة لة 
 باثري كامال سليمان/ مؤَلةت

 : 30/6/2020و زيندانيانى سياسى لة ليذنةى كاروبارى شةهيدان و قوربانيانى جينؤسايد 
 بةهمةن كاكة عبداهلل/ مؤَلةت
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 فاهيك كمال صوغمون/ مؤَلةت
 : 5/7/2020ةكانى دةرةوةى هةرَيم لة  يليذنةى ناوضة كوردستاني

 مجال حويز مستةفا/ مؤَلةت
 : 6/7/2020ليذنةى ئةوقاف و  كاروبارى ئايينى لة  

 هدية موراد حيدر/ مؤَلةت
 ال/ مؤَلةتفيصل عباس عو

 كالرة عوديشو يعقوب/ مؤَلةت
 :  6/7/2020ليذنةى دةستثاكى لة 

 ليلى عبدامبار حدو/ مؤَلةت
 دابان حممد صاحل/ مؤَلةت

 سةرضنار امحد حممود/ مؤَلةت
 : 7/7/2020ليذنةى دارايى و كاروبارى ئابوورى لة 

 حممد سعدالدين انور/ مؤَلةت
 شريكؤ جودت مستةفا/ مؤَلةت

 ابراهيم/ مؤَلةتبهجت على 
 سؤران عمر سعيد/ ئامادةنةبوو

 : 8/7/2020ليذنةى دارايي و كاروبارى ئابوورى لة  
 بهجت على ابراهيم/ مؤَلةت
 سؤران عمر سعيد/ مؤَلةت

 : 9/7/2020ليذنةى كشتوكاَل و ئاودَيرى لة  
 طلستان باقى سليمان/ مؤَلةت

 هلز امحد حممد/ مؤَلةت
 : 13/7/2020و سكاآل لة ليذنةى كاروبارى ثةرلةمان 
 هيمداد صباح بالل/ مؤَلةت
 سؤران عمر سعيد/ مؤَلةت

 : 15/7/2020ةكان لة يليذنةى وزةو سامانة سروشتي
 رَيبوار عبدالرحيم عبداهلل/ مؤَلةت
 كاروان عبدالرمحن عبداهلل/ مؤَلةت

 : 19/7/2020ليذنةى كشتوكاَل و ئاودَيرى لة 
 طلستان باقى سليمان/ مؤَلةت
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 رش حسن محد فقى/ مؤَلةتهَي
 احسان حممد سليم/ مؤَلةت

 هلز امحد حممد/ مؤَلةت
 : 19/7/2020ليذنةى دةستثاكى لة  

 ليلى عبدامبار حدو/ مؤَلةت
 دابان حممد صاحل/ مؤَلةت

 : 20/7/2020ليذنةى دةستثاكى لة 
 ليلى عبدامبار حدو/ مؤَلةت

 دابان حممد صاحل/ مؤَلةت
 مؤَلةتهَيظيدار امحد سليمان/ 

 : 22/7/2020ليذنةى ثةروةردةو خوَيندنى باآل و توَيذينةوةى زانستى لة 
 طلستان باقى سليمان/ مؤَلةت

 : 26/7/2020ليذنةى كاروبارى شةهيدان و قوربانيانى جينؤسايد و زيندانيانى سياسى لة 
 هةذان حسن امحد/ مؤَلةت

 ئيدريس امساعيل عبوش/ مؤَلةت
 ةتديارى أنور محة رحيم/ مؤَل

 زؤر سوثاس.
 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

تةةان شةةوَينى خؤ نةةة  سةةايي وةر بةةارى يا نةةةى كارو بةةةِرَيز ليذ سةةوثاس،  طةةةى  ،بةةةَلَى زؤر  بةةة بِر سةةت  ئةةةوةى دة بةةؤ 
 يةكةمى بةرنامةى كارةكةمان بكةين، كاك جالل نوقتةى نيزامى فةرموو.

 بةِرَيز جالل حممد عبداهلل:
 ؤكى ثةرلةمان.بةِرَيز سةر

سةةة  قةةة ق شةةة دوو دة ثةةَيم خؤ سةةتان،  هةةةرَيمى كورد لةةة  سةةا  بةِراستى بابةتةكةى من ثةيوةستة بة سةروةرى يا
ئةةةجنامى  جةةةم  خةةوىل ثَين لةةة  نةةة  ئةةةو ثةرلةما بكةم، ئةطةر دةرفةت هةبَى؟ بةِراستى يةك لة كارة مةزنةكانى 

مةتى هةرَيمى كوردستان زؤر بةجدى كارى داوة ثرؤذة و ياساى ضاكسازى بووة كة خؤشبةختانة ئَيستا حكو
سةةةر  لةسةر دةكات، دةمةوَى بَلَيم كة ثةيوةندى بة ياسا و سةروةرى ياسا هةية لةناو خةَلك و ِرةئى عامى لة

مةةةنى دادوةر يةةارى ئةجنو ئةةةويش بِر خةةةَلك  لةةةيي  طةةاى ط سةةةرؤكى  ،يةةةيدروست بووة و بؤتة هؤى جَي بةةةِرَيز 
مةنى خانةنشينى هةندَيك دادوةر، بةِراستى ئةوة سابيقةيةكى مةترسيدارة ثةرلةمان، بؤ درَيذكردنةوةى تة

يةةة،  سةةةروةر ني سةةا  كةةات يا سةةت دة خةةةَلك وا هة ضةةونكة  سةةتان،  هةةةرَيمى كورد لةسةر كؤى ثرؤسةى سياسى لة 
ئةةةوان  سةةتان  هةةةرَيمى كورد لةةة  سةةان  حةقى خةَلك و شةقامة بَلَى باشة ئةو بةِرَيزانةى لة لوتكةى هةرةمى يا
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سةةةرجةم دادوةرة ملكةض كةةات  يةةارة وا دة ئةةةو بِر تةةر  ى ياسا نةبن، ئةدى خةَلك ضؤن ملكةضى ياسا دةبَى؟ دوا
كةةة  بةةةِرَيزة  نةةة  لةةةو ثةرلةما مةةةودوا  يةةة لة حةةةق وا يةةان،  طةنج و بةتواناكان زؤر بَى هيوا بن لة داهاتووى خؤ

نةةةدات شةةَيلكاريانة  بةةؤ طةورةترين دةسةآلتى ياسايية لة كوردستان ِرَيطا بةو ثَي ضةةَى  سةةايةك دةرب مةةةودوا يا ، لة
تةةةوة، ( 63) سةرجةم وةزارةتةكان، تةمةنى ياسايي لة يةَةذ نةكرَي سةةيش در هةةيض كة بةةؤ  نةةةبَيت و  ثةةةِر  ساَل تَي

ضةةووة  ئةةةمرةيان دةر ئةةةو  نةةة  ئةةةو بةِرَيزا يةةة،  شةةى هة عةةةتى مالي ئةةةوة تةبي لةةةمان  سةةةرؤكى ثةر بةةةِرَيز  يةةة  دوا
لةةةو حةق وا ،نوسخةكةيان بؤ دارايي نةناردووة يةةان  يةَةذووى خؤ بةةؤ م ئةةةوانيش  ية بةِراستى ئيجرائات بكرَى، 

  .بِريارة ثةشيمان ببنةوة و زؤر سوثاس
 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

بةةةِرَيزيان  كةةة  ثةةار  سةةاَلى  هةةةم  سةةاَل و  هةةةم ئةم سةةتان  لةةةمانى كورد كةةو ثةر مةةة وة جةةالل ئَي كةةاك  سةةوثاس  بةَلَى 
يةةان سةةايي خؤيان مةةةنى يا بةةة  تة تةةةواومان  بةةِرواى  لةةةوةى  طةةة  يةةان، ج كةةاركردنى خؤ مةةةنى  يةَةذكردةوة تة در

نةةة  ئةةةوان كردوويا مةةةى  كةةة ئة نةةةوة  مةةان كرد فةةةرمى ئاطادار يةةة، بة سةةةآلتةكة هة سةةَى دة هةةةر  نةةةوةى  جياكرد
هةةةرَيمى ك ئةةةوةى لة بةةةبَى  يةةة  سةةايةكى فيدِراَل نةةى يا بةةةجآ كرد جةةَى  شةةكَينية،  بةةَى، ياسا بةةةركار كرا سةةتان  ورد

بةةؤ لةكاتَيك يةةةكمان  لةةةوةى وَينة طةةة  سةةاَليش ج دا ئَيمة لة هةرَيمى كوردستان بؤشايي ياساييمان نيية، بؤ ئةم
خؤيامنان ناردووة بة هةمان شَيوةية وَينةيةكمان، نووسراوَيكمان بةفةرمى ئاراستةى بةِرَيز سةرؤكى هةرَيم 

كةةردووة يةةران  مةةةنى وةز بةة ،و بةفةرمى ئاراستةى سةرؤكايةتى ئةجنو كةةة  مةةةنى لةةةوةى  سةةةرؤكايةتى ئةجنو ؤ 
بةةؤ  هةةةرَيميش  سةةةرؤكايةتى  وةزيران داوامان ىَل كردوون تةبةعةى ماىل ئةو بِريارة ناياسايية هةَلنةطرَى، بؤ 
منةةان  ئةةةركى خؤما سةةتان  لةةةمانى كورد كةةو ثةر مةةة وة شةةكَينيية، ئَي ئةوةى ئاطاداريان بكاتةوة ئةوةى كراوة ياسا

ئةةةوةى دوو بةةةآلم لةبةر نةةدووة،  حةةةقى  بةةةجَى طةيا تةةةنها  يةةة،  تةةةدةخوملان ني حةةةقى  يةةاوازين  سةةةآلتى ج دة
سةةةالحيةتةكانى  نةةى  مةةةت طرت سةةنت و حور لةةة ثارا تةةةدةخوملان  حةةةقى  يةةة،  سةةا هة سةةةروةرى يا تةةةدةخوملان لة
سةةةرؤكى  بةةةِرَيز  ضةةاوةِرَيى  سةةتا  مةةة ئَي كةةردووة، ئَي خؤمان هةية، هةردوو ئةركةكةمان لةِراستى دا جَى بةجَى 

 وةزيرانني لةو بارةيةوة قسةى خؤيان بكةن، زؤرسوثاس، كاك سةركؤ فةرموو. هةرَيم و ئةجنومةنى
 بةِرَيز سةركؤ ازاد حسني:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لةةةِرؤذى  7ماددةى/ 4سوثاس، بةثَيى بِرطةى/ جةةةنابت  نةةاوخؤ  طةةةى/ 29/6ثةيِرةوى  مةةةى  2لةةة بِر ى بةرنا
بةة بةةةهارة  خةةوىل  نةةةوةى  لةةة درَيذكرد سةةى كار كة برييت بوو  بةةذاردن با جةةةمى هةَل خةةوىل ثَين لةةة  سةةاَلى دووةم  ؤ 

سةةى  ،مةبةستةكانت كرد كةةة با بةةوو  ئةةةوة  شةةووةكان  بةةةهارة و ث خةةوىل  نةةةوةى  كةةارى درَيذكرد بؤ ئةوةى كة هؤ
نةةى  بةةةجَى كرد جةةَى  كةةةكان و  جةةَى ناكؤ ضةةة  قةةةرزةكان و ناو سةةى  ضةةة و با سةةى موو ئةةابوورى و با بةةارودؤخى 

كةةة بي ئةةةوةى  بةةةآلم  سةةتةى ثرؤسةى ضاكسازى،  لةةة دة بةةةِرَيزتان  يةةة و  يةةدا ني كةةةدا تَي مةةةى كارة مةةان لةبةرنا ني
ئةةابوورى و  سةرؤكايةتى باسى قةرزةكان نةكراوة، بِريار بوو لةسةرةتاى كارنامةى دانيشتنةكان باسى دؤخى 
مةةان  لةةةمان بيني سةةةرؤكايةتى ثةر سةةتةى  لةةةمان و دة مووضة بكرَى، وةكو ئةوةى جةنابتان وةكو سةرؤكى ثةر
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خةةؤى يهاووآلتيدوَينَى  يةةانى  بةةة ذ تةةايي  خةةةوة كؤ مةةة بةدا طةةاى هةَلة ةكى بةركةوتةى ضةكى كيمايي لة ثارَيز
كةةات  تةةان ىَل دة هَينا و ئةوة نامةيةكى جَى هَيشتووة بؤ خةَلكى كوردستان و بؤ جةنابيشتان بؤ ئةوةى كة تكا

لةةة  لة كؤتايى نامةكةيا كة ذيانى مناَلةكانى ثارَيزراو بكةى و سةرطةردان نةبن، بؤية داوا لةبةِرَيزتان دةكةم 
ئةةةو هاووآلتي نةةاَلى  يةةانى م بةةؤ ذ بةةدرَيت  هةةةوَلَيك  سةةةرؤكايةتى  سةةتةى  خةةى يةةدة بةةةهؤى دؤ خةةةوة  كةةة بةدا ةى 

نائومَيدى و بَى هيوايي بوو لة بَى هيواى دا ذيانى خؤى بةخت كرد،  يئابوورى هةرَيمى كوردستانةوة تووش
 زؤر سوثاس.

 / سةرؤكى ثةرلةمان:ق حسنيئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 بةَلَى سوثاس، كاك هاوِرَى فةرموو.

 حممد: بةِرَيز هاورَى بنْا  
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

يةةران  1بِرطةى/ 53بةناوى خواى طةورةى ميهرةبان، ماددةى/ سةرؤك وةزيران و ئةندامانى ئةجنومةنى وةز
طةةةر لةسةر داواى خؤيان دةتوانن ئامادةى دانيشتنةكانى ثةرلةمان ب كةةة ئة بةةؤ كاتَي ن لة طفتوطؤ كردن، ئةمة 

قةةةيرانى  تةةةثَيش،  قةةةيران هاتؤ يةةان  سةةتان دة هةةةرَيمى كورد لةةة  خةةةوة  ثةةَيش بةدا تةةة  هةر كاتَيك قةيرانَيك ها
تةةاوةكو  دارايي، قةيرانى سةربازى، قةيرانى ئةمنى، قةيرانى سياسيشى هاتؤتة خةةةوة  بةةةآلم بةدا سةر ئَيستا، 

سةةةةةرؤكايةتى ئةجنو لةةةةة  سةةةةتا  بةةةةةو ئَي سةةةةتيان  يةةةةران هة مةةةةةنى وةز نةةةةدامانى ئةجنو يةةةةران و ئة مةةةةةنى وةز
سةةتان و  خةةةَلكى كورد تةةةواوى  يةةةتى  كةةة نوَينةرا سةةتان  لةةةمانى كورد مةةة ثةر نةةةكردووة، ئَي سةةياريةتيية  بةرثر
بةةَين و  يةَةت،  تةواوى ضني و توَيذةكانى خةَلكى كوردستان دةكات، ئةو هةستة بةرثرسياريةتةيان ال دروست ب

بةةةِرَيز لَيرة ِروونكر سةةتان  هةةةرَيمى كورد لةةة  خةةةوة  كةةرَى، بةدا تةةةكان ب دنةوة بدةن، ضؤن باس لة كَيشة و طرف
نةةني مةةة  سةةتةكة ئَي كةةةين مةبة لةةةمان دة لةةة ثةر بةةاس  تةةر و  ،سةرؤكى ثةرلةمان ئَيمة كة  هةةةظاَلَيكى  هةةةر  يةةان 

كةةة سةةنت دة خةةةَلكى كورد يةةةتى  لةةة نوَينةرا بةةاس  مةةة  تةةر، ئَي سةةيؤنَيكى  لةةة فراك تةةر  مةةةنى ئةندامَيكى  ين، ئةجنو
طةةرى  بةةة جَي بةةوون  يةةر و  بةةة وةز بةةوون  تةةووة  شةةةرعيةتيان وةرطر يةَةرة  نةةدامان ل شةةتى ئة كةةؤى ط يةةران و  وةز
كةةةس  نةةةوة  بةةة لَيبورد سةةتان  هةةةرَيمى كورد يةةران،  مةةةنى وةز سةةةرؤكى ئةجنو بةةوون بة يةةران و  ئةجنومةنى وةز

بةةَى ثةيوةست نيية، هةموو نوَينةرايةتى خةَلك و ئةوانيش دةتوانني بَلَيني ل كةةة دة مةةةت  ة هةموو دنيا حكو
ضةةؤن  بةةدةن و  نةةةوة  يةَةرة ِروونكرد بةةَين ل نةةةبووة  سةةت  سةةتة درو ئةةةو هة سةةتا  باوكى خةَلك بَى، بةآلم تاوةكو ئَي

 قةيرانةكان ئينقاز بكةن.
 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

سةةةةتووري مةةةةةزراوة دة لةةةةة دا كةةةةةوة  هةةةةةموومان ثَي سةةةةوثاس،  هةةةةةريبةةةةةَلَى  سةةةةتى ةكانى  سةةةةتان هة َيمى كورد
 بةرثرسياريةتيمان هةية، كاك على فةرموو.
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 بةِرَيز على محة صاحل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةووة  66بةناوى خواى طةورة، ئَيمة لة فراكسيؤنى طؤِران بةثَيى ماددةى/ طةةرنط  مةةان  نةةاوخؤ ال ثةةةيِرةوى  لة
ةشى بَين لةسةر قةيرانى مووضة و دؤخى دارايي جَيطرةك ردووة بةِرَيزان سةرؤكى حكومةت ويان داوامان ك

هةةةبَيت،  حةةزورى  شةةَيوة  هةةةمان  يةةيش بة يةةرى دارا ئةةةبَى وةز ضةةؤن  و ئابوورى حزوريان هةبَيت لة ثةرلةمان، 
كةةؤى  يةةوادارين  خةةة ه ئةةةم دؤ ئةةةكوذَى و  خةةؤى  خةةةَلك  دؤخَيكى خراثة ثَيش جةذنة مووضة نيية، بَيكاريية، 

بةةةرد بةةَين لة مةةةتان  لةةة حكو نةةةى  شةةنيارمان ئةوا يةةة و ثَي تةةةرمحان هة هةةةموومان  بةةةِرَيزة  نةةة  ئةةةم ثةرلةما ةم 
جةةةبؤ ئةوةى ئةم دؤخة تَي ،هةية شةةيان ثةِرَينني، بؤية داواكارين لة  بةةةيانى بةِرَيزي نةةةوة  يةةد بكة نابتان تةئك

نةةيةةدرشتى كَيشة و طةندةَلي ردووحزورى هةبَى، بؤ ئةوةى و ضةةونكة دةزا لةَةَيني،  ثةةَى ب تةةةيان  ئةةةم وآل ني ةكانى 
 قةرارى طةورة و قةرارى جدى ئةطةر ئيسالح بكرَى بةرثرسياريةتى كَى طةورةترة لةم دؤخة.

 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 فةرموو. كاظم بةَلَى سوثاس، بةَلَى كاك د.

 فاروق نامق: كاظمبةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

يةة مةةن تَيبين شةةة  كةةو هةمي سةةتى دا وة سةةتى لةِرا ئةةةجمارةيان بةِرا بةةةآلم  يةةة،  مةةةى كارةكة سةةةر بةرنا ةكم لة
بةةةِرَيز  لةةةمان و  سةةةرؤكى ثةر بةةةِرَيز  لةةةمان،  سةةةرؤكايةتى ثةر لةةة  نةةة  جةةةنابتان هةردووكتا بةةؤ  كةةةم  تَيبينية
نةةى  كةةراوة، تَيبي مةةادة  نةةةوة ئا يةةةن هةردووكتا كةةة لةال جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان، لةبةرئةوةى بةرنامةى كارة

لةسةر ئةوةى كة ِرةنطدانةوةى دؤخى ئَيستاى هةرَيمى كوردستان نيية، كَيشةكانى خةَلكى تيا زؤرمان هةية 
تةةر  سةةَى رؤذى  ضةةةية، دوو،  خةةةَلك موو سةةةرةكى  شةةةى  يةةةن كَي لةةةمان حال نيية، ئَيستا كة بةِرَيز سةرؤكى ثةر

جةةةذن لةةة  نةةةوة  لةةة رةمةزا كةةة  نةةةوة جةذنة خةَلك ثَيويستى بةوةية ئةو مووضةيةى وةرى دةطرَيت  ى رةمةزا
يةةة  سةةتى بةوة بةةةر ثَيوي طةةرَى، فةرمان ضةةةكةى وةرب يةةة موو سةةتى بةوة خةةةَلك ثَيوي كةةراوة  بةةةش  يةك مووضة دا
يةةة  مووضةكةى بةرَى لة بازاِر كاسةى جةذنى ثَى بكِرَى و جل و بةرطى بؤ مناَلةكانى ثَى بكِرَى، ئةمة ئةبووا

تةةةى ي ثةةةى لة خاَلى يةكةمى بةرنامةى كارةكة بوواية، ئةمة نوق خةةة خرا ئةةةو دؤ يةةان  تةةةى دووةم كةةةم، نوق ة
ئةةةكا  مةةة  خةةةَلكى ئَي طةةةآلى دار  دروست كراوة وةكو ثةرلةمانتارَيكى بةِرَيز باسى كرد بةداخةوة ِرؤذانة وةكو 
سةةَى و  خةةؤى هةَلدةوا خةةةَلك  بةةاوة  تةةاوةرى كارة بةةة  بة قوربانى، تؤ موالحةزة فةرموو لةناو شارى سلَيمانى دا 

يةةايي ئةخنكَى، لةناو باخى ط ضةةةكى كيم شتى هةَلةمةدا دوَينَى كةسَيك خؤى خنكاندووة كة بة بةركةوتةى 
ئةةةو هاووآلتي مةةةدا  سةةةر هةَلة ثةةى و يةةبووة، يةعنى ئةو كيميايةى سةدام كردى بة بةةةآلم خرا نةةد،  ةى نةخنكا

سةةيارةكةى يهةذارى و بَيكارى و نةبوونى ئةو هاووآلت جةةا ثر كةةرد،  مةةة يةى خنكاند مناَلةكانى سةرطةردان  ئَي
ضةةن و  يةةا ئة خةةارج ت لةةةِرَيى  نةةة  كةةة ِرؤذا لةوةية ئةبَي ثةرلةمان كةى بَيتة جواب لةسةر ئةو هةموو خةَلكةى 
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بةةدةى سةةةمت  طةةةر روخ كةةةن، ئة فةةةت دة ( 28) ئةو هةموو طةجنةمان كة لة ماَلةوة دانيشتوون و ضاوةِرَيى دةر
 رؤذة دانةنيشتووين....... .

 ى ثةرلةمان:ق حسني/ سةرؤكئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 نوقتة نيزامى يةك دةقةية. كاظمكاك د.
 فاروق نامق: كاظم بةِرَيز

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ئةجمارةيان تَيبنيةكةم بؤ هةردووكتانة، ضونكة دوَينَى بةِرَيز جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان تةلةفؤنى كردووة 

بؤ ئةوةى لَيك نزيك  ،بدرَى بةهةندَيك اليةنبؤ اليةنةكان داوايان ىَل دةكات كة لَيك نزيك بوونةوة دةرفةت 
لةةةمان  كةةة، ثةر يةةة بةرهةمة خةةؤ ئةوة يةَةت؟  بببنةوة، با بزانني بةرهةمةكةى ئايا ئةمرؤ مووضة دابةش دةكر
دةرفةت دةدات بة اليةنةكان خؤ ئةبَى شتَى حةل كرابَى و نةتيجةيةكى هةبووبَى، دواى ئةوة هةر بةِراستى 

 ئَيمة ِرؤذانة ضاوةِرَيى ئةم نامانة بني ضةند كاوةى تر و كاوة محة صااى تر سةرجنة بؤ ئَيمة بؤضى ئةبَى
بؤ ئةوةى ثةرلةمان بَيتة سةر خةت و  ،و كاوة حممدى تر ببَيتةوة بة قوربانى و مناَلةكانى سةرطةردان ببَى

 لة دؤخيان بكؤَلَيتةوة، لةبةرنامةى كارةكةيا روخسةمت بدة....... .
 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئفابةِرَيز د.ِرَيواز 

ئاخر روخسةمت داى نوقتةى نيزامى يةك دةقةية، ئةوة تؤ دوو دةقةية قسة دةكةى، هةموو جارَى تؤ ئةمة 
ةوة دةست بة ( 10) دةفةرمووى، دةرفةت بدة بابةتى دارايي  و قةيرانى دارايي، سبةينَى لة بةيانى سةعات

سةةتانى قسة كردن دةكةين لةسةر بابةتى مووضة، قةي هةةةرَيمى كورد خةةةَلكى  كةةة  خةةةى  ئةةةو دؤ يةةي،  رانى دارا
تياية، بة ئامادةبوونى حكومةتى هةرَيمى كوردستان، لةبةرئةوة هةر قسةكردنَيك ئةمِرؤ لةسةر ئةم بابةتة 

مةةى تةةةى نيزا بةةةناوى نوق تةةة  ئةةةم بابة سةةةر  هةةةمووى لة كةةة  تةةى ِرؤذة غةةةدر  ،و تةركيزكردن بردنى وةخ هةةةم 
نةةةوة، كردنة لةدةستةى سةرؤك ايةتى و هةم غةدر كردنة...، طرنطة بةالى ئَيمةشةوة، طرنطة بةالى هةمووما

 دروستة جةنابت ِراست دةكةى، سبةينَى باسى دؤخى دارايي دةكةين، كاك سريوان فةرموو.

 بةِرَيز سريوان فرج حممد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةتا هةةةرَيمى كورد يةةي  خةةى دارا لةةة دؤ سةةيان  يةةان زؤر با طةةةرانى هاوِرَي ئةةةوةى ني ئةةةزانني  هةةةموومان  كةةرد،  ن 
مةةاددةى بةةةثَيى  يةَةرة،  بةةؤ ئ مةةة  هةةاوار (  66 ) ،(66) هاوِرَييان هةموو هى هاووآلتيانى هةرَي تةةا   هةةةزار ِرؤذ وا

مةةانط يبكةى ئةبَى مووضة بدرَيت، من خاَلى سةرجنةكة و خاَلى ثةيِرةوي ضةةوار  تةةةنها  كةةة  يةةة  لةةةوة ني كةةةم  ة
هةةةزا نةةةوة و  نةةة كؤبوو سةةىئةما نةةةوةو با ئةةةكا كؤبوو كةةةس داوا  خةةةَل ران  يةةانى  بةةذَيويى ذ سةةى  ضةةة و با ك موو

يةةي و  يةةرى دارا بةةةِرَيز وةز كةةةس  كةةةم  ئةةةمرؤ ية بكةين، ئةبوو وةكو زؤر لة هاوِرَيكان وتيان لةبةرنامةى كارا 
مةةن  شةةة،  سةةةرةوة خؤ لةةةم  سةةة  ضةةَى ق ضةةووة ب بةةةآلم نة يةةة،  شةةتمان بكردا تيمى حكومةت بهاتناية باسى يةكةم 

كةةراطة قةةةمشان ىَل  سةةلَيمانى تة لةةةناو  ئةةةوةى  شةةتة  بةةةكؤى  ،ي يةَةرةش  هةةاتني ل خةةةَلك،  ضةةةى  سةةةر موو بةةةس لة
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يةةي  يةةرى دارا بةةةِرَيز وةز كةةارا  مةةةى  كةةة لةبةرنا سةةبةينَى  سةةتا وةك ومت  هةموومان ئيمزامان كؤكردووةتةوة، ئَي
 ش جةذن مووضة ئةدات يان نايدات؟.بَيتة ئَيرة دةبَيت ثَيمان بَلَيت كةى و ثَي

 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

يةةي  خةةى دارا سةةةر دؤ يةةة لة سةةيارَيكتان هة هةةةر ثر سةةريوان  كةةاك  كةةةين،  سةةانة نة ئةةةو ق بةةؤ  بةةةيانى  كاك سريوان 
يةةة يدةخيةينة بةيانى، كاك ئومَيد فةرموو، ئةوة ئاخر نوقتة نيزامي ة كة وةرى دةطرم، تةواو، هةرشتَيك هة

 ةينة بةيانى.لةسةر دؤخى دارايي دةخي

 بةِرَيز ئومَيد عبدالرمحن حسن:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 كامت ثَى بدة تةواو خاَلى ثةيِرةويية قسةكامن، ... .
 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 كاتت ثَى دةدةم كاك ئومَيد. ةهةر يةك دةق

 بةِرَيز ئومَيد عبدالرمحن حسن:
 ان.بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةم

نةةة 2طةى/بِر 56ماددةى/ خةةؤت بةكاربَي سةةةآلتى  لةةةمان دة شةةةى  ،تكاية بةِرَيزتان وةكو سةرؤكى ثةر يةَةرة شا ئ
مةةاددةى/ لةةة  بةةةِروونى   56تةلةفزيؤنى ميديا نيية، ثةرلةمانة نوَينةرايةتى خةَلكى كوردستان دةكةين، زؤر 

ؤيانةى دةكرَين و ِرَيطة دةدةى بؤضوونى ية، هيض يةكَيك لةو طفتوطيتةنيا سَى خاَل خاَلى ثةيِرةو 2بِرطةى/
شةةةتووينة  مةةةة دانةني تةةةةِروو، ئَي لةةةةمان خبرَي نةةةدامى ثةر ضةةةوونى ئة طةةةا دةدةى بؤ تةةةةِروو، ِرَي سةةةيؤن خبرَي فراك
خةةةَلكى  خةةوازى  سةةت و دا شةةى خوا خةةةخمؤر و ثةرؤ هةةةموومشان  تةةةين،  ئةةةو وآل سةةيارى  هةةةموومان بةرثر

نةةني، كوردستانني، دامةزراوةى دةستووريش تةواوكةرى  يةةاواز  كارى يةكة، ئَيمة و حكومةت دوو، دوو لَيك ج
كةةَى  تةةة و  سةةةرؤك حكومة كةةَى  يةةنني  لةةةوة ب ئةم ثرسيارة لةبةِرَيزتان و سةرؤكايةتى ثةرلةمان دةكةم، با واز 
لةةةمانى  سةةةرؤكايةتى ثةر جَيطرة و كَى وةزيرى كامة اليةنة، حكومةت حكومةتى هةرَيمى كوردستانة، ئةرَى 

تةةةوة يان كرديكوردستان داوات يةةان نةدابَي لةةةمان و وةآلم نةةة ثةر كةةان بَي طةةر و وةزيرة ة، سةرؤك وةزيران و جَي
 بيان نايةينة ثةرلةمان؟، زؤر سوثاس.وياخود طوت
 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

هةةةم لةةة  كةةردووة  سةةةرؤكى حوئَيمة داوامان  طةةرى  مةةةت و جَي سةةةرؤكى حكو بةةَين لة بةةةِرَيزيان  مةةةت و ويان  كو
ممةةان  كةةردووة، وةآل شةةيان  لةةةمان ثَيشكة نةةدامانى ثةر بةةةِرَيزان ئة شةةتانةى  ئةةةو يادا طةةوَيرةى  بةةة  كةةان  وةزيرة
خةةةَلكى  مةةةزراوةى  يةةة دا ئةةةم دامةزراوة دراوةتةوة بةهاتنى وةزيرةكان، ئةطةر بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان، 

نةةدامانى كوردستانة و سومعةت و ناوبانطى ئةم دامةزراوةية هى هةمووما سةةةرؤكايةتى و ئة سةةتةى  لةةة دة نةةة 
سةةت  هةةةموومان شك يةَةت  خةةواردوو ب سةةت  يةةةكى شك يةةة دامةزراوة ئةةةم دامةزراوة طةةةر  شةةتى ئة لةةةمان، بةط ثةر
مةةان داوة  خواردووين، زؤرةكةى بةر ئَيمة دةكةوَى و دواتر ثريشكَيكيشى بةر جةنابتان دةكةوَى، ئَيمة بِريار
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نةةدوو  ،ؤذةكة دةست ثَى دةكاتيةوة كة ِريبةيانى بةتةواوى لة بةيان هةةةمووتان ما هةةةر  كةةة  تةةةى  ئةةةو كا هةتا 
بةةة  كةةةين  يةةي دة قةةةيرانى دارا جةةة و  ضةةة و بود سةةى موو نةةةوة با لةةة داواى ِروونكرد كةةردن  سةةيار  لةةة ثر بةةن  دة
تةةةوة  ئةةةم بابة بةةة  نةةدى  يةةةك ثةيوة تةةة نيزام ئامادةبوونى حكومةتى هةرَيمى كوردستان، لةبةرئةوة هةر نوق

دةست دةكةين بة جَى بةجَى كردنى بةرنامةى كارةكةمان،  ،وردن دةكةين لَيتانى وةرناطرينهةية داواى ىَل ب
بةةةَلكو  مةةةَلَين  تةةان  ضةةوونى خؤ مةةةَلَين، بؤ ئةطةر بابةتَيكى ترة، ئاماذة بةو ماددةية بكةن كة دةتانةوَى ِرةئى 

سةةتاوة ئةو نوقتة نيزامية ثةيِرةويية بَلَين كة موخالةفةى ثةيِرةومان كردووة يان ق لةةة ئَي كةةردووة،  منةةان  انو
بةةة داواى ىَل  نةةاوة  بةةؤ دا كةةةمان  هةةةموو ِرؤذة بةةةيانى  كةةة  كةةات  سةةيةية ب ثَيتان دةَلَيم هةر كةسَيك باسى ئةو دؤ

 ردنةوة دةرفةتى نادةم، كاك كاوة فةرموو.وبو

 بةِرَيز كاوة عبدالقادر حسن:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةاددةى/ بةناوى خواى طةورة و ميهرةبان، ئةطةر بةةةثَيى  يةةارة  كةةة، د قةةةتعى  نةةةبوو  ثةةةيِرةوى  لةةة  48خةةاَلى 
نةةدى  1بِرطةى/ نةةدام بةِرةزامة سةةَى ئة يةةان  سةةةرؤك  شةةنيارى  سةةةر ثَي يةةةك لة هةةةر بِرطة كةةة  كةةات  لةةةوة دة باس 

كة بِرطةيةك جَيطؤِركَى ثَى  1زؤرينةى ئامادةبووان دةبَى، ئةطةر مبانةوَى بةثَيى ثةيِرةوى ناوخؤ لةبِرطةى/
بةةَى،  ثَيويسيت ،بكةين سةةتان  لةةةمانى كورد نةةدامانى ثةر نةةدى ئة بة ثَيشنيارى سَى ئةندام و دواتريش بةِرةزامة

مةةاددةى/ نةةاوخؤ  ثةةةيِرةوى  بةةةثَيى  مةةةوَى  يةةة دة شةةتنى  48بؤ طةةةكانى داني لةةة بِر كةةارى  كةةة طؤِران كةةةم  داوا دة
طةةةى/ ،ئةمِرؤى ثةرلةمانى كوردستان بكرَى يةة 5بةوةى بِر خةةى دارا بةةة دؤ تةةة  هةةةرَيمى كةةة تايبة ئةةابوورى  ي و 

سةةتان زؤر  هةةةرَيمى كورد يةةي  خةةى دارا سةةتا دؤ كوردستان خبرَيتة بِرطةى يةكةم، لةبةرئةوةى خؤتان دةزانن ئَي
بةةدات ئةةةوة  ،خراثة و بؤ ئةوةى حكومةت مولزةم بكةين لةو هةفتةية مووضةى فةرمانبةران  كةةة  سةةتى  بةِرا

 طرنطرتين خاَلة.
 ى ثةرلةمان:ق حسني/ سةرؤكئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 بةَلَى سوثاس، كاك مةم فةرموو.

 بةِرَيز مةم برهان حممدقانع:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةتةى  جةةةنابت و دة بةةة  بةةدةم  يةةةك  مةةةوَى ِروونكردنةوة كةةةجمار ئة يةةة، ية ثةةةيِرةوييم هة خةةاَلى  مةةن دوو 
مةةاددةى يةَةى  بةةة ث ثةةةيِرةوى( 56) سةةةرؤكايةتى،  خةةاَلى  لةةةمانتار  بةةة ثةر سةةةآلتدراوة  شةةَيل دة هةةيض  ثَي كةةات،  ب

خاَلى  ثاسةوانىدةسةآلتَيك ناتوانَى ِرَيطرى ىَل بكات، خاَلى ثةيِرةوى تةواو ئةبَى جَى بةجَى بكرَى، جةنابتان 
كةةانى بةةة ماددة شةةت  لةَةَيم، ثاَلث جةةةنابتان ب بةةة  كةةةم  حةةةز دة و  59) ثةيِرةون، بة نيسبةت دوو خاَلى ثةيِرةوى 

مةةاددةى/66) كراوة و وةآلمى نةبووة، بةآلم بةثَيى ماددةكانىكؤمةَلَيك ثرسيارى زؤر  هةَلبةتة( 60 ( 69و 
بةةةثَيى  ،طفتوطؤى كراوةية (66) ى ثةيِرةوى ناوخؤ، ماددةى نةةاتوانن  كةةةس  يةةان دة  سةةيؤن  سةةةيرة فراك ثةةَيم 

مةةى  (66) مةةاددةى مةةاددةىئيلزا كةةةن،  كةةانى ب يةةان جَيطرة مةةةت  يةةة، ( 69) سةةةرؤكى حكو بةةؤ ئةوة لةَةَيني  ب
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سةةاندن  (68) اية لة ماددةىمةوزوعةكة لةوةي بةةؤ تر بةةووة،  دا، خؤم لة ياداشتا ئيمزام كردووة بؤ موساعةدة 
بةةة  سةةتى  مةةةت ثَيوي سةةةرؤكى حكو كةةة  مةةةنى ( 23) كةةة 1/5بةةووة،  نةةدامانى ئةجنو كةةةى و ئة نةةدام، جَيطرة ئة

بةةة  سةةتى  يةةران ثَيوي تةةةوة، دا( 18) كةةة 1/6وةز جةةواب نةدراوة بةةةآلم  كةةراوة،  سةةائةالنة  ئةةةم مو نةةدام،  لةةة ئة وا 
دا ياداشتَيكمان ثاَلثشت  2/3/2020جةنابتان دةكةم لة دةستةى سةرؤكايةتى ئايا بؤ منوونة ئَيمة لةِرؤذى 

سةةائةلةش،  (66) بة ماددةى نةةةك مو نةةدارى  كةةراوة ميوا شةةتنى  ثَيشكةش كردووة بؤ طفتوطؤيةكى كراوة، داني
كةةةى  سةةتان نزي خةةةَلكى كورد ضةةةى  سةةةلةى موو بةةة مة يةَةبةآلم ثةيوةندارة  حةةةز  نجث بةةووة،  بةةةر  مةةانط لةمةو

كةةة  كةةار  مةةةى  تةةة بةرنا مةةة نةخراوة ضةةى ئة يةَةت بؤ مةةان بَل سةةةرؤكايةتى ثَي سةةتةى  يةَةت،  ضةةواردةدةكةم دة رؤذ ب
نةةدى  (21) لةخراثرتين حاَلةت دا ئةبَى ببَيتة كةةة ثةيوة ِرؤذ، ئةوة يةك وةآلممان بدةيتةوة، ئةوةى كةشيان 

ثةة ئةةةو  نةةاوى بة مةسةلةى خاَلَيكى ثةيِرةوى هةية،  كةةة  ئةةةوةى  تةةةوة  تةةر دةخوَيندرَي كةةةمَيكى  سةةايةى  رؤذة يا
يةَةرة  مةةة ل لةةة، ئة طةةرتن تةحةمو سةةتؤ  لةةة ئة عةةةن  سةةاية تةب ثةةرؤذة يا ئةةةو  ياساى لةئةستؤطرتنى فةرمانبةرانة، 

مةةاددةى بةةة  شةةت  سةةاية ثاَلث ثةةرؤذة يا ئةةةم  سةةتم  طةةةكانى ( 78) مةبة كةةَى  1/2/3/4/5بِر سةةاية  ثةةرؤذة يا ئةةةم 
 وة.ةتى؟ نةنووسرايناردووي

 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

طةةةر  تةةة، ئة حكومةت، كاك مةم لةناو ثةيِرةوى ناوخؤ تةعريف كراوة، ئةطةر وتى ثِرؤذة يةعنى هى حكومة
كةةة  يةةة  سةةتمان لةوة وتى ثَيشنياز يةعنى هى ثةرلةمانة، كة ئَيمة لةناو بةرنامةى كار نووسيمان ثرؤذة مةبة

سيمان ثَيشنياز مةبةستمان لةوةية كة هى بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمانة، موذدة خان هى حكومةتة، كة نوو
 فةرموو و دواى ئةوة كاك ضيا.

 بةِرَيز مذدة حممود حممد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةةهارة لةةةوةرزى  كةةردةوة  يةَةذ  مةةان در يةَةت، ،ئَيمة مانطَيك يةَةدا بكر شةةتنى ت بةةةردةوام داني ئةةةوةى  ِرؤذ، ( 28) بةةؤ 
هةةةتا ( 28) ةعقولة دواىم مةةة  كةةةم ئَي شةةنياز دة لةةةمان ثَي سةةةرؤكى ثةر بةةةِرَيز  كةةار ....  مةةةى  ِرؤذ ئينجا بةرنا

ئةةةمِر (5) تكاية بِرطةى ،نيوةى شةو دةمَينينةوة سةةى بهَيننة سةرةتا، با هة  يةةي و با قةةةيرانى دارا لةةة  بةةاس  ؤ 
 دؤخى مووضة بكرَى، تكاية بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.......

 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئد.ِرَيواز فا بةِرَيز

 تكاى ناوَى تةواو ئةخيةينة دةنطدانةوة ئةوة بوون بة سَى كةس.

 بةِرَيز مذدة حممود حممد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

يةةوادارم  ضةةة، ه شةةكردنى موو بةةؤ دابة سةةتة  ثةةارة لةبةردة نةةة  ئةةةو رةقةما بةةةثَيى  كةةة  يةةة  مةةةعلومتان هة مةةة  ئَي
 بؤ ئةوةى سبةينَى و دوو سبةى ثَيش جةذن مووضة دابةش بكرَيت. ثةرلةمان فشار بكات
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 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 بةَلَى سوثاس، كاك ضيا فةرموو.

 بةِرَيز ضيا محيد شريف:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةةر بوونا ئةظرؤية، ئةم د بارودؤخةكى زؤر حةساس دايتَيبينيا من لسةر شَيوازى كؤ ن، مةترسيا كؤرؤناى ل
تةةا  سةةتى و وةزارة مةةايني تةندرو يةةة، ِرَين يةَةدة بوو طةةةهان زؤر زؤر ز هةةةمى ثارَيز سةةةر  سةةتانَى و  هةةةرَيما كورد
ئةةةم د  سةةتانآ،  لةةةمانَى كورد كةةو ثةر مةةن وة يةةا  كةةةين، ثَيتظ بةةةجآ ب جةةَى  يةةان  بةةؤ ِرَينماي يةةارة،  سةةتى د تةندرو

بةةةِرؤذ  نةةا ِرؤذ  يةةن كؤرؤ سةةاس دا خةةةكا زؤر حة مةةايني بارودؤ كةةة، ِرَين بةةارودؤخ زؤر زؤر خةتةرنا بةةة،  يةَةدةتر د ز
يةةةن  نةةا ِرَينماي بةةةجَى كر تةندروستى زؤر وازحن ثَيتظيا ئةم وةكو ثةرلةمانَى كوردستانَى منوونة بن بؤ جَى 

لةَةةكا خمةةابن د هؤ جةةَى  (111) تةندروستى، بةس  سةةتى  يةةةت تةندرو ئةةةم ِرَينماي بةةةر  ضةةةند فةرمان سةةى دا  كة
ئةة نةةاكرَى و  سةةى، بةةةجَى  ظةةَى ظريؤ نةةا  بةةؤ بآلظكر سةةينة  خةةؤ مةتر بةةاذَيرَى  تةةة  سةةةك دزظري هةةةر كة سةةيا  ةم مةتر

كةةو  ئةةةم وة بةةا  كةةاربينن،  سةةتكَيش ب سةةك و دة هيظيدارم جةنابَى وة داخاز ذ هةموو ثةرلةمانتاران بكةت كة ما
 ِرَينماييةت تةندروستى جَى بةجَى بكةين، زؤر سوثاس.

 رلةمان:ق حسني/ سةرؤكى ثةئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

كةةة  بةَلَى سوثاس، بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان، سةبارةت بة ثَيش ئةوة كاك د.ِرَيبوار، ئَيمة لةطةَل ئةوةين 
شةةة يبابةتى مووضة و قةيرانى دارايي و كَيشة ئابووري يةةةك موناقة لةةة كؤبوونةوة سةةتان  ةكانى هةرَيمى كورد

لةةةناو  ،بكرَى زؤر بة دوورودرَيذ و تَيروتةسةىل ئةةةو بؤية  تةةةفقني  هةةةموومشان مو نةةاوة،  كةةار دامان مةةةى  بةرنا
طةةؤ شةةةكردن و طفتو سةةتان موناقة هةةةرَيمى كورد مةةةتى  مةةادةبوونى حكو بةةةبَى ئا سةةيةية  نةةى  دؤ لةةةبارةوة كرد

مةةةتى ( 24) كة،طفتوطؤيةكى نةزؤ مةةادةبوونى حكو بةةةبَى ئا يةةا  مةةة ئا يةَةت، ئَي كةةة ناطؤِر لةةة وةزعة سةعات هيض 
لةةةمان ( 24) هةرَيمى كوردستان تةنها لةبةر بةةةِرَيزى ثةر نةةدامى  ضةةةند ئة سةعات ئةم موناقةشةية بكةين، 

سةةتا  سةةتان ئَي هةةةرَيمى كورد مةةةتى  مةةادةبوونى حكو بةةةبَى ئا يةةة  طةةةَل ئةوة كةةةس، لة سةةَى  نةةةبوون بة شةةتا  كة هَي
مةةةت،  مةةادةبوونى حكو بةةةبَى ئا كةةةين؟  يةكةم بِرطة بابةتى مووضة و بوودجة و قةيرانى دارايي موناقةشة ب

 ئَيمة دانيشني بةس لة نَيوان خؤمانا قسة بكةين، بةِرَيزان كاك ديارى ئَيمة .... فةرموو قسة بكة.يةعنى 

 بةِرَيز ديارى انور محةرحيم:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةةةم  لةَةَيم  يةَةت دة مةةن ث سةةتا  شةةَيلكراوة، ئَي جةةار ثَي سةةةدان  ثةةةيِرةوة  ئةةةم  ثةةةيِرةوة،  شةةَيلكردنى  بةةةت ثَي طةةةر با ئة
يةةان ثةيِرةوى نا فةةةرمى دة سةةراوى  بةةةدةيان نوو طةةة  نةةة مان شةةةش دا مةةن  وخؤى ثةرلةمانى كوردستان، يةعنى 

شةةتمان داوة نةةة  ،يادا مةةةت و الية سةةةرؤكى حكو طةةرى  مةةةت و جَي سةةةرؤكى حكو يةةي و  يةةرى دارا ئةةةوةى وةز بةةؤ 
خةةةَلك يةةانى  سةةةر ذ خةةةَلك و لة بةةذَيوى  سةةةر   ثةيوةندارةكان، لةسةر قوتى خةَلك، لةسةر مووضةى خةَلك، لة

بةةؤ  طةةة  نةةة مان شةةةش دا كةةردووة  ضةةى واى  يةةة  سةةيارةكة ئةوة يةةةعنى ثر سةةتانة،  لةةةمانى كورد ئةةةم ثةر نةةة  بَي
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سةةتانة  لةةةمانى كورد لةةةم ثةر لةةةك دوورن  كةةوِرة دوو خو لةةةك،  يةةي دة خو تةةى دارا ئةجنومةنى وةزيران و وةزارة
بةةة يةَةى  تةةؤ دةَل كةةة  يةةةعنى  يةةة  نةةةبوونى نةيةنة ثةرلةمانى كوردستان؟ ئَيمة قسةكةمان لةسةر ئةوة بَى ئامادة

طةةة  طةةةر طرن ضةةة، ئة جةةة و موو بةةةتى بود سةةةر با كةةةين لة سةةة ب سةةتان ق هةةةرَيمى كورد مةةةتى  سةةانى حكو بةرثر
ئةةَى دوو  تةةووة  شةةةرعيةتيان وةرطر يةَةرة  كةةة ل نةةةى  ئةةةم ثةرلةما طةةة،  بةاليانةوة بَين و ثةرلةمانيان بةالوة طرن

مةةاوة  كةةامت  لةةةمان  يةةة خولةكة بابَينة ئَيرة، بةِرَيز سةرؤكى ثةر مةةةنتقى تَيدا يةةةعنى  مةةاوة،  كةةامت  كةةةم  كةةا دة ت
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان شةش دانة مانطة يةعنى لة مانطى يةكةوة..... .

 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

شةةكةش  شةةتمان ثَي طةةة يادا نةةة مان شةةةش دا تةةت  كةةة و يةةة  ئةةةوة، دووبارة ئةةَى دواى  سةةةية،  ئةةةو ق يةةة  ئةوة دووبارة
يةَةك  كردووة بؤ لةةة دؤَل مةةة  لةةةمان، ئَي ئةوةى حكومةت بَيت، دةمةوَى جوابت بدةمةوة بةِرَيزان ئةندامانى ثةر

كةةة  نةةا  ناذين و خةَلكى هةرَيمى كوردستان لة دؤَلَيك و ئَيمة نةبينن،  هةمووتان دةزانن جطة لة دؤخى كؤرؤ
قةةةيرانَيكى سةةى و  كةةى سيا مةةة دؤخَي نةةةوة، ئَي كةةةمى كؤدةب بةةة  يةةا   لةةةماناتى دن مةةان  ثةر سةةت كراو سةةى درو سيا

كةةة  بةةووم  سةةية  نةةة سيا ئةةةو قةيرا طةةريؤدةى  هةبووة لةناو ثةرلةمانى كوردستانا، من وةكو سةرؤكى ثةرلةمان 
سةةة  طةةة جةل يةَةنج مان ضةةى ث بةةةردةوامى بؤ بةةة  مةةة  نةةةوةى ئة سةةتان، دووبارةكرد هَينراوةتة ناو ثةرلةمانى كورد

سةةةكانى نةكراوة، ثَينج مانطة جةلسة نةكراوة، لةبةرئةوةى من  نةةةمتوانيوة جةل بةةووة  دةست و ثَيم ثَيوةند 
لةةةمانا  سةةةرؤكى ثةر سةةةر  نةةة بة بةةةتى موزايةدةكرد ئةةةم با يةةواردارم  بةةةم، ه بةةةِرَيوة ب سةةتان  لةةةمانى كورد ثةر
سةةتان  لةةةمانى كورد نةةةوةى ثةر نةةةدانى كؤبوو هةموومان وازى ىَل بَينني، ئةطةر هؤكارَيك هةبووبَى بؤ ئةجنام 

كةةة لة ماوةى ثَينج مانطى  كةةردووة  نةةاجؤر واى  ِرابردوودا، خةتاى سةرؤكى ثةرلةمان بووة، دؤخَيكى سياسى 
سةرؤكى ثةرلةمان كؤبوونةوة نةكات، وة وةرطرتنى نوقتةى نيزامى لةسةر ئةوةى كة كؤبوونةوة نةكراوة و 
كةةةم، سةةتان دة خةةةَلكى كورد لةةة  بةةوردن  مةةن داواى ىَل  سةةم و  مةةن بةرثر نةةة و  خةةةتاى م لةَةدةطرين،   نةةاكرَى هة

 قةرموون بؤ جَى بةجَى كردنى بةرنامةى كار بةِرَيزان لة ليذنةى ياسايي كاك بذار فةرموو.

 بةِرَيز بذار خالد عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
مةةارة ) شةةتنى ذ كةةارى داني مةةةى  بةةةثَيى بةرنا مةةادةن  كةةة ئا خةةوارةوة  سةةايانةى  شةةنازة يا ثةةرؤذة و ثَي (ى 6ئةةةم 

هةةةرَيمى يةكةم:  م ئةمانةن:ئةمرؤمان بؤ خوَيندنةوةى يةكة لةةة  ثرؤذة ياساى لةئةستؤ طرتنى فةرمانبةران 
 كوردستان ـ عرياق.

كةةراوة،  بةِرَيزان سةرؤك و ئةندامانى ثةرلةمان ئةم ثرؤذة ياساية لةاليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة ثَيشكةش 
روبارى ياسايي ثةرلةمان داوا دةرضوواندن، ئَيمة لة ليذنةى كا يماددة و لةطةَل هؤيةكان( 18) ثَيكهاتووة لة

 لة بةِرَيزتان دةكةين ئةم ثرؤذة ياساية ئاراستةى ليذنة ثةيوةندارةكانى ثةرلةمان بكرَيت، زؤر سوثاس.
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 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

لةةة سةةاى  ثةةرؤذة يا لةةةمان  نةةدامانى ثةر بةةةِرَيزان ئة هةةةر بةَلَى  لةةة  بةةةران  نةةى فةرمان سةةتؤ كرد سةةتان َيمئة ى كورد
نةةةى  لةةة ليذ يةَةرةوة داوا  يةَةت، ل لةةةمان دةكر نةةدامانى ثةر سةةةرجةم ئة سةةايي و  بةةارى يا ئاراستةى ليذنةكانى كارو

كةةةم ِرؤذى سةةايي دة ئةةةو (9) يا بةةؤ  ثةةؤرت،  مةةادةكردنى ِرا سةةتى ئا بةةة مةبة نةةةوة  جةةةذن كؤبب مةةانط دواى  ى 
 وَيذ بكةن، كاك عباس  فةرموو.مةبةستة دةتوانن بة ئيلزامى نا دةتوانن لةطةَل ليذنةى داراييش ِرا

 بةِرَيز عباس فتاح صاحل:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

شةةنيازة  ثَيشنيازة ياساى بةِرَيوةبردن و ثاراستنى شوَينةوار و كةلوثةل لة هةرَيمى كوردستانى عرياق، ئةم ثَي
لةةة كةةراوة و  شةةكةش  لةةةمان ثَي طةةةَل مةةاد( 31) ياسايية لةاليةن ذمارةى ياسايي ئةندامانى ثةر هةةاتووة لة دة ثَيك

سةةايةكة: )د.  هؤيةكانى دةرضوواندنى، ناوى ئةو ئةندامة بةِرَيزانةى كة واذوويان كردووة لةسةر ثَيشنيازة يا
شةةةوا  حةةاجي، ثَي مةةد  مةةان حم شةةعبان، لق نةةةجات  شةةيد،  يةةدان ر يةةس طوواهرز مةةود، ادر صةةباح حم لةةد،  نةةا مةالخا ، زا

يةةان امساعيل، بةختيار شكري، سروان هةركي، رزطار عيسي بةةداهلل، ذ كةةة ع مةةن كا ضةةي، به صووطفى، نزار سور ، م
سةةلمى  هةةةكاري،  يةةؤ  يةةار، رؤم جةةالل ب ريظينط حممد هروري، د. رَيبوار بابكةيي، زكري امحد، حمسن دؤسكي، 
مةةةري،  سةةالم دؤَلة فاتح، رؤذان حممد كريم، هةذان امحد، هاوِرَي مةال ستار، مجال حوَيز، ارشد حسني، عبدال

شةةيخ بهجت علي ابراهيم، ئوم عةةوديش،  لةةدين  طوواهرَيد خؤشناو، كالرة  لةةك ا يةةزا ف سةةان، ل مةةةال اح خةةةيالني، 
، حسيبة سعيد ابراهيم، هيمداد صباح بالل، خضر طهكاكةيي، وةيسي سعيد وةيسي، هَيظيدار امحد، ياسني 

ضةةةر(،  بةةذار كؤ ضةةي،  كةةرم كورة لةةةمان دارؤذان ابراهيم، طلستان باقي نهَيلي، ئازاد ا سةةةرؤكى ثةر لةةة بةةةِرَيز  وا 
 بةِرَيزت دةكةين ئةو ثَيشنيازة ياساية ئاراستةى ليذنة ثةيوةندارةكان بكةى، سوثاس.

 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

لةةةثسبةَلَى زؤر سوثا سةةتان، ثَيشنيازة ياساى بةِرَيوةبردن و ثاراستنى شوَينةوار و كة هةةةرَيمى كورد لةةة  ـ  وور 
شنبريى و ليذنةى كاروبارى ياسايي و سةرجةم ئةندامانى ثةرلةمان دةكرَى، داوا عرياق ئاراستةى ليذنةى رؤ

ثةةؤرتى (9) لة ليذنةى رؤشنبريى دةكةم ِرؤذى يةةدان ِرا مةةادةبوونى د.ز بةةة ئا جةةةذن  سةةتةوخؤ دواى  مةةانط ِرا ى 
 ئةم ثَيشنيازة ياساية ئامادة بكات، بةَلَى كاك د.زيدان نوقتة نزاميت هةية؟ فةرموو.

 :خان اودل زيدان رشيدبةِرَيز د.

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ئةم ثرؤذة ياساية ثةيوةندة بة ليذنةى شارةوانى و طةشتوطوزار نةك ليذنةى ِرؤشنبريى.

 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

كةةاك د. طةةةر  يةَةت، ئة سةةايي دةكر هةةيض بةَلَى، ئاراستةى ليذنةى ِرؤشنبريى و شارةوانى و كاروبارى يا لةةة  يةةدان  ز
سةةثؤري ئةةةوةى ث يةةة، لةبةر نةةدام ني نةةة ئة لةةةو ليذنا شةةوَينةوار ييةةةكَيك  لةةة  تةةؤراى  شةةوَينةوارة و دك لةةة  ةكةى 
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كةةةن، ،وةرطرتووة مةةادة ب ى (9) داوا لة ليذنة تايبةمتةندةكان دةكةم كة بة ئامادةبوونى د.زيدان ِراثؤرتيان ئا
 ل فةرموو.مانط ِرؤذى ئامادةكردنى ِراثؤرتة بةِرَيزان، كاك جال

 بةِرَيز جالل حممد امني:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

عةةرياق لةال سةةتان ـ  هةةةرَيمى كورد لةةة  ئةةةليكرتؤنى  يةةدياى  سةةايي ثَيشنيازى ياساي ِرَيكخستنى م مةةارةى يا يةةةن ذ
يةةةكانى ( 22) لةمانةوة ثَيشكةش كراوة، ئةم ثَيشنيازة ياساية لةئةندامانى ثةر طةةةَل هؤ هةةاتووة لة مةةاددة ثَيك

كةةردووة:دةر يةةان  كةةة واذوو نةةةى  لةةةمان ئةوا نةةدامانى ثةر شةةان،  ضوواندنى، ناوى ئة جةةالل ثةرَي فةةاتح،  سةةلمى   (
كةةرم،  ئةةازاد ا حمسن دؤسكي، طؤران عمر علي، مةم برهان قانع، ثَيشةوا هةورامي، روثاك امحد، طليزار رشيد، 

نةةةيي، طاهر لقمان محة صاحل، ارشد حسني، ذيان كةةاروان طةز طةةا، زياد جبار،  مةةد رز جةةالل حم سةةوار،  سةةي  ر عي
امني، فيصل عباس، شةمؤل اشني، عبدالناصر امحد، بهجت علي ابراهيم، سارا دَلشاد، ضيا جميد شريف، ليزا 
بةةةختيار  محةةد،  يةةدار ا بةةاري، هَيظ كةةري زَي سةةن، ز هةةةذان ح تةةةيي،  مجةةال هةرو شةةقي،  شةةنؤ ا فلك الدين كاكةيي، 

صةةاحل، محةةة  شةةريين  شكري، شادي نةوزاد، باآلنبؤ حممد، علي  صةةاحل،  شةةايان كاكة مةةد،  طةةار حم مةةر، رز سةةؤران ع
طةةةردي، د. رؤوفامني، ياسني خضر، شاخةوان  سةةعيد  ، بةَلَين امساعيل، مسلم عبداهلل، حكمت حممد، حسيبة 

شةةهيد  بةةةر، رؤذان  هةةي رةه يةةد، را زَيدان رشيد، بذار كؤضةر، طلستان سعيد، هَيرش حسن، دكتؤرة طةالوَيذ عب
 سةركؤ ئازاد طةآلَلي، ئاشنا عبداهلل، سريوان بابان، دياري انور(.حةمةرةش، شريين يونس، 

 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا
ضةةَيتة  جةةارة دة كةةةم  بةةؤ ية طةةة و  سةةاية طرن ثةةرؤذة يا ئةةةم  ئةةةوةى  لةةةمان، لةبةر نةةدامانى ثةر بةةةِرَيزان ئة بةةةَلَى 

نةةةكانى سةةتةى ليذ لةةةوةى ئارا طةةة  مةةةوة، ج شةةريعى ئَي سةةةرجةم  سيستمى تة سةةايى و  بةةارى يا شةةنبريى و كارو رؤ
لةةةمان يةةثةرلةمانتارانى دةكةين، ثَيويستى بة هةندَيك ئامادةكاري نةةةوةى ثةر سةةةنتةرى توَيذي بةةَى  يةةة دة ة، بؤ

لةةة  بةةةِرَيزان  سةةوثاس  سةةني، زؤر  تةةر دةنوو تةةةكانى  ئةةةوة ِراثؤر شةةؤثَيك دواى  مةةدانى وؤرك بةةؤ ئةجنا سةةثَيري  ِراب
 ة شوَينةكانى خؤتان، بةَلَى طلستان خان نوقتةى نيزامى هةية، فةرموو.ليذنةى ياسايي دةتوانن بضنةو

 بةِرَيز طلوستان سعيد محد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةازي 29/6ئَيمة لة  بةةةدةم ضاك كةةة  كةةرد  ئةةةوةمان  شةةنيارى  كةةرد ثَي نةةةوةمان  ضةةني، يكاتَى كة كؤبوو ةكانةوة ب
يةةةوة  لةةةو بارة مةةادةجةنابت بِريارت دا  كة ِراثؤرتَيك  كةةةين ئا كةةة  ،ب نةةةى  لةةةو ليذنا بةةووين  يةةةكَيك  مةةوابَى  ثَي

سةةازي بةةة ضاك سةةةبارةت  سةةةل  ثةةؤرتَيكى زؤر تَيروتة مةةادةكردنى ِرا لةةة ئا كةةرد  شةةةنطيمان  لةةةةدواى يثَي ةكان، 
شةةتنَيكى  كةةة داني بةةةوةى  كةةرد  بةةةِرَيزتان  بةةة  ئامادةكردنى ئةو ِراثؤرتة نامةى جةخت كردنةوةمان ثَيشكةش 

بةةة طر يةَةت  بةةةت بكر مةةةى تاي تةةة و نا ئةةةو ِراثؤر مةةادةكردنى  لةةة دواى  ئا مةةة  سةةتى ئَي سةةازييةكان، بةِرا تةةى ضاك ف
سةةزادراوان يجةخت كردنةوة لة هةفتةى ِرابردوودا دوان لةوانةى كة لة ضاكسازي لةةة  بةةوو  طةةرت  ةكان مانيان 

سةةاز لةةةم ثةريكؤضي دواييان كردووة، من هيوادارم مةترسى ناو ضاك تةةةنيا  طةةريَى  نةةد وةرب نةةة يةكان بةهة لةما
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باس لةسةر مووضة و طرفتى خةَلك نةكرَى، كة ئةوةش طرنطى تايبةتى خؤى هةية، باس لة طرفتى ناو ئةو 
نةةد  يةةةتى بةهة بةةارى كؤمةآل نةةةى كارو تةةةى ليذ ئةةةو ِراثؤر طةةرين و  نةةدى وةرب كةةةين بةهة سةةازييانةش ب ضاك

 وةربطريَى، زؤر سوثاستان دةكةم.
 ةمان:ق حسني/ سةرؤكى ثةرلئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

نةةة  بةَلَى زؤر سوثاس دروستة ئَيوة جةنابتان داواتان كردبوو ِراستة، ئَيمة بةِراوَيذ لةطةَل خؤتان، لةطةَل ليذ
شةةمان  كةةارى تري نةةدَيك ئامادة كةةةين، هة بةةؤ ئامادةب لةةةمانى  شةةتنَيكى ثةر كةةة داني تايبةمتةندةكة هةوَل دةدةين 

سةةتا كردووة بةِرةزامةندى جةنابتان دةتوانني بةردةوامى ثَى لةةةمان ئَي نةةدامانى ثةر  بدةين، بةَلَى بةِرَيزان ئة
كةةةين بةةةجَى دة جةةَى  كةةة  مةةةى كارة سةةت ،بِرطةى دووةمى بةرنا كةةارى دة سةةةر داوا طةةدان لة لةةة دةن يةةة   كةةة بريتي

يةَةى  بةةة ث لةةةمان  نةةدامَيتى ثةر لةةة ئة سةةعيد(  مةةر  سةةؤران ع كةةاك ) لةةةمان  بةةةِرَيزى ثةر لةكاركَيشانةوةى ئةندامى 
هةةةر  ،لةثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان( 25) و لة بِرطةى دووةمى ماددةىحوكمى خاَلى يةك و دو

مةةر  سةةؤران ع لةةةمانتار ) بةةةِرَيز ثةر شةةانةوةى  سةةت لةكاركَي كةةة دة ئةندامَيكى بةِرَيزى ثةرلةمان لةطةَل ئةوةية 
بةةةِرَيز بةةةَلَى  بةةدات؟  ثةةَى  طةةى  لةةاسعيد( ثةسةند بكرَى با بفةرمووَى دةن لةةةمان  نةةدامانى ثةر كةةؤىن ئة ( 89) ة 

كةةاك  (55) ئةندامى بةِرَيزى ثةرلةمان كة ئامادةى كؤبوونةوةكةن، بة بةةةِرَيز  دةنط دةست لةكاركَيشانةوةى 
طةةةى نةةى بِر بةةةجَى كرد جةةَى  بةةة  سةةت  ( 3) )سؤران عمر سعيد( ثةسةند كرا، بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان دة

نةةةى بةرنامةى كارةكةمان دةكةين كة بريتية لة خوَيندنةوةى ِراث بةةةم بابةتا ؤرت و طفتوطؤ كردن سةبارةت 
بةةارى  نةةةى كارو شةةى ليذ نةةةوةى هاوبة خوارةوة بة يةكةميان دةست ثَى دةكةين، خوَيندنةوةى ِراثؤرتى كؤبوو

سةةتاني ضةةة كورد شةةمةرطة و ناو سةةتانييثَي ضةةة كورد خةةى ناو بةةة دؤ سةةةبارةت  هةةةرَيم،  ةكانى يةكان دةرةوةى 
تريؤرستانى داعش بؤ سةر ناوضةكة بة ئامادةبوونى بةِرَيز وةزيرى دةرةوةى ئيدارةى هةرَيم و هَيرشةكانى 

غةةدا و  هةةةرَيم و بة لةةة  سةةتاندن  بةةارى دانو بةةؤ كارو هةةةرَيم  يةةرى  شةةمةرطة، وةز بةةارى ثَي يةةرى كارو نةةاوخؤ و وةز
ةكانى دةرةوةى ئيدارةى هةرَيم لة حكومةتى هةرَيمى كوردستان ـ عرياق، يدةستةى طشتى ناوضة كوردستاني

ضةةة ئَيستاش د طةةةَل ناو شةةمةرطة و لة بةةارى ثَي نةةةكانى كارو هةةةردوو ليذ سةةةرؤكايةتى  سةةتةى  بةةةِرَيزان دة اوا لة 
ةكان دةرةوةى هةرَيم دةكةين بابفةرموون بَينة ئَيرة، ليذنةكانى ثَيشمةرطة و دةرةوةى ئيدارةى يكوردستاني

بةةةِرَي بةةةخَيرهاتنى  طةةةرمى  بةةة  سةةتان  لةةةمانى كورد شةةمةرطة و هةرَيم لَيرة دةبن، بةناوى ثةر يةةرى ثَي زان وةز
وةزيرى ناوخؤ و وةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى دانوستاندن لة نَيوان هةرَيم و بةغدا و دةستةى طشتى ناوضة 

سةةتاني بةةةِرَيز يكورد كةةةين و  عةةرياق دة سةةتان ـ  هةةةرَيمى كورد مةةةتى  لةةة حكو هةةةرَيم  يةَةدارةى  ةكانى دةرةوةى ئ
بةةةخَيرها ظةةاآل(  لةةةمان )د. بةةارى ثةر يةةرى كارو تةةان، وةز بةةؤ ئامادةبوون سةةوثاس  كةةةين،  يةةةكتان دة هةةةموو ال تنى 

 نوقتةى نيزامى سةبارةت بةو بِرطةيةية؟ كاك كاروان فةرموو.
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 بةِرَيز كاروان عبدالرمحن عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةاددةى/ لةةة  نةةاوخؤ  ثةةةيِرةوى  طةةةى/ 30بةناوى خواى طةورة و ميهرةبان، بةطوَيرةى  يةَةذةى  4لةبِر سةةايي ِر يا
طةةى  نةةةى دةن بةةة زؤري كةةان  بةةؤ بِريارة يةَةت  تةةةواو دةب نةةدامان  نةةةى ئة بةةةئامادةبوونى زؤري نةةة  نةةةوةى ليذ كؤبوو

لةةة ِرؤذى  كةةة  نةةة  نةةةوةى ليذ لةةة كؤبوو سةةتمان   19/7/2020ئامادةبووان دةدرَين، بةآلم ئةم ِراثؤرتةى بةردة
نةةة بةةةِرَيزى ليذ نةةدامى  سةةايي  ئةجنام دراوة، لةم كؤبوونةوةية تةنها ضوار ئة سةةابى يا كةةة ني كةةردووة  يةةان  واذوو

كةةردووة ثَينجئةندام  تةنها  يازدةنةبووة بؤ كؤبوونةوةكة، لةِراثؤرتى هاوبةشيش لة كؤى   ،ئةندام واذوويان 
كةةةم  ،كةواتة ئةمةشيان دووبارة نيسابى  ياسايي تةواو نةبووةن بةةةِرَيزتان دة بؤية من داواى ِروونكردنةوة لة

نةةةبووبؤ ئةوةى ئةوةمان بؤ ِر تةةةواو  نةةةوة  سةةابى كؤبوو طةةةر ني تةةة  ،وون بكةنةوة ئايا ئة يةَةت خبرَي ضةةؤن دةكر
 بةرنامةى كارةوة، زؤرسوثاس.

 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

ةكانى دةرةوةى هةرَيم لةطةَل ليذنةى ثَيشمةرطة ثَيشرت يهةردوو ليذنة بةِرَيزةكة ليذنةى ناوضة كوردستاني
ونى ليذنةكانيان، ئةم ِراثؤرتة هاوبةشة وكةيان ِراثؤرتى خؤيانيان ئامادةكردبوو بة نيسابى قانبةجيا هةرية

خةةى  بةةةر دؤ يةةة لة نةةةكردووة، بؤ بةةؤ  لَيكدراوى هةردوو ِراثؤرتةكةية بة تةنها لَيكيان داوة هيض ئيزافةيةكيان 
كةةر كةةةَلكردنى  شةةةكةى كؤرؤنا ذمارةيةكى كةمى هةردوو ليذنةكة ئامادةبوون تةنها تَي تةةة هاوبة دووة و ِراثؤر

تةةة  ئةةةم ِراثؤر ئةةةوةى  بةةةآلم لةبةر كة ثَيشرت بة ذمارةى ياسايي ئةندامانى ثةرلةمان هاتووة، تَيبينى لةسةرة، 
نةةاوةِرؤكى  تةةةنها ِراو سةةةر  يةةة لة يةةة ناِرازي ئةةةم دوو ليذنة نةةدامَيكى  طةةةر ئة يةةة، ئة يةةاى ليذنةكة ضةةوون و ِروئ بؤ

نةةة  ِراثؤرتةكة دةرفةتى دةدةينَى قسة لةةةم دوو ليذ يةةةك  هةةةر ليذنة كةةاروان.....  كةةاك  سةةةرة،  بكات، تَيبينى لة
بةِرَيزة كؤبوونةوةى سةربةخؤى كردووة بة نيسابى تةواوى ئةندامانى ليذنةكةيةوة، ِراثؤرتَيك كة ثةسةند 
ضةةة  نةةةى ناو لةةة ليذ يةةا  بةةة ج شةةمةرطة  بةةارى ثَي لةةة كارو تةةةوة  خةةؤى كؤبؤ يةةة  نةةة تايبةمتةندةكة كةةراوى ليذ

بةةة ( 9) يةكان بة جيا، ئةم بةِرَيزانة ئةمينكوردستا كةةردووة  كةةةيان  هةةةردوو ِراثؤرتة هةةاتوون  ئةندامة تةنها 
بةةةش  ثةةؤرتى هاو نةةةوةى ِرا بةةة خوَيند سةةةرةتا  كةةةين،  كةةةمان دة مةةةى كارة بةةة بةرنا سةةت  يةك ِراثؤرت، بةَلَى دة

رةوةى ئيدارةى هةرَيم ةنى دةكايلةاليةن بةِرَيزان سةرؤكى كاروبارى ثَيشمةرطة و ليذنةى ناوضة كوردستاني
 خؤتان بِريار بدةن كامتان سةرةتا دةست ثَى دةكةن، فةرموون، جوان خان فةرموو. ،دةست ثَى دةكةين

 بةِرَيز جوان يونس حممد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

كةةة ئَي كةةةين  نةةدارةكان دة يةةرة ثةيوة هةةةموو وةز طةةةرمى  بةةةخَيرهاتنَيكى  لةةةمان،  بةةةِرَيزى ثةر نةةدامانى  سةةتا ئة
 ةكان دةخيوَينينةوة:يلةثةرلةمان ئامادةن، ِراثؤرتى ليذنةى هاوبةش وةكو ليذنةى ناوضة كوردستاني

دانيشتنى ئةمِرؤى ثةرلةمان ثرسَيكى ثريؤز و طرنطة، ِراستة هةر بابةتَيك ثةيوةست بَى بة ضارةسةركردنى 
كةةة شةةتمانة  خةةاك و ني بةةةتى  لةةةثَيناوى  كَيشة و طرفتةكان ثرسى طرنطن، بةآلم ئةمة با بةةانى زؤرى  كةةورد قور
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لةةةو يداوة هةرضةندة دةبوواية دانيشتنةكة تايبةت بوواية بة ناوضة كوردستاني يةةن  هةةةوَل دةدة بةةةآلم  ةكان، 
سةةى  كةةةدا با كاتةى كة بؤمان تةرخان كراوة ئةو كَيشة و طريوطرفتانةى كة ئاماذةمان ثَيى كردووة لة ِراثؤرتة

لةةةة ناو بةةةاس  مةةةة  كةةةة ئَي كةةةةين،  يةةَةوة ب سةةةتانل ضةةةة يضةةةة كورد ئةةةةو ناو هةةةةموو  سةةةتمان  كةةةةين مةبة يةكان دة
مةةاددةى/ كةةة  سةةتانيانةية  سةةتاني 140كورد ضةةة كورد خةةةَلكانى ناو لةةة  كةةةباس  تةةةوة،  كةةةين يدةيانطرَي ةكان دة

 ةكانة بةثَيكهاتةى كورد و ....... .يمةبةستمان هةموو ثَيكهاتةكانى ناوضة كوردستاني
 ثةرلةمان: ق حسني/ سةرؤكىئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 بةِرَيز سةرؤكى ليذنة، يةكسةر دةست بةخوَيندنةوةى ِراثؤرتةكة بكة، فةرموو.
 بةِرَيز جوان يونس حممد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ةكان بزانن كة ئَيمة مةبةستمان هةموو ثَيكهاتةى يبةَلَى دكتؤرة، بةآلم ثَيويستة خةَلكانى ناوضة كوردستاني
سةةاَلى  (16) ةبَى جياوازى، هةروةك الى هةموومان ئاشكراية لة دواىةكانة بيناوضة كوردستاني بةةةرى  ئؤكتؤ

هةةةرَيميو دواى نةمانى هَيزى ثَيشمةرطة لةناوضة كوردستان 2017 ضةةانة  ،يةكانى دةرةوةى  ئةةةو ناو خةةى  دؤ
ضةةةكدارانى دا كةةةكانى  بةةةدواى ية عةةش ِرؤذ بةِرؤذ ِروو لة بارودؤخَيكى خراث و خراثرت دةكات، هَيرشة يةك 

يةَةى  ضةةؤن بَل ضةةانةدان  لةةةو ناو كةةة  نةةةى  ئةةةو هَيزا ثةةؤليس و  عةةرياق و  وةستانى نيية و كؤنرتؤَل ناكرَى، سوثاى 
 ثؤشيشى ىَل دةكةن. طومان دروست بووة كة ثشتطريى لةو هَيرشانة دةكةن و بطرة ضاو

 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

مةةاددةى/ 2بةَلَى بةِرَيزان، ئاماذة بة بِرطةى/ شةةتنة  9لةةة  ئةةةم داني كةةة  كةةةم  تةةان ىَل دة نةةاوخؤ داوا ثةةةيِرةوى  ى 
شةةى  كةةة ثةخ يةةة  طةةةَل ئةوة لةةةمان لة بةةةِرَيزى ثةر نةةدامَيكى  هةةةر ئة ئةةةوة  طةةريَى، لةبةر سةةةر ِراب شةةى لة ثةخ
بةةة  سةةوثاس،  بةةةَلَى زؤر  بةةدات؟  نةةط  ِراستةوخؤى ئةم دانيشتنة، تةنها ئةم دانيشتنة ِرابطريَى با بفةرمووَى دة

ئةندامى ثةرلةمان ثةخشى ِراستةوخؤ ِرادةطريَى، بةَلَى فةرموون ِراثؤرتةكة خبوَيننةوة، شريين ( 63) طىدةن
 فةرموو.

 بةِرَيز جوان يونس حممد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةتان كةةردووى يوةكو خؤى خوَيندراوةتةوة كاك كاروان نازامن مةوزوعى ناوضة كورد شةةى  بةةؤ وا مشةوة يةكان 
 ......... .كاك كاروان
 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

خةةؤى  كةةو  كةةة وة خةةان ِراثؤرتة جةةوان  فةةةرموون  شةةة.....  شةةة.. داني تةةةوة، داني كةةة دةخوَينَي كةةاروان ِراثؤرتة كاك 
 خبوَينةوة، بَى دةنط بن، تةواو، جوان خان فةرموو.
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 بةِرَيز جوان يونس حممد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

نةةةبوونى يةدا طومان دروست بووة بؤضى تةنها كوردةكامنان ناوضة كوردستانيلَير مةةانج؟  ةكامنان كراونةتة ئا
يةةة  شةةايية ئةمني لةةةو بؤ فةةةت  شةةياكان دةر يةَةزة ميلي عةةش و ه ضةةةكدارانى دا كةةردووة،  شةةمةرطة واى  يةَةزى ثَي ه

 ة موشكليةى من نيية.... .وةربطرن و بةردةوامى بدةنة ئةو هَيرشانة....... ئَى ئةوة الى ئَيوة نيية، ئةو
 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

كةةةين  بةةني دة يةةان دا كةةة، بؤ نةةةوةى ِراثؤرتة لةةة خوَيند بةةة  جوان خان وةآلمدانةوة ئيشى تؤ نيية، تؤ بةردةوام 
شةةت ثةةؤرتى هاوبة نةةةى ِرا ئةةةو بةِرَيزا كةةرَى  بةةني دة تةةان دا سةةتا بؤ يةةة، ئَي يةةة، ئةو بةِرَيزانةى كة اليان ني انى ال ني

بةردةوام بة، ئَيستا بؤتان دابني دةكةين، الم سةيرة ضونكة لة بؤكسى هةر هةمووتان دا ئةو ِراثؤرتة هةية، 
سةةيارى  جةةارَى ثر بةِرَيزان ئةم ِراثؤرتةى كة ئيمزاى سةرؤكى هةردوو ليذنةى لةسةرة، كَى ئةمةى ثَى نيية؟ 

ثةةَى ني تةةةى  ئةةةم ِراثؤر كةةَى  بةةَى،  ئةةةوة  بةةا  كةةةممان  سةةةرة؟ ية كةةةى لة سةةةرؤكى ليذنة هةةةردوو  مةةزاى  كةةة ئي يةةة 
مةةاددةى/ بةةة  شةةت  يةةةوة ث لةةة بيدايةتةكة نةةةوة  فةةةن بيخوَي خةةان حةر جةةوان  لةةةوَيوة  66هةمووتان ثَيتانة،  ئةةا 

 دةست ثَى بكة، جوان خان فةرموو.
 بةِرَيز جوان يونس حممد:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

نةةدةوة بؤ طةِرانةوةى كات ثَيموابوو ئةو بِرطةية ك لةَةةم نةخوَي ئةةةو خا يةةة  كةةات، بؤ ثةةةيِرةوى دة سةةى  تةةةنها با ة 
خةةاَل  مةةن  سةةتا  تةةةوة ئَي تةةان نادؤزرَي طةةةر ثَي يةةة و ئة طةةةر وا بةةةآلم ئة يةكسةر ضوومةتة ناو بابةتى ِراثؤرتةكة، 

 بةخاَل دةخيوَينمةوة.
 

 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 هةمووى خبوَينةوة فةرموو.
 جوان يونس حممد:بةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 بؤ بةِرَيز سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان

 بابةت/ ِراثؤرتى كؤبوونةوةى هاوبةش
مةةاددةى/ بةةة  شةةت  طةةةى/ 66ثاَلث نةةةى  1بِر هةةةردوو ليذ يةةةن  شةةتَيك لةال لةةةمان يادا نةةاوخؤى ثةر ثةةةيِرةوى  لة

سةةتانيةكانى دة ضةةة كورد لةةةمان كاروبارى ثَيشمةرطة و ليذنةى ناو سةةةرؤكايةتى ثةر سةةتةى  هةةةرَيم ئارا رةوةى 
سةةتاني ضةةة كورد بةةؤ ناو عةةش  ةكانى يكرا بؤ سازدانى كؤبوونةوةيةك لةسةر بابةتى هَيرشةكانى تريؤرستانى دا

يةةةةن  يةةَةك لةال مةةةادةكردنى ِراثؤرت بةةةؤ ئا نةةةة  هةةةةردوو ليذ سةةةثاردنى  هةةةةروةها ِرا هةةةةرَيم،  يةةةدارةى  دةرةوةى ئ
يةَةرةدا نةةةوة، ل يةَةرين،  سةرؤكايةتى ثةرلةما بةةؤ دةن شةةتان  ثةةؤرتى هاوبة قةةى ِرا سةةراوماندا دة طةةةَل نوو هةةاوثَيض لة
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بةةارى ( 1 ) لةبِرطةى) 66 (ثاَلثشت بة ماددةى نةةةى كارو هةةةردوو ليذ يةةةن  شةةتَيك لةال ةثةيِرةوى ناوخؤى يادا
سةةتان ضةةة كورد بةةؤ يثَيشمةرطة و ليذنةى ناو كةةرا  لةةةمان  سةةةرؤكايةتى ثةر سةةتةى  هةةةرَيم ئارا يةكانى دةرةوةى 

يةكانى دةرةوةى يدانى كؤبوونةوةيةك لةسةر بابةتى هَيرشةكانى تريؤرستانى داعش بؤ ناوضة كوردستانساز
مةةادةكردنى  بةةؤ ئا سةةثَيردران  نةةة ِرا هةةةردوو ليذ نةةةوة  سةةةرؤكايةتى ثةرلةما ئيدارةى هةرَيم، هةروةها لةاليةن 

بةةةةمشان لة ثةةةوختى هاو ثةةةؤرتَيكى  كةةةورتى ِرا بةةةة  نةةةة  هةةةةردوو ليذ يةةةة  يةةَةك، بؤ ضةةةة ِراثؤرت شةةةى ناو سةةةةر ِرةو
سةةتاني نةةةِروو، يكورد بةةةِرَيزتان دةخةي بةةؤ  خةةوارةوة  شةةَيوةيةى  بةةةم  كةةردووة كة مةةادة  هةةةرَيم ئا ةكانى دةرةوةى 

سةةاَلى  كةةةمى  شةةرينى ية لةةةدواى ت شةةمةرطة  2017هةروةك الى هةمووان ئاشكراية  يةَةزى ثَي نةةةمانى ه و دواى 
ضةةانيلةناوضة كوردستاني ئةةةو ناو خةةراث و ةكانى دةرةوةى هةرَيم دؤخى  بةةارودؤخَيكى  لةةة  بةةةِرؤذ ِروو  ة ِرؤذ 

سةةوثا و  نةةاكرَى،  كةةؤنرتؤَل  يةةة و  خراثرت دةكات، هَيرشة يةك بةدواى يةكةكانى ضةكدارانى داعش وةستانى ني
ثؤليس و حةشدى شةعبى جطة لةوةى بةرطرى ىَل ناكةن، تةنانةت وا وَينا دةكرَى كة ضاوثؤشيشى ىَل بكةن، 

نةةةبوونى يبؤضى تةنها كوردةكامنان و ناوضة كوردستانيلَيرةدا طومان دروست بووة  مةةانج؟  تةةة ئا ةكان كراونة
يةةة  شةةايية ئةمني لةةةو بؤ فةةةت  شةةياكان دةر يةَةزة ميلي عةةش و ه ضةةةكدارانى دا كةةردووة  شةةمةرطة واى  يةَةزى ثَي ه
لةةةِرووى  شةةةكةمان  نةةة هاوبة ضةةوونى ليذ بةةةدواى بةدوادا بةةدةن، دوا  شةةةكانيان  بةةة هَير وةربطرن و بةردةوامى 

ةوة بؤمان دةركةوتووة، لةبةر هَيرشى تريؤرستانى داعش و كردةوة تريؤرستيةكان بارودؤخى خةَلك ييئةمن
 لةم ناوضانة لة مةترسى داية.

سةةاليان  مةةانطى ئةم شةةةش  يةةةعنى  ثةةَيش،  ليذنةى ثَيشمةرطة لةطةَل وةزارةتى ثَيشمةرطة ئامارى شةش مانط 
لةةة  لةِرووى ئةمنيةوة بةدةست كةوتووة، ثَيم خؤشة دواى كةةةن  نةةة ب من ليذنةى ثَيشمةرطة ئاماذة بةو ئامارا

 وةزارةتى ثَيشمةرطة دةستيان كةوتووة، من بةردةوام دةت لة خوَيندنةوةى ِراثؤرتةكة.
ضةةينة  نةةةوة دة هةظاآلن و ئةندامانى بةِرَيز، ئةو ئامارةم بؤ ليذنةى ثَيشمةرطة بةجَى هَيشت الثةِرةكة هةَلدة

 ن تَييدا نيية.الثةِرةكةى تر دوايي نةَلَي
سةةتاني ضةةة كورد يةةة دوورة يِرَيطرى كردن لة تةعريب كردن بطريَيت، ضونكة ئةو واقعةى ئَيستا لةناو ةكان هة

مةةاَل و  لةواقعى ِراستى خؤى كة ماوةى دوو ساَل زياترة بة عةرةب كردن بةضِرى دةستى ثَيكردووة و بةزؤر 
سةةةالمةت شةةيان  نةةةت طياني كةةرَى، تةنا ضةةؤَل دة ثةةَى  يةةان  يةةاران و  حاَل نةةى جوت غةةَل و دا سةةووتاندنى دة يةةة،  ني

ثةالماردانى زةوى وزاريان كة بةرهةمى خؤيان ماندووبوونيان نابيننةوة كة بذَيوى ذيانيان لةسةريةتى، بَى 
دةنطى حكومةتى عرياق كة ِرؤذانة هَيرش دةكرَيتة سةر خةَلكى ئةم ناوضانة و هةوَلى طؤِرينى دميؤطرافياى 

يةَة ضةةانة دةدر هةةةر ئةةةو ناو شةةكَيتةوة و لة ضةةانة دة لةةةو ناو كةةورد  بةةة زةرةرى  بةةةيانى  بةةةيانى و دوو  كةةة  ت 
يةةةكى زؤرى  كةةة ِرَيذة ضةةانة  سةرذمَيريةك بكرَيت كورد دةنطى ثَيويست بةدةست ناهَينَى، ثَيكهاتةكان لةم ناو

سةةى ثَي كةةة با تةةةكان ضارةنووسى ناديارنيية، بةردةوام لةذَير هةِرةشةى كوشنت و دةربةدةر كردن دان، من  كها
بةةَى  بةةؤ دةرةوةى وآلت،  مةةة  دةكةم مةبةستم كؤضكردنى كرستيانةكانةكانة كة تا ئَيستا كؤضكردنيان بةردةوا

ةكانة كة جينؤسايد كراوة، ديارى كردنى ضارةنووسى يسةروشوَين كردنى كاكةييةكانة كة بةردةوامة، ئَيزدي
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ضةةونكة يخوشك و برا ئَيزيدي شةةنطال،  بةةؤ  نةةةوةيان  يةةة ةكان لةطةِرا سةةيان هة ضةةانة تر لةةةو ناو شةةيا  يةَةزى ميلي ه
 لةطةِرانةوة.

بةةَى يناوضة كوردستاني عةةرياق  دة ةكان بابةتَيكى نيشتمانيية و نابَى سازشى ىَل بكرَيت، لة طفتوطؤكان لةطةَل 
ضةةة و  طةةؤى موو لةَةدان و طفتو لةةة هةو يةةة  كةةةمرت ني بةةةتى  ئةةةم با ضةةونكة  خاَلى سةرةكى بَيت لة دانوستانةكان، 

هةةةنطى قوتى خةَلك  ضةةانة بةهةما لةطةَل حكومةتى عرياق، طةِرانةوةى هَيزى ثَيشمةرطة و ثاراستنى ئةو ناو
شةةمةرطة  كةةانى ثَي ضةةى زووة هَيزة سةةيؤنةكان، هةر مةةدانى ئؤثةرا لةطةَل سوثاى عرياق بة تايبةت لة كاتى ئةجنا

نةةى  بةةني كرد يةةان و دا حةةاَلى هاووآلت مةةاَل و  سةةتنى  بةةؤ ثارا ضةةانة  ئةةةم ناو بةةؤ  تةةةوة  بةةؤ بطةِرَي ئةةارامى  سةةايش و  ئا
عةةرياق  سةةوثاى  كةةانى  شةةمةرطة و هَيزة كةةانى ثَي يةَةوان هَيزة ئةةةمنى ن شةةايي  كةةةين بؤ ضةةانة، داوادة خةَلكى ئةو ناو

سةةتاني ضةةة كورد سةةتةى ناو يةةوة، دة ةكان ينةمَينَيت، كة تريؤرستانى داعش زؤرترين سووديان لةم بؤشايية بين
كةةارى دةبَيـت بةزووترين كات ضةةونكة  بةةؤ  كارا بكرَيتةوة،  يةةان  نةةة ِراثؤرت بةةَى مانطا نةةة و دة طةةةَل ئةوا نةةة لة ليذ

 بنَيردرَيت.
طةةةى/ 66بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان، بةثَيى ثةيِرةوى ناوخؤ ماددةى/ سةةاندنة  1بِر شةةتنةمان ثر ئةةةو داني كةةة 

هةةةرَيمى  مةةةتى  سةةتةى حكو شةةة ئارا ثةةَيم خؤ تةةووة،  ضةةانة وةرطر ئةةةو ناو خةةةَلكى  ئَيمة ضةند ثرسيارَيكمان لة 
 نى بكةم.كوردستا

 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

بةَلَى زؤر سوثاس، ئةو بةشةى ثةيوةندى بة ليذنةى ثَيشمةرطةوة هةية؟ ئةم دانيشتنة دانيشتنى ثرساندن 
نةةةى  بةةة ليذ نةةدى  شةةةى ثةيوة ئةةةو بة بةةةَلَى  طةةؤ،  بةةؤ طفتو شةةتى  بةةةتَيكى ط نيية، دانيشتنى بانطهَيشت كردنة، با

 هةية فةرموون، كاك عومسان فةرموو.ثَيشمةرطةوة 
 كريم سوارة: عثمانبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ضةةة  لةةة ناو عةةش  سةةتيةكانى دا كةةردةوة تريؤر مةةارى  خةةوارةوة ئا لةةة  نةةني  سةةتى دةزا بةةاش، بةثَيوي تةةةتان  ئةةةم كا

سةةةتاني بةةةةروارى يكورد سةةةاَلدا لة كةةةةمى ئةم مةةةانطى ية شةةةةش  هةةةةرَيم لة  تةةةاكو 1/1/2020ةكانى دةرةوةى 
كةةراوة ( 76) خبةينةِروو، بةشَيوةيةكى طشتى نزيكةى 30/6/2020 يةةاواز  شةةَيوازى ج سةةتى بة هَيرشى تريؤر

سةةتي ة يلةسةر هاووآلتيانى سيظيل و هَيزة ئةمنيةكان، يةكَيكى تر لة كارة قَيزةونةكانى ئةم ِرَيكخراوة تريؤر
ضةةَيندراويان ( 39) ضاندنى بؤمب بووة لة شةش مانطى ئةمساَل دا كةةارى بةةؤمبى  تةةر وةك  يةةةكى  نةةاوة، لةال دا

يةَةذكراو مةةب ِر تةةؤمبيلى  ،ترسنؤكانةى هةميشةيان هَيرش كردنة بة ئؤتؤمبيلى بؤ طةةةدا دوو ئؤ شةةةش مان لةةةم 
هةةةوَلى  يةةاتر  نةةدن ز تةةرس و تؤقا نةةى  بةةؤ بآلوةكرد سةةتية  خةةراوة تريؤر ئةةةم ِرَيك نةةةوة،  يةَةذكراو  تةقَيندراو بؤمرِب

يةةان  نةةدنى هاووآلت بةةؤ ِرفا بةةةردةوام بةردةوام دةدات  هةةةبووة،  نةةدن  لةَةةتى ِرفا شةةت حا طةةةدا هة شةةةش مان لةةةم  و 
نةةدار  هةوَل دةدةن كردارى خؤكوذى ئةجنام بدةن و بةداخةوة لة حاَلةتَيكى خؤكوذى خةَلكيان شةهيد و بري
كردووة، هةر بةمةش نةوةستاون و بؤ زةرةر طةياندن بة هاووآلتيان ضةندين موشةك و هاوةنيان ئاراستةى 
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بةةةهاوةن شوَينة جياو يةَةرش  ضةةوار ه شةةةك و  شةةَيوةى مو يةَةرش بة سةةَى ه طةةةدا  شةةةش مان لةةةم  ازةكان كردووة و 
كةةردةوة  يةةارةوة  طةةةى ناد سةةةدانان و باز طةةةى بؤ لةةة ِرَي ئةجنام دراوة، بةشَيوةيةك بؤشايي ئةمنى زياد بووة كة 

ثةةة نةةةقني و قةرةتة كةةةركووك  تريؤرستيةكانيان ئةجنام دةدةن، زؤربةى هَيرشةكانيان لةم ناوضانة خا و دوز 
مةةانطى  شةةةش  لةةة  خةةةوة  ئةةةنبار، بةدا صةةل و  شةةةنطال و مو سةةةالحةدين و  مةةةمخور و  ثةةردَى و  جيةةة و  وحةو

شةهيد ( 209) سةرةتاى ئةم ساَل كةلةسةرةوة ئاماذةى ثَيدراوة زيانةكانى طيانى بةم شَيوةية بووة نزيكةى
نةةدار و( 307) و نةةة( 57) بري ئةةةم كردا سةةةرةِراى  بةةوون،  نةةدراو  يةةان و  ِرفَي مةةاَلى هاووآلت سةةةر  نةةة  هةَلكوتا

ضةةاالكيةكانياندا،  بةةةردةومن ل  تةةر  نةةى  سةةنؤكانة و قَيزةو كةةردارى تر سووتاندنى طةمنى جوتياران و ضةندين 
 زؤر  سوثاس.

 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 ةكان، جوان خان فةرموو.يزؤر سوثاس، سةرؤكى ليذنةى ناوضة كوردستاني

 ز جوان يونس حممد:بةِرَي
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
مةةادةن،  66ببورن لة ماددةى/ يةَةرة ئا سةةتا ل كةةة ئَي سةةتان  هةةةرَيمى كورد ثرسياركردن بوو لة وةفدى حكومةتى 

كةةةم  كةةا دة يةةة، ت ضةةاومان ِروون ني نةةة بةر كةةو ليذ مةةةش وة كةةة ئَي ضةند ثرسيارَيك لةاليةن خةَلكةوة وةرطرياوة 
هةةةر  نةةدارةكان  نةةةوة وةزيرة ثةيوة ممةةان بدة تةةان وةآل ئةةةوةى خؤ بةةةثَيى  يةَةت  سةةتةتان دةكر كةةة ئاِرا سةةيارَيك  ثر

سةةتاني ضةةة كورد شةةتى ناو سةةتةى ط بةةني، دة يةَةرة يمةةةمنون دة بةةداايكم ل سةةتا د.ع كةةة ئَي هةةةرَيم  ةكانى دةرةوةى 
بةةةثَيى  يةةة  سةةتةية هة ئةةةو دة طةةةَل  شةةةمان لة سةةتى كَي سةةتةيةية، بةرِِا ئةةةو دة سةةةرؤكى  لةةةت  بةةة وةكا يةةة  ئامادة

سةةتانثَيو كةةارا ييست ئامار و داتاكان ناطاتة ليذنةى ناوضة كورد سةةتةية  ئةةةو دة ضةةى زووة  سةةتة هةر يةكان ثَيوي
ئةةةو  هةةةموو  نةةة  نةةاتوانني بطةي مةةة  كةةردووة، ئَي قةةورس  مةةةى زؤر زؤر  كةةةى ئَي كةةارى ليذنة ضةةونكة  تةةةوة،  بكرَي

سةةتاني ضةةة كورد سةةتةى ناو مةةةفروزة لةدة كةةة  نةةةوَى و  كةةة دةما نةةةى  سةةتيمةعلوماتا بةةةآلم ةكان دة كةةةوَى،  مان ب
دةستمان ناكةوَى، ئَيمة هةم كارى ليذنةى بةدواداضوون دةكةين هةم هةندَيك جاريش كارى دةستة دةكةين، 

مةةةارة/ سةةةاى ذ سةةةاَلى  2يا ضةةةة 2010ى  شةةةتى ناو سةةةتةى ط سةةةاى دة بةةةة يا تةةةة  كةةةة تايبة كةةةراو  هةةةةموار  ى 
سةةتاني سةةتادا يكورد لةةة ئَي سةةاية  ئةةةم يا يةةة  هةةةرَيم ثَيمانوا سةةتى ةكانى دةرةوةى  يةةة، ثَيوي سةةت ني يةَةى ثَيوي بةةة ث

سةةتان ضةةة كورد شةةتى ناو سةةتةى ط كةةو دة يةةا وة تةةةوة، ئا يةكان يبةهةمواركردنةوةية، ثَيويستى بةوةية نوَى بكرَي
سةةتادا  شةةهاتةكانى ئَي طةةةَل دؤخ و ثَي تةةةوة و لة هةةةموار بكرَي سةةاية  ئةةةم يا كةةة  مةةادةكردووة  هيض ثرؤذةيةكتان ئا

لةةة خؤى بطوجنَينَى؟ ئةطةر ثرؤذة ئامادة كةةة  كةةات،  1/9ية ثَيمان خؤشة بؤ وةرزى ثاييزة  ثةةَى دة سةةت  ةوة دة
شةةمةرطة ض  تةةى ثَي عةةرياق و وةزارة بطاتة ثةرلةمان و طفتوطؤى لةسةر بكةين، كؤبوونةوةى وةزارةتى بةرطرى 
بةرهةمَيكى هةبوو؟ كة لةم ِرؤذانة ضةند كؤبوونةوةيةك لةنَيوان ئةو دوو وةزارةتة كرا، ئايا طةيشتنة كوَى 

نةةراوة؟  و يةةةك دا يةةةوة ض بةرنامة لةةةِرووى ئةمن يةةاخود  ضةةانة  ئةةةو ناو تةةةوة  شةةمةرطة دةطةِرَي يةَةزى ثَي يةةا ه ئا
مةةاددةى يةةة  ئةةةو ليذنة يةةة  غةةدا تكا  ليذنةيةك هةية بؤ وةفدى دانوستانكارى حكومةتى هةرَيم كة دةِرواتة بة
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مةةاددةى( 140) كةةانى  كةةة ِرَيكارة عةةرياق دا  حةةادى  ئةةةو  (140) لة بةغدا و حكومةتى ئيت كةةات  بةةةجَى دة جةةَى 
كةةانى  بةةوو كارة بةةاش  يةةةكى  كةةة ليذنة ليذنةية ئَيستا لةكاركةوتووة و ئيشةكانى خؤى ناكات، لةسةرةتادا ليذنة
دةكرد، زؤربةى ختواتةكانى خةريك بوو جَى بةجَى بكات، بةآلم ليذنةكة ثةكخرا، ثَيويستة ئةو ليذنةية لة 

بةةؤ تةةةوة  كةةارا بكرَي عةةرياق دا  حةةادى  مةةةتى ئيت مةةاددةى حكو نةةى  بةةةجَى كرد جةةَى  وردة وردة ( 140) ئةةةوةى 
 قؤناغةكانى خؤى برِبَيت، طفتوطؤكان كة لةطةَل عرياق دا دةكرَيت ِراستة ....... .

 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

كةةةن سةةة ب نةةةوَى ق تةةريش دةيا خةةةَلكى  خةةت  نةةةوةى وة كةةة، لةبةرطةِرا ، جوان خان شةرح مةكة بةس ثرسيار ب
 فةرموو.

 بةِرَيز جوان يونس حممد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
سةةتان ضةةة كورد خةةى ناو سةةةركردنى دؤ سةةةر ضارة كةةان لة بةةيةكان يطفتوطؤ شةةةيي  بةةةَلكو ِري نةةةبن،  ن سةةةرةتايي 

سةةتانةكانى  ،(140) ئةويش بة جَى بةجَى كردنى ماددةى لةةة دانو كةةان  لةةة طفتوطؤ يةةةكَيك  تةةة  ئةةةوةش ببَي با 
ئةةةويش هاتوياووآلتيهةرَيم و بةغدا، ه يةةةنني،  يةةان بطة كةةة دةنط كةةردووة  مةةان  لةةةيي لَي ضةةؤكردنة وةكى زؤر ط

هةةةموو يلةبةينى ناوضة كوردستان كةةةركووك و  مةةةمخور و  كةةو  سةةتان، وة هةةةرَيمى كورد يةكان و ثارَيزطاكانى 
مةةاددةى ضةةةى  بةةة ناو يةةاخود  يةةا( 140) ئةو ناوضانةى تر كة بةناوضةى دابِراو  لةةةكاتى هاتن يةَةت،  بةةؤ دةوتر ن 

يةَةت سةةت دةكر بةةؤ درو طةةةَل  ،ثارَيزطاكان دةَلَين لة سةيتةرةكان زؤر كَيشةمان  شةةريينمان لة تةةةعامولَيكى زؤر نا
كةةةمان كةةارتى زانيارية يةةاخود  كةةةمان  بةةةآلم هةوية يةةنن ،(140) دةكرَيت كة ئَيمة كوردين و  ( 140) كةةة دةب

مةةا بةةوونى خؤ لةةة كورد جةةار  نةةدَيك  يةَةت، هة سةةت دةكر بةةؤ درو ئةةةو زؤر كَيشةمان  طةةةر  يةةة ئة بةةني، بؤ يةَةزار دة ن ب
سةةوثاى  يةةةن  شةةةى لةال ئةةةو هَير نةةةوة؟  مةةان ِروون بكة ضةةيية بؤ كةةة  يةةاخود طرفتة يةَةت  بابةتةش ضارةسةر بكر

ئةطةر ِروونكردنةوةمان بؤ بدةن؟ وةزعى شةنطال  ؟عرياقةوة كة كراية سةر طةرميان و كفرى ئةوة ضى بوو
شةةو ئةو كةمثانةى كة ئَيمة سةردامنان كردوون و ضةةونكة ةةزعيان زؤر زؤر خراثة ناتوانن بطةِرَينةوة  نطال، 

يةَةت؟  بةةةجَى دةكر جةةَى  ضةةؤن  يةَةت؟  ضةةى ىَل د شةةةنطال  ظةةةرى  بةةؤ دة ئةةةوان  نةةةوةى  يةةا طةِرا هَيزى ترى تَيداية، ئا
كةةة  شةةَيخان  قةةةزاى  سةةةر بة ضةةى  كةةان، كةَلةك يةةةى زةل لةةة ناح شةةتوكاَلى  لةةة زةوي وزارى ك يةةة  تةةر هة شةةةيةكى  كَي

مةةاددةى هةةاو(140) ئةةةوانيش  عةةةرةبى  يةةةن  سةةتى ون لةال شةةةى طرَيبة سةةتا كَي بةةةآلم ئَي كةةراون،  ردةوة دةر
يةةة،  شةةةمان ني سةةرؤك كَي طةةاى قة لةَةَين داد ئةةةوان دة كةةوَيى  لةةة  شةةةكة  يةةا كَي كشتوكاَليان هةية و بؤيان ناكرَيت، ئا

يةةا كَيشةكة لة كوَيية كة طرَيبةستى كشتوكاَليان بؤ ناكرَيت؟ حكومةتى هةرَيم هيض زةمانةتَيكى  وةرطرتووة 
قةةى ( 140)  بةتةماية زةمانةتى ثاراستنى خةَلكى ِرةسةنى ناوضةكانى ماددةى وةربطرَيت لة حكومةتى عريا

سةةى سةةتا با كةةة ئَي كةةة  يةةا خةَلكة يةَةت( 140) فيدِراَل؟ ئا سةةتاني ،دةكر ضةةة كورد سةةى ناو يةَةت ييةةاخود با ةكان دةكر
مةةاوة يةةة  بةةةو ماددة نةةة  يةَةدَيكيان  هةةيض ئوم هةةيض  سةةتى دا  هةةةرَيمى نةة ،لةِرا خةةاكى  بةةؤ  مةةاوة  نةةةوةيان  ة بةطةِرا

كةةةين ضةةانة ب سةةةر  ؟كوردستان، ئايا ئومَيدَيك ماوة كة ئَيمة ئيش لةسةر ئةو ناو شةةى لة بةةؤ ئي مةةاوة  طةةةر  و ئة
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ناكةين و ئةو تةوافوقة سياسيةى كة حكومةتى عرياق يةك بةدواى يةك ضؤن بَلَيى طوَيى ثَى نادا و ثَيشَيلى 
ضةةانة  ،ردستانةوةدةكات لةاليةن هةرَيمى كو ئةةةو ناو بةةؤ  ثةةةنا  مةةة  سةةتوور ئَي سةةا و دة بةةةِرَيطاى يا يةَةت  يةةا ناكر ئا

سةةةر  يةةةك لة بةةراوةى تةعنة نةةة  مةةان ببي سةةتوورةوة تواني سةةاى دة لةةةِرَيطاى يا مةةة  كةةةى ئَي ضةةونكة ليذنة بةةةين،  ب
بةةؤ بةوشَيو (140) دةنطدان بة هةَلبذاردنى ثارَيزطاكان و توانيمان تَييدا براوة بني، ئايا ماددةى سةةتى  ازة دة

 بةرين دةكرَيت؟ ياخود ناكرَيت؟ خاَلى ترم ماوة.
 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز د.ِرَيواز فائ

بةِرَيزان وةزيرى ثَيشمةرطة و جوان خان زؤر سوثاس، ثرسيار هةية لة ليذنةكانى تر و لة ليذنةكةى خؤت، 
دواى ئةوة  ،بةناوى ليذنة جوابى بدةنةوة زيرى ناوخؤ ئةطةر ئةو ثرسيارانةى كة جوان خان كردوويةتىوة

نةةةبوو كةةافى  جةةةنابتان  نةةةوةكانى  هةةةبوو و ِروونكرد تةةر  سةةيارى  طةةةر ثر بةةةِرَيزان  ،ئة يةةن بة فةةةت دةدة دةر
 ئةندامانى ثةرلةمان بؤ ئةوةى قسةى خؤيان بكةن، كاك رَيظينط فةرموو.

 بةِرَيز ِرَيظينط حممد حممد:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
جةةةنابَى ئ جوان خان بةةارة ذ  تةةة دوو بةةةَلكى ببي ةو خاَلى طرنطن بةِراستى هةمى طؤتن، بةس ثرسيارا من ذى 

بةةةرطريا  تةةا  شةةمةرطة و وةزارة تةةا ثَي بةةةينا وةزارة وةزيرى ثَيشمةرطة، ِراستى ئةظ دانوستاندنَى تَينة كرن دناظ 
ظةةَى  سةةةر  نةةانني؟ عرياقى دا تنَى بؤ وان هةندَينة ئةو ليذنا هةماهةنطى حةتاكو نوكة  نةةة دا كةةو بَي نةةة  ِرَيكةفت

هةةةبينت، وة  سةةتاندنَى  يةةي وان دانو سةةتانَى ذ ال لةةةمانَى كورد شةةمةرطة ل ثةر يةةذنا ثَي داوا دكةم كو مةذى وةك ل
ديرتا طةلةك نزانني طةهيشتنة كيظة؟ طةلةكا طرنط ئةظةية ذمارةكا هةرة زؤريا ئاوارةيةن دةظةرَين دابرا ذ 

كةةو  هةرَيما كوردستانَى ل كوردستانَى كةةةين  خةةازَى د خةةازرى، دا هةةةتاكو  هةةؤكى  مةةةنتقا د بةةةت ذى  يةةن و تاي دذ
كةةيش و  كةةة  ئةةةظ خةَل يةةدِراَل  مةةةتا ف طةةةل حك نةةدَى د بةةؤ هة بةةدا  جةةدى  هةةةوَلى  سةةتانَى  هةةةرَيما كورد مةةةتا  حك
يةةةكى ذ  نةةة بارطران سةةتى بوو ضةةونكى بِرا خةةؤ،  يةَةت و وارى  هةوايةكى وةسا دروست بكةن بزظرظنةظة سةر جه

ئةةةطر هةمى اليةكى لسة كةةة،  هةةةتاكو نو يةةا،  نةةةيا خؤجَي سةةتةقةرا  يةةا مو نةةة  ر مةنتقَى ذى و ئةو ذى ذيانا وان 
 بزظرنة سةر جهَيت خؤ دَى طةلةكى باشرتَى بيت، سوثاس.

 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

طةةةر سوثاس بؤ جةنابت، بةِرَيزان دةرفةت دةدةين بة وةزيرة بةِرَيزةكان وةآلمى ئةو ثرسيا نةةةوة ئة رانة بدة
نةةاوخؤ  يةةرى  شةةمةرطة و وةز يةةرى ثَي بةةةِرَيزان وةز فةةةرموون  نةةَى،  فةةةتتان دةدةي مةةا دةر سةةيارتان  ئةةةوة ثر دواى 

 كةرةمكةن، هةر بةِرَيزَيكتان دةست ثَى دةكا، كاك شؤرش فةرموون.

 ثَيشمةرطة:كاروباري وةزيرى  /عبداهلل بةِرَيز شؤرش امساعيل

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
كةةة ئ يةةة  يةَةدمان وا شةةتنة، ئوم ةندامانى بةِرَيزى ثةرلةمان ئةم كاتةتان باش، سوثاستان دةكةين بؤ ئةم بانطهَي

ئةةةو  بةةةِرَيز،  لةةةمانى  لةةةمان و ثةر بةةةِرَيزى ثةر نةةدامانى  بةةة ئة بةةدةين  سةةت  نةةى ثَيوي ضةةاو ِروو تةةوانني بةر ب
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تةةى ثرسيارانةى كة ئاراستةى ئَيمة كران، لةسةر مةسةلةى ئاستى ئةو طفتوطؤي طةةةَل وةزارة انةى وةزارةتى لة
عةةرياق دا  بةرطرى عرياق دا بةرهةمانى ضى بووة؟ ئَيمة ثَيش كابينةى كازميش وةزارةتى ثَيشمةرطة لةطةَل 
هةوَلى داوة لةماوةى ئةمساَلةدا بؤ ئةوةى لَيك تَيطةيشتنَيك ببَيت كة بتوانني ِرَيطرى لةو دةرفةتة زَيِرينةى 

عةةش دة سةةتى دا ثةةى تريؤر سةةتانيكة طرو ضةةة كورد كةةةوتووة لةناو طةةةورة يسةةتيان  ئةةةمنى  شةةاييةكى  كةةة بؤ ةكان 
طةةرين،  ،هةية سةةتيانة ب ثةةةالمارة تريؤر ئةةةو  بةةةرى  نةةةوة  بتوانني بة ِرَيكةوتنى لةيةك تَيطةيشنت و نزيك بوو

جةةار  ئةةةخري  عةةرياق  بةةةرطرى  تةةى  طةةةَل وةزارة شةةرتيش لة يةَةك و ثَي ضةةةند جار مةةة  تةةى ئَي نةةةش وةزارة ئةةةو ِرؤذا
يةةة، ِرَيككةو ئةةةمنى تيا شةةايي  تنَيكمان كردبوو كة هةم شايستة داراييةكانى ثَيشمةرطة و ئةو ناوضانةى كة بؤ

بةةَى بةةاآل  بةةة  ،هةم ئةو ليذنةى تةنسيق ليذنةى  كةةرَين  سةةت دة شةةوَين درو ضةةوار  لةةة  كةةان  لةةة ثارَيزطا ئةةةوةى  بةةؤ 
نةةة طةةةَل ئةوا نةةةوا، لة ضةةةى نةي بةةةآلم كةركووك و لة مةنتيقةى ديالة و لة مةمخور لة ناو كةةةوتووين،  ش ِرَيك

سةةةرؤكايةتى  مةةة بة فةةدى ئَي كةةة وة ئةةةوجارة  كؤمةَلَيك طرفتى تر هاتؤتةِرَى كة نةتوانرا ئةوةش بكرَى، بةآلم 
لةةةو ِرووةوة  )فريق مجال( و دةستةيةك ئةفسةرى باآل كة لةطةَليا ضوونةتة بةغدا لَيك تَيطةيشتنَيكى زياتر 

هةةةولَير، لة هةفتةى ِرابردووش دا كة وةف ،هةبووة نةةة  مشةةري( هات دى عرياقى بة سةركردايةتى )عبدالالمري 
يةَةك  ضةةةند خاَل سةةةر  مةةة لة كةةردوون، ئَي طةةةَل  من خؤشم سةردامن كردن ئةوان كؤبوونةوةيةكى ضِر وثِريان لة
شةةةكامنان  بةةةى كَي ضةةونكة زؤر بةةَى،  نةةةقني دة لةةة خا يةةةك  كةةة ليذنة ضةةوار ليذنة سةةةر  ِرَيككةوتني، بةتايبةت لة

ضةةةى ديا كةةارة لةناو نةةدةى  كةةردووة و ئةوة ثةةَى  سةةتى  لةةةوَى دة شةةَيوةكان  لةةة  شةةَيوةيةك  تةةةعريب بة كةةة  لةةة 
لةةةو  ،ةكان و ثةالمارى طوندة كوردةكان ئةدرَىيتريؤرستي يةةةكى زؤرى  تةةرس و دَلةِراوكَي كة ئةمةش بؤ خؤى 

نةةةقني دةكرناوضانة دروست كردووة، ئةمِر لةةة خا كةةة  يةةة  بةةؤ ؤ يةكةم كؤبوونةوةى ئةو ليذنة باآلية هة يةَةت  
بؤ ئةوةى باشرتة و  ،ئةوةى بتوانني سنوورَيك، ئَيمة وامشان كرد كة ئةم ليذنةية بارةطاكةى لة خانةقني بَى

طةة ضةةونكة ئة تةةر ئاسانرتة كة دةتوانني فةرماندةكان بة ئاسانى بضينة ئةوَى،  نةةةى  ئةةةو مةنتيقا تةةةواوى  ةر بة
يةةواية ِرةنطة بةهؤى حةشدب سةةت كرا بةةؤ درو كةةة  ،ةى شةعبى كَيشةيان  مةةابؤوة خاَلَي كةةةوتن  ئةةةوة ِرَيك سةةةر  لة

كةةة م كةةرد  عةةرياق داواى دة بةةَي،  كةةةركووك  قةةةرى لة كةةة مة كةةة ليذنة كةةةركووك  ئةةةو ةلةسةر مةسةلةى  قةةةرى 
يان لة هةر شوَينَيكى كة بَيت لة دةرةوةى  ،ليذنة تةنسيقة لة قةرةهةجنري بَى يان لة مةنتيقةى ضيمةن بَى

ثَيداطرميان كرد كة ئةو ليذنةية هيض خةتةرَيك و هيض مةترسيةكى نيية مةركةزى قةزاى كةركووك، ئَيمة 
كةةةوتووين،  كة نةةةوا ِرَيك لةناو كةركووكيش دا بَى، لةسةر ليذنةى مةمخور ِرَيككةوتووين، لةسةر ليذنةى نةي

ةر ؤ و سبةيش لةسةر مةسةلةى كةركووك بةاليةكا ئةكةوَى، لةسهيض كَيشةيةكمان نةماوة، من دَلنيام ئةمِر
يةةة  ئةةةمنى تياية شةةايي  يةةة و بؤ طةةةرميان هة ئةو هَيَلة بةرطرييةى يان ئةو هَيَلة سةربازييةى كة لة ناوضةى 
بةةةرةو  شةةى   ئةةةِرواو بةشَيكي قةةةى دوز  بةةةرةو مةنتي ئةةاوا و  بةةةرةو ِرؤذ كةةة  يةةة  قةةةى كفر لةةة مةنتي كة بةشَيكى 

ئةةاوا و  ِرؤذهةآلت دةِروات كة بؤ قةرةتةثة و بؤ جةبارة و لةوَيوة ئةضَيتةوة كوَلةجؤ و ئةمةى كة بةرةو ِرءذ
بةةَى و  ،بةرةو دوز ئةِروات بؤشاييةك ثِركراوةتةوة قةةى ىَل  شةةى عريا كة ِرَيككةوتووين كة ئةوبةرى جادةكة جة

بةةةقوآليي شةةمةرطة  لةةةدواى( 11) ثَي ئةةاواى  بةةةرةو ِرءذ كةةةجمارة  مةةة ية كةةة ئة نةةاوةوة،  ضةةوونةتة  ( 16) كةةم 
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كةةى ( 11) بةو عومقة دةضَيتة ناوةوة، حةوت ِرةباية بؤئؤكتؤبةرةوة يةكةجمارة ثَيشمةرطة  كةةة زكزا يةةة  رةبا
كةةة ،دانراوة بةةةرى جادة ئةةةو  بةةةر  شةةَيوة ئةم هةةةمان  لةةة  ،عرياقيش بة سةةافةيةك  كةةةمان مة هةةةر ية ئةةةوةى  بةةؤ 

طةةةى هاتو كةةة وجادةكة دوور دةبني، بةآلم ئةوة بؤشاييةكى طةورة بوو كة ِرَي كةةارَيزة  مةةةفرةقى  لةةةنَيو  ضةةؤى 
تةةةوة يضؤى سةرةكى تريؤروةكى هاتوِرَيطةي يةَةذ بكرَي نةةة در ستانى داعش بوو، هةوَل دةدرَيت كة ئةم ِرَيككةوت

قةةةى دوز ( 21) بؤ ِرؤذهةآلتى بَلَيني ئةو مةفرةقى كارَيزةية، ِرَيككةوتووين لةسةر ئةم خاَلانة لةةة مةنتي كم 
جوَلةكانى تريؤرستانى وكات لة مجوهةية ئةويش ثِردةكرَيتةوة، ئةمانة بؤخؤى يةعنى ِرَيطريةكى طةورة ئة

بةةَى ،داعش، ئومَيدم واية ئةمة سةرةتايةك بَى طةةةَل وةيا هةنطاوَيك  ئةةةوةى لة بةةؤ  قةةدا ،  بةةةرطرى عريا تةةى  زارة
يةةة كةةارَيكى مةيداني بةةؤ  شةةَيكة  مةةة بة طةةةَل  ،يةةةعنى ئة سةةتان لة هةةةرَيمى كورد مةةةتى  كةةة حكو كةةات  سةةت دة ثَيوي

اسى و كَيشة هةَلثةسَيردراوةكانى ترةوة ِرَيككةوتنى سياسى بكرَيت، حكومةتى فيدِراَلى عرياق دا لةِرووى سي
ئةةةم ( 140) بؤية ئةوسا ئةتوانرَى كة هةم ماددةى بةةؤ  هةم ئةو ناوضة كوردستانيانة ثَيشمةرطة بطةِرَيتةوة 

ئةةار بةةة  ةزووى ناوضانة، لةم كاتةيا نة دةوَلةتى عرياق نة وةزارةتى بةرطرى عرياق ِرَيطة نادةن كة ثَيشمةرطة 
هةةةنطاوةى  خؤى بضَيتةوة ئةو سنوورانةى كة ثَيشرت لَيى بووة و ضؤَلكراوة، ئةمة كورتةيةك بوو لةسةر ئةو 
شةةمان  شةةةى تري مةةة كَي عةةةن ئَي يةةةتى، تةب عةةرياق دا كردوو بةةةرطرى  تةةى  طةةةَل وةزارة شةةمةرطة لة كة وةزارةتى ثَي

نةةدةدا موز لةةة ئايي يةةن  كةةة لةطةَل وةزارةتى بةرطرى هةية كة هةوَل دةدة خةةةريكني  كةةة  تةةةفاهوم  يةةةكى  ةكةرة
عةةرياق  بةةةرطرى  تةةى  طةةةَل وةزارة ئةجمارة سةرؤكى كؤمار، سةرؤكى ئةجنومةنى حكومةتى عرياقى تَيدابَيت لة

بةةةينى  ،دا كةةة لة تةةر  شةةانةى  ئةةةو كَي هةةةموو  شةةمةرطة  و يةةةكانى ثَي سةةتة داراي هةةةموو شاي تةةوانني  ئةةةوةى ب بةةؤ 
شةةمةر تةةى ثَي عةةرياق و وةزارة بةةةرطرى  تةةى  سةةةروةزارة كةةو  يطة ضارة مةةة وةك وة نةةةوة، ئة بةةؤ بدؤزي يةةان  طوجناو

شةةى  كةةارَيكى با بةةة  شةةمةرطة  تةةى ثَي كةةو وةزارة مةةة وة غةةة ئَي ئةةةم قؤنا بةةؤ  سةةةرةتايية  نةةة  ئةةةم ِرَيككةوت سةةرتاتيذ 
لةةةم  شةةرتةوة،  ضةةينة ثَي بةةووة ئة يةَةى  شةةمةرطة ل دةزانني، ضونكة لةطةَل ئةوةى كة ئَيمة لة سةنطةرةكانى كة ثَي

سةةةرداهات، قؤناغةدا هةر ئة كةةارى بة كةةةش طؤِران سةةى مةنتيقة عةةى سيا وة توانراوة ئةجنام بدرَيت، ئةطةر وةز
بةةؤ  يةةة  كةةةوتنَيكى كاتي ئةةةوة ِرَيك يةةة  سةةرتاتيذ ني ئةةةوة  كةةورتى  بةةة  ئةو كاتة و هةر كاتَيك بِريارى خؤى هةية، 

مةةان ئةوةى بتوانني متمانةيةك دروست بَى لةبةينى سوثاى عرياق و ثَيشمةرطةدا، ئَيمة خاَلَي كى ديكةش داوا
طةةةَل  ضةةونكة لة نةةةبَى،  شةةةعبى ىَل  شةةدى  تةةةوة حة ثةةِر دةكرَي كةةة  شةةوَينانةى  لةةةو  نةةةدا و  لةةةو ِرَيككةوت كردووة 
ضةةةند  كةةة  عةةرياق  تةةى  طةةةَل وةزارة شةةمةرطة لة تةةى ثَي يةَةت وةزارة يةةةعنى ناكر سةةتى  شةةةعبى دا بةِرا شةةدى  حة

بةةَى، يان ضةند قيادةيةكى جؤراوجؤر لةو مةنتيقة هةب ،سةركردايةتى سةةت  َى، ِرةنطة طرفت بؤ ئيشةكان درو
بةةَى، زؤر  عةةرياق  سةةوثاى  تةةةنيا  تةةةوة  كةةة ثِردةكرَي نةةةى  ئةةةو مةنتيقا شةةمةرطة و  بةةةر ثَي كةةة لةبةرام كةةراوة  وا
كةةراوة،  كةةة  طةةةرميان  شةةى  سةةيارةى هَير ئةةةو ثر هةةةبوو،  كةةةش  سةةيارَيكى دي هةةةر ثر طةةةر  سوثاستان دةكةم و ئة

طةةةَل ببورن بريم ضوو، وةزارةتى ثَيشمةرطة ب سةةةمان لة كةةة ق يةةان  ئةةةوان خؤ نةةةبووة،  ةهيض شَيوةيةك ئاطادار 
بةةةبَى ِرا شةةانة كة ضةةانة وكردن كة ئةم هَير لةةةو ناو شةةةِر  ثةةذان و  شةةمةرطة تَيكةَل ئةةى ثَي نةةى ِرة بةةةبَى وةرطرت يةَةذ 

 دروست ئةكرا، بؤية تكا دةكةين كة ئةمانة ِرابوةستَينرَيت و عرياقيش كة ثةلةى كرد لةسةر ئةو ِرَيكةوتنة
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ئةةةو  نةةة  هةةات بوو ثةةةالماريان دا و  ئةةةوان  كةةة  تةةةى  ئةةةم حاَلة ضةةونكة  نةةةبني،  لةَةةتى وا  شةةى حا ئةةةوةى توو بةةؤ 
ئةةةوة   ضةةوونى  تةةى هةَل ئةةةوةى زةب خةةؤ  بةةةآلم  شةةةوة،  بةةووة ثَي ضةةوو  مةنتيقانة ثَيشمةرطةش ثَيشِرةوى كردبوو 

هةةةنطاو شةةمةرطة  كةةة ثَي ئةةةوةى  ئةةةطينا  شةةةوة زؤر،  سةةوثاى عرياقي شةةةوة بةِراستى لةاليةن  ضةةؤتة ثَي نةةاوة و  ى 
جةةارَيكى  مةةة  كةةة ئة ئةةةوةى  ِرةنطة مةترسى هةبووبَى كة ثَيكهةَلبذان و شةِر دروست ببَى، ئةمة سةرةتاية بؤ 

 دى ئةمة دووبارة نةبَيتةوة، زؤرسوثاس.
 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

كةةةن  ،رَيم بؤ كاروبارى دانوستانبةِرَيز وةزيرى ناوخؤ دواتر وةزيرى هة بةَلَى زؤر سوثاس، فةةةرموون كةرةم
نةةاوخؤ  ة دةتانةوَى قسةيةكى لةسةر بكةن،ئةو شتةى كة ثةيوةندى  بة بةِرَيزتانةوة هةي يةةرى  جةةةنابى وةز

 فةرموو.

 وةزيرى ناوخؤ: /خالد بةِرَيز رَيبةر امحد

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةت لةةةمانى كورد بةةةِرَيزى ثةر نةةدامانى  ئةةةمِربةةةِرَيزان ئة كةةة  شةةحاَلني  حةةزورى ان، زؤر خؤ لةةة  شةةدارين و  ؤ بة
مةةاددة بةةة  سةةنت  كةةة ثةيوة نةةةى  تةةة طرنطا ئةةةو بابة سةةةر  كةةةين لة طةةؤ ب ئةةةوةى طفتو بةةؤ  و ( 140) جةةةنابتانني 

بةةاش و  ثةةؤرتَيكى  كةةة، ِرا كةةةين لةِراثؤرتة شةةوازى ىَل دة مةةة ثَي كةةرا ئَي شةةكةش  تةةةى كةثَي ئةةةو ِراثؤر كةةان،  دابراوة
كةة بةةاش  سةةةنطاندنَيكى  ضةةوهةَل يةةوراوة و بةدوادا يةةةن ل كةةراوة لةال بةةاش  لةةةمانى ذنَيكى  لةةة ثةر نةةدار  انى ثةيوة

كوردستان، جَيطاى دةستخؤشية وةكو حكومةتى هةرَيم ئَيمة دةست خؤشى لةهةموو ئةو ثةرلةمانتار و ئةو 
هةةةموو ذلي مةةادةى  مةةةت ئا لةةة حكو مةةة  كةةةن، ئَي طةةة دة سةةة طرن ئةةةو كةي سةةةر  ضةةوون لة كةةةين كةبةدوادا نةةة دة نا

سةةتانيةةاريهاوك لةةةمانى كورد لةةة ثةر نةةدار  جةةانى ثةيوة طةةةَل لي يةةةكني لة هةةةموو هةماهةنط ئةةةوةى  ،ةك و  بةةؤ 
لةةة  مةةن  كةةرد  ثةةَي  شةةارةتى  بتوانني ئةم كَيشة نةتةوةيية و نيشتمانيية ضارةسةر بكةين، ئةو بابةتانةى كة ئي

يةةاخود يةةشةةة ئةمنيبابةتى ئةمنيةوة دةست ثَى دةكةم، ِراثؤرتةكةتان دةقيق بوو لةسةر ئةوةى كة هَير ةكان 
مجوجوَلى تريؤرستان و داعش زيادى كردووة لةناو ناوضانة، من دةمةوَى تةئكيد لة ِراثؤرتةكةتان بكةمةوة 
كة ئةو هةَلسةنطاندنةى ئَيستا لة دامودةزطاكانى حكومةت لةسةر بابةتى تريؤر لة ناوضة دابِراوةكان هةيانة 

لةةة  بةم شَيوةيةية: لة هةَلسةنطاندنَيكى طشتى لةناوضةكانى كة دابِراون لة ثارَيزطاى نةينةوا لة كةركووك و 
كراوة كة هةموو  2020و  2019تكريت و لة ديالة و هةموو ئةو ثارَيزطايانة ض بةراوردكردنَيك لة بةينى 

كةةان و مجو سةةاَلى وكردةوة لةةة  سةةتان  لةَةةكانى تريؤر ئةةةو  2020جؤ لةةة  كةةردووة  يةةادى  ضةةاو ز شةةَيوةيةكى بةر بة
سةةةر ناوضانةى ك كةةراون ض لة كةةة  شةةانةى  ئةةةو هَير نةةة و  ة ماددةى سةد و ضلن، هؤكارى سةرةكى ئةم زيادبوو

شةةاييةكى  هةةةبوونى بؤ عةةرياق  يةةةكانى  يةَةزة ئةمن سةةةر ه سةةتان، ض لة شةةى كورد كةةانى ئاساي شةةمةرطة و هَيزة ثَي
بةة بةةراى  كةةة  تةةةى  ئةةةو بابة كةةاك ئةمنيية لة نَيوان هَيزةكانى ثَيشمةرطةى كوردستان و اليةنى عرياقى،  ةِرَيزم 

شةةى  هةةةنطاوى با شؤرش ئاماذةى ثَيكرد ئةو طفتوطؤيانةى لةطةَل عرياق هةية لةسةر ئةم بؤشايية ئةمنيةية 
مةةةتى  لةةة حكو مةةة  مةةةوة، ئَي بةةارةى بكة مةةةوَى دوو مةةن نا كةةرد  يةَةى  بِريوة و وردةكاريةكة جةنابيان ئيشارةتى ث
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لةةة  10/7/2019هةرَيمى كوردستان بؤ بةرضاوتان ِروون بَيت لةثةرلةمان لة  خةةوارد  سةةوَيندمان  ةوة ئَيمة 
يةةار  15/7 يةةار و دووةم بِر كةةةم بِر يةةة ية لةةةم كؤبوونةوة ئَيمة يةكةم كؤبوونةوةى ئاسايي خؤمان ئةجنامدا و 

ضةةةكانى  عةةرياق و ناو مةةةتى  طةةةَل حكو كةةردن لة طةةؤ  بةةة طفتو بةةووة  بةةةت  يةةةتى تاي يةةران داو كة ئةجنومةنى وةز
سةةَي( 140) مةةاددةى شةةة هةَلثة ئةةةو كَي مةةةتى و  سةةتان و حكو هةةةرَيمى كورد مةةةتى  يةَةوان حكو لةةة ن ردراوانةى 

طةةرى  مةةةت و جَي سةةةرؤكى حكو يةَةت و  غةةدا بكر سةةةردانى بة يةةاردرا  يةةة بِر لةةةو كؤبوونةوة هةةةر  فيدِراَلى هةية، 
سةرؤكى حكومةت و ضةند وةزيرَيكيش ئامادة بوون، لة يةكةم دانيشنت لةطةَل حكومةتى عرياق و لةبةغدا 

كةةة بةةة  بِريارمان دا  هةةةرَيمى  بةةاآلى  نةةةى  كةةة ليذ غةةدا  هةةةرَيم و بة يةَةوان  لةةة ن يةَةت  سةةت بب بةةاآل درو يةةةكى  ليذنة
ئةةةوكات  ،سةرؤكايةتى جةنابى سةرؤكى حكومةت بوو و بةةوو  نةةةوت  يةةرى  سةةةرؤكايةتى وةز بةةة  هى بةغداش 

هةةةولَير وثامر الغضبان) لةةة  بةةاآل  نةةةى  سةةتى ليذ لةةة ئا هةةةبوو  مةةان  جةةةوالتى طفتوطؤ لةةة  ( بوو، ئَيمة ضةندين 
بةةؤ  هةةةبوون،  كةةة  نةةةى  لةةةو بابةتا يةَةك  سةةةر زؤر بةةاش لة بةغدا و طةيشت بووينة حاَلةتى لَيك تَيطةيشتنى زؤر

 ،طؤكان بدرَيت، ئَيمة لة هةرَيمى كوردستان ليذنةيةكى  تةكنيكيشمان دروست كردوئةوةى كة درَيذة بة طفت
كةةانى و لةةى طفتؤطا ضةةتة داخ ئةةةوةى ب يةةةوبةةؤ  ئةةةو ليذنة شةةةكان،  كةةارى كَي كةةو  ردة كةةرد وة سةةةرؤكايةتيم دة مةةن 

يةةرى ئاوةدانكرد يةةي و وةز يةةرى دارا يةةوانى نةةةوةزيرى ناوخؤ و وةزيرى ثَيشمةرطة و وةز سةةكرتاريةت و د وة و 
ئةجنومةنى وةزيران لةطةَلمان بوون، ئَيمة دةستمان كرد بة ثةيوةندى كردن كة خالد شوانى لةطةَلمان بووة 

بةةة وةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى بةغدا، ئةم ل كةةردووة  نةةدميان  جةةار ثةيوة ضةةةندين  بةةةكاربوو  سةةت  يذنةية دة
ضةةةندين مجو شةةوانى  لةةد  كةةاك خا طةةةى  هةةةرَيم لةِرَي لةةة وبةغدا و لةِرَيطةى نوَينةرايةتى  ئةةةجنام دراون  جةةؤَل 

لةةة  ئةةةمنى  سةةى و  بةةارودؤخى سيا ضةةوونى  مةةة و تَيك نةةةى ئَي بةغدا، بةآلم بةداخةوة لةطةَل دةستثَيكردنى كابي
كةةة بةغدا بة تايب نةةةى  ئةةةو ليجانا تةةةواوى  ضةةووة،  هةةةمووى تَيك خةةةكان  ةتى ئةو ِرَيثَيوانانةى كة كران بارودؤ

كةةارى  سةةةر داوا طةةريان لة هةةةموويان ِرا بةةوو،  مةةان  كةةة دا نةةةى  هةةةوَل ماندووبوونا ئةةةو  ئَيمة دروستمان كردوو و 
طةةؤ اليةنى عرياقى، ضونكة كاتيان نةبوو بارودؤخةكةش طوجناو نةبووة بؤ ئةوةى لةسةر ئة نةةة طفتو و بابةتا

كةةة  لةةةوةى  نةةة  مةةة زؤر جديي بكةين، دةمةوَى لَيرة تةئكيد بكةم بةناوى حكومةتى هةرَيمى كوردستان كة ئَي
مةةاددةى نةةى  بةةةجَى كرد جةةَى  بةةةتى  سةةةر با سةةةر دوو  (،140) بةدواداضوون بكةين لة مةةان لة نةةى خؤ مةةة ثال ئَي

لةةة دوا نةةن  تةةان دةزا عةةةن خؤ مةةاددةى 2017ى قؤناغ  دانابوو، ثالنى يةكةم/ تةب ضةةةكانى  بةةارودؤخى ناو  ةوة 
هةةيض ( 140) ضةةونكة  نةةةوة،  بةةةداطريكراو دةزاني بارودؤخةكة طؤِردرا، ئَيمة ئَيستا ئةو ناوضانة بةجارَيكى تر 

سةةايش و  بوونَيكى هةرَيمى كوردستان و وةكو دامودةزطاكانى حكومةتى هةرَيمى كوردستان و ثَيشمةرطة و ئا
سةة كةةة ثَيوي نةةةى  هةةةرَيمى كوئةو دامةزراوا كةةو  يةةة، ردتة وة تةةةواجوديان ني هةةةبَيت  تةةةواجوديان  لةةةوَى  سةةتان  

كةةة  سةةتوورة  ئةوةى كة هةية حكومةتى فيدِراَلى تاك اليةنة ئةو شوَينانة ئيدارة دةكات، ئةمة ثَيضةوانةى دة
مةةادةيي  مةةان دةبَيت ناوضة دابِراوةكان بةيةكةوة ئيدارةيةكى هاوبةمشان هةبَيت، لةهةرَيمى كوردستان ئا خؤ

مةةاددةى بةةة  بةةةت  نةةةى تاي ئةةةم بِرطا كةةة  ئةةةوةى  لةةةِرووى ( 140) دةربِريوة بؤ  بةةةش  كةةى هاو يةةدارة كردنَي بةةؤ ئ
ئةةةو  سةةةر  سةةت لة كةةو ثَيوي يةةدِراَلى وة مةةةتى ف خةةةوة حكو كةةةين، بةدا بةةةجَى ب جةةَى  يةةدارى  ئةمنى و سياسى و ئ
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يةةا بةةة ب خةةات  تةةةكان دوا دة كةةات و بابة سةةتى دة سةةتى دة ثةةَيش، دة تةةة  تةةة نةهاتؤ كةةة بابة جةةؤر  نووى جؤراو
نةةة  شةةة زؤرن و كابي يةةة و كَي لةةةبار ني عةةرياق  لةةة  سةةى  بةةارودؤخى سيا يةةة  نةةةى ئةوة ئةةةو بيانووا سةةةرةكيرتينى 
كةةورد  طؤِردراو كابينةى نوَى دةست بةكاربووةو هةموو ئةوانةى ِرةنطة لةشوَينى خؤى بَيت، بةآلم بؤ ئَيمةى 

تةةوو ضةةانة  سةةيحى و و ئةو مةينةتيانةى كة خةَلكى ئَيمة لةم ناو مةةان  و مة نةةةى تورك ئةةةو ثَيكهاتا بةةن و  ش دة
كةةةن،  ضةةاوةِرَى ب ضةةيرت  نةةاتوانن  نةةة  ضةةانة هة لةةةو ناو تةةر كة عةرةب و ئَيزدى و كاكةيي و هةموو ثَيكهاتةكانى 

كةةة  شةشبؤية ئَيمة لة مانطى  لة يةكَيك لة كؤبوونةوةكانى ئةجنومةنى وةزيران جارَيكى تر ئةو ليذنةيةى 
كةةردةوةدروستمان كردبوو، ليذ ضةةاالك  يةةان  ،نةى تةكنيكيمان  نةةةى خؤ ئةةةوانيش ليذ غةةدا  لةةة بة كةةرد  مةةان  داوا

ئةةةوة  دروست بكةنةوة كة خالد شوانى ثةيوةندى كردووة، كاك فارس عيسى لة نوَينةرايةتى ئَيشمان لةسةر 
كةةة  ئةةةوةى  كةةرد دواى  سةةت  سةةةربازيان درو يةةةكى  كةةة ليذنة بةةةوةى  بةةِرى  يةةان دةر كردووة، ئةوان ئامادةيي خؤ

بةةةِرَيز ب طةةةَل  سةةةى لة لةةةفؤن ق بةةة تة يةَةك  ضةةةند جار مةةةت  سةةةرؤك  كوواظمىةِرَيز جةنابى سةرؤكى حكو كةةرد 
مةةةش  ،وةزيرانى عرياق، ليذنةيةكى سةربازى فةنيان دروست كرد كةةرد ئَي يةَةى  مةةاذةى ث شةةؤرش ئا كةةاك  ئةوةى 

يةَةك هةمان ليذنةمان دروست كردةوة و دوو كؤبوونةوةى بةرهةمدار كراون، بةآلم هةموو ئةو  كؤبوونةوةو ل
مةةة  يةَةت، ئَي بةةةجآ دةب جةةَى  ضةةةندى  قةةع  ئةةةرزى وا سةةةر  بةةزانني لة تةةةوة  خةةؤى دةبينَي لةةةوةدا  شةةتنانة  تَيطةي

نةةدَيك يئامادةينة، ضونكة زةرةرمةندى سةرةكى خةَلكى ئَيمةية لة ناوضة كوردستان بةةِراون، هة كةةة دا يةكانى 
كةةان ِر يةةا طفتوطؤ كةةة، ئا كةةاتى ِراثؤرتة لةةة  نةةد  سةةيارتان وروذا كةةان زؤر ثر كةةرد طفتوطؤ سةةم  كةةو با بةةن، وة شةةةيي  ي

نةةى  تةةةعريب كرد هةةةوَلى  جةةار  ضةةةندين  يةةةدا  ِريشةيني و حكومةتى هةرَيمى كوردستان زؤر جدية، لةم ماوة
كةةة  عةةةرةب  نةةى  ضةةةندين خَيزا هةندَيك لة ناوضةكان دراوة بة تايبةتى لة دةوروبةرى دبس و لةو ناوضانة، 

لةةة وهاو سةةتوويانة  تةةر وي جةةارَيكى  نةةة  بةةةبوونى ردة سةةتان و  هةةةرَيمى كورد سةةةآلتى  شةةمةرطة و دة نةةةبوونى ثَي
طةةرن قةةازانج وةرب يةةة  يةةدارى هة ئةةةمنى و ئ شةةايي  كةةة بؤ كةةةركووك  لةةة  سةةةثَينراو  طةةارَيكى  كةةة  ،ثارَيز لةةةوةى 

مةةةت  سةةةرؤكى حكو يةةةن  سةةتةوخؤ لةال تةةةداخوىل ِرا بةةة  يةةةك  بطةِرَينةوة ئةو شوَينانةى بة هيمةتى هةموو ال
غةةدا طةةةَل بة مةةة لة سةةكةري ئَي نةةة عة طةةةَل الية كةةردووة، لة سةةةمان  سةةيةةةكان، هةواَلطرييق يةكان، وة يةكان، سيا

سةةةربازى و  تةةرى  شةةةيةكى  بةةوونى كَي سةةت  هةةؤى درو تةةة  شةةَيوةية دةبَي لةةةم  هةةةنطاوَيكى  هةةةر  نةةة  طوتووما
تةةةجاوز  كةةةين  ئةةةوة نا قةةةبوىل  ضةةيرت تة سةةتان  هةةةرَيمى كورد ِرووبةِرووبوونةوة لةم ناوضانة، ضونكة ئَيمة لة 
كةةة  ئةةةو خةَل بةةةرووبوومى  لةسةر سةروماَلى خةَلك بكرَيت و نامووسى خةَلك و داهاتى خةَلك و كشتوكاَل و 
نةةةوةى  شةةنطال و طةِرا بةةةتى  كةةراون، با سةةةر  يةةدا ضارة لةةةكاتى خؤ نةةةى  لةةةو هةنطاوا يةَةك  بسوتَينرَيت، بؤية زؤر

سةةتييئَيزيد هةةةرَيمى يةكان حةز دةكةم بزانن بةِرَيزان يةكَيكة لة بابةتة هةرة هة لةةة  مةةة  نةةةك ئَي ارةكان، وة 
خةةؤم  مةةن  كةةان،  لةةة طفتوطؤ شةةَيكن  تةةةوة بة لةةةو بابة لةَةةتيش  طةةةى نَيودةو بةةةَلكو كؤمةَل غةةدا و  سةةتان و بة كورد
شةةت  شةةوو طةي نةةةى ثَي سةرثةرشتى ئةو ليذنةية دةكةم كة تايبةتة بة طفتوطؤكانى شةنطال، ئَيمة لةطةَل كابي

طةةؤِردرا، بووين بة قؤناغَيكى باش لة لَيك تَيطةي شنت، بةآلم بةداخةوة ئةو كابينة كة طؤِردرا شانى عرياقيش 
عةةرياق  طةةةَل  مةةة و لة طةةةَل ئَي ئَيستا جارَيكى تر نوَينةرى نةتةوة يةكطرتووةكان )جليل خان( لةسةر خةتة لة
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طةةؤ  ضةةَيوةى طفتو كةةردووة لةضوار قةةديم  يةةان تة نةةةوة و ثرؤثؤزةَلَيك كة جارَيكى تر طفتوطؤكان دةست ثَى بكةي
نةةةوةى د شةةوانى ِروونكرد لةةد  اين لةسةر ئةو بابةتة، تايبةت بة كةركووك ِرةنطة ثَيويست بكات دواتر كاك خا

يةةاتر  تةةوانَى ز نةةد دة زياتر بدات، ئةويش طفتوطؤى ترى هةية لة نَيوان ثَيكهاتةكان كة وةكو وةزيرى تايبةمتة
نةةى لةسةر ئةو مةوزوعانة قسة بكات، ئايا حكومةتى هةرَيم هيض زةمانةتَي كى وةرطرتووة لة جَى بةجَى كرد

سةةيةكان و (140) ماددةى نةةة سيا هةةةموو الية بةةةهَيزى  ؟ تةنها زةمانةتَيكى كة هةبَى ئةبَى رشدى و ئريادةى 
مةةاددةى ئةةةو  مةةة  يةَةت ئَي شةةت ( 140) ثَيكهاتةكان بَيت كة دةب كةةاتيش دا ث هةةةمان  لةةة  طةةرين و  نةةدووى ِراب بةزي

يةةارى ئةستوور بني بةرامبةر بة دةستوورى هةم بةةة بِر بةةني  يشةيي عرياق و وة لةوةش زياتر ثشت ئةستوور 
سةةاَلى  لةةة  كةةة  يةةدِراَلى  طةةاى ف مةةاددةى( 8) لةةةمانطى، 2019داد ئةةةم  كةةة  كةةرد  يةةارى دةر يةةةكى ( 140) بِر ماددة

زيندووة و كاتى بةبةرماوة دةبَى جَى بةجَى بكرَيت، ئةمانة هةمووى ئيش و ماندووبوونى هةوَلى جدى بؤ 
ضةةؤ دةدرَيت كة حك لةةة هاتوو كةةةن  لةةةيي دة كةةة ط يةةان  تةةة، هاووآلت ومةتى هةرَيم تةرخانى كردووة بؤ ئةو بابة

ئةةةوان  هةةةر  نةةةك  كةةانن،  ضةةة دابِروة لةةة ناو كةةة  لةطةَل هةرَيمى كوردستان ئةمة مافى خؤيانة ئةو ئةزيزانةى 
يةَةو سةةةى دواى ن لةةة جةل بةةةتى طلةيي دةكةن، بةَلكو خةَلكى تريش طلةيي دةكات، ِرةنطة ئةمة دواتر  لةةة با ةِرؤ 

نةةن  بةةةِرَيزتان دةزا يةَةوة  سةةى ئ سةةةبةبى ِرةئي كةةةين،  بةةاس دة يةةاتر  كةةارى ز نةةا وردة سةةى كؤرؤ سةةتى و ظايرؤ تةندرو
سةةتان  هةةةرَيمى كورد كةةانى  يةَةوان ثارَيزطا لةةة ن كةةة  ضةةؤيةية  غةةةى هاتوو ِرَيوشوَينةكانى خؤثارَيزيية و ئةو قةدة

طةةةكان، لةطةَل باقى عرياق بِريارى لَيدراوة، بةداخةوة ئةو خة نةةة دواى باز ئةةةوانيش دةكةو َلكةى كة لةوَيشن 
بؤية ِرَيكارةكانى تةندروستيية و هيض مةبةستَيكى ترى لةدواوة نيية، ئَيمة لة هةموو ئةو بابةتانةى تر كة 
كةةات،  بةةةِرَيزتانى دة شةةى  عةةة ثَيشكة ئةةةو مةوزو سةةةر  يةةة لة ثةةؤرتَيكى هة ئاماذةتان ثَيى كرد كاك عبدااكيم ِرا

مةةةت لةسةر ئةو هَي سةةةرؤكى حكو بةةةِرَيز  سةةثاردةى  سةةةر ِرا مةةة لة بةةوو، ئَي هةةات  فةةرى  كةةةالر و ك بةةؤ  كةةة  رشةى 
مةةةزراوةكانى  هةةةموو دا غةةدا  لةةة بة لةةةوَيش  بةةوو  يةةار  كةةرد، د سةةةمان  غةةدا ق نةةدارةكان لةبة نةةة ثةيوة طةةةَل الية لة

ئةة سةةةركرا و  هةةةر زوو ضارة بةةةآلم  نةةةبوو،  مةةةت  فةةةرمى حكو سةةتَيكى  نةةةبوون هةَلوَي طةةادار  مةةةت ئا ةو حكو
تةةرم  شةةتَيكى  تةةة  ئةةةو بابة سةةةر  مةةن لة كةةردوون،  طفتوطؤيانةى كة هةبوون ضارةسةرَيكى طوجناوي بؤ دروست 

 نيية، ئةطةر دواتر ثرسيارَيك هةبوو لة خزمةتتان دام.
 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

بةةارى دانو بةةؤ كارو هةةةرَيم  يةةرى  بةةةِرَيز وةز بةةةِرَيزتان،  بةةؤ  سةةوثاس  نةةدى بةةةَلَى  كةةة ثةيوة شةةةى  ئةةةو بة سةةتان، 
 بةبةِرَيزتانةوة هةية ئةطةر قسةيةكتان هةية فةرموون.

 شوانى/ وةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى دانوستان:سالم سعيد بةِرَيز خالد 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

نةةةى زؤر سوثاس جةنابى سةرؤكى ثةرلةمان، ئةندام ثةرلةمانة بةِرَيزةكان، زؤر سوثاس بؤ ِراثؤرتةك ةى ليذ
سةةتاني ضةةة كورد طةةةر يناو يةةارة ئة شةةمةرطة، د نةةةى ثَي بةةؤ ليذ سةةتان و  هةةةرَيمى كورد يةةدارةى  ةكانى دةرةوةى ئ

فةةةتَيكى  بةةةَلكو بةدةر نةةة،  ئةةةوان وروذاندوويا كةةة  كةةةم  دةرفةت هةبَى من نامةوَى تةنها باس لةو ثرسيارانة ب
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ضةةة دابِرَينراو سةةتا ناو كةةة ئَي خةةةى  ئةةةو بارودؤ هةةةموو  شةةى دةزامن  لةةةِرووى با هةةةم  ثةةةِرَى  تةةَى ئة يةةا  كةةان ث ة
ئَيمة بيخةينة  ،ئيدارييةوة و هةم لةِرووى عةسكةرييةوة و هةم لةِرووى ئةمنيية و هةم لة ِرووةكانى ترةوة

سةةتان لةةةمانى كورد سةةتانة  ،ِروو بؤ ثةر خةةةَلكى كورد بةةاآلى  جةةةعى  كةةة مةر سةةتان  لةةةمانى كورد ئةةةوةى ثةر بةةؤ 
ئةةةطوز نةةة  لةةةو مةنتيقا لةةةئاطادار بن ضى  سةةيةوةو  لةةةِرووى سيا مةةة  سةةتة ئَي ضةةى ثَيوي يةةةوة ةرَى و  ِرووى ئةمني

تةةةبيعى  ئةجنامى كةةةين،  كةةة ئةي هةةةنطاوةى  لةةةم  يةَةت  مةةةت ب شةةتى حكو سةةتانيش ثاَلث لةةةمانى كورد بةةدةين، ثةر
طةةارى  نةةةوة رز سةةتان و بزووت طةةةىل كورد سةةرتاتيجى  يةةةى  كةةةوة قةز بةةة كةركوو كةةان  ضةةة دابِرَينراوة قةزيةى ناو

سةةةر  ،خوازةكةيةتى و نةةة  طةةةر بَيي لة اليةنى كةم هةشتا ساَلى ِرابردوودا حوكمِرانى لة دةوَلةتى عرياق دا، ئة
شةةت لةَةة ط لةةة هَي كةةةين  سةةة ب ضةةِروثِرى ق بةةَى و بة كةةةم  متةةان  طةةة كا ئةةةوةى ِرةن يةةةم  لةبةر نةةةى نؤ يةكانى يكابي

هةةةرة كارنامةى حكومةتى هةرَيمى كوردستاندا كة لةاليةن ثةرلةمانةوة دةنطى لةسةردراوة ي تةةة  ةك لة بابة
نةةى يطرنطة سرتاتيجي بةةةجَى كرد جةةَى  طةةاى  ةكان ئةوةية ضارةسةركردنى كَيشةى ناوضة جَي ناكؤكةكان بة ِرَي

( و ِرَيكارة ياسايي و سياسةكانى تر، ئةمةوَى بؤ ئةم بابةتة ئَيمة ئةطةر جاران بامسان لة جَى 140ماددةى )
بةةةجَى ك( دةكرد، بةآلم لة ئَي140بةجَى كردنى ماددةى ) جةةَى  لةةة  نةةى ستادا ئةركةكة قورسرتة تةنها باس  رد

كةةةي سةةتوور نا يةةةكى دة كةةة )بِرطة سةةايي 140ن  نةةاغى ئا كةةة قؤ سةةةر  شةةى هاتؤتة يةةةكى تري بةةةَلكو بِرطة ( ة، 
ضةة سةةةى بةكردنةوةى ئةو ناو بةةردوودا ثرؤ مةةاوةى ِرا لةةةم  ثةةَى انةية،  سةةتى  نةةة دة ئةةةو مةنتيقا نةةى  عةةةرةب كرد

قةةانووكردووة، كةبةشَيوةيةكة بةرنا شةةةرعةنةمةى بؤ داِرَيذراوةو هةندَيك جار بةثَيى  بةةةثَيى  نةةة  ن و   دةدة
ئةو كردةوةى تةعريب كردنةى لةو ناوضانة ئةجنام دةدرَيت، ئةمة وا ئةكات كة ئَيمة دةبَى ِرووبةِرووى ئةم 

بةةة  هةَلوَيستة و ئةم ِرةفتارانةى ئةو اليةنة عرياقيانة ببينةوة كة ئةيانةوَى ئةم ناوضانة بةم شَيوةية زياتر 
بةةةرن و كةةردن  ئةةةو  ،عةةةرةب  سةةةر  كةةةن بة فةةةرزى ب نةةة  كةةة هةيا نةةةى  ئةةةو بِريارا نةةةوَى  سةةكةرتارى بيا بةةة عة

لةةةِرووى عةملي نةةان  هةةةنطاو  نةةةوةى ِرؤذى يةةمةنتيقانةدا، بة مةبةستى  لةةة كؤبوو بةةزامن  30/7/2019ةوة  وا
شةةك بةةة تة يةةةاردرا  بةةوو، بِر يةةران  مةةةةنى وةز نةةةوةى ئةجنو مةةني كؤبوو بةةةؤ دووة بةةاآل  يةةةكى  نةةةى ليذنة يل كرد

نةةاوخؤ  يةةرى  جةةةنابى وةز كةةو  يةةارة وة ئةةةم بِر نةةى  بةةةجَى كرد جةةَى  دانوستاندكردن لةطةَل حكومةتى عرياق بؤ 
كةةة  يةةةى  ئاماذةى ثَيى كرد، ئةو ليذنةية دروست بووة و ئَيمة ثرؤذةى خؤمان ئامادة كرد ئةو ليذنة تةكنيك

تةةا جةنابيان ئاماذةيان ثَيى كرد، تةقدميى حكومة تى عرياقيمان كردووة، بةآلم بةداخةوة حكومةتى عرياقى 
كةةة  ئةةةو ثرؤذةية سةةةر  كةةةوتن لة شةةنت و ِرَيك يةةان داني ئَيستاكة جدى نيية لة هةنطاونان بؤ جَى بةجَى كردنى 
كةةةركووك و  تةةرى  تةةةكانى  كةةؤى ثَيكها ئةةى  بةةةَلكو ِرة يةةة،  كةةوردى تياني ئةةى  تةةةنها ِرة هةةةم  ثَيمانواية ثرؤذةيةكة 

بةةؤ ناوضة دابِر بةةاش  يةةةكى  شةةة ِرَيطا تةةة نةخ كةةرَى دةبَي سةةةر ب َيندراوةكانى تر تياية، ئةطةر بَيتو ِرَيككةوتن لة
تةةريش  كةةة دوا كةةةم  ضةةانة ب ئةةةو ناو عةةى  لةةة وةز بةةاس  ضارةسةركردنى كَيشةى ئةو ناوضانة، دةمةوَى هةندَيك 

كةةةين طةةةَل دا ب ضةةة حكومةتى هةرَيم نيازمان، بةرنامةمان ضيية و ئَيمة ضؤن مامةَلةى لة كةةةمني ناو لةةة ية  ،
كةةة قةةةى كةركوو كةةةم مةنتي ثةةَى دة سةةتى  سةةةر  ،كةةة دة مةةة  كةةرَى و دَي شةةَيوازة دة بةةةم  كةةةركووك  لةةة  تةةةعريب 

يةةةوة لةةةِرووى ئيداري سةةاَلى  ،ناوضةكانى تريش  لةةة  كةةةن  قةةانون بي بةةة  نةةةوَى  هةةةنطاو دةيا نةةدَيك  لةَةَيم هة كةةة دة
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يدر عبادى( بِريارَيك دةرضووة و ناويان بة ئةمرى )ح 2018(س، لةساَلى 4بةثَيى ئةمرى ديوانى ) 2019
طةةارة  كةةان، ثارَيز سةةكرتَيرى ثارَيزطا سةةةرؤكايةتى  ناوة ليذنةى باآلى تةوازن، لةشارى كةركووك دا و ئةمةى بة

نةةةخراوةك كةةردووةوِرَيك سةةت  هةةةرَيمَيك دا درو كةةة ان لة لةةةت  بةةة وةكا كةةةركووك  مةةةحافزى  يةةةتى  ة ئةندامي
طةة ،سةثَينراوة بةسةر ئةو شارةدا ئةةةمرة لة ئةةةم  بةةةثَيى  بةةَى،  يةةا  كةةوردى ت نةةدامَيكى  بةةَى ئة تةةر  ضةةةندانَيكى  ةَل 

كةةورد  لةةة  سةةتةكان  يةَةـتةوة و ثؤ كةةةركووك بطةِر شةةارة  يةةدارى  عةةى ئ بةةؤ وةز تةةةوازن  بةةَى  لةَةَى دة يةةة دة ديواني
يةَةت،  بةةةش دةكر بةةدا دا سةةةر عةرة يةةاتر بة مةةان دا و ز عةةةرةب و تورك دةسةندرَيتةوة و دابةش دةكرَيت بةسةر 

يةَة بةةة ئةةةوةى ج شةةكةش  سةةراومان ثَي ضةةةندين نوو هةةةوَلمان داوة،  ضةةةندين  كةةة  ئةةةوةى  مةةة دواى  خةةة ئَي ى دا
مةةارة ) قةةةرارى ذ بةةؤ  فةةة  سةةتوور و خمال بةةؤ دة فةةة  ( ى 88حكومةتى عرياق كرد كة ئةم ئةمرة ديوانيية موخال
يةَةت بةةةش بكر تةةةكان دا بةةةآلم مةحكةمةى ئيتحادى عرياق كة دةَلَى )نابَيت ثؤستةكان لةسةر ئةساسى ثَيكها  ،)

لةةة  شةةاندؤتةوة و  يةةةيان هةَلوة ئةةةمرة ديوان ئةةةو  ئةةةوة، وة  سةةةر  سةةرين لة يةةةعنى 22/6ئةةةوان مو سةةاَل،  / ئةم
شةةاندؤتةوة،  ئةةةمرةيان هةَلوة ئةةةو  كةةردووة،  يةةان دةر يةةوانى تر ئةةةمرَيكى د بةةةر  مانطَيك و ضةند ِرؤذَيك لةمةو

سةةكرتاريةتى حم سةةت  تةةةوة دة ئةةةمرةيان داوة بةةة بةآلم سةر لةنوَى مةزمونى  كةةةركووك  حمةةافزى  فةةةزةكان و  ا
بةةؤ  ،وةكالةت بؤ ئةوةى سةرلةنوَى عةمةليةى تةعريب بةردةوام بَى و دةست ثَى بكةن لة كةركووك دا، هةر 

تةةة و( مديرى كورد طؤِردراون و كراونةتة عةرةب، د14ِرابردوو دا ) لةم دوو ساَلةىتان اريزاني وانيان كراونة
سةةةندراوةتةوة، )( مديرى قسممان لة كة16توركمان، ) كةةورد  لةةة  طةةؤِردراوة  شةةوعبةمان 13ركووك  مةةديرى   )

مةةة  لةةة ئَي قةةام  سةةَى قائيم عةةةرةب،  تةةة  سةةةندراوةتةوة دراوة مةةة  لةةة ئَي نةةةوت  شةةةريكةى  لةةة  ئةةة  طؤِراوة، سَى هةي
سةةتة ئةمني طةةةَل ثؤ سةةتانة و لة ئةةةو ثؤ لةةة يةةسةندراوةتةوة ودراوةتة عةرةب و توركمان، كؤى طشتى  كةةة  ةكان 

شةةارى 62وةتةوة )ئَيمة سةندرا مةةان لة عةةةرةب و تورك تةةة  ( ثؤستى كوردة كة لة كورد سةندراوةتةوة و دراوة
بةةة  سةةةبارةت  كةةةركووك،  شةةارى  يةةدارى  عةةى ئ لةةة وةز مةةة  كةةةركووكيش، ئة كةركووك، تةبعةن ثؤستى حمافزى 

يةَةن  يةَةك د عةةرياق ث سةةوثاى  لةةة  و وةزعى عةسكةرى شارى كةركووك ئةو هَيزة ضةكدارانةى كة لة كةركوون و 
كةةة  لةناوضة دابِرَيندراوةكانى تريش تةبعةن، لة حةشدى شةعبى ثَيك دَين و حةشدى عةشايةرى ثَيك دَين 
بةةةآلم  نةةةكانن،  ثةةة توركما بةةة طرو سةةةر  حةشدى عةرةبى سونةن، لة حةشدى توركمانى كة حةشدى ئةوانةن 

بن و سةر بة ثَيكهاتة و سةر ئةم هَيزانة عةرة 93توركمانى شيعة، ئةمانة كؤى ئةو هَيزانةن كة لة وَين و %
يةَةزة و لةناو ئةةةو ه لةةةناو  بةةوونى ضةةبة مةزهةبى شيعةن، باقيةكةى تريان عةرةبى سونةن  ئةةةوةى  بةةَى  ةيش، 

لةةة  يةةاتر  كةةة ز كةةرَى  كةةةركووك ب شةةارى  نةةدى  ئةةةو 50ثَيشمةرطة و ئاسايش لةوَى هةبَى، ِرةضاوى تايبةمتة %ى 
جةةةنابى ةوة كردةوة تريؤرستيييشارة كوردن، لةِرووى ئةمني كةةرد  ةكان جةنابى وةزيرى ناوخؤ ئاماذةى ثَيى 

طةةةورةكانى  شةةة  لةةة كَي يةةةك  وةزيرى ثَيشمةرطة ئاماذةى ثَيى كرد من نامةوَى جارَيكى تر دووثاتى بكةمةوة، 
يةةةارة  شةةةتوكاَلى جوت يةةةة و زةوى و زارى ك عةةةاتى مولك ئةةةةى نيزا يةةةةى هةي كةةةةركووك قةز نةةةى  عةةةةرةب كرد بة

هةةى توركمانةكاني نةةة و  بةةةتى كوردةكا تةةةوة بةتاي ثةةَي كردؤ سةةتى  كةةردن دة عةةةرةب  سةةةيةكى بة مةةة ثرؤ شةةة، ئة
عةةةرةب  كةةورد و  كةةة  سةةنووريانةى   قةةة  لةةةو مةنتي تةةةنها  نةةةك  لةناوضةى سةرطةِران و ناوضةى داقوق، ئَيستا 
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كةةةركووكيش  شةةارى  قةةةزاى  ثَيكةوة تَيكةَلن، بةَلكو دةيانةَى ثةل بهاوَيذن بؤ مةنتيقةكانى تر لة دةوروبةرى 
قةةةزاى لة د سةةى  َييةكانى جةمبور و شوَينةكانى تر كة ئةمة مةترسيةكى طةورةية و بةداخةوة لةمةيا مةجل

بةةةرى  لةةةت و بةِرَيو بةةة وةكا كةةةركووك  حمةةافزى  ئةعال لة عرياق هاوكارن بؤ ئةو ثرؤسةى بة عةرةب كردنة، 
يةةدارةى دة عةةةرةبَيك ئ كةةة  سةةتا  بةةووة و ئَي كةةورد  هةةى  شةةرت  كةةة ثَي عةةة  شةةتى زرا كةة ،اتكةةط بةةؤ هاو سةةةرةكني  ارى 

طةةةَل يطةِرانةوةى ئةو عةرةبانة بؤ ئةو شوَينانة و ىَل سةندنةوةى ئةو زةوي تةةة لة ئةةةم بابة بةةؤ  كةةورد،  لةةة  نةةة  ا
طةةةَل  كةةرد لة غةةدامان  سةةةردانى بة مةةة  يةةران ئَي مةةةنى وةز سةةثاردةى ئةجنو لةةةذَير ِرا بةةدااكيم  جةنابى كاك د.ع

بةةة وةزيرى داد كؤبووينةوة و لةطةَل سةرؤكى ئةجنومةنى ب مةةن  تةةر  نةةةوة، دوا عةةرياق دا كؤبووي اآلى دادوةرى 
لةةةِرووى  ضةةؤن  سةةتةِروو كة يةةان خ خةةةمان بؤ ئةةةم بارودؤ نةةةوة،  عةةةش دا كؤبووي يةةرى زرا طةةةَل وةز تةةةنيا لة

نةةة ينوقانو ئةةةم مةنتيقا شةةوو  مةةى ثَي كةةانى ِرذَي يةَةى بِريارة بةةة ث نةةاكرَى  طةةة و  مةةة طرن بةةؤ ئَي نةةة  ئةةةم بابةتا يةةةوة 
بةةةآلم  ،وةوجارَيكى تر تةعريب بكرَيتة ضةةانة،  ئةةةو ناو نةةى  عةةةرةب كرد بةةة  بةةؤ  دةسةآلتى دادوةرى هاوكار بَى 

لةةةِرووى دوور  بةةةآلم  بةةةكاتى،  كةةةين  يةَةى دة طةةرى ل سةةتة ِرَي مةةة و ِرا نةةة بةردةوا بةداخةوة تا ئَيستاكة ئةم هةوآل
سةةي مةةة مةتر ضةةنة يمةةةوداوة ئة بةةن دة سةةةركةوتوو  لةةةوَى  طةةةر  ضةةانة و ئة ئةةةو ناو سةةةر  بةةؤ  يةةة  ةكى طةورة

مةةةى ناو قةةةرارةكانى مةحكة بةةةثَيى  سةةتا  تةةا ئَي مةةة  مةةةوة، ئة قةةةكانى ئَي عةةومقى مةنتي نةةة  تةةر و دَي ضةةةكانى 
مةةان ،لة كورد سةندراوةتةوة و دراوةتةوة( دؤمن زةوى 300كةركووك كة دةرضووة ) عةةةن   ،كةةورد و تورك تةب

هةةةزار 800ياتر لة )دراوةتةوة عةرةب، كة ئةمة مةترسيةكى طةورةية و ئةطةر بَيتو ئةمة بةردةوام بَى ز  )
كةةة  فةةةكان  لةةة مةلة كةةة  مةةة يةكَي يةةة ئة كةةردن، بؤ عةةةرةب  دؤمن زةوى زراعى كورد ئةكةوَيتة بةر مةترسى بة 
بةةةآلم  كةةةين،  سةةةر دة سةةةى لة يةةدة ق مةةةمى موتةح طةةةَل ئو كةةةين و لة طةةةَل دة لةَةةى لة غةةدا مامة ئَيمة لةطةَل بة

سةةةرةك كةةارَيكى  بةةةَلكو هؤ يةةة،  سةةتجابةى ني غةةدا ئي خةةةوة بة سةةةتة، بةدا جةةؤرة سيا ئةةةم  سةةاثاندنى  بةةؤ ضة يية 
بةةة  تةةزام  حكومةت لةطةَل ئةوةشدا لة دانيشتةنةكان ثَيمان دةَلَين بةَلَى واية و مافى خؤتانة، بةآلم دواتر ئيل
طةةةَل  لةةة  طةةة  يةةة ِرةن مةةان هة شةةكلةكانى تر قةةةى دوز مو ئةو بِريارانةوة ناكةن، بةَلكو بةردةوام دةبن، لة مةنتي

كةةة ليذنة ناوضة دابِرَي يةةة  سةةةتى كورد بةةابَلَيني ديرا سةةةلةى  نراوةكانى ثةرلةمانى كوردستانيش باسكرابَى، مة
سةةتا  تةةا ئَي هةةةم  سةةتاكانيان  بةةةآلم مامؤ خبةةوَينن،  كةةوردى  بةةة  ضةةانة  كةةوردة لةناو خةةةَلكى  سةةتوورى  مةةافَيكى دة

يةةةكَيك لةةة  مةةة  كةةةن، ئَي ئةةيش دة لةةةوَى  قةةع  ئةةةمرى وا هةةةم بة بةةةِرةمسى  هةةةم  نةةةكراوة  ثةةَى  يةةان  لةةة  ئيعرتاف
سةةةرؤك  طةةرى  جةةةنابى جَي يةةران و  سةةةرؤك وةز جةةةنابى  طةةةَل  سةةتاند لة بةةاآلى دانو نةةةى  نةةةوةكانى ليذ كؤبوو
نةةة  ئةةةوةى بطةي بةةؤ  وةزيران دا ئةم بابةتةمان تةرح كرد، ئةوان ئَيمةيان راسثارد كة مةلةفَيك ئامادة بكةين 

مسةةى لةةةِرووى رة كةةوردى  بةةةزمانى  ئةةيعرتاف  كةةارى ئيداري بابةتى طقتوطؤ و مفاوةزات و هةم  لةةةِرووى  ةوة يةةو 
بةةؤ  لةوَى ئيشةكانيان بةِرةمسى و بة ثَيى دةستوور و قةوانني بَى و هةم مامؤستاكانيش بتوانني بطوازينةوة 
ضةةةةند  مةةةة  سةةةتة ئَي ئةةةةم مةبة بةةةؤ  يةةةة،  كةةةة هة نةةةةى  ئةةةةو تايبةمتةنديا طةةةةَل  حةةةادى لة مةةةةتى ئيت سةةةةر حكو

ثةةةروةردةدا يةةرى  بةةةِرَيز وةز طةةةَل  يةةةكمان لة بةةةردةم  كؤبوونةوة مةةادةكردووة لة كةةةمان ئا ئةةةجنام داوة، مةلةفة
تةةة  كؤبوونةوةى ئةجنومةنى وةزيران و لة كؤوبونةوةى ئةجنومةنى وةزيران ئةطةر بووة بِريار ئةمةش دةبَي
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عةةى ويةكَيك لة مةلةفةكانى ترى مفاوةزات، بؤ تةسبيت كردنى بة دةستوورى كردن و بةقانو نى كردنى وةز
ناوضانة، لة مةنتيقةى دوز تةبعةن وةزعةكة لة كةركووك باشرت نيية خراثرتة، لة  ديراسةتى كوردى لة ئةو

سةةاَلى  سةةةكانى  لةةة دواى ئةحدا كةةرا  سةةايد  هةةةر جينؤ سةةكةر 2017دوز  يةَةزة عة يةَةزى يه يةةة ه كةةة لةوَي يةكةى 
ِر ة، ئةو حةشدة بة روحَيكى ثيعةسكةرى عرياقن، بةآلم ئةو هَيزةى كة باآل دةستة لةوَى حةشدى توركماني

طةةةَل لة ئينتقام و ئريادةيةكى سياسى و ئةوانةوة مامةَلة لةطةَل كورد و ئةو مةنتيقانة دةكات، من ئةمِر ؤ لة
نةةةوَى  بةةووة و ئةما تةةةقاعود  كةةةمان  مةةديرى دائرية كةةة  يةةة  مةةان هة نةةدَى جَيطا لةَةَى هة برادةران دا قسةم كرد دة

كةةةن، لةةةوَى دةوام ب كةةان  نةةاوَيرن كوردة يةةةن  مديرَيكى كورد دابنَيني  كةةرَى لةال شةةةيان ىَل دة ئةةةوةى هةِرة لةبةر
مةةةش  كةةة ئة يةَةت،  نةةة دةكر كةةردن و ئةوا تةةريؤر  بةةة  سةةفية و  بةةة تة يةةد  طروثانةى حةشدى شةعبيةوة وة تةهد

مةةة  لةةةوَيش ئَي تةةر،  مةةديرى  5يةكَيكة لة مةترسيةكانى  طةةؤِراوة،  كةةةمان  طةةؤِراون، قاميقامة هةةةبووة  مةةديرمان 
يةةان صحةية، مديرى تةربيةية، مديرى ساي لةةة جَيطا عةةةرةبى  مةةان و  تةةر تورك خةةةَلكى  لؤية، ئةمانة طؤِراون و 

دانراوة، لةهةنديك مةناتقيان هةية كة حدودن لةطةَل عةرةب دا لةوَى بة تايبةتى مةنتيقةكانى ثارةثارة و 
نةةة تةةةعريب كةوتوو سةةى  بةةةر مةتر نةةةش  نةةة ئةما لةةةجن و ئةوا ضةةانة  ،طو ئةةةو ناو نةةةوة  نةةةوَى بَي عةةةرةب دةيا

شةةَيوةي عةةاتى بة ئةةةى نيزا لةةةِرَيطاى هةي بةةَى  ئةةةوةداين دة هةةةوَلى  مةةة لة بةةةآلم ئَي سةةِركراوة،  ئةةةوةش  كةةاتى  ةكى 
سةةةربكرَى،  ثةةاكَيج  ضارة يةةةك  شةةةية بة ئةةةو كَي نةةة  مولكيةوة هاوشَيوةى كةركووك و سنجار و مةمخور و ئةوا

( شةهيدمان هةية، 19تا )يةكان زؤر بووة و برادةران ئاماذةيان ثَي كرد تا ئَيسيلةخانةقني كردةوة تريؤرست
سةةاَلةدا )28) لةةةماوةى دوو  يةةة  سةةيةكى زؤر طةورة ئةةةم مةتر كةةورد 28( طوندى ئَيمة ضؤَلكراوة كة  نةةدى  ( طو

نةةةى  ئةةةو اليةنا يةةةن  نةةةن لةال شةةتوكاَلييةكانيان عةي يةةة ك تةةةوة و زةوي ضةةؤَلى ماونة سةةتاكة بة لةةة ئَي ضؤَلكراوة، 
سةةةعدية ترةوة ئةوة دةكرَى، بةِرَيوبةرةكانى ناحية و ب لةةةوال و  لةةة جة ةِرَيوبةرة ئيدارييةكامنان بة تايبةتى 

بةةةوازحى  يةَةرة  كةةة ل كةةراو  يةةارى  شةةريةتَيكى د ئةوانةى كوردن دةركراون لة جَيطايان هةندَى كةسى سةر بة عة
دةيَلَيم )عةشريةتى كةروين( كة كاتى خؤى بة مةبةستى بة عةرةب كردن و تةبعيس كردنةوة، ئةوانة سةر 

نةة بةةةعس بوو شةةدى بةةة  ثةةةكانى حة ضةةَيوةى طرو سةةتؤتةوة و لةضوار يةةان ِرَيكخ سةةتا خؤ ئةةةوَى، ئَي تةةة  ة هاتوونة
كةةةن و  لةةةوَى دةوام ب كةةان  بةةةر كوردة نةةادةن بةِرَيوة طةةة  بةةةدر ِرَي شةعبى وةكو عةسائيبى ئةهلى حةق و وةكو 

يةةة هةم لةةةو جَي كةةة  نةةدةىل  يةةةى مة بةةة ناح سةةةبارةت  ئةةةنَين،  شةةوَينانة دا لةةةو  بةةةخؤيان  سةةةر  كةةة خةَلكى  نةةة  ا
يةةان  بةداخةوة وجودى كورد و كوردستان هيض ىَل نةماوة، تةنانةت مةقةرى حزبة كوردستانيةكان كة ئيجازة

سةةيةكى يهةية لةاليةن حكومةتى ئيتحاديةوة مةقةرةى حزبة كوردستاني ةكانيشى ىَل نةماوة، كة ئةمة مةتر
ى كة بةشى كوردستانى باشوور ئةبَيتةوة، طةورةية ِرووبةِرووى بوونى كورد و خةَلكى با بَلَيني ئةو ثارضةية

نةةةى  لةةةو دَييا بةةةتى  هةةةن بةتاي كةةة  نةةةى  ئةةةو دَييا مةسةلةى مةمخور كَيشةى داعش هةية و هةِرةشة لةسةر 
تةةةعريب 13مةنتيقةى قةراج و ئةوانة، ) سةةتاكة  تةةا ئَي شةةة  ئةةةوةى با ضةةؤَلكراوة،  قةةةراج  قةةةى  لةةة مةنتي ( دَى 

تةةوان يةةة ب ئةةةركى ئَيمة بةةؤ نةكراوة، بةآلم  كةةةين و  بةةني ب بةةؤ دا شةةيان  نةةةوة ئاساي ضةةؤن بطةِرَيني نةةة  ئةةةم دَييا ني 
يةةد  بةةة تةئك يةةة  ئةوةى لةذَير تةهديدى داعش نةبنةوة و ئةركى بةِرَيز وةزيرى ثَيشمةرطة و وةزيرى ناوخؤ
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لةةة ئةةاَلؤزترة  و لةو بارةدا  ئةوان تةقصري ناكةن ئةوةى لة توانايان دا هةبَى، مةسةلةى شةنطال و ئةوانة زؤر 
سةةكةرى  يةَةزى عة شةةكاَل ه ئةةةنواى و ئة ضةةونكى  كةةةين،  وةزعةى كة هةية بتوانني لة كؤبوونةوةيةك دا باسى ب

بةةؤ يتياية و وةزعةكةى لةِرووى جوطرافي مةةةش  يةةة ئة كةةة هة نةةةى  كةةة ئةوا ةوة و لةِرووى ئةو ئيهتماماتانةى 
يةةرى خؤى يةكَيكة لة كَيشةكان كة هةرَيمى كوردستان بةرنامةى داناوة بةثَيى زان بةةةِرَيز وةز مةةن  يةةةكانى  يار

بةةةؤ  ضةةةارةيةك  طةةةة  شةةةنت بةِرَي بةةةؤ طةي ئةةةةجنام داوة  غةةةدا دا  طةةةةَل بة يةةةةكى لة ضةةةةند كؤبوونةوة يةةةة  داخل
ةوة يةةبةآلم ئةوةش تا ئَيستا نةطةيشتؤتة كَيشةى بنةِرةتى، لةِرووى نَيودةوَلةتي ،ضارةسةركردنى ئةو كَيشانة

مةة كةةة ئَي شةةيةكان  بةةرية  با لةةة  خةةراوة نَيودةوَلةتيو ئةوانةوة يةكَيك  كةةةين ِرَيك ثةةَى دة سةةتى  يةةان يةةة هة ةكان ِرةئ
كةةرَى و  ،يةعنى لة ِراثؤرتةكان دا لة دانيشتنةكامنان بةةوَل ب نةةابىَ ق ضةةانة  ئةةةم ناو بةةارودؤخى  ئةةةم  يةةة  ثَييان وا

نةةى UNزوَلمى طةورة لة كورد دةكرَى، بة منوونة ئةوانةى ) شةةكرا كرد بةةؤ ئا ئةةةبينَى  جةةابى  كةةى زؤر ئي ( رؤَلَي
ثةةى يو ئةو خروقاتة دةستوورهةمو ثةةؤرتى طرو كةةةركووك، ِرا لةةة  يةَةت  كةةورد دةكر يانةى كةلةبةرامبةر خةَلكى 

لةةةوة  بةةاس  قةيرانة نَيودةوَلةتييةكان )كرايسس طروث( كة لة ماوةى مانطى ِرابردوو بآلوبوويةوة بة وازحى 
بةةةخراثى مام لةةةوَى  يةةةكان  يةَةزة عرياقي تةةة دةكات كة تةوازن لةو ناوضانة نةماوة، ه طةةة ببَي كةةةن و ِرةن لةَةة دة ة

نةةة ثاَل ئةةةم ِراثؤرتا تةةةوة،  شةةت ثهؤى ئةوةى لةهةر دةقةيةك دا و لةهةر كاتَيك دا بارودؤخةكة لةوةية بتةقَي
بةةن لةةة  ،دة يةةةكَيك  حةةادى دا،  مةةةتى ئيت طةةةَل حكو يةَةنني لة بةةةكارى به فةةاوةزات دا  كةةاتى م لةةة  مةةة  ئةةةوةى ئَي بةةؤ 

بؤ ئةوةى كة ثَيكهاتةكانى  ،طى نَيودةوَلةتى ئةوانيش لة هةوَل دانبابةتةكانى تر ثةيوةستة بة طروثى دايالؤ
نزيك بكةنةوة، سةبارةت بة ئاسايي كردنةوةى كةركووك هةوَلَيكى تريش ئةوةى  كةكةركووك لةطةَل وةفدة

سةةاَلَيكة  مةةاوةى  يةةدة  مةةةمى موتةح سةةيَلةكةى ئو ضةةمة تةفا مةةن نا كةةرد،  يةَةى  مةةاذةى ث نةةاوخؤ ئا جةنابى وةزيرى 
يةةدارى ريعايةتى  عةةى ئ كؤبوونةوةى ثَيكهاتةكانى شارى كةركووك دةكات، بة مةبةستى ئاسايي كردنةوةى وةز

بةةردوودا  سةةاَلى را لةةة  مةةة  تةةة ئَي ئةةةم بابة بةةؤ  كةةةركووك،  شةةارى  سةةادى  سةةةقافى و ئيقت سةةكةرى و  و ئةمنى و عة
يتفاقيةكة، بةآلم بضني تةوقيع بكةين لةسةر ئ 9طةيشتينة ِرَيككةوتن، ِرؤذى يةك شةممةيان دانا لة مانطى/

سةةتى  بةةوو بةدة يةةار  كةةةش د بةداخةوة يةكَيك لة ثَيكهاتةكانى كةركووك ثةشيمان بوونةوة، ثةشيمان بوونةوة
بةةةِرَيز  كةةةين،  سةةةر ب فةةاقى لة لةَةة ئيت ئةةةم ثرؤتؤكؤ كةةة  يةكَيك لة وآلتانى دراوسَيى ئَيمة بوو كة ِرَيطةيان نةدا 

نةةةبو ئةةةوةى  ئةةةتى  ئةةةو )عادل عبداملهدى( بةِراستى جور كةةةم  يةةةنى  تةةوانَى ال مةةان 95، 90و ب مةةة ئيتفاق % ئَي
سةةتثَيكردنةوة  طةةةَل دة شةةبةختانة لة يةَةت، خؤ ثةةَى ب تةةايي  خةةة كؤ ئةةةم بارودؤ ئةةةمرَيك و  لةسةر كردبوو بيكاتة 

( ئةم بابةتة لةاليةن حكومةتى هةرَيمى كوردستانةوة جارَيكى مصطفى كاظمىودةست بةكاربوونى بةِرَيز )
يةةةكطرتووةكان تر موناقةشةى كرا بةن تةةةوة  بةةةتى نة نةةةرى تاي خةةةت( نوَي لةَةةس  َيوةندطريى بةِرَيز )جيمني ب

يةةران و  مةةةنى وةز يةةةتى ئةجنو كؤبوونةوةكامنان دةستى ثَى كردووة، ضوار كؤبوونةوةمان ئةجنام داوة، بةريعا
وةزيران ئَيمة  ئَيمة وةك نوَينةرى كوردى كةركووك لةناو ئةم ليذنةيةيةن، لةذَير ِرَينماييةكانى ئةجنومةنى

سةةتاني بةةة كورد يةةد حز بةةة تةئك طةةةَل دا يخةةةريكني و  يةَةذيان لة مةةة ِراو ضةةوون و ئَي مةةة ِراوبؤ طةةةورةكانيش ئَي ة 
يةةا  نةةةوةى ت شةةيمان بوو بةةردوو ثة جةةارى ِرا دةكةين بؤ ئةم بابةتة، هةنطاوةكان نراون، بةآلم ئةطةر بَيتو وةك 
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سةةةايي بةةةؤ ئا طةةةةكان  هةةةةنطاوة طرن لةةةة  كةةةة  ئةةةةوةش يةكَي كةةةة  نةةةةبَى،  كةةةةركووك  بةةةارودؤخى  نةةةةوةى  كرد
نةةدى  يةَةى ِرةزامة كةةة ج نةةةوة،  كةةةركووك ببيني بةةؤ  موختةسةرةكةى ئةوةية كة بتوانني ضارةسةرَيكى مةحةىل 
تةةوانرَى  تةةريش ب شةةوَينةكنى  لةةة  لةةة دوز و  بةةووين  نةةاجيح  مةةة  طةةةر لة بةةَى، ئة كةةةركووك  تةةةكانى  هةةةموو ثَيكها

تةة يةةة نة يةَةى ِرووناكي ئةةةوةى ج تةةةوة،  بةةارة بكرَي بةةةرز دوو سةةتانانة  لةةةم دانو كةةورد  لةَةى  يةةةكطرتووةكان ِرؤ ةوة 
كةةةركووك  تةةةكانى  لةةة ثَيكها يةةةك  لةَةَين ثَيكهاتة يةةةكان دا دة نةةةوة ِرةمس هةةةموو كؤبوو لةةة  دةنرخَينن بة وازحى 
تةةةفاوزى  لةبةرئةوةى وآلتَيك لة ثشتةوةية ئةوان ِرَيطرن لةوةى ئيتفاقيةكة دروست ببَى ئةمة بؤ وةرةقةى 

مةةة يحكومةتى هةرَيمى كوردستان بةهَيزتر دةكات لة ئةم مفاوةزاتانة، خاَلة سووديدةستى كورد و  ةكانى ئَي
 ضني لةوةى زؤر بة موختةسةرى باسى دةكةم:

سةةتان -1 يةَةزة كورد تةةابى ه يةةةك خي يةةةكِريزى و  لةةة ينةةةبوونى  بةةةرةكانى  يةَةزة ِركا كةةةركووك، ه لةةة  يةكان 
بةةةرةكان يةَةزة ِركا كةةان، ه ضةةة دابِرَينراوة نةةدة كةةةركووك ناو شةةةوة ئةوة مةةةتى ئيتحادي بةةة حكو مةةة  ى ئَي

يةةةكِريزى  نةةةبوونى  بةهَيز نيية بتوانَى بةم شَيوةية بة ِرةهايي تةعريبى ئةو ناوضانة بكات، ئةوة 
ضةةانة  لةةةو ناو لةَةة  تةةوانن مامة شةةَيوةية دة و يةك خيتابي لة الوازى هَيزة كوردستانيةكانة ئةوان بةو 

 بكةن.

فةةاقَيكى نامو -2 خةةةوة ئيت ثةةة توركمانيبوونى بةدا لةةة طرو نةةدَيك  لةةةنَيوان هة نةةدِرةوةكان يةةقةةةدةس  ة تو
كةةىيلةطةَل هةندَيك لة توركماني يةةةنَيكى دةرة ضةةةند ال ئةةةم  ،ة عةرةبةكان بة ريعايةتى  ئةةةوةى  بةةؤ 

بةةَى و  بةةةردةوام  كةةةركووك  لةةة  سةةتا  كةةة ئَي سةةكةرييةى  ئةةةمنى و عة ئةةابوورى و  سةةى و  بارودؤخى سيا
بةةة با يةةوار  كةةانى ح مةةادةنني دةرطا يةةان ئا جةةةكانى خؤ نةةةوَى مةر نةةةوة، دةيا كةةورد دا بكة طةةةَل  شةةى لة

يةَةزة  طةةى ه بةةَى دةن سةةةلةن  تةةر مة تةةةكانى  لةةة بابة يةةةك  كةةةن،  فةةةرز ب عةةة  ئةةةمرى واق ئةةةم  بسةثَينن و 
سةةتاني نةةاوخؤى يكورد بةةؤ  يةةاتر  بةةةكامنان ز مةةة خيتا كةةرَى، ئَي كةةة دة بةةةى  ئةةةو تةعري بةةةر  ةكانة بةرام

عةةامى خؤمانة، ثَيويستمان بةوةية خيتابى بة  ئةةى  بةةؤ ِرة كةةةركووك  نةةى  تةةةعريب كرد نةةى  فةزح كرد
نَيودةوَلةتى و بؤ ِرةئى عامى عرياقى و ِرةئى عامى عةرةبى و ثَيكهاتةكانى ترى كةركووكيش تةرح 
بكةين، ئةوةى هةية بةداخةوة ئَيمة زياتر بؤ خؤمان باس بة عةرةب كردن و تةعريب كردنى ئةو 

ئةةةم ثةي نةةةمانتوانيوة  كةةةن،  ضةةانة دة سةةري ناو ئةةةوةى تةئ بةةؤ  تةةر  نةةةكانى  نةةة الية يةةاتر بطةيةني مةةة ز ا
دروست بكات، هةية و هةوَل زؤرة، بةآلم ئةبَى ئَيمة زياتر ئيش لةسةر ئةم بابةتة بكةين و وسكت 

 نةبني لةسةر هةر هةنطاوَيكى بةعةرةب كردنى ئةو ناوضانة.

سةةتى لةسةر ئاستى عرياق و ناوخؤ ثَيويستة ئَيمة مفاوةزاتةكامنان لةطةَل  سةةةر ئا كةةةين، لة سةةت ب  بةغدا درو
مةةان، يةةثَيكهاتةكانى ئةو ناوضانةش ثَيمواية كاتى ئةوة هاتووة الثةِرةيةكى تر لة ثةيوةندي طةةةَل تورك ةكان لة

عةرةب، ثَيكهاتةكانى ترى ئةو ناوضانة بكةينةوة، لةسةر بنةماى دروست بوونةوةى متمانة لةنَيوان يةكرتى 
سةرَيك لةطةَل حكومةتى ئيتحاديش بة ضارةسةركردنى كَيشةى ئةو ناوضانة بؤ ئةوةى طةيشتينة هةر ضارة

ثةةة،  ضةةانة خرا ئةةةو ناو عةةى  نةةة، وةز ئةمان نةبنة عةرقةلة و رَيطر لةبةرامبةر جَى بةجَى كردنى ئةو ئيتفاقا
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سةةتانة  ئةطةر نةكةوينة خؤمان و خؤمان كؤنةكةينةوة و بةرنامةيةكى جدى دانةنَيني لةسةر هةموو ئةم ئا
نةةةوةى ئَي لةَةَين كؤبوو عةةةرةبى دة بةةة  مة ئةو ناوضانة لةبةر هةِرةشة و مةترسى لةدةستدانن، لة كؤبوونةوةى 

يةةةن  جةةدى لةال ئةةةم بة )ماقبل االخري( نازامن بة كوردى تةعبريى ىَل بكةم، ثَيش كؤتايي ئةجنومةنى وةزيران 
كةةرا و ِرام سةةثاردئةجنومةنى وةزيرانى هةرَيمى كوردستانةوة موناقةشةى لةسةر  يةةان  ئةةةم  ،ان كةةة  ئةةةوةى  بةةؤ 

بةةة  سةةت  عةةرياق دا دة طةةةَل  نةةاوخؤ لة يةةرى  جةةةنابى وةز سةةةرؤكايةتى  بةةة  كةةةمان  سةةةرؤك ليذنة مةلةفة لةطةَل 
ئةةةو  ،طفتوطؤ بكةينةوة نةةةكرَى و  ثةةَي  سةةويفى  قةةةوة تة يةةةن عريا بؤ ئةوةى ئةم بابةتة ضيرت بةم شَيوةية لةال

تةةة ئةمرة واقعةى كة ئَيستا كة ئةو ناوضانة ثَيي دا تَيدةثةِرن بةردةوام نةبَى، وة بتوانني ئةو مةنتيقانة ببَي
سةةوثاس و  كةةرَى، زؤر  لةَةدا ب لةَةةى لةطة سةةتوور مامة بةةةثَيى دة جَيطايةك بؤ ثَيكةوة ذيانى هةموو ثَيكهاتةكان و 

 داواى ىَل بوردن دةكةم ئةطةر درَيذةم بة قسةكامن دابَى.
 ان:ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

نةةدامانى  بةةةِرَيزان ئة نةةةوةكانتان،  بةةؤ ِروونكرد كةةان  هةةةموو وةزيرة بةةؤ  بةةةِرَيزتان و  بةةؤ  سةةوثاس  بةةةَلَى زؤر 
بةةةة  بةةةدااكيم  سةةةن، د.ع كةةةان بنوو شةةةة ناوة يةةةة؟ با سةةةيارتان هة نةةةةش ثر ئةةةةو ِروونكردنةوا لةةةةمان، دواى  ثةر

بةةارى تةقديرةوة ناتوانَى قسة بكات، ئةطةر ِراثؤرتَيكى هةية دةتوانَى بيداتة بة بةةؤ كارو هةةةرَيم  يةةرى  ِرَيز وةز
 ثةرلةمان، بةِرَيزيان دةتوانن ِراثؤرتةكة بدةنة بةِرَيز وةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى ثةرلةمان، د.ظاآل فةرموو.

 وةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى ثةرلةمان: /ابراهيم بةِرَيز د.ظاآل فريد
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بؤ ئةوةى جةنابيان بة موباشرى لةناو  ،دامانى ثةرلةمان بيخةينة دةنطدانئةطةر بكرَيت دواى ئيجازةى ئةن
 بابةتةكةية و ِراثؤرتى خؤى تةقديم بكات، سوثاستان دةكةين.

 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

طةةةر دةتوانني دةخيةينة دةنطدانةوة ئةطةر وابَى، با ناوةكان بنوسني، بةَلَى بةِرَيزان، طوَى بط رن بؤ ئةوةى ئة
يةةاد،  كةةاك ز يةةارى،  ناوَيكمان لةبري ضووبَى ئيزافةى بكةين بؤ ئةوةى كةس طلةيي نةكات، د.حمى الدين، كاك د
شةةريين  مةةان،  كةةاك لوق كةةاروان،  كةةاك  سةةةركؤ،  كةةاك  د.شايان، شريين خان، كاك بةَلَين، كاك جالل، كاك شةمؤل، 

خةةان شةةنؤ  سةةةروان،  حةةاجى خان، كاك طؤران، د.رَيبوار، كاك  كةةاك  خةةان،  سةةيبة  يةَةذ، ح خةةان، د.طالو سةةةن  ، سةو
كةةاكظاهرسفني، كاك رزطار، كاك شَيخ  نةةان،  كةةاك ج يةةدار،  مةةةم،  ، كاك رؤميؤ، كاك ئازاد، كاك نزار، كاك هَيظ
هدية خان، رؤبينا خان، كاك  ، كاك بذار،، سلمى خان، كاك عومسان، طلستان خانكاك مةال ناصر، كاك سيثان

كةةاك ثَيشةوا، طولستان خ ان، كةسى تر ماوة نةمان نووسى بَيت؟ ليزا خان نووسيومة، كاك نزار و كاك كاوة، 
نةةة  بةةَى بيخةي سريوان، كاك سعيد، بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان، بؤ ئةوةى بةِرَيز د.عبدااكيم قسة بكات دة

كردن، هةر بةِرَيزَيك لةطةَل  دةنطدان، ضونكة لة ثةيِرةودا ِرَيطة تةنها بة بةِرَيزان وةزيرةكان دةدرَى بؤ قسة
طةةةَل  بةةةِرَيزَيك لة هةةةر  تةةةوة  يةةةوَى بيخوَينَي يةةة و دة ثةةؤرتَيكى هة خةةؤى ِرا يةةان  بةةوو  سةةت  طةةةر ثَيوي يةةة ئة ئةوة

طةةى بةةة دةن سةةوثاس،  تةةةوة؟ زؤر  بةةةرز بكا سةةت  بةةا دة يةةة  بةةةِرَيز ( 67) ئةوة بةةة  طةةة  لةةةمان ِرَي نةةدامى ثةر ئة
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بةةةِرَيز د.عبدااكيم ئةدرَيت بؤ ئةوةى ِراثؤرتةكةى خب كةةةم.....  سةةةور دة كةةةى تة سةةتا نزي مةةة ئَي وَينَيتةوة، ئَي
 د.عبدااكيم فةرموو.

 يةكان:يبةِرَيز د.عبدااكيم خسرؤ/ سةرؤكى دةستةى ناوضة كوردستان
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةتاني ضةةة كورد ةكانى يبةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان، ئةم كاتةتان باش، دةستخؤشى لة ليذنةى كاروبارى ناو
كةةرد شةةيان  تةةةى ثَيشكة ئةةةو ِراثؤر بةةؤ  كةةةين  ئةةةو  ،دةرةوةى ئيدارةى هةرَيم و ليذنةى كاروبارى ثَيشمةرطة دة

لةةةةمانى  طةةةةَل ثةر تةةةةعاونني لة كةةةار و مو مةةةة هاو يةةةد ئَي بةةةة تةئك هةةةاتووة،  كةةةة  لةةةة ِراثؤرتة كةةةة  نةةةةى  زانياريا
بةةةردةوامى يةكان يكوردستان كوردستانيش زؤريش ثَيمان خؤشة ثاَلثشتيمان بكةين وةكو دةستةى ناوضة بؤ 

 دان بة كارةكامنان.
لةةة  مةةة  كةةة ئَي يةةة  كةةراوة، ئةوة مةةة  سةةتةى ئَي هةةاتووة ئارا مةةة  بةةؤ ئَي كةةة  سةةيارةى  ئةةةو ثر نةةةوةى  بةةؤ وةآلمدا تةنها 

سةةتان 19/12/2019 ضةةة كورد بةةارى ناو نةةةى كارو كةةرد، يسةةةردانى ليذ هةةةرَيممان  يةةدارةى  يةكانى دةرةوةى ئ
تةةةةواو ل ثةةةؤرتَيكى  مةةةاددةىلةةةةوَى ِرا نةةةةى  كةةةانى ليذ سةةةةر كارة هةةةةموو ( 140) ة لةةةة بة كةةةة  نةةةةى  ئةةةةو كارا و 

هةةةر  كةةة  كةةرد  نةةة  نةةدامانى ليذ دؤكيؤمَينتةكان ِرادةستى بةِرَيزيامنان كرد، لةبةردةستيان بوو و داوامان لة ئة
بةةَى نةةت  بةةة دؤكيؤمَي سةةتيان  يةَةك ثَيوي ضةةة  ،كات سةةتةى ناو سةةةردانى دة تةةوانن  يةَةت دة يةةارى ب بةةة زان سةةتيان  ثَيو

ةك و تةنانةت يئَيمة لة خزمةتداين بؤ ثَيشكةش كردنى هةر هاوكارييةك و زانياري ،يةكان بكةنيردستانكو
 ةيوةندميان هةبووة لةم بارةيةوةن.ث
سةةتاني  ضةةة كورد سةةتةى ناو مةةارةيدة يةةارى ذ لةةةدواى بِر ثةةؤرت  نةةوَى ِرا نةةةى  سةةةرةتاى كابي يةةارى (  2) ةكان لة بِر

مةةاددةىى ئةجنومةنى وةزيران ِراثؤ( 7) ذمارة سةةةركردنى  شةةَيوازى ضارة ( 140) رتَيكى تةواوى سةبارةت بة
غةةدا طةةةَل بة سةةتان لة بةةة ض  ،ثَيشكةشى بة ليذنةى تايبةمتةند لة ئةجنومةنى وةزيران بؤ دانو كةةة  ئةةةوةى  بةةؤ 

نةةة  يةةارى دةخيةي كةةو زان تةةةنها وة بةةةِرَيزتان  نةةى  بةةؤ زاني هةةةروةها  كةةةين،  مةةان دة كةةانى خؤ مةةة كارة يةَةك ئَي ِرَيكار
سةةتاني( 16) تان، ئَيمة لة دواىبةردةست خةةران يئؤكتؤبةر نووسينطةكامنان لة ناوضة كورد هةةةموويان دا ةكان 

كةةةركووك،  سةةينطةى  بةةز، نوو سةةينطةى دو نةةةقني، نوو سةةينطةى خا مةةةمخور، نوو سةةينطةى  كةةران، نوو يان تاآلن 
سةةي مةةاتوو، نوو سةةينطةى دوزخور مةةار، نوو سةةينطةى زو شةةةنطال، نوو سةةينطةى  شةةَيخان، نوو سةةينطةى  نطةى نو

يةةةم  نةةةى نؤ لةةة كابي مةةة  بةةوو، ئَي بةةةردةوام  كةةرد و  خةةؤى  كةةانى  شةةَيخان كارة سةةينطةى  مةندةىل، بةآلم تةنها نوو
ئةةةم  يةةوادارين  ضةةاوكردنى و ه مةةة ِرة بةةؤ ئَي تةةةنها  تةةةوة و  كةةارا كردؤ سةةينطانةمان  ئةةةو نوو كةةردو  ثةةَي  دةستمان 

تةةةو كةةارا كردؤ كةةةركووكمان  سةةينطةى  ئةةةمنى و زانيارية بؤ خؤتان بَيت، ئَيمة نوو سةةائيلى  بةةةر مة بةةةآلم لة ة، 
لةةةنى  ثاراستنى فةرمانبةرةكامنان و كارمةندةكامنان بةهيض شَيوةيةك لَيمان نةطةِراو بَلَيني بة ئاشكرا بة عة
كةةارا  شةةَيوة  هةةةمان  شةةنطال بة مةةار و  سةةينطةى زو تةةةوة، نوو كةةارا كراوة ئةم كارانة بكةن، نووسينطةى خانةقني 

لةةة  كراوةتةوة، هةموو نووسينطةكان كةةة  مةةاتو يةكَي سةةينطةى دوزخور ئَيستا كارى خؤيان دةكةن، تةنانةت نوو
يةةران،  مةةةنى وةز سةةةرؤكى ئةجنو بةةةِرَيز  نووسينطة زؤر ضاالكةكان كة تةنانةت راثؤرتى ِرؤذانةمشان هةية بؤ 
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كةةردووة  يةةران  تةنانةت ماوةى كةرةنتني ِراثؤرتى ِرؤذانةمشان ثَيشكةش بة جةنابى سةرؤكى ئةجنومةنى وةز
شةةكراية  جةةةنابيتان ئا بةةؤ  كةةة  ئةةةوةى  كةةاتيش دا  لةسةر ِرةوشى ئةم ناوضانة و ثَيشكةمشان كردووة، لةهةمان 

وةكو ئةرشيف لةالى ئَيمة بووة، ئةم سجلة بَلَيني هارد  1957يةكان سجلى ساَلى يدةستةى ناوضة كوردستان
سةةجلة يتمانيكؤثى بووة، موعةرةز بوو بةوةى تةلةف بَى، ئةمة يةكَيكة لةسةروةتة نيش كةةة  ةكان كة ئةمة تا

كةةةة ئي سةةةتانة  هةةةةرَيمى كورد مةةةةتى  سةةةتى حكو سةةةتا لةبةردة سةةةت يتحئَي سةةةةرةتاى دة كةةةةين، لة ثةةةَى ب فةةةازى 
كةةرد مةةان  تةةى ناوخؤ سةةتةى وةزارة مسةةى ئارا سةةراوى ِرة بةةة نوو سةةجلة  ئةةةم  نةةة  كةةو كابي بةةة  ،بةةةكاربوومنان وة

ئةةةليكرتؤنيي سووثاسةوة ئةوان ئَيستا بةِرَيطاى بةِرَيوبةرايةتى طشتى ِر شةةيفى  لةَةَيني ئةر هةةةمووى ب ةطةزنامة 
ئةةةوةى ئيحت ،دةكةن و كؤثيةكان دووبارة دةكةنة ضةند وَينةيةك لةةةو يبةةؤ  يةَةت  شةةَيك ب كةةةن و بة ثةةَي ب فةةازى 

ضةةة  سةةتةى ناو لةةة دة شةةرت  كةةة ثَي دؤكيؤمَينتانةى كة ئَيمة دةستمان كةوت بوو سوثاسى ئةو بةِرَيزانة دةكةين 
 ن ئةم سجلة بة دةستى خؤيان بَينن.ةسةر كردوو و توانياةكان كاريان ليكوردستاني

ثةةؤرتى   طةةةَل ِرا سةةاآلنة لة بةةةرِِاثؤرتى  لةَةَيني  سةةتة ب ئةمة يةكَيك بووة لة كارةكامنان، هةروةها ئةوةى كة ثةيوة
ضةةة  سةةتةى ناو مةةة دة لةةةالى ئَي طةةة  كةةة طرن ئةةةوةى  يةةران،  سةد ِرؤذى بةوانةى كة ثَيشكةش بة ئةجنومةنى وةز

مةةةتى ةيكوردستاني جةةةى حكو سةةةر بود كةةانى  نةةى ثرؤذة بةةةجَى كرد جةةَى  كان سةرثةرشتى يان بةدواداضوونى 
سةةتا يهةرَيمى كوردستان لة ناوضة جَى ناكؤكةكان و ناوضة كوردستان تةةا ئَي يةكانى دةرةوةى ئيدارةى هةرَيم، 

نةة( 170) نزيكةى ئةةةم ثِرؤذا خةةةوة  بةةةآلم بةدا سةةتَينران و مليؤن دؤالر تةرخان كرابوو بؤ ئةو ثِرؤذانة،  ة وة
كةةةين ( 142) ثِرؤذة وةستاوة و( 75) نزيكةى نةةدانان دة تةةى ثال ثِرؤذة بةردةوامة ساآلنة ئَيمة داوا لة وةزارة

 ن.و ِرَيذةى ئةجنامدانى ثِرؤذةكامنان ثَى دةطةيةنني و ثَيمانى دةدة
سةةتةى نا( 7) هةروةها ئَيمة ِراثؤرمتان ئامادةكردووة و بةثَيى ماددةى  سةةاى دة سةةتانيلةةة يا ضةةة كورد ةكانى يو

كةةرَى سةةتان ب لةةةمانى كورد بةةة ثةر شةةكةش  ثةةؤرت ثَي  ،دةرةوةى ئيدارةى هةرَيم ثَيويستة ضوار مانط جارَيك ِرا
ضةةاالكي سةةتانييسةبارةت بة كارو ضةةة كورد سةةتةى ناو مةةانطىيةكانى دة لةةة  مةةة  متةةان  (12) ةكان ئَي كةةةم ِراثؤر ية

بةةةآل ضةةواريش،  مةةانطى  لةةة  سةةت  خةةةوة ثَيوي كةةرد بةدا شةةكةش  بةةوو ثَي كةةةرةنتني  سةةةردةمى  غةةة لة ئةةةو قؤنا م 
جةةَى  يةةةتى  سةةةر ئال يةةةكَيكيان لة مةةادةكردووة  فةرمانبةرةكان دةواميان نةدةكرد، بةآلم ئَيمة دوو ِراثؤرمتان ئا

سةةتانييوردةكاروبة ( 140) بةجَى كردنى ماددةى ةكان ييةوة كة ثَيشكةش بة ليذنةى كاروبارى ناوضة كورد
يةَةك هةةةروةها ِراثؤرت كةةةين،  شةةتوكاَلي دة يةةة ك شةةةى زةوي سةةةر كَي بةةةيلة تةةة  ئةةةم ِراثؤر هةةةموو وةكان،  وردى بة

بةةة  شةةكةش  ئةةةويش ثَي كةةردووة،  مةةان  كةةة ئامادة طةةةَل ِراثؤرتة ضةةة لة كةةة هاوثَي ئةةةوةى  نةةةوة  دؤكيؤمَينتةكا
سةةى وجةنابتانى دةكةين ئةوةى كة بةِرَيز كاك خالد شوانى ئاماذةى ثَيى كرد بة  وردةكاريةوة من نامةوَى با

شةةةتَيك بكة هةةةةموو  كةةةردووة  تةةةةكامنان  شةةةانى دؤكيؤمَين سةةةت ني مةةةة دة كةةةة ئَي نةةةةبَى  ئةةةةوة  تةةةةنها  مةةةةوةن 
طةةةلن و  لةبةردةستمانة، ثَيويستة ئاطادارى بةِرَيزتان بكةينةوة وةكو ئةندامانى ثةرلةمان كة ئَيوة نوَينةرى 

كةة طةةةر وة تةةر ئة يةةةكى  تةةا ماوة يةةة،  بةةةتى هة طةةى تاي هةةةرَيمى ئةم ناوضانة بة نيسبةتى ئَيمة طرن مةةةتى  و حكو
نةةوَى  شةةتوكاَلييةكان  سةةتة ك يةةة طرَيبة يةةة لةوانة نةةةمان هة ئةةةو ثال مةةة  يةةد ئَي بةةة تةئك جةةدى و  سةةتان بة كورد
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مةةة  جةةةنابتان ئَي مةةةعلوماتى  بةةؤ  ئةةةوة  طةةرياوة  سةةة ِرا كةةة بةثرؤ بكرَيتةوة، ضونكة ئةوةى كة ِراطرياوة ئَيستا و 
هةةةمووى تةنها ئةوةى كة دةستنيشامنان كردووة بةجنا دؤمن بة  تةةر  ئةةةوانى  بةةةآلم  تةةةوة،  تةواوةتى وةرطرياوة

سةةتى  نةةةوةى طرَيبة نةةوَى كرد ضةةونكة  طةةرياوة،  سةةتا ِرا نةةة ئَي حوكمى قةزائيان بؤ دةرضووة، ئةو حوكمة قةزائيا
سةةتة  لةَةَيني طرَيبة نةةةوةى ب نةةوَى كرد بةةة  طةةةى دا  بةةارة ِرَي عةةرياق دوو مةةةتى  طةةةر حكو طةةرياوة، ئة شةةتوكاَل ِرا ك

مةةةوَى يةكان ئةو كيكشتوكاَل يةةة نا يةَةت، بؤ بةةةجَى بكر جةةَى  هةةةمووى  طةةا  اتى لةوانةية ئةم بِريارانة بِريارى داد
مةةة  تةةةواو ئَي ثةةؤرتى  سةةةل دوو ِرا ثةةؤرتى تَيروتة تةةةواو و ِرا ثةةؤرتى  بةةة ِرا زياتر بضمة ناو ئةو مةوزوعة، بةآلم 

لةةةمان، زؤر ِرادةستى ثةرلةمان و سةرؤكايةتى ثةرلةمانى دةكةين بةِرَيطةى وةزيرى هةرَيم بؤ كار وبارى ثةر
 سوثاسى جةنابتان دةكةين.

 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا
بةةةة  سةةةت  نةةةةوة دة شةةةووةكة دَيي طةةةرين و دواى ث شةةةوويةك وةردة لةةةةمان ث نةةةدامانى ثةر بةةةةِرَيزان ئة بةةةةَلَى، 

تةة لةةةو كا بةةةِرَيزتان  ئةةةوةى كؤبوونةوةكةمان دةكةين، دوو و نيوى ِرَيك لةناو هؤَلةكة دةبني،  بةةؤ  بةةن  حةةازر  ة 
 دةرفةتى قسة كردنتان ثَى بدةين، سوثاس.
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 دواي ثشوو
 

 ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.ِرَيواز فا
 ،نةوة شوَينةكانى خؤتانضبةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان ب ،بةرَيزان فةرموون بؤ ئةوةى دةست ثَي بكةينةوة

 .بكةينةوة كاك سةروان فةرموو ونةوةبؤ ئةوةى دةست بة كؤبو
 بةرَيز سروان حممد على:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ثرسيارَيكم لة بةرَيزتان هةية  ،رهاتنى ميوانة بةرَيزةكان دةكةمبة خَي ،بةناوى خوداى طةورةو مهرةبان

  .وةكو سةرؤكايةتى ثةرلةمان بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 ى ثةرلةمان:ق حسني/ سةرؤكئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

دواى ئةوةش راثؤرتَيكى  ،كردنوسيوة بؤ قسة( ئةندامى بةرَيزى ثةرلةمان ناوى خؤى نو40بةرَيزان )
دواى ئةوةش راثؤرتى تةندروستيمان  ،ى بة لةشكر كَيشي و تؤث بارانةكانةوة هةيةدترمان هةية كة ثةيوةن

ة دةقةيةك بؤ دةقةو نيوَيك قسةكانى داوا دةكةم يارمةتيمان بدةن لةوةى كة ثابةند بن بةوةى ل ،هةية
 .ن تةواو بكةن، فةرموون كاك سةروانخؤتا

 بةرَيز سروان حممد على:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ثرسيارم، هؤكارى راطرتنى  و سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستانببورة ثرسيارةكةم لة بةرَيزتانة وةك

يةعنى  ،خاَلةى كة ثةيوةستة بة خاكى ئَيمةوةروذاندنى ئةو ويةعنى لة باسكردنى  و ،ثةخش ضي بوو
ضونكة ثةيوةستة بة خاكى  ،، يان جيهانة بة طشتىهؤكار ناوةخؤى كوردستانة يان دةوَلةتة دراوسَيكانة

 ،ى دةكاتضى دةَلَي و ضى دةوَي و ضةزانَي طةىل كورد ئبؤية هةموو دونيا  ،ئَيمةو بة نيشتيمانى ئَيمة
دووةميش ئةوةى تر بؤ ثرسيارم لة براى  ،ئةوة يةك ،بؤ خؤمان وتنى حةقبؤ ترمسان هةبَيت لة يةعنى 

كة لة مَيذة ئَيمة هةر طوَيبيستى ةغدا، بةرَيزم كاك خاليد شوانى وةكو وةزيرى كاروبارى نَيوان هةولَير ب
ةر مةترسى لةس ئَي باشة بؤ بة كوردبوون دةست ثَي نةكات لةو شوَينانةى كة ،ئةوة دةبني بة عةرةب كردن

رلةمان هةر خوىل ثة ،شةية دووبارة دةبَيتةوةوى هةر ئةو وض؟ بؤيةيةعنى هؤكار ضي ،بة عةرةبكردن هةية
ية ييةعنى هؤكارى ئةو ئيدامة ئةو بةردةوام ،مان بة عةرةب كردن دةبَيتو هةر كابينةيةك هةر طوَي

 ةر ئةو وشةية؟ تا كةى بةردةوام دةبَيت يةعنى خوىل شةشةمى ثةرلةمانى كوردستانيش هيةضي
بؤ ئةوةى يان ئَيمةش وةكو  ،يتان ثَييةض؟ يان ضارةسةر وةكو حكومةت دةطوترَيتةوة ضاوةرَيى ئةوة بني

 بؤ ئةوةى ئةو وشةية طوَيبيست نةبينةوة جارَيكى تر لَيى خةاَلسبني ،مانوبكةين بة هةموضثةرلةمان 
طةَل ئةندام يدراَل دةبينني لةبةنسبةت ليذنةى ثَيشمةرطةش بةراستى من لةحكومةتى ف ،راستىبة

تةسن بة لَيذنةكانيان بَلَيني طرَيدراوى لَيذنةكانى ئةوانة وةكو لَيذنةى خثةرلةمانةكانى خؤيان كة مو
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نة ئَيمة  ،تةفاسيلى دانيشتنةكةى خؤيان بؤ ليذنةى ثةرلةمانى دةنَيرن ،بةرطرى هةر دانيشتنَيك بكةن
ونيان بؤ كة حةقى وض ،ميوانداريش دةكرَيىثَي دةدةن و نة ئاطادارى كاروبارى ئةوانني نةزانيارميان

دةبَي هةندَيك شت دةربارةى ثَيشمةرطة  ،خؤمشانة يةعنى ئَيمة بؤ لَيرةين كة لة ليذنةى ثَيشمةرطةين
دوو شت هةية لَيرة لة  ،ئةوةى تريش ثَيم خؤش بوو بةراستى نةك هةر لةسةر ماددةى سةدوو ضل ،بزانني

وةزيرى  وبةاَلم ثرسيارى من و داواى من لة وةزيرى ثَيشمةرطة ،ةزيرة بةرَيزةكانميوانن هةموو و كة
زارةتى ناوخؤو طروثَيكى خَيرا دامبةزرَيت راستى ئةوةى ثَيويستة لة وةزارةتى ثَيشمةرطةو وة، بةناوخؤية

ى هةولَير رؤذةى رابردوو لة بةرطرى شارستانى هةولَير كارمةندَيكى بةرطرى شارستان دةنضراستى لةو بة
ينة ماَليان يةعنى كةسوكارى ئةو وضو ،وة بؤ ئةوةى ئاطرى سناعة بكوذَينَيتةوة لة ثر كارةبا لَيى داوةوض

ئةو قور  ،كارمةندة كارمةندةكةيان دةبردة نةخؤشخانةو دةيان هَيناو دةيان برد لةسةر مردنيش بوو
جارةكةى تر غةدرتان لَيكردم  ،ثةرلةمان بةسةرة توخوا ثَيم مةبِرة بةس شتَيكى ترم ماوة بةرَيز سةرؤكى

  .......ئةو جارة بؤم تةعويز بكةوة
 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 .وو قسةكانت تةواو بكة كاك سةروانبةَلَي باشة فةرم
 بةرَيز سروان حممد على:

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
مةكةنن بؤ وةزيرى ثَيشمةرطة ، توخوا ثَيم ثَيوةونةوت ديسان بؤ وةزيرى ثَيشمةرطة نوكتةى ثَيكةنينم

ئةفسةر شةهيد بوو دووساَل بةسةر روتبةى ئةو بةسةر  ،ة؟ تاكو ئَيستا روتبةدار هةبوويهؤكار ضي
بةاَلم  ، نابَيئى ثؤليس و ئاسايش يةك رؤذ تاخري ،بؤ روتبةى وةزارةتةكانى تر وةزارةتى ناوخؤ و،وبوضو

 هَيشتنى ئةوضيية بؤ نةيةعنى بةرنامةتان  ،َيتو سَي ساَل و ضوار ساَلى ثَي دةض هي ثَيشمةرطة دوو ساَل
 .ناعةدالةتيية بؤ هةتا كةى، سوثاس

 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

ثرسيار لة وةزيرة  ،بةرَيزان تةنها ثةيوةست بةو تةوةرة ثرسيارة ،سوثاس كاك سةروان كاتةكةت تةواو بوو
ئةتوانن بة جياواز  ،ئةطةر جارَيكى تر بؤ بابةتَيكى تر ثَيويستة جةنابيان لَيرة حازر بن ،زةكان دةكةنبةرَي

 .بَيت كاك بةَلَين فةرموون بانطيان بكةين بؤ هةر بابةتَيكى تر كة مةبةستان
 ز بةَلَين امساعيل حاجى ابراهيم:بةرَي

 ى ثةرلةمان.بةرَيز سةرؤك
كان دةكةم، من دوو ثرسيار دةكةم، ثرسيارَيكيان ئاراستةى بةرَيز وةزيرى بةخَيرهاتنى وةزيرة بةرَيزة

كاتى خؤى كة لة شةرى داعش كة تةواو بوو سةركةوتنَيكى طةورةمان بة دةست هَينا بةخوَين،  ،ثَيشمةرطة
بةشَيكى زؤرى ئةو ناوضانةمان طرتةوة كة بةخوَينى ثَيشمةرطة رزطاركران،  قسةى سةركردايةتى سياسةتى 
كورد ئةوكاتيش كة ئةوة بوو ئةو شوَينانةى كة بة خوَين طرتومانة ئةبَي بة خوَين ضؤَلى بكةين، بةاَلم بة 
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داخةوة ئةوةى كة ثرسيارةكةم بةدةقيقى ئةوةية لة ذَير بةربةبناى ض رَيكةوتنَيكدا ئةو ناوضانةمان 
اى عرياق ئةو شوَينانةيان ضؤَلكرد، هَيزةكانى ثَيشمةرطةمان كشاندةوة، دواى ئةوة هَيزةكانى سوث

داطريكردةوة هاتةوة ئةو خاكةى ئَيمة بةخوَين طرتبومان، مةسةلةى ئةوةى كة كاك شؤرش باسى كرد كة 
ئَيستا ئيتفاقييةك كة خةريكة ئةطاتة نةتيجةيةك لة سةر هةماهةنطى هَيزةكانى ثَيشمةرطةو سوثاى 

راييةكانى هةرَيمى كوردستان، من جارَيكى تر عَيراق، هةم بؤ هةماهةنطي و هةم بؤ مةسةلةى شايستة دا
لةم ثةرلةمانة بةرَيزة باسم كرد يةكَيك لة هؤكارةكان ديارة من دةزامن هؤكارى سياسي طةورة لةثشت ئةو 

مةسةلةيةوةية، بةاَلم يةكَيك لة بيانووةكانى حكومةتى عرياق ناردنى ليستى ناوى هَيزةكانى ثَيشمةرطةية  
ة شايستة داراييةكانيان بؤ خةرج بكرَي، ئةطةر روونكردنةوةيةكمان بداتَي بةرَيزيان بؤ عرياق، بؤ ئةوةى ك

لةسةر ئةوة ئايا  ئيشكاملان هةية لةسةر ناردنى ئةو ليستى ناوى هَيزةكانى ثَيشمةرطة يان نا؟ ثَيم بلَي 
ى خستة سةر سةبارةت بة كاك خاليد شوانى بةراستى من دةست خؤشى لَي دةكةم زؤر بة تةركيزةوة دةست

نة سياسييةكان دوو هؤكارى طرنط كة ئةركى ئةم ثةرلةمانة بةرَيزةية، حكومةتى هةرَيمى كوردستان الية
بَيدةنطى اليةنة كوردييةكان لةو  نةبوونى هةَلوَيستى كورد لةو مةنتيقانة و ئيجبار بكات، ئةويش

م قؤناغةدا لةم داتاو ئامارانة كة مةنتيقانة، بةراستى من هةست بة شةرمةزارييةكى طةورة  ئةكةم كة لة
ةكان يئةم بةرَيزانة خستييانة روو لةو مةنتيقانة، وةزعى طةلةكةى ئَيمة ئاوابَي، بةاَلم هَيزو اليةنة سياسي

بَي يةك هةَلوَيست نةبن، يةك طوتار نةبن بؤ رووبةرووبونةوةى دوذمنانى  ناكؤك بن بَيدةنطيان هةَلبذارد
خةَلكةكانى ئةو مةنتيقةية كة لة دةست ئةو نةهامةتيانةى كة رووبةرووى  طةلةكةمان، بؤ ئازادكردنى

 بؤتةوة زؤر سوثاس.
 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 سوثاس، طولستان خان فةرموو.

 بةرَيز طلوستان سعيد  محد:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

نةتة كفرى بة ثَيى ض رَيكةوتنَيك ويةكان كة هاتويمن ثرسيارَيكم هةبوو سةبارةت بةوةى كة هَيزة عرياق
ثرسيارى دووةميشم سةبارةت بةو دوو  هةية،وةزارةتى ثَيشمةرطة ئاطاى لة هاتنى ئةوانة  وة؟ ئايابو

  .....ةى كة لة دؤَلى مساقوىل هةية كة ئةم دووبازطةية بة بِرواى منيبازطةي
 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

ندراوةكان، ة دابرَيضبةس با تةركيز بكةين لةسةر ناو ،بؤ هةَلى ناطرى بؤ تةوةرى داهاتوو لة باسى كؤرؤنا
 .سوثاس كاك زياد فةرموو
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 بةرَيز زياد جبار حممد:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ى لة ذمَيرى طشتهةرَيمى كوردستان بؤ ثرؤسةى سةر ئامادةكارى حكومةتى ثرسيارةكةى من ئةوةية ئايا
وويةتى، زؤر ةك حكومةتى هةريًََمى كوردستان كرديض ئامادةكاري ؟ة دابِرَيندراوةكان دةطرَيتةوةضعرياق ناو

 .سوثاس
 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئفا بةرَيز د.رَيواز

 سوثاس، كاك دكتؤر حمي الدين فةرموو.

 بةرَيز د.حمي الدين حسن يوسف:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

خؤشى لة راثؤرتة هاوبةشةكة دةست  ،اتنى وةزيرة بةرَيزةكان و اليةنة ثةيوةنديدارةكانوَيراى بةخَيره
ذنةكان باية نةك بة ناوى سةرؤكى سرت بوو كة راثؤرتةكة بة ناوى ليبةاَلم لةطةَل ئةوةشدا ثَيم درو ،دةكةم

، ثَيم واية ئةمة وةوديان كروووة واذوداريان كردش( ئةندام بة2تةنانةت ) ( ئةندام22، لة كؤى )لَيذنةكان
ييةكانى هةرَيمة و ة كوردستانضمن لةطةَل ئةوةمة جةختكردنةوة لةسةر دةستةى ناو ،ةيكورتيكةموو

و  ( لة ئةجنومةنى نوَينةران لة عرياق140رَيطاى نوَينةرةكامنان ديسان كاراكردنةوةى لَيذنةى ماددةى )لة
بةرَيزةكان وةزيرى ناوخؤو وةزيرى ثَيشمةرطة  ثَيم واية هةر يةك لة لة ئةجنومةنى وةزيرانى عرياق،

رَيكى وثَيويستى بة ذو ةغداطةَل بكان و وةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى وتووَيذ لةةيدةستة كوردستاني
كة لة ذَير سةرثةرشتى سةرؤكايةتى هةرَيم يان سةرؤكايةتى ئةجنومةنى  ،عةمةلياتى هاوبةش هةية

وَيذكردن لةسةر هةموو ئةو بابةتانةى كة وتواليةنى فةرمني و ئةوةى ئةوان لةطةَل ، بؤوةزيران دابن
ثَيم واية خاَلَيكى تر ئةوةية كة  ،ةكانى دةرةوةى هةرَيم هةيةضة دابراوةكان ياخود ناوضثةيوةندى بة ناو

فشار خبرَيتة سةر حكومةتى عرياقى لةرَيى باَلَيؤزخانة و قونسوخلانةكان و رَيكخراوى نةتةوة 
انةى سةرةتا و دواتر هةنطاونانى كردارى ضة مةبةستى ئاسايي كردنةوةى دؤخى ئةو ناوةكان بوطرتوكية

تةبةكردنى ئاراستةى موخاةَلمةتَيكى ئيدارى سياسي هةية بةه، ثَيمواية ثَيويستمان بةبةرةو ضارةسةركردن
، خالَيكى ترسةبارةت بة ثرسى ئةو ناوضانة  ،يةكان و شةقامى عةرةبىطةالنى عرياق و هيزة سياسى عرياقي

ثَيم واية هةَلوةشاندنةوةى  ،غداةكومةتى هةرَيم ياخود شاندى دانوساندنكار لةطةَل بثَيم واية دةبَي ح
ياخود مةرسومةكانى كؤمارى كة دةركراوة  ،بةشَيكة لةو بِريارانةى كة بة ناوى مةجليسى قيادةى سةورة

كة ثَيم واية هةَلوةشادنةوةى ئةو  ،وةونة كرداضكة طؤرانكارى لة هةيكةليةتى ئيداري و دميوطرافى ئةو ناو
لةيي و طازندةمان لة هؤكارة ئةطةر جاران ط ،لة كَيشةكان ضارةسةر دةكةن ِريارانةى لة بةشَيكب

ةتى بة تايب ،وةوبؤ ئةوةى كة شؤرشةكانى ئَيمةيان و دةسكةوتةكانيان لة ناو برد ،ان هةبوويةكدةوَلةتينَيو
ئامةرةيةكى نَيو دةوَلةتى عرياق و ئَيران و جةزائري و بة ثالًََ ثشتى واليةتة وئةوةى شؤرشى ئةيلول و بة مو

خةريكة  ،ةوةيبةاَلم ئَيستا خةريكة خؤمان ئةو قةوارةى خؤمان دةخةينة مةترسي ،كطرتوةكان ئةمريكاية



 280 

ى يةكةم وَيراى دةستخؤشيكردن لة هَيزةكان، دوو ثرسيارم هةية بةراستى سةبارةت بةلة ناوى دةبةين
بةاَلم ئةوةى ثَيش  ،واَلتيانئاسايش و ثَيشمةرطةو هَيزةكانى ناوخؤ ثؤليس لة ثاراستنى طيانى ماَلى هاو

بةراستى  ،ةكانى دةرةوةى هةرَيمضان ياخود لة ناويرؤناش كة لة هةندَيك بازطة ئةوانةى ثةيوةنديؤك
ثَيم واية دةبَي  ،ةَلةيةكى ثَيويستةاَلتيانى كوردستان بة هةموو نةتةوةكانةوة مامومامةَلةيان لةطةأَل هاو

 .رت بكرَي و لةو بازطةكانمامةَلةكةيان دروس
 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانبةِرَيز د.ِرَيواز فائ

 .كاك مةم اسكندر ،كاك دكتؤر فةرموو ،زؤر سوثاس كاتةكةت تةواو بوو
 بةرَيز مم اسكندر مم:

 .بناظَى خودايَي مةزن
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان 

َشيك ذ طوتنَيت من بةرَيز  دكتور حمي الدين ئاماذة ثَيكرد ثَيك ظة ئةم ئةندامَيت لَيذنا ناوضا بة 
من فَيت ئةز تةئكيزَى بَيخمة سةر جةنابَى سةرؤكَى  ديسا كوردستانى دةرةوةى هةرَيما كوردستانَى

ن  بابةتَى كو طرَيدايي جةنابَيت وةزيرا كو ئةظروكة هةمى لَيرة ت حازر بابةتَى كو ئةم نفيس ،ثةرلةمانى
خاك و نيشتمانَى مةية ثرسةكا طةلةكا طرنط و هةستيارة ئةف ئاريشَيت كو ظَى دةظةرَى هةيي ئةطةر ئةم 
دةستى خوداينن بةرَى خوبدةينَى شنهَيظة ئةز باوةرم ئةطةر دوورو يان نَيزيك ئةم نة كومبوونَى ىَل وَيرَى 

بينني  درَيذايي ديروكى كارَين دميوطرافى ل ةَى دةظةرَى روى بينني نة شينوارَين كوموونَى وادة ظةرات 
داينة ديروكَى ئاماذة ب وَى ضةندَى دةن سةودو فتوحاتَى ايسالمَى عةرب كرن بة سَى ئةجنامَيـ تةعريبَى 
مةسةلةكا زورا ديرو درَيذة كو هةتانوكة خمابن ئةظَيت ذديرظة وان ريدانا بيننندةسَيت مة 

كول دةظةرا ظة قة تيايي كوردستانَى د خازين يةك رَيز و تةبايا مةية مة سةر دَيرا هةى داهَيالينةئةوَيت 
تارخيَى داكو طةىلَ– كورد يةك رَيزو تةبابني كو جانرتةو بهَيزترة دةسكةفت ثرتن خمابن شةرَى داعش كو 

  .ل درندةترين رَيكخراوا تريورستى.....شةرَيكى نة خاستى بوو شةرَيكى سةثاندى بوو طة
 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

نكردنةوةو ويةعنى رو ،كاك مةم ئةطةر ثرسيارت هةية بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان تةنها ثرسيار بكةن
ثرسيارت هةية ثرسيار بكة لةو  ،نكردنةوةو تةعقيبانة بَيتووا ناكةم ئةمة شوَينى ئةم روتةعقيب بِر

 ...واو ن تةوبةرَيزانة كة هاتو
 بةِرَيز مةم اسكندر مم: 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ثرسيارةكا من وةخيَت كورد سةرثَيضةكيا طةلةكا بضوكا لسةر ئيقليمَي طةلةك طةورة، مة شةري داعشَي 
طوندَي، دَي طوندةكي دوو سَي خاني خةراب بوون طةلةك هةاَل و قيامةتا لسةر سةري ثَيشمةرطةي، ئةظرؤكا 
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ضؤَل كرينة، خةلكي تَيدا دةربةدةر كرن، عةردَيت كوردا دَيتة وةرطرتن، ظان هةَلوَيستا طوندةكي مة 
 نابينني بةراسيت، حكومةتا مة ض ثالن هةية كو قؤناغَي داهاتوودا تةعامولَي لظَي كريا، سوثاس.

 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 سوثاس، خاتوو هدية فةرموو.
 راد حيدر:بةرَيز هدية م

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ةندة ذ الى راثؤرتا هاوبةش و ذ الى جةنابَي ضهةر ،ثَيشَي بةخَيرهاتنةكى طةرمى وةزيرَي بةرَيز دكةم

ةند رؤذةك ماينة سالبة طةرا ضوةزيرا بةحسى شنطالَي هاتة كردن ئةز ثرت بةحس لَي بكةم بة تايبةت و 
ئةواش الى رَيكخراوة تريؤرسيت داعش كو دةر ئةجنامَي  ،يةزيديانسايدَي ووة لةسةر جينؤشةشَي دةرباز ب

كردنا دةرةوةى واَلتى هة رفاندنا ثرت هةشتى ضكوشنت و رفاندنا كض و زارؤكا ئاوارة بوون و دةر بةدةرى كؤ
سةرةراى ئةم دةر ئةجنامة شةنطال  ،وسا نزيكى سَي هةزار كج و ذن ديار نينةوكة ذى ضارةنوتا نو ،كؤرين

ة جَيى لَيدانة ملمالنَيى سياسى و لةشكرى و ئةجنداى نَيو دةوَلةتى دؤسَيى ئةمنى طةلةك ئالؤزة بة ووب
هةر  ،شةرعى كو دةفةر كؤنرتؤَل كرديا ذ طةلَيك اليةنى جوداضةندين هَيزَي لةشكرى نةنا وهةبو

مبةر سةقامطريى بةراونى ئيدارةى شةنطالَي ئاستةم ونةب ،يةكَيكيشمان اليةنَيكى ئةجنداى جياواز هةينة
ونا دادثةروةرى دةستة ونةب ،جَيكردن و ئاظاكردنا ثرؤذة دامةزراوةى حكومى كرديازفراندنا ئاوارةيان جَيبة

ان خةلكَي طوندَي دةوروبةرى شةنطالَينة و هيج هاريكارى ثشتيظانى وسةركردتنا تؤمةتبارا كو طةلَيك ذو
بةرَيز  ،نبارة لة ناوخؤدا ثاراستينا ثرت هاريكارى ئةوان بكةنةوانةوة ئةوان ئةو تاواضبة ثَي ،الى وان نينة

كة وةكة مةزن لة ديراسةتكردنى لة دميوطرافيا شةنطالَي هةية و هةتا هةنويسةرؤكا ثةرلةمانى مةترسي
ةندين هةوَل لةو ضنة تؤماركردينا سةر ناوَي وان دائرى تاثؤ و  8/5ئةو عةردَي ئيزدى شةنطالَي رؤذى 

  ......هةندةك ذ هةندةك اليةك و ناوى خؤ تؤمار بكةنماوةى ثَيش 
 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 بةرَيز هةدية خان ثرسيارةكة بكة.
 بةرَيز هدية مراد حيدر:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بةت سةنتةرى قةزاى بابةتى شةنطالَي جياوازة ئةو تاثؤية تاي .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمانَي هةندَي كامت دةية

بةرَيزان ثشتى ئاوارةى ذيانَيكا سةخت و دذوار دةربازكرى ماوةى شةش ساَلة ئةوة ماوةيةكى  ،شةنطالَي
هةبونا . نينة هيج خزمةتطوزارييةك و( خَيزان ذ ناجارى زبرينة شةنطالَي2000نزيكة نزيكى )

ؤن ئةرَي ئةظ ئَيش و ئازارَي خةلكَي ض ،ةي( خَيزان وَيران كردي10تةقةمةنيا عةردَيت وان رؤذانة نزيكى )
 .بةردةوام بن يان ض ضارةسةرى هةيةشةنطالَي دةرباز كات هةر وا 
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 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

هةدية خان دةتوانى بريؤكة لةسةر دؤخى  ،زؤر سوثاس وةختت تةواو بوو ئةتوانى بريؤكة حازر بكةى
ى نةوةية دةبَي حسابوقةت دةدةييَن بؤ ئةوةى بة دَلى خؤت قسة بكةى لةم كؤبودة دة ،شةنطال حازر بكةى

 .وةخت بكةين، فةرموون سوسن خان
 بةرَيز سوسن حممد مريخان:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
تايبةت لة هةرَيم و كوردستانيش كة لة يةكى ئاَلؤز دةذين لة عرياق و بةةضبة ثَيى ئةوةى كة ئَيمة لة ناو

من ئةو ثرسيارةم ئاراستةى  ،يةعنى بةراستى غةدرو زوَلم لة خةَلكى كوردستان دةكرَيت ،يةكراهةموو ال
ة ضيانى ناوياَلتوو كردنةوةى هاوووةزيرة بةرَيزةكانى حكومةتى هةرَيمى كوردستانة كة تا ئَيستا بؤ قةرةب

 ؟ى كراوةضريؤر و ئةوانة تةعريب و بِرين و ت، هةر لة كوشنت ويةكانى دةرةوةى ئيدارةى هةرَيميكوردستان
وومانةكانى توركياو سةبارةت بة بؤرد ؟ى تا ئَيستاضو لةطةَل حكومةتى هةرَيمى كوردستان طةيشتونةتة 

بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان من لةراستيدا ئةو ثرسيارة  ،كة تا ئَيستا تةنيا يةك شتى ترم ماوة ئَيرانيش
غدا دةكةن بؤ دانوستان لةسةر ةكة سةردانى ب ئاراستةى وةفدى حكومةتى هةرَيمى كوردستان دةكةم

ن بؤ ضراستى داوا دةكةم كة ئةو كاتةى دة، بةكَيشةو طرفتةكانى خةَلكى كوردستانى ئةو ماف و شايستةكان
جارة سةردانى حكومةتى ةندين ضضونكة ئةو  ،ثؤرو ياسايي ببةن لةطةَل خؤياندادانوستان خةَلكى ثس

لةبةر ئةوة با كةسانى ثسثؤرو ياسايي ببةن لةطةَل  ،ة هيج ئةجنامَيكبةاَلم نةطةيشتونةت ،عراق دةكةن
يرت حكومةتى عرياق بةراستى ثَيشَيلى مافةكانى خةَلكى هةرَيمى كوردستان نةكات و ضبؤ ئةوةى  ،خؤيان

، كة ثَيشَيَل كراوة بة دةست بَينني بتوانني دةستكةوتةكانى هةرَيمى كوردستان بة ثَيى ماددةكانى دةستور
 .ؤر سوثاسز

 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

كارى حكومةتى هةرَيمى كوردستان ئةدةين كة تةك بؤ وةفدى دانوسيبةاَلم ئَيمة شايةتي ،زؤر سوثاس
دةتوانني بَلَيني بةشَيكى زؤر لة ئيعتيمادى  ،داية و خةَلكانَيكى تَيدايةونى زؤر موتةمةكنى تَيوخةَلكى قان

 .انة كاك حاجى سةفني فةرموونةكانى ئةويونيوةرَيمى كوردستان لةسةر توانا قانحكومةتى ه
 بةرَيز سفني اغا عمر اغا:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ةكانى دةرةوةى ئيدارةى ية كوردستانيضدةربارةى ناو ،ثَيشةكى بةخَيرهاتنى ميوانة بةرَيزةكان دةكةم
انة ثاش ماندووبوون و رةجنَيكى زؤر تا دةطاتة ضناو  ئةو جوتيارانةى ئةونيدةزان مانبةخؤ ،هةرَيم

حكومةتى هةرَيم هيج هةوَلَيكى داوة  ، ئايابةرهةم هَينان دةغَل و دانيان دةسوتَينرَيت بة دةستى ئةنقةست
خاَلى دووةم هةروةك ، غداوةةاليةن حكومةتى بوكردنةوةى جوتيارانى زيان لَيكةوتوو لةبؤ قةرةبو

ئةمةش بؤ  ،ةكانيان دةفرؤشنة عةرةبةكانيارن زةويضونة ناوانة بَي ئومَيد بضناو ئاطادارين خةَلكى ئةو
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 ،وتيارَيكى كورد خاوةنى زةوى كشتوكاَلى نامَييَن لةو ناوضانةوهيج ج ،ةكى سلبى دةبَييئايندة كاريطةري
سةرى ئةم ضارة ،غدا بدؤزَيتةوةةوترين كات رَيطا ضارةيةك لةطةَل بوبؤية دةبَي حكومةتى هةرَيم بة ز

 .، سوثاسةكان بكاتية كوردستانيضوةزعةى ناو
 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 سوثاس، كاك شةمؤل فةرموو.

 بةرَيز شةمؤل اشني صابر:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةر داى لة رسةبارةت بة بِريارى كة بةرَيز ثارَيزطاى هةولَي ،ثرسيارَيكم ئاراستةى بةرَيز وةزيرى ناوخؤية
ئةو ثارَيزطايانةى كة جطة لة سلَيماني و هةَلةمةو  ،ئةوةى كة هةركةسَيك داخيلى ثارَيزطاى هةولَير بَي

كة ئةو بِريارةش دراوة حةق  ،بؤية خؤزطة ئةو بِريارة نةدراباية ،( هةزار دينار بدةن50دهؤك دةبَي بِرى )
سةبارةت  ةرَيمن ئةو بِرة ثارةيان لَي وةرنةطريَي،ةى هدةرةوةى ئيدارضانةى كة لةوك و ئةو ناووواية كةرك

يارةكةشم ثرس ،و درشتى ثَيشكةشكردردوبة كاك خاليد شوانى دةست خؤشى لَي دةكةم راثؤرتَيكى زؤر و
بؤ ئةوةى  ،سةر دانانى بةرنامةيةكييةكان رَيك ناكةون لةنة كوردضى اليةئاراستةى بةرَيزيانة بؤ

 .، زؤر سوثاسبنَينوك داوكيةكى كورد بؤ كةرثارَيزطاي
 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 .، فةرموو شرين خانةيبةرَيز كاك سةركؤ وا ديارة لَيرة ني
 :بةرَيز شريين امني عبدالعزيز

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ةكانى ضؤخى ناوونى دوةكانى دةرةوةى ئيدارةى هةرَيم بة داخةوة زياتر ئاَلؤزبضئةندامى ليذنةى ناو

من وةكو ئةندامَيكى ئةو ليذنةية  ،(ى ئؤكتؤبةرة16دةرةوةى ئيدارةى هةرَيم ئةتوانني بَلَيني درَيذكراوةى )
ورانةى دروست وةى لةو سنية ئةمنييهؤى ئةو بؤشايبة ،وو ئةطةر دةرفةت هةبَيِرضةند خالَيك دةخةمة

طوندةكانى   ةكانى منيثَيى زانياريضؤَل دةبن بةورى داقوق و خانةقني كة بة تايبةت طوندةكانى سنو ،وةوب
وثة وهؤى ئةو هَيرشى طربةاَلم بة ،( طوندن15)وورانة تايبةت ئةو سنكاكةى نيشينةكانى بة

ثَينج سةد خَيزانى كورد طوندةكانيان لةو  ،ئَيستا سَي طوند بة ئاوةدانى ماوةتةوة ،ةكانةوةيةكداريض
ةكدارةكانةوة هَيرش دةكرَيتة ضوثة واليةن طرضانةى لةناو زؤربةى ئةو ،ةوجَي هَيشتوورانة بةسنو

انةى بة ضوبةرى لة نزيك جادةن و ثاراستنى ئةو ناووقني و طوندةكانى دةوروورى خانةلة سن ،سةريان
ةكدارةكان لة شةواندا ضوثة وثرسيارةكة ئةمةية كاتَيك طر ،ةشدى شةعبىحديارى كراوى لة ئةستؤى 

ةكدارانةى كة ضاالكى ضوثة وسةربارى ئةوةى ئةو طر ،ثارَيزَيتشةعبى نايانحةشدى ى ضبؤ ،هَيرش دةكةن
يةك لة بؤ ئةوةى ضاالكي ،نشينى زؤر هَيز تَيدةثةرَيننةرةبةندين الدَيى عض ،ئةجنام دةدةن

ثرسيارَيكم بؤ بةرَيز وةزيرى ثَيشمةرطة ذمارةى هَيزةكانى ثَيشمةرطة لةو  ،نيشينةكان بكةندةركرد
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وة لَيكؤلينةوة لة بةرانبةر وجار هةب، زؤرتةثة زؤر كةمة و بة داخةوة، قةرةجؤيبةت طوَلةورانة بةتاسنو
ثرسى ميحوةرَيك سةردانى بةاَلم كاتَيك بةر ،ئةوةى كة فيشةكيان زؤر تةقاندوة ثَيشمةرطة كراوة لةسةر

ان ثَيشمةركة تةنها هَيزَيكى زؤرةوة سةدضى بةتةنها بؤ لَيدوانَيكى رؤذنامةوانى كة  ،انة دةكاتضئةو ناو
ى نةتوانراوة ئةو هَيزانةى ضبؤ ،ةكى تايبةتى بؤ دابني كراوةضَيني ثاسةوانى ئةمنى هَيزى  ثِر ئةتوانني بَل

 .، زؤر سوثاسةك بكرَينضرانةى ثِر وكة لةو  سنو
 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 دكتؤرة شايان فةرموو.

  حممد:بةِرَيز د.شايان كاكة صاحل
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بة ناوى خواى طةورة، بة خَيرهاتنى شاندى حكومةت دةكةم، دوو ثرسيارم هةية بؤ بةرَيز خاليد شوانى ئايا لة 
كاتى دانووستانةكان كةَلك لة ياساى بةرَيوةبردنى دةوَلةت بؤ قؤناغى طواستنةوة وةردةطرن، بة تايبةتى ماددةى 

كة ئايا ئاطادارى ئةوةن لة مةمخوريش هةوَلَيك هةية بؤ تةعريب كردن بة تايبةتى ئةوانةى ثرسيارَيكى دي ،( و58)
كة دةَلَين ئَيمة بة رةضةَلةك عةرةبني، بةاَلم هةر لة زووييةكةوة لةوَين لة طوندةكانى ئةو دةوروبةرة تَييدا 

وردستان بووينة، ئَيستا حكومةتى نيشتةجَي بووينة بةبيانوى ئةوةى كة ثَيشرت فةرمانبةرى حكومةتى هةرَيمى ك
هةرَيمى كوردستان فةسلى كردوونة دةيانةوَيت بطةرَينةوة، بةو بيانووة ئةمةش جؤرَيك لة تةعريب كردن بووة، 

 ئةو ناوضةية نازامن بةرَيزتان ئاطادارن يان نا، زؤر سوثاس.
 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 و.سوثاس، كاك دياري فةرمو

 :بةرَيز ديارى انور محة رحيم
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ضةند ثرسيارَيك زؤر بة كورتى، كَيشةى هةرَيمى كوردستان لةطةَل ناوةند لةسةر ثرسي  ثَيشمةرطة، بؤضى 
نةطةيشتؤتة ئةجنام؟ هؤكارةكانى ضيية؟ ئايا لةم نزيكانة ئةو بابةتانة دةطاتة ضارةسةر؟ بةرَيز وةزيرى 

دةمةوَيت بثرسم وةزارةتى ثَيشمةرطة ميالكاتى ضةندة، يةعنى ضةند ميالك لةسةر وةزارةتى ثَيشمةرطة 
ثَيشمةرطة هةية بة ذمارة؟ ئايا وةزيرى ثَيشمةرطة كَيشةكة ضيية لةطةَل بةغدا رَيك ناكةون؟ بؤ منونة لة 

ا هةزارو ئَيستاش ( هةزار، دوايى كرديانة دووسةد هةزار، دةَلَين دووسةدوثةجن80( و دةيانطوت )2013)
 ثَيم وابَي .........

 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 ؟يوةندى بةوةوة هةيةئةوة ثة
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 بةرَيز ديارى انور محة رحيم:

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بَيطومان  ،ةكان ويوريةكانى كوردستانيوة سنضبةَلَي ثةيوةندى بة ناو ،وةاَلهى وةزيرى ثَيشمةرطة لَيرةية

 ؟ديارى كراوى كةى دةطةرَيتةوةرى ثَيشمةرطة هَيزى ثَيشمةرطة بةبابةتَيكى ديكة دةمةوَيت بثرسم وةزي
 .؟ زؤر سوثاسدةرةوةى هةرَيمى كوردستان ية كَيشة لةسةرةكانضكةى دةطةرَيتةوة ناو

 :د.رَيواز فائق حسَين/ سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز
 سوثاس، رؤبينة خان فةرموو.

 :ز رؤبينة اوميلك عزيزبةرَي
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ةندة جةنابَي تة مةجالَي زؤر نةداتة مة هةر وةكو بةرَيزتان ئاطادارن ضهةر ،بةحسَي وَيكة دةشتا نةينةوا
(  ئةجنام 2014ةكدارانى داعش ساَلى )ضاليةن ، ثَيكهاتةكانى لةكوذىَلدواى ثرؤسةيةكى جينؤسايدى كؤمة

ئةرمةن ئَيستا ثرؤسةى جينؤسايدى ثَيكهاتةكانى وةكو كلدان وئاشورو سريان و بة داخةوة لة ،داوة
ةى ضةكانى دةرةوةى ئيدارةى هةرَيم وةكو ناوية كوردستانيضي و لة ناوييةزيدي و كاكة ،انةكانيكرستي

ونى ولةبةر ب ،مشقؤش و قةرةتلكَيف و بةتنايةو بةعشيق و قةرةةرة قؤش و بةرتلةو حةمدانية و ق
انةوةى خةَلكى ئةم دةفةرة بؤ يتة  ئةستةنطَيك بةرامبةر طةِروكة بو ،ةكدارانى بةردةوامى هةيةض نيشانى

 ،دَيمة سةر خالَي يةكةم بؤية ثَيويستة هةموومان كار لةسةر ئةم خااَلنةى خوارةوة بكةين ،طوندةكان
داواكردنى  ،عرياق ورىو(ى دةست140ثَيى ماددةى )ظةرة بةهةوَلدان بؤ ضارةسةر كردنى كَيشةى ئةم دة

ثاراستنى  ،ةكدارضيشيا غدا لة ثَيناوى ديلكردنى ميلةلة بكوشار دروستكردنى لةسةر حكومةتى فيدراَل 
 ،اليةكَيمى كوردستان لةنَيوان هَيزةكانى ثَيشمةرطةو ئاسايشى هةراهةنطى باش لةئةم دةظةرة بة هةم

ةتى دةوَلئاطاداركردنةوةى كؤمةَلطةى نَيو ،هَيزةكانى سوثاى فةرمي و ئةمنى عرياق لة اليةكى ديكةوة
وا دا لة خةَلكى دةشتى نةينةووةكان بارودؤخى نالةبار كة لةئَيستاطرتكيةرَيكخراوةكانى جيهان نةتةوة

، ئةرمةن و سريان ،انةكان و كلدان و ئاشوريكوذى كرستيى كؤمةَلسايدى ناساندندةناَلَينن  هةوَلدان بؤ جينؤ
 وشارى نَيو دةوَلةتىطدروستكردنى  ،كانى ئَيزيدى كوردستان و ئَيراق و جيهانشَيوةى كوردةكاكةيي هاو

 ،دةشتى نةينةوا ثَيكهاتةكانى لةسةر حكومةتى ئَيستاو عرياق لةثَيناوى سةر لةنوَي ثةرةثَيدانى دةظةرى
ةظةرة ئةم دبؤ سةردانى  ،نوَينةرانى حكومةتليذنةيةكى هةماهةنطى لةثةرلةمانى حكومةت لةثَيكهَينانى 

 .، زؤر سوثاسلة بارةى ئةم بابةتة و هةر سَي سةرؤكايةتى ،ى تَيرو تةسةلئامادةكردنى راثؤرتةك
 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 سوثاس، كاك ئازاد فةرموو.
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 :بةرَيز ازاد اكرم بهرام
 .َيز سةرؤكى ثةرلةمانبةر

تان جوانرت بكةين و سياسةتى هةرَيمى كوردستان جوانرت ثرسيارةكانى ئَيمة بؤ ئةوةية هةرَيمى كوردس
( ئي ويشة 140ى توركمانةكان  هةست ناكا ماددةى )ض( كة باس دةكرَي دةثرسم بؤ140ماددةى ) ،بكةين

تَيطةيشتنةكة غةَلةتكرايةو  ،ئيجرائةتةكان غةَلةت كراية ( ئايا140هةست ثَي دةكةن ماددةى )تةنها وا 
سةيتةرة كة دَيينة سةر مةوزوعى سةيتةرة  ،( ئي ويش140ماددةى ) ، دةكةنلؤية توركمان هةست ثَي

 ،دةزانن توركمانةكان نةفرةت لة ئَيمة دةكةن ،جوان خان طؤتى كوردَيك نةفرةت لة كوردايةتى خؤى دةكات
ةرةكان دةبِرؤن ثَييان بَلَين با هةرَيمى كوردستان ئةوة وةزعى سةيت ،دةرَين ئةنطؤ ض نوَينةرةكى توركمانن

لؤوا باس ناكرَي  ،تةعريب كة باسي تةعريب دةكرَي لةتوابَي بةس دةبتة كورد تةعريبةكة ،بةو شَيوةيةية
 ،ية كة ئيتيفاق ناكرَييبا كورد لة خؤى ثرس ،اق ناكرَيفتيزياتر زةرةر دةكةن كة دةَلَيني ئتوركمانةكان 

سياسةتةكى تازة  سةتةكى تةواو بوو؟ ئاياان كرا سيا( لةطةَل توركمانةك2017ئةو سياسةتةى ثَيش ) ائاي
بؤية  ،ايةبَلَين توركمانةكان بَلَين ئةو سياسةتة طؤِر ، بةاليةني كةمهةية ئَيستا بكرَي لةطةَل توركمانةكان

توركمانيش  ،ئةمة لةبةر ئةوةى دةكةين كة لة سياسةتى هةرَيم دادةنرَيت ،ئةوجة ئةو ثرسيارانة دةكةين
ضونكة ئةطةر بة  ،ان لةطةَل توركمان تةعامول بكرَيريةتى توركموزةرو ،كاتدارى ئةو سياسةتة بشبة

 ،طةَل توركمان تةعامول بكرَي، بة زةينةتى كورد لةطةَل توركمان تةعامول نةكرَيزةينةتى توركمان لة
 .، سوثاسدارى ثَيبكةن لةو مةوزوعانةشية ئةمةش بة، بؤناطةينة شتةك

 :رؤكى ثةرلةمانق حسني/ سةئبةِرَيز د.ِرَيواز فا
 سوثاس، دكتؤر رَيبوار فةرموو.

 ز د.رَيبوار عبدالرحيم عبداللة:بةرَي
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 ،ةكانى دةرةوةى ئيدارةى هةرَيمى كوردستانضيا دؤخى ناو ،ةكانىضديارة بابةتى قسةكردن لةسةر ناو
تةنها  ،نني باسى بايةخةكةى بكةينويةكةوة دةتواوةند رضبابةتَيكة فةوقل عادةى طرنطةو بابةتَيكة لة 

ئةطةر لة بارةى ئيش و ناسى  ،ةند ثرسيار ئاراستةى وةزيرة بةرَيزةكان بكةينضلةسةر ئةوةش دةتوانني 
ى وهةروةها لةرو ،ةطةرى تةعريب كردن بؤتةوة مةترسيةكى زؤر زؤر طرنطةضئةو بارةوة قسة بكةين ناو

هةروةها بابةتى  ،جؤَلى داعش وى مجوولة رو ، هةروةهانردة دةكرَيودميوطرافياوة ئةو عةرةبانةى هاو
اراستةى وةزيرة بةرَيزةكان دةكةم، يةكةم ثرسيارى يان لةسةر ئةوة هةندَيك ثرسيار ئ ،ةيرةهةندى ئةمني
رى وميكانيزمى دةستوة ميكانيزمى سياسى يا بةب ، ئاياحكومةتى هةرَيمى كوردستان من ئةوةية ئايا

ثرسيارَيكى تريشم ئةوةية  ،ئَيستا لة ض قؤناغَيك داية (140) بايةخى ماددةى ،كاتضارةسةرى ئةو بابةتة ب
، كة قسة لةسةر شةنطال دةكةين و بةتايبةتى ئةو ثرسيارة ئاراستةى بةرَيز وةزيرى ثَيشمةرطة دةكةين ائاي
ةية وةكو ةكدار هضلة طفتوطؤكانى لةطةَل حةشدى شةعبى خؤتان دةزانن لة شةنطال ئةوةندة هَيزى  ئايا
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بؤ ئةوةى كة  ،وةووةزارةتى ثَيشمةرطة لةطةَل ئةو هَيزانة قسةى كرد ، وةكو ثةكةكة ئاياحةشدى شةعبى
 ؟ووة لة شةنطال بطةرَيتةوةخةلكى كة ئاوارة ب ،ئؤقرةى دروست بكةن ،بتوانني ئةولةوى دروست بكةن

ى عرياق بؤ كفرى لةسةر ض هاتنى هَيزى سوثا ئايا ،ش ديسان بؤ وةزيرى ثَيشمةرطةثرسيارَيكى تري
 .زؤر سوثاس ؟يةضبنةمايةكة و رةد فعلى وةزارةتى ثَيشمةرطة 

 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئبةِرَيز د.ِرَيواز فا
 سوثاس، كاك رزطار فةرموو.

 :بةرَيز رزطار عيسى سوار
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئةمن وا  ،ئَيمةيان داوةة بةرَيزان بةئةو مةعلوماتانةى ك ،بة خَيرهاتنى ميوانة بةرَيزةكان دةكةين
جَي ناكاتن و ئَيمةش نابَي جَيبة (140عرياق حماَلة، عرياق ماددةى ) ةوتن لةطةَلككومة كة رَيوتَيطةيشت

ثرسى  ية ئَيمة تا ض رادةيةك توانيمانةثرسيارى من ئةوة ،يةيتيشيان ئةوة ن، نيةئةوان بني َييضاوةِر
 ،دةوَلةتى و لة رَيطاى يوئَينةوة ئةو ثرسة خبةينة بةر باس و طفتوطؤ وو( بكةينة ثرسةكى نَي140ددةى )ما

، بؤ ئةوةى ماددةى سةر هَيزةكانى عرياق بكةينَلةتةكانى هاوثةميانان زةختةك لةلة رَيطاى يوئَينةوة دةو
 زؤر ئَيمة ضاوةرَيى حكومةتى عرياق ببني دةبَي ،لةم كَيشة رزطارمان بَيت ( جَيبةجَي بكرَيت كورد140)

ثرسيارةكى ترم لة وةزارةتى ثَيشمةرطة  راشكاوانة بَلَين كة ئةمة جَيبةجَي ناكرَيت و جَيبةجَي نابيت، بة
ى هاوثةميانةكان لةو غةدرةى  ئَيستا لة ضبؤ ،هةية ئَيمة وةكى هاوثةميان بةشةكني لة تَيكشكاندنى داعش

ارةكيشم لة بةرَيز وةزيرى ناوخؤ هةية ثرسي ت؟ةسةر كورد بة جواب نايةكورد دةكرَينت بَيدةنطة و ل
مةترسيةكى هةرة جدى بؤ خودى هةرَيمى  ،يةية دابراوةكان نضتةبعةن داعش ئَيستا تةنها مةترسى لة ناو

ةكى جدى داية ييلة مةترس ؟ و كوردستان ئاياةند ضاالكةضثرسيارم ئةوةية ئَيستا داعش تا  ،كوردستانيشة
 .؟ زؤر سوثاسلة ئَيستادا يان نا

 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئةِرَيز د.ِرَيواز فاب
 سوثاس، كاك لقمان فةرموو.

 :بةرَيز لقمان محد حاجى
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ياخود ئةو  ،ة جَي ناكؤكةكانضمن ثرسيارَيكم هةية ثرسى ناو ،خَيرهاتنى وةزيرة بةرَيزةكان دةكةينبة
كة ساَلةهاى  ،سازةكانوسنوكة لة ثرسة طرنط و ضارةيةكَي انةى دةرةوةى ئيدارةى هةرَيمى كوردستانضناو

هَينانى حكومةتى انى زؤرى لة ثَيناو داوة لة ضوارضَيوةى ثَيكساَلة كورد لة ثَيناوى خةبات دةكاو قورب
كابينةى نوَي لة رَيكةوتنى سياسى ثَيكهَينانى حكومةت يةكَيك لة ثرسةكان ثرسى  ،هةرَيمى كوردستان

ة ضناو ،ايي كردنةوةو ضارةسةركردنى ناوضة جَيناكؤكةكانى دةرةوةى ئيدارةى هةرَيمهةنطاو نان بةرةو ئاس
وانى و بةرَيز ثرسيارَيكم بؤ بةرَيز كاك خاليد ش ،ةكانى دةرةوةى ئيدارةى هةرَيمى كوردستانيكوردستاني
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اَلى ماوةى يةك سيةن حكومةتى هةرَيمى كوردستان لةالئايا ض هةنطاوَيك نراوة لة ،وةزيرى ناوخؤش
 ؟يةكانى دةرةوةى ئيدارةى هةرَيمى كوردستانيكاركردنى دا بؤ ئاسايي كردنةوةى دؤخى ناوضة كوردستان

 .زؤر سوثاس
 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 سوثاس، فةرموو كاك كاروان.

 بةرَيز كاروان عبدالرمحان عبداللة:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ِرطةى ئةم ب ، من ثَيم واية دووبارةبؤ ئةندامانى ليذنة بؤ ئامادةكردنى ئةم راثؤرتةوَيراى دةست خؤشيم 
لةو بوارةيةوة  ،بةريى خؤمان دةطرينةشوَينى ياسائةم دانيشتنةى ثةرلةمان نائاساية و دواتر ئَيمة رَيو

ةرَيزةكان داواى كة بةشَيك لة ثةرلةمانتارة ب ،ةك وةربطرم لةسةر هةمان بابةتيةويدةمةوَيت خاَلى ثةيِر
(لة بِرطةى 66لة راستيدا بة طوَيرةى ماددةى ) ،ئةوة دةكةن كة ثرسيار ئاراستةى وةزيرة بةرَيزةكان بكةن

ضونكة ئةوة بابةتى طفتووطؤكردنة بابةتى  ،اراستةى وةزيرة بةرَيزةكان بكةين(م ناتوانني ثرسيار ئ4)
 ،ة دووبارة راست بكرَيتةوةيةويدارم ئةم هةَلة ثةيِربؤية هيوا ،يةيةو ن(ى ثةيِر69ماددةى ) ،ةيثرساندن ني

نراون ييةكانى كة ناوة كوردستانضيةكَيك لة خاَلة طرنطةكانى ئةم دانيشتنة بة ئةهةميةتى تةواوى ناو
كى وكةركو ،ة كَيشة لةسةرةكانضياخود ناو ،يةكانى دةرةوةى ئيدارةى هةرَيمى كوردستانية كوردستانضناو

بةَلكو  ،وة كة حكومةتى هةرَيمى كوردستان نةك هةر ئَيستاوهةميشة كَيشة لةسةر بقودسى كوردستانة كة 
ةكانى ترى ضوك و ناوويةتى كة خةَلكى كةركيوك داوة كة شايةنولة ثَيشرتيش باجى زؤرى لة ثَيناو كةرك

 ،نهةرَيمى كوردستان كة لة دةرةوةى ئيدارةى هةرَيمى كوردستانن خاوةنى طرنط و بايةخى يةكجار زؤر
و لة خاَلةكانى ثَيكهَينانى كابينةى ووكة كة يةكَيك بوى كةركرثرسة طرنطةكة لة ئَيستادا ثرسى ثارَيزطا

وك كة تا ئَيستاش ئةم وكى كورد بوو لة كةركرَينؤيةمى حكومةتى هةرَيمى كوردستان كة دانانى ثارَيزطا
ى ضبؤية كة تا ئَيستا بؤ مشتومِرة،، بةالمةوة جَيطةى من بة المةوة ثرسيارة ة، نةكراوةتةوثرسة يةكال

وة و وضونكة سةركردايةتى كورد هةميشة بة هةندى وةرطرت ،وك يةكال نةكراوةتةوةوى كةركورثارَيزطا
وتان كة دةفةرموَيت كليلى ويةكَيك لة قسة طرنطةكانى جةنابى سةرؤك مام جةالل دةخةمةوة بريى هةم

بؤية داواكارم كة  ،وةوكيش بوَيت و فةقةت كةركووك دةبووكةو هةر كةركوضارةسةرى كَيشةكان كةرك
ي بةسةر ضوك ووك و كَيشةى ثارَيزطارَيكى كورد لة كةركوشةى كةركبتوانني وةاَلمَيك وةربطرين و كَي

 .، زؤر سوثاسوةوهات
 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

دواتريش دةرفةت  ،َيكى ياسايي تةواو دروستةدانيشتن ،ةيياسايي ني، دانيشتنةكةمان نابةَلَي زؤر سوثاس
بؤ ئةوةى ثَيمان  ،ةكان و لةطةَل سةرؤكى ليذنةى ثَيشمةرطةيدةدةمة سةرؤكى ليذنةى ناوضة كوردستاني

روى بابةتَيك ييَن و لة دانيشتنَيكيش بؤ خستنةدةرفةتيان دةدة ،وةويانة ضؤن بووبَلَين مةسةلةى ئةو واذ
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ثرساندن ثرؤسةيةكى جياوازة  ،ةرَيزى ثةرلةمان دةتوانن ثرسيار بكةنئةندامانى ب ،طؤبَي بؤ طفتو
ئةبَي بابةتةكة ديارى  ،بكةن ووئةبَي واذ ،ثَيويستى بة ذمارةيةكى ديارى كراو لة ئةندامانى ثةرلةمانة

ؤسةيةكى طفتووطؤكردن ئةوة بة لة ثر ،اوازةيجواب ثرسَيكى تةواو ج، ثرساندن ثرؤسةيةكى ئيستوبكةن
نكى لة نَيوان حكومةت و ثةرلةمانى كوردستان ئَيمة دةتوانني لةطةَل وةزيرةكانى حكومةتى هاهةئاو

بةرَيزييشتان دةتوانن  ،هةرَيمى كوردستان هةركات ثَيويست بوو جةنابيان بَينة ثةرلةمانى كوردستان
نة لة ماوةى يةك ياووةكان سةبارةت بةو واذييبةرَيز سةرؤكى ليذنةى ناوضة كوردستان ،ثرسياريان لَي بكةن

 .ى ثةرلةماندةقةدا دواتر دةرفةت دةدةين بة ئةندامانى ترى بةرَيز
 بةرَيز جوان يونس حممد:
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

راثؤرتى خؤى  ،ةكانييانةى هةردوو ليذنةى ناوضة كوردستانيوونكردنةوةيةك لة بارةى ئةو واذورو
ئةوة دةليلى  ،دواى ئةوة ،ةى ثَيشمةرطةش بة هةمان شَيوةنى ئةندامانى و ليذنوئامادةكرد بة نيسابى قانو

د.حمى الدين تؤش يةكَيكى لة ئةندامى  ،وةويةكان ناردية كوردستانضوثى ناوووثى هةية نامةم بؤ طروطر
 ،ونةوةمان دةبَي لةطةَل ليذنةى ثَيشمةرطةوسيومة بةيانى كؤبوئةو ليذنةية ناكرَي طلةيي بكةى كة من نو

ةمان ويستوة زؤر ةكان نيونى ظايرؤسى كؤرؤنا و رَيكارة تةندروستيوبا ئامادةبن و لةبةر ب ئةوانةى لَيرةن
دوو ئةندام لة  ،دار نابَيشدار دةبَي و كَي بةشوة لةوةى كة كَي بةوبةاَلم رَيطريشمان نةكرد ،قةَلةباَلغ بَيت

ش وةاَلمى نةداوةتةوة لةطةَل ئةوانى تر يةك كةس بة وشةيةكي ،ةودار بوشليذنةى ئَيمة يا سَي ئةندام بة
 ،ى ترى ئيزافة نةكراوةضة هيتةنها راثؤرتةكةمان لَيك داو ،ةوليذنةى ثَيشمةرطة ئَيمةيان خمةوةل كردو

 .سوثاس
 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

ة ضناووطؤ لةسةر دؤخى داخةوة كة ئَيستا طفتزؤر بة ،َيزان ئةندامانى ثةرلةمانزؤر سوثاس بةر
ى دايكة عايشةمان ثَي ضهةواَلى كؤ ،ةكانى دةرةوةى ئيدارةى هةرَيمى كوردستان دةكةينيكوردستاني

ى خؤراطرى طيان نةى بااَلوودايكة عايشة من ،كة دايكى سَي شةهيدى قارةمانى ثَيشمةرطة بوو ،طةيشت
خؤشى زؤرى وة ثرسةو سةرةةرلةمانى كوردستان ناوى ث، بةةتةكةمانةليةتى ميليقارةمان فيداى ذنى كوردو

نى ئةو طيا ،خؤمان ئاراستةى كةسوكارى دايكة عايشةو تةواوى خانةوادةى سةربةرزى شةهيدان دةكةين
ية كاك طؤران لَيرة ني ،كاك جالل حممد فةرموون ،هةميشة شاد بَي ،ةيراطريدايكة قارةمانةو رةمزى خؤ

 .فةرموون
 :بةرَيز طؤران عمر على
 .انبةرَيز سةرؤكى ثةرلةم

، ونيانوبة ناوى خواى طةورةو مهرةبان سةرةتا بة خَيرهاتنى سةرجةم وةزيرة بةرَيزةكان دةكةم بؤ ئامادةب
 ،ةكانى دةرةوةى ئيدارةى هةرَيمية كوردستانيضطرفتى ناووو اليةكمان دةزانني كَيشةو طريوو هةمهةروةك



 290 

كاك خاليد شوانى وةها جةنابى وةزير مان لة نزيكا ئاطادارين بة ض قؤناغَيكدا تَي دةثةرَي و هةروهةمو
ةوة دةزانني كة هةر بؤية ئَيمةش ئ ،ووةِريؤ خستيو درشتى كَيشةكان ئاطادارةو ئيمِربةرَيزيش لة وورد

 ،ى ضاويان ثَيمان هةَل ناياتودراوةو ئةزانني كة واَلتانى دراوسَيمان هةموضواردةورمان لة دوذمن دةور
َي دةكةم لة كاك خاليد شوانى بةرَيز تاكةى ئَيمة بري لةوة نةكةينةوة من ئةو ثرسيارةى ل ،دوذمنى ئَيمةن
بة شَيوةيةك كة ئةوانة  ،ببنةوةوَل بكةين و اليةنة سياسيةكان كؤبني و يةكرت قةبوطرتوككة يةك و ية

 غدا كاتى خؤى لةسةردةمى هادىةدوو ئةو ليذنةى كة لة بوةية مامةَلةمان لةطةَل دا بكةن، نةتوانن بةو شَي
داواى لَي دةكةم كةى لة  ،خراوة، ماوةيةكة ئةو ليذنةية ثةك(140وة بؤ ماددةى )وعامريدا كارا ب

انةكان بؤ ثرسى ت( و لة كاتى دانوس140غدا بؤ ماددةى )ةبةرنامةيداية ئةو ليذنةية كارا بكةنةوة لة ب
هةروةها  ،اندن كار وت( خبرَيتة بةر باس و طفتوطؤكانى وةفدى دانوس140جةو مووضة ثرسى ماددةى )دبو

جَيكردنى دةستورو انى عرياق جةخت بكةنةوة لة جَيبةثَيويستة نوَينةرانى كورد لة ئةجنومةنى نوَينةر
( كة تايبةتة 67ثَيشنيارَيكيشم هةية بؤ كاك خاليد شوانى هةر لة ماددةى ) ،غدا وةةكانى لة بيدةقة ياساي

ور دةكات بة تايبةت كة وون بة دةستوكار بؤ ثابةندببةرَيز سةرؤك كؤمار  ،بة ئةركةكانى سةرؤك كؤمار
بؤية داوا دةكةم رؤَلى طرنطى هةبَيت لة ئاطاداركردنةوةو سةرنج راكَيشانى حكومةتى  ،سةرؤك كؤمار كوردة

 .زؤر سوثاس ،َل كاريانةوراقى لةسةر ئةو ثَيشَيعَي
 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

فةرموو  ،ئةها لَيرةى ببورة ،كاك مةم فةرموو ،هيج كامَيكيان لَيرة نني ،ةيانةِركاوة سكاك سريوان و كاك 
 .، كاك مةم فةرموويةكَيكتان فةرموون

 :بةرَيز مةم برهان حممد قانع

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
رؤكى ( بِرطةى دوو تةنيا وشةيةك بةرَيز سة55ثشت بة ماددةى )ةوى ثاَلمن ثَيش ئةوة خاَلَيكى ثةيِر

ون مةبةستى ودة ب، نةفةر ئةو نةفةرانة ئاماةكان بؤ ثةرلةمانتارى بةكار هَيناية كوردستانيضليذنةى ناو
  .البةرن خراثة

 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 .ةبرَيت لة ثرؤتؤكؤَل، بةلَي تةواوبةلَي ال د
 :بةرَيز مةم برهان حممد قانع 

 .نبةرَيز سةرؤكى ثةرلةما
ئةم راثؤرتة  ، ئاياوةوئةو راثؤرتة ثَيش ئةندامانى بةرَيز ئةو دوو ليذنةية كة ئةو راثؤرتةيان ئامادةكرد

ئةطةر دةكرَيت بؤ ئةوةى زياتر لةسةر ئةم  ،ئةكرَي بة ياداشتى ثةرلةمان ئةكرَي بة راسثاردةى ثةرلةمان
سَييانيان داخوازى  ،داخوازيا ثَيشكةش كراوةنة ئةو دة خاَلةى لة ناو وضونكة بؤ منو ،ؤكة قسة بكةينناوةِر

نى ثَينج كةسيى ئةطةر بةرَيزان ئةنداما ،بؤ ئةوةى سةر لةبةرى ليذنةيةكى سَي كةس ،ة ئةطةر دةكرَيتيني
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هةندَيك ئيزافات بكةين دواتر ثةرلةمان بة  ،رِبَيذينةوة بيكةين بة ياداشتَيكثةرلةمان ثَييان باش بَيت داي
يا اليةنى ثةيوةنديدارى بكةن، ئةطةر دةكرَيت بؤ  ،ئاراستةى يا ثةرلةمانى عرياق سراوَيكى فةرمىونو

ضونكة خاَلةكانى يةكةم و دووةم و سَييةم  ،وازحة يئةوة بكةين ئةوة نوقتةيةك ئةوةى قسةيةك لةسةر
دةى نيان مادوسةرةِراى دةست خؤشى لةماندوبو ،ضوارةم كة داخوازين كة ئةوة هيج داخوازى نني تا دواى
يان من دوو خاَل ئيزافة دةكةم بؤ  ،ة دووبارةيةوخاَلى هةشتةمى نؤيةمى ناو ئةوةى كة ثَيشنيازيان كردو

ر ئةم ئؤكتؤبة(ى 16يةعنى لة دواى ) ،ويانة مةسةلةيةك هةيةوناو راثؤرتةكةى جةنابيان ئةوةى كة كرد
ةكان ئةوةية دؤخى نا ئاسايي يازييةكَيك لة داخو ،ةكاندا هاتيوك و ناوضة كوردستانيووةزعة بةسةر كةرك

ة ئةطةر ثةرلةمانى يهةروةها داخوازي ،يةكان بطةرَيتةوة بؤ ثَيش شانزةى ئؤكتؤبةر ويناوضة كوردستان
يان هةر شوَينَيكى تر كة بَي ثةرلةمان بة باشى  ،عرياق بَي يان هةر اليةنَيكى تر يان حكومةتى عرياقى بَي

يةى كة لة ي(ى دةستورى عرياقى ئةو نةطبةتي و نةهامةت140ماددةى ) دةزانَينت مةسةلةى ثَيشَيَل كردنى
(وة 2007(ة كة لة )140ةتى ماددةى )ييةكانى رؤحى ئةو مةسةلةية ضارةسةركردنييناوضة كوردستان

بةاَلم  ،يية جَيبة جَيكرابايةوروئةو ماددةى دةست ،ساَل زياتر لةمةوبةر ئةم ياساية دةبوو دة ،وةودةرض
ئةمة نوقتةيةكة كة ثَيم واية لة ناو  ،ةوولة دواى يةكةكانى عرياق ثَيشَيَليان كرد حكومةتة يةك

دوو  ،نكردنةوة دةكةم لة بةرَيزانودوو رو دةربارةى ،راسثاردةكة ثَيويستة تةئكيدى لَي بكرَيتةوة
و وةزيرى هةرَيم بؤ ناوضة  نكردنةوة بة كورتى لة بةرَيزان وةزيرى كاروبارى ثَيشمةرطةورو
ثرسيار تةرحى وونكردنةوةكانى من ئةوةية بةكاك خاليد شوانى بة نسبةت ر ،يان بةغداد ،يةكانيردستانكو

وك دروست والى ئيدارى كةركناعةتة الى حكومةتى عرياقى يا لةئةو قة ، ئايادةكةم بة داواى لَيبوردنةوة
ئةو قةناعةتة دروست  ،نو بو(ى ئؤكتؤبةر لةوَي16َيتةوة ناوضةكان كة لة ثَيش )وة كة ثَيشمةرطة بطةِروب

حةز دةكةين ثَيويست  ؟ى لة ئارادايةضة بة ثَيى مشاوةرة و رؤَلى هاوثةميانةكان لةم بارةيةوة ضؤنة و وبو
( ئَيستا 80و70ثرسيارَيكى ترم ئةوةية بؤ بةرَيز وةزيرى ثَيشمةرطة مةسةلةى هَيزةكانى ) ،دةكات بيزانني

( 80و70مةسةلةى هَيزةكانى ) ،ةكانى دةرةوةى ئيدارةى هةرَيمينيمن رةبتى دةكةمةوة بة ناوضة كوردستا
يةكَيك بة داخةوة ئةطةر ناوى  ،ةكانى دةرةوةى ئيدارةى هةرَيميمن تَيكةَلى دةكةمةوة بة ناوضة كوردستاني

 شكابةاَلم كاتَيك ئةو هَيزة تَيك ،مانة بةراستىبنَيني ثَيشمةرطة هَيزَيكى تَيكؤشةرو جَيى شانازى طةلةكة
بةشَيكى ئةوةى لة ناو موئةسةسةى وةزارةتى ثَيشمةرطةدا ئةو هَيزانة  ،هةموومان هةستمان بةو ئازارة كرد

خرَيتةوة بة يةك دةووة لة ثةرلةمان ضاكسازيثرؤذة ياسايةك دةرض ، ئاياوةك ثَيويست كؤ نةكراونةتةوة
( لة ذَير 80و  70داية  بؤ هَيزةكانى )يةكخستنةوةى ثرؤذةى فيعلى لة ئارا بةاَلم ئايا ،ثَيى ثرؤذة ياسايةكة

كتةرى حكومةت اكار ،ةكان كرايناوضة كوردستاني، بؤ ئةوةى هةرةشةيةك لةونى وةزارةتى ثَيشمةرطةوئةزم
 .، زؤر زؤر سوثاسكة لة ذَيرضاودَيرى ثةرلةمان وةزيرى ثَيشمةرطة بِريار بدات

 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئبةِرَيز د.ِرَيواز فا
 كاك سريوان فةرموو.سوثاس، 
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 :بةرَيز سريوان فرج حممد
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

لةتةية لة دواى ئةوةى كة ل( طةورةترين كَيشةى ئةو مي140سةر ئةوة ناكؤكني لةسةر ماددةى )من لة
ئَيستا هةموو طةنج و الو  ،وايةوخؤزطة ئةو قةيرانةى لة كوردستان هةية نةب ،راقى دامةزرارى عَيودةستو

ستا ئةو ماددةى لةبةر ئةوةى زؤر زؤر طرنطة ئةوةى كة هةية ئَي ،هةموومان باسى ئةوةمان دةكردثري 
دةر لةوةى كة ئَيمة ئةو ليذنةى ماددةى (ئةبواية هةبواية بة2007وة تا )( بة دوا2005(ة لة )140)

بةاَلم هةر  ،اندتى ئةو ماددةيةى سةملسةدوو ضل لة رَيى ثارَيزةرةكةمانةوة لة مةحكةمةى عرياقى زةنطية
من بؤخؤم طوَي لة هةموو بينةران دةطرم كة قةناعةتَيك هةية ئةم ماددةى سةدوو ضلة  ،ةييزيندوو ن

وة كةمرتين وو ضل دروست بهةتا ئةو رؤذةى ماددةى سةد َيوةوا بةِريةعنى ناِر ،واتناكرَيت نابَيت ناِر
من بةوة  ،ة  كة هةيةوكَيشةكةمان لةوة بوئةوةتا زؤرترينيشمان لة دةست داوة  ،خاكمان لة دةست داوة

دةست ثَي دةكةم لة ليذنةكةمان هةندَيك خاَلمان ديارى كردبوو زؤربةيان زؤربةى بةرَيز كاك خاليديش 
، ونى واَلتانى تروئةمة لة عرياقدا ضارةسةر ناكرَيتةوة ئةبَي بيطةرَينينة بؤ ئةزم ،هاورَييان باسى دةكةن

جةنابتان و بة حةل كراوة.؟ من لة مانطى يةكدا بة دةوَلةتانى تر ضؤن ؟لكراوةبزانني كشمري ضؤن حة ئايا
ليذنةكةتان بة سةرؤكايةتى ليذنةكةمان لةطةَل سةنتةرَيكى نَيو دةوَلةتى ئةوروثى كة لة ئةملانيا لة شارى 

يمارك و ئةملانيا منونة دانواَلتيانى يةك واَلتا، بؤ فرةنس فؤت تايبةتة بة ضارةسةركردنى خاك لة نَيوان هاو
وة وةند سةد هةزار كةسيان لة يةكرتى كوشتضةند سةدةيةك لةمةو ثَيش هةزاران ض ،ةوريان هةبووسنو

هؤى كؤرؤناوة مؤعيدَيكمان دانا كة ، بة داخةوة بةةون ئةو سةنتةرة ضارةسةرى كردوودواى هاتو
  ........ليذنةكةمان سةردانى كردن

 :رؤكى ثةرلةمانق حسني/ سةئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

شةرحةكةيتان بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان  ،كاك سريوان جةنابت ئةندامى ليذنةكةى بةس ثرسيار بكة
ئةطةر هةر  ،ادوسينووة لة ناو نودارى كردشئةندامى ثةرلةمان بة( 33) دواى ئةوة تةوةرَيكى ترمان هةية

، كاك سريوان ر كة لة دةرةوةى ليذنةكاننئةى ئةوانى ت ،هةموو ئةندامانى ليذنةكة ديسان قسة بكةنةوة
 .ثرسيار بكة

 :بةرَيز سريوان فرج حممد

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئةوة ئَيمة باسى   ،ةييثرسيار ناكرَي لة خؤيةوة ثرسيار بكرَي دوايي خةَلك دةَلَي ئاطات لة دنيا ن ،ئي باشة

من ثرسيار دةكةم ئةوانةى كة لة ئةساسدا لة  فةرموو ئةوةتا ،دةوَلةتى بكرَيتدةكةين ئةم كَيشةية بة نَيو
لةبةر ئةوةى كةس  ،بؤ ئةم كَيشةية هةبَيئَين فةرعَيك وسى، نةيانزانى لة يوبوون دةستوريان نو غداةب

بةرَيزان  ؟ ئاياوةوبؤ تا ئَيستا ئةوةتان نةكرد ،ئةوةى كة هةية ضارةسةرةكةى لة شارى ،ئةم كَيشةيةى مناوة
ةتوانني ئةو دةنطة ثرسيارةكةم ئةوةية ضؤن ئ ؟ضؤن دةتوانى هاريكارميان بكةن وةزيرانى ثةيوةنديدار
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بةر ووة بةبؤنةى خؤثيشاندانةكان لةدووش ئَيمة وةفدَيكيشمان ئامادةكرد ،يةك ،دةوَلةتىبكةين بة نَيو
َل يمان بؤ بكات لةطةوةية بةرَيز كاك خاليد دةتوانَي ضثرسيارةكةم ئة ،غدا بكةينةرؤنا سةردانى بؤك

 .، زؤر سوثاسوةفدى ليذنةكةمان سةردانيان بكات دا؟ثةرلةمانى عرياق
 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

هةركاتَيك ليذنةيةكى ثةرلةمانى كوردستان ويستى سةردانى  ،عةزيةتى كاك خاليد نادةين ندةئةوة
كاك  ،قةى بؤ بكةيندةتوانني ئةو تةنسي ،ىخؤمان دةتوانني بة ئاسان ،ئةجنومةنى نوَينةرانى عرياقى بكات

 .هيظيدار فةرموو
 :بةرَيز هيظيدار امحد سليمان

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةشَيك بؤ بةرَيز وةزيرى ناوخؤو بةشَيك بؤ بةرَيز  ،ثرسيارةكامن سَي بةشن ،بةرَيز وةزيرةكان بةخَيربَين

عشانةى كة ئَيستا بةرَيز وةزيرى ناوخؤ ئةم دا ،نىوةزيرى ثَيشمةرطةو بةشَيكيش بؤ بةرَيز كاك خاليد شوا
حكومةتى عَيراق وةكو ثارَيزطا  ، ئاياة زياتر لةطةَل داعش هةيةضكى كام ناو؟ خةَلباس دةكةن كَين

وك و ديالة بؤ ثاراستنى وةك دةكا لة بةينى ثَيكهاتةكانى ثارَيزطاى مووسل و كةركيمةسةلةن هيج جياوازي
؟ لة شةش مانطى ، ئايا كورد دةثارَيزن يان ناثارَيزنةطةَل كوردةكان فةرقى هةيةسةرو ماَلى عةرةبةكان ل

ئةم رفاندنانة دةبةستنةوة  ، ئاياحالةتى رفاندن هةية بة ثَيى راثؤرتى ليذنةى سةدوو ضل ترابردوو هةش
 ،هةبن و لة سجنةكانى هةرَيمى كوردستانةوة، يان سةركردةكانى ئةطةر هاتوبة ئازادكردنى هةندةك داعش

ضني ةكانة ضبةرَيز وةزيرى ناوخؤ ئةطةر تةحقيقتان كردبَي جؤرى ئةو  ،بؤية خةَلكى مة دةرفَينن لةوَي
ثرسيارةكامن بؤ بةرَيز وةزيرى  ،ئَيستا هى كام دةوَلةتن سناعةتةكةيان هى كَيية ؟دةهَينَيتكة داعش بةكاري

 ،ىيكيلؤمةتر بة قواَل( 11) ة دةطةرَيتةوةثَيشمةرط ،ةوتنداينكتى لةطةَل عَيراق لة رَيكوثَيشمةرطة و
لة موسَل يان  ؟ ئايا( كيلؤمةتر ضؤتة ثَيش11ة ثَيشمةرطة )ضزةمحةت نةبَي وةزيرى ثَيشمةرطة لةكام ناو

يان ناوضةيةكى موحةدةدة و عرياق بةبَي ئةوةى ئيحرتامى هةرَيمى كوردستان بطرَينت  ؟وكةوتةنيا لة كةرك
ئَيمةش هةنطاوَيك  ،هَيزمان هةية ،ئةى ئَيمةش ئةو دةسةاَلتةمان هةية ،انىةيةكى كوردستضناو هاتونةتة

هيج ثالنَيكى ترتان هةية بؤ ئةوةى لَيك نزيك  ،بؤ ئةوةى اليةنى سَييةم بَي تةداخول بكاتن ،ينة ثَيشضدة
ئةم وةزعة  بةرَيز خاليد شوانى ،نة ثَيشضانة بضهةنطاوَيكى تر لةو ناو ،نةوة ئةمة بة فورسةتَيك بَينتوبو

 ةند طؤراوة لةثَيش روداوةكانى دواى ثَيشض ،ى جةنابت باسى طؤرينى دميوكرافيات كردويةعنى لة رو
يةعنى ئةو  ؟ةند تةعريب كراوةض ،ةند طؤراوةضسةدا  ،ةند طؤراوةضئَيستا  ،ةند بووضى ئؤكتؤبةر ( 16)

ئَيوة  ،بةردةواميش دةبَيت و ذمارانةى كة جةنابت باست كرد مةترسيدارن بةراستى ئةم وةزعة تاكةى
انة بوو ثرسي كورد ضؤن بوو ضرؤئياى نوَيى حكومةتى عرياق بؤ ئةو ناو ،وة لةطةَل عرياقومفاوةزاتان كرد

ئةوانةى كة وتووَيذى  ؟ بةرَيز وةزيروةودا هات، ئايا طؤرانكارى بةسةر زةينةتى ئةوانناوضةى سةدوو ضل
بةشَيكى زؤر  ،يةعنى بةشَيكى زؤرى لَيرةن ،تؤبةر لَيرةنحكومةت دةكةن ئةو ئاوارانةى شانزةى ئؤك
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بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان ئةلَين ئَيمة ناتوانني بطةرَيينةوة ماَلى خؤمان سةرو ماَلى  ،وةوثةيوةنديان كرد
ووة وةك حكومةت يتان كردضئةوانة هةر لَيرةن  ،هةندَيكيان سوتَينراون ،وةوهةندَيكيان موَلكيان داطريكرد

 .ثرسيارَيكى ترم ماوة ؟حكومةتى عرياق لةطةَل
 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 .كاك نزار فةرموو باشة تةواوى بكةثرسيارةكةت بدة بة  ،كاتةكةت تةواو
 :بةرَيز هيظيدار امحد سليمان

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
بريتان لة  ، ئايايج حةل نةكراوةه ،سراوةونو (140) ورى عرياق هةية ماددةىو( ساَلة دةست15)

 .ئةو ناوضانة، سوثاس م و بةغدا بؤكردنى ئةم وةزعة لة نَيوان هةرَيووة بؤ ضارةسةرفؤرميلةيةكى تر كرد
 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 سوثاس، فةرموو كاك نزار.

 :بةرَيز نزار مال عبدالغفار
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ثَيشنيارةكةم لَيرةدا ئةوةية بةراستى  ،ثَيشنيارَيك و دوو ثرسيارم هةية ،خوداى طةورةبة ناوى 
براى  ،ة دابِرَيندراوةكانضبة ناو دياخو ،زاراوةيةكمان طوَي لَي دةبَي لَيرة سةبارةت بة ناوضة جَيناكؤكةكان

سةرؤك كاك مةسعود طوَيمان زارى جةنابى ثَيكرد و ثَيشرتيش لة رابردوو لةبةرَيزم وةزيرى ناوخؤ ئاماذةى 
ة دابِرَيندراوةكان ئةم زاراوةية بطؤردرَيت ضناو دة جَي ناكؤكةكان ياخوضثَيم باشة زاراوةى ناو ،ةولَي بو

ة جَي ناكؤكةكان ضدرَي ناوبؤية لَيرةوة ثَيشنيار دةكةم ئةو زاراوةية بطؤِر ،ة داطري كراوةكانضبكرَي بة ناو
ثرسيارَيكيشم ئاراستةى براى بةرَيزم كاك خاليد  ،كان ئةمةيان ثَيشنيارةكةة داطريكراوةضدرَي بة ناوبطؤِر

جةنابتان رؤذانة دةبينن لة  ،غداةيَيذة لةطةَل بوتووةزيرو هةم ئةندامى ليذنةى جةنابى هةم و ،ةيشواني
د رؤذَيك ضةن ،ة داطريكراوةكان كةوا ض زوَلم و ستةمَيك لة رؤَلةكانى طةىل كورد دةكرَي لةو شوَينانةضناو

الى و لةةى لةدةست كرابوثضبةر بينيمان مامؤستايةكى ثةروةردةيي كةوا لة نةخؤشخانةيةك كةلةلةمةو
تاكةى ئةم زوَلم و  ، ئاياديتمان لَيرةش جةنابى وةزيرى ثةروةردةش ثَيشوازى كرد ،خَيزانةكةى مابؤوة

غدا ئاماذة بةو زوَلم و ستةمة دةكةن ةةى بئَيوة لة دانوستاندنةكان لةطةَل لَيذن ؟ ئاياستةمة بةردةوام دةبَي
، ئايا سةبارةت بؤ براى بةرَيزم وةزيرى ثَيشمةرطةية ،يةيثرسيارَيكى تريشم تةندروست ،ئةمةيان يةك

بةرَيز وةزيرى ثَيشمةرطة سةبارةت بة ئاَلوطؤرى هَيزى ثَيشمةرطة كةوا ئاَلوطؤرى لة رةبايةكان دةكةن 
بريتان لةوة كردؤتةوة لة  ؟ ئاياةوةيوى تةندروستيوةوتةيان دةبَي لة رن ئةمانة بةركضدَين و دة دياخو

ماَلةوة بؤ ئةوةى ئةو ثَيشمةرطانةى كة لة ،ثشكنينَيك دابندرَي ديةكةكانى ثَيشمةرطة تَيستَيك ياخو
 .، زؤر سوثاسدةطةرَينةوة دةوام بةركةوتة نةبن
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 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئبةِرَيز د.ِرَيواز فا
 ،وةضوثةرلةمان ثَي دةرونى لةةو قانويونيوئةوة قان ،ةكانى دةرةوةى ئيدارةى هةرَيميكوردستانية ضناو

 فةرموو د.طالويذ.

 :عثمانبةرَيز د.طالويذ عبيد 
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 ئَيمة ئاشكراية ئةو كَيشانةى كة لة ،خَير هاتنى ميوانة بةرَيزةكان دةكةين، سةرةتا بةبة ناوى خواى طةورة
بؤية لة  ،اَلتيان زؤر ثَيوةى دةنالَيننوهاو ،داوة كَيشةو طرفتَيكى زؤرنوويةكانى دةرةوةى كوردستان رضناو

وَاتيان او سةرجنَيكى هاوةند ِرض ،نزيكةوةضانة بكةين لة( بة ثَيويستمامن زانى كة سةردانى ئةو ناو20-5)
انى دةغل و دانةكانيان بوو كة لة كاتى سوت يةك لةوانة كَيشة طرنطةكان سوتانى دةغَل و دانيان ،بطرينوةر

ئةوةى كة  ونىبة بو ،انةى وةكو ثَيويست ثارَيزطاريان لَي ناكةنضيانةى كة لةو ناويسةرباز ئةو هَيزة
و  ن دةغَلضنةوةكانيش بدةهَيشت ئاطر كوذَي، بؤية نةيانةكةيةضيان داعش لة ناو ،تةقةيان لَي دةكرَي

زؤربةى جوتيارةكانيش كة بة قةرز تؤيان كردبوو  ،بوو ئةوة طرفتَيكى طةورةبؤية  ،دانةكانيان بكوذَينةوة
ووى ئةو بؤ ئةوةى قةرةب ،بؤ كؤتاى ئةمساَل فشار خبرَيتة سةر حكومةتى فيدراَل ،مانةوة ضدةست ماية ثو

ةى ضوةند طوندَيكى كرد لة ناضثرسيارَيكى ترم هةية لة بةرَيز كاك خاليد كة باسى  ،وجوتيارانة بكاتةوة 
نا سةقامطريةيان ئيستغالل  ،دؤخة نا ئةمنية، بةراستى عةرةبةكان ئةو باروقةراج و ئةوانة ضؤَلكراون

بةراستى  ،انة بكةنضةكان لة كوردةكان دةكِرن و دةيانةوَي تةعريبى ئةو ناووة كة بة زؤر خانووكردو
ةكانى ترى وةكو ضانة و ناوضوترين كات ئةو ناووثَيويستة ئاطاداربن بة ز ،ئةوةش كَيشةيةكى طةورةية

طةراوةتةوة سةر وةزارةتى انيان لةسةر وةزارةتى ماليةية، نةةكيةندين ساَلة زةويضثةلكانة و ئةوانة كة 
وةكو ئةوةى كة  ،ى دةستى رذَيم نةكراونةوةوانة قةرةبوضكراوة لةوَي لة بةغدا و ئةو ناو ض ، ئاياكشتوكاَل

ةكان تا ئَيستا ية كوردستانيضبةاَلم ناو ،وةوةكانيان وةرطرتوةرةبوضةكانى باشورو ئةوانة قئاطادارين ناو
نسبةت ، بةاوةتةوة سةر وةزارةتى كشتوكاَلةو كَيشةى زةوي و موَلكيشيان بؤ نةطةِرونةطرتووويان وةرقةرةب

 و دانيان وة كة جوتياران لة كاتى ثَيطةيشتنى دةغَلوبازطةكانيش كة كَيشةيةكى زؤر بؤ جوتياران دروست ب
ى ماددةى سةدوو ضلن لة ئةوانة ئَيمة دةزانني زؤربةى دانيشتوانى ،ثَيويستة سةردانى ئةو شوَينانة بكةن

بةاَلم لة  ،وةبؤية لة بازطةكان كَيشةيان بؤ دروست بو ،دةنيشن لة كاتى دروَينةو ثَيويستيان ثَييةهةرَيم دا
وة لة وثَيويست ب ووة كةب هةثِر، كتوناكاو هةبووةبازطةكانيش هةندَيكجار حالةتى نةخؤشى لة

هةنطى هةبَيت لةطةَل ابؤية ئةو حالةتانة ثَيويستة زياتر هةم ،نةخؤشخانةكانى هةرَيم ضارةسةر بكرَي
 .، سوثاسوةزارةتى ناوخؤو بازطةكان

 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئبةِرَيز د.ِرَيواز فا
 سوثاس، شريين خان فةرموو.
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 :بةرَيز شريين يونس عبداللة
 .رَيز سةرؤكى ثةرلةمانبة

دةست خؤشيش لة بةرَيز كاك خاليد دةكةم بؤ ئةو  ،بة خَيرهاتنى وةزيرة بةرَيزةكان دةكةم
ى حكومةتى ضبؤ ،وكوزؤر طرنطة بة تايبةت كةرك ييةكان ثرسَيكىة كوردستانضثرسى ناو ،نكردنةوةىورو

 ،ة دةكاتدجد بة ثرسى مووضةو بوروةكانى دةرةوةى هةرَيم بةراوية كوردستانيضهةرَيم كةمرت ثرسى ناو
، زؤر انةكاندا هةبَيتتغدا لة دانوسةانةكان لة بتجة بَيت لة دانوسدكة ثَيويستة ئةم ثرسة هاوتاى بو

 .سوثاس
 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 سوثاس، كاك سةركؤ فةرموو.

 :بةرَيز سةركؤ ازاد حسني
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ةكانى يئةجنامى طفتووطؤيةئةوةى لة دةر ،ةيتر قسةكامن لةسةر قسةكانى بةرَيز كاك خاليد شوانيمن زيا
تفاقى نا موقةدةس و بَيدةنطى اليةنة انة ئيضيةك خيتابى كوردى لةو ناو ،ريزي و الوازى، يةكباسى كرد

نةى كة هةية و لةسةر ئةو مةوزوعا ،ةكان بؤ رةئى عامى عةرةبى و هةم بؤ رةئى عامى جيهانىيكوردي
ئةجنومةنَيكى وتايبةت لةسةر ئةمة كة جةنابتان لة ناو ثَيكهَينةرى حكومةتن و ئةجنومةنى وةزيران 

ية كة ضيهؤكار  ،اليةن ثةرلةمانى كوردستانةوة دةنطى ثَي دراوةة كة لةدامةزراوةيةك ،ةينيشتيماني
ك يةكَي ؟رد لة راثؤرتةكة ضارةسةر بكرَيئةجنومةنى وةزيران ناتوانَيت ئةم كَيشانةى كةجةنابتان باستان ك

وى وةزيرى وبةروئةجنومةنى وةزيران قسةكةى رو ،جار دانيشنت كراوةلةو كَيشانةى كة بةرَيزتان زؤر
لةسةر  ،غداد لةسةر دؤسيةى نةوتةجار دانيشنت كراوة لةطةَل ب، زؤروةزيرى ثَيشمةرطةشو ناوخؤش 

بةاَلم ئةوةى كة دةبينني لة سااَلنى رابردوودا بة  ،وضةيةكان لةسةر دؤسيةى موريودؤسيةى خاَلة سنو
يةكان كرا لة برييشتانة كة لةسةرةتاى ية كوردستانضتايبةتى لة كابينةى نوَيدا كة ئةوترَي باسى ناو

 ،ووك دابنرَيتهَينانى كابينةى نؤيةم كار لةسةر ئةوة كرا ثارَيزطارَيكى كورد بؤ كةرك، ثَيكانكردنتدانوس
، كات ئيشى لةسةر بكرَيدةجَي نةكراوة كة ثَيويستة ى لة دةسةاَلتى كورد دابَي جَيبةئَيستا ئةوة بةاَلم تاكو

 ،دةتوانن لة رَيطةى بةرَيز سةرؤكى كؤمارى عرياق و وةزيرى دةرةوة ، ئاياريزى كراكة بةرَيزتان باسى يةك
يةكَي  ،ارَيزطايةكى كورد دابنرَيبؤ ئةوةى كة ث ،ئةو وةزيرانةى كة لةوَيية كار بكةن ،ئةجنومةنى وةزيران

باس لةوة دةكةى هةشت سةد هةزار دؤمن  ،لة ثرسيارةكامن ئةوةية كة جةنابت باسى كَيشةى موَلكت كرد
ئَيستا وةزيرى داد حكومةتى عرياقى لة ثشكى  ،ةية لة ذَير مةترسى دايةضزةوى خةَلكى كورد لةو ناو

ارانةى كة الى ئاساين خؤت وتةنى شةرعى نراوة و ضارةسةرى دةتوانرَي لةو رَيطةوة ئةو بِري ، ئاياكوردة
 وثرسيارَيكيشم بؤ وةزيرى ثَيشمةرطةية ،ئةوة ثرسيارَيكة حةز دةكةم جةنابت جوامبان دةيتةوة ،بكرَيت

ةكان ية كوردستانيضانةكانتاندا كة باسى هَيزة ئةمنيةكان دةكةن لة ناوتيةعنى لة دانوس ،وةزيرى ناوخؤية
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حةشدى شةعبى  ،ثاى عرياقى تَيدايةوئةوةى كة باسكراوة جطة لة س ،ةوةى ئيدارةى هةرَيمو ئةوةى دةر
تايبةتى حةشدى شةعيب و حةشدى ، دةبينني بةحةشدى عةشايرى تَيداية، حةشدى توركمانى وتَيداية

 بةر بة نةتةوةى كوردمراو تؤَلة كردنةوة بةتوركماني و حةشدى عةشايرى زياتر لة ئةساسى رق و كينة
ضؤن رَيطة دةدرَي سَي هَيزى تر هةبَيت و هَيزى  ،انةكان بكةنتئَيمة ئةطةر ئَيوة دانوس ،لةوَي كار دةكةن

يا  ،يان ئةجنومةنى ئاسايش بَيت دةزطاى زانيارى ،هَيزة ئةمنيةكانى كوردستانة ئاسايش بَيت وثَيشمةرطة
 .، سوثاسثاراسنت وجودى هةبَي تكاية جوامبان دةنةوة

 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئَيواز فابةِرَيز د.ِر
 سوثاس، كاك جالل فةرموو.

 :بةرَيز جالل حممد امني
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بة تايبةت براى بةرَيزو  ،خَيرهاتنى سةرجةم وةزيرة بةرَيزةكان دةكةم، بةبة ناوى خواى طةورة
جَيى  ،وةووك دةركةوتوةكانى كةركوة دابرَيندراوضخؤشةويستم كاك خاليد شوانى كة هةردةم ثارَيزةرى ناو

ةند ثرسيارَيك ضهةروةها دةمةوَيت بة، و طةل ة سوثاسى بكةين لةبةردةم نوَينةرة لَيرةويدةست خؤشي
وان دةزانن لة ماوةى ووةك هةم ،دةست ثَي بكةم يةك لة ثرسيارةكامن بؤ بةرَيز وةزيرى ثَيشمةرطةية

حاَلةتَيكمان  ،يداوة دابرَينداروةكان روضوك و ناووة كةركداوانةى كة بة داخةوة لورابردوو ثَيش ئةو رو
ض  ،جةيشى عرياقى بوو، كة ئةو ليواية سةر بةهةبوو بة تايبةت ليواى شانزةى ثريؤزى ثَيشمةرطةى

بة داخةوة ليواى شانزة طةرايةوة سةر بابَلَيني  ،شَيوةى ليواى شانزةةوةى ليواى هاووة بؤ ئوكارَيكتان كرد
ياخود ليواى شانزة بطةرَيتةوة سةر  ،ةكيةند ليوايضوة بؤ ويتان كردض ،او جةيشى عرياقىهيزةكانى حةفت

بؤ ئةوةى ثريؤزى  ،جةيشى عراقى بتوانني لة رَيطةى ئةوةى ئةطةر ئيستاش عةمةليةكة قورس بَي
وة ئةو نةون لة زومنى جةيشى عرياقيا بطةريَِووك ئةو ليوايانةى كة كورد بوَيتةوة  كةركثَيشمةرطة بطةِر

بةرَيز  ،ئةمة بؤ بةرَيز وةزيرى ثَيشمةرطة بوو ،بَيت، وةكو دةَلَين ئاهَيك بة دَلت دابؤ كورد يةةضناو
ةتى خؤ ديارة بؤخؤت دةزانى ليذنة تةنسيقى هةية لة وةزارةتى ناوخؤ لة مابةينى وةزاروةزيرى ناو

ئةوةندةى ئَيمة ئاطادارين كارةكان راستى ، كة ئةمة بةخؤو حكومةتى مةركةزناوخؤو هةرَيمى وةزارةتى ناو
ة ضورى ناووكارى لة سنبةت بؤ ئةوانةى كة حاَلةتى تاوانزؤر زؤر سستة و هةر با بَلَيني بة تاي

، ورى هةرَيم بة هةمان شَيوة ميكانزمةكةتان ميكانزمَيكى قورسةودابِرَيندراوةكان روو دةدةن و دواتر لة سن
ةى يئةو نوَينةرايةتي دياخو ،َيتضة بؤ عةمةىل يا سَي مانطى ثَي دةن كئةتوانني ئةو ميكانزمة بطؤِر ئايا

 ،بؤ ئةوةى ئةو ميكانزمة تؤزَي سةريعرت بَي ،غدا هةية دةتوانن فةرعَيكى بَينينة هةولَيرةحكومةت كة لة ب
يةك ثرسيارى تر هةر بؤ وةزيرى ناوخؤ  ،طازندةى هاو نيشتيمانيان زؤرة و ةيي وةت خةَلك طليقبة حةق

ك ض لة ورى كةركوو(وة هيج ئةفسةرَيكى كورد بة تايبةت لة سنو2007خؤت دةزانى لة ساَلى )بؤ
شورتةى  يةيَيتة كوليضوة بوودؤخة كةس نةيتواني، يان بة حوكمى ئةو باربَيتوكوردستان نةقَل بو
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، ةانةوينيومردن و شةهيد بولة نشيندان و بةردةواميش د بةردةوام لة خانةئةفسةرانى كور ،غدادةب
ة دابرَيندراوةكان ئةفسةرانى كورد زؤر كةم ضوك و ناوولة ئَيستادا لة كةرك ،ونةوةيةوبعةدةديان لة كةم

عرتافى ثَي بكرَي و ئةفسةر كة يةى شورتةى هةولَيرو سلَيمانى ئييوة بؤ ئةوةى كولوضيتان كرد ،بؤتةوة
انزمةش قورس بوو بتوانن ميك يا ئةطةر ئةو ،ك بنَيرنولةوَي تةخةروج دةكا نسبةيةكى بؤ كةركو

ة ضنسبةتَيك لة ئةفسةرانى وةزارةتى ناوخؤى هةرَيم رةوانةى ناو ،هةنطى لةطةَل حكومةت بكةنهةما
 .، زؤر سوثاسدابِرَيندراوةكان بكةن

 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئبةِرَيز د.ِرَيواز فا
 سوثاس، كاك سيثان فةرموو.

 :بةرَيز سيثان سامل حسن
 .رلةمانبةرَيز سةرؤكى ثة

دةر ئةجنامَي ريفراندؤمَي  ،ةى كوردستانى دةرةوةى هةرَيمَي كوردستانَي تَيدا دةرباز دبنضرةوشا نهاية ناو 
(ى ئؤكتؤبةرَي بَي ئةو جةندة ديارَي خةَلكَي وان دةظةرة ذيانةكا مةينةتى دةرباز 16بَي يان ثشيَت رودانى )

رباز دكةن ئةظة جَيي ثرسيارَي ئةوة شاندَي حكومةتا دةبينت و ذيانةكا طةلةك ئاَلؤزو ذَير هةرةشةى دة
هةرَيمى كوردستانَي دةما من بغدا طةر ثَيشرت ئةظ شاندةش بؤ مايَف رةواى هةرَيمَي كوردستانَي و بة 

غدا بة نوَينةرايةتيا ةن بض(بينت  لَي ئةو وةظدَي د140طةراندنا ئةو دةظةرةو جَيبة جَيكردنا مادَي )
زؤربةى ئةوانةش هينانة ثَيشَي ثؤسيَت ثارةيةكى زَيدةتر دةمةكى داذى  ،نضردستان دخةَلكى هةرَيمى كو

نةك ئةو ثؤست شياينة خزمةتا خةَلكى كوردستانَي بكةن نةك ئةو ثارةى ذ بغدا بينت ذ خزمةتى خةَلكى 
 ثرسيارم هةية هةر يةك بؤ ،وك و دةظةرَي ديوهةرَيمى كوردستانَي بكات دةربارةى شةنطال و كةرك

وةزيرى ثَيشمةرطةو وةزيرَي ناوخؤ خةلكَي وان دةظةرا وةكو ثَيشرتيش دكتؤر رَيبواريش ئاماذةى ثَيكرد 
ضونكة هيج هَيزةكا كورديا فةرمى وان دةظةرة  ،رة لة دةمةكيدا خةلكى راستى نينةخةلكَي وان دةظة

ؤ دطةَل وةزارةتى ناوف خؤى ئةمنيةتى وان دةظةرة ناكات ئاية لة ئةجنامَي دانوسانكردنَي وةزارةتا ناوخ
ى ذيانَي خؤ ضوةزارةتا بةرطرى شياينة ج بكةن ئةف دةفةرة بة ئارامى خةَلك ب ،عرياقَي وةزارةتا ثَيشمةرطة

 .سوثاسزؤر  ،بكةن بؤ واَلت و ضَي خؤ هةرَيمى كوردستان كؤضخبةيَف دةرباز بكات و لةطةَل ناو
 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

بةلَي بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان ئيدارةى ئةو جةلسةية الى  ،ة نوقتةى نيزاميةييضبةلَي  ،زؤر سوثاس
بةرَيزان ئةندامانى  ،كاك دكتؤر كازم ئيدارةى ئةو جةلسةية الى منة ،بَي دةنط بن كاك رزطار ،منة

بة مةرجى ئيحرتام  ،رِبَيازادى دةربزادى رايةكانى خؤى بة ئثةرلةمان ئَيرة شوَينَيكة بؤ ئةوةى خةَلك بة ئا
هةر كةسَيك قسةيةك بكات  ،ةكانى هةرَيمى كوردستانيوريوئيحرتام طرتنى دامةزراوة دةست ،طرتنى يةكرتى

ئَيمة بِريار دةدةين ض شتَيك بؤ ئةوة دةبَي لة  ،ئَيمة لة ثرؤتؤكؤَل دةيسرينةوة ،لة دةرةوةى ئةم سياغة
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ة رَيطةى بةوة نةداوة ئةندامَيكى ثةرلةمان لةسةر قسةى يةكرتى قسة ئةم ثةيرةو ،ثرؤتؤكؤل بسرَيتةوة
 .فةرموو كاك مجال تؤ قسةكانت بكة لةبةر ئةوةى ،بكات

 :مصطفىبةرَيز مجال حويز 
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ديارة كَيشةى ئَيمة لةطةَل حكومةتى ناوةند هةر لة  ،خَير هاتنى وةزيرة بةرَيزةكان دةكةمسةرةتا بة
هةموو  ،( مليؤن دؤالرةكة دةكرَي400بةاَلم بةداخةوة ئَيستاكة باسى ) ،ووةدايةتةوة كَيشةى خاك ببي

ئَيمة دوو شؤرمشان  ،وةضوكَيشةى خاكمان لة بري  ،( مليؤن دؤالر400كَيشةمان بؤتة ) ،ؤتةوةضشتمان بري
 ،ةكيان بؤ بدرَييقورباني ةكانى ديكةش هةمووضوك هةَل دةطرَي ناووديارة كةرك ،وكوكردنة قوربانى كةرك

 ،ةكانى ئَيمةى تَيدا تةسثيت كراوةرَيك مافودواى ثرؤسةى ئازادى عرياق ئَيمة ثابةند كراوين بة دةستو
سَي  ( كة هةر2007-12-31( كة سةقفَيكى زةمةنى بؤ دانرابوو )140داخةوة ماددةى )بةاَلم بة

 ،ى نةكراوةضتا ئَيستا هي ،هةم سةرذمَيرى ،رةبووهةم قة ،كردنةوةيهةم ئاساي ،هةنطاوةكانى بؤ بهاويذرَين
بؤ حكومةتى هةرَيم بؤ ئَيوةش جةنابى سةرؤكى ثةرلةمان دةستةى  ، ئاياضلى كراوةووةكةش بة نيوةقةرةب

تى ةكانى تر بكرَي لة دادطاى الهاى لة يةكَيضوك و ناوولؤبي بؤ كةرك ،هةنط نابناسةرؤكايةتى بؤ هةم
ئَيمة تةركيز بكةينة سةر  ،ةووديارة حكومةتى عرياقى بة مةبةست واى كرد ،نئةوروثا الى هاوثةميانةكا

بؤية ئَيمةش ئةطةر تةركيز خبةينة سةر ئةو  ،يةكانى خؤمان لة بري بةينةوةية كوردستانضناووجة دبو
بؤية  ،جةش حةل دةبَي زةختَيكى زؤر دةكةوَيتة سةر حكومةتى عرياقىدثَيم واية كَيشةى بو ،انةضناو

ة ضك و ناووهةنط لؤبى بؤ كةركواثةرلةمانى كوردستان ثَيكةوة هةمونيار دةكةم حكومةتى هةرَيم ثَيش
ةند ثشت بةو راثؤرت و ضتا  ثرسيارَيكى تريشم ئةوةية ئايا ،يةكانى هةرَيمى كوردستان بكةنيكوردستان

خؤيان ثارَيزطارى لة بؤ ئةوةى ثَيكهاتةكان  ؟وةوك ئامادةى كردونامةية دةبةسرتَي كة لةسةر دؤخى كةركو
 .، سوثاسةكانى خؤيان بكةنضناوج

 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئبةِرَيز د.ِرَيواز فا
 سوثاس، بةِرَيز جنان فةرموو.

 :بةرَيز جنان جبار بويا
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ثرسيارةكةم  ،ئةمن يةك ثرسيارو يةك داواكاريم هةية لة بةرَيزان ،خَيرهاتنى ميوانة بةرَيزةكان دةكةينبة
لة دةشتى نةينةوا لة قةزاى تلكَيف  ،ئةوةية بؤ هةردوو بةرَيز وةزيرى ثَيشمةرطةو وةزيرى ناوخؤية

دةستى جةماعةتى ، مابةينى تيليسكؤف بةدةستى حةشدى شةعبية َيك هةية لة بةينى بامتاوة كة بةساتر
ئةو ساترة  ، ئاياخةَلك لةمة دةثرسَي ،اتضؤى بكاتووئةو ساترة خةَلك ناتوانَي ه ، لةوَيندةرَي ئايائَيمةية
ئةو ثرسيارة بةراستى دةبَي جوابى  ،يان دروستكراوة بة هؤى كؤرؤنا ،ةيعةسكةري ،ةيئةمني ،ةيسياسي

بةس داواكاريةكةم ماوة بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان داواكاريم لة كاك خاليد هةية  ةوة،خةَلكةكة بدةين
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ئةمة لة جيهةى  ،ة لة دةشتى نةينةوا لة زومنى ئةو ماددةيةنةكانى ئَيمض( زؤربةى ناو140ماددةى )
داواكارم لة ليذنةى تةنفيزى ليذنةى حكومى  ،تةشريعى لة ثةرلةمانى كوردستان ئاطادارى ئةو مةوزوعةية

 ،هةتا بزانني ئاماجنى ئةو ليذنةية طةيشتة كوَي ،نوَينةرةكمان هةبَي لةو ليذنةية حةتا بتوانني ثَيكةوة
 .، زؤر سوثاسرت ئةوة بكةينهةتا يةك

 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئبةِرَيز د.ِرَيواز فا
 سوثاس، ليزا خان فةرموو.

 :بةرَيز ليزا  فلك الدين صابر
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئةطةر سةرؤكى ثةرلةمان دةرفةت  ،وةزيرة بةرَيزةكان نوَينةرى حكومةتى هةرَيمى كوردستان بةخَير بَين
طرنطة منيش ئةندامى ماددةى راستى ثرسى  ،قة زياتر طفتوطؤ لةسةر هةندَي بابةت هةيةبدا لة دوو دة

(140.)  
 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانبةِرَيز د.ِرَيواز فائ

  ؟ئةى بؤ ثةيوةندى بة ليذنة ناكةى ليزا خان
 :بةرَيز ليزا فلك الدين صابر

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ةندين جار هَيرش كراوةتة سةر ضةك ييوةك كاكة ،يةكيوكوك كةركبةس وة ،ة لة ليذنةوقسةمان كردو

  .خؤم دةدةم كة قسة بكةم قسةكانيشم تةواو دةكةم، ئةو مافة بةطوندةكامنان
 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 .مة دةرفةتت دةدةييَن كة قسة بكةىنا ئَي
 :بةرَيز ليزا  فلك الدين صابر

 .ةرلةمانث بةرَيز سةرؤكى
سوثاست دةكةم ئةطةر دةرفةمت بدةييَت دةمةوَيت لةسةر رةوشى تةعريب  ،بة ناوى خواى طةورةو مهرةبان

راستى كاك خاليد شوانى  ،ذمَيرى قسة بكةمووك و ثرسى سةرةكانى لةسةر دميوطرافياى كةركيو كاريطةري
وم بو بةاَلم زؤر ضاوةرَي ،ينةوردى باسى لة ثرؤسةى تةعريب كرد زؤر سوثاسى دةكوزؤر بة ضِرى و بة 
 ،ذمَيرى ئةجنام بداتعرياقى ئةمساَل بِريارى داوة سةرذمَيريش بكات كة حكومةتى باس لة ثرسي سةر

يية ئةطةر ئةمساَل بَي ئةطةر الم ن، لة( ئةجنامى بدات10ةندة بة هؤى كؤرؤناوة كة بِرياربوو مانطة )ضهةر
ةكة دا دةطوزةرَيت واى ضجنامى دةدا ئةو تةعريبةى كة ئَيستا لة ناوبةاَلم ساَلَيكى تر ئة ،ئةم ساَليش نةبَي

ورى داقوق بة تةواوى ضؤلبكرَيت كة وثانزة طوندى كاكةيي لة سن ،ة كة نزيكةى ثانزة طوندى ئَيمةوكردو
وككردنةوةى ثرسى كورد لةو ضضؤن بَلَيني ب ،ذمَيرىةبَيت لة داهات و لةسةر ثرسى سةرئةمةش تةئسريى د

دةكةوَيت هةركاتَيك ونى بؤمان دةربة رو ،ذمَيرى عرياق بدةينةوةوى سةرئةطةر ئاورَيك لة مَيذو ،ةةيضناو
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يةكان ضِرتر ية كوردضئةوة ثرؤسةى بة عةرةبكردن لة ناو ،كوبَي لة كةركووثَيطةى سياسى كورد الواز بو
وَيت بة بةَلطةوة دةمة ،وةونى ثرؤسةى تةعريب زياتر رةخساوونى بةردةوام ب، دةرفةت بؤ بةرَيوةضوبؤتةوة

( بكةين سةبارةت 1957ذمَيرى ساَلى )طةر بَيتو سةيرى ئةجنامةكانى سةرئة ئةوةتان زياتر بؤ شيبكةمةوة
رَيذةى توركمان لة  ،ةوبو % 28ة رَيذةى عةرةب لةوبو %48دةبينني لةوَي رَيذةى كورد لة  ،كوبة كةركو

ئةو كاتة ثرؤسةى  بكةين كة 1997رى ئةجنامى ساَلى بةاَلم ئةطةر سةيرى ئةجنامى سةرذمَي ،وةبو% 21
هةروةها  %،72واتا كةمينة عةرةب بؤتة زؤرينة بؤتة  %،20وة كورد بؤتة ودا بتةعريب لة قيمة

ئَيستا بةردةوام بَي و ئةطةر دؤخةكة بةم شَيوةيةى  %،6توركمانيش ديسان رَيذةى كةم بؤتةوة بؤتة لة 
 ،ةكانى دةرةوةى هةرَيمية كوردستانيضرذمَيرى داهات و تايبةت بة ناوسة 1997شَيوةى ساَلى ديسان هاو

جؤر ابةت هةية كة لة ذَير ناوى جؤراوهةر سةبارةت بةم ثرسة هةندَيك ب ،ئةجنامى دَلخؤشكةرى نابَي
َيوةى ضواى ثرؤسةى ئازادى عرياق لة ضواريةكةم لة د ،ةكة دةمةوَي باسى لَيوة بكةمضدةطوزةرَي لة ناو

 ،مليؤن دينارى ثَيدراوة( 20) هةر خَيزانَيك بِرى ،و كرانةوةوردةكان قةرةبوعةرةبة هاو( 140) ماددةى
انةوة بؤ داواى طةِر ةبةاَلم ئَيستا ذمارةيةكى زؤر لةو عةرةبان ،اونةتةوة شوَينةكانى خؤيانيش طةِرئةوان
وة فؤرميان لة وتؤمار كرد ئةوةى منيش بيزامن فيدؤى سَي هةزار لةو عةرةبانةى ناويان ،وك دةكةنوكةرك
دادطاى بةرَيزان دةكرَي هةرَيمى كوردستان لة رَيطةى  ،ئةم ثرسة زؤر جدية ،هَيندراوةووك بؤ دةركةرك

وك و حكومةتى عَيراق وجَيي كةرك، هةروةها حكومةتى خؤةركردنى بداتفيدراَلى بؤ هةوَلى ضارةس
وك ثر وورى كةركوةند هَيزَيكى عةرةبى لة سنضلةسةردةمى كابينةى بةرَيز عادل عبداملهدى بِريارى دا 

ئةطةر حكومةتى كازمى ئةم  ،ةبَيتووى هةزار كةسَيكةوة دةكدارةكانى لة سةرضضةك بكرَين كة ذمارةى 
هةر بؤ بري  ،وكوجار ئةمةش دةبَيتة كَيشةى ديكة بؤ دؤخى ئةمنى كةركيارة هةَل نةوةشَينَيتةوة لة دوابِر

لة هَيزةكانى عةرةب دروست  ى عرياق بِرياريدا هَيزَيكحكومةت 2007ساَلى  هَينانةوة دةطةرَيينةوة بؤ
ةكةوة رؤشتنة ضئةطةر بة بريتان بَي دواتر داعش تؤقى هةر ئةو هَيزة بة  ،بكات بة ناوى هَيزى سةحوة

 وترين كات هةوَلى هةَلوةشادنةوةى ئةموثَيويستة بة ز ،ناويان و بةردةوام ثةالمارى كوردةكانيان دةدا
ةكان يية عرياقيزة نيزاميلة بِرى ئةوة هةوَل بدرَيت ثَيشمةرطة و هَي ،وك بدرَيتوبِريارةى ثارَيزطارى كةرك

، يانيش ثَيكهَينانى وبةرىوةكانى دةورضك و ناوووثَيكةوة رؤَليان هةبَيت لة ثارَيزطارى كردن لة كةرك
ةكانةوة فشار لةسةر يةى فراكسيؤنة كورديهةروةها لة رَيط ،انةضهَينانى ئةو ناوهَيزَيكى هاوبةش لة ثَيك

 ،بؤ ئةوةى خوَيندنةوةى دووةم سَييةم بؤ ثرؤذة ياساى ثَيكهاتةكان بكرَيت ،ثةرلةمانى عرياق دروست بكرَي
ة ضتايبةت لة ناوبة ،مافى ثَيكهاتةكان بثارَيزَيت بيَب بة ياسا ئةو ثرؤذة ياساية تا رادةيةك دةتوانني

سياسي هانى  مادةيةكى ثرؤذة ياسايةكة هةر اليةنَيكى سياسي يان كةسايةتىةكان بة ثَيى يكوردستاني
و قسةكامن لة كؤتايشدا وزؤر سوثاس هةر ئةوةندة ب ،هاتةكان ئةوا سزا دةدرَيتخةَلك بدات دذى ثَيك

، دانة ئةجنامية لةسةر كوردانى كاكةيي لة خانةقني هاتيئيدانةى تةواوى ئةو هَيرشانة دةكةم كة بةم دوا
رى هةولَير لة وو بؤ شاديسان يةكَيك لة بريندارةكامنان هَيندراب ةر دوو سَي رؤذ ثَيش ئيستاه
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وةها داواكارم لة سةرؤكى حكومةت و هةروةها لة حكومةتى ، هةرى دوايي كردضنةخؤشخانةى رزطارى كؤ
 ،ة بدةنةوةانضهةنطى لةطةَل حكومةتى عرياق ئاورَيكى جدى لةسةر ئةو ناواهةرَيمى كوردستان بة هةم

 2014سى ساَلى ونوييةكان  ترسى ئةوةمان هةية ضارةةكان وةكو ئَيزديترسى ئةوةمان هةية وةكو كاكةي
 .، زؤر سوثاسوى ئَيمة ببَيتةوةوروبةسايدَيكى ديكة رو، جينؤبارة بَيتةوةودو

 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئبةِرَيز د.ِرَيواز فا
 سوثاس، كاك رؤميؤ فةرموو.

 :ؤ حزيران نيسانبةرَيز رؤمي
 .كى ثةرلةمانبةرَيز سةرؤ

دوو ثرسياريشم بؤ وةزيرة  ،ةكم لةسةر راثؤرتة هاوبةشةكةى هةردوو ليذنة بةرَيزةكان هةيةيمن تَيبيني
يةكةم بةداخةوة راثؤرتى راثؤرتة هاوبةشةكةى هةردوو  ،بةرَيزةكان و تَيبينيةكيشم بؤ جةنابتان هةية

 ،و ليذنةى ثَيشمةرطة يةكانى دةرةوةى هةرَيمى كوردستانة كوردستانيةكانى دةرةوةى ناوضضليذنةى ناو
تى نةتةوةيي تةواو ثشتطريى ثاَلثشتى سةرجةم ؤنى هاوثةميانى يةكَييدواى ئةوةى كة ئَيمة وةكو فراكس

ة ضناومةسةلةى باسكردنى ثَيكهاتةكان لةخَيرايي و هاتنة سةر ، بةاَلم زؤر بةخاَلةكانى دةكةين
  ،ورى هةميشةيي عرياقةوةوى دةست( 140) ةكانى ثةيوةست بة ماددةىضلة ناو دياخو ،ةكاندابِرَيندراو

وة و تا ئَيستاش سةرجةم هَيزةكانى  2014مشان ئاطادارين دواى هاتنى داعش لة ساَلى ووئَيوة ئاطادارن هةم
ةروةها خوشك و ه ،ةكان ويدى شةعبى كةوتونةتة راونانى رؤَلةى ئةو ثَيكهاتانة وةكو كلدو ئاشوريشةح

 ،كنوووكانة بوون كة بة ذمارة بضضوطةورةترين قوربانى كة داويانة ئةو دوو نةتةوة ب ،برايانى ئَيزدى
ة ضوة بؤ ديفاى كردن لة خاكى خؤيان و هةروةها ديفاى كردن لة ناووبةاَلم مقاوةمةى طةورةشيان كرد

وسرَيت كة ثةيوةستة وجؤرة راثؤرتانة دةن بؤية من داوا دةكةم جارَيكى تر كة لةم ،يةكانى خؤيانويمَيذو
ونرتو ضاالكرتو باشرتو جوانرت وراستى دةبَي شَيوةيةكى جياوازتر و ر، بةوى ثَيكهاتةكانوبة ذيان و داهات

لةسةر ئةوة ئةطةر ليذنةكان بيانةوَي تةعقيب  ،ة رةخنةومن طومت تَيبينيم هةية نةم طوتو ،سرَيتةوةوبنو
وة دةورى ثةرلةمانى كوردستانيش وئَيمة شةخسى زؤر نيطةران ب ،ةراننيتر زؤر نيط شتَيكي ،بكةن

ئَيوةى كورديش بة موسَلمان كورديش بة موسَلمان ناو بنَيني بؤ ئةوةى  ، ئاياوةوتةئكيدمان لةسةرى كرد
بة ناوى نةتةوةى خؤمان كة لة دةورةى دووةمى ثةرلةمانى  دياخو ،ئَيمة بة كريستيانةكانيش ناو بنَيني

رى ووسى دةستووسينةوةى رةشنووين لة لَيذنةى نووةكان بيدستاندا خؤمان نوَينةرى كلدو ئاشوريكور
ى ئَيستا زؤرينةى كورد ئَيمة بة مةسيحي ضبؤ ،وةوبة طةىل كلدانى ئاشورى سريانى ئات ،هةرَيمى كوردستان

ناو بنرَيم دةلَيم برا  انيمن هةر كاتَيك بة كريستي ،انةكان ئَيمة باس دةكرَيتيو ناخؤشرتيش بة كريستي
ثرسيارى من بؤ بةرَيز وةزيرى ثَيشمةرطة ئةوةية زؤر جار باسى  ،موسَلمانةكانى هةرَيمى كوردستان

تان ئَيمة لةطةَل تدانيشنت كراوة لةطةَل نوَينةرانى سوثاى عرياق و جةنابتان طو ،ةندةها رَيكةوتن كراوةض
، ئايا دى شةعبىحةشنةوةكان لةطةَل وكؤبو ،انيشتنةكاند ،يةعنى رَيكةوتنةكان ،دى شةعبى دانانيشنيحةش
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و يةو تةعدايانةى كة لة كوردكاريسةرجةم ئةو ثيَيشيل زؤرى ياخود بةشى هةرة من دةثرسم ئايا
هةر ئةو هَيزة جؤراو جؤرانةية  ،ثَيكهاتةكانى تر بة تايبةتى بة تةحديدى لة بةشى نةينةوا دةكرَي

ونةوانة كة تةرةفى موقابيل وةندة زؤر بة طومامن لةسةر ئةو كؤبدى شةعبى نني و من شةخسى ئةوشحة
بؤ بةرَيز وةزير كاك خاليد شوانى كة باسى لةوةى  ،َي ئَيمة بطةينة هيج ئةجنامَيكضة و ثَي نايجدى ني

بؤ ضارةسةركردنى  ،ية لة دانيشتنةكان بؤ ضارةسةركردنى ثرؤذةيةكيكرد كة حكومةتى عرياق جدى ن
ثؤست كة هةَلة نةت لة كورد ( 62) هةر جةنابيان باسى ئةوةيكرد زياتر لة ،ةرةكانة كَيشة لةسضناو

ئةو شتة  ،ةكانى دةشتى نةينةواش بة هةمان شَيوةضوكدا و لة ناوووةرطرياوةتةوة دراوةتة عةرةب لة كةرك
ةر ئةم ئةط ، ئاياركةية بةردةوامةضدةكرَي طؤرينى دميوطرافى لة دةشتى نةينةوا لة شةو رؤذ تا ئةم 

 ؟مةسةلةية هةر بةردةوام بوو حكومةتى عرياق و سةركردايةتى سياسى كوردستان ض بةديلَيكى تريان هةية
سةرؤكى ليذنةى كاروبارى  ،ؤمنيوةزيرى ثَيشمةرطة ببورة تَيبينيم بؤ جةنابيشتان ماوة من سةرؤكى فراكس

كى ثةرلةمان وةكو نوقتةى نيزام جةنابى سةرؤ ،كردؤتةوةيةوة دةستم بةرزكؤمةاَليةتيم من لة بةياني
مةجالتان بة من نةدا لة  ،ئةندامى بةرَيز نوقتة نيزامى خؤيان قسةيان لةسةر كرد دةزيك زياتر لة ن

 ،هةمان شَيوة كة من باسى مةسةلةيةكى زؤر حةساسم دةكردووش بةنةوةكةى دانيشتنى رابردووكؤب
بارى ووى كاروةوة لة رولة دوو رو ،ئَيمةمةسةلةى زيندانيان بوو كة ثةيوةست بوو بة ليذنةكةى 

 ........كؤمةاَليةتي و لة رووى 
 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

ة ضبةس قسة لةسةر ناو ائَيست ،كاك رؤميؤ خؤت كاتى خؤت دةكوذى لة شوَينَيك كة نابَيت ئةوة بكةى
 .يةكانى دةرةوةى ئيدارةى هةرَيمةكوردستاني

 :يؤ حزيران نيسانبةرَيز رؤم

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ؤنةكة زياتر لة دوو كةس يؤتة ثَيش لة ثةرلةمانى كوردستان كة فراكسيؤنَيك ئةطةر لة فراكسواض

من ثَيم واية يةكةم جار مةجال دةدرَي بة سةرؤكى  ،هةمووشيان ئةندامةكان بيانةوَيت قسة بكةن
 .،  سوثاسةوانةية لةطةَل رَيزم بؤ جةنابتانضو ثَيى لةطةَل ئَيمة بة راستى تةواضكة ،فراكسيؤن
 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 سوثاس، كاك جالل فةرموو.

 بةرَيز جالل حممد عبداللة:
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

شوانى  كاك خاليد ،ثرسيارم بؤ هةرسَي وةزيرة بةرَيزةكةية بةخَيرهاتنيان دةكةم ،بة ناوى خوداى طةورة
من دةلَيم  ،باسى ذمارةى زؤر مةترسيدارى كرد لةسةر كوشنت و ترس و تؤقاندن و زةوى زةوتكردن

؟ هةموو رؤذَيك سةقفى مةتاَليبى حكومةتى ضيية و كةيةضارةسةرى كؤتايي لةطةَل حكومةتى عرياق 
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اك خاليد زياتر حةىل نيهائى بة مةزةندةى من ك ،عرياق زياد دةبَيت بةرامبةر بة هةرَيمى كوردستان
يةك خيتابى كورد بةرَيزان  ،ؤن دةكرَي باسى يةك خيتابى كردضحةلة نيهائى  ،ؤ دةكاتوضلةطةَليان هاتو

تى نيشتيمانى هاتةوة ناو ئةورؤكة ئةو دانيشتنة كرا فراكسيؤنى يةكَي ،ئةمن بؤ مَيذوو ئةو قسة دةكةم
سيؤن و بة ئؤثؤز ،و بؤ هةموو فراكسيؤنةكانى ترهاتةكان ةكةوة هةموو رَيزم بؤ هةموو ثَيكثةرلةمان و بةي
يت و ثارتى ونكة كة يةكَيض وة بةو بَي ثارةية،ؤ سةيركة بازار ئَيستا كةمةك جواَلبةاَلم بِر ،بة دةسةاَلتةوة

يت و ثارتى يةك دةبَي دَلنيابن يةك خيتاب هةبَي هةموو ديسان دةَلَيم ريزم بؤ هةموو فراكسيؤنةكان يةكَي
يت و ثارتى يةك بَي لةو قؤناغة ةند طرنطة يةكَيض ،تةنيا كؤبيتةوة دةرةقةتى كوردستان نايحكومةتى دوو

ةوتنة دةكرَيت لةطةَل كدوو بؤ وةزيرى ثَيشمةرطةى بةرَيز باسى ئةو رَيك ،هةستيارةدان ئةوة يةك
مةرطة وة ئينشااللة ثَيشكة طةرِا ، من دةثرسم ئاياحكومةتى عرياق و لةطةَل وةزارةتى ثَيشمةرطة

نابَيتة قةَلغان بؤ ثاراستنى جةيشى عرياقى لةو  تةوة ئاياى بة كةرامةتةوة دةطةريََِيتةوة بةسةربةرزدةشطةِر
 ،ة بطةرَيتةوةي بةو سةربةزياوة دةبَىضونكة ثَيشمةرطة طةِر ،ةى كَيشةى لةسةرة ئةوة زؤر طرنطةانضناو

ئةوةى  ،ابيَن و ثَيشمةرطةش باجةكةى بداتضونكة بةس بةرطرى لة جةيشى عرياقى بكات ثَي لةسةر ثَي د
 .ت بة نوَيذي جةذن نوَيذى جومعةيةوةزيرى ناوخؤ باسى ئَيستا يان داهاتوو سةبارة

 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئبةِرَيز د.ِرَيواز فا
 سوثاس، كاك زاهر فةرموو.

 :حممد على ظاهر بةرَيز
 .َيز سةرؤكى ثةرلةمانبةر

من دوو ثرسيارم هةية  ،بةخَيرهاتنى ميوانة بةرَيزةكان دةكةم ،نبةناوى خواى طةورةو مهرةبا
، بةاَلم بة فرسةتى دةزامن لة وةزيرى ثَيشمةرطةوة وةزيرى شم بة تايبةتى ئةو دانيشتنة نينةثرسيارةكاني

بةرَيز وةزيرى ثَيشمةرطة  ،ناوخؤ دوو ثرسيار كة ثرسيارى داواكارى خةَلكة ئةو ثرسيارةيان لَي بكةم
، و مردوون ووةَيك لة ثَيشمةرطة لة كاتى دةوامدا لة كاتى ئةركدا بة هةر هؤكارَيك بَي وةفاتيان كردكؤمةَل

ةطةر بة شةهيد ئ ؟ى نةكراوةتةوة و بة شةهيد هةذمار دةكرَينيئةوانة تا ئَيستا مامةَلةكانيان يةكال ئايا
هةموومان دةزانني مووضةى رة ؟ ثرسيارَيكى ديش بؤ وةزيرى ناوخؤ ديايةيضبةر هةذمار ناكرَين لة

نيان ثارةيةكى زؤر كةم وةر وبو نيشينى هَيزةكانى ناوخؤ موضةيةكى زؤر كةمة لة كاتى خانةنشنيخانة
نشينى هَيزةكانى ناوخؤو ئاسايش و ضارةسةركردنى كَيشةى خانةية بؤ ضيثرؤذةى وةزارةت  ،  ئايادةطرن

 .، زؤر سوثاسان بدةيةوةحةز دةكةم وةاَلمم ئةطةر هيج ثرؤذة ياسايةك هةية بنَيردرَيتة ثةرلةمان
 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

هةموو ئةو  ،نةوةووناوة بؤ كؤبدى ئةو تةوةرة بن كة ئَيمة دامانبةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان ثابةن
 ،، رةواندروسنت نحكومةتى هةرَيمى كوردستان دةكة بابةتةى بةرَيزتان ئاراستةى بةرَيزان وةزيرةكانى
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ية لة يكاك جالل نوقتةى نيزام ،سةملا خان فةرموو ،بةاَلم دةبَي لة شوَينى خؤياندا ئةو ثرسيارانة بكرَين
 .ئةوة سةملا خان جةنابت قسة دةكةىدواى  ،ةندضةند لة ماددةى ضبِرطةى  ،ةندضةى دماد

 : بةرَيز جالل حممد امني
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 ،فةزل ناكرَي تى دوو هَيزى سةرةكنين  لةسةر قسةكانى كاك جالل وا ديارة ثارتي و يةكَيراو تَيبينى م
راى من ئةوةى كة ، بةبةاَلم هَيزى تر هةن لةم ثةرلةمانة ئةم ثةرلةمانة سةرجةم كةس و اليةنةكانى لَيية

كة خاوةنى يةك ئةوةى  ،تى سةرجةم هَيزو اليةنة سياسيةكانىتايبةتة بة ئةوةى تةنيا ثارتي و يةكَي
 ،دارن لة نيزامى سياسى ئةوةى كة هةيةشكورسى بَي تا ئاخري كورسى نوَينةرايةتى طةىل كورد دةكةن و بة

 .تىبؤية داواكارم ئةوة بسرَيتةوة تةنها ثارتي و يةكَي
 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

ئةوانةى كة تةنها يةك كورسى ثةرلةمانيان هةية  بةرَيزتان ،توةوبةاَلم ئةوة هيج قسةيةكى خراثى نةطو
، هةموو هَيزى دةست بَيننهَيزة سياسيانةشى تةنانةت نةيانتوانيوة كورسى لة ثةرلةمان بة ئةو
ثارتى يت و مان ثَيكةوة جوانني من هةستم نةكرد كاك جالل بةس وتبَيتى بةس يةكَيولَيطرياون و هةمورَيز

 .هةن، بةلَي فةرموو سلمة خان
 :ةرَيز سلمة فاتح تؤفيقب

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
راى بة ،ونيان لة ثةرلةمانهةروةها لة وةزيرة بةرَيزةكان ئامادةبو ،دةستخؤشيم هةية لة ليذنة بةرَيزةكان

كة هةموو  ،يةكانيةم هةية لة هةموو حزب و اليةنة سياسيوكيةكيش ئةم داواكاريوتايبةتى من وةكو كةرك
ةكانى ية كوردستانيضة دابرَيندراوةكان و ناوضوك و ناوووةال بنَين و ثرسى كةرك ةكانى خؤيانيناكؤكي

ونى ثارَيزطارَيكى كورد لة وراستى بضونكة بة ،ةرَيم بكةن بة ثرسَيكى نيشتيمانىدةرةوةى ئيدارةى ه
دةكات  ك ضارةسةروانةدا بة تايبةتى لة كةركوضوك ثَيم واية بةشَيكى زؤرى لة كَيشةكان لة ئةم ناووكةرك

سازى باشرت و انني هةنطاوَيكى باشرت لة زةمينةو بَيطومان يةك طوتارى اليةنة سياسيةكان وا دةكات كة بتو
ة ضوك و ناووَينةوة كةركةكان بطةِريبؤ ئةوةى كة هَيزى ثَيشمةرطةو هَيزة ئةمني ،خَيراتر بندرَيت

ونى ثارَيزطارَيكى واليد شوانى دةكةم ببؤية من ثرسيارةكةم ئاراستةى بةرَيز كاك خ ،يةكانى تريكوردستان
ضونكة  ،ض نةتيجةيةكوة بة كوَي و دواين هةوَلةكانى ئةو وةفدة طةيشتؤتة ووك طةيشتوكورد لة كةرك

هةم هةنطاوَيكى  ،ةكان خؤش دةكاتيوكيووك هةم دَلى كةركونى ثارَيزطايةكى كورد لة كةركوراستى بوبة
 .، زؤر سوثاسريزى كورد دةر دةخاتكطرتووى يةكباشى ية

 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئبةِرَيز د.ِرَيواز فا
 كاك كاوة فةرموو.
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 :بةِرَيز كاوة عبدالقادر حسن
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 ايائ ،وسينطانةى دكتؤر خةسرؤ باسى كردوبةاَلم بة كورتى لةسةر ئةو ن ،ديارة زؤربةى قسةكانى من كران
كومةت لة رَيى راثؤرتةكانيان بطوازنةوة و ضانة بؤ حنة واقعى ئةو ناوةند توانيوياضوسينطانة تا وئةو ن

خاَلَيكى تر ديارة ئةو  ،سينطانة بكرَيتوونى ئةو نوضوياخود بؤ ،راوة كار لةسةر راثؤرتىضةند توان
 2007-12-31ورى عرياق دةبواية لة وةكانى دةرةوةى هةرَيم بة ثَيى دةستية كوردستانيضانة ناوضناو

تايبةت بةشَيك لة ئةتوامن بَلَيم عةرةبة ووة لة شارعى عرياقى بةئَيستا جةدةلَيك دروست ب ،اتبايةكؤتايي به
-31بةر ئةوةى بة ثَيى ماددةكة دةبواية لة ، لةوةضوشؤفينيةكان باس لةوة دةكةن كة ئةو ماددةية بةسةر 

راثرسيش ئةجنام بدرابايةو  وةونة ئاسايي بكرابانايةضاساَل بةر لة ئَيستا ئةو ناو (13) واتا 12-2007
تةرخةمى سةركردايةتى سياسي كورد َيمة ثَيمان واية بةشَيكى بؤ كةمئ ،كة نةكراو و بةداخةوة

شَيك لة برادةرانيش خاَلَيكى تر كة بة ،جَي بكاتنى فشار دروست بكات و ئةمة جَيبةكة نةيتوا ،دةطةرَيتةوة
اى ئةوةى كة ئيًَستا لة ذَير ةية سةرةِرضهاواَلتيان لةم ناوباسيان كرد كةوا بؤ بةرَيز وةزيرى ناوخؤ ئةوةية 

اَلتى وبة داخةوة كة وةك هاو ،وةودةسةاَلتى حكومةتى هةرَيمى كوردستان نني معاناتى تريان بؤ زياد ب
كورديش هةذمار ناكرَين بةوةى كة لة بازطةكانى ئةو بازطانةى كة دةيانةوَيت بَينة هةرَيمى كوردستان 

 ،زؤر جار ناهَيَلرَيت بَينة هةرَيمى كوردستانةوة ،اكان دةيان كَيشةيان بؤ دروست دةكرَيت وبازطة جيا جي
ضونكة ثَيشرت بة فةرمى ثرسيارم لة بةرَيز وةزيرى  ،تريشم هةبوو نازامن بيكةم يا نا ديارة من ثرسيارَيكى

ادةكةى تَيثةريوة تا ئَيستا ناوخؤ كردبوو سةبارةت بة بازطةكانى نَيوان هةولَيرو سلَيمانى بة داخةوة و
 .زؤر سوثاس ،راستةى جةنابيان دةكةمجةنابيان وةاَلمى نةداوينةتةوة كة ئةوةش رةخنةيةكة ئا

 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 .، شنؤ خان فةرمووبةلَي وةاَلمت دةداتةوة
 :بةرَيز شنؤ اشقى عبداللة
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .من كرا زؤر سوثاسثرسيارةكا
 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 سوثاس، حسيبة خان فةرموو.

 بةرَيز حسيبة سعيد ابراهيم:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةخَيرهاتنى وةزيرة بةرَيزةكان و سكرتَيرى ئةجنومةنى وةزيران دةكةم دةستور طرَيبةستة لة نَيوان 
و  ةكان بةرانبةر بة خةَلكير وةكو خؤى جَيبةجَي نةبَيت ثَيشةَلكاريوو دةستوثَيكهاتةكانى عرياق تاوةك

لَيرةدا ثرسيارى من بؤ  ،بةردةوام دةبَيت (140) خاكى هةرَيمى كوردستان و تايبةتةن سنورةكانى ماددةى
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دةوامى لة ئةطةرى بةر ،غدا ئةوةيةةبارى دانوساندن لة نَيوان هةرَيم و ببةرَيز وةزيرى هةرَيم بؤ كارو
ثالنى جَيطرةوة بؤ ثاراستنى ذيانى ( 140) ورى ماددةىوةكانى سنضرو داطريكردنى ناووثَيشةَلكارى دةستو
اندنةوةى هَيزةكانى َيك ديارى كراوة بؤ طةِرنةوتكهيج رَيك ؟ ئاياي دةبَيتضانةى ضخةَلكى ئةو ناو

طرتنةوةى شمةرطة ئةوةية ثرسي يةكةزيرى ثَيثرسيارى دووةميشم بؤ بةرَيز و ؟انةضثَيشمةرطة بؤ ئةم ناو
هَيزةكانى ثَيشمةرطة يةكَيكة لة كاريطةرترين فاكتةرة بؤ رَيطرى كردن لة هةموو تةحةدي و ناوخؤو 

ذَير فةرمانى وةزارةتى ثَيشمةرطةو خستنةوةى لة ذَير يةك سةقفداو لة، هةروةها رَيكيةكانيدةرةك
خستنةوةى هَيزةكانى وة هةوَلى يةك 2007لة ساَلى  ننيةكدارةكان  وةك دةزاض ،بةرثرسى هَيزى يةكةمة

وةكو وةزارةتى مةعنى لةطةَل  ، ئاياساَلة ئةو ثرسة بَي ئةجنام مايتةوة (13) ثَيشمةرطة دراوة ئةوة ماوةى
 ة بري لةوة بكةينةوة كة ثرؤذة ياسايةك رَيك خبةن و ئاراستةىوحكومةتى هةرَيمى كوردستان كاتى نةهاتو

طرتنةوةى هَيزةكانى ثَيشمةرطة تاوةكو هَيزو ذيانى حكومةتى هةرَيمى تان بكةن بؤ يةكثةرلةمانى كوردس
دوا ثرسياريش بةرَيز سةرؤكى  ؟ةكان كاريطةريان زياتر بَيتية دةرةكييكوردستان بةرامبةر تةحةدي

َيك لة م داواى سِرينةوةى قسةكانى يةك(2) بِرطةى( 55) ة بة ثَيى ماددةىيةويثةرلةمان خاَلَيكى ثةيِر
بهاند كة ئةو دؤخةى ئَيستاى هةرَيمى وثةرلةمانتارة بةرَيزانة دةكةم كة ريفراندؤمى بة ئةطةرى ئةوة ش

ةوانةوة ريفراندؤم زؤرترين دةسكةوتة لة مَيذووى طةىل ضبة ثَي ،ةوكوردستان لة ئةطةرى ريفراندؤم بو
 .، زؤر سوثاسطيانيان لة دةست داوة كوردا بؤ هةموو ئةو كةسانة ئةو كوردانةى كة بؤ خاك ذياون بؤ خاك

 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئبةِرَيز د.ِرَيواز فا
 سوثاس، رؤذان خان فةرموو.

 :بةرَيز رؤذان ابراهيم على
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

من ثرسيارى يةكةمم بؤ ئةندامانى شاندى حكومةتة، لةمَيذة ئَيمة قسة لةسةر كةركووك دةكةين، 
ودسى دَلى كوردستان داناوة، لةطةَل ئةوةشدا هةندَيك ضارةسةر هةية الى خؤمانة لة كةركووكمان بة ق

حكومةتى هةرَيمى كوردستان، يةكَيك لةوانة هؤكار ضيية بؤ دةست بةكارنةبوونى سةرؤكى ناوضةى 
ةى دةرةوةى ئيدارةى هةرَيم ئةمة يةكَيكة لة ضارةسةرةكان، ئةطةر ئةم سةرؤكى دةستة دابنرَيت و هؤكارةك

ضيية؟ ثرسيارَيكى ترم سةبارةت بة ثارَيزطارى كةركووك وةكو هةموو ئةندامةكانى هاورَيم كة كرديان 
هيوادارم دانانى ثارَيزطارَيكى كورد لة كةركووك نةبوونى يةكريزى هَيزةكانى كوردستانييةكان نةبَي و 

ةكةى بِريارة لة كؤتايي ئةمساَلدا ثرسيارَيكم بؤ بةرَيز كاك خاليد شوانى دةست خؤشى لَي دةكةم بؤ راثؤرت
( و 140ة كَيشة دروست ناكات بؤ ماددةى )يسةرذمَيرى طشتى بكرَيت لة عرياق، ئايا ئةم سةرذمَيري

( و ئةجنامةكانى و سةبارةت بة 140ناوضةكانى ترى ئةم ناوضةية و، دووش ناوةسيَت لةطةَل ماددةى )
هةموومان ئةو راستيية دةزانني كة كةركووك لةوانةية  يانى كةركووك بؤ بةرَيز وةزيرى ناوخؤيهاوواَلت

هةرَيمى كوردستان و عراقدا، بةاَلم ناكرَي  وةكو دةروازةيةك بَي بؤ ثارَيزطاكانى ترى عرياق لةطةَل
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هاوواَلتيانى كةركووك وةكو ثاريًََزطاكانى ترى عرياق مامةَلةيان لةطةَل بكرَي، وةكو ئةندامَيكى ترى بةرَيزى 
هاورَيم ئاماذةى ثَيدا كةركووكييةكان  لة بازطةكان كَيشةو طرفت دَيتة رَيطةيان، هةندَي جار ئاستةنطيان بؤ 

رَي لة كاتى هاتووضؤ كردنياندا بة تايبةتى لة بازطةى شَيراوة، هؤكارى ئةمة ضيية ئةطةر دروست دةك
 بؤمان روونكةنةوة، سوثاسيان دةكةم.

 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئبةِرَيز د.ِرَيواز فا
 سوثاس، كاك ثَيشةوا فةرموو.

 :ىطاهر مصطفبةرَيز ثَيشةوا 
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
لَيدوان و قسة لة دةرةوةى ثةرلةمان كاريطةرى ئةبَي لةسةر ئةوةى  ،اوة با قسة بكةكةسى تر ئةطةر م

  .ةندةم كةس ئةبَي لة قسةكردن لة هؤَلى ثةرلةمانضناوةكة 
 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

ئةوة ريزى  ،ةكاك ثَيشةوا ناوى جةنابت تةبعةن ئةوة ريزى يةكةمم ،ناوةكان مونا خان دةينوسَيت
 .، ناوى جةنابت ئة لَيرةيةئةوة ريزى سَييةمة ،ةةممودو

 :ىطاهر مصطفبةرَيز ثَيشةوا 

 .ى ثةرلةمانبةرَيز سةرؤك
بةاَلم ثاَلثشتى قسةى كاك  ،ضةندة بابةتةكة ئةوة نةبووسوثاس هةر  ،ةند جارَيكة دةيدةمضسةرجنَيكة 

ى ضشَيك لة قسةكانى بةرَيز كاك ئازاد كورةهةروةها بة ،سةروان دةكةم لة بابةتى ثلة بةرزكردنةوة
ك هاتنى خةَلك زؤر ثرسياركرا لة حكومةتى وبةرَيز وةزيرى ناوخؤ لة بارةى كةركو ،ثاَلثشتى دةكةم

نةوةى نةخؤشى كؤرؤنا هةوَلةكانتان مايةى ووبووبةرولة بابةتى رو ،وةوهةرَيمى كوردستان درَيغيتان نةكرد
انى هةرَيمى كوردستان يواَلتيَيمة بةوة دةزانني ئةوةى كردتان بؤ ثاراستنى هاوئ ،رَيز لَينانة رَيز لَيطرتنة

يةعنى راستة هؤكارة  ،ةكانى دةرةوةى ئيدارةى هةرَيمى كوردستانضيانى ناويتاَلو، بةاَلم تايبةت بة هاوبوو
اخؤشيان بةاَلم ئةوانيش وةك كوردَيك هةستَيكى ن ،ةعقول و لة جَيى خؤيةتى و دروستةموبةريرةكةى م

ةكى يواَلتى ثارَيزطايويةعنى مامةَلةيةكيان لةطةَل دةكرَيت وةكو ها ،بؤ دروست دةبَي كاتَيك لة بازطةيةك
هيوادارم يةعنى ميكانزمَيك خؤتان شتَيك بدؤزنةوة كة مامةَلةكة لةطةَل ئةوانيش  ،ديكةى عرياق

ةى ضويداو لة ناووئةوةى لة كفرى ربةرَيز وةزيرى ثَيشمةرطة دةربارةى دؤخى  ،طؤرانكارى بةسةر دابَي
يةعنى  ،داريى طشتى وةزارةتى ثَيشمةرطة رايطةياند كة ئَيوة ئاطادار ننينبةرَيز ئةمي ،ويداوطةرميان ر

طرَيبةست لة نَيوان دوو هَيزى  ،ئةثرسم لة ئَيوةى بةرَيز جةنابت وةزيرى وةزارةتَيكى ضؤن ئةبَي سةفقة
ئةمة هةيبةت و هةروةها شكؤى ئةم وةزارةتة ناخاتة ذَير  ، ئايانئَيوة ئاطادار نةب ،ئةمنى رووبدات

ذَير دةستى ئَيوةدا بة بَي ت كة ضؤن لةناطرَيئَيوة لةم وةزارةتة ثرسيار هةَل دةسةاَلتى ، ئاياثرسيارةوة
دار ئاطادارى ئَيوة رَيكةوتن ئةكرَي لةطةَل هَيزى عرياقى و ئةميندارى طشتى وةزارةتةكة دةَلَيت ئَيمة ئاطا
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ةكان بؤ بةرَيز خاليد شوانى ثرسيارم هةية لةم كاتةدا كة ئَيمة ية كوردستانيضلةبارةى دؤخى ناو ،نني
ةيةك ضةند ناوضؤ راكان سعيد لة يةكان قسة دةكةين ئةمِرية كوردستانضوين بة قسة لة بارةى ناوودانيشت

 ،وةوخؤشخانةو قوتاخبانةى راطةياندثرؤذةى قريو نة ،وردة كراوى عةرةبنولةو كؤمةَلطايانةى كؤمةَلطةى ها
هَيندراونةتة ئةوَي  2003ؤ بة فعلى لةسةر ئةرز ئةجناميان دةدات و ئةو كةسانةى هَيندراون ثَيش ئةمِر

ةند ضانةى كة تاوانى داعشيان تيدا ئةجنام دراوةو ثرؤذةو خةستةخانةو ضئةو ناو يبةاَلم ناوى قوربانيان
ة ضئَيستا بة جدى بابةتى ناو ةغدا، ئايانة بضرسم كة ئَيوة دةمن ئةث ،شتَيكى ديكةى ئةجنام داوة

ضونكة بةراستى الى  ،يان تةنها بابةت مووضةية ،ةر بكةنةكان ثرسَيكة كة ئَيوة قسةى لةسيكوردستاني
ةند ضهؤى ( ى ئؤكتؤبةر بة16) وداوةكانى دواىوى ئؤكتؤبةرةوة ر( 16) ونة بة هؤىوهةموومان ر

ى ئؤكتؤبةرو خاك و كَيشةى ( 16) مةوقيفى ئَيمة بة جؤرَيك واى لَيهات بة جؤرَيكوياندا وةيةك كة رهةَل
ئةوةى  ،مليؤن و لةم بابةتانة قسة بكةين( 300) مليؤن و( 200) سةرور هاتينةوة كة لةجدى كَيشةى سنو

ئَيمة  ،ةووئةجنامى ض ب، دةرةوةوي بضوداوةكة ونة وازحة كة رومان رووداوة الى هةمووويانة رضكة لةو ناو
ثارتى نامانةوَيت ئةو شتانة يت و ونةوةيةكى سياسى و بة تايبةت لة نَيوان يةكَيوئَيستا  بة هؤى نزيكب

اَلتيانى كورد ودرَيذى ماَلى هاونى دميؤطرافى دةستنةك تةنها زيا ،بدةينةوة و باس لة زيانةكانى بكةينهةَل
مان بةركةوت بةس بةتةنها لة يانَيكى طةورةريةوة ئَيمة زؤر زووى ئابووتةنانةت لة ر ،ةيةضلةو ناو

دى شهَيزى عرياقى و حة ( كَيَلطةى نةوتيمان لة دةستدا كة ئَيستا44) ةيةكى ديكةضةند ناوضزالةو عةين
جطة لةو تةعةداو لةو دةست  ،داضةندين كَيَلطةى نةوتيمان لة دةستوك ولة كةرك ،انةنضشةعبى لةو ناو

وريشةوة  ووى ئابوةية لة رضلةوَي ثَيكهاتةكانى ئةو ناو ،خةَلكى كورد هةبوودرَيذيانةى بؤ سةر ماَلى خةَلك 
بةاَلم  ،نة ريفراندؤم نةبوو شتَيكى كةبووومان روووزيانَيكى طةورةمان بةركةوت كة هؤكارةكةى الى هةم

  .......ةىيئةمرؤ لة لة هؤَلى ثةرلةمان بة هؤى ئةو تروسكاي
 :بةرَيز سةركؤ ازاد حسني

 .رؤكى ثةرلةمانبةرَيز سة
 .وى هؤكارى ريفراندؤم بوون ناكرَيئةجنامانة هةموةئةوانة ئةو دةر ،ئةوانة هؤكارى ريفراندؤم بوون

 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

ئَيمة قةرار دةدةين كام قسةية باشةو كامة  ،هةموو كةسَي دةتوانَي قسة بكات ،ةيكاك سةركؤ ناكرَي ني
ونةوةى وَي نزيك بناوى ئةوةى دةَلةو قسانةى كاك ثَيشةوا دةيكات بةبَيدةنط بة ئ ،ةيني قسةية باش

ين لةبةر ئةوة داوات لَي دةكةم بؤ جارَيكى تر جةنابت وتةبَيذى طةورةتر ،ويت كردويت و ثارتى هةميةكَي
ةى نةبيتة تَيكدانى بؤ ئةو ،ناو ثةرلةمانى كوردستاندا هةندَيك بة ئارامى قسةكانى خؤت بكةفراكسيؤنى لة

كاك ثَيشةوا داوات لَي دةكةم هةمووجارَيك ئةوة دووبارة  ،ونةوةكانى ثةرلةمانى كوردستانوئارامى كؤب
من قسة  ،كاك كاروان بَي دةنط بن ،ةيئةمة نوقتةى نيزامى ني ،دةبَيتةوة بةرَيزت بةر ثرسيارةتيت هةية

 ،ثرسني لة ثاراستنى و ئارامى ئةم ثةرلةمانةن بةرمووماهة ،بة من قسة دةكةم دةكةم كاك كاروان بيدةنط
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بةاَلم  ،ةكانى دةرةوة بَيتة ناو ثةرلةمانهةموومان قسة لةسةر ئةوة دةكةين كة نامانةوَيت كَيشة سياسي
بَيذى ، بةرَيزتان وتةخؤمان رؤَلمان هةية لةوةى كة كَيشة سياسيةكانى دةرةوة دةهَينينة ناو ثةرلةمان

 ،هةندَيك بة حةزةرتر قسة بكةن ،هةندَيك بة ئارامرت ،ى ناو ثةرلةمانى كوردستاننطةورةترين فراكسيؤن
ئةوةى كة دةلَيى نايلَيم دةيَلَيى  ،بة بَي دةنط ،ئَيمة قسة دةكةين ئَيمة ،قسة دةكةم من ثَيشةوا قسة دةكةم

ثرسني لة ئارامى بةر ، ئَيمة هةموومان بة يةكةوةيةيسَييةم جار ن ،ةيدووةم جار ني ،ةيئةمة يةكةم جار ني
، لة جةذن لة ئارامى دؤخى سياسي هةرَيمى كوردستان ،لة ئارامى شةقامى كوردستان ،ثةرلةمانى كوردستان

لةبةر ئةوة  ،دا بكةينئَيمة لَيرة بةنزينى بةسةر ،ياترنيةكانى خةَلك زؤر لةوة زينا ئارام ،نةوةيزيك دةبن
ئَيمة لة خاَلَيكى  ،تَيثةرى ،ى دؤخَيك تَيثةرىضهةر ،تة دابنداواتان لَي دةكةم لة ئاست ئةو بةر ثرسيارية

بةلَي بةرَيزان بَيدةنط بن  ،مانى كوردستان دةكةين، دةست بة ئيشوكارةكانى ثةرلةتازةوة دةست ثَي دةكةين
ثرسياريةتى زؤر لةوة طةورةترى لة ئةستؤ داية ن بةرئةندامى ثةرلةما ،دانيشن كاك كاروان بِرؤ دةرةوة

ئَيمة  ،كاك ئومَيد دةستان خؤشيَب هةمووتان دانيشن ،كوالندنةوةى برينةكانى يةكرتى بني خةريكى
 طلستان خان،بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان فةرموو  ،ئةركمان لة ئةستؤيةو بةر ثرسيارةتيمان لة ئةستؤية

 مادام فةرموو تؤ قسة بكة طليزار خان. ،فةرموو قسةكانى خؤت بكة
 د حاجى:بةرَيز طليزار رشي

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
، ى لة دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان دةكةميتةبعةن لة دةسثَيكا طلة ،بة خَيرهاتنى ميوانانى بةرَيز دةكةم

ةندين جةلسةية ئَيمة ثَيش هةموو كةسَيك دةستمان بةرز ضيةكةم جةلسةية ئَيمة ئةو بةشة نة
هيوادارين بؤ جارى بَيت رةضاوى ئةوة بكةن  ،ن نانوسنجار هةر ناويشما ئاخري جار هةندَي ،دةكةينةوة

  .ةك ثةيرةو بكةنيعةدالةتي
 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

وسيوة با وطوتومانة ناوى ض بةرَيزَيكمان نةن ،سيوة ناوةكامنان خوَيندؤتةوةوئَيمة جارَيك ناومان نو
قسةيةكت  كة ئيزافةكامنان خوَيندؤتةوة هيض ووةمجارى د ،وةوهيج قسةت نةكرد ،ئيزافةى بكةين

 . كاك مال ناصر كةسى تر قسة ناكالةطةَل ،كاك عومسان قسة دةكات ،نةطلوستان خان قسة دةك ،وةونةكرد
 بةرَيز طليزار رشيد حاجى:

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ناوى ئَيمةشتان هةر نة  ة يان ئةسَلةنوةندين جار ئةم جةلسةية كراوة ناوى ئَيمة لة ئاخري كةس بوض
بةشَيك لة ثرسيارةكانى من  ،عةدالةتى بثارَيزن ،هيوادارين بؤ جارى دَيت رةضاوى ئةوة بكةن ،وسيوةون

بةشَيكى ديكة ثرسيارةكان  ،كاك مم ئةسكةندةر قسةى كرد ضاوةرَيى وةاَلمى وةزيرة بةرَيزةكان دةكةين
نيشينةكان وةكو طةرةكى رةحيماوة و ئيمام كى كوردووك طةرةئاراستةى كاك خاليد شوانى دةكةم لة كةرك
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ونةوة ضوةند ثَيداضجةنابتان  ، ئايابَي ئةمرى دادطا( 61) اليةن ليواىقاسم رؤذاانة مداهةمة دةكرَيت لة
 .، سوثاسان بدةنةوةممحةز دةكةم وةاَل ،وتانةولةسةر ئةم بابةتة كرد

 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئبةِرَيز د.ِرَيواز فا
 اس، كاك عومسان فةرموو.سوث

 :على مسايل عثمان بةرَيز 
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةرَيز كاك خاليد شوانى وةزيرى  ،بةرَيز كاك رَيبةر وةزيرى ناوخؤ ،بةرَيز وةزيرى ثَيشمةرطة كاك شؤرش
وةكو  ئَيمة ،ناخؤشة وو بةداخةوة شتَيكىديارة بةراستى ئَيمة ئةو وةزعةى كة ئَيستا دروست ب ،هةرَيم

ثةرلةمانتاران بة راستى دةبَيت بة ئةركةكانى خؤمان هةَلبستني و ئةوةى ثةيوةندى بة بابى سياسيةوة 
نسبةت ئةو ، بةرجائةن با ئَيمة كارى ثةرلةمانى خؤمان ئةجنام بدةين ،هةية بة جَيى بَيَلني بؤ سياسيةكان

ةويش ئةوةية كة برا ارَيكم هةية ئمن ثَيشني ،ةوة كَيشة لةسةرةكان دروست بوضدؤخةى كة ئَيستا ناو
شَيوةيةك لة ضةكدار دةكةن بةنيشينة عةرةبةكان ضة عةرةبةكان طوندراستى ئَيستا ناوعةرةبةكان بة

ئةوةيان  ،بة هةر شَيوةيةك بَي بؤ ثارَيزطارى لة خؤيانة يا دذايةتى كوردة ،شَيوةكان جا بة شَيوةى سِرى بَي
ثَيشمةرطة  دةكةم ئَيمةش جةنابى وةزيرى ناوخؤ جةنابى وةزيرىمن ثَيشنيار  ،بابةتَيكى ترى روونة

، بؤ ئةوةى بةهةر انةو ئةو خةَلكانةى خؤمان رَيك خبةينةوةضشَيوةيةك لة شَيوةكان ئَيمةش ئةو ناوبة
ةكى بةرطرى بَي بتوانني ئةو يةى مةدةني، بةشَيوشَيوةى ئاسايشى مةدةنى بَيتشَيوةيةك بَي ئايا بة

 ،النى كةم بؤ ئةوةى بتوانن بةرطرى لة خؤيان بكةن ئةوانة ،انةضرَيك خبةينةوة لةم ناو خةَلكانةى خؤمان
ة يئةوةى ئةو بؤشايبؤ لةبةر ئةوةى حكومةتى ناوةندى دةستى دةستيمان ثَي دةكات بة تةئكيد لة 

ئةو  تايبةتىدةكةم ليذنةى دانوسانى ئَيمة بة هةروةها من ثَيشنيار ،ةى هةية كة بكرَيتةوة ويئةمني
بة تايبةتى  ،نيشينانة بكرَيتةوةوى ئةو طوندبرادةرانةى خؤمان لة ئةجنومةنى وةزيران هةوَلبدةن قةرةبو

ةكانيان يسااَلنة بةرهةمة كشتوكاَلي ،وةوةوة زةرةرَيكى زؤريان لَي كةوتيئةوانةى كة لة روانطةى كشتوكاَلي
ماركردنى ئةوكةسانةى كةوا تريؤركراون لةو هةروةها ثةلة بكرَي لة تؤ ،بةدةستى عةمدةن دةسوتَينرَيت و

وةها ئَيمة بة ثَيى ضانة و هةركةم ئةندام هةذمار بكرَين لةو ناوراون بةشةهيد بةانة برينداركضناو
ى سوثاى عرياقى دةبَي ثَيك بَيت لة خةَلكى كوردستان كة لة % 12رى حكومةتى ناوةندى عرياقى ودةستو

بؤية من داوا دةكةم يةعنى ئةو  ،كة ئَيمة لة ناو سوثاى عرياقدا هةمانةلةوانةية  ،ش كةمرتبَي%2ئَيستادا 
انةى خؤمان ة كَيشة لةسةرضبؤ ئةوةى بتوانني النى كةم ئةو ناو ،ية ئَيمة داوا دةكةين كةم بكرَيتةوة% 12

 .، زؤر سوثاسداسودَيكى زؤرى لَي وةربطرين لةو بوارانة
 :لةمانق حسني/ سةرؤكى ثةرئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 سوثاس، كاك ناصر فةرموو.
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 :الناصر امحد علىبةرَيز عبد
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ةكانى دةرةوةى هةرَيم ية كوردستانيضراستى ثرسى كورد لة ناو، بةخَيرهاتنى وةزيرة بةرَيزةكان دةكةينبة
هةر ئَيستا بلَيى لة ساَلى  يةيئةوة ن ،وةوطةىل كورد رووبارَي خوَينى لة ثَيناودا رشت ،ثرسَيكى زؤر طةورةية

بؤية ئَيمة ئةطةر سةيرى  ،ةوانة تةعريب و راطواسنت و ئةوانة دةستى ثَيكردوضبة دواوة ئةو ناو 2017
دواى سةد ساَلة هةموو حكومةتة يةك لة ة ماوةىوئةوة بكةين لةوةتةى حكومةتى عرياقى دروست بو

هةموو خةريكى داطريكردنى خاكى كوردستان ساَلةش هةر  سةدلة دواى ئةو  ،وةويةكةكان كة دروست ب
راستى ئةوة ئةمة ، بةن داطري كردنى خاكى كوردستان،راطواسنت تةعريب داطريكردنى زةوى جوتيارا ،ونوب
بؤية ئَيمة  ،ةووة ئةم تةعريب و داطري كردن و ئةوانة دةستى ثَيكردو 2017ية بَلَيني ئةوة ئَيستا لة ين

وك وهةر لة شةنطالةوة بؤ كةرك ،باَلوى هةيةرَيكى زؤر بةرووردستان سنوبكةين كئةطةر سةيرى كوردستان 
انة سيماى ضداخةوة ئةو ناو، بةياكانى حةمرين تاوةكو ئةطاتة بةدرةى جةلسانضو حةوجيةو زجنرية 

تايبةتى ئةو شوَينانةى مةندةلي و بةدرةو جةلسان سةعديةو جةلةوال و ئةوانة ، بةنيان نةماوةووكوردب
ورى وتايبةتى لة سن، بةماوةةيش كوردى تَيدا ن %5هاتوة لة ةطةر ئَيستا سةيرى بكةين واى لَيتا ئهةتا ئَيس

ورى كفري و وسن ،ورةكانى ترمانوردة واى لَي دَي بَيينةوة سةر سنوردة ووئَيمة و ،جةلةوالو سعدية
ورد بةرةو ثاشةوة بةراستى رؤذ بة رؤذ طةىل ك ،خانةقني و طوَلة جؤو دوس خورماتوش شوَينةكانى تريش

لةبةر ئةوةى لةطةَل هةموو دانوسانةكاندا لةطةَل حكومةتى عرياقدا  ،وادَي نةك بةرةو ثَيشةوة بِر
وة وتوانيغدا نةيانةساَل دةكات هةرَيم و ب( 18 ) وة 2003داخةوة لة ساَلى بةاَلم بة ،وةو نةبووسةركةوت

ةكانى سةر بة يناحيانةوةى قةزاى سةر بةاؤ طةِري بض ،بوةشَينةوةرَيكى مةجليسى قيادةى سةورة هةَلقةرا
دران خرانة سةر سليماني و ووك الةكان لةسةر كةركيناحي ربةى قةزاووة كة زؤ( 70) وك لة ساَلىوكةرك

ردة بؤ دامةزراندنى لة ووك و هةروةها هَينانى عةرةبى هاوووك كردنةوةى كةركضوتكريت و ديالة بؤ ب
( 10000) هةروةها ثَيدانى زةوي و بِرة ثارةى ،دةزطاكانى تر وة دامواتى نةوت و دامةزراندنى لشةريك

بؤ ئةوةى بة هةموو دةعمَيك دةعمى ئةو  ،هةزار دؤالرى دةكرد( 40) كاتة كة ئةو ،دينارى سويسرى
نى لة دواى حوكمى سةدامةوة ساَل لة حوكمرا (18) بةراستى بة داخةوة ئَيمة لة دواى ،عةرةبانةيان دةكرد

يان  ،وكوَينةوة سةر كةركبوةشَينينةوة كة ئةو قةزاو ناحيانة بطةِرضوكرتين خاَل ئةوة هةَلنيوة بتوانةمان
بتوانني قةرارَيك لة قةرارةكانى مةجليسى قيادةى سةورة كة بؤ جوتيارة كوردةكان يان كوردو توركمان و 

بةاَلم  ،شوَينةكانى خؤيانانةوة وة كة طةِر 2003تةوة لة دواى ئةوانةش كة زةوي و زارةكانيان بطةريَِ
 زةوي 2003انةوة لة دواى شةوة ئةو جوتيارانةى كة طةِر 2017بةداخةوة هةم لة دواى ئةوةش لة ساَلى 

بؤية  ،بةدةر بونةتةوةشةوة ئَيستا هةم دةر 2017ساَلى  داخةوة لة دواىموَلك و ماَل و مةكانى خؤيان بة و
راستى هَيرشيان ضةى جةلةوال بةوارشةمة عةرةبةكانى ناوتاوةكو ئةمرؤ تةلةفؤنَيكيان بؤم كرد رؤذى ض
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ة ئَيوة بطةرَينةوة سةر يتويانة بة هيج شَيوةيةك جارَيكى تر بؤتان نيوبؤ ئةوةى و ،كردؤتة سةر دوو كورد
 ........ئَيستا بؤ بةرَيز وةزيرى ناوخؤ  يةك خاَلى ترم ماوة ،زةوي و ماَل و موَلكتان

 :ني/ سةرؤكى ثةرلةمانق حسئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 .، فةرموو كاك رزطارسني بؤى بنَيرةوو بة نووكاتت تةواو ب
 :ودبةرَيز رزطار حممد حمم

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ثرسيارَيك  ،خَيرهاتنى شاندى حكومةتى هةرَيمى كوردستان دةكةين بؤ ناو هؤَلى ثةرلةمانسةرةتا بة

ة لةسةر ئاستى ضوار ضنةتة ئةو ناووسوثاى عرياق كة هاتو ايا، ئئاراستةى بةرَيز وةزيرى ثَيشمةرطة دةكةم
جةنابيان تا  ، ئاياوك و ئةم ئؤثراسيؤنة كة لةوَي دةكرَيودين و ديالةو كةركةالحةثارَيزطا كة ثارَيزطاكان س

جياتى ئةوةى ذيانى خةَلك م لة طةرميامن زؤر باش دةزامن لةة بؤخؤضةند ئاطادارن و ئَيمة لةو ناوض
ن ذيانى خةَلكيان خستؤتة مةترسيةوة وة سوكايةتى بة هَيزةكانى رَيزم هةية بة ثَيشمةرطة دةكرَيت بثارَيز

ثرسيارَيكى تريشم بؤ بةرَيز كاك خاليد شوانى سةرؤكى  ،ةية و السارى دةكرَيت ئةوة ثرسيارَيكمضلةم ناو
خانةقني وةزعَيكى  ،ني هةيةقييةكان ئةوةية ئايا جةنابتان ئاطاتان لةدؤخى خانةة كوردستانضدةستةى ناو

لةطةَل بةرَيز قاميقام  ،زؤر خراثى هةية ئَيمة لةطةَل كاك مال ناصر و لةطةَل كاك طؤران رؤيشتوينةتة ئةوَي
ونةوةمان وةند رَيكخراوَيك كؤبضةية و لةطةَل ضبةراستى دؤخَيكى زؤر خراثة لةو ناو ،وةوقسةمان كرد

 ضةيان لَيطةراون كة هيضحكومةتى عرياقى لةوَي ئةو ناو، نةض نةحكومةتى هةرَيمى كوردستانة هيوكردو
و  كرَيت كة خانةقني لة بري نةكرَيبةراستى حةقة ئةوة يةعنى واب ،ةكى بؤ دابني ناكةنيخزمةتطوزاري

ناو بةداخةوة هةتا بةرَيز قاميقام وتى ، بةاَلم بةةند جارَيك طوَيمان لَيية دةَلَين لة خانةقينةوة بؤ زاخؤض
داخةوة ئيدارةى طةرميان ، بةاليةن حكومةتى هةرَيمى كوردستانةوةوة لةك هاوكارميان بؤ هاتوهةندَي

ة ثَيشرت هَيزى ضئةوة بة شايدى ئةو برا ثةرلةمانتارانة و ئةم هَيزةى هاتؤتة ئةم ناو ،وة بؤمانونةينارد
ونةتة ضوتى ثَيشمةرطة ئَيمة لةطةَل بَلَيني ليذنةى كاروبارى وةزارة ،ةية بوونضدى شةعبى لةو ناوشحة

ةندين جار ضةية و دوا جاريش لةطةَل مال ناصر و لةطةَل ئةندامى ئةجنومةنى ثارَيزطا و ضئةو ناو
ةكدارانةى كة هَيرشيان كردؤتة سةر ضمن ئَيستا فيدؤم الية ئةو  ،ةية داوة وضوينة سةرمان لةو ناوضو

ةوان بة دى شةعبى دَين و ئشةكى حةيى رةبيضاوى بة بةردةموةزارةتى ثَيشمةرطة لةوَي بة بةربارةطاى 
تةقة دةكةن لة بارةطاى  ة دَينوةاَلميان  بدةنةو ،بَي ئةوةى بةرطرى بكةن، بةبيننكامريايةكةى خؤيان دةيان

ضاوى ئةوانةوة شمةرطةش بريندار دةكةن و بة بةرةندين ثَية و سَي ثَيشمةرطة شةهيد دةكةن وضةكيسري
هةتا ئَيستاكة  ،بؤ ئةوةى طومانيان لَي نةكرَي ،ةك دةكةنيةند تةقةيضدؤشكة  نةوة دواى ئةوان بةدةطةريَِ

ةكدارانى داعشن لةو ضيان ثامشاوةى  ،د خؤياننشةكدارانة عةشايرى عةرةبن يان حةضئَيمة نازانني ئةم 
طري و وى هةواَلوةند لة رضتا  ،مةفروزة ئةو ثرسيارة ئاراستةى بةرَيز وةزيرى ثَيشمةرطة دةكةم ،ةيةضناو

كو ةمن ثرسيارَيكى تر لة بةرَيز وةزيرى ثَيشمةرطة دةكةم و ووتانة ئةوة بزانن،ةوة توانييئيستغباراتي
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ةية زؤر ضوةزعى ثَيشمةرطة لةو ناو ،ةيةضوة لةو ناووئةوةى سةردانى بارةطاكانى هَيزى ثَيشمةرطةمان كرد
 ،نة دانراوة لة ناو بارةطاى ثَيشمةرطةكابي ،وى مةسةلةن نوقتةى حةرةساتوى سةربازى و لةروخراثة لة رو

ى ثؤشتةو ثةرداغ ناكرَي هَيزةكانى ضبؤ ، ثرسيارةكةم ئةوةية ئاياةيكابينة هيج ئةهةميةتَيكى ني
ةيةكة ئةكرَيت بةرطرى لَي بكرَي وةك بة كابينة ضة ناوضلةبةر ئةوةى ئةو ناو ؟ةيةضثَيشمةرطة لةو ناو

اوة ئةكرَيت وةزارةتى ةك هةية و ئَيستا مةفهومى شةر طؤِرضك ةند جؤرَيضهةتا  ،ةندين رةبيةيان هةيةض
 .، سوثاسثَيشمةرطة
 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

دةرفةت دةدةين بة وةزيرة  ، ئَيستابةرَيزانةى ناوتان نوسيبوو تةواو بوو ئةو ،بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان
وة بؤ سكرتَيرى ثةرلةمان وهةر وةزيرَيك دةتوانَي ناوةكةت نارد ،ةنبةرَيزةكان بؤ ئةوةى قسةى خؤيان بك

بةرَيز كاك هاورَي يةك دةقة  ،ةيوةكان تةسجيل نياناوت لة ناو ن ،سكرتَيرى ثةرلةمان نةيداوة بة من
لةبةر خاترى موناخان  ،َيتة دةرَي قسةكانت دةبِرم فةرمووضدةرفةتت دةدةمَي يةك قسة بكةى لة سياغة ب

 .ووة بؤ ئةوسراوةكةت ناردولةبةر ئةوةى نو ،ت دةدةمَيدةرفةت
 :بةرَيز هاورَي بنْا   حممد
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

شايدن ئةطةر ئةوانةى ثَيشرت ، كاك جالل و كاك شةمؤل بةوا تَينةطةى ئةطةر قسةيةكم كرد وةاَلم بَي
ةك روو دةدا ي بَلَيى طؤرانكاريمةوزوعةكةش زؤر طةورةش نني ،تومة قسةى لةسةر دةكةم هةر ئةوانةيةوو

دوس ئةمة  ،خانةقني ،كفرى ،ئةمةوَي باس لة مةوزوعَيك بكةم مةنتيقةى طةرميان ،ئَيستا لة كوردستان
وا دةطاتة شةنطال هةتا دةطاتة مووسل ئةو دواى دةِر ،وك دواى دَيتة مةمخورودرَيذة دةكَيشَي بؤ كةرك

يةعنى من ئةطةر قسةكامن ئَيستا  (،140) رى ماددةىووةى دةرةوةى هةرَيمن سنضانةى كة ناوضناو
ئةم مةوزوعة روداوَيكة بؤ ئةو  ،ة بةس بؤ ئينساتةيوا باشة ثةخش نيمزايةدةى تيا نابَيت بؤ دةرةوةش ناِر

ى ئؤكتؤبةريش هَيندرا اليةنَيك (16) ثَيويست ناكا ئةطةر ناوى ضهي ،ى ئؤكتؤبةرة(16) روداوانةى ناوى
ى داوة و دةبَي ثَيشمان ئاسايي بَي وة روووداوَيك بوور ،هةست بكا تةئشري بةو دةكرَي شةخسَيك كةسَيك وا

مة رؤذى ومن بؤخؤم ثَيش ئةوةى ئةندامى ثةرلةمان ت ئةفسةرَيك بو ،كاتَيك ئةوترَي ريفراندؤم هؤكارة
ئةندام ( 111) يةكة بؤ هةموومان رةنطة لةوئةمة مَيذو ،ريفراندؤم رؤيشتوم بة شانازى دةنطم داوة

دارى شهةر جؤرَيك لة بة، يا بةثةرلةمان كةسَيك بؤى نةرةخسابَيت نةرؤيشتبَيت دةنط بدا بة بةَلَي
شانة وهةر يةكَيك لةو و ،بطرَيتناكات اليةنَيك بة تةشةنوج وةري ثَيويست بةوة ضيةعنى بؤية هي ،وةوكرد

 ،وكوت لة دوز خورماتوو لة  كةركبداوى ئؤكتؤبةر رو(16) ة بؤ ئةوةىوبةلَي ريفراندؤم هؤكارَيك بو
  .......ؤكةكةى ببورةمة سةر ناوةِرضئةوةتا دة

 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 .رةئى تؤية فةرموو بةردةوام بة ئةوة بة تةنيا ،ئةوة رةئى خؤتة ،ي بووضتةواو ئةى ئةوةى باست كرد 
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 :حممد  بنْا  بةرَيز هاورَي

 ةرلةمان.بةرَيز سةرؤكى ث
ئَيمة لة دواى راثةرين تةنها دانثَيدانانَيك  ،ة رةئى هةمووانةتووخؤ منيش نةم و ،بةلَي زؤر باشة رةئي من
ورى هةرَيمى كوردستانى ديارى وةكانى سنضوة كة ناووب (36) ثةميانانةوة هَيَلىهةمان بَي لةاليةن هاو

-16) بؤ ئةوةى ئَيمة لة دواى روداوةكانى ،من ئةو قسة ئةكةم بؤ ئةوةى زؤر رةشبينيش نةبني ،وةوكرد
بةاَلم واقعَيك هةية ئَيستا من ئةطةر لة كفرى و  ،ضةمان لة دةست داوةكة واى كرد كؤمةَلَيك ناو( 10
نزيكةى دة ثانزة كيلؤمةترَيك رةنطة ( 36) كةالر ئَيمة هَيَلىانةقني و كةالرت بة ميسال بؤ وةربطرم، لةخ

، دواتر لة كفرى ة نةبَيتة هؤكارَيك ئةطةر حكومةتى عرياقى دووبارة بَيتةوةتةبعةن ئةو ،بَي تَيثةراند
قةى ناو يزخورماتوو مةنتولة دو ،وينةتة ثَيشةوةوكيلؤمةتر رؤيشت( 20) بؤ (15) هةمان شَيوة نزيكةىبة

ئَيمة لة ضةمضةماَل لة بانى مةقان  ،وكوزنانةو ئةو مةنتيقةى ديسان رؤيشتوينةتة ثَيشةوة لة كةرك
هةمان ، لة كؤيةش بةبا ثةيامةكةم بطات ،مةترَيك( كيلؤ10) يمةن نزيكةىضينةتة ووضوين ئَيستا وب

يةكَيك لة  ضحاَلةتى بةرطرى نني لة هيسروشت واية لةدواتر  ،وةومان ئةوة كرد( 36) يةعنى هَيلى ،شَيوة
َيك لةو وةزيرة بةرَيزانة بةاَلم هةر يةك ويان براو خوشكى ئَيمةن رَيزيان هةية،وهةظاالنى حكومةت هةم

ئاطاى لة  ،يةكى كردبَيت لةطةَل حورمةمت دةسةاَلتى خؤى باش بةكار نةهَينابَيتيئةطةر كةم تةرخةم
سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران ودةسةاَلتةكانى سةرؤكى ئةجنومةنى ووبَي ثةيوةندى بةرَيكةوتنى هَيزَيك نةب

نةهَينابَي ثةيوةندى ة ئةطةر دةسةالتةكةيان باش بةكارزانبؤية ئةطةر هةر يةكَيك لةم بةرَي ،وةزيران هةية
 .......ة سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيرانةب

 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

يزامى كاك ئوميد  نوقتةى ن ،سوثاس كاك هاورَي ،با خؤى وةاَلم داتةوة ،وةزير دةبَي خؤى قةرار بدات
 .فةرموو

 :دالرمحان حسنئوميد عببةرَيز 
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

م (2) بِرطةى( 56) ةكة ماددةىيبةاَلم نوقتة نيزامي ،يةكان تةواوةندة طفتوطؤيضهةر ،ناوى خواى طةورةبة
ئةمن رةخنةيةك لة بةرَيزتان دةطرم زؤر  ،ةكان لة بابةتى دانيشتنةكة دةرضوويم ئةطةر طفتوطؤي(2) خاَلى

يان لة  ،ونةوةكانى ديكةودارين لة كؤب، دةرفةتتدا، هيوانيشتنةكان دةرضوونلة طفتووطؤكان لة بابةتى دا
ئةطةر ئَيمة نوَينةرى  ،دووش ئةطةر دةرفةمت دةى نيو دةقة ،بةرنامةى كارى ديكة ئةوة دووبارة نةبَيتةوة

ةر ئَيمةى ئةط ،خةَلكى كوردستان برايةتى لة ئَيمة دةوَي ،دَلسؤزى خةَلكى كوردستانني ،خةَلكى كوردستانني
ئةطةر  ،سةركردايةتى ئَيمة برايةتى دةوَي ،يةكان نوَينةرى ثارتينةو دَلسؤزى حزبةكةى خؤماننييثارت

ؤ يادى ئةمِر ،تى برايةتى دةوَييةكَي ،تينةتى نيشتمانى كوردستان دَلسؤزى يةكَيبةرَيزان لة يةكَي
لَيخؤش بوو مام جالل و ةن بةرَيز خوانى رَيكةوتنامةى سرتاتيذية كة لةاليكردووسيانزةهةمني ساَلةى واذ
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ئةطةر ئَيمة  ،وةوةمرؤش تةتةوةراتى ديكة هةبئ ،دوَينَيش تةتةوةرات هةية ،كراوة ووسةرؤك بارزانى واذ
 .، زؤر سوثاسنةك كَيشةكان قوَل كةينةوة ،راست دةكةين دةبَي هاوكارى سةركردايةتى خؤمان بني

 :لةمانق حسني/ سةرؤكى ثةرئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

بةرَيزان وةزيرانى ثَيشمةرطة،  ،يةيوة هةر يةك سانيةش نوبةرَيزان كاك كاوة تةواو ب ،سوثاس بؤ جةنابت
دةقة وةاَلم ( 7) حماوةلة بكةن هةر يةكَيكتان بة ماوةى ،وةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى دانوسان ،خؤناو

ر ليذنة تايبةمتةندةكان رادةسثَيرين ، دواتئةو تةوةرةمان تةواو كردبَي ثَينجبؤ ئةوةى بؤ  ،بدةنةوة
ض جؤرة ئيجرائَيكيان ثَي باشة بؤ تةعامول كردن لةطةَل ئةم ( 67) لة ماددةى( 2) طوَيرةى بِرطةىبة

 بةلَي فةرموون وةزيرى ثَيشمةرطة. ،دواتر دةستةى سةرؤكايةتى ئاطادار بكةنةوة ،ومانةودانيشتنةى كة كرد
 :يرى كاروباري ثَيشمةرطةمساعيل عبداهلل/ وةزبةرَيز شؤرش ا

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
انةى ضهةم بؤ ئةو ناو ،يةيدَلنيام كة هةموو لة ئةجنامى ثةرؤشي و دَلسؤز ،زؤر سوثاس بؤ ئةم ثرسيارانة

لةسةر ئةوةى كة  ،هةم بؤ ئايندةى ثَيشمةرطةش ،هةم بؤ وةزعى ثَيشمةرطة ،كة ثَيشمةرطة لَيى جَيطرية
يةكى طلةي ،وة بؤ ليذنةى ثَيشمةرطة لة ثةرلةمانى كوردستانومان نةناردةئةو راثؤرت ثرسيار كرا كة ئَيمة

كة رَيكةوتنى كؤتايي  ،وينةتة ئةجنامَيك كة رَيكةوتنى كؤتايي بكةينوبةاَلم ئَيمة تا ئَيستا نةطةيشت ،حةقة
ثرسياريان هةبوو يا  وسني و خؤشيان ئةتوانن هةركاتَيكودرَيذى بؤ بنا ئةتوانني راثؤرتيشيان بة دووروكر

هةنطاو لة ةودواش ئَيمة دةتوانني هةنطاو بةبؤ لةم ،ةوة ثرسيارةكان بكةنيشتَيكيان هةبوو لةو بارةي
سةر هؤكارى ثلة بةرزكردنةوةى ثَيشمةرطة ئةوة يةكَيكة لةو يةكامنان ئاطاداريان بكةينةوة، لةطفتوطؤ

يانيش ئةطةر نةَلَيم لة هةموو  ،مةنى وةزيراننةوةكانى ئةجنووموشكيالنةى كة بةراستى لة هةموو كؤبو
ن كة ونةوةكان لة زؤربةى قسةى لةسةر دةكرَي و داواى زؤربةى زؤرى ئةو ثَيشمةرطانةشة كة شايستةوكؤب

ترا لة وةزارةتى ناوخؤيا هَيزةكانى ديكة لة ووة وةكو و 2017بةاَلم لة  ،حةقى خؤيانة كة مافى خؤيانة
 .يستةكانيان بةرز دةكرَيتةوةكاتى خؤيا ثلةكانيان يا شا

من كة  ،وةوكة طواية ليستةكانيان نارد( 80) هةم( 70) وة لة وةزارةتى ثَيشمةرطة كة ئةووكَيشةيةك هةب 
نةك  ،ة كة لة ئاستى ستاندةرودارى تَيدابوئةوةندة ثلةنَيردراوة كة ناردوومانة ش نة 2017ضووم هي 

بؤ  ،وة بؤ ليواوهةزار ثلة بةرزكردنةوة هةب( 6) ة نزيكةىوة كواندستاندةر لة زؤر شتيديكةشى تَيثةِر
 ،َلةتَيكى طةورةش بَي ئةوةندة ثلةدارووة كة يةعنى ئةطةر دةووا بودبؤ ليوا ئةوانى تر لة ئاستَيك ،عةميد

ة بة موخالةفةو بة شايستةو بة ناشايستة ثلةى لَيهاتوة كم مادةم بةو شَيوةية عورفةكة وايبةاَل
ة داواى ثلة دةمَيك ،وة كة دةمَيكة لةوَييةوبةَلَينَيكمان لة ئةجنومةنى وةزيران وةرطرت ،كراوةتةوةبةرز

 .بةر ئةوةى بةشَيكى موخالةفةى تَيدايةبةاَلم راطرياوة لة ،بةرزكردنةوة لةوَيية
انةى وةختى ضلةسةر كَيشانةوةى هَيزةكان لةو ناو ،ارةسةر بكرَيضئومَيدم واية لةم يةك دوو مانطةدا  

ئةوةى لةطةَل وةزارةتى بةرطرى عرياقدا  ،يةيوردةكارى ئةوانة الى من نوى ئَيمة من ئةوةتةى لةوَيم خؤ
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ضةمان ولةسةر ئةوةى برادةرَيك ثرسيارى كرد كة ئَيمة لةسةر ئةوة رَيك نةكةوتوين كة ليستى مو
و ورياقدا هةما لةطةَل وةزيرى بةرطرى عدين كة ئةو كابينةى ثَيشوتروئَيمة ئامادةبو ،ةونةناردو
ةوانةوة وةزارةتى ضوة بة ثَيوكَيشة لةسةر ئةوة نةب ،يارمةتيشمان داون ووةويةكمان قبوَل بيئاسانكار

ة بؤ وةزارةتى دارايي دةوَلةتى عرياق كة شايستةى مووضةى ثَيشمةرطة ووسراوى كردووبةرطرى عرياق ن
و ئةوةندة ( 60) يارى لةسةر دراوة كةدا بة رةمسى بِر 2019ةى ساَلى يلةبةر ئةوةى لة ميزاني ،بدرَي

ضةى هةر وةكو ومو ،مليار دينارة حةقى خؤيةتى ثَيشمةرطةش مادام بةشَيكة لة سيستةمى بةرطرى عرياق
لةبةر ئةوةى كَيشةى ئةوةمان  ،تاكَيك كارمةنديَيك لة وةزارةتى بةرطرى عرياق دا مووضةكةى ثَي بدرَي

نني من ئةو وةاَلمة بة وةاَلمى ئةو ثرسيارانةشى كة زؤر كرا كة  هَيرشى طةرميان ئَيمة ئاطادار ،ةونةبو
 .ضؤن دةكرَي لة ثشتةوة هَيزَيكى كة رَيكةوتن لةطةَل دةزطايةكى ترى عرياقيدا بكات

دوو عةمةىل لةو  ،ادرديان هةبَي لةو مةوزوعانةيوونى وضودائةندامانى ثةرلةمان دةبَي بة دواثَيم واية  
وة كة راستة ئَيمة وةكو وةزارةتى وارى طشتى ثَيشمةرطةش باسي ئةوةى كردةية كراوة ئةميندضناو

، بيانومان ثَي دةطرَي ،ئاشكرا جةيشى عرياقى تةشقةَلة بة ثَيشمةرطة دةكاتووين بةثَيشمةرطة ئاطادار نةب
ةبةر ، لوة رةنطة لةو ئاستة نةمابَيوتوانايةى كة ثَيشمةرطة جاران هةيب هةمووتان دةزانن كة ئةو هَيزو

 ،انيومانة خزمةتى ثَيشمةرطة بكةينوبةر ناكؤكي و ملمالنَيى ناوخؤمانةوة كةمرت توئةوةى ئَيمة لة
عرياق بة  لةبةر ئةوةى مةوقفى كورد بةم وةزعةية كة ،برادةران ئةوةتا ئَيمة لةسةر شتَيكى بةسيت لَيرة

 ،هةوَل بدرَي كة بة شَيوةيةكى تر ميدابةاَلم ئومَيدم واية لة هاتنى كابينةى  كاز ،ئاشكرا تةشقةَلة دةكات
ةكى يئةوةية  ،ةتىيةكَيكة كة كورد بة دةستيةوةيضوين تةنيا وب طرتووكية بةاَلم بة ئاشكرا ئَيمة كةى

لةبةر ئةوة  ،ةيا نيدطرتوةمشان ئَيستا لة ئاستَيكى ثَيويستكئَي ئَيمة ئةو ية ،ةتةكةيةتىلوى ميلوطرتكية
ة ضض ئةوة بكات لةسةر ئةوةى كة لة هةندَيك ناو شمةرطة بؤ ناتوانيقةت طلةيي لةوة مةكةن كة ثَي

راستة  ،ةك نةكراوةضةى طوَلةجؤ ئةو مةنتيقانة ثَيشمةرطة ثر ضتايبةتى لة ناو، مةسةلةن بةثَيشمةرطة
وة ومن مانطى وا هةب ،ة كةمةى كة هةمانةيلةبةر ئةوةى ئَيمة ئيستا بةو ميزاني ،ةك نةكراوةضثر 

 (250) وةوكة ئَيستا مانطى وا هةب ،رمان بدةنَياملي دوولةم مانطةوة بِريار دراوة مانطى  ثارةيةكى كةم
ن هَيزَيك كة وربينى شةو بكرَيوناوة مانطى دوو د، ئينجا لةوة دامانمليؤن دينار هاتؤتة وةزارةتى ثَيشمةرطة

بةرامبةرةكةت كة ئةو  شةرى ئةو تةقليدية نةماوة ،لؤجيايةتةكنةوتان دةزانن شةر شةرى وئَيستا هةم
قيادةو  ،وى هةيةوةكى ثَيشكةوتضةند سااَليكا خؤى رَيكخستوة ض ،دى شةعبيةشهَيزةى عرياقية حة

ةتي وسةروةرى ية ثَيشمةرطة قارةمانييئَي هَيزى ثَيشمةرطة خؤ ئةمة يةعنى تةعيَن ني ،سةيتةرةى هةية
 ،ةولة جياتى هةموو دونيا شةرى كردوزى بؤتة جَيى شانا ،وةوداعشى تَيكشكاند ،وةوطةورةى تؤمار كرد

ثِر  ،ثِر مةشقى بكةين ،طةشةى ثَي بكةين ،بةاَلم ئةطةر اليةنَيكيشى باسكةين هَيزى ثَيشمةرطة باشرت بكةين
هةم وةزعى  ،لةبةر ئةوةى هةم لة كابينةى نوَيدا ة،و، ثؤشتةو ثةرداخى بكةين نةمانتوانيةكى بكةينض

توانراوة زؤر نة ،ووةن دؤالر لةبةر دةستدا بيؤة و ثَيشرتيش كة بةسةدان ملوودارايي بةم شَيوةى لَي هات
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دوا ئيمكانيةت رَيطة بدات كة ، ئومَيدمان واية لةمةوتيجى بَي ثَيى بكرَي نةكراوة، شتى سرتاشتى كة دةكرا
 .ارةسةر بكةينض ةبتوانني ئةو شتان

هةية بةرَيزتان ( 80و70) ئَيمة هيزىميالكى ثَيشمةرطة من نايةمة وردةكارى ميالكى ثَيشمةرطة  
ةكانى ةند بؤ حوكمرانى بؤ سَيكتةرضياساى ضاكسازى  ،ادداربوون لة ياساى ضاكسازيشوتان خؤتان بةوهةم

، ضونكة ةوةندة بؤ هَيزى ثَيشمةرطة طرنطةسةد ئ ،حكومةتى هةرَيمى كوردستان طرنطةجومطةى تر لة
انةيا كة دئَيمة لة هةموو ئةو ماد ،بة وةزارةتى ثَيشمةرطةةند ماددةيةكى ثَينج شةش ماددةى ثةيوةستة ض

ضةكاندا لة مةسةلةى دارايي كارطَيري و هةتا يةكخسنت و قيادةو سةيتةرةو دروستكردنى سةركردايةتى ناو
بةاَلم ئيشى زؤر لة وةزارةتى  ،م بزانن ئَيمة كةمرت قسةمانكردووةمن حةز دةكة هةنطاوى جدميان ناوة،

بةاَلم هَيزَيك  ،طاو بكةين بة هَيزَيكى نيشتيمانىهةننراوة يةعنى ثَيشمةرطة هةنطاو بةتوا ،وةثَيشمةرطة كرا
طرتووى نيشتيمانى بَي كة وةزارةتى كهَيزَيكى ية ،من ئةلَيم نيشتيمانى كؤنرتؤَلى سياسى لةسةر نةبَي

تى هةرَيمى كوردستان حكومة ،ةيثَيشمةرطة قيادةى بكات و وةزارةتى ثَيشمةرطةش حكومةتَيكى دميوكراتي
هةر فةوجَيك شةخسَيك قيادةى بكا كة ئةمة  ،ةك شةخسَيك قيادةى بكاتينةك هةر ليواي ،قيادةى بكات

رةنطة  ،برد نةكةين و ثةلة نةكةين خةتةرَيكى طةورة لةسةر ثَيشمةرطة هةيةدةستو ئةطةر فريا نةكةوين
 .بيَب بة هَيزى شةخسيش نةك بيَب بة هَيزى حيزب

ئَيمة  ،دى شةعبى تةعامول ناكةينشةسةر مةسةلةى دكتؤر رَيبوار باسى مةسةلةى ضؤن لةطةَل حةئَيمة ل 
ة كة ئةو مةنتيقانة وةكو ووامان كردو ،ادا طةورةترين موشكيلةمان لة هةندَيك مةنتيقة هةيةتلة ئَيس

هَيزة دَينة  ضاوى حةشدى شةعبيا ئةووتى كة بة بةر ،يارَيكى جوانى كردبرايةك ثرسيارَيكى كرد ثرس
هةموو  ،وى ئةوانة دةرؤنبةر ضاى ثَيشمةرطة دةست دةوةشَينن و لةقةراتةدَينة سةر م ،سةر دَيهاتى كورد

ضونكة هةموو ئةو هَيزانةى كة لةو  ،ووةونةو ئةتوامن بلَيم يةقينيشى لةسةر دروست بئةوانة بؤضو
نى دَيهاتةكانى ئةو مةنتيقة ؤَلكردضثَيكةوة ثشتيوانى  ،مةنتيقانةيا هةن ثَيكةوة ثشتيوانى تةعرينب

، بؤ ئةوةى دوور وثايةتاية ئَيمة لةو مةنتيقة لةطةَل سلةبةر ئةوةى لة قؤناغى ئَيس ،نيشينانةنكورد
مةنتيقةى نةينةوا دروست دةكرَي بؤ ئةوةية ندةيا ئةو ليذنةى تةنسيقةى كة لةبةاَلم لة ئاي ،كةوينةوة

 ،ارةسةر بكرَيضضؤ دةكرَي ئةوانةش ووكة ساترو رَيطرى لة هات دى شةعبيشا ئةو موشكيالنةىشلةطةَل حة
يةكان ئةكرَي ضؤن ية كوردستانضديار ضاويانةوة كة ئةبينن ئةو غةدرة لة ناوضى هاوثةميانان بةئةلَي بؤ

زةيي بةخؤيدا ناياتةوة خؤى بؤ بةكورد  ،ئةى كورد بؤ بةزةيي بةخؤيدا نايةتةوة ،قبوَلى دةكةن
د بؤ بةزةيي بةخؤيدا ناياياتةوة يةك هةَلوَيست بَي و يةك قسة بَي لة عرياق و لة كور ،طرتووبَيكية

ن ئةوةندةى ئةندام ثةرلةمانى كورد هةية لة ضغدا ئَيمة ئةو وةفدانةى كة ئةةلة ب ،ثةرلةمانى عرياق و
بؤ ئَيمة قسة بة ثَيشمةرطةو قسة بةوة دةَلَي ئةى ئةمة  ،غدا كة لةسةر شاشةوة قسة بة كورد دةَلَيةب

غدا دةَلَي كوردةكانى ئَيوة ئةبينن لةسةر ةؤتة بضية كة وةفدى ئَيمة يئيحراجيةكى طةورة ن ،بؤخؤمان
، زةيي بةخؤيدا بَيتةوةورد بة دةرةجة يةك خؤى بةلةبةر ئةوة ك ،تةلةفيزؤن قسةتان ثَي ئةَلَين
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تَيكيان خستؤتة ذَير ئيمكانية وةزارةتى ثَيشمةرطة هةموو هاوثةميانان ماوةيةكى زؤرة لةطةَل ئَيمةيان
ة يئَيمةى كورد منةمتان بة كةس ني ،ئَيمة طوَييان ثَي نادةين ،بةاَلم ئَيمة بة قسةيان ناكةين ،دةستى ئَيمة

بة عاقلرت دةزانني بة دةسةاَلتر دةزانني كة لَيشمان  ،ئَيمة خؤمان لة هةموو كةس بة طةورةتر ئةزانني
هةنطاو بة هةنطاو  ،ارميان دةكةنطئةوان ئامؤذ ،ةويان نةكردوغئةوان درَي ئينجا دةزانني ئةطينا ،دةقةومَي

طرتوو هةنطاوى باشرت كئةطةر ئَيمة ية ،ةكدار بكةنضلة طةَلماندان ئةيانةوَيت ئةو ضوار دةوريى ليوامان بؤ 
كة ( 80 و 70) هةر بؤ زانياريتان ئَيمة لة ،ةك دةكةنضمشان بؤ ثِر ( 80و  70) بنَيني هةموو هيواكانى

ش كة خؤشبةختانة ئةوثةرى ( 80و  70) ة كةوبة هةمان ميالكى وةزارةتى ثَيشمةرطة دةستمان ثَيكردو
وك هةبَي كة تةبيعية ئةوةش ضورةنطة طرفتى ب ،زى ئةكةناثشتيوانى ياساى ضاكسازى ثِرؤسةى ضاكس

فةوجى دروست دةكرَي و نةبؤتة طرفتى طةورة كة رَيطر بَي ئةوانيش بة هةمان شَيوة لةسةر ليواى سَي 
 .ى زووتر بتوانني ئةوة بكةين لة مةسلةحةتى ئَيمةياضئومَيدمان واية هةر

ئةوة سةيرى سوئالةكان دةكةم ببورة بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان ثرسيارَيكى ديكة ئةلَي قةناعةت دروست  
ناعةتةوة كةى ة بة قةيَيتةوة ئةمة ثرسَيكى سياسية ثةيوةندى نيوة لة عرياق ثيشمةرطة بطةِروب

طة بة هَيز بوو هَيز بِريارى كةى ثَيشمةر ،هَيز بووكوردستان كةى خةَلكى كوردستان بةحكومةتى هةرَيمى 
ضةند خؤمان بؤية ئَيمة  ،الكةرةوة دةدات شوَين و جَيطةو رَيطةى هةرَيمى كوردستان لة كوَيدايةيةك
عرياق رازى بَي رةنطة ئةوةى هةمشانة  ئةطينا وةكو ئةوةى تر ،وبنيوطرتكةند يةك و يةض ،بخةينرَيك

هةَلوَيستى خةَلكى بؤية ثةيوةستة بة يةكريزي و يةك  ،هةَلناية ئةوةمشان لَي ئةسةنةوة رةنطة ضاويان ثَي
ئةطةر لة  ،طرتووبَي هَيزى ثَيشمةرطةى كوردستانككوردستان و هَيزى ثَيشمةرطةى كوردستانيش يةك و ية

ئةطةر نا  ،ى دونيا ئةو هَيزة ماوة مةطةر لةناو فةلةستينيةكاندا ئةوانة مابَيذَير يةك قيادةيا نةبَي لة كوَي
لةبةر ئةوة ئةمة خاَلَيكى موهيمةو  ،ةند شوَينَيكةوة تةوجيهبكرَيضلة كوَيى دنيا ماوة هَيزَي لة 

 ،َييَنسةر هَيزى ثَيشمةرطةوة نةمةوة كة ئةبَي كؤنرتؤَلى سياسي لةهاوثةميانانيش تةئكيدمان لَي دةكةن
رؤذَيكيش بطاتة ئةوةى كة ون ئةطةر هةر وون ثَييان وتوئةطينا تكاتان لَي دةكةم بزانن ئةوانيش ماندوو ب

باَلو شوناعةتيان هةبَي كة ئَيمة ئةوةندة ثَيداطرين لةسةر ئةوةى كة بةو شَيوةية هَيزةكةمان ثةِرئيرت قة
ةى مةفرةقى كارَيز ضئَيمة بة ديارى كراوى لة ناو ،مبَينَيتةوة ئةوانيش لة ئايندةيا بِريارَيكى تر دةدةن

يةعنى ئَيمة  ،توة ئَيمة دةسةاَلتى ثَيشمةرطة ئةوةيةوو، ئَيمة نةمانينةتة ثَيشةوةووضكيلؤمةتر  يازدة
ة ووضة وجورئةت و ئازايةتى خؤى كة عرياق هاتويش ثَيشمةرطة بةينة ثَيشةوة ئةوضناتوانني لةوة زياتر ب

عرياق نيازى  ،طةَل عرياقداى بةرطرى دروست بكةين ثَيكةوة لةمة دةمانةوَي هَيَلَيكئَي ،وةوبةرى ثَيطرت
وة و رةنطة وثَيشمةرطةى لَي ب 2003عرياق دةيةوَي بَي هةموو ئةو شوَينانة بطرَيتةوة لة  ،خراثرتى هةية

ان هةية ئةطةر بةاَلم ئَيمة زانيارمي ،، من نامةوَي لَيرة باسى كةمبةرنامةى لةوة خراثرتيشيان هةبَي
ثَيشمةرطة لة كاتى ئاَلوطؤرا  اوةى ئابورى كوردستانيش وَيران دةكاتضدةسةاَلتيان هةبَي زانيارى دةقيق سةر

خؤشبةختانة تا ئَيستا كةمرتين توش بوو لة ناو هَيزى  ،بةرارَيزى هةموو رَيطايةكيان طرتؤتةثخؤ
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وة كة ثَيشمةرطة لةو ئةركةى كة لةسةر وةكردرؤناية هةية كارَيكى واى نؤيةعنى ئةم ك ،ثَيشمةرطة هةية
انة بَي كة دذى ضؤن رَيطة دةدةى حةشد لةو ناوضئةَلَي  ،و جَيبةجَيى بكاتوةتى نةتوانَي بة سةركةوتيشاني

ريزى كة جدى بنَيني لَيك تَيطةيشنت و يةكثةيوةستة بة دةسةاَلتى خؤمانةوة با ئَيمة هةنطاوى  ،كورد بن
كايةتى بة وى خؤيان لةو مةنتيقانة سووئةوانيش ناتوانن بة ئارةزو ،ةتةوةلميل دةست ئةوضةكة بةتةنيا 

، لةسةر ثةيوةستة بةخؤمانةوة ئَيمة خؤمان ئامادةين لةسةر جوزئَيك ،موقةدةسات و تاكى كورد بكةن
ترى بةس لة سةر سةدان كيلؤمةترو هةزاران كيلؤمة ،حيزبةكةمة دؤو دؤشاو تَيكةَل بكةمشتَيك كة هى 

، كةى بةس حيزبةكة بة هي خؤم دةزامن ،ضونكة ئةوة بة هي خؤم نازامن ،كى كوردستان طوَي نادةييَنخا
سةر ئةوة حيزب ميكانيزمة كوردستان سرتاتيذو ئاماجنة ئةوكاتة ئةتوانني نةك حةشدى شةعبى هيج هاتة

لةبةر ئةوة  ، لةسةرىكورد هةيةتى بةردةوام بَي نَي ئةو مؤقيفة الوازةى كة ئَيستاهَيزَيكى ديكة نةتوا
ني لة ئَيستادا لةبةر ئةوةى ئَيمة ناتوان ،بطةرَيتةوة سةر سوثاى عرياق( 16) لةسةر ليواكان تؤ ليواى

بةاَلم كة ئةو ليوايانةى كة  ،توانني هيج ليوايةك بطةرَينينةوةنا ،طؤكان لة حاَلةتَيكى زؤر خراث دايةطفتو
ةند مانطةية ضمونةزمن و ئةو دوو ليواية كة لةماوةى  كة دوو ليواى زؤر( 14و  16) هةمانة ليواى

، ةكيان دةكةنضةكى تايبةتى خؤيان ثِر ضو  ةكى قورسض ،ةكضوترين وبة ثَيشكةوت اجةيشى ئةمريك
زةمان  ،يةية كوردستانضة بؤ ثاراستنى ئةو ناويئَيمة هيج زةمانَيك ني ،بةر ئةوةى دوو ليواى بة قوةتنلة

َي لةطةَل وتوة جارونةمشان  ،بنيوطرتوككةين و بتوانني خؤمان يةك و يةخؤمانني خؤمان بة هَيز ب
وةزارةتى سوثاى  ،تى بةرطرى عرياقةبةاَلم ئَيمة سةرةتا لةبةر ئةوةى وةزار ،حةشدى شةعبى دانانيشني

 ،بةرمان سوثاى عرياقةموى بةراووبةروعرياق وةزارةتَيكة كة ئَيمة زؤربةى ئةو جةبهانةى كة هةمانة ر
غى يةكةم لةطةَل ئةواندا دادةنيشني و ئةوش لة بةرذةوةندى ئَيمةية ئةطةر ئَيمة بطةرَيينةوة بؤ ئةو قؤنا
ئةطةر ئَيمة هَيزو توانامان هةبَي بطةرَيينةوة  ،ان بؤ سوثاى عرياقغة كوردستانيانة نابني بة قةَلضناو

نةك بؤ ئةوانة ئةوة  ،ةكانية كوردستانيضئةبني بة قةَلغان و سوثاى ثاراستنى خاكى كوردستانى ناو
بةر ئةوةى ياساى ، لةا طيانى لة دةست داوةدكاتى واجبة كة دةَلَي هةندَي ثَيشمةرطة لةثرسيارَيكى جوان

وبونةوة وبةرويةعنى لة سةنطةرى رو ،شةهيدان تةعريفى شةهيد بكا ئةبَي بةشَيوةيةك شةهيد ،شةهيد
ئَيمة لة ئةجنومةنى  ،خشييَبوبَي طيانى بةة شةهيد بولةطةَل دووذمنانى طةىل كوردستانا بة فيشةك و بةو

ة ودابو، ثَيشمةرطة هةية لة سةنطةرةكةة خةَلك هةية تَيكؤشةرةومناقةشةمان لةسةر ئةوة كردو نوةزيرا
سةيارة وةرطةراوة لة جةبهةيةكةوة  ،ةووة جةَلدة لَيى داوة فريا نةكةوتوومافى هةية لة سةنطةرةكة ب

هةتا ئَيمة  ،ية زؤريشنيوان نوقسة لةسةر ئةوةية كة ئةمة يةك و د ،كةوة بؤ جةبهةيةكى ديضو
، لةوَي ورى توركياو ئَيرانةوَيتةوة ئةو طوندانةى كة سنضة كة ثَيشمةرطة ئةوثَيداطرميان لةسةر ئةوة كردو

ن ووةكانى ترى كوردستانن هاتضئةى ئةوانة هةتا ئةوانةى خؤبةخشن خةَلكى ثار ،تؤث شةهيد دةبَيبة
؟ لة شةهيد حيساب ناكرَينيانيان بةخشيوة ئةى ئةوانة بؤ بةون و طوشانى شةهيد بةَل ئَيمةدا شان بةطلة

ئَيمة هيج ئاطادار  ،يانةى تياية بِريارة هةموار بكرَيتةوة ئةوانة ضارةسةر بكرَينكوِرياساكةدا ئةو كةموو
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ة بؤ كارَيك كة لة ونتفاقيان كردولةطةَل دذة تريؤرى عرياق ئي ،دذة تريؤرى سلَيمانى يين لة هَيزونةبو
وة ئةوان ثَيكةوة وجيا بةوة ئةوان ثةيوةست نةب ،وةوخوار ديالةوة بييةكاندا لةة كوردستانضعومقى ناو

قةى يوة لة مةنتوطةَل دذة تريؤرى عرياقدا لة فةوجَيك كةمرت لةطةَل ئةوان عةمةليةكيان كردضوون لة
ري ثرسيار ئةخ ،وة نة منةتى بة كةسيشةورسى بة كةس كردثنةة وئةوةى سوثاى عرياقة هاتو ،رةوةودو

وينةتة ضوئَيمة كة  ،وسنوئةوةى ماوة هةموو ثرسيارةكان بن ،وبَيرةنطة ئةوانة ببورن كةشيت ترم بريضو
ومةتة ناو وةزارةتى ضومن لةوةتةى  ،راستة سااَلنة بايي مليارةها كابينة كراوة ،وةزارةتى ثَيشمةرطة

ضونكة  ،يار دينار بؤ وةزارةتى ثَيشمةرطةرةنطة مل ،وةودروستكردمنان مةمنوى كردنة يثَيشمةرطة كاب
وة بةو ويةعنى ئَيمة ثَيشمةرطةمان ثةروةردة نةكرد ،ئيشى ثَيشمةرطةكابينة نةثَيشمةرطة ئةثارَيزَي، نة

ةمان هةر ئةو ،طيانةى كة ضؤتة شوَينَيك خؤى ماندوو بكات ساتر هةَلكةنَي شوَين بؤخؤى دروست بكا
بةاَلم  ،نةتَي داييَن نايةمة ناو تةفاسَلخَيمةمان داو ،ة داومانتة داينَينووة كابينةمان دروست كردووكرد

ة ثَيشمةرطة لة كوَي ة كوبةاَلم هةوَلمانداوة جوطرافياى عةسكةرى كوردستان وامان ليََكردو ،وردةكاريةكةى
رةباية كةواية  ،رةبايةى باشةويستى بةلة كوَي ثَي مقةر فةوجةلةكوَي ثَيويستى بة ،ثَيويستى بةمقةر ليواية

دا حةشار كة دروست دةكرَين ئةبَي بة كةرةستةى سةربازى دروست بكرَي و بتوانَي ثَيشمةرطة خؤى تَي
كاتى بؤية رةنطة ئَيستا  ،وو ئةو شتانة بثارَيزرَينباو لة تؤث و زستان و لة هةمبدات لة فيشةك و رةشة
ة ض وى خبةمة ئةستؤى ئةوةى كة سرتاتيجَيك نةبووتوانيوة من ناتوامن هةمونةماننةبَي لةسةر ئةوةى بؤ 

تيج هةبَي بةو قةناعةتةى كة وةزارةتى ةتى هةرَيمى كوردستان رةنطة سرتالة كابينةكانى ثَيشوى حكوم
وة كة وركةوتبةاَلم ئةمة دة ،وابةينى خؤياندا بةم شَيوةية بِر يت و ثارتى ئةبَي لةبؤ يةكَي حةفتاثَيشمةرطة 

ذيانى  ،ةى باش بكةينضئةمة غةَلةتة ثَيشمةرطة باجى داوة نةمانتوانيوة ثَيشمةرطة موو ،ئةمة شكستة
وى وةكى بكةين هةتا لةسةرضثِر  ،طوزةرانى باش بكةين شوَينى حةوانةوةى باش بكةين ،باش بكةين

وانة ثَيشمةرطة مةحرومة لة ،الؤجيكة ئَيستا بريتية لة شةرى تةكنة وشيةوة كة بامسان كرد ئةوةىوهةم
بةاَلم خؤ تؤ  ،ةاَلم راستة بة ئيمكانيةت دةكرَيب ،بةر ئةوة خؤ بة ئيمكانيةت دةكرَيودا لةومانطى رابردلة

دةى تر  ،بري لة دوو ساَلى تر ،ةتَيكى سرتاتيجى هةبَي كة ثارة هةبوو بري لة ساَلَيكى كةيئةكرَي ئةقَلي
بؤية ئَيمة  ،ة بؤ هَيزى ثَيشمةرطةية سبةييَن مةترسييةمرؤ مةترسى نيبكةيتةوة و بري لةوة بكةيتةوة ئ

و تواناى خؤمان دةخةينة طةر بؤ ئةوةى ئةوةى كة ثَيويستة بؤ ثَيشمةرطة و لة سةرةتاشدا  هةموو هةوَل
كة ثةيوةستة  ،ةوَي شتيكةمان نةهَيشتوكؤمةَل ،وةوسزاى سياسيمان نةهَيشت ،ةوهَيشتووونةمان نةئَيمة ئاب

ناو فةرماندةكاندا لة ناو ئامر ليواية لةطةَل قيادةكاندا كة لة بةوةى كة علمى بَلَيني دسثلينى سةربازى
ئامر فةوجة نابَي  ،يال ميديا ئامر ليوايةشؤسكة ئةوانة بنب بة بةشَيك لة  ،ئةوانة لَيمان مةنع كردوون

اَل هةية كة رةنطة بةشَيكى ثَيويست كؤمةَلَيكى زؤر خ ،كاتى خؤى بةسةر فةيسبوك و ئةوانة تةرخان بكات
و جدميان بؤ ناوة و ئومَيدم واية بة ثشتيوانى  نةكات ئَيمة لة وةزارةتى ثَيشمةرطة هةنطاوى باش
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هةموواليةك بتوانني ئةطةر دةرفةت هةبَي هَيزَيك دروست بكةين كة ئةو هَيزة بَيت كة فعلةن هَيزَيكى 
 .وثاستان دةكةمؤَل بكرَي لة هةر شوَينَيكى تر و زؤر سكوردستانى بَي و بةدةربَي لةوةى كة كؤنرت

 :ق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمانئبةِرَيز د.ِرَيواز فا

 ،ضاوةرَي بكة با هةموو وةزيرة بةرَيزةكان قسة بكةن ،بةرَيز وةزيرى ناوخؤ فةرموون ت،سوثاس بؤ بةرَيز
وا  ،سةوة بؤ جةنابى وةزيروبينو ،كاتسة كاك بةَلَين نا دةرفةتان نادةمةوة ثةرلةمانتار قسة بوبؤى بنو

َلَين قسةى ية كاك بةهةر نيو دةقةش ني ،دةكةم وةاَلمت بداتةوة دةرطاى طفتوطؤ جارَيكى تر ناكرَيتةوة
 .وةخؤتانتان كردو

 :وةزيرى ناوخؤ / خالد بةرَيز رَيبةر امحد
 .بةرَيز سةركى ثةرلةمان

 ،تاندوةو وروذانوون و ثرسيارانةى كة ئاراستةتان كردوةرَيز سوثاس بؤ لَيدوان و ئةو بؤضوانى بوئامادةب
ئَيمة موتةئكيدين بؤ ئةوةى كة هةموومان وةك تيمى حكومةت و تيمى ثةرلةمان بةيةكةوة بتوانني 

ان لةطةَل ةكانى هةرَيمى كوردستيكى باشرتو ئةركَيكى نيشتيماني و نةتةوةيي لة ئاست داواكاريَيخزمةت
ضَيوةى هةموومان موتةفق بني كة كَيشةى ة دةبَيت لةسةر ضوارمئَي ،بكةين جَيحكومةتى ئيتحادى جَيبة

كَيشةى  ،كَيشةى نةتةوةية ،شةى ئَيمة كَيشةى خاكةكَي ،ة لةطةَل حكومةتى فيدراَليئَيمة كَيشةى مووضة ني
ة لةو وري و ياساميان هةيوئَيمة كَيشةيةكى دةست ،ونةوكَيشةى هةب ،يةوثَيكهاتةكانة و كَيشةيةكى مَيذو

ة ئةطةر وكَيشةى ئَيمة كَيشةى مووضة نةبو ،ذووقؤناغَيك لة قؤناغةكانى مَي ضية لة هييواَلتة شتَيك نو
شيت باشرتيان بؤ  ،ضةى باشرتيان بة ئَيمة دةداومو 2003ئَيمة بة مووضة رازيبوايناية رذَيمةكانى ثَيش 

هةمومان خةبات دةكةين بؤ شتَيكى  ،اتةمةبةستم شةر خةب ،ئَيمة شةرى ئَيمة شةرَيكى ترة ،ئَيمة دةكرد
ئَيمة  ،ريزى يةك هةَلوَيستى بَيتة ئةجنامنةش تةئكيد لَي دةكةينةوة بة يةكزؤر طةورةتر و ئةو ئاماجنا

يةك متمانة لة نَيوان هةرَيمى كوردستان لةطةَل  ،لةسةر دوو شت لةطةَل حكومةتى فيدراَل كَيشةمان هةية
ةوة تا ئَيستا يلة سةردةمى ثاشايةتي 2003ئةوةى ئَيستاو ئةوةى ثَيش  ،يةيحكومةتى ئيتحادى متمانة ن

ةكانى دةرةوةى ئيدارةى هةرَيمى كوردستان ضوك و ناووئةطةر نا ئَيمة كةرك ،موشكيلةى ئَيمة متمانةية
 ة لة عرياق ض كَيشة دروست دةبَيت،كاتَيك هةرَيمى كوردستان بةشَيك ،بةشَيك بن لة هةرَيمى كوردستان

و  باوك ،ذوو دةطةرَيتةوةة قوَلرتة و دةطةرَيتةوة رةط و ريشةكانى بؤ مَييكَيشةى ئَيمة هى ئَيستا ني بؤية
بابةتةكة  ،ؤة بؤ ئةوةى طةيشتوينةتة ئةوِروتان هةموومان بة يةكةوة خةبامتان كردووباثريانى هةمو

شةمان هةية لةسةرى َيمة كَيمةبدةئى دووةم كة ئ ضووك بَيت،يةعنى قةتيز ناكرَيتةوة لةوةى كة شتَيكى ب
ئةوان  ،هَيز بنةغدا ئةوان بةهةر كاتَيك لة ب ،لة عرياق لة روانطةى هَيزةوة مامةَلة لةطةَل ئَيمة دةكرَيت

ضةوانةوة بة ثَي ،ةو رةنطدانةوةى نابَيت و ثَيشوازى لَي ناكرَييداواكاريةكانى ئَيمة سةداى ني ،ز بنياالو
وى سةد وبؤية ئَيمة لة مَيذ ،هَيز دةبنةوةدةدةن كات بكوذن هةتاوةكو بةوَل هَيز بني هةئةطةر ئَيمة بة
دا هةىل تر دروست بكةين و بةيةكةوة ووهيوادارم لة داهات ،ةند هةلَيكمان لة دةست داوةضساَلةى رابردوو 
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 دةىدةكةين ماد (140) جَيكردنى ماددةى، ئَيستا ئَيمة باس لة جَيبةبتوانني ئةو هةالنة لة دةست نةدةين
كة ياساى ئيدارةى كاتى ( 58) دواى ئةوةى كة ماددةى ،ةسثَيندراوةضورى عرياقى ولة دةست (140)

بؤ ئةوةى تةفسريَيكى  ،ة بةس بة كورديتايبةت ني (140) ور جارَي ماددةىوحكومةت بوو طوازرايةوة دةست
و ئاشورى و هةروةها برايةنى كلدو سريان  ،توركمان ،ترى لَي نةكرَيت ماددةيةكة بؤ هةموو عرياقة

هةندَيك ثارَيزطاكانى  ،ثَيكهاتةكانى تر كة عةرةب هةندَيك لة شيعة كَيشةيان هةية لةسةر ئةو مةوزوعة
ورية تايبةتة بة هةموو ثَيكهاتةكان و حةز دةكةين ونةجةف و كةربةال ئةم بابةتة بابَلَيم بابةتَيكى دةست

لةسةر  سوورايانى ترى ثَيكهاتةكان وةكو ئَيمة ن برهاوشان لةطةَل ئَيمةى كوردستانى يان كوردا
ئةطةر ئَيمة بة يةكةوة لةطةَل  ،(140) ريانةى كة تايبةت بة ماددةىوجَيكردنى ئةو ماددة دةستوجَيبة

 ،ةكانى تر هةَلسةنطاندنَيك دروست بكةينضوك و ناووى خؤمان بكةين لة كةركوثَيكهاتةكان سةيرى رابردو
بؤية برايانى توركمان و خةَلكى تريش لةو  ،ئةداى ئةو مةنتيقةية رازى نةبني رةنطة ئَيمةش وةكو كورد لة

ئَيمة هةميشة دةتوانني باشرت بني و بةَلَي سياسةتَيكى نوَي هةية  ،قةية بة حةساسيةت وةرى نةطرنيمةنت
، نةقنيوك لة شةنطال لة مووسَل لة خاودؤخةى هةية لة كةركضوونةوة بكةين بة ئةو بارودةمانةوَيت ثَيدا

ةية ضتوركمان و برايانى كلدو سريان و ئاشور لةطةَل عةرةبة رةسةنةكان كة لةو ناو دةمانةوَي ئَيمة كوردو
بةرَيزان ئَيمة وةكو طومت لة بيدايةت لة جةلسةى  ،دةذين بةيةكةوة ثرؤسةيةكى ترى نوَي ثَيشكةش بكةين

ى ئؤكتؤبةرةوة دةست ثَي دةكات كة ( 16) واىقؤناغَيك لة د ،ةكة ئَيمة ثالمنان لةسةر دوو قؤناغةيبةياني
 2017داخةوة ئَيمة ئاوارةى ساَلى ، بةةكانى دةرةوةى ئيدارةى هةرَيمى كوردستانةضئاسايي كردنةوةى ناو

ئَيمة ثرؤسةى تةعريبكردنى دواى ساَلى  ،مان هةية ئَيمة داطريكردنى سةرو ماَل و موَلكى خةَلكمان هةية
ئَيمة دواتر لةطةَل حكومةتى  ،ةر ئةو قؤناغة ئَيمة طةياندمانة ئةجنامئينجا ئةط ،مان هةية 2017

، جَي بكرَيت كة لة سَي قؤناغةووة جَي بةر هاتووةكو لة دةستو (140) ئيتحادى هةوَلمانداوة كة ماددةى
وردستان ياخود ئيستفتائة لةو شوَينانة حكومةتى هةرَيمى ك ،دواتر ريفراندؤمة ،ذمَيرىقؤناغى عوقى سةر

تكراريش دةكةمةوة بةيانيش باسم كرد هةر لة  ،ةوجدى ئةو بابةتةى وةرطرتولة كابينةى نؤيةم زؤر بة
ليذنةى  ،ليذنةى بااَلى دانوستاندن ،نةوةى يةكةمةوة دواتريش مانى ثَيويستمان ثَيك هَيناوةوكؤبو

ة شَيكى طرنطى ذيانى تةكنيكيمان ثَيك هَيناوة و لة ليذنةكان ضؤن باسى مووضةو داهات و دارايي كة ب
ية كة عرياق بة منةتَيك بَي يورية هيج ئيمتيازَيك نواَلتيانى هةرَيمى كوردستانة و ئةمة مافَيكى دةستوهاو

كو هةركارمةندَيكى ةورية كارمةندان لة حكومةتى هةرَيمى كوردستان وومافَيكى دةست ،لةسةر ئَيمة بيكات
ةى خؤمان شةى دارايي هةية كة ئَيمة ئامادهةندَيك كَي ،بطرَينتووضةى خؤى وةرتر لة عرياق دةبَيت م

 رياق لة مانطيع( 140) سةركردنى كَيشةى خاك ماددةىضارةدةربِريوة حكومةتى هةرَيمى كوردستان بؤ 
حكومةت لة عرياق هةر لة  ،وةدؤخى شةقامى عرياقى تَيكضووة بارووثَيشاندان بووشى خؤوة ت 10-2019

ئَيمة دواى  ،كة ئَيمة دانوستانى لةطةَل بكةين حكومةتَيك نةما ،شكةشكردقالةى خؤى ثَييوة ئيست 2019
وشى شةلةل بوو و دواى ئةوةى كة وغدا حكومةتى عرياق تةونةوة لة هةولَيرو لة بوةندين كؤبضئةوةى 
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ونيا توشى ظايرؤسى اتةشدا هةرَيم و عرياق و هةموو دكابينةى كازمى هةر لةو ك ،كابينةى نوَي دروست بوو
وةكو طةيشتة ئةوةى لة دواين قؤناغدا كابينةى عادل  طريا هةتا، هةموو طفتوطؤو مجوجؤَلَيك راؤرؤنا بووك

اى ئةوةى كة ارى سةرةِرضعبدوملهدى بِريارى بِرينى بةشى مووضةى كة بؤ هةرَيمى دابني دةكرد بة نا
سةردانيان كرد كة  ةندين جارضظايرؤسى كؤرؤنا هةبوو حكومةتى هةرَيمى كوردستان شاندى نارد و 

ومةتى هةرَيمى بؤية ئَيمة لة حك تة طفتوطؤيةكى زؤرى لةسةر بكرَيت،تةسةوةر دةكةم بةيانى ئةم بابة
وة بؤ ورى زانيوبةَلكو مووضةمان بة شتَيكى زةرو ،ينوضةوة نةبوودواى دابني كردنى موكوردستان تةنها بة

ةى ئةو ناوضانةية كة دةبَي ةى خاك و ثَيناسبةاَلم كَيشةى سةرةكى ئَيمة كَيش ،واَلتيانذيانى هاو
َي ئَيمة لة بةرامبةر بؤية ناب ،ور ئَيمة دذى ثرؤسةى بة تةعريب كردننيوبكرَيتةوة بة ثَيى دةستيةكال

ئَيمة  ،بهَيننيك شتى هةَلة دةستةواذةى هةَلة بةكارن و بة هةندَيوباسى بة كورد بو تةعريبكردن
ةوة باسى خؤمان بكةين لة هةموو مةيدانَيكدا ئةو يةتوانني بة شانازيلةتَيكى لَيبوردةين و ئَيمة ديلم

ئانزانَيك لة هةر ثَيكةوة ذيان و لَيبوردةية لة هةرَيمى كوردستان هةية هةر لَيقةوماوَيك لة هةر ئاين و 
و وشى كَيشة دةبَيت هةرَيمى كوردستان دةرطاكانى كراوةية وكاتَيك ت ،هةر رةنطَيك بَيتنةتةوةيةك و لة

مليؤن و نيو ئاوارةى ناوخؤيةو ثةنابةر لة هةرَيمى كوردستان  دووبةَلطةش بؤ ئةوة  ،حةوَيندراونةتةوة
 ،مليؤن ئاوارة لة هةرَيمى كوردستان هةية يةكثؤين  يةكئَيستاش  ،ينة لة ضوار ساَلى رابردوووبو

دان دروست بيَب لة نَيوان بؤ نةيدةويست جارَيكى تر ثَيكدا( 140) انةى كة ماددةىضثَيشمةرطة لةو ناو
َلكرد و جارَيكى تر رةى ثَيشَيوحكومةتى عةبادى ئةو دةست 2017بة داخةوة لة  ،ثَيشمةرطةو سوثاى عرياق

خوَين انةى ئَيستا ثَيشمةرطةى لَيية بةبؤية ئةو شوَين ،هَينا دذى هةرَيمى كوردستانسوثاى بةكار
بن بة هيج كاتَيك بةرى ناداتن مةطةر لةسةر طيانى  موتةئكد ،يةتى و بة خوَينيش بةرى دةداتنوثاراستو

بة ثَيشَيَلكردنى  كة ثَيشمةرطة كشانةوة بكاتن و بةَلكووة وبؤية هيج رَيكةوتنَيك نةب ،هةموومان دا بَينت
 ،ةومة ليذنةى تايبةمتان دروستكردوئَي( 140) ة بؤ ماددةىوداوانة دروست بووة ئةم روور بوودةستو

تة و ئَيمة دةستةيةكمان هةية تايبةت بةو بابة ،ورَيكى عةمةليات دروست بكةينوة ذييرى عةمةليات نوذو
شةى كَيشةى شةنطال وةكو كَي سةرثةرشتى ئةو كاروبارانة دةكات، خؤئةجنومةنى وةزيرانيش راستةو

سةر يةكان كَيشةيةكى هةميشة لةو برا يةزدي كَيشةى خوشك ،ك وةكو مووسل كَيشةيةكى هةستيارةوكةركو
وى خؤيان و وئارةزسةر ئةوةى كة دةبَي ئاوارةكان بةغدا و ئَيمة لةةوة لةطةَل بوب زى طفتوطؤمَي

ئينجا  ،ئارةزومةندانة بطةرَينةوةو ذيانَيكى كةرامةت ثارَيزراو و ئاسايش و ئةمنيةتيان بؤ دابني بكرَيت
بةاَلم  ،وةانكارى بؤ كردووبَيت حكومةتى هةرَيم ئاسوانةوةى هةبَينةوة و هةر كةسَيكيش نازى طةِربطةِر

ةكة دةطةرَيتةوة ضئارامى ناو، بةشَيكى زؤرى بؤ ناهؤكار طةلَيك هةن كة شةنطال خةَلكى يةزدى ناطةرَيتةوة
ونى ثةكةكةية لةو شوَينة وبؤ هةب ،ونى حةشدى شةعبىوبؤ هةب ،ونى هَيز كة لة دةرةوةى ياساناوبؤ هةب
 ،وةوطةَل حةشدو حكومةتى عرياق تَيكةَل كرددةستيان لة يوةنديةكانى ثةكةكةيةونى دةست و ثةوبؤ هةب

بؤية ئَيمة لةطةَل حكومةتى  ،ةيةضانةوةى ئاوارةكانى ئَيزدى بؤ ئةم ناووة نةطةِروهؤكارَيكى سةرةكى نةب
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بةاَلم  ،ون بة لَيك تَيطةيشتنَيكوةكو طومت طةيشتبو مان هةية هةرعرياق لة سةر خةتني و طفتوطؤيةكى ضِر
ةريكني ثرؤسةيةكى وةو خونوَي دةستمان ثَي كرددرا ئَيستا جارَيكى تر سةر لةابينة طؤِرداخةوة كبة

دةكرَينةوة دةست بكرَي بة  وة دابِراوةكان بةرَيزان ئةوكاتة قةرةبوضناو ،دةبةينطفتوطؤ بةرَيوة
ة ضوى ناووى كراوةو قةرةبضكة دةثرسن  ستائَي ،ورى عرياقوجَيبةجَيكردنى بِرطةكانى دةست

ئةوةى ثَيويست بة  (140) رى عرياقى و ماددةىوجَيكردنى دةستوضؤن دةكرَيتةوة بةجَيبةِرَيندراوةكان داب
ئةوةى كة  ،و حاَلى خؤى دةطرَينت دةطةرَيتةوة سةر ماَلكردنةوة هةبَينت شايستةى خؤى وةرووقةرةب

طةَل عرياق لةسةر يةك ن لة، ئَيمة لة طفتوطؤكاجَي بَيَلَيتضةكة بةانة نةبَيت دةبَي ناوضخةَلكى ئةو ناو
تةنها هَيزى ثَيشمةرطةو هَيزى سوثاى عرياقى لَي بَينت ( 140) ةكانى ماددةىضمةرجى كة ثةيويستة ناو

ة وور ناويان هاتووبَيجطة لةو دوو هَيزة ئةو هَيزانة دوو هَيزن كة لة دةست ،هيج هَيزَيكى دى قةبوَل ناكةين
نانة ةعيب و هيج طروثَيكى تر لة دةرةوةى ياسا لةو شوَيانة حةشدى شضَل ناكةين لةو ناووو قةبو

هةتا ئَيستا ئةوةية كة ئَيمة  كة نةطةيشتوينةتة رَيكةوتن ئةويشيةكَيك لةو خااَلنةى  ،دةسةاَلتى هةبَيت
دةسةاَلتيان هةبَينت و ئةوةى كة لة  (140) وثانةى لة دةرةوةى ياسانة بَين ماددةىورازى نينة ئةو طر

رد بة ئَيزدى بة كاكةيي بة ورى بة كووا دةكرَينت بة بةرامبةر بة برايانى كلدو سريان و ئاشدةشتى نةينةو
ضةية هةبَيت، لَيذنة ئاشيت و ئارامى لةو ناو َيتحةشدى شةعبية لةوَي لَي ناطةِرئةوة طروثَيكى  شةبةك،

ئَيمة نوَينةرايةتيمان  ،ةيغدا ئَيمة ليذنةيةكى تةنسيقمان نيةخؤو لة هةرَيم و بتةنسيق لة وةزارةتى ناو
 ،ثَيكى ئاطامان لة ئيشى يةكرت هةيةو هةردوو وةزارةت زؤر بة زؤر بةرَيكو هةية لة بةينى هةردوو وةزارةت

ك هةية ئةفسةرانى ثؤليس ئَيمة هةميشة لةطةَل ووك و ئةو كَيشانةى لة كةركووسةبارةت بة كةرك
وة طؤردرا داخةلَيك تَيطةيشتنى بامشان هةبوو، بةو وشبةاَلم لةطةَل وةزيرى ناوخؤى ثَي ،تى فيدراَلحكومة

زيكانة سةردانى هةرَيمى يارة لةم نبِروةو هةية ئةويش قسةمان لةطةَل كردو ئَيستا وةزيرَيكى نوَي
وويان دةخةينةوة ؤ لةو دانيشتنة باسكراوة هةمجارَيكى تر تةواوى ئةو ثرسانةى ئةمِر ،كوردستان بكات

وك ورَيذةى ثؤليس لة كةرك ،غدا و طفتوطؤيةكى ضِرو ثرى لةسةر دةكةينةلة ب دةستى ئةو برادةرانةبةر
و سَيكتةرةكانى ئيدارى كارمةندةكان كةم ووة لة هةموكةمة و نةك هةر ثؤليس بةَلكو كارمةنديش كةم ب

ان وةكو كوردستانى دةسةاَلمت ،َيتةوة بؤ ئةوةى كة ماوةى سَي ساَلة ئَيمة وةكو كوردئةويش دةطةِر ،ونةوب
هيوادارين لة طفتوطؤكان بطةينة ئةجنام  وك دةكرَيت،بةَلكو بة بريَيكى شؤفينى ئيدارةى كةركو ،يةيلةوَي ن

، ضونكة وك ئاسايي بكرَيتةوةبنرَيت و تةواوى بارودؤخى كةركوووك داو ثارَيزطارَيكى نوَي بؤ شارى كةرك
ثَيدراو نينة ضاالكى َيك لةو شوَينانة رَيطةلة لة زؤروك لة مووسَل لة دياوئَيستا ئةحزابى كوردى لة كةرك

ئااَلى  ،داطريكراون تا ئَيستا رادةست نةكراونةتةوة بكةن و بةشَيكى زؤر لة بارةطاكانخؤيان بة ئازادانة 
لةوَي طؤرانى كوردى جلوبةرطى كوردى زؤر شت هةية كة دةبَي لةسةرى رابوةستني  ،كوردستان هةَل ناكرَيت

بابةتَيك كة هةمووتان  ،جدى لةسةر ئةو مةوزوعة ئيش دةكاتردستان زؤر بةحكومةتى هةرَيمى كوو 
راستى نة ، بةةيوة ني( 140) ئاماذةتان ثَيكرد بابةتى بازطةكان ئةو مةوزوعة يةعنى ثةيوةندى بة ماددةى
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 ة ثةيوةستة بةيبابةتَيكى تةندروستي ،يةتةوة هةيةيثةيوةندى بة سياسةتةوة هةية نة ثةيوةندى بة ئةمن
لَيرو ووك و هةولَيرو موسل و هةولَيرو سليمانى و هةوئَيمة لة بةينى هةولَيرو كةرك ،بابةتى كؤرؤنا

 ،يةيك نووك دةيكات تةنها كوردَيو طازندةيةى كةسَيك لة كةركي ئةو طلةي ،دهؤكيش هةمان كَيشةمان هةية
، ةى هةيةيبيش ئةو طلةيعةرة ،ةى هةيةيكريستيانَيكيش ئةو طلةي ،ةى هةيةيتوركمانَيكيش ئةو طلةي

حةتا  ،حكومةتى فيدراَل دةوام دةكةنبرا ثَيشمةرطةكان و ئةندامانى لةحاَلى لَيرةية نيشينطةو ماَلو
غدا لة حكومةتى ئيتحادى دةوام دةكةن ئةو كَيشةيان ةثةرلةمانتارو وةزيران و هةموو ئةو خةَلكانةى لة ب

ئةمة ظايرؤسَيكة ئَيمة بةينى هةولَيرو  ،ةيكيش نيكَيشةى حكومةتَي ،يةيةك نيكَيشةى هاواَلتي ،هةية
ئةو  ،زؤرترين كَيشة لة بةينى هةولَيرو دهؤك هةية ،ةيني (140) سليمانى خؤ ض ثةيوةندى بة ماددةى

رو سليمانى ئةطةر بَلَين هةولَي ،ةيمةوزوعة حةز دةكةم بزانن ئةو بابةتة هيج ثةيوةندى بة سياسةتةوة ني
ن هةولَيرو دهؤك هةردوو ثارَيزطارةكةش ثارتني حةز دةكةم بزانن ئةو بابةتة يا ،تيةثارتي و يةكَي

نة وتى ظايرؤسة نة ثارتى دةناسَيت نة يةكَي ،يةيثةيوةندى بة سياسةت و ئةمنيةت و هيج لةو بابةتانة ن
رانى بةرَيزان من حةز دةكةم ئَيوة وةكو ثةرلةمان نوَينة ،وكضونة طةورة نة ب( 140) نة ماددةى ،طؤران

وتان حةقتان وة هةمومن طلةيي ئَيوةشم ثَي طةيشتو ،بنوشى كَيشة بووطةل ئةو مةوزوعة رةنطة ئَيوةش تو
لةبار ييةك حةقى هةية طلةيي بكات، بةاَلم ئَيمة لة هةلومةرجَيكني تةندروستى زؤر ناَاتوهةية هةر هاو

وونةوةية بكةمة لةو كؤب ة، من نامةوَيتواَلتى هةَلطرى ئةو ظايرؤسة بَينت دةيطواستةوئةطةر يةك هاو ،داين
مة بة يةك ضاو ئَي ،تان ئاطادارن ثشتطرييشمان بكةن لةو بابةتةوبةاَلم حةزم كرد ئَيوة هةمو ،بابةتى كؤرؤنا

َلةمةو دهؤكيش وك دةكةين بة هةمان ضاويش سةيرى هةولَيرو سليماني و هةواَلتيانى كةركوسةيرى هاو
غدا دةوام دةكات ةئَيمة خةَلكَيكمان هةية لة ب ،ةنطاليش بة هةمان شَيوةهةمان شت شدةكةين، موسليش بة

( 100) جار كة طةرانةوةوويان ثَيشمةرطةنة لةيةكنةفةرن هةم( 600) ثاسةوانةكانى ثةرلةمانى عرياق
ةكى ياَلتيوشمةرطةية نة هاوئَي ئةمة ثَي ،وش ببووونةفةرى ت( 50) انةوة لة سةد نةفةرنةفةر كة طةِر

بةر بةو حاَلةتة ئةطةر مى بكةم بةراضمن  ،وة شوَينَيكى فيدراَلى دةثارَيزَيتوة ثَيشمةرطةية ضيش نيئاساي
يانةن دَينةوة اَلتيوهةر ئَيوةى بةرَيزن و هةر ئةو هاو ،اَلتيانوبةر بة هاومراووين بةو نةبوسبةى سةركةوت

 ،ورانة داناخةنوى ئةو سنضبؤ ،ؤن و طلةيي لة حكومةتى هةرَيمى كوردستان دةكةنيزسةر شاشةى تةلةف
، بؤية زياتر ى لة دواى ئةم ظايرؤسة ذيان شتَيكى تر دةبَينتذيانى طؤِر ،ئةو ظايرؤسة هةموو شتى راطرت

بابةتى  ،ان قسةى زياترى لةسةر دةكةينتكاتى خؤى ئةطةر ويستقسة هةَلدةطرَي ئةو مةوزوعة، لة
هةزار  (850) ةيز كاك مال ناصر ثَينج سةد هةزار نيبةرَي ،تةندروستى ثَينج سةد هةزار عةرةب لَيرةية

ثَيش ئةوةى دةرطاى  ،ونةتةوةولَيرة ماون لة كوردستان و ئةوانة بةرَيزةوة لَيرةن و دةرطامشان بؤ كرد
ةكانيان ئارام بنب و ذيانَيكى ضهيوادارين كة ناو و كةسَيكى لَي قةوماو،هةرَيم دَلى خؤمانكردؤتةوة بؤ هةمو

ثشتى ستان سياسةتى حكومةت ئةوةية ثاَلئَيمة لة هةرَيمى كورد ،َيتةوة و خةَلكةكة بطةِرفةراهةم ببينت
توانني زياتريان بؤ اةوة ئَيمة ننئةطةر لَيرة دةمَين ،َينةوة شوَينى خؤيانبؤ ئةوةى بطةِر ،ئاوارةكان دةكةين
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جةو ميزانيان لة ئَيمة دة بولةطةَل ئةوةى ك ،بكةين و بارَيكى زؤر قورسة لةسةر ذيانى هةرَيمى كوردستان
وى مرؤظايةتى لة ووة لة روولياتى خؤمان كردئديسان ئَيمة وةكو خؤى تةحةموىل مةس ،بِريوة

 .، زؤر سوثاستان دةكةممن نامةوَي كاتى زياترتان بطرم ،ثَيشكةشكردنى خةدةماتى كة ثةيوةسنت
 :ة صاحل /جَيطرى سةرؤكى  ثةرلةمانبةرَيز هيمن امحد مح

دن ئةطةر ئيزافةيةكتان هةية انتبةرَيز وةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى دانوس ،خؤوةزيرى ناو سوثاس بؤ
 .فةرموو
 :دةرةوةى هةرَيم بؤ كاروبارى دانوستاندن وةزيرى شوانى /سالم سعيد بةرَيز خاليد 

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
رى يةكةميان جةنابى ثرسيا ،ووةاَلمى هةندَيك لة ثرسيارةكان بدةينةوة كورتى ، ديارة بةزؤر سوثاس

عةرةبكردن يةكَيكة لة ئةدةواتة زؤر ناشرينةكان ام ثرؤسةى بةمنيش هاوِر ،اَلمَيكى دايةوةةو وةزيرى ناوخؤ
ضَيتة ونياش ئةوة دة، لة هةموو دكة نةتةوةيةكى بااَل دةست دذى نةتةوةيةكى تر ئةجنامى دةدا

ثرؤسةى بة  2007دادطاى جينائي بااَلى عرياق ساَلى ةوة و لة يَيوةى جةرائيمى ئيبادةى جةماعيضوارض
كاتى  ،انة ئةجنام دراوةضوك و ئةو ناوويةت دانراوة كة لة كةركيعةرةبكردن بة جةرائيمى دذى ئينسان

نةيارةكانى ئَيمة  ، ئةوة تؤمةتَيكةانةوةضئةو ناو ونىبو بةر كورد ة قورسة ئَيمة بَلَيني ثةنابةرينخؤى بؤي
ن وةكو كورد خاوةن كلتورَيكة لة ثاراستنى ناسنامةى خؤيي و ئةو ثَيكهاتانةى تريشى كة بة ئَيمةى دةَلَي

ووى تاريخ و ةى كوردستانني لة رضانة ناوضئةو ناو ،يدا دةذين و تةنها لةو مةنتيقانةش كورد ناذىلةطةَل
، انة دةذينضو ناوبةاَلم عةرب و توركمان و مةسيحيش و يةزيدى و كاكةيي و ئةوانى تريش لة ،جوطرافياوة
فةق نابني ، ثَيم واية تةعبريَيكة موةانةضهَينانى مةستةلةحى كورد بوون تةكليفكردنى ئةو ناوبؤية بةكار

 ،تر بَيدروئةمة رةنطة و ،انةضئةبَي بَلَيني سيماى كوردستانى بطةرَينينةوة بؤ ئةو ناو ،ئَيمة لَيى بكةين
ونى وكاك بةَلَين سوثاسى دةكةم ثرسيارَيكى كرد كة نةب ،بكةيندروسرت بَي ئةطةر ئَيمة مامةَلةى لةطةَل دا 
دةكةمةوة ئةطةر ئَيمة  بةَلَي من تةئكيد لةسةر ئةو قسةية ،ووةيةك هةَلوَيسيت وبَي دةنطى كورد واى كرد

ني لةو مةنتيقانة ئةمة تا ئَيستا ئةوةندة الواز ن ،يةك هةَلوَيست بني و يةك بةرنامة بني و يةك دةنط بني
هةر ووك كوردة لةك بكةين زؤرينةى خةَلكى كةركوونة ئةطةر باس لة كةركوومنئَيستاكة، بؤ  تا

ة كة كورد وئةوةى وايكردو ،دا ئَيمة دةتوانني سةركةوتوبنيسةيةكى دميوكراسي و سياسى ئةوانةثرؤ
لةماندا بينيمانة ؤ لة ناو ثةرزةعيف بَي ئةو بَي دةنطيةية و داواكارم روحى ئةو تةبايةى كة ئَيستاكة ئةوِر

ة دابِرَيندراوةكان ضيةكان بكا و لَيرةوةو تةئسري لةسةر ناويرةنطدانةوة لةسةر هةَلوَيستى هَيزة كوردستان
 ،ةندَيك لَيرة تةبا بني باشرتةض ،ة دابِرَيندراوةكانةضتيجى ناوضونكة كوردستان عومقى سرتا ،بكات

ووك ر ثرسيارى ئةوةيان كردبوو بؤ حمافزَيك بؤ كةرككؤمةَلَيك برادة ،ةندَيك ناكؤك بني خراثرت دةبَيض
اَلمَيك بؤ هةموو ئةو ثرسيارانة و بؤ ئةو ثةرلةمانتارة بةرَيزانةى كة ئةو ثرسيارةيان ةودانانرَي؟ ئةوة 

تى نيشتمانى كوردستان و ديارة يةكَيك لة خاَلةكان كة رَيكةوتن كرابوو لة سةرى لة نَيوان يةكَي ،كردبوو
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رَيكةوتنى ليستى برايةتى   ،وةوراتى كوردستان كاتى تةشكيل كردنى حكومةت و دواتر بثارتى دميوك
ئةوةية  ،تخؤ دةطرَييوعي وهةم اليةنةكانى تريش لةوى ئيسالمي و حزبى شوطرتككيش كة هةم يةوكةركو

ةو بؤ ئووك حمافز هةَلبذَيرين وَيوةى كارا كردنةوةى ئةجنومةنى ثارَيزطاى كةرككة ئَيمة لة ضوارض
كو حزب لة ةو ،ى ئَيمة قسة دةكةينانمةبةستة ليذنةيةكى هاوبةش لة نَيوان ئَيمةو با بَلَيني سةرؤك وةزير

يت و ثارتى ليستى برايةتى دروستكرا بة بامشان زانى ميكانيزمَيكى نوَي بطرينة بةر بؤ دانانى نَيوان يةكَي
ةم بؤ ئ ،وكداوثَيكهاتةكانى ترى كةرك وةكو جارةكانى تر نةكةين حمافزَيك بسةثَينني بةسةر ،حمافز

ونةوةمان لةطةَل ثَيكهاتةى عةرةبي و ثَيكهاتةى توركماني و وثَيكرد و كؤبمةبةستة ئَيمة طفتوطؤمان دةست
ون ووينةوة كة ئةوان ئاماددة نةبووى هةندَيك عةرقةلة بوروبةرو ،وك كردوثَيكهاتةى مةسيحى لة كةرك

بةاَلم ئَيمة ئيسرارمان دةكرد كة ئةوة مافى خؤمانة  ،ووكدابنرَيت لة كةركبيسةملَينن كة حمافزَيك بؤ كورد 
هةندَيك ناكؤكي و هةندَيك تَيك نةطةيشنت دروست بوو لة كاتى مفاوةزاتةكان و ئةوانة لة كاتَيك ئَيمة 

ى اليةن ثةرلةمانووك ئةجنومةنى ثارَيزطا لةوين دانانى حمافزَيكى كورد بؤ كةركوخةرَيكى مفاوةزات ب
نى ثارَيزطا دةمانتوانى حمافز بؤية ئةو كارتةى كة كورد زؤرينةية لة ئةجنومة ،راقةوة هةَلوةشَيندرايةوةعَي
جارَيكى تريش ئةطةر بيلَيني تةقسريى هَيزة وين و زؤر دواكةوتني كةبنَيني و لَيى تاخري بودا

َيتةوة و ئةو وةرةقةيةى كة ئَيمة ةكانة وايان كرد كة هةر ئةمةى كة ئَيستا سةثَيندراوة مبَينيكوردستاني
بؤية ئَيستا ئةبَي  ،وين لة ئةجنومةنى ثارَيزطا لة دةستمانداوستاني بدوين يان كوروزؤرينةى كوردي ب

بؤ ئةمة يا ئةوةتا لة رَيطاى سةرؤك وةزيرانى عرياقةوة و لة رَيطاى  ،طةرووةوة خبةينةهةوَلةكامنان لة دوو ر
ى ئةو حمافةزة بة سةثَيندراوةى ئَيستا كؤمةلَي مةلةفى طةندةَلى طةورةى ثةرلةمانى عرياقةوة بة تايبةت

لةبةر ئةوةى دوو  ،يةعنى موتةفايل نيم ،لةو رَيطايانةوة ئَيمة بتوانني اليبةرين كة ئةمة قورسة ،لةسةرة
ة ة لوئةم حمافزة رؤيشتو ،وةضووكةوة بؤ ئةم حمافزة دةرونى لة مةحكةمةى كةركوجار ئةمر قةبزى قانو

ونةوةى حمافزةكان بة سةرؤكايةتى سةرؤك وةزيران وسةردةمى حكومةتةكةى عادل عبدوملهدى لة كؤب
غدادةوة خماتةبةى رةئى عامى ةوة لة ثةنا قيادةى عةمةلياتى بضووة و لة ئيعالمةوة دةرودارى كردشبة

ة ئةطةيةنَيت كة يةعنى بَي ئةوةى حيساب بؤ ئةمر قةبزةكة بكا ئةو ،شارعى عةرةبي و ئةوانة ،وةوكرد
، بؤية لة ئَيستادا جَي بكاتيَن و سياسةتةكانى ئةوان جَي بةثشتى ئةم كةسايةتيةية كة لةوَي مبَيةغدا ثاَلب

بةردارى مافة ابَي ئَيمة دةستبةاَلم ئةوة ماناى ئةوة ن ،م دانانى حمافزَيك بؤ كورد قورسةبةاَل ،رةشبني نيم
ةكانى خؤمان بدةين بؤ ئةوةى كةسايةتيةك دابنَيني لةوَي بتوانَي ئةبَي هةوَل ،ةكانى خؤمان بنييريودةستو

ورى وكاك رَيبوار ميكانيزمى سياسى يان دةست ،وك بطةرَينَيتةوةوسيماى راستةقينة بؤ شارى كةرك
لةبةر ئةوة وةاَلمى  ،هةم ميكانيزمى سياسى ،ونىووري و قانوبهَينن هةم ميكانزمى دةستو بةكاريبطرنةبةر

و برادةرَيكيش ( 58) ئيعتماد دةكةنة سةر ماددةى ةوة شايان خانيش وابزامن وتى ئايادةدةم ئةم ثرسيارة
يةكةم  ،وةوتةواو ب( 140) ةكان دةَلَين ماددةىييتى هةندَيك لة شؤفَينوى كرد طو (140) باسى ماددةى

تةواو ( 140) وةكو بنةماى مفاوةزات كردنى ئَيمة ماددةى( 140) ئَيمة ئيعتماد دةكةينة سةر ماددةى
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 28يةكة لة ( 71) داويةتى برادةران ذمارة( 140) حادى كة لةسةر ماددةىيدوا بِريارى دادطاى ئيت ،وةونةب
راقى دةَلَي ماددةكة زيندوةو حادى عَييلةم قةرارةيا بة وازحى مةحكةمةى ئيت ،ةودةرى كردو 7-2019-

كة ئةمة خاَلَيكى زؤر طرنطة  ،وةوكردبةجَي نةطةكانى ئةم ماددةيةى جَيماوة و حكومةتى عرياق بِر
َيوةى ضبؤية ئةو ماددةية ضوار ،جَينةكردنى ئةم ماددةيةى عرياق اليةنى موقةسرة لة جَيبةحكومةت

ماددةيةكى ( 58) ناد دةكةينة سةرى و ماددةىيمفاوةزاتى ئَيمةية و ئَيمة ئةو قةرارةى مةحكةمةى ئيست
ونى وش لة قان( 53) ةوة و فةقةرةى يةكةميراق هَيشتويةتيى ماددةى عَي (142) وة كة بة ماددةىوزيند

ةكان كة ماوة يونيويةكَيكة  لة ماددة قان ةئةوةش بؤ ئَيم ،ةكان دةكاتيئيدارى ماىل كة باس لة دوو ئيداري
ذمَيرى تةبعةن بِرياربوو سةر ،َيريان كردذمذان خان لةطةَل ليزاخان باسى سةررؤ ،و ئيشى لةسةر دةكةين و

لةبةر كؤمةَلَيك هؤكار  ،َي ئةجنام بدرَيضراق ثَي ناذمَيرى لة عَيبةاَلم سةر ،( بكرَي10) اَلدا مانطىلة ئةمس
سَييةميش بةراستى لةطةَل  ،دووةم مةسةلةى ثةتاى كؤرؤناية ،ةياديصتييةكةم هؤكارى مةسةلةى ئيق

ة ضناو ،ة جَيناكؤكةكانيانضدانى سةرذمَيرى لة ناويةتى ئةجنامنة رَيكةوتنَيك بؤ ضؤنييئَيمةدا نةطةيشت
 ،ذمَيرى من نةمويست لَيرة باسى بكةين، ئَيمة بؤ مةسةلةى سةرةكانى دةرةوةى ئيدارةى هةرَيميكوردستاني

من وةزيرى هةرَيم بؤ  ،دانانوست كراوة لة بةرَيز وةزيرى ثالنلة ئةجنومةنى وةزيران ليذنةيةكى بااَل در
بؤ ئةوةى بزانني ض ميكانزمَيك بدؤزينةوة بؤ  ،يتسااَلت كاك ئانؤكاروبارى ثَيكهاتةكان و بةرَيز وةزيرى ئ

ئَيمة  ،ذمَيرى لةطةَليانداى رَيك بكةوين لةسةر مةسةلةى سةرغدا لةسةرةمفاوةزاتكردن لةطةَل ب
بؤ  ،بةرضة دابِرَينراوةكان بطريَيتةوك و ناووزمى تايبةت بؤ كةركيومنان وابوو ئةبَي كؤمةَلَيك ميكانضوبؤ
ئةبَي سةرذمَيرى لةسةر  %57كن وونة خةَلكى كةركوضوك دةروهةموو ئةوانةى كة ئَيستا لة كةركوونة ومن

بة  2003دواى ثَيش ةبانةى يا ثَيكهاتةكانى تر كة لةوك تةسجيل بكرَيت و هةموو ئةو عةروكةرك
ئةبَي لةسةر  وكوونةتة كةركوو تائيفى هاتلةبةر شةِر 2003يا النى كةم ئةوانةى دواى  ،نونى هاتووناقانو

ونةتة ولةطةَل ئةنباردا ئةوانةى كة هات ،تكريت ،مووسل ،تايبةتى ديالة، بةوسرَينوحمافةزةكانى خؤيان بن
ئةوَي و برادةران من حةز دةكةم لَيرة حةقيقةتَيكتان ثَي بَلَيم مةوجةى زؤرى بة عةربكردن و تةعريب 

بةداخةوة زياتر لة شةست هةزار  ،كوةركووة نةهاتؤتة ك 2017ك لة دواى ئةحداسةكانى وكردنى كةركو
كاتَيك  ،وكونةتة كةركوشةرى داعش هاتو 2015و  2014وة تاكو ساَلي  2006عايلةى عةرةب لة ساَلى 

 ،كونةتة كةركوووة ئةوان هاتووشةرى مةزهةبى هةب ،وةوغداو شوَينةكانى تر شةرى تائيفى هةبةلة ب
مةش شتَيكى تر وةكة ئة ،وة لةو شارةوكدا كورد بااَل دةست بجَي بوونة لة كاتَيك نيشتةووونةتة كةركوهات

بةاَلم بة نةتيجة ئَيستاكة  ،يةى كوردةى كوردو ئةو طةورةييداخةوة ئَيمة ئةو لَيبوردةينيشان دةدات كة بة
راقى لة وةزارةتى ثالن وك ئةوة دةبَي ئةشكَيتةوة اليةنى عَيوبة ثرؤسةى بة عةرةبكردن كردنى كةرك

يا  ،ن يا لة ئةنبارةوةونةتةوة لة ديالةوة هاتوووة ئةو خةَلكانةى لة ديالةوة هاتووراق ئامادة نةبدانانى عَي
ك ووت ئيال ئةبَي لةسةر كةركو، ئةيانوسرَينوون لةسةر حمافةزةكانى خؤيانةوة بنوولة تكريتةوة هات

ئةو ناوانة لةسةر  سةردةمى تةكنةلؤجيا ئاسانةووة و لةوَل نةكردوئةمةش ئةوةمان قةب ووسرَيني،بن
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م نةدراوة و ئَيمة ذمَيرى ئةجنا، بؤية سةرئةمةش يةكَيك بوو لة خاَلةكان ،حمافةزةكانى خؤيان دابنرَيت
كاك  ،ذمَيرى ئةجنام بدرَي ئةطةر بَيت و بةو ميكانيزمة نةبَي كة ئَيمة لةسةرى رَيك بكةوينناهَيَلني سةر

كَيشةكة ئةوةية ئَيمة بةشَيكني بة ثَيى ئةم  ،راقدا بكةينَيلة ع( 140) وا دةَلَي تاكةى باسى ماددةىةثَيش
يةكان بؤ ئةو ئيشةى هةية يَيوةى دةستورو قانونضَيوةيةى ئةبَي بة ضوارضرةو لةطةَل ئةم ضوارودةستو

ئةو ميكانيزمةى مامةَلةى لةطةَل بكةين هةركاتَيكى ( 140) هةتاكو ئةو رؤذةى كاتى خؤى دَيت ماددةى
وفَيكى لة بارتر هات و كاتَيكى لة بارتر هات و بتوانني بة شَيوازَيكى تر ئةو وات زرتريش كاتى خؤى ه

يةك لة ثرسيارةكانى ترى كاك  ،انة بطةرَينينةوة سةر كوردستان ئةوا دةتوانني قسةى لةسةر بكةينضناو
موو كات كاك كاروانى شارةوانى سوثاسى دةكةم ثَيويستمان لة هة ،كاروان ثرسيارى ئةوةى حمافزى كرد

بؤ ئةوةى بتوانني كَيشةكان بة تايبةتى ئةو  ،ريزي و نَيوماَلى كوردةوونة و يةكئَيستاكة زياتر بة يةكب
انة تاكةى ضكاك هَيظيدار ئةم وةزعةى ئةو ناو ،ة هيوادارم بيَبيني بة داخةوة كة ،انة ضارةسةر بكةينضناو

ساَلة كورد سرياى دةكات ( 80) كى ئاطادارىكاك هَيظيدار جةنابيشت موتةلعى و كةسَي ،بةردةوام دةبَي
هةندَيك جار ئةوان لة هةَلكشان و داكشاندا  ،هةندَيك جار ئَيمة ثَيشكةوتوينة ،لةطةَل حكومةتى عرياقيدا

طرنط ئةوةية رةنطة لة كاتَيكى  ،ى دةبَيتةوةيينة و ئةم سراعة بةردةوام دةبَي هةتا ئةم بابةتة يةكالوبو
مان واية ئَيمة لة ئاماجنةكانى خؤمان طرنط ئةوةية ِرةبةاَلم باو ،ئاماجنةكانى خؤمان ئَيمة نةطةينةنزيكدا 

كاتةى بتوانني ئةم قةزيةية بة ثَيى  بَي هيوا نةبني و بَي ئريادة نةبني ئيشى خؤمان بكةين تاكو ئةو
ئةمة يةكَيكة لة  ئةو ئاوارانةى كة لَيرةن نةطةراونةتةوة ،ى بكةينةوةيالةكانى كوردستان يةكيبةرذةوةندي

وةكان باسى دةكةين و ثَيويستة ئةوان وطرتكنةوةكانى ئَيمة لةطةَل نةتةوةيةوبابةتةكان كة لة كؤبو
بؤ ئةوةى بتوانن بطةرَينةوة  ،بربدرَيتمبةريان هةية البةرا، ثَيويستة ئةو رَيطريةى لةبطةرَينةوة

 ئاراستةى من كران و هيوادارم توانيبَيتمون كة وتةقريبةن ئةوانة ئةو ثرسيارانة ب ،شوَينةكانى خؤيان
 .وةاَلم بدةمةوةو سوثاستان دةكةم

 :ة صاحل /جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمانبةرَيز هيمن امحد مح
زيرى هةرَيم بؤ كاروبارى دانوستان بؤ ئةو ةزؤر سوثاس بؤ بةرَيزان وةزيرى ثَيشمةرطة وةزيرى ناوخؤو و

جَيكردنى ضينة سةر جَيبةئَيستا دة ،ز ئةندامانى ثةرلةمانانةى كة دايانةوة بؤ ثرسيارى بةرَيمموةاَل
 .َلَي فةرموو جةنابى وةزيرى ناوخؤبة ،خاَلَيكى ترى
 :وةزيرى ناوخؤ / خالد بةرَيز رَيبةر امحد

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ظيدار كاك هَي ،بؤ ئةوةى وةاَلمى بدةينةوة ،ويةتىويةك ثرسيار كاك هَيظيدار ناردبووى بة كاغةز نارد

ثرسيارى كردبوو ئةو هَيزانة ضني لةوَي سةر بة كَين ئةو هَيزانة داعشن و ئةو داعشانةش بةشي زؤريان 
قةى تةماس يقةن كة لةوَين و بةشَيكى زؤر زؤر كةم خةَلكى بيانى داعش ئَيستا لةو مةنتيخةَلكى مةنت

بةاَلم  ،رى حةزةرنوبةورو دةورةكانى ئةنبايةكانى دةشتايضبةشَيكى زؤريان لة سوريان و لة ناو ،ماوة
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ضةكةكانيشيان قةكةن و يبةشى هةرة زؤريان خةَلكى مةنت( 140) ةكانى ماددةىضئةوةى كة لة ناو
ةكةكانيان هةمان ض ،قة هةيةيراقى هةية الى سوثاكان لة مةنتةكى الى سوثاى عَيضى ضهةر ،جؤرةهةمة

انة ضوة ئارامى ئةو ناووَيويست نةيتوانيوةكو ث ،راقيش وةكو حكومةتى فيدراَلةكن و حكومةتى عَيض
هةندَيكيان ( 140) ةكانى ماددةىضبؤية ئَيستا زؤر جاران كة ئاوارةى نوَيمان دةبَينت لة ناو ،بثارَيزَيت

، انة ذيان بةسةر ببةنضةوة تاوةكو لةو ناونكان مبَينكةمثةكان ثَييان باشرتة لة كةمثةَينةوة بؤ دةطةِر
كةمةوة كة ثارَيزطارى هةولَير بونوثةجنا هةزار دينارى كرد ويستم ئةوةشتان بؤ ر يةكَيك لة برادةران باسى

ئةم بابةتة ثارَيزطارى هةولَير  ،هةزارى لَي وةرطرن( 50وة هةركةسَيك داخلى هةولَير بَيت )بِريارى دا
كرَينت لة تةنيا ثَيشنيارَيك بوو طوتى دة ،ةيبنةمايةكى ني ضدا كاتى خؤى و هيوونكردنةوةى ثَيويستير

 ضبؤية هي ،ئةو خةَلكةى داخل دةبَينت ثشكنينى تَيستى بؤ بكرَينت هى ظايرؤسةكة ،خاَلةكانى داخل بوون
ة كة خةَلك بة ثارة داخَل بوبَيت، زؤر سوثاستان ووونى نَيوان ثارَيزطاكان نةبضوثةيوةندى بة هاتن و 

 .دةكةم
 :ة صاحل /جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمانبةرَيز هيمن امحد مح

 .ليذنةى هاوبةش فةرموو جوان خاندوا وتةى هةردوو 
 :بةرَيز جوان يونس حممد
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

يةكان و ليذنةى كاروبارى ثَيشمةرطة دةست خؤشي لة حكومةتى هةرَيم ية كوردستانضناو يبة ناوى ليذنة
 يةكانى ماددةىيردستانة كوضو وةزيرة ثةيوةنديدارةكان دةكةين بؤ هةر هةنطاوَيك سةبارةت بة ناو

هةنطى زياتر لة ادوا هةمدةكةين لةمةو ونتان دةكةين و داواوسوثاسى ئامادةب ،هاوَيشتوتانة و( 140)
هةبَيت و ئةطةر هةر ( 140) دةربارةى ماددةى ،بةينى ثةرلةمانى كوردستان و وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان

يذنةى ةزارةتَيك ثَيمان خؤشة راثؤرت بنَيردرَيت لةك هةر ثَيشهاتَيك هاتة ثَيشةوة لة هةر ويطؤرانكاري
 .تايبةتيش و سوثاستان دةكةين

 :ة صاحل /جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمانبةرَيز هيمن امحد مح

زؤر سوثاس، بةرَيزان تةنها روونكردنةوةيةك لةسةر جَيبةجَيكردنى خاَلةكانى بةرنامةى كارى دانيشتنى 
ةجنامدان و جَيبةجَيكردنى خاَلةكانى بةرنامةى كار بةتايبةتى ئةمِرؤمان، ئَيمة بةردةوام دةبني لة ئ

خوَيندنةوةى راثؤرتى ليذنةى هاوبةشى ليذنةكانى كاروبارى ثَيشمةرطةو ئاسايش و ناوخؤو ئةجنومةنة 
خؤجَييةكان وثةيوةندييةكان و رةوةندى كوردستانى، سةبارةت بة دؤخى ناوضة سنوورييةكان 

يرى ثَيشمةرطةو وةزيرى ناوخؤو وةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى دانوستان، ضونكة بةئامادةبوونى بةرَيزان وةز
بابةتةكة طرنطة بةحزوورى بةرَيزيشيان لَيرة هةبَي لةسةر دوا ثرس و راوَيذ لةطةَل ليذنةى تةندروستى 

طةى ( بِر48وةكو دةستةى سةرؤكايةتى دواى ئةوةى كة راوَيذَيكمان لةطةَل يةكرتى كرد بة ثَيى ماددةى )
يةكةم، ثَيشنيارَيكمان هةية كة ئاَلوطؤرَيك لة بِرطةكانى بةرنامةى كار بكةين، خاَلى ضوارةم خوَيندنةوةى 
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 88و  87دووةم ثَيشنيازى ياساى مافو ئةركى نةخؤش لة هةرَيمى كوردستان بة ثَيى حوكمى ماددةكانى )
نجةم، خاَلى ثَينجةم بَينينة خاَلى ( لة ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان خبةينة خاَلى ثَي89و 

ضوارةم، ئةوةش بؤ دانيشتنى سبةييَن، ضونكة خوَيندنةوةى دووةم بؤ ئةو ثَيشنيازة ياساية كاتَيكى 
زياترمان ثَيويستة، لةبةر ئةوةى بابةتَيكى دةقيقة، بؤية بةرَيزان هةركةسَيك هةر ئةندام ثةرلةمانَيكى 

م بَينينة جَيى خاَلى ضوارةم بؤ ئةوةى بةيانى دةست بة جَيبةجَيكردنى بةرَيز لةطةَل ئةوةية خاَلى ثَينجة
بكةين، تكاية با دةست بةرز بكاتةوة؟ بة كؤى دةنط، زؤر سوثاس، كةواتة بةرَيزان بؤ ئةوةى بةرضاوتان 

بَي ئَيمة دواى خوَيندنةوةى راثؤرتى هةرسَي ليذنة هاوبةشى ثَيشمةرطةو ناوخؤو ليذنةى  روون
راستةوخؤ دةضينة سةر جَيبةجَيكردنى بِرطةى دواى ئةوة كة بريتية لة خوَيندنةوةى  ،كانثةيوةنديية

راثؤرتى ليذنةى تةندروستى بة ئامادةبوونى بةرَيز وةزيرى تةندروستى، دواى ئةوة كؤتايى بة دانيشتنةكة 
ايي بة ئامادة بوونى دةهَينني، دانيشتنى سبةييَن بؤ جَيبةجَيكردنى خاَلى ثةيوةست بة راثؤرتى ليذنةى دار

بةرَيز وةزيرى دارايي و وةزيرى ثالن دانانة، ئةطةر سبةييَن فرياكةوتني خوَيندنةوةى دووةميش بؤ ياساى 
( ى مانط بؤ 29ماف و ئةركى نةخؤش دةكةين، ئةطةر فريا نةكةوتني ئةخيةينة رؤذى ضوارشةمة رؤذى )

تةنها بؤ بةر ضاوروونيتان، ئَيستا بةرَيزان  ئةوةى خوَيندنةوةى دووةم لة جةلسةيةكى تايبةت بكرَيت
دةست بة جَيبةجَيكردنى بِرطةيةكى ترى بةرنامةى كارى دانيشتنى ئةمرؤمان دةكةين كة بريتيية لة 
خوَيندنةوةى راثؤرتى هاوبةشى ليذنةى كاروبارى ثَيشمةرطة و ناوخؤ و ئاسايش و ئةجنومةنة خؤجَييةكان 

ستانى، داوا لة دةستةى سةرؤكايةتى هةرسَي ليذنةكة دةكةين بفةرموون و ثةيوةندييةكان و رةوةندى كورد
وةرنة ئَيرة، سوثاس كاك دكتؤر مةمنون سوثاس، بةرَيزان تكا دةكةم ئةطةر ثَيويستان بة رَيستَيك هةية 

( دةقةيةك، بةاَلم ئةطةر بةردةواميش بني باشرتة، هةر بةرَيزَيك دةيةوَيت رَيست وةربطرَيت 20ئةتوانن )
ئةتوانَيت زؤر ئاسايية، باشرتة بةردةوام بني كامتان بة دةستةوة نيية، فةرموون بةرَيزان دةست بة جَيبة 
جَيكردنى ئةم بِرطةية دةكةين، تكاية لة شوَينى خؤتان دانيشن كاك ئةرشةد فةرموو، كاك ئيدريس نوقتة 

 نيزام، فةرموو ئاشنا خان.
 :بةرَيز ئاشنا عبداللة قادر

 .ى ثةرلةمانبةرَيز سةرؤك
ئَيستا بؤ ئةم بِرطةية يا ئةبَي ثةخش  ،ثَيشرت بِرطةى سَييةم بة زؤرينةى دةنط ثةخشةكةى راطريا

 .رَيكى تر دةبَي خبرَيتةوة دةنطدانبكرَيتةوة يا دةبَي جا
 :ة صاحل /جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمانبةرَيز هيمن امحد مح

جا ئةطةر  ،لةسةر ئةم دوو بِرطةية بَي تنة تايبةتئَيمة وةك دةستةى سةرؤكايةتى داوامانكرد ئةم دانيش
ئَيمة ثَيمان باشة لة دةستةى سةرؤكايةتى ثةخشى  ،ثَيتان باشة ئةو بِرطةيةش دةخةينة دةنطدان

وةكو دةستةى سةرؤكايةتى ثَيمان باشة ( 9) بةرَيزان بة ثَيى ماددةى ،راستةوخؤى ئةم بِرطةيةش رابطريَيت
ةند كةس لةطةَل ئةوةية ئةو ض ،يةى لة دانيشتنةكة خبرَيتة دةنطدانثةخشى راستةوخؤى ئةو بِرطة
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بة ( 38) تةواو بةرَيزان بة دةنطى ؟طةيةش بة ثةخشى راستةوخؤكةى رابطريَيت با دةست بةرز بكاتةوةبِر
ثرؤتؤكؤَل تؤمار  بةاَلم ،بِرطةيةش ثةخشى راستةوخؤيةكةى رادةطريَيتوانى ئَيستا ئةو وزؤرينةى ئامادةب

 .َيت فةرموودةكر
 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا

تةوةرى خوَيندنةوةى راثؤرتى ليذنةى هاوبةشى ليذنةى تايبةمتةندةكان تايبةت بةبةرَيزان لة ليذنة 
ةكانى رةوةندى كوردستانى يجَييةكان و ثةيوةنديو ناوخؤو ئاسايش و ئةجنومةنة خؤ كاروبارى ثَيشمةرطة
 .بفةرموون راثؤرتةكةتان خبوَينةوةةكان يوريوة سنضناو سةبارةت بة دؤخى
 :يم عبداللةبةرَيز د.ريبوار عبدالرح
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةرَيزان لة دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان ئةندامانى بةرَيزى ثةرلةمان وةزيرة بةرَيزةكان ئةوكاتةتان 
ةتى يؤنيضدا باس لة ضركةيةكةند ضلة ماوةى ثَيش ئةوةى راثؤرتةكة خبوَينمةوة زؤر بة كورتى  ،باش

ة ضاليةن دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان بؤ ناوو لةسةردانى ليذنةى هاوبةش و راسثَيردرا
  .......ةكان قسةى لةسةر بكةينيوريوسن

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا
ضونكة شةرحَيكى زؤر باشى موفةسَلى تَيداية لة  ،ةوةبوار يةكسةر راثؤرتةكة خبوَيننا كاك دكتؤر رَي

 .اوى خواى طةورةو مهرةبان فةرموونيةكسةر بة ن ،تان خؤشيَبتسةردانةكانتان دةس
 :رَيز د.ريبوار عبدالرحيم عبداللةبة

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ورمان وةكانى سةر سنوداووبةرَيزان ئَيمة بة ئيحساسَيكى نيشتيمانى بة هةستَيكى وةزيفى ثةرلةمانى ر

ستا لة ئَي، وةك ئةوةى كةمانةتةوة بؤ ناو ثةرلةمانى كوردستانوويداوة طواستوووةكو ئةوةى كة ر
ضوون داؤرتى ليذنةى سةردانيكردنى بة دواراث ،بة ناوى خواى طةورةو مهرةبان ،راثؤرتَيكدا باس دةكةين

خوىل ثَينجةمى ثةرلةمانى كوردستان لة  ى وةرزى بةهارة لة( 5) بناى دانيشتنى ذمارةثَيشخان بةر بة
رطة سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان ليذنةيةكى هاوبةشى لة كاروبارى ثَيشمة 2020-6-29رَيكةوتى 

سثارد بؤ سةردانى ييةكان و رةوةندى كوردستانى راجَييةكان ثةيوةندناوخؤ ئاسايش و ئةجنومةنة خؤ
ردةكارى وهةَلةمةو قةزاى شةنطال بؤ كؤكردنةوةى داتاو و ،دهؤك ،سليمانى ،كردنى ثارَيزطاكانى هةولَير

ةكانى دةوَلةتى توركيا و تؤث بارانكردنى دةوَلةتى ييانةى بةركةوتةى هةية هَيرش و لةشكركَيشضئةو ناو
ذنةيةك بؤ َيكهَينانى سَي ليذنةى الوةكى ليذنةى هاوبةش بِرياريدا بة ث، ليئريان و لة ماوةكانى رابردوودا

ة ذنةيةك بؤ ثارَيزطاكانى سليماني و هةَلةمة ب، ليذنةيةك بؤ ثارَيزطاى دهؤك، ليطاى هةولَيرثارَيز
ضَيوةى ئةو ئةركة ثةرلةماني و طةرميان و قةزاى شةنطال لة ضوار خؤطرتنى ئيدارةكانى راثةرينلة

هةولَيرو سليماني و  زطاىةكانى ثارَييدانى يةكة ئيداريةكةمان لة رَيكةوتى جياوازدا سةرذنيةدا ليةويثةيِر
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ةكة ضةكان و دانيشتوانى ناويزيكةوة لةطةَل يةكة ئيدارييان كردوو لة نهةَلةمةو شةنطاملدهؤك و
وانى وةكان و بةركةوتيريوة سنوضةكان كة لة ناويلة بةرامبةر زةرةرو ماديي و طياني ،ونةوةمان كردوووكؤب

يةكةمان برييت بوو يج لة سةردانى ليذنةى ثةرلةمانئامان ،هَيرش و لةشكركَيشى دةوَلةتى توركيا و ئَيران
انةو راسثاردنى حكومةتى هةرَيمى كوردستان بوو بؤ ضدروست لةو ناو ردوولة كؤكردنةوةى زانيارى و

لة  ،يانى هةرَيمى كوردستان بة طشتىيواَلتويةكان ثاراستنى ذيان و ماَل و هايضارةسةركردنى كَيشة سةرةك
طشتى ئةجنام و لةم راثؤرتة زةرةروو زيانةكان بةجياكان ضة جياؤ ناوسةرةتاى سةردانةكامنان ب

  :راسثاردةكان دةخةينة بةر دةستى ئَيوةى بةرَيز
 :يةكةم: ثارَيزطاى هةولَير

زيكة طوند ضؤَلكراون بةرَيزان وشةى ن( 55) طوند سةر سنور( 73) قةزاى مَيرطة سَور لة كؤى  -1
طوند لة قةزاى مَيرطة سؤر كة كةوتونةتة ( 73) يق لة كؤىة ئامارى دةقوئةوة  هةَلةى تايثة هاتو

 .( طوندى ضؤلًََكراون55) وروسةر سن
 .ارانى فرؤكةى توركيا شةهيد كراونباكو ئَيستا دةيان كةس بة هؤى بؤملة سااَلنى رابردوو ت -2
ت و سوتانى ثوش و باوان و رةزو باخى زؤرى ئةو دةظةرة كة بة دةيان مليؤن دؤالر دةخةمَلَيندرَي -3

 .طوَيرةى راثؤرتة يةكة ئيدارييةكانبة 
ت لةو دةظةرة بةهؤى بؤمبارانى توركيا لة لة  سااَلنى رابردوو تاكو ئَيستا بة هةزارةها مةِروو مااَل  -4

 .ناوضوون
 .َلكردنى طوندةكانيان ئاوارة بوونخةَلك لة ئةجنامى ضؤ نبة هةزارا  -5

 :دووةم: قةزاى ضؤمان
  .كراونر جؤَلوثانزة طوند لةسةر سنو -1

باران وَيراني و فرؤكةى توركيا شةهيد و سااَلنى رابردوو تاكو ئَيستا بةدةيان خةَلك بة هؤى تؤث لة -2
 .برينداربوون

ووة بؤ ئةم مةبةستة بةاَلم ئامارَيكى ئةوتؤ تةواو ب ،تاني ثوش و باوان و رةزوباخى زؤرسو -3
 .بةردةست نةبوو

  .ونبة هةزاران مةِرومااَلت لة ناوضو -4

 .َلكردنى ئةو طوندانة ئاوارة بوونهؤى ضؤن خةَلك بةارابة هةز -5

 :سَييةم: قةزاى سؤران ناحيةى سيدةكان

  .سةدوو ضوار طوند ضؤَلكراون -1

  .سوتانى ثوش و باوان و رةزوباخَيكى زؤر -2

 .ونوبة دةيان كةس شةهيدو بريندار ب -3

 .اَلتاة بة هةزاران مةروموزيان طةيشتو -4
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  .نوبة دةيان هةزار خةَلك ئاوارة بو -5

 :ضوارةم: قةزاى رةواندزو ناحيةى وةرتَي
  .ضؤلكردنى طوندى زارطةىل بؤطريسكان -1

  .بة دةيان كةس شةهيدو بريندار بوون -2

  .بة سةدان كةس ئاوارة بوون -3

 .وتانى رةزو باخوس -4

  .كوذرانى دةيان مةِرومااَلت -5

 وَينَيتةوة سوثاس.بؤ ثارَيزطاى سلَيمانى داوا لة براى بةرَيزمان كاك شاخةوان دةكةين كة بيخ
 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا

 .فةرموو كاك شاخةوان
 :مريان رووف مصطفىبةرَيز شاخةوان 

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 :زؤر سوثاس، ثارَيزطاى سليمانى

 :يةكةم: قةزاى ضوارتا
دةوَلةتى توركيا لة ى اليةن فرؤكةيةكوارة لةى ئَي(6) لة كاتذمَير 2020-6-25لة رَيكةوتى  -1

بريندار  وماسيةوة ئؤتؤمبَيلَيكى جؤرى ثيكاب بة ئامانج طرتبوو كة تيايدا شةهيدطوندى كونة
 .ضةند زيانَيكى ماددىلةطةَل  توة هاوكاوهةب

لة  سَياَلتى هةبوو كة ضواريان ئةندامى يةك خَيزانن و وبريندارى هاو( 7) لة ئاكامى هَيرشةكة -2
 .ووى كونة ماسنيجةميان دانيشتامى خَيزانَيكى ديكةن كة سةرئةندبريندارةكانى ديكة 

مليؤن دينار خةمَلَيندراون بة طوَيرةى راثؤرتى ( 25) يةكانى هَيرشةكة بة بِرىديزيانة ماد -3
 .وةبةرايةتى ئيدارةى قةزاى ضوارتابةرَي

نى كؤمةَلَيك تاوةندين الوة شكاندنى سةرةكى رَيطاى سةرةكى سوضهاوكات بِرينى هَيَلى كارةبا لة  -4
 .وانى طوندةكة لة ئاكامى هَيرشةكةرةزوو باخى دانيشت

وة وكةوتى طوندى سةفرة زيانَيكى زؤرى بةرلة ئاكامى هَيرشةكةدا بنكةى تةندروست :: قةزاى ماوةتدووةم
 .ووةكةوتسةرةكى كارةبا زيانَيكى زؤرى بةربة جؤرَيك كة ناتوانَي نؤذةن بكرَيتةوة هَيَلى 

 .اون و زيانى بةشَيكى وةرشةكة بووةكانى طوندةكة داِروخوى خانوزؤرينة :سَييةم
 َينجوَين: ثسَييةم قةزاى 

 .ناحيةى ناو ثارَيز لةاليةن دةوَلةتى ئَيرانةوة بؤمباران كراوة 2015-7ي لة ناوةراستى مانط -1
 .يان لة ئاكامى بؤردوومانةكة بووناَلتووتاندنى رةزو باخى هاووس -2
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وتيارانى طوندةكانى هاَلاَلوة واليةن دةوَلةتى ئريانةوة بؤ جست دةكرَي لةَيستادا بةربةست درولة ئ -3
ييةكانى رةزوو بؤ سةردانى كردن بؤ سةر كَيَلطةو كَيَلطة كشتوكاَل ،كانى سَيف ،جؤرة تومتان

 .باخةكانيان

 .راثةرين و قةزاى ثشدةر قةالدزَي : ئيدارةىضوارةم

ورى كَيلَي و جاسوسان لة ورانةوة لة هةردوو سناليةن دةوَلةتى ئَيراق لةر شكاندنى عَيوسنو -1
 دةرةوةى مينة بةرزةكان.

ضةى ر شكاندن و ناوورانةوة سنواليةن دةوَلةتى ئَيلة 1975ثَيشَيَلكردنى رَيكةوتنى ساَلى  -2
 .سثَيرَي لة خاَلى سفر سوثاس

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا

 ان فةرموو كاك ريظينط كةرةم بكةن.زثارَيزطاى دهؤك بةرَي ،زؤر سوثاس
 بةرَيز رَيظينط حممد حممد:

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :ى دهؤكثارَيزطا

 يةكةم :قةزاى زاخؤ:
رى ئةم ونةتة ناو سنووكيلؤمةتر هَيزةكانى توركيا هاتو (15) كيلؤمةتر ثانايي( 40) بة درَيذاى -1

ة لشةست و نؤ طول يكةى شةش سةدونز 2020- 7-4تاوةكو  2020-6 -5قةزايةو لة رَيكةوتى 
كةى ثةجنا يزا نتاكو ئَيست 1992تؤث وحةفتا موشةك ئاراستةى ئةم طوندانة كراون لة ساَلى 

 .وونةشةهيدو دةيان بريندار هةب
بارةطاى  هةذدةةاَلم ئَيستا ب ون،وةدا هةبضبارةطاى هَيزةكانى توركيا لةم ناو ضوارثَيشرت تةنها  -2

 .وونيان هةيةديكة ب

 باران كراون و بة سةدان دؤمن طةمن سؤتَيندراون تا ئَيستا نزيكةىطوندى ناحيةى دةركا تؤث 25 -3
 .وةتيار ناتوانن بطةرَينةوة شوَينةكانى خؤيان زيانَيكى زؤريان ثَيكةتووجو( 200)

يان ناتوانن اَلتيوجؤرَيك هاوضؤَلكراون بةطوند ( 27) اران كراونبطوند تؤث (13) لة باتى باسى -4
 .ةكانيان بطةرَينةوةكةلوثةل

ا هخَيزان بةو رَيطاية بوو هةروة (400 ) وة كة بذَيوى ذيانىوزةرةر بة بوارى طةشتوطوزار كةوت  -5
ةكان ثَيويستى بة ليذنةيةكى يبة سةدان دؤمن زةوى سوتَيندراون بؤ خةمالندنى زيانة مادي

 .تايبةمتةند هةية

ورى قةزاى ئامَيدى ولة سن طة بة طةشتوطوزاروركيا بة ناوبانورة لةطةَل تووقةزاى ئامَيدى هاوسن  -6
 ،سةر سنط ،بامةرنَي ،كانى ماسى ،ديرةلؤك ،كة شةش ناحية بةخؤيةوة دةطرَيت ناحيةى شيالدزَي
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وينةوة دواى سةردانى وببةرَيوةبةرايةتى ئةو ناحيانة كؤ مجا لةطةَل قاميقامى قةزاى ئامَيدي و
  :مةيدانى طةيشتينة ئةم ئةجنامةى خوارةوة

هةروةها تا ئَيستا لة  ،طوند ضؤلكراون( 198) طوند (348) بة طشتى لة قةزاى ئامَيدى لة كؤىيةكةم: 
ناحيةى جةمةكة كة دةكةوَيتة بةروارى  ،بريندار هةبوونة( 4( شةهيدو )28) ورى قةزاى ئامَيدىوسن

لةسةر ( 80) هةية وطوندى ( 75) ورى توركيا دوورةوكيلؤمةتر لة سن سةد  زيكةىضياى طارة نذَيرى الى 
  .سةد  لة طوندةكان ضؤَلكراون

بنكةى لةشكرى توركيا لة ناو خاكى كوردستانى ( 17) ناحيةى كانى ماسى بةروارى بااَل نزيكةى :دووةم
( 3500) نزيكةى 2018نة لة ساَلى وطوند ضؤَل بو شةشطوند نزيكةى  (76) ونةوة لة كؤىوعرياقدا هات

 .( سةر خَيزان ماون700) ونة و تا ئَيستا تةنياوجَي بسةر خَيزان تَيدا نيشتة
 .( طوند ضؤَلكراون85) طوند نزيكةى( 92) سَييةم: ناحيةى شَيالدزَي لة كؤى

( كؤمةَلكا تَيدا 2( طوندو )14) طوند وةك كؤمةَلطا تةنيا (56) لوك لة كؤىضوارةم: ناحيةى دَيرة
 .نيشتةجَين

ن بؤ ناحيةى قةزاى ئاكرَي و دينارتة طةيشتني بةم ئةجنامانةى قةزاى ئاكرَي دواى سةردانيكردمنا :سَييةم
 :خوارةوة

وة لة ضوارجَيوةى هَيرشةكانى دةوَلةتى توركيا بؤ ئةم وناحيةى دينارتَي زيانَيكى زؤرى بةركةوت -1
  .ةيةضناو

ى تؤثبارانى توركيا لة ؤَلكراون طوندةكانى تريش بة هؤضطوند ( 24) طوند نزيكةى( 91) لة كؤى -2
 .سيدانمةتر

 .وة تاكو ئَيستا هةن96ر لة ساَلى بريندا بيست ويةكنؤ شةهيدوو  -3

ةند جار بة بةر بؤردوومانى سوثاى توركيا كةوتن ضقةزاى شةنطال لة دوو ساَلى رابردوو قةزاى شةنطاليش 
اَلتى شةهيد وهاو م ئةبَي بَلَيني كة دوَييَن دووبةاَل ،ةوااَلن لة راثؤرتى ئَيمة دا نةبوبة داخةوة دوَييَن كة هةظ

وة هي خوىل ثَيشوو ثاسةوانى ثةرلةمانتار زؤزان وبوون يةكَيك لةوانة ثاسةوانى ثةرلةمانى كوردستان ب
امةرنَي  هاتنة شةهيد كردن بداللة امحد دلؤظان تؤثارانا فرؤكةى توركيا نزيكى ب، دووةم عسعيد صادق بوو

 .سوثاس

 :نحسَين /سةرؤكى ثةرلةما قئبةرَيز د.رَيواز فا
 .اى هةَلةمة فةرموو كاك بااَلنبؤثارَيزط ،زؤر سوثاس

 :بةرَيز بااَلنبؤ حممد على
 .بةريز سةرؤكى ثةربةمان

 ثارَيزطاى هةَلةمة: :ضوارةم 
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رى هاوبةشى دوو اليةن لة نَيوان دةوَلةتى وونى سنووهؤى هةببةرى هةورامان وناحيةى بيارا سنو  -1
ةكانى ئاودَيرانى خاوةن رةزو باخةكانى دانيشتوانى يويران بةشَيك لة سةرضاوة ئاراق و ئَيعَي

ران بة ران هاوكات دةوَلةتى ئَيورى قةَلةم رةوى دةوَلةتى حكومةتى ئَيوناحيةى بيارة دةكةونة سن
وتياران بؤ كةَلك وجار بةربةست دروست دةكات لةبةردةم جرورةكانى زؤوبيانوى ثاراستنى سن

 .او دَيرانى رةزو باخةكانيانبؤ ئ ةكانيوةرطرتن لة سةرضاوة ئاوي
ةند ضةى ئاماذة بؤكراو ئاوةرؤى ضران لة ناوراق و ئَيورى دةوَلةتى عَيوهؤى تَيكةَلى سنبة  -2

ةكانى بةشَيك لة طوندةكانى يورى دةوَلةتى ئَيران تَيكةَل دةبَيت لةطةَل سةرضاوة ئاويوطوندَيكى سن
ةكانى ينى سةرضاوة ئاويوبوةهؤى ثيسوودا دةبَيت بورى ناحيةى بيارة كة ئةمةش لة داهاتوسن
 .ضةكة سوثاسناو

 :حسَين / سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا

 ةكان فةرموو.يدةرخستةو ئةجنامة طشتي ،بةلَي زؤر سوثاس
 : ز بةَلَين امساعيل حاجى ابراهيمبةرَي

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 ةكان:يدةرخستةو ئةجنامة طشتي

ةكانى دةوَلةتانى توركياو ورى بؤردومان و هَيرشوونةتة سنورانةى كةوتدةظة زيانى ئةو طوندو -1
 .ئَيران

ةكان لة ئاكامى يوريوة سنضسةدان كَيَلطةى كشتوكاَلى رةزووباخى ناو ى سةدان طوندوضؤَلكردن -2
 .شةكانى دةوَلةتانى توركياو ئريانبؤردومانى هَير

ة ضرسى هَيرشةكان لةسةر ناوهؤى مةتبة ة دةستدانى هةزاران هةىل كارنى لوبَيكاربو  -3
 .وورييةكانسن

هؤى مةترسي و بؤردومان يةكان كة بةوريوة سنضوتياران بةشَيك لة ناووطةياندن بة جزيان  -4
ة ضونةوةى داهات تا ئاستى مةترسى لةسةر ناووبتانى دراوسَي بؤتة هؤكار بؤ كةملةشكركَيشى واَل

 .ن ئةو دةظةرة ئاماذة بؤ كراوةكانطةشتيارةكا
بة ذينطةى هةرَيمى كوردستان يةكَيكى ديكة بَي لة ئاكامةكانى هَيرشة  دنطةيان زيان  -5

 .َيوان دةوَلةتانى توركياو ئَيرانبةردةوامةكانى  لة ن
 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا

 .بةَلَي سوثاس كؤبةند
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 :على مسايل عثمانبةرَيز 
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 :كؤبةند
ى وبيانوران دةكةين كة بةوثاكانى  توركيا و ئَيومانةكانى سوندى ئيدانة هَيرش و بؤردوبة تو -1

ةكان ئةوان هَيرش و لةشكر كَيشى بؤ سةر خاك و ية شاخاويضهَيزةكانى ثةكةكةو ثةذاك لة ناو
هةروةها داوا لةو هَيزانة دةكةين كة بة ضاوى  ،خةَلكى سبيل و هةرَيمى كوردستان ئةجنام دةدةن

نةدةنة دةوَلتانى دراوسَي و بؤ هَيرش و  ورى هةرَيمى كوردستان بكةن و بيانووطةى دةستوثَي
لةشكر كَيشى بؤ سةر خةَلك و خاكى هةرَيمى كوردستان و ثَيويستة دةوَلةتانى  توركيا و ئَيران 

 .نرت بكةن بؤ ثاراستنى خاكى خؤيانان تويرةكانوسنو
ةكان يوريوزةمينيةوة لة بةشَيك لة خاَلة سنراق لة رووى ئامساني و سةروةرى خاكى عَي -2

تنة ناوةوةى هةردوو دةوَلةتانى توركياو ئَيران لة بةشَيك لة اشكَيندراوة ئةمةش بؤتة هؤكار بؤ ه
يةكان بؤية لة ئةولةويةت و كارة لة ثَيشينةكانى حكومةتى هةرَيمى كوردستاندابَيت يروخاَلة سن

 .، سوثاسبؤ ضارةسةركردنى ئةم كَيشةية لةطةَل حكومةتى فيدراَلى دنبؤ دانوسان
 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا

 .ثاس راسثاردةكان فةرموونسو
 :ةرَيز كاروان عبدالرمحن عبداللةب

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :راسثاردةكان

تان داوا لة تدةسةى بةر، لة كؤتايي ئةم راثؤرتبةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان ،ناوى خواى طةورةو مهرةبانبة
َيت بؤ ئةم ترين كات حكومةتى هةرَيمى كوردستان رابسثَيروثةرلةمانى كوردستان دةكةين كة بةزو

 راسثاردانةى خوارةوة:
هةنطى لةطةَل حكومةتى فيدراَلى بؤ ضارةسةركردنى كَيشة اراسثاردنى حكومةتى هةرَيم بة هةم -1

َيوةى دةستورى هةميشةى عرياق بؤ لَيك رةكان لة ضوارضومينة بةرزةكان و شكاندنى سنو
ةكان و يوريوة سنضتَيطةيشتنَيكى كؤنكريتى لةطةَل دةوَلةتانى دراوسَي بة ئاراستةى ثاراستنى ناو

ةكان و كَيشانةوةى بنكةو يييي و طياندورطرتنيان لة زيانة مادوانةكانيان لة ثَيناو بةدوودانيشت
وورة ة سنضراق بة تايبةت لة ناوناو خاكى عَيَيران لةنى دةوَلةتانى توركياو ئةكايوريوبارةطا سن

 .شكَينداوةكاندا

بؤ  1992ضوارضَيوةى ياسايي ذمارة يةكى ساَلى مى كوردستان لةراسثاردنى حكومةتى هةرَي -2
ةكانى ترى هاوبةش ضطةيشنت بة لَيك تَيطةيشتنَيكى سياسى هاوبةش لةطةَل هَيزةكانى ثار

 .كى هةرَيمى كوردستان و خةَلكةكةىثاراستنى ئاسايشى خاكوردستان بة ئاراستةى ئارامي و 
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راسثاردنى حكومةتى هةرَيمى كوردستان بؤ دانوسان لةطةَل حكومةتى فيدراَلى بؤ ثَيكهَينانى  -3
رى كورد زمان و زيادكردن و ثركردنةوةى ميالكاتى ليواكانى ثاسةوانى وةكى ثاسةوانى سنيليواي

ضة زؤر ثَيويستةكان هةروةها تايبةت بؤ ناومى كوردستان بةارَيزطاكانى هةرَيور بؤ سةرجةم ثوسن
كراوةكان لة ثارَيزطاى وور ئاماذة ثَية سنضزمان بؤ ثاراستنى ناويةكى كوردهَينانى ليوايثَيك

تةنها بة ليواى ووريةكانى ثارَيزطاى سليمانى بةة سنضهةَلةمةو سثاردنى ئةركى ثاراستنى ناو
ةى كة لة ئَيستادا هةردوو ثارَيزطاكانى سلَيماني و هةَلةمة تةنها ور بةو ثَييوسَيى ثاسةوانى سن

ونى هةية ئةم ليوايةش ناتوانَي ئةركى ثاراستنى سةرجةم وورى بويةك ليواى ثاسةوانى سن
نى خؤ طرتجوطرافى هةردوو ثارَيزطاكة بة لةةى ضهؤى فراوانى ناوورةكة لة ئةستؤ بطرَيت بةسنو

 .انئيدارةكانى راثةرين و طةرمي

 ووراسثاردنى حكومةتى هةرَيمى كوردستان بؤ دانوستان لةطةَل حكومةتى فيدراَلى بؤ قةرةب -4
وورى هةميشةى عرياق و ةكان كة بة طوَيرةى دةستيوريوة سنضةكانى ناوييدكردنةوةى زيانة ماد

يةكى ةوة هةروةها ثَيكهَينانى ليذنةيةكان دةكةوَيتة ئةستؤى حكومةتى فيدراَلييدةوَلةتيياسا نَيو
ةكان يوريوة سنضونةوة بة ناوضوةكان بؤ ثَيدايريوةو خاَلة سنوضهاوبةش بؤ سةردانى كردنى ناو

ةكان كة يوريوة سنضكردنةوةى ناوو و دةست نيشانكردنى زةرةرو زيانةكانى بة مةبةستى قةرةبو
 .رانةوة شكَيندراونلة ايةن دةوَلةتانى توركياو ئَي

ان بؤ دانوستان لةطةَل حكومةتى فيدراَلى بؤ بة شةهيد راسثاردنى حكومةتى هةرَيمى كوردست -5
اليةن دةوَلةتى عرياق لة ئاكامى لةشكركَيشى ووان لةكردنةوةى بةركةوت ووهةذماركردن و قةرةب

 .ن دةوَلةتانى توركيا و ئَيرانةوةيةيةكان لةالوريوومانة سنوبؤرد

ضَيوةى سةروةرى خاكى عرياق ضوارووى ئامساني و زةمينيةوة لة ثاراستنى هةرَيمى كوردستان لة ر -6
وردا بة ورى هةميشةى عرياق و هةرَيمى كوردستان هةروةها لة ضوارضَيوةى هةمان دةستوو دةست

 .َيمى كوردستان و حكومةتى فيدراَلهةنطى لةطةَل حكومةتى هةراهةم

توانى اليةن حكومةتى هةرَيمى كوردستانةوة بؤ دانيشبؤ رةخساندنى هةىل كارى تازة لة هةوَلدان -7
داوة يةكان كارةكانيان لة دةستوريوة سنضةكان كة بةشَيكى زؤر لة دانيشتوانى ناويوريوة سنضناو

 .وةكة تةنها هؤكارى خؤ ذينى دانيشتوانةكةى بو

ر ناردنى راسثاردنى هَيزةكانى ور بؤ خاَلى سفر واتا سةر سنوواستنةوةى ثاسةوانى سنوطو -8
رى قةَلةم رةوى دامةزراوة ووور كة دةكةونة سنونثَيشمةرطة بؤ ثِركردنةوةى بؤشايي َثش س

 .كانى  هةرَيمى كوردستانةوة سوثاسةيوريودةست

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا
ش ئةوة دةرفةت دةدةين بة وةزيرة ، ثَيبةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان ،بةَلَي زؤر سوثاس بؤ راثؤرتةكةتان

دواتر دةرفةت دةدةين بة ئةندامانى ثةرلةمان بؤ ئةوةى ئةطةر  ،هةبَي بةرَيزةكان ئةطةر قسةيةكيان
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كاك دكتؤر ريبوار  ،ونكردنةوةيةكيان هةية لة بارةى ئةو راثؤرتةوة قسةى لةسةر بكةنوثرسيارَيك يا ر
 .كت هةية بةَلَي فةرموو ثَيش ئةوةئيزافةية

 :رَيز د.ريبوار عبدالرحيم عبداللةبة
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئةطةر  ،وةووة لة ئةجنامى ئةو راثؤرتةى كة ليذنةى هاوبةش ئامادةى كردوهةندَيك ثرسيار طةاَللة ب
، بؤ ئةوةى وةاَلميان لَي بكةين سيار ئاراستةى وةزيرة تايبةتةكانبؤ ئةوةى ثر ،جةنابتان دةرفةت بدةن

لةسةر ئةو بابةتة طفتوطؤى تاكو ئَيستا حكومةتى هةرَيم  ية، ئاياثرسيارى يةكةمم ئةوة ،بطرينةوةوةر
 .ؤ مةبةستى ضارةسةركردنى بابةتةكةوة بولةطةَل حكومةتى ئَيران و توركيا كرد

ةند ثانتايي هةية لة ضلة دانوستاندنةكاندا لةطةَل حكومةتى عرياق ئةو بابةتة تا  ئايا: ثرسيارى دووةم
 .وساندنةكان لةطةَل حكومةتى عرياقةكان و دانيطفتوطؤي

ة بكةن لة يئةو قةزي رَيطةى حكومةتى عرياق كة تةدويلىى هةوَل نةدراوة لة ض: بؤةمثرسيارى سَيي
ئةجنومةنى ئاسايشى نَيو دةوَلةتى ديارة ئَيمة دةزانني كة حكومةتى هةرَيمى كوردستان حكومةتَيكى 

 ة ئةوةية ئايابةاَلم ثرسيارةك ،ناتوانَي ئةو بابةتة تةدوير بكا لؤكاَلية لة ضوارضَيوةى مةنزومةى فيدراَلى
 .وةةكةى نةكردويى حكومةتى عرياق تةدويرى قةزيضبؤ

ضارةسةرى ئةو بابةتة  لة ثالنى حكومةتى هةرَيمدا هةية ضارةسةرَيكى ريشةيي بؤ ثرسيارى ضوارةم: ئايا
 .بدؤزَيتةوة

نيان كةو بارةطاكاة بنضقسة كراوة لةطةَل ثةكةكةو حزبةكانى تر كة كة لةو ناو ئايا :ثرسيارى ثَينجةم
 .هةية زؤر سوثاس

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا

واى وات يا ئةوةتا لة دبةرَيزان دةبَي ميكانزمَيك بدؤزينةوة  بؤ ئةوةى ئةو تةوةرةمشان لَي بِر ،زؤر سوثاس
دواى خوَيندنةوةى ووسيوة لة راثؤرتَيكى دةوَلةمةندى باشتان نخوَيندنةوةكةى راثؤرتةكةى كة 

وة بدةين بة بةرَيزان وةزيرى وئَيمة دةرفةتى وةاَلمدانةوةى ئةو ثرسيارانةى كة دروست ب ،ؤرتةكةتانراث
نكردنةوةكةى ئةوان ثرسيارَيكتان وبؤ ئةوةى وةاَلم بدةنةوة دواتر ئةطةر دواى رو ،ثَيشمةرطةو ناوخؤ

 ،رة بةرَيزةكان قسة بكةنئينجا وةزي ،يان هةموو ثةرلةمانتاران قسة بكةن ،هةبوو ثرسياريان لَي بكةن
ئينجا ئيشكالةكة ئةوةية لة تةوةرى ثَيشوو قسةشيان كرد بةشَيكى زؤرى ئةو قسانةى كة كرديان لة راستيا 

يةعنى ئةوان دوو جار قسةشيانكرد جارى يةكةم  ،وةاَلمةكانى ثرسيارةكانى ئةوةبوون كة دوايي كردتان
بةاَلم ئَيوة هةر ثرسيارتانكرد لةبةر ئةوة  ،ايةوةرةاَلم دلة ثرسيارةكانيان و قسةيانكرد بةشَيكى زؤر زؤر

بةرَيزان وةزيرى ثَيشمةرطةو وةزيرى ناوخؤ ئَيمة دةرفةت بدةين بة ثةرلةمانتاران قسةى خؤيان بة 
ئينجا  ،تةواوةتى بكةن و ئينجا يةكجار دةرفةت بدةين بة ثةرلةمانتاران قسةى خؤيان بة تةواوةتى بكةن

اك كاروان دواتر ناوى ةين بة جةنابتان ئةوةتان ثَي باشة؟ بةَلَي باشرتة كاك حيكمةت كيةكجار دةرفةت بد
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دةطرين بةَلَي كاك ، كاك عومسانيش وةروسني با ليذنةكة تةواوى بكةن قسةى خؤيانونئةندامان دة
نةكان بةرَيزان ئةندامانى ليذ ،حيكمةت جةنابت يةكةم جار بةَلَي كاك شاخةوان  ئةطةر ئيزافةتان هةية

ان بةرز بكةنةوة كة كاك حيكمةت قسة تبةلَي ئَيوة دةست ،ةوسيوة سةردانتان كردووماشااللة راثؤرتان نو
 .تان كةرةم بكةن فةرموون قسة بكةنسَي جةنابوبؤ ئةوةى موناخان بة هَيمنى ناوةكانتان بنو ،دةكات

 :بةرَيز حكمت حممد عبو زيد
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

دةظةرى  1992ومان دةزانني لة ساَلى وئةويش هةم ،نى ئيزافةيةك لةسةر ئةو راثؤرتة بكةمبة ثَيويستم زا
بةس ئةوةى جَيى داخة زياتر  ،زاخؤ و ئامَيدى بة هؤكارى ثةكةكة توركيا ض منا لةطةَل ئةو دةظةرة نةيكا

هةشتيش  ،ينةوكةس بة دةستى ثةكةكة شةهيد ب ضواردةثَيمان ناخؤشة كة لة دةظةرى زاخؤ 
وابزامن لة دةظةرى ئامَيديش ئةو حاَلةتة هةية نةك ئةوةى بَلَيني مةسةلةن كة ئةو كةسانة  ،نةويبرينداربو

نةخَير يةعنى   ،يةعنى وةكى ئيستخبارات و شت بؤ دةوَلةتى توركيايان كردبَيت ،وينةضوئةوانةنة كة 
و سةيارةى خةَلك بةسةر دارؤيشتيةو اندينة ضدةتوانني ئيسثات بكةين كة ئةَلغام لةسةر رَيطا ئى طوندةكان 

 .ان دةكرد لةطةَل رَيزم زؤر سوثاسيةعنى ئةوها تةماشاشي  ،نةونةو ثةكةكةش لةوَي بووشةهيد بو
 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا

 .، كاك كاروان فةرموونسوثاس بؤ بةرَيزت
 :ةرَيز كاروان عبدالرمحان عبداللةب

 .ةمانبةرَيز سةرؤكى ثةرل
سينةوةى ئةم راثؤرتة وين لة نووبةَلَي ئَيمة ئةندام بو ،بةرَيزان ئةندامانى بةرَيزى ثةرلةمانى كوردستان

بةاَلم ئةو  ،ووينداربشوسينةوةى راثؤرتةكة هةمومان بةووة لة نوةوة منيش دةورم هةبيبة شانازي
بكةين  تتوانني هةموو شتَيك تةسثيتَيبينيانةى كة لَيرة باسى دةكةم هؤكارةكةى ئةوةية كة لة ليذنة نا

بؤ  ،نووهةموو رايةكانيش رةئى كوردانة ب ،رةئى جياواز هةية ،ونى جياواز هةيةضوبةو ثَييةى كة بؤ
المةوة ضةند خاَلَيك هةية كة طرنطة بةبةاَلم من بة مةبةستى دةزامن  ،سى نةفرؤشينةوةئةوةى لَيرة بةكة
  :لَيرة باسيان بكةم

من دَلنيام دةوَلةتانى تريش هةيانة  ،ةكانى دةوَلةتى توركىيبنكةى بارةطا سةربازييةكةمينيان لةسةر 
ئةطةر بةرَيز سةرؤكى  ،تةشةنوجات لَيم وةرنةطريَيت بؤ ئةوةى وةكو نوقتةى ،دةوَلةتى ئريانيش هةيةتى

ة ئةرشيف و ثةرلةمان دةرفةمت بدا ئةو بارةطايانة خبوَينمةوة وةك تةئرخيى ثةرلةمانى با مبَينَيتةوة ل
 :ثرؤتؤكؤىَل ثةرلةمانيش دا

 ،م دووبارة  دةوَلةتى تريش هةيانةمن دَلنيا ،وديان هةيةوبارةطاى توركى لة هةرَيمى كوردستان وجيةكةم: 
 ،بنكةى سةربازى كانى ماسى ،وة ئةوانة بوون بنكةى سةربازى باتوفاوبةاَلم ئةوةى كة من دةستم كةوت

بنكةى  ،خانةشة بنكةى سةربازى باسنكَي، كة لة هةمانكاتدا فرؤكةبامةرنَي ،بنكةى سةربازى لؤجستى
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، بنكةى سةربازى كوبكَي ،بنكةى سةربازى سريَي ،بنكةى سةربازى طةىل زاخؤ  ،سةربازى كؤمةَلطةى بَي طوظا
بنكةى سةربازى جياى  ،بنكةى سةربازى طةىل دواتيا ،بنكةى سةربازى كوخَي سثى ،بنكةى سةربازى قمرية

ةند بارةطايةكى ترى ضبنكةى سةربازى ناحيةى زةلكان لة بنارى جياى سةر مةقبول و هةروةها  ،سةر زَي
بارةطاى دةزطاى ميت لة ناوةندى  قةزاى  ،هةواَلطرى ميتيش هةن كة بارةطاى ميت ناوةندى قةزاى ئامَيدى

دووبارة من  ،رى دهؤكبارةطاى دةزطاى ميت لة ناوةندى شا ،بارةطاى دةزطاى  ميت لة قةزاى زاخؤ ،باتوفا
بؤية تكاتان لَي دةكةم بة  ،نوئةوانة ئةوةن كة دةست من كةوتو ،دَلنيام لة شارةكانى ترى كوردستان هةن

جةنابى سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيزان  ،هيج شَيوةيةك ئةطةر جةنابت دةرفةت بدةى ئَيستا دةيكةمة ثرسيار
ةنابيشيان وةك وةزيرى ناوخؤية كة بةو ثَييةى ج ى دةمم ئاراستةى جةنابىوئةو ثرسيارةم ئاراستةى رو
ةند ثرسيارَيكى طرنط هةية دةنطؤيةك ض ،وةونياشم كارى باشيان لةسةرى كردئَيمة دَلنيام خةخمؤرن و دَل
ةكدار دروستكرابَيت كة ضك هَيزَيكى توركمان بة ذمارة هةزار وةى كةركوضهةية كة لة ئَيستادا لة ناو

 ،طة لة نةتيجة كاريطةرى زؤر خراثى لةسةر ثَيطةى هةرَيمى كوردستانةوة هةبَيتئةطةر ئةمة راستبَيت رةن
داواكارم بةرَيز جةنابى وةزيرى ناوخؤ ئةطةر معلوماتى البَي لةسةر ئةم  ،من تةمةنا دةكةم راست نةبَيت

تر هةية كة  ى؟ و لة هةمانكاتدا خاَلَيكىضئةطةر راست نةبَي  ،بابةتة ئةطةر راست بَيت دَلنيامان بكاتةوة
ورةكان و وزاندنى سنكانى لةشكركَيشى توركيا تةنها بةدةمةوَي باسى بكةم لة ئَيستادا كة يةكَيك لة هةدةفة

ة هةيةتى بؤ دابني كردنى بةَلكو ئةمة هةدةفى توركيا ك ،تَيكشكاندنى سرينةوةى هةرَيمى كوردستان نني
كة ئةمةى ئَيستا دةطوزةرَيت بةشَيكة لة موعادةلة كة لة ليبياش  ،ةتى كة هةيةتىيوزةى واَلتةكةي ئاسايشى

بؤية كة ئةمة رةنطة بة نةتيجة كاريطةرى زؤر خراثى  ،ةكدا كة وجودى هةيةضوزةى كة لة هةموو ناو
ستوة كة لة يةكان دةرياخنونةوة سةرةتايوبة تايبةتى هةموو كؤب ،لةسةر ثَيطةى هةرَيمى كوردستان هةبَيت

توركيا كة ثَيداطريى لةسةر ئةو  ،ى ئةطةرى دؤزينةوةى نةوت هةيةياى هةكارضجةى هةكارى ضنا
 .، سوثاسمةنتقةية دةكات

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا
 .، كاك بةَلَين فةرموونسوثاس كاتةكةت تةواو بوو

 :َيز بةَلني امساعيل حاجى ابراهيمبةر
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 راثؤرتة قةرارماندا كة بة بريَيكيسةبارةت بةو  ،دانيشتنةكانلة انكرد ديارة كة برادةران باسي
ةتى يضَيوةى قةوميهةوَل بدةين ئةو راثؤرتة لة ضوارسينةوة و ونيشتيمانيانةو نةتةوانيانة راثؤرتةكة بنو

يان وةكو يةك زمان مامةَلةةيةكى هةرَيمى كوردستان ضئينجا ثار ،طةىل كورددا ثاراستنى طةىل كوردا بَيت
ووسني بة سني و هةدةفيشمان بوو نةينوبةاَلم لة يةكَي لة راثؤرتةكة نةمانتوانيبوو بينو ،لةطةَلدا بكةين

بةاَلم كة ئَيمة بينيمان بيستمان ئاراستةى بةرَيز وةزيرى ناوخؤ  ،ضونكة ئةوة راثؤرتَيكى رةمسية ،راستى
وو بةداخةوة يةكَيك لة ئةوة لة راثؤرتةكةش مةشهةت ئاغا كة لةوَي ب ،بكةم طوندى ئاالنَي بةرضاومانكةوت
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نى ترى هةرَيمى ةكاضةكانى ئةو دةوَلةتانة بؤ ئةو هَيزانةية كة ناووة يةكَيك لة بيانووبامسانكردو
واَلخى  ثةجنابؤ  ضللةوَي طوتى دؤَلَيك هةية لة وَيدا زياتر لة  ،باراني و لةشكر كيَيشىكوردستانة بؤ تؤث

اخ ئةو مةشروبانة تةسليمى ئةو هَيزانة دةكةن كة ئةَلني ضدةكةن طوتيان بة قاى ضطومتان ئةوان  ،تياية
جا ئةوة  ،باران دةكرَين ئةَلَي بؤ برادةرانى ئاسايشن بةو ناوةوة ئةيبةن، لةبةر ئةوة تؤثكاكة مةيبةن

تى يام جياية لةطةَل وةزارةةند دةزطاى ئاسايش دَلنضوةزيرى ناوخؤ دةكةم هةر ثرسيارةكةم ئاراستةى
 .كة واقعَيكى وا هةية و زؤر سوثاسبةاَلم ئاطادار بَي  ،ناوخؤ

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا

ووان بةلَي هةم ،با ئةمان ليذنةكة بة تةواوةتى تةواو بَي ئيلتيزام بة كاتةوة بكةن ،سوثاس كاك عومسان
 .كاك عومسان فةرموو

 :على مسايل عثمانبةرَيز 
  .ؤكى ثةرلةمانبةرَيز سةر

كة  ،انة بينىضئَيمة ثرسيارةكةمان ئةوةية ئةوةى كة بينيمان بؤشايةكى سةربازى ئةمنى زؤرمان لةو ناو
دةوَلةتة اليةنى سياسية  يالةبةر ئةوة هةر اليةنَيك ئا ،بة داخةوة ثَيويست دةكات ثِربكرَيتةوة ئةو شوَينانة

ةيةوة لةبةر دةمى نةمَييَن ئةو ئةوةندة متوحى زياتر ةندَيك هةية مةجاىل بؤ بكضهةر كةسَيك كة هةية 
وى سةربازي و ئةمين وة ليذنةيةكى هاوبةش بؤ ولةبةر ئةوة من ثَيم باشة لة ر ،لة خاكى ئَيمة دةكات

بؤ ئةوةى ضارةسةرى ئةو كَيشانة بكرَيت ئةو باغة ئةمنيانةى كة  ،وةزارةتى ثَيشمةرطةو ناوخؤ دابنرَيت
 ،نةتةوةورووى مةينةتى زؤر بوضانة رووبةراستى خةَلكى ئةو ناوثِر بكرَيتةوة، بةضانةدا هةية لةو ناو

انةى ضنى ئةو خةَلكانةى لةو ناوةكو لة راثؤرتةكةشدا باسكراوة، ياثَيويستة ئَيمة اليان بدةين كة ئَيمة و
يةعنى لة  ،وندَيكزيانَيكى ماددى زؤر طةورة بوون و زةرةروو زيانَيكى طيانى كة تةنها لة ط ووشى زةرةرووت

 .، زؤر سوثاسشةهيد هةية كة ئةمة بة راستى كارةساتَيكى زؤر زؤر طةورةية( 51) نزيكى لؤالن
 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا

كاك شاخةوان دةرفةتى  ،ليذنةكان كةس ماون قسة بكةن كاك دكتؤر ريبوار تةواو ،سوثاس بؤ جةنابت
 .وسى زوو ناوت دةخوَينمةوةوان تةواو بن بةسةر ضاو كة ناومان نوهةمووتان دةدةين با ئة

 :مريان وف مصطفىؤربةرَيز شاخةوان 
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

لة  ،وة ئَيمة بةالمانةوة طرنطةوديارة ئةو راثؤرتةى كة ليذنةى هاوبةش حازرى كرد ،زؤر سوثاس دكتؤرة
لة راستى ئةمة مةسولياتَيكى  نيشتيماني و نةتةوةية  راستيدا ثاراستنى حكومةتى هةرَيم لةم قؤناغةدا

شةرَيكى طةورة لة هةرَيمى  92لةبةر ئةوةى بةراستى نامانةوَي هاوشَيوةى ساَلى  ،لةسةر شانى هةموومانة
تى ئةو قؤناغةى حكومةتى الةبةر ئةوة وةزيفة واجبى هةمواليةكمانة ئةبَي مراع ،كوردستان دروست بيَب

 ثاس.سو  ،هةرَيم بكةين
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 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا

 .هةتة فةرموو دواى ئةوة كاك رزطار ،يةيكاك بااَلنبؤ قسةت ن ،سوثاس بؤ جةنابت
 :بةرَيز بااَلنبو حممد على

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ةوَلةتى ئَيران ةمى ثارَيزطاى هةَلةمة بدةم كة لة دواى دومن تةنها ويستم راستكردنةوةيةك لة خاَلى دو

ئةوا تَيكةَل نابَي دةرذَيتة ناو خاكى هةرَيمى كوردستان  ،ةكانيسراوة تَيكةَل دةبَي لةطةَل سةرضاوة ئاويونو
 .سزؤر سوثا ،ةكانى هةرَيمى كوردستانينى سةرضاوة ئاويولة ئايندةدا دةبَيتة هؤى ثيسبو

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا
 نجا كاك رظينط بةسةر ضاو با تةواو بَي ئينجا جةنابتان.ئي ،ك رزطاريةكةم جار كا

 :بةرَيز رزطار حممد حممود
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ِرومااَلت لةو لة راثؤرتةكةى هةولَيردا لة خاَلى ضوارةمدا لة سااَلنى رابردوودا تا ئَيستا بة هةزاران مة
 .، سوثاسو باشرتةضوة بؤ مةِرومااَلت بكرَيتة لة ناويجناو نيبارانى توركياوة  كوذراو طودةظةرة بة هؤى بؤم

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا
 سوثاس، كاك ريظينط فةرموو.

 :بةرَيز رَيظينط حممد حممد
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

وةك بةر هةندَي  بةراستى ئَيمة هةوَلدان دَي راثؤرت و راثؤرتةكة تَيرو تةسةل بينت ذ ،طةلةك سوثاس
ذ بةر هةندَي ئةم  ،مةتَي و سياسى وَي ئةمنى هةمى دانة بةر ضافَيت خؤوكزرويَف هةرَيمى كوردستانَي ح

نةجوينة كوردةواريا ئةطةر نا رةوشا وان مةنتقة وان طةلةك خراثة دةبيت حكومةتا هةرَيمى كوردستان 
ةنة تايبةت مةنتقا ئامَيدى ئةظ هَيزة طةلةك جدى بةرَيز وةزيرى ثَيشمةرطةو وةزيرى ناوخؤش لَير

ةكَيكى طةلةك ضرى لَيية بةراستى مة لةطةَل ذَي ئاخافتو رةوشتني نة هَيزةكة شةركةرة وثاسةوانى سنو
زؤرى بَي سةرو بَي وةكو هةند هَيزةكا عرياقية وَيرَي زَيدةتر نينة هةمة هةنطيةكى باش لةطةَل وان بيت ذ 

 .مةرطة نيزَيكى خةلكى طةلةك سوثاسورى ثَيشونة خااَل سفر سنضخؤ بدا بمة ئةو تةئكيد كرديا راثؤرتة 
 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا

ئاخر زؤر دةرفةمت دايةى مةجاىل قسةى زياتريشتان  ،كاك دكتؤر ريبوار زؤر دةرفةمت دايةي ،زؤر سوثاس
رَيزان ئةندامانى ثةرلةمان هةركةسَيك ناوى نة جةنابت سةرؤكى ليذنةكان ناوةكان دةخوَينمةوة بة ،دةبَي

 ،س نامةمان بؤ نةنَيرَيت بؤ سةر منةسةكة )كاك ايدريسدواى ئةوة كة ،ئيزافةم بكةن َيبَل وبو سراونو
، كاك بهجت، دكتؤر زانا، طوليزار خان، خةدجية خان، حسيبة خان، كاك مال ويس، كاك ضيا ،كاك ئةرشةد

وسييَب ولَيرة كةس هةية نةمان ن ،، لةحزةيةك سةبرتان هةبَي، دكتؤر زيدان(كاك هيظيدار، كاك مم اسكندر



 346 

ضاو لَيرة كةس هةية ناومان نةخوَينبَيتةوة بة تةماى قسة طةالوَيذ ئيزافة بكة بةسةر بةرَيزان دكتؤرة
ردن بَي بةلَي كاك على، كاك مجال، ئاشنا خان، كاك جالل، شادى خان، شنؤ خان، شريين خان، كاك ك
كاك  ،كاك مال ناصر ،كاك سةركؤ ،قمان، كاك هاورَي، كاك هَيرش، سلما خان، طوَلستان خان، كاك زيادلو

رَيزان تةواو كاك ئيدريس ( بةَلَي بةمذدةخان ،كاك سيثان، كاك ديارى، كاك مةم ،طؤران، دكتؤر حميدين
 .فةرموون

 :بةرَيز ادريس امساعيل عبوش
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

جار ناوى تةكة تةنها يةكبةاَلم لة ناو راثؤر ،ةو كَيشةية هةموو لةسةر ثةكةكةيةةماشاى بكةين ئكة ئةطةر ت
وة بة حاكمى وبةَلكو ب ،رى هةرَيمى كوردستان ناطرَيوثةكةكة نةك تةنيا رَيز لة سنو ،ةوثةكةكة هاتو

َلك دةكوذن و بة موتلةق لة هةندةك دةظةر بةكةيفى خؤى خةَلك دةطرَي و خةَلك زيندانى دةكةن و خة
ضؤن  هةروةكو ،كةيفى خؤيان ئاماجنى ثةكةكة ئيمانة لةشكرى توركية بؤ ناو خاكى هةرَيمى  كوردستان

لَيرة ثرسيارم  ،ئاواى كوردستان ثةكةكة تةنها زمانى خؤ سةثاندن دةزانَينتتوركيا هيناية ناو خاكى رؤذ
ان بة تايبةتى وةزيرى ثَيشمةرطة وةزيرى ئةوةية لة حكومةتى هةرَيمى كوردستان لة وةزيرة بةرَيزةك

 .، زؤر سوثاسبؤ ئةوةى ئةو كَيشة ضارةسةر بكةن ،ناوخؤ بة ض زمان دةتوانن لةطةَل ثةكةكة قسة بكةن
 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا

 سوثاس، كاك ارشد فةرموو.

 :بةرَيز ارشد حسني حممد
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ضونكة لة ناو مةنتيقةكةى دةذين و واقيعةكةى زياتر  ،ؤشة هةندَيك زياتر ماوةم بدةييَتخ راستى ثَيم
، وةوئةو راثؤرتة سةدا سةد باسى واقيعةكةى نةكرد ،وةوةندة لة راثؤرتةكةش تَيبينيم كردضدةزانني هةر
كة لة مةنتيقةى با ى ثةكةضدؤخى هةرَيمى كوردستان بة عام لة بارودؤخَيكى دارايي توندا كةئَيمة لة بارو

 سَيلة سةد سةر حةيوان  ،دةطرنى شارةزام سيدةكان و ئةوانة باج و سةرانة لة خةَلك وةرمن زؤر لَي ،بَلَيني
ل هةزار زور ضلَيرة  ،ى نةنوسراوةضسةر وةردةطرى لة هةر كة باسيشيان كرد هةموو طوندَيك باسى كرد كة

يةعنى هةر ئيجبارية سااَلنة دةبَي  ،هةموو كةسَيك دةطرَي لةةطرى لة هةر سةد سةر سَي سةر وةروةرد
ئةو  ،ئةوة هيج لة راثؤرتةكة باسي نةكردية ،وةوبيدةى نةيدةى لة طوندةكة نامينَيي كةس باسى نةكرد

دةبي بة ئيزنى  ،جادةشيان بؤ ببات ،ةيكَيشةية وة هيج حكومةتى هةرَيمى كوردستان ئةو دةسةاَلتةى ني
وون لة يةعنى لةطةَل كاك بةَلَين و كاك عومسان و وان كة ثَيكةوة ب ،رنودو ثةكةكةى لة خزمةتطوزاريش

بةر ثةكةكة حكومةت ناتوانَي خزمةتطوزارى ، لةبةر ئةوةى لةى جادةكةيان زياتر بوويطلةمةنتيقةى ئَيمة 
خؤى  ىيدةتوانَي شينا، نةكة حكومةت ناتوانَي خزمةتطوزارى بطةيةنَي خةَلكةكة لَيرة زةرةرمةندة ،ببات

رَي لة كارةبا سةبةب بنكةكةية باس ، نة زؤر زؤر لةنة دةتوانَي تةماتةو شتى بطةيةنَيتة ئةو مةنتيقةى
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اليةن ، حةفتةك ثَيش ئَيستا لةئَيستا كةسَيك كة مةنتيقةيةكى طةورةية ناحيةى سيدةكانة ،نةكراوة
ئةوة  كةيةعنى ثرسيارة ،ةيضينازامن دةسةاَلتى حكومةتى هةرَيم لةو مةنتيقةية  ،ثةكةكةوة طرياوة

ة لة يور نيوزارطةىل سن ،ر مةنتيقةمان هةية وةك زارطةىلويةك ئةوة سنو ،يةيدةسةاَلتى عةسكةرى ض
ونى ثةكةكة بؤ يةعنى هةبو ،ةيور نيوناحيةى دينارتة لة ئاكرَي سن ،ةيةى وةرتَي زارطةىل سنور نييناحي

يةعنى هةندَيك  ،بؤ لة ئةزمةر هةبَي ،ةيور نيوي سنماسى جةنابت رةنطة لة من شارةزاتر بهةبَي لة كونة
بةراستى ئةطةر  ،شت ثرسيارة ثةكةكة بؤ لة ئةزمةر هةبَي كة توركيا هَيرشى بكاتة سةر لةو ئيدارةية

بكة دةورَيكى زؤر ئةساسى هةية  وى ثةكةكة باوِروهةم ،ثةكةكةيان بؤ راوةناسيَت بؤ لة ثشتى رانية هةبَي
بةس خاسةتةن لة ئيدارةى سليمانى دةتوامن بَلَيم لة ئةترافى شارةكانةوة  ،يتة ئةوةشلة تَيكدان و با نةب

هةنطى اماسى نازامن هةممةدةنيانةى كونةنةو توركياش ئةدى ئةو ، وولة ئةزمةر ناو شارى سليمانية هةب
 ،او شارةكانبكات لة ن ية رَيطرية حكومةت ئةو قوةتةى نييئةو قوةتة ني ،هةية يان ناتوانن رَيطرى بكةن

زؤر سوثاس عةفو بةس فةرمانَيكيش هةية لة  ،نةك لة ناو شارةكان هةبَي ،ةكان هةبَيؤَلضكاكة با لة جَي 
كة ئةو شةهيدانةى بة تؤثباران و توركياو ئريان شةهيد دةكرَين بة شةهيدى سةنطةر حيساب  2011
راى بكةنةوة زؤر ئةطةر كا ،اطرياوةاليةن وةزارةتى شةهيدانةوة ئةو فةرمانة ر، ئةوةش وةلةو لةبكرَين

 .سوثاسيان دةكةين
 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا

 .، كاك على محة صاحل فةرمووبةَلَي سوثاس
 :ةرَيز على محة صاحلب

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ي ئَيمةوة و بابةتَيكة ديارة ئةم بابةتة بابةتَيكى طرنط و حةساسة لة ديد ،بة ناوى خواى طةورةو ميهرةبان

لة بةيانى دووبةيانيشدا ئةذين ئةو قةزية و هةموو هَيزة  ،ويدابَيوة حةدةسَيك بَي ئةمرؤ ريهةرئةوة ني
موراعاتى دؤخى هةرَيمى كوردستان  ،ى خؤيةتى داوا بكةينةكة حةقضةكانى هةر ضوار ثاريكوردستاني

بةاَلم  ،لة ئَيران بوون يارمةتيان داوين ى ئَيمةشهَيزةكان ،اودئةوة بابةتَيكى رةواية لة رابردو ،بكةن
بةاَلم هةست دةكرَيت زياد لة حةد بيانوى  ،ى ئَيمةش لةطةَل موراعاتكردنداينموراعاتكردن و بابةتةكة

يةوة يتوركيا وازحة سرتاتيذَيكى هةية كة خةو بة دةوَلةتى عومسان ،يةعنى ئةمة توركيا هةية ،هةية
نةك  ،يةيية بة دَلنيايةوة نين ،خؤ ثةكةكة رةنطة لة ليبيا نةبَي ،ذةى توركيايةئةمة خةونى ثرؤ ،دةبييَن

من ثرسيارَيك لة  ،يةعنى دةبَي خؤمان بؤ ئةو ئةطةرانةش هةمووى حازر بكةين ،رةنطة نةبَي باشة
ى يةعنى لة مةوقعى فةرم ،ضونكة بابةتةكة كةمَيك تَيكةَلة ،ةرَيز جةنابى هةردوو وةزير دةكةمهةردوو ب

لة زومنيان  ،بنكةى سةربازى تَيداية كة هةولَيرى تَيداية( 37) توركيا مةوقعَيكى فةرمى توركيا لة تويتةر
ئيستفزازيةتَيكى تَيدابوو و  شَيوةى ،ة وةاَلم بدرايةتةوة ض ثَيويست بوو ئةوة بكايئةطةر واني ومن ثَيم وابو

كة من لة كوَي بنكةى سةربازى  ؟رَيمى كوردستانية بؤ هةيئةوة نامؤيةك ن ؟ ئاياةيئةوة مةسجَيك ني ئايا
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ساَلى  وومان بينيومانة باسىنةخشةيةكى مةشورة كة هةم ،دةكةمةوة و نةخشةيةكيش هةية لة توركيا
لة  ،دةكات كة لة زومنى ئةوا بةشَيكى طةورةى هةرَيمى كوردستان لة زومنى دةوَلةتى توركياية 2023

يةعنى ئةوانة من دةزامن واقعَيكى سياسي هةرَيمى كوردستان  ،ا هةيةضوارضَيوةى خةريتةى دةوَلةتى توركي
 ،، ئةمة واقعةرانى ثَي دةكرَينة شةرى ئَي ،نة شةرى توركياى ثَي دةكرَي ،راقى ثَي دةكرَينة شةرى عَي

من ثَيم واية  ،كردن لةسةر ئةوة و لَيكدانةوةى ئةو ئةطةرانة طرنطةديبلؤماسى طرنطة قسةبةاَلم جولةى 
ئةوانيش  ،سيارةكة ئةوةية بةَلَي ئةبَي حكومةتى هةرَيمى كوردستان لةطةَل ثةكةكان قسة بكاتثر

ية يتواناى ئةو شةرةمان ن ،ةيئَيمة تواناى ئةو شةرةمان ني ،موراعاتى دؤخى هةرَيمى كوردستان بكةن
توركيا تةنيا ثةكةكةية  ئةجنداو روئياو تَيطةيشتنى بةاَلم ئايا ،، بؤية داواى موراعات بكةينلةطةَل توركيا

كيان ثَيكةوة وجوطرافياو تاقةية ثَيكةوة كة جوطرافياو تاقة هةردو ،يا جوطرافياو تاقةية ثَيكةوة
وياليةتى موسل و  تةواوكارين بؤ ئةم ثرؤسةية و ئةو خةمةى كة توركيا هةيةتى بؤ دةوَلةتى عومساني و

 .تا دواتر، سوثاس
 :كى ثةرلةمانحسَين /سةرؤ قئبةرَيز د.رَيواز فا

 سوثاس، كاك مجال فةرموو.

 :مصطفىبةرَيز مجال حويز 
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 ،راثؤرتةكةشم بة تَيرو تةسةىل ئةوةى هةولَيرو سليمانى شكؤم ديتةوة ،موديارة من لة ليذنةى بادينان بو
ارةى هةرَيمى لةسةر قةو ،من هةست دةكةم خةتةرَيكى طةورة لةسةر كؤى ثرؤسةى كوردستامنان هةية

بةاَلم من ثَيم واية ئةطةر  ،ثةكةكة هاتية فعلةن ثةكةكة هةية راستة توركيا بة بيانوى ،كوردستان هةية
بؤ ئةوةى  ،توركيا لةطةَل ثةكةكة ثَيك ناية ،ةكانى توركيا هةية جَي بةجَيى بكايى داخوازيضثةكةكة هةر

يرى جةنطى توركياو وةزيرى خارجييةيان رؤذَيك بؤ ئةوةى ئةو نةخشانةى وةز ،ئةو بيانوةيان هةر مبييَن
ناوى كوردستانيش  ،راقرى عَيوينة باكوضئيعالنيان كردو كة دةَلَين ئَيمة ثرس بة كةس ناكةين كة دة

 ،و حةساسيةتةوة قسة ناكةم، من بةوى بكةنةوةوديارة ئةو نةخشةى كؤنيان دةيانةوَي زيند ،ناهينن
هةمان ئةو  ،راقيش كلكى هةية لةو مةسةلةيةداحكومةتى عَي ،دةكةم برادةران دةزانن حةقيقةتَيكة باسى

 ،هةية و بةردةوامة تا ئَيستاش مةفعوىل ،ئينتفاقيةية كة وةختى خؤى سةدام حوسَين لةطةَل توركيا كردى
بؤية داوا دةكةم هةم ليذنةى دانوستانكار ئةوةيان خبةنة  ،بةاَلم حكومةتى عرياقى ئيعالنى ناكات

، ئةويش وة تا ئَيستا كارى ثَي دةةكرَيويان ئةو قةرارةى كة لة زةمانى سةدام و ئةوان هةببةرنامةكان
داواش لة هةموو هَيزةكانى كوردستان دةكةم ئةوةى كاك خاليد ئيشارةى ثَيكرد دةستى  ،بوةشَيتةوةهةَل

ةرامبةر بة دوذمنان وبني بوهةركاتَيك ئَيمة يةك ب ،الوازى ئَيمة لة ثةرتةوازةميانة ،خستة سةر برينةكان
 .ووين و سوثاسشى زةرةرو زيان بوكةمرت تو
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 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا
 سوثاس، دكتؤر حمي الدين فةرموو.

 :ز د.حمي الدين حسن يوسفبةرَي
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بينيم هةية يةكةم شت كةمثى وَيراى دةست خؤشى و ثشتطريى لة ناوةرؤكى راثؤرتةكة، بةاَلم هةندَيك  تَي
مةمخور زياتر لة ضةند جارَيك بؤردومانكراوة ئاماذةى ثَي نةكراوة، فرؤكةكانى توركيا شةهيدو 

ورى ثارَيزطاى هةولَيرَي ئةوة ئاماذةى ثَيبكراباية، من دةقاو وبرينداريشيان هةية ئةوا ثَيويست بوو لة سن
كة 1983تى توركيا لة ساَلى ةوان دةوَلةتى عَيراق و دةوَلةوتنامةى نَيكدةق لةطةَل كاك مجامل ئةو رَيك

واذوو كراوة كة رَيطا دةدا بة سوثاى توركيا سنوور شكَينى بكات و بَيتة باشورى كوردستان، بةشَيكى لة 
ووتووَيذةكانى حكومةتى هةرَيمى كوردستان بؤ ئةوةى لة رَيطاى حكومةتى عرياقى بتوانَي ئةو 

شَيتةوة، خاَلَيكى تر ئةوةية كة دةوَلةتى توركيا وةكو كاك على و كاك مجاليش رَيكةوتنامةية هةَلبوة
ونيان هةية، بةاَلم ئةركى هَيزة سياسيةكان وئاماذةيان ثَيكرد هةم خةمى وزةيان هةية هةم خةمى فراوانب

ساوى ثارضةكانى كوردستان كة رَيز لةو ئةزموونة بطرن، ثشتطريى ئةو ئةزموونة بكةن نةبنة هؤكارى ثا
ثاساودان بةو هَيزانة، ياخود بةو دةوَلةتانة بؤ ئةوةى لةشكركَيشى بكةن، خاَلَيكى تر لةو راثؤرتةدا كة 
بؤمان هاتووة كة بة تَيروانينى ئَيمة باسى ثَيكةوة ئةركى كورد زمان دةكا، ئةو ناوضانة من ثَيم واية لة 

لة ئةو ليواية ئةطةر ثَيك بهَينرَيت تةنها كوردستان زياتر لة نةتةوةيةك دةذين نابَي تةنها ئةوانةى 
كوردةكان وةك دةبَي نةتةوةو ثَيكهاتة ئاينيانةى كة لة كوردستانيش دةذين، ثَيويستة ئةوانيش بةشداريان 
ثَي بكرَي، من يةك دوو ثرسيارى بضوكم هةية كة ئةطةر ئاراستةى هةر يةك لة بةرَيزان بكةم، يةكةم ئايا 

ةوانى سنوور بة هةماهةنطى بووة لةطةَل حكومةتى هةرَيمى كوردستان، دةزطا ضوونى ئةو هَيزانةى ثاس
ثةيوةنديدارةكان، خاَلى دووةمم ئةوةية كة ئايا لة ئةجنومةنى وةزيراندا حكومةتى هةرَيمى كوردستان 
 هيض هةنطاوَيكى ناوة لةطةَل حكومةتى عرياقى بؤ وةستاندنى بةالنى كةم ئةو لةشكركَيشيةى دةوَلةتان و

دةوَلةتى توركيا بؤمبارانكردنى حكومةتى ئَيران، ئايا وتووَيذكراوة لةطةَل هَيزةكانى ثةكةكة بة تايبةتى 
سةربارى ئةوةى كة وةكو طومتان دةوَلةتى توركيا متوحى لةشكركَيشى فراوان بون و هَيزى، بةاَلم بةشَيك لة 

 ز لةو بطرن، زؤر سوثاس.ثاساوةكان هَيزةكانى ثةكةكة ثَيم واية دةبَي ئةو هَيزانة رَي
 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قبةرَيز د.رَيواز فائ

 .الدين سي سانية قسةكةت تةواو بكةباشة فةرموو د.حمى  ،دةستان خؤش زؤر سوثاس
 :د.حمي الدين حسن يوسف بةرَيز

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ية هةندَي جار ئاوارةى تَيدا كةمثى مةمخور ذمارةيةك ،تايبةتة بة بةرَيز وةزيرى ناوخؤقسةكامن 

ثَيم واية بة تايبةتى ئةوانةى كة دَينة هةولَير كارو  ،دةرمان و خوَيندن كارو كاسبى هةيةثَيويستى بة داو
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ئةطةر بتوانرَي  ،ياخود بؤ خوَيندن دَين هةندَيك جار تةطةرةيان بؤ دروست دةكةن ،كاسبى دةكةن
 .، زؤر سوثاسئاسانكاريان بؤ بكرَي

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئد.رَيواز فابةرَيز 

 سوثاس، فةرموو طليزار خان.
 :بةرَيز طليزار رشيد حاجى
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

وةكو ئةم زانني ئةوة  ،ديظ راثؤرتا ليذنا هاوبةش هةندَيك ثرسيارا ئاراستةى وةزيرى ثَيشمةرطة دةكةم
ةروةها زيانَي ه ،ا رؤذانة تؤثارانَي طوندة مة دةكةنةند هةيظة دةوَلةتا توركياو ئريانَي سنورَي شكاندنض

بةاَلم ئةم هةمى زانى ديظ ياساى نَيو دةوَلةتى حكومةتا عرياقَي بةرثرسة بؤ  ،طياني و مادى هةنة
بةَلَي مة ديظَي ثرسيارا جةنابَي  وةزيرى بكةم وةزيرى ثَيشمةرطةى ئةو ض  ،عرياقَيورَي وثاراستنى سن

وةزارةتى ديفاعى و هةنطَي بةينا وةزارةتا ثَيشمةرطَي انا وَي ئيتفاقيا وَي هةمووهةمةهةنطيا يان نةب
 .، سوثاسورا هةروا ساكى دَي قةرةبوَي وان زةرةرةوراقى بؤ ثاراستنا سنعَي

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا
 سوثاس، فةرموو  كاك زانا.

 :بةرَيز زانا خاليد مسايل
 .رلةمانبةرَيز سةرؤكى ثة

زؤريان ثَيوة وبوني وبةراستى ديارة ماند ،وَيراى دةستخؤشيم بؤ سةرجةم ئةندامانى بةرَيزى هةرسَي ليذنة
بطرن تَيبينيةكة ئةوةية كة بينيمان لة دواى َيبينيةكيشم هةية ئةطةر لَيم وةربةاَلم ت ،ديتية بة راثؤرتةكة

ةزانني كة رةنطة تةوازنَيكى ئَيمة د ،جياوازيان هةبووايةكى خوَيندنةوةى راثؤرتةكة هةر يةك لة بةرَيزان ِر
نة باشرت ووماندوب ووبةاَلم لةطةَل ئةو هةم ،خؤيان كردية لة ناو راثؤرتةكةدا ونة جياوازةكانىضوبؤبريو
ونة جياوازةكانيشيان ضوبؤ، بؤ ئةوةى بريودواتر راثؤرتةكة نوسرابايةوة وو تؤزَيك واقع بينينانة دةبوودةب

الحةزةى ومن م ،ونى زياتر بؤ ئةندامانى بةرَيزى ثةرلةمان هةبَيتوبؤ ئةوةى بةرضاو ر ،ئَيرة هَيناباية
 بةراستى ئةوة رةقةمَيكى طةورةية ئةطةر ،ؤَلكراوةضطوند ( 581) ئةوةم كرد كة بة ثَيى راثؤرتةكة ديارة

ةكانى ثةكةكةو ثذاك شة ناوى هَيزوؤَلكرابَي لة يةك شوَيندا لة كؤبةندةكةدا بة يةك وضطوند ( 581)
ضوون بؤ ئةوة دا، من لة ليذنةى بةرَيز دةثرسم ئايا بة دوادةهَيندرَيت كة وةكو بيان و ناويان دةهَيندرَيت

ئَيمة  ،ودةدةنوانة ببنة هؤكارى ئةم دؤخةى كة لة هةرَيمى كوردستاندا رضكةى لةم ناونةكرا ئةم هَيزانة تا
وة لة سةردةمةكانى ثَيشوشدا لة ئَيستاشدا طرفتى وهةميشة واب الى حكومةتى مةركةزى عرياقيدادةزانني لة

غدا مامةَلة لةطةَل هةرَيمى كوردستاندا ةلةطةَل ئةو عةقليةتةى كة لةطةَل ب ،ئَيمة لةطةَل حكومةتى فيدراَل
ونةى هةرَيمى كوردستان الواز ويستويانة ئةم ئةزمووة كة ووو سةردةمة جياوازةكان ئةوةبودةكات لة هةم

ةكةدا بةشَيكى ئةم بارودؤخةى ئَيستا كة ضهَيز نةبَي لة ناو، هةرَيمى كوردستان هةرَيمَيكى بةنبكة
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كة بةشَيكى  ،ضَيوةية دايةخاكى هةرَيمى كوردستان لةم ضوار رةكان بؤ ثَيشَيَلكردنىودةطوزةرَي لةسةر سنو
اليةن حكومةتى مةركةزى ةوونى ئةم ئايدياية لقسةكانى براى بةرَيزم كاك مجال كة ئاماذةى ثَيدا هةب

ئةمة خاَلَيك  ،رةكان دروست بيَبودؤخة لةسةر سنوومان بؤتة هؤى ئةوةى كة ئةم باروكة بَي ط ،راقةوةعَي
اية لة حكومةت ثرسيارى زؤرمان ولة خاَلةكان كة ثَيويستة ئاماذةى ثَي بكرَيت ئةطةر بابةتةكة ثرسياربو

ثؤرتةكةية بؤ ئةندامانى دنةوةى طفتوطؤية و خوَيندنةوةى رابةاَلم دانيشتنةكة خوَين ،ةم بابةتةهةبوو ل
يرى ناوخؤو وةزيرى ثَيشمةرطة بةاَلم ئةطةر بتوانني ثرسيار بكةين دةثرسم لة بةرَيزان لة وةز ،ثةرلةمان

ئةوةى براى بةرَيزم  ،ورةكانوةكدارةكان لة سةر سنضتا كةى ضارةسةرى ئةم طرفتة ناكةن كة هَيزة  ئايا
يةكان و ئةو وريوة سنضئاماذةى ثَيدا لة وةرطرتنى باج و سةرانة لة خةَلك لة ضؤَلكردنى ناو كاك ئةرشةد

ئَيمة دةبَيت لة تةشخيس  ؟انة دةسوتَينرَين هؤكارةكة كَييةضباخةى كة خةَلك كة لةو ناوة رةزووهةمو
رسية بؤ خاكى كة تةشخيس كرا ئةم هَيزانة هؤكارن و مانةوةيان مةت ،بثرسني ئينجا بؤ عيالج برؤين

ى دةكات لةم بوارةدا و ضغدا ةحكومةتى هةرَيمى كوردستان لة دانوستانةكانى لةطةَل ب ،هةرَيمى كوردستان
ناكرَيت خةَلكى  ،ةكانى هةرَيمى كوردستان ض بِريارَيك دةداتيخؤشى لة ضوارضَيوةى دةسةاَلتة دةستوري

 .، زؤر سوثاسوروانة لة سةر سنةكدارضتةمةنى ئةو هَيزة وكوردستان لةوة زياتر ببَيتة سو
 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا

 سوثاس، كاك زيدان فةرموو.
 :بةرَيز د.زيدان رشيد خان اودل

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان 
وَيراى دةستخؤشيان بؤ  ،لة دواى بينينى راثؤرتى ليذنةى هاوبةش لة هةرسَي ليذنة بةرَيزةكان

ونى جياوازم ضوبؤ، رةنطة من هةندَيك بريوهةر ضوار ثارَيزطاكانى هةرَيمى كوردستان سةردانيكردنيان بؤ
ةى برادؤست و لة هةندَيك ضورية لة ناووهةم وةكو خؤم كة لة ئَيستاشدا ماَلم لة كؤتا خاَلى سن ،هةبَيت

كة زؤر طرنطة  داوةكاندا ئةوةىولة رو ،ةوضاومان بون حاَلةتى جياوازمان بيستوةو بةرةنديضثَيشرتيش كة 
 ،كَيكيان بؤ هةردوو وةزيرى بةرَيزة كة لَيرة ئامادةنوو تةوةرى طرنط ئاراستة دةكةم يةئاماذةى ثَي بكةم د

ونة ويةكَيكيان بؤ خودى خؤمانة لَيرة بؤ سةرؤكايةتى ثةرلةمان و بؤ هةرسَي ليذنةى بةرَيزيش كة شاند ب
ئةطةر ئَيمة مةبةستمانة بيدةينة  ،يةيةراستى تةفاسيل نبؤ سةردانى كردنى شوَينةكان راثؤرتةكانى ئَيمة ب

لةسةر ئةو شوَينانةى كة كارةساتى  ،وداوةكانوتر بني لةسةر ردروحكومةتى هةرَيم ثَيويستة زؤر و
ونة دةظةرى خؤم دةتوامن داتايةك بدةمة دةست وبؤية من ثَيم باشة ئَيمة دةزانني بؤ من ،ةوبةسةردا هاتو

ئةوانةش تا ئَيستا بة  ،ى رابردوو ئَيمة ئةوةندة شةهيدو ئةوةندة بريندارةمان هةيةساَل( 29) بَلَيم لة
داتايةكى زؤر ئاسانة لة رَيطةى خؤمةوة  ،ياخود بريندارةكان تةعويز نةكراونةوة ،شةهيد تؤمار نةكراون

َيك لة راثؤرتى يةكان تؤزيوروكةواتة هةموو خاَلة سن ،ونة لة دةظةرى خؤمةوة دةتوامن ئامادةى بكةموبؤ من
دهؤك هةندَيك تةفاسيلى تَيدابوو ئةوانى تر ئَيمة ناتوانني بيدةينة بةر دةستى وةزيرة بةرَيزةكان بَلَيني 
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ونة ويداوة و دةتوانني لة رَيطةى بؤ منوة لة هةرَيمى كوردستاندا كة ئةو واقيعةى تَيدا رويداتايةكى طشتي
لة  ، ياخودبكةينةوةزةرةرو زيانةكان كؤساَلى رابردوو ( 29) لة رَيطةى موختارةكانةوة طوند بة طوند لة

بؤ ئةوةى بتوانني ئةطةر زؤريش دةقيق نةبني لة  ،ةكانى ناحيةكانةوة هاوكار دةبنياليةن يةكة ئيداري
خاَلَيكى تر بةراستى هةم هَيزةكانى ئَيران هةم هَيزةكانى توركيا و  ،ئةمة خاَلَيك ،سةدا نةوةتى كؤبكةينةوة

با زؤر زؤر لةطةَل يةكرت راست و رةوان بني  ،زةكانى تريش كة وةكو ثةكةكةو ثذاك و ئةوانى ترهةم هَي
هةريةكةو بة ثَيى سيفاتَيكى خؤى بة  ،يةكى ئةوة دوذمنى هةرَيمى كوردستاننوويان وةكو رووهةر هةم

من واقيعانة  ،وَيننهةنطى لةطةَل هَيزَيكى ترى بةرامبةرى دةيانةوَيت ئارامى هةرَيمى كوردستان بشَياهةم
بَلَيم لة سااَلنى رابردوو توَيذينةوةيةكم هةبوو لةسةر دةظةرةكةم كة لة ئَيستادا ئامادةية وةكو كتَيب 

م ضنةداوة كة خاوةنى طوندى خؤم ت ب ، رَيطاى منيانونةوهَيزةكانى برايانى ثةكةكةمان كة لة وَي ب
نة طوندى خؤم دةَلَيم ومنوةمانكاتدا لة ئَيستاشدا بؤ ، لة هسةردانى شوَينةكةى خؤم بكةم وَينةى بطرم و

نة كوَيستانةكانى ضمةِروو مااَلت ب ،تاكو ئَيستا هَيزةكانى توركيا رَيطةيان نةداوة خاوةن مةِروو ماَلةكان
وك ديو دوذمنى ئَيمةن وةكو ووكيان بة هةردوكةواتة هةرد ،مااَلتةكانى خؤيان ببةن بةو هاوينة ،خؤيان

ةند شةهيدمان هةية كة لة ضئةوةى كة زؤر طرنطة ئَيمة دةبَي داتاكان كؤ بكةينةوة  ،دةظةر خةَلك وةكو
اليةن ةاَلتيشمان هةية لوةندين هاوضن و واليةن هَيزةكانى توركيا و ئَيران شةهيد بوون و بريندار بو

 ،ومنان هةبَيتور ون داتايةكى زؤروبريندار ب ةوة وةكو ثةكةكة يان ثذاك شةهيدويةكانيخودى هَيزة كورد
و خاَلَيكى تريش يةكجار ناخؤشة داتايةكيشمان هةبَيت لةاليةن وةزارةتى ثَيشمةرطة يان وةزارةتى ناوخؤ 

 بؤ ئةوةى لة ،ونوتى لةطةَل ثةكةكةدا شةهيدو برينداربكة لة شةرى ناوخؤى ئَيمةى وةكو ثارتي و يةكَي
ةندين ثوش و ثاالن كة لة و ضى دمادة طيانى و بةو زيانةكانى خؤمان بو زةرةروساَلى رابردوو هةم( 29)

رانةوة ئةو طرنط ماوة زؤر طرنطة ثار ساَل لةاليةن هَيزةكانى ئَيخاَلَيكى زؤريش  ،وة بكرَيت وودةظةرةداب
كى شةهيد بوو دوو كوريشى بريندار بوو بة ضَيومانكرا بنةماَلةى قادر جيجؤ برا دؤستى كوطوندة بؤرد

كةواتة  ،ى ئةو بنةماَلةيةشكراوةتةوةدشةهيد تؤماركراون نة تةعويزى مادبة ، تاكو ئيستا نةسةختى
 .وونوشى ئةو حاَلةتانة بوزؤربةى ئةوانةى كة ت

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قبةرَيز د.رَيواز فائ

وةزيرة بةرَيزةكان هَيشتا  ،شادى خان فةرموو ئيلتيزام بة كاتةوة بكةن ،تةواو سوثاس بؤ بةرَيزتان
 .ة كات بكةين فةرموو شادى خانَيكى تريشيان ماوة ئةبَي هةندَيك ئيلتيزام بتةوةر

 :بةرَيز شادى نوزاد وهاب
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

كةو ثذاك لة شةى دوذمن كة دكتؤر زيدان بةكارى هَينا بؤ ثةكةوشتَيك داوا دةكةم و وثَيش هةمو
ات طَيرى سياسى كوردى دةيان ساَلة لة ثَيناو ضونكة دوو هَيزى شؤرشطَيرى خةب ،ثرؤتؤكؤَل بسرَيتةوة

سوثاس دَيمة سةر ثرسيارةكامن بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان دةستخؤشيم بؤ  ،دؤزى كوردا خةبات دةكةن
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ةكانى ئةو زةرةرو زيانانةى يواوى زانياريةبةاَلم ثَيم واية كة ت ،ية بؤ ئةو راثؤرتةى كة نوسيويانةليذنة هة
ةند ساَلى رابردوو  هؤكارى تؤثبارانةكانى هَيرشةكانى دةوَلةتانى ضبة درَيذايي كة لة هةرَيمى كوردستان 

ئاماذةى ثَي نةداوةو تةفاسيلةكانى دكتؤر زيدان وتى بة  ،وةودراوسَي بةر هةرَيمى كوردستان كةوت
ان بةشَيك ثرسيارةكامن بة تَيكةَلى دةكةم بةرَيز ،وةوى باس نةكردوثاسةوة تةفاسيلةكانى بة تةواوةتس

زؤر سوثاستان  ،وةزيرى ناوخؤ وةزيرى ثَيشمةرطة هةموو ثرسيارةكامن ئاراستةى هةردوو بةرَيزتان دةكةم
وسراوة نوون لة راثؤرتى ثزيشكيا نةدةكةم بةشى هةرة زؤرى ئةوانةى كة بة تؤثبارانةكان شةهيد بو

، ئةمة كة شةهيد بوون ياخود هَيرشى دةوَلةتانى دراوسَيش ،باران يان لةشكر كَيشىدةرةئةجنامى تؤث
نوسراوة لة تةقريرةكاندا ئَيمة ضؤن دةتوانني بيسةمليَينني بة ض ميكانيزمَيك دةتوانني بيسةملَينني كة نة

دا بةرةنطارى ئةو لةشكركَيشيانة وبتوانني لة داهاتو ،ونوئةمانة دةرئةجنامى ئةو لةشكركَيشيانةن شةهيد ب
ة ئةمة خةلةلَيكة لة سةحةو لة زؤر شوَينى تردا كة خؤتان ئةوانة دةليلن بة دةستمانةوة ك ،ينةوةبب

طةَل حكومةتى عرياقيدا ةكيا لةطةَل لة دانوسانةكاندا لةحكومةتى هةرَيم لة هيج طفتوطؤي اخاَليكى كة ئاي
 ؟نيضئةجنامى ئةو دانوسانانة ووة و دةرةيةتى بة كوَي طةيشتوئةطةر كردو ،وةوباسى لةم خااَلنة كرد

رتة ئاماذةى بة كةمثى ئةو راثؤ ،باسى لة كةمثةكانى مةمخور كرد بة تةواوةتى راستة دكتؤر حميدين
ضونكة  ،قرت ئاماذةى بة كةمثى مةمخور بدازؤر دةقي وداوة بة هيج شَيوةيةك كة ثَيويست بومةمخور نة

ئةو ةندين شةهيديان هةية بة هؤكارى بؤردومانةكان ذمارةى طوندة ضؤَلكراوةكان بة ثَيى ضسااَلنة 
ية بؤ ضيحكومةتى هةرَيمى كوردستان ثالنى  ، ئاياطوندن( 581) راثؤرتة كة من ثَيم واية زؤر زؤر زياترة

ثالنى طةرانةوة بؤ طوندةكان هةية ياخود  يدا جؤرَيكى تر لة راطواسنت ئايالة كؤتاي ؟ؤَلكراوانةضئةو طوندة 
دةيان هةزار كةس  ،سراوةوشَيوة نو نة هةماداتايةك نوسراوة لة ناو راثؤرتةكةدا ب ؟يةضيثالنى حكومةت 
ةك دةزانن دةيان هةزار يبناى ض داتايةك يان بة ض زانيارييذنةى بةرَيز بةربةئةندامانى ل ئاوارة بوون ئايا

( بارةطاى 18) ئَيستا ،ة يةك دةقةى ترم بدةييَتوةوة قسةم نةكردويببورة دكتؤرة لة بةياني ،كةسن
ئةم بارةطايانة لة ذَير ض ناوَيكا لة ذَير ض ئةمرَيك  ، ئاياَيمى كوردستانا هةنناو هةرهَيزةكانى توركيا لة

ئَيستا ئَيمة بة ديلمان  ،بنَين كة داشيان ناوةناو هةرَيمى كوردستان بارةطا دا ياسايةك رَيطايان ثَيدراوة بَينة
قةوارةى  ،و ن نةكاتوبوية دةتوانني ضى بكةين بؤ ئةوةى كة ئةو بارةطايانة ذمارةكانيان روو لة زيادضي

حكومةتى هةرَيمى كوردستان  ةكة كرا ئاياخاَلَيكى كة زؤر باسى ثةك ،هةرَيمى كوردستان بثارَيزين و
يةتى طفتوطؤكانتان لةطةَل ئةو هَيزانة بة ض خاَلَيك وة و ئةطةر كردووطفتوطؤى لةطةَل ئةو هَيزانة كردو

 .ثاس؟ سوي بكةينضدا وة و ئةتوانني لة داهاتووطةيشتو
 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا

 سوثاس، كاك هَيرش فةرموو.
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 :بةرَيز هَيرش حسن محد
 .َيز سةرؤكى ثةرلةمانبةر

دا دةمةوَي ئاماذة بةوة بكةم وَيراى دةستخؤشيم بؤ ليذنة ، لة سةرةتابة ناوى خواى طةورةو ميهرةبان
نكردنةوةى ئةم راثؤرتة بةرَيزانيان وبةاَلم ديارة بة ثَيى رو ،ؤرتةةكان بؤ ئامادةكردنى ئةم راثداريثةيوةندي

( 45) وة بؤ هةردوو ناحيةى ذاراوة و سةنطةسةر كة زياتر لةضوهيج شاندَيك ياخود هيج ليذنةيةك نة
بةردةوام هةتا ئَيستاش  ،ومانى سوثاى توركياو ئَيران دانةوةية بةردةوام لة ذَير بؤردضطوندى ئةو ناو

ودا وبؤية ئةو رةخنةيةم لةو ليذنة بةرَيزة هةية هيوادارم لة داهات ،ومان دةكرَيتوحةفتانة بؤرد اليةزال
 ثرسيارةكان دوو ثرسيارم هةية، ئاياهةروةها سةبارةت بة  ،ووِرداتاكان خبةنةبة شَيوةيةكى دةقيقرت 

انى سوثاى توركيا بؤردوم وانىوكةوتكردنةوةى زيان لَيوووى ئةوةية بؤ قةرةبوحكومةتى هةرَيم تةنيا بيان
ئةى ئةطةر حكومةتى عرياق  ،ويان بكاتةوةوور دةبَي حكومةتى عرياق قةرةبوثَيى دةستو ئَيران كة بة

ثَيويستة  ،ي بكةينضدا ئَيمة ، دةبَي لةو كاتةانة هاواَلتى هةرَيمى كوردستاننياَلتيونةيكردةوة خؤ ئةو هاو
بةش مةينةتة بداتةوة كة بةردةوام شةهيد دةبن ئةو  ةذاروئاورَيكى جدى لةم خةَلكة ه حكومةتى هةرَيم

ذمار اَلتى لةم طوندانة شةهيد بوون كة تا ئَيستا هةودةيان هاوى كة ئاماذةم ثَيدا تا ئَيستا بةطوندانة
شةهيد ى هةرَيم هيج نةبَي شةهيدةكان بةبؤية ثَيويستة حكومةت ،شنةكراون لة حكومةتى هةرَيمي

حكومةتى  ا ثرسيارَيكى ترم سةبارةت بة ئاياهةروةه ،وان بكاتةوةوكةوتزيان لَي ووىهةذمار بكاو قةرةب
ومانانة بةردةوام بن كارتى فشارى وئةطةر ئةم لةشكركَيشي و بؤرد ،هةرَيم هيج كارتَيكى فشارى هةية

 ةمنى هيج كارتَيكى هةية بؤ فشار، سوثاس.ئ دسياسي بَيت ياخو دورى بَيت ياخووئاب
 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئز فابةرَيز د.رَيوا

 سوثاس، شنؤ خان فةرموو.

 :بةرَيز شنؤ اشقى عبداللة
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

شةةةكان نةةة هاوبة بةةؤ ليذ شةةيم  يةَةِراى دةستخؤ بةةةش و نةةةى هاو ثةةؤرتى ليذ بةةة را يةةان  ،سةةةبارةت  يةةارة وةك خؤ د
جةةَى  يةةاواز، ئاماذةيان ثَي دا نةيانتوانيوة هةموو سةرجنةكان لة راثؤرتةكةدا  ضةةوونى ج هةةؤى بؤ بةةة  نةةةوة  بكة

لةةة  تةةر  كةةانى  يةةاخود هَيزة ضةةةكة  لةةة ناو كةةة  بةةوونى ثةكة ثةةَي دا  يةةان  لةةةمان ئاماذة وةك ئةندامانى بةِرَيزى ثةر
يةةة يةةةك ني هةةيض بيانؤ سةةتان  هةةةرَيمى ،هةةةرَيمى كورد سةةةر  تةةة  يةَةرش بكرَي كةةة ه ئةةةوةى  سةةتان و   بةةؤ  كورد

طةةةر  سةةتان، ئة خةةاكى كورد سةةةر  تةةة  شةةى بكرَي يةَةذوولةشكركَي بةةؤ م نةةةوة  لةةةم  بطةِرَي مةةةش  هةةةبوو ئَي يةَةك  رؤذان
يةةةتى  ضةةى رةوا هةرَيمةى خؤمان وةدةرنراوين لة سنوورةكانى ئَيران بووين لة سنوورةكانى سوريا بووين بؤ 

بةةني سةةتان  تةةرى كورد ضةةةكانى  سةةنوورةكانى ثار لةةة  بةةدةين  منةةان  ،بة خؤمان  بةةرا كوردةكا بةةة  يةةةتى  بةةةاَلم رةوا
بةةاكوورى  لةةة  بةةةِرَيز نةدةين كة  كةةةم،  نةةى ية مةةة تَيبي سةةتان، ئة خةةاكى كورد نةةاو  نةةة  كةةراون نةيَي سةةتان دةر كورد

مةةان حةةةوت  هةةؤك  كةةرد لةسةرؤكى ثةرلةمان وةك ئةندامَيكى ثارَيزطاى د ضةةوومن  بةةةر بةدوادا مةةةو  سةةةر ط لة
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وة يداشتَيكم نووسر بة خةستى لةشكر كَيشى كراوة يالةشكركَيشى توركيا بؤ سةر شَيالدزَى كة لةوَى زؤر زؤ
شةةةهيدو ئاراستةى حكومةمت كردووة بؤ بةةة  لةةة  ضى بةركةوتوانى فِرؤكة جةنطييةكان  نةةاكرَين؟ وة  ئةةةذمار 

لةةةمان  سةةةرؤكى ثةر بةةةِرَيز  نةةةكراوة،  مةةاذةى ثَي كةةة ئا مةةةت لةراثؤرتة سةةتى حكو بةةَي هةَلوَي بةةةر  سةةةر لةةة 
 لةشكركَيشى توركيا. 

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا
 يار بكة شنؤ خان.تؤ ثرس

 بةِرَيز شنؤ اشقى عبداهلل:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

شةةاندانيان يةة( هاوواَلتي26/1/2019دوو ثرسيارم ئاراستةى ليذنةى هاوبةش كرد لة ) شةةَيالدزَى خؤثي انى 
يةةا سةةوثاى تورك شةةييةكانى  بةةة  ،كرد دذى لةشكركَي بةةاكى  بةةوو  سةةت  بةةَى هةَلوَي مةةةت  سةةتا حكو تةةا ئَي تةةةوة  لةةةو كا

نةةدنى هاوواَلشةةةه يةةان طةيا بةةوون و ز نةةةبووتييد  يةةان  ظةةةرة و ئاوارةبوون ئةةةو دة يةةان  ،يةةانى  يةةان خؤ هاوواَلت
نةةةكان  خؤثيشاندانيان كرد ثَينج سةد لةةة زيندا هةةاوواَلتى  نةةؤ  سةةت و  سةةتا بي تةةا ئَي هاوواَلتى دةستطري كران وة 

بةةة ضى بة بَى فةرمانى دادطا هاوواَلتى ، بؤماونةتةوة بة بَى فةرمانى دادطا شةةَيكيان  كةةة بة دةستطري دةكرَيت 
كةةة طةةةَل ثةكة نةةة لة طةةانى كرد مةةةتى بازر يةةان ؟ بؤتؤ نةةة بازرطان سةةةملَينن ئةما ئةةةوةى ب بةةؤ  نةةارَين  طةةايى  ضةةى داد

  .كردووة
 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا

 بكة كاك سيثان.ئينجا تؤ قسة  ،بةَلَى سوثاس شنؤ خان كاتةكةت تةواو بوو، نوقتةيةكى نيزامى هةية
 :د. زيدان رشيد خان اودلبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
منةةان  طةةةَل دوذمنا لةةة  ثةةذاك  كةةة و  منةةان ثةكة مةةن وومت برايا لةةةمان  سةةةرؤكى ثةر بةةةِرَيز  يةةة  سةةتكرنةوةم هة را

حةةةز نا ،هاوكارن بؤ دذايةتى كردنى هةرَيمى كوردستان، ضونكة من بةَلطةى زياتريشم الية خةةؤم  كةةةم بةاَلم 
 لة سةر هيض هَيزَيكى كوردى قسة بكةم، زؤر سوثاس.

 :سةرؤكى ثةرلةمان حسَين / قئبةرَيز د.رَيواز فا
 تةواو طةيشت، فةرموو كاك سيثان.

 بةِرَيز سيثان سامل حسن: 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةةةز بابةتَى بؤردوومانَيت ل سةر سنوورَيت هةرميا كوردستانَى بابةتةكَى طةرمَى رذَى يَي كةةو  يةةة   وَى دةظةرَي
تةةة  ،تَيدا دذيم يةَةديَي ها قةةةزا ئام كةةو ل  ضونكى ب ضاظَى خؤ ئةظان بؤردوومانا دبينني نوترين بووردوومانَى 

نةةة  شةةةهيد بوو هةةؤكَى  طةةةها د هةةاوواَلتيَين ثارَيز سةةةرةكى دوو  جةةاددا  سةةةر  بةةووة ل  مةةةِرنَى  يةةا با كةةرن ل ناح
ضةةةند ظةةة ذى وَى  مةةان ل ذئةجنامَى ظان بؤردوومانان ئة شةةرت بؤردوو طةةةر ثَي كةةةت ئة كةةةت و دياردة بةةاز د َى دةر
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ظةةة ذى  سةةةرةكى و ئة جةةاددَين  بةةاذَيِران و  سةةةنتةرَى  مةةان هاتينة كةةة بووردوو بةةينت ئةظِرؤ سةةنوورى  ظةةةرَيت  دة
نةةاظخؤ و  يةةرَى  سةةتَى وةز مةةن ئارا مةترسييةكا مةزنة كو ب راستى سةر ذيانا هاوواَلتيَين ظَى دةظةرَى، ثرسيارا 

ضةةوونَى وةزيرَى ثَي شمةرطةى ب شَيوةيةكى طشتى ل سنوورَى قةزا ئامَيديَي هَيزَين بيانى ب ئازادانة هاتن و 
كةةةن  سةةايى د ضةةوونةكا ئا هةةاتن و  نةةة  يةَةزَين كوردي كةةو ه سةةتانَى  شةةوورَى كورد ظةةةى با يةَةزَين دةر دكةن هةردةم ه

يةة مسةةة ناح مةةة خا ظةةةرا  شةةَيالدزَى سةرةِراى ظَى ضةندَى حكومةتا هةرَيما كوردستانَى ذى ئةو دة لةةوك و  ا دَيرة
نةةة  كرينة سةربازطةهَين عةسكةرى  ل ظَى دةظةرَى ئو بنطةهَين سةربازى ل بلنداهيا دةردوورا وا ناحيا داناي
يةةان  يةَةرَي هاوواَلت يةةت ل ظ مةترسى سةر ذيانا هاوواَلتيَين لسةر سنوورَى ئةطةر ب بةهانةيا ثاراستنا سنوورا ب

كةةة ذى ب تايبةت لة ناحيا شَيالدزَى زَيدة حةةةتا نو تر ذبيست و هةشت هاوواَلتيَينظَى دةظةرَى شةهيد بوونة 
سةةيارَى  بةةدةم و وَى ثر ضةةةندَى دا  مةةاذة ب وَى  يةَةت ئا مةةن ظ ب شةهيد نةهاتينة ناساندن طةل وَى ضةندَى ذى 

بةةدةت سةةةر  ضةةاظةِرَيى  ،ئاراستَى وةزيرَى ناظخؤ بكةم ئو حةز دكةم بةرسظَى ل  ظةةةرَى  ظةةَى دة خةةةلكَى  ضةةونكى 
هةةاوواَلتيَين بة شةةتى  هةةاوواَلتيَين ث يةَةزان  رسظَيية ل دةما خؤثيشاندانا خةلكَى شيالدزَى ذ بؤ دةركرنا ئةظان ه

ئةةةجنام  شةةاندان  ظةةةرَى خؤث ظةةَى دة هةةاوواَلتيَين  نةةا  ظةةان بؤردووما ظَى دةظةرَى بةردةوام شةهيد دبن ذ ئةجنامَى 
سةةةةر سةةةت ل  نةةةة دة هةةةاوواَلتى هات شةةةاندانى  ئةةةةجنامَى وَى خؤثي كةةةةم و ل  دان ل  شةةةاندانا ية كةةةرن ل خؤثي

سةةايش و  نةةدانَين ئا كةةة ذى د زي كةةو نو هةةةتا  كةةرن  سةةةر  سةةت ل  يةةة دة هةةاوواَلتى هاتي شةةاندانا دووةم ذى  خؤثي
نةةاظخؤ  يةةرَى  حةةةزدةم وةز بةةةردان  سةةت  نةةة سةربة نةةة و نةهاتي سةةازيان دا كةةة ذى د ضاك نةةة هةتانو سةةان دا ثؤلي

نةةة  روونكردنى ل سةر ظَي ضةندَى بدةت ضونكى خةلكَى ظَي خةةةلكَى وان بهَي دةظةرَى ضاظةِرَى ظَى ضةندَيية 
 نةمانا وان هَيزَين بيانينة، زؤر سوثاس.ئةو ذى ئازاد كرن وب تنَى ئةظة داخازكريية 

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا
نةةةوة ئةوة هةمان ثرسيارةكةى شنؤ خانة بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان، هةوَل بدةن قسةكان دوو بةةارة مةكة

نةةةوةوهةر خؤتان ماندوو دةبن هة بةةارة مةكة سةةيار دوو سةةة و ثر كةةان  ،َل بدةن ق بةةةِرَيزان وةزيرة يةةةكجار  بةةة 
 دةنووسن، طلستان خان فةرموو.

 بةِرَيز طلستان باقى سلَيمان:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةن ذى  ب خَيرهاتنا وةزيرَين هَيذا دكةم ثشتطرييا قةسَين دكتؤر زَيدانى دكةم بةةةس  ل سةر ئاخفتنَيت وى 
بةةانى  نةةة قور هةةةرَيمَى دب هةةاوواَلتيَين  ثرسيارةك هةي ل وةزيرَى ناظخؤ وةكى ئةم دزانني د ماوَى ضار سااَلية 
هةةةرَيمَى  يةةةكَى  هةةةر هاوواَلتي كةةو  يةةة  وة دةوَلةتا توركيا ئاخفتنةك كريية ئاراستةى هاوواَلتيَين هةرَيمَى كري

كةةة ب كةةو )دطةَل ضةكدارَيت ثةكة هةةى  مةةانج ىَل دو نةةة ئار يةةنن دَيكة سةةةر 26/7ب كةةا  سةةن ثري نةةدَى ه بةةوو ل طو  )
بناحيا بامةِرنَى هةردوو هاوواَلتَين هاتينة شةهيد كرن هاوواَلتيَين سظيل بوونة ئو بوونة ئارماجنَين هَيرشا 

نةةة ق ظةةةرا دَيب ظةةان دة هةةاوواَلتيَين  كةةةنطى دَى  هةةةتا  ئةةةوة  مةةن  ئةةةرَى ض فِرؤكَين توركى، لَيرة ثرسيارا  بةةانى  ور
كةةى  طةةةرا وة ظةةان ئة بةةةر  طؤِراكارى نينن جةنابَى وةزيرَى نناظخؤ ئةطةر روونكرنةك دابا ئو هةتا نوكة ذى ل 
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سةةةرمايةدار ذى  يةةان ض  بةةدةت  ئةةةجنام  ظةةةرا  ظةةان دة طةةوزارى ل  مةةةت  ثةةِرؤذَين خز شةةياية  مةةةت نة ظةةى حكو ثَيت
طةةةجن كةةو  يةةةكَى  ضةةَيكرنا ثِرؤذة سةةةر  كةةار نةشياين ثشتطرييَي بكةن ل  ئةةو  يةةنن  فةةايَي ذَى بب ظةةةرَى م ظةةَى دو َين 

كةةةكَى  ضةةةكدارَين ثة بةةةرا  سةةةربازى ناظ ضةةةيةكا  يةةة ناو يةةَي بوو يةةة  لةةَي بوو طةةوه  هةةةميا  لَيبكةن ضونكى هةوة 
 وضونكى ئةز ب خؤ ذى خةلكا ظَى دةظةرَى مة دزامن كانَى رؤذانة ض روو ددةت ل ظان دةظةرا، سوثاس.

 : ؤكى ثةرلةمانحسَين /سةر قئبةرَيز د.رَيواز فا
 بةَلَى سوثاس، خةدجية خان فةرموو.

 :طهبةِرَيز خةدجية عمر 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةةزن و  شةةَيروان  بةةااَل و  مةةزوورى  ضةةةكانى  لةةة ناو طةةرة  هةةةولَيرةوة ب خةَلكى ئَيمة لة ناوضة سنوورييةكان لة 
سةةلَيمانى بةةاثريانى نةةاتوان ،سيدةكان هةتا دةطاتة ناوضة سنوورييةكان لة دهؤك و  بةةاب و  يةَةدى  سةةةرةدانى ز ن 
يةَةتخؤيان بكةن وة هيض سوودَيك ىَل وةربطرن ض لة رووى كشتوكاَل  ،ييةوة بَيت ض لة رووى طةشتوطوزارةوة ب

لةةةو  ،كة ئةمةش مافَيكى ياسايي و ئاسايي خؤيانة مةةة  يةةانى ئَي لةةة هاوواَلت كةضى دةبينني سااَلنة دةيان كةس 
يةةارة ،و باخيان دةسووتَينرَيتةبن وة رةزشةهيد دةبن بريندار د سنوورانة شةةى د مةةان هؤكارةكة هؤى بةةة بَيطو

كةةة ، لةوةنى توركيا و ئَيران لةم دةظةرانةلةشكركَيشى و تؤثبارانى سوثاكا سةةتدرَيذيانة  اليةكى تريش ئةم دة
فةةةة  سةةةايي و عور نةةةةماكانى يا هةةةةموو ب ضةةةةوانةى  هةةةةموويان ثَي مةةةان  نةةةةوة بَيطو يةةةا و ئَيرا يةةةةن تورك لةةةة ال

مةةة  ،ودةوَلةتييةكانة وة بة هيض مةنتقَيكيش قابلى قةبول نييةنَي ضةةاوةِروانى ئَي كةةاتيش دا  هةةةمان  بةاَلم لة 
لةةة يلة هَيزةكانى ئةو ناوضة سنووري انةية كة كوردن كة زياتر لة بارودؤخى هةرَيمى كوردستان تَيبطةن كة 

بؤ ئةوةى كَيشةيةكى زياتر بؤ  َيك،كاربؤ ئةوةى ئةوانيش نةبنة هؤ ،قةيرانَيكى ئابوورى و تةندروستى داية
شةة سةةتانى با يةةت كورد سةةت بب سةةتان درو خةةاووهةةةرَيمى كورد ئةةازادة و  ضةةةيةكى  قةةةوارةى ور ناو ئةةةزموون و  ةن 

سةةةرجنة  ،جَيطاى ئومَيدة بؤ هةر كوردَيك لة هةر شوَينك لة دونيا ،وةسياسى خؤية طةةاى  بةاَلم ئةوةى كة جَي
يةَةراق زؤر مةةةتى ع يةةنني كةحكو مةةةت لَيرة دةب شةةانة حكو ئةةةم كَي بةةارةى  سةةاردة دةر طةةاى خةةةم  يةَةراق زؤر ري ى ع

سةةى لة كةةاتديبلؤما ضةةةية ب ئةةةم ناو خةةةَلكى  سةةتنى  يةَةت داواى ثارا كةةة بتوان سةةتة  تةةاوةكو  ،بةةةر دة سةةتا بةةةاَلم  ئَي
يةَةراق دةتهةوَلَيكى جددى نادةوة لة مةةةنى ئاسةر ئةم بابةتة ع بةةةردةم ئةجنو ضةةَيتة  يةَةت ب سةةكااَل وان سةةايش وة 

 ،داواى قةرةبووى هاوواَلتيان بكاتةوة نةمان بينيوة ئةو ئيشة بكات ،كات لة مةحكةمةى عةدىل دةوىلتؤمار ب
يةَةت  كةةردووة، ثَيمواب شةةكةش  نةةاِرةزايي ثَي شةةتنامةى  كةةردووة و ياددا بةةانط  سةةةفريى  تةةةنها  نةةة  ئةةةوةى بينيوما

ة ئامادة بووا زؤربةى ثرسيارةكان دةبواية بةِرَيز وةزيرى هةرَيم بؤ دانووستاندن لة طةَل بةغدا دةبواية لَير
ئةةةم  سةةى  غةةدا با طةةةَل بة لةةة  سةةتاندن  كةةاتى دانو لةةة  يةةا  بةو شَيوةيةن كة دةبواية ئاراستةى بةِرَيزيان بكةين، ئا
نةةة  يةَةزة كورديا ئةةةو ه بابةتة كراوة؟ ئايا حكومةتى هةرَيمى كوردستان ضؤن دةتوانَيت تةفةهوومَيك لة طةَل 

خةةاك نةةاو  نةةة  لةةةو بكات كة زياتر نةهَي مةةة  خةةةَلى ئَي ضةةيرت  كةةة  ئةةةوةى  هةةؤى  نةةة  سةةتان وة نةب هةةةرَيمى كورد ى 
 ناوضانة نةبنة قوربانى.
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 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا
سةةةيةكى لةبةِرَيزان من دَلنيام ثرسيارةكان طةيشتؤتة وةزيرة بةِرَيزةكان، ئاي طةةةَل ا حكومةتى هةرَيم هيض ق

نةةدامانى بةةؤ  ،حكومةتى عَيراق كردووة هةةةموو ئة كةةة  سةةيارَيكة  مةةة ثر يةَةت؟ ئة كةةار ب خةةةدا هاو لةةةم دؤ ئةةةوةى 
لةةَي  ،ثةرلةمان دةيكةن هيوادارم دووبارةى نةكةنةوة كةةةمان  هةةةموو وةختة نةةةوة  بةةةردةوامى بيَلَي بةةة  يةعنى 

نةةاوةخؤ دةر يةةرى  بةةةِرَيز وةز يةةام  طةةرياون دَلن شةةاندان  كةةردووة، ضةةدةبات، ئةوةى كة خةَلكانَيك لة سةر خؤثي ى 
هةذمار دةكرَين و هةندَيك بة  ضى هةندَيكى بة شةهيديا بة شةهيد هةذمار دةكرَين و بؤيةك جار بةسة ئا

يةَةت، ؟شةهيد هةذمار ناكرَين نةةة هيوادارم دةرجيان كردب يةةا قةرةبووكرد نةةةوة و ئا قةةةرةبوو دةكرَي يةةا  لةةة ئا وة 
ضةةوار سةر حكومةتى عَيراقيية وة ئايا رةئى حكومسةر حكومةتى هةرَيمة يا لة ةتى هةرَيم ضيية، ئةو سَي 

يةةرة  شةةتؤتة وةز يةةام طةي نةةةوة وة دَلن بةةارةى نةكة يةةوادارم دوو نةةةوة ه بةةارةى دةكة هةةةمووتان دوو سةةيارة  ثر
 بةِرَيزةكان، كاك ضيا فةرموو.

 بةِرَيز ضيا محيد شريف:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ة راثؤرتةكا هاوبةش هاتة ضَيكرن و هةمى ئةز ئةندامَى وَى ليذنَى بووم كة سةردانا دةظةرَين سنوورى كر و
ثةةؤرتَى  ظةةَى را سةةةر  يةةةك  هةةيض تَيبيني نةةدن  تةةة خا تةةة ها ئةةةظ راثؤر شةةتى  بةةوون ث مةةادة  لةةةمانتار ئا هةةةظالَين ثةر
خةةابنى  بةةةىَل مب نةهاتبوو بةحس كرن تةنها هندةك ثرسيار ل جةنابَيت وةزيرا هةبوون ل سةر ظَى راثؤرتَى 

ى ل سةر ظَى راثؤرتَى هةبوو ئةظة نةبووية راثؤرتا هاوبةش ئةظة تَيبينيا ظة تةقريبةن هةمى هةظاال تَيبين
ريكخستنى، من ثرسيارةك بؤ جةنابَيت وةزيرى هةبووئةز خةلكَى دةظةرا زاخؤمة جةنابَى وةزيريي طوندَى 

كةةرن ذ ال1992من ذ سااَل ) بةةاران  تةةة تؤث نةةة تَي ظةةة رؤذا كةةةكَى  يةةَي ثة كةةرن ذال يةةة داطري يةةَى هاتي ظةةة  يةةَي ( يَى 
( ظة هةتا نوكة مة نةشياية سةرةدانا ظى طوندى بكةين ضةند جارا ئةظ طوندة يَي 1992توركياظة ذ سااَل )

ظةةةرَى  ظةةَى دة خةةةَلكَى  سةةيارا  كةةرن، ثر خةةراب  يةةة  هاتيية خراب كرن و يَي هاتيية ئاظا كرن و دووبارة يَي هاتي
شةة يةةا ثَي سةةتنا وان ئا يةَةت دوو سَى شتَيت زؤرَيت طرنط بوون، ئَيك ثارا كةةى خاَل نةةة نزي يةَةدةتر بَي شةةَين ز مةرطة د

يةَةت   يةةة هَيز سةةنوورى  ثَيتظي مةةةنتيقَيت  نةةزيكن ذ وان  نةةدة  ئةةةظ طو سنوورى بؤ ثاراستنا ئةظان طوندا ضونكى 
سةةا  سةةنوورى، هةروة ثَيشمةرطةى بةرةظ ثَيشرت بضيت بؤ ثاراستنا ئةو نوقتَيت بؤشايي بةرامبةر  ثاسةوانَيت 

قةرةبوويَي كر، ئةظة ضةندين ساَلة نةهاتينة قةرةبوو كرن ب تايبةتى مةنتيقا سةرؤكا ثةرلةمانى بةحسَى 
يةَةت  طةةايَي ميت سةةَى بارة بةةرادةرا بةح بةةةرَى دا،  ظةةَى ناظ سةةينة د  نةةدَيت ئةسا بةةةروارييا زةرةرمة سندى و طولي و 

بةةة نةةة  تةةوركى هة طةةايَين  كةةرن بارة ئةةيعالن  تةةا توركا كر بةىَل ب رةمسى ميت ذ اليَي توركيا ظة هاتيية  ىَل راثؤر
نةةَى  تةةا ئريا سلَى بايدةن ضةند تَيبينى و كَيماسى دينت ئَيك ذ ظا كَيماسيا ئةو بوو كة بارةطايَين حزبا دميوقرا
بةةةتَى  ضةندين جارا هاتيية بومباران كرن و لَيدان بةس د ظَى راثؤرتَى دا نةهاتيية بةحس كرن هةروةسا با

طةةةرميان هةلة ضةةونكى ئيتالعاتا ئريانَى ل سلَيمانيَي  بةةا  بةةةحس كر ثةةؤرتَي دا  ظةةَى را يةةة د نةةة ثَيتظي مةةةذى هة
 فةرقا ميتَى توركا و ئيتالعاتا ئريانَى نينة دظيا بةحسَي هةردووكا هاتبا كرن، زؤر سوثاس.
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 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا
نةةدَيك موراع يةةان بةِرَيزان ئةندامانى ليذنة هاوبةشةكان لة بةردوو هؤكار رةنطة هة يةَةت، هؤكارَيك يةةان كردب ات

هةةةرجؤرة  لةةة  سةةتنةوةيةتى  سةةتانة وة دوور خ هؤكارى سياسيية ئامانج لَيى ثاراستنى قةوارةى هةرَيمى كورد
طةةة  لةةةمان رةن نةةدامانى ثةر هةةةموو ئة سةةى  نةةاو بؤك ضةةَيتة  كةةة دة ثةةؤرتَيكى وا  لةةة را مةترسييةك وة بةتايبةتى 

مةةةعلوماتَيك ب بةةةاَلوئاسان نةبَيت هةموو  يةَةت،  بةةةِرَيزى وتر نةةدامانى  طةةرين ئة ثةةةخش رادة يةَةرة  مةةة ل كةةة ئَي م 
سةةتةبكةن ئةو تَيبينييةى بةِرَيزت درثةرلةمان دةتوانن قسة  يةَةت وة  ،و ئةةةوة بووب سةةى  سةةةبةبى ئةسا طةةة  رةن

لةةة  لةةةمان  نةةدامانى ثةر كةةانى ئة طةةة جياوازة هةةةموو روان يةَةوان  شةةى ن خةةاَلى هاوبة سةبةبَيكى تريش ئةوةية كة 
بةةؤ  ،بدؤزنةوةليذنة هاوبةشةكان  نةةدة  بةةؤ ئاي يةةوادارم  سةةتمان، ه نةةة بةردة بةةةش خبة ثةةؤرتَيكى هاو بؤ ئةوةى را

كةةة اب بةةةتَيك  بةةؤ با سةةثَيرين  كةةة راياندة لةةةمان  نةةةكانى ثةر نةةدامانى ليذ بةتَيك كة هيض مةترسييةكى نيية ئة
ةوةى كة راثؤرت بنووسن بؤضوونةكانيان كؤبكةنةوة و ئَيمةش وةكو دةستةى سةرؤكايةتى لةبةر رؤشنايي ئ

سةةن،  يةَةك دةنوو شةةن راثؤرت نةةةكان دادةني نةةدامانى ليذ كةةة ئة كةةةين  يةَةك ب بةةةنى بِريار طةةة تة مةةان رةن ئةمِرؤ بيني
سةةة  يةةاتر ق تةةر ز خةةةَلكى  لةةة  يةةان  نةةةك خؤ كةةةن  دةبَيت دةرفةت بدةن بة خةَلكى تر لة سةر راثؤرتةكة قسة ب

لةةة بكةن وة ئةطةر من بريم مابَيت ئةوة دكتؤرة ظااَلش رةنطة ئةو شايةت كةةة  نةةةمان  ئةةةو رةفيقا يية بدات وة 
بةةا  سةةتمان  خوَلى ثَيشوو بوون ئةندامانى ليذنةكان، بةراستى هةر دةرفةتيان نةدةداين قسة بكةين ئةطةر وي
كةةى زؤر  فةةةمتان دا و وةختَي نةةدَيك دةر ئةةةجمارة هة مةةة  بةةةاَلم ئَي نةةةى،  نةةدامى ليذ تةةؤ ئة قسة بكةين دةيانطوت 

 و ئالييةتة دةطرينة بةر، بةَلَى ئاشنا خان فةرموو.زؤرمان لَي رؤيشت، لةبةر ئةوة ئة
 بةِرَيز ئاشنا عبداهلل قادر:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةخَيرهاتنى وةزيرة بةِرَيزةكان دةكةم، هَيرش و ثةالمار و داطريكارى وواَلتانى دراوسَي ض توركيا و ض ئَيران 
كةةة دةبَي ئةةةوةى  سةةةرةِراى  سةةتان  هةةةرَيمى كورد سةةةرخاكى  بةةوونى هاوواَلبةةؤ  شةةةهيد  بةةَى تةةة  سةةظيل و  يةةانى  ت

غةةرور  دةر لةوة، بةريندار بوون و كةم ئةندام بوونى هاوواَلتيانى ئَيمةدةستةالت و ب بووةتة هؤى شكاندنى 
يةَةت يةةا وة ب شةةوَينَيكى دون هةةةر  يةةرة  ،و تاك بة تاكى نةتةوةكةمان لة  بةةؤ وةز يةةة  مةةن ئةوة سةةيارةكةى  يةةة ثر بؤ

ضةةيان بةِرَيزةكان حكومةتى هةرَي لةَةَين  مةةان ب يةَةت ثَي طةةةر بكر مى كوردستان لة ماوةى رابردوودا بة عةمةىل ئة
سةةةرة  ،كردووة وة ئةم ثرسيارة سادةية قةةابيلى ضارة طةةةر  سةةةرة؟ ئة قةةابيلى ضارة سةةتى  شةةةية بةرا ئةةةم كَي ئايا 

يةَةت سةةةر دةكر ضةةؤن ضارة لةَةَين  نةة ،ثَيمان ب بةةزانني وةك نوَي مةةة  بةةا ئَي يةةة  سةةةريش ني قةةابيلى ضارة طةةةر  ةرانى ئة
 هاوواَلتيانى هةرَيمى كوردستان وة تةواوى هاوواَلتيانى هةرَيمى كوردستان، زؤر سوثاس.

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا 
 بةَلَى سوثاس بؤ بةِرَيزت، كاك هاوِرَي، لَيرة نيية؟ كاك لقمان، فةرموو.
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 لقمان حممد حاجى:بةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةاَلى ) ،ك تؤز زياتر كامت بدةيتَىداواكارم ية لةةة  كةةة  ضةةةيةكم  خةةةَلكى ناو مةةن  يةَةر 1997ضونكة  لةةة ذ (ة وة 
كةةرد مةةة  لةةة ئَي غةةةدرَيكت  كةةةم  سةةةوِر دة نةةة وة تة  ،رةمحةتى هَيرشى فِرؤكةكانى توركيا و تؤثبارانةكانى ئَيرا

بةةوو شةةكةش كرد شةةيان ثَي ثةةؤرتَيكى هاوبة بةةةِرَيزة را تةةبةةةاَل ،ضونكة ئةو ليذنة  سةةان بوار كةةةن و م دي سةةة ب دان ق
نةةةبوونيان نةةدوو  يةَةِراى ما بةةةِرَيزة و نةةة  بةةةاَلم  ،كاتةكة لة ئَيمة مةكوذة تكا دةكةم، يةكةم لة راثؤرتى ئةم ليذ

شةةيان  لةَةة وة سةردانةكة كةةرض وكا ثةةؤرتَيكى  ضةةؤمان را قةةةزاى  يةةةتى و  ضةةةى باَلةكا بةةة ناو سةةةبارةت  كةةة  راثؤرتَي
قاميقامى ضؤمان و بةِرَيز مودير ناحيةى حاجى ئؤمةران و طوندى ئاالنة  ئةوةى من تَيبينيم كرد سةردانى

كةةة  لةَةةيان  لةَةى با ضةةةى دؤ هةةةروةها ناو شةةان وة  قةةة و قشتا نةةديل قِرنا نةةارى قة لةَةةيان ب لةَةى با سةةةردانى دؤ كةةرا 
يةَةران و 1997ناوضةيةكة لة ساَلى ) بةةارانى ئ يةَةر تؤث لةةة ذ بةةةردةوامى  بةةة  نةةدة  ظةةدة طو سةةتا حة (ةوة تاوةكو ئَي

راستة هَيزةكانى دةوَلةتَيكى دراوسَيي  ،فِرؤكة جةنطييةكانى توركياية لة حاَلَيكدا سةر سنوورى توركيا نيية
يةةة قةةة و  ،لَي ضةةةى قِرنا تةةة ناو حةةةقيان نةداوة نةةةكردووة وة  يةةان  ئةةةم ناوة سةةةردانى  كةةة  نةةة بةِرَيزة بةةةاَلم  ليذ

ناوضةيةكة بةردةوام لة ذَير هَيرشى  ،توكانقشتاشان كة ناوضةيةكة زياتر لة بيست و سَى طوندة بنارى قةاَل
نةةدى  ،فِرؤكة جةنطييةكان و تؤثبارانى ئَيران داية ئةم ليذنة بةِرَيزة سةردانى نةكردووة بةةة طو تةنها ئاماذة 

سةةاَل ) لةةة  ضةةةية  ئةةةم ناو طةةةىل داوة  شةةيان  1997زار يةةا هَير يةةةكانى تورك كةةة جةنطي بةةةردةوامى فِرؤ بةةة  (ةوة 
يةةةؤتة سةر ئةم ناوضةيكرد يةةا ني سةةنوورى تورك سةةةر  ضةةةية  ئةةةم ناو كةةة  كةةدا  لةةة حاَلةتَي كةةانى  ،ة  سةةتة هَيزة را

سةةنوورى  ،ثةكةكة لةو ناوضةية وجوديان هةية سةةةر  ثةةةالمارى  نةةة  ئةةةو هَيزا لةةةوَيوة  بةاَلم سةر سنوور نيية 
نةة لةةةتوركيايان  ضةةةية  ئةةةو ناو هةةةروةها  كةةاتةداوة وة  بةةارانى دة يةةا تؤث سةةوثاى تورك كةةة  لةةةوةى  مةةان بَيط ،دةر  و

ضةةةيةى  ئةةةو ناو سةةةردانى  نةةة  بةةةِرَيز ليذ تؤثبارانى ئَيرانيش تةقسرييان نةكردووة لةو ناوضةية، ئةو رؤذةى 
سةةدارانى  سةةوثاى ثا طةةاى  لةةة رَي بةةةِرَيز  يةةةكى  سةةةكرايةتى هاوواَلتي كرد دوو رؤذ ثَيشرت لة ناوضةى وَيزَى دؤَلى 

ضةةةيان  ،رائَيرانةوة ضل سةر مةِرى لَي كوذرا وة كةِرةكةشى بريندار ك بةاَلم ليذنةى بةِرَيز سةردانى ئةم ناو
ضةةةى  ،نةكرد، دةبوواية بةراى من سةردانى مةيدانى ئةم ناوضةيةيان كردبا سةرةِراى ئةوة ئةو ناوضةية ناو

بةةووة ثةةارَيزراو  بةةردوو  سةةااَلنى را يةَةذايي  هةةةَلطورد بةدر نةةارى  يةَةر وب نةةدة ذ سةةاَلى ) ،طو لةةة  بةةة 2017بةةةاَلم   )
بةةةِرَيز بِريارَيكى وةزارة سةةتةى  سةةيارةكةم ئارا مةةةوَيت ثر كةةة دة سةةتان  هةةةرَيمى كورد مةةةتى  نةةاوةخؤى حكو تةةى 

كةةة  سةةتان  هةةةاَلتى كورد لةةة رؤذ بةةةِرَيز  بةةى  ضةةوار حز سةةتان  هةةةاَلتى كورد كةةانى رؤذ كةةةم هَيزة وةزيرى ناوةخؤ ب
سةةتا هةةةاَلتى كورد شةةطَيِرةكانى رؤذ يةَةزة شؤِر يةةةتى وَيِراى رَيز و تةقديرمان كة لة سااَلنى رابردوو ه ن زؤر ريعا

نةةارى  ،ضاو طرتووةدؤخى هةرَيمى كوردستانيان لةبةرهةرَيمى كوردستانيان كردووة  لةةة ب نةةة  ئةةةو هَيزا بةاَلم 
بةةاران  هةَلطورد جَيطري كران ئةمة بووة ثاساوَيك كة كؤمارى ئيسالمى ئَيران بة بةردةوامى ئةو ناوضةية تؤث

تةةةو لةةي كةوتؤ نةةدارى  شةةةهيد و بري يةةةك  شةةتووةدةكات وةذمارة يةةان ثَيطةي يةةان زيان بةةاخى هاوواَلت  ،ة وة رةز و 
مةةان  طةةةىل بيني بةةارانى زار جطة لةوة لة لؤفةكانى كورتةك دوو بنةماَلة تةواوى بنةماَلةكانيا تَيدا ضوونة، تؤث
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يةةا  يةةةكانى تورك كةةة جةنطي ضةند بنةماَلةيةك بة تةواوى تَيدا ضوون سةرةِراى ئةوة لة ئةجنامى هَيرشى فِرؤ
نةةة بة بَى ثاس كةةة ئةما نةةةكراون  سةةاب  شةةةهيد ح او هةشت ثَيشمةرطة شةهيد بوون كةضى تاوةكوو ئَيستا بة 

 تاوانيان ضيية؟ 
 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا

 شريين خان فةرموو. ،بوو وبةَلَى كاتت تةوا
 بةِرَيز شريين امني عبدالعزيز:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
لةم ضوارضَيوةيةدا دةيةها خةَلكى  ،ؤذانة بووردوومانى خاكى هةرَيمى كوردستان دةكاتبة داخةوة توركيا ر

بةةة  لةَةَيني  تةةوانني ب سةةتادا دة سظيل شةهيد و بريندار دةبن وة رةز و باخى هاوواَلتيان دةسووتَينرَيت وة لة ئَي
سةةى يةةة  ،هؤى بؤردوومانةكانى توركيا ناوضة طةشتيارييةكان بووةتة جَيطايةكى مةتر يةةا بؤ شةةةكانى تورك هَير

يةةةة ذَير هةر بيانؤيَيك دا بَيت بةبؤ سةر خاكى هةرَيم ل قةةةبول ني يةةةى  سةةتى الواز و ما سةةيارانةم  ،را ئةةةم ثر
نةةة  ئاراستةى اليةنى مةعنى دةكةم لة حكومةتى هةرَيمى كوردستان، لة ئاست ئةو هةموو بؤردوومانة و زيا

نةةةكان ئةةةجنامى بؤردووما سةةتان ماددى مةعنةوييانةى كة لة  هةةةرَيمى كورد خةةاكى  سةةةر  بةةؤ  يةةا  سةةوثاى تورك ى 
بةةووة ،كراوة ئةةةم ؟ بؤئايا رؤَلى حكومةتى هةرَيم ضى  سةةةر  لةةة  نةةاوةخؤ  يةةرى  شةةمةرطة و وةز يةةرى ثَي ضةةى وةز

ثرسة ئةساسية بَى هةَلوَيست و بَى كردار بوون؟ وة ثالنيان ضيية بؤ ثِركردنةوةى ئةو بؤشايية ئةمنيانةى 
بةةةدى دة سةةنوورانة  يةَةتكة لةو  مةةارة )بؤ ؟كر يةةارى ذ سةةاَلى )37ضةةى بِر سةةتان 2003(ى  لةةةمانى كورد (ى ثةر

سةةتان ن هةةةرَيمى كورد خةةاكى  لةةة  يةةا  نةةةوة؟ تايبةت بة دةركردنى سوثاى تورك بةةةجَى كرد بةةوارى جَي ضةةووةتة  ة
 سوثاس.  
 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا

 بةَلَى زؤر سوثاس، كاك جةالل فةرموو.
 ل حممد امني:البةِرَيز ج

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
جةةةنابتان عثمانوَيِراى ثشتيوانيم بؤ قسةكانى بةِرَيز كاك  ،بة ناوى خواى طةورة ، دوو سَى ثرسيارم هةبوو 

يةةر هةةةر دوو وةز سةةتةى  مةةةوَيت ئارا تةةر دة سةةيارَيكى  كةةةم، بةةةِرَيز يئةو ثرسيارانةتان كرد، بةاَلم ثر ضةةونكة  ب
بةةةِرَيزى  ،ةكرتئيشةكان تَيكةاَلون بة ي نةةدامانى  تةةةى ئة لةةة و هةةةم  نةةة  ئةو تَيبينيةى كردمبَيت لةراثؤرتى ليذ

لةةةمان  ،ثةرلةمان زياتر لة دوو هؤكار هؤكارَيك بوونى هَيزى ثةكةكة كة هةندَيك لة ئةندامانى بةِرَيزى ثةر
لةَةةتى ووبة بيان مسةةانى ى دةزانن وة هةندَيكى ترى ئةندامانى ثةرلةمان بابةتى دروست كردنى دةو كةةؤنى عو

يةةان بةةة ب كةةردووة  يةةان  بةةةتى وزة هةةةروةها با ئةةة وو،وة  يةَةت  نةةاودةكر يةةرى  بةةةِرَيز وةز لةةة  سةةيارة  يةةاخود و ثر خؤ 
نةةةوة ئةةازادن وةاَلم بدة هةةةركاميان  شةةمةرطة  يةةرى ثَي ضةةةند  ،وةز يةةارة  لةَةةت د سةةةى دةو كةةو موئةسة يةَةوة وة ئ

يةَةوة  ،ايش و ئةوانةموئةسةسة هةية موئةسةسةكانى دةزطاى هةواَلطرى وة موئةسةسةى ئاس ئايا هؤكار الي ئ
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يةةة يا تةنيا هَيزةكانى ثةكةكةية؟ ياِرى توركيا ئايوة دةكرَيت ثَيمان بَلَين موبةِر ؟ضيية تةةر هة كةةارى  خود هؤ
سةةةركرد وة  لةةة  سةةيارى  يةَةواز ثر تةةؤرة ر كةةة دك يةةان  بةةةتى قوربان هةةةروةها با يةَةدا، وة  وةكو برادةران ئاماذةيان ث

 ةكانى تردووبارة ناكةمةوة، سوثاس.ثرسيار سوثاستان دةكةم و
 :سةرؤكى ثةرلةمان حسَين / قئبةرَيز د.رَيواز فا
مةةةوة، ،زؤرسوثاس كةةورتى بكة سةةتم  بةةوو وي لةةةمانتاران  سةةيارى ثةر كةةاك  ئةةةوة ثر سةةوثاس،  خةةؤش زؤر  سةةت  دة

 ديارى فةرموو.
 بةِرَيز ديارى انور محة رحيم:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
سةةةرؤكى  ،ؤ جةنابتةدكتؤرة ثَيشرت ثرسيارم ب خوىل ثَيشووش ئةندامى ثةرلةمان كوردستان بووى وئَيستاش 

كةةة ،ثةرلةمانى شةةتَيك ب سةةةر  لةةة  سةةيار  ن، ثَيتواية لة سةر بابةتَيك دواى ئةوةى دوو رؤذ ئةطةر ضل كةس ثر
سةةيار بةرت؟ لةجددي ئينتاج دةكرَي ثَيتواية هَيشتا هةرثرسيارى لةةةم ثر شةةَيك  مةةان بة بةةارة انة دوئةوة بَيطو و

يةعنى لةم دوو خولةى ثةرلةمان دا دوو ساَلة يةك جار  ،لةم دووساَلة دووجار هةستاوم قسةمكردووة ،دةبن
  .......ونة لة سةرةتاكان بووموبؤ من

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا
تةةةركي تةةؤ  نةةدةى  كةةةيتزت لةبِروا بكة ئةوة سةةة دة كةةةس ق ضةةةندةم  ئةةةوةى  تةةسةةةر  نةةدة  سةةةر ةركيزت لة، ئةو

  .قسةكة نامَينَيت، ئَيستا بةدَلى خؤت قسة بكة بِروا بكة هيض نابَيت
 بةِرَيز ديارى انور محة رحيم:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
شةت ئةوةية من بَلَيم يةعنى ئَيستا تؤ كَي ،بِروا بكة ماددة وبِرطة لةم ثةيِرةوة نةماوة كة ثَيشَيل نةكرابَيت 

هةةةرَيمى بؤ عثمان وَيِراى ثشتطرييم بؤ قسةكانى كاك هةر حاَلدكتؤرة، بة خةةاكى  سةةةر  تةةة  ضي هَيرش دةكرَي
سةةتان هةةةرَيمى كورد يةةانى  نةةة ؟ بؤكوردستان وهاوواَلت شةةانة ئيدا ئةةةم هَير سةةتان  هةةةرَيمى كورد مةةةتى  ضةةى حكو

سةةووتَينرَيت خةةاَلَيكى ئةةةوة  ،ناكةن لة كاتَيك دا هاوواَلتيان شةهيد دةكرَين و رةز و باخةكانيان ىَل دة يةَةك  خاَل
نةةاديكة كة زؤر طرنطة بةِرَيز وةزيرى ناوةخؤ ئايا ئ يةةا  يةَةت  سةةة ةمةتان ثَي ضارةسةر دةكر ئةةةم ثر تةةوانن  ؟ دة

كةةةن سةةةرى ب نةةاتوانن ضارة يةةا  كةةةن  سةةةر  ،ضارةسةر ب تةةةر  كةةةوان دَي بةةَي فِرؤ كةةةى  كةةة فِرؤ طةةادارن  يةَةوة ئا يةةا ئ ئا
ضةةةند  ،رهةرَيمى كوردستان بؤ منونة لة سلَيمانى لة هةولَي نةةن  يةةا دةزا مةةةن؟ ئا طةةادارى ئة ئايا ثَيش وةخت ئا

 بارةطاى ميت لَيرةية؟ ئايا ئةمة بة ئاطادارى ئَيوةية و بة تةوافوق لة طةَل ئَيوةية؟ سوثاس.
 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا

 زؤر سوثاس كاك هيظيدار، فةرموو.
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 بةِرَيز هيظيدار امحد سلمان:
 ؤكى ثةرلةمان.بةِرَيز سةر

بةةوو خةةؤش  ثةةَيم  هةةةبوو زؤر  شةةى  نةةدوبوونَيكى با نةةةى  ،ئةم راثؤرتةم خوَيندةوة دةست خؤش ما ئةةةو رَيكةوت
يةةان1983ساَلى ) بةةة ب جةةار  هةةةموو  خةةاكى وو( كة توركيا  نةةاو  مةةة  مةةن دَي جةةار  هةةةموو  لةَةَى  تةةة دة ئةةةو راثؤر ى 

كةةَى  ،هةرَيمى كوردستان وةك لةو راثؤرتة دا هاتووة كةةةم  حةةةز دة يةةرى لةةةم ثةمن  بةةةِرَيز وةز يةةة  نةةة هة رلةما
ضةةةندى ناو يةةا دةدات  بةةة تورك نةةة  ضةةؤن بةها خؤ و وةزيرى ثَيشمةرطةية ئةم راثؤرتة ضيية دةقةكةى ضيي؟ 

تةةةوة، لَيرة بَيت قةةةرةبوو دةكا تةةر  ئةةةوى  كةةَى  ، ئايا لة بةينى عَيراق و توركيا ئةطةر زيان بة خةَلكى طةيشت 
ضةةييةئةم رَيكةوتنة ضيية؟ يةعنى سحرى ئة لةةة  ،م رَيكةوتنة  سةةةمان  مةةة ق بةةاش ئَي ثةةَيم  يةةةم  طةةةر هةبووا ئة

لةةة  سةرى كردباية كة نةبوو، سةةتان  هةةةرَيمى كورد خةةاكى  نةةاو  لةةة  يةةا  شةةةِرى تورك ئةةةم  سةةاَلة  سةةت  لةةة بي يةةاتر  ز
ضةةؤلكراون372ثارَيزطاى دهؤك ) سةةى  ،( طوند كة من و كاك ضيا ئامؤزاى يةكرتين لة يةك طوندين  نةةَى  دوَي

يةَةتو ضوار هاوواَل بةةةردةوام دةب كةةةي  مةةةتى  ،تى شةهيد بوون ئةم هةموو شةهيدة ئةم شةِرة هةتا  يةةا حكو ئا
يةةة طةةةَل  ،هةرَيمى كوردستان بةِرَيز وةزيرى ناوةخؤ لَيرة يةةا لة طةةةَل تورك لةةة  هةةةوَلَيكى داوة  هةةيض  شةةرت  يةةا ثَي ئا

شةةتَيكى  كةةة  نةةديل  بةةؤ قة نةةاردووة  ثةةةيامتان  يةةةعنى  نةةةدات؟  شةةةِرة روو ئةةةم  كةةة  كةةة  يةَةى دوور ثةكة يةةة ل وا هة
كةةة بكةونةوة؟ من لة ئَي نةةة  شةةمةرطة بوو بةةةيان ثَي ران لةدايك بوومة باوكم ثَيشمةرطة بووة وة برادةران زؤر

نةبووةتة هةِرةشة بؤ ثارضةيةكى ترى كوردستان يا  ،َلةتَيكى تر بووةشمةرطةى باشورى كوردستان لة دةوثَي
ئةةةو بؤ ئةوةى شةِر ووبؤ دةوَلةتَيكى تر ببَيتة بيان ى لَي رووبدات، ئَيمة دةتوانني ض وةكو ثةرلةمان ض وةكو 

بةةة رى هةرَيمى كوردستان دةتوانني لةئؤرطانةى دامةزراوةكانى دةستو يةَةرة  كةةة ل كةةةين كا سةةة ب طةَل قةنديل ق
بةةة ضةةياية  مةةان  ،موشكيلة نيية بؤ خؤت لةو شاخة بة لةو  سةةتى خؤ بةةة دة مةةان  شةةة خؤ بةةة هةِرة بةةة  بةةةاَلم مة

لةةة  ت ئةو دةوَلةتانة،بة دةس ووبيان كةةةن  سةةة ب تةةوانن ق يةَةوة دة شةةمةرطة ئ بةِرَيز وةزيرى ناوةخؤ و وةزيرى ثَي
يةةان لةةةمان  ووطةَليان كة بيانؤ نةدةنة دةست توركيا بؤ خؤمان ب سةةةرؤكى ثةر بةةةِرَيز  ئةةةوان،  سةةت  نةةة دة بدةي

شةةتنةكةى ئَيمة لةمنونةيةكت بؤ دةهَينمةوة خزمَيكى  سةةتطريكرا كو بةةةراليةن ثةكةكةوة دة بةةوو  ميلى ضةةؤن 
دار طةرميان كردبوو بةضوثى سةيارة كة ئاوةكة كواَلوة ئةو كوِرةيان تَي خستووة ئاويان ثِركردبوو لة ئاو بة

كةةةيت يةَةرش دة ضةةيت ه بةةؤ دة تةةؤ  يةةةعنى  مةةردووة،  هةةةتا  سةةوتاوة  نةةدام  ،و  كةةو ئة يةةةك وة كةةو هاوواَلتي مةةن وة
يةةانةداتة  ووبيان ،ثةرلةمان ئةم رَيطايانةيان ىَل بطرييت يةةان ،تورك يةَةرا ووب تةةة ئ يةةانؤ ن،نةدا يةَةراق  ووب تةةة ع نةدا

 ةم هةرَيمة دةستى بة سةر دا بطرن، سوثاس.بَين خاكى ئ
 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا

 حةسيبة خان، فةرموو. ،بةَلَى زؤر سوثاس
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 بةِرَيز حسيبة سعيد ابراهيم:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ضةةانةى وَيِراي دةست خ ئةةةو ناو ؤشيم بؤ ليذنةى هاوبةش بؤ ئامادة كردنى ئةو راثؤرتة، زةرةر و زيانةكانى 
سةةَي تور لةَةةتانى دراو شةةةكانى دةو بةةةر هَير كةةان  ضةةوار ثارَيزطا كةةةوتوونككة لة هةر  يةَةران  يةَةرةدا  ،يةةا وئ بةةةاَلم ل

ئةةةو راث، هةروةها ثَيويستة بةرثشتيوانى هةمان بؤضوونى كاك زَيدان دةكةم يةةةنى لةوةى  سةةتةى ال تةةة ئارا ؤر
يةَةت ئةةةو  ،ثةيوةنديدار بكرَيت يان حكومةت بكر نةةاو  لةةة  سةةني  كةةة زؤر ئةسا مةةاوة  تةةر  خةةاَلى  نةةدَيك  يةةاخود هة

يةةانى و  ،راثؤرتةدا كة ئاماذةى ثَيبدرَيت و بنووسرَيتةوة بةةة زةرةرى ط مةةاذة  تةةةدا ئا لةةةو راثؤر جطة لةوةى كة 
لةَةدارى و زةوى و زار دراوة كةةراوةبةةةاَل ،ماددى و ئاذة فةةةرامؤش  سةةى  يةةةنَيكى زؤر ئةسا يةةةنَيكى  ،م ال ئةةةويش ال

كةةراوة فةةةرامؤش  مةةاعى  طةةى ئيجت نةةةى  ،طرن شةةة بةردةواما ئةةةو هَير هةةؤى  بةةة  يةةة  يةةةنى ثةروةردة ئةةةويش ال
نةةديان  دةوَلةتانى دراوسَى توركيا و ئَيران ضةندين الدَيمان هةية لة هةرَيمى كوردستان كة كة ثرؤسةى خوَي

يةة ،َيتتَيدا بةِرَيوة ناض يةةةكى زؤرى  قوتاب كةةة ذمارة ئةةةوةى  نةةدنيان ئةمةش بووةتة هؤكارى  فةةةتى خوَي ان دةر
لةةة نةبَيت يا خود مامؤستاكان بة هؤى مةترسى ضةكدارانى ثةكةكة لةو ناوضانة دةوام لةو شوَينانة نةكةن، 

كةةراوة نةةةكان  لةةة زةرةر و زيا بةةاس  تةةةنها  يةَةت  نةةى دةكر تةةة تَيبي سةةتة لةاليةكى ترةوة ئةوةى لةو راثؤر بةةةر ، را
بةةووة سةةةى  ،هةندَيك هؤكارى سياسى ناكرَيت هةموو شتةكان باس بكرَيت ئيتفاقى سياسى  مةةادام جةل بةةةاَلم 

كةةارة  ،ثةرلةمان بة شَيوازَيكى داخراو بوو هةر نةبَيت كةةة هؤ بةةا  دةبوو بة ثَيناسةيةك ئاماذة بةو اليةنة كرا 
ور بةزاندنى وور شكاندن و و سنوبةردةوام بَيت لة سن بؤ ئةوةى كة دةستدرَيذى بةردةوامى توركيا و ئَيران

بةةة ض  هةةةرَيم  مةةةتى  يةةا حكو يةةة ئا مةةةت ئةوة لةةة حكو بةةةِرَيزان  بةةؤ  خاكى هةرَيمى كوردستان، لَيرةدا ثرسيارم 
هةةةرَيمى  ضةةانةى  ئةةةو ناو يةَةت  طةةة ب يةةا يةثة يةةت  كةةة ب نةةة ض ثةكة ميكانيزمَيك دةتوانَيت وا لةو ضةكدارة كوردا

نةةةوة ووانكوردستان بة هةر بي يةةان بطواز يةةدانى ملمالنَيكان كةةةن و مة ضةةؤل ب كةةردووة  يةةان  كةةة داطري يةك بَيت 
 بؤ ئةوةى ضيرت خةَلكى كوردستان نةبَيتة قوربانى، سوثاس. ؟خاكى خؤيان

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا
كاك طؤران،  ةتى ثرسيارةوة بؤ ئةوةى وةختةكة خبةنة خزم ،حماوةلة بكةن يةكةم جار ثرسيارةكانتان بكةن

 فةرموو.
 بةِرَيز طؤران عمر على: 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
هةةةوَل و  كةةة  نةةد  نةةةى تايبةمتة سةةَى ليذ هةةةر  بةةؤ  شةةيم  يةَةِراى دةستخؤ بةةان و طةةةورة و ميهرة خةةواى  نةةاوى  بةةة 

لةةةمانتارَيكى ضةةةند ثةر كةةو  هةةةر وة بةةةاَلم  كةةةم،  شةةيان ىَل دة يةةان داوة دةستخؤ نةةدووبوونَيكى زؤر بةةةِرَيزيش  ما
كةةةبةاَل ،ئاماذةيان ثَيدا بؤ كةمثى مةمخور نةةةطوت  ئةةةوةيان  سةةت  ئةةةوان درو سةةوثاى م  شةةةعبى و  شةةدى  وا حة

لة هةمان كاتيشدا لة بازطةى  ،توركيا و هةروةها طروثى تريؤريستى داعش لة هةمان كاتدا لةو كةمثةى دةدا
كةةرا بةة ،هةولَير ريطريان ىَل دة هةةةولَير  شةةارى  لةَةى  ئةةةوةى داخ نةةاش بةةؤ  ثةةةتاى كؤِرؤ سةةةردةمى  تةةة  ئةةةو كا كةةة  ن 
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كة لة هةمان كاتدا خوَيندكاريان  ،ئَيمة سةردامنان كرد لة طةَل شريين خان ئةوة قسةكانى ئةوان بوو ،نةبوو
هةروةها ضةند كةسَيكيان دةبوا بهاتناية بؤ ئيش و كار  ،هةبووة كة دةبوا هاتبانة شارى هةولَير بؤ خوَيندن

بةة يةةان  هةةةتا ئاماذة بةةؤ وة  بةةةن  نةةةيانتوانيوة بيان نةةة و  يةةك بوو لةةة دا كةةةمث  نةةاو  لةةة  لةَةةكانيان  كةةة مندا ةوة دا 
لةةة )37نةخؤشخانة، هةروةها بة ثَيى ماددةى ) بةةةِرَيزةوة 12/5/2003(  نةةة  لةةةم ثةرلةما كةةة  يةَةك  ( بِريار

بةةةجَى يا لة خاكى هةرَيمى كوردستان، بؤدةرضووة كة دةركرنى هَيزةكانى تورك سةةتا جَي يةَةت ضى هةتا ئَي ناكر
يةةاخود  لةةَيكرتازان  هةةةروةها  يةةة،  بةةوونى هة هةةةرَيم  لةةة  تةةوركى  سةةةربازى  كةةةى  يةَةنج بن سةةى وث تةةدا  لة هةمان كا

كةةردن بةةةجَى  بةةوارى جَي تةةة  سةةازى كةوتؤ سةةايى ضاك من نةةازا ،نةبوونى متمانة لة نَيوان هَيزة كوردييةكان كة يا
سةةانرتة و جَيبةجضى هةتا ئَيستا هةنطاويان نةناوة هَيزى ثَيشمةرطةى كوردستان بؤ يةةةكى ئا كةةةن ماددة َيي نا

كةةردن ،ضاو ماددة و بِرطةكانى ضاكسازييةلة بةةةجَي  بةةوارى جَي ئةةةوةى  ،هيوادارم بة زووترين كات بضَيتة  بةةؤ 
لةةة  يةَةت  سةةت ب سةةييةكان دا درو يةَةزة سيا متمانة و ئينتيماى تةواوةتى لة نَيوان سةرجةم هَيزة كوردييةكان وه

نؤشريوان وةفدَيك لة ئاستى بااَل لة ئؤغلؤيةكان لة توركيا هاتبوون بؤ ئَيرة  بريم دَيت بة رةمحةت بيت كاك
كةةةن لة بؤ نةةةوة ب شةةريوان كؤبوونةوة كة كؤبوو بةةةِرَيز نؤ صووطفىطةةةَل  نةةدانى  ،م لةةة زي مةةان  مةةة براَيك طةةوتى ئَي

طةةةَل ب ،ئيمراىل زيندانة لةةة  تةةان  مةةادةين طفتوطؤ مةةةش ئا كةةات ئَي ئةةةو  مةةان  بةةؤ ال تةةةوة  ئةةةو ها كةةات   ،كةةةينهةر 
نةةةوة، زؤر هةموو اليةنة سياسييةكان بةو بريئومَيدةوارم  بةةري بكة يةةة  وبؤضوون و بةو ئينتيماية نةتةوايةتي

   .سوثاس
 :سةرؤكى ثةرلةمان حسَين / قئبةرَيز د.رَيواز فا

 فةرموو. َى سوثاس بؤ جةنابت، كاك هاوِرَيبةَل
 حممد:     بةِرَيز هاوِرَي بنْا 

 ن.بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةما
مةةانج ةبةناوى خواى طةورة و ميهرةبان، بة وتةيةكى ي يةَةت ئا كَيك لة فةيلةسوفةكان دةست ثَي دةكةم كة دةَل

شةةى  كةةة ئاساي ثاساوى رةفتارة روونكردارة، واقعَيك هةية لة هةرَيمى كوردستان كة جوطرافيامان وا كةوتووة 
كةةةوتووين  رةنطة ئةمة ثةيوةندى بة خوَلقَينةرة ،نيشتيمانيمان زؤر الوازة ئةةاوا  ئامسانييةكانةوة هةبَيت كة 

ثةةذاك  يةةان  كةةة  طةةةر ثةكة يةةة ئة قةةة، بؤ يةةة عَيرا ئةةةو ال سةةورياية و  ئةةةو ال  اليَيكمان توركياية ئةو المان ئَيرانة 
سةةتان هةةةرَيمى كورد بةةؤ  يةةة  كةةة  ،هةبن يا نةبن ئاماجنى ئةو وواَلتة زهلَيزانة ثاك ني يةةة  سةةاوةكة ئةوة بةةةاَلم ثا

لةةة  يةَةرةن،  لةةة ئةةةوان ل يةَةز  نةةى ه يةةاد كرد كةةة ز ئةةةوةى  سةةةر  لةةة  سةةراوة  شةةت نوو نةةدَيك  سةةثاردةكان هة سةةةر را
هةةةمووى  ،ثاسةوانانى ئَيمة لة هةموو سنوورةكان ثاسةوانى سنوور هةية يةَةت  شةةانة دةكر ئةةةم هَير كةةة  تةةر  دوا

باسيان هَيز هاتووة لة مةنتيقةى زاخؤ برادةران  راستة ،هَيرشى ئامسانني كةمرتينيان هَيرشى زةمينى بوون
كرد كة ناوضةى شَيالدزَى و لةو شوَينانة كة سوثاى توركيا هاتؤتة ئةوَى رةنطة لة زؤر شوَينى تريش ئَيستا 
مةةةتى  طةةةَل حكو لةةة  هةةةرَيم  مةةةتى  كةةة حكو هاتبَيت، لة راسثاردةكان ئَيمة داوا دةكةين لة حكومةتى عَيراقى 

يةَةت منةةان بثارَيز يةةا ئامسا ثةةارَيزَين  مةةةتى ئ ،عَيراقى ناوضةكان ب شةةوَينَيك حكو لةةة  يةةة  مةةةنقى تَيدا ضةةةند  مةةة  ة
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ضةةةندة  بةةةِرَيزةكان هةر عَيراق داطريكةر بَيت و لة شوَينَيك ثارَيزةر بَيت، دواتر ثرسيار بؤ هةر دوو وةزيرة 
سةةتان،  هةةةرَيمى كورد مةةةتى  طةةةَل حكو لةةة  كةةراوة  يةَةذَيك  هةةيض راو برادةران باسيان كرد ئايا هاتنى ئةو هَيزانة 

تةةر سةةيارى  يةةا  يةةةك ثر شةةمةرطةكانى رؤذ ئا نةةاوةخؤ ثَي يةةرى  بةةةِرَيز وةز بةةؤ  طةةرم  مةةى وةرب سةةتمة وةاَل كةةة مةبة
سةةتان هةةةرَيمى كورد هةةةبووة ،هؤكارى دروست بوونيان ضيية لة  يةةان  هةةيض قازاجنَيك هةةةرَيمى  ،ئةةةوان  لةةة  يةةا  ئا

 كوردستان.
 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا

 فةرموو. خان َلَى كاتةكةت تةواو بوو، سلمةبة
 بةِرَيز سلمة فاتح توفيق:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
لةةة يوةكو كاك هاوِرَى باسى كرد واق عةكة ئةوةية كة بة داخةوة هةرَيمى كوردستان تواناى ثارَيزطاريكردنى  

يةةة ، بةسةروةرى خؤى نيية هةةةوَل هة كةةةم،  سةةةر ب لةةة  سةةى  يةَةذى با بةةة در مةةةوَيت  كةةة نا كةةار  هؤى كؤمةَلَيك هؤ
سةةتى حكو لةةة ئا لةةةمان  سةةتى ثةر لةةة ئا مةةةت  سةةتى حكو لةةة ئا هةةةوَل دةدات  سةةتان زؤر  هةةةرَيمى كورد مةةةتى 

يةةان  ،سةرؤكايةتى هةرَيم، بةاَلم هةوَلةكانيان دةرئةجناميان نيية يةَةز و قووةت نةةة ه ضونكة ثَيم واية ئةو هَيزا
هةةةرَيمى ك ،لة هَيزى ئَيمة طةورةترة ضةةييبةاَلم ثالن ضيية بؤ ئةمة ثالنى حكومةتى  سةةتان  بةةةِرَيزان ةورد ؟ 

ر دوو وةزيرى ثَيشمةرطة و ناوةخؤ ثالنى حكومةت بؤ دواى ئةمة ضيية؟ يةعنى ناكرَيت بة بةردةوامى ةه
يةةة  ،هَيرش بكرَيت بؤ سةر سنوورةكامنان شةةارةكانةوة وة بيانؤ ئَيستا سنوورةكانى تَيثةِراندووة و هاتؤتة ناو 

بةة سةةةرةِراى  نةةةكانجؤراوجؤرةكان ضؤن دةبِردرَي،  يةَةزة بَيطا نةةى ه بةةؤ دةركرد لةةةمان  يةةارى ثةر بةةةاَلم  ،وونى بِر
بةةةجَى  لةةةمان جَي يةةارى ثةر بةةؤ بِر نةةةكراون  بةةؤ دةر تةةةوة  ضةةؤن ماونة سةةتانن  هةةةرَيمى كورد لةةة  سةةتا  تةةاوةكو ئَي

سةةتان ،نةةةكراوة لةةة كورد ئةةةوان  نةةةوةى  لةَةةتى ما تةةةكان  ،كةةَى مؤ يةةةوة مؤَلة لةةةو رَيطة تةةوانني  ئةةةوةى ب بةةؤ 
سةةاَلى )هةَلوةشَيتةوة ب لةةة  يةةان،  ئةةةجنامى خؤ نةةة دةر لةَةةكان بطة (ةوة 1997ؤ ئةوةى ثالنَيكى تر هةبَيت هةو

نةةانرخَينم  كةةةم  بةةة  مةةةت  لةَةةكانى حكو كةةات هةو هةةيض  تاوةكو ئَيستا ئةم هَيرشانة بة بةردةوامى هةن وة من 
يةةةبةةةاَلم بؤ ،بةَلكو بةرز دةنرخَينم سةةةر ني نةةة  ،ضةةى ضارة ضةةةندين كابي كةةةسةةااَلنَيكى زؤر زؤرة   ،لةةة دواى يَي

 .هيوادارم كَيشةكامنان ثَيي بَلَين و زؤر سوثاس
 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا

 بةَلى زؤر سوثاس كاك مةم، فةرموو.
 بورهان حممد قانع:مةم بةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بةةةِرَي لةةة  يةةة  سةةيارم هة كةةةم، ثر كةةة ب سةةةر راثؤرتة لةةة  سةةة  ئةةةوةى ق يةةرى من ثَيش  نةةاوةخؤ و وةز يةةرى  زان وةز
هةةاوِرَي كةةاك  بةةةِرَيزم  بةةراى  بةةة  ،ثَيشمةرطة وة تةئيدم لة قسةكانى ثةرلةمانتار  شةةتووة  يةَةك نةطةي هةةةموو كار

مةةانج يةَةران  ،ئا يةةا و ئ كةةة تورك يةةةى  لةةةم داطريكاري مةةة و  مةةةعى ئَي لةةة موجتة يةَةت  بةةة رةوا دةزان يةَةك  هةةةموو كار
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سةةةرةِراى دةستخ مةةة،  خةةاكى ئَي لةةة  يةةة وة دةيكات  شةةى تَيدا يةةارى با شةةنياز و زان تةةة ثَي ئةةةم راثؤر سةةةر  لةةة  شةةى  ؤ
لةةة  مةةن  سةةيارى  يةَةت، ثر نةةد بكر كةةة دةوَلةمة بةةةِرَيز راثؤرتة لةةةمانتارانى  بةةرادةران ثةر ئةةى  بةةة رة هةةةوَليش درا 
سةةثاردة  كةةةين؟ را ضةةى دة سةةتني  ضةةؤن هةَلدة دةستةى سةرؤكايةتى ثَيشرت ئايا لة دوايى ئةم دانيشتنةوة ئَيمة 

يةةةكطرتووةكان ةينة ثةرلةمانى عَيراق،ثةرلةمان دةد دةهَيننة قةةى  ،دةدةينة نةتةوة  مةةةتى عَيرا لةةة حكو داوا 
هةةةتبكات، طةَل  ناتؤ قسة لة دةكةن يةَةتضونكة توركيا بةشَيكة لة ناتؤ  ضةةى ب سةةثاردةمان  ئةةةم را يةةى  ، وة ا دوا

كةةة شةةةنيازى  لةةَةةى ثَي ئةةةةو دوو خا مةةةان  لةةةدين بَيطو حمةةةى ا كةةةاك  سةةةةكانى  بةةةؤ ق يةةةدَيكم  ضةةةة تةئ بةةةؤ ناو ردووة 
سةةتاني سةةتانييكورد كةةى كورد نةةاوى هَيزَي بةةة  نةةةوةيةكان  كةةؤى بكةي ضةةانة  لةةةو ناو يةةة  بةةاش ني ئةةةوةى  ،ةوة  ئةةةم 

تةةؤر  يةةدى دك مووانيشمةمخوريش تةئيد دةكةم وة تةئ هةةةرَيمى  عث كةةةى  ئةةةو خا لةَةَيم  مةةةوَيت ب مةةن دة كةةةم،  دة
ئةةةو داتايَيكى وردم دةست كةوتووة لة كوردستان داطريكراوة بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان ئةندامانى بةِرَيز سةر 

يةةة  ،خاكةى كة توركيا داطريى كردووة قةةةزاى زاخؤ قةةامى  يةَةدوانَيكى قامي لةةة ل يةةة  نةةاوةخؤ لَيرة يةةرى  بةِرَيز وةز
لةو سَي سةد و ثةجنا  ،باس لةوة دةكات  سَي سةد و ثةجنا كيلؤمةتر لة خاكى هةرَيمى كوردستان داطريكراوة

تةةة  ،كردووة داتايَيكم كردووةكيلؤمةترة طةِرانَيكم  ضةةيان ناكا سةةاحةى هي دة وواَلتى سةر ئةم طؤى زةويية مة
طةةةر  ،سَيسةد و ثةجنا كيلؤ مةتر ظاتيكان نةةة ئة كَيك يةةةتةقريبةن حةوت سةد و ئةوةندةى مةساحةى ظاتيكا

يةَةت طةةري بكر نةةة دا يةَةت، لةما سةةت دةب طةةةورة درو سةةاتَيكى  ئةةةم وواَل كارة كةةةن  سةةت  كةةةوتن درو يةَةك  نةةة بةةةر ي تا
ثةةةجنا كارةس سةروةريان هةية ض سةةةد و  سةةَي  كةةة  يةَةت  مةةة دةكر ئةةةم هةرَي بةةةر  اتَيك و ثَيشَيلكاريَيكة كة بةرام

هةةةرَيمَيكى كيلؤمةتر داطري كراوة وة بة راستى لةم مةسةلةية  بَيطومان حكومةتى عَيراقة زؤر خةم سارد ة، 
شةةى ر دووةم هَيزى زةبةالحى ناتؤ بؤ لةبةاَلم بةرامبة ،طةَل ستايشم  بؤ هَيزى ثَيشمةرطةبضكؤلة لة شةةكر كَي

كةةة ثرسيارى من ئةوةية بة ،راى ئَيران كة هَيزَيكى طةورةيةبؤ ناوضةكة دةكات سةرة سةةةلةية  لةةةم مة راستى 
يةةة قةةةوة هة مةةةتى عَيرا بةةة حكو هةةة  ،ثةيوةندى  مةةةتى  يةةا حكو بةةردووئا مةةاوةى را لةةة  سةةتان  ضةةى رَيمى كورد دا 

يةةارى ايا ئاسؤيَيك هةية بؤ كؤتايى هاتن بةم لةشدةيةوَيت ضى بكات وة ئ ؟كردووة كركَيشية لة ثةرلةمان بِر
كةةردووةلة ضةةى  سةةتان  هةةةرَيمى كورد مةةةتى  يةةة حكو سةةا هة لةةة يا ضةةووة و طةةةَل سةةةر دةر سةةةيان لة يةةا ق ؟ ئا

 كطرتووةكان كراوة؟ ئايا ئاراستةى عَيراق كراوة كة قسة لة طةَل ناتؤ بكات. نةتةوةية
 :ن /سةرؤكى ثةرلةمانحسَي قئبةرَيز د.رَيواز فا

 ، كاك مةال ويسى، فةرموو.كاتةكةت تةواو بوو
 ويسى سعيد ويسى:  بةِرَيز

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
كةةردووة مةةادة  شةةيان ئا ثةةؤرتَيكى زؤر با كةةة را يةةاريكراو  نةةةى د بةةؤ ليذ شةةيمان  يةَةِراى دةستخؤ يةةة ،و ك دوو بةةةاَلم 

مةةان ،تَيبينيم هةبووة كةةاك لق كةةة  نةةة  شةةوَين هة نةةدَيك  سةةةر  هة كةةة بة يةةةتى  ظةةةرى باَلةكا لةةة دة يةَةدا  مةةاذةى ث ئا
لةةةهةروةها شوَينَينَيكى وةكو قةزاى كؤيَي  ،نةكرابوونةوة كة زؤر ثَيويست بوون ئةةةوَى يةةان  كةةة  كةةردووة  ياد 

شةةى كة ضةندين جار لة ،يةبارةطاى حزبة رؤذهةاَلتييةكانى لَي اليةن كؤمارى ئَيرانةوة تؤثباران كراوة و هَير
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نةةاو 2018ديارترين هَيرشيان لة ساَلى ) ،كراوةتة سةر تةةة  طةةة خبرَي ئةةةوةش طرن ( بوو كة باس نةكرابوو كة 
كةةة مةةةتى  ،راثؤرتة لةةة حكو كةةة داوا  سةةثاردةيةك  هةةةبوو را شةةنيارم  سةةثاردةكان دوو ثَي طةةةى را لةةة بِر هةةةروةها 

  .....هةرَيمى كوردستان بكرَيت
 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا

 شنيارى ثةرلةمانتارانى دةنووسَيتةوة لة ليذنة هاوبةشةكان بَى زةمحةت، بةَلَى.كَى ثَي
 ويسى سعيد ويسى:  بةِرَيز

سةةي طةةاى ديبلؤما لةةة رَي يةَةت  طةةةَل قيكةةة داوا بكر طةةؤ لة مةةارى وةوة طفتو بةةةتى كؤ بةةة تاي يةَةت  سةةوَلخانةكان بكر ن
يةَةوبؤ ئةوةى هة ،ئيسالمى ئَيران وة دةوَلةتى توركيا ئةةةو ه بةةارة َل بدرَيت  سةةااَلنة دوو كةةة  نةةةى  رش و تؤثبارا

كةةة  ،دةكرَينةوة رابطريَين يةَةت  هةروةها لة راسثاردةكان ثَيشنيار دةكةين كة داوا لة هَيزة كوردييةكانيش بكر
ئةةةو يةةة  شةةوَينانة هة سةةنوور و  سةةةر  لةةة  يةةان لةبارةطايان  شةةةى خؤ بةةدةن كَي هةةةوَل  نةةةى انيش  ئةةةو وواَلتا طةةةَل 

سةةةر  ،توطؤ بيتكَيشةيان هةية لة رَيطةى طف شةةةِر ضارة شةةتار و  بةةة كو كةةات  هةةيض  كةةورد  طةةةىل  ضونكة كَيشةى 
هةروةها دوو ثرسيارم هةية لة بةِرَيز وةزيرى ناوةخؤ ثرسيارى يةكةمم لة دةظةرَيكى وةكو بنارى  ،ناكرَيت

يةةة ،قةنديل ثةكةكة ئيدارةيةكى هةية ئةةةو ئيدارة طةةةَل   ئايا حكومةتى هةرَيمى كوردستان ضؤن تةعامول لة
نةةان  ظةةةرى بادي لةةة دة نةةة  بةةؤ منوو شةةوَين  لةةة زؤر  كةةة  يةةة  دةكات، ثرسيارى دووةميشم بؤ وةزيرى ناوةخؤ ئةوة

هةروةها لة مةنتيقةى سلَيمانى و طةرميان بارةطاى ئيتالعاتى كؤمارى  ،بارةطاى ميتى توركيا هةية هةندَيك
يةةة ئةةةو ب ،ئيسالمى ئَيران هة هةةةَلطرتنى  بةةؤ  هةةةرَيم  مةةةتى  نةةة ضحكو يةةا ارةطايا يةةة  يةةةكى هة لةةة بةرنامة خود 

سةةتان  ،داهاتوو ض دةكرَيت هةةةرَيمى كورد مةةةتى  لةةة حكو ضونكة ئةوةش دةبَيتة طرفتَيك كة زؤرجاران طلةيى 
 دةكرَيت، زؤر سوثاس.

 : حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا
 بةَلَى سوثاس كاك بهجت، فةرموو.

 بةِرَيز بهجت على ابراهيم:
 ى ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤك

يةةذنا  تةةا ل بةةؤ راثؤر شةةى  يةَةِراى دةستخؤ كةةةين، و بةةةِرَيز د يةَةت  نةةا وةزير ظةةان ب خَيرهات ب ناظَى خودَي مةزن ودلؤ
كةةرن  سةةى  كةةاك وي بةةةِرَيز  يةةَي  هاوبةش يا هةرسَى ليذنا طةل هندَى دا زؤربةى ئاخفتنَيت من زؤربةى وانا برا

ئةةة كةةرن  بةةةحس  ضةةياى ذى  كةةاك  مةةان و  كةةاك لق شةةةك ذى  سةةا بة تةةةكَى هةرو ظةةة ىَل بابة بةةارة ناكةمة نةةا دوو ز وا
يةةت  ظةةا ب يةةت رؤئا هةةةاَلت ب كةةةتن ض ل رؤذ فةةةرق نا كةةوردة  هةةةر  بةحس كةم د نةزةرا دوذمنَيت كوردا دا كورد 
كةةو  لةَةةتا  ظةةان دةو نةةة  باكور بيت يا باشور بيت، يا ثَيتظيية سةر ظان هَيزَيت كوردى وان بةهانة و دةليظا نةدة

مةة خةةةَلكَى  كةةة  هةةاتى  لةةَي  خةةا ئةةةو  ظةةا ئا نةةاِرةوا د نا يةَةت  يةَةت وان ي ظةةان ملمالن بةةؤ  بةةانى  تةةة قور سةةظيل نةبي ة يَي
كوردستانَى دا، ثرسيارا من بؤ بةِرَيز وةزيرَى ناظخؤ، ض ميكانيزمةك هةية بؤ وان كةسَيت كو دبنة قوربانى 

تةةة د ظان تؤثبارانا ض ذ اليَي ئريانَى ظة بيت ض ذ اليَي توركيا ظة بيت، يةعنى مةعانَيتَيت ظ يةةَي تَي خةةةَلكى  ى 
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يةةا 2019شةهيد كرن زؤرن بؤ منونة ثار ل ظى دةمى ل سااَل ) تةةةيارَيت تورك بةةووم  نةةدى  خةةؤ ل طو ئةةةز ب   )
سةةظيل  يةَةت  يةَةنج هاوواَلتي ئةةةجنام دا ث مةةانج د  هاتن ثةكةكة ب سةيارةكَى ظة هاتة د ناظا طوندى دا ئو كرة ئار

كةةة ذى ب د هةةةتا نو نةةا  ثةةَي هاتنة بريندار كرن كو سَي ذوا مةةن  لةةةوما  مةةةعاناتَيت وان زؤرن،  كةةةن و  سةةت راد ة
شةةةهيد و  نةةة  يةَةت تَي سةةظيل ي هةةاوواَلتيَين  ظةةى  قةةةرةبووكرنا  بةةؤ  بةةدةت  باشة جةنابَى وةزيرى روونكرنةظةكَى 

 بريندار كرن، زؤر سوثاس.
 : حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا

 زؤر سوثاس دكتؤرة طالويذ، فةرموو.
 :عثمانيذ عبيد بةِرَيز طالو

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
هةةة بةةؤ  شةةيمان  يةَةِراى دةستخؤ كةةة بةدواو كةةة  نةةة الوةكيية سةةَى ليذ تةةةيان ر  ئةةةم راثؤر سةةينى  بةةؤ نوو ضةةوونيان  دا

تةةة سةةتؤى حكومة لةةة ئة يةةان  سةةةر و ماَل يةةان و  يةةانى هاوواَلت شةةوَينَيكى  ،كردووة، ديارة ثاراستنى ذ هةةةر  لةةة  جةةا 
بةةن سةةتان  سةةنووريةكا ،كورد ضةةة  سةةى ناو كةةة با يةةة  يةَةك هة يةَةرة خاَل بةةةاَلم ل يةةة،  خةةؤى هة بةةةتى  طةةى تاي نيش طرن

يةَةران لة ثارَيزطاى هةَلةمة دةكات لة خاَلي دووةم دةَلَيت تَيكةَل بوونى ئاوى طةةةَل ضةند طوندَيكى سنوورى ئ
طةةةرى لةرضاوة ئاوييانة بؤ خواردنةوة بةسةرضاوة ئاوييةكان، ئةطةر بَيت و ئةو س سةةةر ةكار بَيت ئةوة كاري

يةةة ضةةةكة هة سةةتى ناو يةةة ،ئاسايشى نةتةوةى و تةندرو جةةددى لة بؤ نةةةوةى  سةةتة لَيكؤَلي لةةة ثَيوي يةَةت  سةةةر بكر
يةَةت بةةؤ بكر شةةى  يةةةوة وة ثشكنيني بةةايؤلؤجى و كيمياي سةةتى  ،رووى  بةةؤ تةندرو طةةة  شةةتَيكى طرن ئةةةوة  ضةةونكة 

نةةةكان سةةى زيا مةةةكان و با سةةى ئةجنا سةةتةكان با لةةة دةرخ تةةر  خةةاَلَيكى  يةةان وة  لةةة رووى هاوواَلت كةةردووة  يان 
نةةدنى  يةةةكان و خةمال تةةة ئابووري لةةة رووى لَيكةو بةةةاَلم  نيشتةجَي بوون و كشتوكاَل و طةشتيارى و ذينطةوة، 

شةةةهيدةكان  ،دارايي هةموو ناوضةكان نةكراوة جنةةة  بةةةى طة كةةة زؤر نةةةكراوة  يةةةتيش  باسى كاريطةرى كؤمةاَل
يةَةت وة ثَيم باشة ئةو خاَلة ، ةتازة هاوسةرطرييان كردبوو كاريطةرى كؤمةاَليةتى هةي بةةاس بكر لة راثؤرتةكة 

ثةةَي لة يةةان  يةَةت طرنط مةةةت ناتوان سةةت حكو كةةو ثَيوي بةر ناسةقامطريى بارى ئاسايش و ئةمنى ئةم سنوورانة وة
 بدات و ثِرؤذةى طةشتيارى و هةروةها ئاوةدانى تَيدا بكات، سوثاس.

 بةِرَيز رَيواز فائق حسَين / سةرؤكى ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس كاك سةركؤ، فةرموو. بةَلَى

 بةِرَيز سةركؤ ازاد حسني: 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةوةى باس لة ليذنةكان وة دةستخؤشى لة ليذنةكان دةكةم كة ئةركَيكى زؤريان  من دةمةوَيت سةرةتا ثَيش
سةةة لةكَيشاوة وة راثؤرتةكةيان جَيي تةقديرة، بةاَلم دة ئةةةوةى ق ثةةَيش  لةَةَيم  مةةةت سةةةمةوَيت ب كةةةين ر حكو ب

يةةا وة لة لةَةةتى تورك شةةيةكانى دةو سةةةرةتاى لةشكركَي لةةة  كةةة  لةةةمان  لةَةةى ثةر ئةةةو رؤ كةةةين  كةةان ب طةةةَل وةزيرة
سةةت  تؤثبارانى ئَيران ئيدانة و هةَلوَيستةكانى ثةرلةمان و سةرؤكايةتى ثةرلةمان هةَلوَيستَيكى روون و ثَيوي
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بةةن كةةورد دا  طةةةىل  خةةةَلك و  سةةتى  سةةتى خوا لةةة ئا كةةات  سةةدة نةةاو،  يةةرى  بةةةِرَيز وةز بةةة  يةةرى ةبارةت  خؤ و وةز
سةةوثاى  ثَيشمةرطة ئةوةى كة روونة وة لة راثؤرتةكةش باس كراوة لة قواَليي ضل بؤ ضل و ثَينج كيلؤمةتر 
بةةة  توركيا هاتؤتة ناو خاكى هةرَيمى كوردستانةوة، ثَيم طرنطة ئةم ثرسيارة بة تةئكيد بكةين كة ئايا ئَيمة 

سةةةية نى ئَيران  دةكرَيتة ناوضةكة؟ لةاى توركيا يان تؤثبارارَيككةوتن لة طةَل سوث ئةةةم موئةسة بةر ئةوةى 
شةةةتيماني سةةةةيةكى ني يةةَةدى يموئةسة طةةةةى ئوم نةةةة جَي ئةةةةم ثةرلةما سةةةتان وة  ضةةةةكانى كورد هةةةةموو ثار ة وة 

وةيةك شؤِرشطَيِرةكان و هةردوو ثارضةى كوردستانة، لة كاتَيك دا كة دةبينني دةوَلةتى عَيراق بة هةموو شَي
بةةات يةةا دة سةةوثاى تورك شةةيةى  ئةةةم لةشكركَي نةةاوى  مةةةتى  ،بة داطريكارى  سةةتى حكو سةةتا هةَلوَي تةةاوةكو ئَي بةةةاَلم 

يةةرى  بةةةِرَيز وةز هةةةم  كةةة  يةةة  سةةتمان بةوة كةةةوتووة ثَيوي فةةةرمى دةرنة بةةة  يةةة و  سةةتان روون ني هةةةرَيمى كورد
ة كرا كة هةندَيك ثةرلةمانتار باسيان ثَيشمةرطة و بةِرَيز وةزيرى ناوةخؤ روونكردنةوةمان بداتَى، باس لةو

بةةة  هةةةن  سةةتان دا  هةةةرَيمى كورد لةةة  كةةة  نةةةى  ئةةةم بنكا كةةة  يةةة  طةةرنط هة سةةيارى  نةةدَيك ثر كةةرد و وة هة لةةةوة 
سةةى و  ،تايبةتى ميتة ئيتاَلعاتة يا هةر اليةنَيكى دةرةكيية كةةة  يةَةت  بةةاس دةكر كةةة  ئةةةوةى  بةةةتى  بةاَلم بة تاي

نةةةوةة لة هةرَيمى كوردستانتوركيا هةيشةش بنكةى سةربازى سوثاى  كةةةى دةمَين نةةة  ،، ئةمانة تاوةكو  ئةما
شةةى  يةةى هَير لةةة دوا كةةة  كةةات  رَيككةوتن كراوة درَيذةى هةبَيت، ئةوةى كة دوَينَى جةيشى توركى باس لةوة دة
شةةدارن وة  لةةةوَى بة ئامسانى دةست دةكةن بة ثِرؤسةى زةمينى تاوةكو ئةو كاتةى كة قةنديل لةو اليةنانةى 

شةةَيوة ئةةةو هَي هةةةمان  بةةة  يةَةرانيش  سةةوثاى ئ كةةة  يةةة  سةةَيكيش هة شةةَيوة تر هةةةمان  بةةة  يةةةى وة  شةةة زةميني ر
لةةة  سةةتى  بةةة را سةةتان  هةةةرَيمى كورد قةةةوارةى  تةةة دا  لةةةم كا سةةتاندا،  هةةةرَيمى كورد تةةة  مةترسييةكى طةورة خبا

لةَة سةةةتى دةو سةةتا دا سيا لةةة ئَي يةةة وة  طةةةورة دا سةةييةكى  سةةةرمةتر بةةة  كةةارى  يةَةراقيش طؤِران هةةاتووة دا ةتى ع
حكومةتى هةرَيم و وةزارةتى ناوةخؤ و وةزارةت ثَيشمةرطة ضى هةية، وة يةكَيك لة ثرسيارةكامن بؤ بةِرَيز 
مةةان  شةةة كار لةةةو بة شةةوتر  طةةادار ت و ثَي وةزيرى ثَيشمةرطة ئَيمة هَيزى ثَيشمةرطةمان هةية ئةوةى كة من ئا

كةةة يوانى يةك و دووثشت ،شتا مان هةيةكردووة هَيزى حةفتا مان هةية و هَيزى هة نةةةى  يةةة وة ئةما مان هة
شةةةِركةرى ةدةبينني لة وةزارةتى ثَيشمةرطة هَيزى زيِر يةَةزى  ظانى مان هةية و هَيزى فرياكةتنيشمان هةية ه

تةةاوةكو  بةةةاَلم  كوردستان بوونة بة تايبةتى لة شةِرى داعش و لة روبةِرووبوونةوة لة طةَل حةشدى شةعبى، 
يةةا ئَيستا نةمان بينيوة لة سن سةةوثاى تورك وورةكانى هةرَيمى كوردستان رؤذَيك تةقةيةك بكةن بةرامبةر بة 

ئةةةم  كةةة  ئةةةوةى  كةةارى  تةةةوة وة هؤ ثةةِر بكرَي نةةة  بةةةم هَيزا سةةنوورةكان  كةةات  سةةت دة يا بة سوثاى ئَيران وة ثَيوي
 هَيزانة نانَيرنة سنوور ضيية؟ و زؤر سوثاس.

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا
 َي سوثاس طلوستان خان، فةرموو.بةَل
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 بةِرَيز طلوستان سعيد محد:
 بةِرَيزسةرؤكى ثةرلةمان.

كةةوردى راثؤرتة، بة وَيِراى دةستخؤشيم لةو ليذنانة كة هةستاون بة ئامادة كردنى ئةم كةةى  راستى هيض هَيزَي
قةةواَليى  ،تانسةر هةرَيمى كوردسةشكركَيشيةى كة توركيا دةيكات لةبة هؤكار نةزانرَيت بؤ ئةو ل بةةة  ضونكة 

هةرَيمى كوردستان وة لة هةر شوَينَيك كة ويستبَيتى زةِربةى خؤى داوة كة ئةمة دةاللةت لةخؤ رازى بوون 
بةةَي  تةةةيارةى  بةةة  مةةةِر  شةةاخى ئةز سةةةر  لةةة  مةةان  بةةردوو بيني مةةانطى را ضةةةند  لةةة  و وةئةوةى كة بةَلطةية ئَيمة 

شةة خةةةَلكى كو خةةةَلكى داوة وة  لةةة  مةةة  بةةة  كةةةوان  كةةة  ،تفِرؤ لةةةوةى  طةةة  كةةة بَيج يةةة  شةةةى طةورة مةةة كَي وة ئة
شةةوَينة  ئةةةو  هةةةموو  يةةاى  سةةِرينةوةى دميؤطراف ثةةةِرى  بةةةو  حكومةتى ئَيرانى وة دةوَلةتى توركيا بة هاوكارى 

طةةةؤمةاَليةتييةوة دةترازَين لة كةسوسنووريانةى هةرَيمى كوردستانة لة رووى ك بةةةر  كاريان ج ئةةابوورى  لةةة 
سةةي  ،ةوَيتهةرَيمى كوردستان دةك لةةة مةتر سةةتان  هةةةرَيمى كورد شةةى  ئةةارامى و ئاساي لة ثاَل هةموو ئةمانة دا 

يةةة يةَةك  ،دا هةةةر كات كةةة  سةةَيمانن  كةةة دراو سةةةاَلتةى  ئةةةو دوو دة بةةةر  سةةني بةرام لةةةوة دةتر هةةةموومان  ضةةونكة 
كةةة  بؤية من زؤر بة طرنطى دةزامن فشارةكامنان زياتر بؤ ئةوة ،بيانةوَيت لة هةرَيمى كوردستان دةدةن بَيت 

نةةاوى  بةةة  ئةةةوان  كةةة  شةةية  ئةةةو لةشكركَي يةَةت  ئةةةوة ب شةةارةكامنان  كةةةين وة ف قةةايم ب يةةاتر  سنوورةكانى خؤمان ز
كةةة ،كوردستانيان كردووة فراوان خوازيةوة بة هةرَيمى ئةةةوان ثةكة كةةة  يةَةت  يةةةك ب بةةة بةهانة ضةةونكة  ،نةةةك 

يةَةت  ،كةوتووةمى كوردستان زةرةر و زيانيان بةرئةوان خةَلكى سظيلى هةرَي ئةةةوة ب شةةارةكامنان  بؤية طرنطة ف
يةةان  تةةى خؤ يةةوى وواَل لةةة د يةةان وة  سةةنوورةكانى خؤ نةةةوة  نةةة بطةِرَي يةةةكان ئةما مةةة جيهاني يةَةى رَيككةوتنا بةةة ث

لةةة  ،وواَلتيان بثارَيزن كةةة  مةةة جؤرَي نةك هاتوونةتة هةرَيمى كوردستان و خاكى ئَيمةيان داطري كردووة كة ئة
كةةارى وة ث خةةوازى و داطري سةةتى فةةراوان  شةةية هةَلوَي لةةةو لةشكركَي سةةتانيش  هةةةرَيمى كورد مةةةتى  سةةتة حكو َيوي

فةةةرمووتان  ،جددى هةبَيت بةةةِرَيزتان  كةةة  ئةةةوةى  بةةؤ  سةةثارد  نةةةمان را ئةةةو ليذنا ضونكة لةو ماوةى ثَيشوو دا 
سةةتان دا ت ئامادة بكةن لةبضن بةدواداضوون بكةن و راثؤر هةةةرَيمى كورد لةةة  كةةة  يةَةرش  ئةةةو ه ئةةةجنامى  بةةةر 

هةة يةةهةةةبوو  سةةتان بةيض دةزطا هةةةرَيمى كورد مةةةتى  مسةةى ةكى حكو شةةكرا وروون و رة سةةتَيكى ئا سةةتى هةَلوَي را
   ، سوثاس.رانةطةياند بةرامبةر ئةوةى كة دةكرَيت بةرامبةر ئَيمة

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا
 مذدة خان فورموو.
 بةِرَيز مذدة حممود حممد:

 بةِرَيزسةرؤكى ثةرلةمان
بةةوووَي يةةدانى كرد سةةةردانى مة كةةة  بةةةِرَيزة  نةةة  ئةةةو ليذ بةةؤ  شةةيم  نةةارى   ،ِراى دةستخو نةةةى ب لةةةو  طوندا بةةةاَلم 

مةةةن  كةةة دائي نةةة  قةنديل و دةورووبةرى دَيهاتةكانى ثشتى  قةاَلدزَى و سةنطةسةر و زارطةىل و ئَينزَى و ئةوا
نةةة نةةد بوو نةةة زةرةمة هةة ،ئةةةو طوندانةوا مةةاَلوَيرانى  شةةى  يةةان و تو مةةاذةى رةز و باخ كةةة ئا لةةة راثؤرتة كةةة  اتوون 

يةةا  مةةةت ئا سةةتى حكو بةةَى هةَلوَي طةةى و  بةةَى  دةن كةةةميان  نةةاوةخؤ ية يةةرى  ثَينةدراوة، دوو ثرسيارم هةية لة وةز
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كةةة هةَلو لةةةوةى  طةةرة  شةةتَيك رَي ئةةةوةى ض  بةةؤ  تةةةوة  سةةتَيكىدةطةِرَينَي بةةةر، َي نةةة  ضةةونكة  جةةددى و روون بطر
كةةراوة هيض شتَيك لةو بارود بةياننامةى شةرمنانة ئةةةوة  يةَةك  ضةةةند جار تةةرم ؤخة  سةةيارَيكى  يةةدةن  ثر وة زائ

جةةادة و  هةية ئةو سةةةر  نةةة  نةةة دةهات ئةةةو ناوا هةةؤك و  قةةةى د لةةة مةنتي بةةةتى  خةَلكانةى  لة دَيهاتانة و بة تاي
جةةادة ،موزاهرةيان دةكرد سةةةر  هةةةرَيم   ،ئةوانة لة تاو ماَلوَيرانى خؤيان هاتنة  مةةةتى  نةةة حكو يةةةعنى زانيويا

جةةادة ،ئةوتؤيان ىَل ناكات ديفاعَيكى يةةاخود بر ،بؤية بة ناضارى دةهاتنة سةر  مةةةت  يةَةت حكو يةةانى ضةةؤن دةب ا
سةةةر يبةِرَيزتان قسة و هةَلوَيستان ضي ن و لة زيندان ئةشكةجنةيان بدةنسةريان بكةئاسايش دةست بة ة لة 

 ئةمة، سوثاس. 
 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا

طةةرم بةَلَى سوثاس، س يةَةد وةردة كةةاك ئوم طةةرم،  تةةان دة ةوسةن خان نوقتة نيزامى لة دواى كاك عبدالسالم وةر
 نوقتة نيزامى؟ فةرموو. 

 بةِرَيز ئومَيد عبدالرمحن حسن:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
مةةاددةى ) يةَةي  كةةؤل 55بةةة ث لةةة ثِرؤتؤ خةةان  بةةةِرَيز موذدة سةةةكانى  لةةة ق شةةَيك  كةةارم بة طةةةى دووةم داوا ( بِر

 .بسرَيتةوة
 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا

 بة دياريكراوى كامة؟
 بةِرَيز ئومَيد عبدالرمحن حسن:

يةةان لةطةَل وواَلهةرَيم  ثةيوةندى بازرطانيان لة بةرثرسانى بة دياريكراوى طةةانى خؤ طةةةَل تان ثةيوةندى بازر
بةةةوة وة  نيشتيمانى و بةاَلم خاك و خةَلكى كوردستان بابةتة ،كةسَيك بكات نةةدى  هةةيض ثةيوة نةتةوةييةكان 

كةةات ،كَى بازرطانة ،كَى ثارةى هةية ،كَى طةندةَلة ،كَى كار دةكات ،نيية يةةة  ،وةكَى سياسةت و بازرطانيش دة بؤ
 ناكرَيت ئةو بابةتانى تَيكةَلى يةكرت بكةين داواكارم ئةو قسانة بسرَيتةوة، زؤر سوثاس.

 :ةرلةمانحسَين /سةرؤكى ث قئبةرَيز د.رَيواز فا
 وستة سةوسةن خان، فةرموو:بةَلَى در

 ن حممد مريخان:بةِرَيز سوس
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

كةةؤل  لةةة ثِرؤتؤ مةةةت  شةةةرمنانةى حكو مةةةى  منيش بة هةمان شَيوة داواكارم كة موذدة خان فةرمووى بةياننا
 بسِرَيتةوة، سوثاس.

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا
 .كاك مم اسكندر مم، فةرموو بةِرَيز
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 بةِرَيز مم اسكندر مم:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

يةَةت ،ئةوةى من دةمويست بَلَيم هةمووى وترا مةةةبةاَلم قسةيةك دةكةم بة ئيجازةى جةنابتان ب نةةة  ، ئَي يةَةرة  ل
ئةةريان و  ،حمامى ثةكةكةين نة توركيا وة نة هى ئَيرانني كةةة و  يةةةض جياوازيةك لة نَيوان ثةكة يةةا دا ني ، تورك

هةةةر لة مةةاَلى  لةةة  نةةةكات  خةةوا  ئةةاطر  كةةة  سةةييةوة  اليةك  ئةطةر بةرذةوةندى هةرَيمى كوردستان خبرَيتة مةتر
شةةطَي هةةيض شؤِر كةةات،  خةةؤى دة شةةى  كةةة ئي يةَةت ئاطرة نةةةيار ب يةةا  يةَةت  مةةن ب بةةراى  طةةةر  بةةةرببَيت ئة ِرَيكى يةك لة 

كةةة ثةكةك ،رطرى ىَل دةكةنوةدا نابينم كة هةندَيك برادةر بةنيشتيمان ثةروةريةكيش لة شةةةِرةفى  كةةةم  ة ية
سةةاَل )بةر لةةة  نةةةخوازراوى دذى 1992كةوت يةكةم اليةن بوو  شةةةِرَيكى  سةةتان  سةةتكةوتةكانى كورد ( دذى دة

بةةةرطرى  ،هةرَيمى كوردستان سةثاند كةةةين  كةةة دة سةةى ثةكة تا ئَيستاش بوونةتة ذَيدةرى ناخؤش، ئَيمة كة با
خةة كةةة  هةةةملة توركيا ناكةين و ناَلَيني  مةةرؤظن  تةةةفقن لةؤش  نةةن و مو بةةاش دةزا ئةةةوة  يةةا وو  ئةةةوة، تورك سةةةر 

كةةى  يةةا هَيزَي يةَةت، تورك سةةةر ناكر لةةة  منداَلةكانى وا ثةروةردة دةكات كة رقيان لة كورد بَيت، ئةمة موناقشةى 
ضةةَيتة يةةا دة ضةةَيتة ليب يةةة دة كةةى  طةورة طةةةر هَيزَي يةَةوة ئة شةةوَينَيك، ئ هةةةموو  ضةةَيتة  سةةوريا و دة تةةةر و  قة

يةةاننيشتيم فةةةرموون ب كةةةن  سةةنوورةكانى ب لةةة  طةةارى  فةةةرموون ثارَيز بةةة  ووانثةروةر و وواَلت ثارَيزن  مةةةدةن 
كةةةين، بة طةَل توركيا، ئينجا ئَيمة لةدةست توركيا سةةة دة تةةر ق شةةَيوةيةكى  مةةة بةةة  لةَةَيم ئَي سةةت ب سةةتى دةموي را

مةةة زؤر  ثةةارَيزةرى حمامى هيض كةس و اليةنَيك نني و بةرذةوةندى هةرَيمى كوردستان بؤ ئَي يةَةت  طةةة دةب طرن
بةةني يةةة  نةةةداوة،  ،ئةةةم بةرذةوةندي سةةتانى  خةةةَلكى كورد ئةةازارى  كةةةك  نةةدةى ثة نةةةئَيرانيش ئةوة يةةا و  نةةة تورك

 سوثاس.
 :سةرؤكى ثةرلةمان حسَين / قئبةرَيز د.رَيواز فا

 بةَلَى سوثاس بؤ بةِرَيزت كاك بهمن، فةرموو
 بةِرَيز بهمن كاك عبداهلل امحد:

 ةرلةمان.بةِرَيزسةرؤكى ث
هيوادارم برادةران بة  ،بة ثرسيارَيكى جددى دةست ثَي دةكةم لة بةِرَيز شؤِرش امساعيل وةزيرى ثَيشمةرطة

يةةا F35نةطةن، كاك شؤِرش ئَيوة ) تة تَىطاَل شةةى تورك لةةة جةي يةَةى  سةةتَينن وث هةةةَلى نا كةةةى  (تان بؤ  كةية تا 
 ة واقعى قسة بكةين.نادةن؟ ئَيمة ئةندامى ثةرلةمانني ونوَينةرى خةَلكني حةق

 : حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا
يةةة  ،داواى روونكردنةوة ئيشى منة مةةةوقعَيك دا لةةة  يةةل  شةةؤِرش امساع كةةاك  ئةطةر ثَيويست بكات داوا دةكةم، 

 دةتوانَيت وةاَلمى هةر ثرسيارَيك بداتةوة، فةرموو كاك بهمن.
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 بةِرَيز بهمن كاك عبداهلل امحد: 
 َيزسةرؤكى ثةرلةمان.بةِر

لةَةة ،حزبى دميوكرات ،ثةكةكة ،يةعنى ثذاك ،من دةمويست كةمَيك واقعى بني نةةانؤن،  ،كؤمة سةةتة بي مةةة را ئة
مةةةن لةةةمان ت و  ،توركيا و ئَيران دوذمنى ئَي نةةدامى ثةر مةةن ئة يةةة  مةةةعقول ني بةةني  عةةى  يةَةك واق بةةا تؤز بةةةاَلم 

يةَة بةةؤ ئ نةةةزامن  يةةانؤ  بةةة ب يةةة  نةةاو كؤ لةةة  نةةاو  ،رانبوونى دميوكرات  لةةة  سةةنوور  سةةةر  لةةة  كةةة  بةةوونى ثةكة بةةةاَلم 
طةةى  ) ( ٪93شَيالدزَى بة بيانؤ بزامن بؤ توركيا يا ئةوةى رَيفراندؤم كة لة ناو ثةرلةمانى كوردستان بة دةن

بةةة  ،( خاكى كوردستان٪٥٣خةَلكى كوردستان بةبيانؤ بزامن بة لة دةست دانى لة ) بةاَلم بوونى ثةكةكة لة 
بةةةرة ناو مةمخور، حةز دةكةم وابيانؤ نةزامن ل سةةم  قعى بن  بوعدَيكى تارخيى هةية، لة مةةن ئيختسا ئةةةوةى 

سةةاَلى) ،تارخية لةةة  كةةةم  بةةاس ب بةةدةن  مةةةجامل  يةةة  ئةةةم ١٩٨٣بؤية تكا يةةة  قةةى هة تةةوركي عَيرا يةةةكى  ( ئيتافاق
نةةى سةةةركووت كرد بةةؤ  يةةةكرتى  سةةنوورةكانى  نةةاو  ضةةنة  كةةة ب هةةةردووال  شةةى  نةةى جةي  ئيتفاقة بؤ تةداخول كرد

كةةةم ٢٠٠٧بزووتنةوةى شؤِرشطَيِرى كورد ئةم ئيتفاقة لة ساَلى ) كةةة )امزيرة(ية ( هةمووى لة ئَيعالم ماوة 
سةةتان  كةناَل بوو باَلوى كردةوة، نورى مالكى نوَيى كردةوة تاكة كةسَيك كة ئةو كاتة سةرؤكى هةرَيمى كورد

ئةةةو بة ،سةرؤك بارزانى دذى وةستايةوة و بةياننامةشى دةركرد بةِرَيز اَلم دةنطى نةطةيشتة هيض جَييةك و 
سةةتان  هةةةرَيمى كورد مةةةتى  شةةةِرى دذى حكو يةَةران  ئيتفاقة تَيثةِرى، ثةكةكة يةكةم هَيز بوو ثَيش توركيا و ئ

كةةردووة وراطةياند وة لةم ثةرلةمانة بةِرَيزةوة بةِرَيز خوالَيخؤشبوو مام جةالل زؤر بة ر ئةةةوةى  سةةى  نةةى با و
سةةاَلى )ثَيم واية كةس لةو باش ،و كةةة  نةةةوة ١٩٩٣و ١٩٩٤رت ناتوانَيت وةسفى ثةكةكة بكات  لةةةو ثةرلةما  )

تةةى دةرةوةى ى، ئَيستا ئَيمة دوو رَيطامان لةكردوويةت مةةار و وةزارة سةةةرؤك كؤ بةر دةستة رَيطايةك كة رَيطاى 
شةةَيلكراوة،  ئةمة سيادةى ئَيمة نيية سيادةى عَيراقة ادةى عَيراقة، ئَيمة دةوَلةت نني،عَيراقة كة ئةمة سي ثَي

قةةة لةسيا ةرؤك كؤمار ثارَيزةرىس سةةتورى عَيرا لةةة رَيدةى عَيراق و دة يةةرى دةرةوة  لةةةمانى طةةةَل وةز طةةاى ثةر
مةةار داوا  ،بؤ ئةوةى ئةو ئيتفاقة سياسية هةَلوةشَيتةوة ،وست بكةنعَيراقةوة لؤبى در سةةةرؤك كؤ ئةةةوةى  بؤ 

يةةة  مةةة ئةوة كةةارى ئَي شةةَيتةوة، دوو  مةةن بكات جةيشى توركى بك نةةةدةن،   يةةانؤ  لةَةَيني ب مةةان ب نةةةى خؤ بةةةم هَيزا
شةةؤِرمشان  منونةيةكى مةةة  كةةة ئَي شةةى  كةةاتى خؤ تارخيى دةهَينمةوة طوَيم لة هاوِرَييةكى خؤشةويست بوو وتى 

يةَةى  هةةةموو ل ئةةاوا  هةةةاَلت و رؤذ بةةاكوور و رؤذ خةةةَلى  لةةة  ثةةِرة  سةةتانةش  ئةةةم كورد دةكرد لة ناو وواَلتان بووين 
بةةى كاتى خؤى لة هؤ دةذين، كةةةم حز كارة سياسيةكانى ئيعالن نةكردنى ثارتى دميوكراتى كوردستان وةك ية

يةَةراق و  سةةت ع نةةة دة يةةانؤ نةدة كةةرد ب نةةةمر  بةةارزانى  لةةة  مةةد داواى  قةةازى حم كوردى لة كؤمارى مهاباد ثَيشةوا 
غةةد ،دوذمنةكانى مهاباد ببَيتة شوَينى كؤكردنةوةى دذةكانى دةوَلةتان لةةة بة ئةةَيعالن بؤية ثارتى هَينرايةوة  ا 

 يةكان بوو.يكرا موراعاتى ئةوة كرا لة كاتَيكدا هَيزى ئةساسى بةرطرى لة كؤمار هَيزى بارزان
  :سةرؤكى ثةرلةمان حسَين / قئبةرَيز د.رَيواز فا

 كاك مةال ناصر ئاخر كةس وةردةطرم. ،بةَلَى كاتةكةت تةواو بوو
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 بةِرَيز عبدالناصر امحد علي:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ظةةةرى  ةست خؤشيمان بؤ ليذنة هاوبةشةكانوَيِراى د كةةة دة وةكو ئةوةى زؤربةى هةظااَلن باسي ئةوةيان كرد 
لةةة ) يةةاتر  نةةان ز كةةراوة٥٠٠بادي ضةةؤل  نةةة ،( دَى  بةةةدةر بوو ئةةاوارة و دةر كةةةى  سةةتا خةَلكة ئةةةوة  ،ئَي مةةةش  ئة

ئارةزووى خؤى هَيرش بكات دةطةيةنَيت هيض سةروةريةك بؤ خاكى هةرَيمى كوردستان نةماوة و توركيا بة 
سةةنووري ضةةة  بةةارانى ناو خةةؤي تؤث ئةةارةزووى  بةةة  يةَةران  كةةاتيو ئ تةةة ، بةةكان ب سةةظيليش بؤنة خةةةَلكى  سةةتى  را

خةةةَلكى شةةتارى  سةةت كو لةةة ئا سةةتاوة  سةةتان وة سةةتة وة سةةتان دة هةةةرَيمى كورد مةةةتى  بةةانى، حكو مةةةدةنى و  قور
 سوثاس. بَيت وكى كوردستان، دةستان خؤش ثَيشَيلكردنى ثريؤزيى و سةروةرى خا

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا
يةةرى رئَيستا دة ،بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان موداخةلة تةواو بوو بةةةِرَيز وةز كةةان  بةةة وةزيرة نةةة  فةةةت دةدةي

بةةارةى  ،نشمةرطة بفةرموون قسةى خؤتان بكةناوةخؤ لة طةَل بةِرَيز وةزيرى ثَي لةةة  كةةة و  بةةارةى راثؤرتة لة 
 داخةلةى ئةندامانى بةِرَيزى ثةرلةمان بكةن.مو

 :وةزيرى كاروباري ثَيشمةرطة /بةِرَيز شؤِرش امساعيل 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كةةةم  نةةة دة ئةةةو ليذنا زؤر سوثاس بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان و ئةندامانى بةِرَيزى ثةرلةمان، سةرةتا سوثاسى 
كةةةين، كة ماندوو بوون كاتى زؤرى ويستووة تا بتوان شةةيان ىَل دة سةةت خؤ سةةن دة يةَةزة بنوو ن ئةو راثؤرتة بة ث

كةةرد مسةةان  يةَةرة با هةةةر ل كةةة   ،من دةمةوَيت بةو خاَلة دةست ثَي بكةم هةموومان بة ئاطاين لةو مةترسيانةى 
جةةا  تةةةوة و ئين سةةتان دةبَي هةةةرَيمى كورد مةةةتى  بةةةِرووى حكو ضةةةند دةهةةةموومان رو سةةيانة  ئةةةو مةتر نةةن  زا

بةةؤ لةو الوة سنو ،جددين كةةة  ئةةابوورى  عةةى  ئةةةوة وةز سةةتانيةكامنان  ضةةة كورد خةةوارةوة ناو لةةة  ورةكامنان ئةوة 
سةةوكةوت  سةةيارانةتر هةَل يةةاتر بةرثر غةةةكان ز هةةةموو قؤنا لةةة  بةةزانني  مةةة  سةةتة ئة خؤى هةِرةشةية، بؤية ثَيوي

سةةةربا كةةردة  زيية بكةين، من دةمةوَيت لةوة شةوة دةست ثَي بكةم كة لة سي و شةش ساَلى رابردوو دا كؤتا 
يةَةت سةةاب بكر يةةة،  ،فراوانةى جةيشى توركى ح نةةى توركيا سةةةربازى فراوا كةةردةى  يةةةمني  سةةَي  سةةت و  مةةة بي ئة

كةةة  يةَةك  لةةة زةمان بةةردوو دا  سةةاَلى را شةةةش  كردةى سةربازى نةبووة كة بة ناوى حزم و ضةكوش و لةم سي و 
حةةزم  ،سى و ثَينج هةزار ،راثةِرينيش نةبووة ،حكومةتى هةرَيمى كوردستانيش نةبووة ئةةةوةى  دةيان هةزار 

بةةوون سةةاَلى  ،و ضةكوش و رؤذة كة ئةمانة كردةى سةربازى زؤر طةورة  لةةة  مةةة دا،  بةةووة لة بةةةردةوام  يةةا  تورك
لةةة ا ئةو ئةقيدةيةى كة جةيش كارى لة( ثةرلةمانى توركي2013) بةةوو  كةةردن  بةةةرطرى  سةر دةكرد كردةى 

تةةاكى ويةعنى ئةو هةِرةشانةى كة ر ،ةىعةملانيةت ئةوةى طؤِرى بؤ بةرطرى لة هةِرةشةكانى دةرةو وبةرووى 
خةةؤي دا ، لةتوركى دةبَيتةوة لة دةرةرةوة تةةى  سةةنوورةكانى وواَل بةر ئةوةش دةسةالتى داوة بة بة جةيش كة 

نةةةى  ئةةةو هةنطاوا نةةني  هةةةموومان دةزا كةةات،  سةةةربازى ب بتوانَيت ثَيشِرةوى بكات كة لة هةر شوَينَيك كردةى 
تةةة هةةةتوركيا دةيكات خؤى بة  يةةة وهةما تةةانى دةورونيا ني طةةةَل وواَل لةةة  يةةة  شةةتنطى هة طةةةر ث يةةام ئة مةةن دَلن  ،
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يةةة ،طةَل عَيراقيش نةبَيتةنطى لةههةما نةةاخؤش ني ثةةَي  نةةةى  يةَةك ئَي ،بةاَلم ئةم هةنطاوا لةةة وةزع مةةان  مةةة خؤ
بةةاشداين كة لة ئةةةجنامَيكى  نةةة  يةةة  ،طةَل دةوَلةتى عَيراق نةمانتوانيوة بطةي لةةةوةش هة سةةم  مةةن تر يةةة  لةةة بؤ

تةةريش نةةدةئاي يةَةزى  طةةة ه كةةات وة رةن يةةاتريش دة شةةِرةوى ز يةَةت وة ثَي بةةةردةوام دةب شةةيانة  ئةةةم لةشكركَي دا 
بةاَلم مةترسى طةورة لة سةر ئايندةى ئةم وواَلتة  ،ثشتيوانيان بكات، من نامةوَيت ثَيش حةدةسةكان بكةوم

سةةبةيَى  بؤية ئةركى قورس و لة توانا بةدةر دةكةوَيتة سةر اليةنة سياسي ،هةية ةكان كة ئةو مةترسييانةى 
نةةةوة شةةت ل ،روبةِرووى هةرَيم دةب شةةةيةكة دةوروث هةةةرَيمى ةضةةونكة هةِرة لةةة  كةةة  سةةتكةوتانةى  ئةةةو دة سةةةر 

يةَةزى  نةةةوة و ه كةةؤ بكةي مةةان  يةَةت خؤ يةةة دةب نةةني، بؤ كوردستان ئةم فيدرالة هةية رةنطة زؤرَيك ثَيى دَلخؤش 
ضةةى ثَيشمةرطة يةك خبةينةوة تا بتوانَيت رووبة سةةيارةكانيش بؤ سةةةر ثر لةةة  ِرووى ئةم مةترسيانة ببَيتةوة، 

لةةة  ،ئةم بؤشايية ئةمنيانة ثرسياركرا سةةا و  لةةة يا يةةة  شةةارةزاييتان هة لةةةمانن  ئَيوة هةمووتان  ئةندامانى ثةر
مةةاددةى  يةَةى  بةةة ث شةةةوة  هةةةرَيمى كوردستاني دةستوورى عَيراق حةسرييةن ثاراستنى سنوورةكانى عَيراق بة 

ورى عرياق لة سةر دةوَلةتى عَيراقة بيثارَيزَيت، شةِرى دوو دةوَلةتة ئَيمة ناتوانني بة هَيزى ( دةستو110)
يةةةك وة  لةةة مةنزوومة كةةة  كةةة جوزئَي شةةمةرطة  تةةى ثَي يةةا وةزارة سةةتان  هةةةرَيمى كورد مةةةتى  يةةا حكو ثَيشمةرطة 

سى بِريارَيكى حكومةتى ئةمة بِريارَيكى سيا ،هةرَيمى كوردستانيش لة مةنزوومةيةكى فراوانرتة كة عَيراقة
كةةة  سةةتوور  سةةنوورةكانى عَيراقى دةوَيت كة بِريار لةوة بدات وة بةرثرسيشة بة ثَيى دة لةةة  بةةةرطرى  يةَةت  دةب

كةةات خةةؤى هةةةتا  ،ب لةةة رووى  خةةةوةش  قةةة وة بةدا نةةى عَيرا سةةةروةرييةكى فراوا شةةَيلكردنى  مةةة ثَي ضةةونكة ئة
ان مةوقفَيكى ئةوتؤيان نةبووة، وةزارةتى خارجيية ئةتةكَيتى ديبلؤماسيشةوة عَيراق و دةوَلةتة عةرةبييةك

كةةة  كةةراوة  ئةةةوةش  شةةةى  تةةَى وة هةِرة نةةديان داوة شةةتى توو دوو جار سةفريى توركيايان بانط كردووة وة ياددا
كةةةن مةةار دة سةةكااَل تؤ بةةةرى  ،عَيراق لة مةجلسى ئةمن  لةةة  نةةةمانتوانيوة  سةةتان  هةةةرَيمى كورد لةةة  مةةة  بةةةاَلم ئَي

بني وة ئةو درز و كةلَينانةى كة لة ناو وتارى سياسى هةرَيمى كوردستان دا هةية بة ئةوةى يةك هةَلوَيست 
خةةةريكني   نةةةوة  شةةةكانى ناوةخؤما نةةى كَي سةةةر كرد خؤى كاريطةرى لةوة هةبووة كة ئَيمة ئةوةندةى بة ضارة

كةةراوة، راستة لةنةمانتوانيوة نةةةبووة ،طةَل عَيراقدا قسة  سةةت  سةةتَيكى ثَيوي بةةةر  ،بةةةاَلم ئا مةةان لةةة  ئةةةوةى خؤ
لةةة  سةةى  سةةلَيمانى كونةما ضةةةى  لةةة ناو كةةة  ئةوة وةزعةكةمان بووة، ثرسيار هةية كة ئايا هةماهةنطى هةبووة 

ئةةازادن  ،ئةزمةِر كة دةكرَيت بةةن  من ثَيم باشة ئةندامانى ثةرلةمان لة سةروو ئةم ثرسيارة ئيستيفزازييةوة 
يةةا ئة تةةةكنؤلؤجياى تورك لةةة كة ئةوة بكةن، دةوَلةتى توركيا و  هةةةم  نةةان  لةةة بادي هةةةم  كةةةوتووة  ثةةَيش  نةةدة  وة

نةةةمانتوانيويةعن ،طةرميان لة هةموو شوَينَيك تةةَيكني  مةةة وواَل هةةةر ى ئَي لةةة  يةةة  مةةان كراوة سةةنوورةكانى خؤ ة 
هةةةبَيت ميةةان  سةةنوورَيكى قا نةةةمانتوانيوة  يةَةت  كةةةس  ،ضوار الوة دةورووبةر كَى بيةوَيت بِروات كَى بيةوَيت ب

تةةةكن لةةة رووى  يةَةت  تةةوبتوان كةةة دة كةةةوتووة  ثةةَيش  نةةدة  نةةة ئةوة ئةةةو وواَلتا نةةاو ؤلؤجياش  لةةة  قةةى  بةةة دةقي انن 
دا كةسَيك ديارى بكةن وة هةمووشتان دةزانن ئةو ضةكانةى كة لةم دوايية دا توركيا بة كارى ضةندين كةس

ئةة ،بةى زؤرى ئةو ضةكانةية كة خؤى دروستى دةكاتزؤر هَيناوة كةةة  ةو ماناى ئةوةية ئةو ضةكة زيرةكانةى 
يةةةتى ، قومبةلة زيرةكةى كة بة كارى هَيناوة ئةو ضةكانةى كة بة لةيزةر بةكار دةهَينَيت درووستكراوى خؤ
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يةةا  سةضونكة خؤى موئةسة ،بةر ئةوةى توانايةكى ئابوورى سةربازى فراوانى هةيةلة يةكى طةورةية لة تورك
( فِرينى 747دا تةوعاتى هةوايي )كة موئةسةسةى سةوسانة دةتوانَيت لة يةك مانطدا لة مانطى حوزةيران 

نةةة652ئامسانيان هةبووة كة شةِريان ثَي كردووة كة ) بةةَي فِرؤكةوا تةةةيارةى  هةةى  ئةةةو ، لة( يان  ئةةةوةى  بةةةر 
كةةدا 652تةيارانةى سيستةمى زيرةكى ثَيوةية و دةتوانَيت شةِرى يةكالكةرةوة بكات، ) ( جار تةيارة لة كاتَي

كةةة f16وةد و ئةوةندة تةشكيلةى )كة بةو شَيوةيةية باقييةكةى كة نة حةةة  يةَةزة زةبةال ئةةةم ه يةةة  بةةووة، بؤ  )
بةةةرطرى  سةةتةمى  وةكو هةمووتان دةزانن هَيزَيكى طةورةية لة مةنتيقةكةدا ئَيمة دةبَيت لة ضوارضَيوة و سي

كةةةين هةةةبووة ،عَيراق دا هةوَل بدةين ئةم كَيشةية ضارةسةر ب مةةةى  سةةتان بةياننا هةةةرَيمى كورد مةةةتى  ، حكو
سةةييةم لةبةةةاَل جةةةعى ئةسا يةَةراق مةر كةةة ع ئةةةوةى  بةةؤ  هةةةوَلى داوة  يةَةراقيش دا  يةَةت  ،طةةةَل ع ئةةةوةى بتوان بةةؤ 

طةةة  كةةةم رةن بةةِروا نا رووبةِرووى توركيا ببَيتةوة لةم موشكيلةيةدا، بؤية ئةوى كة باسى هةماهةنطى دةكرَيت 
طةةةَل عةةات و لة هةةةبَي كةسانى تاك وةكو تاك خةَلكَيك هةبَى ثةيوةندى لة طةَل ئيتيال يةةت دا  كةةةم  ،م حةةةز دة

نةةةبووة قةةي   ،لَيرةدا بة سةربةرزى بَلَيم وةزارةتى ثَيشمةرطة نةك دوور و نزيك ضؤن ئاطاى لة جةيشى عَيرا
ئةةةوةى  يةةة  طةةةر بيكردا كةةات ئة شةةمةرطة نا ضؤن ثةالمارى داوة دةوَلةتى توركياش نةك حساب بؤ وةزارةتى ثَي

يةةرى  ،ن كة ثةالمارى داوةثَيى دةَلَين سةروةرى خاك و رَيزى ىَل دةطر نةةةطرتووة، وةز يةَةزى ىَل  يةةة ر ماناى ئةوة
لةَةنط  ضةةِرنووكى ث نةةا  يةةان  كةةة ناو بةرطرى توركيا بة رةمسى ئيعالنى كرد ئةوان عةمةليةيةكى فراوان ئةوةى 
لةةة  شةةةنطال  مةةةمخوور و  ئةوة بوو كة ثةالمارى ئامسانى بوو كة ثةالمارى مةنتيقةى خواكوِرك و قةنديل و 

شةةاردةوة( مان14) شةةى  كةةرد نة شةةى  ،ط دةستيان ثَي  بةةوو هَير لةَةنط  شةةى ث كةةة ضِرنوو شةةى  يةةةى دووةمي عةمةل
هةةات  كةةة دَي نةةةبووة  لةةةوة  شةةيان  كةةردووة باكي زةمينى بووة هةزاران سةرباز لة سَى ميحوةرةوة بةشدارى تَيدا 

سةةنوور ئ سةةةوانى  طةةادارين دةسووتَيت خةَلك دةكوذرَيت هةنطاويان ناوة نةشيان شاردؤتةوة، ضوونى ثا مةةة ئا َي
هةةؤك  قسة كراوة ثاسةوانى سنوور توانا و ئيمكانيةتى ئةوةى كة سَى ليواى هةية لة هةرَيمى كوردستان لة د

سةةلَيمانى لةةة  هةةةولَير و  لةةة  نةةك و دذة  ،و  يةةة و دذة تا بةةةيان ثَي نةةة دةبا يةةة ئةما ئةةةوة ني نةةاى  مةةة ما بةةةاَلم ئة
لةةة بةاَلم ئةوانة هَيزَيكن سةر بة عَي ،فِرؤكةيان هةية راقن و دةتوانن بة ناوى عَيراقةوة بةرطرى بكةن هةم 

يةةة شةةيان ثَي سةةايى و نَيودةوَلةتي سةةةنةدَيكى يا شةةَي ،رووى  مةةة لةضةةونكة بة قةةى، ئَي شةةى عَيِرا لةةة جةي طةةةَل كن 
وةزارةتى بةرطريش كؤبوونةوةمان هةبووة وة دذى لةشكركَيشى تورك و داواى قةرةبووى زيانلَيكةوتووامنان 

مةةةش  ،كردووة هةةةرَيم لةهةةةمووى ثئة مةةةتى  بةةةوةى حكو سةةتة  كةةةوَيتةيوة يةَةك ب نةةد ر مةةةتى ناوة  ،طةةةَل حكو
سةةى لةيةعنى هةمووى بةس كةةةوتنى سيا يةَةترتاوة بةوةى رَيك غةةدا بكر هةةةم  ،طةةةَل بة خةةةريكى  غةةدا  ئةةةطينا بة

هةةة ،كَيشةى خؤيةتى هةم رةنطة ئةمةشى بةالوة طرنط نةبَيت شةةى لةضونكة  سةةتى نَيودةوَلةتي  سةةةرتا هةَلوَي
، ئَيمة ناتوانني رَيطرى لة سةرانة و دا نةبَيت فةرةنساى لَي دةرضَيت لةشكركَيشى توركيا لة ئاستَيكى تووند

نةةدووةاباجى ثةكةكة بطرين كة لةو شوَينانة هةية كة توان يةةان دامةزرا كةةومِرانى خؤ مةةةش  ،يان هةية و ح ئة
كةةة ه ئةةةوةى  بةةؤ  نةةةيانتوانيهةمووي دةطةِرَيتةوة  سةةييةكان  كةةةونوة لةيةَةزة سيا يةَةك ب سةةةالنة ر ئةةةم مة  ،سةةةر 

لةةة  يةَةراق  سةةةر ع لةةة  يةَةت  يةةةك ب سةةتيان  ثَيويستة هَيزة سياسييةكانى هةرَيمى كوردستان رَيك بكةون و هةَلوَي
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كةةةوتنى  ،لة سةر رؤذئاوا ،سةر ثةكةكة يةَةت رَيك سةةن دةب هةةةموو ثر نةةة  شةةت ئةما لةَةةتانى دةوروو ث سةةةر دةو لة 
هةةةبَيت كةةة ،سياسييان  ئةةةوةى هةرية سةةتة جيايابةةؤ  ئةةةو ئارا نةةةِروات وة  يةةا  سةةتةيةكى ج بةةة ئارا كةةة يان  يةةة  نة

سةةتا تةةة ئَي مةةةى طةياندؤ ضةةو ،وةئَي تةةاوةكو  ضةةؤتةوة  يةَةذايي  بةةة در كةةة  كةةة ثةكة يةةة  سةةتة جيايانة ةتة وئةةةو ئارا
بةةة ، لةطةرميان و ئةو شوَينانة نةةةى  هةةةبَيت، ئةوا يةةةكطرتووة  سةةتة  ئةةةو ئارا ضةةى زووة  يةَةت هةر ئةةةوة دةب بةر 

نةةةهؤى لةشكركَي نةةةكانى ئَيرا يةةا و تؤثبارا نةةاداتشةةى تورك طةةا  سةةاكة رَي شةةةهيدبوون يا بةةةِرَيزى  ،وة  نةةدامانى  ئة
شةةى  كةةة ئةوانة كةةةن  فةةة ب ثةرلةمان دةتوانن لة ئايندةدا كة هةموارى ياساى شةهيدان كرايةوة ئةو خاَلة ئيزا

بةةكردووة كَى بكرَيت بة شةهيد ئةوانة دة ، ضونكة ياساكة بة تةحديد ديارىلةوَيية لةةة كرَين  كةةة  شةةةهيد  ة 
مةةة سةنطةرى بةرطرى لة بةةة ئَي سةةيان  ضةةيان ثر نةةة هي ئةةةو هَيزا كةةرَين،  شةةةهيد دة طةَل دوذمنان دا بة فيشةك 

مةةةتر كنةكردووة وةكو وةزارةتى ثَيشمةرطة، كاكة باسى كرد كة تور يةَةنج كيلؤ ضةةل و ث بةةؤ  ضةةل  قةةواَليي  يا بة 
يةةة دة  ،من لة كوَي وة هَيندراوةهاتؤتة ناو خاكى هةرَيمى كوردستان ئةو رةقةمة نازا ئةوةى كة الى ئَيمة هة

ضةةى  بةةؤ  شةةمةرطة  يةةزى ثَي يةةة، ه مةةةترةش ئامساني ثةةانزدة كيلؤ بةةؤ  بؤ ثانزدة كيلؤمةتر زياتر نيية كة ئةو دة 
هةةةر رؤذَى  كةةة  يةةةتى  كةةة هة مةةةش  تةةة كة بةةةو ئيمكانيية شةةمةرطة  تةةى ثَي تةقة ناكات ئَيمة بامسان كرد وةزارة

يةةا  ،ومى حكومِرانى هةبَيتبِريارَيكى سياسى حك شةةةِرَيك  هةةةر  يةةا  سةةييةك  هةةةر مةتر بةةةِرووى  بؤ ئةوةى روو
نةةةوة بةةةِرووى دةبي شةةانازييةوة روو سةةةربةرزى و  ثةةةِرى  بةةةو  تةةةوة  سةةةربازى ببَي يةةةكى  يةَةزى  ،هةةةر كردة ه

ثَيشمةرطةى كوردستان ئةركى ثاراستنى خاكى كوردستانة ئةركى ثاراستنى كةرامةتى  تاك بة تاكى خةلكى 
يةَة110بةاَلم لة ئَيستادا ئةمة بِريارَيكة بة ثَيى ماددةى ) ،كوردستانة يةَةراق دةب لةَةةتى ( ى دةستوورى ع ت دةو

سةةتى عَيراق بِريارَيك لة يةةارى و هةَلوَي خةةؤى بِر هةةةرَيم  كةةة  كةةاتَيكيش  هةةةر  بةةدات وة  يةةا  سةةةلةى تورك سةةةر مة
لةة نةةة  سةةتان روو هةةةرَيمى كورد سةةييةكانى  سةةةركردة سيا هةةةرَيم و  مةةةتى  شةةى حكو سةةةلةى لةشكركَي سةةةر مة ة 

كةةةش سةةةم  ،توركيا و لة سةر مةسةلةى ثةكة شةةكاوى ق بةةة را بةةوو  مةةان  يةةا ال سةةوىل تورك نةةة دا قون لةةةو رؤذا مةةن 
نةةةوة تةةاقى بكة يةَةوة  يةةة ئ تةةر ني نةةةك  ،لةطةَلدا كرووة كة ئايا بةدةر لة شةِر رَيطةى  كةةة  شةةتارة  شةةةِر و كو ئةةةم 

يةة بةةةى زؤر يةةا تةجروو هةةةموو دون يةةا  لةَةةتى تورك شةةنت و دةو خةةوَين ر كةةةى  كةةة نةتيجة شةةةِر  سةةةر  لةةة  يةةة  ان هة
ضى ثِرؤسةى ئاشتى يا طفتوطؤ جارَيكى ديكة ، ئايا بؤماَلوَيرانى وَيرانكارى كة نةتيجةكةشى هةر رَيككةوتنة

كةةردووة  ؟دةست ثَي ناكرَيتةوة ئةةةوةمان  هةةةبووبَيت داواى  فةةةتَيك  هةةةر دةر يةةا  بؤية ئَيمة لة هةر بؤنةيةكدا 
يةةا هةم حكومةتى ه مةةةتى تورك كةةة و حكو يةَةوان ثةكة شةةةى ن سةةى كَي ةرَيمى كوردستان هةم سةركردايةتى سيا

مةةة ، من قسةيةكيشم هةية لةدةبَيت بة طفتوطؤ و بة شَيوةيةكى ئاشتيانة ضارةسةر بكرَيت سةر ئةوى كة ئَي
نةةةبووة ئَيمة وةكو ثَيشمةرطة بةو شَيوة ،وةختى خؤى لة بةشةكانى ترى كوردستان كة ثَيشمةرطة بووين ية 

يةةةدانى ي بةةةة مة نةةةةكردبوو  منةةةان  سةةةتانى ئَيرا بةةةووين كورد مةةةان  تةةةى خؤ لةةةة وواَل مةةةة  نةةةةوةى كةةةة ئَي ةكالكةرد
ئةةاوارة  ،طةَل دةوَلةتى عَيراقناكؤكييةكامنان لة كةةة  كةةاتَيكيش  يةَةدةداين وة  طةةةى ث ميةةوكرات رَي لةَةة و د نةةة كؤمة

بةةؤ لة زةمانى ئةنفالد ،بووين مقِرةكامنان لة حدودى ئَيراندا بووة نةةةوة  طةةةر بطةِرَيي مةةة ئة ئةةةوة ئَي بةةةر  لةةة  ا 
ئةةةو  بةةؤ  شةةكيلة   شةةة و مو نةةة سةرئَي تةةووة وة نةبووي شةةوَينَيك طر هةةةر  نةةدى  ئةو كاتة زؤر رَيزمان لة تايبةمتة
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بةةوو  سةةي  شوَينانة وة ئَيستاش دةبَيت حزبة سياسييةكان و حكومةتى هةرَيمى كوردستان كة رَيككةوتنى سيا
نةةة  ،ة بكرَيبة رووني لةطةَل ثةكةكة قس نةةة طوندةكا شةةتةجَى بوو شةةوَينى ني بؤ ئةوةى كة ئةو شوَينانةى كة 

سةةيارَيكم   ،ئةوانة دوور كةونةوة لةو شوَينانة بةةوورن ئةطةرثر يةَةت، مب خةةةَلكى بثارَيزر مةةاَلى  سةةةرو  ئةةةوةى  بؤ 
مةةةوة جةةواب بدة سةةيارةكانى زؤرى  هةةةوَلم داوة ثر ضةةووبَيت  سةةيارةكان ،بةةري  سةةتى ثر لةةة ئا يةةة  يةَةدم وا دا ئوم
كةةةم سةةتان دة كةةة زؤر سوثا جةةارَيكى دي شةةتبَيت وة  بةةةكان طة نةةدام  ،جوا يةَةك ئة كةةة برادةر شةةى  ئةةةو ثرسيارة

( من دةزامن قسةكةى بة ئيجابى بووة بة سلبى نةبووة من 35ثةرلةمانَيكى بةِرَيز كردى لة سةر تةيارةى )
سةةا ) بواية ئةو كاتةئةطةر ئةو ئيمكانيةتة زؤرة هة ،تَيدةطةم فيعلةن ئيمكانيةتى ئَيمة ئةوةية ال يكلف ال نف

هةةةرَيمى  (F35راستة ئةطةر من تةيارةى ) ،يةعنى ئَيمة ئةوةين كة هةين (اال وسعها م هةبواية حكومةتى 
كةةرد سةةةى دة ئةةةو هة ،كوردستانيش بة دةنطَيكى تر ق يةةة  يةَةدم وا سةةتا لةئوم كةةة ئَي سةةيانةى  شةةة و مةتر سةةةر ِرة

بكاتةوة كة راستة هةر ة بوون و غروورى و هةموومانى كؤتووِر لةو َيمى كوردستان هةية هةموومان وازهةر
يةةة ب نةةةمان ال هةةيةكةمان بةشَيكى ئاوَي نةةةزانني،  سةةت  بةةة را مةةان  بةةةر خؤ بةةني ةرام سةةت دة كةةةوة را ةموومان ثَي

يةةش  بةةني دوا طةةةورة دة نةةدى  شةةكَيني زةرةرمة كةةةوة دة هةةةموومان ثَي هةموومان ثَيكةوة سةركةوتوو دةبني وة 
 .ادمان نادات و سوثاستان دةكةمة دثةشيمانبوونةو

 :سةرؤكى ثةرلةمان حسَين / قئبةرَيز د.رَيواز فا
ضةةاوةَرَى  يةةا  بةةوو  شةةمةرطة كرد يةةرى ثَي بةةةِرَيز وةز لةةة  بةَلَى سوثاس، كاك طؤران ثرسيارةكةت بة ديارى كراوى 

كةةةيت  كةةاتدة سةةة ب نةةاوةخؤش ق يةةرى  كةةةنبةةةِرَيز وةز كةةةرةم ب شةةمةرطة  يةةرى ثَي بةةؤ وةز سةةوثاس  ةِرَيز بةة ،، زؤر 
 وةزيرى ناوةخؤ.

 :وةزيرى ناوةخؤ /بةِرَيز رَيبةر امحد خالد
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةة  سةةةر با لةةة  طةةؤ  ئةةةمِرؤ طفتو نةةةبن،  نةةدوو  لةةةمان ما لةةةبةِرَيزان ئةندامانى ثةر يةَةت  سةةتيار دةكر ناو تَيكى هة
يةةةى بابةتى قة ،ثةرلةمانى كوردستان كة بابةتَيكة هةر ثةيوةندى بة سنوورةوة نيية زيةى نةتةوةيَيكة قةز

كةةةين سةةى لَيدة ئةةةمِرؤ با سةةت  هةةةاَلتى ناوةِرا ضةةةى رؤذ لةةة ناو يةةةى  ،نةتةوةيَيك  لةةة قةز تةةةوة  ضةةووكمان كردؤ ب
ئةةةو ،سنوور لة بةينى عَيراق و توركيا ضةةَيت  مةةان نة لةةة بري يةَةران  كةةة دواى  لة بةينى عَيراق و ئ نةةةى  دةوَلةتا

ضةةةند ةكةم بة ض بنةمايةك درى جيهانى يلة دواى شةِر ،ست بوون( درو1921) تةةا  وست بوون و كورديش 
ضةةةى  ،زةرةمةندى سةرةكى بوونة لة ناوضةكة لةةة ناو نةةةوة  يةةة دةدةي لةَةة مَيذووي ئةةةو هة ئَيستاش ئَيمة باجى 

يةةة  ئةةةم جوطرافيا كةةةم  هةةانى ية شةةةِرى جي كةةانى  رؤذهةاَلت كة لة سةر بنةماى بةرذةوةندى زهلَيزةكان و براوة
يةَةذرا شةةَيوةية دار يةةة ،وةبةةةم  يةةةك جوطرافيا شةةتييةوة  لةةة رووى سرؤ يةةة  بةةةاَلم بةئةةةم جوطرافيا كةةَيش ،  خةةةت 

سةةنو هةةيض  نةةةهوو  كةةة ئةن يةةة وة  سةةتى تَيدا شةةتى ودابةش كراوة بة ثَيى بةرذةوةندييةكان خةتى را رَيكى سرو
بةةةو نيية، بةِرَيزان ئةم بابةتة لةم ثرسيارانةى كة ئَيوة باستان لَي كرد نة بةو شَيوةية ضارةسةر دةبَي ت نة 

مةةة لةَةةى لةشةةَيوةية حكو سةةتان مامة هةةةرَيمى كورد كةةاتتى  كةةانى  ،طةةةَل دة طةةةَل توانا لةةة  قةةع وة  طةةةَل وا مةةة لة ئَي
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يةةا و  بةةارودؤخ و جوطراف سةةةيرى  كةةةين وة  لةَةة دة شةةةكة مامة لةةة كَي تةةةرةفن  كةةة  نةةةكانى  خؤمان وة لةطةَل الية
يةَةت لةفيا و مَيذمَيذو و هةموو ئةو بابةتانةى كة ثةيوةندن بة جوطرا ضةةةكة دةب يةَةتووى ناو ضةةاو بطري  ،بةةةر 

سةةيادةية خةةاوةن  كةةى  يةَةراق واَلتَي لةةة رووى  ،ع كةةو  لةَةة وة مةةةتى فيدرا سةةئوليةتى حكو سةةنوورةكان مة سةةتنى  ثارا
كةةراوة  دةستوورييةوة بابةتَيكة دةبَيت بةِرَيزتان موتةلةى بن لة ضةندين ماددةى دةستوورى عَيراق كارى ثَي

سةةتان و ، لةثاسةوانى سنوور دروست كران ( ة وة كة هَيزةكانى2005لة ) هةةةرَيمى كورد سةةييةتى  بةةةر خسو
سةةتان  تةةةوة كورد قةةى نةطةِرَي يةةةكى عَيرا ئةو خةبات و تَيكؤشانةى كة هةبووة بؤ ئةوةى هيض هَيزَيك و دةزطا

سةةن سةةةوانى  هةةى ثا كةةراوسةركردايةتى هَيزى ثاسةوانى يةك  سةةت  سةةتان درو لةةة كورد يةَةراق  طةةا  ،ورى ع كةةة بارة
يةَةى  ،كةى لة هةولَيرة و سَى ليواى هةية لة دهؤك و سلَيمانى و هةولَيرفةرميية ذمارةى ئةو ثاسةوانانة بة ث

لة زاخؤ تاوةكو دةطاتة  ،( كيلؤمةترة995ثَيويست نيية بؤ ثاراستنى سنوورَيكى دوور و درَيذ كة نزيكةى )
كةةةى ) يةَةران نزي تةةى ئ طةةةَل  وواَل سةةلَيمانى لة سةةنوورى  خةةاَلى  يةةني  هةةةزار ( 1000دوا ضةةةند  بةةة  مةةةترة  كيلؤ

نةةات و تو قةةةى لةنةفةرَيك بةو ئيمكا ضةةةك و تفا سةةتى و  يةةةى لؤج سةةنوورى انا سةةةوانى  يةَةزى ثا سةةتى ه بةةةر دة
سةةكردووةةمان زؤر بة روونى لةئةم سنوورة ناثارَيزرَيت وة ئَيمة ئةم بابةت ،عَيراقة قةةى با  ،طةَل اليةنى عَيرا

يةَةرا هةةةئةم هَيزانة سةر بة وةزارةتى ناوةخؤى ع لةةة  هةةةنطيان لةقن  سةةتانيش هةما تةةى رَيمى كورد طةةةَل وةزارة
سةةيق لةناوةخؤى هةرَيمى كوردستان هةية وة خسوسييةتَيك دراوة  بةةَى تةن هةةةرَيمى بةو هَيزانة كة بة  طةةةَل 

كةةة  سةةنوور  سةةةوانى  يةَةزةى ثا ئةةةو ه كةةة  مةةةوة  تةةان بكة مةةةوَيت دَلنيا كوردستان هيض هةنطاوَيك نةنرَيت وة دة
تةةرةوة ضووةتة ئةو شوَي شةةوَينى  لةةة  مةةان  تةةووة هَيز خةةاَلَيكى طر نانةى لة سنوورى ليواى يةك لة دهؤك ضةند 

تةةةوة سةةتيان لةبؤيان كؤ كردؤ يةَةزى ثَيوي ضةةونكة ه بةةةال ،  شةةوَينى ال لةةة  طةةومرك  سةةى  لةةة ثؤلي يةةة  سةةت ني بةةةر دة
نةةة ،كؤكراوةتةوة ئةةةو خااَل ضةةوونةتة  فةةةرَيك  سةةةد نة سةةنوورى ع ،ضةند  سةةةوانى  لةَةَيني ثا ئةةةوةى ب قةةى بةةؤ  َيرا

بةةوون  سةةت  كةةة ثَيوي شةةوَينانةى  لةةةو  شةةمةرطة  كةةانى ثَي ظةةانى هَيزة كةةانى زَيرة كةةاتيش دا هَيزة لَيرةية لة هةمان 
شةةةِر يةةدانى  لةةة مة نةةزيكن  كةةة  نةةةى  ضةةة ئاوةدانكراوا ئةةةو ناو سةةتنى  بةةؤ ثارا كةةراوة وة  يةةان ثَي مةةة  ،باَلوة ئَي

يةَةراق طةةةَل ع يةةة لة هةةةنطيمان هة مةةادة  بةةةاَلم ،هةما خةةؤى ئا بةةؤ  يةَةراق  كةةوع يةةة وة سةةنوورةكانى  ني سةةت  ثَيوي
يةة ،بثارَيزَيت سةةتان ني يةَةعَيراق كَيشةى بةس لة هةرَيمى كورد طةةةَل كو يةَةراق لة خةةوارووى ع لةةة  سةةنوور  لةةة  ت ة 

طةةةَل ، لةطةَل سوريا هةيةتى، لةطةَل سعودية هةيةتى، لةهةيةتى يةَةذ لة سةةنوورَيكى در طةَل ئَيران بة درَيذايى 
سةةياديية  ،ة هةمووى كراوةيةئَيران هةيةتى ئةو خاَلة سنووريان شةةةيةكى  يةَةراق كَي سةةنوورى ع شةةةى  يةةة كَي بؤ

جةةؤرة  ،دةبَيت حكومةتى عَيراق جدديرت بَيتة ثَيش هةةةر  مةةادةى  ئَيمةش لة حكومةتى هةرَيمى كوردستان ئا
سةةاَلى ) هةةةرَيمى 1991هاوكارييةكني، بةِرَيزان لة بريتان نةضَيت لة  مةةةتى  لةةةمان و حكو ثةةةِرين ثةر لةةة را  )

ئةةةكوردس و تان دروست بوو ئةو وواَلتانةى دةورووبةر بة عَيراقيشةوة هةر مانطَى جارَيك وةزيرى دةرةوةى 
بةةؤ وواَلتانة دانيشتنيان دةكرد لة سةةان  سةر هةرَيمى كوردستان تا واى لَيهات ثةكةكة بوو بة بابةتَيكى زؤر ئا

بةةة 1992ى )ئةوةى بةكارى بهَينن بؤ تَيكدانى ئةزموونى هةرَيمى كوردستان لة ساَل نةةةخوازراو  شةةةِرَيكى   )
سةةةثَيندرا سةةتان  هةةةرَيمى كورد لةَةةتَيك  ،سةةةر  لةةة حا كةةةم  ئةةازاد دة سةةتان  مةةن كورد تةةى  كةةة وو تةةة ثةكة ئةةةو كا
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مةةةت و  سةةت حكو نةةاو دة كوردستانَيكى ئازاد بة دةست و ضةكى ثَيشمةرطة و هاوواَلتيان هةموويان دةست لة 
هةةةموو ثةرَلةمامنان دروست كردبوو وة ببوو بة ئاين بةةؤ  سةةتة  طةةةش و بةرجة هةةةرة  يةَةدى  دة وة ئَيستاش ئوم

كوردَيك لة جيهان ئةزموونى هةرَيمى كوردستانة ئةو ثةرلةمانةية كة خاوةنى ئةو حكومةتةية وة خاوةنى 
لةةة  يةَةرانيش  يةةا و ئ هةموو دةستكةوتةكانى تريشة لة دوايى دروست بوونى ئةو ثةرلةمانة، ئَيمة لةطةَل تورك

مسةةان طفتوطؤداين ئةم  فةةةرمى با بةةة  كةةردووة وة  بابةتانةمان زؤر بة سةراحةت لة طةَل توركيا و ئَيران باس 
وة لةوةى كة لة وب( بةياننامةى زؤر تووند هة2003) كردووة بةياننامةمان دةركردووة ئَيوة لة بريتانة لة

شةةدا ئَي طةةةَل ئةوة شةةت وة لة هةةةمان  يةَةران  طةةةَل ئ يةةا لة شةةةوةى تورك نةةة ثَي هةةةر هات لةةة بةرامبةر  سةةتا  لةةة ئَي مةةة 
نةةني ضةةةكدارى دا  سةةتة  ،حاَلةتى شؤرشطَيِرى و خةباتى  بةةة دة مةةان  سةةتة جوطرافيايَيك بةةة دة يةةدارةمان  مةةة ئ ئَي

بؤية دةرطامان كردةوة بؤ هةموو شؤرشطَيرانى  ،بةرثرسني لة ميللةتَيك لة ئَيستا و لة ئايندةى ئةو ميللةتة
تى بة داَلدةدان هةبووبَيت ئاوارة بووبَيت يان ويستبَيتى كورد لة هةر سَى ثارضةكةى تر هةر كةسَيك ثَيويس

هةةةولَير  ،نؤَينةرايةتيةكى سياسى هةبَيت دةرطاكانى هةرَيمى كوردستان كراوة بوونة وة هاتوونةتة ئَيرة لةةة 
تةةانى  بةةة وواَل سةةةراحةتيش  بةةة  هةةةبووة  يةةةتييان  شةةطَيِرانة نوَينةرا بةةة شؤر ئةةةم حز هةةؤك  لةةة د سةةلَيمانى  لةةة 

ضةةةيةكةورووبةرماد هةةةر ثار لةةة  كةةورد  شةةةى  بةةؤ كَي يةةة  سةةؤزميان هة مةةة هاو كةةن طووتووة ئَي مةةة وة بةةةاَلم ئَي و ، 
سةةتان ضةةةيةكى كورد هةةيض ثار شةةةكانى  بةةؤ  ،حكومةتى هةرَيمى كوردستان دةست ناخةينة كَي خةةةبات  طةةاى  دةر

كةةةن بةةةاَلم  ،ئةو كوردانة لة هةر ثارضةيةكى ترى كوردستان كراوةية كة خةباتى مةدةنى و سياسى خؤيان ب
لةةة دواى ) نةةراوين 2003ئَيمة وةكو حكومةتى هةرَيمى كوردستان بةتايبةتيش  مةةةتَيكى دانثَي كةةة حكو (ةوة 

شةةتييةكان و  ،لة دةستورى عَيراق يةةة ط طةةرين وة وة بةرذةوةندي يةةة ئَيمة ئيحرتامى سنوورةكان دة بةرذةوةندي
هةةةردوو شةةةكانى  ضةةاوةهاوبة لةةة بةر كةةردووة ئ ،ال  بةةةكان  لةةة حز مشةةان  بةةةخَيرهاتنمان داوا نةةة  نةةةى لَيرة ةوا

يةةان  هةةةبووة بؤ سةةتيَيكيان  كةةراوة ثَيوي يةَةرة دابين يةةان ل نةةةوة بؤ شةةوَينى حةوا نةةة  شةةتطريميان كردوو نةةة ث كردوو
سةةنوورةكانى  ،دابينكراوة ئةةارامى  كةةدانى  بةاَلم داوام لَيكردووة هةرَيمى كوردستان وةكو خاَلى دةستثَيك بؤ تَي

نةةةهَين بةةةر بةكار بةةؤ  ،نوواَلتانى دةوروو سةةنوورَيكةوة  لةةة  يةَةت  قةةاتى دةوىل ناكر عةةورفى عيال لةةة  ئةةةوة  ضةةونكة 
طةةرن و  سنوورَيكى تر نائةمنى درووست بكرَيت، بؤية داوامان لة ووَلاتان كردووة ئيحرتامى سيادةى عَيراق ب

كةةةن مةةة ب عةةى ئَي كةةان  ،ئيحرتامى هةرَيمى كوردستان بطرن و تةفةهوومى وةز بةةرا كوردة لةةة  مةةان  هةةةميش داوا
نةةةكردووةكرد ئةةةوةيان  ضةةاوى  هةةةردووال رة يةةاواز  نةةاغى ج لةةة قؤ خةةةوة   ،ووة كة ئةم بابةتة رةضاو بكةن بةدا

بؤية ئَيمة ئَيستاشى لةطةَل بَيت وةكو حكومةتى هةرَيمى كوردستان هةموو تواناى خؤمان دةخةينة طةِر بؤ 
يةَةرة كةةةس ل كةةرد  تةةة و  ئةوةى لةطةَل هةردوو اليان باس بكةين وةكو بةِرَيزَيك باسى  ئةةةم وواَل ثةةارَيزةرى  نةةة 

تةةرة ،ئةو وواَلتى ترة خةةةَلكى  تةةةين ،نة ثارَيزةرى  ئةةةو ميللة كةةانى  يةةة بااَل ثةةارَيزةرى بةرذةوةندي مةةة  يةَةوة  ،ئَي ئ
يةةة لةةةو جوطرافيا شةةيتيمانيانة  نةةى هاوني يةةةتى كرد يةَةوة نوَينةرا سةةياريةتى ئ تةةةن بةرثر ئةةةو ميللة نةةةرى   ،نوَي

هةةةةة مةةةةةتى  لةةةةة حكو مةةةةة  سةةةةيارةتى ئَي بةةةةةِرَيوةبردنى بةرثر سةةةةا و  نةةةةى يا بةةةةةجَى كرد سةةةةتان جَي رَيمى كورد
كةةى  يةَةز و ئيحرتامَي مةةة ر شةةدا ئَي طةةةَل ئةوة مةةة، لة ئةةةو هةرَي بةرذةوةندييةكانى ئةو ميللةتةية لة ضوارضَيوةى 
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بةةاش  سةةتكةوتى  شةةتوونةتة دة لةةرية طةي مةةة  ضةةؤن ئَي كةةة  يةةوادارين  شةةان وة ه خةةةبات و تَيكؤ بةةؤ  يةةة  مةةان هة زؤر
هةةةبَيتبرايامنان لة توركي شةةيان  تةةوانن  ،ا لة ئَيران لة سوريا دةستكةوتى با هةةةبَيت ب شةةيان  شةةتنى با لَيكتَيطةي

يةَةت  سةةةر ناب كةةردن ضارة نةةة  بةةة ئيدا يةَةدوان و  بةةة ل شةةةية  بطةنة ئةو بةرنامة و ئاماجنانةى كة هةيانة، ئةم كَي
سةةةرؤكايةتى كةةردووة  مةةةمان دةر سةةتان  بةِرَيزان ئَيمة لة حكومةتى هةرَيمى كوردستان بةياننا هةةةرَيمى كورد

سةةتان  ،بةياننامةى دةركردووة هةةةرَيمى كورد لةةة  من خؤم وةكو وةزيرى ناوةخؤ لَيدوامن داوة كة ئةم كَيشانة 
بةةرادةران  ،ثَيويستة ببةنة دةرةوة لة سةر خاكى خؤتان ض كَيشةيةكتان هةية ضارةسةرى بكةن لةةة  نةةدَيك  هة

سةةتى وواَل بةةة دة نةةةدةين  يةةانؤ  كةةة ب كةةرد  بةةةوة  يةةان  كةةة ئاماذة كةةرد  سةةم  شةةتييةكة با ضةةَيوة ط بةةة ضوار نةةةوة  تا
سةةتانة هةةةرَيمى كورد ئةةةزموونى  مةةةكان  ئةةةو  ،مةرا يةَةت  سةةتةوة دةكر بةةة دة نةةةدةين  يةةانؤ  ئةةةوةى ب بةةؤ  بةةةاَلم 

بةةة  ،نةدةن بة دةست وواَلتان ووبرايانةمان لة رؤذئاوا لة باكوور لة رؤذهةاَلت بيان فةةةرمى  ضونكة ئةوان بة 
كةةةين ئَيمةيان ووتووة لة سنوو تةةةداخول ب ضةةارين  مةةة نا مةةة، ئَي سةةنوورةكانى ئَي تةةة  رةكانى ئَيوة هَيرش دةكرَي

يةَةت  ،ئةطةر ئةو بيانؤية نةدرَيت بة وواَلتان تةةر دةب سةةتانيش كراوة ئةو كاتة دةستى حكومةتى هةرَيمى كورد
يةَةت ثةةارَيزراو ب يةَةراق  سةةيادةى ع هةةةبَيت  مةة ،وة رةنةطة دةستى حكومةتى عَيراقيش ئةطةر نيازى  طةةادار ئَي ة ئا

بةةةزَينَيت سةةنوورةكان دة كةةة  لةةةوةى  كةةات  يةَةت  ،نني و كةسيش ثرس بة ئَيمة نا كةةةس دةزانَين هةةةموو  ضةةونكة 
سةر هةرَيمى كوردستان هةبَيت وة ئةو شوَينانة ضؤل بكرَيت، باسيان مة دذى ئةوةينة لةشكركَيشييةك لةئَي

سةةةرةتاى را لةةة  نةةة  ئةةةو طوندا ضةةؤلكراون  نةةد  سةةةد طو شةةةش  كةةةى  خةةةَلك كةةرد نزي يةةةوة  ئةةاوةدان كرا ثةةةِرين 
شةةى تور ةبةاَلم كة دواتر ثةكةك ،طةِرايةوة شوَينى يةةى لةشكركَي يةَةران و كهةةاتوو و دوا بةةارانى ئ يةةى تؤث يةةا و دوا

بؤ ئاطادارى بةِرَيزتان خؤشرتين شوَينى  ،تةداخوالتى ئةمال و ئةوال واى لَيكرد كة ئةم شوَينانة ضؤل ببنةوة
لةةة  ،ة ئَيستا مةيدانى شةِرةكوردستان ئةو شوَينانةية ك تةةة  ئةطةر ئيستسماراتى تَيدا بكرَيت وةكوو بريى نةو

هةةةرَيمى  بةةؤ  هةةات  شةةرتين دا تةةوانني با هةةةمووى دة لةةة  نةةةوة  شةةتى دَلِرفَي لةةة رووى سرو شةةتيارييةوة  رووى طة
ضةةاونةكردنى بةرذة ،كوردستان لَيى دابني بكةين ضةةةكدارييةوة وة رة بةةة  نةةة  نةةدى بةاَلم بوونى ئةو بةِرَيزا وة

نةةانى  مةةةحاكم و دا نةةانى  يةةدارات و دا نةةانى ئ هةرَيمى كوردستان وة خؤ بة خاوةن زانينى ئةو خاكة لةوَي و دا
هةةةرَيمى  مةةةتى  بةةةديلى حكو كةةة  نةةن ثةكة يةةن دةزا سةةنوورى دةذ ضةةةى  شارةوانى هةموو ئةو بةِرَيزانةى لة ناو

ةكان لة سلَيمانى لة راثةِرين لة كةالر لة بؤ ئاطادارى بةِرَيزتان خةريك بوو لة شارة طةور ،كوردستانى دانانى
، بةِرَيزان ئةوانةى كة بة برييان بَيت َيوةبةرايةتى خؤسةر رابطةيةنرَيتوك بةِروطةرميان لة خوارووى كةرك

هةة يةَةراق دة مةةةتى ع يةةة حكو ضةةاالكى هةبووا كةةرد دار و لة ثَيش راثةِرين ثَيشمةرطة لة شوَينَيك  تةةةختى دة ات 
شةةارة  ،تيانيشى دةطواستةوة بؤ ئؤرديطا زؤرةملَيكاندةدا هاوواَلبةردى تَيك نةةدى  بةةوو ناوة خةةةريك  هةةات  واى لَي

خةةةَل بةةوو  ضةةؤل دة بةةووطةةةورةكان  ضةةؤل دة شةةارةكانيش  نةةدى  ضةةيا ناوة بةةةرةو  ضةةوو  شةةَيكى  ،ك دة سةةتا هَير ئَي
يةَة كةةرَين د ضةةؤل دة سةةنوورييةكان  ضةةة  نةةة ناو شةةةِرو ثَيكدادا ئةةةو  ئةةةجنامى  لةةة  يةَةدى  ن ثَيضةوانة هةية هَيدى ه

طةةةر  ،بةرةو شارةكان بةرةو ناوةندى شارةكان يةَةوة ئة يةةةكان ئ ئَيستا شةِرةكان دَيتة ناوةندى شار و قةزا و ناح
هةةة ئةةةو ئةزموثَيتان ناكرَيت شةِرَيكى ضةكدارى بكةن بؤضى  كةةة  يةَةت  سةةتانيش وَل دةدر هةةةرَيمى كورد نةةةى  و



 383 

ضةةيية ،الواز بَيت نةةة  ئةةةو واَلتا مةةاجنى  يةةة ،هةموومان دةزانني ئا ئةةةو  بؤ ئةةةوةى  بةةؤ  نةةةدةين  يةَةك  مةةان ت لةةة خؤ
كةةوئةزمو يةةةك هاو هةةةموو ال لةةةمانىنة ثارَيزراوبيت دةبَيت  هةةةرَيم و ثةر مةةةتى  كةةة  ارى حكو بةةن  سةةتان  كورد

يةَةرة نةةاو ئ تةةة  تةةان نةيَي تةةان  لة كَيشةى وواَل سةةاباتى وواَل سةةفيةى ح سةةتان و تة خةةةلكى كورد نةةدى  سةةةر بةرذةوة
تةةر  ،ى نييةووبَيت توركيا هيض بيانئةطةر ثةكةكة لةو شوَينانة نة ،نةبَيت بةةةتَيكى  تةةة با ئةةةو كا هةةات  ئةطةر 

سةةتى  ،دةبَيت ناكرَيت بةو شَيوية تةفسري بكرَيت كةةى تريؤري شةةةِرى طروثَي مةةن  يةَةت  يةةا دةَل سةةتا تورك ضةةونكة ئَي
خةبات  ،ئَيمة لة هةرَيمى كوردستان ثةكةكة بة طروثَيكى تريؤريستى ناناسني حزبَيكى كوردستانيية ،دةكةم

كةةةين لةدةكات بؤ ئاماجنَيكى دياريكراو كة باس دةكةين لةطةَل  ثةةةميانان طةةةوواَلتانى بيانى كة باس دة َل هاو
طةةر  ،طةَل نوَينةرايةتى وواَلتانكة باس دةكةين لة يةةران جَي بؤ ئاطاداريتان لة ئاستى سةرؤكى ئةجنومةنى وةز

ةَل هةموو ئةو وواَلتانة باس دةكةين كَيشةى سةرؤكى هةرَيم وةزيرةكانى ثةيوةنديدار ئَيمة ئةو بابةتة لةط
يةةة ،خؤتان ببةنة دةرةوةى سنوورى ئَيمة شةةةيةكى طةورة مةةة كَي كةةةين ئة تةةريؤر دة  ،ئةوان دةَلَين ئَيمة شةِرى 

ئَيمة باس لة دوو شتى جياواز دةكةين ئَيمة باس لة قةزيةى نةتةوةيَيك دةكةين ئةوان باس لة قةزيةيةكى 
هةةةمو، بؤية ئَيمة تر دةكةن طةةةَل  كةةردووةزؤر بة جددى لةطةَل هةموو اليةك و لة مسةةان  تةةان با بةةةاَلم  ،و وواَل

سةةةر  نةةة  تةةان بَيني كةةةين و وواَل سةةكااَل ب يةةةكطرتووةكان  ئَيمة كيانَيكى سةربةخؤمان نيية كة بضني لة نةتةوة 
يةَةَل بةةةِرَيوةبردنى  ،ه لةةة  يةَةت  كةةة وةردةطر بةةوونى ثةكة لةةة  سةةوود  تةةدا  لةةة زؤر حاَلة يةَةراقيش  نةةدى ع بةرذةوة

سةةَى تةةانى دراو طةةةَل وواَل سةةييةكانى لة ئةةةمنى سيا سةةكةرى و  لةةة  ،عة بةةةكاردَيت  يةةة  ئةةةم وةرةقة كةةة  خةةةوة  بةدا
كةةةرك لةةة  شةةنطال  لةةة  بةةة ومةمخور  تةةة و  هةةةر وواَل سةةت  يةَةى ثَيوي بةةة ث تةةر  شةةوَينى  لةةة زؤر  طةةةرميان وة  لةةة  وك 

ةمثى مةمخوريان كرد كةمثى مةمخور ئارةزووى خؤى سوودى لَي وةردةطرَيت، بةعزَيك لة بةِرَيزان باسي ك
سةةت داوة ، لةئَيستا نةتةوة يةكطرتووةكانيش تةداخول ناكات لةةة دة ئةةاوارةبوونى  بةر ئةوةى سيفةتى كةمثى 

بةةؤ ثَي بةةؤ طئَيستا كةمثى مةمخور بووةتة سةربازطةيةك  نةةديل  بةةؤ قة ضةةةكدار  نةةاردنى  بةةؤ  ضةةةكدار  نةةدنى  ةيا
نةةديل ئةةاوا و قة يةَةوان رؤذ ضةةؤى ن بةةؤ ثةهاتوو نةةدى لة،  سةةةربازييةكان لةطةةةَل دام يوة ئةةةمنى و  طةةا  طةةةَل و دةز

بؤية ئَيستا نةتةوة يةكطرتووةكانيش وةكو  ،زؤربةى ئةو اليةنانةى لة دةورووبةرى مةمخور ضاالكيان هةية
شةةى  كةةةمث ئاساي نةةاو  ضةةَيتة  كةمث سةيرى ناكات، حكومةتى هةرَيم ئَيستا ئةطةر بضَيتة ناو كةمث بة شةِر ب

يةةة ث يةةان هة يةةةخؤ سةةيان هة يةةة ،ؤلي سةةةوانيان هة يةةة ،ثا ضةةةكيان هة طةةاى  يةةة، كؤ يةةدانى  ،سةةةنطةريان هة مة
ثةةَى ود ،تةدريبيان هةية بؤ ضةكدار ئةمة كةى كةمثى ئاوارةية يةةان  خةةةَلك ئيجازة اتر باس لةوة دةكرَيت كة 

لةةة نادرَيت بَينة ناو شارى هةولَير، هةندَيك شت  لة ثةرلةمانة دةبَيت هةموو شت وةكو خؤى باس  يةَةت  بكر
ئةةةو  ،سؤشياَل ميديا شتَيك دةطووترَيت شةرت نيية ئةوة راست بَيت هةةةموو  سةةثاردووة  منةةان را مةةة دةزطاكا ئَي

ضةةؤ  يةَةى هاتوو قوتابى و خوَيندكارانةى كة لة مةمخور دَينة هةولَير هةر هةموويان ثَيناسةى خؤيان هةية ث
هةةةبَيت هاتوسةيارةى ئيسعافيان بؤ دانراوة هةر نةخؤشَيك ثَيوي ،دةكةن شةةخانة  كةةاتوستى بة نةخؤ  ،ضةةؤ دة

يةَةت ثةةَي دةدر يةةان  بةةةاَلم ئةوانة لة نةخؤشخانةكان و كارطةكان و لة مؤَلةكان كار دةكةن و ئيشيان هةية رَيطا  ،
سةةوَلخانةكان و  ئةوان طلةيي سةةةر قن ضةةنة  كةةةن ب يةَةوان ب هةةةولَير رَيث لةةة  يةةان  ئةةارةزووى خؤ بةةة  دةكةن ناكرَيت 
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يةَةت مةةدارى وا ناكر ضةةَيت ،حكو يةةديا بةِرَيوةنا شةةيال م بةةة سؤ لةةة و  بةةة جمامة بةةةيان  بةةة  تةةدارى  يةَةت  ،حكومة دةب
يةةديا  شةةيال م لةةة سؤ فةةةر  ضةةوار نة كةةة  طةةةورةترة  لةةةوة  سةةتان زؤر  تةةةختى كورد يةةةتى ثاي بةةني ئةمن عةةي  واقي

كةةةمان ثِروثاطةندةيةك باَل ئةةةو خةَل تةةةواوى  طةةادارى  سةةتان ئا هةةةرَيمى كورد مةةةتى  لةةة حكو مةةة  نةةةوة، ئَي و بكة
كةةة كةةردو شةةوَينانةى  ئةةةو  نةةة  مةةان طوتوو كةةة ثَي طةةةَل ثةكة كةةدادان لة شةةةِر و ثَي ضةةةكانى  لةةة ناو نةةزيكن  كةةة  وة 

هةةةبَيت شةةتان  كةةةن ،موحةِرةماتى شةِرة رةز و باخي سةةةردان مة يةةة  مةةان  ،تكا ثةةارَيزين هَيز نةةاتوانني بتان مةةة  ئَي
كةةةن تةةا  ،لةوَى نيية بضنة وَى ثةكةكة دةتانطرَيت دةَلَين ئَيوة ئيش بؤ توركيا دة تةةا دةدة يةةا لَي بةةن تورك لةةةوَى 

طةةة ،دةلَيت ثةكةكةن ذيانى خؤتان مةخةنة مةترسى بةةةاَلم  ،ئَيمة دةزانني ذيان و كةسابةت و رةز و باخ طرن
يةةة سةةى هة ضةةوون مةتر نةةة مة مةةان طوتوو شةةاريان  ،ذيانى ئَيوة طرنطرتة لةوة ثَي مةةةش ف يةةانى ئَي نةةني هاواَلت دةزا

كةةة و خاكى  ،لةسةرة ئةمة وواَلتى خؤمانة يةةة؟ ثةكة خؤمانة الدَيى خؤمانة دةبَيت نةضينة سةرى هؤكار كَي
يةةانى بؤية ئةم بابةتة ئَيمة وةكوو دامو ،توركياية دةزاطاكانى ثةيوةنددار ئةمةمشان كردووة بؤ ئةوةى هاواَلت

ةمان لة هبةداخةوة تواناى ئةوة نةبووة كة ئةمة بضني لة خاَلى سفر هَيز دابةش بكةين،  ،خؤمان بثارَيزين
كةةةل  سةةنوورةكان  كاتدا خةَلكَيكى زؤر لةبةر رةنطة نةبوونى لةبةر زؤر هؤى جياواز كارى قاضاخضيةتى بكةن لةسةر 
شةةَيكى زؤرى  كةةةون، بة يةةا دة كةةةكانى تورك يةَةدانى فرؤ بةةةر ل كةةة  كةةة  لةةةو خةَل يةَةك  شةةَيت زؤر يةَةت دةفرؤ بةةات دَين و ثةل دة

يةَةت و ئةمانةنة بؤ خؤى بازرطانييةك دةكات شتَيكى بضوك دَي لةَةةم دةدر نَيت و دةبات لة الى توركيا بة ثةكةكة لة قة
كةةة  ضةةةكانى  نةةة ناو لة الى ثةكةكةش رةنطة بة شتَيكى تر لة قةلةم بدةن، كَيشةى ثةكةكة ئةوةية ضةكدارةكانيان دَي

لةة ئةةةوةى  هةةةبَيت  يةَةدان  شةةارةكانيش ل نةةدى  لةةة ناوة هةةاتوودا  مةةةر زؤر ئاوةدانن، بؤية ئَيمة تةوةقوى دةكةين لة دا ة ئةز
يةةان داون فةةةكان لَي لةةة لؤ مةةةِر  لةةة ئةز بةةوون  شةةتخانةيةك  يةةك ضَي لةةة نز  ،رووى دا خؤ ناوةندى شارى سلَيمانيية ئةوانة 

يةةاترى  ضةةاوى ز نةةةمان رة ئةةةو برايا يةَةت  يةةة دةب ئةطةر لةو كاتة خةَلكَيك لةوَى بانة ضةندين خةَلك بةبةر دةكةوت، بؤ
يةةك بارودؤخى كوردستان بكةن وة ىَل نةطةِرَين ب مةةة نز شةةارةكانى ئَي نةةدى  لةةة ناوة بةةَين  تةةان  سةةت وواَل بةةة دة يانوو بدةن 

كةةةوتنى ) ئةةةوة رَي يةةة  يةةا هة يةَةراق و تورك يةَةوان ع لةةة ن يةةةى  ئةةةو ئيتيفاق نةةةوة،  كةةارة 1983بب لةةة هؤ كةةة  مةةة يَيكَي ( ئة
خةةؤى  سةرةكييةكان وة رَيطا خؤشرتة و شةرعييةت دةدات بةو هاتنة ذوورةوةية وة بة داخةوة لة عَيراق ئةوة كةةو  وة

يةةدى اجَيبةجَي دةكرَيت، ئةو راثؤرتةى ئام مةةةش تةئك يةةة ئَي سةةت ني ذةتان ثَيكردبوو كة هَيزى ثاسةوانى بة ثَيى ثَيوي
كةةرد و  طةةةَل  ىَل دةكةينةوة وة داوامشان كردووة لة شاندى ثاسةوانى عَيراق كة هاتووة بؤ فةريق حامد دانيشتنمان لة

كةةؤنرتؤَل ناردمان شوَينةكةى بة ضاوى خؤيان بين ى داوامان لَيكردووة ئةو سنوورة بةرباَلوة بة دووسَى هةزار نةفةر 
نةةة  ئةةةو ليوايا طةةاى  لةةة رَي يةَةت  ناكرَيت، ئةطةر ليواش زياد ناكةن بةس ميالكى ئةو ليوايانةى كة هةية زؤر كةمة دةكر

تةةة رؤ ئةةةو كا يةَةت،  بةةني بكر سةةت دا ثةةةىل ثَيوي كةةةل و  يةَةت وة  يةةاد بكر تةةر ز سةةةر دوو هةزار نةفةرى  هةةةبَيت لة شةةرت  ىل با
سةةاَلى ) لةةة  بةةةجَيي 2003سنوورةكان، بِريارى ثةرلةمان  بةةا جَي فةةةرموون وةرن  يةَةت  بةةةجَى ناب بةةؤ جَي ضةةووة  (ةوة دةر

خةةةَلك  بةةووى  سةةةكةش طووت بكةين، برادةرَيك ثَيشمةرطة بوو قةرزار بوو ضووبووة الى يَيكَيك لة بةرثرسةكان بةرثر
بةةةجَى  ،زؤر طلةييت لَي دةكات قةرزداريت شةةةية جَي ئةةةو كَي مةةةش  بةةا ئَي جةةا وةرن  نةةةوة،  ثَيي وتبوو ئَي وةرة با بيدةي

يةَةوة  نةةةى ئ ئةةةو بارةطايا يةةة  سةةتان هة هةةةرَيمى كورد مةةةتى  نةةاى حكو لةةة توا يةةا  كةةةين، ئا بةةةجَيى ب بكةين، بةاَلم ضؤن جَي
حةةة سةةى و  يةَةت  خةةؤى دةَل بةةؤ  يةةا  طةةا تورك قةةةت وباستان كرد هةندَيك بيست بارةطا و هةندَيك سى بارة طةةا، حةقي ت بارة

هةةةوَلَيكى زؤرى داوة  يةَةراقيش  يةَةراقيش وة ع لةةة ع سةةتان و  هةةةرَيمى كورد لةةة  يةةة  طةةاى هة شةةوَين بارة لةةة زؤر  يةةا  تورك
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تةةةعامول  قةةع  ئةةةمرى وا كةةو  قةناعةت بة توركيا بكات، بةاَلم توركيا بة سوود وةرطرتن لة زؤر خاَلى بةهَيزى خؤى وة
شةةمان لةطةَل عَيراق دةكات، ئةو ثرسيارانةى  جةةار هةوَلي نةةدَيك  كةةردووة وة هة كة قةرةبووكردنةوة داوامان لة عَيراق 

بةةردوو  سةةااَلنى را لةةة  مةةةت  نةةةوة، حكو شةةوَينانة بكةي لةةةو  نةةدَيك  قةةةرةبووى هة سةةتان  هةةةرَيمى كورد داوة لة حكومةتى 
سةةت هةندَيك كةس كة ط ،هاوكارى ئةو خةَلكانةى كردووة كة خانووى سووتاوة هةندَيك سةيارةى سووتاوة يانى لة دة

تةةةوة قةةةرةبوو بكا سةةتا  لةةة ئَي يةةة  سةةتان ني هةةةرَيمى كورد مةةةتى  نةةاى حكو ئةةةو  ،داوة، بةاَلم لة راستى لة توا مةةة  حةةةتا ئَي
عةةة، بؤبابةتانةمان لة طةَل عَيراقيش باسكردوو ئةةةو مةوزوو سةةةر  نةةةوة لة شةةةهيد ة وة تةئكيديشى ىَل دةكةي بةةة  ضةةى 

كةةةين نانوسرَين ئةمة ثةيوةندى بة ياساوة هةية  شةةةهيدانيش دة تةةى  سةةتةى وةزارة يةَةوة ئارا كةةةى ئ مةةةش ثةيامة وة ئَي
يةَةك  بزانني هيض بكرَيت بؤ ئةو خةَلكةى لةو سنوورانة شةهيد دةبن، ضونكة بةشَيكيان ثؤليسن ثَيشمةرطةن بة جؤر

يةَة مةةانج دةكر بةةة ئا خةةؤى و  يةَةى  ضةةَيتة دةرةوةى الد كةةة دة سةةتانن  هةةةرَيمى كورد مةةةتى  نةةدى حكو كةةان كارمة ت، لة جؤرة
نةةؤ  سةةت و  نةةة بي طةةريان و  فةةةر  سةةةد نة يةَةنج  نةةة ث طةةةورةكرا  كةةة زؤر  بةةةِرَيزان بابةتة شةةَيالدزَى  بابةتى خؤثَيشاندان لة 

يةَةت طةةةَل ب سةةةنةدى لة لةةةمانتار  يةَةوةى ثةر سةةةى ئ كةةةم ق حةةةز دة شةةكةجنةش دراون،  مةةاون وة نةئة نةةدان  لةةة زي فةةةر   ،نة
ئةة يةَةت،  شةةت بوورووذَينر يةةدياوة  شةةيال م يةَةى سؤ لةةة ر يةَةت  هةةةموومان دذى ناكر يةةا  شةةى تورك تةةةش دذى لةشكركَي ةو بابة

بةةة  يةةان  كةةة خؤ ئةةةحزابَيك  نةةاوةخؤيى وة  سةةى  يةةةكى سيا بةةووة ملمالنَي بةةوو دة خةةةريك  بةةةاَلم  تةةانني،  شةةى وواَل لةشكركَي
سةةتان  هةةةرَيمى كورد يةةةتى  يةةة ئةمني عةةة، بؤ لةةةو مةوزوو هةةةبوو  كةةةش دةورى  خةةودى ثةكة نةةى وة  عةةارةزة دةزا مو

ثةةَي لةةة  كةةاك ئةولةوييةتة و  لةةةمانتار  لةةة ثةر بةةةعزَيك  يةَةت  نةةد بكر كةةة دةوَلةمة شةةة راثؤرتة ثةةَيم با شةةتَيكة،  هةةةموو  ش 
لوقمان كاك مةم ئةسكةندةر و كاك هيظيدار يةك دوو برادةرى تر ئيشارةتيان ثَي كرد كة باسى مةنتيقةى ثشدةر و 

ضةة نةةد  ضةةةندين طو نةةة  كةةة رؤذا نةةةكراوة  تةةر  ضةةةكانى  سةةةر و ناو تةةوَين و ذاراوة و سةنطة ثةةَيم ب شةةوَينانة،  لةةةو  ؤلكراون 
نةةت ت تةئكيدى لةكة ئةم راثؤرتة هةندَيك شوَينى تَيدابوو كة دةبَي ةسةير سةر بكرَيت، ئةطةر بِريارة شت بة دكؤمَي

ثةةةِرةى  تةةة ال كةةان خبرَي هةةةموو داتا شةةوَين  نةةدَيك  لةةة هة يةَةت  يةَةت، ناكر شةةوَينَيك بكر بكرَيت دةبَيت دكؤمَينت لة هةموو 
بةر رؤشنايى هةركةظةرَيك بَيت باس لة ئةحداس و داتاكان نةكرَيت، قواَليى ئةو لةهةندَيك شوَين راثؤرت، بةاَلم لة 

نةةةقواَليى  مسةةان زؤر بَي يةَةى ئا لةةة ر هَيزانةى كة هاتوونةتة ثَيش بؤ ناو هةرَيمى كوردستان رةنطة لة كاتى هاتنة ثَيش 
تةةة يةةان  ئةةارةزووى خؤ بةةة  شةةنطال دةدةن  لةةة  مةةةمخور دةدةن  لةةة  هةةؤك عَيراق  لةةة د سةةةر زةوى  لةةة  بةةةاَلم  كةةةن،  راتوم دة

ئةةةو  كةةوِرك و  لةةة خوا سةةيدةكان و  لةةة  ثةةَيش  تةةة  يةةان هاتؤ زؤرترين هاتنة ثَيشةوةيان دة كيلؤمةترة لة سَيزدة خاَل هَيز
سةةاَلةكانى ) لةةة  كةةة 2016و  2015شةةوَينانة  بةةووة  مةةةتر  هةةةذدة كيلؤ ثةةَيش  تةةة  كةةة هاتوونة يةةة  يةَةذترينى قواَلي ( در

مةةةتر و  هاتوونةتة ثَيش، ضةةل كيلؤ لةةة  ئةو داتايانة رةنطة رؤذانة طؤِرانكارى بة سةردابَيت باوةِر بة نةكرَيت كة باس 
 ثةجنا كيلؤمةتر و شتى وا دةكات.

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا
 بةَلَى جةنابى وةزير؟

 :وةزيرى ناوةخؤ /د خالدامحبةِرَيز رَيبةر 
لةةةمانبةَلَى سةيرى ثرسيارةكان د سةةةرؤكى ثةر ثةةَي  ،ةكةم جةنابى  شةةارةت  مةةة ئي كةةة ئَي نةةةما  شةةتَيك  بةةزامن  وا

طةةةة  نةةةةوة رةن نةةةةوَيت وةاَلم بدةي يةةةة نةما سةةةتمان ني ضةةةووبَيت مةبة بةةةري  شةةةتَيكمان  طةةةةر  كةةةةين وة ئة نة
كةةةرك لةةة  كةةةس  هةةةزار  كةةة  كةةردى  نةةةيي  كةةاروان طةز وك ونةماننووسيبَيت، تةنها ثرسيار كة ماوة بةِرَيز كاك 
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كةةةين  ،طةَل ئَيمة هاوبةش بكاتم خؤشة سةرضاوةكانى زانيارةكة لة ثَيوةاَل ،هةية ضةةوون ب بؤ ئةوةى بةدوادا
وك هى واَلتان بَيت و ضةكدار وهَيزى هةية لة كةرك ة وهةم ئةو خةَلكةى كة هةية و كَىهةم ئةو ضةكداران

سةةتا لةةةو رووةوة، زؤرسوثا كةةةن  ميةةان ب كةةةم هاوكار حةةةز دة طةةة  بةةةتَيكى طرن يةَةت با مبةةانبوورن كراب كةةةم  ن دة
 ئةطةردرَيذمان كردبَيت.

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا
 بةَلَى نوقتةى نيزامى، بةَلَى زؤر سوثاس جةنابى وةزير 

 بةِرَيز شنؤ اشقى عبداهلل.
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان:

كةةةة لة جةةةةناببةةةةر روونكردنةوةية يةةةرى ئةةةةوةى  طةةةةتان نى وةز تةةةى بةَل يةةةة  لةنةةةاوةخؤ  وو ئةةةةي وةى سةةةةر 
شةةَيالدزَى لة سةةتطريكراوانى  سةةةددة يةَةنج  بةةةَلَى ث شةةاندانةكان،  بةةةيان  سةةةر خؤثي كةةران و زؤر سةةتطري  كةةةس  دة

مةةة لةئازادكران هةية لة سةر ثؤستَيك دةستطريكراوة نةةة ، ئَي كةةردووة و ووتويا سةةةمان  يةةان ق كةةةس و كار طةةةَل 
سةةةما كةةة ق فةةةرمانى ئةمانة لة زيندانن و يةعنى بةَلة لةمة زياتر  بةةة  كةةردووة وة  يةةان  كةةةس و كار طةةةَل  ن لة

   ....دادطاش دةستطريكراون
 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا    

تةةة روو،  بةَلَى جةنابى وةزير لَيرةية رؤذَيك دةتوانى بضى بؤ الى جةنابى وةزير و ئةو شتانةى هةتة بيخةي
خةةة كةةة  سةةةملَينَيت  كةةة دةي يةةة  لةةةمان هةر شتَيكتان هة نةةدامانى ثةر بةةةِرَيزان ئة نةةةكانن  لةةة زيندا هةةةن  لكانَيك 

كةةةنةناوةكانتان هةية دةتوانن لة طةَل بةِرَيز وةزيرى ناوةخؤ هاوبةشى بكةن وة ب بةةؤ ب ضةةوونى  مةةة  ،دوادا ئَي
بةةةزئَيستا لة كةيسَيكى دياريكراوداين، بةِرَيز و طةةرين  بةةةِرَيزتان وةرب لةةة  بةةةَلَينَيك  ؤ يرى ناوةخؤ دةمانةوَيت 

بةةؤ  سةةراو  بةةة نوو يةةا  كةةةن  جةةةنابتان ب سةةةردانى  نةةة  لةةةمان هةيا نةةدامانى ثةر كةةة ئة سةةيارانةى  ئةةةو ثر ئةةةوةى 
 .جةنابتانى دةنَيرن وة جةنابتان بة نووسراو وةاَلم بدةنةوة

 وةزيرى ناوةخؤ: /د خالدامحبةِرَيز رَيبةر 
سةةيارَيكت هةةةر ثر ئةةةوةى  بةةؤ  يةَةرن وة بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان ئَيمة لة خزمةت داين  مةةةى بن بةةؤ ئَي يةةة  ان هة

نةةةوَيت هةر ثةرلةمانتارَيكى بةِرَيز وةكو ليذنة دةتانةوَيت بَي ،ئَيمةش وةاَلمتان دةدةينةوة تةةاك دةتا كةةو  ن وة
 .ةزارةت كراوية بةخَير بني سةرضاوبني دةرطاى و

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا
يةَةنبةِرَيزان شنؤ خان و مةال ئَيحسان دَي لةةةمانى ، لةن بؤ سةردانى بةِرَيزتان ثَيكةوة د كةةارى ثةر ئةةةوةى  بةةةر 

 ية ثَيكةوة دةِرؤن بؤ سةردانى بةرَيز وةزيرى ناوةخؤ.ثَيكةوةي
 بةِرَيز احسان حممد سليم:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 نةكردووة حةز دةكةم دوو قسة بكةم.من هيض قسةم  
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 :ثةرلةمانحسَين /سةرؤكى  قئبةرَيز د.رَيواز فا
 ئةطةر دةرفةتى روونكردنةوة بدةين لة دةستمان دةردةضَيت.

 بةِرَيز احسان حممد سليم:
سةةتانَى و جةرطةى ئةو موزاهةرةية دا بوومضونكة من لة نا ،قسةيةكى كورتة لةةةمانَى كورد نةةاظَى ثةر ، من ب 

نةةهمة ضوار ثَينج ثةرلةمانتار من و كاك موحسن و  لةةة  شةةَيالدزَىلز خان ئَيمة حازر ببوين  خةةةَلكَى  مةةة  ،او 
سةةتانَى لةةةمانَى كورد هةةاتبوون بةةةىَل  ،داخازا خةَلكَى شيالدزَى وةرطرت ب ئةمانةت بينينة ثةر كةةةس  نةةدةك  ه

هةةاتن  خؤثيشاندةرَيت شَيالدزَى نةبوون شَيالدزَى ظيا ب سلمى ثةياما خؤ بطةهينن بةىَل هندةك كةسَين دى 
خةةةَلكى سةر ميتا توركا دا طرت وةختَى ضوونة سةر  نةةاظ  مةةة د  ميتا توركا تنَى ئةز وةكى ثةرلةمانتار مابوو

يةَةذن  طةةةر بب دا مة ئةظ خةلكة زظِراندةظة بؤ زانينا جةنابَى تة ثةكةكة خبؤ حازر ببوو ل سةر ميتا توركا ئة
يةةنم  خةةؤ بب نةةدَى  شةةيام طو ئةةةز نة سةةاَل  سةةَى  ضةةل و  نةةة  مةةن بوو ثةكةكة شؤِرةشطَيِرة وةرة حةتا نوكة عةمرَى 

 . دَى خؤ يةعنى نةحةتا ظَى دةرةجَىناهَيليت بضمة سةرطونثةكةكة 
 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا

كةةةن  نةةاوةخؤ ب بةَلَى سوثاسى بةِرَيزتان دةكةم، لة سةر مةسةلةى طرياوانى شَيالدزَى دةتوانن سةردانى بةِرَيز وةزيرى 
طةةة سةةتيارى طرن سةةيةيةكى هة كةةةن دؤ بةةؤ ب ضةةوونى  لةةةوة بةدوادا نةةدامانى ثةر بةةةِرَيزان ئة تةةةوةرة ،  بةةةم  سةةةبارةت  مان 

نةةدكردنى  بةةةِرَيزان بةةة دةوَلةمة سةةثَيرين  يةةة راياندة يةةان هة يةَةرة ئامادةي نةةة ل سةةَى ليذ هةةةر  كةةة  نةةدةكان  نةةة تايبةمتة ليذ
َيزةكان، راثؤرتةكةيان بة سةرنج و تَيبينييةكانى بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان و وةاَلمةكانى وةزيرة بةِر

بةةةِرَيز  كةةة  تةةةوةرَيكى دي بؤ ئةوةى ئاراستةى اليةنةكانى ثةيوةندي دار بكرَيت، ئةو بابةتة كؤتايى هات دةضينة سةر 
بةةة  نةةدى  تةةةوةرة ثةيوة ئةةةو  يةةا  سةةية  ئةةةو دؤ ئةةةوةى  بةةةر  وةزيرى ثَيشمةرطة ئيزن هةية بؤ ئةوةى جةنايتان بِرؤن لة

يةةد ئَيوة وة نيية، رَيستَيك هةتا سةعات نؤ وةرد ( 19ةطرين سةعات نؤ دةست ثَيدةكةينةوة تايبةت بة تةوةرى )كؤظ
ئةةابوورى  يةةى و  قةةةيرانى دارا ضةةة و  سةةيةى موو بةةة دؤ سةةةبارةت  سةةةعات دة  سةةبةينَى  وة بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان 

 هةرَيمى كوردستان كؤبوونةوة دةكةين. 
 
 

 دواي ثشوو
 

 بةِرَيز د.ِرَيواز فائق حسني/ سةرؤكي ثةرلةمان:
بةِرَيزان، خاَلي سَيهةم لة بِرطةي سَيهةم خوَيندنةوةي ِراثؤرتي ليذنةي تةندروسيت سةبارةت بة ثةتاي 

( بة ئامادةبووني بةرَيزان وةزيري ناوخؤ و وةزيري تةندروسيت لة حكومةتي هةرَيمي 19كؤِرؤنا )كؤظيد 
ست ثَي دةكاتةوة، داوا لة كوردستان، ثةخش دةست ثَي دةكةينةوة، ثةخشي ِراطةياندن، ثةخشةكةمان دة

بةِرَيزان سةرؤكايةتي ليذنةي تةندروسيت و سةرؤكايةتي ليذنةي ناوخؤ فةرموون، د.شايان فةرموون، 
 بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي تةندروسيت، فةرموون ِراثؤرتي ليذنةكةتان خبوَيننةوة.
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 بةِرَيز د.صباح  حممود  حممد/ سةرؤكي ليذنةي تةندروسيت:
 ثةرلةمان. بةِرَيز سةرؤكي

( كة 19-لةم ماوةيةدا هةرَيمي كوردستان و جيهان ِرووبةِرووي فايرؤسَيك بؤتةوة بة ناوي كؤِرؤنا )كؤظيد
زيانَيكي ئابووري و تةندروسيت بة هةرَيمي كوردستان طةياندووة، لةم بارودؤخةدا بؤ ثاراستين زياتري 

مان زاني كة بةِرَيز وةزيري تةندروسيت هاووآلتيان و بةرزكردنةوةي ِرَيذةي هؤشياريان بة ثَيويست
بانطهَيشيت دانيشتين ثةرلةمان بكةين، ئةو تؤمارة دةنطيانةي كة ثَيويستة بةِرَيز وةزيري تةندروسيت ِروون 
بكاتةوة بؤ ليذنةي كاروباري تةندروسيت و ذينطة و مايف بةكاربةر بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةماني 

 كوردستان:
( ض كراوة لة 19-حكومةت لة بواري ِرووبةروبوونةوةي ثةتاي فايرؤسي )كؤظيد ئامادةكارييةكاني-1

 سةرةتاي بآلوبوونةوةي تاوةكو ئَيستا؟
ثالنةكاني وةزارةتي تةندروسيت ضؤن بةِرَيوةضووة؟ سةدا ضةندي ثالنةكاني ثَيكاوة بؤ خزمةتي -2

 هاووآلتيان و نةخؤشان؟
كراوة بؤ ثارَيزطاكان و ئيدارة سةربةخؤكاني شارةكاني  ئةو هاوكاريانةي كة وةرطرياوة ضؤن دابةش-3

 هةرَيم؟ بؤضي هةندَيك ضارَيزطا طلةييان هةية؟ 
( و وةزارةتي تةندروسيت عرياق ض بووة؟ هاوكاريةكان WHOِرؤَلي ِرَيكخراوي تةندروسيت جيهاني )-4

 طةيشتووة بة وةزارةتي تةندروسيت ضؤن دابةش كراوة؟ 
ستار و ثزيشكي ثسثؤِر لة نةخؤشخانةكان كة ئةوة طلةيي هاووآلتيانة و لة هؤكاري نةبووني ثةر-5

ة و ِرَيذةي نةخؤشةكاني زؤرن بةآلم كةمي ِرَيذةي يضاودَيري ضِر ثةرستاري كارامة و شارةزاي لَي ني
هَيزكاري تةندروسيت لة نةخؤشخانةكان ئايا كاتي ئةوة نةهاتووة طرَيبةستةكان بكرَيتة هةميشةيي و 

خشةكان بكةينة طرَيبةست؟ ئايا ساآلنة ثالنتان ضية بؤ بةرةو ثَيش بردني ئاسيت زانسيت خؤبة
 ثةرستارةكان بة تايبةت ئَيستا كة كاتي بآلوبوونةوةي فايرؤسي كؤِرؤناية؟

ئايا ض ئامادةكارييةك كراوة بؤ هَيناني ظاكسني؟ و لة كاتي طةيشتين ظاكسني ض ضينَيك سوودمةند دةبَي -6
نة؟ ئةولةويةت بدرَي بة تيمة تةندروستيةكان و ئةوانةي تةندروستيان باش نية و نةخؤشي لةو ظاكسي

 درَيذخايةنيان هةية.
هؤكاري كةمي ِرَيذةي ثشكنينةكان لة تاقيطةكان و هةروةها مانةوةي ثشكنني بؤ ماوةي ضةند ِرؤذَيك -7

 دنةوة هةية.وةرنةطرتنةوةي ئةجنام هةموو ثرس و طلةيي و ثَيويستيان بة ِروونكر
نةبووني متمانة لة نَيوان هاووآلتيان و ئةجنامي ثشكنيين تاقيطةكان و بةكارهَيناني ثؤلني تَيست بؤ -8

 ثشكنيين سامثَلةكان ثَيويسيت بة ِروونكردنةوة هةية.
 لةطةَل ِرَيزمان.

 



 389 

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا

(َيكي هةية، بةِرَيزيان presentationبةِرَيز وةزيري تةندروسيت ) زؤر سوثاس بةِرَيز ليذنةي تةندروسيت،
دةخياتةِروو، دواي ئةوة دةرفةت دةدةين بة ئةنداماني ثةرلةمان لةسةر ِراثؤرتةكة و لةسةر 

(presentation.ي بةِرَيز وةزيري تةندروسيت ئةطةر قسةيةكيان هةبَي، فةرموون بةِرَيزتان) 
 ةزيري تةندروسيت:بةِرَيز د.سامان بةرزجني/ و

 بةِرَيز جةنابي سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان.
 بةِرَيزان جَيطرو سكرتَيري ثةرلةماني كوردستان.

 ثةرلةمانتاراني بةِرَيز و ئامادةبووان ئَيوارةتان باش.
 بة حوكمي بابةتةكة بابةتَيكي طةورةية و وردةكاري زؤري تَيداية، بؤية ئةو ِراثؤرتةي لةاليةن هةندَيك لة

بةِرَيزان لة ليذنةي تةندروسيت لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان لةبةر دةستتانة ِراثؤرتَيكي دوور و درَيذة و 
هةوَل دةدةم بة كورتي بابةتة طرنط و بابةتةكاني كة ثَيداويسيت ثرسيارةكاني بةِرَيزتانة خبةينةِروو، بؤية 

بؤ ثرسيار و وةآلمدانةوة، بةِرَيزان نةخؤشي هةندَيك بةخَيرا ِراثؤرتةكة بِروَينم بؤ ئةوةي دةرفةت هةبَي 
ظايرؤسي كؤِرؤنا هةموو اليةك دةزانن كة جؤرَيكي نوَيي كؤِرؤناية، كؤِرؤنا ساآلني ِرابردوو جؤركاني تري 

(ي ساَلي ثار لة وآلتي صني دةرضوو، دواتريش بة 12بةآلم جؤرَيكي نوَي كة لة كؤتايي مانطي ) ،هةبووة
(، ئةم ظايرؤسة لةطةَل 19-ي طؤِرا بة فةرمي لة كؤتاييدا ناويان نا )كؤظيدضةند شَيوازَيك ناوةكة

سةرهةَلداني لة ووآلتي ضني لة حكومةتي هةرَيمي كوردستان وةزارةتي تةندروسيت ترس و نيطةراني 
ئةوةمان هةبوو كة ئةم ظايرؤسة دةبَيتة هؤكاري بآلوبوونةوة و دروستبووني وةبائَيك بة بنةماي ئةوةي كة 

َيمة هةموو ساَلَيك ظايرؤسةكاني وةرزي با بَلَيني ئةنفلوةنزاي وةرزي ساآلنة كاري ثَيويسيت بؤ ئةجنام ئ
(يش لة ساَلي ثار 1( و سةرةتاي مانطي )12( و )11ساَلي ثاريش ئَيمة بةردةوام بووين مانطي ) ،دةدرا

(بوو H1N1زاي وةرزي كة )بةردةوام بووين لة ِرووبةروبوونةوةي ظايرؤسَيكي تري كوشندةي ئةنفلوةن
ثَيشرت قةديم ناوي ئةنفلوةنزاي بةراز بوو، ئةويش ترسناكي بآلوبوونةوةي وةبائَيك هةبوو، بةآلم دواتر 

( يةكةمني كؤبوونةوة و دةست ثَيكردن بة ئامادةكاري لة هةرَيمي كوردستان لة 23/1ئةم ظايرؤسة لة )
( بآلوكراوة 24/1/2020ة لةطةَل دةست ثَيكردن لة )وةزارةتي تةندروسيت دةستمان ثَيكرد، ئةم ظايرؤس

بةياننامةي وةزارةتي تةدروسيت بآلكرايةوة بؤ ئةوةي وردة وردة لة دروستكردني اليةني كارطَيِرييةكةي بؤ 
هةروةها بؤ بآلوكردنةوةي هؤشياري تةندروسيت و ثةيامةكان و ناساندني بة هاووآلتيان لة  ،ليذنةكان و

( بة 12(ي ديسةمبةر ساَلي ِرابردوو مانطي )31كي طرنط بوو، ئةوةي دةيبينن كة لة )كاتي خؤيدا بابةتَي
طوَيرةي قؤناغةكان لة وآلتي ضني وةكو طومتان دةسيت كرد بة هةوكردنَيكي توندي بةشي سةرةوةي 

( لة يةكةمني حةفتة كة سةرضاوةكةي 7/1كؤئةندامي هةناسةدان و ئةويش سةرضاوةكةيان دؤزييةوة لة )
 2019ازاِرَيكي ئاذةل بوو، دواتر لة ضةند ِرؤذَيك ثاشرت ظايرؤسةكةيان دؤزييةوة ئةو كاتة ناوي بووة )ب

NCOV( و ضني يةكةم حاَلةتي مردني لة )ئيعالن كرد، كاتَيك ئَيمة لة وةزارةتي 1(ي مانطي )13 )
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ةندروسيت لةسةر دام و ( حالةت هةبوو لة بآلوكراوةي وةزارةتي ت17تةندروسيت دةستمان ثَيكرد تةنها )
( حالةتي 557( مردن لة صني هةبوو )17(ي ئةمساَل تةنها )4/1دةزطاكان و سةر ثةجيةكان لة )

ووش هةبوو لة وآلتي ضني، ِرَيكخراوي تةندروسيت جيهاني يةكةم حالةتي تووشبووي ِراطةياند لة  بتووش
اري ووهان خراية ناو ئةو ئيجرائاتانةي ( ش2(ي ئةمساَل، دواتر مانطي )1(ي مانط لة كؤتايي مانطي )30)

كة بة داخسنت و كةرةنتني كردن، دواتر تووشبووان زيادي كرد لةطةَل ئةوةش كة حاَلةتي مردنيش زيادي 
( دواتر 19-( ِرَيكخراوي تةندروسيت جيهاني ناوةكةي بةِرةمسي لَينا )كؤظيد2(ي مانطي )11كرد، لة )

(ي ئةمساَل بوو، كة خَيزانةكي 1/3ستان يةكةم حالةت لة )طةيشتة وآلتاني تر، لة هةرَيمي كورد
طةِراوةبوون لة وآلتي ئَيران، هةرضةندة ئَيمة ثَيش طةِرانةوةي وآلتي ئَيرانيش ئةو هاووآلتيانةي كة 
هةرضةندة ذمارةكةيان و سنووردار و زؤر كةم بوون دةطةِرانةوة لة وآلتي ضني كةرةنتني دةكران و 

كي تايبةت و لةاليةن تيمةكانةوة ضاودَيري تةندروسيت دةكران، زؤربةي نيشانةكاني بة دةمانةوة لة شوَينَي
هةوكردنَيكي ئاسايي بةشي سةرةوةي كؤئةندامي هةناسةدان لةطةَل جياوازكاري كة لةِرووي كلينيكييةوة 

ِرووي هَيزي كؤمةَلَيك جياكاري هةية كة ئةويش برييت ية لة زياتر هةست كردن بة بَيهَيزي و الوازي لة 
ئةو كاتي ترسناكي  ،ماسولكةكانةوة، بنةِرةت ظايرؤسةكة طوازرايةوة دةرضوو لة مرؤظ بؤ مرؤظ طوازرايةوة

( مليؤن و نيو كة بؤ 15بآلوبوونةوةكة دةسيت ثَيكرد، لة كاتي ئَيستادا لة جيهان دا دةبينن كة زياتر لة )
كة لة جيهان دا تووشبوو هةية، كة ِرَيذةي مردن لة  ( مليؤنيش دةضَيت ِرةنطة ئةم شةو تَييثةِرَينَيت16)
%(بوو، بةآلم وردة وردة ئَيستا لة جيهاندا زياتر تةركيز 5.8%( ِرةنطة بةر لةمانطَيك ثَيش ئَيستا )4.1)

بؤية ِرَيذةي مردن لةسةر ئاسيت جيهان كةم بؤتةوة، لة ِرؤذهةآلتي  ،لةسةر كةمكردنةوةي ِرَيذةي مردنة
( بةمةش ِرةوشي ِرؤذهةآلتي ناوةِراست بؤ كؤِرؤنا لة كاتي ئَيستادا بةم شَيوةيةية كة %2.5ناوةِراست)

دةيبينن لة وآلتاني دةروروبةرمان لة وآلتةكاني ناوضةكة، بةتايبةتي ئةطةر ئَيمة موقارةنة بكةين لة عرياق 
ِرَيذةي مردن، بةهؤي بةآلم ئةم ِرَيذةية كةم بؤتةوة،  ،(بوو4.8%(ة بة هؤي ئةوةي كة عرياق )4دا لة )

%( بة طوَيرةي 3.9ئةوةي كة ذمارةيةكي زؤرتر لة تووشبووان تؤمار دةكرَيت، لة هةرَيمي كوردستان دا لة )
ذمارةي ئةمِرؤكة، ضونكة ئةم ِرَيذةيةش ِرؤذانة طؤِرانكاري بةسةردا دَيت، بةهؤي ئةوةي ئةطةر بَيت و 

تووشبوون زؤر بَيت ِرَيذةي مردنةكة كةمرت دةبَيت، بةآلم تووشبوون زؤر بَيت و لة شيكارية ثةتازانييةكة 
ئةطةر تووشبوون كةم بوو ذمارةكة ِرَيذةي مردنةكة هةبوو ئةوة بة دَلنياييةوة لة ِرووي ريازياتييةوة زياتر 

( كة بةرزترينة ئةم ذمارةية دةطؤِرَي، بؤية ِرَيكخراوي 3.9( تا )3.4دةردةضَيت، تا ئَيستا لة نَيوان )
هةفتة دةيكات، حةفتانة حةفتةي يةكةم، دووةم،  روسيت جيهاني هةَلسةنطاندنةكان بة جؤرةيتةند

حةفتةي تةقيمي وةزعةكة، ئةوةي دةيبينن قؤناغةكان ئَيمة بة دوو قؤناغي يان بَلَيني بة دوو هةَلكشان دا 
ؤناغي يةكةم لة ضووينة لة هةمان شةثؤَلي تووشبوونةكة، ئةوة هةر شةثؤَلي دووةمة ئَيستا، بةآلم ق

( بوو كة بةِرَيزتان هةمووتان بينيتان كة لة هةرَيمي 3سةرةتاي مانطي بةهاري ئةمساَل لة مانطي )
%( 100كوردستان وةآلمي ئةو ثرسيارةي ليذنةي تةندروستيش دةداتةوة كة تا ضةند ِرَيذة بة ِرَيذةي )
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ةي تةشةنة كردن، بةآلم بةداخةوة لة دواي سةركةوتنَيكي باشي بةدةست هَينا لة ِرَيطةطرتن لة بآلوبوونةو
جةذني ِرةمةزانةوة جارَيكي تر كةوتينة قؤناغَيكي تري قؤناغي ترسناك كة بة قؤناغي دووةم ناوي 

%( بة موقارةنة لةطةَل 96بةآلم بةداخةوة زؤر بةِرَيذةي ) ،دةبةين، يان بة هةَلكشاني دووةم كة ثيكَيكي تر
كةي ئةو جارة ِرَيذةي مردني تَيدابوو، بآلوبوونةوة و تةشةنةكردنَيكي جاري يةكةم زيادي كرد، ئةم ثي

( حاَلةت بوو، ئةو كات بوو كة تةنها ثَينج طيان لة 391( حاَلةتةكان )13/5/2020زؤري تَيدابوو، تا )
دةستدان هةبوو لة هةرَيمي كوردستان و تةنها سَي نةخؤش لة نةخؤشخانةكان دا مابووةوة، بةآلم بةداخةوة 
دواتر وةكو بامسان كرد لةدواي جةذني ِرةمةزانةوة تةقريبةن جارَيكي تر هةَلكشانَيكي خَيرا بة 
سورعةتَيكي خَيرايي، ئةو كاتي لة هةلََكشاني يةكةم ستاندةردَيك هةية هةر كةسَيك ضةند كةس لة 

( واتا 0.7) ( كةسي تووش دةكرد، يان0.6بةرامبةري تووش دةكات ِرَيذةي تووشبوون بؤ هةر كةسَيك )
كةمرت لة ِرَيذةيةك ئةوة ثَيناسة دةكرَيت بة تةواوي كؤنرِتؤَلكردني ئةم حاَلةتة، بةآلم لة كاتي ئَيستادا هةر 

( كةس تووش دةكات، واتا كةسَيكي تر زياتر كة ئةوة دةاللةت لة ئةوة دةكات كة ئةم 1.7( )1.8كةسَيك )
ي زياترة، بؤية هةوَلي هةموو دام و دةزطاكاني نةخؤشيية لة تةشةنةكردن و بآلوبوونةوة و ترسناك

تةندروسيت هةموو وآلتانيش لة جيهان دا كة ئةو خَيراييةي بآلوبوونةوة كةم بكاتةوة و لةطةَل ئةوةش 
ضونكة هيض وآلتَيك ناتوانَي  ،ضةماوةي تووشبوونةكة ثيكةكة زؤر بة خَيرا نةِروات و بة هَيواشي بِروا

رت و سنووردار ئةم ِرَيذةية بكاتة صفر، بةآلم ئةطةر بةهَيواشي بآلوببَيتةوة دةستبةجَي لة ماوةيةكي كو
ئةوا بة دَلنيياييةوة ِرَيذةي مردن كةم دةبَيتةوة و كؤنرِتؤَل كردن ئاسان دةبَي بة نةتيجةش سيستةمي 

قؤناغي  تةندروسيت و دام و دةزطاكاني تةندروسيت ثَيِرادةطا خزمةتطوزارييةكي باشرت ثَيشكةش بكةن، لة
%( هةفتةي ِرابردوو، بةآلم بةداخةوة تا 96دووةم ئةوةي بامسان كرد بةتايبةتي لةو ماوةي ِرَيذةكةي لة )

( كاتذمَيري 24( حاَلةتي مردن هةبوو كة ئةمِرؤش ثَينج حاَلةتي نوَي تؤمار كرا لة )474دوَينَيكة )
ؤمار كراوة، زؤربةي حاَلةتةكان ( حاَلةتي مردن لة هةرَيمي كوردستان دا ت479بؤية ) ،ِرابردوو

%(ي حاَلةتةكان 60جياوازييةكي تر لةطةَل قؤناغي يةكةم ئةوةية كة نيشانةكانيان هةية، زياتر لة )
%(ي حاَلةتةكان لة قؤناغي يةكةم دا نيشانةي هةبوو، بؤية ئةو 15نيشانةكان هةبوون لة كاتَيكدا تةنها )

ة؟ بؤضي مردن يانةي الواز ببوو دةيطوت بؤضي نيشانةي نيكاتيش ئةوة هؤكارَيك بوو كة هاووآلتي متم
ة؟ ئةوا هؤكارَيك بوو لة هؤكارةكاني نةماني متمانة و بآلوبوونةوةي ئةم نةخؤشيية، حاَلةتةكانيش بة يني

(، 1.7شَيوةيةكي توندتريشن، بآلوبوونةوةي خَيراتري ظايرؤسةكة وةكو بامسان كرد لة هةر كةسَيك بؤ )
ةراني خةَلك هؤكارَيك بوو بؤ هةَلكشاني دووةم، هةروةها رؤَلَيكي نابةرثرسانةي هةندَيك خراثي باري طوز

لة دام و دةزطا و يان سؤشيال ميديا كة سيقةي لة ناو هاووآلتي كةم كردةوة، هاوكات بوو لةطةَل كردنةوةي 
بةراورد بكةين بة شوَين و ئاسايي كردنةوةي ذيان، سةبارةت بةِرَيذةي مردن وةكو بامسان كرد ئةطةر 

%( بوو لة ماوةي ِرابردوو، بةآلم دواتر ِرَيذةكةش ِرَيذةي مردن بةرزبووةوة، لة ِرووي 1كةمرت لة )
جوطرافييةوة زياتر لة شوَينة سنوورييةكان بةتايبةتي لة قةزاي ثَينجوَين و مةرزي بامشاخ هةَلكشانةكة 
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ي حاَلةتةكاني زياتر لة وآلتي عرياقيش دا كة ديسان لةوَي دةسيت ثَيكرد لة قؤناغي دووةم دا، دةركةوتنَيك
لةطةَل ئاسايي بوونةوة و هاتين مجوجؤَلي هاووآلتي ئةوةش هؤكارَيك بووة بةتايبةتي دةتوانني بَلَيني ئةو 
 ،حاَلةتانةي بةركةوتن و تووشبوون بوون لة ثارَيزطايةكي وةكو دهؤك كة مجوجؤَل لةطةَل ثارَيزطاكاني تردا

لة دةظةري طةرميان زؤرترين مجوجؤَلَي هاووآلتيان لة نَيوان ثارَيزطاكاني  ،يان بةهةمان شَيوةو لة طةرم
ردَيكي شيكاري ية لة نَيوان ئةو وعرياق و هةرَيمي كوردستان دا هةبووة، ئةوةي دةيبينن ئةوة بةراو

نَيوان قؤناغةكاني بةطشيت ِرَيذانةي باسم كرد هةم تووشبوون، هةم ِرَيذةي نيشانةكان و ِرَيذةي مردنيش لة 
دواتر قؤناغي يةكةم و قؤناغي دووةم، ئةوةش هةر بة هةمان شَيوة شيكارييةكة كة دةيبينن لة قؤناغي 
يةكةم و دووةم بة بةراورد ئةوةي ناوةِراست دةبينن كة ضةند ِرَيذةكة زؤر كةمة هةم تووشبوون، هةم 

كيان بة كؤي طشيت ية هةروةها يةكيكيشيان لة قؤناغي مردن لة ناوةِراست دا ببينن، بةآلم ئةوانيديكة ية
%( لة 28%( لة ثارَيزطاري سلَيماني ية و لة )65دووةمداية، تووشبوو بة طوَيرةي ثارَيزطا زؤرترين لة )
%(يش لة ثارَيزطاي هةَلةمة، لة 4%(ية و لة )3هةولَير بة دووةمني شوَين و هةروةها لة دهؤك لة )

( دةظةري طةرميان و هةروةها دةظةري ِراثةرينيش دةطرَيتةوة بة قةزاي including) سلَيماني وةكو دةَلَي
ِرانية و قةآلدزَي و هةروةها قةزاي كفري و كةالريش، ذمارةي ِرَيذةي نةخؤش و مردن ئةوةي كة دةيبينني 

وة لة %(ية بامسان كرد و تووشبووةكان كة دةيبينن ضاكبوو تا ئَيستا زياترة لة ِرَيذةي مانة3.9)
نةخؤشخانةكان ئةوةش ئامارةكاني ئةو ضةماوةية كة بامسان كرد بة شَيوازي ِرؤذانة، هةروةها بةو 
شَيوازةش كة دةيبينن بة شَيوازي حةفتانةية، ضةماوةكة تا ئَيستا تا ِراددةيةك لة ضةند ِرؤذَيكي ِرابردوودا 

ةو ئاراستةيةكي سةقامطري دةِروا،  واتا هةست بةوة دةكةين كة ضةماوةكة لة ثيكةك يان لة لوتكةيةكدا بةر
نة زياتر بووة و نة هَيشتا بةو خَيرايي ية نةهاتؤتة خوارةوة كة ئةوة دةتوامن بَلَيم ئومَيدَيك دةبةخشَي 
بةوةي كة ئةم ثيكة جارَيكي تر زياتر بةرز نةبَيتةوة، ئةطةر بَيت و هةموو اليةكمان زياتر هاوكار و 

ونةوة بني، بة طوَيرةي ِرؤذةكانة وةكو بامسان كرد بةطوَيرةي ِرؤذ و ثارَيزطاكان ئةو ثاَلثشيت ئةو ِرووبةِروبو
ضةماوةية و حاَلةتةكاني هةية لة هةرَيمي كوردستان دا ئةوةي دةيبينن بؤ هةر سةد هةزار كةسَيك 

( 12450ستاندةردَيك هةية ضةند كةس تووش دةبَيت، ئةوةي دةيبينن كة بة شَيوةيةكي طشيت تا ئَيستا )
دوازدة هةزار و ضوار سةد و ثةجنا تووشبوو هةية، تووشبوو هةبووة، بة طوَيرةي ثارَيزطاكانة لة دواي 

( هةروةها بؤ هةر حاَلةتَيك سَي كةس لة 26/7( يان بَلَيني تا ئةمِرؤكة كؤي طشيت تووشبووان تا )26/7)
ةو داتا و زانيارييةية كة تَيست دةكرَيت هةرَيمي كوردستان لة سةد هةزار تووش دةبَيت، ئةوة بة طوَيرةي ئ

ئةوة جطة لةوةي هاووآلتي هةية، ِرَيذةيةكيش هةية كة ِرَيذةي بزري كؤِرؤناي ثَي دةَلَين  ،و تؤمار دةكرَيت
( ئةوانةن كة ناضنة نةخؤشخانة hidden case(ي ثَي دةَلَين، ئةو )hidden caseلة ئاسيت جيهان دا )

يزانَيت كة هةَلطري ئةو ظايرؤسةية و ترسناكي لَيرةدا لةو كةسانةية كة و تَيست ناكةن هةر خؤشي نا
نازانَي هةَلطري ظايرؤسةكةية و دةبَيتة سةرضاوةي بآلوبوونةوةش، بةطوَيرةي ضاك بوونةكان ئةوةي 
دةيبينن ِرَيذةي ضاكبوون و مردن و مانةوةي لة نةخؤشخانة، ِرَيذةي تووشبووان زياتريين لة نَيوان 
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( ساَلي ية زؤرتريين، خؤشبةختانة لة ناو ثري و 39( ساَلي تا )30ن لة نَيوان طةجنةكاني نَيوان )تووشبوو
ثةككةوتةكان لة هةرَيمي كوردستان كة نيشاندةرَيكي باشة بؤية ِرَيذةي مردنيش تا ئَيستا بةو ِرَيذة زؤرة 

ةفتا ساَلي ية، كة ئةوانة ترسناكي نية وةكو ئةو وآلتانة كة كةمرتين ِرَيذة لة نَيوان تةمةني زياتر لة ح
%(يان لة 38%(يان لة ئافرةت و ِرطةزي مَيية و لة )62مردنيان زياتر لَي دةكةوَيتةوة، لة كاتي ئَيستادا )

ِرةطةزي ثياوة، هةرضةندة لة قؤناغي يةكةم )بالعكس( بوو بة تؤزَيك جياوازي لة ِرَيذةي ثياو زياتر 
( وةكو بامسان كرد لة جيهان 4,1ة بةِرَيزان لة وآلتاني دةوروبةرمان لة )بووئةوة بة طوَيرةي ِرَيذةي مردن

(ية بةآلم بةِرَيزان 3.9(، لة هةرَيمي كوردستان )5.4(، لة ئَيران )2.5دا بةآلم لة وآلتَيكي وةكو توركيا )
وآلتدا زؤرترين  من دةمةوَي ئةوة لَيرة بَلَيم كة تؤماركردن و ئةجنامداني زياترين تَيست ِرةنطة لة هةندَيك

بَي بؤية ِرَيذةكةيان وةكو وآلتي توركيا كةمرت دةردةضَيت ضونكة ئةوة بة بةراوردة بة موعادةلةيةكي بواري 
(epidemiology( ثةتازانني، بةآلم ئةوةي لة )لةنَيو ئةو كةسانةية كة تووشبوون تؤماركراوة بة 3.9 )%

رد بكرَي بةوانةي كة تَيستيان نةكردووة و تووشبوون لة واتا ئةطةر بةراو( 19كؤظيد )تاقيطة و بة تَيسيت 
%( ِرَيذةكة 3.9ئةوا بة دَلنياييةوة ) ،هةرَيمي كوردستان دا نةهاتوونةتة دام و دةزطا تةندروستييةكان

ساَلي  شةست%( زؤرتريين لة تةمةني 27كةمرتيش دةبَيتةوة، ئةوةي تةمةنةكان وةكو بامسان كرد لة )
م طةنج و تةمةنةكاني تريش بَي بةش نةبوونة لة طيان لة دةستدان، حاَلةتةكان بةسةرةوة بووة، بةآل

%(ي حاَلةتةكاني ئَيستا لة قؤناغي 3بةطوَيرةي قؤناغي يةكةم و دووةم لة هةرَيمي كوردستان دةبينن )
نةوةد  %(ي لة قؤناغي ئَيستاداية، شيكاريةكان ثشكنيين ئةجنامدراو زياتر لة سةد و97يةكةم بووة بةآلم )

بةِراسيت  ،هةزار كة نزيك دةبينةوة لة دوو سةد هةزار تَيسيت ئةجنامدراو، ئةوة بارطرانيةكي قورس بوو
هةم لة ِرووي شارةزايي و خيربة، هةم لة لةِرووي ئامادةكاري و ثَيداويستيةكان بةِرَيزان ئةوة بة ئامَيرَيكي 

بةَلكة هةموو ( 19) بةكارهَيناني كؤظيد( نوَي نةبوو بؤ PCR(ي ثَي دةَلَين، ئةم )PCRتايبةت )
نةخؤشيةكاني ظايرؤسةكان بةتايبةتي ظايرؤسةكاني هةوكردني جطةر )إلتهاب كبد ظريوسي( و ظايرؤسي 

(HIV( و )AIDS( و ئةوانة بةِرَيطاكاني تري )ELISA و ِرَيطةي تر دةستنيشان دةكرَي، بةآلم كاتَيك )
( بةكار دةهات، لة reference( وةكو سةرضاوة )confirmation( تةنها بؤ )PCRثؤزةتيف دةردةضَي )

هةر شارَيك تةنها يةك قل هةبوو لة هةولَير، لة دهؤك، لة سلَيماني، سَي جيهاز لة هةرَيمي كوردستان تةنها 
(reference لة موختةبةري صحة عامة بؤ ئةو كةسانةي كة هةَلطري ئةو نةخؤشية طوازراوةن، بؤ )

(  هةبَي تؤمار دةكرا لة بةشي ويقاية لة دائرية صحةكان بة HIVةرتي تايبةتيش )تةئكيد كردنةوة لة ك
(PCRتةئكيد دةكرا، بةآلم لةكاتي ئَيستادا كؤظيد ) (19) ( هةر هةمووي بة ئامَيريPCR دةكرَي لة )

م دةدات، ( شوَيين جياواز ئةم تَيستة ئةجنا15( ئامَير لة هةرَيمي كوردستان لة )15كاتي ئَيستادا نزيكةي )
ة بةِرَيزان؟ يان دةتوامن هةندَيك لةو كَيشانة هؤكاري بآلوبوونةوة و يثَيش ئةوة طرفتةكان ضي

تةشةنةكردني ئةو نةخؤشية بوو، زؤري مجوجؤَلي هاووآلتي تا ئَيستا ثابةندنةبووني هاووآلتي لةسةر 
يةكي زؤرينة بةِرَينمايي ية، بةآلم بةشَيوةيةكي طشيت و بةشَيوةيكةسي، ئةوةش موتلةق ن ئاسيت تاكة
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بةتايبةتي لة شوَينة طشتييةكان فةرمانةطةكاني حكومي و لة هاتووضؤي نَيوان ثارَيزطاكان، خراثي ِرةوشي 
ئابووري لة هةموو ئةو وآلتانةي ِرةوشي ئابووري خراث بَيت بة دَلنيايي لة ِرةوشَيكي ئاساييش نةك لة 

ر وآلتَيك ِرةوشي ئابووري خراث بَيت نةخؤشية طوازراوةكان ئةطةر وةزعَيكي ئيعتياديش بَي هة ،كؤِرؤنا
تَييدا زؤر دةبَيت، بةآلم لة وآلتاني ثَيشكةوتوو يان ئةو وآلتانةي كة سةقامطريي ئابووري هةية تةقريبةن 
هةندَيك نةخؤشي طوازتراوة هةية هةر نةماية ئةوان كَيشةي نةخؤشي نةك طوازراوةكان درَيذخايةنةكانيان 

كو زةغت و كلية و نةخؤشيةكاني دَل و ئةوانةيان هةية، بةآلم لة ِرةوشي ئابووري بةداخةوة لة هةية وة
بؤية دةوري هةبوو،  ،هةرَيمي كوردستان ِرَيطر بووة لة ئَيمة بؤ كؤمةَلَيك لة ئيجرائاتةكان و بةردةوام بوون

ؤمةَليك ناونيشاني تايبةتي هةية لة ِرؤَلي ميديا و طةياندني ثةيامةكان ِرؤَلَيكي الواز بووة بةداخةوة و ك
بواري سِركردن  ،هةم ثزيشك هةم كارمةنداني تةندروسيت ،عيناية مورةكةزة ذمارةيان زؤر سنووردارة

بةتايبةتي لة ضاودَيري ضِري هةناسةدان، ترس و دَلةِراوكَي لة ناو ستايف ثزيشكي كة نزيكةي زياتر لة سَي 
ثزيشك و فةرمانبةراني كةرتي تةندروسيت حكومي تا ئَيستا تووشي سةد و ثةجنا كارمةندي تةندروسيت و 

ئةو نةخؤشية بووة و بةداخةوةش ثَينج قورباني طيان لة دةستدانيش هةبووة بة كؤِرؤنا لة ناو ميالكي 
وةزارةتي تةندروسيت، هةروةها ذمارةيةكي زؤر نةخؤش خؤيان دةشارنةوة يان شةرم دةكةن بَين تَيست 

شارنةوة بةهؤي ئةوةي لة ِرووي كؤمةآليةتييةوة دادةبِرَين و لةكةرةنتني و مانةوةيان لة خؤيان دة ،بكةن
نةخؤشخانة ِرةنطة ئةوةش هؤكارَيكة بؤ بآلوبوونةوة، جَيبةجَي نةكردني سزاي ثابةند نةبوون لة هةرَيمي 

غةرامة بكرَي،  ة كة ئةوةي ماسك لةبةر نةكات سزاييكوردستان تا ئَيستا هاوشَيوةي هةندَيك وآلت ني
جياوازي لة نَيوان بِريار و ِرَيكارةكان بةداخةوة بةهؤي كؤمةَلَيك لَيكدانةوةي جياواز و بريوبؤضووني 
جياواز ئاسانكردن و شل كردنةوةي لة شوَينَيك بؤ شوَينَيكي تر بة موقارةنة كة لة دةرةجنام تةئسرياتي 

َيذة جياوازةكاني كؤمةَلطا جطة لة وةزارةتي لةسةر هةموو هةرَيمي كوردستان دا دةبَيت، ضني و تو
تةندروسيت و هةندبَيك وةزارةتي ثةيوةنديداري وةكو ناوخؤ و ثةروةردة، هةروةها وةزارةتةكاني 
طواستنةوة و طةياندن و كؤمةَلَيك وةزارةتي تر، ئةوقاف، جطة لةو وةزارةتانة بةآلم ضني و توَيذةكان لةسةر 

ِرؤَلَيكي طةورة ببينن لة  ،مَيكي توندي بآلوكردنةوةي ئةو ثةيامة نةبووةئاسيت تاك كةس بةداخةوة ثةيا
( ئةوانةي قيادةي موجتةمةى دةكةن بتوانن هاوكار و ثاَلثشت بن community leaderناو وةكو دةَلَي )

بؤ كةمكردنةوةي ئةو ترسناكي ية، ئاماجني وةزارةتي تةندروسيت بؤ كةم كردنةوةي ِرَيذةي توشبوون و 
ذةي مردن بووة، ثالني سرتاتيجي ئةو هاوكاري و هةماهةنطيية بووة و هةروةها ئةجنامداني زؤرترين ِرَي

ثشكنني و طةِران بةدواي طومان لَيكراوان يان نةخؤشاني هةَلطري ئةم ظايرؤسة لةطةَل كؤكردنةوةي داتا و 
( دروست كرا، ثَيي 2اي مانطي )زانياري و هةروةها تيمةكاني وةآلمدانةوةي خَيرا كة تا ئَيستاش لة سةرةت

( دؤزينةوةي حاَلةتةكانن تيمة طةِرؤكةكانن لة هةموو قةزا و ناحيةكان الوباءدةَلَين ئةوانةي تيمي )رصد 
لةسةر سنوورةكان تا ناو سةنتةري شارةكان، هةروةها ِرَيطة ضارةسةركردني ئةو ثةيوةنديانةي لة كاتي 

بؤ دووركةوتنةوة لة كاتي يان لة كةساني مةترسيدار و باشرت  مةترسي  و ئةوانةي كة بةشداري ثَيكردن
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كردني تواناي تاقيطة بامسان كرد ِرَيطةضارةكاني ثَيوةرةكاني تايبةت بة خؤثاراسنت و تووشبوون، 
ضاالكييةكاني تايبةت بة دابِران مةبةست لَيرة كةرةنتينة، ثَيداويسيت تايبةت بة ضارةسةركردني 

ا دَلنيابوونةوة لة خزمةتطوزاريي ثاَلثشيت لةِرووي كرداري و لؤجستييةوة ئةوانةي حاَلةتةكانيش، هةروةه
كة خزمةتطوزاري زياتري ثَيويستة بؤ ئةو هةَلطرانة، هةروةها تواناي بةِرَيوةبردني ثرؤطرامةكاني 

ةوام فرياكةوتن، ثالن و ِرَيكارةكاني وةزارةتي تةندروسيت بؤ ِرووبةِرووبوونةوةي ئةم نةخؤشية بةرد
هةروةها لة ليذنةي  ،طؤِرانكاري لةطةَل ِرةوشةكةدا دَيت بةردةوام لة ليذنةي باآلي وةزارةتي تةندروسيت

باآلي جَيبةجَيكردن لةسةر ئاسيت وةزارةتةكان و ليذنةي باآل لة هةرَيمي كوردستان دا بةطوَيرةي ِرةوشةكة 
ينَيت بة طوَيرةي ثَيداويسيت، هةروةها ثالن و تةقيمي ِرةوشةكة ثالن و ِرَيكارةكان جياوازي بةخؤوة دةب

واتا ئةطةر وةبائةكي سةريع ِرووبدات، بآلوببَيتةوة ئةوة ضؤن ِرووبةِروو  ،هةبووة بؤ كاتي هةَلكشاني خَيرا
دةبَيتةوة؟ بة ض ثالنَيك بةردةوامي و توندكردن بةتايبةتي لة بواري قةدةغةي هاتووضؤ؟ تةنانةت طةيشتة 

ةغةي هاتووضؤي ثيادةش بطرَيتةوة، هةروةها هةموو كؤمةَلطة وةكو تووشبوو ِراددةي ئةوةي قةد
طومانلَيكراو لةو حاَلةتة كة كاتَيك وةبائةك دةبَي وةكو طومانلَيكراو سةير بكرَي بؤ ئةوةي هةموو 

ين بؤ لة ماوةي رابردوو ِرؤَلَيكي طةورة و باشي بي( 122) ئيجرائةتةكان وةكو داناني هَيَلي طةرم يان ذمارة
طةيشنت بة نةخؤشةكان و دةستنيشانكردنيان، هةروةها حاَلةتي بَي نيشانة كة لة ئَيستادا ئةو بِريارة 
دةرضوو، ئةوانةي بَي نيشانةن يان باري سووكة لة ماَلةوة دادةنيشن بؤ ئةوةي كةمرتين ترسناكي و بَي 

م ناوةند و توند دةطةيَينرَيتة متمانةيي لة ناو هاووآلتيان دا بهَيَليتةوة، حاَلةتةكاني ديكة ما
نةخؤشخانةكان، هةروةها طةياندني خزمةتطوزاري ثَيويست بؤ نةخؤشة درَيذخايةنةكان لة ِرَيطةي تيمي 
ثزيشكي كة لةسةرةتاي ئةو وةبائةوة كؤمةَلَيك تيمي طةِرؤك هةبوولة كاتي قةدةغةي هاتووضؤ، 

ةكو ثالن جَيبةجَي كراوة، قؤناغ بة قؤناغ لةطةَل كةمكردنةوةي قةدةغةي هاتووضؤ قؤناغ بة قؤناغ ئةوة و
هةَلطرتين قةدةغةي هاتووضؤ و هةروةها ئاسايي كردنةوةي ذيان بةتايبةتي فةرمانبةرةكان و كردنةوةي 
دةوام و شيفتةكان و هةروةها ضاودَيري كردني ئةو موةزةفانةي كة هةَلطري نةخؤشية درَيذخايةنةكانن 

دةوام لة دابني كردن و كةرةستةكاني ثاككةرةوة وةكو تةعقيم و كةرةستةكاني يان دووطيانن، هةروةها بةر
خؤثارَيزي، بةتايبةتيش ِرَيكارة توندةكان لة خاَلة سنوورييةكان و تا ئَيستاش قةدةغةي طةشتةكان و 

ين طةشتياران لة دةروازة سنوورييةكان و لة فرؤكةخانةكان، هةروةها زياتر طرتنةبةري ِرَيكارةكاني ئؤنال
يان بَلَيني ئةوةي كة فَيركردني ئةلكرتؤني وةكو بةديل، ِرشاندني شوَينة طشتيةكان، داناني تيمي وةرطرتين 
ثلةي طةرمي جةستةيي، ئةوة هةموو ِرَيكارةكانن نةضمة سةري بةدرَيذي بة تةفصيل، هةروةها ثالن بؤ 

ثةبةندبوون بة ِرَينمايية  قؤناغي ئاسايي كردنةوةي ذيان وردة وردة دةسيت ثَيكردووة و مةرجي
تةندروستييةكان بةتايبةتي لة هةمووي زؤرترين و طرنطرتين دوو ِرَيكار هةية ئةويش كة داناني ماسك و 
دوور كةوتنةوة تا مةتر و نيو، دوو مةتر لة يةكرت ئةوا ترسناكي زؤر كةم دةكاتةوة لة تووشبوون، هةروةها 

ستةمي دؤزينةوةي بةركةوتةكان لة هةَلكشاني يةكةم يةكَيك لة نَيوان ثارَيزطاكاني عرياق ثتةوكردني سي
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( تا ئَيستا دةكرَي بةآلم لة قؤناغي contact tracingسةركةوتنةكاني ِرَيطةطرتن لةو بآلوبوونةوة )
يةكةم زؤر كرا، ضونكة هةر كةسَيك كؤنتاكت باية، طومانلَيكراو باية، كؤمةَلَيك كةساني دةوروبةر و كةسة 

( دةكرا مةسح دةكرا بؤ ئةوةي بتوانَي زؤرترين تووشبوو screening( دةكرا يان )tracing) نزيكةكاني
بدؤزينةوة، لةسةر ئاسيت وةزارةت باسم كرد ِرَيكارةكاني كارطَيري و دارايي بةو شَيوة بووة كة ليذنةي باآل 

تا ِراددةيةك ثشوو داندرا،  داندراية بة بِرياري ئةجنومةني وةزيرانيش لةِرووي كارطَيرييةوة فةرمانطةكان
دواتر بة قؤناغ و بةِرَيذةيةكي كةم كراوةتةوة، فرياكةوتين خَيرامشان باس كرد كة ئةكتيظ كرا بؤ تيمة 
طةِرؤكةكان، خزمةتطوزارييةكاني تةندروسيت ئةساسييةكان وردة وردة كرايةوة وةكو كوتاني منداآلن 

ها ئاسانكاري بؤ بواري بازرطاني خؤراك و دةرمان و ضاودَيري دايكاني دوو طيان و ئافرةتان، هةروة
ثَيداويستييةكاني ِرؤذانة بؤ طةيشنت بة هةرَيمي كوردستان بؤ دوور كةوتنةوة لة دروستبووني هةر 

( نووسراو و فةرمان و ِرَينمايي و طشتاندن لة وةزارةتي 220قةيرانَيكي نةخوازراو، بةمةش زياتر لة )
انة هةمووي ثةيوةندي بة نةخؤشي كؤِرؤنا هةبووة، لةو قؤناغةدا وةزارةتي تةندروسيت دا دةرضووة ئةو

ناوخؤ ِرؤَلَيكي طةورةي بيين بة سوثاسةوة كة بةِرَيز جةنابي وةزيري ناوخؤ لَيرةية بةردةوام ِرؤذانة و لة 
اددةيةك كة كؤبوونةوةكان بة هةماهةنطي و جَيبةجَيكاري ئةم ِرَينمايي و ِراسثاردة و بِريارانة طةيشتة ِر

ِرؤَلَيكي طةورة لة ثاَلثشيت هاووآلتيان و ذوورةكاني ئؤثةراسيؤن و ثارَيزطاكان و ئيدارة سةربةخؤكان بؤ 
 سةركةوتن بةسةر ئةم ِرَيكارانةدا.

بةِرَيزان لة ِرووي داراييةوة جطة لةوةي كة وةزارةتي تةندروسيت تةرخانكراوي مانطانةي شةش مليار  
وةكو ِرؤتيين ثَيش كؤِرؤناش واتا لة ساَلي ثار و ثَيراريش، ئةم تةرخانكراوة كة ديناري عرياقي هةية 

%(ي ئةم تةرخانكردنة وةكو بودجةي ِرؤتيين دةرمان و 70ِرَيذةيةكي زؤري دةتوامن بَلَيم زياتر )
ش ثَيداويسيت ثزيشكي لة ماوةي ثَينج مانطي ِرابردوودا بؤ كؤِرؤنا خةرج كراوة، بةآلم ضةند جارَيكي

بودجةي تايبةت بؤ نةخؤشي و ِرووبةِرووبوونةوةي كؤِرؤنا دابني كراوة لة يةكةم بودجةدا زياتر لة ضوار 
مليار دينار، بودجةي دووةم ضوار مليار ديناري ديكة، جارَيكي ديكة ثَينج مليار دينار و هةروةها سَي مليار 

و بِريارة دوو مليار ديناري ديكةش بؤ هةرَيمي دينار و نيو لة ِرَيطةي وةزارةتي تةندروسيت عرياقي فيدراَل 
 ،كوردستان بنَيرن كة يةك ملياري طةيشتووة و ئةمِرؤ نووسراو كراوة و داوا كراوة ملياري دووةميش بطاتن

ئةويش لة نزيكرتين كات دا هةر هةموو بودجةكاني تةرخان كراوة ئةوة بؤ وةزارةتي تةندروسيت بووة و 
بةطوَيرةي ئةو ثَيوةرةي كة لة وةزارةتي  ،ية طشتييةكاني تةندروسيت دابةش كراوةبةسةر بةِرَيوةبةرايةتي 

دارايي لة سةري دا ثةيِرةو دةكرَي و هةموو بةِرَيوةبةرايةتي طشتييةكاني تةندروسيت لة ناو ثارَيزطاكان و 
خؤثارَيزي و  لة قةزا و ناحيةكان دةستكراوة بوونة بؤ دابينكردني ثَيداويستيةكاني دةستنيشان كردن،

ئةوة بة شَيوةيةكي طشيت كة دةتوانني بَلَيني بودجةي زياتر لة كؤي طشيت نزيكةي  ضارةسةركردنيش، بؤية
زياتر لة ثازدة مليار دينار تةنها بؤ ثَيداويسيت ثزيشكي و بةتايبةت ئةم بودجةية خةرج كراوة لةاليةن 

%(ي 70بةآلم وةكو طومت زياتر لة ) ،ا بووةحكومةتي هةرَيمي كوردستان و سَي مليار و نيويشي لة بةغد
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بودجة ئاساييةكةي خؤمان ئي مانطانة لة ماوةي ِرابردوودا بؤ كؤِرؤنا خةرج كراوة، ئةوة تةنها بؤ وةزارةتي 
تةندروسيت، من دَلنياشم بةِرَيز جةنابي وةزيري ناوخؤش دةخياتةِروو كة لة ثارَيزطاكاني، لة ئيدارة 

ي  ناوخؤ و وةزارةتةكاني تريش ضةند جارَيك بودجةي تايبةت بؤ ئةم ِرَيكارانة سةربةخؤكانيش و وةزارةت
خةرج كراوة، بؤية بة مليارةها دينار ئةذمار دةكرَي كة حكومةتي هةرَيمي كوردستان بؤ 
بةِرةنطاربوونةوةي ئةم نةخؤشيية خةرجي كردووة، ئةوةي دةيبينن تةنها ئةوةي ِرةنط كراوة لة بودجةي 

ةندروسيت عرياقي فيدراَل بووة، بةآلم كؤي طشيت كة زياتر لة ثازدة مليار دينارة، لة ليذنةي وةزارةتي ت
باآلي سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران ضةندين جار كؤبوونةوة كراوة و ِراسثاردةكان و بِريارةكان لةسةر 

بووني خودي بةِرَيز ئاسيت حكومةت لةسةر سرتاتيجيةتي كاركردني وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان بةئامادة
جةنابي سةرؤك وةزيران و جَيطري سةرؤك وةزيران و وةزيرة ثةيوةنديدارةكان و هةندَيك لة ِراوَيذكاران، 
هةروةها ِرَيكخراوي تةندروسيت جيهاني بةردةوام لةطةَلمان بوونة و ِرؤذانةش لةِرووي شيكاري و 

كان لةطةَلمان لةسةر هَيَلن، تةنانةت رَيكخراوي هةَلسةنطاندنةكان و ثةتازانييةوة لةسةر بنةما زانستيية
تةندروسيت جيهاني ئؤفيسَيكي لة ناو وةزارةتي تةندروسيت كردؤتةوة وجودي حزووريان بؤ بةردةوامي 
ِرووبةِرووبوونةوي ئةو نةخؤشيية، تا ِراددةيةكي باش هاوكار بوونة و دةتوامن بَلَيم هاوكارييةكانيان باس 

ي تري وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان وةكو باسم كرد، هةروةها لة ذووري بكةين و كؤبوونةوةكان
ئؤثةراسيؤنةكان بةِرَيوةبةري طشيت تةندروسيت لة ثارَيزطاكان و ئيدارة سةربةخؤكان ئةندامَيك و 
بِرياردةرَيكي ئةكتيظي ذوورةكاني ئؤثةراسيؤنةكان بوو و بةهةماهةنطي و تةنسيقةكي زؤر باش ِرَيكارةكان 

سيقي هةموو اليةك ضؤتة ِرَيطا و بةسوثاسةوة ثاَلثشيت وةزارةتة ثةيوةنديدارةكانيش وةكو بامسان بة تةن
 كرد بةطوَيرةي ثَيداويستية، تا دةطاتة قاميقام و مودير ناحيةكانيش.

 / جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: امحد محة صاحلبةِرَيز هَيمن 
بؤ ئةوةي وةآلمي ثرسيار بدرَيتةوة باشرتة،  ،بكةيتةوةكاك دكتؤر ئةطةر يةك تؤز ئاطات لة كات بَيت ضِري 

 سوثاست دةكةم.
 بةرزجني/ وةزيري تةندروسيت: حسني بةِرَيز د.سامان

باش، بةرةو خةالص بوون دةضم، ئةوة هةموو ئيجرائاتةكان من ناضمة سةر ئيجرائاتةكان، هةوَل دةدةم 
كة دةيبينن، ِرَينماييةكاني طةشت كردن و ئةوة ئيجرائاتةكاني خؤثارَيزية، لة ناو ئةو شوَينانةي 

جيابوونةوة و قوتاخبانة و شوَينةكاني ثةرستطا و ئاينييةكان و هةروةها شوَينةكاني ناو قةرةباَلخي ناو 
كؤمةَلطا، كؤمةَلَيك لةِرووي ئةليكرتؤنييةوة سوود لة داتا و زانياري كؤكردنةوةكان وةرطريا لة هةمووي 

( كة ئةو ثؤرتاَلة ئَيستاش لة تةواوي ئةو كةسانةي لةسةر Kurdistan healthطرنطرت كة ثؤرتاَلي )
مسارت تةلةفؤن بن دةتوانن ئةكتيظي بكةن، لة داهاتوودا بةرنامةيةك هةية سوودي لَي وةربطريَي بؤ 

(َيكة بة dashboardكةرةنتني كردن و دؤزينةوةي حاَلةتةكان بةشَيوازَيكي زياتر، ئةوةي دةيبينن )
(ة dashboardلةطةَل فةرمانطةي ميديا و زانياري لةسةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران ئةم ) سوثاسةوة
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(ةكاني نَيودةوَلةتي، باسي dashboard( دةكرَيت و هاوشَيوةي )updateبةردةوام هةموو دةقةيةك )
ن و ( و بآلوكراوةكان هةم لة تةلةفزيؤposter( و )leafletهؤشياركردنةوةي تةندروستيم نةكرد كة )

(materialةكان هةم بؤ بآلوكراوةي ضاث كراوةكان بةشَيوةيةكي باش بآلوكرايةوة)،  بةتايبةتي ِرَيكخراوي
تةندروسيت جيهاني ِرؤَلي هةبوو و فةرمانطةي ميديا و زانياري بةباشرتين شَيوة و كواَليت ظيديؤ و 

ِرؤذانة تا ئَيستاش بآلو دةبَيتةوة كة سثؤتةكاني بؤ وةزارةتي تةندروسيت و لة دام و دةزطاكاني ِراطةياندن 
جَيطاي باسكردنة، هةروةها ضةند توَيذينةوةيةكي زانسيت دةسيت ثَيكردووة بؤ توَيذينةوة لة بوارة 

هةروةها ضةندين  ،جياوازةكاني نةخؤشي كؤِرؤنا، تيمةكاني فرؤكةخانة و تيمةكاني سةر سنوورةكان
(guidelineضاث كرا بؤ ثزيشكان هةروةها ب ) ؤ هاووآلتيان و ِرَينماييةكان بؤ ضني و توَيذة تايبةتةكان بؤ

منونة بؤ وةزارةتي ئةوقاف بؤ مامؤستاياني ئايين و هةروةها بؤ ناو بازاِر و شوَينة طشتييةكان، بؤ 
ضَيشتخانةكان، هةروةها بؤ وةزارةتي ثةروةردة و بؤ مامؤستايان و قوتابيان، بؤ تاقيكردنةوة، هةموو 

( طشتاندن و ِرَينمايي بآلوكرايتةوة، ئةوة كة دةيبينن ئَيمة ثرؤذةيةكي زؤر طرنطة 220كرد ) ئةوانة باسم
بوو بة هاوكاري و سثؤنسةري كؤمثانياي فاست لينك بؤ ئةنتةرنَيت توانيان تيمةكاني طةِرؤك هةم ثاَلثشيت 

ةند ثةيوةندي وةرطرياوة ( بكةن كة دةيبينن ذمارةكان، حاَلةتةكان ض122و ثشتطريي ئةو تيمانةي ذمارة )
(ةكانة، ِرؤذانة هاووآلتي ضةند تةلةفؤن callو ضؤن تا ئَيستاش ئةكتظة ئةوةي دةيبينن هةموو ذمارة )

(، لةِرؤذي كةرةنتني و قةدةغةي هاتووضؤ زؤر سوودةكي يةكجار زؤري هةبوو ضةندي 122دةكات بؤ )
ة لة نةخؤشخانة، ئةوة ئةو بابةتةية كة بةدواداضوون كراية و ضةندي داخيل كراية، ضةنديش ماوةتةو

( تيمي طةِرؤك هةبووة بؤ طواستنةوةي طومان لَيكراوان و 164ثةيوةندي بة تيمة طةِرؤكةكان هةية، )
كةرةنتني كراوةكان، بةسوثاسةوة هَيزةكاني زَيِرةظاني لة وةزارةتي ناوخؤ ثاَلثشت بوونة لة ِرَيطةي تيمة 

كان لةطةَلمان بوون بة خؤيان و ئةمبوآلنسةكانيان، هةوَلدراوة ِرؤذانة تةندروستية ثزيشكيية سةربازيية
ِراطةيةندراوةكاني وةزارةتي تةندروسيت بآلوبكرَيتةوة و لةطةَل ماوة بؤ ماوة كؤنطرةي ِرؤذنامةواني بؤ 
طةياندني ثةيامةكان بة هاووآلتيان، ناضمة سةر سيمينار و كؤبوونةوة زانستييةكان و ئةوانة، ئةوة 

(material ،ةكانن، لةِرووي دةروونييةوة كؤمةَلَيك كار كراية ئةوةي دةيبينن لة ِراثؤرتةكاني بةردةستتان)
تةندروسيت دةرووني ضونكة فؤبيايةك و ترس و دَلةِراوكَي لة نَيو هاووآلتي لةسةر ئاسيت جيهان دا ئَيستا 

يهاني كاري لةسةر كراوة، لة بؤ ئةم نةخؤشية دروست بووة، بة هاوكاري ِرَيكخراوي تةندروسيت ج
(نيش بؤ ئةو حاَلةتة CT scan(و ئَيستا )real time PCRتاقيطةكان وةكو بامسان كرد تةنها بة )

ترسناكةكان ئةوانةي كة ئيلتيهابيان زؤرة لة دةرةجةي توند دانة بةكار دةهَيندرَيت، دابني كردني كييت 
ندَيك وآلت يان ِرَيكخراوَيكي نَيودةوَلةتي بة ثشكنني، كييت ثشكنني هةر هةمووي جطة لةوةي كة هة

هاوكاري هَينابَييت ئةوةي تر تَيسيت ثشكنني هةر هةمووي لة بةِرَيوةبةرايةتي ية طشتيةكان لةسةر ئةو 
بودجانة دةكِرَي، ئةوةش دةيبينن كة لة بةغداش بؤمان هاتيَب بةو شَيوازة و بةو ِرَيذانة دابةش كراوة، 

(poolingِرةنطة با )( ،س كرابَيpooling( بةِرَيزان بؤ )screening( بةكار دَيت بؤ )بةكار دَيت، حبث )
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( بةكار نايَي بةتايبةتي لة كاتي ئَيستادا poolingبةآلم بؤ طومان لَيكراوَيكي تةواو كة نيشانةكاني هةية )
( 200بطري ئةو )( كةس وةر200كة زؤربةيان نيشانةيان هةية، بةآلم ثَيشرتلة طةندَيك دا كة دةتويست )

(ي بؤ بكةي، ِرةنطة هةر ثَينج تَيست لة يةك تَيست دةكرا ئةطةر single( تَيسيت )200شةرت نةبوو )
(positive( باية، ئةوة ثَيي دةَلَين )pooling ِرَيطايةكي زانسيت ية و لة بواري توَيذينةوة و )
(screeningبةكار دَيت، بةآلم ئةطةر بَيت و بؤ نةخؤش بة )كار بَي نةخَير بؤ نةخؤش بةكار ( )مسح

( دةبَي كة باس لةوة كرابَيت هي نةخؤش poolingنايَي بؤية ِرةنطة هةَلة تَيطةيشتنَيك لةو بوارةي )
( single(يش هةبَي لة ثَينجان هةر ثَينجي بة تَيسيت )positiveتَيكةَل دةكرَي، نةخَير، ئةطةر )

( بةكار نايَي لةبةر زؤري poolingبةآلم لة كاتي ئَيستا ) دةكرَيتةوة تاوةكو دةستنيشان بكرَي كامةيانة،
(ة نامةوَي بضمة سةري بة دوور و درَيذي مةسةلةي تةعقيم infection controlحاَلةتةكان، ئةوةي )

كردن و مةوزووعي بةكارهَيناني ماددة ضاككةرةوةكان، دةست بةجَي لةسةرةتاي بةهاري ئةمساَل لة كؤتايي 
ت دةستبةجَي نةخؤشخانةكان ئامادة كران و شوَينَيك بة ثؤلني كردن بؤ منونة عيادةي ببوورن مانطي شوبا

خارجيي كة وةربطرَي و دواتر تةحويلي نوسنت بكات، لة هةر شارَيك ضةند نةخؤشخانةيةك داندرا و 
كرد بة  بةسوثاسةوة خَيرخوازان و بةخشةران و خواثَيداوان لة زؤر لة ناو شار و قةزا و ناحيةكان دةستيان

دروستكردني نةخؤشخانةي خَيرا سوودَيكي زؤريشي هةبوو تا ئَيستاش بةكاردَين، ضةند 
نةخؤشخانةيةكيش بةتاَل كرا بؤ ئةوةي بةكار بَيت بؤ نةخؤشاني كؤِرؤنا و ئةوةي دةيبينن ئةو 

كي زؤر قورس و ( دؤالرة، بةآلم بةِرَيزان ئةوة بارَي15ثَيداويستيانة ثزيشكيةية كة بةاليةني كةم نزيكةي )
طرانة لةسةر دام و دةزطاي تةندروسيت دروست دةكات، ئةم جلكةي دةيبينن لةسةر جلكَيكي ترة كة سثي 

( نزيكةي بة هةردوو جلك و بة ثَيداويستيةكاني دةست و عةينةك و ئةوانة نزيكةي PPEية ثَيي دةَلَين )
( هةزار تا 120ري كة سةرةتا زياتر لة )( دؤالر تةكليف دةكات ئةوة جطة لةهةر تَيستَيكي موختةبة20)
( دؤالرة هةر تَيستَيك بة ضوار 30( تا )25( هةزار بوو، بةآلم لة كاتي ئَيستادا لة حدودي )150)

( ئةوة بؤ ئةوةي بزانن كة خةرجيةكان تةنها لةسةر ئةوة بووة، extraction( و )VTMبةشةكاني )
اودَيري ضِر هةية كة هةناسةي دةستكردي تَيدا بةكار ( قةرةوَيَلةي ض206ضاودَيري ضِر بةكؤي طشيت )

(ة ئةويش هةر عيناية CPAP maskبَيت، بةآلم هةر هةموويان هةناسةي دةستكرد نية، هةندَيكيان )
(ي ثَيويستة بؤ تَير CPAP maskمورةكةزةية واتا تةخدير ناكرَي مرؤظةكة لة هؤشي خؤيةتي بةآلم )

(، هاوكارييةكان بةو fast care( بوو تيمةكاني )fast careةوة )كردني ئؤكسجني، ئةوةي باسم كرد ئ
شَيوةية دابةش دةكرَيت بة طوَيرةي ئةو ِرَيذةيةي كة لةسةر ئةو بنةماية ماوةي ساآلنَيكي زؤرة لةسةر ئةو 
بنةمايةي وةزارةتي دارايي هاوكاريية تةرخانكراوةكاني بودجة دابةش دةكرَيت، ئةوانةي دةيبينن ناوي ئةو 

َيكخراوانةية كة هاوكاريان بؤ هَيناوين، ئةوانةي دةيبينن ناوي هةموو ئةو ِرَيكخراوانةية و ضةنديان ِر
هَيناية، كؤمةَلَيك كؤمثانيا و ِرَيكخراوي نَيودةوَلةتي و قونسوَلخانةو دةوَلةتان و خةَلكي خَيرخوازيش 

(localي و نَيودةوَلةتي، لة ئيجرائاتةكان باس دةكات كة ضؤن مةو) ،زووعي ئاسانكاري بؤ ض تيمَيك كراوة
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من دةمةوَي لَيرة باسي ئةوةش بكةين كة هةندَيك لة دةرمانةكان ضاودَيري و داخسنت و سزا دراية لة 
سةرةتاوة ئةوانةي كة هةوَلدرابَيت ئةو وةزعة بقؤزنةوة تةنانةت ثرسياري دةرمانةكةش لةاليةن ليذنةي 

جواب بدةينةوة نرخي دةرمانةكة و هةروةها سةبارةت بة  تةندروسيت باس كرا كة دواتر دةتوانني
ظاكسينيش تا ئَيستا هيض ظاكسينَيك لة وآلتاني جيهان دا بة كؤتايي ِرانةطةيةنراية بة فةرمي، هةر لة 
قؤناغي دؤزينةوة و بةرةو كؤتايي ضوونة، بةدَلنياييةوة ئةطةر ظاكسينَيك بدؤزرَيتةوة ظاكسني هةموو 

طةي حكومةتي عرياقي فيدراَل وةكو بةرنامةي نيشتيماني بؤ هةرَيمي كوردستان دابني ظاكسينةكان لة ِرَي
دةكرَي، تا ئَيستا هةرَيمي كوردستان ظاكسيين نةكِريوة بؤ نةخؤشيةكاني تريش، بةآلم بؤ كؤظيد تا ئَيستا 

نةمان لةطةَل ة، لة كاتي دةرضووني بة دَلنيياييةوة ئَيمة ثةيوةندييةكي زؤرباشي ِرؤذايظاكسينيش ني
وةزارةتي تةندروسيت و خودي بةِرَيز وةزيري تةندروسيت عرياقي فيدراَل هةية، ضةند جارَيك سةرداني 
بةغدامان كرد، بةَلَيين داوة لة كاتي دابني كردني ثَيداويستييةكان بةتايبةتي ئةطةر ظاكسني بَيت بؤ 

ايبةتي ظاكسيين ئةنفلوةنزاي وةرزي كة هةرَيمي كوردستان هاوشَيوةي ئةوةي كة لة ساآلني ثَيشوو بةت
بؤمان دابني دةكةن، ئةوانة هةندَيك لة كَيشة و طرفتةكاني ترة كة لة كاتي ئَيستادا ئَيمة ثرؤذةيةكمان لة 
ليذنةي باآلي سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران خستةِروو كة لة ضةند بِرطةيةك ثَيك دَيت و دواتر 

تان ثَيشان بدةين كة كؤمةَلَيك بِرطة لة خؤي دةطرَيت هةم لةسةر ئاسيت دةتوانني ئةم ثرؤذةية بة بةِرَيز
( كردني مانطانة و كؤمةَلَيك ِرَينمايي و ِراسثاردة بوو كة supportتةمويل كردن، دامةزراندن هةروةها )

لةاليةن وةزارةتي ناوخؤ و ذوورةكاني ئؤثةراسيؤن زؤربةي ضؤتة بواري جَيبةجَي كردن، لةسةر ئاسيت 
 ةِرَيوةبةرايةتي ية طشتييةكان بةِرَيزان ِراثؤرتةكان زؤر ورد..ب

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا
 بةِرَيز وةزيري تةندروسيت. 

 بةرزجني/ وةزيري تةندروسيت: حسني بةِرَيز د.سامان

 وابزامن يةك دةقةم ماية.
 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا

بضيتة سةر ثالنةكة، ضونكة ئَيمة مةبةستمان ثالنة بؤ داهاتوو، زؤر زؤر طرنطة دةمانةوَي بزانني  يةكسةر
 ة؟ دةستتان خؤش بَي.يثالن بؤ داهاتوو ضي

 بةرزجني/ وةزيري تةندروسيت: حسني بةِرَيزد.سامان
زان ثَيشبينييةكان لةطةَل تةقريبةن هةر لةسةر قسةكةي بةِرَيزت ئةطةر بضينة سةر ساليدي ثَيشبينييةكان، بةِرَي

تيمي ِرَيكخراوي تةندروسيت جيهاني، ئةوة ثَيشبينية، ِرةنطة ئةطةر ئيجرائاتةكان باشرت بكرَيت ئةو ثَيشبينية 
كةمرت بَيت، ِرةنطة زياتر بَيت، بةآلم وةكو ثَيشبيين بة تةقيمي ئَيستا ئةوةي كة تا نيهايةتي مانطي شوباتي داهاتوو 

( هةزار تووشبوو كة حاَلةتي سووك و توند و مةترسيداري تَيداية، بةو شَيوةية بَي دةبَي 120نزيك دةبينةوة لة )
( ئامَيري هةناسةي دةستكرد و 280( قةرةوَيلة ئامادة بكةين بؤ داخيل بوون و نزيكةي )6000ئَيمة نزيكةي )

( 2500لة ِرَيذةيةكي ستاندارد كة )ضاودَيري ضِركردن دابنَيني و ضةندثشكنينمان ثَيويست  دةبَي، نزيك بووينةوة 
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(يش زياتر ثَيويستة كة PPE( زياتر دةكرَي، لة ضةند )2300مةفرووزة ِرؤذانة بكرَي، ئَيستاش نزيكةي )
( دةبَي، دابينكردني بودجةي بة ثةلةي مانطانة لةطةَل بةكارخستين هةندَيك لة كارمةنداني 716000)

بؤ ئةوةي بتوانني ِرةوشي  ،سِركردن و ثزيشكاني ثسثؤِري سِركردن تةندروسيت بواري سِركردن يان ياريدةدةري
 خزمةتطوزاري عيناية مورةكةزةكان زياتر بكةين، سةبارةت بة ثالنةكة هةشت خاَلة بةِرَيزان.

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا
 فةرموو. تةركيزتان لةسةر ثالنةكة بَي بؤ ئةوةي دوايي نةوةك ثرسيارتان هةبَي،

 بةرزجني/ وةزيري تةندروسيت:حسني بةِرَيزد.سامان 

بةشَيوةيةكي طشيت ئامادةكارييةكان زؤربوو، لة خاَلي يةكةم باسي ئامادةكارييةكاني حكومةت دةكات، 
ئامادةكارييةكاني حكومةت بةِرَيزان لة ضةند ئاستَيكي جياواز بووة لةسةر ئاسيت ئةجنومةني وةزيران 

ةرَيم باسم كرد ضةندين كؤبوونةوة و بِرياري ثَيويسيت وةرطرتووة، لةسةر ئاسيت بووة، حكومةتي ه
وةزارةتة جياوازةكانيش هةبووة، لةسةر ئاسيت ثارَيزطاكان كة ذوورةكاني ئؤثةراسيؤن ئةم ثالنانة ضؤتة 

ي %( ثالنةكة ضووة ِرَيطة، لة وةزارةت100جَيبةجَي كردن، دةتوامن بَلَيم لة هةَلكشاني يةكةم )
 تةندروستيش ثالنةكان بة تةفصيل باسم كرد.

%( ثالنةكان بةِرَيوةضووة، بةآلم لة كاتي ئَيستادا بةداخةوة بةهؤي ئةو 100خاَلي دووةم باسم كرد لة )
كَيشة و طرفتانةي باسم كرد ِرةنطة متووحي وةزارةتي تةندروسيت و هةروةها ئةو ِرَيذةيةي كة ئَيمة 

%( بةآلم هةوَل دراوة زياتر تةركيز لةسةر كةمكردنةوةي ِرَيذةي مردن و 100هةدةفمان بَيت نةطةيشتينة )
تووشبوون بَيت، ئةو هاوكاريانةي وةرطرياون بةِرَيزان هةموو هاوكاريةكان وةكو طومت هيض كِرينَيك، يةك 

لة  ديناريش بودجة لة وةزارةتي تةندروسيت ِراستةوخؤ دابني نةكراوة، تةنها هاوكاريةكاني وةرطرياوة
بةغدا و لة ِرَيكخراوةكان دابةش كراوة بة طوَيرةي ئةو ستانداردة و جَيطاي خؤي طرتووة، بةآلم من 
دةمةوَي ئةو حةقيقةتة بَلَيم كة هاوكارية نَيودةوَلةتييةكان، هاوكاري بةغدا هيضي نةطةيشتؤتة زياتر لة 

يةكاني ئَيمة لةسةر بودجة %(ي ثَيداويست95%(ي ثَيداويستيةكاني ئَيمة، بةَلكو لة نزيكةي )5)
تةرخانكراوةكاني حكومةتي هةرَيمي كوردستان بووة، ضونكة بةِرَيزان زؤرجار لة ِرووي ئيعالم و ثَيشاندان 
و موناسةبة و لة ِرووي ثرؤتؤكؤلييةوة بةِرَيزَيك لة دةوَلةتَيك و يان لة ِرَيكخراوَيكي طةورةي نَيودةوَلةتي 

ِر بكةن ئةو هاوكاريانة بةشي ضةند ِرؤذ و يان يةك ِرؤذ ئةوهاية، هاوكارييةك دةييَن، بةآلم باوة
ثَيداويستيةكان يةكجار زؤرة، ئةوةي كَيشةية لة مةسةلةي كؤِرؤنا ثَيداويستيةكان ِرؤذانة سةرف دةبَي، 
ثَيداويستيةك وةكو ئامَيرةكان نية مبَييَن هةتا هةتاية، ثَيداويسيت تاقيطا، ثَيداويسيت لةبةركردني 

ارَيزي، ئةوانة ِرؤذانة دةبَي جَيطرةوةي هةبَي، ِرؤَلي ِرَيكخراوي تةندروسيت  جيهاني زياتر لؤجيسيت ، خؤث
مةعنةوي، زانسيت، ئةكادميي بووة زياتر لة دابني كردن، ِرَيكخراوي تةندروسيت جيهاني دابني كردنيان 

( و training، بةآلم لةِرووي )( هةزار دؤالر ثَيداويستيةكانيان بؤ دابني كردين500هةبووة نزيكةي )
هؤشياري تةندروسيت و ئامادةكارييةكان و شيكاري هةَلسةنطاندنةكان ِرؤذانة لةطةَلمان بوون، بةآلم نةبؤتة 
سةرضاوةي سةرةكي بنةِرةتي بؤ دابني كردني ثَيداويستيةكان، ئةوةي بةغداش باسم كرد بةغدا تةنها 
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و ئَيستاش بودجةيةكي دوو ملياري لة ِرَيطاية كة مليارَيكي  جارَيك بودجةي سَي مليار و نيوي ناردووة
طةيشتووة و مليارَيكي تر ضاوةِرَيني دابةش بكرَي، بةِرَيزان ثةرستاري ثزيشكي ثسثؤر لة نةخؤشخانةكان 
جَيطةي طلةيي ية، ئةوا لة ضاودَيري ضِرة ئةو طلةيي ية، ئَيمة ثَيش نةخؤشي كؤِرؤناش بةِرَيزتان هةموو 

ئاطادارن بةتايبةتي ليذنةي تةندروسيت كة لة هةرَيمي كوردستان و لة عرياق دةتوامن بَلَيم تا اليةك 
ِراددةيةك لةسةر وآلتاني تريش كَيشةي ثزيشكي ثسثؤِري سِركردن و كارمةندي تةندروسيت سِركردن 

ةكةين تةنها كَيشةيةكي طةورةية، ضونكة ئةم كَيشةية نةقصة بؤ ئةوةي عيناية مورةكةزةكان كة زياد د
ئامَير و قةرةوَيلة نية، بةَلكو ثَيويسيت بة بةردةوام كارمةندي تةندروسيت و ثزيشكي ثسثؤِر هةية، بؤية لة 
ثرؤذةي ئَيمةدا وامان كردووة كة ئةو ضني و توَيذةي ناو كةرتي تةندروسيت بتوانني فراوان بكةين لة 

ئَيمة بةرنامةيةك هةبوو لة حكومةتي هةرَيمي  داهاتوودا زياترين ذمارة بةكار خبةين، بةدَلنياييةوة
كوردستان بةآلم ثَيش نةخؤشي كؤِرؤنا، ثَيش ئةو قةيرانةي كؤِرؤنا كة دةزطاي خزمةتي وةزيفي يان 
خزمةتي ِراذة بؤ دامةزراندن و هةَلسةنطاندن و بؤ ئةو ناونيشانة ثَيويستيانة بةطوَيرةي لَيكدانةوةيةكي 

ِر بكاتةوة، بةآلم بةداخةوة بة هؤي ئةو قةيراني داراييةوة جارَيكي تر ثَيويسيت ميالك بتوانَيت ث
هاوشَيوةي قةيرانةكاني تر نةتواندراوة دامةزراندن بكرَيت، بةآلم بةدَلنياييةوة بؤ ئَيمة ئةولةويةت ئةطةر 

ةِرَيزان، دامةزراندن هةبَي كارمةندي تةندروسيت بواري سِركردنة، ثزيشكي سِركردنة، ظاكسني بامسان كرد ب
 ظاكسني تا ئَيستا نةبووة.

خاَلي حةفتةم كةمي ِرَيذةي ثشكنينةكان لة تاقيطةكان، بةِرَيزان ثشكنينةكان لة تاقيطةكان كةم ناكرَيت 
وةكو باسم كرد، نزيكني لة ستانداردي نَيودةوَلةتي، ضونكة ثشكنني ِرَيذةيةك هةية ناتواني هةموو ثشكنني 

 كَي ثشكنني دةكةي. ( هةية بؤindicationبكةي، )
بةآلم هةندَيك ِرؤذ ِرةنطة لة شوَينَيك زياتر بَي، لة شوَينَيك كةمرت بَي، ئةوا موناقةلة و دابني كردن لة 

 ( وابزامن باسم كرد ئاخري خاأل بوو، زؤر سوثاس.poolingِرؤذاني دواتر تةعويز دةكرَيتةوة، )
 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز د.رَيواز فايق

َي زؤر سوثاس، بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، دةستت خؤش بَي زؤر زؤر سوثاس، ناوةكان دةخوَينمةوة بةَل
كاك مةال وةيسي، كاك مةال احسان، د . بذار، كاك رزطار، د. زانا، د. زيدان، خدجية خان، د. رَيبوار،  بةِرَيزان:

دية خان، كاك نزار، رؤذان خان، شنؤ خان، سوسن خان، ذيان خان، لةجنة خان، كاك هَيظيدار، ليزا خان، ه
كاك جالل، كاك علي، شادي خان، كاك سةركؤ، كاك شةمؤل، كاك هاورَي، كاك لقمان، كاك بةَلَين، كاك 
مةالناصر، كاك رزطار، شريين خان، طوَلستان خان، ئاشنا خان، كاك لقمان، د. كازم، د. حمي الدين، كاك 

اك مةم، د. طةالوَيذ، كاك ثَيشةوا، كاك عومسان سَيدةري، حسيبة خان، دياري، موذدة خان، كاك سريوان، ك
ماننووسييَب ناوةكةي دواي ئةوةي خوَيندمةوة؟ باشة، د.طةالوَيذ يةكةم كةس مةجالت وكةس هةية نة

 دةدةم، هةموو جارَي ئاخري كةسة، د.طةالوَيذ تؤ يةكةم كةس قسة بكة، فةرموو.
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 :نعثمابةِرَيز د.طةالوَيذ عبيد 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سةرةتا بةخَيرهاتين وةزيري تةندروسيت دةكةم، دةستخؤشي لَي دةكةم بؤ ئةو ِروونكردنةوانة و زانيارينةي 
كة دايان، بةِراسيت زانياري طرنط بوون، بةآلم ضةند ثرسيارَيك هةية ئَيمة دةبَي بيخةينةِروو و ثرسيارم 

سةر بازاِري دةرمان و ماسك و ثَيداويستيةكاني تةعقيم، بةِراسيت لة هةية لة بةِرَيزيان، ئةطةر بَيينة 
شوَينَيك بؤ شوَينَيكي تر سعرةكاني بةثَيي ثَيويست نية  و طرانة، هاووآلتيان ناتوانن وةكة ثَيويست بة 

( CT scanدةسيت بَينن، طراني نؤِرينطةكان و ثشكنني سؤنار بةِراسيت لةطةَل ثشكنيين ئةشيعة و )
( لة CT scanتيةكي زؤر طلةييان لَيي هةية، ئةوةي تَيبيين دةكةين ئَيمة زؤري ئةجنامداني ِرَيذةي )هاوآل

( CT scanنةخؤشخانة تايبةتةكان، ئايا وةكو وةزارةتي تةندروسيت ض ضاودَيريةك هةية كة بة )
اووآلتيان ( بؤ هCT scan( )500( هةتا )400تةشخيصي ظايرؤسي كؤِرؤنا بكرَيت؟ ِرؤذانة نزيكةي )

 دةكرَيت.
ثرسيارَيكي ترم هةية بةِرَيز وةزيري تةندروسيت، ئايا ئةو تيمانةي كة جةنازةكان دةنَيذن ضةند تيممان 

 هةية؟ ضونكة لة زؤربةي كاتةكان ضةند مردووَيك دةبَي، ضةند جةنازةيةك ئةو تيمانة ثَيِراناطةن.
سةكان لة ِراطةياندنةكان زانياري وةردةطرن، ئَيمة هةندَيك ثرسياري تر لة ِرووي راطةياندنةوة، زؤربةي كة

( ئةطةر هاتو لة ِرَيذةي ثَيويست D( و ظيتامني )Cدةزانني بةكارهَيناني ظيتامينةكان وةكو ظيتامني )
( كاريطةري لةسةر وةزيفةي كليةكان هةية و دةبَيتة Dلةاليةن هاووآلتيان بةكار هات، خاصةتةن ظيتامني )

دي كالسيؤم كة ئةوة بةِراسيت هاووآلتياني تووشي طَيذاويةك كردووة لة هؤي دروستبووني بةر
( خبؤ، ظيتامني zinc( خبؤ، )Cبةكارهَينانيان، ضونكة ِرؤذانة لة ِراطةياندنةكان طوَييان لَي دةبَي ظيتامني )

(Dخبؤ، بؤية ثَيويستة لة ِرَيذةكان ئاطادار بكرَينةوة، بةِرَيزت باسي توَيذينةوةكانت كرد )  ثَيم باشة و ثَيم
خؤشة بزامن توَيذينةوةكان تايبةتة بة وةزارةتي تةندروسيت يان هاوبةشة لةطةَل وةزارةتي خوَيندني باآل و 

 لة ض بوارَيك توَيذينةوةكان كراوة؟ سوثاس.
 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز د.رَيواز فايق

 ، فةرموو.كاظمزؤر سوثاس، د.
 فاروق نامق: كاظمبةِرَيز د.

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ةي ثَيدا بةشَيكي باش لة ِروونكردنةوةكان ذديارة ئةو ِروونكردنةوانةي كة بةِرَيز وةزيري تةندروسيت ئاما

زانياري تَيدا بوو، بةآلم هةندَيك ثرسيار و تَيبيين لةالي ئَيمة هةية لةسةر ئةداي يان لةسةر شَيوازي 
ي كؤِرؤنا لة ضةند مانطي ِرابردوودا، يةكَيك لةوانة بة ثَي ئةو ئامارةي مامةَلة كردن و بةِرَيوةبردني بابةت

( مليؤن دؤالر بودجةي تةرخانكراو بووة بؤ كؤِرؤنا بة شَيوةيةكي طشيت، 11باست كرد نزيكةي ) تجةناب
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( مليؤن دؤالرة ضةند ئامَيري هةناسةداني دةستكرد كِردراوة؟ ضةند نةخؤشخانة لةسةر 11ئايا لةم )
 ي وةزارةتي تةندروسيت دروست كراوة؟ ضةند يةكةي ضاودَيري ورد دروست كراوة؟ ئةوة يةكةم.ئةرك

دووةميان/ جةنابتان ئاطادارن كة ئةو داتايةي كة داتاي مردنة، منداَلي تَيدا نية، جا ئةوة زؤر طرنطة 
بؤ هاووآلتيان  يةعين بة مةبةسيت دروست كردني متمانة لةالي هاووآلتيان زؤر طرنطة ئةو وردةكاريية

خبرَيتةِروو، نةك تةنها حةدةسة ترسناكةكان خبرَيتة بةرضاوي هاووآلتيان و باس لة كارةسات و تؤقاندن و 
ئةو شتانة بكرَيت، بةَلكو داتاكة وةكو خؤي خبرَيتة بةرضاوي هاووآلتيان بؤ ئةوةي جؤرَيك لة متمانة 

سويد تةنانةت داتاكان منداَليان هةر تَي دروست بكرَي، يةعين هةر لةسةر ئةساسي ئةوة لة وآلتي 
نةكردووة، ضونكة بةرطري منداَل ئةوةندة زؤرة كة لةم جؤرة ظايرؤسانة ِرؤذانة بةر دةيان ظايرؤسي 
هاوشَيوةي كؤِرؤنا و ِرةنطة سرتميي زؤر ترسناكرتيش ببَيت و تَيشيدةثةِرَينَيضونكة بةرطري لةشي منداَل 

بابةتانة ئةوةية كة ِرَيذةي مردن لة سلَيماني دوو هَيندةي ِرَيذةي مردنة لة زؤر بةهَيزة، يةكَيكي تر لةو 
%(، بةآلم لة 4.7هةولَير، بة ثَيي ئةو داتايانةي كة جةنابت باست كردووة ِرَيذةي مردن لة سلَيماني )

ةن %(ي تووشبووانة، ئةم جياوازيية هؤكارةكةي ضيية و بؤضي دةطةِرَيتةوة؟ ئايا مةسةل2،7هةولَير )
(ة تؤزَيك خوانةخواستة زيادةِرةويية يان بةِراسيت كَيشةيةك overdiagnosisئةوةي ثَيي دةووترَي )

هةبووة لةوةي كة بؤضي نةخؤش لة سلَيماني كة تووشي كؤِرؤنا بيَب ئةطةري مردني زياترة لةوةي لة 
 هةولَير يان لة دهؤك يان لة هةَلةمة بَي؟. 

كامنان ئةوةية كة لة هةموو دونيادا ثزيشك و كارمةندةكان لة دؤخي وةكو يةكَيكي تر لة سةرنج و ثرسيارة
%(ي 21( ِرؤذ لة )60كؤِرؤنا دا ثاداشت كران و موكافةئة كران، بةآلم تةنها لة هةرَيمي كوردستان لة دواي )

مووضةكاني ثزيشكان و كارمةنداني تةندروسيت بةوانةشةوة كة لة نةخؤشخانة كؤِرؤناكاني سةرجةم 
%(ي مووضةكانيان بِردرا، ئةطةر بةِراسيت كؤِرؤنا 21رَيزطاكاني هةرَيمي كوردستان دا كاريان دةكرد )ثا

كارةسات بوو ضؤن حكومةت دةسيت ضووة مووضةي ئةو كارمةند و ثزيشكانة بيربَي بةتايبةت ئةوانةي لة 
ري تةندروسيت ية، ئةوةية كة كؤِرؤنادا كاريان دةكرد؟ يةكَيكي تر لة ثرسيارةكان كة هةر بؤ بةِرَيز وةزي

جةنابتان لة باسي كةرةنتني و كاريطةري كةرةنتني دا ثَيموابَي بةرضاوِرووني تةواوتان نةدا بة هاووآلتيان، 
جةنابتان كة باسي كةرةنتني و ضوونة ماَلةوة و خؤثاراسنت و دوورة ثةرَيزيتان دةكرد دةتانوت بة 

يت دا مةبدةئي كةرةنتني بؤ ئةوة نية كة خةَلك تووش نةبَي، مةبةسيت ئةوةي تووش نةبن، بةآلم لة ِراس
بؤ ئةوةي كة هةموو خةَلك بة يةكةوة تووش نةبَي، بؤ ئةوةي كة نةخؤشخانةكان و كةرتي تةندروسيت 

( هةزار نةخؤش ِرووبكاتة نةخؤشخانةكان، ئةو 10فريا بكةوَي و بؤ كِرينةوةي كاتة، لة باتي ئةوةي تؤ )
، بةآلم لة كؤتاييدا وةكو وآلتاني ثَيشكةوتووش سيستةمة تةندروستييةكان ئيعتريافيان نةخؤشة دابةش بيَب

ثَي كردووة كة بةشَيكي زؤري هاووآلتيان دةبَي ظايرؤسةكة تووش بنب و ضاك ببنةوة و مةناعةي لةشيان 
م لة سةرةتاوة داتاكان دروست بيَب، يةكَيكي تر لة تَيبينيةكامنان ئةوةي كة لةسةرةتاوة، لةم كؤتايية نا، بةآل

لة ِرؤذَيك دا سَي جار ئيعالن دةكرا، هةمان ذمارة لة ِرؤذَيك دا سَي جار ئيعالن دةكرا، ئةوة بووة هؤي ئةوة 
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كة ذمارةكان لةبةرضاوي هاووآلتيان زؤر طةورة بيَب، ترس و تؤقاندنَيك دروست بيَب لة ميدياوة، جؤرَيك لة 
هةبَيت، دواي ئةوة جةنابتان لة داتاكان دا نةخؤش و هةَلطرتان تَيكةَل دَلةِراوكَي بةرامبةر بة داتاكان 

كردووة، مةعلومي جةنابتانة كة نةخؤش ئةو كةسةية كة تووشي ظايرؤسةكة دةبَي و نيشانةكان لةسةري 
دةردةكةوَي، هةَلطريش ئةو كةسةية كة هيض كَيشةيةكي نية و هيض نيشانةيةكي نية تةنها ئةطةر فةحسي 

يرؤسةكةي هةية، ئةم دوو فيئةية كة تَيكةَلكران داتاكة طوماناوي دةكات و ئةوة هؤكاري ئةوة بووة بكةي ظا
كة ئَيمة طومامنان هةبووة لةم داتاية، بةئاشكراش، بة صةراحةت ِرامانطةياندووة بة بَي ترس لةبةر ئةوةي 

كرَي لةم دؤخانةدا، بةرثرسي هؤكار و ئةديلةي عيلميمان ثَي بووة كة نةخؤش و هةَلطر نابَي تَيكةَل ب
كةرتي تةندروسيت هةبووة دواتر ئةوة لةبةر ئةوةي ثةخشة ناوي ناهَينم دواتر بة جةنابيت دةَلَيم، 
بةرثرسي كةرتي تةندروسيت هةبووة بة خةَلكي وتووة تووشي كؤِرءنا بووة، تووشي نةخؤشي كؤِرؤنا بووة، 

ندبوو، لة فةيسبووكةكةشي داينابوو وتبووي من هةَلطري بةآلم كاتَيك خؤي تووش بوو لة ئيعالم ِرايطةيا
كؤِرؤنام، بؤضي بةخؤت دةَلَييت هةَلطر؟ بؤ بة كةسَيك دةَلَييت كة عةييب نية ثَيي دةَلَيي نةخؤش، ئةوة 

 ئةم موالحةزةية..
 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز د.رَيواز فايق

 خؤت زياتر دةرفةمت داييَت. كاتيؤر زؤر لة بةَلَي كاك دكتؤر، لةبةر ئةوةي جةنابت دكتؤري ز
 فاروق نامق: كاظمبةِرَيزد.

سوثاست دةكةم مةمنومن، يةك موالحةزةي ترمان هةية بؤ بةِرَيز وةزيري ناوخؤ، ئاسانكاري هاتووضؤ و 
ئةو شتانة لة كاتي كةرةنتني دا بةِراسيت بة ثَيي ثَيويست نةبوو، من بؤ ئةوةي كاتةكة درَيذ نةكةمةوة 

ةنها ئةو منونةية دةهَينمةوة بةرضاوي هةموو ثةرلةمانتار و جةنابيشتان، ئةوةية كة لة يةكَيك لة ت
بازطةكاني هةرَيمي كوردستان خامنَيكي دوو طيان بةهؤي ِرَيطري كردنةوة بةداخةوة نةطةيشتة نةخؤشخانة 

تةوة يان دووبارة بووبَيتةوة ضةند و فريا نةكةوت و منداَلةكةي لة دةستدا، ئةوة ِرةنطة ِرؤذانة دووبارة ببَي
 حاَلةتَيكي تري هاوشَيوةش هةبووبَي، طرفيت زؤر هةبوو لةسةر ئةو بابةتة، زؤر سوثاس.

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز د.رَيواز فايق

سوثاس كاك دكتؤر، ِرؤذان خان، فةرموو، لةبةر ئةوةي جةنابت دكتؤري زؤر زؤر زياد لة حةدي ئةوة 
 ثَيداي، بةَلَي فةرموو. ِرَيطةمان

 بةِرَيز ِرؤذان حممد كريم:

 بةناوي خواي طةورة و ميهرةبان.
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةبارةت بة ثةتاي  ،سةرةتا دةستخؤشي لة بةِرَيز وةزيري تةندروسيت دةكةم بؤ ئةو كارانةي كة كردوويانة
 بؤ ئةوةي كاتةكة زؤر نةبةم.كؤِرؤنا، من ضةند ثرسيارَيكم هةية نووسيومة دةخيوَينمةوة 



 406 

يةكةم/ ِرةوشي تةندروسيت لة ئيدارةي طةرميان باش نية، كةرتي تةندروسيت كةم و كورتي زؤرة لة ِرووي 
تواناي مرؤيي ثزيشك و كارمةندي تةندروسيت و ثَيداويسيت ثزيشكي بؤ ضارةسةري ِرؤذانةي نةخؤشةكان 

ةكي زؤر نةخؤش هةية ِرؤذانة نةخؤشةكان لة كةالر و لة ئاسيت ئةوةدا نية ئةو نةخؤشانةي كة ِرَيذةي
كفري و خانةقينةوة دةبَي بِرؤن بؤ سلَيماني بؤ ضارةسةر، ئايا وةزارةتي تةندروسيت ضي كردووة بؤ 
ضارةسةرَيكي طوجناو بؤ ئةم دؤخةي ئيدارةي طةرميان؟ كة بةِرَيوةبةرايةتييةكي طشيت هةية و سةر بة 

َلي دووةم ثرسياري دووةمم هةر بؤ بةِرَيزيانة، سةبارةت بة ئةشيعةي وةزارةتي تةندروسيت ية، خا
( تةشخيصي كؤِرؤنا من بةدواداضوومن كردووة تةشخيصي كؤِرؤنا دةكرَي ئَيستا بة CT scanتةنووري)

( كة وردة و دةقيقة، ئايا وةزارةت بريي نةكردؤتةوة لة كاتَيكدا كة فةحسي CT scanئةشيعةي تةنووري )
(PCRلةو ) انةية زؤري ثَي بضَي و طلةيي زؤري هاووآلتيان هةية لةسةر ئةوةي كة نةتيجةكةي درةنط

دَيتةوة، وةكو بةديلَيك بةكاري بَييَن و ئةم ثشكنينة بكات بؤ نةخؤش بؤ ئةوةي نةخؤشييكةش كةمرت بآلو 
وتةي تري ببَيتةوة، لةوانةية هةتا نةخؤشةكة ثشكنينةكةي دةردضَيت خةَلكي تر تووش بكات و بةركة

 زياتري هةبَيت.
سَييةم/ ئةو كةسانةي ضاك دةبنةوة نازانن ضؤن ثشكنني بكةن بؤ ئةوةي ثالزما ببةخشن، وا باشرت نية 
ِرَيطة بة ضةند تاقيطةيةكي تايبةت بدرَي لة ذَير سةرثةرشيت وةزارةتي تةندروستيدا بؤ ئةجنامداني 

 ما ببةخشن.( بؤ ئةوةي بتوانن ثالزIgGثشكنيين زانيين بةرطري )
ضوارةم/ ثرسيارَيكي ترم هةر بؤ بةِرَيزتانة، لة نَيوان هةولَير و سلَيماني بؤ ضارةسةري كؤِرؤنا جؤرَيك لة 
تةنسيق نية، هةر ثارَيزطايةكيان ثرؤتؤكؤلَيكي تايبةت بة خؤي هةية، بؤ ضارةسةركردن، ئايا ثَيويست نية 

بهَينَيت لةو كةس و ثزيشكانةي كة ضارةسةري كؤِرؤنا وةزارةت ثالنَيكي هةبَيت ليذنةيةكي زانسيت ثَيك 
دةكةن؟ بؤ ئةوةي يةك شَيوازي ضارةسةر ضارةسةري باشرتين جَيبةجَي بكرَي لة كةرةنتيين ماَلةوة، 
شَيوازي ضارةسةر لة نةخؤشخانةكان و ثرؤتؤكؤَلي ضارةسةركردن لة نةخؤشخانةكان و هةروةها شَيوازي 

 ناشتين تةرميش.
 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان واز فايقبةرَيز د.رَي

 بةَلَي، وةقتةكةت تةواو بوو.
 بةِرَيز ِرؤذان حممد كريم:

يةك ثرسياري تر بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان، دةخيوَينمةوة، وةزارةتي تةندروسيت ضي كردووة بؤ هاندان و 
كارمةندانةي كة لة  هاوكاري و ثَيزانيين ئةرك و ماندووبووني ئةو مةترسييةي كة لةسةر ئةو ثزيشك و

ثَيشةوةي ضارةسةري كؤِرؤنادان لةبةرةي ثَيشي ضارةسةري كؤِرؤنادان ض ِرَيكارَيكي هةية بؤ ثاداشيت 
 ئةوانة؟ سوثاس.

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز د.رَيواز فايق

 سوثاس، شنؤ خان، فةرموو.
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 بةِرَيز شنؤ اشقي عبداهلل:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةآلم سةرجنَيكم لةسةر ِراثؤرتي ليذنةكةي خؤمان هةية، دةستخؤشي لة  ،يذنةي تةندروستيمئةندامي ل

خاتوو ِرؤذان دةكةم كؤمةَلَيك ثرسياري طشيت كردووة، بةآلم ِراثؤرتةكة نةِراسثاردةيةكي تَيداية، نة 
 ثَيشنياري تَيداية، لةبةر ئةوة وةكو ئيزافةيةك سَي ثَيشنيارم هةية.

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان ز فايقبةرَيز د.رَيوا

 ئةي لة ليذنة بؤ قسةت نةكرد؟ 
 بةِرَيز شنؤ اشقي عبداهلل:

كاتةكة بةر تةسك بوو، نةطوجنا بؤية ئَيستا ئيزافةي دةكةم، ثَيشنيارةكامن بؤ بةِرَيز وةزيري تةندروسيت 
ظايرؤسي كؤِرؤنا لة  ية، ثَيشنياري يةكةمم ئةوةية كة هةموو ئةو كةسانةي كة لة كاتي بآلوبوونةوةي

ئةركدابوون و بة ظايرؤسي كؤِرؤنا طيانيان لة دةستداوة، حكومةتي هةرَيم لةِرَيطةي بِريارَيكةوة بةراتيب 
كامل خانةنشينيان بكةن، ئةولةويةتيش بؤ ثزيشكان و كارمةنداني تةندروسيت بَي، ئةوانةشي كة 

 ضاكبوونةتةوة قةرةبوويةكي شايستة بكرَين.
ووةمم ئةو ثزيشك و كارمةندة تةندروستيانةي كة بةركةوتين ِراستةوخؤ و بةردةواميان هةية ثَيشنياري د

لةطةَل تووشبوواني ظايرؤسي كؤِرؤنا وةك ثاداشتَيك حكومةت شوقة ياخود زةويان بؤ دابني بكات، بة 
 قيستَيكي درَيذ خايةن.

ثاداشت بكرَين بة قيدةمي ساَلَيك، ئةوة خاَلي سَييةم ئةو كةسانةي كة ثالزما دةبةخشن ئةوانيش ثَيويستة 
( دؤالر كةمرت 500ثَيشنياري خؤمة، بة قيدةمي ساَلَيكي وةزيفيان بؤ بكرَي، ياخود بة بِرة ثارةيةك كة )

نةبَي ثاداشت بكرَين ياخود خةآلت بكرَين، بؤ ئةوةي ببَيتة هاندانَيكيش بؤ كةساني تري تووشبووان و 
 ا ببةخشن.ضاكبوواني تر بؤ ئةوةي ثالزم

ضةند ثرسيارَيكي تريشم هةية سةبارةت بة كؤمثانياي ئاواميديكا ماوةيةك بةر لة ئَيستا ئيعالني ئةوةي 
كرد كة ظاكسيين بةرهةمهَيناوة، تَيبينيةكي زؤر هةبوو لةسةر نرخةكةي كة خؤشت ئاماذةت ثَيدا، وةزارةت 

َيك مةوادة خامةكة دابني دةكات و ِرَيذةي بةدواداضووني بؤ ئةوةي كردووة كة ئةو كؤمثانياية بة ض نرخ
%( بَي، كة ئةوة نرخَيكي زؤر زؤرة، 50قازاجنةكةي ضةندة؟ لةبةر ئةوةي طومان دةكرَيت قازاجنةكةي لة )

دةبَي فشار بكرَي قازاجنَيكي كةم خباتة سةر دةرمانةكة بؤ ئةوةي لةطةَل بارودؤخي دارايي هةرَيمي 
 َي.كوردستان و هاووآلتيانيش بطوجن

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز د.رَيواز فايق

 سوثاس.
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 بةِرَيز شنؤ اشقي عبداهلل: 
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. 

ثرسيارَيكي زؤر زؤر طرنطم ماوة، زؤر زؤر طرنطة تكاية، بةِرَيز وةزيري تةندروسيت لة يةكَيك لة سةردانة 
ةكار دةهَينرَي، كارمةنداني تةندروسيت لة تاقيطةكان مةيدانيةكامن ئةم تيوبةم دةستكةوت لة تاقيطةكان ب

لة نةخؤشخانةيةكي طشيت ئاماذةيان بةوة دا كة ئةم تيوبة دةرئةجنامي ثشكنينةكان بة هةَلة نيشان دةدا، 
ضؤن دةكرَي لةسةر ئةجنامَيكي ثشكنينَيكي هةَلة ضارةسةر بنووسرَي؟ ئايا دةبَي ضةند لة هاووآلتيان 

بَي بةو ضارةسةرة هةآلنة؟ دةبَي ضةند مةوادي ثزيشكي تري، كةل و ثةلي ثزيشكي تري طيانيان لة دةستدا
 هاوشَيوة هةبن؟ كة بةم شَيوةية بن.

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز د.رَيواز فايق

 سوثاس، تةواو، كاتةكةت تةواو، كاك علي حةمة صاحل، فةرموو.
 بةِرَيز علي حةمة صاحل:

 بةناوي خواي طةورة.
 ِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.بة

سوثاستان دةكةم، دةستخؤشي لة وةزارةتي تةندروسيت و ِراثؤرتةكةيان دةكةم، وةَلال من كؤمةَلَيك  سةرنج 
و ثرسيارم هةية كة بؤ ئةو قؤناغةي كة ئةو ئةطةرةي باسي كرد خؤمان دةزانني لة ماوةي ِرابردوودا 

تن ِروويداوة، لة هةندَي شوَين هؤكاري ئةو بةهؤي دؤخي مووضة و خراثي دؤخي تةندروسيت مانطر
مانطرتنة كارةساتي بةدواوة هات، بةتايبةتي لة كةالر و طةرميان دا كة نةبووني مووضة و دواخستين 
مووضة، يةعين ئةم نةخؤشيية ديوَيكي دارايي هةية، ض ئامادةكارييةك بؤ ئةو بابةتة كراوة؟ 

 ئةطةرةكانيش؟.
حةقة بةِرَيز و بة نرخةوة بَلَيم كؤمةَلَيك خؤبةخشن لةم كؤِرؤناش دا هةر خاَلَيكي ديكة كة من يةعين 

( كةس هةية، ئةوانة 11خؤبةخش بوون، تةنانةت بةشَيكيان تووش بوون بةتايبةتي بةس لة كةالر )
ئةطةر بةطرَيبةستيش بَي با دامبةزرَين و لة شوَينةكاني تريش كارَيكي باشة، من تةرحَيكم هةية تةصةور 

م لة ِرووي مادييةوة زؤر زؤر هاوكارييةكي باشي وةزارةتي تةندروسيت بكات، ئاماذةي بةوةدا كة شةش دةكة
مليار ديناري مانطانةيان لةبةر دستدا بووة، لة خاَلة سنوورييةكان شتَيك هةية ثَيي دةووترَي تةعقيم، 

هيضيش نية تةعقيمةكة ثةمثَيكة ( مليؤن دؤالريان، 3دراوة بة سَي كؤمثانيا، مانطانة بة تَيكرا نزيكةي )
( مليؤن دؤالريان دةست بكةوَي بة تةعقيم، بؤية 3دةيدةن لة تايةكان، ئةوة لةبري ئةوةي ئةم سَي كاكة )

باسي خاَلة سنوورييةكان ناكةم، باسي تةعقيم دةكةم، ضونكة ئةوة مةوزووعي بةيانيية، وةزارةتي 
كوَلتييةكي باش، لة ذَير ضاودَيري دةبَي و سةرضاوةيةكي تةندروسيت دةتوانَي خؤي ئةم تةعقيمة بكات بة 

طةورةي داهاتيش بطةِرَيتةوة، هةرضةندة تةعقيم بؤ تايةي سةيارة ناكرَي بةس بؤ ثارةكة دراوة، من 
ثَيشنيار دةكةم ئةم تةعقيمانةي خاَلة سنوورييةكان كة ئَيستا دراوة بة كؤمثانيا و رةقابةشي نية دةبَي بة 
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طةورةي زؤر باشي داهات بؤ وةزارةتي تةندروسيت داوا بكرَي وةربطريَيتةوة و بدرَيتة ئةوان، سةرضاوةيةكي 
 سوثاس.

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز د.رَيواز فايق
 سوثاس، كاك مةال وةيسي، فةرموو.

 بةِرَيز وةيسي سعيد وةيسي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ارةكاني حكومةتي هةرَيمي كوردستان بؤ بةرةنطاربوونةوةي ظايرؤسي وَيِراي دةستخؤشيمان بؤ هةنطا و ِرَيك
كؤِرؤنا و لة هةمان كاتيش دا ِرؤَلي هَيزةكاني ناوخؤ و تةندروسيت بةرز دةنرخَينني كة بةدَلنياييةوة 
خزمةت و بةخشةكانيان شايستةي ِرَيز و ثَيزانينن، لة ماوةي ضةند ِرؤذي ِرابردوودا حكومةتي هةرَيمي 

تان كؤمةَلَيك ِرَيكاري ِراطةياند بؤ ئةوةي هاووآلتيان بتوانن لةو ِرَيطايةوة ذياني ئاسايي خؤيان ببةنة كوردس
سةر، يةكَيك لةو ِرَيكارانة كردنةوةي دةرطاي مزطةوت و شوَينة ئاينييةكان بوون كة ئةوة هةنطاوَيكي 

ةوة نةهاتووة دةرفةت بدرَي بؤ طرنط  و مايةي دةستخؤشي ية، بةآلم ئةوةي ثرسياري منة ئايا كاتي ئ
ئةوةي ِرؤذاني هةيين نوَيذي بة كؤمةَل يان وتاري هةيين لة مزطةوتةكان بةِرَيوة بضن، بةتايبةت كة ئةم 
هةفتةي داهاتوو هةم ِرؤذي هةيين ية و هةم جةذني قورباني ثريؤزيشة، خةَلك و موسوملاناني زؤر داوا 

ئةوةي بتوانن لة مزطةوتةوة ئةو عيبادةتة ئةجنام بدةن، خاَلَيكي دةكةن كة ئةو دةرفةتةيان ثَي بدرَي بؤ 
تريشم هةبوو بةِراسيت لة دةظةري سؤران و ضؤمان و مَيرطةسؤر و ِرةواندز سنوورَيكي بةرفراوانة، مايةي 
دةستخؤشي ية كة وةزارةتي تةندروسيت لةوِرؤوة كةمتةرخةمي نةكردووة، خودي وةزيري تةندروسيت 

ني دةظةرةكةي كردووة، بةآلم بةِراسيت كؤمةَلَيك كةم و كورتي ثَيداويستيان هةية من سةرداني مةيدا
ثَيشنيار دةكةم دةرفةت هةبي هةوَل بدرَي لة دةظةري سؤران المةركةزييةتةكي تةندروسيت بدرَيت، يةعين 

تي بةِرَيوةبةرايةتي ئةطةر نةكرَيتة بةِرَيوةبةرايةتي طشتيةكيش، بةآلم بةِرَيوةبةرايةتيةك هةبَي بة دةسةآل
طشيت كة سةرثةرشيت ِرةوشي تةندروسيت ئةو سنوورة بكات بةتايبةت لةو دةظةرانة هةم ئامَيري 
تةندروسيت ثَيويسيت ثَيية، هةميش نةبووني ثزيشكي ثسثؤِر كة هةميشة داواكاري هاووآلتيانة، بؤية داوا 

، ضونكة هةم سنوورةكة بةرفراوانة، هةميش دةكةين لة داهاتوودا بايةخَيكي زياتر بةو دةظةرانة بدرَيت
 هاتووضؤ بؤ هةولَير دةتوانني بَلَيني بارطرانييةكي تر بؤ هةولَير دروست دةكات، زؤر سوثاس.

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز د.رَيواز فايق
 كاك مةال إحسان، فةرموو.
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 بةِرَيز إحسان حممد سليم:
 ب ناظَي خوداي مةزن و دلؤظان.

 َيز سةرؤكا ثةرلةماني.بةِر
لةومانَي )من مل يشكر الناس مل يشكر اهلل(، لة ثَيشيدا دةبَيذم ثَيغةمبةري خودا سآلو لةسةر بن بَيذينت 

دةستخؤشيا و سوثاسيا حوكمةتا هةرَيما كوردستاني دةكةين بة تايبةتي جةنابي وةزيري ناوخؤ و وةزيري 
هةيظة كو شوَيين حةتا ِراددةيةكي ئَيجطار مةزن شوَينا  تةندروسيت بِراسيت زؤر ماندي بووينة ضةندين

ذيانا خةلكي مة دةثارَيزن ذظَي ظايرؤسي كؤرؤنايَيدا، بةلَي هةر بؤ ثاَلثشيت بؤ مامؤستا مةال وةيسي وطوتنا 
وي سةبارةت مزطةفتا ئةز دبَيذم باشرتين ضارةسةري هةر وةكي جةنابَي وةزيري تةندروستيش شومَي 

باشرتين ضارةسةرَين دةظطةهَين خؤ ثاقذيية ئةرَي ض جَيطا هةية ئةظرؤكة لة مزطةفتا و  باشرت دزانينت
جهَين ئايين ثاقذتر هةبينت؟لةبةر هةندَي كو ظايرؤسي هةنَي نزيك نةبيتةوة، لةوما نيكو ئةظرؤكة هؤَلَين 

كةين كو جارةكا دي وةرزشي ظا بووينة، ئةظرؤكة بازار ظا بووينة، جهَيت ئيزدحيام ظا بووينة داخازي دة
ترَي ِرؤذَين خوتبة بَينة ئةجنامدان بةلَي ديظ ِرَينماييا، دوو ثرسيارَي دي تريشم هةنة لة جةنابي وةزيرَي 

(ي هةيظا ئَيك ئةم ضار ثةرلةمانتارَي ل دةظةرا قةزا ئامَيديَي و ناحيَين دَيرةلوك و 20تةندروسيت ِرؤذا )
ئةمة لة ِراثؤرتةكا تَير و تةسةل بؤ جةنابي بردبوو كة بة  شيالدزَي مة قةستا جةنابي وي كةرؤ ديظ

نزيكرتين وةخت جةنابي سةردانا قةزاي ئامَيديَي و ناحيةي شيالدزَي و دَيرةلوك و كاني ماسي و ضامانكي 
و سةرسةنطي بكات ذ بؤ هةندَي طةلةك طلةيي و طازندةيي خةلكي وَي دةظةرَي هةنة ضارةسةريا وان ئةو 

ةجنام دان، هةر ديسان ظ دةظةرَين وةك ناحيا شيالدزَي و دَيرةلوكَي ئةظ ناحيَي سةر بة قةزاي تشيت بَيتة ئ
ئامَيديَي و طةلةك كورددستاني تَي دَين بِريارةك لة وةزارةتا تةندروسيت دةرضوويا كو ِرؤذانَين هةيين دا 

دةكةين ئةظة بَيتة ئةو دي نةبينت، خةفةريات نؤبةتداري نةبينت لة موستةشفايا، لةوما داخاز 
هةلوةشاندن ضونكة ئةو خةلكانة فةقرية و هةذارة و جيَيت طةشت و طوزارة طةلةك جارا كةسةك لَيي 
نةساغ بينت، بكةويتة ناظ ئاويدا حةتا دةبةنا ئامَيديَي يان دةبةنا دهؤكي دظني تةمام بوو، ئةم داخازَي 

وةزيري تةندروسيت ئةظةية ئةظرؤكة بؤضي  دكةين ئةو عيديةش نةبيتةوة، لةوةش خرا موهيمرت جةنابي
عةمةليات ديل خةستةخانيَي تايبةت يَيت ئةهلي دهَينة ئةجنامدان، بؤضي لة خةستةخانَيت حكومي 
وةخت نةهاتية بَينة ئةجنامدان؟ ئةرَي خؤ خةستةخانَيت حكومي ثرتي خةستةخانَيت ئةهلي ِرَينماييا 

ةقرية؟ داخاز دةكةين عةمةليات لة خةستةخانَيت حكوميذي بةجَي ناهَينن ثاقذيا خةلكي مة هةذارة و ف
 بَيتة كرن و زؤر سوثاس.

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز د.رَيواز فايق
 سوثاس، د.حمي الدين، فةرموو.
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 بةِرَيز د.حمي الدين حسن يوسف:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

تةندروسيت و وةزارةتي ناوخؤ و كةرتة من وَيِراي دةستخؤشي لة ليذنةي تةندروسيت و وةزارةتي 
ثَيموابَي هةنطاوة  ،حزمةتطوزارييةكان كة بةطوَيرةي ئةو توانا دارايية سنووردارة لةبةر دةستيانة

سةرجةم بواري كةرتة  باش بوون، بةآلم ئةو ثةتاية دةرخيست كةسةرةتاييةكان هةنطاوي 
َيكخستنةوة و بةهَيزكردن و ثاَلثشيت كردني زياتر خزمةتطوزارييةكان لة هةرَيمي كوردستان ثَيويسيت بة ِر

هةية، بةتايبةتي كةرتي تةندروسيت لة ِرووي ميالكات دا، لة ِرووي ِراهَينان دا، لة ِرووي ئامَير دا، لة ِرووي 
بنكة و نةخؤشخانةكان دا، ئةم ثرسة ثَيمواية ثرسَيكي نيشتيماني ية و ثريسَيكي نةتةوةيي ية و 

يشي ذياني هاووآلتيانةوة هةية، ثَيمواية دةبَي لة ذَير دةسةآلتي حكومةت دا بَي، بؤ ثةيوةندي بة ئاسا
ئةوةي بتوانني ئةو ئاسايشة بثارَيزين، هةَلمةتي ِراطةياندن بةتايبةتي دةزطاي ميديا و زانياري ثَيمواية 

ية ئةوانة ِرؤَلَيكي باشيان ( ثَيموا122ِرؤَلي ئيجابي خؤي طَيِرا لةو بابةتة، بة هةمان شَيوة هَيَلي طةرمي )
بيين، سةرباري ئةوانة هةندَيك طلةيي و طازاندة لة دام و دةزطاكاني تةندروسيت هةية بةتايبةتي وةكو 
دكتؤريش ئاماذةي ثَيكرد ئةوةي لة ضاودَيري ضِر بةتايبةتي لة نةخؤشخانةي ِرزطاري، ثَيمواية دادوةرَيكي 

ي تةندروسيت و هةم بؤ بةِرَيوةبةري طشيت تةندروسيت باس كردووة بةِرَيز نامةيَيكي كراوةي بؤ هةم وةزير
كة بآلوكرايةوة، ثَيمواية موعاناتَيكي زؤر طةورةي باس كردووة من لَيرة نامةوَي بضمة ناو وردةكارييةكاني 

(انةي كة لة ضاودَيري ضِردا هةبوو، هةشت bedئةو ئةوةية، بةآلم يةك خاَلي باس دةكةم كة ئةو )
(bedي ت) َيدابوو، دوو كارمةندي تَيدابوو، هةرجاري يةكيان دادةنيشن، دةبواية بة ئاسنَيك لة

قةرةوَيلةكةي بدةن تا دةضوون بة هانايان دا، بؤ خواردن ياخود بؤ ئاو، نامةكة بآلوكرايةوة ئةطةر دكتؤر 
اوِرَيي ئةزيزم دوايي حةزي كرد بؤي ِرةوانة دةكةم بؤ ئةوةي تةدقيقي ئةو بابةتة بكات، ثشتطريي لة ه

دةكةم سةبارةت بة ثاداشت كردني كارمةنداني تةندروسيت، خاَلَيكي تر هةية كة دةمةوَي ئيزافةي  كاظم.د 
بكةم حكومةتي عرياقي بؤ ئةوةي شوَيين ئةو ثزيشك و كارمةندانةي تةندروسيت ضؤل نةبَي لة 

اخيسنت بؤ كؤتايي ساَل، ثَيمواية نةخؤشخانةكان دا ئةوانةي كة ماوةي خانةنشينيان هاتبوو ئَيستاكة دو
ئةوة دةبَي وةزارةتي تةندروسيت و ئةجنومةني وةزيران ئةوانةي كة ئَيستا ماوةي خانةنشيين هاتووة 
درَيذي بكاتةوة تا كؤتايي ساَل وةكو ثاداشت كردنَيك بؤ ئةو بابةتانة، خاَلَيكي تر طلةييةك هةية كة نازامن 

ك لة هاووآلتيان باسي ئةوة دةكةن كة هةندَيك كةس بة نةخؤشي ضةند ِراست و دروستة بةآلم بةشَي
ئاسايي دةمري بةآلم لة سةنتةرةكاني ضارةسةري كؤِرؤنا دةبَي ئيلال بة وةكو دةَلَين نةخؤشي كؤِرؤنا 
هةذماري دةكةن لة بةيان وةفاتةكةي ئاماذةي ثَي بكةن، يةك ثرسياري ئةوةم هةية ئايا زؤربووني ئةو 

وةية بةتايبةتي لة ضةند ِرؤذاني ِرابردوودا ئايا تةنها ثابةند نةبووني هاووآلتيانة بة ثةتاية لةو ما
 ِرَينماييةكان؟ ياخود هؤكاري تريشي لة ثشتةوةية؟ زؤر سوثاس.
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 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز د.رَيواز فايق
 سوثاس بؤ بةِرَيزت، كاك سةركؤ، فةرموو.

 بةِرَي. سةركؤ ئازاد حسني:
 ز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَي

زؤر سوثاس، ثرسيارم ئاراستةي بةِرَيز وةزيري تةندروسيت ية نامةوَي كات زؤر بكوذم، ئَيستا لة كوردستان 
دا ضةند جؤر تَيستمان هةية، ئةوانة لة كوَي بةرهةم هَينراون؟ دووةم/ لة كوَي لة كواَليت كؤنرِتؤَل 

وآلتيان، ئةو ظاكسينةي كة ئَيستا باسي دةكرَيت لة دةرضوون؟ يةعين ئةوة ثرسيارَيكي طرنطة بؤ هاو
دؤزينةوةي، ظاكسيين كؤرؤنا، زؤر جياوازة لة لَيكؤَلينةوةكان لةطةَل ظاكسيين ئةوانةي تووشبووةكاني ديكة، 
سَي جؤرمان هةية، ضةند جؤرَيك باس كراوة، يةكَيك لة ثرسيارةكاني ديكةشم ئَيمة تاكو ئَيستا ئةو 

يكةكةمان بؤ هاتووة ئةوةي كة بزانَيت ئةم شةخصة هةَلطري بووة ثَيشووتر يان فةحسي ئةنيت بايؤت
مةناعةي لةشي تَيدا هةبووة؟ ثرسيارَيكي ترم هةية لةسةر جؤري ئةو دةرمانانةي كة بةكار دَيت، يةكيان 

دؤخي ( دؤالرة و ئةم ِرَيذة ثارة زؤرة كة لةم وةزعة و 250( دانةي تَيداية بة )40دةرمانَيكي حةبة )
ئابووري هةرَيمي كوردستان لة ئاستَيكداية، دةرزييةكيش كة بةكاردةهَينرَيت بؤ نةخؤشي كؤرؤنا هةمانة 

( دؤالر، ئةم ِرَيذة 2800( دؤالرةوة تَييداية تاكو دةطاتة )600( ملطم تَيداية لة )600( ملطم تاكو )162)
ارةتي تةندروسيت؟ ئةوةي كة ئَيمة ثارة زؤرة ضيية؟ يةعين بؤ حكومةت كارئاساني نةكردووة بؤ وةز

ئاطادار بني لة كواَليت كؤنرِتؤَليش دةرناضن، ِرَيك لة توركياوة بةشَيكيان دَيت بةس ِرَيطة ثَيدانيان ثَيدراوة، 
 زؤر سوثاس.

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز د.رَيواز فايق
 سوثاس كاك سةركؤ، بةَلَي كاك جةالل، فةرموو.

 أمني: بةِرَيز جالل حممد
 بةناوي خواي طةورة.

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
وَيِراي دةستخؤشيمان بؤ دةستةي سةرؤكايةتي ليذنةي تةندروسيت بؤ ئامادةكردني ئةو ِراثؤرتة، هةروةها 
دةستخؤشي لة براي بةِرَيزمان كاك د.سامان دةكةين بؤ ئامادةبووني و بةوةي كة ئةو ماوة زؤرة ماندوو 

دةتوامن بَلَيم بةشَيوةي ثَيشمةرطة ئاسا لة مةيدان دا بووة و جَيي دةستخؤشي ية، جَيي بووة و بةردةوام 
سوثاس كردنَيكي زؤرة، زؤر لة تاقةي خؤي سةرف كردووة، دةمةوَي ثرسيارَيك ئاراستةي بةِرَيز كاك 

طةرميان، د.سامان بكةم، ئةويش ئةوةية ئَيمة بة ليذنةيةكي الوةكي ليذنةي تةندروسيت ضووينة دةظةري 
بةِراسيت كَيشة و طريوطرفتَيكي زؤر زؤريان هةبوو، هةم لة ِرووي ئةوةي كة طلةييان هةبوو لةوةي كة با 
بَلَيني لة ضاو ناوضةكاني سلَيماني و هةولَير و ئةوانة ئاوِريان لَي نةدراوةتةوة، هةم لة ِرووي كةمي ستاف، 

كةوا مانطرتنَيكي زؤر لة ناو كارمةنداني  هةم لة جؤري ئيدارةكةي جؤرَيك لة طرفت هةبوو لةوةي
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تةندروسيت لةو سنوورة هةبوو، بؤية داوا لة بةِرَيزت دةكةين، هةرضةند دَلنيام جةنابت ئةكيد ئاطاداري 
( كةس وةفاتي كردبوو بةداخةوة، كة هةندَيكيان 9لةو جؤرة طرفتة و ئَيمة ئةو حةفتةي كة ضووين )

دةكرا ضارةسةر بكرَي، ئةوةي كة كةمي ئؤكسجني بؤتة هؤكاري طيان  دةيانووت بة هؤكاري زؤر بةسيت كة
لة دةستداني هةندَي كةسيان، كة ئةوة ئيرت دواتر بؤ خؤتان دةتوانن ئةوةي لَي بكةن، بةِراسيت ئةوة مايةي 
نيطةراني بووة تةمةننا دةكةين جةناب بة جيدديرت بضيتة سةر خةت بؤ دةظةري طةرميان، ضونكة بؤ 

رَيكة ئاسةواري قورباني و ستةمي ِرذَيمي بةعسي لَي نةبِراوة، ناكرَي لةاليةن حكومةتي هةرَيمي خؤي دةظة
كوردستانيشةوة، هةرضةند من دَلنيام ئَيوة جوهد دةكةن، بةآلم دةكرَي زياتر جوهدي بؤ بكةن بؤ ئةوةي 

، ئةوةي كة طرنطة باس ناوضةي طةرميان لَيرةش نةبَيتةوة قورباني جارَيكي تر، زائيدةن يةك خاَلي تر
(ة، بةآلم زؤر طلةيي هةبوو لةوةي كة لةو 2300دةكرَيت ئةطةرضي جةنابت ئاماذةت ثَيدا ِرَيذةي فةحس )

ناوضانة كة ئَيمة سةردامنان كردوون كة عةدةدي فةحسةكان دةكرَي لةطةَل هةَلكشاني ِرَيذةي تووشبووان 
س بةداخةوة دةتوانني بةجؤرَيك لة جؤرةكان وةكو باسي ِرَيذةي فةحس بةرز بكرَيتةوة، بةآلم ِرَيذةي فةح

دةكةن دابةزيوة ئةوةش دواتر ئةطةر وةآلمي بدةيتةوة، يةك ثرسياري تر بؤ بةِرَيز وةزيري ناوخؤ كة ئةوة 
بؤتة مايةي طلةيي هةندَيك لة خةَلكاني ئَيمة و خةَلكاني هةرَيمي كوردستان، ئةو سةيتةرةي بةيين 

و دهؤك و ئةو حاَلةتانةي كة هةن دةَلَين هيض ثَيويسيت بةوة نية لة ئَيستادا ئيرت نَيوان  سلَيماني و هةولَير
شارةكان دابرِبَي، لةبةر ئةوةي كؤرؤنا لة سلَيماني هةية بة هةمان مةسافة لة هةولَيريش هةية و لة 

(ي 100ك واية )( هاووآلتي سلَيماني بَينة هةولَير وة100دهؤكيش هةية، ثَيويسيت بةوة نية ئةطةر )
طةِرةكَيكي هةولَير ضووبَيتة طةِرةكَيكي تر، يةعين حيكمةت نية، لةبةر ئةوةي ئةوة كاتَيك طرنطي هةية لة 
ِراسيت دا سلَيماني با بَلَيني هيض حاَلةتَيكي تَيدا نةبَي، يان هةولَير هيض حاَلةتَيكي تَيدا نةبَيت، بؤية ئةو 

يارتان داوة بة قؤناغ ئاسايي بكةنةوة، بةآلم ثَيمواية ئاسايي ئاسايي كردنةوةية ئةطةرضي دلنيام بِر
 كردنةوةي ِرؤَلَيكي طرنطي دةبَيت، سوثاستان دةكةين.

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز د.رَيواز فايق
 سوثاس، يةك تؤز ئيلتيزام بة كات دا بكةن هةر لةبةر خؤتان، شادي خان، فةرموو.

 بةِرَيز شادي نوزاد وهاب:
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر

 ثرسيارةكاني من كران، سوثاس.
 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز د.رَيواز فايق

 زؤر سوثاس، د.بذار، فةرموو.
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 بةِرَيز د.بذار خالد عبداهلل:
 ب ناظَي خوداي مةزن و دلؤظان.

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
وو ثرسيارَيت هةين بةِرَيز وةزيري تةندروسيت، ئَيكَيش بةخَير هاتنا هةردوو وةزيرَيت بةِرَيز دةكةم، من د

وان ثرسياران سةبارةت ِراثؤرتا ليذنا تةندروستيشي دا ئاماذة ثَيهاتةدان، بابةتَي فةرمانبةرَيت طرَيبةست، 
( 10373ئةظ دوو نووسراوَيت فةرمي ذ لة ئةجنومةني وةزيران كو بؤ ثةرلةماني كوردستاني هاتني ذمارة )

( لة هةردوو نووسراوا ئاماذة وةزارةتا دارايي و 12/11/2019( )9595( هةروةسا )28/11/2019لة )
هةمي وةزارةتَيت مةعين دَينة ئاطادار كرن بؤ هةندَي ئيحصايةكي بكةم بةياناتَيت موتةعةليق 

ية فةرمانبةرَيت طرَيبةست بؤ هةندَي ديظ را بكةنة هةميشةيي، بةِرَيز وةزيري تةندروسيت ثرسيار ئةظة
وةكو مةبدةئَيكي قانوني، وةكو عورفَيكي ئيداري ئايا ثشيت سَي ساَل دا فةرمانبةر طرَيبةست ئةطةر هاتو 
بةردةوام بوو لةسةر ئةركي خؤ و بَي قسووريشي بوو هةذي هةميشةيي كرني ية، وةكو وةزارةتا 

ونيةكا، ض ئيحصايا ذمارة تةندروسيت و ئاماذة بة هةردوو نووسراوَيت ئةجنومةني وةزيران و ض بةرضاف ِرو
فةرمانبةرَي طرَيبةست لة وةزارةتا تةندروسيت ضةندة؟ ئايا ئةطةر ببنة هةميشةيي تا ض حةدةك بارطراني 
دارايي دروست دةبَيت يان نا؟ مايَف ئةو فةرمانبةرَيت و فةرمانبةري هةموو وةزارةتا، ئةوة ثرسيارةك، 

ئةظ ظايرؤسي كؤرؤنا تةئسريي دةكا مةترسيا لةسةر هةلطرَيت ثرسياري دووةم جةنابَي تة ئاماذةت ثَيدا كو 
يان نةخؤشَيت شَيرثةجنة،لَيرة ثرسيار ئةوةية بؤضي لةطةل ثارَيزطةها دهؤكي نية نةخؤشخانةيةكا تايبةت 
بة شَيرثةجنة ظة نةهاتية دانان؟ يا سَي مةوزووعا موتةعةليقَي بة مةوزووعي سةردانا جةنابَي تة بكةم 

واكارييةك لةسةر نةخؤشخانةيةك دا طةلةكا باشة ناظبةرا قةزاي سيمَيل لة دهؤكَي دا ئةطةر ِراثؤرت دا
هةيكةلة ئةوة ضةند ساَلَيت هةر ضَي كرن، ئةطةر بَيتة تةمام كرن ئيستيفادةكي باش بؤ خةلكي سَيمَيل و 

ةم هةردوو دهؤكيش تَيدا بةس دةبي نووسراو ثشيت جةذنَي سةردانا جةنابَي تة كةم، بس حةز دةك
ثرسيارَي دي سةبارةت فةرمانبةرَيت طرَيبةست لة وةزارةتَي و نةخؤشخانا تايبةت بؤضي لة دهؤكي نينة؟ 

 هةردووكا جواب بدةي، زؤر زؤر سوثاس.

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز د.رَيواز فايق
( سةعاتي ِرَيكة لَيرةية 12ؤ )زؤر سوثاس، بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، لةبةر ئةوةي بةِرَيز وةزيري ناوخ

و من ثَيمواية ئةو ثرسيارانةي بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان لة مةسةلةي كؤرؤنا بةدياريكراوي لة بةِرَيز 
وةزيري ناوخؤ هةيانة ثةيوةندي بة بازطةكانةوة هةية، لةبةر ئةوة دةرفةتَيكي دةدةييَن بؤمان ِروون 

ةي جةنابيان بفةرمَي بِروات و بةِرَيز وةزيري تةندروسيت مبَينَيتةوة، بكاتةوة، دواتر ئيزني دةدةين بؤ ئةو
 بةِرَيز وةزيري ناوخؤ، فةرموون.
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 وةزيري ناوخؤ: /خالد بةِرَيز ِرَيبةر أمحد
 جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان.

 ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان.
د، ئَيمة لة كابينةي حكومةتي من لة دانيشتنةكاني ثَيشووتريش بة كورتي هةندَيك بابةمتان باس كر

هةرَيمي كوردستان لة سةرةتاي ِرووبةِرووبوونةوةي ظايرؤسي كؤرؤنا ذوورةكاني ئؤثةراسيؤمنان دروست 
كرد لة ئاسيت وةزيرةكان و دواتريش ليذنةي باآل بة سةرؤكايةتي سةرؤكي حكومةت و جَيطري سةرؤكي 

ان هةبوو كة ئَيمة سةرثةرشتيمان دةكرد، ئَيستاش حكومةت دروست بوو، ليذنةيةكي وةزاري جَيبةجَيكارم
بةردةوامة، لة ئاسيت ثارَيزطاكانيش ثارَيزطاكان لةطةَل تةواوي بةِرَيوةبةرة طشتييةكان كة لة ئاسيت ثارَيزطا 
هةن، ئةندام بوون لة ذوورةكاني ئؤثةراسيؤن، هةم دةزطا ئةمنييةكان، هةم دةزطاكاني تةندروسيت، هةم 

ةميش شارةواني و ئةوقاف و طواستنةوة و طةياندن، تةواوي ئةو وةزارةتانة ئةندام بوون، ثَيشمةرطة و ه
ئَيمة لة حكومةتي هةرَيمي كوردستان زؤر بة ثالن و بةرنامة و ثرؤفَيشنةآلنة مامةَلةمان لةطةَل ئةو 

ييرتين هةنطاو ظايرؤسة كرد، ثَيش ئةوةي كة ظايرؤس بآلوببَيتةوة هةنطاوي ثَيويستمان طرتةبةر، سةرةتا
بؤ كؤنرِتؤَل كردني ظايرؤسةكة قةدةغةي هاتووضؤ بوو، قةدةغةي هاتووضؤ لة هةنطاوة سةرةتاييةكاني 
كاريطةري ِراستةوخؤي هةبوو لةسةر ئةوةي كة طواستنةوةي ظايرؤسةكة ئاسان نةبَيت و بة ِرَيطاي مرؤظةوة 

اون تةواوي بِريارةكان لةسةر قةدةغةي هاتووضؤ لة شارَيك بؤ شارَيك نةطوازرَيتةوة، ئةو بِريارانةي كة در
لةسةر ثَيشنيار و داواي وةزارةتي تةندروسيت بووة، كة بة نووسراوي فةرمي و ثاَلثشت بة ياساي 
تةندروسيت طشيت كة لة وةزارةتي تةندروسيت جَيبةجَي دةكرَيت، ئَيمة وةكو وةزارةتي ناوخؤ جَيبةجَيكار 

اوي ِرَينمايي و ِراسثاردةكان، هةر زوو ئَيمة سنووةكامنان داخست، دواتر بووينة لة جَيبةجَي كردني تةو
لةطةَل ثارَيزطاكاني عرياق، دواتر لة ناو ثارَيزطاكاني هةرَيمي كوردستان، فرؤكةخانةكان ِرَيكاري ثَيويست 

ة شارَيك زؤر طريانةبةر، ئَيستاشي لةطةَل بَيت ئةطةر كَيشةيةكي تةشةنة كردني ظايرؤسةكة لة طةِرةكَيك، ل
بَيت ِراسثاردةي تةندروسيت ئةوةية كة دةبَي قةدةغةي هاتووضؤ ِرابطةيةندرَي، يةعين ئةو ظايرؤسة ثَيي 
نية، ثَيي ظايرؤسةكة مرؤظة، مرؤظة كة دةيطوازيتةوة، بؤية بةالتانةوة سةير نةبَيت لة داهاتووش دا 

ةسةآلتةش دراوةتة ثارَيزطارةكان، لة دوايني ئَيستاش لة شوَينَيك داواي قةدةغةي هاتووضؤ بكرَي، ئةم د
كؤبوونةوةي ليذنةي جَيبةجَيكار وةزارةتي تةندروسيت  لةسةر داواي تةواوي بةِرَيوةبةرة طشتييةكان لة 
ئاسيت ثارَيزطاكان ثَيشنياري ئةوةي هةبوو كة نَيوان ثارَيزطاكان وةكو خؤي بة توندي مبَينَيتةوة، ضونكة 

ندروسيت لة ئاسيت ثارَيزطا كَيشةي هةية لة مامةَلة كردن لةطةَل ذمارةي تووشبووان بةِرَيوةبةري طشيت تة
لةطةَل ذمارةي مردووانيش، بؤية ئَيمة ثاَلثشت بةو داواكاريية لة دوايني كؤبوونةوة بِريارمان دا كة 

رتؤني بطةِرَينينةوة بؤ ِرَيكارةكاني هاتووضؤ لة نَيوان ثارَيزطاكان ئاسان بكةين بةوةي كة ِرَيطةثَيداني ئةليك
هاووآلتيان، كَيشةي سةرةكي بازطةكاني ئَيمة ئةوةية بةشَيكي زؤري هاووآلتيان موتابةعة يان 
بةدواداضوونيان نية لةسةر شَيوازي ِرَيطة ثَيدان، ئةطةر دةشزانن ِرةنطة بةشَيكيان نةتوانن لة ِرَيي 
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خؤيان ثَيشكةش بكةن، ئَيمة بة حيسابي خؤمان  ئةليكرتؤنييةوة ئةو فؤرمة ثِربكةنةوة و داواكارييةكةي
ئيشَيكي زؤر بامشان كردووة كة بةِرَيطةي ئةليكرتؤني بؤ ئةوةي هاووآلتي نةضَيت لةبةر دةرطاي ثارَيزطا و 
قاميقام و ناحية سِرة بطرَيت و قةَلةباَلغي دروست بيَب و بةركةوتن دروست بيَب، طومتان دةيكةينة 

ئَيستا كةس نية ئينتةرنَييت نةبَيت و مسارت فؤنَيكي نةبَي، دةتوانَي لة ماَلي خؤي، ئةليكرتؤني لة ثةجيَيك 
لة ناو سةيارة، لة شةقام فؤرمَيكي ثِربكاتةوة و ِرةزامةندي وةربطرَيت، لَيتان ناشارينةوة لةسةرةتاي 

ةوةبوو هاتووضؤ نةبَي ثرؤسةكة ثارَيزطارةكان زؤر بة ئةستةم ِرَيطة ثَيدانيان دةدا، ضونكة مةبةسيت ئَيمة ئ
ِرَينماييةكة ئةوةبوو كة هاتووضؤ نةبَيت، لةم دوايية كة ظايرؤسةكة لة حاَلةتي كؤنرِتؤَل دةرضوو ذمارةي 
تووشبوون زؤر بوو، ذمارةي تووشبووني ئَيمة لة ِرَي يةك ِرةقةمي بوو بة دوو، دواتر بوو بة سَي ِرةقةمي، 

ةكان مبَينَيتةوة، ئةوةبوو هةندَيك ِرَيكارةكان توندتر كران، ئَيستا هيوادارم نةبَي بة ضوار رةقةمي، لة سةد
كَيشةكةي ئةو بةِرَيزانة كة باس دةكةن ض لة بةيين ئَيرة و عرياق، ض لة بةيين خؤمان لة ثارَيزطاكان، 
كَيشةكةي ئَيمة ئةمين نية و سياسيش نية، زؤر جاران لَيكدانةوةي جياوازي بؤ دةكرَيت، كَيشةي ئَيمة 
كَيشةيةكي تةندروسيت ية، ثارَيزطارةكان، ئاسايش، ثَيشمةرطة، زَيِرةظاني، بةرطري و فرياكةوتن، ثؤليس، 
هاتووضؤ هةرضي تواناي وةزارةتي ناوخؤ و بةشَيكي وةزارةتي ثَيشمةرطةش لةطةَل ثاسةواني سنووريش 

زان ئةطةر بةس ئامارَيكتان هةموومان هَيناوةتة سةر خةت بؤ ئةوةي ئةو بابةتة كؤنرِتؤَل بكةين، بةِرَي
بدةمَي لةسةر ئةو مةوزووعة، ئَيمة ضيمان كرد لة ماوةي ِرابردوو لة ئةو هَيزانةي كة لةسةر شةقام بوون، 

( ذمارةي كارمةند و ثلةدارةكان، لةطةَل 43825( ئةفسةر، لةطةَل ) 3741لة تةواوي ثارَيزطاكان )
( نةفةر دةكات ِرؤذانة لةسةر 60000ة زؤرة نزيكةي )( نةفةر لة خاَلةكاني ثشكنني، ئةو ذمار1830)

شةقامةكان بوونة، لةسةر سنوور بوونة، لة خاَلةكاني ثشكنني بوونة، ئةم ذمارة زؤرةي هَيزةكاني ناوخؤ 
وةكو هةر هاووآلتييةكي تر كَيشةي هةبووة، مووضةي نةبووة، لة قةيرانةكان بةشي هةبووة، بةآلم ديسان 

كاني جَيبةجَي كردووة، ئةم ذمارة زؤرة ِرةنطة يةكَيك لة ئةنداماني هَيزةكاني ناوخؤ لة خؤبردووانة ئةركة
هةَلةش بكات، لة بازطةكان، لة مامةَلة كردن لةطةَل خةَلك، بةآلم هيض شتَيك، ِرَينماييةك نةبووة كة لة 

ةِرَيز داواي لَيبووردن بة بازطةكان كَيشة دروست بكرَيت، من لَيرةوة لة هؤَلي ثةرلةمان، لة ِرَيطةي ئَيوةي ب
ناوي هةموو هَيزةكاني ئاسايشي ناوخؤ، بة ناوي ثارَيزطارةكان، بة ناوي قةزا و ناحيةكان داواي لَيبووردن 
لة هةموو هاووآلتيان دةكةين، لة هةموو ئةو بةِرَيزانة دةكةين كة لة بازطةكان دووضاري كَيشة و طرفت 

هةرَيمي كوردستان ئةوة بووة كة ئَيمة ظايرؤسةكة كؤنرِتؤل  بوون، مةبةسيت ئَيمة، مةبةسيت حكومةتي
بكةين، هيض مةبةستَيك نةبووة كة خةَلك ئةزيةت بكَيشَيت، هيوادارم ئةم بةِرَيزانة ئةوانةي كة طرفتيان 
هةبووة لة بازطةكان لة مةوقيفةكة تَيبطةن و ئةم ئاسانكارييةي كة بةم دواييةش كراوة و لة بازطةطان، 

ئةو كةسةي ناتوانَي فؤرمةكة ثِر بكاتةوة داواي هاوكاري بكات، ِرَينماييمان داوة بة ثارَيزطاكان  هيوادارم
ئةوثةِري ئاسانكاري بكةن، وةكو بةِرَيزتان ئاماذةتان ثَيكرد كة ذمارةي تووشبوون يةكجار زؤربووة، بؤية 

اي ئةوةش ِراسثاردةي تةندروسيت ِرةنطة جياوازي لة بةيين شارَيك بؤ شارَيكي تر نةبَيت، بةآلم سةرةِر
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ئةوةية كة ئَيمة دةبَي ِرَيكارةكان بة جؤرَيك هةبَيت كة لة نَيوان ثارَيزطايةك خؤي هاتووضؤيةكة هةندة 
زؤر نةبَيت كة ذمارةي تووشبووان زؤر بَيت، لةطةَل ثارَيزطاكاني تري عرياق بةتايبةتي ناوضةكاني ماددةي 

ي كوردستان ِروونكردنةوةمان دا، ئَيمة داواكارين كة ئةوانيش دَليان ( و دةرةوةي ئيدارةي هةرَيم140)
طران نةبَيت، هاووآلتي ئَيمةنة، براي ئازيزي ئَيمةنة، ئَيمة لةوَيني بؤ ئةوةي ثاراستين ئةو خةَلكة و 

ة ( لة كةركووك و ل140ِرَينماييشمان داوة بة ثارَيزطاي هةولَير و سلَيماني و دهؤك بؤ ئةوةي ماددةي )
(ن ئاسانكاريان بؤ بكةن لةطةَل ِرةضاوكردني باري 140موصل و لة دياال و ئةو شوَينانةي كة ماددةي )

تةندروسيت، ضونكة بةِرَيزان ئَيمة هةولَير و دهؤك و سلَيماني و هةَلةمة دةزانني ضؤن كؤنرِتؤَل دةكرَي، 
نني ئةو خةَلكةي دَيتة ئَيرة تووشبووة بةآلم نازانني موصل و كةركووك ضؤن كؤنرِتؤَل دةكرَي، ئَيمة نازا

يان تووش نةبووة، هيض كؤنرِتؤَلمان لةسةر ئةو شوَينانة نية، بؤية تةئكيد دةكةمةوة مةبةسيت ئَيمة 
تةندروسيت ية و هيض ِرَيكارَيكي ئةمين نية، بةِرَيزَيك باسي كرد كة يةكَيك لة ئاافرةتاني دووطيان 

َي بةبري جةنابتان بَينمةوة لةو ثةرلةماني بةِرَيز ليذنةيةكتان ثَيكهَينا منداَلَيكي لة دةستداوة، من دةمةو
لةطةَل اليةنة ثةيوةنديدارةكان بةدواداضوونتان كرد، دواتريش ئةجنامةكانتان بآلو كردةوة بة فةرمي كة 

ي كة ئةوة هيض كَيشةي ئةوة نةبووة بَلَيي دواكةوتن بووة، بةَلكو منداَلةكة ضةند ِرؤذَيك ثَيش ئةوة
بيهَيننة هةولَير طياني لة دةستداوة و بابةتَيكي زانسيت بوو، ِرةنطة ئَيوة باشرت ِراثؤرتةكةتان ئامادة 
كردووة، ئةجنامةكة الي ئَيوةية ئَيمة ئةجنامةكةمان لة ِرَيي ثةرلةمانةوة بيين، خؤمشان بةدواداضوومنان 

ئاسايش و ثؤليس ئةوانةي كة كةمتةرخةم  كرد، سةرةِراي ئةوةش ئةوانةي لة بازطةكة بوون كارمةنداني
بوونة ديسان ِرَيكاري ثَيويست بةرامبةر ئةوانيش وةرطريا، ضونكة لة حاَلةتي ثَيويست هاوكاريان 
نةكردبوون، بؤ ئاطاداري جةنابتان ئَيمة لةو بازطانة ضةندين طؤِرانكارميان كردووة، ضةندين بةرثرسي 

طؤِريوة، نةك لةبةر ئةوةي كة كةمتةرخةم بوونة، لةبةر ئةوةي  بازطةمان طؤِريوة، ضةندين كارمةندمان
ماندوو بوونة و هةندَيك جار طلةييش هةبووة لة ئةشخاص، بةآلم ديسان ئاسايش، ثؤليس ِرَينمايي ثَيدراوة 
 كة ئةو ثةِري ِرَيز لة هاوووآلتيان بطرن و ئَيستاش ثارَيزطاي هةولَير و سلَيماني وابزامن كَيشةيةكي ئةوتؤ

نةماوة، ئاسانكاريييةكي يةكجار زؤر كراوة، من لةو حةفتةية طلةييةكي وام بؤ نةهاتووة، ضونكة عادةتةن 
طلةيي دةطاتةوة ئَيمة لةو حةفتةي ِرابردوو طلةييم بؤ نةهاتووة، خةريكني ئةوةي كةركووك ضارةسةر 

، وةكو ئةوةي كة هاتووضؤي دةكةين، ئةويش دةكةينة ئةليكرتؤني، بة ِرَيطةثَيداني ئةليكرتؤني دةكةين
ئَيران و توركياش ئَيستا خةريكني دةيكةينة ئةليكرتؤني بؤ ئةو حاَلةتانةي كة قوتابي ية، خوَيندكارة، يان 
نةخؤشة، ياخود بازرطانَيكة كة دةيةوَي بَيتةوة ئَيرة ئيش بكات، بابةت زؤرة نامةوَي وةختتان بطرم 

ةكاني ئَيمة هةمووي لة خزمةتي هاووآلتيان بووة، ِرَينماييةكاني تةئكيد دةكةمةوة لةسةر ئةوةي كة ِرَيكار
سةرؤكي حكومةتيش ئةوة بووة كة ئةو ثةِري ئاسانكاري و ِرَيز لة هاووآلتيان بطريَيت، زؤر سوثاستان 
دةكةم بؤ تةحةمول كردمنان و هيوادارم كة توانيبَيتمان وةآلمةكاني ثَيويست وةربطرنةوة و بةيةكةوة لة 
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ان و لة حكومةت هاوكار بني كة ئةو ِرَيكارانة وةكو خؤي جَيبةجَي بنب، سوثاستان دةكةم زؤر زؤر ثةرلةم
 مةمنون.

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز د.رَيواز فايق
زؤر زؤر سوثاس، سوثاس بؤ ئامادةبوونت، سوثاس بؤ وةآلمدانةوةكانت بةِرَيز وةزيري ناوخؤ، بةِرَيزتان 

( سةعاتة لَيرةن، سوثاست دةكةين، 12خؤتان وةربطرن، لةبةر ئةوةي بةِرَيزتان )دةتوانن ئيسراحةتي 
 فةرموون بةخَير بَي سةرضاو، بةَلَي كاك د.زيدان، فةرموو.

 بةِرَيز زيدان رشيدخان اودل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 سيت.وةَلال ئةوةي من داواكاري بوو هةم بؤ بةِريز وةزيري ناوخؤ و هةم وةزيري تةندرو
 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان بةرَيز د.رَيواز فايق

 دةطات، لة ِرَيي وةزيري تةندروستييةوة. 
 بةِرَيز زيدان رشيدخان اودل:

بةهؤي ئةو ئةرك و ماندووبوونةي كارمةنداني وةزارةتي ناوخؤ و وةزارةتي تةندروسيت لةو ماوةي ِرابردوودا 
وةزير ناوخؤ و وةزيري تةندروسيت هةم سوثاس و ثَيزانني بؤ ئةجناميان داوة داواكارم هةردوو بةِرَيزان 

كارمةنداني هةردوو وةزارةت، هةم بةهؤي قةيراني داراييةوة كة نةتواندراوة شايستةيةكي دارايي زياد لة 
مووضةيان ثَيشكةش بكرَي، بؤية داوا دةكةم ثلة بةرزكردنةوة )قدم( ثَيشكةشي سةرجةم كارمةنداني ئةو دوو 

بكرَي بةهؤي هةوَل و ماندووبوونيان، ثرسيارَيكي تريشم ئاراستةي بةِرَيز وةزيري تةندروسيت ية ئاماذةي  وةزارةتة
( 120000بةوة كرد كة لة مانطي شوباتي داهاتوو ِرَيذةي تووشبووان لة هةرَيمي كوردستان دةطاتة دةوروبةري )

( كةمرت يان زياتر توشبوو هةية، 200روبةري )( لة دةو2000( كةس تَيسيت بؤ دةكرَي لةو )2000واتا ِرؤذانة )
%( توشبوومان هةية، ئةطةر لة حاَلةتَيك دا ئَيمة تَيستةكان زياد بكةين بؤ منونة ِرؤذانة 10واتا ئَيمة ِرَيذةي )

( هةزار كةس، كةواتة تووشبوو لةسةرووي هةزار كةس دةبَي، ثالنةكان ضؤنة؟ هةر بةردةوام دةبَي 10بكةينة )
%( 15%( بؤ )10( تَيست يان كةم و زياد دةبَي؟ واتا ِرَيذةي ئَيمة لة كؤمةَلطادا لةسةرووي )2000لةسةر )

تووشبوو هةية، ئايا ئةو ثالنة بةردةوام دةبَي تةنها لةسةر ئةو دوو هةزارة يان كةمرت يان زياتر دةبَيتةوة؟ 
 دةستتان خؤش.

 بةِرَيزد.ِرَيواز فائق حسني/ سةرؤكي ثةرلةمان:
 لةجنة خان، فةرموو. سوثاس، 

 بةِرَيز لةجنة إبراهيم عبدالرمحن:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةرةتا دةستخؤشي لة بةِرَيز وةزيري تةندروسيت دةكةم بؤ ثَيشكةش كردني ِراثؤرتَيكي طرنط ثِر لة داتا و 
ناوخؤ دةكةين زانياري، هةروةها سوثاسي حكومةتي هةرَيمي كوردستان بة طشيت و وةزارةتي تةندروسيت و 

كة ثَيشمةرطة ئاسا بووينة قةَلغاني بةرطري بؤ طياني خةَلكي هاووآلتياني كوردستان، بةِرَيزان لةو ماوةي 
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كؤتايي كة ِرَيذةي تووشبوو بة ثةتاي كؤرؤنا زياد بووة دياردة و ِرةفتارَيكي نةرَيين سةري هةَلداوة، ئةطةر 
ش هةندَيك لة هاووآلتياني بةِرَيز كة تووشي ثةتاي كؤرؤنا كةميش بَي ثَيويستة ِرَيطري لَي بكرَي، ئةوي

دةبن ئاشكراي ناكةن، بة عةيبةش دةزانن، ئةوة خةتةري لةسةر ذيان و لةسةر زيادبووني تووشبوون بة 
ثةتاي كؤرؤنا هةية، يةكةم ئةوانةي كة بةركةوتةي ئةو كةسةينة نازانن هةتا بضن تَيسيت خؤيان بكةن و 

وان تووشبوونة يان تووشبوو نينة، دووةميشيان كة دةوروبةريان تَيكةَليان نةبن بؤ ئةوةي ئاشكرابي ئايا ئة
خؤيان بثارَيزن، من ضوار ثرسيارم هةبوو زؤري كرا، بةآلم ئةو ثرسيارة بوو كة ئايا لة حاَلةتي وا كة ئةو 

كردن و سزادانيان تا ئةو  جؤرة كةسانة ئاشكرا دةبن ض ِرَيكار و ميكانيزمَيك هةية بطرَيتةبةر بؤ مامةَلة
جؤرة حاَلةتانة دووبارة نةبنةوة؟ ثرسياري دووةممان/ هةموومان دةزانني كةوا هةرَيمي كوردستان و 
ناوةندة جيهانيةكاني تةندروسيت ئاماذة بةوة دةكةن كةوا لة ثايز و زستاني داهاتوو كاتَيك ئةو ثةتاية 

ِرَيذةي تووشبوون دةطاتة ئاستَيكي مةترسيدار، ئايا ثالن و  لةطةَل ثةتاي وةرزي ئةنفلوةنزا تَيكةَل دةبَي،
ِرَيكارةكاني ليذنةي باآلي بةِرةنطاربوونةوة لة هةرَيمي كوردستان بؤ كةمكردنةوةي حاَلةتي تووشبوون و 

 ِرَيطري طرتن لة زياني ئةو شةثؤَلةي كة لة ثاييز و زستان دا دَيت ضي ية؟ زؤر سوثاس.
 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا

 بةَلَي، زؤر سوثاس، كاك هَيظيدار، فةرموو.
 بةِرَيز هَيظيدار أمحد سلمان:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
تَييدا باسي ئةوةت كردبوو  ،بةِرَيز وةزيري تةندروسيت جةنابت ماوةيةك ثَيش ئَيستا تةصرحيةكت دابوو

ة؟ يووة، زةمحةت نةبَي لَيدواني يةعين لة دةستضوون ضيكة لة دةست ضووة، كؤرؤنا لة دةسيت ئَيمة دةرض
ضؤنة؟ تةعريفةكةي ضي ية؟ ئايا ثارَيزطاكاني تريش لةطةَل ئةم تةعريفةي جةنابت موتةفيقن؟ يا نا؟ 
لةبةر ئةوةي بة ثَيي ئامارةكان كة لة ِراثؤرتي بةِرَيزتان ئيعالنتان كردووة بةوةي كة لة ئةرزي واقيع لة 

ية كة لة هةولَير و سلَيماني هةية، تا ئَيستاش تَينةطةيشتم بؤ سوود لة ثارَيزطاي دهؤك يدهؤك هةية وا ن
وةرنةطرياوة كة ئةزمووني سةركةوتين ئةوان كة كؤرؤنا لةوَي بآلو نةبؤتةوة يان زؤر بة تةسكي بآلو 

كرد؟ ضؤن سةركةوتن؟ بؤتةوة، نةهَينراوةتةوة بؤ  بؤ هةولَير يان بؤ سلَيماني، كاكة ئَيوة ضؤن ئيدارةتان 
ضؤن بووة ضؤن نةبووة، بَيننة هةولَير، بَيننة سلَيماني، بةِرَيز وةزير تةندروسيت قةدةغةي هاتووضؤ 
هةبوو سةرةتاي دةست بةكاربووني كؤرؤنا، ئةم قةدةغة بؤ ئةوة بوو كة ئينتيشاري ئةو ظايرؤسة نةبَيت، 

ةموو قةدةغةي هاتووضؤ لة ماَلةوة دانيشنت و ئةو يان الني كةم بزاني وةزعي تؤ ضؤن بَينت؟ دواي ئةو ه
خةَلكة كةرةنتني كران كة خةَلك هاتة دةرَي يةكسةر خةَلك تووش بوو، يةعين ئَيمة سةركةوتوو نةبووين 
لةو بِريارةي كة بة خةَلكمان وتووة لة ماَلَي دانيشة، بةِرَيز وةزيري تةندروسيت ئايا ئةطةر ثَينج كةس 

ةس تووشبوون، ثَينج سةد كةس، دة هةزار كةس، ثَينج سةد كةس طياني لة دةست دا، تووش بوون، هةزار ك
ئةم ئامارة بة قةت هةرَيمي كوردستان ئةوة دةهَييَن ئابووري هةرَيمي كوردستان لةسةر دابنَيي؟ ثَيم خؤش 
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ةنطة ئةو ِر ،بوو بزانني لة كؤرؤنا ضةند خةَلك؟ ضةند زةرةري ئابووري بة هةرَيمي كوردستان طةيشتووة
داتايانة الي جةنابت نةبَيت، ئَيستاش باسي شةثؤَلي دووةم دةكرَيت بة ثَيي ِراثؤرتي ئَيوة )أسوأ إحتماالت(  
ضي دةبَيت؟ يةعين ضي ِروو دةدات؟ نة ئةو كاتة وةَلال ديسانةوة شةثؤَلي دووةم ِروويدا، ديسانةوة بكةوينة 

، خةَلك لة ماَلي خؤي بَي، ئَيستا دةبَي ضي بكةين؟ ئةو خؤ يةَلال سةيارة قةثات كةن، جاددة قةثات كةن
كات تووشي شؤك نةبني، بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان، ئةو ئامارانةي كة زؤر خةتةرن دةمةوَي بزامن، ئَيستا 
زؤرترين تووشبووان لة ئةوروثا بيستمان ثريةكانن، بة تةمةنةكان، لة هةرَيمي كوردستان ئَيستا زؤرترينيان 

ةرقي فيزيكي لةشي ئَيمة و ئةوان ضؤنة؟ قسةي زؤر لةسةر ئةوة دةكرَيت موزاعةفاتي كؤرؤنا طةجنن، ف
ية لةسةر بةشةرَيك ئةطةر دواتر ضاك بوو؟ لة درَيذخايةن ضيرت تووش دةبَي؟ كليةي دةوةسيَت؟ زؤر يض

م جةنابي قسة دةكرَيت، ثَيمان خؤشة ئةو ِروون كردنةوة هةبَيت لة ِرووي تةندروستييةوة حةز دةكة
يةعين بابةتةكة ئَيستا هةموو حكومةت، هةموو وةزارةتي تةندروسيت بةس خةريكي  ،سةرؤكي ثةرلةمان

كؤرؤناية، ئةدي بابةتةكاني دي ضني؟ من دوَييَن سةرداني كؤمثانيايةكم كردووة كة دةرمان دةينَيتة 
رماني كوردستاني نادةمَي، سوَيندي هةولَير، دةينَيتة كوردستان، سوَيندي خوارد وتي مناَلم نةخؤش بَيت دة

خوارد كابرا شةريكةي هةية دةرماني دَينَيتة ئَيرة دةَلَي ثزيشك هةية بةس ثَيي دةَليت ئةم شريةي ئةم 
( بؤ دةكرَيت، كِريويانة و هةيانة، بةِرَيز وةزيري jeep Cherokeeكؤمثانياية خبوات سةيارةيةكي )

اي ئةوة ئاماري دةقيقن لة كؤمثانياكاني هَيناني دةرمان لة تةندروسيت جةنابت لة كةرتي تةندروستيد
هةرَيمي كوردستان وةرمطرتووة، ثزيشك لةسةر حيسابي كؤمثانيا هي ئةم هةرَيمة دةنَيرَيتة دةرةوة ثَيش 
ئةم كؤرؤناية، سةفرةي ثَي دةكات، ثارةي لَي سةرف دةكات، منداَلي دةضَيتة مةكتةب، كؤمثانياي هَيناني 

ضَيتة بةردةرطاي مناَلةكاني هةَلدةطرَيت دةيباتة قوتاخبانةي تايبةت جةنابي دكتؤر دةبَي دةرمان دة
وةزارةتي تةندروسيت بةرنامةيةكي ضاكسازي هةبَي لة كةرتي تةندروسيت، ئةوةش كاتيةتي دةبَي دةست ثَي 

 بكةن..
 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا

ة ئةوة، دروستة قسةكةت كاك هَيظيدار، هي ئةم كؤبوونةوةية ي، ئي ئَيستا نيكاك هَيظيدار كاتةكةت تةواو
ة، كؤبوونةوةيةكي تر ِرَيك دةخةين بؤ ضاكسازي لة كةرتي تةندروسيت بة ئامادةبووني وةزيري يني

 تةندروسيت لة دواي جةذن، فةرموو، كاك ِرزطار.
 بةِرَيز ِرزطار حممد حممود:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ثرسيارَيك ئاراستةي بةِرَيز وةزيري تةندروسيت دةكةم، ئةوةي لة طةرميان دا ِروويدا بةِراسيت مةطةر  من
لة صني ِروويدابَي، وةكو ِرؤذان خان ئيشارةتي ثَيدا، ئةوةي لة طةرميان دا ِروويداوة كارةسات بوو و ئَيستا 

اني لة دةستداوة، ئةويش بةهؤي لة طةرميان وا قسة دةكرَي كةوا ئةوةي ضؤتة خةستةخانةي قةآل طي
ية، بةِراسيت ئةوانةيشي ييةوة؟ بةهؤي ئةوةي كؤمةَلَيك ثزيشك لةوَين ئةوانة خؤبةخشن، كاري ئةوان نيض
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كةوا بَلَيني ثزيشكي هةميشةيني و لة عيادةي ئَيواران بؤ خؤيان بة ثارة ئيش دةكةن وةدةر بة ذياني ئةو 
ةزير جةنابتان ليذنةيةك ثَيك دةهَينن بؤ بةدواداضوون بؤ هةموو خةَلكة نادةن، ئايا بةِرَيز جةنابي و

شوَينةكان لةسةر ئاسيت هةر ضوار ثارَيزطاكة و لةسةر ئاسيت هةردوو ئيدارة سةربةخؤكة بؤ ئةوةي 
لَيكؤَلينةوة بكرَي؟ و دةستخؤشي لةو ثزيشكانة بكرَي كة خزمةتيان كردووة و ئيجرائات لةطةَل ئةو مودير 

َيوبةرة طشيت و دكتؤرانة بكرَي كة كةمتةرخةم بوونة و بوونةتة هؤي مردني طياني خةَلك، عام و بةِر
شتَيكي تر لَيرة نازامن بةِرَيزَيك ئيشارةتي ثَيدا بؤضي الي ئَيمة طةجنةكانيش دةمرَي؟ وةكو ومت لة 

َيداني ئؤكسجني ساَل بووة طياني لة دةستداوة، بةهؤي زياد ث (33) خةستةخانةي قةآل طةنج بووة تةمةني
كة ئؤكسجني خؤي ئاسن دةبِرَيت، ئةوة هؤي نةزاني ثزيشكةكة بووة، خةَلك هةية من خؤم دةيناسم 

ساَلة لةبةر ئةوةي نةضؤتة خةستةخانةي قةآل نةمردووة، من لَيرة ( 80) خزميشة تةمةني نزيك
ئةو كولفةي كةوا دابني هةم بؤ جةنابت و هةم بؤ جةنابي وةزيري ناوخؤ لةسةر  ،ثرسيارَيكي ترم هةية

كراوة بؤ ثارَيزطا و بؤ ئيدارة سةربةخؤكان، من ئةوةي كة زانياريم هةية لة ئيدارةي طةرميان دا ثارةيةكي 
بةآلم بة  (،19كؤظيد)زؤر تةرخان كراوة، هةندَي شوَين دابني كراوة بؤ كةرةنتينة كردني بةركةوتوواني 

خاوةن ئوتَيلةكة، خاوةن جَيطةكة كة ئةو ثارةية بَلَيني بة بةتاَلي ماوةتةوة و ئيتيفاق كراوة لةطةَل 
شَيوةيةك هني بووة، هيوادارين و داواكارين لة بةِرَيزتان ليذنةيةك ثَيك بهَيندرَيت بؤ بةدواداضوون بؤ ئةو 
كولفانةي كة خةرج كراوة بؤ ثارَيزطاكان، يان وةكو خؤي سةرف كراوة يان نا؟ هةتا من ئةو ثرسيارةم بؤ 

ابي وةزير بوو، ثارة تةرخان كراوة بؤ كارمةنداني وةزارةتي ناوخؤ كة لةسةر جاددةكان بوونة و جةن
 ئةويش وةكو ثَيويست لة طةرميان دا خةرج نةكراوة، سوثاستان دةكةم.

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا

ة، لة دةقة و نيوَيك قسةكانتان تةواو بةَلَي، زؤر سوثاس، كاك شةمؤَل، فةرموو، هةوَل بدةن لة دوو دةق
 بكةن.

 بةِرَيز شةمؤَل اشني صابر:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

سةرةتا دةستخؤشيم بؤ تةواوي ثزيشكان و كارمةنداني تةندروسيت هةية، لةطةَل هَيزة ئةمنييةكان بة 
ي و جياوازي هةية لة ثؤليس و ئاسايش و ثَيشمةرطة و ثؤليسي هاتووضؤشةوة، بةآلم هةندَي كةم و كوِر

نَيوان شارو شارؤضكةكان ئةو هاوكاريية ماددي و كةل و ثةلة تةندروستيانةي كة دَي بؤ وةزارةتي 
بةداخةوة جياوازي كراوة لة دابةش كردنيان، بؤ منونة لة شاري كؤية بة وتةي بةرثرساني  ،تةندروسيت

يهازَيكي ئامَيري هةناسةدان ياخود جيهازي تةندروسيت وةكو ثَيويست هاوكاري ئةو شارة نةكراوة و هيض ج
فةحسي كؤرؤنا بؤ شاري كؤية دابني نةكراوة، كة لة كاتَيك دا لة شاري كؤية بةِرَيوةبةرايةتييةكي طشيت 
لَيية، واتا ئةو بةِرَيوةبةرايةتييةي ئةوَي بة قةت بةِرَيوةبةرايةتييةكاني هةولَير و سلَيماني ية، بةآلم وةك 

( مليؤن ديناري بؤ دابني كراوة 60نةكراوة، جطة لةوةش كؤية بة ثَينج ناحيةوة بِري ) ثَيويست هاوكاري
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لةو شةش مليارةي كة لةاليةن بةغداوة دابني دةكرَي، ئةو دةرمانانةي كة لة بةغداوة دَي كؤية حةقي 
رمةندان و بةآلم وةك ثَيويست دةرمانةكانيشي ثَي نادرَي و بة ثَيويستيشي دةزانني ثزيشك و كا ،%(ة6)

 داشت بكرَين، دةستتان خؤش، زؤر سوثاس.ثاهَيزة ئةمنييةكان 
 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا

 بةَلَي زؤر سوثاس، كاك بةَلَين، فةرموو.
 بةِرَيز بةَلَين إمساعيل حاجي إبراهيم:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 سوثاس دكتؤرة، من ثرسيارةكامن كرا.

 حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان: قئرَيواز فابةرَيز د.
 بةَلَي زؤر سوثاس، كاك مةال ناصر، فةرموو.

 بةِرَيز عبدالناصر أمحد علي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةخَير هاتين بةِرَيز وةزيري تةندروسيت دةكةين، بةِراسيت من ثشتطريي لة قسةكاني ِرؤذان خان و كاك 
ي تةندروسيت لة طةرميان بةِراسيت زؤر زؤر خراثة، لة هةموو ِرزطار و كاك جالليش دةكةم، ِرةوش

ِرووةكانةوة، دوو ِراثؤرتي ثِر زانياري لة ِرَيطةي سةرؤكايةتي ثةرلةمانةوة ئاراستةي سةرؤكايةتي 
ئةجنومةني وةزيران كراوة و لةوَيشةوة ئاراستةي وةزارةتي تةندروسيت كراوة بة ذمارةكاني حةز دةكةم 

( و ذمارة 21/11/2019( لة )10020وسرَي موتابةعةي بكات جةنابي وةزير )ذمارةكانيشي بنو
بةداخةوة تاوةكو ئَيستا هيض وةآلمَيك نةبووة، تةندروسيت طةرميانيش ِرؤذ  ،(2/2/2020( لة )1196)

بةِرؤذ بةرةو خةراثي و داِرمان دةِروات، تةندروسيت طةرميان كة ذمارةي دكتؤر و كارمةند و 
( كةسي هةية لة سنووري ئيدارةي 1800ة، ذمارةيةكي زؤرة )يان ذمارةيان كةم نيفةرمانبةرةكاني

طةرميان دا، بةآلم بة هؤي نةزانيين بةِرَيوبةري تةندروسيت طةرميان و شارةزايي نةبووني لة ِرووي 
يةكي ئيدارييةوة نةيانتوانيوة بةشَيوةيةكي ِرَيك و ثَيك دابةشي بكةن و بتوانن ئيش و كارةكان بة شَيوة

ئةوة لةاليةن  ،( قةرةوَيَلةيي ية70منونة نةخؤشخانةي خَيرخوازي قةآل كة )بؤ ِرَيك و ثَيك بِرواتة ِريوة، 
خَيرخوازانةوة دروست كراوة بة بِري مليؤنَيك و دوو سةد هةزار دؤالر، بؤية بؤ نةخؤشي كؤرؤنا بةِراسيت 

يةن بةِرَيوةبةرايةتي طشيت تةندروسيت ة كة لةاليئةم نةخؤشخانةية هيض خزمةتطوزارييةكي تَيدا ني
طةرميانةوة هاوكاري كرابَي، بؤية قسةكةي كاك ِرزطار هةر نةخؤشَيك دةِروا بؤ ئةوَي بة هيض شَيوةيةك نة 

، حةز دةكةين ليذنةيةكي يةة ئةو موستةشفايحةب، نة دةرمان، نة خزمةتطوزاري هيضي تياني
تَيدا بكات، دوو/ تةبعةن ئةم تةندروسيت طةرميان ئةوا  لَيكؤَلينةوةش بِروات بؤ ئةوةي كة تةحقيقي

ية، نةبووني يية، نةبووني نةخؤشخانةي بيناي باشي تَيدا نينةبووني بةِرَيوةبةرَيكي تةندروسيت دَلسؤز ن
( 100ية، تةواونةكردني بيناي نةخؤشخانةي )يدكتؤرَيكي باش لة نةخؤشخانةكة وةكو ثَيويست ن
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بةآلم هةتا ئَيستا ئيشي تَيدا ناكرَي  ،(وة هةيكةلةكةي تةواو كراوة2013ة لة )يي تةبعةن ئةوقةرةوَيَلة
ئةوة زؤر زؤر زةروورة بؤ سنووري طةرميان، دكتؤري خةفةر بةِراسيت ئامادةي نةخؤشخانةكان نابَي، لة 

لةي عيادةكانيان بة تةلةفؤن يان هةر جوابيش نادةنةوة، كة جوابيش دةدةنةوة دةَلَي ئةو نةخؤشة ئيحا
سلَيماني ضةندين -ِرَيطاي كةالر ،ضةندين ِرووداوي هاتووضؤ بةِراسيت بة ِرَيطاي مردن ناسراوة ،سلَيماني بكة

 جار .....
 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا

 كاك مةال ناصر، ئَيمة دةزانني كَيشة هةية لة تةندروسيت طةرميان، سةرؤكايةتي ثةرلةمانيش ئةوة دةزانَي
 سانيةت ماوة. سيبةآلم تةركيز بكة سةر مةسةلةي كؤرؤنا، 

 بةِرَيز عبدالناصر أمحد علي:
ة، دةستتان يمةسةلةي كؤرؤنا ئةوةية ئةو نةخؤشخانةي قةآلية بةِراسيت هيض خزمةتطوزارييةكي تَيدا ني

 خؤش، سوثاس.
 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا

 ي، فةرموو.دةستخؤش سوثاس، كاك ديار
 بةِرَيز دياري أنور حةمة رحيم:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةِرَيز وةزيري تةندروسيت ضي واي كردووة لة كاتي ثشكنينةكان دا لة ماوةي ِرابردوودا بةتايبةت لة 

 سةير دةكات لةوَي ِرَيذةيةكي كةم ثشكنني ، بةآلمثارَيزطايةك كَيرظي تووشبوون بؤ منونة لة لوتكةدا بوو
%(يان ثؤزةتيظ بوو، بةآلم لة هةندَيك 80ئةجنام دةدرا، بة منونة ئةو ثشكنينانةي كة ئةجنام دةدرا لة )

( ثؤزةتيظي هةبوو 20( يان )16( يان )15بَلَيي ) ةن( فةحس دةكرا مةسةل400ثارَيزطاي ديكة بؤ منونة )
وَينَيكي ديكة بةرز ببَيتةوة ثَيويستة لة كاتَيك دا ثَيويست بوو لةو كاتةدا منونة ئةطةر ئَيستا كَيرظ لة ش

ثشكنيين زياتر بكرَي، يةعين )إخل( لة ثارَيزطاي سلَيماني نزيكي ضوار بؤ ثَينج ِرؤذ لة طةرمةي ئةو كاتةي 
كة بؤ منونة بآلوبوونةوةي ظايرؤسي كؤرؤنا بوو لة سلَيماني دا لةطةَل بةِرَيوبةري تةواوي نةخؤشخانةكاني 

رؤنا قسةم كردووة و بةِرَيوبةري تةندروسيت سلَيماني، ئةوانةي كة بةرثرسن لةو تايبةت بة ظايرؤسي كؤ
سنوورة لة كةرتي تةندروسيت نزيكي سَي بؤ ضوار ِرؤذ ثَيمواية كييت فةحس كردني نةخؤشييةكة نةبووة، 

و ئامادةكارتان بة نامةش بؤ بةِرَيزتامن نارد، ئةوة بؤ؟ يةعين لة حاَلةتَيكي ئاوادا يةعين ئةطةر ئَيوة ثالن 
كردبَي بؤ ئةوة ِروو نادات؟ خاَلَيكي ديكة كة طرنطة دةبَي وةآلمي وةربطرمةوة، بةِرَيز وةزيري تةندروسيت 
كَي ِرَيطةي داوة هةندَيك لةو نةخؤشخانة و عيادة ئةهليانة ثشكنيين ظايرؤسي كؤرؤنا بكةن؟ خةَلك هةية 

نتينيان كردووة، ماَلةوة و هةموو ئةوانة، دوايي دةرضووة ثارةيةكي زؤريان لَي سةندووة، ضواردة ِرؤذ كةرة
ة و ثارةيةكي زؤريان لَي سةندووة، كَي ِرَيطةي بةوانة داوة؟ هةتاوةكو ئَيستا يئةسَلةن ظايرؤسي كؤرؤناشي ني

باسي دوو ِرؤذ لةمةوثَيشت بؤ دةكةم لة سلَيماني خةَلك نةيتوانيوة نةخؤش بووة و هةموو نيشانةكاني 
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ضووة لة نةخؤشخانةي ئةهلي فةحسي كردووة، بؤ ئةوةي كة بزانَيت ئيرت  ،فةحسي بؤ نةكراوةهةبووة 
نةطةتيظيش بن زؤربةي ثةنا دةبةنة بةر نةخؤشخانة و عيادةي ئةهلي، ثرسيارةكة ئةوةية بؤ ئةوانة وةكو 

َلي زؤر طرنط ثَيويست كاريان لةسةر نةكراوة و دةبَي هةتا ئَيستا ثةنا بربَيتة بةر ئةوانة؟ يةك خا
كارمةنداني تةندروسيت ئةمشةو كارمةندَيكي تةندروسيت لة سؤرانةوة ثةيوةندي ثَيوة كردن طرَيبةستة 
دةَلَي هةشت مانطة مووضةمان وةرنةطرتووة، واية ئةوة؟ ئةوة ثاداشتةكةيانة؟ لةم كاتةدا لةم هةشت مانطة 

وضةكةيان وةرنةطرتووة، بؤ خؤبةخشةكان قورسةدا فةرمانبةراني تةندروسيت ئةوانةي كة طرَيبةسنت مو
 ناكةن بة طرَيبةست؟ طرَيبةستةكانيش بة هةميشةيي؟ سوثاس.

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا
 بةَلَي زؤر سوثاس، ليزا خان، فةرموو.

 بةِرَيز ليزا فلك الدين صابر:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بةِرَيز وةزيري تةندروسيت.
رَيكم هةية زؤر نزيكة لة ثرسيارةكةي كاك دياري، بةآلم ثةيوةستة بة ثارَيزطاي هةَلةمةوة، ِرؤذانة ثرسيا

تَيبيين ئةو داتايانة دةكةم كة لةاليةن وةزارةتةكانةوة ثةخش دةكرَي لةسةر تووشبوواني كؤرؤنا، تَيبينيم 
كة لةطةَل ئةوةدا ِرَيذةي تووشبوون لةوَي كردووة لة ثارَيزطاي هةَلةمة تَيستةكان هةموو ِرؤذ  كةم دةكرَي، 

(يان ثؤزةتيظة، ئةطةر ئةم 15( تَيست بكرَي منونة دةَلَيم لة ِرؤذَيك دا )35زؤر زؤرة، بؤ منونة ئةطةر )
ِرَيذةية لَيك بدةيةوة زؤرة، بؤضي تا ئَيستا ئةم كَيشةية ضارةسةر نةكراوة؟ ئايا كَيشةكة الي وةزارةتة 

( favipiravirهةَلةمةية؟ ثرسيارَيكي تريشم هةية لةسةر دةرمانَيك بة ناوي )ياخود الي تةندروسيت 
ماوةيةك ثَيش ئَيستا بةِرَيوبةرايةتي تةندروسيت هةولَير باسي لةوة كرد كة نزيكةي هةزار ثاكةتي لةو دةرمانة 

ة ثارَيزطاي سلَيماني ئةو كِريوة بؤ هةولَير، ئةو دةرمانة وابزامن بة بَي بةرامبةر بة خةَلكي دةدرَيت، بةآلم ل
دةرمانة نةكِردراوة، هةروةها خةَلكةكة خؤي دةيكِرَي لةسةر ئةركي خؤي، كة ئةوةش بارطرانييةكي زؤر لةسةر 

ة كة ئةم دةرمانة لة هةولَير كِردراوة بةآلم لة سلَيماني نةكِردراوة؟ يخةَلكي ئةوَي دروست دةكات، هؤكار ضي
لةبةر ئةوة ئةو دةرمانةمان نةكِريوة كة هيض ضؤن  ،سلَيماني باسي لةوة كردهةرضةند وتةبَيذي تةندروسيت لة 

 ية، ئايا ئةوة ِراستة؟ زؤر سوثاس.يبَلَيي ئةجنامَيكي ن
 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا

 بةَلَي، سوثاس ليزا خان، ذيان خان، فةرموو.
 أمحد: طاهربةِرَيز ذيان 

 ن.بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةما
ثرسياري من بؤ جةنابي وةزيري تةندروسيت ئةوةية كة جةنابي وةزير من دوو جار ثشكنينم كردووة، 
جارَيك لة هةولَير، جارَيكيش لة دهؤك، ئةوةي لة هةولَير كردوومة لة ِرَيي دةم و لة ِرَيي كةثوو ثشكنينم 

هؤي ئةوةي طومامن ال دروست بَي لة بؤ كرا، بةآلم ئةوةي لة دهؤك تةنيا لة ِرَيي دةمةوة بوو، ئةوة بووة 
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ئةجنامي ثشكنينةكان لة ِراسيت دا، ثرسيارةم كرد لة ستايف تةندروسيت دهؤك كة بؤضي تةنيا لة دةمةوة 
ثشكنني دةكةن؟ طوتيان ئةوةي لة كةثوو دةكرَي ئةجنامةكةي زؤربةي جاران هةَلة دةردةضَيت، ئةطةر واية 

ان ِراستة؟ ئةطةر ِراستة بؤ لة هةولَير بة هةردوو شَيوة ثشكنني لة ِرووي زانستييةوة تا ضةند وةآلمي
دةكرَيت؟ ئةطةريش نا ئةوا طومان ناخرَيتة سةر ئةجنامي ثشكنينةكاني دهؤك؟ بابةتَيكي تر ثزيشكاني 
دهؤك نازمن من ئي هةوَلَير و سلَيماني موالحةزةم نةكردية بةس لة دهؤك كة ضووةمة ضةند نؤِرَينطة 

يشكةكان ثَيطري ِرَينماييةكاني تةندروسيت ناكةن، ثرسيارم لة ضةند ثزيشكَيك كرد ئَيوة بةداخةوة ثز
ثزيشكن بؤ ثَيطري ناكةن؟ طوتيان ئةوةي خودا بؤت نووسييب ئةوة دَينت، ثَيويست ناكات ثَيطري بكةي، جا 

ةبَي لةسةر ثزيشكان ئةوة وةآلمي ثزيشكَيك بَي ضاوةِرَيي ضي دةكةين لة خةَلكي ئاسايي، بة بؤضووني من د
 ئيجبار بكرَي كة ثَيطري ِرَينماييةكان بكةن، زؤر سوثاس.

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا
 بةَلَي، زؤر سوثاس، كاك ِرزطار، فةرموو.

 بةِرَيز ِرزطار عيسى سوار:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ر باسي ئةوة دةكرَيت كة ئةم ظايرؤسة دةستكردي ثرسيارم لة بةِرَيز وةزيري تةندروسيت ئةوةية زؤرجا
هةندةك دةوَلةتي زهلَيزة مرؤظ دةتوانَي لةم جؤرة ظايرؤسانة دروست بكاتن، ئايا ئةوة لة ِرووي زانستييةوة 
درؤستة يان نا؟ مةبةستم ئةوةية كةواتة ئةطةر وابَي مرؤظايةتي هةميشة لةذَير هةِرةشةيةكي زؤر زؤر 

ة طرنط بؤ كؤتايي هاتن بةم وةزعة و بةم زرووفة دؤزينةوةي ظايرؤسةكي جيددي ية، خاَلي هةر
ِراستةقينةية، ئايا هةرَيمي كوردستان خؤي سةرقاَلي دؤزينةوةي ظاكسينة بؤ ئةم ثةتاية؟ ئا يان نا؟ خاَلي 

ةر تر، ئَيمة مةبةستم زياتر ئةوةية ئةطةر هةرَيمي كوردستان، تةبعةن ئةو هةَلسوكةوتةي كة ئَيستا بةش
لةطةَل سروشت دةكات بة تةئكيد ئةوة ئينشاَلال ئاخري ظايرؤسة، بةآلم دةبَيت ضاوةِرَيي نةخؤشي تريش 
بكةين، ثرسيارم ئةوةية ئايا هةرَيمي كوردستان نة لؤ تةنيا ئةم ظايرؤسة لؤ ئايندةيةكي درَيذخايةنيش 

كوردستان مرؤظايةتي خباتة ذَير بِروا بؤ ِرووبةرووبوونةوةي هةر ثةتايةكي تر كة ذياني هاووآلتياني 
مةترسي و هةِرةشة، ئايا هيض بةرنامةيةكي درَيذخايةنتان هةية يان نا؟ خاَلي تر ئةطةر ظاكسني تا دوو 
ساَلي تر نةدؤزرَيتةوة مةترسييةكان بؤ هةرَيمي كوردستان لة ِرووي ئابوورييةوة و لة ِرووي مةترسي 

قتة كة حةز دةكةم باس بكةم زؤرجار باسي تةنيا ضارةسةري لةسةر ذياني مرؤظةوة ض دةبَيت؟ ئاخري نو
ي و نفيزيكي دةكرَيت لة وةزارةتي تةندروسيت هةرضةندة بةِرَيزتان بينيم كة باسي كَيشةكاني دةروو

ة، تةندروسيت دةرووني و فيزيكي دوو شيت لة يةك يكؤمةآليةتيش دةكةن، بةآلم لة ئاسيت ثَيويست دا ني
ةري يةكرتن و ئةوانةش هةر دةتوانن ببنة سةبةبي كَيشةي كؤمةآليةتي، ئَيوة لة جيانةكراون و تةواوك

خوَيندني باآل و دامةزراندن و ثةرةثَيدان و ِرؤشنبري كردني خةَلك لة كَيشةكاني دةرووني كة دةبنة هؤي 
 كَيشةكاني كؤمةآليةتي ض بةرنامةتان هةية؟ زؤر سوثاس.
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 :ثةرلةمانحسَين /سةرؤكى  قئبةرَيز د.رَيواز فا
 سوثاس، د.زانا، فةرموو.

 بةِرَيز د.زانا خالد مسايل:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

وَيِراي دةستخؤشي بؤ بةِرَيز وةزيري تةندروسيت بؤ ئةم داتا و ِروونكردنةوانة ثَيشكةشي كرد و بؤ 
 واو سةرؤكةوتووِرَيكارةكاني حكومةتي هةرَيمي كوردستان كة بَيطومان لة قؤناغةكاني خؤثارَيزي دا تة

بووين، بةآلم ِرةنطة لَيرة و لةوَي لة قؤناغةكاني ضارةسةري دا لة هةموو دونيا طرفت هةبَي، طرنط ئةوةية 
بؤ ئةوةي ثالني حكومةتي هةرَيمي  ،ئَيمة بتوانني لة جةلسةيةكي وادا ثةجنة خبةينة سةر طرفتةكان

دا بزانني بةرةو كوَيمان دةبةن، خاَلي يةكةم كة كوردستان لةبةر ضاومان ِروون بَيت، بؤ ئةوةي لة ئايندة
(ي ساَلي 89دةمةوَيت ئاماذةي ثَي بكةم ئَيمة لة ضوارضَيوةي ياساي تةندروسيت طشيت عرياقي ذمارة )

بةِرووني هاتووة كة ئةركي دةوَلةتة سةآلمةتي تةندروسيت هاووآلتياني خؤي بثارَيزَيت، دةوَلةت  1981
ية ياساي عرياقي ية و بةركارة لة هةرَيمي كوردستان، بةو ماناية دَيت كة بةو مةفهومةي كة ئةو ياسا

دةبواية حكومةتي مةركةزي زياتر بضَيتة ذَيرباري ئةم خةرجييانةي كة هاووآلتياني هةرَيمي كوردستانيش 
ؤناغي وةك هةر هاووآلتييةكي تر لة ثارَيزطاكاني عرياق ثَيويستيان ثَيي دةبَيت بؤ قؤناغي خؤثارَيزي و ق

ضارةسةري بؤ دابني كردني ثَيداويستييةكانيان لة ناو دامةزراوة تةندروستييةكان كة بة ثَيي ئةو 
( مليار بؤ بودجةي 13ئامارانةي بةِرَيز وةزيري تةندروسيت ئاماذةي ثَيكرد، بينيمان كة نزيكةي )

نها بؤ كةرةنتني كردني ( ملياريش تة25وةزارةتي تةندروسيت تةرخان كراوة بؤ خةرجييةكان و نزيكةي )
هاووآلتيان لة ِرَيطاي ثارَيزطاكانةوة تةرخان كراوة كة ئةوةشيان هةر ميزانييةيةك بووة حكومةتي هةرَيمي 

بؤ ئةوةي كةرةنتني كردني  ،( مليار دينارةي داوة بة ثارَيزطاكاني هةرَيمي كوردستان25كوردستان ئةو )
بةدواداضووني ئةركي ليذنةكةمان بةدواداضوومنان كة خةرجي هاووآلتيان كة لة دةستثَيكةوة لة ئةجنامي 

هةر هاووآلتييةك لة شوَينةكاني كةرةنتني برييت ية لة مليؤنَيك بؤ مليؤن و دوو سةد هةزار دينار بؤ 
ماوةي ضواردة ِرؤذ بة سةرجةم ثَيداويستييةكانييةوة، كة ئةوةشيان خةرجييةكي زؤرة لةسةر حكومةتي 

جطة لةوةي حكومةتي مةركةز بِريارَيكي دةركرد من لَيرةدا ثرسيار لة بةِرَيز وةزيري  هةرَيمي كوردستان،
تةندروسيت دةكةم كة دوو جار بةِرَيزيان لةطةَل شاندَيك سةرداني بةغدايان كرد ئامادةبوون لةو 

سيت عرياقي كؤبوونةوة لةطةَل وةزارةتي تةندروسيت حكومةتي فيدراَلي، ئايا ئةم بِريارةي وةزارةتي تةندرو
كة بؤ ستايف تةندروسيت بؤ هَيزكاري تةندروسيت كة بِري ثاداشتَيك، موكافةئةيةك بؤ ئةوانةي لة ناو 
سةنتةري ضارةسةري كؤرؤنا دا كار دةكةن تا ضةند ِرةزامةندي دراوة بؤ ئةوةي هَيزكاري تةندروسيت لة 

سايةي كة ئاماذةمان ثَييدا هَيزكاري هةرَيمي كوردستانيش بَي بةش نةكرَين، ديسان بةر مةبناي ئةم يا
تةندروسيت لة هةرَيمي كوردستانيش مايف خؤيانة بَي بةش نةبن لةم ثاداشتة، لة هةمان كات دا ئايا 

بؤ ئةوةي دةزانني كة بارودؤخي هةرَيمي  ؟ئةجنامي ئةم ثَيشنيارةي وةزارةتي تةندروسيت ضي بووة
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داشيت هَيزكاري تةندروسيت بكرَيت، بةآلم وةك لة ِرابردووة كوردستان لة ئاستَيكي خراثداية ناتوانرَي ثا
بةدواداضوومنان كرد نووسراوَيك ئاراستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيرانيان كردووة بؤ ئةوةي 
دةرةجةيةك لة )سلم(ي وةزيفي فةرمانبةران وةكو )قدم(َيك ثَييان بدرَي، ئايا ئةجنامي ئةوة ضي بووة؟ لة 

ستا طلةييةك هةية لة شَيوازي خزمةتطوزاريي تةندروسيت لة قؤناغي ضارةسةري ئةويش هةمان كات دا ئَي
ئةوةية بةشَيك لة هاووآلتيان دةَلَين ئةوانةي كة دةضنة قؤناغي ئةوةي لة بةشي ضاودَيري ضِري 

تاوةكو ئَيستا هيض لةو نةخؤشانة ضاك نةبوونةتةوة بةداخةوة سةرجةميان  ،هةناسةدان ضارةسةر بكرَين
طيانيان لة دةستداوة، ئايا ئةطةر ئةوة دروستة ِروونكردنةوةيةك لةاليةن بةِرَيز وةزيري تةندروستييةوة 

 لةم بابةتة بدرَيت، بةسوثاسةوة.
خاَلي كؤتاييم ئةوةية ببوورن درَيذم كردةوة، خاَلي كؤتايي ئةوةية تةئيدةن بؤ بةشَيكي قسةكاني براي 

دةرمانَيك كرد كة ئةو دةرزييةي كة لة دوو هةزار دؤالرةوة دةست ثَي  بةِرَيز كاك سةركؤ ئاماذةي بة جؤري
دةكات بؤ زياتر، ئَيمة دةزانني بةدواداضوونيشمان كرد لة ليذنةي تةندروسيت كة ئةم دةرمانة لة ِرَيطاي 

ي كةواتة بة ِرَيطا ،دةزطاي كواَليت كؤنرِتؤَلي دةرماني هةرَيمي كوردستان نةهاتؤتة هةرَيمي كوردستان
ناياسايي هاتؤتة هةرَيمي كوردستان، بةآلم ديارة لة ض شوَينَيك و لة ض ثارَيزطايةك لة ض شوَينَيك، لة ض 
دةرماخنانةيةك دةفرؤشَي و مامةَلة بة طياني هاووآلتيان دةكرَي، ئايا وةزارةتي تةندروسيت لة ِرَيطاي بةشي 

َيويست بكرَي و ئيجرائاتةكانيان ئيعالن بكةن تايبةمتةندي خؤيةوة بؤ هةوَلي ئةوة نادات كة ئيجرائاتي ث
بؤ خةَلك؟ هةر هيض نةبَيت هاووآلتيان بؤ ئةوةي هؤشيار ببنةوة، خةَلكَيكي كةم دةرامةت هةية بةدواي 
كِريين ئةو دةرزييانةوة بووة كة ثارةيةكي زؤرة ناتوانَي دابيين بكات، ثالزماي خوَين بةداخةوة ئةويشيان 

خةريكة مامةَلة بة طياني هاووآلتيان دةكرَيت، ئايا ئيجرائاتةكاني وةزارةتي لة هةندَيك شوَين دا 
 تةندروسيت لةم بارةيةوة ضية؟ زؤر سوثاس.

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا
 زؤر سوثاس، كاك لقمان، فةرموو.

 بةِرَيز لقمان محد حاجي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ِرَيز وةزيري تةندروسيت دةكةين، دةستخؤشي لة وةزارةتي تةندروسيت و ناوخؤ سةرةتا بةخَيرهاتين بة
دةكةين بؤ ئةو هةوآلنةي لة ماوةي ِرابردوو داويانة بؤ ِرووبةِرووبوونةوةي ظايرؤسي كؤرؤنا، ئاشكراية كة 

ةي لة شار و شارؤضكةكاني كوردستان لةِرَيطاي هةَلمةتَيكي خَيرخوازي ذمارةيةكي زؤر لة نةخؤشخان
خَيرخوازي كراونةتةوة، ئايا ثالني وةزارةتي تةندروسيت ثية بؤ دابني كردني ميالكاتي ثَيويست لة ثزيشك 
و كارمةنداني تةندروسيت بؤ ئةم نةخؤشخانةيةي كة ئَيمة ثَيشنيازي ئةوة دةكةين ذمارةيةكي زؤر لة 

 ،ي كؤرؤنا دةواميان كردووةخؤبةخشاني دةرضووي بوارة جؤر بة جؤرةكاني تةندروسيت لة نةخؤشخانةكان
ثَيشنيازي ئةوة دةكةين كة ئةوانة لةم شوَينانة ميالكات بةوانة ثِر بكرَيتةوة، لةِراستيشدا نابَي دامةزراندن 
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لة كةرتي تةندروسيت بوةستَينرَيت، ضونكة كةرتي تةندروسيت كةرتَيكي طرنطة و ثةيوةنديدارة بة 
تيان، خاَلَيكي تر دةمةوَي ئاماذةي ثَي بدةم ئةوةية كة خزمةتطوزاري تةندروسيت و سةالمةتي هاووآل

ثشتيواني لةم بؤضوونة دةكةم كة بة ثاداشت كردني، حيساب كردني دوو قاتي خزمةتي ساَلَيك بؤ 
كارمةنداني ثزيشكة بةِرَيزةكاني بواري كةرتي تةندروسيت كة لة بواري ِرووبةرووبوونةوة لةطةَل ظايرؤسي 

ثَيويستة وةزارةتي تةندروسيت زوو بة زوو ئةم ثاداشتة ِرابطةيةنَي وةكو هاندانَيك  ،ةكؤرؤنا كاريان كردوو
بؤ ثزيشك و كارمةنداني كةرتي تةندروسيت كة لةم بوارةدا ثَيشمةرطة ئاسا خزمةت دةكةن، بةثَيي 

ية لة بةدواداضووني ئَيمة بة حوكمي ئةوةي كة لة ليذنةي تةندروسيت ئةندامني، جؤرَيك ناهاوسةنطي هة
نَيوان شار و شارؤضكةكان لة ميالكاتي ثزيشكي بةتايبةت لة ناوضة دوورة دةستةكان، قةزا دوورة 
دةستةكان، بؤ منونة قةزايةكي وةكو ضؤمان و مَيرطةسور و هةروةها ثَينجوين و ناوضة جياوازةكاني تر 

كتؤرة بةِرَيزةكان بة زةمحةت جؤرَيك ناهاوسةنطي هةية لة ميالكات هؤكاري ئةوة دةطةِرَيتةوة بؤ ئةوةي د
ِرةنطة بواري نؤرينطةي ثزيشكي كةمرت بَي،  ،لةو ناوضانة دةوام دةكةن، ضونكة ذمارةي دانيشتوانيان كةمة

ية بؤ ئةوةي ضارةسةري ئةوة بكات؟ ضونكة ئةم ناوضانة زؤر يئايا ثالني وةزارةتي تةندروسيت ض
جؤر، هةروةها ثشتيواني لة بؤضووني كاك مةال مةغدوورن بةتايبةت لة بواري ئيختيصاصاتي جؤر بة

( 150وةيسي دةكةم سةبارةت بة كردنةوةي بةِرَيوبةرايةتي طشيت تةندروسيت سؤران، لةِراسيت دا سؤران )
هةزار كةس دانيشتووي شاري سؤرانن، جطة لةوةي قةزاكاني ضؤمان و ِرةواندز و مَيرطةسؤريش بةشَيكي 

ة سةر بؤ مةركةزي تةندروسيت سؤران، بؤية ئةوة بكرَيتة بةِرَيوبةرايةتي فشاري تةندروستيان دةطةِرَيتةو
طشيت تةندروسيت هاوشاني ئيدارة سةربةخؤكان، هةروةها نةخؤشخانةيةك لة رانية هةية، ِرانية 

%(ي ماية، ثَيشنياز دةكةم كة وةزارةتي تةندروسيت 20%(ي بيناكة تةواو بووة، )80ناوضةيةكي طرنطة )
بةرةو تةواوكردني، هةروةها هةرضةندة وةزيري بةِرَيز وةزيري تةندروسيت ئةوة دوا خاَلمة  هةنطاو بيَن

بةآلم هةندَيك ناوضة هةية تَيكةآلوةتي كؤمةآليةتي بة شَيوازَيكة كة ثَيويستة ئاسانكاري بؤ هاتووضؤ 
هةية، خةَلكةكة زؤري بكرَي، بةتايبةت ناوضةيةكي وةكو باَلةكايةتي لةطةَل ثشدةر و بتوَين تَيكةآلوةتي 

هةية با بَلَيني هاتووضؤيان هةية، ئةوة دةبَي ئاسانكاري بكرَي ثَيشنياز دةكةم بةِرَيز وةزيري تةندروسيت 
 هةنطاو بيَن بؤ ئاسانكاري كردني هاووآلتيان لة نَيوان ئةو دوو دةظةرة، زؤر سوثاس.

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا
 ن خان، فةرموو.بةَلَي، شريي

 
 
 

 بةِرَيز شريين أمني عبدالعزيز:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان.
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من ثرسيارةكامن ئاراستةي وةزيري تةندروسيت دةكةم، لة قؤناغي دووةمي ظايرؤسةكةدا بةداخةوة 
ي من زياتر لة دةتوانني بَلَيني طةرميان ِرَيذةيةكي زؤر تووشي ظايرؤسي كؤرؤنا ببوون، بةثَيي زانيارييةكان

شةست كةس مردوون، بةشَيك لة طرفتةكان نةبووني دكتؤري ثسثؤِر و نةبووني ئامَيري  هةناسةدانة، 
ثَيمواية بةِرَيز وةزيري تةندروسيت خؤي ئاطاداري كؤي طرفتةكاني تةندروسيت ية لة طةرميان، بؤية 

نةخؤشخانةي قةآل دابني بكرَي؟  ثرسياري ئاراستةي دةكةم بؤضي هةوَليان نةداوة ستافَيكي تايبةت بة
بؤ ئةوةي طرفتةكاني طةرميان بة دياريكراوي  ،تةمةناي ئةوةي لَي دةكةين بتوانَيت لةسةر خةت بَيت

لةسةر ِرةوشي تةندروسيت ضارةسةر بكات، ثرسياري دووةمم ذمارةيةكي كارمةندي تةندروسيت بَلَيني 
نةخؤشخانةكاني تايبةت بة كؤرؤنا دةوام دةكةن، بةآلم طرَيبةسنت بةشَيكيان ئةوةندةي من ئاطادار ت لة 

تاوةكو ئَيستا مووضةي مانطي يةك و دوويان وةرنةطرتووة، هؤكاري وةرنةطرتين مووضةكةيان بؤضي 
دةطةِرَيتةوة؟ ثرسياري سَيهةمم/ هاووآلتييةكي زؤر سةرداني نؤِرينطة و تاقيطة و تةنانةت نةخؤشخانة 

ي خوَين وةردةطريَيت بؤ ئةوةي بزانن هةَلطري ظايرؤسةكةن ياخود نا، عيالج و ئةهلييةكان دةكةن و سامثَل
دةرمان بؤ تووشبوواني با بَلَيني ظايرؤسي كؤرؤنا دةنووسن بؤ كؤنرِتؤَل كردني ئةوة ِرَيكري ضيان 

 طرتؤتةبةر؟ زؤر سوثاس.
 :سةرؤكى ثةرلةمان حسَين / قئبةرَيز د.رَيواز فا

 اوِرَي، فةرموو.بةَلَي، زؤر سوثاس، كاك ه
 حممد: بناءبةِرَيز هاوِرَي 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
قسة زؤر كرا لةسةر ئةوةي كة  ،بةخَيرهاتين بةِرَيز وةزيري تةندروسيت دةكةين با بضينة سةر طةرميان

هةَلبةتة خةَلكاني خؤبةخش دروستيان كرد، دةستيان خؤش بَي، من  ،خةستةخانةيةك لةوَي دروست كراوة
ية بؤ هيض يةكَيك لةو برادةرانة و لةو خوشك و برايانةي كة باس لة طةرميان ي قسةكامن وةآلم نيةعين

يان ئةوةي ئةو  ،دةكةن، ِراسيت من بؤ خؤم زؤر بة طومان بووم لةو ئامارانةي لة طةرميان بآلو دةكرانةوة
خةَلك خؤثارَيزي نةكات، من  ية بؤ ئةوةييكؤرؤنايةي كة لة طةرميان بوو، هةَلبةتة ئةو قسانةي من دافع ن

( ساَل دةبَي شةكرة، زةخت، بةآلم ضوو بؤ 65( )60ثوورَيكي خؤم بة ميسال دةهَينمةوة نزيكةي تةمةني )
يةكَيك لةو خةستةخانة ئةهلييانة ثَييان وتبوو كؤرؤناتة، جا نةبَيت بةضاوي منةوة سوثاس بؤ خوا 

ية، يةعين ئةطةر قةرار بَي ئةو كؤرؤنايةي كة باسي دةكةن يطةِرايةوة ئَيستا عةييب نةماوة و هيض كَيشةي ن
ئةوةي طةرميان ئةوة بواية دةبوو ثوورم هةزار ساَل تةمةني بَي لةطةَل كةس و كاري ئَيوة بةرطةي 
نةطرتباية، ئةوة يةك، دواتر لةسةر نةخؤشخانةي كفري كة سةرباري ئةوةي نةخؤشخانةي كؤرؤناي تَيدا 

يةكي تَيدا دروست كراوة لة ساَلي هةشتاكان لة سةردةمي ِرذَيمي كؤني ئةوكات، نةكراوةتةوة نةخؤشخانة
نةخؤشخانةكة زؤر بضووكة يةعين هةر ض دكتؤرَيك دةنَيردرَيتة ئةوَي دواي ماوةيةكي زؤر كورت لةوَي 

ئةو ، بؤ هةولَير بَي، يان هةر شوَينَيكي تر، سةرباري ئةوةي كة دَيت، دةطةِرَيتةوة بؤ سلَيمانيهةَل
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نةخؤشخانةية نزيكةي ثةجنا هةزار بةسةرةوة هاووآلتياني لةسةرة، بة ناحيةي سةرقةآل و ناحيةكاني 
ترةوة، بؤية ثَيويستة بةتايبةت وةزيري تةندروسيت يان بَلَيم وةزارةتي تةندروسيت و ئةجنومةني وةزيران 

ية يةكَيكة لة قةزا زؤر دَيرينةكان، كة كفري يةكَيكة لة قةزا كؤنةكان لة بيستةكاني سةدةي ثَيشووةوة قةزا
يةعين حةقة وةزيرةكان ضاويان لَي بَي بة حوكمي ئةوةي لة هةشتاكان ثَييانووتووة شاري وةزيران، 

لةبةر ئةوةي  ،بةداخةوة تاوةكو ئَيستا وةكو ثَيويست ئاوِري لَي نةدراوةتةوة، ثرسياريكيان تةرك دةكةم
تر باس دةكةم لةسةر ئةو نةخؤشخانة ئةهليانةي كة هةن، ئةوةي وةزيري ناوخؤ ِرؤيشتووة، يةك ميسالي 

بؤ كؤرؤنا كردووة بؤ هةندَي كةس ناوي نةخؤشخانةكةم الية، كةسَيك ضووة بؤ ئةوَي  (يانCT scan)كة
( ِرؤذ خؤي كةرةنتينة كردووة، دواتر ضووة 20( ِرؤذ بؤ )15فةحسي كردووة ثَييان وتووة كؤرؤناتة )

يان وتووة وةَلال تؤ هةآلمةتت بووة و كؤرؤنات جارَي هةر نةطرتووة تا تَييثةِرَيين، ثالزما ببةخشَي ثَي
، ةندروسيت ثَيويسيت بة ضاكسازي يةبةداخةوة ئةوانة وةكو ئةوةي كة ئَيوة ئاماذةتان ثَيدا، سَيكتةري ت

 دةستتان خؤش بَي.
 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا

 خدجية خان، فةرموو. بةَلَي زؤر سوثاس،
 : عمر طهبةِرَيز خدجية 

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةوةي كة ديارة ظايرؤسي كؤرؤنا هةتا ئَيستا بة تةواوةتي و لة هةموو ِروويةكةوة نةناسراوة، بة ثَيي قسةي 

توو، ِرَيكخراوي تةندروسيت جيهاني و هةروةها زانايان و ثسثؤراني تةندروستيش بَيت هةتا ساَلي داها
نيوةي ساَلي داهاتووش ئةو ظايرؤسة لةطةَلمان بةردةوام دةبَيت، ناكرَييتيش كة ذيان بوةستَيت بة 
تةواوةتي، بؤية ئةو ثرسيارة لة بةِرَيز وةزيري تةندروسيت دةكةم كة ئايا ئَيوة بريتان لةوة نةكردؤتةوة كة 

ت، ئةوةش بَيطومان دةبَي لة ِرَيطاي ئَيستا دةبَي كار لةسةر بةهَيزكردني بةرطري جةستةيي تاك بكرَي
هةَلمةتَيكي تةندروسيت فراوان دا بكرَيت بة هاوكاري دةزطاكاني ِراطةياندنةوة، ئةطةر ئةو نيةتةشتان نةبَي 
ثَيشنياز دةكةم كة لةو حاَلةتة، لةو بارودؤخةي ئَيستادا ئةوة باشرتين ئيشة كة دةكرَيت ئةجنام بدرَيت، 

ةران و ذياني هَيزكاري تةندروسيت لةِراسيت دا ئةمنيش سةرةِراي دةستخؤشي هةروةها سةبارةت بة طوز
كردن لة هَيزةكاني تةندروسيت ثزيشك و ثةرستاران و ئةوانةي كة لة هَيَلي ثَيشةوةي بةرطري كردن و 
 ِرووبةِرووبوونةوةي ظايرؤسي كؤرؤنان، داوا دةكةم كة ئَيوةش وةكو وةزارةتي تةندروسيت داواي دةعمَيكي

ماددةي بؤيان بكةن، ئةطةر لةو بارودؤخة داراييةي كة هةرَيم تَييداية ئَيستا ناكرَيت ثَيشنياز دةكةم كة 
بؤ ئةوةي لة داهاتوو لة كاتي باشبووني وةزعي دارايي بتوانن سوودمةند بن،  ،داواي )قدم(َيكيان بؤ بكرَيت

دةستنيشان دةكرَيت ( CT scan)كة بة ثرسيارةكي تريشم هةية كة ئايا بؤضي ئةو حاَلةتة كؤرؤنايانة 
( ناضَيتة ناو ِراطةياندنةكاني وةزارةتي تةندروسيت؟ دوو خاَلي تر هةية، نازامن نووسراوَيك PCRوةكو )

( باسي بة 26/7بآلو بوؤتةوة كة لةاليةن بةِرَيوبةري طشيت ئاراستةي وةزارةتي تةندروسيت كراوة دوَييَن )
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كة بة ظايرؤسي كؤرؤنا طيانيان لة دةستداوة، باسي ئةوة دةكات كة كةس و خاكسثاردني ئةو كةسانة دةكات 
كاري ئةوانةي كة بةو نةخؤشيية طيان لة دةست  دةدةن دةتوانن لة هةر شوَينَيك كة بيانةوَيت ئةو مردية 

ةند بة خاك بسثَيرن، دواي ئةوةي بة خاكسثَيران هيض زةرةر و زيانَيكي بؤ دةرةوة نابَي، ئايا ئةوة تا ض
 ِراستة؟ ئةطةر ِروونكردنةوةيةك بدرَيت، هةروةها توَيذينةوةيةك هةية.......

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا
 بةَلَي زؤر سوثاس، كاتت تةواو بوو خةدجية خان، تةواو، سوسن خان، فةرموو.

 بةِرَيز بةَلَين إمساعيل حاجي إبراهيم:
سانيةم بدةييَت يةك ثَيشنيازي بضووكم هةية، بةس بيست سانية ( 20) انعةفوو بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةم

 بؤ جةنابتانة.

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا
 باشة، فةرموو.

 بةِرَيز بةَلَين إمساعيل حاجي إبراهيم:
تةبةر هةرضي تةمةنا دةكةم دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان ِرَيكارَيك لةم ثةرلةمانة بةِرَيزةدا بطرَي

ثةرلةمانتارة بة ِرؤذ دةم دةكاتةوة دةَلَي حكومةت حيساب بؤ ثةرلةمان ناكات، نايَي بؤ ثةرلةمان، جوابي 
( ثةرلةمانتار لَيرة مابَي، حةقة ئَيستا غايبات 40( ثةرلةمانتار لةوانةية )111ثرسيارمان ناداتةوة، لة )

غايب ، بةِراسيت حةقة بةتان مؤَلةتتان داونةتَيوةرطرن، هةرضييةك لَيرة نةبَي بَيجطة لةوانةي خؤ
 بنووسرين، يةعين هةمووي لةبةردةم تةلةفزيؤن و بؤ شاشة و بؤ موزايةدة، سوثاس.

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا
خان، بةَلَي، سوثاس، بةَلَي ئَيستا وةري دةطرين، دروستة، وةَلال كاك علي من ئيزمن دا بةِراسيت، سوسن 

ضارةسةر كردني  ةكرَي ئيشكاليةتَيكة نازاننفةرموو، دةزاني ئةو ئيشكاليةتة كة زؤرترين قسة لة ئيعالم د
ية، ثَيشرت بةشَيكي زؤر لة ثةرلةمانتاراني بةِرَيز دةيانووت وةزير نايَيت، ئَي وةزير هاتووة يزؤر ئاسان ن

اري لَي بكةن، ئيرت كةم با بَلَيني ئةوة بةشَيكة لة ثرسياري لَي بكة، وةزيري لةمةوال بة بةردةوامي دَي ثرسي
ثرؤسةي ضاودَيري، دةَلَين ثةرلةماني كوردستان ناتوانَي ضاودَيري بكات، ئةوة بةشَيكة لة ثرؤسةي 

 ( كةس ماوةتةوة لة ذوورةوة، بةَلَي سوسن خان، فةرموو.40ضاودَيري خةَلكيش ئةم دانيشتنة دةبييَن كة )
 خان:بةِريز سوسن حممد مري

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
وةَلال منيش ثشتطريي ِرايةكةي كاك بةَلَين دةكةم بةِراسيت، هةموومان ثَيويستة تا كؤتايي بةرنامة لَيرة 
مبَينينةوة، سةرةتا دةستخؤشي بؤ حكومةتي هةرَيمي كوردستان كة هةر لة سةرةتاي دةست ثَيكردني ثةتاي 

ر باش و توند و تؤَل ِرووبةِرووي ئةو ثةتاية بوويةوة، ئةطةر نا ئةو كؤرؤنا بةِراسيت بة شَيوازَيكي زؤ
ثةتاية لةوانةية تا ئَيستا لة ئاستَيكي زؤر زؤر مةترسيدارتر بووة، بة ثَيي ئةو ثَيشبيين و داتا و ئامارانةي 
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وباتي ساَلي كة بةِرَيز وةزيري تةندروسيت بةِرَيز كاك سامان ئاماذةي ثَيدا، واتا ئةم ثةتاية تا مانطي ش
ئايندة بةردةوام دةبَي و بةو ثَيية بَي ئايا وةزارةتي تةندروسيت تا ضةند خؤي ئامادة كردووة بؤ 

( هةزار كةسة، ئايا ئةو 120ِرووبةِرووبوونةوة لةو ذمارة زؤرةي كة خؤي ئاماذةي ثَيدا؟ كة ِرَيذةكةي )
ة زؤرة ببَيتةوة؟ و ضارةسةر بؤ ئيمكانياتةي هةية هةرَيمي كوردستان كة ِرووبةِرووي ئةو ذمار

نةخؤشةكاني ثةتاي كؤرؤنا دابني بكات؟ ئةطةر بةو ثَيية بَيت، ئايا قوتاخبانةكان و زانكؤكان لة هةرَيمي 
كوردستان كةي دةكرَينةوة؟ هةروةها سةبارةت بةوةي كة ئايا وةزارةتي تةندروسيت هيض توَيذينةوةيةكي 

ةتاي كؤرؤنا لة ض كاتَيك كؤتايي دَيت؟ خاَلَيكي ترم سةبارةت بة جيهاني، ياخود ثَيشبينييةك هةية كة ث
ثةتاي كؤرؤنا كة ئاماذةتان ثَيدا ككة بةردةوام دةبَي بة ثَيي ئةوةي كة تا ئَيستاش لة هةرَيمي كوردستان دا 
بةِراسيت نرخي دةستةوانة و ماسك زؤر بةرزة، ئايا وةزارةتي تةندروسيت و حكومةتي هةرَيمي كوردستان 
بريي لةوة نةكردؤتةوة كة كارطةي زياتر دابني بكات لة هةرَيمي كوردستان كة هةموو هاووآلتياني هةرَيمي 

 كوردستان بتوانن ماسك و دةستةوانة دابني بكةن؟ زؤر سوثاس.
 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا

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

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
من ضةند ثرسيارَيكم بؤ بةِرَيز وةزيري تةندروسيت هةية، سةرةِراي ئةوي كة ئةنداماني بةِرَيز باسيان 
لةوة كرد كة دةبَي ستايشي ماندووبووني كارمةنداني تةندروسيت و ثزيشكةكان بطريَيت، ثشتيواني لةو 

بؤيان، ياخود دةرماَلة يان هةر شتَيكي ديكة كة بؤضوونةي دةكةم هةم لة بةرز كردنةوةي ثلةيةك 
 شايستةي ئةوةن، ثرسيارةكامن ئةوانةن هيوادارم بة ديقةتةوة جةنابت طوَي بطرَي:

ية لة جياوازي ذمارةكاني ثشكنينداية وةكو هةندَيك ييةكةميان/ بؤماني ِروون بكةيتةوة جياوازي ض
ارَيزطايةكي تر؟ ئايا ئةوة خةلةلي هةموومان يةك ئةندام ثةرلةمان باسيان كرد لة ثارَيزطايةك بؤ ث

ة؟ ئايا ئةوة خةلةلي بةِرَيوبةرة طشتييةكاني تةندروستيية؟ بؤ منونة لة )س( يسيستةمي تةندروستيمان ني
 واية و لة فالن شوَين بة شَيوةيةكي ديكةية.

كة كَيشةكة وةكو ( ئةو دةرمانة رووسيةكة favipiravirدووةميان/ كَيشةيةك هةية نرخي دةرماني )
( دؤالرة وةكو باسيشيان كرد لة سلَيماني هةندَيك بةِرَيوبةرايةتي تةندروسيت 200باس دةكرَي بة )

وتوويةتي ئَيمة بةكاري ناهَينني، ئةم كَيشةي نرخة ئةطةر بؤمان ِروون بكةيتةوة و حكومةتي عرياق 
مةتي هةرَيم ضةندي كِريوة لةو ضةندي نارددووة بؤ هةرَيمي كوردستان و ضؤن تةوزيع كراوة؟ حكو

دةرمانةش بة هةمان شَيوة؟ و بةِراسيت ئايا ئةو دةرمانة دةوري هةية لة ضارةسةر كردن؟ دةكرَي 
داتايةكمان بدةييَت لة ماوةي ضةند حةفتةي ِرابردوودا بؤ منوونة؟ ِرؤذانة نزيكةي بةثَيي ئةو داتايانةي كة 

( ثشكنني دةكرَيت، لةوانة 2500( بؤ )2200زيكةي )وةزارةتي تةندروسيت بآلوي دةكاتةوة لة ن
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( كةسيش تووش دةبَي، كةواتة بةثَيي ِرَيذةي ئةو 250( بؤ )200بةداخةوة نزيكةي ِرؤذانة نزيكةي )
%(ي تووشبووانن، بةآلم بة ثَيي تووشبوون ذمارةي مردووان كة 10ثشكنينانة كة دةكرَي نزيكةي )

%(، تةبعةن ذمارةي ثشكنني لة هةريََمي كوردستان دا زؤر 3.9ن دا )كوردستا جةنابت باست كرد لةهةرَيمي
بةآلم لة وآلتة  ،كةمرتة لة وآلتة ثَيشكةوتووةكان، بؤ منوونة وةكو ئةمريكا، ئَيمة بةراوردي ئةوة ناكةين

دراوسَيكان ذمارةي ثشكنني زؤر زياتر دةكةن، وةكو طرميانةيةك ئةطةر وةرطرين بؤ ئةوةي قسةم لةسةر 
%(ية طرميانةنةيةك وةربطرين دة بةرابةر ثشكنني بكرَي، لة جياتي 3.9ِرَيذةي مردنةية كة ) ئةو

( دوو سةد و ثةجنا هةزار ثشكنني بكرَي، ئايا ئةم ِرَيذةية ِرَيذةي تووشبووان 250000( بكرَي )2500)
ووان، كةواتة بة هةمان شَيوة بةرز دةبَيتةوة ؟ لة كاتَيك دا مردوو هةر وةك خؤيةتي، ذمارةي مرد

ثَيتوانيية ذمارةي مردووان لة هةرَيمي كوردستان زؤر لة سفر ثؤينت نزمرتة؟ يةعين كةواتة 
مةترسييةكةي بةم شَيوةية نةبَي، ِرَيذةي مردووان حةز دةكةين ئةوة بزانني بؤ ِراي طشيت كوردستان و بؤ 

ة ئةطةر تووشبووةكان هيض ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمانيشي ِروون كةيتةوة ِرَيذةي مردن ضةند
نةخؤشييةكي درَيذخايةنيان نةبَيت؟ داتايةكتان الية جياتان كردبَيتةوة؟ هيض نةخؤشي درَيذخايةني 
نةبووبَيت و بةآلم مردبَي بة هؤي كؤِرؤناوة ِراستةوخؤ؟ ثرسيارَيكي تر دةمةوَي جةنابت ئةوةمان بؤ ِروون 

زؤر زياترة لة هةولَير و دهؤك؟ هيوادارين لة سلَيمانيش  بكةيتةوة بؤضي ِرَيذةي تووشبوون لة سلَيماني
وةكو هةولَير و دهؤك بَيت و هةر نةمشَييَن، كَيشةكة لة ضيداية ئةوةي لة سلَيماني كة هةية ئةم حاَلةتة 
ثةيوةندي بة باري دامةزراوة تةندروستييةكاني سلَيمانييةوة هةية؟ يان ثةيوةندي بة ِراددةي خؤثارَيزي 

نةثارَيزييةوة هةية لة سلَيماني دا؟ ياخود ثةيوةندي بة سنوورةكانةوة هةية؟ دةكرَي ئةوةمان بؤ ياخود خؤ
ةدا لة ِروون بكةيتةوة، وةكو ضؤن لة سلَيماني باست كرد ِرَيذةي تووشبوون لة ضوارضَيوةي ئةو تووشبووان

زياتر ِروون بكةيتةوة، %(ية حةز دةكةين ئةوة 3%(، دهؤك )28، هةولَير )%(65ِراثؤرتةكةي جةنابت )
ئةخري ثرسيارم لة جةنابت ئةو ثشكنينانةي كة دةكرَين لة فةرمانطةكاني تةندروسيت دا بؤ ثشكنيين 

( بؤ 500( بؤ )400( بؤ )200كؤرؤنا بؤ منونة لة هةر ثارَيزطا شارة طةورةكان دا ِرؤذانة نزيكةي )
( 40كةس لة حةوشةيةكي نزيكةي )( 300( بؤ )200( دةكرَيت، يةعين من ئةوةي بينيومة )700)

مةتر ضاورطؤشةيةك لة حةوشةيةكن، ئةطةر ئةوانة تووشبووش نةبن ئةطةر ضواريشيان تووش بووبَي 
 ثؤزةتيظ بَي ئةطةري ئةوة هةية بطوَيزنةوة.....

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا
 كاك مةم كاتةكةت تةواو.

 
 

 ع:بةِرَيز مةم برهان حممد قان
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بةيارمةتيت سةرؤكي ثةرلةمان ئةخري ثرسيارمة، دؤخي ضارةسةر كردن يةعين ثشكنني لة ناو 
ة ِرةضاوي ئةوة ناكةن ينةخؤشخانةكاني ئَيمة بةداخةوة لة ئاستَيكي كواَليت بةرزي تةندروسيت دا ني

 مةترسييةكان هةست دةكةين زياتر دةبَيت، زؤر سوثاس.

 :ؤكى ثةرلةمانحسَين /سةر قئبةرَيز د.رَيواز فا
 سوثاس، طوليزار خان، فةرموو.

 بةِرَيز طوليزار رشيد حاجي:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ثرسيارَيت من هةمي هاتنة كرنَي، سوثاس.
 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا

 بةَلَي زؤر سوثاس، حسيبة خان، فةرموو.
 بةِرَيز حسيبة سعيد إبراهيم:

 ثةرلةمان. بةِرَيز سةرؤكي
 ثرسيارةكاني منيش لةاليةن بةِرَيز مامؤستا مةال وةيسي و كاك زيدان كران، زؤر سوثاس.

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا
 بةَلَي، طوَلستان خان، فةرموو.

 بةِرَيز طوَلستان سعيد محد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 دةوة كرا، سوثاس.ثرسيارةكاني منيش لةاليةن كاك جالل حمم

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا
 ، فةرموو.عثمانكاك ، بةَلَي سوثاس

 كريم سوارة )سَيدةري(: عثمانبةِرَيز 
 بةِريز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةخَيرهاتين وةزيري تةندروسيت دةكةين من ثَيشنيار دةكةم بؤ وةزيري تةندروسيت كة ضةند تيمَيكي 
نشينةكان، لةوانةية ة جياجياكان، بةتايبةتيش بؤ طوندةيداني دروست بكرَيت بؤ ناوضتةندروسيت م

هةندَي شوَين هةبَيت، يةعين بةِراسيت وةكو ثَيويست دةستيان بة نةخؤشخانةكان ناطات، هةروةها 
دةبن  %(ي هاووآلتيان تووش80ثرسيارَيكي من ئةوةية كة يةكَي لة دكتؤرة بةِرَيزةكان باسي لةوة كرد كة )

بة بَي ئةوةي بة خؤيان بزانن و كاريطةريةكي ئةوتؤي نابَيت لةسةريان، هةروةها ثَيشنيار دةكةم 
نةخؤشخانةي طشيت دوكان كة شوَينَيكي زؤر طوجناوة بةشَيكي بكرَين بة نةخؤشخانةي كؤرؤنا، كة 

سوثاسَيكي بَي ثاياني شوَينَيكي باش و طوجناو و لة وةسةتي كوردستانداية، هةروةها دةطوترَي بَلَيني 
وةزيري تةندروسيت و هةروةها يةكة بة يةكةي كارمةنداني نةخؤشخانةكان بكةين كة ئةرك و 
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ماندووبوونَيكي زؤريان كَيشا و هةروةها ثاداشت بكرَين، سوثاسي جةنابي وةزيري ناوخؤ و ثارَيزطارةكان و 
ي هَيزةكاني ئاسايش و ناوخؤ بكرَيت، وةك ئيدارة سةربةخؤكان و قاميقامةكان و مودير ناحيةكان و تةواو

ئةوةي كة جةنابيشت مةيدانني لةو كاتانةدا سةرؤكي ثةرلةمان و ستافَيك سةرداني ناوضة جياجياكاني 
كرد، هةروةها سوثاسي وةزارةتي ثَيشمةرطةش بكرَي وَيِراي ئةركةكاني خؤيان ئةوانيش بةِراسيت زؤر 

ادةباشي بوون لة زؤر لة شوَينةكان، هةروةها سوثاسي تةواوي هيالك بوون بةشَيكيان لة حاَلةتي ئام
 هاووآلتياني خةَلكي كوردستان بكةين كة خؤِراطرانة توانيان ِرووبةِرووي ئةم دؤخة ببنةوة، زؤر سوثاس.

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا
 سوثاس، ئاشنا خان، فةرموو.

 بةِرَيز ئاشنا عبداهلل قادر:
 ز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَي

بةخَيرهاتين وةزيري تةندروسيت دةكةم، ئةوةي كة من تَيبينيم كردووة بةِرَيز وةزيري تةندروسيت لة 
ِراطةيةندراوي وةزارةتي تةندروسيت كة ِرؤذانة بآلو دةكرَيتةوة، جياوازييةكي زؤر هةية لة ِرَيذةي مردن لة 

ر، جا من ضةند منوونةيةكم هةَلبذاردووة بؤ منونة لة نَيوان ثارَيزطاي سلَيماني و ثارَيزطاي هةولَي
(ي تةمووز هيض حاَلةتَيكي مردن لة هةولَير تؤمار نةكراوة، لة سلَيماني 4( لة )130ِراطةيةندراوي ذمارة )

(ي تةمووز دوو حاَلةت لة هةولَير تؤمار 5( لة )131هةشت حاَلةت تؤمار كراوة، لة ِراطةيةندراوي ذمارة )
(ي تةمووز 9( لة )135ة سلَيماني بة هةمان شَيوة هةشت حاَلةتي مردن تؤمار كراوة، لة ذمارة )كراوة و ل

ضوار حاَلةت لة هةولَير تؤمار كراوة و حةوت حاَلةت لة سلَيماني تؤمار كراوة، ضةند منوونةيةكي تريشم 
كات من ئاماذةي ثَي نادةم، بةآلم لةبةر طَيِرانةوةي  ،هةر الية يةعين ِراطةيةندراوي وةزارةتي تةندروسيت

ئةطةر بكرَي ِروونكردنةوةمان ثَي بدةي ئايا ئةوة ثةيوةندي بة ضييةوة هةية؟ ثةيوةندي بة كةمي 
خزمةتطوزاري تةندروستييةوة هةية لة ثارَيزطاي سلَيماني يان ثةيوةندي بة كةمي ثَيداويستيية 

دروستييةوة هةية؟ سوثاست دةكةين ئةطةر تةندروستيةكانةوة هةية؟ ياخود ثةيوةندي بة كةمي تيمي تةن
لةسةر ئةوة ِروونكردنةوةكمان بدةييَت، ثرسيارَيكي تريشم بؤ بةِرَيزتان هةر لةسةر شَيوازي ثاداشت كردني 
هَيزكاري تةندروسيت ية، زؤرَيك لة هاوِرَييامن باسي ئةوةيان كرد كة ثَيويستة هَيزكار تةندروستييةكان و 

كارمةنداني تةندروسيت سةر بة وةزارةتي تةندروسيت لةم كاتةدا كة زةمحةت و ثزيشكة بةِرَيزةكان و 
ماندووبووني زؤريان كَيشاوة ثاداشت بكرَين، ئَيوة وةكو وةزارةت ثالنتان ضية؟ هيض بريتان لةوة كردؤتةوة 

 كة ضؤن دةتانةوَي ثاداشتيان بكةن؟ زؤر سوثاس.
 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا

 سوثاس، كاك سريوان، فةرموو.
 

 بةِرَيز سريوان فرج حممد:
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 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان،
 وابزامن من يةكةم ثةرلةمانتارم لة دونيايَي دوَييَن ناوم نووسيوة ئةمِرؤ قسة دةكةم، سوثاس.

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا
 دوَييَن لة كوَي ناوت نووسيوة؟ 

 ان فرج حممد:بةِرَيز سريو
 يةعين سةعات دوازدة و شتَيكة ئَيستا ِرؤذي داهاتووة، 

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا
 ( دةقةية.11:56ئا ببورة هَيشتا )

 بةِرَيز سريوان فرج حممد:
إال هل جزاء اإلحسان خواي طةورة لة سورةتي رةمحان دا دةفةرمَي ) ئةوةي دواي من دةضَيتة طينيسةوة.

( هةموومان دةزانني كة ئةو كارمةندانةي تةندروسيت بة ثزيشك و هةموويانةوة لةطةَل اإلحسان
كارمةنداني وةزارةتي ناوخؤ لة بةرةكاني ئةم جةنطةدا بوون دذي ظايرؤسي كؤرؤنا، بةردةواميشن تةبعةن، 

مووضةيةكي شايستةيان  منيش دةنطي خؤم دةخةمة ثاَل دةنطي ئةو هاوِرَي و هاوكارانة كة دةبَيت بةرزة
بؤ دابني بكرَيت لة كاتَيك دا بةداخةوة هةر دوَييَن لة جياتي ئةو ئيحسان ئيحسانانة هَيزَيكي نازامن ضي 

ِرةمسةكامن  ،بةالني كةمةوة ثَينج كارمةندي طرتووة ،هةَليكوتاوةتة سةر بةِرَيوبةرايةتي هاتووضؤي سلَيماني
( يةعين هل جزاء اإلحسان باإلحسانرةباية سةط ثةالماري داون، )خؤزطة بةِرَيز وةزيري ناوخؤ لَي ،الية

ؤري واستة بةريان داون، ضييان ئَيمة لةباتي ثاداشتيان بكةين ثَينجيان طرتوون تةعزيبيان داون بة ز
وة؟ بةس داواي مووضةيان كردووة، بةس داواي مووضةكةيان كردووة كة لَيشي بِراوة، بةِرَيز سةرؤكي ودكر

، بةِراسيت دةبَي ليذنةي ناوخؤ لةوة بثَيضَيتةوة نةك بكرَيتة حةفتةي داهاتوو يان دواي جةذن، ثةرلةمان
 زؤر سوثاس.

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا
 سوثاس، مذدة خان، فةرموو.

 بةِرَيز مذدة حممود حممد:
 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ة و طرفتةكان بة هؤي مجوجؤَل و هاتووضؤ و ثابةن نةبوونةوةية بةِرَيز وةزيري تةندروسيت دةَلَي كَيش
تةشةنة دةسَييَن كؤرؤنا، جةنابي وةزير حكومةت خؤي بةشَيكة لةوة، بةشَيكة لةو تةشةنة سةندنة، ضؤن؟ 

( خةَلكي بةسةرةوةية، بة قةت حمافةزةيةك 250000ئَيستا من لة شوَينَيكي وةكو ِرانيةم، ِرانية نزيكي )
ةسةرةوةية، نةخؤشخانةكاني ِرانية بة ثَيي ثَيويست نني، لة مانطي ِرةمةزان دا من دايكم نةخؤش خةَلكي ب

بوو بردم بؤ تةواري، لة تةوارييةكة وتيان ئَيمة ناتوانني هيضي بؤ بكةين بيبة بؤ خةستةخانةي 
ئةوةي شةو درةنط ضوارقورنة كة قةزايةكي ترة، بيبة بؤ ئةوَي دايكت داخيل بكة، باشة؟ نةمتواني لةبةر 
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بوو، بةيانييةكةي بردوومة بؤ نةخؤشخانة لةوَي وتوويةتي دةبَي بضي بؤ نةخؤشخانةي كَيوةِرةش ئيحالة 
بَيين، دواتر طةِراومةتةوة بؤ نةخؤشخانة ئةوة سَي جار، لةوَيش ِرةوانةي نةخؤشخانةي ضوارقورنةيان 

ةخؤشخانةي ضوارقورنة لةوَيش ديسان وتيان كردووة طوتويانة دةبَي لةوَي خوَين وةربطرَي، ضووم بؤ ن
ة دةبَي بضي لة سةنتةري خوَينةكة لة نةخؤشخانةي ويالدة لةوَي جَيي كراوةتةوة بة هؤي يخوَينمان ني

ة، دووبارة ضوومةتةوة بؤ ينؤذةنكردنةوةي خةستةخانةي طشيت رانية، لةوَيش وتيان خوَين ني
ر هاتبا من خؤم سةيارةم ثَي نةبا ياخود تووشبووَيكي خةستةخانةي ضوارقورنة، يةعين شةش جار، ئةطة

( 291كؤرؤنا بووماية ضةند كةسم تووش دةكرد ئةو ِرؤذة؟ شوَينَيكي وةك ِرانية مةعقولة خةستةخانة )
قةرةوَيلةيييةكةي هةتاكو ئَيستا تةواو نةبووة؟ هةموو خةَلكي ئةو دةظةرة لة ِرووي تةندروستييةوة ثشت 

دة كارمةنداني تةندروسيت هةموو جوهدي خؤيان داوة، بةآلم بةِراسيت ِرانية ثةراوَيز طوَي خراون، هةرضةن
خراوة، بةِرَيز وةزيري تةندروسيت شتَيكي تر كة زؤر مةترسيدارة نةخؤشخانة ئةهلييةكان كة ئَيستا 

ييةوة زؤر بازاِرَيكي زؤر زؤريان هةية، بةآلم لةِرووي تةندروستييةوة، لةِرووي خزمةتطوزاريي تةندروست
( نةخؤشيش بةكار 15زؤر وَيرانن، تةنانةت يةك دؤشةط، يةك بةتاني، يةك ضةرضةف بؤ لةوانةية )

بَيتةوة، كة ئةوانة ثارة دةدةن، حةقة ئةو شوَينانة شيت سةفةري بةكار بَينن، بؤضي وةزارةتي تةندروسيت 
مةعقولة دنيايةك ثارة وةردةطرن لة ة بةسةر ئةوانةوة؟ ئةوانة ثارة ثةيدا دةكةن، يهيض ضاودَيرييةكي ني

بةآلم لةسةر شتَيكي ثيس و ثؤخَل، لةسةر دؤشةكَيكي لةطةَل  ،نةخؤش، لة هاووآلتي بة ثارةي خؤي
ئيحتريامم لةسةر دؤشةطَيكي خوَيناوي ثاشةِرؤي لةسةرة، يان زؤر ثيسة ئةوة بةكار دَييَن، بةتاني 

ماية نةخؤشخانةيةكي ئةهلي كة رانية يةك نةخؤشَيكي تر بةكار دَييَن، يةعين من سةرم سور
يةعين هةر بةتانية و هةر سةرين و هةر شتةي ِرةنطَيك بوو، هةر دانةي بة  ،نةخؤشخانةي ئةهلي لَيية

نةوعَيك بوو، جَيطةي تَيِرامانة كة بؤضي وةزارةتي تةندروسيت لَيثرسينةوة لةو نةخؤشخانة ثارة 
( ميالكي بةتاَل هةية بةهؤي ضووني كارمةندي 500ياتر لة )ثةيداكةرانة ناكات؟ سةبارةت بةوةش كة ز

تةندروسيت بؤ دةرةوةي وآلت ياخود بة هؤي ضةند بابةتَيكي تر، بةهؤي تةقاعود ياخود بة هؤي فةصل 
كرانةوة بؤضي ئةوة بة خؤبةخشةكان ثِرناكرَيتةوة؟ كة حةقة ثاداشت بكرَين ئةوانة بة طيانَيكي 

وي ظايرؤسي كؤرؤنا و ، بة بَي هيض ثارةيةك، بة بَي هيض شايستةيةك ِرووبةِروجةنطاوةرانة بة بَي مووضة
ئةو هةموو ناخؤشية بوونةتةوة، دوو داواكاريم لة بةِرَيزتان هةية، يةكةميان كة ئةو  ِرووبةِرووي

لة خؤبةخشانة هةم ئةوانةي هَيزة ئةمنييةكان برادةراني هَيزة ئةمنييةكان، كة لة كاتي ظايرؤسي كؤرؤنا 
ئةركدا بوون، ئةوانة ثاداشت بكرَين و ثلة بةرز كردنةوةيان بؤ بكرَي و خؤبةخشةكان تةعني بكرَين، 

 هيوادارم ئةطةر بة طرَيبةستيش بَي تةعني بكرَين وةكو ثاداشتَيك، شتَيكي تريش...
 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا

 كاتةكةت تةواو بوو مذدة خان.
 ة حممود حممد:بةِرَيز مذد
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 ئَي وةَلالهي لةبريم ضووة ئةوةندة دةمَيكة ضاوةِرَي دةكةم دكتؤرة.

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا
 ئاخر بة كاتة، بينووسة بؤ كاك دكتؤر ئةوةي كة ماوتة.

 بةِرَيز مذدة حممود حممد:
عين وةكو فشارَيك هةماهةنطيتان هةبَي عةفوو، هيوادارم بةس ئةو شتةم ماوة، هيوادارم بةِرَيزتان ية

( قةرةوَيلةيي رانية هةية هةر ضي زووة 291لةطةَل وةزارةتي ئاوةدانكردنةوة كة ئةو نةخؤشخانةيةي )
ة يتةواو بكرَي، بةِراسيت خةَلكي رانية زؤر زؤر ثشت طوَي خراون لة ِرووي تةندروستييةوة هةر ِرانيةش ني

 آلم رانيةم بة منونة هَينايةوة، سوثاستان دةكةم.بة ،زؤربةي قةزا و ناحيةكان وان

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا

دةستخؤش سوثاس، ِرؤذان خان، ِرؤذان خان و دكتؤرة شايان ماون، ئيرت تةواو، دواي ئةوة دةرفةت دةدةين 
 بة بةِرَيز وةزيري تةندروسيت، فةرموو.

 بةِرَيز ِرؤذان إبراهيم علي:
 َيز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِر

وةَلالهي دةسثَيكي ثرسيارا ئةظ بابةتي طفتوطؤيَي ديظ ض ماددة ثةيِرةوي، بةرنامةي ئةظرؤكة ئةو بابةتي 
( دبَيذيت ثَيويست ئةو 66( هةية ثةيِرةوي ناوخؤ حةفتةم لة ماددةي )66طفتوطؤيَي من نةمديت ماددة )

كي ئاخافتنيان ثَي بدرَيت، ضونكي مة ليذنةي ئةندامانةي واذوويان كردووة ئامادة بن و دةستثَي
 تايبةمتةندم دكتؤرة نوكة ثرسيارةك طةلةك طرنط بي يةعين خةلكةكي ثرسياري كردي ِراستة ثَيشرت..

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا
 ئَيستا ثرسيار بكة.

 بةِرَيز ِرؤذان إبراهيم علي:

كي دهؤكي ظة طرَيداي يةعين الزمة ئةو جوابي بدابا بةس تازة ضوو، وةزيري ناوخؤي طرَيداي، دوو/ خةل
بةِرَيز سةرؤكا ثةرلةماني بة خَير هاتنا وةزيري تةندروسيت دكةم سوثاس بؤ ِروونكردنةوة وي فورسةت 
دةبينم بةِراسيت دةستخؤشي لة تةواوي ستايف تةندروستيا بكةم، هةروةسا سةرةخؤشي لة كةس و كاري 

ندا دكةم بني قورباننيَي ظيت ظايرؤسي طشت كةس و كارَيت قورباني ظايرؤسي كؤرؤنا، تةواوي كارمة
دةستخؤشيش لة وةزارةتا تةندروسيت، وةزارةتا ناوخؤ،حكومةتا هةرَيمي كوردستانَي دكةم ِرؤَلي وةزارةتي 

ثرسيارا من  ثةيوةنديداري حكومةتَي دةسثَيكا بآلوبوونةوةي كؤرؤنا بةرز ِرابطرين و زؤر سةركةفيت بي،
( 12/5ظَيرَي دةستثَيكا بؤ بةِرَيز وةزيري تةندروسيت ذ دةستثَيكا ظايرؤسي كؤرؤنا لة هةرَيمَي حةتا )

( حةسةب 12450( نةخؤش هةبني تووشبووت ظايرؤسي كؤرؤنايَي، نوكة ِرَيذة نزيكي )391بتةنَي )
بؤظي ئةطةرَيت زبريندت بةراورد دطةل راطةياندنَيت ذ وةزارةتا تةندروسيت جةنابي وة زؤريا ظَي رَيذةيَي 

دةستثَيكَي ض ئيجرائات هاتنة وةرطرتن طةلظان ئةطةرا ؟ مةسةلة بابةتَيكي مةترسيداري وةك كؤرؤنا 
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موخابين تَيكةَلي بابةتي دي كرن وا لَيهات ناظبةرا خةلكي و حوكمةتَي دا ِرَيكارَيت خؤثارَيزيَي تةمامي 
وَي ئةطةري ذ ِرَيكخستنا هةندةك بةشان دامةزراوةي تةندروسيت تا نةهاتن جَيبةجَي كرن، ثرسيارا دو

ية؟ منونة مةسةلةن بةشي نةشتةرطةري قةستةرا دَلي تايبةتي ذي ثارَيزطةها دهؤكَي ئةطةر يئةظرؤكة ض
كؤرؤناية بؤضي نةخؤشخانةي تايبةت بة نةشتةرطةري كرنَي، تايبةتي لة قةدةغا هاتن و ضوونيش دا 

خانة ذ بلي نةخؤشخانَيت نةبةتتدار هاتنة قةثات كرنَي لةسةر هةندَي را هةندَيك سةرتاسةري نةخؤش
 نةخؤشخانةي تايبةت تة حةمي بةشي خؤت ظَي كري ض ديظ ضوون بؤ كيَن؟ زؤر سوثاس.

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا
 سوثاس، د.شايان، فةرموو.
 بةِرَيز د.شايان كاكة صاحل حممد:

 ز سةرؤكي ثةرلةمان.بةِرَي
بةخَير هاتين وةزيري تةندروسيت دةكةين و دةمةوَي لةسةرةتادا ئاماذة بةوة بدةم من وةكو جَيطري 
سةرؤكي ليذنةي تةندروسيت تةنها ياداشيت بانطهَيشيت وةزيرم واذوو كردووة، بةداخةوة ئاطام لة ناوةِرؤكي 

ِراثؤرتةيان ئامادة كردووة، ضةند ئةندامَيك ئامادةيان ِراثؤرتةكة نةبووة، دةستخؤشيشيان لَي دةكةم كة ئةو 
 كردووة.

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا
 بةِرَيزت بانط كراوي و نةِرؤي؟

 بةِرَيزد.شايان كاكة صاحل حممد:
ؤشتني دوايي نةخَير، بةآلم لةو كؤبوونةوةي كة ئةو ِراثؤرتةي تَيدا ئامادة كرا من لةوَي بووم، بةآلم ئيرت ِر

 ئامادة كرا ئةو ِراثؤرتة، مةطةر دوايي سةرؤكي ليذنة ِروونكردنةوة بدات.
ثرسياري من بؤ بةِرَيز وةزيري تةندروسيت لة هةرَيمي كوردستان ثسثؤراني بواري تةندروسيت كؤمةَلطة و 

سةرةتاي سةر زانسيت ظايرؤسي و زيندةوةرزاني و تةنانةت ئابووريناسانيشمان زؤرة، ثَيويست بوو لة 
( ثرس و ِرايان ثَي بكراية، بؤ منونة لةسةرةتاي سةرهةَلداني ئةو COVID19هةَلداني ئةو نةخؤشية )

نةخؤشية ذمارةيةكي زؤر لة نةخؤش لة خةستةخانةكان داخيل كران بَي ئةوةي نيشانةيان هةبَي، يةعين 
تي و ئَيستا زياتر ثَيويستمان ثَييانة، ( با بَلَيني هَيز و تواناي ثزيشكةكاني برد ئةو كاresourceئةوة )

ضونكة ظايرؤسي كؤرؤنا لة هةموو وآلتان ئابورييةكةي تَيكداية،  ،ئابوريناسان دةبَي ثرس و ِرايان ثَي بكرَي
هةروةها ثَيويست بوو ليذنةي باآلي بةِرةنطاربوونةوةي كؤرؤنا ثَيش دةركردني هةر بِريارَيك بطةِرَيتةوة بؤ 

لة ثةرلةماني كوردستان، سةرةِراي ئةوةي ضةند جارَيك داوامان كرد، بةآلم وةآلم  ليذنةي تةندروسيت
نةبوو، ديارة ذمارةيةكي كةم لة كارمةندان و ثزيشكاني تةندروسيت ئامارةكةم لةال نية بة هؤي لة كاتي 

ستداوة، ئةجنامداني ئةركيان لة نةخؤشخانةكان بة هؤي تووشبوونيان بة ظايرؤسي كؤرؤنا طيانيان لة دة
لةو حاَلةتة بة ثَيويسيت دةزانني كة ئةوانة وةكو جةنطاوةر وان لة ثَيشةوةي جةنطةكةي بوونة ثَيويستة 
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وةكو شةهيد هةذمار بكرَين و ئيمتيازي شةهيديان ثَي ببةخشرَي، هةمان شايستةي دارايي و مووضةيان ثَي 
كةي، هةروةها ثارضة زةوييةك بدرَيت بة بدرَي كةوا وةكة ئةوةي كة زيندوو بَي بؤ يةكَيك لة كةسوكارة

يةكَيك لة كةس و كارةكةي لة دواي طيان لة دةستداني ئةو كارمةندة تةندروسيت ية، واتا دةبَي لة ِرووي 
 مةعنةوي و ماددييةوة ثاَلثشتيةكي زؤر زؤر باشيان بكرَي، زؤر سوثاس.

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا
( 12:30( تاوةكو )12:10ِرَيز وةزيري تةندروسيت دةرفةت دةدةين بة جةنابت، ئَيستا )زؤر سوثاس، بة

 دةتواني قسة بكةي، يةك دةقة د.صباح يةك قسةي هةية، دواتر، فةرموو.
 بةِرَيز د.صباح حممود حممد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
( 12/7يت ئَيمة لة ِرؤذي )دوو دةقة مةجامل بدةي تةوزحيةكم هةية لةسةر قسةي د.شايان، بةِراس

دانيشتين ليذنةمان هةبوو ئةوة هةموو ئةنداماني ليذنةش لةوَي بوونة، طومتان ِراثؤرتةك دةنووسني بؤ 
ئةوةي بانطهَيشيت وةزيري تةندروسيت بَيتة كرن، د.شايانيش ئةوة لَيرةية، ئةوة هةموو ئةندامانيش 

بوو، كاك زانا بوو، كاك  د.كاظميان كاك لقمان بوو، كاك لَيرةنة، هةموويان طوتيان خمةوةل بة، ثَيش هةموو
بةختيار بوو، ِرؤذان خان بوو، ِرؤذان خان ئةوة ئيشي موقةريرة كة ئةو شتة بكات، ِرؤذان خان ئيشةكي بؤ 
ثةيا بوو ضووة زاخؤ، يةعين ئيشةكي عائيلي، ئةمن ِرؤذي ثاشرت هاتوومة ئةوةم كردووة هةر لةسةر ئةو 

استة ثاشي تةبعي ثَيشاني د.شايامن نةداية، بةس ِرؤذي ثَيشرت د.شايان من ئةو شتانةي كة فكرة بوومة، ِر
نووسيومة ئةطةر شتةكي زياتر لةوةي تيابَيت حةقي خؤتة، بةس هةر ِرؤذي ثَيشرت ئةو شتانة هةمووي 

هةية، ئَيمة لة ليذنةي تةندروسيت بامسان كردووة، هةر بؤ تةوزيح بوو، ئةوةش ئةطةر تةوزحيةكي 
سوثاس، بةس نوقتةكي تر بؤ وةزيري تةندروسيت ئَيمة كة باسي ظاكسينمان كردووة، مةبةستمان دةزانني 
دكتؤر سامان جةنابي وةزيري تةندروسيت كة ظاكسني حةتا ئَيستا دروست نةبووة، بةس ئَيمة ئةوةمان 

يةعين ئةوة حةفتةيةكة كردية كة وشياري بدةينة حكومةت، ضونكة حكومةتي عرياق دوَييَن، ثَيرَي، 
حكومةتي عرياق ئامادةكاري دةكات كة ظاكسيين بة زووترين وةخت بكِري، ضونكة بةِراسيت ئةطةر ظاكسني 
هاتة دروست كردن زؤر زةمحةتة كة بة زووترين وةخت دةستمان بكةوَي، ئَيمة دةمانةوَيت خزمةتي 

ت ئَيوة هةوَل بدةن كة ظاكسني دروست هاووآلتياني هةرَيمي كوردستان بَيتة كرن كة بةزووترين وةخ
بكرَي، لة دواييدا بةِراسيت من دةمةوَيت سوثاسةكي بَي ثاياني وةزيري تةندروسيت بكةم، هةموو كامةنداني 
تةندروسيت، ئاسايش و هَيزةكاني ناوخؤ كة شةو و ِرؤذ بةِراسيت زؤر ماندوو بوونة لةطةَل وةزيري 

ونةوةي ثةتاي كؤرؤنا، كة دةستخؤشيان لَي دةكةم و جَيي سوثاسن، من تةندروسيت ليذنةي باآلي بةرةنطاربو
جارةكي تر ثاَلثشيت ئةو ئيقترياحة دةكةم كة ثاداشيت ئةو كارمةندانةي تةندروسيت بَيتة كرن، زؤر 

 سوثاسي هةمووتان دةكةم.
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يت يةكَيكة لة ليذنة هةميشةيية هةرة باشةكاني ثةرلةماني كوردستان، بةَلَي، زؤر سوثاس، ليذنةي تةندروس
سةرؤكي ليذنةي ناوخؤ كاك د. سامان دواتر وةختةكة بؤ جةنابتان زياتر دةكةين، سةرؤكي ليذنةي 

 ناوخؤش دةيةوَي قسةيةك بكات، فةرموو.
 مريان/سةرؤكي ليذنةي ناوخؤ: رؤوف مصطفى بةِرَيز شاخةوان 

 ثةرلةمان. بةِرَيز سةرؤكي
وةَلال من هةر ويستم بة ناوي ليذنةي ناوخؤوة ئاسايش و ئةجنومةنة خؤجَيييةكان  دةستخؤشي لة 
هَيزةكاني ناوخؤ و ئاسايش و كارمةنداني تةندروسيت بكةين، ئَيمة لة ِرابردوو وةكو ليذنةي ناوخؤ 

بة ناوي ليذنةكةوة دةستخؤشيان ضاودَيري ورد و زؤر موتابةعةي هَيزةكاني ناوخؤمان كردووة، لةبةر ئةوة 
لَي دةكةين، سوثاس و ثَيزانني زؤرمان هةية، خاَلَيكي من دةمةوَي ئيشارةت بدةم بة شيَت لة شارةزوور لة 
سةيد سادق يةعين لة قةزاي شارةزوور و لة قةزاي سةيد سادق نةخؤشخانةي طةورةي لَيية، دوو 

هةردوو قةزاكة ئةو دوو نةخؤشخانة طةورة كة  نةخؤشخانةي طةورة هةية يةعين طرفتةكة ئةوةية لة
هةية جياوازي دةكرَي لة بةيين نةخؤشخانةكاندا لة ِراسيت دا، نةخؤشخانة هةية ئةجهيزةي توبي زؤر 
كةمي تياية، بةآلم نةخؤشخانةش هةية لة ِراسيت دا ئةجهيزة توبييةكاني زؤر ثَيشكةوتووةو خةمي 

و لةوَي بؤئةوةي ئةجهيزةي توبي بؤ ثةيا بكرَي، ئةوجا لةبةر ئةوة  دةخورَيت و حماوةلةي بؤ دةكرَي لَيرة
من لَيرةوة داوا دةكةم لة جةنابي وةزيري تةندروسيت لة ِراسيت دا لةسةر ئةو بابةتانة قسةيةكيان هةبَي 
وةكو وةزارةتي تةندروسيت جياوازي نةكرَي لة بةيين نةخؤشخانةكان لةسةر ئاسيت قةزاكان و شارؤضكةكان 

 شارةكان و ثارَيزطاكان، زؤر سوثاس.و 
 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا

 بةَلَي زؤر سوثاس، كاك حكمت، يةك دةقة، جةنابيشت يةك دةقة قسة بكة، فةرموو.
 بةِرَيز حكمت عبو زيد:

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان. 
ر دةكةم وَيِراي دةستخؤشي لة هةردوو وةَلال سَي ضار ثرسيارةكم هةبوو لةبةر كات تةنيا يةك ثرسيا

وةزارةتي تةندروسيت و ناوخؤ دةكةم و دةستخؤشي لة حكومةتي هةرَيمي كوردستان بةطشيت دةكةم، 
ثرسيارةكةم ئةوةية لةوانةية دةَلَين دواي جةذن يانيش كاتَيكي نزيك دةروازة سنوورييةكان بكرَينةوة، 

ةتةن لة توركيا وةكي دةَلَين زؤر خةَلك هةية كة دةرطا بكرَيتةوة بِرواتان هةبَيت خةًلكَيكي زؤر ئَيستا خاص
لةوانةية ئةو دةروازانةي تريش هي ثةروَيزخان و حاجي عمران و بامشاخ، بةآلم بةتايبةتي سنووري 
ئيرباهيم خةليل كة خةَلكَيكي زؤر هةية ئَيستا ئينتيزار دةكات كةي ئةو دةرطاية بكرَيتةوة، ئينجا حةز 

 دَيك ِرَينمايي تايبةت بؤ ئةو كةسانةي داخيل بنب كة لة كاتي دةرطا كردنةوة، زؤر سوثاس. دةكةم هةن
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 بةَلَي، زؤر سوثاس، بةِرَيز وةزيري تةندروسيت فةرموون ئَيستا دةست بة وةآلمدانةوة بكةن.
 دروسيت:بةرزجني/ وةزيري تةن حسني بةِرَيز د.سامان

 بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
زؤر سوثاس، سةرةتا دةمةوَي سوثاسي هةموو اليةك بكةم، سوثاس بؤ ثرسيارةكان، سوودي زؤرمان لَي 
وةرطرت لة ثَيشنيارةكان و لة داواكاري و كَيشة و طرفتةكان و تيشك خستنة سةري، من دةمةوَي سوثاسي 

كوردستان و هةموو ئةنداماني بةِرَيز بةتايبةتي لة سةرداني  بةِرَيزتان بكةم وةكو سةرؤكايةتي ثةرلةماني
بةِرَيزتان هةم وةكو تاكة كةس هةم وةكو سةرؤكايةتي ثةرلةمان بةِرَيز كاك هَيمن هةورامي لةطةَل بةِرَيز 
سكرتَيري ثةرلةمان، هةروةها ليذنةي تةندروسيت بؤ ماوةي دةتوامن بَلَيم ضةندين جار لةو ثَينج مانطةي 

سوثاسي سةرؤك و ئةنداماني ليذنةي تةندروسيت ثةرلةمان  ،ردوودا بة بةردةوام لةسةر هَيَل بوونةِراب
دةكةين، سوثاسي هةموو ثةرلةمانتارة بةِرَيزةكان دةكةين كة لة خةمي هاووآلتيان ِرؤذانة بة ثةيوةندي 

و ئةوةي ئيمكان بووة هةوَلمان تةلةفؤني، بة نامة ئاطادارمان دةكةنةوة، بةدَلنيايي سوودمان لَي وةرطرتووة 
داية بكرَيت، ئةوةي ئيمكان نةبووة لة هةوَلي بةردةوامني، سةرةتا دةمةوَي ئةطةر بة طةِرانةوةي كات و بة 
خَيرايي كؤمةَلَيك ثرسيار دووبارة و هةمان مةبةسيت تَيداية تَيبثةِرم بةسةري، بازاِري دةرمان و ماسك و 

ةرةتاي سةرهةَلداني ئةو قةيرانة بةِرَيز د.طةالوَيذباسي كرد ئةزمةيةكي ثَيداويسيت ثزيشكي بةَلَي لة س
( قاتيش لةو نرخانةي كة هةبوو، 10نَيودةوَلةتي دروست بوو، تةنانةت لة وآلتاني دراوسَيشمان طةيشتة )

 بةآلم خؤشبةختانة ئَيمة وةكو وةزارةتي تةندروسيت هةردةم ثاَلثشيت و هاني كةرتي تايبةمتان دا ضةند
بؤ ئةوةي كة ماسك دروست بكةن، بةآلم  ،كارطةيةكي دةستبةجَي دروست كرا لة ناو هةرَيمي كوردستان

نرخةكان ئةطةر بةراورد بكةين بةِرَيذةيةكي زؤر بةردةوام لة دابةزينداية، بةردةواميش ليذنةكامنان 
و طرانييةكةي ِرةنطة بةدواداضووني بازاِر دةكات، بةآلم دةمةوَي بةِرَيزان بزانن كة نرخي هةرزان 

ثةيوةندي بة كواَلتييةكةش هةية، ضونكة بةداخةوة هةندَيك كواَلتيش هةية كة دةطاتة هةرَيمي كوردستان 
ئَيمة وةكو وةزارةتي تةندروسيت بة فةرمي و بةشَيوةيةكي ِرةمسي ِرَيطة نادةين ئةو جؤرة كواَلتيية بَيت 

يان لة شوَينةكاني تر، يان بةداخةوة هةندَي كةس لةطةَل جل بةآلم بة شَيوازي قاضاغ لة ناوةِراسيت عرياق 
و بةرط و شيت تر دةيهَينَيت و دواتر دةكةوَيتة بازاِر كة هيض كواَلتييةكي ماسكي تَيدا نيية، بؤية ئةوة الي 

(ةكان لة نةخؤشخانة ئةهلييةكان ض CT scan)ئَيمة طرنطة ضونكة ماسك بةشَيكي طرنطي خؤثارَيزيية، 
 CT( لة نةخؤشخانة ئةهلييةكان بةدَلنيايي بة بَي ثزيشكي ثسثؤِر )CT scanييةك دةكرَيت؟ )ضاودَير

scan( ناكرَي بؤ نةخؤش، بةآلم لة كاتي  ئَيستادا )CT scan بؤ ئةو نةخؤشانةي كة تووشي هةوكردني )
( PCR%(ي )70كؤئةندامي هةناسة و سييةكان بووة بةشَيكة لة دةستنيشان كردن كة تةنها لة )

( يةكالكةرةوةية CT scanدةتوانرَيت ثشيت ثَي ببةسرتَي بؤ دةستنيشان كردن، بةآلم لةو نةخؤشانةدا )
(َيك هةية ثَيشاني دةدات، لة ناو ئةشيعةكة كة sign( زؤر جار )CT scanلة شَيوازي زانستيش دا )

ئاسايي دادةنرَيت، تيمةكاني  ( ئةوة بة بارَيكيPCRثَيشاني دةدات لة كاتَيك دا لةوانةية نةطةتيظ بي لة )
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جةنازةكان ئَيمة لةسةر ثرؤتؤكؤَلَيكي عرياقي دةِرؤين، تيمي شاردنةوةي تةرمةكان ثرؤتؤكؤَلةكة تيمَيكي 
هاوبةشة لة هةموو ثارَيزطاكان ئةم تيمة هةية و حزووري اليةني ثةيوةنديداري دةرةوةي تةندروستيشي 

ي ديفاى مةدةني، لة ئاسايش، تيمةكاني تةندروسيت بةو كارة لة مامؤستاي ئايين، لة هَيزةكان ،تَيداية
هةَلدةسنت و بةِرَيطايةكي شةرعي و ِرَيطايةكي تةواوي بنةماكاني ئايين ئةم تةرمانة دةشاردرَينةوة، بةآلم 
بة شَيوازي شوشنت بة ماددة ضاككةرةوةكان هةرضةندة داواكاري مامؤستاياني ئايين لة ضةند شوَينَيك 

ِرَيطة بدرَيت لة ماوةيةك دا و لة دووري نوَيذيان لةسةر بكرَي، ئَيمة داواكارييةكةمان لةطةَلة و  هةبووة كة
ِرَي و شوَينَيكيان بؤ دادةنَيني، بةآلم ديارة بةِرَيزيان باسي ئةوةي كرد كة نووسراوَيك بةَلَي من دةمةوَي 

ن، ثرؤتؤكؤلي دةستنيشان كردن، تةنانةت ئةوة بَلَيم بةِرَيزان كة ضةند جارَيك ثرؤتؤكؤَلي ضارةسةر كرد
ثرؤتؤكؤلي )دفن( كردن لة جيهان و عرياق دا طؤِراوة، ضونكة تا ئَيستاش ِروئياي وازح بةرامبةر ئةو 
كؤرؤناية نية، ئةم ظايرؤسة، بؤية ضةند جارَيك ثرؤتؤكؤل لة سةرةتادا ئةوةبوو كة دةبَي بؤ ماوةي دوو 

ن نةضنة ناو مةقبةرةي عام، بةآلم دوايي ثرؤتؤكؤلةكة طؤِرا بة ئاساني ساَل لة مةقةبةرةيةكي جياكراوة ب
 لة مةقبةرةيةكي خؤي، لة ناو كةس و كاري خؤي بنَيذرَي.

( بةَلكو هةموو دةرمان و Zinc( و )vitamin Dلةِرووي ِراطةياندن زانياري وةردةطرن نةك )
(supplementةكان بة بَي ِراسثاردةي ثزيشكي ثسثؤر قةدةغةي) ة، ئيرت ئةوة دةوةستَيتة سةر هؤشياري

هاووآلتي، ِراستة بةداخةوة كَيشةي ئَيمة ضةند جارَيكيش دام و دةزطاكاني ِراطةياندمنان ئاطادار كردؤتةوة، 
بآلومان كردؤتةوة كة هاووآلتي نابَيت ثشت بة سؤشيال ميديا ببةسيَت لة بآلوكردنةوةي هةندَيك بابةتي 

ك بابةتي ِرووةكي )أعشاب( و دروست كردني هةندَيك )وهم( يانيش هةندَيك تيجاري دروست كردني هةندَي
شيت تر كة بة هاووآلتي دةَلَي مةضوة نةخؤشخانة تةنها ئةو شتانة وةربطرة لة ماَلةوة، ئةوة لةِرووي 
زانستييةوة قةدةغةية، هاووآلتي دةبَي هؤشيار بَي كة تةنانةت ئةطةر لة ماَلةوةش بة بَي ثزيشك ئةو 

ةرمان و عيالجانة وةرنةطرَي، بةَلَي توَيذينةوةكاني ئةجنومةني وةزيران لة ليذنةي باآل هةر زوو قةرار د
( هةبووة و focal pointدرا كة بة هاوبةشي لةطةَل وةزارةتي خوَيندني باآل ليذنةي هاوبةش هةية و )

 د.كاظمينةوةكان دةكرَيت، كاك ( ثَيشكةش كراوة لةطةَل وةزارةتي خوَيندني باآل توَيذproposalضةندين )
باسي بودجةي تةرخانكراوي كرد، ئامَيري دةستكرد بةَلَي كِراوة لة زؤربةي شوَينةكان، دروستكردني 

( كراوة تةوسيع كراوة لةسةر renovationنةخؤشخانة نةكراوة، بةآلم فراوان كردني نةخؤشخانة كراوة، )
هةمووي لةاليةن خَيرخواز و ِرَيكخراوي خَيرخوازي ئةوةي حكومةت بةآلم زؤرتريين دروست كردنةكان 

بووة، ضاودَيري ورد زؤر زياد كرا لة هةموو شوَينَيك بةشي ضاودَيري ورد كرايةوة، بةآلم هَيشتا ثَيويستمان 
ثَي دةبَي ئةطةر خوانةخواستة ئةو ثَيشبينييةي كة دةكرَيت، داتاي مردن منداَلي تَيدا نية، هةموو 

ة يةآلم خؤشبةختانة منداَل تا ئَيستا مردن نةبووة، تووشبوون هةبووة بةآلم مردن نيتةمةنةكان هةية ب
لةبةر ئةوةي مقاوةمةيان باشرتة، داتاكان زؤر تةفصيلي زياتر هةية من نةمهَينايتة ناو داتاكان تةنانةت 

ِرَيذةي مردن  تةفصيلَيكي ورد هةية لةسةر هةموو كةسةكاني تووشبوو و مردنةكانيش، بةَلَي لة سلَيماني
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( دوو ئةوةندةية، ئةوة دةوةستَيتة سةر ئةوةي كة 4.7بةِرَيزَيكي تريش ثرسياري كرد بؤضي زؤرة؟ )
( لة سلَيماني دةسيت ثَيكرد كة خؤشبةختانة ئَيستا بةرةو ئةوة دةضَيت كة ِرَيذةكة وباءزؤرترين ِرَيذةي )

ن حاَلةت زؤرتر بووة و ِرَيذةي مردن زؤر بووة، تؤزَيك سةقامطري بووة، بةآلم ِرَيذةي مردن بةَلَي ضةندي
ئيدي هؤكاري جياواز هةية، ِرةنطة هةر حاَلةتَيك هؤكاري خؤي هةبَي بةآلم بةشَيوةيةكي طشيت وةبائةكة 
لةوَي سةري هةَلدا و زياتر بوو بةتايبةتي لةطةَل قؤناغي دووةم لة سنووري ثارَيزطاي سلَيماني، ثاداشت بؤ 

بةآلم دَلنيابن ئَيمة دةسةآلت دراوة ثَيمان كة ئةو  ،%(21ئَيمة نيطةرانني بة بِريين ) ثزيشكان بةداخةوة
ِرَيذةيةي لة كؤي طشيت تةمويلي مةعاش دةدرَي ِرَيكي خبةين و بيطوجنَينني لةطةَل ِراستة ئةطةر بَيت و 

وةكو ثارة بوو، دوايي لة  ( ِرؤذ بوو بؤ ئَيمة كاتةكة50بةآلم ئةو كاتي كة راتب دةدرا دواي ) ،كات هةبواية
خياللي ضةند ِرؤذَيك قائيمة حازر بكرَي و راتبةكة بدرَي، نةدةكرا بَيني ثؤلني كردني، ضاككردني 

%( لةطةَل بةِرَيزمت خةَلكَيك 100%( بكةين ئةطةر نا )21سيستةمي تةندروسيت لةسةر ئةساسي ئةو )
بةآلم من لَيرةش ثَيت دةَلَيم ِرةنطة ميالكَيكيش هةبَي %( برِبدرَي، 21هةية دةبَي زياتر ئيشي بدرَييَت نةك )

%( ضونكة ئةو ماوةية كاري نةكردووة، بةِرَيزت وةكو ثزيشكَيك دةزاني ئةوة 21دةبَي زياتريش لة )
ضاككردني سيستةمي تةندروسيت جياكردنةوة و ثؤلني كردني كاتي ثَيويست، بةآلم لةبةر بةرذةوةندي 

ة ئةو تةعويزة وةكو ثاداشتَيك و ئةوة لة ناو ثرؤذةي ئَيمة بووة، يةك لة طشيت ئَيمة داوامان كرد ك
داواكاريةكامنان ئةوةبووة بتوانني لة نزيكرتين دةرفةت دا ئةطةر حكومةتي هةرَيم بؤي بِرةخسَيت كة 
بتوانني ثاداشتَيك بدةين بةو كةسانةي كة لة كؤرؤنا كاريان كردووة، ئينجا لة موختةبةر دا يان لة 

و ئةو فةرمانبةرانة،  لة نةخؤشخانة بة ثزيشك و كارمةند(دا يان surveillanceمةكاني )تي
بةصةراحةتيش بة سوثاسةوة لة هةندَيك شوَين خَيرخواز و خةَلكَيك وةكو بةخشينَيك مةبلةغَيكي داوة 

بةِرَيز جةنابي  تةنها سوثاس و ثَيزانينَيكي ،بةآلم وةكو حكومةت تا ئَيستا نةمانكردووة ،هةتا ِرداددةيةك
سةرؤك وةزيران، ئةوة دوو جار لة وةزارةتي تةندروسيت واتا سَي جار و )قدم(َيكيشي لةطةَل بووة، 
بةدَلنياييشةوة من دةمةوَي ئةوة بَلَيم كة ئةوانةي لةو شوَينانة كار دةكةن لةبةر ضاو دةطريَي لة زؤر 

ِري نةطريشي داعش ئةو ثزيشك و كارمةندانةي ئيمتيازي تري داهاتوو هاوشَيوةي ئةوةي ئَيمة لة كاتي شة
كة لة جةبهةكان يان لة سةنطةرةكان لةطةَل برا ثَيشمةرطةكان بةشدار دةبوون بؤ وةرطرتين لة ئيقامة و 
خدمة و كؤمةَلَيك ئيمتيازي مةعنةوي ديكة هةية لةبةرضاو دةطريَيت و ليستةكان و فةرمان و جةدوةلةكان 

( كَي A,B,Cامشان كؤ كردؤتةوة هةمووي، ثؤلينيشمان كردووة بة شَيوازي)هةمووي مةوجودة، ئَيمة دات
ئةوةي زؤر زؤر هيالكة هةموو ِرؤذ لة ناو ئيش و ترسناكييةكةي زياترة كةمرت لةوةي كةسَيك هةية ِرةنطة 
لة حةفتةيةك جارَيك دوو جار يةعين ثؤليين سَي ضني و توَيذمان كردووة تاوةكو بتوانني ئةطةر 

 ك هةبَيت ثاداشت بكرَين.دةرفةتَي
سةبارةت بة كةرةنتني تووش نةبَيت، من دةمةوَي بَلَيم ديسان ئةوةش ثةيوةندي بة ِرَيكارةكان و ثرؤتؤكؤل 
هةية، بةِرَيزان ثرؤتؤكؤل و ِرَيكارةكان لةسةر هةَلسةنطاندني ئةمِرؤ دةكرَي، بؤ منونة ئَيمة ِرؤذَيك لة 
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وو لة كؤِرؤنا، ثَيويسيت بةوة هةبوو هةر كةسَيك ئةوةي دَيتةوة ِرؤذان هةرَيمي كوردستان زؤر ثاك ب
كةرةنتني بكرَي و ضاودَيرييةكي ورد بكرَي، بةآلم لة كاتي ئَيستادا ئَيمة هةرَيمي كوردستان طومانلَيكرا و 

وَينةي يان بَلَيني هةَلطري ئةو ظايرؤسةمان هةية، مادام هةية ئةو كةسةية دَيتةوة، دَيتةوة هاوشَيوةي ئةو ش
لَيي هاتووة ِرةنطة ترسناكيشي زياتر بَي، بؤية كةرةنتني كردن لة ماَل، ضارةسةر كردن لة ماَل، دؤخةكة 
طؤِرا، دؤخةكة جياوازة لة دؤخي ثَيشوو، ِرةنطة ئةوةش لة شارَيك بؤ شارَيكي تر جياواز بَي، داتاكان ضةند 

مَيك بوو كة هاووآلتي جدديةتي ئةو ظايرؤسة ضونكة مةبةست تَييدا ثةيا ،جارَيك ئيعالن دةكرا ِراستة
وةربطرَيت، لة هةمان كاتيش دا ئةوة تةنها نيشانداني ئةو حاَلةتانة بوو لةو شوَينة، لةو طةِرةكة ئةو كاتي 
حاَلةتةكان كةم بوو، بةآلم كة حاَلةتةكان زؤر بووة، ئةو كاتيش بةياني ِرؤذانة هةبوو، زياتر لة دةيان دةيان 

ِرؤذي يةكةمةوة، مةوزووعي من دةمةوَي ئةوة بَلَيم كة باسي نةخؤش و هةَلطر تَيكةَل كراوة، دةرضووة لة 
( لة carrier( هةَلطر تةعريفي زانسيت بؤ نةكراوة، ئةوةي كة دةَلَي )carrierبةِرَيزان تا ئَيستا لة كؤرؤنا )

ةر ئةوةي تةمةنَيك تَييدا ( لةبHIVضةند نةخؤشييةكي تر هةية، هةَلطر، بؤ منونة هةَلطري ظايرؤسي )
هةَلطر دةبَي و دةمَينَيتةوة ناِروا هةَلطرة، بةآلم نةخؤشييةكةشي ثَيوة ديار نية، بةآلم لة كؤرؤنا وا نية 
هةَلطر بَي و هةتا هةتايَي، ئةم ظايرؤسة نامَييَن لة لةشي، زؤربةي ئةو نةخؤشانةي ضاك دةبنةوة 

(negative دةبن، بؤية تةعبريَيكي تر لة )( ثرؤتؤكؤل ناوي هاتووة ثَيي دةووترَيasymptomatic )
( ثؤلني دةكرَي واتا بَي asymptomaticواتا بة بَي نيشانة، ديسان دةَلَيم هةَلطري ظايرؤسةكةية بةآلم )

( critical( توند هةية، )severe( مامناوةند هةية، )moderate( هةية، )mildنيشانة، باري سووك )
%(ي ئةو 81%( لة )80ي كة دةكةوَيتة عيناية مورةكةزة، بةآلم بةِرَيزان لة )هةية زؤر ترسناك ئةوة

نةخؤشانةي تووشي ظايرؤسي كؤرؤنا دةبن يان نيشانةيان نية، يان زؤر بة سووكي نيشانةيان هةية، لة 
%(يان باري 6(ة، لة )severe%(ي ثَيويسيت بة نةخؤشخانة هةية كة باري مامناوةند بؤ )20%( تا )19)

%( لةوانة بةِرَيذةيةكي عام دةتوامن بَلَيم مردني تَيدا 3دن كة ئةوانة باري ترسناكيان تَيداية، لة )تون
%(، ئةوانةي تريش كة دةكةونة عيناية مورةكةزة ئةوانةي تةنها باسي عيناية دةكةم نةك 6دةبَيت لةو )

%(يان طيان لة 50%( تا )40لة ) هةموو نةخؤش، لة هةموو وآلتاني دونيا لة ثَيشكةوتووترين وآلتاني دونيا
(ية، CPAP maskدةست دةدةن ئةوةي كة دةكةوَيتة سةر جيهازي تةخدير، نةك ئةوةي لةسةر )

 بةِرَيزان سَي جؤر، ضوار جؤر عيناية مورةكةزة هةية:
1- (ICU هةية كة تةنها ثَيويسيت بة ضاودَيرييةكي ضِر هةية، بةآلم نةخؤشةكة باري تةندروسيت )

 ك جَيطرية.تا ِراددةية
( هةية ئةو جيهازةي كة ثاَل بة هةناسةي CPAP maskجؤرَيكي تر هةية تةنها ثَيويسيت بة ) -2

(ةوة زؤر vital signدةدا بةآلم ديسان نةخؤشةكة هؤشدارة، ئاطاداري خؤيةتي، ِرةنطة لةِرووي )
 باشرت بَي.
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هةناسةداني دةستكرد و جؤرَيكي تريان هةية كة ئاطاي لة خؤي نامَييَن دةكةوَيتة سةر جيهازي  -3
لةسةر تةخدير دادةنرَي ئةوة لة ترسناكرتين بارةكانة، ِرَيذةي مردن لةوانةدا زؤرة بؤية ئةم 

 جؤرانة هةية.

 (ي ثَي دةَلَين.ECMOجؤرَيكي تريش هةية كة لة وآلتان دا بؤ كؤرؤنا بة كار نةهاتووة ) -4

طرية لة ناو قاوشةكان تةنها ئؤكسجينة ئةوا بة بؤية جياوازة عيناية مورةكةزة ئةوةي كة تا ِراددةيةك جَي
 باري عيناية مورةكةزة داناندرَي تةنها ئؤكسجيين ثَيويستة.

سةبارةت بة نةخؤش منداَلي مرد، من دةمةوَي ئةوة جواب بدةمةوة بةِرَيز وةزيري ناوخؤش جةوابي 
ئةو منداَلة ضوو بووة نةخؤشخانةي دايةوة ئةوةي كة منداَلَيك مرد بةهؤي ئةوةي ِرَيطة طريابوو، بةِرَيزان 

تريش و ئَيمة لَيكؤَلينةوةمشان كردووة و ِراطةيةندراويشمان هةبوو لة كاتي خؤي و تَيطةيشتنَيكي هةَلة 
دراية هاووآلتيان كة ئةو منداَلة لة ِرَيطة مردووة، ئةو منداَلة كة طةيشتة نةخؤشخانة بؤ ِرزطاركردني 

ايك كة دةمرَي دةبَي عةمةليات بكرَي، ئيشةكي زؤر باش و ِرَيك و ثَيكي ذياني دايكةكةي منداَل لة زطي د
بؤ كرابوو، بةآلم بةداخةوة سؤشيا ميديا وةرةقةيةكيان نيشاندا كة ئةوة ثَيي طووتراوة نابَي شكايةت بكةي، 

ةو ( نةوةك ثاش ساَلةكيدي ئطب عدلي( لة )طب عدليبةِرَيزان هةموو منداَلَيكي مردن دةبَي بضَيتة )
( هةبَي، كة ناضَيت ثَيي دةَلَين خؤتي بة طب عدليدايكة شكايةتي هةبَي لة كةسَيك، دةبَي تةقريرةكي )

ئةو ثِركردنةوةية ِرةنطة  طب عدلي(،ئريادةي خؤت ناضي فةرموو ثِر بكةوة كة خؤت قةرارت داوة نةضية )
ية كة يوةرةقةي كردبوو بؤ ئةوة ن لة تةعبريةكةي هةندَيك غةَلةتي تَيدا هةية، ئةو تةوقيعةي لةسةر ئةو

)طب تةوقيعي ثَي بكةن شكايةت نةكا، بؤ ئةوةية كة ئةوة بة ئريادةي خؤيةتي و قةراري خؤيةتي ناضَيتة 
( تاوةكو لة موستةقبةل، ضونكة زؤر دكتؤرمان لة مةحكةمة بانط دةكرَيت دةَلَين لةبةر ئةوةي عدلي

 ؤية بؤ سةالمةتي خؤي دكتؤرةكة ئةوةيان ثَي كردبوون.( تؤ تاوانبار بووي، بطب عدلينةتناردؤتة )
باسي ِرةوشي تةندروسيت طةرمياني كرد، بةِرَيزان بةِراسيت زؤر باسيان كرد من بةخؤم سةرداني  خان ِرؤذان

طةرميامن كردووة لة حةفتةي ِرابردوو و جاري ثَيشووش سةردامن كردووة، طةرميان ِرةوشي خةراثة لةبةر 
ضونكة باري تةندروستييةكةي خةراثة، طةرميان كؤرؤناي هةية، ئيجرائات الواز بووة و  ةيئةوة خراث ني

باري هؤشياريش بةداخةوة بةو ئاستة نية كة هاووآلتي ثابةند بَيت، ئةوة بة مةيداني بةخؤم بينيومة، 
ياترة، ِرَيذةي ئةطةر نا ِرَيذةي تووشبوون نة زياترة زؤر زياتر بَي لة شوَيين تر، نة ِرَيذةي مردنيشي ز

مردني ِرةنطة لة هةَلةمة خراثرتة بةآلم لة سلَيماني و لة هةولَير خراثرت نية، بيزةبت وةكو هةولَيرة 
%(، بةآلم سلَيماني زؤر خةراثرتة، شوَيين تر زؤر 2.4%(، لة هةولَير )2.4ِرَيذةي مردني طةرميان )

َيك ملمالنَي بةداخةوة كة من نامةوَي لَيرة باس خةراثرتة، قةزاي تر زؤر خةراثرتة، بةآلم ِرةنطة كؤمةَل
بكةم، كؤمةَلَيك ملمالنَي، كؤمةَلَيك بةئاراستةبردن و كؤمةَلَيك دةنطي ِرةخنة كة ئةوة جَيطاي خؤيةتي 
طلةيية و داواكاريية بةسةرضاو، بةآلم بةو ئاستةش نية كة بَلَيني بة ثَيضةوانةوة من دةمةوَي سوثاس و 

كارمةندان و ثزيشكةكان بكةم لةوَي و خؤم بينيومة جَيطةيةكي باش خَيرخوازان  دةستخؤشي لة هةموو
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ِرؤَليكي طةورةيان بينيوة لة دروستكردني نةخؤشخانةيةكي ِرَيك و ثَيك، سةبارةت بة كةالر و كفري، بةَلَي 
ئةوةية كفري نةخؤشخانةكةي كؤنة و نةخؤشةكاني كة ئيحالةي ناو سلَيماني دةكرَين لة ثَيش كؤرؤناش 

( نية ئةوةي كة عةمةلياتي سةري ثَيويستة و يان بؤ neurosurgeryكة بةشي ضاودَيري ضِري يان )
( CT scanقةستةرةي دَلة يان كؤمةَلَيك ئيختيصاصاتي )فوق التخصص(ي هةية يان سياني و تايبةتة، )

ةوانةي كة باري (ة بؤ ئconfirmation( بؤ )CT scan( بةِرَيزان، بةآلم )PCRنةبوويتة بةديلي )
 ئيلتيهابيان لة سينط توندة.

ضؤن ثشكنني بكةين بؤ ثالزما؟ ثشكنني دةكرَي بؤ ثالزما بةِرَيزان، هيض نةخؤشَيك ثالزمايةكةي ئةطةر 
(يةكان نةدؤزرَيتةوة ئةو ثالزماية antibody( ِرؤذ و دَلنيايي نةبني لة )28ثشكنيين بؤ نةكرابَيت دواي )

بازاِر ناكرَي بةِرَيز، من دةمةوَي ثَيتان بَلَيم نةك ثالزما، خوَينيش لة باري  نادرَيتة نةخؤشةكان، لة
ثَيشرتيش نةك ئَيستا لة كؤرؤنا هيض خوَينَيك لة نةحؤشخانةي ئةهلي وةرناطريَي و نادرَي، مةصرةيف 
مةركةزي تةغتيةي ئةهليش دةكات، تةغتيةي حكوميش دةكات، لة هةر شارَيك لة يةك شوَين خوَين 

ردةطريَي و خوَين سةرف دةكرَي، ثالزماش بة هةمان ِرَيكار دةدرَيت، تةنسيق نية لة ِرَيطةي ثرؤتؤكؤَل وة
ئةطةر ئيجتيهاديكي شةخصي ثزيشكَيك هةبَي ئةطةر نا ثرؤتؤكؤَل هةمان ثرؤتؤكؤلي عرياقي و جيهاني و 

رؤتؤكؤلة لة سلَيماني و هيض ئةو ثرؤتؤكؤلةي لة هةرَيمي كوردستان ضةند جارَيك تةعميم كراوة، هةمان ث
جياوازييةك نية و تةنسيق هةية، بةآلم ِرةنطة نةخؤشَيك لةبةر ئةوةي هةندَيك نةخؤشي تري هةبَي زياتر 
عيالجي ثَي دةدرَي يان كةمرت ثَي دةدرَي لةبةر ئةوةي باري نةخؤشيةكةي سووكة، ئةوةي بةكار دَي بة 

( كرا، fabivirَيمة هيض عيالجَيك نادةين، ئةوةي باسي )فةرمي لة ثرؤتؤكؤل هةية، بة بَي ثرؤتؤكؤل ئ
(fabivir( ثَيش ئةوةي بطاتة عرياقيش )fabivir لة ثرؤتؤكؤل داندراية، ثةسندي كردية ِرَيكخراوي )

( ثَيشرتيش بؤ شيت تر بةكار هاتووة fabivirتةندروسيت جيهاني، وآلتاني زؤر لة دونيادا بةكاري دَينَيت )
اداضوون دةرضوو كة )( دةورَيكي باآل دةبيين لة عيالج كردن نةك بؤ بنرِبكردن، بةشَيكة لة بةآلم دواي بةدو

(antivirus( ةكاني تر، لة دةرمانةكاني تر بؤ كةمكردنةوةي)severity يان باري توندييةكةي، بؤية )
لة ثرؤتؤكؤل هةية، دةَلَي لة باري مامناوةند و سووك بةكار دَي تاوةكو بارةكة نةضَيتة بارَيكي ترسناك، 

دواي ئةوةي لة ثرؤتؤكؤل هةبوو وةزارةتي تةندروسيت عرياقي فيدراَل دوو طرَيبةسيت زؤر طةورةي كرد 
خؤشبةختانة لة هةرَيمي كوردستان بةرهةم هات لةسةر ئاسيت عرياق بة كار دةهَيندرَيت، ئَيمة ضاوةِرَيني 

ايةتي ية تةندروستييةكانيش بؤ خؤيان كةمَيكيان بةغداش حصةمان بداتَي بةآلم هةندَيك لة بةِرَيوةبةر
كِريوة بؤ ئةوةي بةكاري بَينن، لةِرووي نرخةكة ِروونكردنةوة هةبووة لة ِرؤذي خؤي، ِروونكردنةوةكة من 
نةخموَيندةوة، ئةطةر نا لة ِراثؤرتةكةم نووسراوة نرخةكان ئةو نرخانةية كة لةاليةن وآلتي عرياق بؤي 

َل كراوة بة هةمان نرخ بؤ هةرَيمي كوردستانيش هةبووة، ئةم دةرمانةش لةاليةن داندرا و عةقدي لةطة
كؤمثانياي ئاواميديكا بةرهةمهَيندراوة، بةدواداضووني نرخي كراوة بةَلطةنامةوة ثسوولةي كِرين و هةموو 

سةري  ئةوراقة سةرةتاييةكاني مةوجودة، سةبارةت بة دةرمانةكةي ديكة كة ثرسيار كرا تاوةكو نةضمةوة
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(actemra( بةِرَيزان تةبعةن هةم )fabivir( هةم )actemra ثَيش ئةوةي بَيت ِرةنطة بةدةست )
دةكةوت ئةطةر لة ِرَيطةيةكي قاضاغ هاتبَيتة ناو بازاِر زؤر طران بوو، بةآلم تيمةكاني تةندروسيت ئَيستا 

َيني لة ِرَيطةي بةغداوة بؤمان نرخيان بؤ داناوة، ئةم دةرمانة ديسان عرياق عةقدي كردووة ئَيمة ضاوةِر
 بَيت ضونكة ئةو دةرمانة بةئاسان لة بازاِر دةست ناكةوَي.

شَيوازي ناشتين تةرممان باس كرد، سةبارةت بةوةي شنؤ خان باسي ئةوةي كرد ثَيشنياري راتيب تةقاعودي 
باس كرد، نرخي كامل ئَيمة ئةو ثَيشنيارانةمان كردووة و قةرةبووي ثاداشت بكرَين ثالزمايةكةمان 

(ة ضيية؟ بةآلم بؤ tube(ةي دةست بةِرَيزت نازامن مةبةستت لةو )tubeدةرمانةكةمان باس كرد، ئةو )
(َيكة دواتر ئةو ضيلكة دارةكةية ثاشان tube(كة )VTM(َيكي خاص هةية ثَيي دةَلَين )tube) 19كؤظيد

(ئةوةي VTM(ي ثَي دةَلَين، )VTM(كةية و كؤمةَلَيك ثَيداويسيت، خؤي )extractionتَيستةكةية و )
(َيكي تايبةتة، بؤية من نازامن ئةوةي tube(كة دادةنَين )tube(كةي وةردةطريَي لة ناو )sampleكة )

(ي سثي tube(ي مؤر هةية، زةرد هةية، )tube( هةية، )tubeمةبةستتة، بؤ ثشكنني سَي، ضوار جؤرة )
ئةوانةي فةحسي ضةورييةكان و جؤرةكاني دي،  (َيك دةكرَيtube( لة نةوعة )biochemestryهةية، )

( لة نةوعَيكي تر دةكرَي، يةعين هةر جؤرة عائيلةيةك لة فةحسةكان لة ناو bacteriologyفةحسي )
(َيك دةكرَي، ئةوة كةساني موختةبةر دةزانن كة لةوَي بةكاري دةينن، ئةطةر هةَلة كرابَي من tubeنةوعة )

ي بةدواداضووني زياتر بكةين، بةِرَيز كاك علي باسي مانطرتين كرد، مانطرتن هيوادارم ثَيمان بَلَيي بؤ ئةوة
هةبووة لةسةر تاخريبووني مووضةكان بةآلم بة بِرواي من ئَيمة بةردةوام باي ئةوةندة دكتؤر هةبووة كة 

( كةس زياترن ئَيمةش داوامان كردووة و بة 11مانطرتنةكة نةببَيتة هؤي مردن، خؤبةخشةكان )
وة بةِرَيوبةرايةتي طشيت تةندروسيت طةرميان و ئيدارةي طةرميانيش تا ِراددةيةك هاوكاري سوثاسة

كردوون، ئةو شةش مليارة بؤ كؤرؤنا دانةندراوة، وةكو طومت بودجةي ئاسايي ية لةِرؤذاني ئاسايي ئَيمة ئةو 
رهاتووة بؤ كؤرؤنا، بودجةية طومت زؤرتريين لة بودجةي ئاسايي خؤمشان جطة لة بودجة تايبةتةكان بةكا

بةآلم ئةوة هيض  ،ئةوةي باسي كؤمثانياكان دةكات تايةي سةيارة و لؤرييةكان ئةوة لة مةتاريش هةبووة
ثةيوةندي بة وةزارةتي تةندروسيت نية، ئيدارةي مةتار يان ئيدارةي سنوورةكان خؤيان كردوويانة، ئةوةي 

ا اليةني خؤي ئةو دائريةية خؤي كردووَييت، ئَيمة لة ناو جاددة و لة سنوورةكان دةكرَيت و تةعقيم تةنه
تةنها نةخؤشخانةكامنان كردووة، بةِرَيز مامؤستا باسي كردنةوةي دةرطاي مزطةفيت كرد، ديارة قؤناغ بة 
قؤناغ لة ليذنةي باآل بِريار دراوة ئَيستا كرايةوة بؤ فةرزةكان، بةآلم بةدَلنياييةوة ئَيمة ترسناكي لةوة 

كة مامؤستاياني ئايين كاتَيك كة دةزانن زؤربةي هاووآلتياني بة تةمةن ِرةنطة هةَلطري دةترسَيني ضون
نةخؤشي تر بن، دواتر لة شوَيين دةستنوَيذ شوشنت كؤمةَلَيك ئيجرائات هةية ِرةنطة ثَيويست بةوة بكات 

طرتين دةستنوَيذ  ِرَيكاري تةندروست و مةرجي تةندروسيت زؤر توند بطريَيتةبةر لة لَيكدووركةوتنةوة، لة
لة ماَلةوة بؤ مزطةفت، يةعين ئةو ئيجرائاتانة ئَيمة بة نووسراوي ِرةمسي داومانةتة وةزارةتي ئةوقاف 
هيوادارين ضؤن هاوكاربوونة بةسوثاسةوة ثَيشرت، لَيرةشدا هاوكار بن بؤ ئةوةي دووربني لة تووشبوون، كةم 
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ةوةي كة بةِرَيوبةرايةتي طشيت تةنها لةسةر ئاسيت و كورتييةكاني سؤران وةكو المةركةزييةت بة هؤي ئ
ثارَيزطاكان دا هةية، بةآلم بةِرَيوبةرايةتي تةندروسيت سؤران هةية، جطة لةوةش نةخؤشخانةكان 
ِراستةوخؤ بؤ كةمكردنةوةي ِرؤتني ِراستةوخؤ بةسرتاونةتةوة بة بةِرَيوبةرايةتي تةندروسيت يان 

، ئةوةش بؤ كةمكردنةوةي ِرؤتينة بؤ طةيشتين بة نةخؤش بة زووترين بةِرَيوبةرايةتي طشيت ناو شارةكان
( تَييدا دةست بةكاربوو بة هاوكاري وةزارةتي خوَيندني باآل و PCRكات، يةكةمني قةزاش بوو كة تيايدا )

و زانكؤي سؤران، ثزيشكي ثسثؤِر هةية بةآلم من دةمةوَي بَلَيم بةِرَيزان ضونكة زؤر باسي طةرميان و كةالر 
سةيد سادق و ئةو شوَينانة كة ثزيشكي ثسثؤِر ئَيمة لة وةزارةتي تةندروسيت يةكَيك لة كَيشةكان سَي 

 كَيشةي زؤر سةرةكي هةية:
 كَيشةيةك هةية كَيشةي دابني كردني ثزيشكي ثسثؤِري بةردةوام لة قةزا و ناحييةكان. -1
 فرياكةوتنةكانة شَيوازي دةوام كردن و ثزيشكاني ثسثؤِر لةوَي. -2
 ثزيشكي ثسثؤِري تةخديرة. -3

لة ضاككردني سيستةمي تةندروسيت سةرقاَلي ئةوة بووين كة طؤِرانكاري لةو سيستةمة بكةين، بةآلم 
بةداخةوة ئَيستا ئةوة ثَينج شةش مانطة ديسان خةريكي كؤرؤناين، ئومَيدمان واية كة بتوانني لة داهاتوو 

 ن.ئةو كَيشةية حةل بكةين بؤ هةموو قةزا و ناحييةكا
شيالدزَي ئَيمة ثرؤذةيةكي سرتاتيجي هةية بةداخةوة هاوشَيوةي هةموو ثرؤذة سرتاتيجييةكان ِراوةستاوة 

( قةرةوَيلةييةكة، لة شيالدزَيش ِراوةستاوة بةآلم جارَيكي تر 291وةكو ئةوةي كة لة ِراثةِرين ثرؤذةي )
طرنطة دةست بة كاربَيتةوة بة حوكمي ئَيمة نووسراومان كردووة لةم ِرؤذانةي ِرابردوو كة ئةم ثرؤذةية 

سنوورةكةيان لَيك دوورة، ئةوة بودواداضووني بؤ دةكةين لة ِرؤذاني هةيين خةفارة نةماوة لة شيالدزَي، 
بةآلم تةنها بيدايةتي كؤرؤنا تةنها بؤ  ،عةمةليات بؤضي لة ئةهلي دَيتة تةبعةن لة ئةهلييةكانيش ِراوةستا

داخةوة كَيشةيةكي طةورةي دروست كرد، ضونكة زؤر نةخؤش هةية ناتوانَي فرياكةوتنةكان بوو، بةآلم بة
%(ي 25لةوة زياتر خبرَيتة قائيمة و خبرَيتة نؤرة بؤ ضةند مانطي تر، بؤيو ئَيمة لةطةَل ئةهلييةكان بة )
 coldدابةزاندني نرخةكان ئَيستا ئةو خزمةتطوزارييانة دةكةن و لة نزيكرتين دةرفةتيش دا من باسي )

case دةكةم لة نةخؤشخانةكان دةكرَيتةوة لة دواي جةذن، بةآلم فرياكةوتنةكان و نزيك لة فرياكةوتن )
( ئةوانة هةر هةمووي بة شةو و بة ِرؤذ urgent( يان )semi-emergencyئَيمة ثَيي دةَلَيني )

، بةدَلنياييةوة ثَيويسيت ِرانةوةستاوة و كراوةية، بةِرَيز كاك د.حمي الدين ثَيويستة ذَيرخان بةهَيزتر بكرَي
بة هةَلمةتَيكي نيشتيماني ية بؤ داهاتوو، ضونكة كؤرؤنا فَيري كردين كة تةنها تةندروسيت اليةني 

ةي خؤثارَيزي و ويقاية لة وآلت دا بةهَيز ية، بةَلكو خؤثارَيزي و بونييضارةسةري و عةمةليات و دةرمان ني
ِرؤَلَيكي طةورةي بؤ ئَيمة بيين و هةماهةنطمان بوو، بةِرَيزان بكرَيت، بةَلَي فةرمانطةي ميديا و زانياري 

ة يباسي طلةييةكاني نةخؤشخانة ِرزطاري، من دةمةوَي ئةوة بَلَيم نةخؤشي كؤرؤنا نةخؤشَيكي ئيعتيادي ني
(َيك سةرداني دةكات و بةجَي دةهَيَلَيت، ئةوة نية لة scheduleكة بةردةوام كارمةندي تةندروسيت بة )



 450 

(station ةكة بةرامبةري دابنيشي وةكو عينايةكاني تر، ضونكة بة شَيوازي كامريا و بة شَيوازي ثةيوةندي)
(ي بةردةوام دةكةن دانيشنت و مانةوة من دةمةوَي tourلةطةَليدا دةمَينَيتةوة لة دواي ئةوةي كة )

بينن لة ناو ئةو ( دةقة، ضارةكَيك ب10موراعاتي ئةوة بكةم كة ثزيشكان و كارمةنداني تةندروسيت )
بةدلةية ضيان لَي دَيت؟ ضونكة هيض نةفةسَيك نية لة ناو ئةو بةدلةية، زؤر زةمحةتة بتوانيت هةشت 
سةعاتي دةوامت بَلَيني بةردةوام لةالي نةخؤشةكة بي، بؤية ئةو طلةيي ية لةوةدا دروست بووة، بةآلم تا 

ازي سيستةمي بةِرَيوبردنةكةش كراية، ثاداشتةكة ِراددةيةكي باش ئَيستا ضارةسةر كراو طؤِرانكاري لة شَيو
بةِرَيزان ديسان دةَلَيم زؤر باسي ثاداشتيان كرد، ئَيمة ثاداشتمان بة فةرمي داوا كردووة و ئومَيدمان واية 
ئةو قةيرانة دةرفةمتان ثَي بدات كة بتوانني ثاداشيت ئةو بةِرَيزانة بكةين، نةخؤشي كؤرؤنا هةذمار 

نةخَير، ئَيمة طومامنان هةية ئةطةر كةسَيكي تر مردبَيت و هةَلطري ظايرؤسةكة بَي  دةكرَيت بة مردن،
تؤمار نةكرابَي، بةآلم ئةوانةي تؤمار دةكرَين هيضيان بةدةر نني لة ظايرؤسي كؤرؤنا، بؤية لةوة دَلنياتان 

ي ثسثؤِر و ئةو (ي لة ناو ثزيشكانclinic%( هةم لة دةستنيشان كردن، هةم لة زانيين )100دةكةينةوة )
نةخؤشةي كة دةمرَيت ئةوة كؤرؤناية، زيادبووني هؤكارةكاني ئايا هاووآلتي تووش دةبَيت بؤ ئةوةي ترس 
و يةعين ئةوة ديسان دةيَلَيينةوة بةدَلنيياييةوة ئةوانة كؤرؤنان كة دةمرن، بةِرَيز كاك سةركؤ، ضةند جؤر 

ية ئةوة بؤ دةستنيشان كردن بة كار نايَيت، هةر هة( rapid testتَيست هةية؟ تَيسيت كؤرؤنا تَيسيت )
بةِرَيزَيك ئةطةر ثَيمان بَلَي سوثاسي دةكةين، لة كوَي كةسَيك ئةو هةَلة دةقؤزَيتةوة بؤ ثةيدا كردني 

%( زياتر نسبةي تةشخيص نادا و بؤ دروستبووني 30بةرذةوةندي كةسي خؤي؟ بة هَيناني تَيست )
(antibody( يش ديسان)ِرَي60 ،)%( طاي دروست بؤ دؤزينةوةيantibody نةوعَيكة لة تةريقةي )
(ELISA( ية، ئةوةش دةكرَيت بؤية تَيسيت)PCR( تَيستَيكي يةكالكةرةوةية تاِراددةي )ئةويش 70 )%
( كة ضةند CT scan(ي ثزيشكةكة تةشخيص دةكات يانيش بة )clinic%( نية، بؤية بة )100)
(signَيكي جياواز لة ناو ئةشيعةكةد) ا دا دةبَي، باسي حةبةكامنان كرد، من ناضمةوة سةري، كاك جةالل

ليذنةي الوةكي ثَيش ئةوة طرفيت هةبوو تَينةطةيشتم مةبةستةكةي ض بوو لة ليذنةي الوةكي كَيشة و 
 طرفيت هةية، ئةطةر دواتر.

هؤكاري مردن، كةمي ئؤكسجني لة طةرميان بةِرَيزان لة هيض شوَينَيك ئؤكسجني نةبووني ئؤكسجني نةبؤتة 
دَلنياتان دةكةمةوة، ضونكة ئؤكسجني بةديلي ئؤكسجني هةر ئؤكسجينة بةديلي هةية، كارطةي ئؤكسجني 
هةية، بة تةريقةي سائيليش هةية كة من بؤ خؤم ديتم لة طةرميانيش دايانناوة لة نةخؤشخانةي قةآلش 

ة تةنيشت نةخؤشي دايدةنَيي، ( لportableهةية، ئةطةر ئةوة ئيش نةكات و نةمَييَن بتَليش هةية )
يةعين ئؤكسجني ئةو كَيشةية نية، نةبوون و كةمبوونةوةي هةية، بةَلَي كةمبوونةوة هةبووةو لة 
موحافةزاتي جنوب موخاتةبةمان دةكةن كة ئةو كارطةيةي كة لة بازيان هةية كارطةي سائيلة بتوانَيت 

ؤكسجني صفر بَيت و نةخؤش ثَيويسيت بة بؤيان دابني بكات، بةآلم نةطةيشتؤتة حةددي ئةوةي كة ئ
 ئؤكسجني بَيت و ئؤكسجينَيك نةبَي.
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(نانةي indication( و بة طوَيرةي ئةو )standardطلةيي لة كةمي فةحسةكان، فةحسةكان بة طوَيرةيي )
(يش دةكرَيت، بةآلم ئايا زياتر 2500( هةندَيك ِرؤذ تا )2400( )2300( كة )standardنزيكن لة )

ةَلَي، بةرنامةيةكي تؤكمة و ِرةزامةنديشي وةرطرياوة و ئَيستا سةرقاَلي زيادكردني سةنتةرةكانني بكةين؟ ب
لة ناو شار، لة سنوورةكان، ئةطةر ئيمكان بوو لة ناو فرؤكةخانةكانيش دادةنَيني بؤ ئةو كةسانةي كة 

 ثَيويستيان بَيت. 
ةكان بكرَينة هةميشةيي لةطةَل باشبووني كاك د.بذار طرَيبةستةكان ئَيمةش ئةمَيدمان واية طرَيبةست

وةزعي قةيراني دارايي، بةآلم ئةوة تةنها لة بواري تةندروسيت دا ئةو كَيشةية نية، ضونكة لة زؤر 
بوارةكاني تردا ثَيويسيت بة دامةزراندن هةية، بةَلَي دهؤك مةغدوورة لة شَيرثةجنة و ئَيستا ئَيمة بةَلَينمان 

ةتايبةتي لةسةر سندووقي كؤمةكي شَيرثةجنة دروستبووني بونيةي تةحيت داوة كة كاري يةكةممان ب
شَيرثةجنة بَي لة سنووري دهؤك، ضونكة دهؤك تا ئَيستاش لة ناو نةخؤشخانةي ئازادي ضارةسةري 

ة، ئومَيدمان واية كة بةرنامةمشان كة بتوانني ئةو يكيمياوي وةردةطريَيت، هيض ضارةسةري بة تيشك ني
اوةستا بةداخةوة ثرؤذةيةكي سرتاتيجي بوو بيخةينة سةر سندووقي تةمويلي كؤمةكي ثرؤذةيةي كة ِر

شَيرثةجنة، ئةوةي بةِرَيز باس دةكا لة نَيوان دهؤك و سَيمَيل ئةوة تةواري دهؤكة وةكو ثرؤذةكاني تر 
 ِراوةستاوة.

وثاسي بةِرَيز جةنابي ( بامسان كرد دوو جار داومانة و  سstafكاك د.زيدان باسي سوثاسو ثَيزانني بؤ )
( ئيرت 120000سةرؤك وةزيران هةية، مةبةست لة مانطي شوبات وانية لة مانطي شوبات خةالص دةبَيت، )

(ةش بةآلم ئةوة 120000دواي مانطي شوبات نامَييَن، ئيحتيمالة خوانةكان ئينشاَلال ناطةينة ئةو )
تةندروسيت جيهاني، لةجنة خان باسي هةندَيك ثَيشبينية وةكو شةش مانط وةرطريابوو لةاليةن ِرَيكخراوي 

نةخؤش ِراستة خؤيان دةشارنةوة يان بة شةرمي دةزانن، سةبارةت بة ثاييزي داهاتوو بةدَلنياييةوة ئةطةر 
ِرةوشي كؤرؤنا بةرةو كؤنرِتؤَل كردن نةضَيت لة ثاييزدا كؤمةَلَيك ظايرؤسي تري ئةنفلةوةنزاي مةوسيمي 

( دروست co-infection( هةية، ئةوانة لةوانةية )H2N3( هةية و )H1N1()type Bهةية وةكو )
بكات، لةو حاَلةتةدا ِرةنطة ِرَيذةي مردن بةرز ببَيتةوة، كاك هَيظيدار باسي ئةوةي كرد كرد من بةداخةوة 
باش بوو ئةوةت باس كرد قةت نةمانطوتووة ئَيمة وةكو اليةني تةندروسيت بَلَيني لة دةست دةرضووة، 

ة ضوار تا ثَينج جار دةزطاكاني ِراطةياندن، دةزطاي ِراطةياندني زؤر ناودار بة ناوي من ثؤستةري بةداخةو
دروست كردية و تةصرحيي داية كة ئةبةدةن قسةي ئَيمة نةبووة بَلَيني لة دةست دةرضووة، نةخَير قسةي 

ةكان، ئةو شتانة، يانيش ئَيمة نةبووة، بة ناوي من باسي ئةوة كراية كة ضؤتة طةِرةك و لة دةرطاي ماَل
ة بةيانةكاني ئَيمة، يطوتويانة ترسناكي نةماوة وةزيري تةندروسيت دةَلَي، قسةي ئَيمة ئةوة ني

ِراسثاردةكاني ئَيمة بؤية بةداخةوة لة ئيعالم قسة دروست دةكرَيت شيت وا نةطووتراوة لة دةست دةرضووة، 
خؤشي لة دهؤك دةكةين، ِرَيكارةكان تا ِراددةيةكي ئةزمووني سةركةوتين دهؤك بةدَلنياييةوة ئَيمة دةست

باش تةنانةت هاووآلتيانيش ئةوةش طرنطة كة ثابةندن زياتر، بةآلم ئةوة ديسان ئيستيفادةي لَي وةرطرياية 
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بؤ زؤر شوَين، بةآلم لةطةَل ئةوةش دا بآلوبوونةوةي نةخؤشييةكان هةر هةبووة و ئومَيدمان واية دهؤم 
و يانيش بةو ِرَيذةيةي هَيواشة بَيت كة سوودي لَي وةربطريَي، ِرةنطة لة شوَيين تر  هةر ئةوها كةم بَيت

ثةلة كرا، عةجةلة كرا لة ئاسايي كردنةوة، يانيش بةو مةرجة كرايتةوة كة مةرجي تةندروسيت بَي بةآلم 
قةدةغةي بةداخةوة مةرجةكة جَيبةجَي ناكرَي، قةدةغةي هاتووضؤ دواي كردنةوةي سةركةوتوو نةبووة؟ 

هاتووضؤ سةركةوتووترين ِرَيكاربووة كة تواندرا تا ِراددةيةكي باش بآلوبوونةوةش تاخري بطرَيت و سةبر 
بطرَيت، بةآلم بةداخةوة لةبةر باري ئابووري هاووآلتي و بذَيوي ذيان قةدةغةي هاتووضؤ بةو ِرَيكارة توند 

ةر شوَين بة شوَين يان كةمكردنةوةي ( ناتوانني بيكةين ئةوةش كراوةتة سcomplete lockdownو )
لة بةيين شةو و ِرؤذ يان لة بةيين ثارَيزطاكان، يانيش داخستين )ال يزال( تا ئَيستا زؤر شوَين داخراوة، 

 نةكراوةتةوة بة فةرمي.
ة لة هيض وآلتان، هةمووي يشةثؤَلي دووةم ضي ِروو دةدات؟ من دةمةوَي بَلَيم كؤرؤنا ثَيشبينييةكي وازح ني

ماوةي حةفتةيةك ثَيشبينييةكان دةكةن، بؤيةش تا ئَيستاش زؤر شوَينةكان ناكرَيتةوة، ثَيشبينييةكان  بؤ
( يان communityديارنية لةبةر ئةوةي ديار نية كةييَن ظاكسني دروست دةبَي، كةييَن مةناعة لة ناو )

 كؤمةَلطا دروست دةبَيت.
هةموو خةريكي كؤرؤناين، وابزامن بةِرَيزت بووي يان  سةبارةت بة بةِرَيز كاك هَيظيدار باسي ئةوةي كرد

(مان لةسةر كؤرؤناية بةآلم زمةتطوزارييةكاني تري focusبةِرَيزَيكي تر بوو، بةَلَي خةريكي كؤرؤناين )
فرياكةوتن ِرانةطرياوة، منداَلبوون و لة دايكبوون و نةخؤشخانةي منداآلن و شَيرثةجنة و تةالسيميا و 

ايبةتةكان لة ِرؤذاني قةدةغةي هاتووضؤش بةردةوام شةو ز ِرؤذ هةبووة بةآلم كؤرؤنا خزمةتطوزاريية ت
ِرةنطة سةبةب بووبي كة ئيبداعمان نةكردبَي لة سيستةمي تةندروسيت، لة ذَيرخاني تةندروسيت و بارَيكي 

ي واي دروست كرد كة ثرؤذةكان دةست ثَي نةكةين، ِراستة لةوة تاخريي كردين، ئةوةي باس دةكة
بةدَلنياييةوة ئةوة كَيشةيةكة لة بواري دةرمان، ثرؤذةي حكومةتي هةرَيمي كوردستان حازرة، 

(draft( ةكةي هةية بؤ دروستكردني دامةزراوةي)quality control ي دةرمان و ثَيداويسيت ثزيشكي و)
يغاللي شريي خؤراكيش بؤ ئةوةي هيض درزَيك لةو نَيوانةدا نةبَيت كةسَيكي نةفس نزم بتوانَيت ئيست

منداَل بكات، يانيش دةرمانَيك بكات بؤ ئةوةي ساغي بكاتةوة لةسةر حيسابي بةرذةوةندي كةسي بة 
دَلنيايي ئةوة نةبؤتة دياردة بةآلم وةكو حماوةالت هةية ئةوةي من دةمةوَي بَلَيم بةِرَيزان ضاكسازييةكي 

مة لةطةَل دةست بةكاربووني كابينةي نؤيةم، باش لة بواري دةرمان و ثَيداويسيت ثزيشكي دةسيت ثَيكرد، ئَي
( 234هةموو كؤمثانياكان بة ِرَيكارَيكي ِرَينمايي نوَيكردنةوةي مؤَلةتةكانيان تواندرا لة كؤي زياتر لة )

( quality( و بةو )standard( كؤمثانيا تا ئَيستاش ِراطرياوة لة كار، لةبةر ئةوةي بةو )33كؤمثانيا )
( كؤمثانياش تا ئَيستا لة كواَليت كؤنرِتؤَل 67نةبووة، هةروةها ئةو كؤمثانيانةي )مةخزةن و طواستنةوةي 

بلؤك كراوة لة سيستةم، تةعامولي لةطةَل ناكرَي لةبةر ئةوةي تةعةهود و بةَلَيننامةكةيان جَيبةجَي 
اكيش بة نةكردووة، ضةند ِرَينماييةكي نوَي بؤ ثَيداويسيت ثزيشكي و تاقيطة دانرا و تةنانةت بؤ خؤر
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هةمان شَيوة، بةآلم ديسان دةَلَيم كؤرؤنا واي كرد كة ئةم كارانة هةندَيك بة سةبري بضَيتة ثَيش، بة 
دَلنياييةوة هةر ثزيشكَيكيش ئَيمة بِريارمان دةركردبوو بةرةو جَيبةجَي كردنَيكي باشيش ضوو بوو ثَيش 

ةر حيسابي كؤمثانيايةك بةبَي ئةوةي كؤرؤنا كة هةر ثزيشكَيك بضَيتة كؤنفرانس و دةرةوةي وآلت لةس
وةزارةتي تةندروسيت ئاطادار بَيت بةدَلنياييةوة ئَيمة سزامان هةبووة، دوورخستنةوةمشان هةبووة لةو 
كةسانةي كة دووري بةرثرسيارَيتيان هةبووة، بةآلم دواي كؤرؤنا ئَيستا ديارة هيض ئيفاد و حةرةكة و 

 كؤنفرانسات نةماوة.
طار بامسان كرد بؤ هةموو شوَينةكان لَيكؤَلينةوة بكةين، بةَلَي ليذنةكامنان ضووة، ئَيمة طةرميان، كاك ِرز

ضةند ليذنةيةكمان هةبووة، جطة لة ليذنةي تةفتيش، ليذنةي كؤرؤنا هةية سةردان دةكةن، ليذنةي 
لة دام و تاقيطة هةية، دوايةمني ليذنةش ليذنةي تةفتيشة بةدواداضوون دةكات لة تاقيطةكان، بينيتان 

دةزطاكاني ِراطةياندن لة تةلةفزيؤنيش دةرضوو كة ضؤن لة تاقيطةكان خةَلكَيك هةبووة بة دوور لة 
ضاوةكاني تيمةكاني تةندروسيت كاري دةستنيشان كردني بةِرَيكاري غةَلةت كردووة، ئةوةي بات كرد لة 

سيت ئةو دياردةية لة هةموو نةخؤشخانةي قةآل كة ثرية و طةجنةكة مردووة و ثريةكة نةمردووة، بةِرا
(ي هةية بةآلم مةناعةي باشة، خةَلكيش risk factorشوَينَيك هةية لة دونياش بةَلَي هةبووة زؤر )

هةبووة هض نةخؤشي نةبووة ئةوةش هةبووة، ثارة لة ئيدارةي طةرميان ئيتيفاق كراوة، نازامن مةبةستةكة 
ةرخانكراوة بؤ كارمةنداني ناوخؤ؟ لة حكومةتي هةرَيمي ض بوو لة ئيدارةي طةرميان ئيتيفاق كراوة، ثارة ت

كوردستان هيض ثارةيةك وةكو ثاداشت تا ئَيستا دابني نةكراوة، بةآلم خَيرخوازان و ئيدارةكان ِرةنطة 
هةندَيك هةوَلي ثاداشتيان هةبووة، كاك شةمؤَل باسي ئةوة كرا جياوازي كراوة لة نَيوان دابةش كردن، هيض 

(ي سابتمان standardة من ديسان دةَلَيم هةم بودجة هةم ثَيداويستييةكان ِرَيذةيةكي )جياوازييةك ني
%( يان كةمة بة قةت هةولَير و سليمانية؟ نةخَير، بةِرَيوبةرايةتي طشيت 6هةية، ئةو ِرَيذةية كة بؤ كؤية )

ات و عةدةدي ة لة ِرووي نفوسةوة و لة ِرووي ئيمكانييتةندروسيت بة قةت هةولَير و سلَيماني ني
نةخؤشةوة، بؤية ِرَيذةكانيشيان جياوازة، بةآلم بةدَلنياييةوة لة هةموو بودجةيةك بةشيان دراوة، لة 
هاوكارييةكاني بةغدا و نَيودةوَلةتيةكان بةشيان دراوة تةنانةت ئةطةر ثَيداويستييةكي تريان ثَيويست بَي 

 موناقةلةش كراوة لة شارَيك بؤ شارَيكي تر.
اصر من نازامن كام ِراثؤرتة وةآلم نةبووة بةآلم ِراثؤرمتان زؤر لة ثةرلةمان بؤ دَيت، كاك مةال ن

(ي جةواب دانةوة بَيت، ذمارةي دكتؤر و كارمةندةكان processهةندَيكيشمان جواب داوةتةوة، ِرةنطة لة )
وة لة كفريش و لة ئَيمة لةوَي كَيشةمان لة طةرميان باست كرد كَيشةمان كَيشةي ثزيشكي ثسثؤِرة، بةداخة

كةالر كة دةطةِرَينةوة ناو سلَيماني بؤية خةلةلي سيستةمي ئَيمة بؤ دابني كردني ثزيشكي ثسثؤِر بؤ قةزا و 
ناحيةكان كة دةطةِرَينةوة عيادةكانيان لة ناو شاري سلَيماني ية و لة هةوَلَيريش بةهةمان شَيوة لة سؤرانة، 

ن لة نةبووني ذمارةي ثَيويستة بؤ كارمةندي سِركردن، يان بَلَيني لة دهؤك بة هةمان شَيوة، بةآلم كَيشةكا
ياريدةدةري سِركردن، كة ئَيمة لةثرؤذةيةكمان داوامان كردووة هةندَيك لةو بةِرَيزانة بة كار بيةخني وةكو 
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طرَيبةستَيك يانيش ثرؤذةيةكي تايبةت بؤ ماوةيةك تا كؤرؤنا هةية، من ناضمة سةر ئةوةي كَيشةي 
وبةرة و كةسي ية، ئةوة بةِرَيوبةري تةندروسيت ية خةلةل لةوَيية، بةآلم سوثاست دةكةن كة زياتر لة بةِرَي

مليؤنَيك و دوو سةد هةزار دؤالر لةاليةن خَيرخوازان و دابني كردني ئامَيرةكان دةستيان خؤش بَي و لة 
، سةبارةت بة ظايرؤسةكة زؤر شوَيين تريش خَيرخواز ِرؤَلَيكي طةورةيان بيين لة ماوةيةكي كورتيش

بةآلم ئَيمة نازانني هيض لَيكؤَلينةوةيةك لة  ،دةستكردة دةستكرد نية؟ ئةوة كَيشةيةكة قسةي تَيدا هةية
هةرَيمي كوردستان نةكراوة بؤ ئةوةي دةستنيشان بكةين ئةوة لة نَيوان ئةمريكا و صني ئةو قسةية هةية، 

تين كؤرؤنا ديار نية، زؤر ِروئيايةكي وازح لة جيهان دا نية تا كؤتايي هاتين ديار نية، بةِراسيت كؤتايي ها
ئَيستاش، بةآلم توَيذينةوة هةية، بؤضوون هةية ئةو بؤضوونانة بة بنةمايةكي ِراست و دروست و ثةسند 
كراو دانانرَي، كة ئةوان دةَلَين ئةطةر ظاكسني هةبوو ئةطةر ظايرؤسةكة خؤي نةطؤِري، ئةطةر هةوو 

اعةي دروست بوو بةآلم مةناعةكةش تا ئَيستا ديار نية مةناعةيةكي يةكجاري دةبَي يان موجتةمةى مةن
مةناعةيةكي كاتي دةبَي، ئايا بؤ ئايندةي كوردستان بةرنامةي درَيذخايةن هةية؟ ئةو بةرنامةيةي بامسان 

لة ئَيستاوةش كة كرد بةدرَيذي بوو ِرةنطة بة خَيرا ضووم، بةَلَي بةرنامةكةمان هةية، بةرنامةمان هةية 
(يش وةرطرين لة بةغدا داوامان كردووة، ضونكة تاوةكو باري توندي نةخؤشةكان تَيكةَل H1N1لوقاحي )

 نةبَي لةطةَل كؤرؤنا لةطةَل ئةنفلوةنزاي ثاييزدا.
ئةطةر مةترسييةكان بؤ دوو ساَلي تر بةردةوام بَي، بة دَلنيايي بؤ دوو ساَلي تر بةردةوام بَي زةغتةكي 

ار زؤر لةسةر سيستةمي تةندروسيت و كارمةندان و خزمةتطوزارييةكان بة طشيت دةكات، بةِرَيز كاك يةكج
زانا باسي ياساي تةندروسيت طشيت كرد بة دَلنيياييةوة ياساي تةندروسيت طشيت زؤر بة وازحي هةموو 

كَيكة لة نةخؤشيية ِرَيكارةكاني تَيدا باس كردووة، بةتايبةتي بؤ نةخؤشية طوازراوةكان، كة ئةوةش ية
طوازراوةكان، بةَلَي ئةوةي بةِرَيز كاك زانا باس دةكات جطة لةو بودجانةي وةزارةتي تةندروسيت بودجةي 
تريش بؤ ناوخؤ و ثارَيزطاكان سةرف كراوة، ئَيمة لة سةرداني بةغدامان بةَلَينيان ثَيداين كة بَي بةمشان 

( هةزارةي وةعد بوو بة كارمةنداني تةندروسيت بدةن 500نةكةن لة هيض هاوكارييةك، بةآلم لةوَيش ئةو )
نةيانداية، ثارضة زةوي بدةن نةيانداية، طوَيم لَي بووة بة نووسراو نةمبينيوة كة بةشهةهيد دابندرَي ئةوة 
وابزام هةر قسة بوو، لة بةغداش وةزعي مووضة و دابني كردنةكانيان بةو ئاستة نية، لة ئةجنامي 

ة بةَلَينمان ثَيدراوة كة تةمويل كردن و ثشتطريي حكومةتي هةرَيم بؤ داو و دةرمان و ثَيشنيارةكان ئَيم
ثَيداويسيت ثزيشكي مانطانة بة ثَيي ثَيويسيت ئَيمة بودجةي تةرخانكراوي تايبةمتان بدةنَي، هةروةها 

بَي بة ثَيي توانا سوثاس و ثَيزانينةكة و قيدةمةكةيان ِرةزامةندي دةربِريوة بةَلَين دراوة ئةطةر ئيمكان 
بتوانني هاوكاري و ثاَلثشتييةكي ئةو تةعويزةي يان بَلَيني ثاداشتة بَي بؤ كارمةنداني تةندروسيت، هةروةها 
بةَلَينيان ثَيداوين لة كاتي بةردةست بووني مووضةي فةرمانبةران يةكةمني مووضة وةزارةتي تةندروسيت 

 بَيت و بةردةوام بَي.
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(؟ بةَلَي ِرَيذةي ضاكبوون لة عيناية مورةكةزةكان، هةية، بةآلم RCUة لة )ئايا هيض كةس ضاك بؤتةو
ِرَيذةي مردن زؤرتريين لة عيناية مورةكةزةية، ديسان دةَلَيم ئةوة وردةكاري زياتري دةوَي لَيرة باسي بكةم 

هةية،  ( بووة، ئةوي تر تةخدير بووة، بةآلم ِرَيذةي ضاكبوونCPAP maskكة لة سةدا ضةنديان تةنها )
( لة كوَي دةفرؤشرَيت و ئيجرائات كراية؟ بةَلَي من تازة actemraجؤري دةرمانةكة باسم كرد ئةوةي )

خوَيندمةوة، ثالزماي خوَين تيجارةت ئَيمةش بيستمان و زؤر بةدواداضووني هةر سَي بةتايبةتي هةولَير و 
دةست، موخالةفةيةكي بةردةست سلَيماني سةنتةري بانقي خوَينةكامنان كرد نةطةيشتينة شتَيكي بةر

ببينني كة ثالزماي خوَين بفرؤشرَيت، ضونكة ئةوة قةدةغةية وةكو فرؤشتين هةر ئةندامَيكي تري لةشي 
مرؤظ، كاك لقمان باسي ثالني وةزارةتي تةندروسيت، تازة باسم كرد بؤ كارمةنداني تةندروسيت داوامان 

اس كرد، ناهاوسةنطي هةية لة ميالكي ثزيشكي بةَلَي كردووة و بة تايبةتي موخةدير ثاداشت كردمنان ب
ضونكة ئَيمة لة زؤر لة قةزا و ناحيةكان بة هؤي نةبووني عيناية مورةكةزة ديسان  ،ناهاوسةنطي هةية

ة بؤ دةوامي دكتؤرةكان لة شوَينة دوورةكان؟ ئةوة يدةَلَيمةوة ناهاوسةنطييةك تا ِراددةيةك هةية، ثالن ضي
ي جطة لة كؤرؤناش كَيشةيةكة هةر هةية، باسم كرد بةِرَيوبةرايةتي طشيت تةندروسيت كَيشةيةكة ثةيوةند

%(ي جَيبةجَي 63%( ماوة، لة )20لة سؤران، نةخؤشخانةي ِرانية هةر ئةو نةخؤشخانةية زؤر زياتري لة )
ومةتي كراوة، بةآلم ئةوةش دةوةستَيتة سةر ثرؤذة سرتاتيجييةكان كاتَيك كة دةست ثَيدةكاتةوة لة حك

%( بةسةرةوة بوو دةست ثَيكراوة ثَيش كؤرؤنا، بةآلن بةداخةوة كؤرؤنا 85هةرَيم ئةو ثرؤذانةي ِرَيذةي لة )
ديسان قةيرانَيكي ئابووري تري دروست كرد، بةِرَيز شريين خان باسي طةرمياني كرد، بامسان كرد، 

بةآلم بِريار بوو ئةمِرؤ و سبةي طرَيبةست ِراست دةكات مانطي يةك و دووش وةرنةطرياوة تا ئَيستاش، 
موافةقةكة دةطةِرَيتةوة، ئةوانة بةِرَيزان دوو جؤرة طرَيبةست هةية لة موةزةف، هةندَيكي هةية طرَيبةسيت 
دارايية ئةوانة لةطةَل مةعاش مانطانة بؤيان دةبةسرتَي، هةندَيك طرَيبةست هةية طرَيبةسيت ثةرةثَيدانة 

ة ئَيستا بةِرَيوبةرة طشتييةكان دةسةآلتيان هةبوو بةسةر ثةرةثَيداني جاران ثَيش ضةند ساَلَيك بةر ل
%(، 30%( بة )70فةرمانطةكة طرَيبةست بكةن، بةآلم ئَيستا ئةو ثةرةثَيدانة لة فةرمانطةكان نةماوة بؤتة )

%( دةطةِرَيتةوة خةزَينةي حكومةت لة داهاتي فةرمانةطةكان، بؤية ئةو 70%( ثةرةثَيدانة و )30)
 ،ثَيدانةمان تةحويلي سةر دارايي كرد، دارايي بة سلفة ئةو مةعاشة بدات و لةو ثرؤسةيةدا تاخري بووثةرة

بةآلم هةموو ِرَيكارةكان لة دارايي تةواو بووة و ئةجنومةني وةزيرانيش تةصةور دةكةم لة ِرؤذاني داهاتوو 
هيض ثشكنينَيك بكرَي بؤ كؤرؤنا  بطاتة خةزَينةكان و دابةش بكرَي، قةدةغةية لة نةخؤشخانة ئةهلييةكان

تا ئَيستاش، كؤرؤنا تةنها لة ذَي سةرثةرشيت تاقيطةكاني تةندروسيت طشيت دةكرَيت، هيض دةستنيشان 
كردنَيك لة نةخؤشخانة ئةهلييةكان موخالةفةية و ئَيمة ضةند شوَينَيكمان داخست و لة تةلةفزيؤنيش 

ن كرد، ثَيويستة وةزيرةكان ئاوري لَي بدةنةوة، من بةش ثَيشاندرا، بؤ كؤرؤنا، سةبارةت بة كفري بامسا
( دةكةن ثالزما CT scanبةحاَلي خؤم سةردامن كردووة بؤ كةالر و كفري، نةخؤشخانة ئةهلييةكان )

ببةخشن نازامن باسي ئةوة دةكةن ثَييان طوتونة كؤرؤناية ِرةنطة ئةوة حاَلةتَيك بووة، دروستبووني 
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 herdلة سيستةمي كؤرؤنا كاتَيك ِروئيايةك هةية كة ئةطةر بآلوبَيتةوة )بةرطري لةش ئةوة بةشَيكة 

immunity دروست بيَب، بةرطري لةش بةِرَيزان تةنها بة ئةوة دروست ناكرَي بيطري، بةَلكو بة ظاكسني )
دروست دةكرَي، ئومَيدمان واية ضاوةِرَيي ظاكسني بكةين، ظاكسني دةربضَي، داواي )قدم(كةمان كردووة، 

(CT scan( دةضَيتة ناو ئامارةكان هةر نةخؤشَيك لة سةنتةرةكاني كؤرؤنا بة )CT scan بَي يان بة )
تَيست بَيت دةضَيتة ناو ئامارةكان، نووسراوَيك لة بةِرَيوبةرايةتي طشيت بؤ وةزارةت كة نةخؤش طيان لة 

سوسن خان تا شوبات بةردةوام  دةست دةدات بةَلَي ئةو ثرؤتؤكؤلة بةردةستة لة عرياق دا هةية، بامسان كرد
دةبَي؟ نةخَير ناَلَيني تا شوبات و دواي شوبات نامَييَن، بةآلم تا شوبات حيساب بكةين ئةوةندة دةمَييَن، 
قوتاخبانة و زانكؤكان تا ئَيستا ئةو تةقييمة نةكراوة، لة مانطي هةشت و نؤ ئةو تةقييمة دةكرَي 

 ةطةَل وةزارةتي ثةروةردة.قوتاخبانةكان بة ضي دةكرَيتةوة، ئَيمة ل
 ة تا ئَيستا، ئايا كةي كؤتايي دَيت كؤرؤنا؟يكؤتايي هاتين كؤرؤنا، ئايا ئةو ثرسيارة لة جيهان دا وةآلمي ني

نرخي ماسك و دةستةوانة ئةوة بامسان كرد، بةِريز كاك مةم برهان هةندَيك ثرسياري وردي كرد كة 
بةستت سيستةمي عيالجي بَي هةمان سيستةم، هةمان ية؟ ئةطةر مةيية لة يةك سيستةم نيجياوازي ض

(، هةرَيم ضةندي كِرَيوة؟ بةِرَيوبةرايةتي طشيت fabivirثرؤتؤكؤَلة، كَيشةي نرخةكان باسم كرد لة )
( دانةي كِرَيوة لةسةر بودجةي خؤيان و ضةند بةِرَيوةبةرايةتييةكي تر هةية 1000تةندروسيت هةولَير )

ةآلم زياترينيان لة عرياق كِراوة كة ئَيمة بةَلَينمان وةرطرتبوو بؤمان بنَيرن، بةآلم ئَيستا سةرقاَلي ئةوةن، ب
ديارة ئةوانيش كَيشةي ئةوةيان هةية لةسةر بودجةي ئاسايي نةيانكِريوة، لةسةر بودجةي كؤرؤنا، من 

نَي، ( كة حصةي خؤمامنان بدةactemra( و بؤ )fabivirلةطةَل وةزيري تةندروسيت لةسةر خةمت بؤ )
%(ي ئةوانةي كة ثشكنينيان بؤ دةكرَي، بةآلم ئةوة 10بةَلَي داتاي ِرؤذانة ئةوةي باست كرد كة دةكاتة )

%( كةمرتة، لة ئةمريكا ثشكنيين زياترة؟ باسي ئةوةت كرد وابزامن 3,9%(ي موجتةمةى، )10ناكاتة لة )
ووشبوون لةوَي زياترة، ِرَيذةي مردن بةِرَيزت بووي بؤضي لة سلَيماني زياترة؟ جوات داوة لةبةر ئةوةي ت

ضةندة ئةطةر نةخؤشة درَيذخايةنةكان زؤرترينيان لة ناو ئةوانةية كة نةخؤشية درَيذخايةنةكانيان هةية، 
بةَلَي تووشبوون لة سلَيماني زياترة و بةآلم بةرةو كةمبوونةوة ضووة ئةطةر ئاماري ئةوِرؤ و دوَييَن و ثَيرَي 

( دؤخي لة ئاستَيكي بةرزدا نية، بةِرَيزان ئةوةي جاران 400( تا )200ةكرَي )تةماشا بكةن، ثشكنني د
( دةكرَي بؤية نيسبةكة هةندَيك كةمرت بووة، single( دةكرا، ئَيستا )poolingهةزاران دةكرا بة )

حةسيبة خان ديارة ثرسياري نةبوو، كاك لقمان ثرسياري يةكةم بةِراسيت تَينةطةيشتم، باسي كاريطةري 
وتؤي نية، لة دوكان موستةشفايةك هةية، لة هةموو شوَينةكان هةوَل دراوة كة شوَيين جياواز بؤ كؤرؤنا ئة

جيابكرَيتةوة، ِراطةيةندراوي وةزارةتي تةندروسيت جياوازي هةية، ئاشنا خان باس لة ِرَيذةي مردن دةكات، 
رة، ئةوة دةوةستَيتة سةر وةزعيةتي بةَلَي جياوازي هةية، ِرؤذ هةية مردن كةمرتة، ِرؤذ هةية مردن زيات

نةخؤشةكان، بؤية دائيمةن بة ِرَيذة حيساب دةكرَي ضونكة ِرَيذة لةسةر هةموو تووشبووةكانة، نةك لةسةر 
يةك ِرؤذ، جياوازي دةبَي ِرؤذ هةية مردن لة شوَينَيك زياترة، لة شوَينَيكي تر كةمرتة، جياوازي دةبَيت بة 
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مردن كةمرتة، ئةوة ئاسايي ية، بةَلَي مردن لة سلَيماني زياتر بووة بةهؤي  هؤي ئةوةي مردن هةية زؤرترة
 تووشبووني زياتر.

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا
 لة شوَيين خؤتانةوة قسة مةكةن.

 بةرزجني / وةزيري تةندروسيت: حسني بةِرَيز د.سامان
 تووش دةبن.%(ي خةَلك تووش دةبَي، لةوانةي 80ببوورة نةك )

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا

 لةشوَيين خؤتانةوة قسة مةكةن.
 بةرزجني / وةزيري تةندروسيت: حسني بةِرَيزد.سامان

ة، ي( لةوانة يان باري سووكة يان نيشانةي ني80( كةس تووشبووة )100ئةوانةي كة تووش دةبن با بَلَيني )
ي خةَلك تووش دةبَي، شَيوازي ثالن ضيية باسم كرد بؤ ثاداشتةكة، كاك %(80مةبةستةكة ئاوهاية نةك )

سريوان بةَلَي ديسان دةَلَيني لةطةَل ثاداشت و بةرزة مووضةين، مذدة خان باسي مجوجؤَل دةكات حكومةت 
بةشَيكة هةردةم بؤ مجوجؤَلي نةخؤش حكومةت ناتوانَي ِرَيطة بطرَي لة مجوجؤَلي نةخؤش، لة ئيحالة 

نةخؤش، بؤية لة قةدةغةكردني هاتووضؤش، بةآلم مجوجؤَلي نةخؤش ئةو ِرَيذة بةرزة نةبووة كة  كردني
 بةركةوتن زؤر بكات.

 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئبةرَيز د.رَيواز فا

 بةِرَيز وةزيري تةندروسيت زؤرتان ماوة؟
 بةرزجني / وةزيري تةندروسيت: حسني بةِرَيزد.سامان

( ميالكي 500ة؟ )ية؟ بؤضي ضاودَيري نييةرةوَيلةكة باسم كرد، بؤضي لَيثرسينةوة ني( ق291زؤرم نةماوة، )
( حذف و إستحداث( لة كوَي ية مةبةست، بةآلم بةشَيوةيةكي طشيت جاران )500بةتاَل هةية؟ من نازامن ئةو )

سَي ساَلي تةواو هةبوو ثَيش قةيراني دارايي، ثَيش شةري داعشيش لة جَيي ميالك كة تةقاعود دةبوو كةسَيك 
ِراوةستاوة، فشارمان كردووة  حذف و إستحداث(كردباية لة طرَيبةست دةبووة دائيم، بةآلم ئةوة ضةند ساَلَيكة ئةو )

( قةرةوَيلةيي، ِرؤذان خان باسي ئةوةي كرد كة بؤضي ِرَيذة زياد بووة؟ ئَيمة 291بؤ تةواوكردني نةخؤشخانةي )
( بةًلَي لةبةر ئةوةي يةكةم شت 12450( حاَلةت بووة )391بؤضي لة ) ِروومنان كردةوة ِرَيذة سةبةبةكان

متمانةيان نةهَيشت لة ناو هاووآلتي بةداخةوة، دووةم / هةموو شوَينةكان كرايةوة و بة بَي مةرجي تةندروسيت، 
شرت، كؤرؤنا دائريةكان زؤرترين، سنوورةكان، و ثارَيزطاكاني عرياق، ئةوانة هةمووي سةبةب بوون من باسم كرد ثَي

تَيكةَلي بابةتي ديكة كرا بةداخةوة، وةك باسم كرد لة نةشتةرطةري بؤضي ئةجنام دةدرَي لة ئةهلييةكان، بة هؤي 
ئةوةي زياتر ببوو، بةآلم بةو ِرَيذةيةش زياتر نةبووة، بةشَيوةيةكي طشيت نةشتةرطةري تا ِراددةيةك حاديسةكانيش 

ينةوة لةاليةن ثزيشكةكان كراوة، توَيذينةوة ناتوامن بَلَيم توَيذينةوة دةتوامن بَلَيم كةم بووة بةِرَيزان، كؤمةَلَيك توَيذ
(survey( ،)survey كراوة كة تةنانةت نةخؤشية درَيذخايةنةكانيش وةكو جةَلتةي دَل و ئةوانةش كةمرت )

وة، بةِرَيز د.شايان باسي بووة، بة هؤي ئةوةي كة هاووآلتي كةمرت لة ماوةي ِرابردوو تووشي حاديسة و ئةوانة بو
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( و community( و ئابووريناسان، ئَيمة بةداخةوة )community( و )virologyثسثؤِري )
(virology ميان كةمة، بةآلم بة سوثاسةوة هةموو ئةوانة بةشدارن ئَيستا لة زانكؤكانيش دةوريان هةبووة)

وو دابةش كراينة لةسةر شوَينةكان و تيمَيكي ( هةمcommunityتةنانةت ئامَيريشيان داوةتة ئَيمة، ئةوانةي )
( لة ثزيشكاني خاوةن ئةزموون وثسثؤِر و خانةنشينةكان virology،باطنية، ختديرثسثؤِري لة بوارةكاني )

لةطةَلمانن، دةبواية ثرس بكرَي؟ بةآلم بةردةوام ثرس بةوان دةكرَيت و ئَيمة كؤبوونةوةي بةردةواممان لةطةَليان 
كردني هةموو بِريارَيك بطةِرَيتةوة ليذنةي تةندروسيت؟ من ئةوةي بة زةروور نازامن، ضونكة ياساي هةية، ثَيش دةر

دةسةآلتي بة وةزارةتي تةندروسيت داوة ئةو بِريارانة دةربكرَيت،  1981(ي ساَلي 89تةندروسيت طشيت ذمارة )
ية بطةِرَيتةوة ثةرلةمان ئةو بِريارانة، بؤية هيض بِريارَيك بة بَي ياسايي نةكراوة و وابزامن ثَيويسيت بةوة ن

ذمارةيةكي زؤر طيان لة دةستدان لة ناو كارمةندان هةبووة، بةَلَي ثَينج بة كارمةندي تةندروسيت و فةنين و لة ناو 
كةرتي تةندروسيت هةبووة، وةكو شةهيد هةذمار بكرَي؟ ئَيمة داواي دةكةين بةآلم ِرةنطة هةندَيك بنةماي تري 

ناتوامن لَيرة وةآلمي شةهيد بدةمةوة، كاك د.صباح وابزامن كؤتايي بوو باسي ئةوةي كرد كة ظاكسني  هةبَيت، من
بةَلَي من سوثاسي ئةو ثَيشنيارة دةكةم، ئَيمةش داوامان كردووة لةطةَل عرياق، ئةطةر بؤ عرياق بَي خؤي ظاكسني 

ان ِرةوانة دةكات وةكو ظاكسينةكاني ديكة، بةآلم بةرنامةي نيشتيماني ية، عرياق دةبَي بةشي هةرَيمي كوردستان بؤم
تا ئَيستا لة جيهان دا ظاكسني دروست نةبووة، ئةطةر دروست بَيت بة دَلنياييةوة تةَلةبي زؤري لةسةرة لة هةموو 
جيهان، سةبارةت بة نةخؤشخانة هةية ئةجهيزةي باشي تَيداية و هةندَيكيان باشي تَيدا نية، ِرةنطة لة شوَينَيك بؤ 
شوَينَيك لة كؤرؤنادا جياوازي هةبووة لةوةي خَيرخوازَيكي زياتر هاوكاري كردوون، دواي جةذن باسي ئةوة كرا 
ئيرباهيم خليل دةكرَيتةوة، حدودي ئيرباهيم خةليل و هةموو سنوورةكاني تر و فرؤكةخانةكان ئَيستا كار بؤ ئةوة 

ولةي بازرطانيش بة تةواوةتي بة بَي رَيطةثَيدان كرايةوة، دةكرَي ئامادةكاري كة لة نزيكرتين كات دا بكرَيتةوة، ج
ِرَيكارةكاني تةندروستيش جَيبةجَي دةكرَي بة ثَيي ِرَينمايي تايبةت دةبَيت، زؤر سوثاستان دةكةم، هةوَلمدا بة ثَيي 

 توانا جوابةكامن بدةمةوة ئةوةي كة لة بريم نةكردبَي، زؤر سوثاس بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 :حسَين /سةرؤكى ثةرلةمان قئز د.رَيواز فابةرَي

بةَلَي، زؤر سوثاس بةِرَيز وةزيري تةندروسيت، زؤر سوثاس بؤ بةِرَيزان لة ليذنةي تةندروسيت كة 
ِراثؤرتةكةيان ئامادة كردووة، سوثاس بؤ وةآلمةكاني بةِرَيز وةزيري تةندروسيت، بةم شَيوةية 

 (.11عات )دانيشتنةكةمان هةَلدةطرين هةتا بةياني سة
 

 
       ق حسنيئد. رَيواز فا                              هَيمن هةورامي        مين نيب قهوضي                             

 سكرتَيري ثةرلةماني                        جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني  
 عَيراق  -عَيراق                           كوردستان  –كوردستان                             عَيراق   –كوردستان 
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 7/2020/ 28 رَيكةوتي شةممةسَي 

 -ثةرلةماني كوردستان   28/7/2020رَيكةوتي  رؤذي سَي شةممة(ي ثَيش نيوةِرؤي 11اتذمَير )ك   
بةِرَيز هَيمن هةورامي  ق حسن سةرؤكي ثةرلةمان و، بة ئامادةبوونيئعَيراق بة سةرؤكايةتي د. رَيواز فا

ئاسايي خولي  (ي7جَيطري سةرؤك و، بةِرَيز مين نيب قهوضي سكرتَيري ثةرلةمان, دانيشتين ذمارة )
 ( ي خؤي بةست.2020ساَلي )ثَينجةمي 

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

مةةارة ) – شةةتين ذ كةةاري داني مةةةي  يةةدا بةرنا لةةةمان بِريار سةةاَلي 7عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةر سةةايي  (ي ئا
تةةذمَير ) يةكةم لة لةةة كا سةةتان  سةةَي 11خولي ثَينجةمي هةَلبذاردني ثةرلةماني كورد يةةوةِرؤ رؤذي  ثةةَيش ن (ي 

 ( بةم شَيوةية بَيت:28/7/2020شةممة رَيكةوتي )
هةةةرَيمى -1 ئةةابوورى  يةةى  خةةى دارا بةةة دؤ سةةةبارةت  ئةةابوورى  بةةارى  يةةى كارو خوَيندنةوةى راثؤرتى ليذنةى دارا

بةةؤ  كوردستان بة ئامادةبوونى بةِرَيزان هةةةرَيم  يةةرى  نةةان، وةز ثةةالن دا يةةرى  ئةةابوورى و وةز يةةى و  يةةرى دارا وةز
كاروبارى دانوستاندن لةنَيوان هةرَيم و بةغدا، سةرؤكى ديوانى ئةجنومةنى وةزيران، سكرتَيرى ئةجنومةنى 

مةةاددةى ) لةةة  كةةةم  طةةةى ية حةةوكمى بِر بةةةثَيى  سةةتان،  هةةةرَيمى كورد ثةةةيرةوى 66وةزيران لة حكومةتى  لةةة   )
 ثةرلةمانى كوردستان.ناوخؤى 

حةةوكمى  -2 بةةةثَيى  سةةتان  خوَيندنةوةى دووةم بؤ ثَيشنيازى ياسايى ماف و ئةركى نةخؤش لة هةرَيمى كورد
مةةارة )89، 88، 87ماددةكانى ) شةةتنى ذ تةةةى داني سةةتان، ثوخ لةةةمانى كورد نةةاوخؤى ثةر ثةةةيرةوى  لةةة  (ى 6( 

 ارةوة بوو:( بةم شَيوةيةى خو27/7/2020ئاسايى رؤذى دووشةمة رَيكةوتى )
 يةكةم: دةسثَيكردنى دانيشنت لةاليةن بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان.

بةةة  نةةةبووان  مةةادةبوو ئامادة نةةدامانى ئا نةةاوى ئة شةةتنى  تةةةى داني كةةار و ثوخ مةةةى  نةةةوةى بةرنا دووةم: خوَيند
 مؤَلةت و بَى مؤَلةت لةاليةن بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان.

 نى بةرنامةى كار لةاليةن بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان.سَييةم: دةستثَيكردنى بِرطةكا
طةةةَل  سةةتان لة هةةةرَيمى كورد لةةة  بةةةران  سةةتؤطرتنى فةرمان لةةة ئة سةةا  ضوارةم: خوَيندنةوةى يةكةم بؤ ثرؤذة يا
سةةتنى  سةةتان رَيكخ هةةةرَيمى كورد لةةة  ثةةةل  شةةوَينةوار و كةلو سةةتنى  بةةةرَيوةبردنى ثارا سةةا  هةردوو ثَيشنيازى يا

 كرتؤنى لة هةرَيمى كوردستان.نيطاى ئةلي
لةةة  سةةعيد(  مةةر  سةةؤران ع بةةةرَيز ) لةةةمان  نةةدام ثةر شةةانةوةى ئة سةةت لةكاركَي نةةى دة سةةةند كرد جةةةم: ثة ثَين

 ( دةنط لة كؤى طشتى ئامادةبوانى ئةندامانى ثةرلةمان.55ئةنداميةتى ثةرلةمان بة )
يةةرى  نةةاوخؤ و وةز يةةرى  بةةةِرَيزان وةز لةةة  يةةرى شةشةم: بة ئامادةبوونى هةر يةك  شةةمةرطة و وةز بةةارى ثَي كارو

تةندروستى وةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى ثةرلةمان، وةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى دانوستان لةنَيوان هةرَيم و 
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نةةةى  ئةةةم راثؤرتا سةةةر  طةةؤ لة هةةةرَيم طفتو يةةدارةى  سةةتانييةكانى دةرةوةى ئ بةغدا دةستةى طشتى ناوضة كورد
 خوارةوة كرا:

يةةدارةى راثؤرتى كؤبوونةوةى هاوب-1 سةةتانييةكانى دةرةوةى ئ ضةةة كورد ةشى ليذنةى كاروبارى ثَيشمةرطة ناو
سةةةر  بةةؤ  هةرَيم سةبارةت بة دؤخى ناوضة كوردستانييةكانى دةرةوةى هةرَيم هَيرشةكانى تريؤرستى داعش 

 ناوضةكة.
يةةةةكان  -2 نةةةة خؤجَيي شةةةى ئةجنومة نةةةاوخؤ و ئاساي شةةةمةرطة و  بةةةارى ثَي نةةةةى كارو شةةةى ليذ ثةةةؤرتى هاوبة را
 يوةنديةكانى رةوةندى كوردستانى سةبارةت بة دؤخى ناوضة سنووريةكان.ثة
 (.19راثؤرتى ليذنةى تةندروستى سةبارةت بة ثةتاى كؤرؤنا كؤظيد ) -3

مةةادةبوانى  نةةةى ئا نةةدى زؤري بةةة رةزامة كةةار  مةةةى  جةةةمى بةرنا طةةةى ثَين نةةدى بِر سةةتنى ريزبة تةةةم: ثَيشخ حةو
 ئةندام ثةرلةمانانى بةرَيز.

ضةةوارةم و هةشتةم: كؤتا طةةةى  هةةةردوو بِر سةةتنى  يى هاتنى دانيشتنى لةاليةن بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان دواخ
 ثَينجةم بؤ دانيشتنى داهاتووى ثةرلةمان.

 ق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان:ئبةِرَيز د.رَيواز فا
 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان.

مةةارة ) شةةتنى ذ سةةتان داني طةةةىل كورد بةةةهار7بةةةناوى  خةةوىل  سةةايى  جةةةمى (ى ئا خةةوىل ثَين لةةة  سةةاَلى دووةم  ةى 
بةةؤ  هةلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان دةست ثَيدةكةين سةرةتا دةرفةت دةدةينة بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان 

 (، فةرموون.6خوَيندنةوةى بةرنامةى كارى كؤبوونةوة و ثوختةى دانيشتنى ذمارة )
 بةرَيز منى نبى نادرقهوةضى/ سكرتَيرى ثةرلةمان:

 سةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَيز 
 بةرنامةى كار:

مةةاددةى ) حةةوكمى  مةةاددةى )5بةةةثَيى  لةةة  كةةةم دووةم  طةةةكانى ية مةةاددةى )16( بِر لةةة  سةةَييةم  طةةةى  ( 18( بِر
مةةاددةى ) لةةة  جةةةم  ضةةوارةم و ثَين سةةَييةم و  كةةانى )20بِرطةكانى يةكةم و دووةم و  ، 54، 52، 47،48( ماددة

لةةةمانى كو57، 56، 55 نةةاوخؤى ثةر ثةةةيرةوى  لةةة  يةةارى دا (  لةةةمان بِر سةةةرؤكايةتى ثةر سةةتةى  سةةتان، دة رد
بةةذاردنى 7بةرنامةى كارى دانيشتنى ذمارة  ) جةةةمى هةَل خةةوىل ثَين (ى ئاسايى خوىل بةهارةى ساَلى دووةم لة 

 ( بةم شَيوةية بَيت:28/7/2020(ى ثَيش نيوةرؤ رؤذى سَيشةمة رَيكةوتى )10ثةرلةمان لة كاتذمَير )
هةةةرَيمى خوَيندنةوةى راثؤرتى ل-1 ئةةابوورى  يةةى  خةةى دارا بةةة دؤ سةةةبارةت  ئةةابوورى  بةةارى  يةةى كارو يذنةى دارا

بةةؤ  هةةةرَيم  يةةرى  نةةان، وةز ثةةالن دا يةةرى  ئةةابوورى و وةز يةةى و  يةةرى دارا كوردستان بة ئامادةبوونى بةِرَيزان وةز
ومةنى كاروبارى دانوستاندن لةنَيوان هةرَيم و بةغدا، سةرؤكى ديوانى ئةجنومةنى وةزيران، سكرتَيرى ئةجن

مةةاددةى ) لةةة  كةةةم  طةةةى ية حةةوكمى بِر بةةةثَيى  سةةتان،  هةةةرَيمى كورد ثةةةيرةوى 66وةزيران لة حكومةتى  لةةة   )
 ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان.
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حةةوكمى  -2 بةةةثَيى  سةةتان  خوَيندنةوةى دووةم بؤ ثَيشنيازى ياسايى ماف و ئةركى نةخؤش لة هةرَيمى كورد
نةةاوخؤى ث89، 88، 87ماددةكانى ) ثةةةيرةوى  لةةة  مةةارة )(  شةةتنى ذ تةةةى داني سةةتان، ثوخ لةةةمانى كورد (ى 6ةر

 ( بةم شَيوةيةى خوارةوة بوو:27/7/2020ئاسايى رؤذى دووشةمة رَيكةوتى )
 يةكةم: دةسثَيكردنى دانيشنت لةاليةن بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان.

مةةادةبو نةةدامانى ئا نةةاوى ئة شةةتنى  تةةةى داني كةةار و ثوخ مةةةى  نةةةوةى بةرنا بةةة دووةم: خوَيند نةةةبووان  و ئامادة
 مؤَلةت و بَى مؤَلةت لةاليةن بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان.

 سَييةم: دةستثَيكردنى بِرطةكانى بةرنامةى كار لةاليةن بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان.
طةةةَل  سةةتان لة هةةةرَيمى كورد لةةة  بةةةران  سةةتؤطرتنى فةرمان لةةة ئة سةةا  ضوارةم: خوَيندنةوةى يةكةم بؤ ثرؤذة يا

سةةتنى هة سةةتان رَيكخ هةةةرَيمى كورد لةةة  ثةةةل  شةةوَينةوار و كةلو سةةتنى  بةةةرَيوةبردنى ثارا سةةا  ردوو ثَيشنيازى يا
 نيطاى ئةليكرتؤنى لة هةرَيمى كوردستان.

لةةة  سةةعيد(  مةةر  سةةؤران ع بةةةرَيز ) لةةةمان  نةةدام ثةر شةةانةوةى ئة سةةت لةكاركَي نةةى دة سةةةند كرد جةةةم: ثة ثَين
 طشتى ئامادةبوانى ئةندامانى ثةرلةمان.( دةنط لة كؤى 55ئةنداميةتى ثةرلةمان بة )

يةةرى  شةةمةرطة و وةز بةةارى ثَي يةةرى كارو نةةاوخؤ و وةز يةةرى  بةةةِرَيزان وةز لةةة  شةشةم: بة ئامادةبوونى هةر يةك 
تةندروستى وةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى ثةرلةمان، وةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى دانوستان لةنَيوان هةرَيم و 

نةةةى بةغدا دةستةى طشتى ناوضة كور ئةةةم راثؤرتا سةةةر  طةةؤ لة هةةةرَيم طفتو يةةدارةى  سةةتانييةكانى دةرةوةى ئ د
 خوارةوة كرا:

يةةدارةى -1 سةةتانييةكانى دةرةوةى ئ ضةةة كورد راثؤرتى كؤبوونةوةى هاوبةشى ليذنةى كاروبارى ثَيشمةرطة ناو
بةة سةةةر هةرَيم سةبارةت بة دؤخى ناوضة كوردستانييةكانى دةرةوةى هةرَيم هَيرشةكانى تريؤرستى داعش  ؤ 

 ناوضةكة.
يةةةةكان  -2 نةةةة خؤجَيي شةةةى ئةجنومة نةةةاوخؤ و ئاساي شةةةمةرطة و  بةةةارى ثَي نةةةةى كارو شةةةى ليذ ثةةةؤرتى هاوبة را

 ثةيوةنديةكانى رةوةندى كوردستانى سةبارةت بة دؤخى ناوضة سنووريةكان.
 (.19راثؤرتى ليذنةى تةندروستى سةبارةت بة ثةتاى كؤرؤنا كؤظيد ) -3

نةةدى سةةتنى ريزبة تةةةم: ثَيشخ مةةادةبوانى  حةو نةةةى ئا نةةدى زؤري بةةة رةزامة كةةار  مةةةى  جةةةمى بةرنا طةةةى ثَين بِر
 ئةندام ثةرلةمانانى بةرَيز.

ضةةوارةم و  طةةةى  هةةةردوو بِر سةةتنى  هةشتةم: كؤتايى هاتنى دانيشتنى لةاليةن بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان دواخ
 ثَينجةم بؤ دانيشتنى داهاتووى ثةرلةمان.

 
 

 :رؤكي ثةرلةمانق حسَين/ سةئبةِرَيز د.رَيواز فا
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بةةةِرَيز  بةةةخَيرهاتنى  طةةةرمى  بةةة  كةةار  مةةةى  زؤر سوثاس، سةرةتا ثَيش دةست ثَيكردنى بِرطةى يةكةمى بةرنا
هةةةرَيم  وةزيرى دارايى، بةِرَيز وةزيرى ثالن دانان، بةِرَيز وةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى دانوستاندن لة نَيوان 

سةةكرت يةةران،  مةةةنى وةز بةةؤ بةغدا، سةرؤكى ديوانى ئةجنو هةةةرَيم  يةةرى  بةةةرَيز وةز يةةران،  مةةةنى وةز َيرى ئةجنو
كةةار  كاروبارى ثةرلةمان دةكةين بة طةرمى بةخَيربَين، دةست بة جَيبةجَيكردنى بِرطةى يةكةمى بةرنامةى 

 دةكةين، سةرةتا بةرَيزان لة ليذنةى دارايى فةرموون بَينة شوَينى خؤتان، )بدرية( خان، فةرموو.
 مود:بةرَيز بدرية امساعيل حم
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لةةةة ) مةةةرؤظ  مةةةافى  نةةةةى  مةةةة وةك ليذ بةةةان، ئَي شةةةندةى ميهرة خةةةواى بةخ سةةةتةى 29/6بةةةةناوى  شةةةتَيكمان ئارا (دا يادا
هةةيض  سةةتا  تةةا ئَي خةةةوة  سةةازييةكة، بةدا سةةَى ضاك هةةةر  سةةزادراوانى  بةةارودؤخى  سةةةر  كةةرد لة لةةةمان  سةةةرؤكايةتى ثةر

لةَةَيم 5/7كمان لة )وةالمَيكمان وةرنةطرتووة، دووبارة ياداشتَي ئةةةوة ب مةةةوَى  يةَةرةوة دة كةةرد، ل سةةةرؤكايةتى  ( ئاراستةى 
سةةتا  عةةةكان  ئَي لةةة قا بةةةى  كةةردووة زؤر شةةةنةى  سةةتى تة نةةا بةرا نةةاجَيطرية وة كؤرؤ سةةزادراوان زؤر  بةةارودؤخى  سةةتا  ئَي

مةةافى سةةانيةت و  مةةافى ئين كةةةين،  رووبةرووى ظايرؤسى كؤرؤنا بوونةوة، بةداخةوة كة ئَيستا  لَيرة ئيديعاى  مةةرؤظ دة
مةةة وةك  يةةة ئَي هةةةولَير، بؤ سةةازى  لةةة ضاك سةةلَيمانى دوان  لةةة  يةةةكَيك  سةةازييةكان،  سَى كةس طيانى لةدةست داوة لة ضاك
هةةةرَيمى  لةةة  سةةازييةكة  سةةَى ضاك ليذنةكةمان داواى كؤبوونةوةيةكمان كرد تايبةت لةسةر بارودؤخى سزادراوانى هةر 

كةةةين كوردستان، بةداخةوة ئَيستا ثشووى ثةرلةما نةةةطرتووة، داوا دة مةةان وةر هةةيض وةاَلمَيك سةةتا  تةةا ئَي ن دةست ثَيدةكا 
 ئاورَيك لة بارودؤخى سزادراوان بدرَيتةوة، زؤر سوثاس.

 :ق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمانئبةِرَيز د.رَيواز فا
كةةرد لةةةَيكى  خةةان موداخة سةةتان(  كةةرد )طل شةةة  تةةةمان مناقة ئةةةو بابة نةةَيش  سةةوثاس، دوَي يةَةر ،زؤر  ة بةةةرَيزتان ل

كةةاك  نةبوون ئَيمة هيض رَيطرَيكمان نيية بؤ ئةوةى كة دانيشتنَيك لةسةردؤخى ضاكسازييةكان بكةين، بةاَلم 
بةةؤ  مةةان  هةةةبوو نارد كةةةَيكمان  مةةة بريؤ هةةاتن ئَي خةةان  سةةتان(  )رؤميؤ( لَيرة نيية لة رؤذَيك كاك )رؤميؤ( و )طل

طةةر  ،ن بؤ نةهاتؤتةوةحكومةت، ناردمان بؤ ئةجنومةنى دادوةرى تا ئَيستا وةاَلمةكامنا ضةةى رَي مةةة هي بةةةاَلم ئة
كةةةين شةةنت ب سةةايى داني بةةة نائا تةةوانني  كةةةين و دة شةةتنَيك ب بةةوو داني كةةاوة(نيية لةوةى كةى ثَيويست  كةةاك )  ، ،

 فةرموون.
 بةرَيز كاوة عبدالقادر حسن:

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
لةةة ) مةةة  بةةان، ئَي طةةةورة و ميهرة خةةواى  ظةةدة28/5بةةةناوى  مةةزاى حة بةةة ئي سةةيؤن  (  لةةةمانتارى ئؤثؤز ثةر

كةةة  كةةرد  مةةان  يةةدا داوا سةةتان، تيا لةةةمانى كورد سةةةرؤكايةتى ثةر كةةرد وةك  جةةةنابتان  سةةتةى  شةةتَيكمان ئارا يادا
مةةادةبن،  سةةتان ئا لةةةمانى كورد لةةة ثةر يةةى  يةةرى دارا مةةةت و وةز سةةةرؤكى حكو طةةرى  مةةةت و جَي سةةةرؤكى حكو

شرت سةرؤكى حكومةت راى طةياندبوو، سةبارةت بة ثرسى بيست و حةوت مليارى قةرزى حكومةت و كة ثَي
مةةةت  سةةةرؤكى حكو طةةرى  مةةةت و جَي سةةةرؤكى حكو يةَةرةن  يةةران ل بةاَلم ئَيستا ستافى بةِرَيزى ئةجنومةنى وةز



 464 

يةَةر  جةةةنابيان ل يةةة  نةةاوخؤ دةبوا ثةةةيرةوى  بةةةثَيى  نةةةبوون؟  مةةادة  ضةةى ئا يةةة بؤ ئامادةنةبوون ثرسيارةكة ئةوة
 ناية، زؤر سوثاس.وئامادةبو

 :ق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمانئَيواز فابةِرَيز د.ر 
 سوثاس، مامؤستا )عبدالستار(، فةرموو.

 :عبدالستار جميد قادر بةرَيز
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةناوى خواى بةخشندةى ميهرةبان، وَيراى بةخَيرهَينانى طةرم لةو وةزيرة بةرَيز و خؤشةويستانة، منيش 
ثةة خةةاَلى  مةةاذةى ةيِرهةر جةخت لةوة دةكةمةوة كة سَى  كةةاوة( ئا كةةاك ) كةةة  يةةة  كةةةميان ئةوة يةةة، ية ةوميان هة
مةةاددةى ) لةةة  كةةةم  طةةةى ية بةةةثَيى بِر كةةرد  مةةةت 66ثَي سةةةرؤكى حكو بةةةِرَيز  كةةة  قةةةرزةى  بةةةو  سةةةبارةت   )

نةةدبوو ) نةةةى )27رايطةيا ئةةةو لَيرِبي مةةةزان وة  جةةةذنى رة ثةةَيش رؤذى  لةةة  قةةةرزارة  يةةار  لةةة 21( مل كةةة  %(ى 
تةةدا مووضةى فةرمانبةران بِردرا هةةةمان كا لةةة  بةةووة؟ وة  وة كة ثاسا و بةثَيى ض ماددةَيكى ياسايى ئةم بِرينة 

مةةاددةى ) يةةا )66وةك سةرؤكى فراكسيؤنيش ديارة بؤم هةية بةثَيى  لةةةمان 48(  نةةاوخؤى ثةر ثةةةيرةوى  (ى 
هةةةمو48) يةةارة  بةةةاَلم د مةةةت،  بةةةِرَيزَيكى حكو و ( سةعات ثَيش داواكاريم ثَيشكةش كرد بة بانطَيشت كردنى 

سةةةرؤكى  طةةرى  ئةو جةخت كردنانة وةك كراوة بةراستى ئةمنيش ثَيم سةيرة بؤضى سةرؤكى حكومةت جَي
يةةاتر  ئةةةوانيش ز نةةدا وة  سةةةى جَيبةجَيكرد لةةة موئةسة كةةةمن  سةةيارى ية سةةتى بةرثر حكومةت كة ئةمانة بةرا

يةةى و يةةرى دارا بةةةرَيزيان وةز بةةؤ  يةَةزم  طةةةَل ر شةةتى لة شةةَيوةَيكى ط خةةةكانن بة طةةادارى بارودؤ يةةرة  ئا ئةةةو وةز
يةَةرة  بةةَى ل يةَةت  بةِرَيزانةى كة هاتوون، ئةمة بةراستى وا نابينم كة هيض كةسَيك لةو موئةسةسةية طةورةتر ب
مةةةت  سةةةرؤكى حكو طةةرى  روونكردنةوةى خؤى بدات، ئةو موئةسةسةية دةسةاَلتى بة سةرؤكى حكومةت جَي

مةةاددة بةةةثَيى  يةَةك  هةةةر كات يةةة  ثةةَيم وا شةةيوة،  بةةةرَيزةكان بةخ يةةرة  ئةةةم موةز سةةايى  كةةة وى يا سةةةية  ئةسة
بةةَى  كةةا دة يةةر ب سةةةرؤك وةز طةةرى  يةةر جَي سةةةرؤك وةز يةَةك،  ضةةاودَيريية داواى وةزير شةةريعى و  سةةةى تة موئةسة
بةخؤشحاَلييةوة بَيت روونكردنةوة بؤ خةَلكى كوردستان بدا بةراستى من هيض ثاساوَيك نابينمةوة بؤ ئةوة 

تةةةوة،ةكرَى كئةم ثةرلةمانة دةبَى بة طشتى كة زؤر جار باس د بةةةهَيز  ة رؤَلى ثةرلةمان بطَيردرَي لةةةمان  ثةر
نةةة  لةةةم خااَل لةةةمان  بةةةهَيزى ثةر لةَةى  سةةتى رؤ يةةة بةرا ثةةَيم وا ئةةةمن  بَى، ثةرلةمان ئةركى خؤى جَيبةجَى بكا، 
دةدةكةوَى بةراستى، بؤية ديسان جةخت دةكةمةوة لةسةر ئةوة كة ثَيويستة ئةوانة ئامادةبن، بارودؤخةكة 

بةةاران باشة قةيرا يةةة، تؤث هةةةرَيم هة مةةةتى  طةةةَل حكو قةةةيرامنان لة يةةة،  سةةى هة قةةةيرانى سيا نى دارايى هةية، 
نةةة  لةةةو قةيرانا يةةا  سةةم ئا مةةن دةثر كةةوذَى،  خةةؤى دة هةية، لةشكركَيشى هةية، خةَلك خؤى دةخنكَينَى، خةَلك 

 خراثرت هةية؟ بةرثرسى يةكةمى موئةسةسةى جَيبةجَيكردن بَيت تةوزحيى خؤى بدات، سوثاس.
 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان

مةةة  سةةتيا ئَي لةةة را كةةةي  سةةة ئة سوثاس نوقتةى نيزامى يةك دةقةية تؤ سَى ضوار دةقة قسةت كرد، لةسةر قةرزةكان ق
كةةة  لةةةوةى  يةةة  لة سةرؤكايةتى ئَيمة لة ئَيوة ثةرؤشرتين بؤ قسةكردن لةسةر بابةتى قةرزةكان وة هيض رَيطرييةك ني

يةةى لةسةر ب ضةةاودَيرى دارا يةةوانى  بةةةرةمسى د كةةة  لةةةوةى  طةةة  بةةدةين، ج ئةةةجنام  لةةةمان  شةةتنى ثةر قةةةرزةكان داني ابةتى 
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نةةاردووة  يةةان  تةصديقى قةرزةكان و ديكؤمَيتى قةرزةكان بكا، مةرحةلةى يةكةم ئةوان لة راثؤرتَيكا هةندَى شتى خؤ
كةةردووة، ئ يةةان  نةةدَى ديكؤمَينت تةةر داواى هة يةةران دوا بةةة بؤ ئةجنومةنى وةز مةةةت  كةةة حكو يةةة  ضةةاوةروانيمان ئةوة مةةة  َي

يةةوانى  تةةةى د ئةةةو راثؤر ئةةةوةى  بةةةر  يةَةرَى، لة يةةان بن زووترين كات ئةوةى كة ديوانى ضاودَيرى دارايى داوى كردووة بؤ
كةةةيان  ضاودَيرى دارايى كة دةنَيردرَيتة حكومةت دواتر حكومةت بِريارى داوة خؤيان لة كؤبوونةوةى خؤيان راثؤرتة

شةةى بنَيرن بؤ ئ َيمة دَلنيابن لةوةى هةر كاتَيك ئةو راثؤرتة بطا ئَيمة كؤبوونةوةى ثةرلةمانى بؤ دةكةين، ئةمة ثةرؤ
قةةةرزةكان  سةةيةى  نةةَى دؤ كةةة بزا شةةة  خةةةَلكى كوردستاني شةةى  شةةة، ثةرؤ هةموو ئةندامانى ثةرلةمانة ثةرؤشى حكومةتي

بةةةر ضؤنة، تةفاصيلى ضيية وةخت طرينطة، بةاَلم من تةصةورم واية وةخت زؤ سةةيةية، لة ر لة صاامان نيية لةو دؤ
ئةةةو  كةةة  ئةةةوةى  لةةة  كةةةن  لةةة ب بةةَى ثة كةةة دة ئةةةَلَيني  يةةران  مةةةنى وةز لةةة ئةجنو بةةةرَيزان  بةةةِرَيزتان  بةةةردةمى  ئةةةوة لة
يةةان  تةةةكاملى خؤ ثةةؤرتى م ئةةةوانيش را ئةةةوةى  بةةؤ  نةةدرَيتَى،  كةةردووة بيا ثَيداويستيانةى ديوانى ضاودَيرى دارايى داواى 

يةةى ئامادةبكةن وة ئ ضةةاودَيرى دارا يةةوانى  كةةةى د كةةة راثؤرتة ئةةةوةى  اراستةى ثةرلةمانى بكةن وة دَلنيا بن ئَيمة دواى 
لةةةناو  طةةةر  نةةةت ئة كةةةين، تةنا بةةؤ ئة شةةتنى  كةةرَى داني لةاليةن حكومةتى هةرَيمى كوردستانةوة ئاراستةى ثةرلةمان دة

 زاميتان هةبوو؟ كاك )سريوان(،  فةرموون.ثشووى ثةرلةمانيشا بني، مامؤستا مةال )هةورامان( جةنابتان نوقتةى ني
 بةِرَيز سريوان فرج حممد: 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

تةةةنها  نةةوَى  نةةةوةى  سةةيؤنى  سةةةرؤكى فراك طةةرى  كةةاوة( جَي كةةاك ) بةةةرَيز  ديسان بةثَيى هةمان ماددةى هاورَيى 
بةة كةةة  خةةاوةنى بريؤ سةةتار(  بةةووة، باسى لةوة كرد كة حةظدة ئيمزا بووة، نةخَير كاك )عبدال مةةزا  نةةؤزدة ئي ووة 

بةةووين كةةةس  سةةَييةم  نةةدة دووةم و  يةةارى( بة كةةاك )د طةةوجنَى  ئةةةبَى ب شةةةييا  كةةى ثي  ،هةر بؤ مَيذوو لةطةَل ئيتي
 بةاَلم نازامن لةبةر ض هؤكارَيك ناوةكان دةرهَينرا، بةاَلم دةمويست بةس راستكردنةوة بَى، زؤر سوثاس.

 :نبةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةما
كةةة  شةةتَيك  هةةةر يادا طةةة وة  سةةتيار و طرين سةةيةَيكى هة هةةةموومان دؤ بةةؤ  سةةيةية  ئةةةو دؤ شةةن  هةةةمووتان ثةرؤ
نةةةكانيان  ثَيشكةش دةكرَى دواى ئةوة دةضَيتة ناو ثرؤسةوة، دةبَيتة ياداشتى ثةرلةمانى كوردستان هى خاوة

لةةة بابةتة بةةري  طةةةورةتر  لةةةوة  مةةة  بةةَى ئَي كةةردووة وة دة يةةان  كةةة واذوو سةةةرؤكى نامَينَى  بةةةرَيز  نةةةوة،  كةةة بكةي
يةةة،  ثةةةيرةوى هة ليذنةى دارايى بفةرموون بؤ خوَيندنةوةى راثؤرتةكةتان. كاك )زياد( كاك )ثَيشةوا( خاَلى 

 فةرموون.
 : طاهر مصطفىبةِرَيز ثَيشةوا 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
كةةة55بة ثشت بةسنت بة ماددةى ) مةةدا داوا ئة خةةاَلى يةكة لةةة  سةةتا (ى ثةيرةوى ناوخؤ  بةةةِرَيز مامؤ سةةةى  م ق

مةةة)عبدالستار( كة باس لةوة ئةكا  سةةة ئة مةةان  بة كةم سةير كردنى موئةسة هةةيض كامَيك ضةةونكة  سةةرَيتةوة،  ب
هةةيض  لةةة  شةةتى وة  كةةةم  نةمان بيستووة بةِرَيز سةرؤك وةزيران بَلَى من بة كةم سةيرى ئةم موئةسةسةية ئة

 َيتةوة، سوثاس.بؤية داوا ئةكةم ئةو وشةية بسر شوَينَيك نةوتراوة،
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 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان
 ئةو قسةية بة دياريكراوى لة ثرؤتؤكؤل دةسرَيتةوة، كاك )د.زيدان(، فةرموو.

 بةِرَيز زيدان رشيد خان اودل: 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ثةةرؤذ79، 77،78خاَلَيكى ثةيِرةويم هةية بةثَيى ماددةى ) بةةة  سةةاكان، ( كة تايبةتة  شةةنيارة يا سةةاكان، ثَي ة يا
هةر ثَيشنيارة ياسايةك لةاليةن ثةرلةمانتاران كة ذمارةيان دة ثةرلةمانتار بَى ثَيشكةش دةكرَى، بةاَلم ئَيمة 

بةةة واذووى ) سةةتان  هةةةرَيمى كورد لةةة  لةةةثور  شةةوَينةوار و كة سةةتنى  بةةةرَيوةبردن و ثارا سةةاى  شةةنيارى يا ( 41ثَي
سةرؤكايةتى ثةرلةمامنان كرد، دوَينَيش خوَيندنةوةى يةكةمى بؤ كرا، بةاَلم  ثةرلةمانتارى بةرَيز ثَيشكةشى

رةخنةى ئَيمة و طلةيى ئَيمة ئةوةية بةِرَيز سةرؤكى فراكسيؤنى كؤمةَل لة دميانةَيكى ميديايدا زؤر بة الواز 
كةة لةةةمانتارانيش  بةةوارة وةك ثةر لةةةم  سةةثؤرَيك  كةةو ث مةةة وة نةةد، ئَي تةةةى ورووذا مشةةان ووة واذو بة كةم ئةو بابة

يةةة سةةايية كردي شةةنيازة يا ئةةةو ثَي سةةةر  شةةى  ،لة كةةة ثَيشكة طةةرن  سةةايانة ب لةةةو يا يةَةز  لةةةمانتاران ر يةَةت ثةر دةب
 سةرؤكايةتى ثةرلةمان دةكرَى، زؤر سوثاس.

 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان
كةةةميانوهةةةم نةةةوةى ية كةةة خوَيند سةةاييانةى  شةةنيازة يا سةةا و ثَي ثةةرؤذة يا ئةةةو  لةةةمانى  و  لةةة ثةر ئةةةكرَى  بةةؤ 

هةةةموويان  هةةةر  ئةةةوة  بةةةر  يةةاريكراوا، لة بةةوارَيكى د لةةة  شةةريعيية  شةةايَيكى تة نةةةوةى ثؤ بةةؤ ثركرد سةةتان  كورد
يةةام  مةةن دَلن ئةةةوة  خبةةرَين،  يةَةك  قةةانوون ر بةةة  هةةةن  طرينطى خؤيانيان هةية وة ئةبَى هةموو ئةو بوارانةى كة 

سةةةى نى ئةندامانووبؤضوونى كاك )عبدالستار( يشة و بؤض سةةةر ق يةةة لة ى ثةرلةمانتارانيشة وةاَلم دانةوة ني
 يةكرتى، فةرموون كاك )زياد(.

 بةِرَيز زياد جبار حممد: 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةةابوورى  خةةى  شةةانةكةى دؤ مةةة ناوني كةةةى ئَي يةةارة راثؤرتة كةةةين، د مةةةت دة بةةةِرَيزى حكو مةةى  بةةةخَيرهاتنى تي
كةةةمان شةةةكى راثؤرتة سةةتانة، ثَي لةةة  هةةةرَيمى كورد سةةتان  لةةةمانى كورد سةةةرؤكايةتى ثةر سةةثاردةى  سةةةر را لة

لةةةمانى 5كؤبوونةوةى ذمارة ) بةةذاردنى ثةر جةةةمى هةَل خةةوىل ثَين لةةة  سةةاَلى دووةم  بةةةهارةى  خةةوىل  سةةايى  (ى ئا
ئةةابوورى  يةةى و  خةةى دارا سةةةر دؤ سةةتان لة لةةةمانى كورد ئةةابوورى ثةر بةةارى  يةةى و كارو نةةةى دارا سةةتان ليذ كورد

مةةاوةى )هةرَيمى كوردستان ئةم راث يةةى  نةةةى دارا كةةردووة، ليذ مةةادة  تةةةى ئا سةةةر 15ؤر كةةاركردن لة تةةذمَير  ( كا
سةةوود  شةةارةزا و  سةةانى  طةةةَل كة يةَةذكردن لة يةةدانى و راو سةةةردانَيكى مة ضةةةند  كةةة  تةةة  ئةةةم راثؤر مةةادةكردنى  ئا

 وةرطرتن لة ئةزموونى راوَيذكارةكانى ليذنة ئةم راثؤرتةى ئامادةكردووة.
لةةةرووى دار سةةتان  شةةَيوةيةك هةةةرَيمى كورد ثةةةرَى، بة سةةتياردا تَيدة كةةى زؤر هة لةةة دؤخَي يةةةوة  يةةى و ئابووري ا

ئةةةم  سةةتبوونى  كةةةوتووة، درو سةةةقامطريى تَي سةةتان نا تةنانةت ثَيدانى مووضةى مووضةخؤرانى هةرَيمى كورد
 دؤخة نالةبارة لة كةرتى دارايى و ئابوورى هةرَيمى كوردستان بؤ سَى فاكتةر دةطةرَيتةوة:
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بةةةزينى يةكةم: جيهانى ب نةةا و دا ثةةةتاى كؤرؤ هةةاتنى  بةةة  سةةتان وة  هةةةرَيمى كورد سةةةاَلتى  نةةاى دة لةةة توا ةدةرة 
 نرخى نةوت لةسةر ئاستى جيهان.

يةةةدراَلى  مةةةةتى ف سةةةتان و حكو هةةةةرَيمى كورد مةةةةتى  يةةَةوان حكو سةةةتاندنةكانى ن بةةةة دانوو نةةةدى  دووةم: ثةيوة
 عرياقةوةية.

ى و ناشةفافيةت لة هةندَى سَيكتةرةكانى خةرجى و سَييةم: ثةيوةندى بة رَيك نةخسنت و هةبوونى طةندةَل
 داهاتة لة هةرَيمى كوردستان.

بةةةر دةم  كةةة لة كةةات  شةةانة دة ئةةةو كَي كةةانى  ئةةابوورى و هؤكارة شةةةى  ئةةابوورى و كَي خةةى  سةةى دؤ تةةة با ئةةةم راثؤر
ئةةةو  شةةَيكى  سةةةركردنى بة شةةنيارى ضارة هةةةروةها ثَي سةةتان،  هةةةرَيمى كورد لةةة  ثَيشةوة بردنى دؤخى ئابوورى 

 كَيشانة لةم راثؤرتة ئةخةينة روو:
 ئابوورى هةرَيمى كوردستان: -
هةرَيمى كوردستان وةك قةوارةَيكى دةستوورى ياسايى سياسيية لة دةوَلةتى عرياقى فيدراَل ثرسيار ئةوةية  

يةةى  نةةى دارا سةةا و زه كةةؤَيى يا لةةة  مةةةكان  يةةى هةرَي سةةةربةخؤيى دارا يةةدراَل،  لةَةةتى ف لةةة دةو يةةةوة  لةةةرووى داراي
سةةةربةخؤيى ئاب لةةة  شةةَيك  كةةو بة هةةةرَيم وة يةةى  وورى عرياقداية، ئايا بؤضى كَيشةكان لةطةَل سةربةخؤيى دارا

بةةةش  سةةتانى ىَل بَي هةةةرَيمى كورد عةةرياق   يةةةدةطى  ثةةارةى  يةَةك  بةةة ض ميكانزم يةةة،  سةةتان هة زاتى هةرَيمى كورد
نةةةوةى قة لةةة دا يةةة  هةةةرَيمى دةكرَى؟ ئةى قةرزةكان كة عرياق وةرى دةطرَى هةرَيم ثشكى ني سةةةر  شةةدا لة رزي

مةةةتى  هةةاتى حكو سةةؤييةوة دا لةةةرووى ئا ضةةَى  يةَةك دة يةةى ت سةةةنطى دارا يةَةك هاو كةةرَى؟ كات هةةةذمار دة سةةتان  كورد
ئةةةركى  كةةات  ئةةةو  كةةات،  سةةتييةكانى نا شةةى ثَيداوي سةةتان بة هةةةرَيمى كورد هةةاتى  بةةةاَلم دا بةةَى،  يةةاد دة يةةدراَلى ز ف

ئةةةو ها نةةة  شةةَيوةَيكى دادثةروةرا يةةة بة مةةةتى فيدراَلي نةةةبوونى حكو بةةةتى  تةةةوة و بةتاي سةةت بكا سةةةنطيية را و
ضةةةخؤرانى  لةةة موو مووضةى مووضةخؤرانى هةرَيمى كوردستان كة عرياق ئةم مووضة خؤرانة وةك بةشَيك 

 دةوَلةتى فيدراَلى عرياق سةير ناكا  
مةةاددةى ) هةرَيمى كوردستان لةرووى دةستوورييةوة - نةةةم1بةةةطوَيرةى  لةةة ب يةةةكَيك  عةةرياق  سةةتوورى  ا (ى دة

كةةرَى  نةةى دة ئةةةوةى تَيبي بةةةاَلم  كةةةوة،  هةةةموو روَي لةةة  يةةة  سةةةربةخؤيى زاتي يةةدراَلى  لةَةةتى ف سةرةكييةكانى دةو
ضةةَيوةى  لةةةناو ضوار كةةة  سةةتان هةرَيمَي هةةةرَيمى كورد كةةة  كةةات  لةَةة نا شةةَيوةية مامة بةةةم  حةةادى  مةةةتى ئيتي حكو

لةةة  بةَلكو وةكو دةوَلةتَيكى سيستةمى مةرطةزى مامةَلة ،دةوَلةتى فيدراَليدا سةةتان  هةةةرَيمى كورد دةكا، ثشكى 
تةةة  كةةة خراوة شةةتمانى  كةةى ني خةرجى سيادى بةتايبةتى بؤ هَيزى ثَيشمةرطةى هةرَيمى كوردستان وةك هَيزَي

شةةى 121( لة ماددةى )4نَيو دةستوورى عرياق و وةك لة بِرطةى ) يةَةزى ئاساي مةةةكان دراوة ه بةةة هةرَي ( رَيطة 
و ئاسايش و ثاسةوانى هةرَيم، بةاَلم لةوةتةى عرياقى نوَى دروست ناوخؤ و هةرَيم رَيك خبةن  وةك ثؤليس 

سةةاَلى )دبووة هيض بوو لةةة  نةةةكراوة،  خةةةرج  سةةتان  شةةمةرطةى كود يةَةزى ثَي بةةؤ ه مةةةتى 2014جةةةَيك  ( وة حكو
سةةتوورى دئيتيحادى ثشكى هةرَيمى كوردستانى لة بوو قةةى دة شةةَيلكاريَيكى زة مةةةش ثَي يةةوة ئة شةةتى بِر جةةةى ط

 نى بةهَيزى لةسةر ئابوورى هةرَيمى كوردستان جَيهَيشتووة.كاريطةرَيكى نةرَي
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هةةةرَيمى  - ئةةابوورى  خةةى  سةةتان دؤ هةةةرَيمى كورد لةةة  ئةةابوورى  يةةى و  خةةى دارا بةةوونى دؤ خةةراث  كةةانى  هؤكارة
 كوردستان بة دؤخَيكى ناسةقامطري دذواردا تَيدةثةرَى كة هؤكارةكانى بريتني لة :

سةةتان )يةكةم: لة رووى ئابوورييةوة بةشَيكني ل هةةةرَيمى كورد بةةة 85ة دةوَلةتى عرياق عرياق و  شةةت  %( ى ث
طةةةكانى  سةةةر جوم تةةة  لةةة دةكا سةةتةوخؤ و بةثة طةةةرى را نةةةوت كاري داهاتى نةوت دةبةستَيت دابةزينى نرخى 

 ديكةى ئابوورى دارايى واَلت.
ئةةابوورى و دارا لةَةة  بةةةى جو سةةةر زؤر طةةةرى لة نةةاوة كاري ثةةةتاى كؤرؤ سةةةرهةَلدانى  سةةت دووةم: بةهؤى  يةةى درو

 كردووة بةشَيوةَيك زؤربةى سةرضاوةكانى داهات كةمى كردووة.
 سَييةم:  ثَيناسةَيكى دياريكراو نيية بؤ سيستةمى ئابوورى لة هةرَيمى كوردستان.

شةةة بوو سةةةر بة يةةدراَل لة مةةةتى ف بةةة دضوارةم: تةداخولةكانى حكو سةةتنةوةى  سةةتان و بة هةةةرَيمى كورد جةةةى 
لةةة بووهؤكارة سياسييةكان و بِرينى  شةةَيك  يةَةدانى بة لةةة ث سةةاَلى )دنةةاجَيطريى  لةةة  بةةةتى  ( وة 2014جةةة بةتاي

 ( واى كردووة ثَيدانى مووضة و دؤخى ئابوورى ناسةقامطري بَى.2020تاوةكو ساَلى )
كةةو  سةةَيكتةرةكانى وة نةةدَى  لةةة هة هةةات  ضةةاوةكانى دا يةةدارةدانى سةر ثةةى ئ ثَينجةم: بةهةدةردانى طةندةَلى، خرا

 وةكو خاَلة سنوورييةكان و طومرط و باج و رسومات. نةوت، داهاتى ناوخؤ،
 سةرضاوةكانى داهاتى هةرَيمى كوردستان:

لةةة ) سةةومات  بةةاج و ر سةةنوورييةكان و  نةةاوخؤ و دةروازة  تةةاكو )1/1/2020يةكةم: داهاتى   )30/6/2020 )
تةة شةةتةكةدا روونكراوة ئةةةم وةك ئةوةى كة ئَيمة لة وةزارةتى دارايى و ئابوورى وةرطرياوة كة لة خ يةةارة  ةوة، د

ئةةةم  يةةى  تةةى دارا لةةة وةزارة يةةا  يةةا ج شةةَيوةى ج مةةة بة نةةة ئَي ذمارانةى كة هاتووة لة راثؤرتةكة هةموو ئةو ذمارا
لةةةة ) سةةةنوورييةكان  طةةةومرط و دةروازة  هةةةات  ضةةةاوةكانى دا نةةةة وةرطرياوة،سةر تةةةاوةكو 1/1/2020ذمارا  )

ثَينج مليار دينار، باج ديارة ئةوةى  ( لة ماوةى ئةم شةش مانطة برييت بووة لة ثَينج سةد و30/6/2020)
لةةة 5كةدراوة بة ئَيمة تاكَوتايى مانطى ) نةةى  قةةى، تَيبي (ة بريتى ية لة سةد و ثةجنا و ضوار مليار دينارى عريا

نةةةناوة تداهاتى ناوخؤ كة لة خشتةى سةرةوة ئاماذةى ثَيكراوة ئَيمة رةقةمَيكمان بؤ رسوما ئةةةوة  ،دا بةةةر  لة
 ويست دةست نةكةوت كة دايبنَيني.َيئةو رةقةمةمان وةكو ث

لةةة )2020دووةم: بةشة بوودجةى هةرَيمى كوردستان لة عرياقةوة هاتووة لة ) تةةاوةكو 1/1/2020( واتا   )
مةةانطى ) لةةة 6كؤتايى  بةةووة  تةةى  سةةتان بري هةةةرَيمى كورد شةةتؤتة  يةةةوة طةي مةةةتى فيدرالي لةةة حكو كةةة  ئةةةوةى   )

يةةانزة ترليؤنَيك و حةوت سةد و ثةجنا و نؤ مليار دين جةةارى  هةةةر  هةةاتووة  سةةولفة  ضةةوار  بةةة  كةةة  ار، لةم بِرة 
مةةةتى  مليار و هةشت سةد و هةشتا مليؤن دينار لَيى براوة بؤ ثَيدانةوةى قةرزى بانكة ئةهلييةكان كة حكو
لةةةو  يةةان  هةةاتووة  كةةة  طةةةى  ضةةوار مان لةةةو  هةرَيمى كوردستان قةرزاريانة كؤى قةرزى بانكةكان كة دراوةتةوة 

حةةةوت  ضوار سولفةى كة ضةةل و  لةةة  هاتووة بؤ حكومةتى هةرَيمى كوردستان كة وةرطرياوةتةوة بريتى بووة 
لةةة  بةةووة  تةةى  تةةةوة بري مليار و ثَينج سةد و بيست مليؤن دينار، ئةوةى بة صافى بؤ هةرَيمى كوردستان ماوة

قةةى نةةارى عريا يةةؤن دي بةةةطوَيرةى ترليؤنَيك و حةوت سةد و يانزة مليار دينار لةطةَل ضوار سةد و هةشتا مل  ،
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جةةةى ) شةةى بوود لةةة بة سةةتان  هةةةرَيمى كورد يةةةكانى  سةةاى 2020مافة داراي نةةةبوونى يا بةةةهؤى  كةةة  عةةرياق  (ى 
سةةاَلى ) جةةةى )2020بوودجةوة بؤ  طةةةَل بوو سةةايى لة لةَةةى يا خةةةرج 2019( مامة بةةة  سةةا  بةةةثَيى يا كةةرَى  ( دة

نةةزةى بوو شةةتى )دكردنى يةك لةسةر دوا لةةةوةدا 2019جةةةى ط سةةتان  هةةةرَيمى كورد سةةةد و (  ضةةوار  نةةة  مانطا
شةةتؤتة 2019ثةجنا و سَى مليار دينارى هةبووة، كة بة هةموو ساَلى ) يةةة نةطةي بةةِرة ثارة ( بة تةواوةتى ئةم 

سةةَى 2020هةرَيمى كوردستان، لة ساَلى ) ثةةةجنا و  سةةةد و  ضةةوار  بةةِرى  مةةانط  سةةَى  تةةةنيا  عةةرياق  مةةةتى  ( حكو
ضوار سةد مليارى ناردووة دوو مانطَيكش هيض شتَيكى مليارةكةى ناردووة بؤ هةرَيمى كوردستان، مانطَيكيش 

ضةةوار  مةةانطَيكيش  هةةاتووة  يةةار  سةةَى مل ثةةةجنا و  سةةةد و  نةناردووة، كةواتة لة شةش مانطةكة سَى مانطى ضوار 
يةةار  نةةؤ مل سةد مليار هاتووة مانكيش هيض شتَيك نةهاتووة بةم ثَييةش حكومةتى عرياق دووسةد و ثةجنا و 

 ثار لة ماوةى ئةم شةش مانطة رةوانةى هةرَيمى كوردستانى كردووة ناردوويةتى. دينار كةمرت لة ساَلى
مةةانطى  سَييةم: لة بِرى ئةو داهاتةى كة وةزارةتى سامانة سروشتييةكان داويةتى بة وةزارةتى دارايى لة سَى 

نةةة3،2،1/2020) مةةة  يةةى ئَي تةةى دارا بةةة وةزارة كةةة دراوة  مانوتووة ( داهاتى وةزارةتى سامانة سروشتييةكان 
سةةامانة  تةةى  كةةة وةزارة بةةِرةى  ئةةةو  نةةة  يةةة وتوما شةةتييةكان ئةوة سةةامانة سرو تةةى  هةةاتى وةزارة بةةرادةران دا
سةةةد و  سةةَي  لةةة  بةةووة  تةةى  يةَةك بري هةةةر مانط سروشييةكان داويةتى بة وةزارةتى دارايى بؤ ثَيدانى مووضة بؤ 

سةةةد و  ضل و ثَينج مليار دوو سةد و سَى مليؤن هةمووى كة دةكاتة ترليؤنَيك و سى و ثَينج مليار و شةش 
سةةامانة 6،5،4دة مليؤن دينارى عرياقى، هةروةها لة مانطةكانى ) تةةى  نةةةوت وةزارة خةةى  ( دواى دابةزينى نر

سةةتى  نةةارى رادة يةةؤن دي ضةةوار مل سةةت و  سةةةد و بي ضةةوار  يةةار و  سةةَى مل شةةتا و  سةةةد و هة شةةتييةكان دوو  سرو
 وةزارةتى دارايى كردووة.

يةةةكانى ه كةةةمى )ضةةوارةم: هاوكاري مةةانطى ية شةةةش  لةةة  شةةمةرطة  يةَةزى ثَي ضةةةى ه بةةؤ موو ثةةةميانان  ( 2020او
يةَةك  هةةةر مانط بةةؤ  شةةَيوةَيك  هاوكارى هاوثةميانى سةد و بيست و ضوار مليار و دوو سةد مليؤن دينار بووة بة

 بة تَيكراى بيست مليار و حةوت سةد مليؤن دينار بووة كة مانطانة ناردوويةتى.
 ( ضةند وة ضؤن مووضةى دابةش كردووة:2020ان لة ساَلى )حكومةتى هةرَيمى كوردست-

نةةار،  يةةار دي شةةتا مل مووضةى ضوار مانط بةبَى لَيرِبين بريتى بووة لة نزيكةى سَى تريليؤن و ثَينج سةد و هة
يةَةدانى 21(دا كة دةكاتة مووضةى مانطة شوبات كة بة شَيوةى بِرينى )2020مووضةى ثَينجةم لة ) بةةؤ ث  )%

بةةة %(ى مووضة 79) نةةةوةى داوة  يةةى روونكرد تةةى دارا بةةةاَلم وةزارة بةةووة،  نةةار  يةةار دي سةةةد مل حةةةوت  نزيكةى 
بةةووة و  سةةت  نةةار لةبةردة يةةار دي ظةةدة مل سةةةد و حة ليذنةى دارايى لة ثةرلةمانى كوردستان كة نزيكةى شةش 

 نزيكةى سةد و بيست مليار ديناريشى قةرز كردووة بةم شَيوةيةى خوارةوة:
شةةتؤتة سةرضاوةكانى داهات بِر يةةدراَلى طةي مةةةتى ف لةةة حكو كةةة  ى ثارة بة مليار لة ضوار سةد مليارى كؤتايى 

سةةت و  سةةةد و بي مةةابؤوة دوو  هةرَيمى كوردستان بِرَيكى دراوةتةوة بة قةرزى مووضةى ثَيشووتر، ئةوةى كة 
سةةةد مليؤ حةةةوت  يةةار و  سةةت مل ثةةةميانان بي مةةابؤوة، هاو يةةان دوو مليار و حةوت سةد و هةشتا مليؤن دينار  ن

سةةةد و  شةةتييةكان دوو  سةةامانة سرو هةةاتووى  بةةِرى  نةةار،  يةةار دي ناردووة داهاتى ناوخؤ بريتى بووة لة نةوةد مل
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سةةةد و  كةةةى  كةةة نزي كةةةش  بةةووة، قةرزة نةةار  هةشتا و سَى مليار دينار و ضوار سةد و بيست و ضوار مليؤن دي
سةةتى بيست مليار بووة كؤى طشتى حةوت سةد و سى و شةش مليار و نؤسةد و يان بةةةر دة زة مليؤن دينار لة

كةةة ) يةَةداوة  ضةةةيةى ث ئةةةو موو كةةة  بةةووة  سةةتانا  هةةةرَيمى كورد مةةةتى  يةةوة )21حكو تةةة 79%(ى بِر ثةةَى داوة  )%
 مووضة.

كةةة 21تَيبينى: تاكو ئَيستا ) نةةةى  ئةةةو لَيرِبي %(ى مووضةى مانطى شوبات كة بةروونى ئاشكرا نيية الى ئَيمة 
هةة21) مةةةت %(ى لَيرباوة ئاخؤ ئةمة حكومةتى  قةةةرزة الى حكو شةةةكةوت  يةةة ثا سةةتان كردوويةتي ةرَيمى كورد

جةةةنابيان  كةةرَى  ئةةةوة دة سةةتان؟  يان بةيةكجارى بِريويةتى ثَيدانةوةى نيية بؤ مووضةخؤرانى هةرَيمى كورد
 روونكردنةوة بدةن لةسةرى.

 ثَيشنيارى راسثاردةكانى ليذنةى دارايى و ئابوورى لةطةَل بةغدا:
كةةردن يةكةم: داوا دةكةين حكو مةتى هةرَيمى كوردستان لةطةَل حكومةتى فيدراَلى بةردةوام بَى لة طفتوطؤ 

 تاوةكو ماف و شايستة داراييةكانى مسؤطةر بكات دةستةيةك ببَيتة بنةماى مامةَلة كردن.
هةةةةرَيمى  سةةةتوورييةكانى  مةةةةزراوة دة طةةةةَل دا سةةةتان لة لةةةةمانى كورد سةةةةرؤكايةتى ثةر كةةةةين  دووةم: داوا دة

سةةتان داو نةةةما كورد ضةةَيوةى ب لةةة ضوار بةةَى  نةةد  عةةرياق ثابة كةةة  كةةا  ثةةةميانان ب يةةةكطرتووةكان هاو تةةةوة  لةةة نة ا 
كةةةزى  يةةةتى مةر بةةة ئةقل ضةةيدى  كةةات و  خةةةرج  سةةتان  خةةةَلكى كورد يةةةكانى  سةةتة داراي سةةتوورييةكان و شاي دة

 هةرَيمى كوردستان سزا نةدرَى.
 لة ناوخؤى هةرَيمى كوردستان:-

ضةةةى يةكةم: ئةولةويةتى حكومةتى هةرَي نةةى موو سةةؤطةر كرد بةةؤ م مى كوردستان ثةيدا كردنى داهاتَيك بَى 
 مووضة خؤرانى هةرَيمى كوردستان كة ئةمة ئةركى حكومةتى هةرَيمى كوردستانة.

لةةة  شةةني  تةةةكان و خانةن شةةينى ئيمتيازا لةَةة و بةخ ضةةة و دةرما دووةم: جَيبةجَيكردنى ياساى ضاكسازى لة موو
لةةة  كةةةى هةرَيمى كوردستان ثةلة بكرَى  كةةة نزي تةةةوة  كةةان وةربطرَي قةةةرزى كؤمثانيا مةةةت  ضةةى زووة حكو هةر

 شةش سةد مليؤن دؤالر الى كؤمثانياكان هةية.
سةةاَلى ) لةةة  تةةة 2014سةةَييةم:  تةةايى نةناردؤ يةَةرةى كؤ شةةتى و ذم جةةةى ط سةةاى بوو سةةتان يا هةةةرَيمى كورد (ةوة 

يةةش ر بةةةيانى دارا سةةاَلة  مةةاوةى دوو  كةةةم  يةةةنى  يةةان ال سةةتان،  لةةةمانى كورد سةةتان ثةر لةةةمانى كورد نةةةى ثةر ةوا
هةةةروةها  مةةةت،  خةةةرجى حكو نةكراوة ئةمة ثَيضةوانةى دةستوور و ياساية بؤتة طرفتَيكى ناروونى داهات و 

 بةربةست بووة لة كارى ضاودَيرى ثةرلةمانى ديوانى ضاودَيرى لةضةند ساَلى رابردوودا.
بةةؤ هاون بةةانكى  بةةؤ ضوارةم: كةم كردنةوةى باج كةم كردنةوةى سوودى  يةَةت  نةةدان ب ئةةةوةى ها بةةؤ  شةةتمانيان،  ي

بةةانكى  جووَلةى بازرطانى و وةرطرتنى قةرز لة بانكةكان بؤ ثرؤذةى بضوك لة هةندَى واَلتانى ئَيستا سوودى 
بةةؤ  نةةةك  ضةةوك  طةةانى ب بةةؤ بازر سةةتمانة  ضةةوك مةبة قةةةرزى ب بةةؤ  سةةتمانة  مةةة مةبة سةةفر، ئة لةةة  تةةةوة  يةةك بؤ نز

 سثاردةمان هةية.شةريكاتة طةورةكان، ضونكة بؤ ئةوانيش را
 ثَينجةم: ضاكسازى كردن لة سةرضاوةكانى داهات لة هةرَيمى كوردستان:
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 أ: ثَيداضوونةوة بة طرَيبةستة نةوتييةكان.
يةةارى ) بةةةجَيكردنى بِر كةةةوتى )706ب: جَي لةةة رَي ضةةووة  يةةران دةر مةةةنى وةز لةةة ئةجنو كةةة   )20/3/2020 )

كةة لةةة كؤمثانيا بةةاج  نةةى  ضةةوونةوة و وةرطرت كةةة سةةةبارةت ثَيدا نةةةى  ئةةةو كؤمثانيايا طةةاز و  نةةةوت و  بةةوارى  انى 
 طرَيبةستى خزمةتطوزاريان لةطةَل كؤمثانيا نةوتييةكان هةية كؤمثانياكانى ئاسايش بة بوارى نةوت.

بةةردووا  لةةة را طةةةر  يةةان، ئة بةةاج لَي لةةة  شةةبوون  نةةى لَيخؤ ج: وةرطرتنى باج لة هةموو كؤمثانيا طةورةكان و راطرت
 اج لةم كؤمثانيا طةورانة ئَيستا رابطريَيت و باجيان لَيوةربطريَى.لَيخؤشبوون هةبووبَى لة ب

هةةات  د: كؤنرتؤَلكردنى سةرجةم خاَلة سنوورييةكان بةتايبةت خاَلى طومرطييةكان بةمةرجَيك كؤى طشتى دا
 بطةرَيتةوة بؤ حيساباتى وةزارةتى دارايى.

كةةا كةةة  نةةةى  ئةةةو كؤمثانيايا سةةتى  هةةةموو طرَيبة بةةة  ضةةوونةوة  بةةة ه: ثَيدا سةةنوورييةكان  لةَةة  لةةة خا كةةةن  ر دة
بةةؤ  نةةةك  بةةَى  مةةةت  نةةةى حكو يةَةت طةجني يةةاتر ب مةبةستى زياد كردنى داهاتى طشتى بةشَيوةيةك داهاتةكةى ز

 كؤمثانياكان.
يةةةةكان،  لةةَةة طومرطي هةةةةموو خا لةةةة  يةةَةت  يةةةى ب تةةةى دارا سةةةولةى وةزارة تةةةةنها ث هةةةات  سةةةولةى دا سةةةتة ث و: ثَيوي

شةةبوونة طو هةةةموو لَيخؤ شةةانةوةى  يةَةك هةَلوة مةةةت بِريار سةةتة حكو سةةتان، ثَيوي هةةةرَيمى كورد لةةة  يةةةكان  مرطي
سةةولفةى زةواج،  عةةةقار،  لةةة  يةةة  مةةةت ال قةةةرزَيكى حكو هةةةر  يةةةك  هةةةر هاواَلتي صةةة(  شةةَيوةى )مقا دةربكات لة 
تةةةوة  مةةةت بيدا سةةتؤى حكو كارةبا، نيشتةجَيبوون، ئاو، دةتوانَى حكومةت لة ثاشةكةوتةكةى كة قةرزة لة ئة

سةةاَليةوة  بةو مةرجةى ئةو هةةةذدة  خةةوار  نةةداَلَيكى  قةرزانة بةناوى خوودى هاواَلتى خؤى يان خَيزانى يان م
تةةةةرنَيت  نةةةديكردن ئين بةةةوارى ثةيوة كةةةانى  سةةةتةكانى كؤمثانيا سةةةةرجةم طرَيبة بةةةة  ضةةةوونةوة  يةةَةت، ثَيدا ب

ئةةةو زةوى و ز نةةى  نةةةى قةرزةكانيان طوندةكانى نيشتةجَيبوون بةتايبةت باجى خانووبةرة، لةطةَل وةرطرت ارا
كة لة رَيطةى موساتةحةوة لة رابردوو دراون بة شةريكات و كؤمثانيا تاوةكو ئَيستا بةكار نةهاتوون ياخوود 
شةةكرا  يةةةدةَيكى ئا طةةةى مزا لةةة رَي مةةةت  نةةةوة و حكو شةةراون وةربطريَي ضةةة زةوى و فرؤ ضةةة ثار بةةة ثار كةةراون 

لةةة بيفرؤشَيتةوة، ئةمةش وةكو هةنطاوَيك بؤ زياد كردنى داهات و تَيث يةةةكَيك  يةةى،  قةةةيرانى دارا لةةة  ةربوون 
مةةةتى  رَيطاكانى زياد كردنى داهات بريتى ية لة كةم كردنةوةى خةرجييةكان لة طشت دام و دةزطاكانى حكو
كةةارى  نةةى هاو نةةدارى راطرت حةةةى ميوا نةةةوةى مين كةةةم كرد يةَةك وةك  بةةة جؤر شةةَيوةَيك  سةةتان بة هةةةرَيمى كورد

حكومةت طرينطى بداتة كارى هاوبةش لةنَيوان كةرتى حكومةت  راطرتنى كرينى خانوو، ئؤتؤمؤبَيل دةكرَى
و كةرتى تايبةت، بةتايبةت هةندَى كةرت كة بة تةواوةتى رادةستى كةرتى تايبةت بكات ئةوةش هةم داهات 

بةاَلم  ،زياد دةبَى، هةم خةرجيش كةم دةبَيتةوة وةك كةرتى كارةبا، زؤر سةرضاوة هةية كة موَلكى دةوَلةتن
تةةر  ،تةوخؤ لةاليةن حكومةتةوة وةرناطريَينبِرى راس شةةتى  سةةكراوة زؤر  بؤ منونة ئةوة هةر وةك منونةَيك با

ئةةةو  هةةةموو  هةية كة قسةى لةسةر بكرَى ئةو برية ئاوانةى كة ئَيستا كة لة هةرَيمى كوردستانا هةية كة لة 
يةةان زؤر بةةةكاردَى ذمارة يةَةر زةوى  ئةةاوى ذ لةةة  طةةرتن  سةةوود وةر بةةؤ  كةةة  نةةةى  يةَةر بةةرية ئاوا تةةة ذ سةةتة خبرَي ة ثَيوي

( لة هةرَيمى كوردستان بيست و دوو هةزار و ثَينج 2017رسوماتى حكومةتةوة بةجؤرَيك ئامارَيكى ساَلى )
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ئةةاو  نةةةوةى  تةةذمَيرى خوَيند كةةرَين و كا سةةايى ب بةةة يا سةد و شةست بريى نائاسايى بَى مؤَلةت هةن ئةم بريانة 
يةَةدةى لَيدانى بريةكة وة هةموو سةرضاوةكانى داهات بةةةو ئوم بةةوو  . زؤر سوثاس ئةمة كؤتايى راثؤرتةكةمان 

 بتوانني راثؤرتةكةمان جَيى رةزامةندى ئَيوة بَيت، زؤر سوثاس.      
 :ق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمانئبةِرَيز د.رَيواز فا 

سةةةر  يةةة لة سةةةى هة لةةةمان ق بةةةِرَيزى ثةر نةةدامَيكى  هةةةر ئة لةةةمان  نةةدامانى ثةر بةةةرَيزان ئة سةةوثاس،  زؤر 
ثؤرتةكة وة هةر ئيزافةَيكى هةية با بفةرموَى بؤ ئةوةى ناوةكانتان بنوسني، ليذنة ئاخري كةس مةجالتان را

كةةة  دةدةين، بةِرَيزان ئَيوة هةمووتان لَيرة لة نووسينى ئةو راثؤرتة رؤَلتان هةبووة، هةروةكو ليذنةكانى تر 
نةةةت مةةان داو مةةة رؤَل فةةةت دةدةم، ئَي كةةرد دةر تةةةواو  سةةةيان  بةةَى رؤَل هةةةموان ق سةةتا دة سةةيوة ئَي تةةان نوو َى راثؤرت

لةةةمانتار  كةةو ثةر كةةةن وة سةةيار ب تةةوانن ثر كةةةن، دة بدةين بة ئةندامانى ثةرلةمان قسة لةسةر راثؤرتةكةتان ب
سةةة  شةةى ق سةةَى و ئةندامةكاني ثةةؤرت بنوو يةةةك را جةةارة ليذنة ئةةاخر  مةةة  وةرتان دةطرين، بةاَلم ئةمة خراثة ئة

كةةان بكةن، وةكو ئةندام وةرتان دةطرين تةةا ناوة كةةة  سةةة ب هةةةبوو ق يةةت  تةةةى نيزام جةةةنابت نوق ، كاك )اومَيد( 
 دةنووسرَى، دواتر كاك )كاروان( دواتركاك )د.رَيبوار( وةردةطرين بؤ نوقتة نيزام. 

 وميد عبدالرمحن حسن: ئبةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةاددةى حةةوكمى  بةةةثَيى  لةةةمان  سةةةرؤكى ثةر بةةةرَيز  طةةةورة،  خةةواى  مةةة 54) بةةةناوى  كةةةم ئَي ضةةوارةم ية طةةةى  ( بِر
شةةةو  نةةدَيكى  تةجروبةَيكى زؤر خرامثان هةية، تةجروبةَيكى نزيكيشمان هةية دوَينَى شةو تاوةكو سةعات يةك و هة
كةةارين  ئةلَيرة ماينةوة ئَيستا ئةطةر سةير دةكةين بةشى زؤر لة ئةندامانى ثةرلةمان دةيانةوَى قسة بكةن، ئَيمة داوا

سةةة ئةةةو بةةةِرَيزتان دة ضةةَيوةى  لةةة ضوار بةةى  يةةةك  بةةا كؤبونةوة كةةةين  يةةةك ب ئةةةمِرؤ كؤبوونةوة بةةةكاربَينى  خةةؤت  اَلتى 
فةةةت دةدرَى  سةةتا دةر سةةةكردن ئَي ثةيرةوة بَيت كة ئَيمة رَيك دةخا، دوو دةبَى بةرضاوروونييةكيش هةبَى طفتوطؤ و ق

هةةةرَيمى كورد يةةى  خةةى دارا سةةةر دؤ كةةةن لة ئةةةو بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان قسة دة سةةةر  يةةان لة كةةةن،  سةةة دة سةةتان ق
بةةوو  كةةرار  بةةةتَيكيش تي طةةةر با يةَةت وة ئة كةةات بكر ضةةاوى  نةةةكرَى رة راثؤرتةية ياخود هةموو بابةتةكان بةيةكةو ئةوة 
طةةةَل  سةةوكةومتان لة ثةةةيرةوة هةل ئةةةو  ضةةَيوةى  لةةة ضوار لةةةمان  سةةةرؤكى ثةر كةةو  بةةةِرَيزتان وة ئةةةمرؤ  كةةارين  ديسان داوا

 بكةى، زؤر سوثاس.
 :ق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمانئد.رَيواز فابةِرَيز 

 سوثاس، كاك )كاروان(، فةرموون.
 : ةِرَيز كاروان عبدالرمحن عبداللةب

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
( بِرطةى يةكةم من قسة 54بةناوى خواى طةورة و ميهرةبان، بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان بةطوَيرةى ماددةى )

بةةو يةةةك  نةةَى ليذنة مةةة دوَي جةةةنابت دةكةم، ئَي بةةوو،  مةةادة كرد مةةان ئا سةةنوورييةكان راثؤرتَيك لةَةة  سةةةر خا وين لة
دةرفةتت نةدا كة قسة بكةين ثَيم وابوو ئةوة رَيطا راستةكة بوو وة ناكرَى كة ليذنةَيك خؤى راثؤرت ئامادة 
سةةينةوةى  سةةى نوو نةةى ئةسا كةةة روك نةةة  يةةاردةرى ليذ نةةة وة بِر طةةرى ليذ نةةة وة جَي سةةةرؤكى ليذ بةةةِرَيز  كةةات  ب
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ئةةةو  ،رتةكةن وة ئةندامانى بةِرَيزى ليذنةكةش دووبارة لةناو قاعة قسةى خؤيان بكةنةوةراثؤ يةَةك  ئَيمة كات
كةةة  راثؤرتة واذوو كراوة واذووى سةرجةم ئةندامانى ليذنةى دارايى ثَيوةية مةنتق هةَلناطرَى تؤ جارَيكى دي

نى ليذنةى دارايى قسة بكةنةوة، بؤية تكا رَيطة بدرَى بؤ اليةنى كةم بؤ طَيرانةوةى كات رَيطة بدرَى ئةنداما
دةكةم دةرفةت بدةن بة ئةندامانى ثةرلةمان بؤ ئةوةى نةقد و ثَيشنياز و تَيبينييةكانى خؤيان بةرمةبناى 

 ئةم راثؤرتة بَلَين، نةك دووبارة رَيطة بةوان بدرَى لةسةر راثؤرتةكةى خؤيان قسة بكرَيتةوة، زؤر سوثاس.
 :حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان قئبةِرَيز د.رَيواز فا

يةةة  شةةوَينانة هة ئةةةو  يةةة  ئةةةوة هة نةةاى  نةةةت وت ما كةةرد  سةةةت  بةاَلم دوَينَى ئَيوة هةمووتان قسةتان كرد، تؤ ق
نةةَى وا  مةةادام دوَي بةةةاَلم  ثةةة،  خةةؤى خرا كةةرد  سةةةتان  هةةةمووتان ق كةةرد،  سةةةت  لةناو راثؤرتةكة جَيى نابَيتةوة ق

 ، كاك )د.ريبوار( جةنابيشت فةرموو.ئيرت تةواو بةاَلم بؤ جارَيكى تر ،هاتووة ئةمرؤش واية
 بةِرَيز رَيبوار عبدالرحيم عبداللة: 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
مةةاددةى ) بةةةثَيى  مةةة 56مةةن  كةةة ئَي نةةَى  سةةتان دوَي لةةةمانى كورد نةةاوخؤى ثةر ثةةةيِرةوى  لةةة  كةةةم  سةةة دة ( ق

سةةيارانةى تةنا ئةةةم ثر كةةو راثؤرتةكةمان خوَيندةوة جةنابت دةرفةرتت نةدا  كةةرا وة مةةةش  سةةتةى ئَي نةةةت ئارا
بةةةر  يةةة لة ثةةَيم وا مةةن  سةةتا  كةةةين، ئَي سةةة ب كةةة ق نةةةدا  طةةةت  جةةةنابت رَي سةرؤكى ليذنة وةكو ئةندامانى ليذنة 
سةةاحةى  قةةة مة سةةةل حة يةَةرو تة شةةَيوةَيكى ت كةةردووة بة مةةادة  تةةةكيان ئا بةةةرَيز راثؤر يةةى  نةةةى دارا ئةةةوةى ليذ

ةر يان ئةو بابةتانةى كة بةالمانةوة طرينطة لة ضوارضَيوةى ئاخاوتن زياتر بَى كة ئَيمة ئيزافات بكةين لةس
ثةةؤرتى  نةةةوةى را لةةةنَيوان خوَيند كةةةن  جةةوودايى نة يةةة  سةةوثاس، تكا يةةة،  كةةةين تكا ئةو راثؤرتة قسةى لةسةر ب

 دوَينَى لةطةَل ئةمرؤ. 
 :ق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمانئبةِرَيز د.رَيواز فا

ئةةةوةى جةنابت سةرؤكى ليذنةى، دوَينَى قسةت كرد  كةةرد،  سةةةيان  نةةةش ق نةةدامانى ليذ دةرفةتت وةرطرت، ئة
 ئةمرؤ رَيكى دةخةين بةشَيوةيةك كة هةمووتان رازى بن، كاك )مم( فةرموو.

 بةِرَيز مم برهان حممد قانع: 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةاد66قسة كردنى من ثاَلثشتة بة ماددةى ) ضةةَيوةى  لةةة ضوار شةةتنةش  ئةةةم داني ( 66دةى )( بِرطةى ثَينجةم 
نةةدامى  يةةش ئة نةةةى دارا نةةدامانى ليذ بةةةرَيز ئة نةةدامانى  بةةؤ ئة يةَةزم  طةةةَل ر سةةتى لة يةةة بةرا دروست بووة، جا بؤ
كةةة  بةرَيزى ثةرلةمانن مافَيكى ثةيرةوى خؤيانة قسة بكةن با ئةوانيش قسة بكةن، ئةكرَى لةناو كؤبوونةوة

جةةار هةندَى شت لةبةرضاويان رؤشن نةبووبَى سةرةراى وةرةقةَيكى عةم بةةةاَلم دوا كةةردووة،  شةةكةش  ةليان ثَي
تةةةنيا  شةةتنةكة  يةةةعنى داني كةةةم  شةةنياز دة مةةن ثَي يةةةك، دوو  ئةةةوة  كةةرَى  نةةدتر دة شةةةكةدا دةوَلةمة لةناو مناقة
مةةةت وة  سةةةر حكو سةةيارمان زؤرة لة ضةةونكة ثر ئةةةبا،  كةةةى  نةةةبَى راثؤرتة يةةة  ئةةةم ثرؤذة ضةةَيوةى  سةةةر ضوار لة

 ةرووى وةزيرانى بةرَيزى كةينةوة.لةسةر وةزارةتى دارايى و داهاتةكان رووب
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 :ق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمانئبةِرَيز د.رَيواز فا
مةةةوة  تةةان ئةخوَين بةةةرَيزان ناو كةةةن،  سةةيار ب تةةوانن ثر دةتوانن هةر ثرسيارَيك مةبةستتان بَى لةو ئيتارةيا دة

سةةراوَي كةةةس هةر كةسَيك ناوى نةنوسراوبوو ثَيمان بَلَى دواتر كةس نةَلَى ناوم نووسيبوو نو نةةاردبوو  بةةؤ  كم 
كةةاوة(،  كةةاك ) لةةدين(،  حمةةى ا كةةا. )د. سةةة ب نةةاتوانَى ق نامةمان بؤ نةنَيرَيتة سةرةوة هةرضى لةم قائيمةيا نةبَى 

كةةاك كاظم)د. لةةى(،  كةةاك )ع سةةتار(،  سةةتا )عبدال خةةان، مامؤ (، كاك )سريوان(، )مذدة( خان، كاك )مم(، )بدرية( 
جةةةال شةةادى( )باالنبو(، )ئاشنا( خان، كاك )مجال(، كاك ) شةةةمؤل(، ) كةةاك ) خةةان،  خةةان، )رؤذان(  شةةريين(  ل(، )

كةةاك ) هةةى(،  كةةاك )را بةةاس(،  كةةاك )ع خةةان،  شةةنؤ(  صةةر(، ) مووانخان، كاك مةال )نا مةةان(،  عث كةةاك )لق سةةَيدةرى(، 
كةةاك  سةةان(،  سةةتا )اح )سلمى( خان، كاك )كاروان(، )شريين( خان، )د.شايان(، )طلستان( خان، كاك )باثري(، مامؤ

شةةَيخ )ثَيشةوا(، كاك ) ضةةيا(، ) كةةاك ) بةةذار(،  نةةا(، )د. كةةاك )زا بةةوار(،  رزطار(، كاك )بهمن(، )خدجية( خان، )د.ري
(، )د.زيدان(، )د.صباح(، كاك )حاجى سةفني(، كاك )عبدالسالم(، كاك )نزار(، كاك )حمسن(، كاك )مةال ظاهر

كةةا يةةدار(،  كةةاك )هَيظ خةةان، ويسى(، كاك )حكمت(، كاك )ازاد(، )ليزا( خان، كاك )بةلَين(،  جنةةات(،  شةةد(، ) ك )ار
كةةاك  طةةار(،  كةةاك )رز يةَةرش(،  كةةاك )ه مةةم(  مةال )جيهاد(، كاك )سةروان(، )حسيبة( خان، )سوسن( خان، كاك )
جنةةة(  شةةوان(، )لة كةةاك ) هةةةورامان(،  خةةان، )د. طةةوليزار(  سةةةركؤ(، ) )دابان(، كاك )سيثان(، كاك )طؤران(، كاك )

يةةذ(،  سةةعيد(، )د.طةالو كةةاك ) يةةنط(،  كةةاك )ريظ مووانكةةاك )خةةان،  لةةةمان )عث نةةدامانى ثةر بةةةرَيزان ئة  ،)63 )
كةةةتان  شةةتان ثةيرةوة ئةةةوة هةموو بةةةر  كةةردن، لة سةةة  بةةؤ ق سةةيوة  خةةؤى نوو نةةاوى  ئةندامى بةرَيزى ثةرلةمان 
بةةؤ  كةةة  سةةانى كاتة بةةة يةك ئةةةوةى  بةةةر  سةةانى لة بةةةر يةك هةةةم لة كةةات،  نةةةوةى  بةةةر طةرا هةةةم لة سةةتة  بةةةر دة لة

مةةاددةى ) لةةة  بةةَى  يةةةك  كةةو  ضةةوارةم )54هةةةمووتان وة بةةة 1(  كةةةين  بةةةوة ب يةةزام  بةةَى ئيلت هةةةموومان دة  )
سةةَى  تةةوانَى  نةةدام دة كةةةم ئة يةةرِبين، ية ضةةارين ب لَيبووردنةوة دةَلَيني ئةطةر هةر كةسَيك ئيلتيزام بةمة نةكا نا
خولةك قسة بكا، دوو نابَى ئةندام وةاَلمى ئةندامَيكى تر بداتةوة وةنابَى ئاخاوتنى خؤى يان هى ئةندامانى 

ئةةةو  تر سةةةر  نةةةكانى لة نةةدام ئاخاوت سةةَى ئة كةةةم،  كةةةس دة دووبارة بكاتةوة تةنها دةتوانَى بَلَى ثشتطريى فاَلن 
جةةار  يةةةك  تةةةنها  تةةوانَى  نةةدامَيك دة هةةةر ئة ضةةوار  بابةتة ضِر دةكاتةوة كة خراوةتة روو نابَى شتى تر بَينَى، 

بةةني لةسةر هةر بابةتَيك بدوَى، بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان هةمووما يةةة دة مةةاددة قانووني ئةةةم  ن ثابةندى 
كةةاروان(،  كةةاك ) يةَةت،  منةةان دةب سةةة كرد تةنها لةبةر ئةوةى كة كاتةكة دابةش بكةين وة هةموومان دةرفةتى ق

 فةرموو.
 بةِرَيز كاروان عبدالرمحن عبداللة: 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
تةةةواوى ( بِرطةى ضوار خاَلى يةك54من ئةطةر دةرفةت بفةرمووى ماددةى ) بةةة  كةةة  كةةةم ماددة ةم تةواوى دة

( خولةك زياتر بدوَى، بَيجطة لةو دانيشتنانةى تايبةت بة طفتوطؤكردن لةسةرثرؤذة 3ئةندام بؤى نيية لة )
شةةتنة  ئةةةو داني يةةة  ثةةَيم وا تةةَى،  نةةديان دةدا سةةةرؤكايةتى تايبةمتة سةةتةى  شةةتنانةى دة ئةةةو داني ياساى بووجة و 

يةةان  ،ية خؤشتان واتان فةرمووةتايبةمتةندييةكى ئَيجطار زؤرى هة بةةة ذ ضونكة بابةتَيكى دارايية ثةيوةستة 
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ضةةةند  لةةة  يةةاتر  تةةوانني ز ثةةةيرةو دة بةةةطوَيرةى  يةةة  ثةةَيم وا يةةة  سةةتان، بؤ هةةةرَيمى كورد يةةانى  قةةووتى هاواَلت و 
 خولةكَيك قسة بكةين، سوثاس.

 :ق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمانئبةِرَيز د.رَيواز فا
بةةةرَيزان سَى دةقة بةسة، سَى دةقة  كةةا،  سةةيار ب تةةوانَى ثر كةةا دة سةةيار ب بؤ هةر ئةندامَيكى ثةرلةمان بيةوَى ثر

سةةانية يةةةك  قةةة و  سةةَى دة كةةا،  سةةة ب قةةة ق سةةَى دة يةةة  بةةؤى هة لةةةمان  مةةة  ،ئَيستا هةر ئةندامَيكى بةرَيزى ثةر ئَي
َى ئةوةى ناضارين بيرِبين بؤ ئةوةى هةر هةمووتان بتوانن قسة بكةن )منى( خان كات دةطرَيتةوة، كةس نةَل

 من سَى دةقة نةبوو لةبةر ئةوةى ئةم كاتةكةمان بؤ دةطرَيتةوة. )د.حمى الدين(، فةرموو.
 بةِرَيز حمى الدين حسن يوسف: 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
ئةةةو  كةةةم،  وَيراى دةست خؤشيم بؤ ليذنةى دارايى وة بةخَيرهاتنى وةزيرة بةرَيزةكان و ستافى حكومةت دة

قةةةيرانى  راثؤرتةى نوسراوة لةةة  خةةؤى  يةةاتر  بةةةاَلم ز يةةة،  ثةةؤرتى داراي شةةانةكةى را راثؤرتَيكى باشة، بةاَلم ناوني
ضةةاو  هةةةرَيم لةبةر ئةةابوورى  سةةَيكتةرةكانى  هةةةموو  بةةَى  كةةةين دة ئةةابوورى دة سةةى  دارايى داوة خؤ دةباية كة با

ضةة خةةى بطرَى، لة سااَلنى رابردوو لة كابينةى رابردوو بؤ ماوةى سَى ساَليش ثاشةكةوتى موو بةةةاَلم نر كةةرا،  ة 
شةةةية  ئةةةو كَي نةةةمانتوانى  سةةان  بةةةاَلم دي شةةدابوو،  سةةتَيكى با لةةة ئا سةةوماتيش  بةةاج و ر نةوت بةرز بوو داهات و 
ئةةةو  سةةى  كةةةم ضارةنوو مةةادةبوان، ية بةةةرَيزان ئا بةةؤ  ضارةسةر بكةين من ئةوةى باسى دةكةم هةندَى ثرسيارة 

سةةةرف ضوار سةد مليارةى كة حكومةتى عرياقى رةوانى كردبوو  ضةةؤن  هةةات؟  سةةةر  ضةةى بة بؤ مانطى شوبات 
%(ى مووضةى فةرمانبةران و خانةنشينان ثشتى بة ض 21كرا كة دةبواية بدرَى بة مووضة؟ ئةو لَيرِبينةى )

ئةةةو  شةةى  يةةا توو هةةةموو دون لةةة  ئةةابوورى  بةةارى  كةةة  نةةني  هةةةموومان دةزا كةةراوة  كةةة  ياسايةك بةستاوة؟ ئةوةى 
كرا كة مةبدةئَيكى  سلطاتا دوَينَى بةرَيزت ئاماذةت بة مةبدةئى فةصلى قةيرانة بووة بةاَلم لةطةَل ئةوةشد

طةةةى  لةةة رَي يةةة  سةةادانان دةبوا سةةةاَلتى يا سةةةاَلتى دادوةرى وة دة ضةةةى دة نةةى موو خةةةوة بِري بةةةاَلم بةدا مةةة،  عا
سةةايى  تةةر هةردوو دةسةاَلتةكة دا نةك حكومةت بة بِريارَيك لة ئةجنومةنى وةزيران ئةو كارةى بكردباية، يا

ضةةةى  نةةةوةى موو كةةةم كرد طةةةَل  مةةن لة ضةةةندة  بةةِرى هةر دةبوو ئةطةر خؤيان ئةو دوو دةسةاَلتة ئةو بِرةيان 
سةةت  يةةان درو لةةةالي هاواَلت يةةةكى  سةةتى نيطةراني كةةة بةرا حةةةوت مليارة سةةت و ئةو ثلة بااَليانةم، بِرى قةرزى بي

بةة نةةدى  تةةر ثةيوة ئةةةوةى  كةةرين،  شةةينانةوة كردووة، ئَيمة نةوت دةفرؤشني ياخود نةوت دة ضةةةى خانةن ة موو
يةةة يةةارى ) ،هة مةةانطى ئا ضةةةى  سةةتا موو تةةا ئَي يةةن  ثةةدا دةذ كةةى زؤر خرا لةةة دؤخَي سةةتى  يةةان 2019بةةةاَلم بةرا  )

وةرطرتيية وة ئةو هاواَلتييةى لة نؤرةى وةرطرتنى مووضةكةيدا طيانى لةدةست دا لة هيض دونيادا نيية كة 
جةوة هةية لة دةى ثةيوةندى بة ناردنى ثرؤذة ياساى بوومووضة تاكو ساَلَيك و دوو مانط دوا كةوتبَى، ئةو

لةةةمان 2014) بةةؤ ثةر تةةايى  يةَةرةى كؤ مةةةت ذم تةةانى حكو كةةةم دةي يةةةنى  نةةاردراوة بةال نةةة  سةةتا  تةةاوةكو ئَي (ةوة 
بةةةاَلم  كةةا،  سةةةرف دة يةةؤن دؤالر  يةةان مل كةةا دة ثةةرؤذة دة يةةان  بنَيرَى، ضونكة حكومةت ئَيستا دةستى كراوةية دة

كةةةين بةبَى ئةوةى ثةرلةم نةةةوت دة هةةاتى  سةةى دا مةةة با نةةةوت ئَي تةةر  هةةاتى  يةَةت، دا نةةة ب ئةةةو بابةتا طةةادارى  ان ئا
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كةةؤى  ،ضةندة؟ ضونكة وةزارةتى دارايى تةنها وةزارةتى سامانة سروشتييةكان ثارةى دةداتَى بةاَلم ئةوةى كة 
ضةةَيتة ،داهاتة ناضَيتة طةجنينةى طشتى يةةة ب هةةات هة ضةةى دا كةةةم هةر ئةةةوة دة نةةةى  بؤية من ثَيشنيارى  طةجني

يةةة  ثةةَيم وا طشتى، دواتر خةرج بكرَيتةوة، داهاتى ال بةال رؤذانة دةيان و سةدان تانكةر نةوت دةفرؤشرَى كة 
تةةةكان  هةةةموو داها ئةوة داهاتَيكى بةهةدةر دةدرَى، كة باسى سةرجةم داهاتةكان دةكةين ثَيم واية كة دةبَى 

 وثاس. بضَيتة خةزَينةى طشتى وة سامانة سروشتييةكان، زؤر س
 :ق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمانئبةِرَيز د.رَيواز فا

 زؤر سوثاس، كاك )لقمان(، فةرموو.
 بةِرَيز لقمان محد حاجى: 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

كةةة  كةةةم  يةةى ب بةخَيرهاتنى وةزيرة بةرَيزةكان دةكةين، من دةمةوَى ثرسيارَيك ئاراستةى بةرَيز وةزيرى دارا
سةةتان لة ماوةى رابردوو هةر قةي هةةةرَيمى كورد مةةةتى  رانَيك رووبةرووى هةرَيمى كوردستان دةبَيتةوة، حكو

يةكسةر ثةنا ئةباتة بةر بِرينى مووضةى فةرمانبةرانى هةرَيمى كوردستان بؤ داثؤشينى كورت هَينانى ئةو 
نةةابَى  سةةةر  مةةة ضارة كةةة بة شةةدا طرفتة لةةة راستي بوودجةيةى كة لةبةر دةست حكومةتى هةرَيمى كوردستانة، 
نةةةةة وة  خةةةةراث بةرَيوةبرد لةةةةة  يةةةةة وة  لةةةةة طةندةَلي كةةةةة  نةةةةني طرفتة يةةةةةكمان روون و رةوان دةزا هةةةةةموو ال
لةةة  بةةةرفراوان  سةةاحةَيكى  كةةةين مة بةةةرهَينان ب سةةاى وة سةةةيرى يا طةةةر  بةةردوودا ئة لةبةهةدةردانة، لةماوةى را

كةةة زةوى لةناو ثايتةختى هةرَيمى كوردستان براوةتة كؤمثانيا جؤربةجؤرةكان، دراوةتة زا يةةةكان  نكؤ ئةهلي
ثةةةنا  تةةةنها  سةةتان  هةةةرَيمى كورد مةةةتى  طةةةر حكو نةةةهاتوون ئة بةةةكاريش  ئةطةر حكومةت ئةمانة تاكو ئَيستا 
نةةة  لةةة قةيرا شةةَيك  تةةوانَى بة كةةةم ب صةةةور دة لةةةنى، تة شةةكرا و عة يةةةدةَيكى ئا يةةةن مزا شةةنت لةال بةةةر فرؤ بباتة 

تةةى دا يةةة وةزارة مةةن ئةوة سةةيارى  كةةا، ثر سةةازي داراييةكانى ضارةسةر ب بةةؤ ضاك هةةاتوو  بةةؤ دا ضةةيية  نةةى  يةةى ثال را
هةةات  خةةةرجى دا سةةتيدا  لةةة را ضةةونكة  تةةةكانيش  لةةةبوارى داها ثةةةنادا وة  لةةة  كردنى ريشةيى لةبوارى خةرجى 

 ضاكسازى راستةقينة لة داهات دةكرَى نةك لة خةرجييةكان، زؤر سوثاس. 
 :ق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمانئبةِرَيز د.رَيواز فا

 خان، فةرموو. زؤر سوثاس، )شريين(
 بةِرَيز شريين امني عيدالعزيز: 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
سةةةربكرَيت و بو سةةةى لة كةةة ق ثةةرس  تةةرين  طةةرينط  يةةةدا  يةةةكرت وديارة لةم ثرسة هةنوكة شةةتطريى  يةَةت و ث تر

لةةة  يةَةك و  لةةة دؤخ لةَةَين  ئةةةتوانني ب كةةة  سةةتانة  هةةةرَيمى كورد خةةةَلكى  ئةةابوورى  خةةى  بكةين، بةراستى ثرسى دؤ
ئةةةكا بارَيك سةةت  ى زؤر خراث و سةختا خةَلكى هةرَيمى كوردستان ذيان بةرَي ئةكا وة ثرسى مووضةية، ثَيوي

بةةؤ   كة ئَيستا نوَينةرانى بةرَيزى حكومةتى هةرَيى كوردستانن لة ثةرلةمانى كوردستان بريارى جدى بدرَى، 
هةةةرَيمى  بةةةرانى  ضةةةى فةرمان سةةى موو تةةوانرَى ثر لةةة ئةوةى بة هةر رَيكارَيك بَى ب كةةرَى،  بةةني ب سةةتان دا كورد
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نةةةبووبَيت ثةةارة  نةةةبوونى  تةةى  لةَةني طرف سةةةد ب  ،راستيدا لة هةرَيمى كوردستان ئةتوانني بَلَيني رةنطة سةد لة 
هةةةر  مةةةت بة يةةة حكو سةةتى، بؤ يةةة بةرا شةةةفافى هة تةةى نا نةةدةَلى، طرف تةةى طة لةةةتى، طرف تةةى ناعةدا بةةةَلكو طرف

مةةة بيانوَيك بَى كة رةسيدى ثَيويستى لةبةر دةست ني ضةةة ئَي سةةتى موو لةةة لي هةةةر  ية بؤ دابينكردنى مووضة 
يةةة مةةان هة ضةةة خؤر صةةور موو يةَةك و ق ضةةةخؤرى  ،مليؤن سةةةدةها موو يةةةدا  ئةةةم ريزبةندي نةةدى  بةةةاَلم لةنَيوة

مةةةتى  بةةؤ حكو يةةة،  ضةةةَيكى هة لةةة موو يةةاتر  خةةؤر ز ناياسايى، سةدةها مووضة خؤرى وةهمى، سةدةها مووضة 
ئةةةوةى هةرَيمى كوردستان دةست و برد ناكا  بةةؤ  سةةازى،  ثةةرؤذةى ضاك سةةثاندنى  لةةة ضة سةةازى  ثةةرؤذةى ضاك لة 

طةةرن،  يةةان وةرب سةةةنى خؤ ضةةةى رة مووضة خؤرانى راستةقينة بتوانن شايستة داراييةكانى خؤيان ياخود موو
ضةةوار  خةةؤى  سةةتان  هةةةرَيمى كورد مةةةتى  بةةاج وة هةرحكو يةَةدانى  بةةة ث نةةني  نةةد  كةةة ثابة سةدةها كؤمثانيا هةن 

لةةة  كةةردووة  يةةارى دةر بةةوارى بِر ضةةؤتة  نةةة نة ضةةى ئةما طةةومرط بؤ بةةاج و  سةةتنةوةى  بةةؤ رَيكخ بةةابَلَيني  هةةات،  دا
هةةةرَيمى  مةةةتى  بةةؤ حكو كةةرَى  بةةةدى دة ضةةيةتى  سةةنوورييةكانا قاضاغ لةَةة  لةةة خا لةةةنى  جَيبةجَيكردنةوة؟ بةعة
يةَةك  كةةة هَيز نةةةيتوانيوة  ضةةى  طةةرَى؟ بؤ يةةة راب ئةةةم رَيطر بةةةرَيت و  سةةة  كوردستان نةيتوانيوة دةست بؤ ئةم ثر

كةةى بة سةةتانةوة هَيزَي لةةةمانى كورد كاربَينَى ئةطةر ثَيويست بكا ثَيويست دةكا لةم ثةرلةمانة بةرَيزةوة لة ثةر
لةةة  سةةنوورييةكان  لةَةة  يةةةتى خا ئةةةوةى ئةمن بةةؤ  ثةةارتى  يةةةكَيتى و  يةَةزى  لةةة ه بةةَى  بةةةدةر  يةَةك  شةةتمانى، هَيز ني

يةَة هةةيض هَيز سةةا  سةةةرووى يا لةةة  سةةةاَلتى ئةستؤيدا بَى هيض هَيزَيك نةبَى بةدر بَيت  لةةة دة بةةَى  بةةةدةر  نةةةبَى  ك 
يةةَةك  بةةا مانط كةةةن،  سةةةنوورييةكان دة لةَةة  لةةة خا ضةةةيةتى  شةةكرا قاضاغ بةةة ئا سةةةتان  هةةةرَيمى كورد مةةةتى  حكو

كةةةم ) يةةةنى  طةةرين ال سةةنوورييةكان را لةَةة  لةةة خا ضةةيةتى  تةةةوة 50قاضاغ سةةتان بطةرَي هةةةرَيمى كورد هةةاتى  %( دا
ضةةةى )20) تةةوانني موو تةةةوة ب خةةؤرا50%( بطةرَي ضةةة  نةةة %( موو لةةة جةذنا بةةةر  بةةةم  سةةتان  هةةةرَيمى كورد نى 

يةةار  حةةةوت مل سةةت و  سةةتان  شة دابةش بكرَى. من ضةند ثرسيارَيكم هةية بؤ تيمى حكومةتى هةرَيمى كورد
مةةةتى  لةةَيني حكو يةةاخود ب غةةداوة  مةةةتى بة يةةةن حكو سةةاَل لةال ضةةوار  لةةة  يةةاتر  شةةمةرطة ز سةةتةى ثَي نةةارى شاي دي

سةةتى سةةتان  عرياقةوة راطرياوة، بةهؤى نةناردنى لي هةةةرَيمى كورد مةةةتى  بةةؤ حكو شةةمةرطة  سةةتى ثَي شةةةفافى لي
كةةرَى؟  بةةني ب بةةؤ دا يةةةيان  سةةتة داراي ئةةةو شاي ئةةةوةى  بةةؤ  عةةرياق،  مةةةتى  بةةؤ حكو ئامادة نيية ئةم ليستة بنَيرَى 
بةةة  سةةتان  لةةةمانى كورد تةةة ثةر جةةة نانَيرَي سةةاى بوو مةةاىل و يا بةةةيانى  سةةاَلة  حةةةوت  حكومةتى هةرَيم زياتر لة 

ضةةةندن شةفافى تةنانةت  ضةةني وة  سةةتان  هةةةرَيمى كورد ئَيمة ثةرلةمانتارانيش نازانني سةضاوةكانى داهاتى 
 وة لةكوَيوة دَين وة ضؤن خةرج دةكرَى.

 :ق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمانئبةِرَيز د.رَيواز فا 
 )د.بذار(، فةرموون.
 بةِرَيز بذار خالد عبداللة: 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةيار ب ناظَى خودَى مةزن و د لؤظان، خبَيرهاتنا وةزيرَيت برَيز دكةم شاندَى ئةجنومةنا وةزيران، من دوو ثر
خةةاال دوو 13هةنة بؤ بةرَيز وةزيرَى دارايى ثرسيارا ئَيكَى ماددا ) يةَةك و  خةةااَل  يةَةك  طةةة  سةةازيدا بر سةةا ضاك ( يا
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خةةؤرا ل دظان هةردوو خاالدا ل برطةيةدا يةفسةَل ضةوانيادا ظةكرنا حسابةكا بانقى دَيتة ك ضةةة  بةةؤ موو رن 
بةةؤ  كةةا  سةةت دةرب يةَةت ثَيوي كةةو رَينما يةةى  تةةا دارا يةةة وةزارة سةةةاَلت بر ئةةةو دة يةَةك   طةةة  سةةى بِر هةةةم نةف خةةاال دوو 

سةةا ضا نةةاغ يا شةةتيية ض قؤ ظةةة طةي يةةا ئة سةةابَى، ئا ظةةَى حي ضةةوة جَيبةجَيكرنا ضةوانى ميكانيزما ظةكرنا  سةةازى  ك
بةةةةجَيكرن يةةةبةةةوارَى جَي بةةةةرَيز وةز سةةةيارا دوَى  خةةةؤر ، دوو ثر ضةةةة  خةةةةلك و موو يةةةةنى  سةةةتة  يةةةى را رَى دارا

طةةةر  هةةاتى ىَل ئة مةةة دا مةةةتا  سةةةر حوك كةةةن ب فةةَى د ظةةى زرو تةةا  سةةتانَى موراعا هةةةرَيما كورد بةةةرَيت  فةرمان
طةةةر  حةةةىَل ئة ظةةَى مةر بةةوو  جةةارَى  تةةة دان  كةةاش بَي شةةكلةكى  بةةةرا ب شةةكةوتَى فةرمان كةةو ثا سةةتيحالةتَيدابيت  ئي

تةةةعامولَيت حكومةت بشَيت سيستةمةكى يا هزرَيت هة يةَةت  شةةَيت ب بةةةرى ب شةةةكةوتَى فةرمان ندَى دا بكات ثا
دطةل حكومةتَى بكات هةر ض نةبَيت ل سةر ئةو دةولةت حكومةتَى ل سةر هةى مةسةلةن حةقى كارةبَى يا 

كةةات مةةةتَى ب يةَةت حكو مةةةت و دائري طةةةل حكو تةةةعاموىَل ل نةةة  يةةَى مرورَي يةةا  نةةة  سةةوماتَى بةلةدية ظةةَى  ،ر ظةةة  ئة
تةةة م سةةةكى دا حةةةىَلنةفة ظةةى مةر بةةؤ  خةةؤرا  ضةةة  لةةدةظ  ،وو مةةةتى  ثةةارةى حكو نةةة  مةةةنتيق نيي سةةتى  ضةةونكة را

لةةدةظ  خةةؤرَى ذى  ضةةة  مةةافى  موو جةةى  بةةل  بةةةىَل بلمقا كةةات  خةةاز ب كةةاش  ذدا شةةَيوةيةكى  يةةت ب بةةةرى ب فةرمان
شةةَيت  بةةةس د حكومةتَى بيت خةلك ذى مراعةتَى حكومةتَى بكات ذ تةلةب ناكا نةكة كاش وى  ثاشةكةوتى 

 ذم بؤ هةندَى ثيضةكا بوارَى دارايى مووضة خؤرَى ذى سيظيك بيت، زؤر سوثاس. بةرةكى بكو
 :ق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمانئبةِرَيز د.رَيواز فا 

 سوثاس كاك )د.بذار(، كاك )ضيا(،فةرموون.
 بةِرَيزضيا محيد شريف: 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
فةةةتى من يةك ثرسيار بؤ جةنابى وةزيرَيت هةبوو ل خالةكا ثة طةةةر دةر هةةةبوو ئة تةةة  يرةو ل سةر جةنابَى 

شةةتى  جةةودايى ث فةةةرقو  بةةى  بدةية، من خاال ثةيرةويا من ئةوا كة جةنابى تة بةخَيرهاتنا هةمى ميوانَى كر 
 هةنطَى خبريهاتنا سكرتَيرا كرو ثشتى هةنطى خبَيرهاتنا وةزيرى ثةرلةمانى

 :ق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمانئبةِرَيز د.رَيواز فا
 تة ئةبوو لة ثَيشا بةخَيرهاتنى وةزير بكةم دروسس

 بةِرَيزضيا محيد شريف: 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

نةةدامى  ظةةاال( ئة هةةات، )د. ظةةاال(  نةةاوى )د. سةةكرتَيرَى  شةةتى  يا نسبةت )د.ظاال( ئةوة ضةندين جارة تكرار بينت ث
سةةت ثةرلةمانى بووية يةكةمني سةرؤكا ثةرلةمانى بووية، جهَيى رَيزَيية ذ بةر  مةةة درو كةةؤىَل  نةةدَى ثرؤتؤ هة

 بى.
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 :ق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمانئبةِرَيز د.رَيواز فا
كةةة  مةةةى كارة سةةتمة بةرنا بةةةر دة مةةن لة ئةةةوةى  كةةةين  سةةاب نا بةةؤ حي قةةةت  مةةةوة دة ئةوة با جوابى ئةوةت بدة

سةةت يةةةعنى لةسةر ئةساسى ئةوة خوَيندمةوة )د.ظاال(ى تيا نةبوو، دواتر بريم كةوتةوة ئةويش لَيرةية درو ة 
 قةبوولة.

 بةِرَيزضيا محيد شريف: 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لةةةفيزيؤنا  شةةَى تة طةةرينط لشا هةةةرى  خةةاىل  يةَةدا  بةرَيزجةنابى وةزيرى من  يةك ثرسيار هةية ل هةمى دونيا
كةةا  ضةةاظدَيرى د خةةةَلك  كةةة  يةةة  ضةةة ئةوة شةةرتين نو يةَةدا با كةةة لتةلةفيزيؤن شةةن نو هةةةرى با ضةةةيَى  كةةةظن نو دةرد

ظةةة بةثةلة كة نطَى مووضةى ظى هةيظَى دَيـة دابةش كرن، يان خشتةيَى مووضَى كةنطى دَيتة دابةش كرن ئة
ظةةى  لةةةفيزيؤنَى  طةةرينط لتة ضةةَى  نةةة نوو وةكو حةقةكى هةمى هاواَلتيية ثَيتظى بيت ئةظ مووضة ض جارا نةب

حةةةتا ض يةةة  ئةةةظ  مووضة هةر كةسةكى مووضة خؤ وةرطرت، من ظى ثرسيار بكةم ئايا طرَينتى كةنطي مةةان  زة
نةةا ) نةةد كر ئةةةظ توو يةةا  كةةرن ئا بةةةش  تةةة دا لةةة بَي بةةَى ثة شةةتة و  بةةَى  خ ضةةة  يةةت و 21موو بةةةردةوام ب ضةةةند   )%

 طرينتية ض هةى ملووضةى هاواَلتيا ل كوردستانَى، زؤر سوثاس.   
 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان

 زؤر سوثاس، كاك مةال )ويسى(، فةرموون.
 سعيد ويسى: بةِرَيز ويسى 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
هةةةرَيمى  مةةةتى  بةناوى خواى طةورةو ميهرةبان، ضةند ثرسيارَيكم هةية ئاراستةى وةزيرة بةرَيزةكانى حكو
هةةةموو  نةةد  سةةتان راى طةيا هةةةرَيمى كورد مةةةتى  سةةةرؤكى حكو بةةةرَيز  بةةردوودا  كوردستان بكةين، لة ماوةى را

طةةرينط هاواَلتييةك لة هةرَيمى كوردستان ما طةةةريَيكى  مةةةش كاري فى خؤيةتى حيسابى بانكى بكاتةوة كة ئة
لةةة  بةةانكى  سةةتةمى  هةةةميش سي كةةات وة  سةةت دة هةةاواَلتى درو مةةةت و  و ثَيويست بوو هةم متمانة لةنَيوان حكو
كةةةى  بةةةر و  تةةة  هةرَيمى كوردستان بةرةو ثَيش دةبات ئايا وةزارةتى دارايى ض رَيكارَيكى بؤ ئةو بابةتة طرتؤ

سةةوود ئةو سيست سةةتةمةوة  ةمة كارا دةكرَيتةوة وة ئةطةر كاراش كراوة ئايا دةكرَى هاواَلتى لة رَيطاى ئةو سي
ضةةةى  لةةة موو شةةم  وةربطرَيت و بتوانَى قةرزةكانى خؤى لةطةَل حكومةت يةكال بكاتةوة؟ ثرسيارى دووةميني

ئةةةو %(ى مووضة براوة ئايا ئةمة ثاشةكةوتة يان قةرزة ال21مانطى شوباتى ئةم ساَل ) يةةا  ى حكومةت؟ وة ئا
يةةة  نةةى هة مةةةت ثال شةةم حكو سةةيارى سَييةميني نةةا؟ ثر يةةان  لَيربينة لة مانطةكانى داهاتوودا دووبارة دةبيتةوة 
يةةاد  تةةةكان ز مةةةش داها كةةة ئة تةةةوة؟  يةَةك خبا هةةانى ر سةةتانداردى جي بةةة  دةروازة سنوورييةكان و طومرطييةكان 

و هةروةها سنوورَيكيش بؤ هةموو ئةو كةس و اليةنانة  دةبن و رَيطرى لة قاضاخ هَينانى كةلوثةل دةطريَيت
بةةةكاربهَينَى،  سةةى  دادةنرَيت كة دةيانةوَيت داهاتى دةروازة سنوورييةكان و طومرطييةكان بؤ بةرذةوةندى كة

 ئايا لة ئَيستادا حكومةتى هةرَيمى كوردستان كارى لةسةر ئةو بةَلَينة كردووة يان نا؟ زؤر سوثاس.
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 :فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان بةِرَيز د.رَيواز
 (، فةرموو.عثمانزؤر سوثاس، كاك )

 على مسايل: عثمان بةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

يةة خةةةوة  يةةة بةدا طةةةَل ابةناوى خواى بةخشندةى ميهرةبان، وَيراى ئةو هةموو قةيرانة داراييةى كة هة نى لة
لةةة مةةةى  ئةو هةموو داهات و ئةو هةموو سةرضاوة داهاتةى كة  لةةة قي كةةة  نةةةى  ئةةةو واَلتا يةةة  مةةة هة تةةى ئَي واَل

يةةن و  بةةةر دز خةةةوة لة بةةةاَلم بةدا يةةة،  يةةان ني سةةتان داهات هةةةرَيمى كورد نةةدةى  شةةةكةوتندان هة قةةةدوم و ثَي تة
سةةتى  مةةة راى بةردة نةةة دةخية مةةن لَيرا كةةوذَى  طةندةَلى واى كردووة كةوا خةَلك خؤى خبنكَينَى، خةَلك خؤى ب

يةةان هةموو نوَينةرانى طةىل كو هةةةرَيم  ردستان ئايا كاتى ئةوة نةهاتووة كة ئةم حكومةتة بةرَيزة حكومةتى 
نةةةوة هاو كةةة لَيرا طةةةَينَى  يةةى راى ب بةةةرَيزةى دارا مةةوةزيرة  يةةةوة وئ لةةةرووى داراي سةةتان  هةةةرَيمى كورد يةةانى  اَلت

ثياوَيك سى ساَلى ئينهيارى هَيناوة، وةاَل لةناو خةَلكى روومان نيية، برؤين لةبةر مووضة و لةبةر قةيران و 
 شةرمم بةخؤمة بضمة ناو ئةو ئاوةدانيية جةنابى اَلخزمةت هةية ئَيستا دوو سةد هةزارى رةوا نابينن، وةل

يةةارى  كةةة ئينه نةةةبَى  تةةةمامان  خةةةَلك بة وةزير زؤر سوثاست دةكةم كةوا ئةو راطةياندنة رابطةَينى بؤ ئةوةى 
 وة، زؤر سوثاستان دةكةم.هةرَيمى كوردستان بةراستى سةدا سةد فةشةىل هَينا

 بةِرَيز رَيواز فائق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:
 سَيدةرى(، فةرموون. عثمانسوثاس، كاك )

 كريم سوارة:  عثمانبةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةؤ  شةةنيارَيكم  مةةن ثَي يةةارة  كةةةين، د يةةران دة مةةةنى وةز لةةة ئةجنو هةةةظااَلن  بةةةرَيزةكان وة  يةةرة  بةخَيرهاتنى وةز
بةةاجى جةةةنا ئةةةوةى  بةةؤ  يةةة  مةةةت هة لةةة حكو بةةرادةران  هةةةروةها  يةةى وة  يةةرى دارا بةةؤ وةز نةةاوخؤ  يةةرى  بى وةز

نةةةى  ئةةةو كاتا يةةةى  بةةةو ثَي تةةةوة  خانووبةرة لة ئَيستادا خةَلكانَيكى زؤر هةن باجَيكى زؤريان بةسةردا كةوتؤ
بةةةرز خةةانوو زؤر  كةةرَى ى  بةةاجَيكى زؤر  ثَيشوو كة ئةو زةمانةى كة عةرةبَيكى زؤر لةو ناوضانة بوو  بةةوو وة 

يةَةذةكان  هاتؤتة سةر كؤمةَلَى خةَلكى زؤر، بةتايبةتى كةس و كارى شةهيد و خةَلكى تر لة هةموو ضني و تو
هةةةر  سةةتا  كةةرَى داوة ئَي يةَةك  بةةة مليؤن يةةان  هةةةزار  سةةةد  كة لةو كاتانةدا باجةكان خةَلك هةية خانوَيكى بة نؤ 

سةةةد هةمان خانووة بةاَلم لةبةر ئةوةى باجةكةى ثَي هةةةزارة، دوو  ثةةةجنا  سةةةد و  كةةةى  نةدراوة ئَيستا مانطانة
نةةةدةى  تةةةواوةتى  بةةة  كةةة  تةةاوةكو ثارة لةَةَين  بةةدات دة شةةووتر  كةةو ثَي هةةةر وة هةزارة دةبَى مانطى مليؤنَيك دينار 
ضةةؤليش  هةةةر  بةةةى زؤرى  يةةة زؤر ضةةؤَلة، لةوانة كةشف ناكرَيتةوة بؤ ئةو خانووةى كةوا كرَى ى تياية ياخود 

ئةة بةةةر  ئةةةو بَى، لة قةةابيلى  لةةة م شةةتانة  جةةؤرة  ئةةةو  هةةةموو  بةةا وة  ثةةارةى كارة ئةةاو وة  ثةةارةى  يةةة  مةةان وا ةوةى ثَي
مةةةت  يةةةك حكو كةةةوا لةال سةةتان  خةةةَلكى كورد يةةانى  سةةةر هاواَلت سةةتا لة يةةة ئَي كةةةوا هة ضةةةى  شةةةكةوتى موو ثا

سةةاب قةرزدارى خةَلكة، لةاليةك خةَلك قةرزدارى حكومةتة، ثَيم واية هاوسةنطييةك بكرَى لةو نَيوا نةدا حي
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كةةردن  لةةة  بكرَى بةو ئةو قةرزة لةجياتى ثاشةكةوتى مووضةو لة جياتى ئةو شتانة وةرطريَى وة هةروةها ثة
هةةةرَيمى  بةةةرانى  سةةتادا فةرمان لةةة ئَي كةةة  بةةةران  ضةةةى فةرمان نةةاو موو لةةة ثَي نةةدى  هةةةرَيم و ناوة كةةةوتنى  لة رَي

نةةةوة  سةةيان كوردستان بةراستى رووبةرووى قةيرانَيكى زؤر دذوار بوو بةةرادةران با كةةو  هةةةموومان وة مةةةش  بة
بةةةدةين  هةةةةوَل  سةةةتاندا  خةةةةَلكى كورد مةةةةاَلنى  لةةةةناو كؤ نةةةةوة  يةةةةكى زؤر بووي بةةةةرووى ئيحراجي كةةةرد روو
كةةةين،  بةةني ب سةةتان دا هةةةرَيمى كورد ضارةسةرَيكى بةثةلة بكرَيت، بؤ ئةوةى بتوانني مووضةى فةرمانبةرانى 

يةَةت بؤ مةسةلةى داهاتيش زؤر جار شت هةية بؤ منو نة ثَيويستة ناوضة طةشتوطوزارييةكان بة ياسا رَيكبخر
لةةة  شةةتيارى  نةةاى طة هةةةزار بي شةةتا  حةةةفتا هة لةةة  يةةاتر  يةةة ز سةةتادا لةوانة لةةة ئَي و وة رسوماتيان لَيوةربطريَى كة 
يةَةك  شةةتيارى ر ضةةةَيكى طة هةمووناوضة جيا جياكانى هةرَيمى كوردستان، ئةمة بةشَيوازَيكى ياسايى وةكو ناو

خةةاوةنى خبرَيت و ر بةةة  يةَةت  سةةتان دةب هةةةرَيمى كورد مةةةتى  تةةر حكو جةةارَيكى  سوماتيان لَيوةربطريَيت بةمةش 
يةةاخود  يةَةت؟  داهاتَيكى باشرت، هةروةها مووضةى داهاتووى فةرمانبةرانى هةرَيمى كوردستان ئايا لَيرِبينى دةب

 لة ماوةيةكى نزيكدا ئةدرَيت؟ تكاية وةاَلمَيكى ئةم ثرسيارانة، زؤر سوثاس. 
 :ةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمانب 

 (، )ئاشنا( خان، لَيرة نيية، كاك )جةالل( فةرموون.عثمانسوثاس، لة سَى دةقةى تةواو تةواوى كرد كاك )
 الل حممد امني: بةِرَيز ج

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
سةةتان، بةناوى خواى طةورة، بةخَيرهاتنى ستافى حكومةتى هةرَيمى كوردستان دةك لةةةمانى كورد بةةؤ ثةر ةين 

مةةاددةى ) بةةة  سةةت  بةةة ثشتبة مةةةوَى  مةةن ئة لةةة  يةةران 33وال مةةةنى وةز ثةةةيرةوى ئةجنو لةةة  كةةةم  طةةةى ية ( بِر
شةةَيلى بةرامبةر ئةو كةسانة دةطريَيتة دةستثَيبكةم ديارة ئةو ثةيرةوة مولزةمى كردووة كة رَيكار كةةة ثَي بةر 

طةةاى 2020سةةاَلى )(ى 2بِرطة و بابةتةكانى ياساى ضاكسازي ذمارة ) مةةةنى ثارَيز ئةةةمرؤ ئةجنو هةةةر  كةةةن،  ( ب
شةةَيلى دوو 59سلَيمانى كؤبوونةوةى ذمارة ) يةةة ثَي لةةةو كؤبوونةوة بةةةرَيزتان  طةةادارى  بةةؤ ئا مةةدا  (ى خؤى ئةجنا

ئةةةوةى  بةةؤ  يةَةداوة،  يةةان ث مةةةزراوة دةنط ماددةى ئةو ثةيرةوة كراوة بةوةى سَى بةرَيز كة دانةيةكيان هةر دانة
تةةة بةرَيو تةةةوة ببَي سةةانةوة ببَي ئةةةوةى دي بةةؤ  جةةة  جةةة ثَين مةةؤزةفى دةرة شةةيان  يةةةك، دانةَيكي بةةةرى ناحية ة

سةةلَيمانى طةةارى  طةةرى ثارَيز تةةة جَي ئةةةوةى ببَي بةةؤ   ،بةرَيوةبةرى ناحيةَيك دانةَيكيشيان مؤزةفى دةرةجة يةكة 
يةَةوة دة3( و)2( )ب( بِرطةى )12ئةمة بؤ خؤتان دةزانن لةاليةك بؤ ماددةى ) كةةة ئ جةةةى ( خمالفة  بةةَى معالة

مةةاددةى ) بةةؤ  فةةة  كةةةوة خمال مبةةةزرَينن، لةالية تةةر دا خةةةَلكى  نةةةوةكو  يةةة  (ى 6ئةم هةموو خمالفة بكةن كة هة
مةةةزرابَيت  سةةَيك دانة يةَةت كة كةةة ناكر كةةةن  فةةى ب سةةيلةمى وةزي ضةةاوى  بةةَى رة قانوونى ضاكسازى كة بةراستى دة

َينمةوة بةس تةنها ناحيةى خةلةكان لة راستةوخؤ دةرةجة خاصى ثَيبدرَى، هةر ئةمةوَى بةبريى ئَيوةشى ب
خةةاص  ماوةى ساَل و نيوَيكى ئةمة سَى كةسى لَيدامبةزرَيت كة لة دانةمةزراندنيةوة راستةوخؤ بووة دةرجة 
سةةى  جةةازةى ديرا سةةَيكيان ئي كةةة كة كةةردووة  وة هةر ئةوةشتان ثَيبَلَيم كةسَيكيان لةوانة ئيجازةى بدون راتبى 

نةةازامن كردووة ئةمرؤش كةسَيكى ترى ل سةةازى  سةةتى ضاك طةةا، بةرا مةةةنى ثارَيز َيدائةمةزرَى بة دةنطدانى ئةجنو
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طةةا  مةةةنى ثارَيز لةةة ئةجنو بةةةرَيزان  لةةة  كةةرد  ضةةوومن  ئةةةوةى بةدوادا ثةةاش  ئةطةر ئَيوة ئاطادارى ئةوة بن وة من 
شةةة  ئةةةبَى، با لةَةة  شةةتَيكى نؤرما يةةةتى  كةةردووة وتوو نةةاوخؤ  يةةرى  بةةةرَيز وةز طةةةَل  سةةةمان لة ئةةةو ئةَلَين طواية ق

مةةة  كةةا ئَي لةةة كاتَي مبةةةزرَى  تةةازة دا خةةةَلكى  بةةؤ  كةةةش  هةةةردوو ماددة لةةة  هةموو خمالفة بؤ ضارةسةر نةكرَى وة 
كةةة  سةةيارى خةَل دةزانني دامةزراندن نيية؟ ئةوة سةبارةت بة ئةو بابةتةى كة بامسان كرد، خاَلَيكى تر كة ثر

لةةة م سةةيارى زؤر  يةَةى ثر بةةوة ج بةةردووش  مةةاوةى را لةةة  كةةرَى  مةةة دة يةَةذى لةةة ئَي تةةة ب ضةةةندة و يةةدياكان وة هةر
نةةةرانى  لةةة نوَي حكومةتى هةرَيمى كوردستان وةاَلمى دايةوة، بةاَلم ديارة لَيرة دةمانةوَى لةشوَينى ثةرلةمان 

سةةاَلى ) لةةة  يةةة  كةةة طوا يةةة  ئةةةويش ئةوة هةةةر 2020خةَلك لة زارى خؤتان ببيستني  شةةتى  فةةةى ط سةةةر كول ( لة
بةةدةن، 2020) وةزيرَيكى بةِرَيز ئوتؤمبَيلَيكى جؤرى ئةةةوة  (ى بؤ كرابَيت، حةز دةكةم روونكردنةوة لةسةر 

قةةةرةبوويان  يةةؤن  يةَةنج مل بةةةرَيزتان ث سةةةوانةكانى  كةةة ثا يةةة  ئةةةويش ئةوة كةةورتى  بةةة  تةةريش زؤر  خةةاَلى  يةك 
يةَةوة  مةةة ئ سةةيارةكةم ئةكة يةةة رووى ثر سةةتة، بؤ ضةةةند را وةرطرتبَى لة كاتَيكدا بؤخؤت ئةمة بة قسة نازامن تا 

سةةتة ئةطةر لةم  كاتى قةيرانة دارايية حةق نيية وابَيت وة ئةطةر واش بَيت ئةوة بؤ ئةندامانى ثةرلةمان را
 ضونكة ساَلَيكى ثَيش ئَيوة ئةندامانى ثةرلةمان.

 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان
 فةرموو شَيخ زاهر.

 : حممد علي ظاهر بةِرَيز
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةةةم بةناوى خو كةةارى  نةةةى ئامادة بةةؤ ليذ سةةوثاس  كةةةم  بةةةرَيزةكان دة نةةة  اى طةورة، سةرةتا بةخَيرهاتنى ميوا
لةةة  هةةات  ضةةاوةكانى دا لةةة سةر كةةردن  سةةازى  بةةةتى ضاك لةةة با تةةة  راثؤرتة، يةكَيك لة خاَلة طرينطةكان ئةم راثؤر

هةةةرَيم سةةتاى  بةةؤ ئَي كةةرَى  بةةةجَي ب طةةةر جَي يةةة ئة ئةةةم بِرطة طةةةى )ح(  سةةتان بِر سةةتان زؤر هةرَيمى كورد ى كورد
يةةة،  خةةةَلكى هة لةةةالى  طرينطة، ئةويش كة مةقاصة بكرَى لةنَيوان قةرزةكانى الى حكومةت وة حكومةت كة 
ئةةاو،  قةةةرزى  كةةو  لةطةَل ئةو بِرة ثاشةكةوتةى كة خةَلك لةالى حكومةتى هةية وةكو قةرزةكانى حكومةت وة

خةةةَلك كارةبا، سولفةى زةواج، قةرزى بضوك، سولفةى عةقار هةر قةرزَي لةةةالى  هةةةيتى  مةةةت  كةةة حكو كى تر 
لةةة  سةةيار  تةةر ثر خةةاَلَيكى  مةةةت،  لةةةالى حكو بةةةران  شةةةكةوتكراوى فةرمان ثةةارةى ثا طةةةَل  يةَةت و لة صةةة بكر مةقا
بةةؤ  تةةةوة  سةةازى دةطةرَي سةةاى ضاك بةةةجَيكردنى يا ئةةةجنامى جَي لةةة  كةةة  يةةةى  بةةِرة ثارة ئةةةو  يةةة  وةزيرى دارايى ئا

سةةتادا  لةةة ئَي كةةة  ضةةةندة  مةةةت  نةةةى حكو بةةؤ خةزَي يةةان  خةةاَلَيكى تر يةةة؟  لةةةبوارى جَيبةجَيكردندا سةةاية  ئةةةو يا
يةةةكانى  سةةتة داراي نةةاردنى شاي كةةةوتن و وة  وةزيرى هةرَيم ئايا لةطةَل بةغدا طةيشتوونةتة ض قؤناغَيك بؤ رَي
كةةان  لةةةالى كؤمثانيا خةَلكى كوردستان؟ خاَلَيكى تريان بؤ وةزيرى دارايى ئايا حكومةت بؤ ئةو قةرزانةى كة 

بةةةرَيز هةية  يةةان  وةرناطريتةوة لة كاتَيكدا ئَيستا حكومةت وةزعى دارايى لةوثةرى خراثي داية؟ خاَلَيكى تر
كةةرَى  شةةيش ب طةةةر دابة يةَةت و وة ئة وةزيرى دارايى دةكرَى ثَيمان بَلَيى كةى مووضةى ئةو مانطة دابةش دةكر

 بة لَيرِبينةوة دةبَيت يان وةكو سيستمى ثَيشوو دةبَيت؟ زؤر سوثاس.
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 :َيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 زؤر سوثاس، )د.زيدان(، فةرموو.

 بةِرَيز زيدان رشيد خان اودل: 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

خةةت  يةَةك ثو ضةةةند خاَل لةةة  كةةةم  كةةةين، بابةتة يةةران دة مةةةنى وةز سةةتافى ئةجنو بةةةرَيزةكان و  يةةرة  بةةةخَيرهاتنى وةز
سةةةر دةكةمةوة يةكةميان بةرَيز وةزيرى د ارايى ئةطةر شاندى دانوستكار لةطةَل حكومةت بةغدا رَيك نةكةوتن ضارة

هةةةر  طةةةر  هةةةرَيم؟ دوو ئة مةةةتى  سةةتييةكانى حكو ضةةة و ثَيداوي نةةى موو بةةؤ دابينكرد كةةرَى  ضةةى دة بةةَى وة  ضةةى دة
يةَة كةةرَى ئ سةةازى دة بةةة بةربةستَيك و الرى نةبوونةك هاتة ثَيش ياساى ضاكسازى، ياخود جَيبةجَيكردنى ياساى ضاك وة 

سةةاى  بةةةجَيكرنى يا لةةة جَي يةةة  سةةتانة هة ئةةةو بةربة يةةةنَيكيان  كةةة ال لةَةَين  سةةتان ب خةةةَلكى كورد بةةة  روون و بة ئاشكاريى 
لةَةة  لةةة خا كةةة  يةةةى  ئةةةو كؤمثانيا بةةة  ضاكسازيدا؟ لة راثؤرتى دارايى ئَيمة خاَلَيكى طرينطى تَيداية كة ثَيداضوونةوةية 

كةةانى سنوورييةكاندا كار دةكةن، بةاَلم من داوا  يةةةن دام دةزطا كةةة لةال دةكةم ثَيداضوونةوة بةو كؤمثانيايانةش بكرَى 
بةةةةو  ضةةةوونةوةش  هةةةةرَيمن، ثَيدا لةةةى  لةةةةناو داخ كةةةرَى  طةةةةَل دة يةةةان لة سةةةتةوخؤ كار نةةةةوة را مةةةةت وة وةزارةتةكا حكو
قةةةةزا و يةةةةى  يةةَةدانى ميزان يةةةة لةث يةةةةكى زؤر هة يةةةة جياوازي شةةةم هة يةةةةكى تري كةةةرَى، وة داواكاري نةةةةش ب  كؤمثانيايا

هةةةر  يةةان  ئةةاكرَى  قةةةزاى  يةةان  سةةؤران  قةةةزاى  سةةةيرى  طةةةر  نةةة ئة بةةؤ منو سةةتان،  ناحييةكانى سنوورةكانى هةرَيمى كورد
يةةةكى زؤر  يةةنني جياوازي ئةةاكرَى دةب كةةةى  شةةارةوانَيكى دي طةةةَل  سةةؤران لة شةةارةوانى  يةةان  كةةةين  اليةكى ديكة بةراوورد ب

شةةوَي بةةارى  نةةة هةية لة ثَيدانى ميزانييةى ئةو شوَينانة وة ئيعتي طةةةورة و فراوا ضةةةند  كةةة  نةةاكرَى  كةةةش  نة جوطرافية
 ثَيداويستييةكانيان ضةندة، بؤية زؤر زةرورة ثَيداضوونةوة بةو خاَلة بكرَى، زؤر سوثاس.

 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان
 زؤر سوثاس، كاك )نزار(، فةرموو.

 بةِرَيز نزار مال عبدالغفار: 
 مان.بةِرَيز سةرؤكى ثةرلة

مةةاددةى ) لةةةمان  نةةاوخؤى ثةر ثةةةيرةوى  لةةة  بةةان،  طةةةورةو ميهرة خةةوداى  سةةى 77بةةةناوى  كةةةم با خةةاَلى ية )
شةةينى  يةةاريكردنى خانةن بةةة د سةةةبارةت  كةةردووة  سةةايةكمان دةر دةركردنى ياسا دةكات، ئَيمة لةو ثةرلةمانة يا

بةاَلم ثرسيارى  ،نكردنةوةت دافةرمانبةران و دادوةران، دوَينَيش هاوثيشةَيكم ئاماذةى ثَيدا جةنابيشت  روو
يةةة يةةرى داراي بةةؤ وةز يةَةرة  يةَةك  ،مةةن ل ضةةةند دادوةر بةةووين  سةةت  مةةة طويََبي ئةةةوةى ئَي يةةى  يةةرى دارا بةةةرَيز وةز

كةةةداواكا جةةةنابتان  سةةت  تةةة دة لةةة )رييةكيان داي يةةان  مةةاوةى وةزيف كةةةن  بةةؤ )65وا داوادة سةةاَلةوة  سةةاَل 70(   )
مةةةيان لةبؤيان درَيذ كةنةوة لة خزمةت كردن، ئايا  كةةةوا ئة كةةةن  تةةوانن داوا ب ئةمة بة ض ياسايةك ئةمانة دة

بؤ درَيذ كرَيتةوة؟ داواكارم لة جةنابتان روونكردنةوةمان ثَيبدةن ئةمةيان خاَلةك، خاَلى دووةم لة راثؤرتى 
 ليذنةى دارايى كة باس لة كةم كردنةوةى باج و سوودة بانكييةكان دةكةين بةرَيز وةزيرى دارايى ئَيستا ئةو

كةةةوا  كةةردووة  تةةان دةر بةةزامن بِريارَيك خةَلكانةى كة دةيانةوَى ثَيشينةى خانووبةرة بدةنةوة حكومةت ئَيوة وا
مةةةت، 15حكومةت ) نةةةوة حكو يةةان بيدة %( لةو خةَلكانة خؤش دةبَيت لة كؤى طشتى بوذمةكة ئةطةر هاواَلت
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يةةاخود ن مةةة بؤضى تا ئَيستا ئةو بِريارة نةكةوتؤتة بوارى جيبةجَيكردنةوة  نةةة ئَي كةةةكان؟ رؤذا تةةة بان ةكةوتؤ
يةةارة  ئةةةو بِر سةةتا  تةةا ئَي بةةةاَلم  نةةةوة،  سةةتةكانيان بدة ئاطادارين هاواَلتيان سةردانى بانكةكان دةكةن دةيانةوَى ق

 نةطةيشتؤتة بانكةكان؟ زؤر سوثاس.
 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان

 زؤر سوثاس، كاك )هيظيدار(، فةرموو.
 يظيدار امحد سلمان: بةِرَيز ه

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
طةةةورةداين وة  بةرَيز وةزيرةكانى حكومةت كة لَيرة ئامادةن، ئَيمة لة هةرَيمى كوردستان لة قةيرانَيكى زؤر 
هةةةموو  ئةةةو  كةةرَينت  شةةيق ب تةةة تةر ئةةةو حكومة كةةة  حكومةتَيكى زؤر طةورةمان هةية دروست ئَيستا كاتيةتى 

يةةةكى نةةة زؤر خةرج هةةةرَيمى  وةزيرا مةةةتى  نةةةدا حكو تةةة قةيرا لةةةم كا سةةتاش  مةةةت، ئَي سةةةر حكو زؤرة لة
كةةة خةرجي بةةااَل  لةةةى  لةةة بوويةةكوردستان خةريكى دانانى ثلة بااَلن خةَلك دادةمةزرَينن بة ث جةةةى دةكى زؤر 

يةةان  كةةا وة داوا مةةةت ب كةةارى حكو حكومةتى هةرَيمى كوردستان دةباتن، داوا دةكةين ثةرلةمانى كوردستان هاو
ضةةَيتلَيب شةةارةوانييةك بةرَيوةدة بةةة  كةةةس  يةةؤن  يةَةنج مل بةةة ث مةةة  ،كاتن ئةو وةزارةتة طةورةية، واَلت هةية  ئَي

يةةرى  بةةةرَيز وةز يةةة،  يةةان هة بيست و شتَيك وةزيرمان هةية جطة لةوانةى كة ثؤستى وةزيريان هةية ثلة بااَل
بةةةر  دارايى جةنابتان لَيرةنة مانطانة لةم كاتى قةيرانةدا داوا ئةكةين هةموو داهاتة طومرطييةكان ئةطةر لة

دةستى جةنابت نيية لةبةردةم ثةرلةمانتاران ئيعالن بكة، داهاتى طومرطييةكان هةمووى دَيتة الى جةنابت 
ئةوةى فةرمى ئةوةى نافةرمى؟ يةعنى طومرط هةية فةرميية ناسراوة لةسةر ئاستى هةموو عرياق و هةية 

طةةرَى نافةرميية ئايا داهاتى ئةو طومرطانة حة مةةةت ب سةةتى حكو مةةةت دة ز دةكةين بيتة يةك خةزَينةى حكو
ئةةةم  يةةة،  طةةةى هة سةةى كار لةةة  يةةاتر  بةةةرَيزان ز سةةتان  هةةةرَيمى كورد مةةةتى  كةةات، حكو خةةؤى ب كةةارى  مةةةت  حكو
ئةةةوةى  بةةؤ  مةةةغزةن  بةةة  كارطانةى بة هةندَى موستةمسريى داو بةس بة كرَييان طرتووة هةندةكيان كردووة 

يةةان و  جتةةارةتى خؤ كةةةن ئيش نةكةن  ئةةيش ب نةةة  ئةةةم كارطا نةةةهَيَلن  يةَةت و  بةةةردةوام ب بةةةرثرس  نةةدَى  هةةى هة
كةةةن؟  كةةار ب نةةة  خةَلكى ئَيمة بة ئيش بكةون، ئةى ئةطةر حكومةت حكومةتدارى بكاتن بؤ ناهَيَلَى ئةو كارطا

طةةةَل بة كةةةين لة حةةةز دة غةةدا ئةو كابرايةى كة كار ناكات بؤ لَيي ناسَينَيتةوة؟ داوادةكةين ئةم كارة بكرَينت، 
لةةى  كةةى )ع لةةةمان كتَيبَي سةةةرؤكى ثةر بةةةرَيز  يةةداتن؟  يةةان نا يةةدا  ضةةة دة ضةةى دةوَى مو بة كورتى يةعنى بةغدا 
حةةوكم  وةردى( هةية دروست باسى ئةو وةزعةى كوردستان دةكاتن لةسةردةمى خةليفةكان )ابوبكر( لةسةر 

سةةلمانان  سةةةر مو كةةةم بة بةةةش دة يةةة بوو ثارة لة خةَلكى وةردةطرت وتى  وةكو يةك دا ثةةَى ني قةةةى  مةةة عال ئة
ثةةارة  ئةمة شةرى كرد يا نةيكرد كة )عمر( هات نؤزدة ساَل حوكمى كرد وتى نةخَير دةبَى عةدالةت بكةين 
وةردةطرين كَى موستةحةقة بةوى دةدةين ئةوةى موستةحةق نيية نايدةينة هةموو كةس، وةكَى دَلسؤزترة 

سةةةردةمى )وة كَى زياتر خزمةتى ئةو واَلتةى كردووة ئةبَى ثارة بةةينت  مووانكة بؤ ئةو  سةةتى عث نةةدةَلى دة ( طة
كةةة  تةةى كا سةةةردةمة و لةةةو  نةةدا  يةةةتى زما نةةاو ئةدةب تةةة  شةةةية ها ئةةةو و شةةة  نةةد و فاحي هةةةر دةوَلةمة كةةرد  ثَي
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حةةةزى  ئةةةوةى  خةةةَلك  دةوَلةمةندةكان برؤن ئَيوة سةرثشكن ثارةكةتان خؤتان دابةش بكةن، خؤتان بيدةنة 
سةةى كرد بيداتة )بيت مال( ئَيمة داب سةةتاش با تةةا ئَي بةةؤ  هةةاتووة  بةةةن واى لَي سةةتاش تةقري ئةةَى ئي كةةةين  شةةى ئة ة

بةةةرَيزة  ،عةدالةتى عمر دةكرَى تةةة  لةةةو حكومة كةةرد داوا  بةةةش  لةةةتى دا بةةة عةدا خةةؤى  كةةو  كةةة وة ضةةونكة ثارة
سةةوودمةند  ئةةيرت  خةةةَلك  ئةةيرت  دةكةين ئةو ثارةى كة كؤدةبَيتةو لة داهات هةمووى بَيتةوة دةستى حكومةت 

لةَةَى نةبَى لة  داهاتى ئةم واَلتة، جةنابى حكومةت لَيرةن وةزيرةكان لَيرةن كاتى ئةوةية، كة دةضية دكتؤر دة
ضةةي شةةييةكة  نةةني نةخؤ هةةةموومان دةزا تةةةوة،  سةةةرةكةى بدؤزرَي بةةَى ضارة شةةيةكةتة  دة ة، زؤر يئةةةوة نةخؤ

 سوثاس. 
 بةِرَيز هيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:  

 موو، كاك )عبدالستار( فةرموو.كاك )ديارى( فةر 
 بةِرَيز عبدالستار جميد قادر: 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بةةووة،  خةةراث  عةةةملانى  ئةو بابةتة زياترى ئةوَى با جارَى من تةوزحياتَيك بدةم ئةو على وةرديية كابرايةكى 

 من ثَيم باشة بيزانن.
 بةِرَيز هيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: 

 كاية لة ضوارضَيوةى بابةتةكة قسة بكة، تةنها سى سانية مةجالت هةية، فةرموو.ت
 بةِرَيز عبدالستار جميد قادر: 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 مةبةستم ئةوةية سةبارةت بة تاريخ و مَيذووى ئيسالمى لةو ثياوة وةرناطريَى.

 بةِرَيز هيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 (، فةرموو.كاظمكاك )عبدالستار(، )د. تةواو

 بةِرَيز عبدالستار جميد قادر: 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان تةنها لة دة ضركة ئةيربَينمةوة.
 بةِرَيز هيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 .فةرموو
 بةِرَيز عبدالستار جميد قادر: 

 ن.بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةما
لةةة  شةةةية  ئةةةم و لةبةر ئةوةى وشةى طةندةَلى خستة ثاَل يةكَيك لة خةليفةكان ثَيغةمبةر )د.خ(  داوادةكةم 

 ثرؤتؤكؤل بسرَيتةوة، بؤ ريز طرتن لة زؤرينةى خةَلكى  هةرَيمى كوردستان. 
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 بةِرَيز هيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 تةواو باش، كاك )اوميد(، فةرموو.

 وميد عبدالرمحن حسن: ئَيز بةِر
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةينت، دوو ينةقلى رةئي ،ئةوةى بةرَيز هَيظيدار خستيتية روو رةئى خؤى نةبووة كةةَى  هةةى  جةةة  بةةووة ئةو ةك 
كةةة،  جةةؤرَيكى دي تةةة  كةةاتن بكَي سةةت نا هةةيض ثَيوي هةةةموومانن  هةةى  فةةةكان  سةةلمانانة خةلي دينى ئيسالم دينى مو

هةةةموو دةكرَى ئةو قسةية بسر نةةةرى   مةةة نوَي سةةلمانانة ئَي نةةةرى مو ثةةَى نوَي يةةان  َيتةوة، بةاَلم ئةوانةى كة خؤ
 دينةكانى ثةرلةمانى كوردستان نوَينةرى خةَلكى كوردستانني.

 بةِرَيز هيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 كاك )هيظيدار( بةس ئةطةر يةك تةعقيب، فةرموو.

  بةِرَيز هيظيدار امحد سلمان:
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

فةةةى ) تةةووة خةلي نةةةم و كةةراون  مووانقسةكان تؤمار  ئةةةو  عث مةةى  سةةةر دة كةةردووة، دوو لة نةةدةَلى  فةةان( طة بةةن ع
 دةستثَيكراوة، ثياوةكى ثاك بووة.

 بةِرَيز هيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: 
 كاك )ديارى(، فةرموو.

 بةِرَيز ديارى انور محة رحيم: 
 ز سةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَي

لةةة 21بةِرَيز وةزيرى دارايى دةثرسم ئةو ) يةةاردان  لةةةكاتى بِر بةةؤ  بةةرا  سةةايةك  بةةة ض يا %( كة لة مووضة بِرا؟ 
يةةة  سةةتان هة خةةةَلكى كورد بةةةران و  خةةةَلك و فةرمان ضةةةى  قةةوت و موو بةةة  نةةدى  كةةة ثةيوة ئةةاوا  سةةَيكى  ثر

بةةة ال كةةة  ئةةةكرَى نةطةرانةوة بؤ ثةرلةمانى كوردستان؟ خاَلَيكى ديكة  يةةى  يةةرى دارا بةةةرَيز وةز طةةة  مةةةوة طرين
كةةةى  تةةا  نةةة  ئةةةو قةيرا ئةةةزانن  يةَةت؟  ضةةة نا كةةةى موو يةَةت و  ضةةة د ثَيمان بَلَيى بةراستى ئَيوة دةزانن كةى موو
لةةةمانني  مةةة ثةر نةةَى ئَي نةةةبَى بزا سةةَيك  سةةتان كة هةةةرَيمى كورد لةةة  يةةة  مةةةنتيقى تَيدا يةةةعنى  بةةَى؟  بةردةوام دة

يةةا  نازانني  وةدةمةوَى ثرسيار ئةةابوورى  ئا بكةم لة بةرَيزتان لة ئةجنومةنى وةزيران وةكو وةزيرى دارايى و 
ئَيوة دةزانن دةكرَى بؤ منونة خةَلك لةم واَلتة نةزانَى كة موضةى ئةو مانطةى وةرطرت مووضةى مانطةكةى 

يةةة  يةَةوةدا ني سةةةاَلتى ئ لةةة دة مةةن دةزامن  طةةرَى؟  ضةةة وةردة كةةةى موو نةةة  ئةةةوة جةذ نةةة ديكة وةردةطرَى   بةةؤ منو
سةةتان  هةةةرَيمى كورد يةةا  ضةةياية؟ ئا لةةة  شةةةكة  لةَةَى كَي ثةةَيم ب كَيشةكة ئةطةر ئَيوة نةبن بةس ثرسيارةكة ئةوةية 

بةةةثَيى 43ئَيستا نةوت دةفرؤشَى؟ نةوت ئَيستا بة ) سةةتان  هةةةرَيمى كورد ( دؤالر و لةوانةية ئةطةر بؤ منونة 
يةَةت ئةوةى كة خؤى دةَلَيت حكومةتى هةرَيمى كوردستان ئةطةر  بةةةرميليش بنَير هةةةزار  ضوار سةد و ثةجنا 

بةةةرانى  ،( دؤالريش بفرؤشرَيت40ئةطةر بة ) يةعنى ئةو ثارةية بؤ مووضةى هةرَيمى كوردستان بؤ فةرمان
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نةةة  نةةاوخؤدا ئةما سةةنوورييةكان و  لةَةة  هةةاتى خا هةرَيمى كوردستان رةنطة زيارتر بَيت كةمرت نةبَيت، لةطةَل دا
طةةةيا بؤ ناكرَى؟ لة ماوةى ئةو  شةةةش مان يةَةنج  لةةة ث يةةا  ضةةة دراوة ئا بةةردوودا  دوو موو طةةةى را شةةةش مان ثَينج 

يةةى و  تةةى دارا يةةا وةزارة يةةى؟ ئا تةةى دارا نةةاو وةزارة تةةة  هةةات هاتؤ سةةنوورييةكان و دا لةَةة  نةةةوت و خا ضةند ثارةى 
سةةتى  يةةان بةرا كةةةن؟  بةةةش دة ضةةة دا بةةةس موو يةَةوة  يةةة؟ ئ يةةى و ئابووري تةةى دارا يةةان وةزارة يةةة  تةةى داراي وةزارة
بةةةس  يةَةوة  يةةةعنى ئ ئةةةنَين  سةةتانة دا هةةةرَيمى كورد ئةةةم  وةزارةتَيك هةية وةزرةتى ئابووريية ثالنى ئابوورى 
لةَةَين  يةَةوة دة ضةةةكةيةتى ئ ضةةاوةرَيى موو ثارةتان بؤ دةنَيرن كاتَيك دةَلَين ثارة نيية، مووضة نيية، فةرمانبةر 

هةةةرَيمى كورد سةةةر وةزارةتى سامانة سروشتييةكان يان دةَلني حكومةتى  تةةة  نةةةناردووة نةهاتؤ ثةةارةى  سةةتان 
ئةةابوورى  تةةى  طةةةر وةزارة ضةةيية؟ ئة ئةةابوورى  يةةى و  تةةى دارا كةةارى وةزارة تةةة  داهاتى وةزارةتى دارايى، ئةى كةوا

 ثالنى ئابوورى بؤ هةرميى كوردستان بؤ ثَيدانى مووضة بؤ ئابوورى ئةم واَلتة ضية؟ سوثاس.
 ةرلةمان:بةِرَيز هيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ث 

 كاك )على محة صاحل(، فةرموو.
 بةِرَيز على محة ساحل:  

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
خةةةَلك  طةةوزةرانى  ئةةابوورى و  يةةى و  خةةى دارا يةةارة دؤ كةةةم، د نةةةكان دة بةةةخَيرهاتنى ميوا بةناوى خواى طةورة، 

غةةدا بةةة بة نةةدى  كةةة ثةيوة بةةةَلكو لةخراثية هةموومان دةزانني ئةمةش تةنها مةربوت نيية اليةكى  يةَةت،  وة ب
بةةردووا  سةةاَلى را نةةؤ  سةةت و  لةةة بي يةةة  سةةتانةوةية هة ثةيوةندى بة دؤخى ئيدارةدانى حوكمرانى هةرَيمى كورد
بةةة  نةتيجةى كؤمةَلَيك طةندةَلى، زؤر بة كورتى و زؤر بة ثوختى من كؤمةَلَيك خاَل لَيرة ئةخةمة روو كة  

ثةةةجنا م بةةؤ ئةجنامدانى ئةم ضاكسازيانة نزيكةى سَي سةد و  لةَةةت  نةةةى دةو بةةؤ خةزَي تةةةوة  يةةؤن دؤالر دةطرَي ل
نةةةى 2019ناكرَى تةنيا لة ساَلى ) بةةؤ خةزَي تةةةوة  ضةةوارى طةراوة بةةووة  ( دا هةشت مليار دؤالر داهاتى نةوت 

سةةى و  كةةةى  نةةةوت نزي كةةانى  خةةةرجى كؤمثانيا بةةة  طشتى ئةميش بة كؤمةَلَيك هؤكار تةنها بة ثَيداضوونةوة 
قةةؤرغ ثَينج مليؤن دؤالر ئةطةرَي يةةا  تةوة هةر سَى حةقلةكةى ئةو خزمةتطوزاريانةى كة بؤ كؤمةَلَيك كؤمثان

شةةةريكةكانى  كراوة، مووضةى زؤرى كارمةندانى بيانى كة وةك طةةةَل  تةةةوة لة كؤسرتى كةظةرى بؤيان دةطةرَي
يةةؤن دؤالرة و  سةةةد مل شةةةش  كةةةى  سةةااَلنة نزي بةةؤرى  كةةرَى ى   سكويرتى، دوو طرفتى طواستنةوةى بؤرى تةنيا 
سةةَى  نةةةوةد و  سةةةد و  ضةةوار  ئةةةكرَى،  سةةاَلى  ثةةةجنا  يةةةى  سةةى ئيتيفاق كؤمثانياى وزةى توركيش وةكو باج بؤ با
تةةووة،  سةةَى دؤالرى وةرطر بةةةرميلَيك  هةةةر   بةةؤ  تةةوركى  يةةاى وزةى  تةةةنيا كؤمثان مليؤن دؤالرى وةرطرتووة واتا 

طةةة بةةة كَيَل نةةةكراون  ئةةةروا لةطةَل دروستكردنى بؤرى بؤ ئةو كَيَلطانةى كة رةبت  كةةةر  بةةة تةن كةةة  تةةةوة  ى نةو
سةةَى  لةَةةت،  نةةةى دةو ئةوة كولفةَيكى زؤرة بة ثَيداضوونةوةش بةمةش سى مليؤن دؤالر ئةطةرَيتةوة بؤ خةزَي

سةةاَلى ) لةةة  لةةةيت  ثةةؤرتى دي بةةةثَيى را نةةةوت  شةةتنى  بةةة )2019فرؤ نةةةوت  نةةت 11(دا  لةةة برَي كةةةمرت  ( دؤالر 
لةةة )فرؤشراو لة كاتَيكا شةريكةى موعتةبةرى عالةمى  كةةةمرت  بةةة )6ئامادةية بة  كةةرَى  ( دؤالر 62( دؤالر بي

ئةطةرَيتةوة بؤ خةزَينةى دةوَلةت، طةرانةوةى ثارة و ئاَلوطؤرى دراو ئةدرَى بة يةك كؤمثانيا ئةطةر مانطانة 
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مةةةش  كةةات بة شةةى ب سَى سةد مليؤن دؤالرى بدرَيتةوة بة سةد و بيست هةزار حكومةت سَى بانكى خؤى دابة
سةةى نؤ مليار دين سةةةد و  ثةةااَلوتنى  نةةاى   يةةة توا طةةةورة هة ارى تر ئةطةرَيتةوة ، ثااَلوتنى نةوت دوو ثااَلوطةى 

كةةة  نةةةوتَيك  هةةةموو  كةةراى  يةَةت تَي نةةةوت بثاَلَيو نةةة  لةةةم ثااَلوطا هةزار بةرميل نةوتيان هةية ئةطةر هةر يةك 
ةطةرَيتةوة بؤ خةزَينةى ( دؤالر زياتر ئةكا بةمةش ضل مليؤن دؤالرى تر ئ10ئةيفرؤشن موشتةقاتةكانى )

خةةاَلن  كةةة دوو  ئةةاوادا  طةةةَل رؤذ سةةنوورييةكامنان لة دةوَلةت، خاَلة سنوورييةكان رَيطرى لة قاضاغى كؤى خاَلة 
ثةةارةى  كةةى زؤر  مةةة بِرَي كةةة ئة كةةراوة  يةةة  يةةا كؤث يةةةن كؤمثان حةةةكومى لةال تةةةواوى تة هةم مسَيكا هةم وةىل بة 

كةةةين  سةةة ئة كةةة ق سةةتا  سةةاتةى ئَي ئةةةم  تةةا  عةةةئةةةروا  لةةة دةرةوةى واَلت مةمنو حةةةيوان  نةةانى  ئةةةم  ،هَي بةةةاَلم 
سةةةنتةر  كؤمثانياية جووتَيك حةيوان بة سى و ثَينج هةزار داخل ئةكا لَيرةوة تةبعةن لةوالشةوة لة هلوبة 
جةةى ىَل  ئةكةيت و رؤذانة هةزاران حةيوان بة قاضاغ داخل ئةكرَى ئةو  كؤمثانيا هةر دوو حةيوان سى و ثَين

لةةة ئةسةنَى ئة تةةةنيا  مشةةاغ   لةةة با سةةتانا،  لةةة كورد بةةووة  طةةةورة  شةةى زةرةرى  مةةةردارة توو ضةةى  مة وا ئةكا هةر
سةةت و  تةةةوة بي يةةةك خة لةةة  تةةةنيا  ضةةاغية   حةةةمجى قا خةتى ئاسايشةوة مانطانة بيست و ثَينج مليؤن دؤالر 

سةةؤران نةةاوى ) كةةة  هةةةر ثَينج مليؤن ئَيستا لةناو بازارا بة عةلةنى نووسينطةى قاضاغى هةية كورَي تةةؤ  كةةة  (ة 
بةةة  ئةةةدةيت و  قةةةم  ئةةةدةيت و رة بارَيكت هةية ئةرؤى الى ئةو سةرى خؤت ئةقةبلَينيت و لة طومرطةوة ناو 
طةةةرة  طةةانى ج مةةانطى بازر شةةةش  يةَةوان  يةةاوازى ن تةةةنيا ج ئةةةكا،  خةةل  بةةؤت دا خةتى ئاسايشةوة دة و نيوى شةو 

هةةةزارةوة   ( دا لة خةتى بامشاخةوة لة يةك مليؤن و2019( و )2018لةنَيوان ) نةةةود و دوو  شةش سةد و 
طةةومرطى  يةةؤن دؤالر زةرةرى  ضةةوار مل ثةةةجنا و  هاتووة بؤ سَى سةد و بيست و دوو هةزار ئَيستا بةس جطةرة 

مةةاددةى ) يةةوادارم  بةةةكاربَينن 54داوة بؤ بةس رَيطرى لة قاضاغ شةست و ثَينج مليؤن دؤالر ئةطةرَيتةوة ه  )
 لة خاَلة سنوورييةكان.من رةئى نادةم، بيست و نؤ كؤمثانيا 

 بةِرَيز هيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
يةَةت 54بةرَيزان رَيك كةوتني بيدايةت كة بؤ هةر يةكَيكتان بةثَيى ماددةى ) لةةى( ناب ( سَى دةقة بَى. كاك )ع

 لة جَيى خؤتةوة قسة بكةى، سوثاست دةكةين كاك )على(، كاك )شةمؤل(، فةرموو.
 اشني صابر:  بةِرَيز شةمؤل

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بةةةِرَيز  لةةة  يةةة  سةةيارةكةم هة نةةد ثر كةةةم، جة مةةةت دة تةةرى حكو نةةةرانى  بةخَيرهاتنى وةزيرة بةرَيزةكان و نوَي

 وةزيرى دارايى.
 بةِرَيز هيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

ةستةى سةرؤكايةتى لةم ضوار زؤنةى كة يةك دةقة كاك )شةمؤل(، هةر بؤ زانيارى وا رَيك كةوتوين وةكو د
هةية بةرَيزَيك لَيرة، دوو بةِرَيز لَيرة، دوو بةِرَيز لَيرة، بةرَيزَيك لَيرة ئةوانةى تريش كة ماون قسة دةكةن 
كةةاك  سةةيؤنةكان،  يةَةوان فراك لةةة ن لةةةت  بةةةثَيى عةدا جةةارةكيش  هةةةر  يةةن  وا رَيك كةوتووين بةرَيزان هةوَل دةدة

 )شةمؤل(، فةرموو.
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 َيز شةمؤل اشني صابر: بةِر
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

هةةاتى  يةةا دا يةةى؟ ئا تةةى دارا سةةةر وةزارة تةةة  كةةة دةخرَي ضةةةندة  نةةةوت  هةةاتى  ئايا داهاتى خاَلة سنوورييةكان و دا
يةةادى  نةةدة ز بةةؤ دوو هَي ناوخؤ ضةندة؟ ضونكة بةرَيز سةرؤكى حكومةت لة رابردوودا وتى داهاتى ناوخؤمان 

تةة سةةيارَيكى  طةةةر كةةردووة، ثر تةةة؟ ئة سةةةر حكومة كةةة لة نةةةن  ئةةةو قةرزا طةةادارى  بةةةرَيزتان ئا يةةا  يةةة ئا رم ئةوة
طةةة  ئةةةوةى طرين ئاطادارى ئةو قةرزانةن لة كوَى قةرز كراوة و بؤضى سةرف كراوة؟ ثرسيارى سَييةم ئةوةية 
 ثرسى مووضةية خةَلك بةم نزيكةى كة جةذنة لة ضاوةرَيى مووضةكانيانن ثرسيارةكة ئةوةية كةى مووضة

ضةةة  بةةؤ موو كةةة  يةةةى  سةةابة بانك ئةةةو حي يةةا  يةةة ئا تةةر ئةوة دابةش دةكرَى وة ضؤن دابةش دةكرَى؟ ثرسيارَيكى 
سةةةر  تةةة  خؤر دروست دةكرَى دةتوانَى مامةَلةى ثَيوة بكات هةر اليةنى كةم مووضة ثاشةكةوتكراوةكان خبرَي

يةَةوة  تةةرى ل سةةولفةكانى  بةةا و  ئةةاو و كارة كةةرَى ى  تةةوانَى  كةةةو ب سةةابة بانكيية مةةةت وةرى حي لةةة حكو كةةة  بةةدات 
ئةةةمرؤ  طةةةر  ضةةونكة ئة تةةةوة،  يةَةك خبرَي شةةينان ر ضةةةى خانةن سةةتة موو يةةة ثَيوي تةةرم ئةوة طرتووة، ثرسيارَيكى 

 مؤزةفَيك خانةنشني بكرَى دةبَى دواى يةك ساَل ضاوةرَيى مووضةكانى بَى، زؤر سوثاس.
 بةِرَيز هيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:

 ومؤل(، كاك )شوان( فةرموو.سوثاس كاك )ش
 بةِرَيز شوان كريم حممد: 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةاش  تةةى كارة يةةارة وةزارة يةةة د يةةرى داراي بةةةِرَيز وةز بةةؤ  سةةيارةكةم  كةةةم، ثر بةخَيرهاتنى ميوانة بةرَيزةكان دة
يةةة سةةتيان هة بةةةرى طرَيبة بةةةر ،هاوشَيوةى وةزارةتةكانى تر فةرمان تةةةنها فةرمان يةةارة  سةةتى بةةةاَلم د انى طرَيبة

شةةيان  نةةةدراوة ثَي ضةةةيان ثَي بةةردوو موو ضةةةى را شةةكردنى موو لةةة دابة بةرَيوةبةرايةتى طشتى كارةباى هةولَير 
طةةةَل  هةةةبَى، لة يةةان  يةةرى وةاَلمَيك جةةةنابى وةز بةةةرَيز  دةَلَين كة كَيشةكة الى وةزارةتى دارايية، بؤية هيوادارم 

 رَيزمدا، سوثاس.
 طرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز هيمن امحد محةصاحل/ جَي

 سوثاس كاك )شوان(، كاك )د.صباح( فةرموو.
 بةِرَيز صباح حممود حممد: 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ستافى ئةجنومةنى وةزيران دةكةم، بةراستى بة حوكمى ئيشى خؤم بةخَيرهاتنى وةزيرة بةرَيزةكان دةكةم، 
ضةةؤنة و لة ليذنةى كاروبارى تةندروستى يةك دوو سوئالَيكم هةي نةةا  عةةى كؤرؤ ة بةراستى خؤتان دةزانن وةز

يةةة سةةندوقى  ،ضةةؤن ني مةةةوزوعى  ئةةةويش  نةةة  لةةة ليذ شةةاية  مةةةى راكَي سةةةرجنى ئَي يةةة زؤر  تةةر هة عةةةكى  مةوزو
يةةة  تةةرى ال هة صةةلى زؤر شَيرثةجنةية بةرَيز )د.دارا رشيد( كة برايةكى عةزيزة سةرؤكى ئةو ليذنة بوو تةفا

سةةندوقةئَيستا ئةو سندوقة جاروبار طلةييا ئةةةو  سةةتى  تةةة دة سةةت ناطا شةةَيوةَيكى ثَيوي  ،ن هةية كة ئةو ثارة بة
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يةةى  ،داوا دةكةين بةراستى ضونكة نةخؤشةكانى شَيرثةجنة بةراستى زؤر ئازاريان هةية يةةرى دارا لةةة وةز داوا 
بةةةش  دةكةين كة كار ئاسانى بؤ ئةو سندوقة بكرَى وة ئةو ثارةى ئةوان كة لةوَيية بة زووترين وةخت بؤ دا

يةةة سةةتيمان هة نةةدى تةندرو كةةةمى كارمة خةةت  ،بكات، وةكو  تةةرين وة بةةة زوو كةةةين  شةةكان داوا دة هةةةروةها ثزي
 حكومةت ئةطةر بارى ئابوورى باش بوو ضاوَيك بةوان خبشَينى، زؤر سوثاس.  

 بةِرَيز هيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 زؤر سوثاس، كاك )ازاد( فةرموو.

 : بهرامبةِرَيز ازاد اكرم 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

يةةة د سةةيارَيكم هة ثةةارةى اضةةةند ثر بةةؤ  يةةةك  يةةران،  مةةةنى وةز سةةتافى ئةجنو لةةة  تةةةوة  مةةم بدرَي كةةارم وةاَل وا
تةةر  شةةَيكى  بةةة  ضةةة  شةةةكةوتى موو ثةةارةى ثا يةةاتى  لةةة ج يةةة  كةةى هة هةةيض ثرؤذةَي ثاشةكةوتى مووضة حكومةت 

تةةر ثاشةكةوتى مووضة تةعويز بكرَيتةوة، بؤ منونة عارد ل شةةتَيكى  هةةةر  يةةان  شةةةكةوت  ة جياتى مووضةى ثا
مةةةت  سةةَى حكو كةةات،  بةةةش ب ضةةة دا خةةؤى موو كةةاتى  بى؟ حكومةت هيض ثالنَيكى هةية هةر سةرة مانطَيك لة 
طةةار  يةةة رز لةةةو ئةزمة خةةؤى  هةةةتا  يةَةت و  خةةؤى وةربطر نةةدةكانى  هةةاواَلتى دةوَلةمة لةةة  بريى لةوة كردووة قةرز 

طةةةَل  بكات و لة جياتى ئةو قةردة هاواَلتى هةةةرَيم لة مةةةتى  ضةةوار حكو كةةات؟  تةةةعويز ب تةةر  شةةتَيكى  خؤى بة 
كةةارى  هةةيض  يةةة؟  حكومةتى فيدرال ئةطةر لة دانووستاندن نةطةيشتنة حةل بةديلى ضيية؟ ثالنَيكى ترى هة
نةةة  بةةةو ثال سةةتى  يةةة وة دة كةةى هة هةةيض ثالنَي هةةات  بةةةهَيزكردنى دا بةةؤ  مةةةت  كةةردووة؟ حكو نةةة  لةسةر ئةو ثال

يةةاتر كردووة؟ ليستى مووض عةةاش ز يةةةك م لةةة  نةةةى  كةةراوة؟ ئةوا صةةفية  سةةتا تة ة خؤران دةرماَلةكان و هةتا ئَي
ئةةةوةى  كةةردووة؟  سةةةر  شةةيان لة طةةرن ئي يةةاد وةردة لةَةةى ز نةةةى دةرما نةةديوارن و ئةوا نةةةى ب طةةرن ئةوا وةردة
مةعلوماتة كة هةندَى شةريكة باج نادةن حكومةتيش بِريارى داوة لة هةموو شةريكةكان باج وةربطرَى ئةو 
ثرؤذةية دةشتثَيكراو ضى كراوة؟ حكومةت وا ديارة لة ثالنى طرينط دةدات بة كةرتى تايبةت و كشتوكاَل و 
بةةةجَيكراوة؟  يةةةك جَي هةةيض ثرؤذة سةةتا  هةةةتا ئَي مةةةت،  هةةاتى حكو نةةى دا بةةةهَيز كرد بةةؤ  ثيشةسازى هةتا دوايى 

 سوثاستان دةكةم.
 بةِرَيز هيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان: 

 ( فةرموو.كاظم)د. 
 فاروق نامق:  كاظمبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
لةةةو  بةةدات  جةةار روو يةةةك  يةَةى  ئةةةكردةوة بَل لةةةوة  بةةريم  وةاَل من ثرسيارةكامن ضر ئةكةمةوة، بةاَلم ثَيش ئةوة 

 ثةرلةمانة جةنابتان تةحةمول بكةن طوَى بطرن لة قسةى ئَيمة نةبِرن.
 جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز هيمن امحد محةصاحل/ 

 لة ضوارضَيوةى ثةيرةو نةبَيت نةخَير تةحةمول ناكةين.
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 فاروق نامق: كاظم بةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان. 

بةةوو بةةايكؤتى كرد سةةيؤن  نةةَى دوو فراك شةةتووة دوَي جةةةنابتان طةي بةةة  ثةةةيام  سةةتا  سةةيؤنَيكى  ،ئَي ئةةةمرؤ فراك
 ةيامة بؤ جةنابتان.ئةوة هةمووى ث ،ئؤثؤزسيؤن بايكؤتى كردووة

 بةِرَيز هيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 ضونكة لة كاتى خؤت ئةبةى، فةرموو. ،سوود لة كاتةكةت وةربطرة

 فاروق نامق:  كاظمبةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان. 

كةةةى  مةةةت و جَيطرة سةةةرؤكى حكو يةةةسةرةتا ئةثرسم جةنابتان لة حكومةت هةرضةندة دةبواية   ،لَيرةبوونا
يةةا  سةةم ئا مةةةت ئةثر بةةةرَيزةى حكو سةةتافة  لةةةو  بةةةاَلم  كةةراوة،  شةةكةش  شةةت ثَي يةَةك يادا لةبةر ئةوةى ضةند جار
كةةةن؟  بةةةش ب بةةةران دا بةةةهارى فةرمان سةةةرةتاى  ضةةةى  نةةا موو ضةةلةى هاوي لةةة  جةنابتان بةنيازن ثَيش جةذن 

يةةة، مان ضةةؤنة وةرزي سةةتان  هةةةرَيمى كورد لةةة  ضةةة  يةةان موو كةةةم دووةم مةةة ية كةةة، ئة سةةت رؤذ جارَي يةةة، شة طانة
ضةةؤن  ضةةة  طةةرَى موو ضةةة وةردة كةةةى موو نةةازانَى  حةفتانةية سااَلنةية موضة ضؤنة؟ خةَلك سةرى لَيتَيكضووة 
سةةيارى  ضةةيية؟ ثر بةةةثَيى  دابةش دةكرَى لة هةرَيمى كوردستان بةثَيى مةزاجة، بةثَيى مانطة، بةثَيى وةرزة، 

سةةت هةةةرَيمى كورد لةةة  مةةةت  سةةتافى حكو بةةؤ  ضةةةندة سةةَييةمم  نةةةوت  هةةاتى  بةةةردةوام دا شةةرَى  نةةةوت ئةفرؤ انا 
كةةؤى  ضةةةندة  كةةةى  بةةةرميلَيك؟ ثارة هةةةر  مانطانة ضةند بةرميل نةوت ئةفرؤشرَيت؟ بة ضةند ئةفرؤشرَيت 
طةةةَل  طشتى مانطانة كة دَيتةوة ضى لَيئةكرَيت بؤ ديار نيية؟ ئةو عةقدانةى كة كراوة بؤ فرؤشتنى نةوت لة

شةةةى هةر كؤمثانياَيك و هةر دة كةةةوة مناقة وَلةتَيكاية بؤ نايهَينن بة شةفافى لةبةر دةمى ئةو ثةرلةمانة ثَي
ئةةةكرين  بكةين و خاَلة الوازةكانى ديارى بكةين كة بؤضى ئَيمة دؤخى داراييمان واى لَيهاتووة؟ ئةَلَيى نةوت 

بةةة ) نةةةوت  ضةةوارا  لةةةمانطى  سةةَييةمم  بةةةتى  شةةني  با نةةةوت ئةفرؤ سةةت 16نةةاَلني  بةةوو شة يةَةك ( دؤالر  رؤذ جار
بةةة ) نةةةوت بو خةةى  جةةدا نر مةةانطى ثَين لةةة  ضةةة 36مووضة دابةش ئةكرا مووضة دواكةوتبوو  هةةةر موو ( دؤالر 

كةةرا و 40دواكةوتبوو لة مانطى شةشا نرخى نةوت بووبة ) بةةةش  ضةةة دا ( دؤالر هةر شةست رؤذ جارَيك موو
بةةة 45%(يشيان بِرى، لة مانطى حةوتا ئَيستا نرخى نةوت بووة بة نزيكةى )21) بةةَى  ( دؤالر يةعنى نةوت ب

هةةةتا  هةر ضةنَيك ئَيوة بة نيازن مووضةى ئةو خةَلكة و موستةحةقات و هينى فةرمانبةران دابةش بكةن، 
مةةة  سةةتى ئة نرخى نةوت بةرز بَيتةوة ئَيوة لةم الوة مووضة دوا ئةخةن لةالشةوة رَيذةَيكيشى ىَل ئةبِرن بةرا

سةةاَلى )وازحة طةندةَلى تياية، ثرسيارَيكى ترم  ( 2019ئةوةية كة بةثَيى راثؤرتةكانى ديلةيت لة ثارسااَل لة 
يا داهاتى نةوت نزيكةى نؤ ملياردؤالر بووة داهاتى ناوخؤ لةسةر داتا و ئةوانةى جةنابتان راتان طةياندووة 

غةةدادةوة م لةةة بة سةةاَلةكة  بةةؤ  يةةار دؤالر  سةةَى مل نةةة مانطانة دوو سةد و ثةجنا مليؤن دؤالر بووة كة ئةكاتة  انطا
ضوارسةد و ثةجنا و سَى مليار دينار هاتووة كة بؤ ساَلةكة ئةكاتة ضوار مليار و نيو دؤالر كؤى طشتى دةكاتة 
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بةةةش 2019نزيكة شانزة مليار و نيو دؤالر داهاتى ساَلى ) ضةةة دا نةةؤ موو بةةةاَلم  (ى هةرَيمى كوردستان بووة، 
 كراوة كة دةكاتة شةش مليارو نيو.

 ةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز هيمن امحد مح 
 (، كاك )باالنبو(، فةرموو.كاظمسوثاس كاك )

 بةِرَيز باالنبو حممد على: 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان. 

نةةةى  كةةةى ليذ لةةة راثؤرتة شةةم  كةةةم، رةخنةَيكي يةةان دة من ثَيشةكى بةخَيرهاتنى وةزيرة بةرَيزةكان هاوكارةكان
خةةاَلى راث تةةا  يةةوادارم كؤ يةةة ه يةةى هة بةةةرندارا كةةةيان ال كةةةيان داوا  ،ؤرتة خةةاَلى راثؤرتة تةةا  لةةة كؤ ئةةةوةى  بةةةر  لة

نةةةى  بةةرية ئاوا ئةكةن كة رسوم لةسةر ئاو دابنرَيت لة كاتَيكا حكومةتى هةرَيمى كوردستان باش ئةزانَى ئةو 
كةة يةةان داوة، لةكاتَي مةةةكانيان لَي بةةةرهَينانى بةرهة بةةؤ وة يةةاران،  بةةؤ جوت طةةة،  جةةوانكردنى ذين دا كة لَيدراون بؤ 

مةةةكانيان  سةةاغكردنةوةى بةرهة لةةة  نةةة  بةةةرهَينان وة  حكومةت بة هيض شَيوةيةك هاوكاريان نةبووة نة لة وة
نةةة  لةةة ليذ يةةة  ئةةةوة داواى بكردا لةةةبرى  يةةى  نةةةى دارا بةةوو ليذ حةةةق  كةةةين،  ئَيستا رسومَيكيشيان لةسةر زياد ب

سةةة بةةةؤ  شةةةنت  بةةةؤ رؤي يةةةة  سةةةت بكرا كةةةى درو نةةةةى الوة لةةةةمان ليذ نةةةدةكانى ثةر ئةةةةوةى تايبةمتة بةةةؤ  نوورةكان 
لَيكؤَلينةوةيان لةوة بكرداية بةدواداضوونيان بكرداية بيان زانياية بةهةدةردان لة خاَلة سنوورييةكان هةية 
نةةدةكان  نةةة تايبةمتة لةةة ليذ سةةتان  لةةةمانى كورد سةةةرؤكايةتى ثةر كةةةم  شةةنيار ئة يةَةرةوة ثَي مةةن ل بةةؤ  يةةة؟  يةةان ني

سةة لةَةة  بةةؤ خا شةةنت  لةةةو ليذنةى الوةكى دروست بكا بؤ رؤ يةةة  هةةةدةردان هة نةةرَى بة ئةةةوةى بزا بةةؤ  نوورييةكان، 
سةةتان  هةةةرَيمى كورد مةةةتى  كةةةم حكو سةةت ثَيدة يةَةرةوة دة سةةيارةكامن ل مةةن ثر يةةة،  هةةةدةردان ني خااَلنةى يان بة
مةةةتى  بةةَى؟ حكو بةةةردةوامى دة كةةةى  تةةا  ضةةةيية  بةةَي موو قةةةيرانى  ئةةةم  كةةردووة؟  قةةةرزى  ثاَلثشت بة كام ياسا 

نةةة هةرَيمى كوردستان خاوةنى  لةةةم خااَل هةةةدةردان  يةةا بة يةةة؟ ئا خةةاَلى نارةمسي ضةةةند  ضةند خاَلى رةمسى وة 
بةةةردةم  تةةة  ثةةةنا ئةبا شةةة  نةةدا هةمي كةةاتى قةيرانةكا لةةة  هةية يان نيية؟ بؤضى حكومةتى هةرَيمى كوردستان 
غةةةدرَيكى  مةةة  سةةايية ئة مةةة زؤر نايا بةةزامن ئة كةةة وا بةةةران؟  كةم كردنةوةى مووضة و بِرينى مووضةى فةرمان

مةةةتى طة كةةة حكو ضةةةندة  يةةة  ئةةةو ثارة بةةِرى  ئةةةكرَى،  ورةية كة لةسةرجةم فةرمانبةرانى هةرَيمى كوردستان 
ئةةةروا وة  نةةةوت  بةةةرهَينانى  بةةؤ وة ضةةةندى  كةةةوَى؟  سةةتى دة بةةة دة نةةةوت  شةةتنى  لةةة فرؤ سةةتان  هةةةرَيمى كورد

هةة ضةةووى بةر طةةةر تَي سةةتانةوة؟ وة ئة هةةةرَيمى كورد مةةةتى  يةةى حكو نةةةى دارا تةةة خةزَي شةةى دَي نةةان ضةندي ةم هَي
سةةةروةتَيكة  كةةة  تةةة  ئةةةم نةو زياترة لة تَيضووى داهاتةكةى باشة ثَيويست ناكا حكومةتى هةرَيمى كوردستان 
سةةتان  هةةةرَيمى كورد مةةةتى  بؤ نةوةكانى ئايندةمان لة ئَيستا بةفريؤى بدات؟ لة ئةطةرى رَيك نةكةوتنى حكو

هةةةرَيمى لةطةَل حكومةتى مةركةزى ثالنى حكومةتى هةرَيمى كوردستان ضي ئةةابوورى  بةةةرَيوةبردنى  بةةؤ  ية 
لةةة  كةةة ث يةةران  مةةةنى وةز يةةوانى ئةجنو سةةةرؤكى د بةةةِرَيز  لةةة  يةةة  سةةيارم هة يةةةك ثر يةَةرة  مةةن ل سةةتان؟  كورد
يةةة  كةةة طوا ئةةةوةى  يةةانووى  بةةة ب ئةةةوان  نةةةوة،  مةةةنى وةزيرا بةرزكردنةوةى هَيزى ثَيشمةرطة رؤيشتؤتة ئةجنو

يةةة داوا ناشايستةى تياية رايان طرتووة بةس ئةوةى بة د يةةة، بؤ مةةةوزوعى داراي ةستى ئَيمة طةيشتووة لةبةر 
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نةةةطريَى شةةَيوةيةك را هةةيض  بةةة  سةةةران  نةةةوةى ئةف لةةة بةرزكرد ئةةةو  ،كةةارين ث سةةا  بةةةثَيى يا ئةةةوةى  بةةةر  لة
نةةى  شةةيان زا ئةفسةرانةى ئةو ثلةيةى كة لةسةر شانيانة ثلةى ئةوان نيية شايةنى ثلةى زياترن وة ئةطةر ئة

شةةةرةكان  كة ئةم ئةفسةرانة دةبن كةةاتى  لةةة  سةةتة  بة بارطرانى بةسةر حكومةتى هةرَيمى كوردستانةوة، ثَيوي
سةةتان  هةةةرَيمى كورد ثَييان بوتناية ئَيوة بارطرانني نةك ئَيستا، كؤتا قسةم ئةوةية وةزيرى دارايى حكومةتى 

نية؟ من سوثاستان تا ضةند لة عةقدة نةوتييةكان ئاطادارة، ئايا ئاطادارى ئةو عةقدة نةوتيانةن يان ئاطادار 
 ئةكةم دةستتان خؤش بَى.     

 بةِرَيز هيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
ئةةةطرى كاظمسوثاس، كاك ) كةةة  نةةاو هؤَلة مةةى  ثةةةيِرةو ئيحرتا بةةةثَيى  كةةةى،  سةةة ب نةةاتوانى ق ( لة جَيى خؤتةوة 

نةةةرى ئةطةر نا برؤرة دةرةوة، يان دانيشة يان برؤ دةرةوة، كةواتة دانيشة لةج َيى خؤت، ئةوان هةمووى نوَي
 خةَلكن، )د.شايان(، فةرموو.

 : كاكة صاحل حممدبةِرَيز شايان 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

لةةةالى  ضةةة  كةةة موو بةناوى خواى طةورة، بةخَيرهاتنى شاندى حكومةت دةكةين، الى من ئةوة روون بؤتةوة 
بةة بةةردوو  مةةانطى را ئةةةوةى  طةةةى  بةةة بةَل نةةة  سةةةر داوةئةجنومةنى وةزيرا يةةان لة كةةان دةنط نةةط وةزيرة  ،ةكؤى دة

ئةةةمرؤ  بةةوو  خةةؤش  مةةان  يةةة ثَي بةةةاَلم بؤ يةةارى دةدا،  خةةؤى بِر ئةطةر تةنيا وةزيرى دارايى بواية ئةوا بة تةنيا 
سةةتمان  كةةة رادة شةةتانةى  ئةةةو يادا بةةةثَيى  يةةة  مةةةتيش ئامادةبوونا سةةةرؤكى حكو طةةرى  سةرؤكى حكومةت و جَي

سةةيارةن ئةةةو ثر مةةى  تةةا وةاَل بةةوون  كةةة كرد يةةوا  شةةخانةى ه ئةةةمرؤ نةخؤ نةةةوة،  ضةةةن بدرَي بةةارةى موو كةةة دةر ةى 
تةةووة  يةةان طر يةَةدةكا مان شةةة رووى ت فةةةقريى هةمي مةةاو و  خةةةَلكى دا كةةة  تايبةتة بة نةخؤشييةكانى شَيرثةجنة 
ضةةة،  نةةةبوونى موو بةةةر  هةموو ستافةكةى مانى طرتووة ثزيشك و كارمةندانى تةندروستى مانيان طرتووة لة

بةةةثَيى دةمةوَى ئةوة ر يةةة،  وون بكةمةوة كة جطة لة مووضةى بةيانيان ئةوان ئيستيشارةى ئَيوارانيشيان هة
ضةةة  يةةارة موو ئةةةوة د سةةتى  تةةى تةندرو طةةةَل وةزارة سةةتان لة هةةةرَيمى كورد مةةةتى  طةةةَل حكو سةةتَيك لة طرَيبة

ني، بةاَلم حكوميةكة ئةوةى بةيانيان ضؤن ضؤنى دابةش دةكرَى ديارة ئةوة هةموومان بةو دةردةوة دةناَلَين
سةةةتَيكى  بةةةةثَيى طرَيبة مةةةة  كةةةة ئة نةةةةطرتووة  طةةةة وةر شةةةةش مان بةةةؤ  يةةَةنج  شةةةيان ث ضةةةةى ئَيوارانةكاني موو
كةةرَى  بةةةش ب ضةةة دا كةةات موو تةةرين  لةةة زوو ضةةةية  ئةةةم موو سةةتة  يةةة ثَيوي نةةةكرابؤوة، بؤ تةةازة  سةةتةكةش  طرَيبة

نةةةدانى ت شةةةك و كارمة شةةةيان ثزي ضةةةةى طرَيبةستةكاني هةةةةروةها موو مةةةانطى دوو وة  ضةةةةى  سةةةتى موو ةندرو
ئةةةوةى  سةةتان،  هةةةرَيمى كورد لةةة  نةخؤشخانةى هيوا و نةخؤشخانةكانى شَيرثةجنة و هةموو نةخؤشخانةكان 
هةةةر  سةةتاش  كةةراوة ئَي يةَةدا  نةةدةَلى زؤ ت تةةر طة لةةة زوو يةةارة  شةةَيرثةجنة د سةةندوقى  بةةووة  مةةن  سةةةرجنى  يةَةى  ج

شةةَير مةةانى  تةةا دةر بةةَى وا تةةاخري دة نةةةكانيش  لةةة بةردةوامة، هةروةها تةندةرى دةرما شةةى  طةةا ئةوة ثةجنة زوو نا
سةةيارنة  ئةةةو ثر مةةى  يةةى وةاَل يةةرى دارا يةةوادارم وةز سندوقى شَيرثةجنةوة دةكردرَى كوالَيتيةكةى بةرز نيية، ه

 بداتةوة، زؤر سوثاس.
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 بةِرَيز هيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 سوثاس، كاك )ثَيشةوا(، فةرموو.

 : طاهر مصطفىبةِرَيز ثَيشةوا 
 ز سةرؤكى ثةرلةمان. بةِرَي

نةةانى  بةةة ناوهَي نةةدى  نةةةبَى ثةيوة سةةاب  كةةةم حي سةةةر دةقة بةةدةن لة طةةة  طةةةر رَي يةةة ئة ثةةةيرةوى هة خةةاَلَيكى 
هةةةبوو شةةمةرطةوة  كةةةم  ،ثَي سةةةر دةقة بةةةس لة ئةةةدةم  يةةةك  ثةةةيرةو روونكردنةوة بةةةثَيى  بةةدةن  طةةة  طةةةر رَي ئة

بةةةاَلم حيسابى نةكةن، بةرَيز )شريين( خان كة دَلنيام لة نيةت خراثيي ةوة نيية يةعنى لة نيةتى تَيئةطةم، 
شةةوَينةكانى  لةةة  مةةةرزةكان و  شةةتمانى لة يةَةزى ني باسى ئةوةى كرد كة هَيزى ثارتى و يةكَيتى البربَى ببَى بة ه
يةةةكَيتى  ثةةارتى و  يةَةزى  بةةةاَلم ه يةةة،  ديكة، دَلنيام تةنها قةصدى ئةوة نيية كة هَيزى ثَيشمةرطة نيشتمانى ني

هةةةر هَيزى نيشتمانني ئة نةةةوة  يةَةك خبة ئةةةوان ر وةى كة بةرثرسةكانى ئةوان رَيك ناكةون يان نةيان توانيوة 
يةةةك  ،شتَيكى ديكة هةية ثةيوةندى بة هَيزةكانةوة نيية كةةةَلى  يةةان تَي ئةةةوان خوَين ضونكة لة سةنطةرةكاندا 

ضةةة وة بةةَى موو سةةةديا  لةةةى  نةةؤ ث ضةةل و  لةةة بووة هةروةها ئَيستا ئةوان لة ثلةى طةرمى ضل و هةشت  سةةتاون 
سةنطةرةكان ثارَيزطارى لة خةَلكى كوردستان ئةكةن، دَلنيام ئةويش نيةتى خراثى نةبووة بةس ويستم ئةو 
روونكردنةوةية بدةم. بةخَيرهاتنى وةزيرانى بةرَيز دةكةم بةرَيز وةزيرى دارايى ئةو ئةرقامانةى كةلةسةر 

تةةة روو يةةة ئةخرَي شةةتووة  ،مةرزةكان لةسةر طومرطةكان و هةندَى شت هة مةةة طةي ئةةةم ثةيا سةةتا  يةةة ئَي ثةةَيم وا
شةةتى  ضةةى  يةةةعنى هةر ضةةاغى  يةةديؤ قا بةةة ظ طةةة  بةةة بةَل جةةار  هةم خةَلكى كوردستان وة هةم ئَيمةش ضةندين 

شةةتووة مةةةى ثَيطةي ئةةةو ثةيا خةةةَلكيش  كةةرد وة  مسةةان  سةةتمانة روو با ثةةة خ شةةَيوةَيكى  ،خرا مةةةوَى بة مةةن ئة
تيا ئةطوزةرَيت، حاجى ئؤمةران ضى تيا ئةطوزةرَيت، يةعنى  نيشتمانيانة بةبَى ئةوةى من بلَيم بامشاغ ضى

صةةةرحيى  بةةة  لةَةَى  مةةان ب بةةة رووى ثَي با لةسةر ئةمة زؤر نةوةستني روونكردنةوةى لةسةر نةدةين، بةاَلم زؤر 
يةَةت  كةةَى ناَيَل بةرَيزت لةبةر دةمى نوَينةرى طةلداى ئَيمة متمانةمان بة جةنابت داوة بة صةرحيى ثَيمان بَلَى 

تةةةوة،  كة مةةةت بطةرَي بةةؤ حكو كةةةيان  سةةتان وة ثارة ئةم مةرزانة بكةونة ذَير دةستى حكومةتى هةرَيمى كورد
يةةة  ئةةةم ثارة يةَةوةربطرن  سةةووديان ل سةةَيك  ضةةةند كة بةةدرَين و وة  تةةةرات  بةةة قؤن ضةةاغى  لةبرى ئةوةى كة بة قا

كةةدا ك هةةةر واَلتَي لةةة  نةةان  ثةةالن دا يةةرى  بةةةرَيز وةز لةَةةت؟  نةةةى دةو تةةة بَيتةوة سةر خةزَي لةَةةتَيك دَي كةةة حا يةَةك  ات
لةَةى  يةةة رؤ لةةة وانة طةةرينطرتين رؤَل  يةةة  لةَةةتَيكى ديكة هةةةر حا يةةة  طةةةذةَيكى ئابووري يةةان تةن نةةة  شةةةوة قةيرا ثَي
يةَةك  يةةان ر كةةةوين  يةَةك ب غةةدا ر طةةةَل بة مةةة لة كةةةن ئَي سةةةير ئة هةةةر  يةةا  ثالندانان بَيت، ئَيوة ضيتان كردووة؟ ئا

بةةةتَيكى نةكةوين يان ئايا بةرَيزتان ثالنَيكى خَير ا يان شتَيك هةية فرةكردنى سةرضاوةى داهات يان هةر با
نةةدا  لةةة بةرنامةما لةةَين  كةةة ب ديكة كة لة مَيشك و خةياَلى ئَيوة هةية، يةعنى شتَيكى خَيرا بَيت، نةك ئةوةى 

سةةةريعى  يةَةرا و  نةةى خ شةةتَيكة ثال يةةة  ضةةاو طهة نةةةوَى بةر يةةى دةما يةةرى دارا بةةةرَيز وةز يةةة،  شةةتَيكى ديكة وارى 
سةةازى روونى  سةةاى ضاك ثةةرؤذة يا بةةةثَيى  ضةةة  سةةتمى موو تةةرَى سي بدةن لةبارةى ثرؤذة ياساى ضاكسازى كة دةو

ئةبَيت، مووضة بابةتَيكى طرينطة بؤ هةموو اليةك وة هةموومان ضاوةرَيى ئةوةين كة خةَلكى كوردستان بة 
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سةةتةمى بةةةثَيى سي ضةةة  شةةكردنى موو بةةةثَيى  هةر رَيطةيةك بووة مووضةى خؤيان وةربطرن، ئايا دابة يةةاخود 
جةةار  ضةةةندين  يةَةوة  بةةدرَيت، ئ مةةةش ثَي ضةةاوروونيمان لة مةةةوَيت بةر يةَةت؟ دة ضةةؤن دةب سةةازى  ثرؤذة ياساى ضاك
كةةة  يةةوة  ئةةةوةمان زان مةةة  كةةة ئَي نةةة  ئةةةوان وتوويا غةةدا  بةرَيز وةزيرى دارايى ضونةتة كؤبوونةوةكان لةطةَل بة

لةةة ئةوانة كَيشةى بةرميل و رةقةم و هةندَى شتى ديكةيان نيية ق شةةوانى(  لةةد  ةرارَيكى سياسيية، بةرَيز )خا
ضةةةند  ،قسةكانى دوَينَيى هةندَى ئاماذةمان بةدى كرد مةةة  كةةة ئَي يةةة  تةةى ني يةعنى بةم جؤرةية بابةتةكة رةب

جةةؤرَيكى  بةةة  نةةةك  بةةدةن  سةةتان  خةةةَلكى كوردي بةرميل نةوت دةدةن يان نايدةن، ئةم تةوزحيانةش حةقة بؤ 
خةةةَلك ديكة بري لةوة بكرَيتةوة بؤ ناط نةةة  عةةةش بطةَين ةنة رَيك كةوتن لةطةَل ئةوان، يان ئةصلى ئةو مةوزو

يةَةك  يةةان ر كةةةون  يةَةك ب سةةتان ر هةةةرَيمى كورد مةةةتى  طةةةَل حكو كةةات لة ئايا عرياق بةراستى نيةتى هةية ئةمة ب
 نةكةوَى، زؤر سوثاس.

 بةِرَيز هيمن امحد محةصاحل/ جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان:
 ر خاَلى ثةيرةويية )شريين( خان ، فةرموو.سوثاس، كاك )سةروان( ، ئةطة

 بةِرَيز شريين امني عبدالعزيز:
 بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان:

مةةى 54خاَلى ضوارةم لة ماددةى ) نةةدام وةاَل نةةابَى ئة لةَةى  خةةاَلى دووةم دة سةةتان  لةةةمانى كورد ( لة ثةيرةوى ثةر
نةةةو ئةةةوة وةاَلم دا يةةة  تةةةوة، بؤ سةةتان بدا لةةةمانى كورد تةةرى ثةر مةةن وة نيئةندامَيكى  بةةؤ  بةةوو  مةةن ية  كةةةى  ةتة

ئةوةية دووثاتى ئةكةمةوة بةَلَى يةكَيتى و ثارتى ئةو هَيزةى لة خاَلة سسنورييةكان دانراون ناتوانن رَيطرى 
 لة قاضاغضيةتى بكةن، ثَيويستة هَيزَيك دابنرَى رَيطرى لةو قاضاغضيةتيية بكرَى.

 : بةِرَيز سروان حممد على
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

خةةؤم ب كةةةى  سةةَى خولة لةةةو  ةناوى خواى طةورة و ميهرةبان، بةخَيرهاتنى ميوانة بةرَيزةكان ئةكةم، بةتةنها 
هةندَى شت هةية بيلَيم بيست و هةشت ساَلة ئَيمة حوكمى خؤمان دةكةين وةكو هةرَيم، يةعنى الم سةيرة 

مةةةت هةمووجار كة مايك دةكرَيتةوة كةسةك قسة دةكا باسى طةندةَلى باسى بنديوا سةةتا حكو تةةاكو ئَي كةةا  ر دة
هةةةبَيت  شةةَيكى  طةةةر ئَي سةةَيك ئة مةةة كة مةةةتى هةرَي يةةةمى حكو نةةةى نؤ يةعنى ئةوة ثَينج خوىل ثةرلةمانة كابي
لةةة  حةةةزمان  يةةةعنى  نةةةكردووة؟  ضةةارةمان  سةةتا  تةةاكو ئَي بةةؤ  مةةة  كةةات، ئَي ضةةارة دة ئَيشةكةى خؤى كة دؤزيةوة 

يةةةك، ضارةسةرةكة نيية يان ضارةسةر نازانني؟ بةراستى ئة ئةةةوة  تةةة  سةةتافى حكومة هةةةموو  بةةؤ  م ثرسيارةم 
نةةة  مةةة لَيرا ئةةةوةى ئَي بةةؤ  كةةرد،  بةةةرطريان  دوو بةنسبةت ثَيشمةرطة دلَير و خؤمشَيرةكان ئةوانةى كة دوَينَى 

كةةرد و كةرامةتى هةموو ميللةتى كوردو دابنيشني و ئازاد و شةرةف شةةةريان  هةةانيش  هةةةموو جي يةةاتى   ،لة ج
نةةةى  ئةوانةى كة بريندار بوون بةةوون رةوا نةةدار  كةةة بري نةةةى  ئَيستاش خةرجى خؤيان بةخؤيان دةكةن، ئةوا

كةةو  مةةةت وة كةةو حكو يةَةوة وة كةةةن، ئ يةةان ب ضةةارةى خؤ ئةةةوةى  بةةؤ  شةةتووة  يةةان فرؤ خةةانووى خؤيان كةةران  دةرةوة 
نةةة،  ،وةزارةتى دارايى وةكو وةزارةتى ثيشمةرطة بةراستى هيض بؤ ئةوان نةكراوة كةةةش وا الما بةةة بةَل يةعنى 
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كةةةم ،ى تريش نةك دةنطؤئةوة سةةت دة يةةران هة مةةةنى وةز هةةى ئةجنو بةةزامن  يةةارى وا مةةان  ،بةةةَلكو بِر ضةةونكة ثَي
سةةاَل يوتراوة لةاليةن زينداني يةَةنج  سةةت و ث عةةرياق بي مةةةتى  لةةة حكو سةةى  نةةدانى سيا ة سياسييةكان باشة بؤ زي

ضةةي كةةار  يةةةعنى هؤ سةةاَل  مةةان دة  سةةى خؤ نةةدانى سيا بةةةاَلم زي طةةرَى،  ضةةة وةر نةةدايموو بةةؤ زي سةةى وان ة؟  نى سيا
ئةةةوةى  نةةةبَيت   جةةؤرة  بةةةو  مةةة  طةورةتر بَيت و ثريؤز تر بَيت الى حكومةتى عرياق، بةاَلم الى حكومةتى ئَي
تةةة  بةةؤ جةناب سةةيارةكة  سةةتى ثر تريش بةِرَيز بةنسبةت وةزيرى دارايى ثَيم خؤشة طوَيبيستى ئةوة بَيت بةرا

مةة عةةاتى حكو سةةتان زؤر مورا سةةتتان خةَلك و مووضة خؤرى هةرَيمى كورد يةَةك وي هةةةر كات يةةةعنى  كةةرد  ةتيان 
لةةةبارطرانى و  بةةةاَلم  كةةرد،  قةةةبووَلى  خةةةَلكيش  كةةرد  مووضة كةم كةنةوة كةم كراوة و مووضة خؤر قةبووَلى 
بارقورسى خةَلك و مووضة خؤرانيش تَيبطةن ئَيوةش بؤ كارةبا و بؤ ئاو و بؤ سلفةى خانووبةرة بؤ سلفةى 

يةَةوة زةواج ئَيستاش سااَلنة وةك خؤى ثا ضةةيية؟ ئ كةةار  رة وةردةطريَى بؤ ئةو ساَل لَييان خؤش نابن يةعنى هؤ
بةةةرَيزم  بةةراى  دةزانن زروفى خةَلك ضؤنة لَييان خؤش بن بؤ ئَيوة دةبَيتة جوانييةك و ثريؤزييةك، هاوراى 
سةةةرانى  بةةةى ئةف بةةوونى روت تةةاخري  سةةبةت  بةةة ن يةةران  مةةةنى وةز يةةوانى ئةجنو سةةةرؤكى د بةةاالنبو(  كةةاك )

ثةةَى ثَيشمةرطة سةةاَل  سةةَى  سةةاَل و  ضةةوار  كةةةين  بةةؤ وا دة شةةمةرطةين  قةةةرزارى ثَي هةةةموومان  مةةة  ى كوردستان ئَي
قةةى  سةةةروةريية ر ثةةريؤزى و  كةةةن  شةةمةرطة دة لةةة ثَي بةةؤ وا  تةةةوة  بةةةرز بكرَي شةةمةرطة  بةةةى ثَي تةةاكو روت ضةةَيت  ب

سةةة يةةةك  تةةاخري لةخؤى بَيت، بةراستى ضيديكة رةنطة قبوَل نةكرَى ئةوة روتبةى ثَيشمةرطة نابَيت  عاتيش 
 بكرَى، ضونكة ثَيشمةرطة مرد بؤ ئةوةى ئَيمة هةبني، ئةوةى تريش.

 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان
 كاتت تةواو، كاك )حمسن(، فةرموو.

 : حسني مصطفىبةِرَيز حمسن 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان. 

كةةاك  بةةةرَيز  شةةتيا  بةةةرز خبَيرهاتنا وةزيرَين بةرَيز دكةم ثاَلث لةةة  بةةؤ ث كةةةم  بةةاالنبو( د كةةاك ) هةةةركى  سةةروان(  (
لةَةةى  ،كردنةوة ئةفسةرَين ثَيشمةرطة شةةمةرطة دةرما بةةؤ ثَي براستى داخازيا زؤرا هةروةسا بؤضى حةتا نووكة 

شةةتةكى دي ،هاوسةطريى منداَل و شةهادة ناَيتة حيساب كرن كةةةم يةةئايا ثَيشمةرطة موةزةفة يان هةر حةةةز د ة 
بةةداتنوةز يةَةرَى ، يرَى بةرسظ  كةةو لظ سةةتانَى  هةةةرَيما كورد هةةاتَى  ضةةاوَيت دا كةةَيش سةر يةةى َي يةةرَى دارا بةةةرَيز وةز

يةةَى  نةةاظخؤ  هةةاتَى  يةةا دا كةةةم ئا تةةة د راثؤرتَى ليذنا دارايى هاتة بةحس كرن داهاتَى ناظخؤية ثرسيارَى جةنابَى 
يةةَى  سةةتى كةةيش ثثارَيزطاين هةرَيما كوردستانَى هةمى ثارَيزطايَى بدروستى دَيتة حكومةتَى  طةةايَى ب درو ارَيز

سةةتة؟  ناطةهى كو هندَى ثارَيزطا دهاتَى ناوخؤ تةسليمى حكومةتا هةرَيما كوردستانَى، ناكة ئايا ئةظ دةنطؤ را
ضةةا  هةةةمى موو غةةدا  يان هةمى ثارَيزطايَى دطةهينن؟ ثةرلةمانتارةكا عرياقا فيدراَل راطةهاندنةكا دبَيذينت بة

ةنطؤية راستة يان نا؟ ضونكة ئةظة ذى طةلةك هاتية بةحس كرن ئايا هةرَيما كوردستانا فرة كرى ئايا ئةظ د
يةةى  تةةا دارا يةةت وةزارة يةةان ذى دةب بةغدا هةمى مووضة فرة كرنة نة بةس حكومةتا هةرَيما دابةش نةكرينة 
سةةةرةراى  نةةة  يةةة دوو نا يةَةك ئازادي يةةة ئ روونكرنةوة بكا بوو ظى مةوزوعى، َيك ذ بنةمايَى ذيانَى براستى ئةوة
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شةةتى دةستخ ؤشيَى بؤ حكومةتا هةرَيما كوردستان ئاوةدانكرنا كوردستانَى بةاَلم مللةتَى مة ئةورؤكة ئازادة ث
نةةدَى  يةَةك هلة سةةتة بَير نةةدَى ذى ثَيوي بةةةر هة كةةةين ذ يةَةر ب سةةى ت خةةؤ بر خةةةلكى  ئازاديَى نان دَيت ثَيويستة ئةم 

بةة مةةارة  سةةَى ذ هةةةظاالن بةح كةةرن،  بةةةش  نةةة دا تةةرين دةم بَي بةةة زوو ضةةة  كةةةن موو سةةةرؤكى ب جةةةنابى  كةةر  انكى 
سةةتةثة بةةانكى ثَيوي مةةارا  لةةةمان ذ هةةةرَيما  ر خةةؤرا  ضةةة  هةةاواَلتى موو هةةةوا  بةةؤ  سةةتانَى  هةةةرَيما كورد مةةةتا  حكو

هةةاواَلتى  هةةةم  يةةة  يةةة هة مةةةت الى هاواَلتي قةةةرزةى حكو ئةةةو  هةةةم  كوردستانَى دروست بكاتن بؤ هندَى بشَين 
هةة لةةةمان  سةةةرؤكى ثةر بةةةىَل  نةةة دان،  بةةا اكومةتا هةى بهَي هةةةمى حز تةةى  ظةةى واَل مةةةتَى  سةةتافى حكو كةةو  ةر وة

شةةوقَيت  صةةى وى  ئيستيسمارا هةى هةمى ئةشخاصا ئيستيسمارا هةى ئايا حكومةت ئيستيسمار نينة؟ ئةشخا
نةةاوخؤ  وان و ظيلَيت وان و  مةزرةعَيت وان و حكومةت تشتةك نينة ذبلى نةفت ذبلى دةوازَى ذ بلى داهاتَى 

ظةةى ئايا حكومةت قايل نةهاتيية   ضةةاوَى  يةةةعنى سةر يةةة  هةةاتَى حكومةتَي ظةةة دا نةةَى ئة خةةؤ دا بةةؤ  ثةةرؤذا  ئةةةو ذ
جةةار  يةةةك  لةةة  زَيدةكة ئةوة ثرسيارا بوو بؤ حكومةتا بةرَيز، وةكى هةظاَلَى مةبةحس كرى سوودمةند بوون 
مةةة  هةةةظاَلَيت  طةةرن  زياتر لة مووضة نازامن حكومةت ئيعرتافَيت دكات خةلك ملعاشةكى ذ مووضةكى ثرت وةرد

يةةت ئيع هةةةمى ئيعرتاف ئةةةم  كةةةن  سةةةر نا ضةةى ضارة يةةا بؤ طةةرن، ئا رتافَيت دكةن كوو خةلكَى ذ موضةكى ثرت وةر
ظةةى  كةةا  سةةةر نا دكةين خةلكى هةى دوو مووضة و سَى مووضة و ضوار مووضة وةرطرن بؤضى حكومةت ضارة

 بابةتى، طةلةك سوثاس.         
 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان

 ثاس، كاك )بةَلني(، فةرموو.زؤر سو
 بةِرَيز بةَلَين امساعيل حاجى ابراهيم: 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
كةةة   سةةةر راثؤرتة مةةة  تةةةركيز ناخة كةةة، زؤر  سةةينةوةى راثؤرتة لةةة نو بةةووم  شةةدار  ئةةةوةى بة بةةةر  مةةن لة ديارة 

لةةة  سةةتا  مةةة ئَي قةةةيرانى ئةوةى ئةمةوَى بيَلَيم بة ستافى حكومةتى هةرَيمى كوردستان كة ئَي ثةةاَل  لةةة  سةةتيا  را
داراييان، لة قةيرانَيكى زؤردوورا ئةذين كة نةبوونى متمانةية، هيض متمانةيةك لةنَيوان خةَلك و حكومةت 
مةةةت روو  مةةةزراوةكانى حكو سةةةاَلتةكان دا نةماوة بؤية متمانةى حكومةت الى خةَلكة متمانةى خةَلكة بؤ دة

ئةةةو لة الوازيية، ئةركى ئَيمةية لة ثةرلةمانى ك وردستان ئةركى ئةم بةِرَيزانةية لة ئةجنومةنى وةزيران كة 
لةةةم  خةةةَلك  كةةةى  يةَةك ب ئةةةوةى كار بةةؤ  خةةةَلك  بةةؤ  تةةةوة  ضةةى ئةطَيردرَي متمانة بؤ خةَلك بطَيرنةوة، متمانة بة
ئةةةتوانَى  شةةووتر  نةةةكانى ثَي لةةة كابي يةةاواز  سيلكاوة دةرى بكةى كة خةلًَك هةست بكا فيعلةن ئةو حكومةتة ج

طةةةورةى ضاكسازى  سةةييةكى  شةةمةرطة مةتر يةةرى ثَي بةةةرَيز وةز جةةةنابى  كةةةم  سةةت ثَيب لةةةوةوة دة مةةةوَى  بكا، ئة
لة هَيزة ضةكدارةكانى ئَيمة لة هَيزى حزبى ئةطةرَين بؤ هَيزى  شاهَيدى بةوةدا كة ئَيستا خةَلك خستة روو

كةةاك شةةةوا( و  سةةيانكرد  شةخصيشى شةخص تةعامول ئةكا، ئةوةى كة ئَيستا براى بةرَيزم كاك )ثَي لةةى( با )ع
ئةةةو  نةةةرى  سةةةاَلتى هَي لةةةذَير دة كةةة  كةةرَى، هَيزة يةَةز دة بةةة ه ئةةةكرَى  سةةنوورةكان  لةةة  خؤ ئةو قاضاغضييةتيةى 
شةخصانةيا كة كورى ئةندامَيكى مةكتةبى سياسيية يا بةرثرسَيكى عةسكةريية هى خةَلكى فةقري و هةذار 
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بةةؤ نيية من دَلنيام ئةم حكومةتة ئَيمة هةست بة نوَيتييةكة ئةةةوةمان  كةةة  سةةتى خةري ى دةكةين، بةاَلم  بةرا
مةةة  سةةكرا ئَي كةةة با ئةةةوةى  مةةة  سةةةر ئة يةَةت بة ئةةةوةى زاَل ب بةةؤ  يةةة  بةةةقووةت ني كةةى  كةةة ئريادةَي بةةَى  سةةت دة درو
ئةةةبَى  نةةةوة وة  كةةى خةي مةةة رَي ثَيويستمان بةوةية ئَيمة هةموو ئةو رَى و شوَينانةى كة سةرضاوةى داهاتن ئَي

تةةةوة  هَيزة سياسييةكان بةشدار سةةت بَي بن لةمة، بروا بكة من نامةوَى جارَيكى تر لةناو قاعة تةشةنوج درو
تةةر  بةةةكانى  ثةةارتى حز يةةةكَيتى و  كةةة  يةةةتى كا سةةيؤن وتوو يةَةزى ئؤثؤز سةةَييةكى ه و مةوزوعةكة بةالرَييا بروا 

مةةةوة،  مةةة بةشى خؤيان بردووة، منيش بةشى خؤم ئةبةم لةم واَلتة و ئامادةنيم هةرضيةكم  البَيت بيدة ئَي
ئةةةروا  هةموومان بةرثرسني لةم دؤخة، هةرَيمى كوردستان لةرووى داراييةوة بةرووى داروخانَيكى طةورةوة 
ئةةةروخَي و  هةةةموومانا  سةةةر  سةةتى بة بةةةريا بةرا لةةة بةرام كةةةين  سةةئوليةت نة بةةة مة ئةطةر هةموومان هةست 

كةةة هةةةموومان  سةةى  سةةئوليةتى ئةسا بةةةاَلم مة ضةةَى،  يةَةك ئة هةةةموومان ت لةةة  شةةةكة  لةةة  ئي ئةةةكرَى  ثةةَى  ضةةيمان 
بةةوارى  نةةة  يةةان خةي نةةراون ب كةةة دا سةةةرانةى  ئةةةو ضارة سةةكراون  كةةة با سةةازيانةى  ئةةةو ضاك سةةتقرارا  جةوَيكى ئي

 جَيبةجَيكردنةوة بَيطومان ئةجنامَيكى باشى دةبَيت، زؤر سوثاس.
 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان

 زؤر سوثاس، )بدرية( خان، فةرموو.
 : بدرية امساعيل حممود بةِرَيز

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
لةةةناو  يةةى  ثةةؤرتى دارا كةةارى را نةةةى ئامادة لةةة ليذ شةةيم  يةَةراى دةستخؤ بةةان، و شةةندةى ميهرة خةةواى بةخ بةةةناوى 
شةةةةفافى دراوة،  نةةةدةَلى و نا بةةةة طة شةةةارةت  نةةةدا ئي طةةةة و باتةكا بةةةةى بِر يةةةى لةزؤر ثةةةؤرتى دارا ضةةةَيوةى را ضوار

ضةةاوةكان هؤكارةكانى خراث بوونى دؤخى  يةةدارةدانى سةر نةةدةَلى ئ يةةدارةدانى طة سةةتان ئ هةةةرَيمى كورد دارايى 
بةةةراى  بةةوو  داهات، لةسةرضاوةكانى داهاتدا خاَلى يةكةم و دووةم و سَييةم و ضوارةم ئيشارةى ثَيدراوة كة دة

سةةيا سةةَى ثر نةةةوت،  شةةريينى  يةةار و  هةةاتى ناد ئةةةويش دا شةةةمة  جةةةم و شة ر من دوو خاَلى بؤ زياد بكرَى كة ثَين
يةةى  يةةرى دارا بةةةرَيز وةز سةةيار  كةةةم ثر تةةةوة، ية جةةوات دا ئاراستةى جةنابى وةزيرى دارايى دةكةم ثَيم خؤشة 
طرفتى طةورةى خةَلك ئَيستا دابةش نةكردنى مووضةية بةراستى بارودؤخي ئابوورى لة هةرَيمى كوردستان 

ر ناجَيطريدان، خةَلك و فةرمانبةران زؤر لة حاَلةتَيكى خراثداية خةَلكى هةرَيمى كوردستان لة حاَلةتَيكى زؤ
كةةةى  يةَةى  شةةكاوى ثَيبَل بةةة را نةةى و  بةةة روو ئةةةوةمان  مةةةوَى  كةةةن، دة ضةةة دة نةةى موو بةةةش كرد تةنها ضاوةرَيى دا
يةَةك  ضةةة ر شةةكردنى موو سةةتمى دابة يةةاخود سي كةةة  سةةت رؤذ جارَي هةةةر شة يةةا  كةةرَى؟ ئا بةةةش دة ضةةة دا موو

ئةةةو ) يةةا  تةةةوة؟ وة ئا بةةردراوة دةبَي21دةخرَي كةةة  ئةةيرت %( ى  كةةة و  تةةةنها جارَي يةةان  مةةةت  قةةةرز الى حكو تةةة 
تةةر ) تةةةوة؟ 21جارَيكى  بةةةش دةكرَي سةةايى دا شةةَيوةَيكى يا يةَةت بة سةةتكارى ناكر بةةةران دة ضةةةى فةرمان %(ى موو

لةَةةى  سةةيؤنى كؤمة كةةو فراك مةةة وة كةةةم ئَي يةةى دة يةةرى دارا بةةةِرَيز وةز سةةتةى  يةكَيكى تر لة ثرسيارةكامن كة ئارا
شةةتمان ئ يةةان يادا سةةالمى دة كةةةم و دووةم و ئي نةةدكارى ية كةةة خوَي كةةردووة  لةةةمان  سةةةرؤكايةتى ثةر سةةتةى  ارا

لةةة ) خةةةوة  كةةردووة، بةدا نةةدنيان  يةةةن 7/7سَييةمةكانى هةرَيم كوردستان داواى دامةزرا مةةان لةال ( دا وةاَلمَيك
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ض حكومةتةوة بةدةست طةيشت كة لةو كاتةدا داواى دامةزراندن بة هيض شَيوةَيك نةكرَيت، لةبةر ئةوةى هي
مةةة 2017( و )2016كةسَيك لةبةر قةيرانى دارايى دانامةزرَيت ئةم خوَيندكارانة خةرجيى ) ( كة بةو وةاَل

سةةتان دا  هةةةرَيمى كورد لةةة  نةةدن  بةةةهاى خوَي كةةات  مةةة وادة سةةتى ئة جؤرَيك لة نيطةرانى رووى تَيكردوون، بةرا
بةةروات، نةمَينَى وة منافةسة لة خوَيندندا نةمَينى، ئاستى زانستى لة زانكؤ و  خةةان  بةةةرةو داروو ثةميانطاكان 

كةةراوة  يةكَيكى تر لة ثرسيارةكامن بؤ جةنابى وةزير وابزامن بة بريارَيك داواى طةرانةوةى قيستى هاواَلتيان 
مةةة  ئَيمة هةندَيك لة هاواَلتيان جةنابى وةزير داواى ئةوةيان كردووة بةتايبةت خةزَينةى سولفةى زةواج ئَي

تةةةوة ثَيمان باشة لةم قؤناغة كةةةم كراوة ضةةة  هةةةم موو ئةةةوةى  بةةةر  دا قيستةكانى هاواَلتيان كةم بكرَيتةوة، لة
هةميش دؤخى دارايى زؤر زؤر خراثة، ئَيمة كاتَيك كة ياداشتى ئةو هاواَلتيانةمان بؤ هاتووة بؤ طَيرانةوةى 

نةةة خب ئةةةو ميكانيزما شةةة  ثةةَيم خؤ بةةة ض سولفةى زةواجى ئَيمة ناَلَين نةطَيردرَيتةوة، بةاَلم من  تةةة روو وة  ةي
مةةان  نةةةوة بؤ ئةةةو هاواَلتيا يةةةن  شةةتةى لةال ميكانيزمَيك قيستةكان بطةرَيتةوة بؤ حكومةت بةتايبةت ئةو يادا
هاتووة ئةَلَين ئَيمة مووضةى بذَيوى ذيامنان رؤذانة سَى سةد هةزارة كرَى نشينني ضؤن بتوانني ئةو قستانة 

 بدةينةوة.
 :ؤكي ثةرلةمانبةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةر

 سوثاس دةست خؤش )بدرية( خان، كاك )عباس(، فةرموو.
 بةِرَيز عباس فتاح صاحل: 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

هةةةموو   سةةى  نةةط و با بةخَيرهاتنى هةموو وةزيرة بةرَيزةكان دةكةم، كة ئةمرؤ بؤ مةبةستَيكى طشتى كة دة
يةةرى راطةياندن و خةَلكى كوردستانة، لةوانةية خةَلك طوَيبي جةةةنابى وةز لةةة  ستى ئةم هةواَلة بَيت كة ئَيستا 

يةةران و  مةةةنى وةز سةةةرؤكى ئةجنو كةةة  بةةَى  نةةةى ثَي ئةةةو وةالما بةةَى  يةةر دة جةةةنابى وةز سةةتا  كةةة ئَي طةةرَى  وةر دة
خةةؤى  سةةتا الى  يةةة ئَي شةةم وا يةةة ثَي جَيطرةكةشى هةيانة، دةبَى لةرَيى جةنابيانةوة لَيرة بة ئَيمة بوترَى لةوانة

يةةة و بري لةوة ئةكاتةو ضةةارةى ني كةةا  بةةةاَلم ض ب نةةَى،  هةةةمووى دةزا كةةةين  مةةة دةي ئةةةم ئَي كةةة  سةةيارانةى  كةةة ثر ة 
ضارةسةر ناكرَى، بةاَلم ئةمة ثرسيارة و دةبَى بة هةموو اليةكمان رَيطا ضارةيةك بدؤزينةوة نابَى هةتا سةر 

هةةاتى د بةةزانني دا ئةةةتوانني  يةةة  يةةر ئةوة سةةنوورييةكان ئاوا بَيت، من ثرسيارى يةكةمم لة جةنابى وةز ةروازة 
هةةةموو  يةةا  نةةة؟ ئا ضةةةند دةروازة هة سةةنوورييةكان  مةةارةى دةروازة  بزةبت ضةندة لَيرة ثَيمان رابطةينَى؟ وة ذ
سةةةر  سةةة زؤر لة ضةةونكة ق بةةةواليا دةروات؟  بةةةوال و  يةةان  جةةةنابى  سةةتى  دةروازةكان داهاتةكانيان دَيتة بةر دة

يةَةدا دةروازةكان دةكرَى ئةم حزب و ئةو حزب و لَيرة هة عةةارى ت موومان نوَينةرى حزبةكانني هيض عةيب و 
يةةى  تةةى دارا يةةا وةزارة مةةة، ئا سةةةر ئة يةةةوة لة مةةان روون بكة يةَةرة بؤ سةةتة ل شةةت ثَيوي يةةة جةنابي نيية هةرضى هة
نةةةوة  لةةةوة بكؤَل سةةتا  ئَيستا بةرنامةى كةم كردنةوةى دةرماَلةكانى هةية ئةمة قسةى ناو خةَلكة جةنابتان ئَي

لةَةةى فةر شةةارةتى ضةةؤن دةرما بةةةاَلم ئي يةةة  سةةازى هة لةةة ضاك سةةتة  يةةة را ئةةةو بةرنامة نةةةوة  كةةةم بكة بةةةران  مان
بةةةرانى  بةةؤ فةرمان ثَينةدراوة جةنابتان ئةو بةرنامةى هةتانة ضية؟ لَيرةوة روونى بكةوة بؤ ئةوةى ئَيمةش 



 500 

طةةوَيى 2019روون بكةينةوة. ئايا داهاتى ) يةةر  جةةةنابى وةز طةةةر  بةةووة؟ ئة لةةَييَب (ى حكومةتى هةرَيم ضةند 
تةةةوة 2019) ( داهاتتان ضةند بووة ضةندتان سةرف كردووة ضةندتان قةرز داوةتةوة؟ ئةطةر قةرزتان داوة

يةةة  تةةةكان هة هةةةموو وةزارة لةةة  نةةة  ئةةةو داهاتا يةةا  كةةات؟ ئا كةةةم نا سةةتان  هةةةرَيمى كورد سةةةر  قةةةرز لة ضةةةى  بؤ
وة دَى لةرَيى ئَيوةوة بؤ وةزارةتةكان نسبةكةى لَيدةطَيردرَيتةوة باقيةكةى بؤ ئَيوةدَى يان باقى هةموو بؤ ئَي

لةَةَى  سةةة دة خةةةَلك بثر لةةةناو  ضةةونكة  دةطةرَيتةوة؟ ئةطةر هةمووى دةطةرَيتةوة بؤ داهاتى هةرَيمى كوردستان 
بةةدةين خةةةَلك  بةةؤ  يةةةعنى  ،بةس داهاتى مرور بةشى مووضة دةكات حةقة بةراستى روونكردنةوة  سةةتى  بةرا

ثةةةرَى، ئة سةةةرماندا تَينة ئةةةوها بة كةةةين، هةةةر  يةَةدا ب سةةةَيكى ت هةةةموو ق قةةة  يةةة حة ثةةَيم وا يةةة  مةةة كؤبوونةوة
مةةى  كةةردووة وةاَل لةةةمانت  سةةتةى ثةر سةبارةت بة فةرمانبةرانى طرَيبةست جةنابت بة نووسراوى رةمسى ئارا
هةةةرَيمى  مةةةتى  بةةؤ حكو كةةات  سةةت نا يةةى درو بةةارطرانى دارا كةةة  تةةةوة  بةةةرَيزةت داوة نةةة  ثرؤذةَيكى ئةم ثةرلةما

حةةةزم كوردستان، ثَيضة طةةريا؟  بةةوو را ضةةى  وانةكةى بارسووكى دروست دةكا، ئةى بؤ دانةمةزران؟ هؤكارةكةى 
مةةةتى  نةةة حكو هةةةموو ئةما عةةةقارى و زةواج و  سةةولفةى  بةةة  سةةةبارةت  لَيية لَيرة روونكردنةوةمان بؤ بدةى، 

يةةد %( داشكاندووة دةست خؤشى لَيدةكةين، بةاَل15هةرَيم ثَيويستى بة ثارةية ثارةكةى كؤ بكاتةوة ) م تةئك
تةةةوة و 15بة لةوةى بة ) %( خةَلك و هاواَلتى كوردستان بةو بارودؤخةى ئَيستا ناتوانَى ثارةكةتان بؤ بطَيرَي

سةةولفةيان  نةةةى  بةةةى ئةوا تةةةوة، زؤر كةةةم دةطةرَي سةةبةكى زؤر  يةَةدَى ن تةةايى ث كةةة كؤ شةةتان داوة قةرارة قةرارةكة
سةة كةةان  خةةةَلكى الدَي كةةة  لةةة بِريارة يةةة  بةةةم دواي تةةووة  شةةمةرطةبوون وةرطر يةةةكتان ثَي هةةةموو ال بةةوون  وودمةند 

تةةةوة  سةةت كةوَي شةةتان دة ئةةةوةى ثارةكة لةسةر خةلكى الدَيكان بوينة ئةمة موزايةدة نيية باشة فةرموون بؤ 
 %( من ثَيم واية بانكةكان بةرناكةوَى.50بؤ ئةوةى بتوانن هاوكارى خةَلكيش بكةن بيكةنة )

 :ثةرلةمانبةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي 
 دةستت خؤش بَى كاك )عباس(، كاك )دابان(، فةرموو.

 بةِرَيز دابان حممد حسني: 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةخَيرهاتنى بةرَيزان لة ئةجنومةنى وةزيران و وةزيرة بةرَيزةكان ئةكةم، ضارةسةرى دؤخى دارايى ئَيستاى 
يةةة رَي كةةةمرت ني يةةاتر و  طةةا ز ضةةوار رَي سةةتان  غةةدا، هةةةرَيمى كورد طةةةَل بة كةةةوتن لة هةةةَلناطرَى رَي جةةةم  طةةاى ثَين

بةةةرهَينان و  سةةةر وة نةةةى كةلة ئةةةو كؤمثانيايا يةةة  يةةان ئةوة نةةاوخؤ،  نةةةوت و  هةةاتى  لةةة دا سةةازى  ضاكسازى، ضاك
بةةة  يةةدةن  نةةةوة ب ثةةارة بطَير ئةةةو  شةةَيكى  لةسةر بوارى نةوتى لةسةر خاَلة طومرطييةكان بوون، بة مليؤنَير بة

بةةةرانى  بةةؤ فةرمان ضةةة  لةةة موو كةةةم  بةةةرَيزةكان ئة يةةرة  سةةتةى وةز سةةيارَيك ئارا مةةن ثر سةةتان،  هةةةرَيمى كورد
ضةةوار 1/7) خةةؤى  يةةران  مةةةنى وةز ئةةةوة ئةجنو (ةوة ياساى ضاكسازى ضؤتة بوارى جَيبةجَيكردن، بةاَلم ثَيش 

ضةةى  تةةةوة بؤ بةةة كا نةةةبووة  سةةت  مةةة ثةيوة هةةةبووة ئة خةةةرجيا  بِريار و دواتر يازدة بريارى لةبوارى داهات و 
سةةازيانة تةةاوة بةةةم ضاك سةةت  سةةازييةوة دة سةةاى ضاك لةةةثَيش يا ضةةى  بةةووة؟ بؤ تةةاخري  بةةةجَيكردنى  سةةتا جَي كو ئَي

سةةنوورييةكان زؤر زؤر  لةَةة  خةةى خا لةبوارى داهات و خةرجيةكانا نةكراوة؟ رَيطريةكان ضى بوون لةكاتَيكا دؤ
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بةةؤ بة ئةةةِروا مةترسيدارة بة سَى رَيطا داهات وة ثارةى ئةم ميللةتة بؤ كؤمثانياكان وة  يةةةكان  سةةة حكومة رثر
يةةان  لةو سنوورانة يةكيشيان ئةوةية زياتر لة ثسولةو كؤمثانيا لة خالة سنوورييةكانا هةية داهات ئةبةن دة
ئةةةوةى  سةةةر  شةةتينة  تةةا طةي مليؤن دؤالر لة خاَلة سنوورييةكان ئةبةن، دووةم ئةوةية كة قاضاغضيةتى ئَيمة 

كةةان وة بَلَين ئةم كؤمثانيايانة بطةرَينةوة سةر  حكومةت سةير دةكةين قاضاغضيةتى شةرعى تياية كؤمثانيا
سةةتيان  قاضاغضيةتى زؤر زيانَيكى طةورةى داوة، خاَلَيكى تر ئةوةية كة بةرثرسانى حكومى لةو سنوورانة دة
بةةى  سةةَيك حز هةةيض بةرثر نةةادا  طةةة  هةية لة قاضاغضيةتى كردن لة كاتَيكا ئَيمة ياساى ئةجنومةنى وةزيران رَي

سةةومات كار و كة بةةاج و ر بةةة  بةةةت  تةةر تاي خةةاَلَيكى  يةةؤنَير،  مةةةَلتى مل يةةؤنَير و  سابةت و بزنس بكا بوون بة مل
مةةةتطوزارى،  يةعنى حكومةتى هةرَيمى كوردستان خؤى بِريارَيكى دةركردووة سةبارةت بة كؤمثانياكانى خز

سةةةر سةبارةت بة كؤمةَلَيك كؤمثانيا هةَلبةت لةبوارى نةوتيا لة كاتَيكا لة ماوةى را تةةةنيا لة بردووا بينيمان 
مةةةتى  بةةووة حكو سةةت  طةةةورة درو شةةةَيكى زؤ زؤر  طةةةكان كَي لةةة كَيَل كةةةَيك  لةةة ية يةةا  يةةةك كؤمثان لةةة  طؤرانكارى 
يةةةك  كةةا  لةةة كاتَي كةةا،  نةةةوتيا ب هةةاتى  بةةوارى دا لةةة  سةةازى  مةةةَلَيك ضاك ئةةةوةى كؤ هةرَيمى كوردستان ضى ئةكا بؤ 

لةةة لةسةر سَى ى داهاتى نةوت ئةطةرَيتةوة بؤ وة شةةكنني و  لةةة ث طةةةران و  لةةة  ئةةةروا  شةةَيكى  يةةى بة تةةى دارا زارة
بةةؤ  ئةةةروات  نةةةوت  هةةاتى  دةرهَينان و لة نةقَلكردن و تةنانةت دةاَلاَلنةشى ئةرواتة سةر يةك لةسةر سَى ى دا
ئةةةو  كةةوَى؟  بةةة  شةةتووة  قةةةرزةكان طةي سةةى  يةةة ثر يةةى هة يةةرى دارا بةةؤ وةز سةةيارَيكم  ضةةةند ثر وةزارةتى دارايى، 

كةةا قةرزانةى حكوم لةةة كاتَي شةةةوة  شةةتؤتة ثَي ضةةةند رؤي تةةا  يةةا  سةةةرمايةدارةكانا ئا سةةتان الى  ةتى هةرَيمى كورد
قةةةرزةكان  ئَيمة زانيارميان هةية عةرقةلة دروست بووة لة هةولَيرا عةرقةلة دروست بووة لة وةرطرتنةوةى 

شةةتا ئ حةةةفتا و هة كةةةكانى  بةةة ية يةةةك وة لة سلَيمانيشا بة هةمان شَيوة، خالَيكى تر تايبةت  هةةيض زانياري يةةا  ا
 لةبةر دةستى وةزارةتى داراييا هةية كة ذمارةى ئةو هَيزانة.   

 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان
 زؤر سوثاس كاك )دابان(، )حسيبة( خان، فةرموو.

 بةِرَيز حسيبة سعيد ابراهيم: 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةؤ سةرةتا دةست خؤشى لة هةظااَلمنان ل ة ليذنةى دارايى كاروبارى ئابوورى لة ثةرلةمانى كوردستان دةكةم 
ئةو راثؤرتةى دةربارةى بارودؤخى هةرَيمى كوردستان ئامادةيان كردووة، بةخَيرهاتنى وةزيرة بةرَيزةكان و 
نةةةوةى  بةةة كؤبوو سةةةبارةت  يةَةرةدا  مةةن ل سةرؤكى ديوان و سكرتَيرى ئةجنومةن وةزيران ئةكةم، ثرسيارةكةى 

بةةةرَيز 21/6/2020) يةةران و  مةةةنى وةز سةةةرؤكى ئةجنو بةةةرَيز  مةةادةبوونى  بةةة ئا نةةة  مةةةنى وةزيرا (ى ئةجنو
سةةَييةك  خةةاَلى  لةةة  نةةةش  مةةدران لةوا سةةثاردةيةك ئةجنا جَيطرى سةرؤكى حكومةت، كة تَييدا ضةند بِريار و را

ئةةةجنا بةةة  شةةنت  بةةوو، طةي يةةدراَل  مةةةتى ف طةةةَل حكو سةةاندن لة بةةااَلى دانو نةةةى  سةةثاردنى ليذ سةةتةى را م بةئارا
طةةةَل  شةةتوون لة ضةةى طةي يةةة بة دابينكردنى شايستة داراييةكانى هةرَيم، لَيرةدا ثرسيار ئةوةية ئايا ئةو ليذنة
مةةةتى  طةةةَل حكو نةةةبَى لة ضةةوون  ثةةَيش وة يةَةت و  طةةةر ب حكومةتى فيدراَل؟ ئايا هيض ثَيشوةضوونَيك هةية؟ ئة



 502 

يةَةذةى ) كةةة ر هةةةرَيمى 21فيدراَل ئةو رَيذةيةى كة لة مانطى رابردوو  خةةؤرانى  ضةةة  لةةة موو بةةةردةوام  بةةوو   )%
كوردستان دةبِردرَيت؟ لة خاَلى ضوارةميشياندا راسثاردنى وةزارةت و اليةنة ثةيوةنديدارةكان بؤ وةرطرتنى 

( كة لةسةرةتاى مانطى تةموزدا 2020(ى ساَلى )2رَيكارى ثَيويست جَيبةجَيكردنى ياساى ضاكسازى ذمارة )
ضةةن؟ كةوتؤتة بوارى كردارةك بةةةرَيوة دة ضةةؤن  ى ، ئايا هةنطاوةكانى ثرسى ضاكسازى ياخود ياساى ضاكسازى 

ئايا لةطةَل رَيكخستنةوةى شايستة داراييةكان مووضة خؤران دةست كراوة بة بِربنى بنديوارةكان و ئةوانةى 
و ئيمتيازة بة ناياسايى مووضة وةردةطرن؟ ضونكة هةموومان دةزانني ئةطةر لة ياساى ضاكسازيدا تةنها ثلة 

ئةةةو  نةةاتوانني  وةزيفييةكانى شايستةى ئةو كةسانةى رَيك خبةين كة بةشَيوةَيكى ياسايى مووضة وةردةطرن، 
طةةةَل  ضةةونكة لة كةةةين،  سةةت ب سةةتان بةردة هةةةرَيمى كورد خةةةلكى  بةةؤ  يةةة  سةةايةكةدا هة مانا ثتةوةى كة لةناو يا

طةةةةر ل تةةوانني ئة تةةاوةكو ب كةةرَى  سةةةازى ب سةةتة ثاك سةةازى ثَيوي سةةاى ضاك يةةةدراَل يا عةةرياق ف مةةةتى  طةةةل حكو ة
خةةة  ئةةةو دؤ كةةةين و  يةةاد ب نةةاوخَويى ز هةةاتى  تةةوانني دا يةةى ب سةةى دارا سةةةر ثر نةطةيشتينة هيض رَيككةوتنَيك لة

 قةيرانة دارايية كؤتايى ثَيبينني، سوثاس.   
 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان

 زؤر سوثاس دةستت خؤش بَى، كاك )رزطار(، فةرموو.
 سوار: ي ِرَيز رزطار عيسبة

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
يةةةكى زؤر  سةةتكةوتةكان قورباني نةةاو دة لةةة ثَي بةةووة و  كةةةمان  بَيطومان دةستكةوتةكانى ئَيستا لة خةباتى طةلة
ئةةابوورى  داوة شك و طومانيشم نيية كة هةموو اليةكان خزمةتكردنى طةلةكةمان درَيخى ناكةن، بارودؤخى 

بةةة بةةى با خةةراث  طةةةر  نةةى ئة طةةةر طرَيت بةةةهَيز ئة ئةةابوورى  ضةةينت،  لةةةبار دة سةةاز  يةةةتى و ضارةنووس تى نةتةوا
ثةةرؤذةى  كةةا،  سةةت دة بةةةش درو سةةرتادى هاو بةةاش و ئي نةةدى  سةةتكةوتةكامنانة وة ثةيوة بةةةهَيز دة سةةةقامطريى 
نةةةلؤذيايى  بةةة تةك يةَةدان  كةةات و وةك ثةرةث بةةةهَيز دة تةةان  ئةةابوورى واَل يةةةى  سةةاز بون سةةرتاتيذى و ضارةنووس ئي

ئةةابوورى سةةةرد شةةادةمارى  بةةة  كةةة  شةةةمةندةفةر،  بةةان،  تةةةرنَيت، رَيطاو نةةدى ئين تةةؤرى ثةيوة نةةة،  كةةة خا ةم فرؤ
يةةى و  يةةرى دارا لةةة وةز سةةيار  ئةةةوة ثر بةةةر  تةةردام، لة نةةدةرى رو نةةدةر وةك بة ئةةاو بة نةةداوى  كةةرَى بة هةةةذمار دة

يةةرى ئابوورى دةكةم سةبارةت بة سَيكتةرةكان ئايا هيض بةرنامةَيكى ئيسرتاتيذيتان هةية ي بةةةرَيز وةز ان نا؟ 
سةةتدا  سةةتى ثَيوي لةةة ئا شةةى  كةةرَى وة داهاتي دارايى لة ئَيستادا بؤ بةرهةم هَينانى كارةبا ووزةَيكى زؤر سةرف دة
نةةانى وزة  هةةةم هَي لةةة بةر طةةة  هةةَينت، بَيج سةةت دة بةةة دة نةةداو  سةةتكردنى بة لةةة درو خةةاوَين  ثةةاك و  يةةة، وزةى  ني

و كشتوكاَل و وة سَيكتةرةكانى تر، هةروةها لة ئَيستا و  فاكتةرةكى بةهَيزيش دةبى بؤ كةرتى طةشت وطوزار
بةةؤ  بةةى  سةةةرةكى  تةةةرةكى  تةةوانَى فاك سةةتيارة و وة دة سةةةكى هة نةةةوت ثر سةةى  ئةةاو وةك ثر لة ئايندةشدا ثرسى 
ئةةابوورى  يةةى و  يةةرى دارا بةةةرَيز وةز لةةةمان  سةةةرؤكى ثةر تةنسيق و ثةيوةندى لةطةَل دةولةتةكانى تر، بةرَيز 

بةةارةوة بةثَيى زانيارييةكا ن داهاتى فرؤكةخانةكان وةكو ثَيويست نينة بةرَيزتان ض زانيارييةكتان هةية لةم 
سةةتة و  بةةةر دة جةةةى لة سةةتان بوود هةةةرَيمى كورد ثَيمان بدةن، لة كؤتايى دةمةوَيت ئةمة بَلَيم ئايا حكومةتى 
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بةةؤ بة ئةنقةست بوودجة دابني ناكاتن  يان ئةمة بؤيتة خاَلةكى الواز كة زؤر لة كةسانةك ى تر ئةم فاكتةرة 
طةةةر  سةةتان ئة هةةةرَيمى كورد يةةان  يةَةنن؟ وة دَلن بةةةكار دةه سةةتان  هةةةرَيمى كورد طةةةى  بةةةت و ثَي شةةكاندنى هةي
نةةة  بةةةم ئةزموو شةةنت  بةةؤ طةي بوودجة و داهاتةكةى لة ئاستى ثَيويست بي بؤ خزمةتكردن لة طةلةكةمان كة 

يةةا  سةةيارم ئا ئةةاخر ثر كةةةن،  سةةورى نا كةةةن ق خيةةى نا كةةى خونيان داوة در مةةة وة نةةة ئَي لةةة داروخا عةةرياق  ئةةابوورى 
 هةرَيمى كوردستان ئةو بابةتة تةئسري لة ئَيمةش دةكات يةخةى ئَيمةش دةطرى يان نا؟ زؤر سوثاس.

 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان 
 زؤر سوثاس لة كاتى خؤيا تةواو بوو ، كاك )مم(، فةرموو.

 بةِرَيز مم اسكندر مم: 
 سةرؤكى ثةرلةمان. بةِرَيز

شةةحالييةوة  ميوانة بةرَيزةكان بةخَيربني سةرضاوان، هةوَل دةدةم قسةكامن لة ماوةى سَى خولةك تةواو بكةم، بة خؤ
مةةةتى  نةةةى حكو كةةرا رةوا سةةةند  سةةتان ثة لةةةمانى كورد لةةة ثةر حةةةكان  ضةةة و مين لةَةة و موو لةةة دةرما سةةازى  ثرؤذةى ضاك

بةةة هةرَيمى كوردستان كرا وة خؤشحالني لة سةر يةةا  يةةة ئا سةةيار ئةوة بةةةجَيكردن، ثر بةةوارى جَي ةتاى ئةو مانطة كةوتة 
خةةةَلك  يةةانى  جَيبةجَيكردنى ثرؤسةى ضاكسازى لة دةرماَلة و مووضة و مينحةكاندا ضةند كاريطةرى لةسةر بذَيوى ذ

كةةةى كةةانى ية سةةتنى هَيزة ضةةوونةوة رَيكخ سةةيارى دووةم ثَيدا مةةةودوا؟ ثر حةةةفتا  و بةردةوامى  لة مووضةدان هةبى لة
دةبَيتة هؤكارى ئةوةى كة مووضةكانى ئةوانيش هاوتا بكرَى لةطةَل هَيزةكانى ترى ئةمنى؟ ثرسيارى سَييةم ئةوةية 
بةةؤ  ضةةيية  تةةةرناتيك  كةةةوتن ئةل شةةتينة رَيك عةةرياق نةطةي مةةةتى  طةةةَل حكو يةَةت و لة بةةةردةوام ب شةةة  ئةةةم رةو ئايا ئةطةر 

نةةدنى قؤناغةكانى داهاتوو؟ داوا لة جةنابتان دةكةين ثَي بةةة دانةمةزرا يةةارةى  ئةةةو بِر كةةرَى  يةةارةدا ب لةةةو بر داضوونةوة 
سةةَي  سةةتان وة  هةةةرَيمى كورد مةةةتى  يةةى حكو شةةى دارا ئةةابوورى و رةو بةةارودؤخى  بةةةهؤى  سةةتان  هةةةرَيمى كورد خةلك لة 
بةةؤ  نةةدان  تةةة ها ئةةةوةى ببَي بةةؤ  بةةدرَيتَى  تةةةكيان  يةَةن دةرفة سةةنا وةرطري بةةة ئيستي سةةتان  هةةةرَيمى كورد مةةةكانى  يةكة

مةةةتى قوتا بةةة حكو سةةةر  بيةكانى تر، جةنابى وةزير ئايا هةموو دةروازةكانى هةرَيمى كوردستان فةرمني؟ هةموويان 
طةةادار  يةَةى ئا مةةةت ل هةةةبن حكو طةةةر  نةةةبى؟ ئة طةةادار  يةَةى ئا مةةةت ل هةرَيمى كوردستانن دةروازةى نافةرمى هةن كة حكو

كة باس لة  ثلة بةرزى ثَيشمةرطةكان دةكرَى  نةبن هؤكارةكةى ضية؟ ثشتطريى لة قسةكانى  ئةو برادةرانةش دةكةم
 لة سااَلنى خزمةت و منداَل و هاوسةرةكانيان دةكرَى ثَيداضوونةوة لة رةوشى وان بكرَى، سوثاس.       

 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان
 زؤر سوثاس، كاك )سةركؤ(، فةرموو.

 بةِرَيز سةركؤ ازاد حسني: 
 ثةرلةمان. بةِرَيز سةرؤكى

كةةان و من بةخَيرهاتنى ئةجنومةنى وةزيران كةةةم وةزيرة مةةة  ،دة كةةة ئَي كةةةم  سةةت ثَيب بةةةوة دة مةةةوَى  بةةةاَلم دة
ثةةارة  شةةتييةكان   سةةامانة سرو تةةى  نةةازانني وةزارة سةةتا  تةةاوةكو ئَي كَيشةَيكمان هةية لة وةزارةتى دارايى ئةوةية 

كةةة يى سامانة سروشتيئةدا بة وةزارةتى دارايى يان وةزارةتى دارايى مةسروفات سةةيارَيكة  ئةةةوة ثر ةكان ئةكا، 
مةةةنى  لةةة ئةجنو كةةة  يةةةك  بةةةثَيى رَينماي سةةا  لةةة يا طةةة  مةةة ج ضةةونكة ئَي يةةة،  سةةتان هة خةةةَلكى كورد هةةةموو  الى 
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سةةةير  بةةةاَلم  يةةى  تةةى دارا نةةةى وةزارة وةزيرانةوة دةرضووة دةبَيت داهاتى هةموو وةزارةتةكان بضَيتةوة خةزَي
يةةار و 6،5،4دةكةين تةنها لة مانطى ) سةةَى مل شةةتا و  سةةةد و هة مةةة دوو  يةةةك طوذ بةةة  ( ثَيكةوة بة يةك ثارة 

بةةةرَيز  لةةة  كةةة داوا  سةةيارَيكة  مةةة ثر يةةى، ئة تةةى دارا بةةة وةزارة نةةار دراوة  يةةؤن دي ضةةوار مل سةةت و  ضوار سةد و بي
نةةةوتى و  مةةةتطوزارى  يةةاى خز سةةةد كؤمثان شةةةش  لةةة  يةةاد  تةةةوة، ز ممةةان بدا كةةة وةاَل كةةةم  يةةى دة يةةرى دارا وةز

يةةان سكو كةةةين باج نةةةوت دةردة سةةاَلة  ضةةةند  ئةةةوة  سةةتا  تةةاكو ئَي كةةة  نةةةوتا  يرتيمان هةية بةتايبةتى لةبوارى 
ضةةَيت  مةةايى دةردة هةةةر رَين نةةةكراوة  يةَةك  نةداوة، يةعنى ئةمة ئةم ثارة زؤرة بؤضى تاكو ئَيستا هيض ئيجرائات

ئةةةوةى ثَيو نةةاكرَى،  ثةةَى  كةةارى  هةةيض  طةةرينط بِريار دةردةضَى، ياسا دةردةضَى بةاَلم  شةةتى زؤر  كةةا دوو  سةةت دة ي
كةةةناَلَيكى  ضةةةند  ئةةةطوزةرَى  سةةتانا  هةةةرَيمى كورد لةةة  كةةة  ئةةةوةى  نةةةكرد  سةةيان  هةية برادةران هةستم كرد با
ميديايى طةورة هةية يةعنى زؤرترين كةناَلى ميديايى لةم واَلتةيا هةية، ئايا حكومةتى هةرَيمى كوردستان 

نةةة  ئةةةم كةنااَل ئةةةزانَى  يةةى  تةةى دارا لةةة وةزارة مةةة  يةَةوة دَى وة ئَي لةةة كو كةةرَى؟  خةةةرج دة بةةؤ  ضةةؤن  كةةةيان  داهاتة
هةةةةيض  سةةةةتا  تةةةةاكو ئَي يةةةَةك دراوة  نةةةةةوت رؤذ جار بةةةةة  كةةةةردووة وة  كةةةةةمى  ضةةةةة  يةةةةان موو قةةةةةيرانى داراي
طؤرانكارييةكنةكراوة كةناَلَيك دانةخراوة ثرسيارَيكة كة زيادى كردووة دانةخراوة ئةمة ثرسيارَيك، هةم لة 

لةةة  وةزارةتى دارايى هةم تةةر  يةةةكَيكى  كةةةوَى،  سةةت ب ضةةاوانةى دة ئةةةو سةر بةةَى  كةةة دة يةةران   لة ئةجنومةنى وةز
ثرسيارةكامن ئةوةية كة ضةند رَيكخراوَيكى طةورةى كؤمةَلطاى مةدةنى هةية كة ثرؤذةى زةبةالح ثَيشكةش 

ضةةة و دةر كةةة موو كةةا  لةَةةى ئةكا هةىل كار دروست دةكا كة حكومةتى هةرَيمى كوردستان كار لةسةر ئةوة دة ما
كةةى  ضةةةند رَيكخراوي ثَيشمةرطة برِبَى، يةعنى دةرماَلةى مامؤستا برِبَى، هى كارةبا برِبَى، بةاَلم سةير دةكةين 
مةةةتى  لةةة حكو نةةة  طةةرن  ثةةارة وةردة يةةةكطرتووةكانا  تةةةوة  لةةة نة نةةة  نةةة  ئةةةم رَيكخراوا كةةا،  مةةة دة طةورة دَيت ئة

ثةةارة وةرد هةةةرَيم  مةةةتى  لةةة حكو نةةة  طةةرن،  ثةةارة وةردة قةةى  هةةاتى عريا بةةوو؟ دا لةةةكوَى  تةةةيان  ئةةةم داها طةةرن،  ة
يةةى  يةةرى دارا بةةةرَيز وةز لةةة  سةةيارةكامن  لةةة ثر كةةة  يةةة يةكَي يةةار ني فرؤكةخانةكان بةراستى تاوةكو ئَيستا هيض د

قةةةممان 2014ئَيمة لة ) (ةوة ياساى بوجةمان بؤ نةهاتووة، طواية ئَيستا ئَيمة لة ليذنةى دارايى هةندَيك رة
نةةةى وةرطرتووة تةنها رةقةمم تةةةوة ليذ مةةاىل دَي سةةابى  نةةة حي ان وةرطرتووة هيض نة حيسابى خيتامى دَيتةوة 

 دارايى.     
 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان

 كاك )كاوة(، فةرموو.  
 بةِرَيز كاوة عبدالقادر حسن: 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 وةاَلمن ثَيش ئةوةى دةست بة قسةكامن بكةم.

 رَيواز فائق حسني/ سةرؤكى ثةرلةمان:بةِرَيز 
بةةة  ،يةيكاك )كاوة( يةكسةر دةست بة قسةكانت بكة دةزانى ض سةةت  سةةةر دة يةكسةر ئةم ئسلوبة كةشفة يةك

 قسة بكة.
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 بةِرَيز كاوة عبدالقادر حسن: 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

طةةةر ئَي نةةاهَينَى( ئة كةةردار  شةةني و ثةندةكى كوردى هةية دةَلَى )هةزار طوفتار يةك  نةةة داني يةَةوارة لَيرا تةةا ئ مةةة 
نةةدى هاو لةةة بةرذةوة نةةةدةين  يةَةك  طةةةر بِريار كةةةين ئة سةةة ب سةةتانوق هةةةرَيمى كورد يةةانى  لةةةالى  ،اَلت كةةة  بةةاوةر ب

سةةيؤنةكان  سةةةرجةم فراك بةةؤ  كةةةم  خةَلكى بة هيض وةرناطريَي و هيض سوودَيكيشى نيية، بؤية من ثَيشنيار دة
يةَةرةوة  ضةةةى بؤ سةرجةم ئةندامانى بةرَيز ل يةَةدانى موو بةةة ث كةةةين  مةةولزةم ب مةةةت  كةةة حكو بةةدةين  يةَةك  بِريار

سةةتى  ئةةةوة بةرا ضةةونكة  مووضة خؤرانى هةرَيمى كوردستان، فةرمانبةرانى هةرَيمى كوردستان ثَيش جةذن، 
سةةةرؤكى  بةةةرَيز  كةةة  بةةاوةر ب ئةوة خةَلك دَلخؤش ئةكا نةك طفتوطؤى ئَيمة نازانني نةتيجةكةى كةى ئةبَيت، 

خةةؤر ثةرلةمان وةزع ضةةة  يةةان موو بةةةر دة ى دارايى هاواَلتيان لة ئَيستادا ئةوةندة خراثة رؤذانة دةيان فةرمان
سةةتى  سةةاتة بةرا تةلةفؤن دةكات كة خةرجى جةذنى نيية كة ناتوانَى جل بؤ منداَلةكانى بكرَى كة ئةمة كارة

بةةا بةةةو  يةةانى  هةةةبى هاواَلت بةةذين، لة واَلتَيكى نةوتى لة واَلتَيكا ئةو سةروةت و سامانةى  ثةةة  نةةة خرا رو طوزةرا
يةةة  هةةات ني نةةةبوونى دا شةةة  سةةتى كَي ئةوةى دةمةوَى باسى بكةين لةم واَلتةى ئَيمة لة هةرَيمى كوردستان بةرا
ئةةةةو  شةةةةفافى و  نةةةدةَلى و نا يةةةة و طة شةةةة ناعةدالةتي بةةةةاَلم كَي سةةةتان زؤر زؤرة،  هةةةةرَيمى كورد لةةةة  هةةةات  دا

سةةةدان بةهةدةردانة زؤرةية كة لة هةرَيمى كوردستان دةكر بةةة  نةةة  يةةة مانطا شةةةكة ئةوة سةةا كَي لةةة يا بةةةدةر  َى 
سةةنوورييةكان  لةَةة  يةةؤن دؤالرى خا مليؤن دؤالر لة داهاتى نةوت ناطةرَيتةوة خةزَينةى حكومةت، بة دةيان مل
لةةة  ناطةرَيتةوة خةزَينةى حكومةت ضوار مةرزى فةرميمان هةية كة دوويان لة سنوورى سلَيمانيية، دوويان 

يةةزب  سنوورى هةولَيرة، ضةندين مةرزى تر هةية دةروازةى تر هةية نا فةرميية داهاتةكانيان بؤ كةس و ح
هةةةرَيمى  لةةة  سةةةاَلتدارةكان  بةةة دة بةةااَلى حز سةةانى  يةةةن بةرثر سةةايى لةال يةةاى نايا سةةى كؤمثان كةةةى  ئةةةروا، نزي

يةةةكى هةةةر  نةةة  نةةةوة، مانطا كةةؤ ئةكة ثةةارة  سةةايى  بةةة نايا سةةنورييةكان  لةَةة  يةةان  كوردستان دروستكراون لة خا دة
بةةة  نةةةوت  هةةاتى  يةةا دا مليؤن دؤالر كؤ ئةكاتةوة داهاتةكة ناطةرَيتةوة، من لةبةرَيز وةزيرى دارايى دةثرسم ئا
نةةاوى  سةةةر  يةةا لة يةةة؟ ئا نةةاوى كَي سةةةر  تةواوى دةطةرَيتةوة خةزَينةى حكومةت؟ ئايا رةسيدى داهاتى نةوت لة

طةةة حكومةتة يان تا ئَيستاش لة بانكى ئةهلى و لة سةر ناوى كةسة كةةة طرين تةةر  خةةاَلَيكى  بةةة  كانة؟ سةبارةت 
باسى بكةين، مةسةلةى ضةكى بَي رةسيدة بةرَيز وةزيرى دارايى ئَيوة  ثَينج ساَل ئةبَى حكومةت ضةكى بَى 

 رةسيدى داوة بة خةَلكى وةبةرهَين و بازرطان و خةَلكى تر يةعنى بةخؤت دةزانى بة ياسا.
 :ةرلةمانبةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ث 

 زؤر سوثاس دةستةكانت خؤش بَى، كاك )عبدالستار(، فةرموو.
 : بةِرَيز عبدالستار جميد قادر

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
مةةاددةى ) بةةةثَيى  كةةةم،  طةةةى )54وةاَل من لة خاَلَيكى ثةيرةوييةوة دةست ثَيئة مةةى 4( وة بِر خةةاَلى دووة ( وة 

لةةةمانتارَيك هةةيض ثةر يةَةت  نةةاوخؤ ناب تةةةوةو ثةيرةوى  لةةةمانتار بدا مةةى ثةر يةَةت  ،ةاَل سةةتة دا برب بةةةم ئارا طةةةر  ئة
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ضوويهدةبَيتة وةاَلم و وةاَلمكارى ئةو كاتةش وةكو عةرةب) هةةةر من تدخل ماال يعنيه و لقيي ماال ير لةةَين  ( دة
سةةتَيتةوة شةةتَيكى دةبي يةةا  كةةا كةسَيك تةدةخوىل شتَيك بكا  يةةة، ت خةةؤش ني يةَةى  كةةة ث يةَةدةبى  لةةة  طةةوَيى ل كةةةم  دة

كةةردووة السةيةك كراوة لة ئيعئيعالم ق سةةةى  يةةة ق لةةةمانتار هة تةةةوة، ثةر جةةواب دا عةةالم  م وا وتراوة با بضَى ا
مةةةت  ،ئاخر بابة لة كوَى سَى مووضةى هةية ،وتوويةتى ثةرلةمانتارمان هةية سَى مووضةى هةية ئةى حكو

 نيية بؤ نايربى وةزيرى دارايى هيوادارم ثةرلةمانتار نةطاتة ئةو ئاستة.
 :د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان بةِرَيز 

 تةواو ئَيستا كاتت بؤ ئةطرينةوة سةبارةت بة تةوةرةكة قسة بكة.
 : بةِرَيز عبدالستار جميد قادر

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
بةة يةةان  كةةردوو داتا بةةاس  نةةةيان  كةةرد، رةخ بةةاس  يةةان  لةةةمانتارةكان زؤر خاَل سةةتى ثةر يةةارة بةرا كةةرد داواى اد س 

نةةةو كةةة روونكرد مةةة  تةةةكانى ئَي يةةة داها ثةةَيم وا ئةةةمن  مةةة  مةةةوة لة خةةت دةكة سةةةكان ثو مةةن ق بةةةاَلم  كةةرد،  ةيان 
سةرضاوةكانى داهات بريتني لة ناوخؤ، نةوت، ئةو ثارةى كة لة عرياقةوة دَى، خاَلة سنووريةكان، ئةوةى كة 

ثةةَيم و ئةةةمن  سةةتانة،  هةةةرَيمى كورد هةةاتى  مةةة دا هةةاتووة، ئة مةةة  كةةؤ لة هاوثةميانانةوة بؤ ئَي نةةة  ئةةةم داهاتا يةةة  ا
بكرَيتةوة بةشَيوةَيكى رَيك و ثَيك ثَيم واية داهات بةشى مووضةى هةرَيمى كوردستان دةكات، بة دوو مةرج 
طةةومرط  ئةةةوةى  بةةَى  سةةنوورةكان دَى،  لةةة  كةةة  يةك رَى لة قاضافى بطريَيت قاضاغى نةوت قاضاغى هةر شتَيك 

نةةةى بدات، بةبَى ئةوةى باج بدا، ئةوةى ثةيوةندى بةتا لةةة ليذ يبةتى بة وةزارةتى كشتوكاَليشةوةية كة ئَيمة 
نةةة  ئةةةم حةيوا كةةة  بةةزانن  كشتوكاَلني فةرموو حةيوان دَى بةبَى ئةوةى هيض رسوماتةكى هةبى، بةبَى ئةوةى 
نةةةكى  بةةة مليؤ مةةةِرم  سةةةر  جةةووتى  ئةةةمن  يةةار دةىَل  نةخؤشة يان نا حةيوانى نةخؤش دَى، كاكة فةرموو جوت

يةةة كريية ئَيستا شةش س ةد هةزار ناكا، بؤ كاكة لةبةر ئةوةى بة لَيشاو لة دةرةوة دَى ئةمة زةربةَيكى طةورة
لة بةرهةمى ناوخؤ، كابرا هةية بة لؤرى هَيلكةى هَيناوة دةَلَى كاكة وةرة  كامريةت بؤ دةكةمةوة ئةمن سةد 

ثةةارةت د ئةةةتؤ  كةةة  لةَةَى كا كةةوَى و ثازدة وةرةقةم داوة بةبَى ئةوةى وةرةقةَيكم بدةنَى ب بةةؤ  مةةة  سةةتى ئة اوة بةرا
كةةا،  يةةاد دة دةضَى، ئةمن ثَيم واية رَى لة قاضاغى بطريَى بةرَيك و ثَيكى كؤ بكرَيتةوة بةراستى ئةمة داهات ز
سةةى  كةةةين با سةةازى دة سةةى ضاك فةةةرموو با كةةرَى،  بةةةش ب نةةة دا دوو ئةو داهاتةى كة هةمانة بةشَيوةَيكى دادوةرا

نشينى ناياسايى  با لة دوو مووضة و سَى مووضة و ضوار مووضة ضاكسازى لة خانةنشينيدا بكةين، لة خانة
ضةةة و  يةةام موو ئةةةمن دَلن كةةرَى،  بةةا ب يةةة  نةةدةَلى تيا بكرَى، باس لة بنديوار بكرَى با لةو ليستانةى كؤمةَلَيك طة
مةةة  كةةةم ئَي حةةةز دة كةةةم  يةةةدة نا بةةةخوا مزا كةةةم  شةةنيار دة ئةةةمن ثَي كةةا،  سةةتان دة هةةةرَيمى كورد شةةى  جةةة بة بو

مةةةتَيكم بةةةرَى وة حكو ضةةاك بةِرَيوة خةةؤى زؤر  خةةةَلكى  سةةةركةوتووبَى  هةةةبَى  زؤر  لةةةمانَيكمان  هةةةبَى ثةر ان 
تةةا ) مةةةت  بةةة حكو بةةدةين  بةةؤ 1/1/2021خزمةتيشى بكا، لة مانطى هةشتةوة با مؤَلةت  بةةني  شةةى  ( هاوكاري

بةةني، ئة كةةارى  كةةةين هاو ضةةاودَيرى ب سةةازييةكان  هةةةموو ضاك لةةة  طةةرين  شةةى ب سةةازييةكان ثشتي طةةةر هةموو ضاك
حكومةت توانى بةراستى ئةو ضاكسازيانة بكا، ئةو كَيشانة ضارةسةر بكا، مووضةى خةَلك دابني بكا بوجةى 
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ئةةةو  كةةةين  مةةة داوا ئة نةةةيتوانى ئَي طةةةر  كةةةين، ئة تةشغيلى دابني بكا، ئَيمة دةست خؤشى لَيبكةين سوثاسى ب
مةةاوةى حكومةتة هةَلبوةشَيتةوة كاكة با حكومةتَيكى تر تةشكيل كةين خؤ دن يا خراث نابَى، واَلت هةية لة 

جةةة  نةةةبى، بوود ضةةة  شةةاكةين و موو ساَل و نيوَيكا سَى ئينتيخاباتى كردووة ناكرَى بةراستى ئَيمة هةروا تةما
شةةةكةى  نةةاتوانى ئي كةةة  ئةةاخر كا نةةاتوانني  كةةة  لةَةني كا هةةةر ب يةةة  كةةة ني لةَةَين كا نةبَى كةسابةت نةت نةبَى  هةر ب

 وة، ئةوةى كاك )هَيظيدار( ئةطةر مةجامل بدةى.وازلَيبَينة كارةكة تةسليم كة
 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان

يةةى  يةةة، دوا نةةدار ني يةةاوى ئيما ئةةى ث زؤر مةرؤرة سةرى، جةنابت ثياوَيكى ئيماندارى زؤر لةسةر قسة رؤيشنت 
كةةةى، سةةتا، )رؤذان(  ضيت هةية لة دةرةوة ثَيى بَلَى، سوثاس مامؤستا لةسةر ئةو بابةتة قسة نا سةةوثاس مامؤ

 خان، فةرموو.
 : بةِرَيز رؤذان حممد كريم

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
كةةةم مةةةت دة شةةاندى حكو بةةةخَيرهاتنى  بةةان،  طةةةورةو ميهرة خةةواى  سةةاَلى  ،بةةةناوى  لةةة  طةةادارين  يةةارة وةك ئا د

حةةة2014( و )2013) مةةاوةى  كةةردووة وا  سةةتان  هةةةرَيمى كورد لةةة  يةةى رووى  قةةةيرانى دارا سةةاَلة (ةوة   وت 
يةةدا قةةةيرانى دارا لةةة  هةةةرَيم  مةةةتى  كةةةوتووة حكو ثةةَى ، دةر شةةتى  كةةة ث خةةؤران  ضةةةى  ضةةةى موو لةةة موو طةةة  ج

طةةةى  لةةة رَي تةةةوة  لةةةوة بكا بةةري  بةةوو  سةةت  مةةةت ثَيوي سةةاَلةدا حكو حةةةوت  لةةةم  بةستووة هيض شتَيكى ترى نيية 
كةةا ،لة باجةكان ،ضاكسازى لة داهاتى نةوت يةةاد ب هةةات ز سةةنوورييةكان دا سةةاَلدا لة خاَلة  لةةةم  سةةانةوة  نةةةك دي  ،

دةست بباتةوة بؤ مووضةى مووضة خؤران كة مووضة كةم بكاتةوة، سةربارى ئةمةى كة ئةمانة نةكراوة لة 
يةةرى 23/4/2020) يةةى وةز تةةى دارا لةةة وةزارة كةةة  ( كة دواى ثةسةند كردنى ياسايى ضاكسازى بة فةرمانَيك 

يةةارة  لةةة دارايى دةرى كردووة بة لَيخؤشبوونى طومرطى، د كةةردن  طةةرى  كةةة رَي شةةيية  سةةت خؤ طةةاى دة مةةة جَي ئة
لةةة ) كةةة  فةةةرمانَيكى دي مةةة  بةةةدواى ئة بةةةاَلم دوا  كةةراوة،  طةةومرطى دةر مةةن 30/4لَيخؤشبوونى  كةةراوة  (ةوة دةر

سةةةفارات و  نةةةوت و  كةةانى  شةةبوونة كؤمثانيا ئةةةو لَيخؤ كةةة  كةةراوة  يةةة دةر بةةةرَيزيامن لةال نةةةكانى  هةةةموو فةرما
كةةانى  قونسوَلطةريةكان و هَيزةكانى بةةؤ كؤمثانيا تةةةنيا  مةةة  هاوثةميانان ناطرَيتةوة، لة كاتَيكا بة بِرواى من ئة

سةةاَلى ) طةةومرطى  سةةاى  لةةة يا سةةةفاراتةكان  ضةةونكة  تةةة،  مةةارة )1984نةو مةةاددةى )23( ذ لةةة  كةةى 156(  (دا رَي
يةةة  نةةة داراي لةةةم قةيرا يةةةكان  يةةا نةوتي بةةؤ كؤمثان شةةبوونة  ئةةةم لَيخؤ بةةؤ  مةةة  يةَةداوة، ئة مةةاذةى ث سةةتووة ئا كةةة خ

سةةاى  سةةةر يا بةةن، لة ثةةةر دة يةةا تَي خةةؤرانى ث ضةةة  كةةة موو خةةةى  ئةةةم دؤ يةةة  سةةتان تيا هةةةرَيمى كورد مةةةتى  حكو
مةةاددةى ) بةةانكى 13ضاكسازى هةر ثرسيارَيكى ديكة بؤ بةرَيزيان ياساى ضاكسازى لة  هةةةذمَيرَيكى  هةةاتووة   )

يةةةكان سةةتنى  بكرَيتةوة كة وةزارةتى دارايى ئةيكاتةوة بؤ ثاراستنى طشت شايستة داراي بةةؤ ثارا سةةتيةتى  مةبة
مةةارة ) ثةةةيرةوى ذ لةةة  نةةة  مةةاددةى )4طشت شايستة داراييةكانى مووضة خؤرا لةةة  كةةة 31(دا  هةةاتووة  كةةةم  ( ية

كةةارة  ئةةاخر رَي كةةة  كةةردووة  كةةةى دةر يةةى رَينمايية تةةى دارا كةةا وةزارة ثةةَى دةر مةةايى  يةةى رَين تةةى دارا مةةة وةزارة ئة
مةةاذة طرياوةتةبةر ئاماذة نةدراوة بةوةى كة ئةم ئةذمارة تةةةنيا ئا نةةة،  ية بؤ شايستة داراييةكانى مووضة خؤرا
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تةةا )ي(ى  دراوة بةوةى كة بةس بؤ مووضة وةرطرتن بَى، بةراستى ئَيمة ئةمانةوَى ياساى ضاكسازى لة )أ(ةوة 
كةةو  سةةازى وة سةةاى ضاك كةةة يا لةةةوةى  كةةة  كةةةم و كورتيَي مةةة  يةَةت، ئة لةةى بكر جَيبةجَيبكرَيت، ئةطةر ضاكسازى فع

تةةا خؤى جَيبةجَي نا شةةينى  كرَى، ثرسيارَيكى ترم ئةو بِرةى كة لة مووضةى مووضة خؤران ئةبِرَى بؤ خانةن
سةةاَلى )7ئَيستا لةكوَيية ئةو ) لةةة  تةةرم  سةةيارَيكى  (ةوة 2015%( كة لة مووضة دةبِرَى ضى لَيدَى ئةو بِرة؟ ثر

كةةات ثلة بةرزكردنةوةى فةرمانبةران راطرياوة ئةمة نةك ثاَلثشت بوو بة ياسا بةَلكو ثَي ضةوانةى ياساشة، هاو
بةةةرز  لةةة  يةَةك ث هةةيض بيانو بةةة  نةةاكرَى  شةةمةرطة  نةةةوةى ثَي ئةوةى كة كاك )باالنبو( ئاماذةى ثَيدا ثلة بةرز كرد

 كردنةوةيان رابطريَى.
 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان 

فةةةت سوثاس، بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان، بةرَيز وةزيرى دارايى، داوا ئةكا  تةةر دةر كةةا دوا سةةة ب قةةة ق دوو دة
 دةدةين بة ئةندامانى ثةرلةمان، فةرموون بةرَيزتان.

 : جةناب/ وةزيرى دارايى و ئابوورىبةِرَيز ئاوات شَيخ 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

ئةةةوةى ور ئامادةبز سةرؤكى ثةرلةمان، بةرَيز جَيطهاورَييان ثَيخؤشحاَلم بةرَي يةةان  وانى بةرَيز، خوشك و برا
بةةؤ دة  شةةت  بةةةينى هة لةةة  عةةةدةل  لةةة م يةَةدةكات  سةةت ث كةةة دة يةَةوة  من ديقةمت داوة معةدةل هةر بةرَيزَيك لة ئ
لةةة  تةةان  كةةةم ئاطا سةةةية ئة ئةةةو ق مةةن  ثرسيار ئةكات هةمووشتان وا قسة ئةكةن كة بَى خةبةرن، مببوورن كة 

طةةة ف ئةةةو دوو مان يةةة  كةةو وا يةةة وة عةةى واَلت ني لةةة وةز تةةان  يةةة، ئاطا يةةى ني عةةى دارا بةةوونى وةز تةةاخري  قةةةت دوا  ة
شةةكيلةية 2014%(ة يةكةم جارة لة تارخيى كوردا نةبووة لة )21مووضةتان ديبَى قةقةت ئةم ) (ةوة ئةم مو

 هةية تا ئةمرؤ 
 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان

ئةةةو بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان من ئاطام لة قسةكانى كاك )ئاوات(ة، ئةطةر ثَيويست بَى ي كةةا  سةةة ب ةكَيك ق
 دةمى قسة دةكةين، فةرموو بةردةوام بة كاك )ئاوات(.

 : بةِرَيز ئاوات شَيخ جةناب/ وةزيرى دارايى و ئابوورى
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

يةَةرة  يةةق ل حةةةوت رةف سةةت و  بةرنامةكةى ئَيوة بؤ ئَيمةتانداناوة سوئالتان لةسةر سةر و لةسةر ضاو، ئَيوة شة
نةةة  ثرسيار ئةكا، بة تةةان خبة يةةةعنى خؤ ئةةةكا  سةةيار  بةةؤ دةثر شةةت  بةةؤ هة حةةةوت  بةةؤ  معةدةل لة بةينى شةش 

يةةةعنى  نةةةوة،  شوَينى ئَيمة، ئَيمة شةست و حةوت زةربى شةش بكةن ئَيمة ضؤن ئةتوانني سوئال جواب دةي
شةةاكيلةكان لةةة مة نةةدَى  ئةةةزانن ئةوةى كة من ثَيتان دةَلَيم تكام واية ئَيوة كة خؤتان خةَلكى ئةم واَلتةن هة ى 

قةةانوونى  ضةةؤن  كةةو  كةةةوة وة نةةةوَى بةية مةةة مبا يةةة، ئَي شةةةكانى هة يةةة، كَي تةةارخيى هة عةةونقى  يةةة  دوور مةودا
لةةةو  كةةردووة  ضاكسازميان ثةيرةو كرد الثةرَيكى تازةمان بؤ ئةو حكومةتة بؤ ئةم نيزامة سياسيية دةست ثَي

يةَةرة بةي سةةازميان ل قةةانوونى ضاك هةةاتني  كةةة  ضةةيمان ئيتارةوة قسة بكةن، ئَيمة  ئةةةوة  لةةة دواى  كةةرد  كةةةوة دةر ة
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كردووة لةسةر ئةوة حماسةبةمان بكةن، لةسةر ئةوة ليمان توورة بن، لةسةر ئةوة رةخنةمان لَيبطرن، بةاَلم 
سةةةد  شةةةش  ئةةةتوانن  ضةةؤن  هةر يةكَيك لة ئَيوة بةاليةنى كةم شةش ثرسيار بكا خؤتان خبةنة شوَينى ئَيمة 

تةةانبَى، ثرسيار لةبةر بكةى؟ ضؤن من لةو وةخ كةةةوم باوةر سةةينةكةى نا يةةاى نوو سةةم فر مةةةوَى بياننو تةةةوة دة
سةةيار  سةةةد ثر شةةةش  جةةوابى  ئةةةتوانني  ضةةؤن  ئةةيرت  كةةةوم  ئةوة ضوار الثةرةم نووسيوة فرياى نووسينةكةى نا

 بدةيتةوة، تكاية موراعاتى ئةو نوقتةية بكةن لةطةَل ئيحرتامى زؤرم.
 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان

سةةانةى  ئةةةو ق طةةةر  كةةةى، ئة زؤر سوثاس بةرَيز وةزيرى دارايى، كاك )مم( ئةبَى ئَيمة دةرفةتت بدةين قسة ب
نةةةبوو  ئةةةوة  طةةةر  كةةةم ئة ئَيمة دةيكةين لة سةرؤكايةتى ثةرلةمان، تؤ ناتوانى تةوزيح بدةى، قسةى خؤم دة

خةةؤش سةةتتان  يةةى دة يةةرى دارا بةةةرَيز وةز فةةةتت دةدةم،  نةةةوَى دةر يةَةوة دةتا لةةةمانى  كةةة ئ نةةدامانى ثةر بةةَى ئة
طةةةران  كوردستان لة بَيخةبةريان نيية كة ثرسيار دةكةن هةموو ئةو ثرسيارانةى كة دةيكةن، ئةوان لةوة ني

 بوون. 
 : جةناب/ وةزيرى دارايى و ئابوورىبةِرَيز ئاوات شَيخ 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
يةةة من مةخصةدم ئةوة نيية ئةوان خراث لةمن طةيشتوون، من د ةَلَيم هةموومان لةو وةزعةى كة ئَيستا هة

 بَى خةبةر نني يةعنى ئاطامان لَييةتى.
 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان

كةةةن  سةةيار دة يةةةوة ثر لةةة ئاطاي سةةتان  لةةةمانى كورد نةةدامانى ثةر هةةةموو ئة حةةة  جةةةنابت واز سةةةكةى  سةةتا ق ئَي
خةةةَلك مةبةستيانة لة جةنابتان لة حكومةتى هةرَيمى ك كةةة  وردستان وةاَلمى ئةو ثرسيارة جديانة وةرطرن 

 يا لةالى خؤيان دروست بووة، بةرَيزان با بةردةوام بني، كاك )بهمن(، فةرموو. ،لَييان ئةكا
 بةِرَيز بهمن كاك عبداللة امحد: 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
سةةةيارةكامن زؤرة  مةةةن ثر بةةةان،  شةةةندة و ميهرة خةةةواى بةخ بةةة ،بةةةةناوى  يةةةة بةةةةاَلم  سةةةتافى حكومي هةةةةموو  ؤ 

بةخَيرهاتنيان ئةكةم، ياساى ضاكسازى بة كوَى طةيشت هةنطاوةكانى جَيبةجَيكردنى؟ بايؤمةترى جَيبةجَي 
نةةاطرَى؟  يةةان وةر طةةرَى  ضةةة وةردة يةةة موو دةكرَى ئةم مانطة يا جَيبةجَي ناكرَى، ئةوةى ناوى لة بايؤمةترى ني

نةةدووة دوو مووضة و سَى مووضة و بنديوار كةى ئةبِرِى خةةؤى خنكا سةةَيك  ؟ دوَينَى حاَلةتَيك روويداوة كة كة
خةةؤى  ئَيستا لة هةموو راطةياندنةكان باَلوبؤتةوة دوَينَى هةمووى لَيرة كردمان بة هةرا ومتان كاكة لة برسا 
ضةةةى  كةةة ضوارموو يةَةدوانى داوة  سةةيش ل كوشتووة ئَيستا لة راطةياندنةكان باَلوبؤتةوة، وابزامن وتةبَيذى ثؤلي

يةة شةةبوونة هة يةَةوةردةطريَى لَيخؤ يةةان ل ئةةيرت باج تةةةواو  سةةتى  بةةاج بةرا لةةة  شةةراون  نةةةى بةخ ئةةةو كؤمثانيايا ة، 
كةةةى  مةةةت  قةةةرزةكانى حكو نةةامَينَى؟  شةةبوون  كةةرَى  لَيخؤ بةةةجَى دة طومرطييةكان تةواو ئيرت لةم مانطةوة جَي

تةةى شةةمةرطة و وةزارة كةةةكانى  وةردةطرنة؟ بؤ كةى دايناوة وةريطرَيتةوة؟ يةكةى حيسابى ثَي شةةمةرطة و ية ثَي
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لةةة  كةةةن  كةةؤنرتؤَل ئة سةةنوورييةكان  خةةاَلى  كةةةى  تةةةوة؟  يةةةك دةطرَي ضةةةندةوة  مةةانطى  لةةة  شةةتا  حةةةفتا و هة
تةةؤ  تةةة الى  هةةةمووى دَي كةةان  نةةاوخؤى ثارَيزطا هةةاتى  يةةاوازى؟ دا بةةةبَى ج خةةةليل  بةةراهيم  ثةروَيزخانةوة هةتا ا

رة زؤر جار لةسةر شاشةكان هةندَى لة هةظاالنى جةنابى وةزيرى دارايى؟ بةرَيز وةزيرى دارايى ئةمة ثرسيا
ئةندام ثةرلةمانانيش دةيَلَين، ئايا بةراستى حكومةت ثارةى هةية و نايداتة مووضة، ئةطةر نايدا كَى رَيطرة 
خةةةَلكى  بةةؤ  يةةة  طةةةر هة تةةؤ ئة لةةةالى  طةةة  يةةة ج شةةاراوة هة هةةاتَيكى  بةةدةى؟ دا ضةةة  تةةؤ موو نةةاَيَلَى  بةةةردةمت  لة

لةةةيت كوردستانى ئاشكرابكة؟  تكاية بؤ نوَينةرةكانى خةَلكى كوردستان، سةبارةت بة داهاتى نةوت ئةوةى دي
بةةةردةم  سةةتا لة ئةيَلَى تةواوة يان لة ثشتى ديلةيتيشةوة شتى تر هةية؟ سةبارةت بة دانوستاندنةكان ئَيوة ئَي

نةةدام ثةرلة ئةةةوةى ئة سةةتانكارة  فةةدى دانو لةةة وة شةةتان  ضةةوار بةرَيزي بةةزامن  سةةتان وا نةةةكامنان خةةةَلكى كورد ما
هةةةموو  هةةات و  نةةةوت و دا سةةتان  هةةةرَيمى كورد مةةة  سةةتى ئَي يةةا بةرا ئةةةيَلَى ئا ئةوانةى كورد هةندَيك لة بةغدا 
لةَةة  نةةاوخؤ و خا هةةاتى  سةةتى دا يةةا بةرا ئةةةكا ؟ ئا مةةان لَي شتةكامنان ئةوةندة ناشةفافة، ئَيمة تاوانبارين بةغدا وا

مةةة سنوورييةكان و نةوتى عرياق ئةوةندة شةفافة و وةكو س عةةرياق؟ ئَي لةةة  ةردةمى عمرى كورى عبدالعزيزة 
سةةتانكار  طةندةَلني وامان لَيدةكةن؟ ئايا داهات و لةو غةدرةى لة عرياق لَيمان دةكرَى بةرَيزان لة وةفدى دانو
كةةة  سةةوةكةش  نةةةوة و  لةةة دا طةةرَى و  كةةة وةرى دة قةةةرزةكان  لةةة  هةم لة بووجةى سيادى غةدرمان لَيدةكا هةم 

بةةةال و دةضَيتةوة سةرى لةس هةةاتى كةر ئةةةرَى دا سةةيون  ةر ئَيمة حيسابى دةكا و غةدرمان لَيئةكا ئايا لَيتان ثر
نةجةف بةقةد داهاتى مةكة و مةدينة نةبَى كةمرت نيية بؤ كؤَى دةضَى؟ ئةى ئةوان بؤ خةريكن ئَيستا دَين 

سةةتامنان ىَل مةةةِرةكانى كورد خةةةكان و  هةةةورامان و بةر كةةانى  هةةاتى طوَيزة يةَةوة  خةةةريكن داواى دا بةةؤ ئ كةةةن  دة
 ئةمانةيان ثَيناَلَين؟

 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان 
مةةاوةى ) بةةؤ  طةةرين  شةةووَيك وةردة كةةةن و ث سةةة دة ( 1سوثاس، كاك )رَيظنط( فةرموو، بةرَيزتان ئاخر كةسن ق

 ( دَيينةوة.3سةعات سةعات )
 بةِرَيز رَيظنط حممد حممد: 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
كةةاك ب  بةةاالنبو(،  كةةاك ) كةةةم  شةةمةرطة د خةةؤين ثَي هةةةظاىَل  شةةتطرييَى  لةةةمانى ث سةةةرؤكا ثةر يةَةز  خةةودَى بر نةةاظَى 

مةةارى ) سةةايَى ذ تةةا 19)سروان( و هةظالَين دى بةحسَى ثَيشمةرطة كرى بؤ ثلة بةرزيَى ثرؤذة يا يةةاس وةزارة  )
ثةةةي يةةة  سةةا هات سةةةربازى يا لةةةيى  يةَةدانا ث كةةو ث يةةة  سةةايةك ثَيشمةرطةى ماددةيا شةش هات بةةة ض يا كةةا  كةةرن  رةو 

سةةا لَين وةزارةتا ثَيشمةرطة ثلةت وانا بلند ناكةن؟ تايبةت ذى يةكةَين حةفتا و هةشتا حةتا ظَى طاظَى ضةند 
يةَةدان  ارةتا دارايى ض هيجةتةك هةيةديسان دةرمالة بؤ ناَينة طرَيدان كة وةز يةك وةجبة جلى دايَى بةةؤ ناطر

ة بةلك و بسةرما و ضةرخَى ضاردَى طوتيي دبَيذن طوتنةكا ابن خلدونديسان من دظَينت مةسةلة ئةم هةندة 
بةةؤ  ئةظرؤكة تَينت دبَيذينت تةصنيفا دةولةتا دكاتن دةسةاَلتداريَى دكات ئةظ دةسةاَلتداريا باشة ئةظ طوجناية 

ظةةى بةةؤ  سةةةاَلتة  خةةراثرتين دة يةةذ   وى سةردةمى ئةم بةحسَى وان ناكةين بةحسَى وى دكةين كيذ نةطوجناية ك
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سةردةمى ئةذرؤكة ذ دطوجنَينت دبَيذينت ئةو دةسةاَلتدارية يان ئةو دةسةاَلتدارَيت بازرطان بن طةل بازرطان 
يةَةدا  ظةةى وةخت سةةَى  ضةةنة ئيفال لةةةتَى دة بةةانكَى دةو بوونة دةسةاَلتدار يا دةسةاَلتدار بوونة بازرطان وى وةختَى 

ةكى دانةن وةزيرةكى دانةن رَيظةبةرةكى دانةن هةمى تشتةك رَيكا كؤمثانيا وادَى دةرباز بينت هةر بةرثرس
طةةوتن  يةةة  سةةاال هات ئةظ دي  بةرذةوةندى خؤ عةيار كا خودَى بكاتن ئةظروكة ئةظة بةرى نووكة حةفت سةد 
نةةدةىل و  سةةةال طة لسةر مة نةطوجنينت بةىَل ديسان ئَيمة هؤشدار دكاتن كو ئةظ مةسةال قةيرانا ئابوورى و مة

بةةانكى مةسةال دةسةاَلتدارى بَي تةةَى  نةةةبينت وى وةخ شةةتطريى  سةةةرا ط سةةازييةكا سةرا طةةةر ضاك يةَةداتن ئة كظة طر
سةةازيةكا  يةَةرَى ضاك دةولةتَى هةمى دةضنة ئيفالسَى وةكى نوكة قةيرانَين ئابوورى ضَى بن خؤ خاَلس كر ذ ظ

 سةرانسةرى دظَيت ئةم دةست ثَيبكةن، طةلةك سثاس.  
 :مانبةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلة

ئةةةطرين و 3زؤر سوثاس، سةعات ) كةةة وةرى  شةةووَيك  هةةةموو ث لةةةمان  نةةدامانى ثةر بةةةرَيزان ئة ( لَيرة ئةبني 
 ئةطةرَيينةوة ناوى ئامادةنةبوان وةردةطرينةوة، زؤر سوثاس.

 
 ثاش ثشوو

 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان
 ان ئةكةينةوة، )ليزا(، خان، فةرموو. بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان دةست بة دانيشتنةكةم

 بةِرَيز ليزا فلك الدين صابر: 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةةر  سةةيارَيكيان لة هةةةبوو، ثر سةةيارَيكم  ضةةةند ثر بةةةخَيربَين،  سةةتان  هةةةرَيمى كورد مةةةتى  بةرَيز شاندى حكو
لةةةو خا سةةيان  بةةةرَيز با لةةةمانتارى  نةةدَيك ثةر ضةةةندة هة سةةازيية هةر سةةاى ضاك ئةةةويش ثةةرؤذةى يا كةةرد  لةَةة 

لةةة  بةةاس  كةةان  لةةة ماددة يةةةكَيك  سةةازى  سةةاى ضاك ثةةرؤذةى يا لةةة  يةةى  يةةرى دارا بةةةرَيز وةز نةةة،  سةةةلةى قةرزةكا مة
لةةة رؤذى ) كةةا  قةةةرزةكان دة نةةةوةى  نةةةوةى 5/5/2020وةرطرت كةةة وةرطرت يةةدا  يةةران بِريار مةةةنى وةز ( ئةجنو

لةةة رؤذى ) شةةتان  كةةا بةرَيزي سةةت ثَيب لةةة 13/5/2020قةةةرزةكان دة تةةان  نةةةَيكى ( داوا طةةانى ليذ بةةانكى بازر
مةةوَلكى  سةةةر  طةةرن بة سةةت ب كةةة دة كةةرد  شةةتى  كةةارى ط تةةةكان و داوا ئةجنومةنى وةزيران و بةشى ياسايى وةزارة
لةةة  طةةة  ضةةووة ج يةةارة دةر ئةةةو بِر سةةةر  مةةانط بة مةةاوةى دوو  سةةيارة  طةةةى ثر ئةةةوةى جَي قةةةرزةكان،  خةةاوةن 

بةةِر كةةارى طةرانةوةى ثَينج سةد مليؤن دينار لة خاوةن قةرزةكان هيض  يةةا هؤ تةةةوة، ئا تةةر نةطةراوة ثةةارةَيكى  ة 
قةةةرزَيك  خةةاوةن  هةةةر  طةةةر  يةةة ئة شةةم هة ضةةَى؟ ثَيشنيارَيكي بةةةرَيوة ئة سةةتى  ئةمة ضيية؟ ثرؤسةكة بؤوا بة س
ئةةةو  يةةاخود  ئةوانةى كة قةرزيان لة حكومةتى هةرَيمى كوردستان كردووة، ئامادة نةبن ثارةكة بطةرَيننةوة 

شةةةوة، رةهنانةى كة دايان ناوة بةرام سةةتى رة نةةة لي تةةوانن بياخنة بةر ئةو قةرزةى كة وةريان طرتووة، ئَيوة دة
لةةة  عةةرياق  مةةةتى  سةةتاندكارة، حكو شةةاندى دانوو بةةؤ  شةةم  سةةيارَيكى ديكة هةةةروةها ثر نةةانَين؟  هةةةنطاوَيكى وا  بؤ 
قةةةرزى يةةؤن  ثةةانزة ترل كةةى،  يةةار دؤالرى دةرة يةَةنج مل بةةِرى ث قةةةوة  لةةةمانى عريا طةةةى ثةر لةةة رَي بةةردوو   مانطى را
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نةةني  هةةةموو دةزا نةةة،  بةةؤ وةبةرهَينا شةةى  شةةَيكى كةمي ضةةةية و بة يةَةدانى موو ناوخؤى كرد كة بةشى زؤرى بؤ ث
كةةرَى  يةةة دة يةةارة، بؤ ئةةةو بِر يةةاخود  ثةةةرى  ئةطةر بة دةنطى فراكسيؤنة كوردييةكة نةبواية ئةو ياساية تَينةئة

وةى بةشَيك لةو ثارةى كة قةرز ئَيوة فشار خبةن ياخود داواكارييةك ئاراستةى حكومةتى عرياق بكةن بؤ ئة
سةةيارَيكة  كراوة بدرَيت بة حكومةتى هةرَيمى كوردستان بؤ ئةوةى بتوانَى مووضةى خؤى بدات، هةروةها ثر
كةةةى  لةَةَين نزي ئةةةوان دة تةةووة  يةةان طر سةةتى مان كةةة را تريشم سةبارةت بة فةرمانبةرانى بةنداوةكانة كة ماوةية

سةةاَلى ضوار مانطَيك دةبَى كة مووضةكانيان لةال لةةة  ضةةانةيان  ئةةةو موو نةةةهاتووة،  يةن حكومةتى عرياقةوة بؤ 
يةةة 2017) ئةةةو ثارة عةةرياق  يةةى  تةةى دارا عةةرياق و وةزارة مةةةتى  تةةا حكو عةةرياق وا (ةوة ضؤتةوة سةر حكومةتى 

ئةةةوان  كةةة  ئةنَيرَى بؤيان، باشة هؤكار ضيية ضوار مانطة ثارةى ئةو فةرمانبةرانةى بةنداوةكان نانَيردرَيت؟ 
يةةان طر ضةةاودَيرى مان بةةة  سةةتيان  نةةداوةكان ثَيوي ضةةونكة بة يةةة  سةةَيكى زؤر جددي مةةة ثر بةةةرَيزان ئة تةةووة؟ 

سةةات  طةةة كارة ئةةةوة رةن تةةةكنيكى  شةةةَيكى  طةةةرَيكى كَي هةةةر ئة لةةة  مةةانبطرن  بةةةرانيان  بةردةوامة ئةطةر فةرمان
سةةةر بايؤمة شةةم لة سةةيارَيكى تري هةةةروةها ثر يةةا رووبدات بؤ دانيشتوانى دةوروبةرى ئةو بةنداوانة،  يةةة ئا تري

لةةةة  كةةةة  مةةةةترى يةكَي سةةةى بايؤ كةةةة ثر نةةةني  هةةةةروةك دةزا شةةةت؟  ضةةةى طةي مةةةةترى بة مةةةى بايؤ نةةةاغى دووة قؤ
 ميكانيزمةكانى ياساى ضاكسازى، بةاَلم بةِراى من بايؤمةترى تةنها ثرسى.

 بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان
 سوثاس )ليزا( خان، كاك )سريوان(، فةرموو.

 ان فرج حممد: بةِرَيز سريو
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

نةةا  طةةةَل هاورَييا شةةَيوازَيك، لة هةةةموو  كةةةين بة ضةةاوةروانيان دة كةةة  ضةةونكة دةمَي بةةَين،  بةةةخَير  ئةةةَلَيم  يةةة  بؤ
شةةم  كةةة خؤ ئةةةوةش  طةةةَل  مةةةوة لة ضةةِر ئةكة سةةيارةكامن  مةةن ثر يةَةرة،  تةةة ئ مةةةت بَي فةةدى حكو كةةة وة نةةدا  هةوَلما

جةوهةرييةكة ئةوةية كة ئايا ثَيش جةذن خةَلك مووضة وةردةطرَى  سةعات را ئةطرم، يةكةم شت ثرسيارة
سةةَييةمم  يان وةرناطرَى؟ ثرسيارى دووةمم كةى وةفدى دانوستانكار كوردستان ئةضَيت بؤ بةغدا؟ ثرسيارى 
هةةةذمارى  ضةند جارَيكيش بة نامة لة بةرَيز وةزيرى دارايم ثرسيوة و ئَيستاش ئةيثرمسةوة، بِريار بوو كة 

ئةةةكا  بانكى حةةةل  بكرَيتةوة، هةذمارى بانكى بؤ طرينطة لةبةر ئةوةى كَيشةى طةورةى دوو مووضةيى زياتر 
تةةريش  هةةةرى  بةرَيزتان فةرمانتان دةركردووة بؤ جَيبةجَي ناكرَى؟ دواى ئةوةش ديسانةوة ثرسيارَيكى جةو

شةةى هةية زؤر شايعة ئةم ليستى ناوانةى كة باَلودةكرَيتةوة كة جةنابتان ئةَلَين ث سةةتاية دابة ارةمان لةبةردة
نةةاكرَى؟  بةةةش  يةةا دوو رؤذ دا يةةةك رؤذ  بةةة  بةةؤ  تةةة،  ضةةوار حةف ئةكةين بؤ بة شةش حةفتة و ثَينج حةفتة و 
بابةتَيكى طرينط لةناو راثؤرتةكة هاتووة هةرضةندة راثؤرتةكة تةواو نيية، كامل نيية، بةاَلم من يةك شت 

مةةة  كةةة بةردةوا ثةةةميانان  كةةارى هاو شةةمةرطةى ئةةةَلَيم هاو يةَةزى ثَي بةةؤ ه يةةة  طةةة هة شةةةش مان شةةة  و نووسراوي
لةةةكاتى  كةةة  كوردستانة، ض رَيطرييةك هةية كة بَلني هَيزى ثَيشمةرطةى كوردستان هةموو رؤذَيك كة هاوكارة
يةَةزى  بةةؤ ه نةةاكرَى  تةةةرخان  يةةة  بةةِرة ثارة ئةةةو  ضةةى  يةةة بؤ ئةةةو هاوكاري يةةة  يةةةنَيكى دةرةوة ضةةونكة ال يةةا،  خؤ
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يةةان دةن ثَيشمةرطةى كوردستان بةال يةَةت و ب يةنى كةمةوة ئةمان زامن بن طرَينتى بن هةموو مانطَيك ثارة د
بةةةاَلم  بة وان؟ لةبةشَيكى تريشا ضى بكرَى بؤ زياد كردنى داهاتى ناوخؤ؟ برادةران زؤر شتى طةورةيان وت، 

نةةة خا بةةة منو ئةةةبَيت  نةةى من زؤر شتى بضكؤلة ئةَلَيم ئةشكرَيت لة بِريارَيكى وةزيرَيكى بةرَيزا  شةةني كرد نةن
كةةؤ و  لةةة زان ضةةوانةى  ئةو كةسانةى كة ضاوةرَين خانةنشني بكرَين با شايستةَيكى باش لةبرى ئةوان ئةو دةر
نةةابَى،  تةةةعني  سةةى  سةةَى كة ضةةووى  كةةةس دةر هةةةزار  سةةى  سةةاَلَيك  هةةةموو  ثةميانطاكان ضةندةها ساَلة ضاوةرَين 

خةةةَلكى يةعنى ئةوان خانةنشني كةن بةو ثاترةى كةمرتة لةو ثارةية بة و بةشةى كة زياد دةبَى، لةو ثارةية 
ئةةةوةى  بةةؤ  مةةةوة  يةةةنى كة مبةةةزرَينن، بةال ضةةوانة دا ئةةةو دةر يةةةعنى  يةةة  بةةةوة رازي خةةةَلكيش  مبةةةزرَينن  ثَى دا
تةةاثؤ  يةةة،  عةةةرزة هة سةةةد  يةَةنج  هةةةزار و ث شةةانزة  سةةارؤك  شةةتى حة داهاتى ناوخؤ زياد بَى لَيرة، لة دةشتى هة

طةةرن كراوة، حكومةت داويةتى سيانزة  كةةة وةر ثةةارةى تاثؤ ساَلة رَيطة نادةن ئيشى تيا بكرَيتةوة رَيطةى بدةن 
سةةتانةوة  نةةاو كورد تةةة  كةةاريش دَي هةةةىل  بةةَى  بةةةكار دة خةةةَلك  نةةدى  تةةةوة بةرذةوة مليارات دينارة خةَلك دةبوذَي

نةةةَي مةةن منو يةةة  بةةة تيا ك داهاتَيكى باشيشة، خاَلة سنوورييةكانى كوردستان بة هةمووى دةست تَيوةردانى حز
تةةريش  سةةنوورةكانى  لةةة  عةةةن  مشةةاغ ،تةب ئةدةم بة بةرَيزتان جةنابى وةزير نامةكةى منت الية لة سنوورى با
بةةؤ دة  يةةو  لةةة دوو دؤالر و ن سةةايى  بةةة نايا سةةةرانة  هةية من بةدواداضوومن بؤ كرد، كورى طةنج هةية بة زؤر 

 دؤالر وةرئةطرى لة هةر تةنَيك خؤَل، خؤل خؤى بة دوو دؤالرة، سوثاس.
 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان 

 سوثاس كاك )سريوان(، كاك )مجال(، فةرموو.  
 : مصطفىبةِرَيز مجال حويز 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
كةةةم،  يةةران دة مةةةنى وةز سةةتافى ئةجنو بةةةرَيزةكان و  يةةرة  بةةةخَيرهاتنى وةز بةةان،  بةناوى خواى طةورة و ميهرة

يةةةكامن شةةك و برا سةةى خو نةةة  سوثا ئةةةو قةيرا بةةةتى  لةةة با طةةرت  نةةةكانيان  سةةةىل رةخ يةَةر و تة بةةة ت كةةة  كةةةم  دة
سةةتى  كةةرا را سةةةرةكان  لةةة ضارة بةةاس  كةةةمرت  بةةةاَلم  بةةى،  خةةؤش  سةةتيان  يةةة دة مةةان كردي كةةة رووى تَي يةةةى  داراي
نةةةدا  لةةةو قةيرا كةةةمان  هةةةرَيم و ميللةتة مةةةتى  مةةة حكو نةةاكرَى ئَي هةندَيك ضارةسةر هةنة خؤ هةتا هةتايَى 

خةوة ئَيمة لةسةر خاكَيك دةذين خواى طةورة بة ثريؤزترين خاكى سةر زةمينى وةسف كرديية لة بذى بةدا
سةةَى  بةةةربَينني  سةةتيانة وة قورئانى ثريؤز، ئةطةر بهاتبا مبانتوانيبا ئةو خاك و ئاوةى خؤمان بة شَيوةَيكى زان

ضةةى ضةةووة ب سةةتاش نة نةةد، ئَي ثةةَى دةذيا منةةان  سةةتانةى خؤما ئةةةو كورد نةةة  كوردستانى وةكو  كةةار هة نةةدَيك رَي هة
مةةان  كةةة روو نةةةى  ئةةةو قةيرا ضةةةيية  بةةَى موو ئةطةر حكومةتى هةرَيم بيانطريتة بةر هةم نةجاتى ئةبى لةو 
طةةةَل  يةةة لة كةةةمرت ني ضةةى  نةةة هي يةةة ئةوا يةَةوان وا كةةةن، ث طةةةر دة مةةان لة تَيدةكا ئَيستا ئَيران و توركيا شةرى ئاو

ضةةةند نةوت، رؤذَيك دَى ئاو بة قيمةت تريش دةبَى لة نة يةَةدانى  بةةة ل وتةكة، ئةوا ئَيستا زَيى دوكان شاهيدة 
كةةان و  سةةريوان و دو مةةان  سةةَى رووبار يةةة  يةةا هة لةةةوةتى دون تونَيلَيك لة ئريان ريََرةوةكةشى طؤريية، ئةو ئاوةى 
كةةةةمرتين  مةةةان  عةةةرياق، خؤ شةةةووى  سةةةت و با خةةةةَلكانى ناوةرا قةةةورطى  نةةةة  هةةةةر دةرذَين يةةَةر و طةو نةةةديل، ز قة
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قةةةراج و ئيستيفادةمان لَيكر شةةتى  هةةةولَير دة شةةتى  ديية، لة كاتَيكدا دةتوانني بة ضةند تونَيلَيك دةتوانني دة
شةةك و  نةةؤك و مري سةةك و  يةةوة و ني سةةةوزة و م ضةةيرت  كةةةين  طةةةرميان وا لَيب شةةتى  كةندَيناوة دةشتى ئاكرَى دة

تةةةقال و هَيلكة لة توركيا و ئَيران نةينينت، لة راستى  بةرَيز وةزيرى دارايى ميللةتةكةمان ئةطة ر سَيو و ثر
خةةاكى  لةةة  سةةةروةتانة  ئةةةو  كةةدا  لةةة كاتَي نةةامرى،  سةةان  نةةةخوا لةبر مؤز و هَيلكة و مريشك و بةرهةمى توركيا 
تةةى  فةةاى زا نةةةك ئيكتي شةةك  شةةت و مري شةةتوكاَل طؤ خؤمان بة زيادةوة هةية ئةوةى من ئاطادارم لة وةزارةتى ك

ريشكى بةستوو  تا كةى دينينة كوردستان؟ بؤ وا دةتوانرَى شَيست هةزار تةنيش رةوانةى دةرةوة بكات بؤ م
يةةاران و  ضةةيرت جوت تةةةوة  بةةةكار بَي نةةاوخؤ  لةةة  نةةة  مةةان هةما كةةة خؤ سةةتان  لةةة كورد نةةةى  ئةةةو مةنتوجاتا كةةةن  نا
بةةةبَى  طةةةجنمان  خةَلكى خؤمان تووشى زةرةر نةبن، ئةطةر ئةو رَيكارانة جَيبةجَى بكةن ضيرت سةدان هةزار 

سةةَى ضةةيرت  سةةوورَيتةوة،  شةةى نا كةةدا ئي لةةة كاتَي كةةةن،  نةةدن نا ثةةةميانطاكان داواى دامةزرا يةَةذ و  مةةةكانى كؤل  يةكة
 ،سوثاس.، خةتةرَيكى طةورة لةسةر ثرؤسةى خوَيندن هةية

 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان
هةةةمو بةةؤ  يةَةوةرة  يةةةك ث كةةةم  بةةوردن دة كةةا، داواى لَي تةةةواو دة تةةؤ  كةةةى  هةةى( بريؤكة هةةوكةةاك )را كةةاك )را ى(، ان، 

 فةرموو.
 : بةِرَيز راهى راهرب ابراهيم
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

كةةةرد  سةةةيان  بةةةرادةران با يةةةارة  بةةةةاَلم د هةةةةبوو،  سةةةيارمان  مةةةةَلَيك ثر مةةةة كؤ بةةةان، ئَي طةةةةورة و ميهرة خةةةواى  بةةةةناوى 
بةة بةةوو، دةر يةةةكان  سةةتة نةوتي بةةارةى طرَيبة لةةة  بةةوو،  جةةة  بةةارةى بوود لةةة  بةةوو،  ضةةة  بةةارةى موو سةةيارةكامنان دةر ارةى ثر

بةةةاَلم دوو  بةةةين،  يةَةوة نة كةةاتى ئ ئةةةوةى  بةةؤ  نةةةوة  بةةارةى ناكةي يةةةن دوو سةةوليةن و ثةيرةو بةةةاَلم ئ بةةوو،  سةةَييةكةمةكان 
نةةت 2017ثرسيارم ماوة بؤ وةزارةتى دارايى بةرَيز وةزيرى دارايى ساَلى ) يةةةك ثؤي ( بؤرية نةوتَيك فرؤشرا بة هاى 

يةةرى شةش مليار دؤالر وة دوا بةدواى فرؤشتنيشى بةكر بةةةرَيز وةز َى طرمتانةوة وةكو حكومةتى هةرَيمى كوردستان، 
لةَةك و  هةةةمان مو نةةى بة كةةرَى طرت بةةة  ئةةةوةش  لةةةدواى  يةةةك وة  دارايى حيكمةت و مةنتيقى فرؤشتنى موَلكَيك بة بةها
بةةة  طةةرين  بةةةكرَى ى ب بةةةردا  يةةى لةبةرام شةةني دوا يةَةك بفرؤ يةةة؟ موَلك بةهةمان بةهايةكى تر، يةعنى حيكمةت لةكوَيدا
سةةت  يةةة را يةةة ئابووري ئةةةم هةَلة كةةة  مةةة  بةةةر دة بةةذاردةتان لة بةهايةكى زياتر، ئايا وةكو حكومةتى هةرَيمى كوردستان 

مةةانطى ) جةةةنابتان  يةةى  يةةرى دارا لةةة 2كةنةوة؟ دوو بةرَيز  وةز مسةةان  سةةتان با لةةةمانى كورد بةةؤ ثةر نةةا  شةةريفتان هَي ( تة
بةةةتى  كةةرد بةتاي بةةةت  مةةةَلَيك با لةةة كؤ مسةةان  كةةرد، با سةةازى  مةةاددةى )ضاك كةةة  لةَةة  بةةةتى دةرما سةةةر با سةةاى 5لة (ى يا

تةةايى  سةةتةيةك كؤ بةةة ر يةةة  ئةةةو ماددة تةةةوة  كةةة روونبكرَي كةةرد  ئةةةوةمان  شةةةى  لةةةوَى زؤر مناقة جةةةنابتان  ضاكسازيية، 
ثةةةرى،  شةةَيوازة تَي بةةةم  كةةة  ضةةوو ماددة خةةؤى دةر كةةو  سةةتةكة وة مةةدا ر لةةة ئةجنا نةةةهَينا  طةةى  خةةةوة دةن بةةةاَلم بةدا نةَيت، 

لةةةمانتار  جةنابيشتان دوا بةدواى ئةوة ثةيرةوَيكتان دةركرد ثةيرةوةكة باسى دةرماَلةى كرد، ئَيستاش بؤ ئَيمةى ثةر
بةةةرَيز  نةةدانان  روون نيية، ضارةنووسى دةرماَلةكان بةرةو كوَى دةرؤن تكاية بؤمان روون كةوة؟ بؤ بةرَيز وةزيرى ثال

سةةتان )%( ئةو 11وةزيرى ثالن دانان لة هةرَيمى كوردستان بَيكارى ) %( 40رَيذةية ئَيمة هَيزى كار لة هةرَيمى كورد
سةةايية و  نةةة ئا نةةةوة  هاواَلتيانة ئةو رَيذةية رةنطة  تا رادةيةك مام ناوةند و ئاسايى ديار بَيت، بةاَلم ئةطةر لَيى بكؤَلي
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كةةا10نة مام ناوةندة بةشَيوازَيكى ديكة لة ) نةةاى  يةةةك توا ضةةوار هاوواَلتي هةةةر  لةةة  يةةة، %(ى ئةو ضلةى واتا  ركردنى هة
 يةك هاوواَلتى بَيكارة بَى ئيش و كارة، من سوثاست دةكةم وةاَلمم بدةيةوة ثالنى ئَيوة ضيية بؤ ئةوة؟ زؤر سوثاس.                  

 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان
 زؤر سوثاس، نوقتةى نيزاميية، كاك )اوميد(، فةرموو.

 حسن: وميد عبدالرمحنئبةِرَيز 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان. 

كةةو  يةةة وة طةةةورة كرا نةةدة  كةةة ئةوة ضةةاريدا بابةتة بةةةاَلم لةنا يةةة،  ثةةةيرةوى ني خةةاَلى  زؤر داواى لَيبوردن دةكةم 
بةةة داواى  يةةة  فةةةت هة طةةةر دةر نةةة روو ئة يةةةك دةخةي سةةتان روونكردنةوة ميةةوكراتى كورد فراكسيؤنى ثارتى د

 لَيبوردنةوة. 
 :َين/ سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز د.رَيواز فايق حس

 بةَلَى، فةرموو.
 وميد عبدالرمحن امحد: ئبةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
سةةتة روو،  بةةةتَيكى خ يةةدار( با كةةاك )هيظ بةةةرَيز  لةةةمانتارى  شةةوو ثةر شةةتنى ثَي لةةة داني تةةةى  بةةةو بابة بةةةت  تاي

بةةة بةداخةوة لة دةرةوةى هؤَل، هةم لة ميديا، هةم لة سؤشيال ميديا هةَلمةتَيك هةةةم  هةةةق  ى زؤر نارةوا دةر
لةةة  شةةتة  يةةدار( طوزار كةةاك )هَيظ سةةةكانى  لةةةوةى ق طةةة  كةةرَى، ج بةةةرَيزيان دة بةةة  هةةةم  سةةيؤن  كةةو فراك مةةة وة ئَي
فةةةى  سةةتة خةلي نةةةك خوانةخوا يةةة  سةةةردةمَيكى كردي سةةى  ئةةةو با شةةدا  طةةةَل ئةوة بةةةاَلم لة سةةى،  ضةةوونى كة بؤ

بةةى بةةاس كرد سةةلمانانى  سةةةردةمى خة مو سةةى  سةةلمانانىبا فةةةى مو يةةة لي طةةةر  ،كردي شةةدا ئة نةةى ئيسالمي لةةة دي
فةةر نةةةقلى ك بةةَى  فةةريش  سةةةَيك ك بةةَى ق فةةريش  شةةتى  ،ك بةةؤ راى ط مةةة  كةةراوة ئَي كةةة  ئةةةوةى  يةةة  يةةة، بؤ فةةر ني ك

هةةةدةف  رايدةطةَينني كة بة داخةوة زؤر بة شةخصى كرا زياتريش لة شةخصى كردنةكة بة سياسى كراية، 
طةة مةةةتَيكى زؤر  كةةةوا هةَل شةةدا تَيدا بة جؤرَيك دةبينني  سةةيثى ئَيمة لةةة ثران كةةرىََ،  مةةة دة بةةة ئَي حةةةق  ةورة دةر

طةةرياوة،  سةةةنطيية را ئةةةو هاو سةةيةوة  هاوسةنطى لةنَيوان ئادابى طشتى كة دين تَييدا ثَيوةرة لةطةَل ئادابى سيا
طةةةر  ،جارَيكى ديكة ئَيمة بؤ راى طشتى رايدةطةَينني ئةو بابةتةى باس كراوة زؤر شَيوَيندراوة يةةوادارين ئة ه

تةةةنها هةَلة كةةرد  مسةةان  َيك بووبَى بة دَلنياييةوة قسةمان دةبى لةسةرى، بةاَلم هيض هةَلةيةك نةبووة وةكو با
 طوزارشتَيكى كةسى بووة بة سياسى كراوة، زؤر سوثاس.

 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان
هةةيض ئةةةَلَين  لةةة دةرةوة  كةةةن  سةةة ئة ضةةة و بو ئةزانى كؤتايى ثَيبينن، هةمووتان كة ق لةةة موو جةةة و ودشةةتَيك 

طةةا،  شةةى ثَيب سةةةى با طةةا ق ثةةَى ب شةةى  جةةوابى خؤ ئةةةمرؤ  ذيانى خةَلك طرينط تر نيية، خةَلك ضاوةرَيى ئةوةية 
يةةة(  كةةة )بدر كةةؤى خةَل سةةيارى  كةةة ثر ئةندامانى ثةرلةمان ضاوةرَيى ئةوةن وةاَلمى ثرسيارةكانيان بدرَيتةوة 

نةةنخان هةموو ئةو كةسانةى كة موسلمانن كة دينة سةةلمان دةزا ئةةةوةى  ،كةيان دينى موسلمانة خؤيان بة مو
هةةةر  شةةعورى  طةةةر  يةةةتى ئة يةةد( داو كةةاك )اوم كة )هَيظيدار( وتوويةتى ئةطةر سةربارى ئةو روونكردنةوانةى 
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كةةةم،  سةةتان دة خةةةَلكى كورد لةةة  بةةوردن  يةةدار( داواى لَي لةةةجياتى )هَيظ كةسَيكى موسلمانى بريندار كردووة من 
 بدرية( خان، )خدجية( خان، فةرموو.كؤتايى ثَى بَينة )

 : طهبةِرَيز خدجية عمر 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

مةةايى  بةةة رَين سةةةبارةت  يةةى،  يةةرى دارا بةةةرَيز وةز بةةؤ  كةةةم  سةةيارةكان دة ضةند ثرسيارةكةم هةية راستةوخؤ ثر
مةةارة ) يةةى ذ تةةى دارا مةةةة12وةزارة شةةاندنةوةى خز سةةى هةَلوة كةةة با شةةتةم  خةةاَلى هة جةةةم  طةةةى ثَين تى ( بِر

خةةوار ) كةةة  يةةة  ئةةةو خزمةتة سةةتتان  يةَةرةدا مةبة سةةكراوة 16ثَيشمةرطايةتى و ئاوارةيى دةكاتن، ئايا ل سةةاَل با  )
سةةةرووى ) لةةة  نةةةى  تةةةوة 16خزمةتةكةيان؟ ثَيم واية بةثَيى ياساى ضاكسازى ئةوا مةةةتيان هينابي سةةاَل خز  )

سةةى نةةى با بةةة روو جةةةنابت  شةةة  ثةةَيم با ئةةةوةى  ئةوانيش تةئسريةكى لةسةريان نابينت،  بةةؤ  كةةةى،  لةَةة ب ئةةةو خا
سةةةبارةت  تةةريش  سةةيارةكى  خةَلكى زياتر دَلنيا ببيتةوة ضونكة ثرسيارةكى زؤر لةسةر ئةم بابةتة كراوة، ثر
تةةوانني وةك  كةةة ب كةةةويت،  كةةةى دةرئة سةةازى  سةةى ضاك بةةةجَيكردنى يا ئةةةجنامى جَي يةةا  سةةازيية ئا بة ياساى ضاك

مةةانطى سةرضاوةيةك بؤ زياد بوونى داهات ئيعتيمادى لةسة لةةة  ضةةةى  ئةةةو موو يةةا  تةةر ئا سةةوئالَيكى  كةةةين؟  ر ب
مةةانطى ) ضةةةى  بةةدةن موو مةةانطى )7داهاتوو ئَيستا ئيشى لةسةر دةكةن كة  يةةة  طةةةر وا ضةةى 6،5،4،3(ة؟ ئة  )

ضةةوونةوةى 33لَيدَينت؟ بِريارةك هةية لة ئةجنومةنى وةزيران دةرضووة بِريارى ذمارة ) بةةة ثَيدا ( سةبارةت 
تةةةةكان يةةةتى وةزارة يةةةاخود  ،هةيكةل تةةةةوة  كةةةم بكرَي تةةةةكان  مةةةارةى وةزارة يةةة ذ بةةةؤ ئةوة يةةةارة  ئةةةم بِر يةةةا  ئا

هةةةرَيمى  لةةة  مةةة  سةةتيدا ئَي لةةة را ضةةونكة  كةةرَينت؟  نةةاوخؤدا ب لةةة  تةةةكان  يةةةتى وةزارة ضةةوونةوة بةهةيكةل ثَيدا
يةةة تةةى هة نةةؤ وةزارة تةةةنها  سةةة  يةةؤن كة ، كوردستان زؤر وةزارةمتان هةية، واَلتَيكى وةكو ئةَلمانيا كة هةشتا مل

تةةةوة  مةةان بدا لةَةَى وةاَلمَيك مةةان ب ثرسيارةكى تريش حةز دةكةم بةرَيز وةزيرى دارايى زؤر بة روونى ئةطةر ثَي
سةةةاَلى ) لةةةة  كةةة  نةةةةى  بةةةةت ئةوا شةةتى وة بةتاي كةةةة بةط نةةةة  سةةَى يةكةمةكا بةةةة  ( 2017(، )2016سةةةبارةت 

يةةاخو ،تةخةروجيان كرديية مبةةةزرَينن  لةةة ئايا دةتوانن يان نيةتتان هةية كة دايان  يةةة  سةةيارَيكم هة نةةا؟ ثر د 
غةةدا  هةةةولَير و بة يةةو  شةةةكانى ن كةةة كَي لةةةتى  يةَةو دةو سةةتى ن سةةةر ئا بةرَيز وةزيرى هةرَيم بؤ دانوستاند ئايا لة
ضارةسةر بكرَى، ضونكة ئةوةى كة ديارة وازحة عرياق نايةوَى لةطةَل هةرَيمى كوردستان رَيك بكةوَى نيةتى 

 زؤر خراثداية؟ نوقتةى نيزاميشم هةية ئةطةر دةرفةمت بدة.  نيية ضونكة بةخؤشى لة وةزعةكى ئابوورى

 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان
 وةختةكةت تةواو بووة كاتَيكى تر داواى نوقتةى نيزامى بكة، )د.ريبوار(، فةرموون

 بةِرَيز ريبوار عبدالرحيم عبداللة: 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
 ،ةنى وةزيران وَيراى ئةوةى هةندةك تَيبينيم هةية لةسةر دةقى راثؤرتى ليذنةى دارايىبةرَيزان لة ئةجنوم

سةةم  يةةران دةثر مةةةنى وةز لةةة ئةجنو بةةةرَيزان  يةةة  بةاَلم لةبةر كات رَيك دَيمة سةر )بيتل قصيد( ئةويش ئةوة
ضةةا شةةرت ئايا كة ئَيمة ياسايةكمان دةركرد بةناوى ياساى ضاكسازى من بة ميكانيزمَيك يا بة سةر لةةة با وةيةك 
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طةةرينطرتين  لةةة  يةةةكَيك  سةةتان،  هةةةرَيمى كورد مةةةتى  لةةة حكو ئةةةزامن  سةةتانى  كردنى بارى دارايى هةرَيمى كورد
نةةان و  هةةةم ئَيوةما كةةة  سةةم  بةةةِرَيز ئةثر لةةةئَيوةى  قةةةرزةكان  نةةةوةى  بِرطةكانى ئةو ياساية بريتيية لة وةرطرت

بةة يةةداين بةرام سةةئوليةتَيكى ويذدان بةةةردةم مة طةةةىل هةم ئَيمةش لة نةةةرَيكى  كةةو نوي مةةان وة خةةةَلكى خؤ بةةة  ةر 
نةةة  بةةة منو طةةةر  كةةة ئة تةةةوة  كوردستان لَيرةوة لَيتان ئةثرسم بؤضى تاوةكو ئَيستا ئةو قةرزانةتان وةرنةطرتؤ
سةةتا  تةةاوةكو ئَي ضةةى  سةةتؤية بؤ لةةة ئة يةةؤن دؤالرى  ثةةةجنا مل سةةةد و  حةةةوت  يةةا  يةةاى نال باس بكةين تةنها كؤمثان

ئةةة بةةةر  هةةةرَيمى وةرتان نةطرتؤتةوة؟ لة مةةةتى  يةةى حكو بةةارى دارا هةةةم  نةةة  ئةةةو قةرزا نةةةوةى  بةةة وةرطرت وةى 
مةةانطى ) ضةةةى  يةةرى 3كوردستان باشرت دةبَى، هةميش بؤ موو بةةةرَيز وةز سةةم  سةةان ئةثر بةةَى، دي بةةاش  طةةة  ( رةن

لةةة  جةةةنابتان  نةةة  سةةنووريةكان و طومرطةكا لةَةة  مةةةرزةكان و خا سةةةر  كةةة لة يةةة  نةةةى هة ئةةةو دةنطؤيا يةةى  دارا
نةةة ثؤزشنَيكى ئةوت لةةةم مةرزا طةةوزةرَى  ئةةةوةى دة يةةا  يةةة، ئا سةةت دا بةةةر دة تةةان لة ؤدا كة من دَلنيام زانيارى ورد

نةةدَيك  راستة؟ بةتايبةتى ئةوةى كة دةنطؤى ئةوة هةية يا هةندَيك لة ميدياكان باسى ئةوة ئةكةن كة لة هة
مةةةرز  مةرزدا داهات ناَيتةوة هةرَيمى كوردستان، دةمانةوَى راستى ئةم بابةتةمان بؤ روون يةةا  كةةة ئا يةةةوة  كة

ئةةةوة  طةةةر  شةةتى؟ ئة نةةةى ط سةةتان و خةزَي مةةةتى كورد تةةةوة حكو كةةةى نةَي سةةتان داهاتة هةةةرَيمى كورد هةية لة 
سةةازى  سةةاى ضاك بةةةتى يا راستة كة ناَيتةوة هؤكارةكانى ضني؟ ديسانةوة لة جةنابتان ئةثرسم هةم ديس بؤ با

ةى كة مووضةى خانةنشينى نارةوا دةبِردرَى، ئايا جةنابتان ئةزانن يةكَيك لة طرينطيةكانيشى بريتى ية لةو
ئةمة بة ض هةنطاوَيك طةيشتووة؟ ئةوةى لَيرة و لةوَى طوَيمان لَيدةبَى ئةوةية كة هةندَى ثينة و ثةرؤ هةية 

يةةة يتبؤ ضارةسةر كردنى ئةو بابةتة، ئايا ئةمة راس  بؤ هةية؟ بابةتَيكى تر هةية رَيك داخوازى ئةو خةَلكة
لةةة  كة بة ئَيمة سةةتايا  طةيشتووة ئةو ثاشةكةوتة كة لة سااَلنى رابردوو لة كابينةى هةشتةم هةبوو، ئايا لةئَي

كةةة  ئةةةوةى  بةةةتى  تةةةوة؟ با يةةاريكراو بياندا كةةانيزمَيكى د بةةة مي يةةة  سةةتان هة هةكبةى حكومةتى هةرَيمى كورد
بةةة ثا21بِرينى ) ئةةةطا؟  كةةوَى  بةةة  صةةريةكةى  مةةة مة يةةا ئة شةةوباتا ئا ئةةةذمارى %( لة مووضةى مانطى  شةةةكةوت 

 ئةكةن يان بة صيفةتَيكى تر؟ كة ثَيويستة روونكردنةوةى لةسةر بدةن، زؤر سوثاس.
 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان

كةةاك  كةةا،  سةةة ب بةةا ق سةةةرةيةتى  لةَةَى  سةةيثان( ب كةةاك ) بةةة  يةةة  زؤر سوثاس بؤ بةرَيزت، كاك )كاوة( هةر ضيت هة
 )سيثان(، فةرموو. 

 : ثان سامل حسنبةِرَيز سي
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةتانَى و  بةِرَيز سةرؤكا ثةرلةمانى ثةرلةمانتارَين بةرَيز زؤر بة وردى بةحس لة كَيشا دارايَين هةرَيما كورد
سةةتانَى  هةةةرَيما كورد خةةةلكى  يةةا وا  كةةر  بةةةرا  قةيرانا دارايى و مةعاناتَين هاواَلتى هةرَيما كوردستان و فةرمان

شةةتنَيداينة و  ضاوةرَيدكاتن ظةةَى رؤني ئايا دةرئةجنامَى ظى رؤنيشتنَى كو  هةتاكو ئَيستا ثرت ذ ضوار دةمذمَيرا 
نةةد ذى  نةةةى تايبةمتة تةةا ليذ كةةروو راثؤر بةةةرى  يةةرَى ناظ سةةتةى وةز خةةؤ ئارا سةةيارَين  لةةةمانتارا ثر بةةةيا ثةر زؤر

تةةة دان و هةبووية ئايا دةرئةجنامى ظى رؤيشتنَى دى ض بينت؟ ئةطةر بتةنَى بةحس كرن بينت ضةةة نةها  موو
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هةةةرَيمَى  يةةان دَى  سةةتَى باال طةةان و كاربةدة سةةتة لطومر بةةاال دة بةةى  سةةتى حز يةةة و دة يةَةدا هة نةةدةىل ت طومركان طة
داهاتَى ظَى واَلتيدا طرتيية خةلكى هةرَيما كوردستان هةمى ظى ضةندى دزانينت، خةلكى هةرَيما كوردستانَى 

شةةتنَى د ظةةى رؤي ئةةةجنامى  كةةة ضاظةَيدكاتن ئايا دةر يةةا ئةظرؤ نةةةبينت ئا مةةةك  هةةيض دةرةجنا طةةةر  بةةينت؟ ئة ى ض 
سةةيار  سةةَى ثر يةَةرَى  لظَيرة بؤ رونيشتني؟ ئةظة كو ئةم دبَيذين زؤربةيا هاوالتَين هةرَيما كوردستانَى دزانن، لظ
نةةديوارا  نةةةهَيالنا ب لةةة  بةةةحس  ئةةةم  طةةةر  يةةى ئة يةةرَى دارا جةةةنابَى وةز هةنة ذ ئاراستةى وةزيرَى دارايى دكةم 

و نةهَيالنا طةندةليَى بكةين تكايش وةزارةتا جةنابَيتة بال دةست ثَيبكةين لسنورا ثارَيزطةها دهؤكَى بكةين 
كةةة  يةةا ئةظرؤ كةةةن، ئا مةةَى ب دةيان فةرمانبةر هةنة لطةجنينان مووضةى خؤيا وةردطرن بَى كو يةك رؤذَى دةوا

نةةة د بةةةرَى بهَي ئةةةظ فةرمان كةةو  ضةةةندينة  ئةةةنوك فةرمانبةرى حكومةتى ثَيويستى ب  سةةةر وان  كةةرن ب بةةةش  ا
ثَيدظينت فةرمانبةران و ئةمرَى دامةزراندنَينة بةرسظَى لسةر ظَى ثرسَى بدةى ، هةروةسا  ئةم دظَيت ئاماذة 
كةةر  ذوان  يةةان  بشتَيكى ذى بدةم لضةند رؤذَى دةربازبوَيدا جةنابَى تة خبؤ سةرةدانةكا مةيدانى ذ بؤ دةروازة

ظةةى دةروازا ابراهيم خةليال ئايا لظَي رَى دثرسم داهاتَى ابراهيم خةليل ضةندة جةنابى وةزيرى؟ ئايا داهاتَى 
بةةى  سةةتَيوةردانا حز يةةان دة مةةةتَى  خةةةزينا حوك تةةة  شةةتى ظةطةرَي شةةَيوةيةكى ط طومركَي ى سةرجةم طومركَين ب

كةةان نةةَى ) دطومر يةةة 25ذى بت ضةةةندَى هة ئةةةوَى  طةةو  يةةا دةن يةَةدا ذى ئا طةةةل هةند تةةَى؟ د تةةة وةزارة %( ظةدطةري
يةةنت، كوسو نةةة د تةةة دَي كةةارى  بةةةلكؤ ذالى بري تةةة  سةةتَى  نةةة بةردة خةةةليل ناطةه اَلتَين تايبةتَى طومركا ابراهيم 

 سوثاس.      
 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان

 زؤر سوثاس، كاك )رزطار( لَيرة نيية كاك )كاروان(، فةرموو.
 بةِرَيز كاروان عبدالرمحن عبداللة: 

 ى ثةرلةمان.بةِرَيز سةرؤك
كةةة  يةةة  متةةان هة ضةةاوةى داها سةةَى سةر سةةتان  بةناوى خواى طةورة و ميهرةبان، هةَلبةت ئَيمة لة هةرَيمى كورد

( من لةسةر هةر سَى 2019داهاتى نةوت و ناوخؤ و وة تةمويلَيكى بةغدامان هةية، بة طوَيرةى موازةنةى )
سةةت تةوةرةكة بة خَيرايى قسة دةكةم ئةطةر ثَيم نةبرى سوثاست د يةَةك شة هةةةموو مانط مةةة  كةةةم ئَي ةكةم، ية

لةةة  نةةةوت وة  سةةتنةوةى  نةةةوتى طوا بةةؤرى  بةةة  يةةن  مليؤن دؤالر وة لة ساَلَيكدا حةوت سةد و ثةجنا مليؤن دةدة
بةةة كاتَيكدا خؤمان بؤِر بةةةاَلم  بةةووة،  ى نةوتى هةرَيمى كوردستان وةكو حكومةتى هةرَيمى كوردستان هةمان 

يةَةرةوة  بِرى مليارَيك و شةش سةد مليؤن كةةة ل سةةتان  دؤالر داومانة بة كؤمثانيايةكى ئةهلى لة هةرَيمى كورد
يةةؤن  سةةةد مل شةةةش  سةةاَلَيك  لةةة  تةةا  يةةؤن دؤالر وا ثةةةجنا مل يةَةك  نامةوَى ناوةكةى بَينم، دووةم ئَيمة هةموو مانط

شةةدا  دؤالر دةدةين بة توركيا وةكو واَلتَيكى خانة خوَى لةوةى كة بؤرى نةوتى ثَيدادةروات وة لة هةمان كاتي
كةةو  يةةا وة بةةة تورك بةةدةين  هةةةر  يةةؤن دؤالر  سةةت مل سةةةد و شة سةةَي  سةةااَلنة  هةموو مانطَيك سى مليؤن دؤالر وة 
مةةن  يةةة؟  بةةؤ كة ضةةةندة؟   قةرزَيك كة تا ئَيستاش نازانني ئةو قةرزة هؤكارةكةى ضيية؟ ضؤنة؟ كةى بووة؟  

مةةن داوا لة بةرَيز وةزيرى دارايى دةكةم كة روونى بكاتةوة، بةرَيز سة كةةة  نةةةى  ئةةةم رةقةما لةةةمان  رؤكى ثةر
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سةةةد و  شةةةش  يةَةك و  تةةة مليار سةةاَلَيكا دةكا لةةة  يةةؤن دؤالر  شةةتا مل سةةةد و هة تةةة  يةَةك دةكا بةةؤ مانط باسيان دةكةم 
صةةويق  نةةةوت تة سةةؤمؤوة  طةةةى  هةشتا مليؤن دؤالر، ئايا بةراستى ئةطةر حكومةتى هةرَيمى كوردستان لة رَي

نةةت بكات ئةم ثارانة دةدات؟ ئةمة يةكةم،  حةةةوت ثؤي بةةة  سةةتان  هةةةرَيمى كورد دووةم هةموو مانطَيك نةوتى 
ثةةارةى  يةَةنج دؤالر  نةةت ث كةةة دوو ثؤي سةةةربار  بيست و ثَينج دؤالر كةمرت دةفرؤشَيت، ثَينج دؤالرى ترى دَيتة 

كةةةى دةدا  ،ثريثيمَينتة سةةتانة باجة ئةةةم كورد خةةةَلكى  واتا نةوت هَيشتا نةفرؤشراوة، ثارةكةى وةرطرياوة، كة 
نةةةوتى تةةا ئ لةةة  عةةدةناتى  كةةو مة يةةو وة تةةدا دوو دؤالر و ن هةةةمان كا لةةة  لةةةمان  وة  سةةةرؤكى ثةر بةةةرَيز  سةةتا  َي

سةةةر  يةةة لة يةةةكجار طةورة تةةةرَيكى  سةةتى خة مةةة بةرا كةةة ئة تةةةوة  كةةةم دةكرَي سةةتان  هةةةرَيمى كورد مةةةتى  حكو
طةةة مةةة ئة سةةَييةمينيان ئَي يةَةك دا هةرَيمى كوردستان كة خةَلكى كوردستان دووبارة باجةكةى دةدات،  لةةة رؤذ ر 

لةةة  يةةؤن  شةةةش مل تةةة  شةةتى دةكا كةةؤى ط تةةا  ضوار سةد و حةفتا وحةوت هةزار بةرميل نةوت بةرهةم بَينني وا
حةةةقى  بةةؤ  ظةةةرى دةروا  صةةل كة كةةو كؤ بةةةرميل وة هةةةزار  ضةةوار  ضةةل و  سةةةد و  كةةدا  لةةة رؤذَي تةةة  ئةةةم نةو كةةؤى 

ةوةت و  دوو هةزار بةرميل نةوت كؤمثانياكان، كة لة ساَلَيكدا دةكاتة سةرووى يةك مليؤن و شةش سةد و ن
هةةةرَيمى  مةةةتى  نةةى حكو تةةةواوى تي يةةى  كة ئةم ثارةية ثارةَيكى خةياَليية، من دةثرسم لة بةرَيز وةزيرى دارا
سةةت  كوردستان ئةرى ئةم ثارية تةواو نةبوون  ئايا ئيستسماراتى نةوتى لة هةرَيمى كوردستان بة بةهاى شة

ستا؟ ئايا دامةزراندن لة هةرَيمى كوردستان بةر مةبناى ئةم ثارةية دوو و ثَينج مليار دؤالر كراوة تاوةكو ئَي
سةد و ثةجنا هةزار هةىل كار بةرهةم هاتووة لة هةرَيمى كوردستان، نةخَير كة نةبووة تةمةنا دةكةم وةزيى 

سةةةاَلى ) لةةةة  لةةةةمان  سةةةةرؤكى ثةر بةةةةرَيز  تةةةةوة، دووةم  جةةةوات دا يةةةى  ( و 2017( و )2016( و )2015دارا
لةةة 2018) سةةتان  هةةةرَيمى كورد مةةةتى  قةةةرزةكانى حكو بةةووة وة  نةةار  ( كورت هَينان بة بِرى ثازدة ترليؤن دي

مةةةتى  هةةاتى حكو كةةدا دا لةةة كاتَي بةةووة،  يةةار دؤالر  حةةةوت مل هةموو كاتَيك دا وةكو ئاماذةى ثَيدةكرَى بيست و 
مةةن هةرَيم لة ماوةى رابردوو زيارت بووة لة ثةجنا مليار دؤالر وة بِرى مووضة تة بةةووة، دةى  يةةار  ضةةل مل نها 

كةةةى  يةةة وردةكارية يةةار ني قةةةرزةكان د دةثرسم ئةم قةرزانة لة بةهاى ضى كراوة كةواتة؟ لة كاتَيكدا سةقفى 
خةةؤى  ديار نيية ئةمةش بةرمةبناى ئةو راثؤرتةية كة لة ديوانى ضاودَيرى داراييةوة تةصديق نةكراوة، كة 

لةةةمان، لة ئةساسدا مةمشوىل مناقةشة كردن ناكات، ب ةاَلم ناضارين كة بيكةين بة بنةما، بةرَيز سةرؤكى ثةر
يةةار و 2018بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان، بةهاى طةندةَلى لة ساَلى ) ضةةوار مل حةةةفتا و  سةةة و  ( بة بِرى دوو

ئةةةم  سةةةر  بةةووة لة نةةار  سةةةد دي هةةةزار و دوو  يةَةنج  شةةتا و ث سةةةد و هة هةشت سةد و ضل و دوو مليؤن هةشت 
سةةة و ثارةية يةك تا كةةؤى دوو لةةة  سةةتان،  هةةةرَيمى كورد مةةةتى  نةةةى حكو كة دينارَيك نةطةرَينراوةتة بؤ خةزَي

 هةشتا و ثَينج قةزيةى دادطايى تةنها نةوةت و نؤ قةزيةيان.
 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان

يةَةوة ثةةَيش ئ لةةةمانتار  ضةةل ثةر كةةاروان(  كةةاك ) هةةةموان  سةةَى  سوثاس، هةمان ثَيوةرة هةية بؤ  كةةردووة،  سةةةى  ق
دةقة قسةيان كردووة كاك )كاروان( تكا مةكة حةقى خؤت سَى دةقةية تؤ لةمن زياتر لة ثةيرةوةكة دةزانى 
سةةةى  قةةة ق سةةَى دة تةةؤ  لةةةثَيش  لةةةمانتار  ضةةل ثةر كةةةى  بةةة، نزي يةةدةنط  كةةاروان( ب كةةاك ) يةَةدةنط  بَيدةنط بة، ب
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كةةة ئةةةو  كردووة ئيتيفاقمان كردووة لة بيدايةتى كؤبوونةوةكةيا  كةةةن،  سةةة ئة قةةة ق سةةَى دة يةةةكى  هةةةمووتان 
كةةاك  بةةة ،  يةَةدةنط  نةةةوة، ب يةَةرة ئةخيوَيني كةةة ل شةةتَيك  بةةة  كةةة  كةةة بي بةةة بريؤ كةةة  سةةتتاية بي كةةة لةبةردة لةةة  فاي

 )شاخةوان(، فةرموو.
 : رؤوف مصطفىبةِرَيز شاخةوان 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
يةةة،  سةةيارةكة ئةوة كةةةم، ثر سةةت ثَيئة كةةةم دة خةةاَلى ية لةةة  ئةةةو مةةن  لةةةالى  كةةة  نةةةى  كةةان ئةوا قةةةرزى كؤمثانيا

ثةةارةى  مةةةَلَيك  بةةةرهَينانن و كؤ سةةمار و وة خةةةريكى ئيستي سةةتان  هةةةرَيمى كورد شةخصانةن كة لةسةر ئاستى 
هةةةر دزؤريان وةرطرتووة، يةعنى ئةوة بةالمانةوة طرينطة لة راستي هةةةبَى  يةةةك  ا لةسةر ئةوة بةرضاو رووني

سةةةر بةشَيك لةو برادةرانة  قسةي ضةند يةةاتر لة سةةةى ز كةةا ق سةةت دة ان لةسةر ئةو بابةتة كردووة، بةاَلم ثَيوي
نةةةوةى  سةةبةت طةرا بةةة ني كةةرد  سةةى  بةةوار( با بةةةرَيزم )د.رَي بةةراى  كةةة  ئةةةوةى  كةةة  خةةاَلَيكى دي ئةو بابةتة بكرَى، 
بةةاس  داهاتى خاَلة سنوورييةكان بؤ خةزَينةى طشتى، لة خاَلة سنوورييةكان جطة لةوةى كة يةنى ئةوةى كة 

ئةةةكات و وةكرَى داهاتى خاَلة سنوورييةكان ئةوة جةنابى وةزيرى دارايى بة ود تةةة  ئةةةو بابة عةةةى  ردى متابة
كةةة  بةةةاَلم طرفتة شةةتى،  نةةةى ط بةةؤ خةزي تةةةوة  كةةة ئةطةرَي من دَلنيام ئةوةى كة ئيشى وصواَلت و رةمسيية ثارة

ئةة شةةة  صةةن، با عةةةَيك شةخ ئةةةكرَى مةمجو سةةنوورييةكان  لةَةة  لةةة خا كةةة  ئةةةوةى  يةةة  يةةةعنى لةوة صةةانة  ةم شةخ
سةةةر  بابَلَيني خةريكى بردنى بارى قاضاغ و ثَينةدانى طومرطى رةمسى و يةعنى قاضاغضيةتى سنوورةكان لة
شةةنيارى  بةةاالنبو( ثَي ئاستى شةخصا لة مةرزة سنوورييةكان ئةكرَى، خاَلَيكى كة ئةوةى كة براى بةرَيز كاك )

مةةةرزةكان كرد من تةئيدى بؤ ضوونةكةى ئةكةم، ثشتيوانى رايةك لةةة  سةةتيا  لةةة را طةةة  ةى ئةكةم، ئةوةى طرين
ئةةةوة  بةةةر  ئةةةكرَى، لة شةةةخص  من تةئكيد دةكةم لة مةرزةكان قاضاغضيةتى شةخصى ئةكرَى لةسةر ئاستى 
شةةووتر و  يةةر ثَي جةةةنابى وةز ئةوة داهاتى خاَلة سنوورييةكان ئةطةرَيتةوة بؤ خةزَينةى طشتى، لةبةر ئةوةى 

تةةرا روونكر سةةةبةى  ضةةةند منا لةَةة لةةة  لةةة خا ئةةةكرَى  كةةة  ئةةةوةى  بةةةاَلم  تةةة،  ئةةةو بابة سةةةر  نةةةوةى داوة لة د
 سنوورييةكان و لة مةرزةكان قاضاغضيةتى شةخصيية داهاتةكةشى بؤ شةخصة. سوثاس.

 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان
 زؤر سوثاس، )د.زانا(، فةرموو.

 بةِرَيز زانا خالد مسايل: 
 مان.بةِرَيز سةرؤكى ثةرلة

مةةارة ) يةةارى ذ بةةؤ بِر يةةران  مةةةنى وةز لةةة )706وَيراى دةست خؤشيم بؤ سةرؤكايةتى ئةجنو  )20/3/2020 )
بةةوارى  كةةانى  لةةة كؤمثانيا بةةاج  نةةى  لةةة وةرطرت ضةةوونةوة  كة ئةم بريارةى ئةجنومةنى وةزيران تايبةتة بة ثَيدا

يةةا نةوتي لةةة كؤمثان نةةةوت  بةةوارى  بةةؤ  كةةراون  سةةتانةى  ئةةةو طرَيبة سةةكويريتى نةوت و طاز وة  بةةوارى  يةةةكان وة 
كةةارى 20/3/2020كؤمثانياكانى نةوت، دةثرسني لة تيمى ئةجنومةنى وةزيران لة ) ئةةةمرؤ هؤ (ةوة تاوةكو 

بةةةؤ  تةةةةكانيان  ضةةةيية؟ وة خةتةوا يةةةران  مةةةةنى وةز سةةةةرؤكايةتى ئةجنو يةةةارةى  ئةةةةم بِر نةةةةكردنى  جَيبةجَي
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لةة نةةةوت و جَيبةجَيكردنى ئةم بِريارة ضيية؟ ضونكة هةموومان دةزانني  يةةواى  سةةتاندا دوو ل هةةةرَيمى كورد ة 
يةةةةن  يةةةةكان لةال طةةةة نةوتي يةةةا و كَيَل شةةةَيكى زؤرى كؤمثان سةةةتا بة تةةةاوةكو ئَي خةةةةوة  بةةةة دا بةةةةاَلم  يةةةة،  طةةةاز هة
مةةةتى  سةةةر حكو يةةة لة سةةى داراي بةةارَيكى قور شةةيان  كةةة ئةمة ضةةن،  بةةةِرَيوة دة سةةكويريتى  ئةةةهلى  كؤمثانياكانى 

بةةةثَيى هةرَيمى كوردستان، دةست خؤشى بؤ بةرَي هةةةر  تةةة  ئةةةم راثؤر مةةادةكردنى  زان لة ليذنةى دارايى بؤ ئا
يةةار و 2020راثؤرتةكةى بةرَيزيان ديارة لة شةش مانطى سةرةتايى ساَلى ) هةةةذدة مل ( دا بِرى شةش سةد و 

شةش سةد و بيست و حةفت مليؤن دينار وةزارةتى سامانة سروشتييةكان داويةتى بة وةزارةتى دارايى وةك 
كةةردووة لة راثؤرت يةةةى  ئةةةو رةئ كةةرارى  يةةاد(يش تي ةكةدا ئاماذةيان ثَى كرديية، بةرَيزيان كة ئةم بِرة كاك )ز

يةَةردا  مةةن ل كة ئةم بِرة تةنها ئةم بِرة دراوةتة وةزارةتى دارايى نةك داهاتى وةزارةتى سامانة سروشتييةكان، 
بةةة بة ثَيويستى دةزامن بثرسني ئايا لةم شةش مانطةدا داهاتى وةزارةتى سام انة سروشتييةكان ضةند بووة؟ 

يةة تةةى دارا سةةليمى وةزارة كةةة تة بةةِرةى  ئةةةو  تةةةوة  بةةؤ ماوة هةةاتني  ضةةييةوة دةر لةةة  كةةة  كةةانى دي ى ض شَيوازَيك بِرة
شةةةكردمنان كةةاتى مناقة لةةة  هةةةرَيمى  كةةراوة؟  مةةةتى  بةةةرَيزةى حكو مةةة  ئةةةم تي سةةازى  سةةاى ضاك ثةةرؤذة يا لةةة 

كةةاتيش لة ئةةةو  مةةادةن  يةَةرة ئا ئةةةمِرؤ ل كةةة  سةةتان  سةةةر كورد كةةرد لة مةةان  طةةؤى زؤر يةَةرة طفتو بةةوون ل طةةةَلمان 
سةةى  لةةةمانتاران با مةةةى ثةر لةةة ئَي شةةَيك  كةةات بة رَيكخستنةوةى خانةنشينى طشتى لة هةرَيمى كوردستان، ئةو 
سةةتان  هةةةرَيمى كورد مةةةتى  بةةوو حكو يةةار  كةةرد، وا بِر مةةان  شةةى ناوخؤ ثةةؤليس و ئاساي كةةانى  شةةينى هَيزة خانةن

كةةات،  مةةادة ب بةةةت ئا كةةى تاي تةةة ثرؤذةَي يةةة دَي ئةةةم ثرؤذة كةةةى  سةةني  نةةةكراوة دةثر مةةادة  سةةتا ئا تةةاوةكو ئَي بةةةاَلم 
نةةدانى  نةةاوخؤ كارمة شةةى  كةةانى ئاساي ثةةؤليس و هَيزة لةةةدارانى  سةةتا ث تةةاوةكو ئَي ضةةونكة  سةةتان  لةةةمانى كورد ثةر
نةةة  ئةةةو رةئيا سةةةرجةم  يةةدى  بةةن، تةئ شةةني دة هةةةزار خانةن سةةةد  بةةة دوو  نةةاوخؤ  شةةى  ثؤليسى هَيزةكانى ئاساي

زةميلةكامن لة ثةرلةمانى كوردستان باسى داهاتى طومرطيان كرد، ثَيويستة لةم دانيشتنةدا بةرَيز دةكةم كة 
بةةوون،  سةةيارةكان زؤر  بةةوو ثر نةةاخؤش  يةَةى  نةةدَيك ث بةةى هة ثةةَيم وا وةزيرى دارايى ئةطةر لةالى زةمحةت نةبى 

بةةؤ بةاَلم ئةطةر بنووسيت لةبريى ناضيت، داهاتى خاَلة سنوورييةكامنان بؤ روون بكا ضةةونكة زةروورة  تةةةوة، 
مةةةتى  نةةة حكو تةةةوة خةزَي ضةةةندى دَي شةةَيوازَيكة وة  بةةة ض  سةةنوورييةكان  لةَةة  هةةاتى خا بةةزانني دا مةةةمانان  ئَي
طةةةَل  سةةت لة بةةةرانى طرَيبة سةةت، فةرمان بةةةرانى طرَيبة بةةة فةرمان تةةة  خةةاَلم تايبة يةةني  سةةتان؟ داو هةرَيمى كورد

قةةى وةاَل لةةة دة سةةتان  هةةةرَيمى كورد لةةةمانى ئةوةى كة حكومةتى  بةةة ثةر مةةة دا  بةةة ئَي نةةةتَيكيان  كةةةيان زةما مة
كوردستان كة حةقيان زامن دةبَى لة رابردوودا، بةاَلم فةرمانبةرانى طرَيبةست ناكرَى شةش مانط و حةوت 
لةةة  سةةتانةى  ئةةةم طرَيبة يةةى،  تةةى دارا مانطى هةر ساَلَيك ضاوةروانى لَيكردنةوةى طرَيبةستةكانيان بن لة وةزارة

( 2020(ى ساَلى )2،1يةوة دةكرَين تاوةكو ئَيستا فةرمانبةرانى طرَيبةست مووضةى مانطى )وةزارةتى داراي
يةةى  تةةى دارا كةةة وةزارة يةةة  كةةة ئةوة يان وةرنةطرتيية، هؤكارةكةش لة هةر وةزيرَيكى بةرَيزى دةثرسى هؤكارة

 طرَيبةستةكانى تاوةكو ئَيستا نوَى نةكرديتةوة، زؤر سوثاس.
 :َين/ سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز د.رَيواز فايق حس

 زؤر سوثاس، كاك  حاجى )سفني(، فةرموو.
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 بةِرَيز سفني اغا عمر اغا: 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةةارى  بةةؤ كارو هةةةرَيم  يةةرى  بةةؤ وةز بةناوى خواى طةورة و ميهرةبان، بةخَيرهاتنى ميوانة بةرَيزةكان دةكةم، 
بةةةثَيى دانوستاندنى هةرَيم و بةغدا سةرؤكى ديوانى ئةجنومةن يةةران،  ى وةزيران، سكرتَيرى ئةجنومةنى وةز

بةةةرَيزان  يةةاران  قةةةرزى جوت بةةارةى  كةةةم، دةر سةةة دة يةةاران ق يةةى جوت سةةتةى دارا سةةةر شاي ئةةةمن لة شةةةكةم  ثي
سةةتا  تةةاوةكو ئَي ثةةةرى  سةةاَل تَي شةةةش  تةةا  يةَةنج  بةةؤ ث نائومَيديةكى زؤر دروست بووة لةاليةن جوتيارةكان، ئةمة 

نةةة هيض ئةمةلَيك نيية بؤ وةرطرت سةةت بدة نةةةوةَيكى درو يةَةرةوة روونكرد شةةة ل ثةةَيم با بةةةرَيزان  نى ثارةكةيان، 
ثةةارةى  بةةؤ  كةةردووة  ضةةيتان  غةةدا  طةةةَل بة هةةةرَيم لة مةةةتى  سةةتاندنى حكو فةةدى دانو كةةو وة جوتياران كة ئَيوة وة

بةةؤ جوج شةةتَيك  يةةة  يةةازى هة يةةان ووتياران؟ ئةطةر هيض نةكراوة ئايا حكومةتى هةرَيم ن كةةا؟ ثارة كةةان ب وتيارة
هةةةموو بةةد كةةارى  نةةة داوا حةةةقى خؤيا ئةةةوانيش  كةةةن  يةةزار دة سةةاَلة ئينت يةَةنج  سةةااَلنةيان وة ث جنةةى  اتَى وة رة

يةةران يجوتيارةكانة ئةوة خاَلةك، خاَلى دووةم قةرةبووى زةوى كشتوكاَلي مةةةنى وةز يةةارَيكى ئةجنو بةةة بِر ةكان 
يةةارى  هةةةرَيم بِر مةةةتى  لةةة حكو كةةةين  سةةتَينراوة، داوا دة كةةاتى وة تةةةوة وقةةةرةبووى جبةشَيوةَيكى  يةةاران بدا وت

يةَةك يئةوانةى زةوي سةةتا بِريار كةةة ئَي شةةتوكاَليية  بةةانكى ك قةةةرزى  سةةةر  يةةة لة شةةم ئةوة ان كوذايتةوة، خالَيكى دي
بةةةاَلم جو بةةانقى،  ضةةوويتة  يةةار نة تةةة بِر سةةاس نةبووي يةةان ودةرضووة عةال كةةردووة ثَي يةةان  سةةةردانى  بانق يةةار  ت

شةةت15طووتوونة ) مةةان %( ىَل خؤش دةبني زَيدةكة شةةتوكاَل داوا نةةةى ك كةةو ليذ مةةة وة لةَةدةطرين، ئَي سةةةر هة ان لة
عةةةفووش  كةةرَينت  طةةةر ب هةةةَلبطريَينت وة ئة سةةةر  شةةيان لة تةةةوة زَيدةكيةكة يةَةذ بكرَي كردبوو كة قةرزةكةيان در

سةةتى جوبكرَين، لةبةر ئةوةى لة هةموو دونيادا خةَلك و حكومةت هاوكارى جو لةةة دة ضةةاوى  يةةارة، وتيارة  وت
ئةةةوةى سةةتان ج بةةةاَلم  هةةةرَيمى كورد مةةةتى  لةةة حكو نةةةدرَى  طةةى ثَي لةةة وطرين ئةةاورةكى  شةةة  مةةان با يةةارة ثَي وت

يةةد وج طةةةَل عم يةةوا لة بةةةتى ل بةةة تاي كةةان  وتياران بدةنةوة، خاَلَيكى ديشم هةية داوا دةكةين مووضةى ثلة بااَل
د هةزار دينار جياوازى مووضةكةيان فةرقى زؤرة نزيكةى دوو مليؤن زياترة مووضةيان فةرقةكة لة سَي سة

كةةةين  ،تَينةثةرى لةةةمان داوا دة سةةةرؤكى ثةر بةةةرَيز  يةةة  شةةم هة خةةاَلَيكى تري لةبةر ئةوة سيستةمى ثلة واية، 
بةةةش  جياوازى نةكرَى لة كاتى ثؤست دابةش كردن بة طوَيرةى خزمةت و شةهادة و شايستة بوون ثؤست دا

 بكرَى، زؤر سوثاس، لةطةَل رَيزتان.
 :سَين/ سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز د.رَيواز فايق ح

 سوثاس بؤ جةنابت، كاك )عبدالسالم(، فةرموو.
 سالم عبداللة حسن:  بةِرَيز

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
كةةو   مةةن وة كةةةين،  سةةتان دة هةةةرَيمى كورد مةةةتى  بةةةرَيزى حكو مةةى  بةةةخَيرهاتنى تي طةةةورة،  خةةوداى  بةةةناوى 

مةةة روو، سةرؤكى ليذنةى ثةروةردة و خوَيندنى بااَل لة ثةرلةمان  مةةةوَى بياخنة يةةة د طةةرينط هة دوو كةيسى 
كةةة  كةةةم  يةةران دة مةةةنى وةز يةةوانى ئةجنو سةةةرؤكى د يةةى و  داواى روونكرنةوة لة هةردوو بةرَيزان وةزيرى دارا



 523 

كةةة  هةةةرَيم  يةةدارةى  كةةانى دةرةوةى ئ ضةةوانى زانكؤ مةةةى دةر نةةى بروانا سةةان كرد يةةة، يةك يةةان هة يةَةرة حزور ل
يةةوانى مودةتَيكى زؤرة تةالعوب بةم كةيسة  دةكرَى لة نَيوانى وةزارةتى خوَيندنى بااَل و وةزارةتى دارايى و د

كةةة  لةةةمان  فةةةرمى ثةر شةةتنى  لةةة داني هةةةم  نةةدا  نةةةوةكانى رابردووما لةةة كؤبوو مةةة  يةةران، ئَي مةةةنى وةز ئةجنو
نةةةى  كةةو ليذ مةةة وة نةةةى ئَي نةةةوةكانى ليذ لةةة كؤبوو هةةةم  بةةوو  بةةااَل كرا نةةدنى  يةةرى خوَي بةةةرَيز وةز شةةتى  بانطَي

سةةةر تايبةمت هةةةم لة سةةة،  ئةةةم كةي سةةةر  هةةةم لة كةةرا،  طةةؤ  ةند لةطةَل ئةجنومةنى وةزارةتى خوَيندنى بااَل طفتو
لةةة ) كةةة  سةةتان  هةةةرَيمى كورد ثةةةميانطاكانى  كةةؤ و  سةةتى زان سةةةر ئا كةةو 2016كةيسى سَى يةكةمةكانى  (ةوة وة

مةةةنى مافَيكى ياسايى خؤيانة دانةمةزراون، هةموو هَيلكةكان خراونةتة سةبةتةى وةزارةتى  يةةى و ئةجنو دارا
يةةران  مةةةنى وةز يةةوانى ئةجنو يةةى د تةةى دارا وةزيران بة تايبةتيش ديوانى ئةجنومةنة وةزيران كة طواية وةزارة
بةةة  ئةةةوةى  بةةةر  بةةدةن لة تةةة  ئةةةم بابة سةةةر  رَيطربوونة موافةقةيان نةكرديية، داو دةكةين كة روونكرنةوة لة

ثةةةميانطاكانى دةر كةةؤ و  يةةان تايبةتيش كةيسى دةرضوانى زان يةةارى دادطا نةةة بِر كةةة ئةما هةةةرَيم  يةةدارةى  ةوةى ئ
كةةو  نةةةكراوة، وة عةةديل  شةةةهادةكانيان تة سةةتا  تةةاوةكو ئَي يةةة،  شةةيان هة مةةةنى شورا يةةارى ئةجنو يةةة وة بِر هة
بةةةرَيز  ئةندامَيكى ليذنةى قانوونى دةمةوَيت باسى بابةتَيكى ديكةى طرينط بكةم كة بابةتى كرَى نشينانة، 

لةةةمانى 2003(ى ساَلى )32ى جةنابيشتان مةعلومة كة بة بِريارى ذمارة )سةرؤكى ثةرلةمان وةكو ال ( ثةر
تةةة  هةةا بَي كةةى رة نةةةخوازراو وةزعَي لةَةةتَيكى وا  لةةة حا كةةةوا  يةةران  كوردستان دةسةاَلتى دابوو بة ئةجنومةنى وةز

لةَةك و كةةو مو كةةة وة خةةؤى  شةةينانى  كةةرَى ن لةةة  يةةة  سةةةاَلتى هة كةةة دة مةةاَلى  ثَيش دةسةاَلتى ثَيدابوو جطة لةوةى 
بةةارى  كةةات وة ئيج فةةةرز ب كةةة  دةوَلةت لَييان خؤش ببَيت، لة هةمان كاتيشدا دةسةاَلتى هةبَيت لةسةر ئةوةى 

كةةة يمالكةكان بكات، وة هاواَلتي مةةةت  مةةوَلكى حكو ان كة ئةوانةى مالكةكانيش كة هاواَلتني نةك تةنها ماَل و 
لةةةمان  لةةةم ثةر هةةةر  بةةةاَلم  تةةةوة،  كةةةم كا سةةاَلى )بتوانَيت كرَييةكة  لةةة  مةةارة )2008بةةةرَيزة  قةةانوونى ذ  )9 )

دةرضوو كة ئيلغاى ئةم قةرارةى كردةوة، واتا بةرَيز ئةجنومةنى وةزيران كة بة سوثاسةوة ئةو قةرارةى داو 
لةةة  كةةةرةنتني  يةةةى  ئةةةو فةترة كةةرَى ى  لةةة  لةَةةت  و دةسةاَلتى خؤى بةكار هَينا لةوةى كة لة موَلك و ماَلى دةو

يةَةت كرَى نشينةكانى خؤى  بةةنب دةب خةةؤش  شةةينان  كةةرَى ن لةةة  نةةةوَيت  كةةة مبا تةةة  ئةةةم بابة خؤش بوو، بةاَلم بؤ 
 ئةجنومةن.

 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان
 بريؤكةكة طةيشت، كاك )مسلم(، فةرموو.

 بةِرَيز مسلم عبداللة رسول: 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

هةةةرَيمى وحكومةت دةكةم، بةرَيزان الى هةموبةخَيرهانتى وةزيرة بةرَيزةكان و ستافى  لةةة  كةةة  ان ئاشكراية 
ثةةى داراي بةةارودؤخَيكى زؤر خرا يةةةيكوردستان خةَلك لة  سةةتةيان  ،دا ضةةةى شاي خةةؤران موو ضةةة  ضةةةى موو موو

نةةى ) شةةَيوة لَيربي هةةةمان  بةةة  كةةة  خةةؤى،  كةةاتى  لةةة  %(ى 21ئَيستا لة بارودؤخَيكى باشدا نيية، وة ثَييان نادرَى 
نةةةوة مووضةش بةراس بةةةرَيزيان روونكرد كةةة  كةةةين  يةةى دة يةةرى دارا تى ئةوة ثرسيارَيكة ئاراستةى بةرَيز وةز
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كةةان  لةَةة ناجَيطرية كةةة دةرما يةةة  كةةى وا هة هةةاتوودا ثالنَي لةةة دا يةةا  يةةةوة؟ ئا كةةةم كرا سةةايةك  بةةة ض يا كةةة  بةةدةن، 
كةة يةةة  تةةرم ئةوة سةةيارَيكى  بةةةران؟ ثر ضةةةى فةرمان سةةةر موو لةةة دةستكارى بكرَى وة تةسبيت بكرَى لة كةةةى ث ة 

بةةؤ  تةةةوة  سةةت ثَيدةكا سةةتَينراوة دة يةةةكى زؤرة وة كةةة ماوة بةةةران  عةةةالوةى فةرمان تةةةرفيع و  بةرزكردنةوة وة 
ضةةةند  نةةة  شةةتى مانطا هةةاتى ط سةةتادا دا لةةة ئَي يةةا  كةةة ئا يةةة  فةرمانبةرانى مووضة خؤر؟ ثرسيارَيكى تريشم ئةوة

بةةةة وة طةةةا  ضةةةندى دة يةةةى ؟ وة  تةةةى دارا نةةةةى وةزارة تةةةةوة خةزَي لةةَةة ئةةةكا؟ دَي نةةةاوخؤى خا هةةةاتى  زارةت وة دا
هةةةم  هةةةن؟  سةةنوورميان  خةةاَلى  ضةةةند  يةَةوةكرا؟  سةةى ل كةةة زؤر با ضةةةندة  يةةةكان  لةَةة طومرطي سنوورييةكان و خا
لةةةمانى  مةةة وةك ثةر كةةدا ئَي لةةة كاتَي يةةا،  لةةة وة بةةةرَيزيان زؤر زةرورة  نةةةوةى  فةةةرمى، روونكرد هةةةم نا فةةةرمى، 

ئةةةوةى كوردستان لة رابردوودا زؤر قسة و باس لةسةر  سةةةر  كةةؤكن لة هةةةموويان  كةةرا وة  خاَلة سنوورييةكان 
سةةنوورييةكان لةةَةة  هةةةاتى خا سةةةةر دا يةةةة لة يةةةةكى زؤر هة كةةةة  ،كةةة طةندةَلي يةةةة  طةةةاى ئةوة يةةةة جَي ثةةةَيم وا كةةةة 

كةةة  بةةةران  ضةةةى فةرمان شةةةكةوتى موو يةةا ثا نةةةوة، ئا سةةيارةكان بدة مةةى ثر يةَةرة وةاَل روونكردنةوةى بةرَيزيان ل
بةةة ئَيستا برَيكى زؤرى الى ح يةَةك  بةةة ثالن تةةةوة  لةةةوة كراوة بةةري  مةةةت،  سةةةر حكو كومةت كؤبؤتةوة وة ماَلة لة

يةةان وميكانيزمَيك بكرَيتة خزمةتى هاو تةةةوة؟  قةةةرز بدرَي بةةرى  لةةة  اَلتيان و فةرمانبةران و مووضة خؤر كة 
تةةر ه بةةةتَيكى  سةةولفةى زةواج؟ با عةةةقار و  سةةولفةى  نةةةوةى  يةةة حيساب بكرَيت وةكو قةرزى كارةبا، ئاو طَيرا ة

بةةةتى  يةةة با ئةةةويش ئةوة سةةيارة  ئةةةو ثر ئةةةكرَى  سةةتةمان  ثةةةروةردة زؤر ئارا نةةةى  كةةو ليذ مةةة وة سةةتى ئَي بةرا
بةةؤ  دامةزراندنى مامؤستايانى طرَيبةست و فةرمانبةرانى طرَيبةست كة ئَيستا وةستَينراوة هؤكارةكةى ضيية 

سةةتى ئ كةةة بةرا سةةَييةمةكان  كةةةم و دووةم و  شةةَيوة ية هةةةمان  سةةتَينراوة؟ بة مةةة وة وة شةةيان كة نةةة رَيذة ةوا
مةةافَيكى  نةةة  ئةةةزانن ئةوا تةةان  سةةتانا خؤ هةةةرَيمى كورد كاريطةرى زؤريشيان هةية لةسةر ثرؤسةى خوَيندن لة 
نةةة ض  حةقيقى خؤيانة كة دامبةزرَين، وة ثرسيارى كؤتايم ئةويشم ئةوةية كة ثارةَيكى زؤر لةالى كؤمثانياكا

تةةى  نةةى وةزارة بةةةر ثال تةةة؟  يةَةك طرياوة نةةة ميكانيزم ئةةةم ثارا كةةات  تةةرين  بةةة زوو ئةةةوةى  بةةؤ  ضةةيية؟  يةةى  دارا
 وةربطريَينةوة كارى جدى لةسةر بكرَى، زؤر سوثاس.

 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان
 سوثاس، )شنؤ( خان، فةرموو.

 بةِرَيز شنؤ اشقى عبداللة: 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةتا  ،يى، لةطةل هاورَييامن لة ليذنةى دةستثاكىثرسيارَيكم هةية لة بةرَيز وةزيرى دارا لةةة ئَي بةةةر  مةةانط  دة 
مةةةت  سةةتةى حكو سةةيارمان ئارا نةةؤزدة ثر كةةةوة  بةدواداضوومنان كرد بؤ خاَلة سنوورييةكان لة رَيطةى راثؤرتَي

ئةةة سةةتا  تةةاوةكو ئَي يةةا  تةةةوة ئا سةةتا وةاَلم نةدراوة تةةاوةكو ئَي كةةردن،  سةةتة  و كرد وة بيست و دوو ثَيشنيارمان ئارا
لةةة  تةةة  يةةان ئةوة لةةةمان  بةةارى ثةر بةةؤ كارو مةةة  يةةرى هةرَي بةةةرَيز وةز لةةة الى  شةةتووة،  سةةتيان نةطةي راثؤرتة بةدة

ئةةةك لةةةمانتاران  سةةراوةكانى ثةر بةةة نوو ضةةية  يةةة  جةةؤرة مماتةلة ئةةةو  يةةةعنى  سةةةرؤكايةتيية،  سةةتةى  رَى، دة
لةةةو بةهةدةر شةةَيك  كةةة بة يةةة  تةةرم ئةوة سةةنووريسةةةرجنَيكى  لةَةة  لةةة خا كةةة  نةةةى  يةَةدةكرَى  ةكانايدا مةةاذةى ث ئا
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بةةة من كةةراوة،  يةةارى وبةرَينماييةكانى وةزارةتى دارايى  مةةايى و بِر سةةنوورييةكان رَين لةَةة  نةةني خا كةةو دةزا نةةة وة و
طةةةَل  وةزارةتى دارايى جَيبةجَي دةكا، وةزارةتى دارايى خؤى صةالحيةتى داوة بة مةرزةكان كة طرَيبةست لة

تةةة 80بةستةكانيش )كؤمثانياكانى كةرتى تايبةت بكةن، وةلة طرَي كةةةرتى تايبة %(ى داهات بؤ كؤمثانياكانى 
يةةة )10وة ) تةةى داراي بةةؤ وةزارة ئةةةم 10%(ى  بةةؤ؟  يةةة  ئةةةم جياوازي يةةةعنى  نةةة،  ثةةالن دانا تةةى  بةةؤ وةزارة %(ى 

يةةرى  بةةةرَيز وةز لةةة  هةةةر  يةةة  شةةم هة سةةيارَيكى تري تةةووة؟ ثر ضةةاوةى طر ضةةييةوة سةر لةةة  يةةارة  رَينمايية ئةم بِر
كةةرد 11ةزيرى ثالن دانانيش بَى لةطةَل )دارايى رةنطة تابعى و مةةان  ( ثةرلةمانتارى بةرَيز سةردانَيكى دهؤك

مةةاذةى  هةةؤك ئا شةةووى د طةةارى ثَي بةةةرَيز ثارَيز يةةة،  لةةةم ثارَيزطا بة مةبةستى بةداوداضوون بؤ كةمى ثرؤذةكان 
ثةةرؤذةى يةةان  طةةرياوة، دة هةةةولَيرةوة وةر يةةةن  قةةةرز لةال بةةة  هةةؤك  كةةانى د سةةرتاتيذى  بةوة كرد كة ثارةى ثرؤذة

بةاَلم لة هةولَير جَيبةجَيكراوة، ئةمة بة ض بنةمايةك كراوة بؤضى ثارةى  ،بةردى بناغةى دانراوة لة دهؤك
لةةَي ثةةارةى  ثرؤذةكانى دهؤك لةاليةن هةولَيرةوة بة قةرز وةرطرياوة؟ ئايا ثارَيزطاى دهؤك ثرؤذةى  يةةة،  زيادة

سةةت زيادةية لة كاتَيكدا هةموومان ئةزانني رَيذةى  لَي بةةةرزترين ئا لةةة  بَيكارى و هةذارى لة ثارَيزطاى دهؤك 
صةةريى  كةةة مة داية، ثشتطريى لة قسةكانى هةموو ئةو هاورَييانةم ئةكةم كة ثرسياريان كرد لةبارةى مووضة 

 ضيلَيدَيت ثالنى حكومةت ضيية؟ بؤ ضارةسةر كردنى ئةم قةيرانة، زؤر سوثاس.
 :ةمانبةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرل
 زؤر سوثاس، كاك )رزطار( ، فةرموو.

 بةِرَيز رزطار حممد حممود: 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

سةةت  لةةةوةوة دة مةةن  يةةران،  مةةةنى وةز سةةتافى ئةجنو طةةةَل  كةةةين لة بةةةرَيزةكان ئة يةةرة  بةةةخَيرهاتنى وةز سةرةتا 
يةة سةةةردانانةى كردوو ئةةةو  بةةؤ  كةةةين  يةةى ئة يةةرى دارا بةةةرَيز وةز لةةة  شةةى  سةةت خؤ كةةةم دة لةَةة ثَيئة بةةؤ خا ةتى 

يةةة  لةةةو تااَلني طةةرى  ئةةةدا رَي هةةةوَل  ئةةةكرَى  ضةةى  كةةة  يةةةتى  سنوورييةكان، وة لةوَى خؤى بة ضاوى خؤى بينيو
مةةةت  لةةة حكو شةةداربووةكان  نةةة بة لةةة الية كةةةين  يةَةرةش داوا ئة ئةةةكرَى، وة ل سةةنووريان  لةَةة  لةةةو خا كةةة  كةةرَى  ب

يةى كة لة خاَلة سنوورييةكان ئةكرَى رَيى ثشتيوانى بكةن لة وةزيرى دارايى وة هةوَلبدةن ئةو قاضاغضيةتي
شةةمةرطةى  يةَةزى ثَي سةةى ه كةةرد با ثةةارتى  يةةةكَيتى و  لَيبطريَى، سةبارةت بة قسةكةى )شريين( خان باسى هَيزى 
مةةن  ئةةةيبينني  مةةة  نةكرد، باسى ئةو هَيزانةى كرد كة لةوَى خؤيان قاضاغى ئةكةن، بة داخةوة ئةوةى كة ئَي

تة مةرزى ثةروَيز خان لةوَى ثَييان وتووم سى سةيارة شيش ئَيستا دةيةوَيت لةو دوو هةفتةى ثَيشووا ضومة
مةةان  سةةى طومرط طةةا وة بةرثر مةةةنى ثارَيز نةةدامانى ئةجنو طةةةَل ئة نةةة لة بةةةَلَى بينيوما شةةتووينة  بثةرَيتةوة، رؤي
تةةةة  سةةةةيارانة ئةوة ئةةةةو  كةةةة  تةةةةوة  طةةةادار كردؤ لةةةةوَى ئا مةةةةرزمان  مةةةوديرى  تةةةةوة وة  طةةةادار كردؤ لةةةةوَى ئا

بةةةاَلم ذما يةةة،  شةةبةختانة تَينةثةري سةةئولن، خؤ يةَةى مة يةَةوة ل ثةةةرَى ئ ثةةةرَى، تَي رةكانيامنان وةرطرتووة نةَيلن تَي
مةةة  ئةمة ئَيمة جارَيك بضني ئةى باشة ئةطةر ئَيمة لةوَى نةبني يا بؤ منونة وةزيرى دارايى سةردان نةكا ئة

نةةةى ئةةةو هَيزا كةةةم  شةةنيار ئة مةةن ثَي سةةتة وة  يةةة ثَيوي مةةة، بؤ بةةة  بةردةوا هةةةن وة  سةةنوورييةكان  لةَةة  لةةة خا كةةة 
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عةةاز و وة  تايبةتى ثؤليسى طومرط لة بةديليةوة هَيزَيكى تر تةرخان بكرَى بؤ ئةو خاَلة سنووريانة وة بة ئي
طةةةَل  بة جوَلةى وةزارةتى دارايى تةحاكومى ثَيوة بكات، ئَيمة باسى قاضاغضيةتى دةكةين من بؤخؤم هةر لة

زطاى سلَيمانى سةيارةى هَيلكة هاتؤتة ناو كةالرةوة خراوةتة ساحةى حيجزةوة ئةندامانى ئةجنومةن لة ثارَي
خةةةوة  كةةراوة، بةدا ئةةازاد  سةةةيارة  كةةراوة  يةةةوة  صةةى حزبي يةةةن شةخ لةةةفونَيك لةال كةةة تة دوايى بة تةلةفونَيك 

ئةة بةةؤ  بةةدةن  يةةة هةوَل ةوةى يةعنى ئةمة كارةساتة، بؤية ثَيويستة وةكو ومت اليةنة بةشداربووةكان لةم كابينة
بةةة  سةةةبارةت  ئةو قاضاغضةتيية لة خاَلة سنوورييةكانا نةمَينَى، وة ثشتطريى لة قسةكةى كاك )نزار( ئةكةم 
لةةة دةوام  نةةةبن  دادوةرة بةرَيزةكان كة ماوةى ياسايى خؤيان تةواو بووة وة كؤتايى بةو هينة بَينن بةردةوام 

سةةةبارة ضةةة كردن، ثشتطريى لة قسةكةى كاك شَيخ )زياد(يش ئةكةم  بةةؤ موو يةةة  كةةة هة شةةةكةوتةى  بةةةو ثا ت 
 خؤران حيساب بكرَى بؤ ثارةى ئاو و ثارةى كارةبا. 

 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان
 سوثاس، )شريين( خان، فةرموو.

 : بةِرَيز شريين يونس عبداللة
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

هةةةر سةرةتا بةخَيرهاتنى شاندى حكومةت دةكةم، وة داوا لةَةيََن  مةةان ب نةةاوى باوك خةةان  شةةريين(  كةةةش ) كارم جارَيكى دي
ضةةةند  مةةةت  طةةادارة حكو يةةى ئا يةةرى دارا يةةا وةز كةةةم ئا يةةى دة يةةرى دارا يةكة بةراستى زؤر ناخؤشة، ثرسيارةكامن لة وةز
نةةة  ئةةةم قةرزا يةةا  نةةَى؟ ئا بةةةكار دَي ضةةؤنى  يةةةتى  ضةةى كردوو كةةردووة وة بؤ لةةةكوَى  كةةةى و  نةةةى  ئةةةو قةرزا قةةةرزدارة،  

وةكةى ضةندة و سااَلنة ضةند سووى زيادةى دةضَيتة سةر؟ ثرسيارَيكى ديكةم بةض ياسا و رَينماييةك دةسةاَلت بة ما
قةةةيران  وةزيرى دارايى و حكومةت دراوة مووضةى مووضة خؤران كةم بكاتةوة؟ بؤضى حكومةت كاتَيك رووبةرووى 

ضةةةى فةرمان كةةة موو نةةدنى قةيرانة سةةتى تَيثةرا بةةة مةبة كةةارى دةبَيتةوة  تةةةوة؟ هؤ كةةةم دةكا خةةؤران  ضةةة  بةةةران و موو
كةةةم  بةةرين و  تةةا  بةةةران وا ضةةةى فةرمان نةةةك موو بةةةرَيوةبردنى،  خةةراث  نةةدةَلى و  لةةة طة نةةة  شةةتى بريتي قةيرانةكان بةط
سةةازى  بةةة ضاك نةةةكان  بةةةَلكو قةيرا كةةات،  سةةةر نا نةةةكان ضارة بةةةران قةيرا ضةةةى فةرمان خةةؤران موو كردنةوةى مووضةى 

سةةتى ريشةيى لة خةرجى و داه يةةةعنى بةرا ات ضارةسةر دةبَيت نةك بة كةم كردنةوة، داوا لة وةزيرى دارايى دةكةم 
كةةى  قةةة وةاَلمَي لوو حة طةةةر  مط يةَةت؟ ئة يةَةك دةدر يةَةت وة ض كات نةةة دةدر بةةةران وة مانطا ضةةةى فةرمان يةةا موو تةةةوة، ئا بدا

 نادرَيت؟ زؤر سوثاس.مووضةيان ثَينادرَيت بؤضى لة وةزارةتةكةى دةست لةكار ناكَيشَيتةوة كة مووضةى ثَي
 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان 

 كاك )باثري( ، فةرموو.
 بةِرَيز باثري كامال سليمان: 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان. 

نةةةى  لةةةو طريوطرفتا بةةاس  كةةة  مةةان  كةةةم، بَيطو سةةتان دة هةةةرَيمى كورد مةةةتى  شةةاندى حكو سةرةتا بةخَيرهاتنى 
بةةة  ،ردستان باسيان لَيدةكةينئااَلون لة هةرَيمى كو كةةة  كةةارطَيرى  ئةةابوورى و  يةةى و  قةةةيرانى دارا لةةة  بريتيية 

يةةدراَلى سَى هؤكار هاتنة ئاراوة، يةكيان بِر مةةةتى ف يةةةن حكو سةةى لةال يةةارَيكى سيا ينى ئةو شايستةى كة بة بِر
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سةةت سةةةرةتاى درو لةةة  هةةةر  تةةةوة،  بةةارة بؤ سةةاَلَيك دوو هةةةموو  مةةة  قةةى  عرياقةوة بِراوة وة بة بةرنا بةةوونى عريا
ئةةةوةى  مةةان،  لةةة ناوخؤ نةةة  خةةراث بةرَيوةبرد شةةيان  ئةةةوةى دووةمي يةَةت،  طةةةَلمان دةذ شةةةية لة ئةةةو كَي يةَةوة  نو
مةةان،  فةةت بؤ يةةةى طر بةةووة ما سَييةميش كة بةاَلى كؤرؤناية بةسةرمان هاتووة بةسةر هةموو جيهان هاتووة، 

يةةا ئةوةى كة طرينطة لَيرة ثةيوةندة بة خؤمانةوة ثشت بة عرياق نة سةةتني، ئا مةةان ببة بةةة خؤ شةةت  بةستني ث
ضةةة و  لةةة موو بةةةس  سةةازى  كةةةين ضاك سةةازى ب شةةَيوةية ضاك دةتوانني بتوانني ئيدارةى خؤمان رَيك خةين بةم 
تةةدا  لةةة داها شةةنى  فةةرة ضة تةةريش،  هةةاتى  نةةةوت و دا بةةةتى  دةرماَلة نا ضاكسازى لة تةواوى سَيكتةرةكان بة تاي

مةةة دةتوانني بيكةين كةرتى كشتوكاَل ببوذَين سةةتكردنةوةى بةرهة بةةة ثشرتا بةةازار و  سةةتكردنى  بةةة درو نةةةوة  ي
تةةةوة؟  شةةتوكاَل ببوذَين كةةةرتى ك تةةوانَى  ئةةةوةى ب كشتوكاَليةكان، ئايا وةزارةتى ثالندانان ئةو ثالنةى داناوة بؤ 
ضةةة  تةةةنها موو نةةةك  بةةن  نةةد  يةةان بةهرةمة هةةةموو هاواَلت ئةةةوةى  بةةؤ  نةةاوة  يةةان دا نةةدانان ثالن تةةى ثال ئايا وةزارة

نةةد خؤران ضةةؤن بةهرةمة مةةةَلطا  يةَةذةكانى كؤ ؟ ئَيمة تةركيزمان كردؤتة سةر مووضة، ئةى تةواوى ضني و تو
دةبن لة سةروةت و سامانى ئةم واَلتة؟ ضؤن دةتوانن هةىل كاريان بؤ برةخسَينني؟ ضؤن دةتوانني بازار رَيك 

قةةؤرغكراوة لةال بةةازارَيكى  ئةةازادة و  بةةةِرَيوة خةين؟ ئةو بازارةى ئَيستا بةناو بازارى  يةَةك  ضةةةند كؤمثانيا يةةةن 
بةةازارَيكى  نةةة  خةةةين بيكةي يةَةك  بةةازارة ر طةةةىل  موووخطلطدةبرَى، ضؤن دةتوانني ئةو  نةةدى  لةةة بةرذةوة طةةةر  ئة

سةةتان  خةةةَلكى كورد هةةةموو  شةةدا  هةةةمان كاتي تةةة دى و لة يةَةدا بَي يةةةتى ت كوردستانةو بتوانني عةدالةتى كؤمةاَل
بةةردوو بةهرةمةند بَى لة داهات و لة سةروةت و س لةةة را كةةة  امانى ئةم واَلتة ثالنيان ضيية بؤ ئةوة؟ ئةوةى 

بةةةقى  تةةةفاوتى تة يةَةذةَيكى زؤر  سةةامان بةر سةةةروةت و  لةةة  نةةةبوون  نةةد  بووة ديارة هةموو هاواَلتيان بةهرةمة
ئةةةركى  ئةةةوة  يةةة  ثةةَيم وا مةةن  نةةةوة؟  كةةةم كةي يةةة  ئةةةو جياكاري ضةةؤن  بةةووة،  لةةةدايك  يةَةدا  ضةةينايةتى ت جياوازى 

مةةةوقعى حكومةتى هةرَي بةةةثَيى  مةةةَلطا  تةةةواوى كؤ تةةوانَى  نةةدانان ب مى كوردستانة بة تايبةتيش وةزارةتى ثال
يةةى  تةةى دارا لةةة وةزارة يةةة  سةةيارم هة مةةن ثر تةةدا  هةةةمان كا لةةة  بةةن،  نةةد  يةةةكان بةهرةمة يةةاش تايبةمتةند جوطراف

كةةة سةةياريان لَيدة حةةازردا ثر حةةاَلى  هةةاتى هةرضةندة ئةجنومةنى نةوت و طازيش سَييان لَيرةن ئَيستا  يةةا دا م ئا
سةةوتةمةنى  كةةو  ئةةةوةى وة ضةةةندة  كةةةى  ضةةةندة داهاتة مةةااَلن  بةةة  شةةرَيت  غةةازة دةفرؤ ئةةةو  يةةة؟  مةةان ني غاز
تةةة  يةةة؟ دةدري بةةةبَى ثارة يةةان  يةةة  بةةة ثارة بةكاردةهَينرَيت بؤ سةرضاوةى كارةبا و دابني كردنى ووزةى كارةبا 

لةةة  بةةوو  يةةار  ضةةةندة؟ بِر تةةةوة  ثةةارة دةدرَي بةةة  يةةان  تةةة 2019سةةاَلى )ئةو وةبةرهَينة  غةةاز ببَي بةةةرهَينانى  ( وة
 ( داين.2020بةديلى نةوت، ئايا ئةوة كراوة هةنطاوى بؤ نراوة؟ ئَيستا لة )

 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان
يةةان بنو بةةؤ وسةةوثاس، بؤ سةةوثاس  بةةاثري(  كةةاك ) خةةؤش  سةةت  ضةةني، دة مةةان دةرنة سةةتانداردةكةى خؤ لةةة  بةةا  سةةة 
 خان، فةرموو.قسةكانت، )كليزار( 
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 بةِرَيز كليزار رشيد حاجى: 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

بةخَيرهاتنى شاندى حكومةت دةكةم من دوو ثرسيارَيت هةنة ئةز ئاراستةى وةزيرَى دارايى دكةم ثرسيارَى 
نةة ،ذى دَى كورت كةم يةةار دي جةةى مل سةةةد و ثَين شةةت  سةةتى هة نةةة ثَيوي ار ثرسيارَى َيكَى حكومةتا هةرَيمَى مانطا

لةةة  هةةات  ضةةاوةكانى دا سةةازيكردن لةسةر بةةؤ ضاك يةةى  نةةةى دارا هةية بؤ دابينكرنا معاشا ئايا بةثَيى راثؤرتى ليذ
يةةا  يةَةرَى ئا سةةينا لظ هةةةمى نظَي ظةةة  هةرَيمى كوردستان ئةطةر جَيبةجَيبكرَيت تةبعةن ئةز دووبارةناكةمةظة ئة

سةةيارةك هةةةروةها ثر هةةةرَيم ئةطةر جَيبةجَي بكرَى ضةند داهات زياد دةبَى؟  لةةة  قةةةيران  لةةةوةتى  يةةة  ا دى هة
لةةةى  يةةة دا جوو ضةةةوانة بوا بةةة ثَي يةةة  كةةرة دةبوا يةَةدة  يةةا ز سةرى هةَلداوة حكومةت باج و رسومات لسةر هاواَلت

 بازرطانى هةرَيمى كوردستان طةشة كردبا، سثاس. 
 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان

 سوثاس، )د.طالويذ(، فةرموو.
 : عثمانطالويذ عبيد بةِرَيز 

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
لةةة  سةةتان  طةةوزةرانى كورد بةةارودؤخى  طةةادارين  هةةةموو ئا سةرةتا بةخَيرهاتنى ميوانة بةرَيزةكان دةكةم، ئَيمة 

بةةةجَيكردنى  ،بارودؤخَيكى خراثداية بؤ كةم كردنةوةى كاريطةرى ئةم بارودؤخة دارايية سةةةر جَي تاكة ضارة
يةة سةةازيية، بؤ سةةاى ضاك بةةةهَيزكردنى يا بةةرةودان و  سةةةر  كةةةن لة كةةار ب شةةنبريان  يةةدياكانى رؤ سةةتة م ة ثَيوي

بةةؤ  كةةردن  بةةوَل  يةةةكرت ق تةةوورى  سةةا و كل سةةةروةرى يا نةةى  بةةةهَيز كرد طةةاى  لةةة رَي وتارةكانيان لة راطةياندنةكان 
يةة يةةة، ئا ا ضارةسةرى كَيشةكان و جَيبةجَيكردنى ئةم ضاكسازيية بة شَيوةَيكى دروست، ضةند ثرسيارةكةم هة

كةةؤ  ئةجنومةنى وةزيران وةزارةتى دارايى و ثالندانان ض بريَيكيان كردؤتةوة بؤ دامةزراندنى يةكةمةكانى زان
سةةتادا  لةةة ئَي ضةةونكة  مبةةةزرَين؟  كةةة دا سةةازى  سةةاى ضاك بةةةجَيكردنى يا و ثةميانطاكان كة مافى خؤيانة دواى جَي

سةةتةر بةةااَل ما نةةدنى  يةةانى خوَي كةةة قوتاب يةةذةكان  بةةة  زؤربةى بةشةكانى كؤل سةةتيان  يةَةن ثَيوي تةةؤرا وةردةطري و دك
ضةة يةةران  ية يدامةزراندنى نوَى هةية وةكو موعيد، ئايا ثالنى وةزارةتى دارايى و ثالندانان و ئةجنومةنى وةز

نةةدامَيك  كةةةم ئة هةةيض  سةةاَلة  حةةةفت  كةةةى  كةةة نزي بةةةت  بؤ كةم ئةندامان؟ ياخود بَلَيني خاوةن ثَيداويستى تاي
مةة نةةةكراوة، تؤ بةةني  بةةؤ دا كةةةيان مووضةى  كةةةم ئةندامية يةَةذةى  بةةةيان ر يةةة زؤر ضةةة، لةوانة لةةة موو نةةةكراوة  ار 

مةةان دةوَى100) ضةةيية؟ وةاَلمَيك سةةةر  يةةة  ،%( بَينت ضارة ئةةةم فةترة كةةة  يةةة  بةةةَلَينيان ثَيدرا جةةار  ضةةونكة زؤر 
نةةةى كةةةى ليذ لةةةو راثؤرتة كةةو  كةةة، وة بةةة وةاَلمَي سةةتمان  يةةة ثَيوي ضةةووة، بؤ كةةة نة بةةةاَلم بةَلينة  داخيل دةكرَين 

كةةو  دارايى هاتيية دةست خؤشيان لَيدةكةم كة ئاماذةيان ثَيداوة كة ضةند كةرتَيك بدرَيتة كةرتى تايبةت وة
يةةةك  بةةةت هاوكاري كةةةرتى تاي كارةبا بؤية من ثَيم باشة كةرتى تةندروستيش ئةطةر بَيت و لةطةَل حكومةت 

سةةتى هاو بةةارى تةندرو مةةةتكردنى  بةةؤ خز كةةرَى  بةةى، ووب شةةرت دة يةةان زؤر با بةةةرَيز اَلت سةةةكانى  لةةة ق شةةتى  ة ثاَلث
سةةةتى و  سةةةتانى تةندرو نةةةى طرَيبة شةةةةيى كرد بةةةة هةمي بةةةؤ  شةةةَيرثةجنة و  سةةةندوقى  بةةةؤ  كةةةةم  صةةةباح( دة )د.
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بةةارودؤخى  شةةمةرطة  بةةارودؤخى ثَي نةةى  ضةةاك كرد بةةؤ  كةةةم  هةةةظااَلمن دة لةةة  خؤبةخشانى تةندروستى، ثاَلثشتى 
 ؤ خانةنشينان.داراييان لة هةموو روَيكةوة، ثاَلثشتى كاك )زانا( دةكةم ب

 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان
لةَةَى سوثاس،  سةةيانى ب بةةة  خةةؤى و  نةةاوى  ئةةةكا  سةةة  بةرَيزان انصات دةَلَين هةر ئةندامَيكى بةرَيزى ثةرلةمان ق

يةَةرة  يةةة ل خةةةَلكيان هة بةةةرَيزيان  بةةةردةوامى،  بةةة  بةةَى  سةةت دة بةةؤ درو شةةكيلةيان  كةةؤل م لةةة ثرؤتؤ لةبةر ئةوةى 
 َى كاك )مم( بةرَيزت، )مذدة( خان، فةرموون.دةنووس

 بةِرَيز مذدة حممود حممد: 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

قةةة  سةةَى دة بةةَى  مةةان  سةةراحةتى خؤ خةةةمى ئي مةةة  كةةةم ئَي شةةةرم ئة خةةةوةم  سةرةتا دةمةوَى ئةوة بَلَيم زؤر بةدا
تةةة زةر كةةوذَىودانَيني بؤ قسة كردن بؤ ئةو بابة خةةؤى دة خةةةَلك  لةةة دةرةوة  كةةة  بةةَى ورة  ثةةارةى و  بةةَى  بةةةر   لة

تةةا ) بةةا  يةةة  ضةةى تَيدا خةةة،  طةةةى دا يةةانى جَي بةةَى ذ بةةازارى و  بةةَى  ضةةةيى و  خةةةريكى 4( و )3موو بةةا  بةةةيانى  (ى 
كةةةش زؤر زةر نةةةكراوة بابةتة سةةة  طةةة جةل ضةةةند مان يةَةدا ومناقةشة بني،  مةةاذةى ث كةةاروان( ئا كةةاك ) كةةو  ورة وة

ضةةةند بابةتةكة ئةوة هةَلدةطرَى، يةعنى ضى تَيداية با ئَي لةةةمان  مة تؤزَيك هيالك بني، بةرَيز سةرؤكى ثةر
ثرسيارَيكم هةية بؤ بةرَيز وةزيرى دارايى سةبارةت بة فةرمانبةرانى طرَيبةست كة ثَيشووتر ئةو بابةتة لة 

بةَلكو دامةزراندنيان دةبَيتة هؤى ال  ،ثةرلةمان بوو، فةرمانبةرانى طرَيبةست نةك ئةركن بؤ سةر حكومةت
ضةةةى بردنى بارطر انى لةسةر حكومةت، ضونكة هةر فةرمانبةرَيكى طرَيبةست ئةطةر بَيت و دامبةزرَين موو

ئةةةو  طةةةر  تةةةوة، ئة لةةةوة دةمَيني يةةةك  بةةِرة ثارة هةةةزار  سةةةد  سةةَى  تةةة  شةةتَيكة ناطا سةةةد و  سةةمييةكةى دوو  ئ
ضةةووى تةةةوة دةر يةَةى دةمَينَي كةةة ل ئةةةوةى  تةةوانرَى  شةةةيى دة كةةةم و  فةرمانبةرة طرَيبةستانة بكةين بة هةمي ية

سةةازى ) سةةاى ضاك %( 50دووةم و سَييةمةكانى زانكؤ و ثةميانطاكانى ثَي دامبةزرَينرَى، زائدةن ئةوةى كة لة يا
سةةةتى  سةةةتاى طرَيبة يةةَةذ و مامؤ سةةةتاى وانةب مةةةةزراو مامؤ ضةةةووى دانة سةةةتة دةر تةةةةوة، ثَيوي هةةةات دةطةرَي دا

سةةازييةكة  ،ثَيدامبةزرَينرَى كة دَلنيام بارطرانيةكى ئةوتؤ تابَى بؤ حكومةت سةةاى ضاك بةةةثَيى يا هةةةم  ضةةونكة 
ئةةةوة  بةةات  مةةةت الب سةةةر حكو كة داهات دةطةرَيتةوة هةم ئةوةى فةرمانبةرى طرَيبةست دةتوانى بارطرانى لة
لةةةمان  سةةةرؤكى ثةر بةةةرَيز  بةةةرَيزت  بةةؤ  ئةةةوة  خةةان  يةةة(  تةةةى )بدر ئةةةو بابة بةةة  سةةةبارةت  يةةان  يةةةك، دووةم

سةةتة  سةةازييةكان ثَيوي شةةى ضاك بةةة رةو كةةة سةةةبارةت  سةةازييةكان  شةةى ضاك بةةة رةو بةةةت  كةةرَى تاي سةةةيةك ب جةل
ئةةةو ) سةةى  بةةى )21بارودؤخيان زؤر خراثة، ضارةنوو ثةةَيم وا مةةن  بةةةران )%21(  كةةان 50%( فةرمان لةةة بااَل %( ث

نةةدَيكيان ) خةةةوان و هة كةةة با نةةةى  بةةِرة 30ئةوا شةةوو  مةةانطى ثَي لةةة  مةةةت  يةةةعنى حكو يةَةرباوة،  شةةتَيكيان ل %( و 
ووة، يةعنى ئةو بارطرانيية قورسة نيية، سةبارةت بةو ثَينج سةد و ثينج مليار ثارةَيكى كةمى تةوزيع كرد

سةةةرؤكى  دينارة عرياقيةى كة ئى طومرط و دةروازة سنوورييةكان كة لةو راثؤرتةدا ئاماذةى ثَيدراوة بةرَيز 
وةزيرى دارايى لَيى ثةرلةمان  من دَلنيام ضةند هَيندةية، بةاَلم بؤ كوَى دةبرَى و لةالى كَيية و يةعنى ئةوة 

نةةدا  ،بةرثرسة كة بزانَى ئةوة بؤ كوَى دةضَى، من دَلنيام زؤر زياترة مةةانطى رةمةزا ضونكة باج زياد كراوة لة 
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يةةةوة  بةةةو هؤ هةةةر  بةةوون  سةةنوورييةكان دة لةَةة  لةةى خا كةةة داخ بةةوو،  يةةاد كرا نةةان ز سةةةر بازرطا بةةاج لة مةةة  مةةن بري
يةةةوة، بةةةو هؤ ئةةابوورى  بازاريش يةعنى كةلوثةل طران كرابوو  يةةى و  خةةى دارا لةةةمان، دؤ سةةةرؤكى ثةر بةةةرَيز 

هةرَيمى كوردستان ضارةسةر دةبَى من دَلنيام ئةطةر بَيت و حكومةت ثالنَيكى تؤكمة بة هاوكارى ثةرلةمان 
بةةةناوى  بةةةن  يةةةكان دةي يةةا حزبي سةةنوورييةكان كؤمثان لةَةة  لةةة خا و ديوانى ضاودَيرى دابنَى ئةو داهاتانةى كة 

ضةةةند  بةةة  بةةى سةةؤنةر و  يةةاى حز بةةؤ كؤمثان تةةةوة  يةةة ناطةرَي تةةى داراي بةةؤ وةزارة كةةةى  كةةة داهاتة تةةر  نةةاوَيكى 
 دةطةرَيتةوة.

 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان
 دةست خؤش قسةى زؤر باشت كرد )مذدة( خان ، )شادى( خان، فةرموو.

 بةِرَيز شادى نوزاد وهاب: 
 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.

َليكى راثؤرتةكةى بةرَيزان ئةندامانى ليذنةوة دةست ثَيدةكةم، من تَيبينيةكم هةية ئاوى ذَير سةرةتا لة خا
يةةة مةةةت ني خةةاوةنى حكو تةةةنيا  كةةا،  ،زةوى  يةَةر زةوى دة ئةةاوى ذ نةةدارى  لةَةةت خاوة كةةة دةو نةةدةى  بةةةَلكو ئةوة

مةة مجةةال( ئا كةةاك ) كةةو  ضةةونكة وة لةةةوان،  سةةيارين  مةةة بةرثر مةةان ئَي نةةةوةكانى داهاتوو نةةدةش  يةَةدا ئةوة اذةى ث
ئةةاو  سةةةر  نةةَى لة نةةة ملمال رؤذطارَيك ضاوةرَيمانة كة شةر لةسةر ئاو هةَلدةطريسَى وة هةموو ملمالنَييةكان دةب

 .ئةو بِرةى كة هةية بؤية من ثَيم باشة
 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان

بةةؤ )شادى( خان، يةكَيك لة ئةندامانى بةرَيزى ثةرلةمان حاديسةَيكى لَي قةوماوة، بؤية رةفيقةكامنان ئةضنة دةرةوة، 
يةةةعنى  شةةى(  ضةةؤتة دةرةوة )خؤ لةةةمان  بةةةرَيزى ثةر نةةدامى  ئةوةوى دواتر بة جةوَيكى تر كةس و كارى يةكَيك لة ئة

 شتَيكى دياريكراو نيية، ئةو ضوونة دةرةوةية ثةيوةندى بة حاَلةتَيكةوةية، )شادى( خان، فةرموو.
 : بةِرَيز شادى نوزاد وهاب

 بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان.
لةةة  منةةان  بةةةرَيزان ميوانا بةةؤ  سةةيارةكامن  بةةوو، ثر بة هيواى سةالمةتى بؤ هةموو اليةك، ئةوة تَيبينى يةكةمم 

 وةزارةت.
 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان

 دانيشتنةكةمان هةَلدةطرين بؤ ماوةى ضارةكَيك.
 بةِرَيز شادى نوزاد وهاب: 

 ز سةرؤكى ثةرلةمان.بةِرَي
 ثرسيارةكةم ئةمَينَيتةوة دكتؤرة. 

 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان
 بةسةرضاو.
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 ثاش ثشوو
 
 

 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان
 بةرَيزان دةست بة كؤبوونةوة ئةكةين، فةرموو شادي خان.

 بةرَيز شادي نوزاد وهاب:
 ثةرلةمان.بةرَيز سةرؤكي 

م، وةكو كاك جةمال ئاماذةي ثَيدا منيش كةيةكةم خاَلم لة كؤتا خاَلي ليذنةي تايبةمتةندةوة دةست ثَي ئة
تيكراري ئةكةمةوة، سةرضاوةكاني ئاو سةرضاوةيةك نني تايبةت بن بةوةي لةو خالة باس كراون، 

سةرضاوةي ئاو بة تايبةتي ئاوي ذَير اي من موَلكداري ةكةي بةس ناطةرَيتةوة بؤ دةوَلةت، بة ِريداريموَلك
زةوي ئةطةرَيتةوة بؤ نةوةكاني داهاتوو و ثَيش خؤمان و دواتر، ثَيشنياز ئةكةم بكرَيتة موَلكي نةوةكاني 

اليةن وةزيري ثالندانان كة لة ثالنيان هةبَي لة داهاتوو ، ئةو خاَلة بة هةند وةرطريَي لةداهاتووي دةوَلةت
ةكان بةتايبةت لةسةر دنةكامن بةوة دةست ثَي ئةكةم ئايا بابةتي دانووستانكاري لةسةر بكةن، ثرسيار

ةكان ئةجناميان نةبَي يان بة كاتَيكي دنثرسي مووضة لةطةل بةغدا بة كوَي طةيشت؟ ئةطةر هةية دانووستان
ةو كردنةوةي ئية لةو كورتهَينانةي مووضة بؤ ثِرنزيك ئةجنامي نةبَي، بةرَيز وةزيري دارايي بةديل هة

ةكان تةرخان كردني برَيك دنية؟ سوثاس، لة حاَلةتي تةواو بووني دانووستانيكورتهَينانة؟ ئةطةر هةية ض
 اني كوردستان و قسةي لةسةر بكرَي؟ثارة ئةطةر بةديل هةية كةي بة نيازن ياساي بوودجة بَيتة ثةرلةم

انن بةدواداضوون بكةن، زؤر طرنطة ةمان نةبَي ئةنداماني ثةرلةمان طرانرت ئةتولةرثئةطةر ياساي بودجة لة
ة ئةوة خاَلَيكي طرنطة، ئايا ياساي بودجة بَيتةوة ثةرلةمان و كة ضةندين ساَلة نةهاتؤتة ثةرلةمان، بؤي

كاري وةرطرتنةوةي قةرزةكان وةكو ئةنداماني تر ئاماذةيان ثَيدا لة كؤمثانياكان بة كوَي طةيشتووة؟ لة رَي
بردني نةهيشتين دوو مووضة و سَي مووضة لة ليسيت مووضةكان، ضي ياساي ضاكسازي ضي كراوة بؤ ال

رؤذ جارَيك مووضة هةبَي و بَيينة سةر ( 30) كراوة بؤ ئةوة؟ ئايا كةي داهاتي هةرَيم ئةطاتة ئةو رادةي كة
بةَلام لةبةر زةرووريةتي ذياني هاوواَلتي كَيشةي هةرة  ،ئةو كَيشانةي زؤر لة كَيشةي مووضة طةورةترة

رؤذ جارَيك مووضة دراوة، ( 40) رةمان بؤتة مووضة، كةي وامان لَي دَي بري لةوة نةكةينةوةطةو
 فةرمانبةراني هةرَيم كةي شايستةي خؤيان وةرطرتووة تا بتوانن....

 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان
 سوثاس، فةرموو كاك مةال ناصر.
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 عبدالناصر حممد علي:بةرَيز 
 ز سةرؤكي ثةرلةمان.بةرَي

بةخَيرهاتين وةزيرة بةرَيزةكان ئةكةين، ضةند ثرسيارَيكمان لة وةزيري دارايي هةية، ثالني حكومةتي 
كردن و دابةش كردني مووضة؟ ئايا حكومةتي هةرَيم شكسيت هَيناوة لة دابةش كة بؤ ضايهةرَيم ضي

اكةوَي بؤ ناردني مووضة؟ بةرَيز وةزيري كردني مووضة، ئةطةر شكسيت هَيناوة بؤضي لةطةَل عَيراق رَيكن
ضؤ و وةكان و زةريبة و كارةبا و شارةواني و داهاتي هاتويدارايي، كؤي داهاتي نةوت و مةرز و حاَلة سنووري

داهاتي ناوخؤ ضةندة؟ ئةطةر بة شةفايف كؤ بكرَيتةوة لةوانةية بةشي مووضة بة زيادةوةش بكات، سةرةراي 
وة خراثرت دؤخي خانةنشيناني هَيزةكاني ناوخؤ و ئاسايشة كة وةزعيان زؤر خراثي وةزعي فةرمانبةر لة

هةزار دينار ( 220) يساَل خزمةت بة بِر( 30) زؤر خراثة و غةدرَيكي طةورةشيان لَي كراوة، لة دواي
خانةنشني ئةكرَين، بؤية ثَيويستة ياساي خانةنشيين هَيزةكاني ناوخؤ و ئاسايش لة داهاتوو هةموار 

تةوة بؤ ئةوةي وةزعي خانةنشيين هَيزةكاني ئاسايش و ناوخؤ ضاك بكرَي تا ذمارةيةكي زؤر تريش لة بكرَي
هَيزةكاني ئاسايش و ناوخؤ خانةنيشن بن، ثرسياري تر دةربارةي برية نةوتي خورمةَلة، برَيكي زؤر لة 

يةكةمةكاني زانكؤ كة  نةوتي هةرَيم ثَيكدَيين ئايا مانطانة داهاتةكةي ضةندة؟ دةربارةي دامةزراندني
ثشتيواني لة سةرجةم هةظااَلمن ئةكةم، حةقيانة دامبةزرَين، ثشتيواني لة هةظااَلمن ئةكةم باسي بةرز 
كردنةوةي ثلةي ئةفسةراني هَيزةكاني ثَيشمةرطةيان كرد بةراسيت حةقي خؤيانة، برياري كةمكردنةوةي 

جَي بةجَي كرا، كةضي دوو انبةران مانطي يين مووضة فةرمدةرضووة، كةضي بِر( 6) مووضة لة مانطي
( رؤذ 30) فةرمانبةر بةتةماي وةرطرتين ثاشةكةوتي مووضة بوون لةو ساَل وةريبطرنةوة، بريار وابوو

كةي وةريئةطرن، بةراسيت غةدري  سَيمووضة بدرَي، بةداخةوة كةس نازاني مووضةي مانطي  جارَيك
دةنطي لةسةر  نرَيم هةر قةرزَيك بكات ثَيويستة ثةرلةماطةورةية لة فةرمانبةر، بةرَيزان حكومةتي هة

نيةتي قةرز و لة كَيي ئةكات و بؤ ض مةبةستَيكة، بةثَيي ض ياسايةك كةس ؤدةربارةي ض ،بدات و ئاطادار بَي
 نازاني حكومةتي هةرَيم ضةند قةرزارة و هي كَيية؟ سوثاس.

 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان
 كاك طؤران. فةرموو

 بةرَيز طؤران عمر علي:
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةخَيرهاتين ميوانة بةرَيزةكان ئةكةم، زؤربةي قسةكامن كران، بةاَلم ضةند خاَلَيكي ترم هةية ئةويش بؤ 
بةرَيز وةزيري دارايي، كردنةوةي هةذماري بانكي بةكوَي طةيشت بؤ فةرمانبةر بؤ زامن كردني ئةو ثارة 

تةي لةالي حكومةتي هةرَيمة؟ وةرطرتنةوةي قةرزي كؤمثانياكان لةو راثؤرتة هاتووة نيسبةيةكي ثاشةكةو
كةم وةرطرياوةتةوة لةو كؤمثانيايانة، داواكارم بةرَيز وةزيري دارايي روون كردنةوة بدات لةسةر ئةوةي 

جَي بةجَي كردن بؤ بؤضي تةواوي ثارةكان نةطةراوةتةوة؟ لة ياساي ضاكسازي هاتووة و كةوتؤتة بواري 
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بكرَيتةوة ض وةبةرايةتي خانةنيشن كردن كؤبةرَيوةبةرايةتي خانةنشني كردن كة لة يةك بةرَي حةفت
مةند ئةبن كة نوغبةن، واتة ياريزاني هةية، لة جيهان خةَلكانَيك دةوَلةهةنطاوَيك نراوة؟ سةرجنَيكم 

زامن بؤ لة هةرَيم خاوةن كؤمثانيا و مةسئول و يةكان يان داهَينةر، ناييةكان يان هونةرمةندة جيهانيجيهان
ة لة داهاتي طشيت و لة طرَيبةست و يدَير؟ ئةطةر فرتوفَيل نيست و مناَلي مةسئول ئةبنة ملياركاربةدةس

وةبةرهَينان وةرطرتين موساتةحة و قاضاغضيةتي، ئةزانن خاوةن كؤمثانيا هةية تا ئَيستاش برواي بة 
بؤتة ملياردَير، لة جيهان داهَينةر ئةبَيتة ملياردَير، ثشتطريي خؤم لة وتةي  ة، نازامن ضؤنيمةترة هةر ني

يان، ثشتطريي لة كاك شَيخ رزطار ئةكةم يشَيخ  زرار ئةكةم بؤ لَيخؤش بووني ثارةي ئاو و كارةبا لة هاوواَلت
 ةكان ، سوثاس.يبؤ دادوةرةكان، ثشتيواني كاك بااَلمبؤ ئةكةم بؤ خاَلة سنووري

 :د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز 
 سوثاس، فةرموو سةملا خان.

 :تؤفيق بةرَيز سلمة فاتح
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

جةخت ئةكةمةوة لةسةر ثَيداني مووضة ثَيش جةذن، بة تايبةتي مووضةي خاوةن ثَيداويسيت تايبةت و 
هاتةي حكومةت ثشيت ثَي دةبةسيت بؤ دابةش كورتة باَلاكان، بةثَيي ئةو راثؤرتةي ليذنةي دارايي ئةو دا

ةكان و داهاتي ناوخؤ و هاوثةميانان، يكردني مووضة ئةو ثارةية لة بةغا دَيت و ئةوةي سامانة سروشتي
ردة بة دةست ئةطات يان بة يةكجار، ضونكة و، وضوار باب، ئايا ئةو ثارة ووردةيان  سَيواتة ئةكاتة 

ة ئةوةي رابردوومان بري يزؤر ناخؤشة، ضةند مانطَيكة و زؤر تاخري نيبةراسيت نةداني مووضة دياردةيةكي 
َيكة بة بةردةوامي دواكةوتين مووضة بووة بة دياردة، راستة بةرَيزت لةوانةية ضَيتةوة، زياد لة ضةند ساَل

ع ة لةوةي مووضة بة يةك مانط تةوزيينزيكي ساَلَيكة بوويتة وةزير، بةاَلم حةز ئةكةم بزامن حيكمةت ضي
ئةكرَي، وةزارةتي ناوخؤ يةك هةفتةي ثَي ئةضَي تا تةوزيع ئةكرَي، ئةطةر لةسةر بةغدا بَي خؤ بة يةكجار 

رَي ئةطاتة بةردةست، دابةش كردني مووضة بؤ يةك مانطي ئةوَي؟ ئةطةر مووضةي ليوايةك تةوزيع بك
طاداري هةموو داهاتي وةزارةتي ائةطرَي، ئةمةوَي بزامن وةزارةتي دارايي كة ئليواكةي تر هةفتةيةكي تر وةر

ةلَين ئةو ثارةية كة لة ةكانة؟ ئةوةي ئةوترَي ئيوشتيورطاداري داهاتي وةزارةتي سامانة سئايا ئا ،ترة
يةكان تةنيا ئةوةية ئةطاتة دةست يوشتوروةريئةطرن، ئايا داهاتي سامانة سةكان يوشتيورسامانة س

ةي ثؤسيت بةرَيز ة؟ جةخت لةسةر ثركردنةوييي ئةطادار نيبةرَيزت؟ يان داهاتي تر هةية و وةزارةتي دارا
ضونكة فةراغ بووني ئةو ثؤستة كَيشةية، بةخشني بة ناوي ثرؤذةي  ،يةكان ئةكةميوشتوروةزيري سامانة س

سالة هةية، وةبةرهَينةرة بةرَيزةكان يةكَي بوون لة هؤكاري ئاوةدان كردنةوةي  (10) وةبةرهَينان بؤ ماوةي
ساَل طوجناو بوو، بةاَلم ئَيستا ثَيويستة ( 10) ساَلة ئةبةخشرَين لة باج، بؤ ثَيش (10) اَلمكوردستان، بة

ضاوخشاندنةوة بة ياساي وةبةرهَينان بكرَي، خةَلكانَيكي زؤر هةن لةبةر ئةوةي ياساكة لة باج ئةيبةخشَي  
كارنايةت، ئةبينني باج لةسةر كةل و ثةل دَينن لة كاتَيك ناضَيتة زمين ئةو ثرؤذانة و بؤ وةبةرهَينان بة
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ة و لةسةر وةبةرهَينان يبةاَلم لةسةر كؤمثانيا نةوتي ني ،وةرةقة و قةلةم و تةماتة و خةيار هةية
 ية.......ين

 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان
 فةرموو كاك دكتؤر صباح نوقتةي نيزامي.

 :حممد بةرَيز صباح حممود
 ةمان.بةرَيز سةرؤكي ثةرل

طةي دواي ئةوة كة خوَيندنةوةي دووةمي ماف و ئةركي نةخؤش لة ليذنةي تةندروسيت ثَيمان باشة بِر
ةوي ناوخؤ ئةو برطةية بَيتة تةئجيل كردن بؤ ثاشي جةذن طةي دووةم لة ثةيِري بِر( 48) بةثَيي ماددةي

هةية، ئةمانةوَي شتَيكي ضاك  ئةطةر ئةندامان رازي بن، ضونكة ئةو ياساية زؤر طرنطة، ثَيويسيت بة كات
 بَي، لةبةر ئةوة داوا ئكةم ئةندامان راي خؤيان بدةن، سوثاس.

 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان
بة ناوي ليذنةكة داوا ( بةرَيز سةرؤكي ليذنةي تةندروسيت 48) بةرَيزان ئاماذة لة برطةي دووةم لة ماددةي

داواي تةئجيل ئةكات بؤ  ،ازة ياساي ماف و ئةركي نةخؤش نةكرَينئةكات ئةمرؤ طفتوطؤي ثَيشني
طةية دوائةخرَي، فةرموو كاك داية ئةو بِركةس لةطةَل( 58) دانيشتنَيكي تر، ض ئةندامَيك لةطةل داية؟

 جةالل.
 الل حممد عبداهلل:بةرَيز ج

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
هةظااَلن ئةكةم سةبارةت بة فةرمانبةراني طرَيبةست بةخَيرهاتين بةرَيزان ميوانةكان ئةكةم، ثشتطريي 

انشالللة دائةمةزرَين، ثرسيارَيك، ئةوانةيي لة كيتاب، حةدبا، قةلةم تةواويان كردووة شةهادةيان ئيعرتايف 
مليار و كةسرَيك بؤ حكومةت  سَيثَي بكرَي، سةبارةت بة مةزرةعة، زؤرجار باس كراية بؤ تاثؤ ناكرَين؟ 

ي بَي حيساب و كارةباي بَي حيساب ئةو ثارة زةبةالحة بؤ حكومةت دَي، ئةوانة تازة هةر دَي، ئايا ئاو
داطرييان كردووة، بةداخةوة ئةو قسة ئةكةم زؤر جَي ثَييان ئةلَين شوَيين فريعةونةكان، باشة مادام 

ت ئةبَيتة ئيستيغاللي ئةو جَيية باشةيان كردية بؤ تاثؤيان لةسةر ناكةن و ئةو ثارة زؤرة بؤ حكومة
واريدَيك سَي يان ضوار مانط مووضةي فةرمانبةراني ثَي ئةدرَي، ئةطةر ئَيستا ضةكَيكي بَي رةسيد كة 

ةوة ضيم بةسةر دَي ئةطةر رةسيدي نةبَي؟ ييمليار، لة رووي ياساي( 150) ئةندامي ثةرلةمامن بنووسم
ة ضةكي بَي رةسيدي يري طشتيبرادةرم هةية كؤمثانياي هةية بؤ وَيستطةي كارةبا كة بؤ خزمةتطوزا

داوة ضوار، ثَينج ساَلة هاوار ئةكات ثارةكةي نادةنةوة، ضةكي ثَي زارةتي سامانة سروشتيةكانيان ثَيوة
يةكان يبَي رةسيد لة وةزارةتي سامانة سروشت ييةكان، مةعقولة ضةكوشتورةسيدي وةزارةتي سامانة سر

مووضة، هةية ئةزامن ئَيستا لة ثلةيةكي بةرزي وةزارتةكة دةرضَي؟ سةد و قسور مليار بَي، سةبارةت بة دوو 
لة خوارةوةش بن دةستة، هةردوو مووضةشي ماوة، لة وةزارتَيكة لةوالش لة وةزارةتَيكي تريشة، دوو 
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هةمووي دةرئةضي؟ ئةبَي ضارةسةر بكرَي، ئةوةي   مووضة وةرئةطرَي، ئةي بايؤ مةتري نالَين ضةجنة مؤرة
مليؤن نةسرية ( 15) لة وةزيرة بةرَيزةكان هيوادارم زووير نةبن، بيستيتم ئةلَين تر تايبةتة بة ئَيوة

مليؤن ئَيوةي بةرَيز وةري ئةطرن لة حكومةت مانطانة، نازامن ( 15) % براوة،50% و 21وةرئةطرن، ئَيستا 
، ئةطةر واية ةيةكي ياسايي هةيةدمليؤنة لةسةر ض ئةساسَيك وةرئةطريَي، هيض ماد( 15) راستة يان نا، ئةو

مليؤن ( 15) ةوةن ئةلَين هةندَيك سةرؤك دةستةكانيشيضؤن تةسفية ئةكرَي مانطانة؟ لة رووي ياساي
 وةرئةطرن، كةم بووة يان زؤر بووة ئةطةر وةاَلمَيك هةبَي سوثاستان ئةكةم.

 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان
 سوثاس، فةرموو كاك حيكمةت.

 :عبو زيد حممدبةرَيز حكمت 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بابةت باس ئةكةم لةبةر ئةوةي  دووبةخَيرهاتين ميوانةكان ئةكةين، ضةند بابةتَيك هةبوو، بةس 
قسةكامن كرا، داخاز ئةكةم وةكو ثَيشنيار، كةي ضاكسازي لة ثَيشمةرطة و خانةنشيين شةهيدان ئةكرَي؟ 

نشني بووبَي، يةكَيكيش ثَيشمةرطايةتي نةكردبَي و وةكي ئةو زؤر زةرورة، يةكَي ثَيشمةرطة بَي و خانة
خانةنيشن كرابَي حةيفة، بؤ منوونة كوري شةهيدم، ئَيستا ضؤن لة حةقي خؤم خؤش ت و يةكي تر بة 
حةياتي خؤي تفةنطي ثَيشمةرطايةتي هةلنةطرَي و شةهيد حيساب كرابَي، دووةم، زؤر باخ هةنة، ثَيشنيار 

َيم بيانفرشَي، ثارةي كارةبايان لَي وةرطرَي، ثشتطريي هةظااَلمن ئةكةم باسي بةرز ئةكةم حكومةتي هةر
 كردنةوةي ثلةي ثَيشمةرطةيان كرد، سوثاس.

 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان
 فةرموو كاك مةال جيهاد.

 :ابراهيم بةرَيز جهاد حسن
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ة ضَي كرن ذ بؤ يئةكةم، ثَيشنيارَيكم هةية بؤ وةزيري دارايي، ئةو راثؤرتة هاتي بةخَيرهاتين ميوانةكان
هةندَيكةية عةدالةت هةبي، طةندةلي نةهَيتة كرن لة دابةش كردني داهاتي حكيمةتَي دا، ثَيشنيار دكةم 

ناظة ثةرتووكة هةي طةلةط موهيمة ئةطةر بَيتة خؤندن ب دروست تةقسما مالية دَيتة كرن، ثةرتووك ب 
)سياسة مالية لي عومسان بن عةفان(، ئةو ثةرتووكة بةحسي دابةش كرنا داهاتَي دكةتن ب سةر خةلكي كة 

 طةندةلي تَيدا نةبينت، ثرسيارةكا دي، ئةطةر ئةم نةشني ثَيش جةذني راتيَب خةلكي بدةين..........
 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان

هاورَيتان ماوة قسةي خؤيان بكةن، با  (6) يان( 5) قسةي خؤتان كردووة، هةمووي بةرَيزان بةشي زؤرتان
 طوَييان لَي بطرين، دوايي دةرفةت بة وةزيرة بةرَيزةكان ئةدةين، فةرموو.
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 :ابراهيم بةرَيز جهاد حسن
بكةين  ........... ئةطةر نةشني حةتا جةذنَي راتيَب خةلكي بدةين خةَلك طةلةكا موحتاجة، تشتةكي وسا

هةزار بينت بةس تشيَت عيدَي ثَي بكرن، ثرسيارةكا  سةدتشتةك بةر دةسيت وان هةبي، خةلك موحتاجي 
دي، دةنطؤي ئةوةي هةي هندةك ثةرلةمانتارا كورد لة بةغدا ئيش ئةكةن لةسةر ئةوةي قةناعةت ب 

َلك كوردستان ئةكرَي، كازميي دروست بكةن كة كازمي بودجةي هةرَيم نةنَيرَي لةبةر ئةوةي زوَلم لة خة
% ئيعتيمادي ل سةر نةفتَيية، باشة رؤذي نةفيت ل 85ئايا ئةو شتة راستة؟ ذ راثؤرتي هايتة هةرَيم 

كوردستانَي دةرخسيت وةكوي طةلةك دةولةتَي دي ذي ئيعتيما نادةنة سةر نةفيَت، ئةم بَيذين زةراعةتَي ذ ب 
ةشَيت ئظ بةرهةمَي ئةظ ساال بةرهةم بينن، يان سياحةتَي، سةر فةالحَي ئيناي، ئةظ سااَل بَيت جوتيارا مة ن

ئةظرؤكة سياحةت طةلةكا موهيمة، بةس موخابن، بةس خةلكَي عَيراقَي بَين سةردانة كوةردستانَي بكةن 
 ئةز بَيذم وةكي تركيا بؤمة داهاتةكا طةلةكي باش دَينت، سوثاس.

 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان
 وو كاك مةم.فةرم
 برهان حممد قانع:بةرَيز مةم 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سةرةتا داوا لة بةرَيز سكرتَيري ثةرلةمان ئةكةم جارَي كاتذمَيرةكة راطرَي، ضونكة دوو ثرسيارم بؤ بةرَيز 

 سةرؤكي ثةرلةمان هةية............
 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان

مان ئةو موبايلة هةست نابَي، دووةم نابَي قسة لةسةر ميستداقيةمتان بكةي، هةمووئةو شتانة بة 
 زيرةكةمان ثَيية كة كاتي ثَي ئةكةينةوة.

 برهان حممد قانع: بةرَيز مةم
 .......... جاري ثرسيارَيكم لة بةرَيزت هةية، تؤ رةضاوي دادوةري ئةكةي يان يةكساني ئةكةي؟ 

 َيري ثةرلةمان:سكرت /قهوجي بةرَيز مين نيب
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 دوودةقة قسة ئةكةن، هةندَيكيان لة  سَيجطة لة كاتذمَير كة دةست بة قسة كردني ئةندامان لة سةرةتاوة 
ةوة، بؤية تكا ئةكةم يضركة، بة نووسرايش ئامادة كراوة لةاليةن دةستةي سةرؤكايةتي (58) دةقة و

 و ثةري بَي اليةني خؤي ثاراستووة.طومانتان نةبَي لة سةرؤكايةتي، لة
 بران حممد قانع: بةرَيز مةم

ةوي لةسةر ض بنةمايةكي .......... خالَيكي تر وةكو طلةيي لة بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان، خالي ثةيِر
ةوي داوا ئةكةين، ثةيرةو لة سةرؤكي ي ثةيِركردؤتةوة خاَل، يةعين دةستمان بةرزثةيرةوي وةريناطري

ئةندامان ثةسند كراوة، ئةبَي وةرطريَي، روون كردنةوةيةكي ندامان طةورةترة، بة زؤرينةي ئة ثةرلةمان و
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سالي  100تر، ثرؤتؤكؤل ضاثكراوة، بةشَيك لة قسةكاني من بؤ ثةرلةمانتارَيكي تر رؤشتووة، ثرؤتؤكؤل بؤ 
َي ضارةسةر تر ئةمَينيتةوة، من لة فاَلن جةلسة فالن ثةرلةمانتار ضي وتووة، ئةو مةسةلةية ئةب

 بكرَي.........
 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان

ةوي داوا ئةكةي زؤترينت لي وةرئةطرم، ئةطةر هةلةش لة ي ثةيِرةم جةنابيت زؤرترين خاَلمكاك 
، بة بةردةوامي ثةرلةمانتار قسة ئةكات و ئةنسات قسةكاني بةوةي كة هةَلة رووبدا ثرؤتؤكؤل بووة قابيلة

  بنووسة بؤ ئةوةي ضاك بكرَيتةوة، ئَيستاش فةرموو قسةكانت بكة.وة وةرئةطرن و تةبع ئةكرَي، شيَتئَي
 بةِرَيز مةم برهان حممد قانع:

لةو بةخَيرهاتين ميوانان ئةكةم، لة كابينةي هةشتةم شتَيكمان بيست ناوي ثاشةكةوتي مووضةية،  
كرا، ئَيستا  ئَيستا قسة لةسةر خةواندني مووضة ةية،يين مووضضاو ناوي بِركابينةية شتَيكي تر هاتة بةر

( ياساي ضاكسازي ئةضَيتة بواري 7) مووضة نةدراوة، مانطي (6و  5و  4و  3 ) نةدراوة مانطيدوو مانطي 
بةجَي كردنةوة، بة وةزيري دارايي ئةلَيم ئايا ئةو ضوار مانطة ئةخةوندرَي كة ضاكسازي ئةبَي لة مانطي جَي

مانطة ضي لَي ئةكرَي؟ مةسةلةي ثاشةكةوتي مووضة حكومةتي هةرَيم  ضواربكرَي، ئةو جَي حةوت جَيبة
ية و ئةو يمانطيش ثاشةكةوتي مووضةي كردووة، ئةو قةرزة (34) مانط مووضةي نةداوة و دةتا ئَيستا 

زةكان حيسابة بانكية كة بةثَيي ياساي ضاكسازي ئةطةر قيمةتي نةمَيين وةكو بةشَي لة ثةرلةمنتارة بةرَي
قةرزي خانووبةرة و هاوسةرطريي ئةوانة  1-9وتيان ئَيمة ضؤن مامةلةي لةسةر بكةين، خالَيكي تر، تا 

خؤرن و ثارةي كانَيكي زؤر و فةرمانبةر و مووضة% خؤش بَي، لة كاتَيكدا خةَل15حكومةت برياري داوة 
بكرَي؟ مةسةلةي تةعني بووني  الي حكومةتة بؤضي ئةوة ناخرَيتةوة ذمارة بانكي و لَي خؤش بوون لةوانة

يةكةمي زانكؤ ئةبَي حكومةت ضارةسةري بكا، مةسةلةي خانةنشيين ضارةسةر بكريًََ، ئايا وةزيري دارايي و 
رؤذ بكةن بؤ ثَيداني مووضة؟ بةراسيت لةطةل بةغدا رَيك ئةكةون  سيئةجنوومةني وةزيران ئةتواني زامين 

بةغدا داواي هةموو سةرضاوةكاني سنووري و داهاتي ناوخؤ ية؟ يجارة بضنة بةغدا، كَيشة ض شةشئةوة 
 (6و 5و 4) ئةكا، نةوت نيوة يان هةمووي ئةدةنَي، بةثَيي ئةو اثؤرتةي دارايي ثَيكةشيان كردووة لة مانطي

 مليار دينار داهاتي نةوت بووة، نوقتةيةكي تر ئةمةوي زياتر لةسةر بوةستم ثةيوةندي بةو (47) تةنيا
ةوة ثارة نةهاتووة،  2013لة نارةوة هةية بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران باسي كرد، مليار دي( 27)

باسي دينارَيك قةرزي  2013هاتؤتة ئةجنوومةني وةزيران و ثةرلةماني كوردستان، لة  2013ة بوودج
ةثَيي حكومةت نةكراوة، كابينةي رابردوو دينارَيك قةرزار نةبووة، جطة لة ثاشةكةوتي مووضة نةبَي، ب

( 5) ياساي راكَيشاني ماية، ئةو ياساية 2015ي ساَلي  (7) ياسايةك لة ثةرلةمان دةرضووة ياساي ذمارة
مليار قةرز بكات، جطة لةوةي لة ناو  (5) مليار ديناري بؤ هةرَيم كردووة، حكومةت مولزةم نية زياتر لة

ي ( 12) مةزراند؟ لة ناو ماددةيوقي كوردستان بؤ داتان نةوي سةند 2015ي ( 2) ياسايةكي تر ذمارة
ياساكة باس لة سةندوقي نةوةكاني داهاتوو بؤ نةتانكردووة؟ لة هةرَيم لَيشاوَيك بريار و ياساي هةبووة لة 
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ثةرلةمان دةرضووة ثَيشَيل كراوة، لةو كابينة ديسان ثَيشَيل كراوة، ئةو كابينة ساَل و قسورة دةست بةكار 
 ة...........يةي ئةوانةي باس ئةكةن ثَيويستة مووضة بدرَي، مةنتيق نيبووة، بؤية داوا ئةكةين مةسةل

 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان
 فةرموو طولستان خان.

 :سعيد محدبةرَيز طولستان 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

كة خوَيندمةوة راسيت ديارة تَيبينيةكةي من لةسةر ثرؤتؤكؤلةكان  ،وةكو ئيزافةيةك بؤ قسةكاني كاك مةم
ة، زؤر طرنطة ئةو مَيذووة راست بكرَيتةوة، داواش لة سةرجةم ئةندامان يزؤر هةلةي تَيداية، ئةوة مَيذووي

بؤ ئةوةي بيكةين بة عادةت ناوي  ،ناومان هةية ناوي باوكمان بلَيني دووئةكةم بة تايبةتي ئةوانةي 
% ي مووضةية، 21َي، ثرسيارم لةسةر ئةو بريين باوكمان بلَيني بؤ ئةوةي وتةي خؤي بة ناوي خؤي ب

تياني هةرَيم ئةو كاتي ئةو مووضةية دابةش كرا تةنيا حكومةتي هةرَيم و بة تايبةتي بةرَيز هاوواَل
وتةبَيذي حكومةتي هةرَيم ئاماذةي بةوةدا مانطَيكة خةَلك بة ئومَيدةوة ئةوةي وةرطرت، هيوادارم ئةو نا 

يين مووضة دووبارة ببَيتةوة، هةول بدرَي لة كاتي خؤي مووضة بدرَي، لة بِرئومَيدية بة خةلك نةدةين 
ةكطرتوو شةش مانطي تر ياساي خانةنشيين يكاتي دةركردني ياساي ضاكسازي بةريًََزتان وتان لة دواي 

بؤ ئةوةي هةموو مووضة خؤراني هةرَيمي كوردستان لةسةر بنةماي ئةو  ،ئةهَينة ثةرلةماني كوردستان
دارم ئةو ياساية بة زوترين كات بطات، و ثَيمان بلَين بؤضي تا ئَيستا نةهاتؤتة اخانةنشني بكرَي، هيو ياساية

ومات دارم بري رسة، هيوايمات ديار نيي رسوثةرلةمان، لة راثؤرتي ليذنةي دارايي ئاماذة بةوة كراوة كة بِر
و ئاشكرا و شةفاف بَي، رَينمايةكتان نتارة بةرَيزةكان روون اض بؤ ئةو ليذنة بةرَيزة و سةرجةم ثةرلةم

زؤرَيك لةو فةرمانبةرانة ثةيوةنديان كردووة كة سةبارةت بة  2020-6-29ي ( 12) ركردووة ذمارةةد
ةكان ئةطرَيتةوة، هيوادارم روون يرَيكخستنةوةي مووضة و ثلةي وةزيفي كة هاتووة هةموو ثلة وةزيفي

بنةمايةكة بؤ ئةوةي بتوانني ضاودَير بني لةسةر ئةو  كردنةوة بدةي بةو ثةرلةمانة بزانني لةسةر ض
رَينمايية و زانياري ئةوتؤمان هةبَي كة خةَلك نائوميَيد نةبَي، هيوادارم بري لة دامةزراندني هةموو 

و دووةم و سَييةم ناكةمةوة، هةموويان  يا جةخت لةسةر دامةزراندني يةكةمدةرضووةكان بكرَيتةوة تةن
( هةزار هةلي كار 50ية بة تايبةتي لة ثالتفؤرمي هةَلبذاردن وةعدي ئةوة دراوة )مايف هةلي كاريان هة

( هةزارة ضةند هةزار هةلي كار رةخساوة، كةي 50ة لةو )وبرةخسَي، ساَلَي زياتر لةو حكومةتة رؤيشتو
 فةرمانبةران سوودمةند ئةبن لة ثارةي ثاشةكةوت؟ بة تايبةتي ئةطةر حكومةتي هةرَيمي كوردستان بؤ

زةكاني خؤي فشار ئةكات، هيوادارم ئةو قةرزة برَيكي لة بري ثاشكةوت بطةرَيتةوة بؤ روةرطرتنةوةي قة
%، بؤ 40% لة فةرمانبةر خؤش ئةبن بكةن بة 15جياتي ئةوةي لة ة لةبؤ ئةوةي ئةو بِر ،فةرمانبةران

رطرن، ئةوة هاندانَيكي % وة60ةية بطةرَينيتةوة بؤ حكومةت لة ي ثاشةكةوت كراو ئةو بِرمنوونة لة بِر
زياتر ئةبَي بة ثَيداني قةرزي ثَيشينةكاني، ئةوةي فائيدةي ثَيششينةي تةئخريية هيوادارم لَي خؤش بووني 
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بؤ دةركةن، ضونكة فةرمانبةر لةبةردةم وةزعَيكي زؤر خراثة، ضةند رَيكخراو ئةبينني بة ناوي 
لي ضاودَيري دارايي ئةكةن يان ضي؟ ضونكة فاوندةيشين )س، ص( و نازامن ضي، ئةم رَيكخراوانة مشو

برَيكي زؤر ثارةي سةرسورهَينةر لةبةر دةستيانة كة ئةيبةخشن بة خةَلك و حكومةت و خةلكيش ثارةي 
 ة، ئةوانة ئيستيغالل ئةكرَين بؤ دةنطدانيش..........يني

 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان
بار قسةمان كردووة ئةو ثةرلةمانتارانةي ناوةكانيان هاوشَيوةية كاك جةالل سوثاس،  بةرَيزان لةطةل كارو

هةردووكيان، هةردوو كاك مةم، هةردوو طولستان خان، هةردوو شريين خان، هةردوو كاك رزطاريش، 
لةمةودوا بة هيض شَيوةيةك قسة مةكةن بة بَي وتين ناوي باوكتان، ئةوانيش عةيين موشكيلةيان هةية و 

 لة يةكرتي جياتان بكةنةوة، كاك هَيرش فةرموو. ناتوانن
 :محد بةرَيز هَيرش حسن

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
بةخَيرهاتين ميوانةكان ئةكةين، ضةند ثرسيارَيكم هةية هةرضةند زؤربةيان كران، ئايا دؤخي مووضة خؤر بؤ  

كاتي خؤي مووضة وةرطرَي، ئةو  كؤتايي ئةمساَل ضارةسةر ئةبَي، مووضةخؤر كةي ئةتوانَي هةموو مانطَي لة
رَيطايانة ضني وةزارةتي دارايي و حكومةت بؤ رَيكخستين درةماَلةي مووضة خؤر ئامادةى كردووة؟ ئةوة جؤرَيكة لة 
رَيكخستين دةرماَلة يان بةفيعلي كةمكردنةوةي مووضةية؟ دةربارةي طرَيبةستية نةوتييةكان لة بواري نةوت كراوة 

ة بؤ هةرَيم ضيية؟ ئةو طرَيبةستانة ئةطةر سووديان نيية بؤضي حكومةتي هةرَيم دةيان سوودي ئةو طرَيبةستان
مليار دؤالر قةرزارة؟ ئايا لة ليذنةي دانسوتانكار لةطةل حكومةتي بةغدا ضؤن مامةَلة لةطةَل ئةو طرَيبةستانة 

هاد ئةكةم دةربارةي دابني كردني ئةكرَي؟ ئايا ئامادةية دان بةو طرَيبةستانة بيَن؟ ثشتيواني لة قسةكاني كاك جي
جةذنانةيةك بة تايبةتي بؤ ئةو مووضة خؤرانةي لة خوار مليؤنَيك وةرئةطرن، لةبةر ئةوةي حكومةتي هةرَيم 
لةوانةية لة تواناي نةبَي مووضة دابني بكات، بةاَلم خؤ ئةتوانَي جةذنانةيةك بدات بةو مووضة خؤرانةي 

ي جةذن، ثشتيواني كاك بااَلنبؤ ئةكةم كة هيضي تر بةرز كردنةوةي مووضةيان كةمة بؤ ئامادةكردني كار
ثَيشمةرطة و هيزةكاني بةرطري زَيرةظاني رانةطريَي، لةبةر ئةوةي ئةوانة ديفاى لةو كوردستانة ئةكةن، كاتَي بوون 

رَي؟ ثشتيواني لة بة ثَيشمةرطة كةس داواي شةهادةي لَي نةكراوة بؤ ئَيستا بؤ بةرزكردنةوةي ثلة داواي شةهادة ئةك
دامةزراندني سَي يةكةمةكان ئةكةم ناكرَي ثالن نةبَي بؤ دةمةزراندني ئةوانة، ثَيويستة دايانبمةزرَييَن، بة 

 هةميشةيي كردني طرَيبةستةكانيش، سوثاس.
 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان

 سوثاس، فةرموو كاك هاورَي.
 :بنْا   حممدببةرَيز هاورَي 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ةتي لة ثةرلةماني يزؤرجار لة ئيعالم ئةبيستني خةَلك نيطةرانة لة ثةرلةمان و ئةو حكومةتةي شةرعي

كوردستان وةرطرت، قةناعةمت واية ئةو ثةرلةمان و حكومةتيش بةرهةمي هزري خةَلكة، ئةطةر باش بَي 
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ارايي، راستة هةموو ئةو حيزبانةي لة حكومةت يان خراث هةَلبذاردةي خةَلكة، ثرسيارَيك لة وةزيري د
بةشدارن كؤمةَلَي بةركةوتة و ئيستيحقاقيان هةية لة حكومةت ئيدي لة بةرَيوةبةري طشيت تا بريكاري 
وةزيري و وةزيرةكان و كؤمةَلَي ثؤسيت تر، سةرباري ئةوةي ئيستيحقاقي خؤيانة ئةبَي كةسانيَيك دابنَين 

ا هةبَين لة دواي ئةوة ياساي ضاكسازي دةرضوو، دواي ئةوة بة مانطَي بريكاري لة رووي ثسثؤريةوة تَييان د
ة، بريكاري  (56) ، بريكاري وةزيري ثةروةردة( ة57) وةزيري ناوخؤ بةشي كاروباري سةربازي مواليدي

و ة، بة قةناعةتي من نازامن بلَيم فَيلَيك لةو جؤرانةية، لةبةر ئةوةي تةنيا لة(57) وةزيري شارةواني
كابينةية ئةو ثؤستة ئةبَي دوو كةس بيبييَن، لةبةر ئةوةي مواليديان تةجاوزي كردووة ئةبَي خانةشني بن، 

ساَل تةمةنيانة، بة واذووي وةزيري دارايي فةرماني بةستين مووضةي بؤ ئةبةسرتَي لةطةل ( 64و63)
ا ياساي ضاكسازي بةشَي لة ة لة كاتَيكديسةرؤكي ئةجنومةني وةزيران، هؤكار دةمةزراندني ئةو جؤرة ضي

ان ثَيي دَلخؤش بوون وايان زاني داهاتيان بؤ ئةطةرَيتةوة، يةكةم هةدةف ئةوة بوو مووضةي يهاوواَلتي
خؤيان كةمبكرَيتةوة هةرضةند بة ياساي ضاكسازيش نةبووة، داوا ئةكةم لة وةزيري دارايي روون كردنةوة 

جؤر  سَيزدةي ناضَي هةرضةند ناينووسَي، لةسةر وةبةرهَينان، بدات، ثَيم وابَي كؤتا كةسيشم، دَلنيان لة بري
وةبةرهَينان هةية لة هةرَيمي كوردستان، حكومةتَيكي بضووك كراوةية لة ناو حكومةت، تةنيا دةست لة 
كؤمثانياكاني خؤيان هةَلطرن ئةوانةي لة حكومةتن ئةتوانن زؤربةي كةلَين و بؤشاييةكاني داخوازي 

بكةنةوة لة مووضة و ثيَيداويسيت، لة بةرَيز وةزيري دارايي ئةثرسم نةوتي عةينزالة ان ثر يهاوواَلتي
 راستة بةشَيكي حةشدي شةعيب ئةبيات، ئايا داهاتي ئةطةرَيتةوة بؤ ...........

 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان
 و كاك رَيظينط.لة ثَيشا قسةي خؤش ئةكةي، ثرسيارةكان ئةخةيتة ئةخريةوة، فةرمو

 حممد:ريظينط حممد بةرَيز 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 من ئاخافتين خؤم خالس كرد.
 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان

 فةرموو كاك سةعيد.
 :تةتةرخان ىمصطفبةرَيز سعيد 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
دارايي كة سةرضاوةي وةزارةتي دارايية تةركيز  بةخَيرهاتين ميوانةكان ئةكةم، بةثَيي راثؤرتي ليذنةي

 شةشةكانة، ئيشارةت بةوة ئةدات داهاتي يهاتي هةرَيم كراوة، يةكَي لةو داهاتانة خاَلة سنووريجيلةسةر 
( مليار دينارة، يةعين ئةطةر دابةش بكرَي بةسةر ئةو ضوار مةرزةي 505) 6-30تا  2020–1-1مانط لة 

 ةكان، بؤ هةر مانطَيك داهاتي يةك مةرز ئةكاتةيةرزةكانة يان بةس فةرميفةرمني، نازامن هي هةموو م
ةكان بة دروسيت ناطاتة خةزَينةي يية، يان داهاتي خاَلة سنوورييمليار دينار، يان داتايةكة دروست ن (20)
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تاكان ةكان دايحكومةت، سَي ثرسيارم هةية، ئايا ئةو داتايانةي دراون بة ليذنةي دارايي لة خاَلة سنووري
ةكان يدروسنت يان داهاتةكان وةكو ثَيويست ناطةرَينةوة خةزَينةي حكومةت، حةق بوو داهاتي خاَلة سنووري

بةجيا دةستنيشان كرابواية، ضونكة دةنطؤ هةية داهاتي كامل نايةتةوة خةزَينةي حكومةت، حةق بوو 
نةي لة مةرزةكان ئيش ئةكةن سنوور بة سنوور ئيشارةت دراية، ثيََشنيار ئةكةم ئةو كؤمثانيا ئةهليا

حكومةتي هةرَيم و بةتايبةت وةزارةتي دارايي خؤي ئةو ئيشانة رايي بكات، ضونكة داهاتي خةيالي بةس لة 
يةك كؤمثانياي كوالَييت كؤنرتؤل وةكو ليذنةي دةستثاكي كة سةرداني دةروازةكامنان كرد ثرسيمان ئةكرَي 

 سةعات، ئةطةر لةو ضوارمليؤن دينار بة ( 37) اتان ئةدةميسةه ضوارداهاتي يةك رؤذمان بدةية وتي هي 
 % بؤ وةزارةتي دارايي بَي، حةقة خؤي ئةوة شيانة بكات، سوثاس.10مليؤنة  (37)

 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان
 فةرموو سةوسةن خان.

 :مريخان بةرَيز سوسن حممد
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

يشة؟ وةكو سني هؤكاري سةرةكي بَي مووضةيي تةنيا حكومةتة؟ يان حكومةتي فيدراَلبا لة خؤمان بثر
نوَينةري خةَلك ثَيويستة لةبةرضاومان بَي، ئايا تا ئَيستا حكومةتي عَيراق ضةند مووضة و شايستةي 

ة دارايي كوردستاني قةرزارة؟ ئةطةر ئةو شايستة داراييانة بؤ حكومةتي هةرَيم هاتبواية وةزعي مووض
ةي لةطةَل عَيراق دنخةَلك ضةند بةرامبةر ضاك ئةبوو، ئةو بةرَيزانة وةزير و ميوانةكان لةو دانووستان

تاكةي حكومةتي عَيراق بة هؤكاري جؤراوجؤر شايستة داراييةكاني كوردستان سةرف ناكات، تاكةي بةو 
راق مولزةم بكات و ثةنا ببات يةكان حكومةتي عَيية بةثَيي خاَلة دةستووريشَيوةية ئةبَي و كاتي ئةوة ني

بؤ كؤمةَلطاي نَيودةولةتي بؤ وةرطرتين مايف خةَلكي كوردستان و فشار بكات، مةسةلةي ياساي ضاكسازي كة 
ة و كاري ليذنةي ضاكسازي كةي كؤتايي دَي، ئةو يكةوتؤتة بواري جَي بةجَي كردن ئايا ثَيشبيين ئَيوة ضي

ي هةزاران شةهيد هةية داوا ئةكةم لة ليذنةي ضاكسازي داهاتةي ئةطةرَيتةوة ضةندة؟ بةو ثَيية
هةزار زينداني ( 18) ئةولةويةت بدرَي بة ثَيداضوونةوة لة ليسيت شةهيدان و زيندانياني شةهيدان،

ضاوةرواني مووضةن، داوا لة وةزيري دارايي ئةكةم كة سةرؤكي ليذنةي شةهيدان داواكاري ئةخةمة 
 ......بةردةسيت وةزيري دارايي كة....

 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان
 بة نووسراو بينَيرة، فةموو.

 احسان حممد سليم: بةرَيز
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

بةرَيز وةزير ئةثرسم لة وةزيري دارايي كة طازندةى كر كو خودامة جهَي من ئةطةر يةكَي ثرسيار بكات، 
ثرسيار ئةكةن، ضنكي خةلكي دةنطي داية  سةديةك ثرسيار  نتاري نةكماثةرلةتؤش جهَي خؤ بدةنة 
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نتار بووية وةزير، بَيت و تةحةملي بكةي، انتاري حةقَي وانة، جةنابيشت بة دةنطي ثةرلةماثةرلةم
ثَيشمةرطة ئةبَي يةكةم ليست بَي مووضة وةرطرَي، هَيظي خازين جارةكا دي ليستا ئَيكةمَي ثَيشمةرطة بينت، 

ة كرن، قةزا ئامَيديَي حتا نووكة فروقاتَي ييةن ثةروةردَي ئاماديَي غةدرةكا مةزن هاتيفروقاتَي مامؤستا
سةدَي مووضة دَيتة  %21وةرنةطرتينة، هَيظي خازين ضارةك بَيتة كرن، جةنابَي وةزيري طوتي  2003

 %21، راستة، بةس ئةو ثاشةكةوت بوو خةَلك ئةمةلةكي ب ثاشكةوت، بةس ئايا ئةو 2014ين لة بِر
سةدَي حكومةتا هةرَيم راتيَب ثلة بااَل كَيم كر دةست % 50سةدي هيض ئةمةلةك هةية بَيتة دان؟ راستة 

ة؟ ئةطةر هةية روون يمليؤنة مينحة بؤ وةزيرَي دَيتة دان ب ض شكل؟ ئايا بؤضي (15) خؤش بن، بةس ئةو
 مةداية، تا نووكة تةسليمَي كردنةوة تكاية، حتا نووكة ثةرلةمانتار هةية كو هزر بكا عةينزالة ل دةسيَت

 حةشدي شةعيب كراوة، سوثاس.
 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان

بةرَيز كاك ئاوات كة وةزيري دارايية، بةرَيز كاك دكتؤر دارا كة وةزيري ثالندانانة هيض كاميان موختةسي 
يةكان دابنرَي ئةوكاتة داوا يروشتسهةَلطرن وةزيري نةوت و سامانة  مةجالي نةوت نني، ثرسيارةكان

ئةكةين، ئةو بةرَيزانة بؤ مةسةلةي مووضة و شايستةي خةَلك هاتوون، ئةوكات ثرسياري نةك كَيلطة 
 دةقة ئةدةين بة سةرؤكي ليذنة. دووثرسياري بةرملَيك نةوتيش ئةكةين، فةرموو ئاشنا خان، دواي ئةوة 

 بةرَيز ئاشنا عبداهلل قادر:
 ثةرلةمان.بةرَيز سةرؤكي 

ي ثةيرةوي ناوخؤ كة ( 66) ةو كة طفتوطؤي لةسةر ئةكةين بةثَيي برطةي يةكي ماددةيطةي ثةيِرئةو بِر
لةو ياداشتةي ثةرلةمانتاراني بةرَيز داواكراوة هةر يةك لة بةرَيزان سةرؤكي حكومةت و جَيطرةكةي و 

انة ئامادة بن، كاتَي ياداشتَيك ثَيشكةش وةزيري دارايي ئامادة بن، هيوادارين بؤ جاري داهاتوو ئةو بةرَيز
ئةكةين، سَي ثرسياري زؤر سادة، يةكةم، ثَيويست ناكات باسي ئةوة بكةين ذياني خةَلك ضؤنة، ضونكة لة 

كةوكةبَيك، ئةزانني بارودؤخ خراثة، ئةم بارودؤخة تاكةي بةردةوامة و لة كةوكةبَيك نني و خةَلكيش 
ية ئةو قةرزة بة ض يمةت ئةوةي بةالي من طرنطة روون نة؟ مةسةلةي قةرزي حكويضارةسةر ضي

ية ئةو بارودؤخةي هةرَيمي تَيداية يميكانييزمَيك ئةدرَيتةوة؟ بؤ بةرَيز وةزيري ثالندانان، ثالن ض
تَيةثةري؟ ئةوترَي لةاليةن ئابوريناسان ئةوةي كة هةرَيمي كوردستان بةس ثشيت بة نةوت بةستووة، وةكو 

زار و ثيشةسازي و كشتوكاَل بؤ زياد كردني وية طرنطي بدةن بة كةرتي طةشت و طين ضوةزارةتي خؤتان ثال
سةرضاوةي داهات بؤ هةرَيمي كوردستان، بؤ بةرَيز وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري نَيواني هةرَيم و بةغدا، 

 اس.طفتوطؤكان بةردةوامن، بؤ نةطةيشتوونةتة رَيكةوتن؟ ئايا ئومَيد هةية رَيكةوتن بكرَي؟ سوث
 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان

دةرفةت ئةدةين بة ليذنةي كاروباري دارايي ئةطةر  ،ثَيش ئةوةي دةرفةت بدةين بة وةزيرة بةرَيزةكان
 دةقة، تةنيا روون كردنةوة، فةرموو. دوووةالمَيكيان هةية لة 
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 :حممد بةرَيز زياد جبار
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

لة وةزيرة بةرَيزةكان ئةكةم بؤ ثَيشنيارةكانيان، ئَيمة لة راثؤرتي خؤمان ثرسيارمان  دةست خؤشي
امان دروست بكةين، سةبارةت بة نةكردووة، ويستمان لة رَيطةي راثؤرتي خؤمان زةمينةي ثرسيار الي ئةند

، بة سوثاسةوة ومات داهاتي باش بؤ حكومةتي هةرَيم ثةيا ئةكاتزؤر ثرسيار كرا، ثَيمان واية رس وماترس
ئةو رؤذانةي كة بة دواي زانياري ئةطةراين كة داهات لة كوَي دَي، هاوكاري كراين، بةاَلم بة داخةوة لة 
مةسةلةي رسومات هيضمان دةست نةكةوت، ئومَيد ئةكةين بؤ وةزارةتي دارايي و وةزارةتي تريش باشرت لة 

المان موناقةمشان كرد،  والَيك كة زؤر طرنط بوبؤ ئةوةي زانياري وةرطرين، خ ،داهاتوو بة دةنطمان بَين
دكتؤر رَيبوار باسي كرد، فرةييي لة سةرضاوةي داهات، هةمةضةشنةيي موناقةشةي زؤرمان لةسةر كرد 
ديارة لة راثؤرتةكة بريمان ضووة، ئةخري قسة داوا ئةكةم لة حكومةتي هةرَيم كَي ئةتواني كارَي بكات ئيرت 

، تةمانا ئةكةين ئةو رؤذة بَي ئةو بابةتة نةبَيتة ة هةوالي طرنطي كةناَلةكاننةبَيتدابةش كردني مووضة 
 هةوالي طرنط، سوثاس.

 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان
 فةرموو كاك ئةرشةد.

 :حممد بةرَيز ارشد حسني
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

ةر، يةك لةوانة كاك مةم بورهان ثَيي وابوو لة روون كردنةوةم لةسةر ئةو تَيبينيانةية هاورَييامن لةس
ايةوة، ئةو رةقةمة لة راثؤرتةكة ةكان طةِريمليار بؤ وةزارةتي سامانة سروشتي( 47) راثؤرتي دارايي ديارة

ة ثارةيةي كة لة ة، ئةطةر سةير بكةي لة بةشي سةرضاوة داراييةكان لة خاَلي سَييةم نووسراوة ئةو بِريني
 ( هاتووة بؤ وةزارةتي دارايي، دكتؤر زَيدان........6-5-4-3-2-1مانطي )

 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان
كردن و جوابدانةوة ئسلوبي خؤي هةية، ضاوةرَي ئةكةين كاك ئةرشةد قسةي خؤي كاك مةم طيان قسة

 ةي ئةوان قسة بكةي.تةواو ئةكات ئةطةر ثَيويست بوو دةرفةت بة بةرَيزت ئةدةين نابَي تؤ لة ناو قس
 :حممد بةرَيز ارشد حسني

......... دكتؤر زَيدان ثَيشنيارَيكي جواني هةبوو كة ثَيداضوونةوة لةو طرَيبةستانةش بكرَي كة لةطةَل 
فةرمانطة و دامةزراوةكاني حكومةتي هةرَيم كراوة، كاك بااَلنبؤ لةسةر بريةكان ثَيشنياري هةبوو، ئةوة بؤ 

ةكان خان ثَيي وابوو ئةبَي لة راثؤرتةكة داهاتة ناديارةكان يَي لةو منوونانةية، بةدريمنوونة هاتووة، يةك
 نووسرابوو، داهاتة ناديارةكان ضني لة راثؤرتةكة؟ سوثاس.

 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان
 فةرموو كاك مةم.
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 :حممد قانع بةرَيز مةم برهان
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

داماني بةرَيزي ليذنةي دارايي و هاورَيي بةرَيزم كاك ئةرشةد ئةوة روون ئةكةمةوة قسةكامن لة بؤ ئةن
خوارةوة ئةلَي هةروةها لة  ثَينجتةماشاي راثؤرتةكة بكةن الثةرة  ضوارثرؤتؤكؤل هةية، ومت لة مانطي 

( 424) ليار وم( 283) ةكانيروشتييين نرخي نةوت وةزارةتي سامانة سدواي دابةز (6-5-4 ) مانطي
مليارةكة دابةشي سَي ( 424و 283) مليؤن دينار بووة، رادةسيت وةزارةتي دارايي كردووة، زةمحةت نةبَي

 مانطةم باس كردووة، سوثاس. سَيمليار دينار، منيش ئةو ( 47) مانطي بكة ئةكاتة
 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان

 كردنةوةت هةية.فةرموو كاك بةلَين ئةطةر روون 
 :حاجي ابراهيم بةرَيز بةلَين امساعيل

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
ت ئةخةينة بةردةمي ؤرئَيمة وةكو راث ية؟ديارة ئةوةي طرنطة لة راثؤرتةكة مةلةسةي رَيكارةكان ضي

بةرَيز ئةوةية ئةوةندةي طوَيم لة قسةكان بوو جطة لةو  بؤ ضارةسةر، داوام لة ئةنداماني حكومةت
بةاَلم  ،رحانةي خستوومانةتة روو لة راثؤرتةكة لةوانةية لة كاتي طفتوطؤ هةندَي شت ئيزافة بووبَينتة

وةكو بنةما هةموومان دياري كردووة، ئةطةر ئةنداماني بةرَيز دواي خوَيندنةوةي ئةو راسثاردانةي 
رد هةمووي لة كردوومانة و ئةو ضارةسةرانة دامانناوة ئيزافةيةكي ترتان هةية ئةوةي باستان ك

ضوارضَيوةي ئةو رَيطا ضارةسةرانة بوو بامسان كرد، بةاَلم ئةطةر هةست ئةكةن لة دةرةوة رَيطا ضارةسةري 
و لةو و، هةمثَي دةولةمةند بكةين تر هةية بة نووسراو بؤمان بنَيرن بؤ ئةوةي هةم راثؤرتةكةي

بة قسةي كاك مةم دةقيقة، بةاَلم ومتان ةمةند بَي، سةبارةت راسثاردانةي كة ئةيدةنةوة بة حكومةت دةوَل
 ئةو ثارةية بؤ يةك طوذمة وةرطرياوة، سوثاس.

 :بةِرَيز د.رَيواز فايق حسَين/ سةرؤكي ثةرلةمان
وةزيرة بةرَيزةكان هةر كةس بة ثَيي ئيختيساسي خؤي وةاَلمي ثرسيارةكان بدةنةوة، ثَيش ئةوة هةندَي 

ةجنوومةني وةزيران لةطةل بةرَيز سكرتَيري ئةجنومةني ثرسيار ئاراستةي بةرَيز سةرؤكي ديواني ئ
وةزيران كراوة، بؤ ئةوةي بتوانن قسة بكةن ئةبَي بةرَيزتان رازي بن بة دةنطدان بؤ ئةو بابةتانية وةاَلمتان 
ئةدةنةوة، ئايا رةزامةندن بؤ ئةو ثرسيارانةي ئاراستةتان كردوون بةرَيزيان وةاَلمتان بدةنةوة؟ بة كؤي 

 وثاس، فةرموو.دةنط، س
 ئاوات شيخ جةناب/ وةزيري دارايي و ئابووري:بةرَيز 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
سةرةتا راست كردنةوةيةك بكةم لةسةر مةوزوعي ئةوةي كة ثرسيار مةكةن، من ئومَيدم وابوو لة 

ي زؤري ئةو رَيطة بدراية ثَيم وابوو بةشَيك ،سةرةتاوة دواي ئةوةي راثؤرتةكةي ثةرلةمان خوَيندرايةوة



 545 

هي ئةوة  ،ن زؤر بووبثرسيارانة جوابيان وةرئةطريا، خالَيكي تر ذمارةي ثرسيارة تيكرارةكان تةمةن درَيذ 
ية بتواني فرياي بكةوي بينووسي، هةندَي ختووتي عام باس ئةكةم ثَيش ئةوةي بضمة سةر راثؤرتي ين

يارةكان ئةدةينةوة، ئةمةوَي بؤ ئينجا ئةوةندةي كات هةبَي جوابي ثرس ،ليذنةي دارايي ثةرلةمان
بريخستنةوة هةندَي شت هةية عةرزي بكةم، ثَيش هةموو شيَت فيدباكيك بكةين بؤ وةزعي هةرَيم لةو 

 ة هةرَيم مةرحةلةيةك حكومةتي موةحةدي هةبوو لةيضةند ساَلةي ثَيشوو، لة تةئرخيي زؤر دوور ني
وات و نةيةتةوة هات، مةبةستم لةو بري بِر خؤة دواي ئةوة بةداخةوة شةري ناوئينجا ل( 94) تا (92)

خستنةوة لة رووي داراييةوة ضؤن مةعامةلة كراوة، يةك ئيدارة هةبووة، بووة بة دوو ئيدارة تا سالي 
ئيدارة يةكي طرتؤتةوة  2003،  ئةو طومرطةي ئةو سنووري ئةوال ئيعتيمادي لةسةر ئةوال بووة، تا 2003

بودجةي عَيراق هاتووة تا ساَلي  2004تَيكي موةحةد، لةطةليشيا لة و بة شانازيةوة بووين بة حكومة
مةصدةري ذياني ئةو حكومةتة بة تَيكرا لة عَيراق هاتووة لة نيسبةتَيكي كةم كة تةقدير كراوة بؤ  2014

سةر لةنوَي دروست راق بووة، ئيقتيصادي عَيراقيش لةداهاتي ناوخؤ و طومرط كة باقي لةسةر عَي
دواي رووخاني رذَيم، ئيعتيمادي لةسةر نةوت بووة، كوردستانيش ئيعتيمادي لةسةر نةوت بوونةوةية لة 
ةاَلت بة ثاي ثيالن خةَلكيان دامةزراندووة، بريمة لة حيزبةكاني دةس 2014ةي هاتووة تا بووة، لةو ماو

ؤن دينار بوو، ملي( 35) ئيدارةي سلَيماني ئةطةر رةقةمةكةم زؤر دةقيق نةبَي مووضةي مانطَيكي سلَيماني
ئَيستا ضةند زيادي كردووة، حيزبةكان دوور لة حيساباتي ميالك و ثَيويسيت خةَلكيان دامةزراند، كار 
طةيشتؤتة ئةوةي حيزب هةية بؤ ئةمرؤ رةنطة عةدةدي موةزةف و خانةنشني و ثَيشمةرطةكاني لة 

 2014زة بيزانني، لةبةر ئةوة لة عةدةدي ئةندامة فيعليةكاني زياتر بَي، ئةوة حةقيقةتي تاَلة كة مةفرو
ة نةتيجةي سياسةتي نةوت كة رةنطة بةشَيكي بَي ، هةرَيم باوةبة قةرارَيكي زاملانة مووضةي هةرَيم بِر

بة  ،ةوة بةو رَيطاية مووضة بدات 2014ر بووة لة وكةوتؤتة بارَيكي ئابووري زؤر ئالؤز كة مةجب
، ئةو وةزعة تازةية ية ثاشةكةوتي مووضة نيعينوانَيكي زؤر ناخؤش كة هةموومان حةزمان لَي

مليار لة  (453) حةقيقةتَيكي نةطؤريوة جارَيكي تر ئيعتيمادي ئَيمة لةسةر ئيقتيصادي رةئية، ئةوةي
مليؤن هاتووة لة ( 296) عَيراقةوة هاتووة لة ئينتاجي نةوتي عَيراقةوة هاتووة، ئةوةي الي خؤمشان

% 70تةوة هاتووة، واتة ئيقتيصادي ئَيمة بةشي هةرة ئةساسي لة ةكان ديسان لة نةويشتيوسامانة سرو
تا رادةيةك نَيواني حكومةتي هةرَيم و  2019ئيعتيمادي لةسةر نةوت بووة، رؤذطار هاتؤتة ثَيشةوة تا لة 

، لَيرة راست هاتووة 2019لة قانووني موازةنةي فيدرالي ضاك بووة، طةيشتؤتة ئةو ئيتيفاقةي 
داخةوة بة تايبةتي جةماوةر بيزانَي رةنطة بؤخؤمان و تة هةموو كةس بيزاني بةةك ثَيويسكردنةوةي

 2019ئَيوةش مةسةلةيةكي زؤر ئةهميةت دار نةبَي، بةاَلم ئةبَي خةَلك بزاني بةثَيي قانووني موازةنةي 
اج بكا و هةرَيم ئةتوانَي نةوتي خؤي ئينت( 10) قانووني بودجةي عَيراق مايف بة كورد داوة بةثَيي ماددةي

ئةوة بودجةي بة كاملي وةرئةطرَي ئةطةرنا بة قةدةر  ،بيفرؤشي ئةطةر ثارةي نةوتي تةسليمي عَيراق كرد
، ئةخري قسةي من ( لة بوودجةكةي ئةبرَي، وة كردوويةتي10) كرَيي نةوتي فرؤشتوويةتي بة ثَيي ماددةي
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 2019سانة بة ئاشكرا وتي بةلَي ئَيمة لة بينيمان لة وةفدي مفاوةزاتي كورد ثَيم وابَي بةس كاك قوباد نوق
يوة كة مافَيكي دةستووري هةم ئَيمة ي ئةو نةوتةي فرؤشراوة بِرةي كوردستان لة بِري% ميزاني50بةلَي لة 

 مليارةكةي بةغدا بووة ئينجا (453) بووة هةم ئةوانيش، كةواية مةسدةري ئةساسي ئَيمة كة نةوتي
 ، ئينجا داهاتي ناوخؤ كة مانطي وا هةبووة( مليؤني هاوثةميانان17) نةوتي هاتؤتة سةر، ئينجا( 293)
% لةوال هاتووة و باقي بؤ نةفةقاتي 57% لةوالوة هاتووة و لة 43مليار يا زياتر و كةمرت، لة  (100)

تةئغيلي و وةزارةتةكان و دةوائري و خةستةخانة و كارةبا، ئةوانة مةسدةري ئةساسي مووضةي هةرَيم 
بةثَيي ئةو تةقديرةي رؤيشتووة كة  دووتا مانطي  حةوتحازر بكةن وةكو مووضةي مانطي  بوون، ئةوانة

مووضةمان داوة، كة ( 12) ئَيمة 2019ي ( 12) مانط مووضة لة دواوةية بةر لة مانطي سَيحكومةت 
م بةثَيي مووضة دراوة، بةاَل ضوارهاتؤتة ئةوالشةوة ئَيمة بةثَيي ئةو مانطانةي لة عَيراق هاتووة تا مانطي 

ة ية بؤ ئةو حكومةتيمووضةي ضؤتة قاليب ثاشةكةوتي سااَلني ثَيشوو  كة مريات سَيحيساباتي ئَيمة 
مووضةي ئةو دواية نةبووة، حاَلةتَيكي تر  سَيةاَلتي لة دروست كردني ماوةتةوة، ئةو حكومةتة هيض دةس

ئةكةين فيداباكَيك دَيتة خةياَلمان  كة لةسةر داهاتةكان باسي ئةكةين، كة باسي داهاتي نةوتي كوردستان
بة  ،واية كة قةناعةت واية سياسةتي نةوتي كوردستان شكسيت هَيناوةوكة عقودي نةومتان وامان نةكردب

شَي لة ئَيمة لة رؤذي دةست دةليلي ئةوةي بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران و جَيطرةكةي ئةوساش بة
دةمي رةئيسي حكومةت بة عَيراقمان راطةياندووة ئامادةين لة  ،ومةت ضووين بؤ بةغدابةكاربووني حك

هةردوو نائييب  2019-7-25كَيشةي نةوت لةطةَل هةرَيم بة هةموو شَيوةيةك ضارةسةر بكةين، لة 
عي نةوت و بوجةي هةرَيم زون لةسةر مةوئيتيفاقمان لةطةل كردوو رةئيسي وزةرائي عَيراقي هاتنة ئَيرة،

لي و نةوت بةثَيي ئةو وةرةقةي ةسةردراوانةي بةيين هةرَيم و بةغدا، كَيشةي ماو هةموو ئةو كَيشة هةَلث
كَيشةمان لةو رووةوة لةطةَل عَيراق براندةوة، هاتوون  ،خةتي دكتؤر سامر غةزبان ئيمزا كراوةبةدةست و

ضووينةوة بؤ بةغدا سَي جار ( 11) دجةي عَيراق جارَيكي تر لة مانطيوجارَيكي تر بؤ رةمسي بو
تيفاقمان كرد كة بةداخةوة كةم كةس لة ناو خؤمان بة حيزبةكانيشةوة غةيري ئةمحدي حاجي رةشيد ئي

وةفدي كوردستان سةركةوتين طةورةي كردووة و كَيشةي نةوتي لةطةَل عَيراق  ،لة سَي موناسةبات باسي كرد
ئيتيفاقي  مليؤن بَي، ضووة ناو (900) حةل كرد لةسةر بودجةي كوردستانيش رَيكةوت كة مانطي

وة ئيستيقالةي دكتؤر عادلي بةسةر را بنَيردرَي بؤ ثةرلةمان بةداخةئةجنومةني وةزيرانيشةوة حازر ك
باسي دابةش كردني ية بؤ ئةوة باسم كرد لة حكومةتي هةرَيم بةعزَيك لةو هاورَييانة يهات، ئةم ثَيشةك

ي ئَيمة بةتايبةتي لة نيوةي سالي ، ئةم مةصدةرانةي مووضة ئةوةي بة سابييت هاتَيبتة المووضة ئةكةن
ووة، داهاتي رؤناوة هينةكةي تةحالوف بة موستةمريي نةهاتؤبة موستةقريي هاتبَيت لة دواي ك 2000

رؤنا و زرويف عالةمي هةمووي بة نيسبةت ئَيمة هاتؤتة خوارةوة، يةكَي لةو ؤهؤي كناوخؤ و عَيراقيش بة
خؤ ئةتوانني بذين، داهاتي وةزارةتي ناوخؤ ضةند رؤذ هةبووة رةفيقانة باسي كرد بة داهاتي وةزارةتي ناو

رَي، بة ييَن ئةدةئيزافةيةكي تر، ئَيستا ئةو سةرضاوانة حاز بن مووضة سب ضهاتؤتة سةر سفر بَي هي
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ثيًَ ئةكات،  رةئي زؤربةتان قسة دةست ثَي ئةكات يةكسةر بة طومرط دةستنيسبةتي داهاتي ناوخؤ بة
نةبَي لةبةر ئةوةي سوَيندم خواردووة ئةوةي لةبةر طةل و  ضيي عةرزي بكةم هيطؤئةمةوَي زؤر بة راست

نيشتيمان بَي من نةيكةم، طومرط كؤمةَلي ئيجرائامتان لةسةر كردووة،  بؤ منوونة مةجالي ترانزَيتمان 
ا بَي وة لة حدود بِريتةنكةرَيكي نةوت ني ضكردؤتةوة، بازرطاني نةومتان لة سنوورةكان ئازاد كردووة، هي

ةتي وةرنةطريَي، ئةو طرَيبةستانةي هةبوون بؤ زانياريتان هيضي لةو حكومةت و يئةوةي ئةو ثارةي لةسةري
لة وةزارةتي مالية بةدةر لة  2019ي ( 7) ة لة مانطييوةزارةتي مالية ئيمزا نةكراوة، يةك طرَيبةست ني

ئَيمة بووة ئةطةر باش و خراث، ئةو ياسا كرابَي، هيض عةقدَيكيش نةكراوة بةطشيت، ئةوةي كراوة ثَيش 
ةوة دةست ثَي ئةكات، لة ثَيش ئةوة ضاك  2019ي  (7) حكومةتةي ئَيمة مةسئوليةتي قانووني لة مانطي

كرابَي يان خراث ئَيمة مةسئول نني، وةزارةتي مالية لة هيض ئيلتيزاماتي راناكات، ئةو قسةية بؤ رةئيسي 
ئةوةي بة نيسبةت ئيًََمة لة كوَي توانيبمان خةلةل  ، راستةزةكانحكومةت و نائيب و هةموو وةزيرة بةرَي

راست بكةينةوة كردوومانة، منوونة، زؤرجار ئةبيسرا قاضاغضيةتي كاك فاَلن و فيسار، ئةو كاكانة نةماوة 
، رةنطة بةشَي لةوانةي لَيرةن كة نةوةي وز هةية كة وازحية و ئةزاننبة هيمةتي هةموواليةك، يةك تةجا

بة شَيوةيَي بةشدار  2019بؤ  (92) ية، لةياطاي لَيي نةبَي يان بةشَي لة طؤران بلَي ئاطامان لَي ننوَي ئ
ةت ئةكات، يبوون لة حكومةت، ئةو موزاعةفاتانةي بووة هةر كةس بة قةدةري خؤي تةحةمولي مةسئولي

ية يةكةم؟ بؤ ئةوة نئةو طلةيية بؤ لةوان ناكرَي؟ لةبةر ئةوةي ئةوان لة حكومةت نةبوون، بؤضي باسي ئ
ةت بدزينةوة، ئةو ثةرلةمانة ئةو ئيليتزاماتانةي بؤمان هاتووة بؤ ئَيوةش هاتووة، يخؤمان لة مةسئولي

بؤضي؟ بةشَيكي زؤري ئيعفائاتي زةرييب و طومرطي لةو ثةرلةمانة قانووني بؤ كراوة، لةبةر ئةوة كاتي 
وومان بة يةكةوة قانووني ضاكسازميان دةركرد، ئةمانةوَي ئةمانة راست بكةينةوة ئةبَي ضي بكةين؟ هةم

(، شيَت لة وال حتمل لنا ماال طاقة لنا بهيةك حالةت لةسةر قانووني ضاكسازي وةكو ئايةتةكةي لَي نَي )
رؤذ ضةنديشي بؤ عوتلة  ثَينجرد بكةيةوة لة هةفتيةك وتاقةتي ئةو حكووتا لة ماوةي سالَيك ئةطةر و

مانطة يةكَي  حةوتمانط تَينةثةرَي، لةو  حةوتيان  شةشمة رةنطة لة رؤذي كاركردني ئَي ،رؤيشتووة
لةكارةكان قانووني ضاكسازيية، يةكي تر داهاتةكاني حكومةت بة وةزارةتي نةوتيشةوة دَيتة وةزارةتي 
دارايي، عقودي نةوت كَيية؟ ئؤبالي بة ملي ئةوةية عقودةكاني كردووة، تا ئةكاتة ئريادةيةكي موشتةرةك لة 

و حكومةتةية وةكو يةك تيم ضؤن ئيش لةسةر ئةو نوقستانيانة بكةين، ئَيستا ئيشي لةسةر ئةكةين نا
يةكَي لةوانة جةدوةلي قةرزي نةوتة، ئةوةي تر ئيعادةي نةزةري  عقودي نةوتة كة ئَيستا لة بواري جَي 

ويةتي لة يةوةي نووسبةجَي كردنة، دَيمة سةر راثؤرتةكة، سَي سةبةب دانراوة بؤ خراثي دؤخي هةرَيم، ئ
ةكان هةية، لة دنروانطةي هةست بة مةسئوليةت كردنةوة بووة، ضةني ثةيوةندي بة دانووستان

تان بَي شةرة لةسةر مافةكاني ةكان باوِردنة ئةو قسة بكةم، بةاَلم دانسووتانيةكان ثَيم خؤش نيدندانووستان
يش، ( 20) دجةيواقمان كردووة بؤ بوئيتيف 2019كورد، لة هةموو مفاوةزاتةكان ئةمةوي بيزانن بؤ 

ئيتسيقالةي دكتؤر عادل نةبوواية ئَيستا تةواو ئةبوو، لةسةر مةسةلةي طةندةلي حكومةت بة بةرنامةيةكي 
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تان ئةزانن ضاكسازي هاتووة، ئةم بةرنامةي بؤ تةقديم كردووة؟ لةبةر ئةوةي طةندةلي هةية، ئةوةي بةرَيز
اتووم، تا هاتنم و بوون بة وةزير ئةو قسانةي بةرَيزتان ئةكةن لة ونة شةخسَيكم لة طؤرانةوة هبؤ منو

نةي رَيطةيي موعارةزة بوونةوة و بةشدار بوون لة حكومةت و جارَيكي تر موعارةزة بوون هةموو ئةوا
نةزةري ئَيستاي ئَيمة تاكةي قسة كردن و ئيش كردن دةست ثَي ئةكات، وتوومانة كردوومانة، بةاَلم بة

ةت و يواناكةم كةس هةبَي لةسةر شةفافيردنة، لةبةر ئةوةي بِركبةشداري كردن ثرؤسةي ضاكثَيمان واية 
طةندةلي كةس نةمابَي نةيزانَين هةزار رةمحةتي لَي بَي كاك نةوشَيروان ثاش ضوار ساَل وتي موجتةمةى 

َي لَي مةسئولة يف كوردستان بة داخةوة طةندةلي هةية، كوئينجا فةرموو بؤ ئيش كردن، زرو ،وشيار بؤتةوة
ةييَن مووضة لية عةساي سحري ثَيية و سباوازحية، ئةبَي هةموومان ضاكي بكةين، ئةطةر ئةلَين وةزارةتي م

نةخَير مووضة بة عةساي سحري حاز نابَي، بة ئيش كردن حازر ئةبَي، باسي ئةوةتان كرد ضؤن  حازرة،
نةجاتي مةحالة، ئةوةش مةسئوليةتي  حةل ئةبَي؟ ئةم واَلتة نةبَي بة ساحييب ئابووري نيشتيماني

شت بةسنت بة قانووني ضاكسازي و بةو شارةزايي و خربةي هةية موومانة، لة حكومةتي هةرَيم بة ثهة
ثالمنان بؤ دؤخي ئابووري هةية، بة داخةوة لة سةرةتاي ساَل بةو ئيجرائاتانةي كردمان لة زةريبة و 

مَيكي طةورة بةرز بكةينةوة و بيَب بة بةديلي نةوت، توانيمان داهاتي ئةو حكومةتة بؤ رةقة ،طومرط
ة يية؟ تةفاسيلي ناو مفاوةزات جائيز نييرؤنا هات، كَيشةي ئَيمة لةطةل عَيراق ضؤبةاَلم ك ،زؤريش نةمابوو

باسي بكةم داواي لَي بووردن ئةكةم، خوالسةي كةالم ثَيت ئةلَي تؤ حةقي قانوون لةطةلتة، بةاَلم ثارةم 
لة بةغداوة داوا ئةكات مووضةخؤراني هةرَيم بةرَيتة سةر بةغدا هةيسةم جبوريش ثَيي ئةلَي ؤي ة، بِريني

حاشة لة رووي ئَيمة قةمشةري بة عةدةدي موةزةيف ئَيمة دَي، ئَيمة مليؤن و دوو سةدو حةفتا هةزار 
ة عَيراق يني هةزار هةية، ئيمكان( 682) مووضةخؤرمان هةيةن بةثَيي قانووني بودجةي عَيراق كورد مايف

ئةوة قبول بكات، لة هيض موناسةبةيةك لة شيعارات تَينةثةريووة، هةية ئةلَي هةرَيم جيائةكاتةوة، هةرَيم 
هةزارة، ضةندي  (682) ي موةزةيف ئَيمةدجيا بكةيةوة و تةقسيم و زائيدي بكةي و بكةي بة ضوار عةدة

 انة........بةر ئةوال و ضةني بةر ئةوال ئةكةوَي، هةر لة زمين ئةو قس
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان: امحد محة صاحل/بةرَيز هَيمن 

 با وةزير قسةكاني تةواو بَي كاك عةباس، وةاَلمي ئَيوةش ئةداتةوة، فةرموو.
 ئاوات شَيخ جةناب/ وةزيري دارايي و ئابووري: بةرَيز

ةكو ئةلَين عيالقةي بة مايف ......... ئةو تَيبينيةي، كَيشةكة بة نيسبةتي عَيراقةكةوة كةمي سويلةية، و
بووني دؤخي دارايي هةرَيمي كوردستان، ئةو ئةسبابةي ية، لةسةر هؤكاري خراثدةستووري و قانوونيةوة ني

ة، لةسةر رةقةمةكاني سةرضاوةكاني يني كة لَيرة بووت، ئيختياليف تَيداداتاناون وةكو ئةوةية من لة سياغة
ةوة، هةر كةسيش ثَيي خؤشة بَي بؤ هةر رةقةمَي لةوانة داهات تةسجيلتان كردووة تيكراري ناكةم

تةفاسيلي ئةدرَييَت، لةسةر يةكَي لة رةفيقةكان باسي ئةوةي كرد وةزارةتي دارايي ئاطاي لة عةقدي نةوت 
ة و ئاطاي لة عةقدي هيض وةزارةتَيكي تر بَي، حةقي ثةرلةمانة يهةية يان نا؟ وةزارةتي دارايي وةزيفةي ني
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ة، حةقي ضاودَيريية، وةكو ضؤن مافمان يقوديان بكات، حةقي ئيديعاي عام و دةست ثاكيموتابةعةي ع
ة موراجةعةي عقودي وةزارةتي سةناعة و تيجارة و زةراعة بكةين، لةسةر ئةوةي داعاتي دَيتة الي يني

وةزيران مةني ويارَيك لة ئةجنية بة بِر (9) يا( 8) ئَيمة؟ لة دةستبةكار بووني ئةو حكومةتة لة مانطي
داهاتي هةموو وةزارةتةكان دَيتة وةزارةتي دارايي، ئةو داهاتةي جاران ئةضووة وةزارةتي سامانة 

ةكان، لةوَي تةوزيع ئةكرا، بةشَي ئةو وةزارةتة و بةشَيكي ثرتؤ دؤالر و ئةوانة هةمووي دَيتةوة يسروشتي
ضاوةي داهات بةرَيزتان نووسيوتانة، وةزارةتي دارايي، بؤ ئةوةي سةريع تر برؤين، لةسةر ضاكسازي لة سةر

ثَيداضوونةوة لة طرَيبةستةكاني نةوت وةكو عةرزم كردن دةستمان ثَي كردووة، ثَيداضوونةوة بة باج لةسةر 
كؤمثانياكاني نةوت، دةستمان ثَي كردووة و لة ئةجنومةني وةزيران هةيئةتَيك دانراوة، كاك ئامانج 

ة بة تايبةتي ئةوانةي خةدةمات، بةشَيكيش بؤ كاك ئاماجني جَي سةرثةرشيت ئةكات، باجيشمان وةرطرتوو
دَيلم، مةوزوعي قةرز، قةرزي ئاسانكاري كاتي خؤي بَيتةوة يادتان لةو ثةرلةمانة ثَيشنياري ئةوةم كرد 

نكاري ئيجرائامتان كردووة لةسةري ثَيويست ناكات بضَيتة ناو قانووني الةبةر ئةوةي قةرزي ئاس
دةستمان كردووة  5 -13م ئيلحاحتان كرد ضؤتة ناويةوة، بةاَلم لة وةزارةتي دارايي لة ضاكسازييةوة، بةاَل

بة ئيجرائات بة داخةوة ئيجرائاتَيكي موعةقةدي قانووني سرفة، ئةمة لة رَيطةي مةحكةمةوة بروا 
بووبَي ( 500) داية لةو قةرزانة، ئةو رةقةمةي بيستووتانة رةنطةيثرؤسةيةكي زؤر خاوة، بة تايبةتيش تَي

ةمةندانة كة ، بةاَلم ئةوةي طرنطة رةقةمي ئةساسي بةداخةوة هةندَي لةو دةوَل(700) يان( 600) بة
داية بةشَيكي لة قةرز يقةرزةكةي وةرطرتووة بؤ فَيل وةريطرتووة، بؤ ئةوةي وةرنةطرتووة قةرز بداتةوة، تَي

وةرنةطرتووة زةرةري كردووة، ويف حكومةت بووة، ثرؤذةي كردووة و ثارةي وداوةتةوة تووشي زر
حوجةيةكي هةية ثارةكةي نةداوةتةوة، هةية هةر لَيي ناثرسَي، بؤضي ئةوةي كردووة؟ يةكَي لةو رةفيقانة 

ك كردووة، موراجةعةي باج لة كؤمثانيا باسي دةوَلةمةندي فاحيشةي كرد، فَيلي لة حكومةت و خةلََ
كردني داهات باجة، لةسةر مةوزوعي طومرط ئةسبابي زيادة، بؤ باج يةكَي لة طةورةكان دةستمان ثَي كردوو

دَي نئيجرائتيشمان كردووة، هة ةقريبةن كردوومانة بة ئةليكرتؤنيكي ترانزَيتمان باس كرد، تمَيسيستة
لةبةر ئةوةي مولتةزيم نةبووة، بةاَلم  ،دةروازةمان داخستووة، مووضةي هةندَي شوَينمان راطرتووة

ة، يةكَي لةو يزةمةي ثلة بةرزةكان ئةكرَي ئةوة لة سولتةي وةزارةتي مالية نيدةرةقةتي ئةو ئيشةي مونة
ضي؟ كَيشةيةك هةية ئةبَي برايانة باسي دروست كردني هَيزي كرد، ئةبَي هَيزَيك هةبَي ئةوة بكات، بؤ

ويش مةسةلةي يةكخستين هَيزي ئة ،، دوو كَيشة هةية بة هةنطاوي هَيواش ئةضَيتة ثَيشةوةبيزانني
مةتري و ة ئَيمة لة وةحدةي حيسابي و بايؤزي ثَيشمةرطة خةتةوات ضؤتة ثَيشةومةرطة و ثارةية، هَيشثَي

خانةشيين ثَيشمةرطة ضووينةتة ثَيشةوة، بةاَلم هةندَي لةو حاَلةتانة هةية ئةبَي ثةرلةمانيش هاوكاري 
يةكان يمةوزوعي خةرجئَيمة بَي، لةبةر ئةوةي ئةو ئةزمةية هاتووة ضةند تةعليماتَيكيشمان لةسةر 

مليؤن ديناري هةية ئيزايف  (15) بؤتةوة وةزيرر ئةدنا مستوا، ئةو قسةيةش باَلودركردووة كة هاتؤتة سة
 ية........يكراوة ئةسلي ن 2020ة، باسي سةيارةي مؤدَيل يئةسلي ني
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 سةرؤكي ثةرلةمان:حسَين/  قيفا بةرَيز د. رَيواز
بَي راسيت  ةةر قسةيةك هةبَي دةرفةت ئةدةين ئةطةر رةقةم هةَلهبا بةرَيزيان قسةكاني تةواو بكات، 

 ئةكةينةوة، فةرموو.
 ئاوات شَيخ جةناب/ وةزيري دارايي و ئابووري: بةرَيز

........... هةندَي لةسةر قةرزي حكومةت باسم كرد، ئةوةي قةرزي ئاسانكاريية باسم كرد، ئةوةي بضووك 
م ئةكرَيتةوة بؤيان، تةرح هةية لة ئةجنومةني وةزيران ئَيستا % كة15لة  1-9ئيعفايان بؤ هاتووة تا 

موناقةشةي ئةكةين ئةويش ئةوةية ئيمكان بَي لة غةرامةي قةرز ضةند خؤش بني، موشكيلةي هةرة 
طةورة ئةوةية لة هةر سَيكتةرَيكي ذيان ثَيي ئةلَين طةندةلي كة هةية ئةويش بة قانووني يان بة نيزام يا 

ان يا بة رَينمايي ئةكرَي، باسي دةروازة، ضوار دةروازةي فةرمي هةية، ئةوةي تر ئةجنومةني وةزير
ة بلَين نافةرمي ضةتةي لَي بَي، ثَييم بلَين موخالةفات هةية، يدةروازةي مواةقن بةو ضوارةوة، شيَت ني

ستمان ثَي َي لة هةموو مةرزةكان هةية، بؤ زياد كردني داهات عةرزمان كردن لة سَيكتةري طومرط دةبةَل
كرد، لة باج ئَيمة بة نيزامي مةسكي دةفاتري ئَيستا ئيش ئةكةين، جاران لة رَيطةي موحاسييب قانووني بوو 

ي تيدابوو، ئيستيقتاعي موباشريمان داناوة، واي لَي كردووين داهات زياد بكرَي، بةو َلكة زؤر مةجالي فَي
توانيوومانة داهاتي طومرطيش بةرز بكةينةوة،  طلةييةي هةية بؤ طومرطيش بةو ئيجرائاتانةي كردوومانة

لةسةر ضاكسازي لة ليسيت مووضةي خانةنشيين، رَينماييةكاني تايبةتة بة ثَيشمةرطةوة وةزارةتي 
ثَيشمةرطة لةطةَل خانةنشيين ئَيمة خةريكن، بؤم باس كردن هةيكةلَيكي موشتةرةكمان بؤ خانةنشيين 

ين لةطةليشي ئينجازَيكي طةورة بؤ قانووني ضاكسازي و بؤ دروست كردووة كة تةوحيدي خانةنشني بكة
ئَيوة و ئَيمةش كة دروست كردني سةندوقي خانةنشينية كة لةمةو ثَيش نةبووة، ثَيش ئةوة بة مانطي يا 
دوو مانط ئيستيقتاعي تةقاعودي وامان كردووة ثارةكةي دةستكاري نةكرَي وةكو سيولة بةكار نةيةت، 

ةي وةزارةتي دارايي دةستكاري ئةكات، بةثَيي قانوون سةاَلحيةتي  باسي دةرماَللةسةر دةرماَلة، يةكَي
ةيةك بكات، يا بة قانوون يا بة تةعليمات لة ئةجنومةني ة دةستكاري هيض دةرماَليوةزيري دارايي ني

ةني وةزيران ئةبَي، ئةوةي طرنط بَي بةثَيي قانووني ضاكسازي رَيك ئةخرَيتةوة، ئةويش حازرة لة ئةجنوم
رؤذ زياتريشة ضؤتة بواري ( 15) وةزيران بؤ بريار لةسةردان، لةسةر قةرزي خانووبةرة رَينمايي دةرضووة

% باستان كردووة، تةوزحيَيك طرنطة بؤ هةمووتان، حكومةتي 21جَي بةجَي كردنةوة، لةسةر تةمويلي 
ك مةعاش بدات، مووضة ئةبوو مانط جارَي دووهةرَيم لةبةردةمي ضةند ئيختيارَيك بوو، يةكَيكيان ئةطةر 

ياري ( مل400) %، بةو ثارةي لةبةر دةست بوو لة نةوت و ئةوةي كؤكرابوويةوة لةطةَل باقياتي50بة 
% تةتبيق بكةين بةثَيي قةراراتي ثَيشوو كة 34% ، ئةطةر لة 34مان كرد بووة زبةغدا كة سةيري عيج

%، 41عيجزةكة ئةبوو بة  زةكاني ناوخؤ و ئاسايشةرطة و هَيئيستيسنا كراوة بؤ كةسوكاري شةهيد و ثَيشم
% بَي هةوَل 34% بَي نة 41% بَي و نة 50موقتةرةحَيك هةبوو هي ئةجنومةني وةزيران بوو وا بكةين نة 

مليؤن دؤالر قةرز بكةين بؤ ئةوةي عيجز دابةزَي، بةو تةريقة  سةدبدةين مةبلةغَيكي طةورة لة حدوودي 
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% 21% مان هةبوو، ناوي ئةو 21هةرَيم بؤ تةمويلي مةعاش تواناي ناقص  %، واتة لة حكومةتي21بووة 
اندنة لةطةَل ئةو واقيعةي دروست بووة، شيَت ة؟ واتة حكومةت نةيتوانييوة تةمويلي بكات، خؤ طوجنيضي

لة نةوتةكة بةو نةوعة دابةزي ليار بة يةكجار نةقص بَي و ( م453) ية كةس ثَيي خؤش بَي، بةاَلم تؤين
 ثارة لة بةغدا بَي ئةو قاعيدة ئةطؤرَي.......... ،بَي

 سةرؤكي ثةرلةمان:حسَين/  قيفا بةرَيز د. رَيواز
 با قسكاني خؤي تةواو بكات دواتر ثرسياري ئيزايف.

 ئاوات شَيخ جةناب/ وةزيري دارايي وئابووري: بةرَيز
موقتةرةحَيكي  ،و كارةبا بدرَي ثارةي قةرز و ئاو ارةي كرابوو لة مةوزوعي ثاشةكةوت....... ئةو ثَيشني

باشة لة ئةجنومةني وةزيران باسي لةسةر ئةكرَي، لةسةر طرَيبةسيت دةروازةكان، لة وةزارةتي مالية لةاليةن 
ليذنةيةكي تايبةت لةطةَل ضةند اليةنَيكي تر ديراسة كراوة، ئةو ئيقرتاحانةي كردتان لةسةري كراوة، 

دَي راوَيذكاري ئةجنةبيمان هةية ضؤتة بةر دةسيت ئةوان و ثَيم ضؤتة ئةجنومةني وةزيران، ئَيستا هةن
، بَي، لةسةر مةسةلةي طرَيبةستةكانةية تةواو بووممشةو ئيحتيمالة ئةو دوو واية الي ئةوانيش تةواو بووة

ي  دةيا  هةشتلة مانطي  هةمووتان، ئيشي طرَيبةستةكان بةنيسبةت ئَيمة ئيشَيكي زةمحةتة قسةيةك بؤ
شي لةسةر ئةكةين، جياوازي لةسةر نةسرية، بةداخةوة ئيختيالف هةبووة، ئةتوامن بةشي زؤري ثارةوة ئي

بؤ ئيجتيهادي سنوورةكان بطَيرمةوة ئةطةر ئةو عيباراتةي من راست بَي، لة دةستبةكاربوومنان تا رادةيةكي 
ن، ئةمانويست يةك رؤنا زؤر ئيشي لَي تَيكدايؤةتةمان راست كردؤتةوة، بةداخةوة كيزؤر ئةو ناعةدالي

مةوزوعي نةسرية تةوازيع بكةين بةسةر هةموو  ،ابنَيني بةثَيي ئةساسي رَيذةي دانيشتواندستاندارد 
ة كة قةرارةكة يَين لة ياساي ضاكسازي ضةند ئةمينَيتةوة؟ ياساي ضاكسازي ثرؤسةيةك نياليةك، ئةَل
وونة باسي خانةنشيين ئةكةين، ئيشمان يين ئةبَي بة مةردودي مالي، خؤي موراجةعةية، بؤ منةدةرضوو سب

و كةسرَيك خةَلك لةوانةي بَي ياسا كراوة رةنطة لةو مانطةوة لةسةريان تةتبيق ( 400) كردووة و ئَيستا
خؤر و داني سياسي و ثلة تايبةت و مووضةبكرَي، بةاَلم تؤ وةرة بيهَينة بؤ شةهيدان و كةمئةندام و زين

ئاساني نةتائيجي دةرناكةوَي، لةسةر وةزعي خانةنشيين، خانةنشيين بةشمةرطة، ثرؤسةيةكي زةمحةتة و ثَي
دروسيت كردووة؟ يةكيان  َيكة، موشكيلةي خانةنيشن يان سيستةمي مووضة يمةدةني زيادي هةية كةمي ني

ةوة دةسيت ثَي كردووة تا ئةمرؤ، ئةو سيستةمة ئَيستا و ثار دانةنراوة، بؤ شةش ساَل ئةضَي  2014لة 
ضؤنَي ئَيستا ئةيبةي حيساباتةكة لة ضةند وةزارةتَيك تَيك ئةضَي، من خؤم متوحم ئةوة بوو  هةية، هةر

زؤريش مةراق بووم وابكةين مووضةي خانةشيين بة تايبةتي مةدةني بَينينة ثَيشةوة، بةاَلم كة سةير 
ستةمة تَيك ية ئةو سيكةس رازي ني ،ئةكةي تووشي ئيحتيكاك ئةبَي لةطةَل واقيعي هةموو فيئةكاني تر

، بؤ ئَيمة زةمحةتة و حةقيشة، مةوزوعي طرَيبةست، هةمووي تازة كراوةتةوة و كةميان ماوة، بؤ بضَي
ية كة هيض داهاتَيك بؤ هيض (50) ئاطاداري بةرَيزتان سةبةبةكةي قةراري ئَيمة كة قةراري ذمارة

نةي ئةم طرَيبةستةيان اةو وةزارةتوةزارةتَيك نةماوة، ئَيستا هةمووي دَيتةوة وةزارةتي دارايي، بةشَيك ل
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ئةكةين،  بةتةي خؤيان كردوويانة، ئةوةش خةريكني ضارةسةريية تاابكردووة ثَيشرت لةسةر ئةو حيس
مانج باسي ئةكات، دةست كراوة بة موراجةعة كردني، يةكَي لةو شتانةي حةقة باسي عقودي نةوت، كاك ئا

يان عقودي نةوتة كة خازيعة بؤ رةقابةي مالية ثَيتان خؤش بَي قةراري سةر مةوزوعي نةوتة، يةك
  ،تةفتيشي بكات، يةكي تر وةكو حكومةت جارَيكي تر لةطةَل شةريكاتي عالةمي ئيعادةي نةزةري ئةكةن

ضونكة ئةو عةقدانة بة قانووني حوكمي ناكات، ئةطةر نيزاعمان هةبَي ئةضَيتةوة لةندةن، كة باسي 
ةبَي تووشي بابةتي داناغاز و ئةوانة ئةبي، ضةند كةسَي ئةبينم عقودي نةوت ئةكةي ئةطةر زؤر وريا ن

عةتفي زؤري لةسةر ثَيشمةرطةية دَلنيام وةكو من ثَيشمةرطة بووة، لةسةر مووضةي ثَيشمةرطة، مووضةي 
ليار دينار مانطانةية، ئةوةي ( م98( )80و 70) ةكانيةرَيم دابةش ئةكرَي تةنيا بؤ هَيزثَيشمةرطة كة لة ه

ية، ئةبَي لة حكومةتةوة بؤيان يليارة هي خؤيان ن( م21) ليارة، يةعين ئةو( م21) لوفةوة دَيلة تةحا
يار مووضةي ثَيشمةرطة بَي، تا ئَيستا ( مل68) دابني بكرَي، يةك راستيش هةية لة عَيراق مةفروز بوو

ة هي ديفاعي ييساسي من نيَي ئيختاردووة، مةفروز بوو وةزارةتي ديفاى ئةو ثارةية بنَيرَي، مالية ئةَلننةيان
ية، بيانو بوو بؤ خؤ دزينةوة، ئَيستا ئةو مةوزوعة لةطةَل بةغدا باس يية، ديفاعي عَيراق هي من نيعَيراق

% بؤم باس كردن كة 7ئةكرَي، وةكو عةرزم كردن لةطةَل دروست كردني سةندوقي خانةنشيين ئةو لة 
قي تةقاعودي، قؤناغي دووةمي ووسةر سةند كيتامبان لةسةر كردووة و ثارةيان مةحفوزة ئةضَيتة

مةتري برياري لةسةر دراوة دةست ثَي ئةكرَي، باسي تةعديلي شةهادة كرا، ئةوة لة ئةجنومةني بايؤ
َيتةوة، بةاَلم لة خارجيي ئةو تةعليماتة دوو برياري ِرةوةزيرانةوة رَينمايي ثَي دةرضووة هةمووي بط

ي لةسةر بكات، راست ة ناتواني هيض تةعديليرةتي ماليئةجنومةني وةزيرانيشي لةسةرة لة وةزا
لةسةر رَينمايي، زؤر جار باسي رَينمايي ئةكرَي وةزارةتي دارايي واي كرد، وةزارةتي دارايي  كردنةوةيةكيش

بةبَي برياري ئةجنومةني وةزيران ناتوانَي هيض بريارَيك دةربكات، قانوونَيك لة ئةجنومةني وةزيران يان 
لة ئةجنومةني وةزيران بؤ ئَيمة دَي ئَيمةش  ،رضَي ئةضَيتة بواري جَي بةجَي كردنةوةثةرلةمان دة

تةتبيقي ئةكةين، زؤر تةلةفؤن ئةكةن، تةلةفؤن ئةكةم وةزارةتي دارايي، بؤ بةرَيزتان مووضة ئيختيصاصي 
ة يةبةراتيناو ئةو بةرَيويةتي طشيت ذمَيركارميان هةية، لةة، ئَيمة بةرَيوةبةرايوةزيري دارايي ني

بةرَيوةبةرايةتي جولةي دراو هةية، ئةوةي تارخيي دابةش كردني مووضة و جةدوةلةكةش ئةو دايئةنَي 
نةك وةزيري دارايي، سوثاس، هيودارام بةشي زؤري ثرسيارةكان جواب دةمةوة، شيَت هةية لةسةر 

ش ئةوة دوو حاكمي بةرَيز حاكمةكان، لةاليةن ئةوان هيض نووسراوَيك بؤ وةزارةتي دارايي نةهاتووة، ثَي
داواي شتَيكي ئاوايان كرد لة وةزارةتي دارايي قبول نةكرا، هةرضي موتابيقي قانوون نةبَي قبوَل ناكرَي، 
ئةو  خانةنشينةش بةو نووسراوةي لة دةستثاكي بؤ ئَيمة هاتووة يا لة يةكَييت دادوةران هاتووة ئومَيدةوارم 

 . سوثاس.نَيتة الي ئَيمة، جَي بةجَيي ناكةين
 سةرؤكي ثةرلةمان:حسَين/  قيفا بةرَيز د. رَيواز
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ئَيمةش بؤمان ناردوون بؤ سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران، بةشَيكي ئةو ثرسيارانة وةزيرَيكي تري بةرَيز 
وةاَلم بداتةوة، كة هةموويان قسةيان تةواو كرد ئةطةر جوابتان ثَي نةطةيشت دَلنيابن دةرفةت ئةدةين، هةر 

ةوةي ئَيوة باسي ئةكةن سةرؤكي ثةرلةمان دةرفةتي داوة بة بةرَيزَيك قسة بكات، َيرةي ئةو ثةيِربة طو
دواي ئةوة هةر شيَت هةية خاَلي ثةيرةوي يان  ،ئةبَي ضاوةرَي بكةن تا ئةو كةسة قسةي خؤي تةواو ئةكات

 هةر قسةيةكة دةرةفةت ئةدرَي، فةرموو دكتؤر ئومَيد.
 سةرؤكي ديواني ئةجنومةني وةزيران:  /ثمانعصباح  ئومَيد بةرَيز د.

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
وةزيري دانووستاندن لةبةر  ،ثَيم باشة ثَيش ئةوةي قسة بكةم هةر دوو براي بةرَيزم وةزيري ثالندانان

ئةوةي ئةوان دةرةجةيان وةزيرة ثَيش من و دكتؤر ئامانج قسة بكةن، جوابيش الي منيش هةية بةشَي الي 
ةوة با وةزيرةكان قسة بكةن، يداراية و بةشَيكي الي دكتؤر خاليدة، بةاَلم لة رووي ثرؤتؤكؤلي دكتؤر

 سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان:حسَين/  قيفا بةرَيز د. رَيواز

واية، بةاَلم واتَيطةيشتني بةشَي لةو وةاَلمانةي ثةرلةمانتاران وةريانةطرتووة الي بةرَيزتة، فةرموو دكتؤر 
 دارا.

 رشيد حممود / وةزيري ثالندانان: د. دارابةرَيز 
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

موتةعةليقة بة خؤم، تةبعةن زؤر ثرسيار كرا وةكو كة بة كورتي باسي ئةوانة ئةكةم  خؤشحامل لَيرة
كاك خاليد شواني وةزيري كاروباري هةرَيم بةِرَيزم براي هةندةكي بؤ ئةندامي وةفدي دانووستانكار، بةاَلم 

غدا جَي دَيلم، ئةوةي باسي ئةكةم لةسةر بودجةي ئيستسماري زؤر بامسان لة مةوزوعي داهات و و بة
دجةي تةئغيلي و ئيستيسماري هةية، بة و، بوةزانن موستةحةقاتي موةزةفني هةيةخةرجي كرد، خؤتان ئ

دَي باسي ودجةي ئستيسماري لة وةزارةتي ثالندانان بة كورتي باسي ئةكةم، ضونكة هةنوحوكمي ئةوةي ب
ودجةي ئيستيسماري لة شارَيك بؤ شارَيك كرا، لةطةَل دةست بةكاربووني حكومةتي هةرَيمي وطواستنةوةي ب

ثرؤذة هةبوون كة راوةستا بوون، طوذمةي ئةو ثرؤذانة نزيكي ( 1207) كوردستان ثرؤذةي وةبةرهَينان
ؤذةمان هةبوو كةراوةستا بوون، بة ثر( 1388) ثَيداني ثارَيزطاكانثَينج ترليؤن دينار بوو، لةسةر طةشة

ثرؤذةمان خستةوة كار، لةو ثرؤذانة ( 1060) ي حكومةتي هةرَيمنؤمليار، لة كابينيةي ( 400) طوذمةي
ةتيان هةبوو، ئةوانةي بة سرتاتيذيان دادةنَيني رَيطاوبان بوو، لةو يرَيطاوبان و بةنداو و كارةبا ئةولةوي

ستا سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران لة سلَيماني بةردي بناغةي جادةيي هةفتة ثَيش ئَي( 2) ثرؤذانةش نزيكي
م ئيشكال بةاَل ،مةتري سلَيماني دانرا، هةر لةو ثرؤذانة بوو لة كابينةي ثَيشوو برياري لةسةر درابوو سةد

ي ثرؤذة لة ثرؤذةكان( 60) بيخةينةوة كار، ئةو ثرؤذانةي باسم كرد نؤهةبوو تَييدا، توانيمان لة كابينةي 
% يان تةواو كرد وةكو مةرحةلةي 75ثرؤذة لة ثارَيزطاكان بوو، ئةو ثرؤذانة بوون ( 150) وةزارةت بوو،
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، ئةو رَيذانةي باس كرا ( مليار دينار204) ذمةيو% تةواو كرابوو بة طو85يةكةم، دواي ئةو ثرؤذانةي 
% ، لة 25مليار بوو بة ( 52) ، دهؤك( مليار دينار64) % ئةو ثرؤذانةي بةركةوت بة نزيكي31هةولَير 
 يبِر نؤةمة وةكو ثارَيزطا حيساب كرا لة كابينةي % ، لةبةر ئةوةي هةَل39.2مليار بوو بة ( 80) سلَيماني

ودجةي وةبةرهَينان كة حكومةتي و%، هةر بؤ زانياري يةكةم ثرؤذة لةسةر ب3.9مليار بة رَيذةى ( 8)
ة دهؤك بوو، وةكو راست كردنةوة بؤ ئةوةي ثارَيزطاي هةرَيم و سةرؤكي حكومةت بةردي بناغةي دانا ل

ةوة لة يزةمحةت ئةتواني بيطوازيدجةي ئيستيماريان كردبوو، زؤر بةوودهؤك باسي طواستنةوةي ب
مةتري سلَيماني  سةدثارَيزطا موستةحيلة، دواين ثرؤذةش جادةي  امةشروعَيك بؤ مةشروعَيكي تر، ئةوج

 بة ،بوونةوةي ئةو وةزعانةي كوردستانؤ رووبةرووة بيانان ثالني ضيبوو، لةسةر ئةوة وةزارةتي ثالند

 كؤمةَلي و بريار بكةينة تايبةت كةرتي ثةرةثَيداني سرتاتيجيةتي مانتواني وةزيران ئةجنومةني َلثشيتثا

 ئةو ية،يطشت و تايبةت كةرتي هاوبةشي ثَيدرا ئاماذةي دارايش راثؤرتي لة يةكيان دةرضوو، لَي باشي برياري

 بةجَي جَي بؤ ةيني ثَيويستيان دجةيوبو يان ئةبن دارايي قةيراني تووشي حكومةتانةي ئةو هةموو ثرؤذةية

 قسة سادةيي بة زؤر ثَيشرت ئةبةن، تايبةت و طشيت كةرتي هاوبةشي بؤ ثةنا ئيستيسماري مةشاريعي كردني

 مانتواني ثالندانان زارةتيوة لة ئَيمة ئةكرا، تايبةت كةرتي و طشيت كةرتي هاوبةشي ثرؤذةي لةسةر

 بووة و درا لةسةر برياري وةزيران ئةجنومةني كؤبوونةوةي دوو لة بكةين، ئامادة رَيكوثَيك زؤر ثةيرةوَيكي

 حكومةت ثرؤذانةي ئةو هةموو ة؟يضي طرنطي بكةن، لةسةر ئيشي ئةتوانن وةزارةتةكان هةموو كة ثةيرةوَيك

 و تايبةت كةرتي ذانةوةيوبو ئةبَيتة ،ببات تايبةت كةرتي بؤ ثةنا نَيئةتوا بكات تةرخان بؤ دجةيوبو ناتوانَي
 لَي ثرؤذةي سةدان بة كة تيانهاوواَل بؤ كاريش هةلي مةوزوعي بكات، دابني خةَلك انةييثَيويستي ئةو

 كرد بامسان سرتاتيجيةي ئةو لة هةر ئةيبينن، خؤتان نزيك داهاتوويةكي لة سَيكتةرةكان هةموو لة دةردةضَي

 بة ثالنادان وةزارةتي ،بوو تر بريار كؤمةَلَي درا لةسةر ياريبِر وةزيران ئةجنومةني كؤبوونةوةي ثَيش لة

 ثَيداضوونةوة ئةبَي، عام وةاَلمَيكي كرد كارميان بَي و كار مةوزوعي ،ئةكات بةجَيي جَي تر وةزارةتي هاوكاري

 لةو يةك بياني، كرَيكاري كردني سنووردار عيمةوزو نَيودةولةتي، بنةمايةكي لةسةر بكرَي كار بنةماي بة

 بريارمان ئةوةي ة،يبياني كرَيكاري زؤري ذمارةكي هاتين كارةبَي زياتر ئَيمة خةَلكي بووة انتوومش كَيشانةي

 نةبَي، رازي ئَيمة خةَلكي يان كة نةبَي ئيختيساسانة لةو تةنيا ة،يبياني كرَيكاري كردنيسنووردار لةسةردا

 هةر ئةمر ئةكرَيتة ئةوة ية،ين ئيختيسامسان جمال فاَلن لة بكةين ئةوة لةسةر قسة اهةت تا ناكرَي

 باسم ئةوةي بكات، فيَير مةجالة لةو خؤمان خةَلكي ئةبَي ةيني خؤمان خةَلكي جمالةك هةر يان شةريكةيةك

 لة دةرامةتة يباج مةوزوعي ئةكةين فةرز تر شتَيكي ،بياني كرَيكاري زؤرةي ذمارة بةو ثَيداضوونةوة كرد

 ئيشَيك يةكَي ناكةم ئةوة باسي بوون، لَيرة لةوانةي يةكَي ئةزانن كؤمةاليةتي، دةستةبةري و بياني كرَيكاري

 دةرامةت باجي ئةكةين باس ئةوةي دؤالرة، هةزار (20) راتيب هةية ئةكات، دؤالر (400) يان (300) بة

 لة بياني كرَيكاري كردنيروثَيو واَلتة، ئةو ةبَين نةبن عتةشجي ئةوانيش نوقتةيةك ئةبَيتة وةرطرين

 تووشي تيانهاوواَل موشكيالنةية لةو يةك بَيكاري، بيمةي بةرنامةي دارشتين ثَيدرا، برياري كؤمثانياكان
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 ثالندانان وةزارةتي وةزيران ئةجنومةني برياري لةبةر بةاَلم كارة، وةزارةتي ئيشي ئةكةم باسي ئةوةي ئةبن،

 تايبةتة، كةرتي خانةنيشين بةرنامةي دارشتين موهيم زؤر ييمةوزوع ثالنةكان، دارشتنةوةي لة ئةبَي هاوكار

 دامبةزرَين، ئةيانةوَي زؤر كَيكيخةَل و يةكةمةكان سَي دامةزراندني لة هةية متووحي ئَيمة خةَلكي ئةزانن

 بةاَلم دامبةزرَييَن، خةَلك هةموو بتوانَي داهاتوو لة نابَي ئيستيعابةي ئةو هةرَيم حكومةتي بزانني ئةبَي

 تايبةت كةرتي لة كة ئيمتيازاتي و حقوق و نةخراوة رَيك ئةوةي لةبةر بةاَلم ،هةية تايبةت ةرتيك

 بكرَي، ئيهمال تايبةت كةرتي و بَي طشيت كةرتي لة رووي زياتر خةَلك كردية واي نةخراوة رَيك دائةمةزرَين

 زؤر واية ثَيمان كة تايبةتة كةرتي خانةنشيين بةرنامةي وةيدارشتنة بكةين لةسةر ئيشي ئةمانةوَي ئةوةي

 و مووضة لة بَي يةك وةكو ئيمتيازاتي و وقحق بكات كار طشيت يان تايبةت كةرتي لة تيهاوواَل و ئةبَي باش
 لةوانةية ،يةيطشت كةرتي لة كة تيةكهاوواَل وةكو ئةبَي خانةنشني كة موستةقبةليش لة تةقاعودي لَيربيين

 يةين موستةقبةلي ئةوةي لةبةر بةاَلم طشيت، كةرتي لة بَي باشرت زؤر تايبةت كةرتي لة ئيمتيازات ارج زؤر

 لةطةَل هاوكاري بة ئةوةش نوَي بانكي سيستةمَيكي دامةزراندني ئةكات، طشيت كةرتي لة روو تايبةت كةرتي

 ئةوة ئةطةر ئةليكرتؤني، بانكي بؤ بطؤرين نةختينةوة لة كوردستان ئابووري واية ثاَلن دارايي، وةزارةتي

 بةبازار ثرؤذةي كرا داهات سةرضاوةي كردني هةمةضةشن باسي ثرؤذانةي لةو هةر ئةبَي، باش زؤر بكرَي

 مليؤن يةك نزيكي كوردستان بةرهةمي كَيشةكان لة يةك كرد، فةالحي باسي بةرَيزَيك هةرَيمة، طةمني كردني

 كة ئةمَينَيتةوة تةن هةزار (600) سااَلنة وةرئةطرَي، تةن زارهة (400) عَيراق حكومةتي سااَلنة، تةنة

 طرَيبةست دهؤك و سلَيماني و هةولَير لة ئةوةية ثرؤذةية ئةو ئةكات، دروست تياروجو بؤ طةورة كَيشةي

 كؤمثانيايانة ئةو بكرَي، ئيمزا جةذن دواي لةوانة و حازرة كة مةجاَلة لةو شارةزا ةكييكؤمثانياي ضةند لةطةَل

 بة ثةرة زياتر هةية كوردستان لة طةمنةي ئةو نةوعي لةسةر بتوانَي ئةوةي بؤ فةالح ئةدةنة بنةتؤ دَين

 ئةو كة ئةكرَي وتيارةكةوج لةطةَل طرَيبةست بة بنةتؤية ئةو ئاش و سايلؤ كرردني دروست بدةن، كوالَييت

 بة ئةكات دروست ئارد موشتةقاتي و ئارد هةموو وةرئةطرَي، لَي دهؤك و سلَيماني و هةولَير لة طؤمثانياية

 بؤ حقوقاتةكاني، لة ئةكات هاوكاري وةبةرهَينان ياساي بة ومةتكح لةبةرامبةردا ثَيويسنت، ئةوانةي هةموو

 لة نادات رَي ومةتكح ئارد و ساوار بة طةمن موشتةقاتي ئةوانةي هةموو و ناوخؤ بةرهةمي كردني تةشجيع

 هةمةضةشن لة يةكَي كة ثيشةسازي و كشتوكالي ثرؤذةي كردني تةشجيع تةئةبَي ئةوة واية ثَيم بَي، دةرةوة

 ناطاتي ئاوي هةية، ئاودَيري كَيشةي هةرَيم لة ةكانييكشتوكاَل ةيزةوي زؤربةي ئةزانن ئةبَي، سةرضاوة كردني

 لة %41 بارانة، ئاوي لةسةر %51 كوردستان هةرَيمي لة وتياروج ئيعتيمادي هةية داتايةي ئةو ئاساني، بة

 غةَلةتةكاني لة يةكَي ئةوة وا،ئةِر هةرَيم بة كة ئةكرَي رووبار ئاوي لة ئيستيفادة %1 ة،يزةوي ذَير ئاوي

 طشيت كةرتي هاوبةشي ثرؤذةي بة بكةينةوة راسيت داية بريارمان كة هةرَيم لة بووة ئاودَيري و ئاو سياسةتي

 ئاوة بة يانتثَيويس انةييكشتوكالي ةيزةوي ئةو بؤ شَيرائةكَي ئاودَيري ئاو تايبةت كةرتي كة ئةكةين تايبةت و

 مةوزوعي ئاو سةرضاوةكاني لةسةر هةر كشتوكاَل، كةرتي بووذانةوةي لة نوَي وةضةرخانَيكي ئةبيَيتة كة

 و دَيرةلوك ئةويش بكات، هةرَيم لة بةنداو سَي دا برياري ثَيشرت كابينةي لة عَيراقي حكومةتي كة بةنداو
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 هةفتةي لة بةاَلم ،راوةستان ثرؤسةية ئةو حكومةت ئيستيقالةي ثاش سلَيماني، لةطةَل هؤكد لة باطرمان

 بةطةر سرتاتيجية بةنداوة سَي ئةو بتوانن تا ئةكةن بةغدا سةرداني ستافةكةي و شواني خاليد بةرَيز داهاتوو

 و مةنداوة ئةويش ئةكةين تر بةنداوي شةش خؤمشان بكرَي بةغدا لة ية سَي ئةو واية ئيعتيمادمان خبةنةوة،
 هاوبةشي رَيطةيي لة بةنداوة شةش ئةو سلَيماني، لة سووريش بةردة و خَيوةتة و ثاسية و تةقتةق لة سارتك

 هةزار (453) ئةدات، كارةبا مَيطاوات هةزار بووني تةواو كاتي لة طرنطي كة ئةكةين تايبةت و طشيت كةرتي

 و تيجاري و سياحي موجةمةعي كردني دروست بة ئةكات دابني ريكا هةلي هةزاران ئةبات، زةوييةكان بؤ ئاو
 دجةيوبو بة موتةعةليقة تر نوقتةيةكي عةمةل، فرسةي ئةبنة كة ماسيش بةخَيوكردني ثرؤذةي سةكةني،

 سةرؤكي بةرَيز رابردوو هةفتةي لة لَيكراوة، باسي زؤر ئةوةي كوردستانة ئاسنيين هيلي وةبةرهَينان

 ثَيم ،كوردستان ئاسنيين ثرؤذةي بؤ ينارد مليار سَي كردني تةرخان بة دا رةزامةندي وةزيران ئةجنومةني

 بؤ هةم طرنطة بووذانةوةكي ئةبةستَيتةوة ثَيك دةوروبةر واَلتاني لةطةَل هةم و عَيراق لةطةَل هةم واية

 دروست ليذنةمان كؤمةَلَي ضاكسازي ثرؤذةي لة هةر دةوروبةر، وةاَلتاني لةطةَل ئيتيساالت بؤ هةم و سياحي

 خةَلك خانووانةي ئةو ي %5 ئةكرَي باس سةكةنيانةي طوندة ئةو ئةزانن بوو، تاثؤ ليذنةي يةكيان كرد

 لة درا بريار ئةوةي نةكراوة، تاثؤ طوندانة لةو سةكةني وةحدةي هةزار (167) كراوة، تاثؤ كريوويةتي

 مةكتةب ئةو بةس فرؤشراوة، و وةكرِا جار دة هةية خانوو بكرَين، تاثؤ خانووانة ئةو هةموو تاثؤ ليذنةي

 لة نة و تاثؤ لة نة حكومةت كردووة، ئيستيفادةيان كردووة دروست خانووةكةي شةريكةي ئةو يان عةقارة

 تاثؤ خانووانة ئةو هةموو دا بريارمان ة، 2006 و 2005 سالي هي ثرؤذانة ئةو نةبووة، موستةفيد زةريبة

 تةمليكي يويةتيكِر ساَلة دة هةية كخةَل ئةكات، خؤي خانووي زةماني خةَلكيش و داهات ئةبَيتة ئةوة بكرَي،

 عاردي كردني ويزعتة لة ثَيشرت زؤر ةكييتيهاوواَل بوو، كارتانة ئةو كردني تاثؤ دووةم، نوقتةي نةكردووة،

 دةستكةوتي تيهاوواَل بؤ هةم ئةكةين، تاثؤ كارتانة ئةو بووة، كارةت بة ةيوةرطرتي سةكةني عاردي كة زراعي

 لة نةبووة موستةفيد حكومةت فرؤشراية و ايةكِر جار ثةجنا  كارتانةش ئةو حكومةتيش، بؤ هةم و باشة

 وةزعة ئةو يان نةبووني لةبةر زؤر خةَلكَيكي شارةكان ناو ةجاوزيت كردني تاثؤ زةريبة، و تاثؤ رسوومي

 تاثؤ بووة شارةكان ناو تةجاوزانةي ئةو كة ووب تاثؤ ليذنةي برياري ئةوةش هةبووة، شارةكان ناو تةجاوزي

 ثيَي ئيشارةتي خؤي لَيية حةزم ئةكات سةرثةرشيت خؤي ئامانج دكتؤر ئةوةي لةبةر هةية باج ليذنةي بكرَي،

 عةقدة ئةو هةبووة، زراعي عةقدي بة عارد هةبووة، زراعي طرَيبةسيت ةوة 1991 لة ، زراعي عقودي بدات،

 طرَيبةستانة ئةو درا بريار ئَيستا ئةوةي دةرضووة، فةالحيش دةست لة زؤرجار وة،كرا ثَي فرؤشتين و كرين

 لةبةر نني، كردني تةمليك لةطةَل ئةوةية حكومةتي سياسةتي ظَيال، و باخ لةسةر ناكرَي، ثَي فرؤشتين و ينكِر

 لةسةر عاردي دؤمن دووسةد هةبَي ناكرَي هةبَي، عاردي مةتر سةد ةتييئاواتي هةموو هةية خةَلك ئةوةي

 ثةرلةمان بؤ ثةرلةمان كردنةوةي ثَي دةست ثاش هةية مةشروعَيك بةاَلم باخ، و ظيال بيكاتة بكةين تةمليك

 كردن تةمليك رةئي لةوانةية رَيكارَيك ضةند بة ئةكرَين ئيلزام مةشروعانة و ظيال ئةو هةموو ئةنَيدرَي،

 بةشَيكن عاردانة ئةو بؤية هةية، حةقي داهاتووش ةوةين بةكرَيدان، بابةتي ئةكرَيتة ئةيزانن، دوايي نةبَي
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 ةطةَلل ئةكرَي تةوليد %90 ئاوة، ةكانيسةرضاو لة كارةباي %10 هةرَيم كارةبا مةوزوعي بدرَي، بةكرَي لةوةي

 طرَيبةستانة ئةو هةموو موراجةعةي كراية، لةطةَل طرَيبةستيان ث( ث– )ث– بة كة شةريكانةي ئةو

 كة بووة حكومةت ثارة كؤكردنةوةي و تةوزيع بةاَلم كردوويةتي، تايبةت كةرتي كارةبا يتةوليد ئةكرَيتةوة،

 باشرتين لة كارةبا، بؤ هةية خةرجي دؤالر مليؤن (81) مانطانة حكومةت بووة، دروست طةورة خةلةلَيك

 لةطةَل بكرَي طرَيبةست ئةمانةوَي ئةوةي دؤالر، مليؤن (40) نةطةيشتؤتة كؤكرابَيتةوة ثارةية ئةو حاَلةت

 تةوليد كَي ديارة دهؤك و سلَيماني و هةولَير لة ئةكةن، كارةبايةكة تةوليدي خؤيان كة كؤمثانيايانةي ئةو

 سوثاس. ئةبَي، حكومةت رةقابةي لةذَير وةرطرن، ثارةكةش خؤيان ئةكةن،
 سةرؤكي ثةرلةمان:حسَين/  قيفا بةرَيز د. رَيواز
 دانووستان. كاروباري بؤ هةرَيم وةزيري فةرموو

 :دنتانسوونبةرَيز خاليد سالم سعيد شواني/ وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري دا
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 ينؤ كابينةي لة عَيراق حكومةتي لةطةَل ئَيمة دانووستاني باسي كورتي بة زؤر ئةدةم هةوَل سوثاس،
 و بودجة مةلةيف بة ثةيوةست بة ةتيليئا رووي لة ئةكةين، كار ئاراستةيةك ض بة و ضؤنة هةرَيم حكومةتي

 ةييكات ةتَيكييئالي بة طةيشنت يةكةم ئاراستةي ئةكرَين ئيش ئاراستة دوو بة نةوت مةسةلةي و مووضة
 ئةو كردني ضارةسةر و 2020 كؤتايي تا مانطة ضةند ئةو ودجةيوب كردني دابني بؤ عَيراق حكومةتي لةطةَل

 دةرنةضووني دواي بة دوا هةرَيم مووضةي يينبِر رؤشنايي ذَير لة ،تةوةبؤ هةرَيم رووبةرووي داراييةي كَيشة

 باس كة (6) ذمارة ي 2019 مالي ئيدارةي قانووني بؤ بردن ثةنا و 2020 موازةنةي ئيتيحادي قانووني

 يةك  بوودجة ئةبَي حاكم مالي ئيدارةي قانووني و دةرنةضوو موازةنة قانووني وبَيت ئةطةر ئةكات لةوة

 ئةو هةرَيم بؤ ةكبسزاي وةكو ئةوان قانوونة، ئةو ي (13) ماددةي بةثَيي ئةكرَي سةرف دوازدةي لةسةر

 بة بةردةوامة ئَيستا تا ةوةدوو مانطي لة طفتوطؤ بة كرد دةستمان دةرةجنام يان،بِر ئةهات مليارةي (458)

 ئاطاداري عَيراق ئةوةي لةبةر قورسة ة،يني ئةمةل بَي بةاَلم ئالؤزن، و قورس طفتوطؤكان ضارةسةر، مةبةسيت

 بة ثرؤسةيان ئةو زؤرجار نني، زؤر ئةوةندة ئَيمة طفتوطؤكاني وةرةقةي ئةزانن هةرَيم، ئابووري بارودؤخي

 خؤيان سياسي وتيوشر هةرضي ئةدا يانهةوَل كرد ثَي دةستيان طفتوطؤكان سةرةتاي لة و كردووة سياسي

 هةرَيم، ةكانييدةستووري مافة تةجاوزي تةنانةت و هةرَيم يتانكاروسدان وةفدي بةسةر بكةن فةرزي هةية

 ،خؤمان يةكانيدةستووري مافة لة داندةستبةر باري بن بضَيتة نةبوو دةئاما بوو خؤراطر كورد وةفدي
 دوا هةية، هةوَل ضةندين و كازمي بةرَيز حكومةتي بؤ عبداملهدي عادل بةرَيز سةردةمي لة طفتؤ ضةندين

 ئيتيحادي حكومةتي لة ثَيشنيار دوا دانيشتني ئيسراحةت لة كاتَيك نوَي َيكيهةوالََ وةكو ةكانيهةوَل

 ةكيهيواي ئيتيحادي، حكومةتي بؤ اندمانةوةطةِر و كرد ئامادة وةاَلمةكامنان ئَيمةش و ئَيمة طةيشتؤتةوة

 طةيشتينة ةطةرئ رَيكةوتن، بطةينة بتوانني ئةطةيةنَي ةكيهيواي رَيكةوتن، لة بووينةوة نزيك ئةبةخشَي

 بةيين لة موقارةنةيةك ئةطةر هةية، باشيش ضوونيبةرةوثَيش بةاَلم ،ماوة كَيشة ئَيستا تا بؤ، رَيكةوتن
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 طةيشنت نَيوةندطريي كة اليةنةكان بؤتةوة، كةم زؤر خيالف ئَيستا لةطةَل طفتوطؤ كردني ثَي دةست سةرةتاي

 طةورة رؤلي يةكطرتووةكانيش نةتةوة و هةرَيم ةتيحكوم لة هةم و عَيراق لة هةم ئةكةن ةوتنةكرَيك بةو

 بة ةستد و بكةينةوة بةغدا سةرداني جةذن دواي بؤ رمتة بةو هيوادارم رَيكةوتن، بة بطةين تا ئةبينن

 و 2021 بؤ سةركةوتني لةوة ئةطةر ،2020 تا داراييةكان كَيشة ضاسةركردني لةسةر بكةين طفتوطؤ
 دجة،وبو بة سةبارةت درَيذخايةن حةلَيكي بؤ درَيذ و ردوو موافةوةزاتي بة ئةكةين دةست موازةنة قانووني

 موناقةشةي بتواني بكةي نةوت موناقةشةي ئةوةي بَي ناتواني نةوتةوة، بة رةبتة عَيراق لة دجةوبو ئةزانن

 وئة خواردووة، سوَيندتان ئةوة لةسةر و داوة ثَيمان متمانةتان و طةلن نوَينةري ئَيوة بكةي، دجةوبو
 ثرسيارانةي ئةو نةوت، مةلةيف لةسةر هةتانة رةخنانةي ئةو و نةوت مةلةيف لةسةر هةتانة تَيبينيانةي

 مايف لة ديفاى ئةضني بةاَلم ئةكةين، باسي زيادةوة بة وةزيران ئةجنومةني لة ئَيمة نةوت لةسةر هةتانة

 حكومةتي ةتييسةالحي بابةتي ت،بابة دوو نَيوان لة بكةين جياوازي ثَيويستة ئةكةين، كوردستان كيخةَل

 لةسةر خؤي، يةكانييسروشت سامانة و خؤي نةوتي كردني كؤنرتؤل بؤ كوردستان كيخةَل مايف و هةرَيم

 موراجةعةي بتوانني ئةوةي بؤ دراوة هةوَل زؤر ثَيشووتر، هةرَيمي حكومةتي لة كردني مامةلة ةتييضؤني

 بني شةفاف بةشَيوةيةك بتوانني ئةوةي بؤ بكةين ةوتن وةزعي ئيدارةداني و نةوت ثَيشووتري سياسةتي

 هةمانة، ئَيمةش هةتانة رةخنانةي ئةو ة،يئامادةي مةلةفةكان بينةوة، رووبةروو بتوانني بةغدا لةبةرامبةر

 بةو هةرَيم حكومةتي ينؤ كابينةي بةرنامةي و بكةين باشي ضؤن هةمووانة سةرشاني ئةركي بةاَلم

 بؤ و مةلةفةكان لة يةكَي ئةبَيتة كة نةوتيش مةلةيف لةسةر هةبَي ةكيهيواي دووةكر واي ئةوة ة،يئاراستةي

 بة سةبارةت بكرَيتةوة، يةكاليي يةكجاري بابةتةش ئةو بكةوين رَيك بتوانني ئةطةر 2021 سالي نيهايةتي

 هةية بؤي ئةلَي قانوونةكة وةريطرتووة، عَيراق مليار ثَينج وتي خان ليزا ، كران كة تايبةت ثرسياري يكؤمةل

 نةكردووة، قةرزةكةي هَيشتان ،بكات ناوخؤيي قةرزي دؤالر مليار (15) و دةرةكي قةرزي دؤالر مليار ثَينج

 لة برادةران لةطةل بووين خةت لة ئَيمة عَيراق، بة بدةن قةرز بةتةمان تر اليةني و دةولي بةنكي بةاَلم

 بؤ ثَيويستة قةرزة ةبِر ئةو كة داناوة قانوونةكة ناو ةل طةيةكيانبِر بَي، خؤش دةستيان عَيراق ثةرلةماني

 ئةطةر نةكراوة فةرامؤش ئةوة ةوتنةكةشكرَيك لة كوردستانيشةوة، هةرَيمي بة بكرَي دابةش عَيراق هةموو

 دَي انةيةتينَيودةوَل ةرزةق لةو هةرَيم ئيستيسحقاقي بةثَيي عاديل رَيذةيةكي عَيراق لةطةل ةوتنكرَيك بطةينة

 لةسةر مووضةيان 2016 و 2015 سالي تا بةنداوةكانن، لة فةرمانبةرانةي ئةو راتيب بة سةبارةت رَيم،هة بؤ

 سةر خستؤتة مووضةياني و ئَيرة هاتؤتة عَيراق دارايي وةزيري قةيرانةكة كاتي لة دواتر بةاَلم بوو، هةرَيم

 راتبةيان ئةو ئةوان وةبرِا هةرَيم دجةيووب كة ئَيستا دراوة، هةرَيم بوودجةي لة هةر نةتيجة لة بةاَلم بةغدا،

 هةم و عَيراق ةييمالي وةزيري لةطةل طؤفتوطؤين لة ئةكرَي، ئةوان بةرامبةر ةيناحةقي بةراسيت يووة،بِر

 يان دوَييَن حيساب بة خةتني، لة وزةرا مةجليسي ئةمينداري و عَيراق ةييمالي مةواريدي وةزيري لةطةل

 ئومَيديش دكتؤر سةر، ئةيبنة ضةند تا نازانني بكرَي، سةرف راتبيان و بَي ثَي كؤتايي موشكيلةيان ئةمرؤ

 بةغداوة لة هاتوو ئةطةر هةرَيم ناوخؤي ئاسيت لة بَي ضارةسةر كَيشةكانيان ئةوةي بؤ ناوة هةنطاوي هةندَي
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 سةرداني كةي و ةوينكرَيك بةغدا لةطةل ئةمانةوَي ئايا هَيرش، كاك و سريوان كام و مةم كاك نةكرا، ضارةسةر

 ئةطةر كةمة، خةيارات ضونكة رَيكةوين، ئةمانةوَي بةلَي َيمبَل سةراحةت بة ئةمةوَي ئةكةينةوة، بةغدا

 لةبةر كةوين،كرَي بةغدا لةطةل زةروورة بكرَي ضارةسةر كَيشةكان و بذيَي طوزةران خؤش ميللةت مبانةوَي

 تةفاسيل، سةر ناضمة كةمة، بؤ داهات ئةفرؤشني، تنةو راستة ضةندة، وازحية ئَيمة داهاتي سةرضاوةي ئةوةي

 ثَيداويسيت ئةوةي بؤ بَي عَيراقةوة لة تةنوينة ئةو ثَيويستة واقيعةين، ئةو لةطةَل واية، بةاَلم بَي، باشرت ئةكرا

 ئةوان نةك هةرَيم خةلكي مايف ثاراستين لةسةر بةاَلم ،رَيكبكةوين ئةمانةوَي بكةين، دابني كوردستان خةلكي

 خؤراطر بكةين، بةغداي تةسليمي ئاساني بة هةرَيم كيانةي ئةو و بكةن فةرز نادةستووري شروتي َينب

 وتي هَيرش كاك مووضة، بؤ ةوتنكرَيك بطةينة نزيك داهاتووي لة هيوادارم ناية، باشي هةنطاوي بةغدا بووين،

 بة بةاَلم ،نا قانووني بة ئَيستا تا م؟هةرَي ةكانيينةوتي طرَيبةستة بة كردووة ئيعتريايف و ةيرازي عَيراق ئايا

 لة ض ئةوان بةغدا و هةرَيم نَيوان لة كراوة ئيتيفاقانةي ئةو ئةكةن، لةطةَل ةيمامةَل فيعلي بة و واقيعي

 زؤر بابةتانة ئةو كؤبوونةوانة لةو لةسةري، ةيفيعلي ئيعتريايف ماناي بة نةوت داهاتي و نةوت نيدكر تةسليم

 بؤخؤم ةوتن،كرَيك بطةينة ئةطةر دؤزراوةتةوة بؤ ضارةسةريشي موشكيلة، نةبؤتة بةاَلم كراوة، لةسةر قسةي

 بريتية كة بةغدا لةطةل كردن ةمامةَل بؤ دايناوة هةرَيم حكومةتي ينؤ كابينةي بةرنامةي ئةو بة هةم

 تةفاهوم، و كردن هاوكاري بؤ سرياعةوة لة ةطؤِريو سياسةمتان ببينني ئةطةر ر،ضارةسة بة طةيشنت و ئينفيتاح

 بتوانني هةية ئيجابي بةواديري هةندَي هةية ئةمةلَيكم داوة، مفاوةزاتي مةلةيف ئيدارةي باشي بة وةفدةكةش

 موعاناتَيك ض و ناكؤكةكانجَي ناوضة لةسةر هةبوو كؤبوونةوة دوَييَن موشكيلةية، ئةو بؤ ضارةسةرَيك بطةينة

 بوودجة، و مووضة ثَيش خبةينة ةكانيكوردستاني ناوضة و ناكؤك جَي مةسةلةي كرد طلةييتان زؤر هةية،

 ضارةسةرة، ئةو بطةينة هيوايةي بةو كَيشانةش، ئةو بؤ بكةين تةفةروق ئةتوانني بكةين تةواو ئةوة ئةطةر

 سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان:حسَين/  قيفا بةرَيز د. رَيواز
 ئامانج. كاك فةرموو سوثاس،
 وةزيران:رحيم/ ئةجنومةني  بةرَيز ئامانج

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 نةماوة، قةضاغضيةتي نةمووت يةكيان بيطةيةنن، جواني بة بَي نةمتواني ئةضَي لةوة هةية شت سَي دوو،

 ئيش اليةن هةندي مونةزةمانةي شتة ئةو هةندي ئةكةم ئةوة باسي بكةم قسةكامن موراجةعةي ئةطةر

 راسيت نةوت، داهاتي لةسةر تر، خالَيكي اوةتةوة،طةِرنة بةتةواوي متمانة هَيشتان ماوة، ئةوة ئةكةن

 قةرز بؤ ئةضَي مليؤني (140) باقياتي مووضةية، بؤ دارايي وةزارةتي بؤ دَي ئةوةي نةوت داهاتي ئةكةمةوة

 شةريكاتي لةسةر حيساباتانة، رةقةم ئةو سةر ئةضَيتة فرؤشتين لة هةر دارايي، وةزارةتي رووناكاتة

 بؤ خةريكني ناوخؤ وةزيري رَيبةر كاك سةرؤكايةتي بة هةية ليذنةيةكمان يزانيار بؤ سكوريةتي

 ئةجنومةني لة بَي باوةرتان هةية ئَيوة الي ئةوةي ضونكة ،نةتيجةين ضاوةرَيي و ئةوانة ةجةيموعال
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 ضاكسازي ئةوةي بؤ ثةرلةمانة ثشتيواني بة ثَيويسيت هةرَيم حكومةتي ئةكرَي، باس رؤذانة وةزيرانيش

 ئَيستا مةوزوعي زرويف نابَي، شانسي ضاكسازي موعارةزةشةوة، بة بةطشيت اليةنةكان دةعمي بَي بكات،

 ئةجنومةني لة هةية جةمعي دةستة ئريادةيةكي هةية، ةتيني بكرَي، ضاكسازي ئةوةي بؤ يارمةتيدةرة

 ةيني خياليف عَيكيمةوزو وةزيران ئةجنومةني لة ئةكرَي كؤبوونةوةكاني لة و نيامدَل لَيي ئةوةي وةزيران،
 ضاكسازي، بؤ حكومةت بةرنامةي بة هةية ئيلتيزاميش هةية، تةواو موتابيقي َيمبَل وامنتئة ،اكسازيض لةسةر

 رووي لة حاشا بكةن، لةسةر قسةي ة،هةَل بة مةيكةن هةبوو نوقستاني ئةطةر ئَيوةية، ثشتيواني ماوة ئةوةي

 و ئابووري باري خراثة، كخةَل نةفسي وةزعي كة زروفة ةول تايبةت بة مةكةن، بةسةر موزايةدةمشان ئَيوة
 تاقي بوون موعارةزة كة هةية ساَل دة تةجروبةي بَي، تةزامووني ةتةكةيمةسئولي ئةبَي خراثة، سياسي

 ئيش بةيةكةوة نةيبيسيَت، ثةرلةمانة لةو ئةكرَي باسانةي و قسة ئةو كةسي هيض ناكةم وابِر ئَيستا كرايةوة،

 بةرامبةر كرانةوة نةبَي بةرنامةية ئةو سايةي لة ئَيمة ئةطةر ئةكةم، دووبارةي سةريعي بة بَي،ئة باش بكةين

 لة كردووة ئازاد بازرطانيمان و ترانزيت نةدةبوو، ةيمالي وةزارةتي بؤ داهات انةوةيطةِر نةدةبوو، بةغدا

 و ئيدار يةكةي و (80 و 70) بة عيالقةي كة هةية ئيش هةندَي سةركةوتووين، ئَيستا رادةي بةو سنوورةكان
 بؤ هةية ش(80 و 70) الي ئريادةيةك دةقةية ئةو تا ردنوو زؤر فةني مةسائيلي كة هةية تةنزميي هةيكةلي

 نةفةس ئيشانة ئةو هةموو بكةين، جدةم بؤ قةرارةكةي ماوة خانةنشيين لةسةر يةكطرتن، بؤ بوونةوة نزيك

 هةاَل، بة مةيكةن بةاَلم ،بطرن رةخنة ئةكةين، ةشهةَل ناكرَي، كتووثِر ياريبِر بة ضاكسازي ئةوَي، درَيذي

 سوثاس.
 سةرؤكي ثةرلةمان:حسَين/  قيفا بةرَيز د. رَيواز
 فةرموو. سوثاس،

 سةرؤكي ديواني ئةجنومةني وةزيران: /عثمانئومَيد صباح  بةرَيز
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 بكةين، لةسةر قسة هاتووين بؤي ؤئةمِر بابةتي سَيهةر لةسةر ناويم لة ئيشةي ئةو حوكمي بة ئةمةوَي

 ئةيانةوَي هةية قسةيةك بةغدا، لةطةل طفتوطؤ مةسةلةي لةسةر تةبيعي ئةكةم، ثَي دةست بةغدا لةوةي

 بةهانةيةك هيض تةواوة، عةكسةكةي بةغدا، لةطةَل رَيكبكةوَي نايةوَي هةرَيم كة بكةن دروست ئاوا رةمسَيكي

 لة كراوة هةرضي داواي كراوة، ضي ئةكةم باس يةك يةك ثَيش، نايةتة عَيراق ةاَلمب نةماوة، عَيراق بؤ

 لةو ئةبَي ئةبنةوة، ثةشيمان ئيتيفاق سةر دَيتة كة بةاَلم فةرموو، وتوومانة كراوة دةستوور ضوارضَيوةي

 دةستبةكار 15/7 لة كابينةية ئةو يووة،دةربِر مرونةتَيكي هةموو هةرَيم حكومةتي تَيبطةين ضوارضَيوةية

 كابينةيةكي ومتان بةغدا، بؤ ضوون طةورة وةفدَيكي و جَيطرةكةي و حكومةت سةرؤكي 16/7 لة بووة،

 خؤمان ثرؤثؤزةلي هةرَيم حكومةتي وةكو 2019-7-25 لة رَيكبكةوين، ئةوةية ئَيمة نةفةسي و تازةين

 دكتؤر و غةزبان سامر ئَيرة اتنةه عَيراق ثَيشووي وةزيراني سةرؤك جَيطري هةردوو كرد، عَيراق تةقدميي

 تر ئةوةي بكرَي، ضارةسةر ضؤن كة هةرَيم دةرةوةي يةكانييكوردستان ناوضة بة تايبةت يةكيان حسني، فوئاد
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 بابةتة ئةو يووةدةربِر انممهةرَي ئيستيعدادي بكرَي، ضارةسةر ضؤن نةوتي و مالي مةسةلةي بة تايبةت

 لة كرد، نيشان دةست خؤمان نوَينةري كردووة، دروست ةمانليذن دوو ةوة 25/7 لة بكرَي، ضارةسةر

 كرد داوامان تر جارَيكي 1/9 لة نةكراوة، دةستنيشان عَيراق حكومةتي نوَينةري ئَيستا تا 25/7/2019

 و حكومةت سةرؤكي جهودانةي ئةو نةتيجةي لة 1/12 لة بدةنةوة، هةرَيم جوابي كردووة، ئيتيفاقمان
 ةوتنَيك،كرَيك طةيشتنية خةت، سةر هاتةوة عَيراق موتةحيدة ئومةم جهودي و حكومةت سةرؤكي جَيطري

 هةية تر قسةيةكي بوو، دؤالر (68) بة نةوت ئةوكاتة طةلن، نوَينةري ئَيوة بيشارينةوة، ةيني شتَيكمان هيض

 لة ة،يني وا ت،ئةكا تةسليمي بووة هةرزان ئَيستا ناكات، تةسليمي بوو طران نةوت ئةوكاتي ئةلَين هةرَيم لةسةر

 هةزار (200) ئةو بكةين، بةغدا بة تةسليم بةرميل هةزار (250) ئامادةين ئَيمة كراوة ثرؤتؤكؤلَيك 1/12

 ئةي بذية؟ ضي بة هةرَيم حكومةتي بةاَلم بَي، شةريكةكان موستةحةقاتي بؤ ئةمَينَيتةوة تر بةرميلةي

 ئةوانيش بدرَي بةرميل هةزار (250) كرا قئيتيفا ئةوة لةبةرامبةر ئيستيسماري؟ و تةشغيلي دجةيوبو

 عادل بةداخةوة بةاَلم ةوة، (20) موازةنةي قانووني مةشروعي ناو ضووة بدةن، دؤالر مليؤن (900) مانطانة

 ئةو قانووني سةبةبي بَي 16/4 لة هات، رؤناشؤك مةسةلةي سفر، سةر هاتينةوة و دا ئيستيقالةي عبداملهدي

 خؤيةتي جَيطةي 16/4 لة تر جارَيكي يان،بِر 2020 مانطي سَي هةر و 2019 بؤ ئانادرا بوودجةي بةشة

 بة زؤر و كردووة ئَيمةيان وةفدي سةرثةرشيت وكيانوهةرد بكةم قوباد كاك و ئاوات كاك لة خؤشي دةست

 16/4 لة يووة،دةربِر زؤريان ئيلتيزامي و زؤر كاتَيكي و كردووة ئَيمةييان وةزعي سةرثةرشيت ثرؤفيشناالنة

 دجةيوبو بؤ دانيشتني، يانلةطةَل بووين، بةغدا لة 19/4/2020 لة ئَيمة يبِر ئَيمةيان دجةيوبو ةك

 قانوون، بة موستةعدين تانة،لةطةَل دةستوور سياسية، ئةوة تيانوو زؤر قسةي دواي يووة؟بِر ئَيمةتان

 ئةو بيضةسثَييَن، هةيبوو ثةيامةي ئةو خؤي ئاخريي لة ويسيت عبداملهدي عادل وةزيران سةرؤك ئةوكاتةي

  جار شةش ئَيستا تا لةوكاتةوة هةبَي، قانووني و ستووريد سةبةبَيكي بَي ضةسثاندي بوو يادَل لة نيةتةي

 قسةي ديقةت بة هةية، كوردستانيشةوة ثةرلةماني بة عيالقةي هةية وزوعَيكةم ،توطؤطف بؤ ضووينةتةوة

 بةثَيي هةرَيم، ةكانييدةستووري مافة لة زةربةية ةورةترينط ية،مالي ئيدارةي قانووني ئةويش بكةين لةسةر

 بةغدا لة كورد وةزيرةكاني بةسةر داخةوة بة بةغدا لة ةوتَيثةري ئَيمة نوَينةراني بةسةر كة قانوونة ئةو

 موحافةزةيةك وةكو ة،يني جةيودبو داناني مايف كوردستان هةرَيمي 2019 ي (6) رةقةم قانوونة ئةو بةثَيي

 بة ثَيويستمان قانوونة، لةو دان تةعن بؤ ناوة هةنطاومان ئَيمة ئةكةم تكا كراوة، هةرَيم لةطةل تةعامول

 يية،ن موازةنةي داناني حةقي كوردستان ثةرلةماني َيئةَل قانوونةكة ناو لة كوردستانة، ثةرلةماني ثشتطريي

 ةييمالي وةزارةتي بؤ نبينَير حكومةت لةطةل بكات ئيعداد دجةكةيوبو كوردستان ثةرلةماني َيئةب

 شَيوةية بةو ئيتيحادي، دجةيوبو لة بةشَيك ئةبَيتة ئةكةن، قةيموسادة تةختيت لةطةل ئةويش يحاديئيت

 تري دةستووري خروقاتي كؤمةَلي سةندراوة، كوردستان ثةرلةماني لة دةستووري مايف طةورةترين ئَيمة

 هاتة مةوزوعيك نةتيجة لة ة،يمالي ئيدارةي قانووني نبكةي لةسةر ئيشي بةثةلة بابةتانة لةو يةكَي تَيداية،

 بةغدا لة خوارد سوَيندي حكومةت شةوةي ئةو بوو، بةكار دةست عَيراق تازةي وةزيراني سةرؤك كة ثَيشةوة
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 ئينتاجي نةوت لةسةر كردووة، بابةتانة ئةو لةسةر قسةمان ين،بِرردة خؤمان ةتييني ئةوةي بؤ بووين،

 بةرميل، هةزار (467) بة كرا تةسبيت كاتة ئةو ئةكات باس بؤتان ئامانج دكتؤر ستائَي كوردستان هةرَيمي

 و كولفة بؤ هةزار (193) مايةوة، بةرميل هةزار (437) حمةلي، ئيستيهالكي بؤ بةرميل هةزار (300)
 ةطةلل فرؤشتين، و توركيا، بؤ يكردن لنةق شةريكات، ئةرباحي ئيستيخراج، كولفة، ثَينج بؤ موستةحةقات

 بؤ هةزار (30) واتة بةرميل، هةزار (193) بة ئةكرَي مةزندة كة ةوتنيكرَيك عَيراقي نةوتي وةزارةتي

 عَيراق لةطةل ئةمَينَيتةوة، بةرميل (244)  شةركة، موستةحةقاتي و كولفة بؤ (193) حمةلي، ئيستيهالكي

 عةرز خيارمان هةردوو فةرموو، ةوتن ثارةي فةرموو، ئةوَي نةوتان وتوومانة كردووة، قسةمان سةراحةت بة

 لة سيناعي تةحيت نيةيووب كة تَيطةيشتووة عَيراق هةية، تريش شتَيكي ية،ين مانع هيض كاميان كردووة،

 هةية، تةسويقي و حةفر شةريكةي خؤي هةية، ئينتاجي شةريكةي خؤي عَيراق خاسة، قيتاعي هي هةرَيم

 ئةو خاس، بؤ ئةطةرَيتةوة ئَيمة هي بةاَلم ئةطةرَيتةوة، ةتدةوَل ؤب عَيراق لة نةوتي قيتاعي كداريموَل كةواية

 ض ئةكةينةوة دووبارةي ئَيستاش ئةوَي، نةوتيمان ئرياداتي وتيان خؤيان ئةخري لة هةبوو، ئيختيارة دوو
 ة،تةفاسيل ئةوة نةهَيشتؤتةوة، عَيراق بؤ بةهانةيةكمان هيض ئةلَيني بةَلطةوة بة ئرياداتةكةي، يان نةوتةكة

 مالي قانووني لة (27) ماددةي بةثَيي طفتوطؤين، لة هَيشتان مالي اليةنيلة ئةكةينةوة، دووبارةي ئَيستاش

 ئةوان موستةعدين، بةاَلم بكات، تةسليم نةوت بكات ئيلزام هةرَيم حكومةتي يةين نةسَيك هيض ئَيستا ئةلَي،

 (400) مةسةلةي لةسةر طفتوطؤين، لة دووبارة مالي نيةلةالي ة،يني مانع وتوومانة نةوتي، ئرياداتي ئةلَين
 بكات، دابني ساَل دة بؤ هةرَيمي ثَيداويسيت هةموو مليارة (400) ئةو ئةوةي وةكو كرا، ثرسياريش مليارةكة

 ئةو بكةن، تريش ثرسياري نةبوو وازحيش قسةكان ئةطةر ةتة،يشةفافي و ضاكسازي كابينةية ئةو عينواني

  ئةو 31/5 لة نةهات، يشثَينج مانطي لة نةهات، عَيراقةوة لة ثارةيةك هيض وارض مانطي لة مليارة (400)

 ) و  مليؤن (333) ئةكاتة دؤالر بة نارد، مليارةكةيان (400) جةذن ثَيش لة ،كردبوو دابةش مووضةمان كاتة
 لة دَي كة ودجةيوب ئةو ئةوةي لةبةر ئةكات، قةتعي عَيراق وخؤةراست ملياري دة نزيكةي هةزار، (333

 بانكة ئيحتياتي نةما دجةيوبو ئةوةي لةبةر هةرَيم حكومةتي 2014 لة خؤي كاتي  مةركةزي بةنكي

 ئيزن ئةوةي بَي هَيناوة، بةكاري حكومةت بانكانة ئةو ئيحتياتي بووة، هةرَيم مةركةزي بانكي لة ةكانيئةهلي

 هةرَيم حكومةتي 2016 لة هةرَيم، رلةسة قةرزَيكة ئةوة بدرَي، مووضة ئةوةي بؤ وةرطرَي ماَل خاوةن لة

 بةو بدرَيتةوة ثارة برَيك مانطانة كة ةوةيمةركةزي بانكي رَيطةي لة بانكانة ئةو لةطةل كردؤتةوة ئيتيفاقي

 بانكي راستةوخؤ دؤالر مليؤن (381) ئةينارد عَيراق ثارةي ئةو بؤية هاتووة، بةكار ئيحتياتي بانكانةي

 (400) كةواية بدةنةوة، ةرزةكانيانق ئةوةي بؤ بانكانة بةو ئةيدايةوة يبِرئة لَي مليؤني دة خؤي مةركةزي
 ةكان،ييئةهل بانكة قةرزي دانةوةي بؤ ئةكرَي قةتع وخؤةراست مليؤن دة ئةكا، مايؤن (333) مليارةكة

 مانئةويش كردبوو، قةرز دؤالرمان مليؤن (138) ئَيمة ضوار مانطي مووضةي بؤ دؤالر، مليؤن (323) ئةمَييَن

 (400) ئةوة هينايةوة، بةكارمان دامان مانطةي ئةو مووضةي بؤ ئةويش مايةوة، مليؤن (185) دايةوة
 داهامتان سةرضاوةي سَي ئَيمة ضوار مانطي مالي واقيعي سةر بَيينة ئةطةر قةيران كاتي سةر بَيينة مليارةكة،
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 (381) عَيراق سفر، لة بوويةوة يكنز سةرضاوة هةرسَي نةوت نرخي دابةزيين  و رؤناؤك مةسةلةي هةبوو،
 بةهؤي ،بوو ناوخؤ داهاتي دؤالري مليؤن (244) ي،بِر بوو ئَيمة داهاتي ي %51 كة ئةنارد دؤالري مليؤن

 (300) ةيمالي وةزارةتي بؤ بةس ئَيمة كة نةوت سفر، لة بوويةوة نزيك تيجاري وةزعي راطرتين و رؤناؤك
 مووضة بؤ تةنيا ضوار مانطي لة سفر، هاتةوة ضوار مانطي لة ئةويش ،ئةكرد تةرخان دؤالرمان مليؤن

 نزيكي، دؤالر مليؤن سةد بوو، دةست بة دؤالرمان مليؤن (90) تةنيا بوو، دؤالر مليؤن (755 ) بة ثَيويستمان

 سَي هةر ضوار مانطي لة كرا؟ ثةيا ضؤن ضةذن ثَيش لة درا مووضةي ئةو ئةي بوو، عةز %90 نزيكي

 مووضةيةك ئةوةي بؤ كرد موستةحيلي حكومةت سةرؤكي درا؟ مووضة ضؤن بوو، وشك تداها سةرضاوةي

 لة بةشَي ئةوةي بؤ موفاوةزات كةوتة نةوت شةريكاتي لةطةل ساهةَل هةنطاو يةكةم بدرَين جةذن ثَيش

 داهات وةك دؤالرمان مليؤن (375) نزيكي مفاوةزاتة ئةو نةتيجةي لة بكةن، تةئجيل خؤيان موستةحةقاتي

 مليؤن (150) بكات، قةرز ئةوةي بؤ نةوت شةريكةي لةطةل كرد مفاوةزاتي تر جارَيكي دوو، هاتةوة، ؤب

 ئةو لةطةل طشيت كؤي بَي هةرضؤنَي تةحالوفةوة و ناوخؤ داهاتي رَيطةي لة كرد، قةرز تريشمان دؤالري

 حكومةت سةرؤكي الر،دؤ مليؤن (755) بووة كرد قةرزمان ناوخؤ موستةمسريين لة دؤالرةي مليؤن (138)

 دواي مانطي مووضةي كرا، ثةيا دؤالر مليؤن (755) تواني بَي هةرضؤنَي جةذن ثَيش دابووي وةعدةي ئةو

 (155) ئةويش مووضة، بؤ %34 ئةيكرد زةكةيرعة كة ئةكرا تةئمني ثَي دؤالرمان مليؤن (500) تةنيا ئةوة
 كؤبوونةوةي ايود لة بوو، ناوخؤ داهاتي شَيكيبة بوو، نةوت داهاتي بةشَيكي بوو، مليارةكة (400) هي

 ثَيشنياري بؤية زؤرة، كرد ئيستيقتاى %34 كرا لةوة باس وةزيران ئةجنومةني كؤبوونةوةي لة زؤر، يةكجار

 حكومةت سةرؤكي ، %79 بة بيَب ئةوةي بؤ (،600) بة بكرَي و بكرَي قةرز تر مليؤن (100) كرا ئةوة

 ئةيانةوَي كراون، ئةوانةي ضاكسازي مةسةلةي سةر بَيمة بكات، ثةيا تر ؤنيملي سةد ئةبَي كة كرا تةكليف

 داهات لة ضاكسازي باسي با نةتيجة، و بريار هةموو ئةو طةيبةَلبة يية،ن وا مووضةية، لة ضاكسازي بةس َينبَل

 مةسةلةي ةل سةرةكيمان هةنطاوي سَي نةوتي داهاتي هةية، نةوتي غرية و نةوتي داهاتي نةوتةوة، لة بكةم،

 طرَيبةستةكاني موراجةعةي دراوة ياربِر وةزيران ئةجنومةني بريارَيكي بة هاويشتووة، نةوت لة ضاكسازي

 هةندَي سوثاسي كراوة، تسدرو بؤ ليذنةشي طومرطي ئيعفائاتي و باج و خةرجي رووي لة بكرَيتةوة نةوتي

 بة ثَيداضوونةوة بتوانني ضؤن كة ؤكةبري رووي لة بوون ئَيمة هاوكاري ئةكةم ثةرلةمانة لةو هاورَيش

 بةراسيت بكةين، طومرط و باج و خةرجي رووي لة ثَيداضوونةوة واتة بكةين، نةوت سَيكتةري خةرجي

 ئةو سوثاسي جدين، جَيطرةكةي و حكومةت سةرؤكي بةرَيز ،بكرَي ثَيداضوونةوة ئةبَي زؤرة، نةوت خةرجي

 حيسابَيكي نةوت، لةسةر هةر دووةم ثرؤذة، و بريؤكة رووي لة كردووة ئَيمةيان هاوكاري ئةكةم بةرَيزانةش

 ئةضَيتة نةوت داهاتي نةبووة كابينةية ئةو ثَيش كوردستان، هةرَيمي حكومةتي ناوي بة كراوةتةوة فةرمي

 ئةوةي و ئةدرَي يةكانيوشتوسر سامانة رَيطةي لة شةريكةكان موستةحةقاتي رَيطةي لة حيسابةوة، ئةو ناو

 سامانة ناو سَيكتةرةكاني خودي كردووة ئةوة لةسةر ئيشيمان دارايي، وةزارةتي تةوةئةضَي تريش

 بؤردي ئةمانةوَي نةوت خودي فرؤشتين و كردن نةقل سَيكتةري لة بكرَي، تَي ضاكسازي يةكانيوشتوسر
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 بؤ طومرط و باج تةفاسيلي نةوت، سَيكتةري لة طرنطن هةنطاوي بكات، بابةتانة ئةو سةرثةرشيت حكومي

 لة خةلةل ئةزانني باش باش طومرط، مةسةلةي نةوتي، شةريكاتي مةسةلةي لة دَيلم جَي ئاماجني دكتؤر

 ضؤن كة بووة ئَيمة يارمةتيدةري و هةبووة تةئسريي زؤر ئَيمة، بؤ ناردووتانة هةبووة، راثؤرتان كوَيية،

 لةسةر دا يارمانبِر و كرد كؤبوونةوةيةكمان دوو مانطي لة رَيكبخةينةوة، طومرط مةسةلةي بتوانني

 و قاضاغضيةتي يةكةم، بكةين، كؤنرتؤل ةكانيسنووري ةخاَل مةسةلةي هةنطاو سَي بة طومرطةكان مةسةلةي
 دياردةية ئةو ئةوةي بؤ ناوخؤ وةزارةتي و رَيبةر كاك سةرؤكايةتي بة كرد دروست ليذنةيةكمان حدود، زةبيت

 تيمَيكي كردؤتةوة لةوة بريي حكومةت ،عةسكةري فةريقَيكي ،كراوة دروست فةريق دوو بكرَي، بنرِب ئةبَي

 خاَلة لة وةزارةت ثَينج ئةوةية ئةساسي موشكيلةي يةكانيسنوور خاَلة لة كراوة، دروست ئيداري و عةسكةري

 هةيئةيةكي كردؤتةوة فكرمان بؤية يةكةوة، بة ةيني بةستةرةوةك هيض بةاَلم ئةكةن، ئيش ةكانيسسنووري

 لة ةييويباَلثةرشو لةو جؤرَيك ةئةو ببةستَيةوة، ثَيكةوة وةزارةتةكة ثَينج هةر كة وديحد مةنافيزي

 ثةسند وةزيران ئةجنومةني كؤبوونةوةي لة ماوةتةوة حازرة نيزامةكةي ئةكات، ضارةسةر هةية مةرزةكان

 ئةكات وا ياربِر سَي لةطةل هةية قانوون دوو كراوة، قانوون بة طومرطي ئيعفائاتي مةسةلةي دوو، بكرَي،

 زؤر ئيستيسمارة، قانووني ،بكرَي تةعديل ئةبَي قانوونانة ةوئ بكرَي، ئيعفا طومرطي داهاتي زؤري بةشَيكي

 ثَي طومرطي ئيعفائاتي بةش ساَل سي و ساَل بيست ئةوةي بؤ ئةهَيلَيتةوة %5 ئةكا تةواو %95 هةية ثرؤذة

 مةسةلةي بؤ ثةرلةمان ئةينَيرينة كراوة حازر نوونيقا مةشروعَيكي بدةن، ارمةتيماني فةرموو بكات، داخل

 بة ئةدرَي زؤر ئيعفائاتي كات بةزووترين قانوونة ئةو سناعي، ئيستيسماري قانووني دوو، طومرطي، ئيعفائاتي

 ئةو كراوة كة نةوت عةقدةكاني وةزيران ئةجنومةني قةرارَيكي سَي، ية،ين موستةحةق كة كةس هةندي

 كؤمثانيايانة ئةو لةطةَل دراوة بريار وةزيران ئةجنومةني لة طومرط، و زةريبة لة راونك ئيعفا كؤمثانيايانة

 كردؤتةوة، لةوة ئةكيدي تر جارَيكي 2015 ي (607) قةراري كراوة، عةقد ضونكة ،بكةين طفتوطؤؤ

 طةيةبِر بةو ةثَيداضوونةو و بكرَيتةوة كؤمثانيايانة ئةو لةطةل مفاوةزات ئةبَي ضوار مانطي لة داوة بريارمان

 لة كراون، ئيعفا نَيودةولةتيانةشن كؤمثانيا ئةو لةطةَل كؤمثانيايانةي ئةو هةموو نا، خؤيان بةس بكرَي،

 و ئامانج دكتؤر كاك ئَيمة ليذنةي كردنةوة، بةجَي جَي بواري ضؤتة ةوداو بريارمان هةرَيم حكومةتي
 و (13) ذمارة بة عيالقةي تر بريارَيكي كراوة، طفتوطؤ شةريكة بة شةريكة ةكانيسروشتي سامانة وةزارةتي

 ثَينج ئةو ئةكةين، ئيعفاي ئَيمة بكات داخل هةرضي عَيراق كة هاتووة عَيراقةوة لة ي (380) برياري

 طومرطي ئيعفائاتي زؤري بةشَيكي بكةين كؤنرتؤل ثَينج ئةو ئةطةر بريار سَي و قانوون دوو مةوزوعة

 كة ةوة(92) لة هةرَيم حكومةتي شَيوةية، بةو طرَيبةستةكانة، مةسةلةي بةتبا سَييةم خوارةوة، ئةهينينةوة

 دواي كردووة، تةقديم خةدةماتةكاني كؤي ةية 2018 وابزامن ى 2016 سالي تا بووة دروست حكومةت

 طرَيبةست تايبةت، كةرتي بة بدرَي ئةكرَي تةقديم طومرطةكان لة خةدةماتانةي ئةو هةبووة تةوةجوهيك

 وةرطريَي رةمسَيك موقابيلي لة بكات، تةقديم خةدةماتة ئةو تايبةت كةرتي كؤمثانياي ئةوةي بؤ كراوة

 لة زياترة، طرَيبةست (21) ئَيستا تا طرَيبةستانة ئةو هةرَيم، حكومةتي بؤ بةشَيكي و كؤمثانيا بؤ بةشَيكي
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 و ةيمالي وةزيري و جَيطرةكةي و حكومةت سةرؤكي لةطةل بؤيان، كراوة دروست ليذنةيةك سَي مانطي
 ئةجنومةني كؤبوونةوةي دواي كرد، قسةمان مةبدةئةكان لةسةر ئامانج دكتؤر كاك و تةختيت وةزيري

 ئةبَي بلَي يةين ئةوة دذي كةس هيض وةزيران ئةجنومةني كؤبوونةوةي ناو لة ئةنَيرين، نةتائيج وةزيرانيش

 ضارةسةر طشيت مةسلةحةتي لة شَيوازَيك بة انةطرَيبةست ئةو هةية ئريادة بَي، خؤي وةكو طرَيبةستانة ئةو

 ناوي بة شت زؤر داناوة، بؤيان زةوابتمان ترانزَيت بؤ حدود، زةبيت بؤ ليذنةيةك شتة، سَي طومرط بكرَي،

 كة طومرطةكان و ةيمالي وةزارةتي ضؤتة وةزيران ئةجنومةني لة دركرد ئةمرَيكمان ،كوردستان هاتة ترانزَيت

 كراوة دروست باش زؤر ليذنةيةكي زةريبة، مةسةلةي ئةكرَي، غةرامة ئةجينا رةوة،ةد واتةبِر ئةبَي ترانزَيت

 نةلَين هةر بكةم ثَي ستةد داهاتةوة لة با ومت شةريكات و نةوت كؤمثانياكاني لة باج كردووة، ئيشي و

 بوو، باش زؤر ثرؤثؤزةلَيكي ئينتةرنَيت، شةريكاتي لة ئيتيساالت، شةريكاتي لة باج ضاكسازي، و خةرجي

 وةزيران ئةجنومةني لة يارةكانيشبِر دا، باشيان ياريبِر زؤر ئةكةين، تيمةكةي و ئامانج دكتؤر سوثاسي

 تيؤرراث لة رسوومات، سةر دَيمة كرد، باس زةريبةم و طومرك ئةكات، باسي ئامانج دكتؤر و كرا ثةسند

 ماترسو وةرئةطرين، سوماتر ضةند بزانني نويستما كابينة ئةم بؤ هاتني كة كراوة، وماترس باسي خؤتانيش

 ئةكات، شكةشثَي خزمةتطوزاري (407) هةرَيم حكومةتي وةرئةطريَي، خزمةتطوزاري بةرامبةر لة

 جَيطري بةرَيز ثةرشيتسةر بة ليذنةيةكي بؤية تَيداية، نارَيكي وماترس وةرئةطرَي، رسومات ئةوة لةبةرامبةر

 لة كردووة ثةيا شارةزايي زؤر قوباد كاك كردووة، بابةتة ئةو لةسةر ئيشي جدي بة زؤر كة مةتحكو سةرؤكي

 بؤ سوودي و كرد ئيشي ديقةت بة ،حكومةت سةرؤكي جَيطري بؤ دواتر و بووة لةوَي بةدواداضوون فةرمانطةي

 هةندَي لة ةكة،يخزمةتطوزاري لةطةَل ناطوجني وةرئةطرين ماتةيرسو ئةو شوَين هةندَي لة هةبوو، ئَيمةش

 وماتانةرس ئةو زؤربةي خبرَي، رَيك ئةبَي عةكسةوة، بة هةندَي و كةمة نرخ و زؤرة خزمةتطوزاري نشوَي

 ئاو وماتيرس كؤكردنةوةي مةسةلةي ئةكات، تةبابة ئةو لةسةر ئيش ئَيستا قوباد كاك تايبةت، كةرتي دراوةتة

 ثةسند رتةكةيؤراث ؤتايداية،ك لة ئيشةكاني ئةكةينةوة، بابةتة ئةو موراجةعةي تايبةت، كةرتي دراوةتة

 و طومرط و زةريبة و نةوت متانو بكةينةوة كؤي بَيني ئةطةر ئةنَيرين، بؤتان نوسخةيةكيش و ئةكرَي
 (755) خانةنشينية، و ةدةرماَل ثَينج مووضة مةسةلةي ،خةرجي لة ضاكسازي مةسةلةي سةر نةدَيي ومات،رس

 كةس (1255000) بةسةر ئةكرَي دابةش دؤالرة يؤنمل (755) ئةو مووضةية، بؤ مانطانة دؤالر مليؤن

 ئةو سةر ئةكاتة دابةشي عاديالنة بة دؤالرة مليؤن (755) ئةو دَيت ضاكسازي ياساي بؤية ئةكرَي، دابةش

 هةنطاوةكان باسي ئةكةم حةز ئةكات، طرنط شيت ثَينج لةطةل مامةَلة ضاكسازي ياساي كةسة، (1255000)

 سةربازيية، سلكي بؤ مليؤن سةد زياتر مانطانة سةربازي، سلكي سةلةيمة يةكةم، كراوة، ضي بكةين

 كؤبوونةوةي لة هةرَيم، حكومةتي طرنطانةي زؤر هةنطاوة لةو يةكَيكة (80و70) يةكةكاني رَيكخستنةوةي

 (80 و 70)و ثَيشمةرطة وةزارةتي ميالكاتي و هةيكةليةت ئةبَي درا بريار ثَيشمةرطة بااَلي بؤردي ئةخريي
 ئةوة لةسةر ياربِر ثَيشمةرطة وةزارةتي ناو لة بكرَيتةوة، تةنزيم ئةبَي ميالكيشةوة رووي لة بَي، هةيكةل يةك

 لة ثَيشمةرطة، خانةنشيين منوونة بؤ تر، وةزارةتةكاني بؤ بطوازرَيتةوة ئةبَي هةية سَيكتةر زؤرال دراوة
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 تا شةهيدان ة،يمالي وةزارةتي بؤ وازرَيتةوةبط ئةبَي ية،(80و 70) يةكةكاني ناو لة ثَيشمةرطةية، وةزارةتي

 ئةبَي ثةكةوتة شةهيدان، وةزارةتي بؤ بطوازرَيتةوة ئةبَي وةرئةطرن، ثارة ثَيشمةرطة وةزارةتي لة ئَيستا

 حيماية، مةسةلةي دوو، سةربازيية، سَيكتةري رَيكخستنةوةي ةتي،يكؤمةاَلي كاروباري بؤ بطوازرَيتةوة

 خبرَيتةوة، رَيك ثاسةوانيش رَيكخستنةوةي ةويثةيِر نذجة دواي واية ياربِر و كراوة ئامادة ثةيرةوَيك

 قيشوةندوس تةئسيسي كراوة، ئيقرار داخيليشي نيزامي كراوة، ئيقرار قةكةيوسةندو خانةنشيين مةسةلةي

 ةمووه كة شوَينةي ئةو بربَيتة ئةوةي بؤ ،كراوة ثةسند تةقاعوديش موديرعامي ةتييهةيكةلي كراوة، ئيقرار

 كردووة، ثَي دةسيت ةيمالي وةزارةتي موةزةفني بةندي ثلة رَيكخستنةوةي كؤببَيتةوة، لةوَي هةرَيم تةقاعودي

 قةيرانة ئةو ثَيش لة دؤالر مليؤن (200) نزيكةي كردووة، لةسةر ئيشمان تةشغيلي دجةيوبو لة ضاكسازي

 بوودجةي ئةوةي بؤ ،نةبووة يكرتؤنيئةل سيستةمَيكي بةاَلم بووة، وةزارةتةكان تةشغيلي دجةيوبو بؤ

 بة وةزارةتةكامنان راستةوخؤ ئَيستا ةاَلمب ديوان، ئةهاتة وةزارةتةكان واكاريدا جاران رَيكبخاتةوة، تةشغيلي

 و رَيكرت و باشرت تةشغيلي بوودجةي ئةكات وا كة ئةليكرتؤني سيستةمي بة كردووة رةبت ةيمالي وةزارةتي
 ئيستيسماريش دجةيوبو نادات، طةندةلي و دان بةهةدةر بة رَيطة سيستةمة ئةم بكرَي، سةرف تر عيسةر

 باش لةطةل ئةكةم ئومَيد ئيستسماري بوودجةي مةسةلةي بؤ كراوة دروست بااَل ردَيكيث كراوة، لةسةر ئيشي

 و ةتيهيكةلي لة ضاكسازي بابةتي بكةين، ثرؤذةكان بة دةست هَيواش هَيواش دارايي دؤخي بوونةوةي
 بةاَلم ،هةية خزمةتطوازار هةزار (33) ئةدةمَي، منوونةيةكتان دامةزاندن، لة هةية ةتَيكيعةشةوائي ات،ميالك

 ئةوةي بؤ كرد ترمان شتَيكي ئةبَي، زةمحةت زؤر خبةيتةوة رَيكيان ئةطةر هةية، موهةنديس هةزار (11)

 تةمةنيان فةرمانبةران زؤربةي نئةزان بكةين، لةطةل ةيمامةَل زؤرة عةدةدة ئةو ضؤن بكةين ئةوة ديراسةتي

 ميالكاتي و يةتيهةيكةل دووبارة دا ترمان بريارَيكي بؤية طرفتة، ئةوةي ة،ساَل (40 بؤ 30) نَيواني لة

 دوو ضاكسازييةكانة، طشيت كؤي تةقريبةن ية،(33) ليذنةي مةسةلةي كة رَيكبخةينةوة هةرَيم حكومةتي

 ئةكةم حةز كرا، لةسةر قسةي كة عةسكةري تةرقياتي سةلةيمة دةمةوة، جوابي ئةطةر مووحةدةد ثرسياري

 لةسةر................ بكةم قسة تةفسيل بة بكرَي ئةطةر
 سةرؤكي ثةرلةمانحسَين/  قيفا بةرَيز د. رَيواز
 فةرموو. تةرقيات، لةسةر كردووة ثرسيارتان زؤربةتان بةرَيزان
 وةزيران: سةرؤكي ديواني ئةجنومةني/عثمانصباح  بةرَيز ئومَيد
 تا هةية، تةرقيات ليسيت دوو سالَيك هةموو كرابوو، ثةسند 2016 ليسيت نؤ  كابينةي بؤ هاتني ئَيمة .......

 يشي (20) نةكرابوو، ثةسند (19 و 18 و 71) هي 2019 لة كابينة بؤ هاتني ئَيمة كرابوو، ثةسند 2016

 بابةتة ئةو بابةتة، ئةم كردني حةسم و راسةدي بؤ كرد دروست ليذنةيةكمان ديوان لة هةستاين سةر، هاتة

 تؤ طرفتة، ناكرَي، ئيجباري تةقاعودي ثَيشمةرطة وةزارةتي لة ئَيستا تا يةك، هةية، شت دوو بة عيالقةي

 هةر خؤي ةكةييثاي لة نةكةين تةقاعودي كةسةي ئةو بكةي، ةيتةرقي ئةتواني ضؤن نةكةي تةقاعودي

 لةطةل هةية، يةكةوة بة رةبيت تةقاعود و يةييتةرق بؤية هةية، ةوةيايث بة رةبيت ةيتةرقي ئةمَينَيتةوة،
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 كردووة واي داعش ويفوزر بكةنةوة، ثَي دةست ئيجباري تةقاعودي ومتان كرد قسةمان ثَيشمةرطة وةزارةتي

 اكرَين بكةينةوة، ثَي ستةد تةقاعود ئةبَي هةرَيم حكومةتي برياري ئَيستا بةاَلم نةمَييَن، ئيجباري عوديقاتة

  ،ناردووة ياتييتةرق ليسيت ثَيشمةرطة وةزارةتي موشكيلةي بَي، تر كةسَيكي الي ثايةكةي و بكرَي ةيتةرقي

 بكةين، ةشيتةرقي بتوانني ئةوةي بؤ تةقاعوديش ليسيت وتوون ثَيمان نةناردووة، خانةنشيين ليسيت بةاَلم

 بة نَيردراوة ليستةي ئةو بَي، ناياسايي ناكةم تةوقيع شيَت هيض خؤشم نَيردراوة ليستةي ئةو دووةم، نوقتةي

 وةزيرانةوة ئةجنومةني لةاليةن بؤية تَيداية، ناياسايي حالةتي ومت ثَيشمةرطةش وةزارةتي لةطةَل كردن قسة

 بكةينةوة، يةكاليي ئةوةي بؤ بنَيرن تةقاعوديش ليسيت و بكةنةوة ثاك ليستة ئةو ومتان كرايةوة، رةفز

 بؤ تةرقياتانةي ئةو هةية، ةيثاي بة ويسيتثَي عةسكةري سلكي لة بَي سةرةوة بؤ رائيد لة ثلةيةك هةر سَييةم،

 زؤري هةرة زؤربةي ة،يثاي بَي بكةم يةيتةرق بتوامن ضؤن ية،ين ةييثاي بةاَلم ،كراوة تةرقية نَيردراوة ئَيمة

 (،80 و 70) يةكةكاني لة وةم،دو ةتي،يني هةبَي ةييثاي ئةبَي سةرةوة بؤ رائيد لة ة،يني قانووني ليستة ئةو

 لة ئَيمة يجةنةراَل كراوة ئةوة باسي هةبَي، ثايةي ئةبَي ئةكرَي، من روويبة روو قسةكة نايكا، ديوان ةلَينئ

 ئةكرَي، يةيتةرق ئينجا هةبَي ثاية و بكةينةوة ثَي دةست ئيجباري تةقاعودي ئةبَي زياترة، زؤر تانواَل

 لة زانكؤيانة ئةو بااَل، خوَيندني وةزارةتي لةطةل هةبووة ئيشكاليةتيان ةمقةَل و حةدبا زانكؤكاني مةسةلةي

 مةعيار دوو بة بااَل خوَيندني وةزارةتي زانكؤيانة ئةو هةرَيمن، ئيدارةي دةرةوةي ةكانييكوردستاني ناوضة

 نةكردووة، تر وةجبةكاني بة ئيعتريايف كردووة، وةجبةيان هةندَي بة ئيعرتايف يان،لةطةَل كردووة تةعامولي

 بةوةندة و ئةكةين وةجبة بةوةندة ئيعترياف ئةلَين ئةوان سةراحةت، بة بلَيني ثَي ئةوةتان ئةمانةوَي ئَيمة

 كردووة بؤيان ترمان كيتابَيكي بؤية بكةي، هةمووي بة ئيعترياف ئةبَي يان هةبَي، مةعيار يةك ئةبَي ناكةين،

 ئةو باَلا خوَيندني وةزارةتي عيلميةوة رووي لة ئةطةر ةيني مانيعات هيض وةزيران ئةجنومةني وةكو و

 ئةوةي بؤ يةين مانيعامتان هيض وةزيران ئةجنومةني لة ئَيمة بكات ثَي ئيعتريافيان و بكات ثةسند زانكؤيانة

 سوثاِس. بكرَي، يةكسان ةيانَلةمام
 سةرؤكي ثةرلةمان:حسَين/  قيفا بةرَيز د. رَيواز
 قانووني واية ثَيمان مالي، ئيدارةي قانووني لةسةر يةكةم هةية، تةعقيبمان سَي ئةدةين، دةرفةت سوثاس،

 ئةو لةسةر و كوردستان ثةرلةماني ةتةكانييسةالحي سةر كراوةتة تةجاوز 2019 ي (6) ذمارة ئيداري

 يمةحكةمة قانووني طوَيرةي بة ئةزانن بةاَلم بكةين، سكااَل ئةوةي بؤ ،كردبوو حازر خؤمان الئيحةي ئةساسة
 خؤي كاتي لة بدرَين لَي تةعين ناتوانَي كردنةوة بةجَي جَي مةجالي نةضَيتة قانوونَيك ئةوةي ئيتيحادي

 ،بوو دروست بؤ نيسابي كَيشةي مةحكةمةكة بوو، 2020-1-1 ثَيش نةبوو موشكيلةي هيض مةحكةمةكة
 ئةطةر مالي، ئيدارةي قانووني ةل تةعندان بؤ يةكةوة بة ئةبني هاوكار و ثشتيوان وةستاوة، داواكارييةكة بؤية

 طروثَيكمان كوردستان ثةرلةماني لة بووين دارايي ليذنةي سةرؤكي كاتَي لةوةي بَي هاوكارم ئامانج دكتؤر

 عَيراقي مالي ليذنةي لة كورد ئةنداماني ئَيستا وةكو بريمة لة بوو تَيدا يداريشيظهَي كاك وابزامن هةبوو

 موقارةنةي كة بةاَلم كراوة،ـ بةجَي جَي ئَيمة بؤ ناردوويةتي حكومةت داواكارييةكاني هةموو نووسيويان
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 ثةرلةماني لة كورد نوَينةري بؤ ناردبووي كردبوو حازري حكومةت قانوونةي ئةو لةطةَل ئةكةي قانوونةكة

 شيبة دةركردووة قةرارتان زؤر ذمارةيةكي كرد ئةوةتان ئيعالني بةرَيزتان شت دووةم زؤرة، جياوازي عَيراق

 دياري بة هةرَيم حكومةتي ئةبَي ئةوة لةبةر هةية لةالتان زؤريش ذمارةيةكي هةية، ئَيمة لةالي زؤري هةرة

 جَي لة بن هاوكارتان هةم بؤية ثةرلةمان، ليذنةكاني رووي بة كراوةبَي ثَيدا ئاماذةي لَيرة بةشةي لةو كراوي

 تر مانطَيكي ضةند لة رةنطة ضونكة ،بكةن ضاودَيريتان هةم و داوتانة قةراراتانةي ئةو كردني بةجَي

 قةراراتانة ئةو كردني بةجَي جَي و ليذنانة ئةو ئينجازي و كارايي ئاسيت لة بَي خؤي حةقي ثةرلةمان

 فةرموو. ئامانج، دكتؤر بة ئةدةين دةرفةن ئَيستا بثرسَيتةوة،
 رحيم/ ئةجنومةني وةزيران: بةرَيز د.ئامانج

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ة ناوي خواي طةورة:ب

 راثؤرتةي ئةو بؤ بكةم كوردستان ثةرلةماني دارايي ليذنةي لة خؤشي دةست خؤشة ثَيم باش، ئيوارة

 لةطةل بدةين وثَي ةبِر متمانة ثَيويستة حكومةت وةكو ديارة، ثَيوة بووني ماندوو كردن ثَيشكةشيان

 هةماهةنطي و كؤبوونةوة جؤرة بةو متمانةية وئة نابَي، دروست خؤرايي لة متمانة ئةو كوردستان، ثةرلةماني

 لةسةر ثوخيت بة زؤر دراوة ثَيم ةاَلتةيدةس ئةو ضوارضَيوةي لة خؤشحامل ،ئةبَي دروست ئَيوة و ئَيمة نَيوان

 ئةدةم هةول نةيةشتةوة، بؤم هيضي وابزمن كردي صباح دكتؤر كاك مين قسةكاني بكةم، قسة خاَلَيك ضةند

 ئةو بكةم، ضاكسازي قانووني شةرحي بَيم لةوةي وةكو بكةم ضارةسةر لةسةر قسة ياترز و نةكةمةوة دووبارة

 طشيت بوودجةي ياساي بووني ةتيشةفافي كردني دابني تيةبنةر ضارةسةري واية ثَيم كرد باستان بابةتانةي

 ثةرلةمان بَيتة بوودحة ياساي ئةطةر نةبووة، بوودجة ياساي ئَيستا تا ةوة 2013 لة بةداخةوة هةرَيمة،

 ة،دضةن عَيراق داهاتي نووسراوة بكةن عَيراقي قانووني سةيري ئةطةر ة،دضةن كوردستان داهاتي ئةزانن

 و طومرط و باج ئةلَي ثَيت جةدوةلَيك بة دواتر ضةندةن نةوت بؤ تةقديراتيان ئةفرؤشرَي، ضةند بة نةوت
 و ئةكةن ديراسةي ثةرلةمانيش قانووني و دارايي ليذنةي و ثةرلةمان دَيتة حكومةت لة ضةندة، رسوومات

 هةية، عيجز عادةتةن خةرجي و داهات بةيين ئينجا ضةندة، خةرجيت ئةلَي ثَيت ئةدرَي، لةسةر دةنطي دواتر

 قةرز بة كردني تةختية بةشَيكي ئةكةي، تةختيةي ضؤن ئةلَي ثَيت موازةنة قانووني لة هَينانة كورت ئةو

 ئةوة دواي بن، موازةنة قانووني مورفةقي وازيح و قانووني نسووسي بة َيمهةر قةرزي ئةبَي كةواية ئةكرَي،

 بكةن عَيراقي موازةنةي قانووني سةيري ميالكة، ئةويش خؤران مووضة بة وابةستةية تر شتَيكي

 لةث يةك ئةطاتة تا يازدة ثلةي لة ئةلَي ثَيت ميالكات، واتة (،عاملة قوة جدول) ئةلَين ثَيي لةطةَلة جةدوةلَيكي

 و مالي تةخسيسي و وةزيفي عينواني ئةبَي خؤرمووضة ضونكة ضةندة، عَيراقي مةتيحكو تايبةتةكاني
 كوردستان، هةرَيمي لة كؤئةبَيتةوة طشيت بوودجةي قانووني ولة كرد باسم ئةوةي هةبَي، وةزيفي دةرةجةي

 هةبَي، طشيت بوودجةي نوونيقا ئةوةي َثناوي لة ئةكةين كار ئةكات ئةوة باسي ضاكسازي قانووني لة يةكَي

 ثةرلةماني بدةينة رووني بةرضاو 2021 سالي بؤ بكةن كار حكومةت و ثةرلةمان ئَيستاوة لة بَيئة بؤية
 لة ئةبَي كردن سةرف ئةشزانن ئةكات، سةرف ثارة بوودجة قانووني و بوودجة بَي حكومةت ئةوكات كوردستان،
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 بةرَيزتان كة بووم كؤميتةية ئةو سةرؤكي و سةرثةرشتيار من كة باج  مةسةلةي دووةم، بَي، ياسا ضوارضَيوةي
 بريارة ئةو ، بوو رَيبوار دكتؤر و سةروان كاك وابزامن 2020-3-22 لة (706) ذمارة دا فةرمانَيك بة ئاماذةتان

 يئةجنومةن بردة باج لةسةر خؤمان ثرؤثؤزةلي 2020-7-1 لة كرد، ئيشمان مانط سَي ليذنةكةية، ثَيكهَيناني
 بةاَلم بدات، باج ئةبَي سااَلنة بَي بةقال يا دارتاش ئةطةر كةسَيك كرد؟ ثَي دةستمان كوَي لة كرا، موسادةقة و وةزيران
 عَيراقي دةستووري لة هةية ماددةيك نةوت، كؤمثانياكاني هةموويان ثَيشي نادةن، باج باجدةرةكانن طةورة ئةوانةي
 لة ئةكرَي، ياسا بة بةس كردني تةعديل و كردني عةفو و باج نيسةثاند ئةلَي يةكةم بِرطةي (28) ماددةي

 لةو 2007 ي (22) ذمارة طاز و نةوت قانووني هةية قانوونَيكمان نةوت كؤمثانياكاني باجي بؤ ياسايي ضوارضَيوةي
 بة وةنديثةي هةركةسَي و رَيثَيدراو كةسي و بةلَيندةر ئةلَي ياساية ئةو ي (40) ماددةي كرا، ئيقرار ثةرلةمانة

 ئيجتيهاد قابيلي نةسَيكة خؤيان، ئةستؤي خبةنة هةرَيمةوة لةاليةن داسةثاو باجي ثَيويستة هةبَي نةوت ثرؤسةي
 بةاَلم كراوة، ثةسند وةزيران ئةجنومةني كؤبوونةوةي لة و بدةن باج نةوت شةريكاتي ئةبَي ئَيمة ثَيشنياري نيية،

 بَيي ناتواني كراوة، عالةمي شةريكاتي لةطةَل ئينتاج لة موشارةكة عقودي ئةوترَي ثَييان كة كراون عقودةكاني
 تةفاوز ئيعادةي ناوي بة هةية ضاثتةرَيك عقودانة ئةو لةناو لةسةريان، بكةي فةرزي و بدةي سوَلتاني قةراراتي

 نةوت ياساي يةئةوة ئَيمة سياسةتي ئةكةم دلنياتان خةريكني ئَيمةش و ثَيشةوة هاتوونةتة ئةوان مالي، شروتي لةسةر
 شةريكاتي ئةلَين ثَيي هةية شةريكات لة جؤرَيك نَيودةولةتي شةريكاتي لة جطة دووةم، بكرَي، بةجَي جَي طاز و

 بكات، درَيلني مةسائيلي نايةت ئةكات ئينتاج موشارةكةتي عقودي دَي كة ئؤ ديئَين و شيفرؤن وةكو شةريكاتي لؤكةَل،
 شةريكاتي هةيانة لؤكةَل، ئةريكةي ئةيكات؟ كَي نايكات، شةريكةية ئةو و ةيةه ئيقامة بة ثَيويستيان كاديرةكاني

 قانووني ناو لة نيية، لةطةليان عةقدي هيض هةرَيم حكومةتي سيكورييت، و عالةمي موحاسةبةي و فيزا و موحامات
 (822) ذمارةيان كة شةريكاتانة ئةو ومتان مةرج بَي ئَيمة، قانووني بؤ خازيعن نةكراوة، باس طازيش و نةوت

 باج نةتوانني بووة كَيشة كة طرنط خاَلَيكي كراوة، لةسةر كاري مةلةف بة مةلةف هةرَيمة، لةو خةدةمات شةريكةي
 دةرضووة، ثةيِرةو دوو ئَيستا بووة، طؤترة لة هَيناوة بةكاري باج دائريةي ئالييةتةي ئةو بةداخةوة وةرطرين،

 ئةو خيتامي حيساباتي زؤرجار بةداخةوة تيجاري، دةفاتريي سةر ئةكرَيتة ئيعتيماد باج لة لةمةودوا ثةيِرةوَيك
 دوو ئةو بووة، كةم زةريبةكةي بووة كةم ئةوةندة دةخلةكةي يان دةرضووة خةسارةت بة يان مةشروعة هةموو

 ئةدا، باج باجدةر حةقيقي دةفتةري ئةساسي لةسةر لةمةودوا كرا، موسادةقة و وةزيران ئةجنومةني بردة ثةيِرةوةمان
 زةريبة هةموويان ثيشةكان ضونكة ئةكةم، طةورة شةريكاتي باسي حيساباتن تةنزميي كة قانووني موحاسييب دووةم،
 ضيمةنتؤ، شةريكاتي بانكةكان، هةَلبذاردووة، باجدةرَيكمان ضةند بكةي طةورة شةريكاتي سةيري ئةطةر ئةدةن،

 ئةوانةي تيلؤكؤنؤمينيكةشني، و ئاسن مةعمةلي ةَلةكان،لؤك و ئينتةرناشينالةكان نةوت، كةرةبا، مةحةتاتي

 هي بةغدا لة كة هةية سي ئَيم سي بة رةبيت دةستوور لة ئةزانن مؤبايل مةسةلةي بؤ مؤبايل، و ئينتةرنَيت

 بؤية ة،يين مةركةزي حكومةتي بة رةبيت هيض هةرَيمة لةطةل عةقديان ئةوانةي بةاَلم ،ئيعالمةن و ئيتيسالت

 بؤ داناوة باشي دةستوورَيكي واية ثَيم ،ئةنَيرم نوسخةش كراوة ئيمزا (64) ذمارة ياريبِر كة ةوةكؤبوون لةو

 دَيتة ئيستيسمار قانووني تةعديلي انشاهلل جةذن دواي تر َيكيخاَل باج، مةسةلةي لة بنةرةتي ضاكسازي

 دةرضووة (4) قانووني كة ةةو 2006 دواي لة هةاَلنةي ئةو ئيستيسمار قانووني ناو لة فرسةتة بةردةستان،

 خةلةلي تةتبيقات لة بةاَلم نةبَي، تَيدا خةلةلي لةوانةية تايبةتي، بة باج مةسةلةي ،خبةنةوة رَيكي ئَيوة
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 سةندوقي لة حكومةت وةرطرَي، ثارة ياركِر لة وةرطرَي، بةالش زةوي ةيني سةكةني ئيستيسماري هةية،

 بَي، طومرط بَي ئةهَييَن مةواد هةرضي بَيي و زةريبة لة بكات يعةفو ساَل دة و بداتي ثارةي بوون نيشتةجَي

 ئيستيسماري بيين دةرةوة لة سةعب عوملةي ئيستيسماري بكةي، تةوزيف خؤت ثارةي ئةبَي كوا، ئيستيسمار

 تر بابةتي طرنطة، بةردةستان دَيتة جةذن دواي لة ئيستيسمار قانووني كردنةوةي تةعديل من رةئي بة بكةي،

 ناو لة هةبووة نةوت قانووني ناو لة كة خةلةالنةي ئةو داوة انهةومَل ، بووة تةواو مةعدةنية، ماريئيستيس

 هةرَيمة حكومةتي بةردةمي لة كة رَيطايانةي لةو يةكَيكة نةبَيتةوة، دووبارة مةعدةني ئيستيسماري قانووني

 ئةو ئةوان ئةزانن جيؤلؤجي لة شارةزان ات،داه كردني فرةضةشن ئةلَين ثَيي كة بَييَن تازة داهاتَيكي بتواني تا

 ئامادةن ئةجنةبيش شةريكاتي و كةوين خؤي بة زوو ئةطةر كانزايي، مةسائيلي بة ةمةندةدةوَل ضةند تةواَل

 دووبارةي مةعدةني ئيستيسماري لة نابَي بووة نةوت كةرتي لة انةيييكةموكورت ئةو بةاَلم بكةن، ئيستيسمار

 بةكارهَينراوة، خراث جارزؤر ياساية ئةو بةداخةوة هةية انوةبةرهَين ياساي بة ةيعيالق تر شتَيكي بكةين،

 ئيجازةي هةية خةَلك ،وةرئةطرَي ئيجازة لةو ئيستيفادة ئَيستا تا بووة تةواو ساَل دة هةية مةشروى زؤر

 بووة، واوتة مشروعةي ناوي بة سنوور لة ئةكات داخل مةواد اليةزال ئيستيسماري مةشروعي بؤ وةرطرتووة

 سَيكتةرانة بةو خاس بووة دروست دائريةيةك مالية وةزارةتي ناو لة زةريبة، بؤ ئةبن خازيع هةموويان ئةوانة

 بةاَلم وةرئةطريَي، لَي زةريبةي سااَلنة هةية بضووكي ثيشةيةكي كرد باسم ئةوةي باجدةران، طةورة دائريةي كة

 هةمووي يةني كامت بةاَلم ،الثةرةية (4) يارةبِر ئةو ريَي،وةرناط مةشروعة هةموو لةو باج بؤ َيئةَل خةَلك

 بؤ بةشَيكي و ئينتةرنَيت و مؤبايل بؤ بةشَيكي طاز، و نةوت بؤ بةشَيكي كردؤتةوة، جيامان خبوَينمةوة

 بكةين، زةريبة قانووني تةعديلي ئةبَي بكةين نوَي شيت ئةطةر سةريعن شيت ئةوة ديسانةوة ثرؤذةكانة،

 هةبَي ئةساسي دةوري ئةوانة واية ثَيم ثةرلةمان، دَيتة و يووةطؤِر ي 1982 سالي قانووني ةييمال وةزارةتي

 ي 2019 سالي راثؤرتي زؤرة، خةرجي ئةزانن نةوت مةسةلةي باج، دزينةوةي خؤ لة بةربطرين ئيرت
 ديلؤيت تيراثؤر كوردستان كيخةَل زؤرة خةرجيتان ئةلَي ئاشكرا بة بكةي سةيري ئةطةر ديلؤيت شةريكةي

 ضؤتة مليار ضوار ية،يمال وةزارةتي ضؤتة نيوي و ضوار بووة داهاتان نيو و ليارم هةشت ئَيوة وتي بوو،

 لة درا ئاماذة ئَيستا بكةين، موراجةعة خةرجيانة ئةو بكةين وا ضؤن كرد ئَيمةي تةوسيةي خةرجي،

 وةزارةتي و ديلؤيت تيمَيكي و نوةزيرا سةرؤك مةكتةبي لة ئةجنةبي فةني تيمَيكي وةزيران ئةجنومةني

 انبةدواداطةِر بةغدا، عةكسي ئةيكات، خاص قيتاعي هةمووي ثرؤسانة ئةو مفاوةزات، بة كراوة دةست يةيمال

 لة هيضي كردني هةناردة و ثااَلوتن و طواستنةوةي و كردني عةمبار و بةرهةمهَيناني و نةوت دؤزينةوةي و

 شةريكةية ضوار ئةو ئةبَي بَي؟ نةجاتت ئةتواني بةضي ة،يخةرجي هةمووي ة،يني هةرَيم حكومةتي دةسيت

 كوردستانيش لة ئةبَي عَيراق لة هةية سؤمؤ شةريكةي ضؤن هاتووة، طاز و نةوت قانووني لة بكةين دروست

 تةحيت ةييبووني بةغدا لة شةريكاتةي ئةو ئةيكات، خاس قيتاعي ئَيستا بَي، دروست كؤمؤ شةريكةيةكي

 كة ةوة 2007 دواي لة كوردستان هةرَيمي لة ثَيشوو، سةدةي بيسيت سااَلني بؤ َيتةوةئةطةِر عَيراق نةوتي

 خااَلنةي ئةو بووة، دروست زطا و نةوت تةحيت ةييبووني تةواَل لةو كراوة موسادةقة طاز و نةوت قانووني
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 كةم نةوت خةرجي اننيبتو ئةوةي بؤ ،شةريكاتانة ئةو لةطةل بكةينةو مفاوةزة ئيعادةي ثَيويستة كرد باسم

 كةرتي سةقةتةي سيستةمة بةو ئةطةر بكةي زياد داهات ضةند تؤ بةاَلم بكات، زياد نةوت داهاتي تا بكةينةوة

 ئيدارةي ناتواني يةيكةموكوِر و طةندةلي بةو هةية دونيا داهاتي هةرضي نةكةي ضاكسازي و طشيت وةزيفةي

 تا نةوتة بة عالقةي ئةوةندة نةوت وةزارةتي عَيراق لة ،نةوت سةندوقي بة كراوة دةست بؤية ي،بكة خةلك

 موازةنة قانووني لة دارايي، وةزارةتي ئيشي ئةبَيتة ثارةى دةبَيتة ئةوة دواي باخرية، سةر ئةخاتة نةوتةكة

 لة تر جارَيكي خةرجي دوايي ئةوَي بَيتة داهات هةرَيم بودجةي قانووني لة مةفروزة داهاتة، هةمووي ثارةكة

 دانراوة، بؤ ثالني ئةوانة ةكان،يسروشتي سامانة وةزارةتي بؤ بكرَيتةوة تةخسيس ئيعادةي موازةنة نيقانوو

 ئَيوة ثرسيارانةي لةو رزؤ ميوةاَل ثةرلةمان بؤ 2021 ساَلي طشيت بودجةي قانووني هَيناني ئةكةمةوة ئةكيد

 مةسةلةي بكةم باسي شت ئاخري قةرز، و كورتهَينان و ميالك و خةرجي و داهات لة بةتايبةت ،ئةداتةوة

 وةرطرتن قةرز سياسةتي يةكةم طةيبِر بكةن (110) ماددةي سةيري ئةطةر عَيراق دةستووري بةثَيي قةرزة،

 نةسَيكي ة،يفيدرالي حكومةتي فةرمي دةستةاَلتَيكي قةرز لةسةر كردن ئيربام قةرز، لةسةر كردن ئيمزا و

 قةرزارة، ئةجنةبي قةرزي بةس دؤالر مليار (64) نزيكي فيدرالي حكومةتي سياسة، ئةلَي تر لةوانةي وازحية،

 بكةن سةير تيايةتي 2006 و 2005 موازةنةي قانووني بؤ بكةن قروز جةدوةلي سةيري ئةطةر بةاَلم

 زةماني ئةتوانَي دةعمَيكة نَيودةولةتي بانكي ضونكة بؤ؟ %،2 تا %0.2 نيواني لة عَيراق قةرزي فائيدةي

 قانووني دةرضووة قانوونَيك بكةوين، رَيك بةغدا لةطةَل ئةبَي بؤية ية،ين ئةوةي رَيمهة بدات، سيادي

 و كرد قةرز دؤالر مليار ثَينج عَيراق ،2020 موازةنةي عيجزي سةدي بؤ داخيلي و ئةجنةبي ئيقتريازي
 ية (16) ية (12) بة ئةبَي خؤمان ئيستيحقاقي بكةوين رَيك بةغدا لةطةَل ئةطةر داخيلي، ترليؤنيش (15)

 بة بدرَي قةرزَيك هةموو ئةبَي َيئةَل نةسةكة دةستوور ي (106) ماددةي لة ضونكة ،قةرزةن لةو (17) يا

 تةسهيالتانةش لةو سوود ئةتواني بةَلكو ،يةين مووضة بؤ بةس بةغدا لةطةل ةوتنكرَيك بؤية هةرَيميش،

 ة،يمةركةزي بةنكي ئيحتياتي تر كيخاليََ كات،ب هاوكاريت قةرز مةسةلةي لة ئةوانَي عَيراقة لةبةردةمي بكةي

 مةركةزي ئيحتياتي داوة جارَيك رؤذ سي مووضةي مانطي هةموو 2013 دواي عَيراقي حكومةتي

 ئةتواني بةغدا لةطةل كةوتنكرَي بةغداية، لة عَيراق لة هةية مةركةزي بانكي يةك ئةشزانن بةكارهَيناوة،

 دينار مليؤن (25 تا 20) ئَيستاش رةشيد و رافيدةين بةنكي طري،وةر مةركةزيش بةنكي ئيحتياتي لة سوود

 بانكي تةسهيالتانةي ئةو بةغدا لةطةَل بكةين كةوتنةكرَي ئةو قةرز، بة ئةدةن كةم زؤر ةكييفائيدةي بة

 لة هؤَلة لةو وةزيران سةرؤك بةرَيز كاتَي قةرز، مةسةلةي لة هةية ةتَيكيئيشكالي دووةم، ئةبَي، مةركةزيش

 رةقةمةي ئةو ديسانةوة بةرَيزيان جةذن ثَيش رؤذَيكيش قةرزارة، دؤالر مليار (27) هةرَيم كرد باس  10/7

 بةثَيي ئةوةية قةرز ة،يني قةرز دؤالر مليار (27) بكةمةوة رووني ئةمةوَي وو،ِرخستة خؤي راثؤرتي لة

 (7) ذمارة كردن قةرز رَيطةي لة ماية راكَيشاني ياساي ئةلَين ثَيي دةرضووة، ثةرلةمانة لةو وةرطريَي ياسايةك
 و بَي ديار فائيدةي و بانك لة ئةبَي بَي، ئيتيفاق بة ئةبَي قةرز ئةزانن ئيقتيسادين ئةوانةي ،2015 سالي ي

 تَيطةيشتووة وا خةَلك ضَيوةية،ضوار ئةو ناضَيتة هةمووي مليارة (27) ئةو بَي، ديار انةوةشيطةِر سااَلني
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 ئةوة هاتووة، بةكار و بووة دؤالر سةد بة و وةرطرياوة تةيارة بة تر بانكي ؤملاساكسؤط لة دؤالر مليار (27)

 ثاشةكةوت، لة ةيبريتي دؤالري مليار (10) بؤ (9) نزيكةي مةسةلةن دارايية، ثابةندي زؤري بةشَيكي

 و طرتووة وةري خةَلك تةعاهودة، ضةكي مليار ضوار بؤ سَي نزيكةي كرد، تةعاهودي ضةكي باسي بةرَيزَيك
 لة نةبووة رؤلَيكم هيض قةرز لة نني بةرثرس ئَيمة ئةبَي، باش دارايي بارودؤخي تا ناوَي ثارةم وتوويةتي

 لة كردةوة،كؤ قةرزانةمان ئةو كرد وستدر دائريةيةكمان هةستاين بةاَلم قةرزة، ئةو ديناري يةك وةرطرتين

 ديواني بة بدرَي جةدوةلة ئةو درا ياربِر ةزانرةم جةذني ةكانيوثشو دواي جنومةنئة كؤبوونةوةي يةكةمني

 ديواني سةرؤكايةتي ديواني فةرماني بة ، 4/6/2020 لة (3368) ذمارة نووسراوي بة دارايي ضاودَيري

 كة عبدالفتاح جةبار سةرؤكايةتي بة 8/6 لة (137) كرد دروست دةستةيةكيان دارايي ضاودَيري

 ثةرلةمان ثَيشكةشي سةرةتاييان راثؤرتَيكي ثَيدا ئاماذةي ومةنئةجن سةرؤكي 5/7 لة ،يةطشتي بةرَيوةبةري

 ضاودَيري ديواني ثَيش نامةوَي ئةوةي بؤ ،كردووة داوا تازةيان دؤكؤمَينتَيكي ضةند ئَيستا مبةاَل كردووة،

 ئةو لةسةر خؤي راثؤرتي دارايي ضاودَيري ديواني نزيك داهاتووي لة بدةمَي، رةقةمتان و بكةوم دارايي

 قانووني ناو لة داراييانة ثابةندة و قةرز ئةو ئةبَي كرد باسيشتان وةكو ئةكات، ثةرلةمان بة ثَيشكةش رزانةقة

 شةريكةي بة عيالقةي زؤري بةشي كة يةكانيشيمال ئيلتيزاماتة و بكرَيتةوة جَي 2021 يساَل دجةيوبو

 يا بَييَن بةكاري لةسةرت ةماَل كرد جيئينتا ضةند كارةبا وتوويانة و كراوة عةقدَيك 2007 لة ،طلؤبةَلة ماس

 لةسةرمان، ماَل بؤتة مقاوةل و حكومةت نَيواني لة عةقدة مادام بكرَيتةوة، موراجةعة ئةبَي عةقدة ئةو نا،

 دكتؤر و ئاوات كاك ئةوةي مفاوةزات زمين لة عَيراق لةطةَل هةية، بابةتة بةو عيالقةي مليارَيكي ضةند

 لة ئةوةي لةبةر ئةوان، دةيين ناو بضَيتة ئَيمة قةرزانةي ئةو كرد يانيقبوَل 1/12 لة كرد باسيان ئومَيد

 بة هةرَيم وةك واتة ئةنان، دايان سيادي نةفةقاتي لة عَيراق ديوني خيدمةي 2020 تا ةوة 2005

 نةكردووة، دةينةكان لة ئيستيفادةمان ئَيمة بةاَلم داوةتةوة، عَيراقمان ديوني حيسةيةك بة بةردةوامي

 ،عبداملهدي عادل بةرَيز َيشانةوةيك دةستلةكار و سياسي بارودؤخي بةهؤي بةاَلم كرد، انييقبوَل ةكةجماري
 ئيتيفاقي ديسان 2021 دجةيوبو قانووني كردني ئامادة بة ئةكةن ثَي دةست كة نؤ مانطي لة هةية ئومَيد

 ئةكرد تةسليم نةوتي هةرَيم وو،ب متةوازين ئيتيفاقَيكي واية ثَيم كة 2021 سالي بؤ بَينني 1/12/2019

 نةوتت بوو ئةوة موقابيلي نةئارد ثارةي بةغدا ثَيشووة نيسااَل وةرئةطرت، خؤي ئيستيحقاقي موقابيل

 ئةكرَي باس ئةوةي ،يةني كَيشةي بكا تةسليم نةوت ض كابينة ئةو سياسةتي ئَيستا نةكردووة، تةسليم

 سوثاس. بكةين، كؤنكرَييت ئيتيفاقي ئةبَي 2021 ؤب بةاَلم ،2020 كؤتايي تا موئةقةتة جرائيكيئي
 سةرؤكي ثةرلةمان:حسَين/  قيفا د. رَيوازبةرَيز 

 ئةوان، جوابي لةسةر تا نية ثرساندن ئةوة نةدرابَيتةوة، ثرسيارةكان لة بةشَيك وةالمي ئةضَي ثَي بةرَيزان

 هةية ماددةيةكمان بةاَلم ، كراوة رةسم ثةيرةو لة بواية ثرساندن ئةطةر نةكةن، هاوار ئةطةر حةلَيك ئةطةينة

 يارمةتي ئةطةر بكا، تةعقيب ئةتوانَي كردووة ئاراستة ثرسياري ئةندامةي ئةو ئةليََ ناوخؤ ةويثةيِر لة (63)
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 فةرموو بدات؟ مووضة ئةتوانَي حكومةت جةذن ثيش ئايا بَي ئةوة زياتر نيوة لةوانةية بدةين يةكرتي

 دارايي. وةزيري
 شَيخ جةناب/ وةزيري دارايي و ئابووري: ئاوات بةرَيز

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 بةلَي. بيَي بةغدا لة ئةطةر

 سةرؤكي ثةرلةمان:حسَين/  قيفا د. رَيوازبةرَيز 
 ثَيية. مةيوةاَل ئةو ةئةو

 سةرؤكي ديواني ئةجنومةني وةزيران: /عثماند. ئومَيد صباح  بةرَيز
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 (600) ئةو ثَيويستة، دؤالري مليؤن (600) مووضة نةيدات، و البَي ثارةي ئاوات شَيخ كاك يةين ةئةو مةوزوى
 يةك هةرَيم داهاتي بة بكةي موقارةنةي دؤالرة مليؤن (755) ئةو ئةهات، عَيراق لة ي %51 دؤالرة مليؤن

 هةموو باسي ئةكةين، دابةش مووضة بوو دةست لةبةر داهات سةرضاوةي هةركات ئةلَيني كة ناطرَيتةوة،

 ضؤن دراوة،بِر مووضةي %51 انةيناوخؤي ةهةوَل و ئيسالح ئةو لةنةتيجةي ةيمالي وةزارةتي كرد، شتمان

 عيجز %51 نةبَي نةوتيش سعري و رؤناؤك و بَي دةست لةبةر تريش ئةوانةي هةموو ئةطةر بكةين، دابيين

 بكةين. دابيين ئةوةي بؤ ثَيويستة هةماهةنطي بكةينةوة، يثِر ضؤن هةية،
 سةرؤكي ثةرلةمان:حسَين/  قيفا د. رَيوازبةرَيز 

 ئاوات. كاك فةرموو ثَيشةوا، كاك بلَين، ماددةش ناوي تكاية نيزامي، نوقتةي
 وةزيري دارايي: /بةرَيز ئاوات شيخ جةناب

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 نياندَل كرد، باس كوردستامن مووضةي بني، واقيعي و بكةين قسة شةفايف بة كة كرد قسةمان بيدايةتةوة لة

 لةطةَل دابةزيووة، نةوت سعري ئةشزانن دابةزيووة، رؤناوةؤك بةهؤي ناوخؤ داهاتي ئةشزانن ناينريَي، عَيراق

 لةطةَل درؤ ئةمةوَي نة ئةدرَي، مووضة ئةبَي حازر دينار مليار (895) سبةييَن َيمبَل ثَيت ئةتةوَي ئةوةش

 تةئمني ييةتيمةسئول حكومةتة ئةو سةرةكي اليةني سَي بزانن ئةمةوَي بكةم، شميللةتي لةطةل نة و خؤم

 سةرؤكي جةنابي قةيران، شانةي ناوي بة بووة دروست شانةيةك قةيرانةش ئةوة بؤ ،مووضة كردني

 بَي، تةئمني مووضة تا ئةكةن ئيش و ئةكةن قةرز تَيداية، بةندةشي و جَيطرةكةي و وةزيران ئةجنومةني

 بةجَي جَي خؤييت واجيب موستةمرية، قسةية، ئةو بؤ مببورن بكة ئيشة ئةو َينبَل ثَيي دانةنيشتووة حكومةت

 عقودي موراجيعي كَيشةي بكةن، موالحةزة وةزيرانة، ئةجنومةني ئةو بن بةتةما ئَيوة ئةطةر بةاَلم بكات،

 داهاتي مووضة، قةرزي رَي،ئةك وةزيران ئةجنومةني لة بةغدا مفاوةزاتي ئةكرَي، وزرا مةجليسي لة نةوت

 بة يةكسةر بةرميل هةزار (410) بؤ دابةزيووة ئَيستا ئةفرؤشرَي، كؤ وةجبات بة نةوت كؤناكرَيتةوة، ناوخؤ

 وةزيرةكانتان رَيطةي لة َيمنةَل ثَيتان منيش ئةوةي ناية، ثارةكةي رؤذيش يةك بة و نافرؤشرَي رؤذ يةك
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 رةفيقانةش ئةو نيامدَل لَيي، بدزنةوة خؤيان مةسرور كاك و وبادق كاك واناكةمبِر هةبَي ئةطةر ئةيزانن،

 جَيطرةكةي و وةزيران ئةجنومةني سةرؤكي ئةكةين قسة ئَيوة و من دةقةي ئةو هةية، ضي ئةزانن هةموويان

 تةسةور ،دةولييةوة و شةخسي قةنةواتي َيطةير لة  عَيراق حكومةتي لةطةَل خةت لةسةر سةفةريشة لة

 ئَيوة ئةوةي دةرةبةق ئةكةم، قسة ئةو مببورن ةيني لَي ئاطاي تر كيخةَل ةيلَي ئةطاتان ئَيوة ئةوةي نةكةن

 بيكةين. لةسةرمان فةرزة ئَيمةش مةسئولن
 سةرؤكي ثةرلةمان:حسَين/  قيفا د. رَيوازبةرَيز 

 ثَيشةوا. كاك فةرموو
 :طاهر مصطفىبةرَيز ثَيشةوا 

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 شتَيك ياسي ئةوةي وةك ئةداتةوة مةكانوةاَل هةندَي جؤرة بةو ئاوات كاك و وةزيرةكان بؤ رمزؤ رَيزي لةطةل

 كوردستان كيخةَل كني،خةَل نوَينةري ،ثةرلةمان ئةندامي وةكو شانة ةسةرل ةمتانيمةسئولي ،خؤمان بؤ بكةين

 رووبةرووي داواكان ةهاتووينن بَي كحزبَي هةر بكةين، ثرسيار بابةتانة ئةو لةسةر ئةوةي بؤ ناردووة ئَيمةي

 َيكيمنداَل ئةطةر من باوكي نيشتيمانةية، ئةو حكومةتي كة ئةكةين حكومةت روويرووبة بكةينةوة، حيزب

 كيشخةَل و باوكة حكومةت ئةوَي، شريي ئةكةي، ثةيا بؤ شريي ضؤن ةيني لةوة حةقي هةبَي بضووكي

 دووبارةي جارَيك ضةند ئاوات كاك ئةوةي وةك نني طائا بَي و ئةطةين تَي شتَيك هةموو لة ةتي،يةكةيؤَلِر

 بؤمان هاورَييان و من هةموومانة، هةر لةسةر فشارَيك ية،ين دةرخسنت خؤبة ئيشي كةس ئةكاتةوة،

 ثَيويسنت، زؤر توَيذانةي ئةو نادرَيتة بؤ دةستة لةبةر داهاتةي ئةو بزامن ئةمةوَي ئةدات، روو ضي دةرنةكةوت

 زةروورن، زؤر كةسانةي ئةو بدرَيتة نةبَي، دةست لةبةر مليؤنت (100) رؤذ (35) ماوةي لة تؤ ةيني مةعقول

 مةدةن. ثَييان بةرزن مووضة و بااَل ثلة ئةوانةي مووضةيةتي، هةزار (150) يةين خانووشي
 سةرؤكي ثةرلةمان:حسَين/  قيفا د. رَيوازبةرَيز 

 عةلي. كاك فةرموو
 بةرَيز علي محة صاحل:

 كي ثةرلةمان.بةرَيز سةرؤ
 بة بةرَيزانة ئةو بةاَلم نيية، سروشتييةكان سامانة وةزيري ئةزامن وةرنةطرتةوة، خؤم وةاَلمي (63) ماددةي بةثَيي

 لة رابردوو لة مانطَيك لة بوو ئةوة سةرةكي ثرسياري هةية، حزووريان ثرسة ئةو بؤ حكومةت قةراردةري سيفةتي
 ئةدات؟ خةرجية ئةو قةراري كَي خةدةماتة؟ بؤ يا قةرزة بؤ يا خةرجيية بؤ ماوةتةوة، دؤالر ثَينج نةوت بةرميلَيك
 كوردستان و دونيا لة قانوونَيك هيض دوو، حكومةت، ياريدةدةري يا سروشتييةكان سامانة وةزيري يا دارايي وةزارةتي

 ثاكستانييةوة، اوواَلتيه هةذمارَيكي بضَيتة ثارةكة نةوت داشكاندني و نةوت فرؤشتين بِرياري نادات بةوة رَيطا
 بكات بؤ ئاسانكاري و بكات قاضاغي ئةوةي ئةوَي، حكومةتي قةراري يةك ئاسانة، زؤر قاضاغي لة رَيطري تر خاَلَيكي

 و ئةفسةر و بازطة موسئولي بة كرد داخل قاضاغي طومرط وةسلي بَي بازطةيةك هةر  حكومةت ئةمنييةكاني هَيزة
  نةكراوة؟ بؤ فةصل، ئاسايش
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 سةرؤكي ثةرلةمان:حسَين/  قيفا د. رَيوازَيز بةر
 ئةبوو. بكةينةوة ثَي دةست تر جارَيكي ئةطةر بةرَيزان

 بةرَيز علي محة صاحل:
 سااَلنَيكة بةرثرسن و حيزب هي كؤمثانيايانةي ئةو زةمحةت بَي برسني كخةَل ية،ين مووضة ثرسيار، ئاخري

 ك.خةَل بة بيدةن جةذنة لةو يانخةَلبا ناخةنة دةست بؤ كردؤتةوة خِر مليؤنيان سةدان
 سةرؤكي ثةرلةمان:حسَين/  قيفا د. رَيوازبةرَيز 

 كاروان. كاك فةرموو
 :عبداهلل بةرَيز كاروان عبدالرمحن
 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.

 كردبوو ئامادة خؤيان بةرَيزيان ديارة بةاَلم بدرَيتةوة، ثرسيارم ميوةاَل ئةكرد َيمضاوةِر لَيبوردنةوة داواي بة

 ن،ئاطاي بَي ئَيمة كرد بةوة اماذةيئ جارَيك ضةند ئاوات كاك جةنابي بوو، يانخةياَل لة خؤيان شتانةي ئةو بؤ

 خراثي دؤخي و كخةَل ثةرؤشي و كخةَل يحاَل لة ئاطاية بَي وةزيرانة ئةجنومةني راسيت، لة نني ئاطا بَي ئَيمة

 ئاطان. بَي ئةوان كردووة، ئاراستة مانثرسيار و طةلني نوَينةري مووضةيي، بَي و دارايي
 سةرؤكي ثةرلةمان:حسَين/  قيفا د. رَيوازبةرَيز 

 .مةم كاك فةرموو
 مةم بورهان حممد قانع: بةرَيز

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 ميوةاَل ئامانج دكتؤر زؤري بةشَيكي كردوومة من ثرسيارانةي ئةو دوو طةيبِر و (63) ماددةي بة ثشتثاَل

 ئةوةي بؤ ئةخيوَينمةوة ديسان هةية كات ئةطةر ة،يني جواب و ثرسيار ئةزانني ثرسيارة، لَيشاوي ئةو داوتةوة،

 بدؤزرَيتةوة. بؤ حةلَيكي ثَيويستة نةداوةتةوة، وةاَلميان حكومةت نوَينةراني كةوَيتةوة، دةست ممانوةاَل
 سةرؤكي ثةرلةمان:حسَين/  قيفا د. رَيوازبةرَيز 

 سةروان. كاك فةرموو
 :علي بةرَيز سةروان حممد

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
 سياريثر دوو بةاَلم بوو، ثرسيار ثَينج وةرطرت ثرسيارم سَي وةالمي كرد ثرسيارم كة (63) ماددةي بةثَيي

 بريندارةكاني ثَيشمةرطة دوو كوردستان، سياسي زيندانياني دةربارةي يةكةم كورتيش، بة ئةكةم ديسان ترم

 شةيوو نايكةم، من َيئةَل ثَيشمةرطة كردنةوةيبةرز ووتبةر دةربارةي ،دكتؤرة بةرَيز لة امداو داعش، ريشة

 نايكةم. من لةوةي جوداية نايكات حكومةت ثَيشمةرطة، ثريؤزي بؤ ةيني جوان نايكةم من
 
 سةرؤكي ثةرلةمان:حسَين/  قيفا د. رَيوازبةرَيز 
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 فةرموو. بكةينةوة؟ ثرؤسة عةيين بة دةست ديسان
 سةرؤكي ديواني ئةجنومةني وةزيران: /عثمانرَيز د.ئومَيد صباح بة

 بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان.
كاك سةروان ئَيمة لة خزمةتني، خزمةتكاري ثَيشمةرطةشني، كة ومت من يةعين حكومةت، داوا لَيبوردن 

ةتي نيقاش ضاك لة حكومةت بوو، دووةم، ئَيمة با ئاي صدمئةكةم ئةطةر بة غةلةت تَيطةشتبَييت، بةاَلم قة
بكةينةوة، ثَيشنيار ئةكةم لة دةرةجنامي راثؤرتي ليذنةي دارايي هاتووينةتة ئَيرة، لة ضوارضَيوةي ئةو 

م دراوةتةوة، لة دةرةوةي ئةو راثؤرتةش ثرسياري تر كراوة، راثؤرتة هاتووينة ئَيرة و ثرسيارةكانيش وةاَل
 ؤ حكومةت.ةوي ناوخؤ ثرسيار بنَيرن برَيطا هةية بةثَيي ثةيِر

 سةرؤكي ثةرلةمان:حسَين/  قيفا د. رَيوازبةرَيز 
بَي ئةوةي سةرؤكي ثةرلةمان ئيزنتان  ،ةو ئةكةن كةضي قسة ئةكةن لة شوَيين خؤتانن باسي ثةيِرزابةرَي

سة قسة بكاتةوة، زؤر كة( 67) ةوة، قسةتان تةواو كرد، ئةتانةوَي ديسان ئةوبدات، شكاندني ثةيِر
ة، يني (63) طوَيرةي ماددةي( لةبةردةستانة ئةو كؤبوونةوةية بة63) ي ماددةيطوَيرةزةمحةتة، بة
م بدرَيتةوة، وانَي جوابي ئةوةندة بداتةوة، ئةوةي تري ئةتوانَي داوا بكات و بة نووسراو وةاَلتحكومةت ئة

تني بؤ ئةوةي بتوانني جارَيكي تر هاوهةنطي بكةين و بتوانني حكومةت بانط بكةين، ئَيستا تَيطةيش
َي ناتوامن، ثرسياري ئةساسي ئةوة بوو حكومةت ئةتوانَي ثَيش جةذن مووضة بدات، وةزيري دارايي ئةَل

كةس بوو،  سيةكي تر بوو، زياتر لة يبةرَيزان لة ئةجنومةني وةزيران دامةزراندني يةكةمةكان داواكاري
بؤ  كوردستان ئةم بةرَيزانةي ناردووةحكومةتي هةرَيم ئةوانَي لة ئَيستا دايانبمةزرَييَن؟ حكومةتي هةرَيمي 

تيان نةبَي، رةنطة ةاَليارَيك نةدراوةتةوة رةنطة لة دةس، وةاَلمي هةر ثرسئةوةي وةاَلمي ئَيوة بدةنةوة
  ميان ثَي نةبَي، كؤتايي بة كؤبوونةوةكة ئةهَينني.وةاَل
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