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  ي نائاسايي(1)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 1/1002 /11 رَيكةوتي شةممةضوار

ــذمَير    ــوةر ؤ ي (11)كات ــَين ني ــةممةضوار رؤذي يث ــةوتي  ش ــتمانيي    91/1/9002رَيك ــةني نيش ئةجنوم
 بـةر َيز  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةر َيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ئةجنومـةن و    كوردستاني عَيراق 
, ثةرلـةمان بـةر َيز ررسـت د ـد عبـداهلل سـكرتَيري      , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل

 .ي خؤي بةست( 9002)ساَلي , دووةمخولي  نائاسايي ي(1)ين ذمارة دانيشت
 :بةرنامةي كار

ي 1229ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 90)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  
ذمارةي  دانيشتين بةرنامةي كاري  اي ددةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن بر يار, عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 

ــايي ي(1) ــولي  نائاس ــا    خ ــة ك ــذاردن ل ــي هةَلب ــةوتي   (11)دووةم ــةممة رَيك ــوةر ؤي رؤذي ضوارش ــَين ني ي ث
 :بةم شَيوةية بَيت دا 91/1/9002

ــس يا         1 ــةمواركردنس دووةم ــاي ه ــرؤذة ياس ــس ث ــؤ كردن ــتنة روو و طيتتوط ــةم و خس ــةوةي يةك ــاي ـ خوَيندن س
 . 9005ي ساَلس  1عرياق، ذمارة  -سةرؤكايةتس هةرَيمس كودرستان 

ـ خوَيندنةوةي يةكةم و خستنة روو و طيتتوطؤ كردنـس ثـرؤذة بر يـاري درَيذكردنـةوةي مـاوةي ئةجنومـةنس          9
 .ثارَيزطاكان لة هةرَيمس كوردستان ـ عرياق

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ــتان       ــةر كوردس ــةناوي ط ــَس د ، ب ــت ث ــتنةكةمان دةس ــة   دانيش ــار، ك ــةوةي بةرنامــةي ك ــةين بــة خوَيندن ةك
 :بةرنامةي كاري ئةم دانيشتنة نائاسايية، ئةم خاآلنة دةطرَيتةوة

ساي ـ خوَيندنةوةي يةكةم و خستنة روو و طيتتوطؤ كردنس ثرؤذة ياساي هةمواركردنس دووةمس يا 1
 . 9005ي ساَلس  1عرياق، ذمارة  -سةرؤكايةتس هةرَيمس كودرستان 

ةوةي يةكةم و خستنة روو و طيتتوطؤ كردنس ثرؤذة بر ياري درَيذكردنةوةي ماوةي ئةجنومةنس ـ خوَيندن 9
 .ثارَيزطاكان لة هةرَيمس كوردستان ـ عرياق

سةرةتا بةخَيرهاتنس ميوانة بةر َيزةكان دةكةم، بة تايبةتس ئةو رؤذنامةنووسانةي راطةياندن،       
دان بةبةردةوامس، داوا لة ليذنةي ياسايس دةكةم بَين لة شوَينس بةخَيرهاتنس هةموويان دةكةم كة لة طةَلمان

خوَيندنةوةي يةكةم و خستنة روو و طيتتوطؤ كردنس ثرؤذة )خؤيان دابنيشن، خاَلس يةكةم لة بةرنامةي كار 
، ( 9005ي ساَلس 1عرياق، ذمارة  -اي سةرؤكايةتس هةرَيم ـ كوردستان ياساي هةمواركردنس دووةمس ياس

 .م ثرؤذةكة خبوَيننةوة بة زمانس كوردي و عةرةبس، مامؤستا كاكة رةرمووداوا دةكة
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 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابوبكر 
 ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 

 كوردستان ـ عرياق ثةرلةمانيبؤ سةرؤكايةتس 
 ثرؤذةي ياسايس/ ب

 /سآلور َيزمان
َلة كردووة بة ناوي هةمواركردنس ئَيمةي ئةندامانس ئةجنومةنس نيشتمانيس كوردستان هاوثَيضمان طةآل

هةمواركراو، تكاية خبرَيتة بةرنامةي  9005ي 1دووةمس ياساي سةرؤكايةتس هةرَيمس كوردستان، ذمارة 
 :كاري كؤبوونةوةي داهاتووي ئةجنومةن، ناوةكان ئةمانةن

 .ـ شَيروان حيدري 1
 .ـ عونس بةزاز 9
 .ـ عبدالكريم هةمةوةند 3
 .جامباز طارقـ  9
 .مد صاحـ حم 5
 .ناصح غيتور.ـ د 6
 .ـ مجال قاسم 2
 .ـ دلَير حممد شريف 8
 .ـ شَيخ اهلل ابراهيم 2

 .ـ شوقس حسني 10
 .ـ رؤذان دزةيس 11
 .ـ رشاد ا د 19

 
 :ثرؤذةكة بةم شَيوةيةية

 1002ي ساَلس )   ( ياساي ذمارة 
ـ  1002ي ساَلس (1)ذمارة عرياق _ياساي هةمواركردنس دووةمس ياساي سةرؤكايةتس هةرَيمس كوردستان

 هةمواركراو
 :ماددةي يةكةم

 :لة ماددةي يةكةم هةمواردةكرَيت و بةم شَيوةي خوارةوة دةخوَيندرَيتةوة( 9و1)بر طةكانس
عرياق سةرؤكس بااَلي دةسةاَلتس جَيبةجَيكردنة و رةرماندةي طشتس هَيزي  -سةرؤكس هةرَيمس كوردستان  -1

 (.ثَيشمةرطة)عَيراقة ثاراستنس هةرَيمس كوردستان ـ 
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سةرؤكس هةرَيم جَيطرَيكس دةبَيت هاوكاري دةكا  لة راثةراندنس ئةركةكانس و لةكاتس ئامادةنةبوونس دا  -9
 (.ثَيشمةرطة)جَيطةي ئةو دةطرَيتةوةو جَيطري رةرماندةي طشتس هَيزي ثاراستنس هةرَيمس كوردستان عرياقة 

 :ماددةي دووةم
لة ماددةي دةيةمس ياساكة هةمواردةكرَيت و بر طةيةك لة زجنريةي ( يازدةم و ثازدةم يةكةم و دووةم و)بر طةكانس 

 :زياد دةكرَيتة سةرماددةكة و بةم شَيوةي خوارةوة دةخوَيندرَيتةوة( نؤزدةم) 
 :يةكةم

ثَيشنياركردنس ثرؤذةي ياساو بر يارةكانس تايبة  بة سةرؤكايةتس هةرَيم بؤ ئةجنومةنس نيشتمانيس  -1 
 .عرياق_ستانكورد

عرياق  دايان دةنَيت، لة ماوةي ثانزة _دةرضواندنس ئةو ياساو بر يارانةي كة ئةجنومةنس نيشتمانيس كوردستان -9
ر ؤذدا لة بةرواري طةيشتنس بؤ سةرؤكايةتس هةرَيم، سةرؤكس هةرَيم بؤي هةية لةو ماوةيةدا نار ةزايس لةسةر 

ربرب َيت و طةر اندنةوةي بؤ ئةجنومةنس نيشتمانس بؤ ضاو هةموو يان هةندَيك لةو ياساو بر يارانةي دة
ثَيخشاندنةوةيان و بر ياري ئةجنومةنس نيشتمانيس كوردستان ـ عرياق لةسةريان بنرب  دةبَيت، و ئةو ياساو 
بر يارانةش بة دةرضوو دادةنرَيت لةو حالةتةي كة سةرؤكس هةرَيم دةري نةضوواند وة نار ةزايشس لةسةريان 

 .لة ر ؤذنامةي رةرمس بآلو دةكرَيتةوة نةبووة و
دةركردنس رةرمانَيك بؤ ئةجنامدانس هةَلبذاردنس طشس ئةجنومةنس نيشتمانيس كوردستان ـ عَيراق و : دووةم

لة بةرواري هةَلوةشاندنةوةي  يان لةماوةي شَيست رؤذي ثَين ( ثانزة رؤذدا)دياريكردنس كاتةكةي لةماوةي 
بة مةرجَيك رؤذي هةَلبذاردن لة شةست ر ؤذي دواي هةَلوةشانةوةي يان شةست ر ؤذي كؤتايس خوَلس هةَلبذاردنس 

 .ثَين كؤتايس خور هةَلبذاردن رة  نةكا 
عرياق هَيزةكانس ثاراستنس _سةرؤكس هةرَيم بؤي هةية بةرةزامةندي ئةجنومةنس نيشتمانيس كوردستان: يازدةم

 .ي هةرَيم بنَيرَيبؤ دةرةوة( ثَيشمةرطة)هةرَيمس كوردستانس عرياق 
دامةزراندن و البردنس خاوةن ثلة تايبةتيةكان لةسةر ثَيشنياري وةزيري ثةيوةنديدارو ر ةزامةندي : ثازدةم

 .ئةجنومةنس وةزيران
 .سةرؤكس هةرَيم هةر دةسةاَلتَيكس تر كة لة دةستوورو ياسادا هاتووبَيت ثيادة دةكا : نؤزدةم

 .ياسايس يان بر يار ناكرَيت ئةطةر ناكؤك بوو لةطةَل حوكمةكانس ئةم ياسايةداكار بة هيض دةقَيكس : ماددةي سَييةم
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 .لةسةر اليةنة ثةيوةنديدارةكانة حوكمةكانس ئةم ياساية جَيبةجَس بكةن: ماددةي ضوارةم
وةقائيعس )ئةم ياساية لةبةرواري دةرضواندنيدا جَيبةجَس دةكرَي و لةرؤذنامةي رةرميدا : ماددةي ثَينجةم

 .باَلودةكرَيتةوة( تانكوردس
 مورتس عدنان                                                                                           

 كوردستان ـ عرياق ثةرلةمانيسةرؤكس 
                                                                 

 :ثةرلةمانيبةر َيز سةرؤكس 
 .نس رةرمووكاك عو

 :بةر َيز عونس كمال بزاز
 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 

 1002لسنة )   ( قانون رقم 

 املعدل 1002لسنة ( 1)قانون التعديل الثاني لقانون رئاسة اقليم كوردستان ـ العراق رقم 

 

 :املادة االوىل

- :من املادة االوىل وتقرآن كاآلتي 9و1تعدل الفقرتان 

العراق هو الرئيس االعلى للسلطة التنفيذية والقائد العام لقوات محاية اقليم _تانـ رئيس اقليم كوردس 1

 (.كةالثيشمر)العراق _كوردستان

ـ يكون لرئيس االقليم نائب يعاونه يف اداء مهامه، حيل حمله عند غيابه ويكون نائبًا للقائد العام لقوات  9

 (.كةالثيشمر)العراق _محاية اقليم كوردستان

 :لثانيةاملادة ا

تاسع )من املادة العاشرة من القانون وتضاف فقرة بتسلل ( اواًل وثانيًا وحادي عشر وخامس عشر)تعدل الفقرات 

- :اليها وتقرًا كاآلتي( عشر

 :أواًل

 .العراق_ـ اقرتاح مشاريع القوانني والقرارات املتعلقة برئاسة االقليم للمجلس الوطين لكوردستان 1
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العراق خالل مخسة عشر يومًا من تأريخ _القرارات اليت يشرعها اجمللس الوطين لكوردستانـ إصدار القوانني و 9

وصوهلا اىل رئاسة االقليم، وله حق االعرتاض عليها كليًا أو جزئيًا خالل املدة املذكورة وإعادتها اىل اجمللس الوطين 

صادرة يف حالة عدم التلك القوانني والقرارات إلعادة النظر فيها، ويكون قرار اجمللس الوطين بشأنها قطعيًا، وتعد 

 .اصدارها من قبله ضمن املدة املذكورة دون أن يكون قد اعرتض عليها وتنشر يف اجلريدة الرمسية

وحتديد موعدها خالل مخسة عشر _اصدار مرسوم بإجراء االنتخابات العامة للمجلس الوطين لكوردستان العراق: ثانيًا

خالل مدة ستني يومًا السابقة ألنتهاء الدورة االنتخابية على ان اليتعدى موعد االنتخابات مدة يومًا من تأريخ حله أو

 .ستني يومًا التالية على تأريخ حله أو السابقة على تأريخ انتهاء دورته االنتخابّية

قليم وموافقة اىل خارج اال( كةالثيشمر)العراق _لرئيس االقليم حتريك قوات محاية اقليم كوردستان -:حادي عشر

 .العراق_اجمللس الوطين لكوردستان

تعيني وعزل كبار موظفي االقليم من الدرجات اخلاصة بناء على ترشيح او اقرتاح الوزير املختص  -:خامس عشر

 .وموافقة جملس الوزراء

 .يتوىل رئيس االقليم اية اختصاصات اخرى ينص عليها الدستور والقانون: تاسع عشر

 :املادة الثالثة

 .ال يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع احكام هذا القانون

 :املادة الرابعة

 .على اجلهات ذات العالقة تنفيذ أحكام هذا القانون

 :املادة اخلامسة

 (.وقائع كوردستان)ينفذ هذا القانون اعتبارًا من تاريخ اصداره وينشر يف اجلريدة الرمسية 

 عدنان املفيت                                                                                                    

 العراق_لكوردستان برملانرئيس 
 

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 
زؤر سوثاس، ئةو ثرؤذةية ئاراستةي ليذنةي ياسايس و ئةندامانس ثةرلةمان دةكةم، دواترين دوو قسةم 

دووةم خبوَيندرَيتةوة، ئينجا لةسةر هةردووكيان قسة دةكةين، بؤ خاَلس  هةية لةسةري، بةآلم با بر طةي
 .رنامةي كار، مامؤستا كاكة رةرموودووةم لة بة
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 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابوبكر 

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 
 كوردستان ـ عرياق ثةرلةمانيبؤ سةرؤكايةتس 

 ثرؤذةي ياسايس/ ب
 /سآلور َيزمان

كوردستان هاوثَيضمان طةآلَلة كردووة بة ناوي ثرؤذة بر ياري درَيذكردنةوةي  ثةرلةماني ئَيمةي ئةندامانس
ماوةي ئةجنومةنس ثارَيزطاكان لة هةرَيم دا، تكاية خبرَيتة بةرنامةي كاري كؤبوونةوةي داهاتووي 

 .ئةجنومةن، لةطةَل ر َيزمان
 .ـ شَيروان حيدري 1
 .ـ عونس بةزاز 9
 .ـ عبدالكريم هةمةوةند 3
 .جامباز طارقـ  9
 .ـ حممد صاح امساعيل 5
 .ـ مجال قاسم 6
 .ناصح غيتور.ـ د 2
 .ـ دلَير حممد شريف 8
 .ـ شَيخ اهلل ابراهيم 2

 .ـ شوقس حسني 10
 .ـ رؤذان دزةيس 11
 .ـ رشاد ا د 19

 
 

 1002ساَلس )   ( بر ياري ذمارة 
ةبن لة جَس بةجَس كردنس ئةركةكانيان تاكو ئةجنومةنس ئَيستاي ثارَيزطاكانس هةرَيم بةردةوام د: يةكةم

 .ئةجنام بدرَيت( 9002)هةَلبذاردنس داهاتوو، بةمةرجَيك ثَين كؤتايس ئةم ساَل 
 .لةسةر ئةجنومةنس وةزيران و اليةنة ثةيوةندارةكانة كة حوكمةكانس ئةم بر يارة جَس بةجآ بكةن: دووةم

بةجَس دةكرَيت و لة ر ؤذنامةي رةرمس وةقائيعس  ةوة جَس 1/9/9002ئةم بر يارة لة بةرواري : سَييةم
 .كوردستان بآلودةكرَيتةوة

 عدنان مورتس                                                                       
 سةرؤكس ئةجنومةنس نيشتمانيس كوردستان ـ عرياق
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 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

 .كاك عونس رةرموو
 :بزاز بةر َيز عونس كمال

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 
 1002لسنة )   ( قرار رقم 

تستمر جمالس احملافظات القائمة حاليا فى االقليم فى اداء مهامها حلني اجراء انتخابات جديدة على ان : اوال
 .9002يتم ذالك قبل نهاية العام احلاىل 

 .القرارعلى جملس الوزراء واجلهات ذات العالقة تنفيذ احكام هذا : ثانيا
 .وينشر فى اجلريدة الرمسية وقائع كوردستان 1/9/9002ينفذ هذا القرار اعتبارا من : ثالثا

                                                            
 عدنان املفتى                                                                     

 ردستان ـ العراقرئيس اجمللس الوطنى لكو
 

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 

زؤر سوثاس، ئةو ثرؤذةيةش ئاراستةي ليذنةي ياسايس و ليذنةي ناوخؤ و ئةندامانس ثةرلةمان دةكةم، بؤ 
ئةوةي تَير وانينس لةسةر بكةن و خؤيان ئامادة بكةن بؤ طيتتوطؤكة، من دوو، سَس موالحةزةم هةية 

رؤذةي يةكةم كة خوَيندرايةوة، هةمواركردنس ياساي سةرؤكايةتس لةسةر ث: حةزدةكةم بيَلَيم، يةكةم
هةرَيم، جارَي ثَين هةموو شتَيك ئةوةي موالحةزة كرا، دوَينَس ضةندين رؤذنامة، تةنانة  هةندَيك 
ئةندامس ثةرلةمانين ثرؤذةكةيان ديوة يان نةيانديوة؟ وايان باس كردووة كة ئةوة درَيذكردنةوةي ماوةي 

ةسةآل  دانة بة سةرؤكس هةرَيم بؤ ئةوةي هني بكا ، خؤي بة عةكسةوةية، دوو مانط ثَين ثةرلةمانة، د
هةَلبذاردن دةسةآلتس ثَس بدرَيت، بؤ ئةوةي بتوانَيت بانطهَيشتس هةَلبذاردن بكا ، واتة ثَيشس خبا  

عنس لة ر ؤذي تةواو تةواو دةبَيت، بة ثَيس ياساي ئَيستا دةبَيت ثاشس بَيت، ية 9/6/9002هةَلبذاردن، ئَيمة 
بوونس تا دوو مانط بؤي هةية، ئَيمة دوو مانطمان خستؤتة ثَيشةوة لةو ثرؤذةيةدا، بؤ ئةوةي بؤي هةبَيت 
دوو مانط ثَين تةواو بوونس هةَلبذاردن بانطهَيشتس بكا  بؤ هني، لةبةرئةوة تكام واية لةو بابةتانةدا 

تايبةتس ئةندامانس ثةرلةمان، كة ثرؤذةكةي نةدي بَيت ديقةتةتَيك هةبَيت ثَين ئةوةي رةئيةك بدةن، بة 
حةق نية رةئس بدا  لةسةر ثرسيارَيك كة بؤي ئاراستة دةكرَيت لة هةر اليةكةوة، موالحةزةي دووةمم 

ئةندامس بةر َيزي ثةرلةمانة كة ثرؤذةكةيان تةقديم كردووة، لة ماددةي يةكةم كة داواي  10لةسةر 
لة ر استس دا لة دةستووري عرياق دا و لة قانونس سةرؤكايةتين دا هاتووة، لة  تةعديل كراوة، ئةو ماددةية

نووسراوة، ئةوةش رةرقَيكس ئةوتؤي نية لة ر استس دا، من ( حرس)جياتس ثاسةوان و حيمايةي هينةكة، 
ت، لةبةرئةوة داوادةكةم كة وةكو خؤي َر بَيتةوة و سةررس نةزةر لةوة بكةن، بؤ ئةوةي دذايةتيةك نةبَي
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شكلية شتةكة رةرقَيكس ئةوتؤي نية، بؤية با هةروةكو خؤي مبَينَيتةوة، لةسةر ئةو مةسةلةيةش لةطةَل 
جةنابس سةرؤكس هةرَيمين قسةم كرد دوَينَس، بؤ ئةوةي ئةوة نةبَيت كة يةكَيك بَلَيت كة ئةوة لة ئةوانةوة 

يس بَيت، رةرقَيكيشس نية، بؤية من داوا لة هاتووة، بؤية مةسةلةكة دةمانةوَيت شتَيك بَيت كة طوجناو و ياسا
ليذنةي ياسايس دةكةم كة لة ئامادةكردنس راثؤرتيان بؤ دانيشتنمان ئةو مةسةلةية ر ةضاو بكةن، كة وام 
طو  لة كوَي حيمايةكة هاتووة بطةر َيتةوةو وةكو خؤي َر بَيتةوة، خاَلس دووةم لة ثرؤذةكةي كة 

: ارَيزطاكان بؤضس؟ لةبةر ضةند نوقتةيةك ئةوة ثَيويستة، يةكةمدرَيذكردنةوةي كاري ئةجنومةنس ث
، جياوازة، سلَيمانس و هةولَير و 9ية، مانطس  3ساَليان بةسةردا دةضَيت، مانطس  9ئةجنومةنس ثارَيزطاكان 

دهؤك، هةريةكةيان لة وةختَيك دا دةستيان بةكاركردن كردووة، بةآلم لة مانطَيكس تر يان دوو مانطس تر 
س ياساييان تةواو دةبَيت، بؤضس ثَيويست دةكا  ئَيمة درَيذي بكةينةوة؟ يةكةم شت ئةو ياساية لة كات

ئةجنومةنس نوَينةرانس عرياق دةرضووة بؤ ئةجنومةنس ثارَيزطاكان، نووسراوة ياساي ئةجنومةنس ثارَيزطاكان 
رَيتةوة، ثَيويست دةكا  ئَيمة لة هةرَيمَيك دا ر َيك نةخراون، واتة هةولَير و سلَيمانس و كةركووك ناط

ياسايةكمان هةبَيت بؤ ثارَيزطاكانس خؤمان، ئةوين طيتتوطؤي لةسةر كراوة، راثؤرتس هاوبةشس ليذنةي 
ناوخؤ و ليذنةي ياسايس كة بة تَيروتةسةر بووة لة ثاش طيتتوطؤ كردن لةطةَل اليةنس ثةيوةندار بة 

ةولَير و دهؤكة، لةبةرئةوةي زؤر طؤر انكاري تايبةتس ئةجنومةنس ثارَيزطاكان لة سلَيمانس و ه
بةسةرداهاتووة، بؤية ئَيمة ناردمان بؤ حكومة  بؤ ئةوةي دوا رةئس لةسةر بدا ، ضونكة هةندَيك 
مةسةلةي تيا هةية كة مةسئوليةتس حكومةتة دةبَيت رةئس بدا ، ضاوةر وان دةكرَيت لةو ر ؤذانة جوابيان 

توو كؤبوونةوةيةكس نائاسايس بؤ دةكةين، بؤ ئةوةي ئةوةش ثةسةند بَيتةوة و لة سةرةتاي مانطس داها
بكةين، جطة لةوةش دةبَيت ئَيمة ياسايةكس تر دةربكةين بؤ هةَلبذاردنس ئةجنومةنس ثارَيزطاكان، ئةو 
ياساية ديارة طيتتوطؤيةكس زؤري دةوَيت، دةبَيت ر ةضاوي ئةو طؤر انكاريانة بكةين لة ياساي هةَلبذاردنس 

ةنس ثارَيزطاكانس عرياق كة لة سةرتاسةري عرياق دا كراوة، سيستةمةكة لةوَي طؤر اوة، كراوةية، ئةجنوم
هةَلبذاردن بؤ ئةجنومةنس ثارَيزطاكان خؤتان دةزانن لة كؤتايس ئةم مانطةدا دةبَيت و ثارَيزطاكانس تري 

ؤر انكاريةك دةكةين؟ ئةوة عرياق، سيستةمةكة ليستس كراوةية، ئايا ئَيمةش واي َر دةكةين؟ ئايا هيض ط
دةبَيت ر ةضاو بكةين، ئةوةش ثَيويست دةكا  كة ثرؤذةكةمان تَيروتةسةل بَيت و لة وةختس خؤي دا، بؤية 
زة ةتة بكرَيت لة وةختس خؤي دا هةَلبذاردن بكةين، بؤية ثَيويستيان بة ئةوةية كة ئَيمة لةر ووي 

ت كاري ئةو ئةجنومةنة تا ئةو كاتةي دةتوانن هةَلبذاردن ياساييةوة بؤشايس ياسايس نةهَيَلني، كراوة بَي
، هةر 2يان  8يان  2بَيت، جا لة مانطس  9002بكةن، بة مةرجَيك هةَلبذاردنةكة ثَين كؤتايس ساَلس 

وةختةكس حازر بن ئاطاداري كؤمسيؤنس باآل دةكةين بؤ ئةوةي ئةو هةَلبذاردنة ئةجنام بدرَيت، ئَيستا من 
ر اي دةطرين بؤ ئةوةي مةجال هةبَيت بؤ ليذنةكان ئةو ضةند نوقتةية  19:15سةعا  ئةو دانيشتنة بؤ 

دَينةوة ئَيرةو وطيتتوطؤي دةكةين و بر ياري  19:15كور  بكةينةوةو هةر ئةمر ؤ تةواوي بكةين، بؤية 
 .لةسةر دةدةين، دانيشتنةكةمان دوا دةخةين تا ئةو كاتة، رةرموون
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 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 بةناوي طةر كوردستان 

ي نائاسايس، داوا لة ليذنةي ياسايس و ليذنةي ناوخؤيس دةكةين بَين لة 1بةردةوام دةبني لةسةر دانيشتنس 
شوَينس خؤيان دابنيشن، كاك شَيروان كَس دَيتة ئَيرة، ئةوة ر اثؤرتي تازةية حازر كراوة، كاك شَيروان كَيتان 

 .دَينة سةر مةنةصة، رةرموون
ةكةمي بةرنامةي كار خستنةر وو طيتتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي هةمواركردني دووةمي ياساي خاَلي ي

 .9005ي ساَلي (1)سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستاني عَيراق، ذمارة 
داوا لة ليذنةي ياسايي ئةكةم دواترين لة ليذنةي ناوخؤ، كة ر اثؤرتيان خبوَيننةوة لةسةر ثرؤذةكة، 

 .رةرموو كاك شَيروان
 :َيز شَيروان ناصح حةيدةريبةر 

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 سةرؤكايةتس ئةجنومةنس نيشتمانيس كوردستان/ بؤ

 راثؤرتس ليذنةي ياسايس/ ب
 

ي كوردي بؤ 9208/بةررانبار/31بةرامبةر  91/1/9002ليذنةكةمان كؤبوونةوةي خؤي ئةجنام دا لة بةرواري 
ي ساَلس (1)عَيراق ذمارة _ووةمس ياساي سةرؤكايةتس هةرَيمس كوردستانهةمواركردنس د)تاوتوَي كردنس ثر ؤذة ياساي 

كة لةاليةن ذمارةي ياسايس ئةندامانس ثةرلةمانةوة ثَيشكةشكراوة، دواي خوَيندنةوةي يةكةمس ( ي هةمواركراو9005
وطؤو ر ا طؤر ينةوة بؤ ليذنةكةمان ر ةوانةكراوة، دواي طيتت 91/1/9002لة بةرواري ( 1)لة دانيشتنس نائاسايس  ذمارة 

- :ليذنة  ثَيشنياز دةكا 
 .الدانس ماددةي يةكةم لة ثر ؤذةكةو هةمواركردنس زجنريةي ماددةكان بةم طوَيرةيةوة -1
 .لة ماددةي دووةمس ثر ؤذةكة( 11)الدانس داواكردنس هةمواركردنس بر طة  -9

و بةم جؤرةي خوارةوة لة ماددةي دووةمس ثر ؤذةكة( 9_يةكةم)دار شتنةوةي ر ستةي كؤتايس بر طةي  -3
- :خبوَيندرَيتةوة

عرياق  دايان دةنَيت، لة ماوةي ثانزة _دةرضواندنس ئةو ياساو بر يارانةي كة ئةجنومةنس نيشتمانيس كوردستان}
ر ؤذدا لة بةرواري طةيشتنس بؤ سةرؤكايةتس هةرَيم، سةرؤكس هةرَيم بؤي هةية لةو ماوةيةدا نار ةزايس لةسةر 

لةو ياساو بر يارانة دةربرب َيت، و طةر اندنةوةي بؤ ئةجنومةنس نيشتمانس بؤ ضاو هةموو يان هةندَيك 
و ئةو ياساو . عرياق لةسةريان بنرب  دةبَيت_ثَيخشاندنةوةيان و بر ياري ئةجنومةنس نيشتمانيس كوردستان

ايشس لةسةريان بر يارانةش بة دةرضوو دادةنرَيت لةو حاَلةتةي كة سةرؤكس هةرَيم دةري نةضوواند وة نار ةز
 .{نةبووة و ئةجنومةنس نيشتمانيس كوردستانين رةرمان دةدا كة  لة ر ؤذنامةي رةرمس بآلو بكرَيتةوة
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- :دار شتنةوةي بر طةي دووةم لة ماددةي دووةمس ثر ؤذةكة بةم شَيوةيةي خوارةوة -9
عَيراق و دياريكردنس _ردستاندةركردنس رةرمانَيك بؤ ئةجنامدانس هةَلبذاردنس طشتيس ئةجنومةنس نيشتمانيس كو

لة بةرواري هةَلوةشاندنةوةي يان شةست ر ؤذ ثَين كؤتايس خور هةَلبذاردن بة ( ثازدة ر ؤذدا)كاتةكةي لةماوةي 
مةرجَيك ر ؤذي هةَلبذاردن لة شةست ر ؤذي دواي هةَلوةشانةوةي يان شةست ر ؤذي ثَين كؤتايس خور هةَلبذاردنس 

 .تَيثةر نةكا 
مون بؤ خوَيندنةوةي ثرؤذةكة ور اي ليذنةي ياسايس لةم بارةيةوة، بؤئةوةي خبرَيتة بةردةم ئةجنومةن تكاية بيتةر

 .لةطةَل ر َيزماندا. بؤ طيتتوطؤكردن ودةربر ينس ر اي طوجناو سةبارة  بة ثرؤذةكة
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

 .عةرةبيةكةش حازرة، كاك عةوني رةرموو بيخوَينةرةوة
 :زازكمال سعيد ببةر َيز عوني 

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 العراق_رئاسة اجمللس الوطين لكوردستان/اىل

 تقرير اللجنة القانونية/م
 

الكوردية، لدراسة مشروع  9208/بةررانبار/31املصادف اليوم  91/1/9002اجتمعت اللجنة القانونية بتأريخ 
املقدم من قبل العدد القانوني  9005لسنة ( 1)راق املرقم الع_قانون التعديل الثاني لقانون رئاسة اقليم كوردستان

واملؤرخة يف ( 1)ألعضاء اجمللس واحملال اليها بعد القراءة االوىل له يف اجمللس، جبلسته االستثنائية املرقمة 
- :، وبعد مداولته وتدقيقه، ترى اللجنة مايلي91/1/9002

 .واد تبعا  لذلكمن املشروع وتعديل تسلسل امل( االوىل)حذف املادة  -1

 .من املادة الثانية من املشروع( حادي عشر)خذف طلب تعديل الفقرة -9

 .من املادة الثانية من املشروع وكاآلتي 9/ إعادة صياغة اجلملة االخرية الفقرة اوال  -3

العراق بنشرها يف اجلريدة  –ضمن املدة املذكورة ومل يعرتض عليها ويوعز اجمللس الوطين لكوردستان )
 (.وقائع كوردستان)يةالرمس

- :اعادة صياغة الفقرة ثانيا  من املادة الثانية من املشروع وكاآلتي -9
العراق وحتديد موعدها خالل  –اصدار مرسوم باجراء االنتخابات العامة للمجلس الوطين لكوردستان ) ثانيا 

نتخابية على ان اليتعدى موعد مخسة عشرة يومًا من تأريخ حله او قبل ستني يومًا من تأريخ انتهاء الدورة اال
 (.االنتخابات ستني يومًا على تأريخ حله او انتهاء دورته االنتخابية

- :اعادة صياغة الفقرة خامس عشر من املادة الثانية من املشروع وكاآلتي -5
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لس تعيني وعزل موظفي االقليم من الدرجات اخلاصة بناء على ترشيح او اقرتاح الوزير املختص وموافقة جم)
 (.الوزراء

راجني التفضل باالطالع وعرض اصل املشروع ورأي اللجنة القانونية بشأن املشروع على اجمللس للمناقشة وابداء 
 .الرأي املناسب بصدده

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

 .كاك جعيتر، رةرموو
 :معروف مصطفى بةر َيز جعيتر

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
ةي دووي بابةتةكةية نةك ئةو بر طةية، ئَيمة ر اثؤرمتان نية، بةس تةئيدي ئةو ئَيمة ر اثؤرمتان لةسةر بر ط

 .ر اثؤرتةي ليذنةي ياسايي ئةكةين، سوثاس
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

زؤر سوثاس، وةكو لةسةرةتادا خوَيندمانةوة موالحةزةيةكماندا، ومتان ماددةي يةكةم، ثَيويست ئةكا  
تةوة، ضونكة هةمان ماناية، ئَيستا ليذنةي ياسايي و ليذنةي ناوخؤش ثشتطريي البربَيت و وةكو خؤي مبَينَي

لةوة ئةكةن، كة ماددةي يةكةم لة ثرؤذةكة حةزف بكرَيت، ئةطةر كةسَيك قسةي لةسةر نية دةخيةمة 
 .دةنطةوة، بةَلَي كاك شَيروان، رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
شةكي سوثاسي جةنابت ئةكةم بؤ وةآلمدانةوةي ئةو رؤذنامانةو ئةو لَيدوانانةي كة لة رؤذنامةكان من ثَي

درا، سةبارة  بةوةي كة لة ثرؤذةكةدا هاتووة، سةرؤكايةتي هةرَيم داواي ئةوةي كردووة، كة هةَلبذاردنةكان 
امانة ئةم شتانة بآلو بكةنةوة، دواخبرَيت بؤ ماوةي شةش مانطي تر يان ساَلَيك، بةر اسس ئةو جؤرة رؤذن

يةكةم شت خزمة  بةر اي طشس ناكا ، دووةمين خزمة  بةهيض كةس ناكا ، لة مصداقيةتي 
رؤذنامةكةش كةم دةكاتةوة بةر اسس، ضونكة جةنابت زؤر ئاطاداري هةوَلةكاني جةنابي سةرؤكي هةرَيمي 

ا بكرَيت، ثاشان دَيمةوة سةر مةسةلةي هةموو دةم بؤ ئةوةية كة هةَلبذاردنةكان لةكا  و ساتي خؤيد
ثرؤذةكة بةر اسس، بةنيسبة  ماددةي يةكةم لة ثرؤذةكة، بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن، جةنابت لة سةرةتاي 
دانيشتنةكة ئيشارةتت بةوةدا كة ثرؤذةكة، لةطةَل دةستوور تةناقوز دةكا ، بةر اسس لةو مةسةلةيةدا ر ةئي 

نداماني ليذنةي ياسايين ر ةئي جياجيا هةية، ئَيمة ثَيمان واية بةر اسس ئةو جياجيا هةية، لةناو خودي ئة
مةسةلةية موناقةشةو طيتتوطؤ هةَلئةطرَيت، بؤية بةحةقيقة  ئَيمة لةطةَل ئةوةداين كة ئةوة البربَيت، 

سةرؤكي  بةآلم لةبةر ئةوة نية كةموناقزي دةستوورة، بةَلكو جةنابت دوَييَن قسة  كردووة، لةطةَل جةنابي
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هةرَيم، بؤية ئَيمةش ئةوةمان البرد لة ثرؤذةكة، بةآلم لةمةسةلةي قانوني و دةستووري ئةم بر طةية 
 .موناقةشة هةَلئةطرَيت، زؤر سوثاس

 
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

وةَلآل الي من ئةوةي دووةمين موهيمة، نابَي موناقزي دةستوور بَيت، بةآلم ئةوة وةكو باسم كرد، بؤ 
ي ئيشكال دروست نةبَيت و جةنابي سةرؤكي هةرَيمين وةكو قسةم كرد، وتي رةرقَيكي ئةوتؤي نية، ئةوة

 .وةكو خؤي لَي بكةنةوة، كَي ويسس قسة بكا ، رةرموو كاك شَيخ اهلل
 :بةر َيز شَيخ اهلل ابراهيم شَيخ اهلل

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
ردستان، هةر ثرؤذةيةك تةقديم ئةكرَيت، ثَيشةكي ثَيم وابَي بةثَيي نيزامي داخلي ثةرلةماني كو

خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ ئةكرَيت دواين موناقةشة ئةكرَيت، ئَيمة ئَيستا هةردوو ثرؤذةكة كة 
لةبةردةستمانداية هةمواركردنة، نة خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كراوة نةهيض، ئَيستا خوَيندنةوةي يةكةم 

 .، نازامن ئةوة تاضةند نيزاميية؟  زؤر سوثاسوموناقةشةو هةمووي ثَيكةوة ئةكرَيت
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

هةمووي كورتة ئيشةو هي : يةكةم شت ئةوة دانيشتنَيكي نائاسايية، دانيشتين تةبيعي نية، دووةمين
ضارةكة سةعاتَيكة، خؤتان ر ةنطة ئةطةر مباخنستايةتة رؤذَيكي ترةوة دةتان و  لة ثشووماندا هيض ثَيويست 

اكا ، ثرسيشمان كرد بة زؤرينةي ئةندامان، ئةوةيان ثَي باش بوو، لةبةر ئةوة ثَيويست بةوة ناكا  ن
رؤذَيكي تر دابنيشني بؤ خاَلَيكي وا كة ئيشي نيو سةعاتة وتةواو ئةبَيت، بؤية ئَيمة لة ثشوومان دانا كة 

 .بةَلَي ثةخشان خان رةرمووسةعاتَيك بَيت و نيو سةعاتيشي ثَيضوو، هةر ئةوةندةش ثَيويسس ئةكرد، 
 :بةر َيز ثةخشان عبداهلل زةنطةنة

  .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
ئةو تَيبينية منين هةمبوو، بةس بةو ماناية نا، لةبةرنامةي كار وابزامن ثَيويستة دةستكاري بكرَيت،  

ستا بوو بةدوو ضونكة ئَيمة ئةَلَيني خوَيندنةوةي يةكةم و خستنةر وو طيتتوطؤكردني، باشة ئةوة ئَي
دانيشنت، دانيشتين يةكةم بؤ خوَيندنةوةي يةكةم بوو، ئةم دانيشتنةي تر بؤ موناقةشةية، لةبةر ئةوة ثَيم 

 .واية ئةبَي بةرنامةي كار تةعديل بكرَيت، سوثاس
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

ت، خستنةر وو و سةعاتدا بَيت هةر بةيةك دانيشنت حيساب ئةكرَي 99نا ئةوة خؤي، ئةطةر لةماوةي 
سةعا  بَيت ئةوة هةر بة يةك دانيشنت حساب ئةكرَيت، دواين  99طيتتوطؤكردن و بر ياردان، ئةطةر لة 

ئَيمة لة كؤتايي قسةكامناندا نةمان و  كؤتاييمان هَينا بةدانيشتنةكة ومتان دواي دةخةين بؤ رآلن سةعا ، 
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ووماندا بؤ ئةوةي ر اثؤرتةكان حازر بكةن، رةرموو ئةمة هةر ئةو دانيشتنةية كةبةياني دةستمان ثَيكرد، ثش
 .كاك عزالدين

 
 :بةر َيز عزالدين سليم خديدا

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
قائد عام )يةعين ثَيشمةرطة، بةآلم لَيرةدا ( حرس اقليم) وا بزامن حيمايةو ثاسةواني سنور لة دةستووردا، 

وئاساين و ثؤليسين ئةطرَيتةوة، لَيرةدا حيماية بَيت ي كوردستانة، يةعين ثَيشمةرطة (لقوات املسلحة
باشرتة لةحةرةس، ضونكة حةرةس تةنها باسي ثَيشمةرطة ئةكا  لةدةستووري عَيراقدا، ئَيستا سةرؤكي 

قواتي مسلةحة ئةطةر نةبَيت ئةوة حيماية ئةبَيت، بةس (قائدي عامي قواتي مسلحةية)هةرَيمي كوردستان 
 .وسةكةدا الي ببةن، ئينجا دةبَيت، زؤر سوثاسثَيشمةرطةكة لة بةيين قة

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

كاك عزالدين ئَيمة ومتان ئةو موقتةرةحة ال دةدةين، كةالمشان برد هيض ئيشكالَيكمان نية، ئةطةر المان 
ي نةبرداية، ئةوكاتة قسةي جةنابت ر است دةبوو، ئةطةر موقتةرة ان بكرداية بؤ البردني، ئَيستا كةال

دةبةين دةخيةينة دةنطةوة، كة بر يار بدةين الي ببةين، هيض موشكيلةيةكمان نية لةقانونةكة وةكو خؤي 
دةمَينَيتةوة، ئَيستا ئةو موقتةرةحةي ليذنةي ياسايي بؤ ماددةي يةكةم لة ثرؤذةكة، تةعديل بكرَيت و 

تةسةلسولي ماددةكان ئةكرَيت، تةسةلسولةكةشي بةو شَيوة بَيت، حةزيف ماددةي يةكةم دةكرَيت، تةعديلي 
كَيي لةطةَلداية كةحةزف بكرَيت با دةسس بَلند بكا  تكاية؟ رةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟ بةس سَي كةسي 

حةزيف رةقةرةي يازدةش كة عةيين شتة، لةوَيدا : لةطةَلدا نية، بةزؤرينةي دةنط حةزركرا، دووةم
كرَيت، كَيي لةطةَلداية بادةسس بَلند بكا  تكاية؟ حيمايةكة هاتووة، ئةوةش داوا ئةكةن كة حةزف ب

رةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟ ئةم جارةيان بوون بة ضوار كةس، ئةمين بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، كاك 
ررسة  دةَلَي دةبواية ر اوةستايناية تا دةطةشتينة ماددةي يازدة ئةوكاتة مباخنستاية دةنطةوة، لةماددةي 

غةي جوملةي ئةخرييان كردؤتةوة، من لةسةر ر اثؤرتةكةي ليذنةي ياسايي ئةرؤم كة ئيعادةي صيا: دووةم
ليذنةي ناوخؤش ثشتطريييان لَي كردووة، كاك عةوني حةزةكةي بيخوَينةوة كة ماددةي دووةم داواكةتان 

 .ضية؟
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
ضمن املدة املذكورة ومل يعرتض عليها ويوعز اجمللس ) -:طؤر يوة بةم شَيوةيةبةس جوملةي ئةخريي صياغةكةمان 

 (.وقائع كوردستان)العراق بنشرها يف اجلريدة الرمسية –الوطين لكوردستان 
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بةوازحي لة ثرؤذةكةدا نةنووسرابوو، كة بةض ئاليةتَيك ئيعازي وةزارةتي عةدل بكرَيت، بؤ نةشر كردني 
 .هةرَيم دةري نةضواند لة ماوةي ياسايي كة دياري كراوة، زؤر سوثاس قانونةكة، ئةطةر سةرؤكي

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

ئةطةر رووخسة  هةبَيت ئيعتيماد لةسةر كوردييةكة ناكةين، رةنطة ثَيويست بة صياغةي باشرت بكا ، بؤية 
كاك دكتؤر كةمال موالحةزةي لةسةر عةرةبيةكة ئةرؤين، واي لَي دَيت كوردييةكةي تةواوة، بةس بيدايةتةكةي 

،  اصدار مرسوم باجراء االنتخابات العامة للمجلس الوطين لكوردستان هةية لةسةر زمانةكةي، بةم شَيوة دةبَيت
العراق وحتديد موعدها خالل مخسة عشرة يومًا من تأريخ حله او قبل ستني يومًا من تأريخ انتهاء الدورة  –

االنتخابات ستني يومًا على تأريخ حله او  السابقة على انتهاء دورته االنتخابية على ان اليتعدى موعد 
او  السابقة على انتهاء دورته )ئةوة كاك ررسة  موالحةزةي كرد زؤرين بةجَيية، بةو موالزةحةوة . (االنتخابية
 .وانئَيستا بيخوَيننةوة تا بيخةينة دةنطدانةوة، ئةطةر كةس قسةي نية، رةرموو كاك شَير( االنتخابية

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

وةَلآل هةر ئةوةندة ثةخشان خانين ئةو موالحةزةي دا، بةر اسس بةنةزةري ئيعتيباريشمان وةرطر  بةس 
 .لةتةبع دةرنةضووة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
العراق وحتديد موعدها خالل  –باجراء االنتخابات العامة للمجلس الوطين لكوردستان  اصدار مرسوم) ثانيا 

مخسة عشرة يومًا من تأريخ حله او قبل ستني يومًا من تأريخ انتهاء الدورة االنتخابية على ان اليتعدى موعد 
 (.االنتخابات ستني يومًا على تأريخ حله او  السابقة على انتهاء دورته االنتخابية

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .رةرموو سؤزان خان
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
رستةكة زؤر زؤر وشكةو مةجالي تَيطةيشتين زؤر تَيداية، ببورة ديارة ئةوة نية ( اواًل)لة خاَلي دووةم لة 

 .كةمن باسي ئةكةم، سوثاس
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

 .رةقةرةي دووةمة دوايي دَيينة سةري، كاك دلَير رةرموو سؤزان خان ئةوة
 :بةر َيز دلَير حممد شريف

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
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رؤذةكة لةكاتي حةلي ئةجنومةني نيشتمانيي، ثَيم  15من بةر اسس ثَيم واية هةردوو ماوةكة كورتن، ض 
تي ئيعالن كردني ئةوةش بكرَيت بة رؤذين ديسان ماوةكة بؤ كا 60كة بكرَيت بة مانطَيك، وة  15واية 

رؤذ بةالني كةمي باشرتة، ضونكة ئةو ماوةية مةقسةد  20رؤذ كةمةو  60سَي مانط ثَيم باشرتة، ضونكة 
رؤذ ثَين ئةوة، ئةبَيت ئيعالن بكرَيـت، كةوا دواي  60لةوةية رؤذي ئيعالن كردني ئينتيخابا  بةالني كةم 

 .رؤذ باشرتة، زؤر سوثاس 20كرَيت بة ة ب 60رؤذي تر ئينتيخاباتة، ئةو  60
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

 كاك دلَير، بانطهَيشت كردن بؤ هةَلبذاردن شتَيكة، دياري كردني رؤذي هةَلبذاردن شتَيكي ترة، 
حةل كردني ثةرلةمانين شتَيكي ترة، ئَيستا ئَيمة هةر ئةمر ؤ، ئيمزاي نامةيةكمان كرد بؤ كؤميسيؤني 

هةرَيمي كوردستان، ثَييان دةَلَيني كاري ثَيويست بكةن، ثَين كؤتايي هاتين خولي ثةرلةمان، هةَلبذاردن لة 
دةبَيت، بةدوو هةرتة ثَيشنياز واية كة هةَلبذاردن بكرَيت، ئةوان لة ئَيستاوة كاري بؤ ئةكةن، بةآلم  9/6كة 

 12/5وة ئةكا  كة رآلن رؤذ ثَين كؤتايي هاتين خولي ثةرلةمان بةدوو مانط، سةرؤكي هةرَيم ئيعالني ئة
رؤذ ثَين كؤتايي هاتن، رةرمانَيك دةردةكا  بةحةلي  15كة ئيقرتاح كراوة، ئةوة رؤذي هةَلبذاردنة، 

 .ثةرلةمان ئاواية شتةكة، كاك سةردار رةرموو
 :بةر َيز سةردار صباح بوزؤ هةركي

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
و تةراصيل لةناو ياساي سةرؤكايةتي هةرَيم، ياساي سةرؤكايةتي من ثَيشنيار دةكةم لَيرة ئَيمة نةضينة نا

لة ساَلي ( 92)هةرَيم ئةهةميةتي خؤي هةية، لةياساي هةَلبذاردن ئةو تةراصيلةي تَيداية، كة ياساي ذمارة 
دةرضووة، لة تةعديلي سَييةم لةماددةي شةشةم باسي كراوة بةتةراصيل، ثَيم واية دةبَي لةوَي  9009

رَيـت، لةوَي باسي يةك مانطي كردووة، لَيرة ثَيشنيارةكةي من ئةوةية وةكو ئةم صيغةي لَي تةعديل بك
العراق يف التأريخ احملدد  –اصدار مرسوم باجراء االنتخابات العامة للمجلس الوطين لكوردستان ) بكرَيت،

 .بةوةندة ئيكتييتا بكةين، زؤر سوثاس (قانونًا
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

رؤذ ثاش كؤتايي هاتن بةدةورةي  60بؤية ئةو ثرؤذةية هاتووة قانوني ثَيشوو دةَلَيت لة خاللي  قانونًا
 9/6ئينتيخابي، ئَيستا ئَيمة ئةمانةوَيت ثَيشرت بيكةين، ئةطةر ئةو قانونة نةطؤر ين بؤي نية تاكو 

نطين بَيت ئةو وةختة بانطهَيشت بكا ، ئةطةر ئةو قانونة بطؤر ين، ئةو دةسةآلتةي بدةييَن ثَين دوو ما
 .دةتوانَي دياري بكا ، كاك ديلمان رةرموو

 (:ديليمان ئامَيدي) بةر َيز حممد ا د صاح
 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
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او  السابقة على انتهاء  )ئةوة دروستة، بةآلم لَيرةدا هاتووة( موعد االنتخابات ستني يومًا على تأريخ حله)ئةوةي 
داوا بكا  ئةبَي خياللي ئةو دوو مانطة،  9/9ةر ئةو سابيقة مبَينَيت، بةماناي، ئةطةر ئةط(. دورته االنتخابية

ئةو كاتة بةمانا (على تأريخ االنتخاب)ئيجرائي ئينتيخابا  ببَيت، بةآلم ئةطةر ئةو سابيقة حةل بكرَيت دةبَيتة 
 .ينتخابا ، زؤر سوثاسدوو مانط هةية لة ثاش كؤتايي هاتين دةورةكة، كة حةدي ئةقساية بؤ ئيجرائي ئ

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

رؤذ ثاش كؤتايي  60عةينةن جوابي كاك سةردار بؤ جةنابيشت لَيرة، ئةطةر وانةَلَيني يةكةجمار لة خياللي 
رؤذين ثَين كؤتايي هاتين خولي  60، يةعين ئةتوانني (السابقة)هاتين خولي ثةرلةماني، ئَيستا ئةَلَيت 

رؤذ دواترين ئةتوانَي، ئَيمةش  60رؤذ ثَيشرتين ئةتوانَي  60ت، ئةو سابيقة يةعين ثةرلةماني بؤي هةبَي
 .ئةمانةوَيت ثَين كؤتايي هاتن بيكةين، زؤر سوثاس، كاك زانا رةرموو

 (:زانا رؤستايي) خضربةر َيز قادر سعيد 
 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

ستان، ئةو ياسايةش ثَيويسس بةهةمواركردن هةية، ئَيمة ياسايةكمان هةية بؤ هةَلبذاردني ثةرلةماني كورد
ي ساَلي ضوارةمي ثةرلةمان هةَلبذاردن 12/5جَيطاي خؤيةتي لةو ياساية رؤذ دياري بكرَيت، بؤ منوونة 

بكرَيت، بؤ ئةوةي كؤميسيؤن هةموو ساَلَيك ئيحتياتاتي خؤي وةربطرَيت، ئَيمة دوَييَن لةطةَل كؤميسيؤن 
كاتي ستاندارد بؤ هةَلبذاردنَيكي بَي موشكيلةو ر َيك و ثَيك، حةو  مانط و نيوة،  دانيشتني، ئةوان وتيان

رؤذ، خالل ستني يومًا هيض ناكرَيت بةو ثةلةثةلة، بؤية من ثَيشنيارةكةي كاك سةردارم ثَي باشة، ( 995)
 .زؤر سوثاس

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

، ئةي ئةطةر لةهةمان رؤذ نةكرا، يةك دوو رؤذ ئةوة يةعين دياري كردني بةقانون رؤذي هةَلبذاردن
دواكةو ، سةبةبَيك هةبوو بؤ دةخيةيتة قانونةوة، بكرَيت بةبر يارَيك كة دةسةآلتي سةرؤكي هةرَيمة، بؤ 

نةكرا، رؤذَيكي تر هةمان شَيوةي هةبَيت، ئَيستا ئةو  12/5ئةوةي بتوانَي لةهةمان وةختدا خوانةخواستة 
ياسايي وليذنةي ناوخؤ ثشتطريييان لَي كرد، دةخيةمة دةنطةوة كَيي لةطةَلداية؟ موقتةرةحةي كة ليذنةي 

 .باشة كاك عةوني جارَيكي تر بيخوَينةرةوة، رةرموو
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

حتديد موعدها خالل العراق و –اصدار مرسوم باجراء االنتخابات العامة للمجلس الوطين لكوردستان ) ثانيا 
مخسة عشرة يومًا من تأريخ حله او قبل ستني يومًا من تأريخ انتهاء الدورة االنتخابية على ان اليتعدى موعد 

 (.االنتخابات ستني يومًا على تأريخ حله او  السابقة على انتهاء دورته االنتخابية
 :ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي
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 .رةرموو كاك شَيروان
 
 
 

 :روان ناصح حةيدةريبةر َيز شَي

 .ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي

حتديد موعدها خالل مخسة عشر يومًا من تأريخ حله او قبل مدة ستني يومًا السابقة )بةر اسس بةنيسبة  
ين بَيت ئيعالنةكة بكرَيت،  60بنووسرَيت ستني يومًا حةتا مةجال هةبَيت ثَيشي النتهاء الدوره على االقل 
كة ببةستينةوة، وةكو ئةو وةزعةي كةئَيستا تووش هاتووين، 60ئَيمة خؤمان بة يةعين خؤ شةر  نية 

 . مةسةلةن جائيزة ئَيستا ئيعالن بكرَيـت، بَلَيني علس اقل، زؤر سوثاس
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

مانط لة هةَلبذاردن باش بَيت، علس اقل بنووسرَيت  3ئةوةش زؤر ر استة ئةو علس اقل مومكينة ثَين 
شة، كةواتة بة ئيزارة كردني علس اقل دةخيةمة دةنطةوة كَيي لةطةَلداية بادةسس بَلند بكا  تكاية؟ با

رةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟، بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، نوقتةي تر لة ثرؤذةكة كاك عةوني ئةو 
( اواًل)لة ئةصَلي ثرؤذةكة،موقتةرةحةي كة تازة لة ر اثؤرتي ليذنةي ياسايي هاتووة، بةآلم خاَلَيكي تر هةية 

اقرتاح مشاريع القوانني و القرارات املتعلقة برئاسة : اوآل، ........كة ماددةيةكي تازةية، ماددةي دووةمة 
 .االقليم للمجلس الوطين لكوردستان ـ العراق

من املادة اوآل و ثانيآ و احلادي عشر و اخلامس عشر )تعدل اليتقرا : لة ثرؤذةكةدا هاتووة، ماددةي دووةم
اقرتاح مشاريع : اوآل: العاشرة من القانون و تضاف فقرة من القانون بتسلسل التاسع عشر اليه و تقرأ كاآلتي

واتا صةالحياتي ريئاسةتي . القوانني و القرارات املتعلقة برئاسة االقليم للمجلس الوطين لكوردستان العراق
 . هةرَيم، بة كوردييةكةش بيخوَيننةوة

 :ني كمال سعيد بزازبةر َيز عو
 .ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي

لة راثؤر تي موحلةقمان كة ئةمر ؤ نووسيمان، دةستكاري ئةوانةي كة لة راثؤر تي ثَيشوومان هةبوو، طةمةمان 
لةطةَل نةكردية، بةآلم بة تةنها ئةو موالحةزانةي كة لة اليةن سةرؤكايةتي ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كرا، 

اوآل و )تعدل اليتقرا  : كرد، واتا مادةي يةكي ثرؤذةكةمان الدا بة تةواوي و ماددةي دوو طؤر انكارميان لةسة
من املادة العاشرة و تضاف فقرة بتسلسل تاسع عشر اليها و تقرأ وةكو خؤي ماوةتةوة، ( ثانيآ و اخلامس عشر

 :املادة الثانيةلة ثرؤتؤكؤل،  ئةطةر ثَيتان باشة با دووبارة بيخوَينمةوة هةتا بة وازحيي تةسبيت بَيت كاالتي،
من املادة ( اوآل و ثانيآ و اخلامس عشر)تعدل الفقرات: املادة االوىل، املادة االوىلئَيستا تةسولسولةكةي بووة 
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اقرتاح مشاريع القوانني و القرارات : اوآل: : العاشرة و تضاف فقرة بتسلسل تاسع عشر اليها و تقرأ كاالتي
 . م للمجلس الوطين لكوردستان ـ العراقاملتعلقة برئاسة االقلي

يومآ من تأريخ  15العراق خالل  -اصدار القوانني و القرارات اليت يشرعها اجمللس الوطين لكوردستان : ثانيآ
وصوهلا اىل رئاسة االقليم، و له حق االعرتاض عليها كليآ او جزئيآ خالل املدة املذكورة و اعادتها اىل اجمللس 

لنظر فيها و يكون قرار اجمللس الوطين بشأنها قطعيآ، و تعد تلك القوانني و القرارات صادرة الوطين آلعادة ا
يف حالة عدم اصدارها من قبله ضمن املدة املذكورة و مل يعرتض عليها و يوعز اجمللس الوطين لكوردستان ـ 

 (.وقائع كوردستان)العراق بنشرها يف اجلريدة الرمسية 
 .راء االنتخاباتاصدار مرسوم بأج: ثالثآ

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

ئةوة تةبعةن ئةو موقتةرةحة زمين دةسةآلتي سةرؤكايةتي هةرَيمة، سةرؤكي هةرَيمة، ئيقترياح كراوة كة 
بؤيان هةية ثرؤذةي ياسا  و بر ياري كة ثةيوةندي بة سةرؤكايةتي و دةسةآلتي سةرؤكايةتي هةرَيمةوة 

ن، جاران دةبواية لة رَيطاي حكومةتةوة بَيت هةموو ثرؤذةكان، بةآلم ئةو هةية، ثرؤذة بنَيرن بؤ ثةرلةما
ئةو ثرؤذةيةي كة : ثرؤذانةي كة ثةيوةندي بة خؤيانةوة هةية دةكرَيت ئَيستا خؤيان بينَيرن، بؤ منوونة

ةندامي ئ 10هاتووة بؤ ثةرلةمان و بؤ هني و ئةوانة، ئةوان ناردبوويان، بةآلم لةبةر ئةوةي هينة يان دةبَي 
ثةرلةمان ئيمزاي بكا ، كةوايان لَي كرد، يان دةبَي بينَيرنةوة حكومة  و حكومة  بينَيرَي، بةآلم ئَيستا 
ئةو دةسةآلتة دةدرَيتة سةرؤكايةتي هةرَيم بؤ ئةوةي ئةو ثرؤذة ياساييانة و بريارانةي كة ثةيوةندي بة 

ةرلةمان، ثَيم واية شتَيكي تةبيعية و ثَيويست خؤيانةوة هةية بؤيان هةبَيت راستةوخؤ ثَيشنيار بكةن بؤ ث
 .بة موناقةشة و شتين ناكا ، رةرموو كاك ئارَيز

 :بةر َيز ئارَيز عبداهلل ا د

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
لةسةر ناوةرؤكي ئةو قسةم نية، بةآلم ئةو كوردييةي ثَيشمان هةر ضةندة جةنابت وتت ئةوة عةرةبيةكة 

َي، بةآلم بةراسس ئةو كوردية زؤر غةَلةتة، نةوةك جارَيكي ديكة بنووسرَيتةوة، ئيعتيماد دةكرَيتة سةر
 .ئاطادار بن، هةر ئةوةندة

 :ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي

من خؤم باسم كرد و ومت ئيعتيماد دةكةينة سةر عةرةبيةكة، باشة كورديةكة ضاك دةكرَيتةوة و وةكو 
 .عةرةبيةكةي، كاك حممد حةكيم رةرموو

 :ز حممد حكيم جباربةر َي

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
، نازامن (3)، لةطةَل ماددةي (9)وةلآل من يةك موالحةزةم هةية لةسةر ياساي سةرؤكايةتي هةرَيم ماددةي

جيري االقرتاع على انتخاب رئيس : ئايا لَيذنةي ياسايي ئاطايان لةو ماددةية هةية؟ ئةوين ئةوةية دةَلَي
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يةعين ئةوة دةبَي سةرؤكايةتي هةرَيم و  العراق، - ب اجمللس الوطين لكوردستاناالقليم يف موعد انتخا
سةرؤكايةتي ثةرلةمان بزانن كة بة ثَيي ياسا دةبَي لة رؤذي ئينتيخاباتي ئةجنومةنس نيشتيمانيي 
 كوردستان ئينتيخاباتي سةرؤكي ئيقليمين بكرَي، ئةوة ئايا ثَيويست بة تةعديل ناكرَي؟، ئايا ئاطادارن

لةوةي كة سةرؤكايةتي ثةرلةمان يان نا؟، ئةوة نوقتةيةك، نوقتةي دووةم بة ثَيي ئةو ماددةي ثَيشوو، كة 
دةستمان بؤ هةَلرب ي و ثةسندمان كرد، جةنابت رةرموو  ئينتيخابا  بؤي هةية دوو مانط ثَين خبرَي و 

 .دوا خستين تَيدا نيةتا دوو مانطين دوا خبرَي، بةس ئةوةي كة ئَيمة دةنطمان بؤ دا بةراسس 
 :ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي

جارَي لة دواوة دةست ثَي دةكةم، نة دواخستين تَيداية و نة ثَيشخستين تَيداية، دةسةآلتَيكة دةدرَيتة 
رؤذ داوا  60سةرؤكي هةرَيم، ئةوةي تؤ باست كرد، دةكرَي ثَين تةواوبووني خولي ثةرلةماني لة خياللي 

رؤذي دواتر هةمان شت بَيت، يةعين ئةطةر زوروف لةباردا بَيت،  60ت، دةشكرَي لة بكا  هةَلبذاردن بكرَي
ثَيشرت دةكا ، ئَيستاكة زوروف لةبارة و داواكارميان ئةوةية ثَيشي تةواوبوون بكرَيت، بؤية وامان كرد و ئةو 

وو كة ثاش تةواو دةسةآلتةمان ثَيدا ثَين تةواوبووني ثةرلةمان، ثَيشرت يةعين هةر دةسةآلتي ثَي دراب
بووني خولي ثةرلةمان بكرَيت، ئةوة نةماوة ئَيستاكة، بة نيسبة  سةرؤكي هةرَيم، لة راستيدا هةتا 
ثرؤذةي دةستوورةكة ئيقرار نةكرَيت، ضونكة دوو موقتةرةح هةية، ئايا ثةرةلةمان هةَليدةبذَيرَي يان 

ةي ئةو طؤرانكاريةي دةستوورةكة ضؤن ؟، ئةو وةختةي بة طوَير(دةنطي طشس بؤ دةدةرَيت)رييتراندؤم 
دةبَيت و ثَيويسس كرد، ياساكة هةموار دةكرَيتةوة، بة طوَيرةي ئةو وةخس سةرؤكي هةرَيم 

 .هةَلدةبذَيردرَيت، كاك شَيروان رةرموو
 

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري
 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

ئةو دوو : م يةك موالحةزةم هةية، ئةوين ئةوةيةوةلآل هةر ئةوةي جةنابت وتت بةَلزةبت واية، بةآل
رؤذةكان، هةمووي لة زمين دةورةي ئينتيخابية، خارجيي ( 60)سةقيتةي كة داندراية، سةقيتي زةمةني 

رؤذ،  60رؤذي يةكةم تةحديدي رؤذي ئينتيخاباتة، علس االقل  60دةورةي ئينتيخابي نية هيض كاميان، 
رؤذ، سَي مانط، ضوار مانط، بةهةر حاَل، بةآلم هي  80رؤذ،  20، رؤذ جائيزة 60ئَيستا كردمانة ثَين 

رؤذ لة  60رؤذة بكرَي، كةواتة يف كل االحوال هةردوو  60دووةمين دةبَي ئينتيخاباتةكة خياللي ئةو 
 .زمين دةورةي ئينتيخابية، خارجيي دةورةي ئينتيخابي نية، زؤر سوثاس

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

 .ن خان ئةطةر شتَيكت نية دةخيةمة دةنطدان، رةرمووزؤر سوثاس، سؤزا
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
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سبارة  بة دووةم لة ئةولةن، بةراسس زؤر رةكيكة، من لة برادةراني ياساين دةثرسم، يةعين ضؤن ئةكرَي 
ئَيمة بؤ وا بَلَيني؟ ئَيمة  دارها من قبله،و تعد تلك القوانني و القرارات الصادرة يف حالة عدم اص: تؤ بَلَيي

 :ئةتوانني بَلَيني
  

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

ئَيمة لة خاَلي يةكةمني، واتة ثَيشنيار كردني ثرؤذة و ثرؤذةي ياسا و برياري كة ثةيوةندي بة 
تعلقة برئاسة االقليم اقرتاح مشاريع القوانني و القرارات امل : :سةرؤكايةتي هةرَيمةوة هةية، بة عةرةبيةكةي

ئةو دةسةآلتة دةدرَيتة سةرؤكي هةرَيم، كَي لةطةَليس دةسس بَلند بكا ،  .للمجلس الوطين لكوردستان العراق
رةرموون، كَي لةطةَلدا نية؟ بة كؤي دةنط ثةسند كرا، دووةم ئةوةي ئَيستا بيخوَيننةوة، ئةوةي كة يةكةم 

 .وكةس قسةي لةسةر هةية سؤزان خانة، رةرمو
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
يومآ من تأريخ  15اصدار القوانني و القرارات اليت يشرعها اجمللس الوطين لكوردستان العراق خالل : ثانيآ

لس وصوهلا اىل رئاسة االقليم، و له حق االعرتاض عليها كليآ او جزئيآ خالل املدة املذكورة و اعادتها اىل اجمل
الوطين آلعادة النظر فيها و يكون قرار اجمللس الوطين بشأنها قطعيآ، و تعد تلك القوانني و القرارات صادرة 
يف حالة عدم اصدارها من قبله ضمن املدة املذكورة و مل يعرتض عليها، و يوعز اجمللس الوطين لكوردستان 

 (.وقائع كوردستان)العراق بنشرها يف اجلريدة الرمسية 
 :ثةرلةمان ز سةرؤكيبةر َي

ئةوة بؤ ئةوةية، ثَين ئةوةي قسة  بدةمَي بزامن جوامب دايةوة يان نا، ئةوة بؤ ئةوةية بر ةك، تؤزيك زياتر 
تةوزحيي هةبَيت، يةك جوملةي تَيداية، ئةو بر يارانةي كة لة وةخس خؤيدا ئيمزاي ناكا  و 

رؤذة، ئةطةر ئيمزاي نةكرد، ئيعتيبار  15ذة، رؤ 15رؤذة يان  10بةسةردادةضَيت، لة وةخس قانوني خؤي 
 .دةكرَي صادرة و لةوَي نةنووسرابوو، بةوشَيوةية هاتووة، ئةطةر قسة  هةية رةرموو 

 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

د دوو، ثوخت ئةوة زؤر دوور و تةرصيلة، دائيمةن برادةراني لَيذنةي ياسايي ئةَلَين ياسا بة رستةيةك ياخو
: ، تؤ ئةتواني بَليَي(ليس له داعي)و هيين مةسةلةكةمان بؤ باس دةكا ، ئَيستا ئَيوة شةرحَيكي زؤر، يةعين 

و له حق االعرتاض عليها كليآ او جزئيآ خالل املدة املذكورة و اعادتها اىل اجمللس الوطين العادة النظر فيها، و 
تعد تلك القوانني يةعين بةتي تَيدا ئةكا  تةواو، و  طعيآ نا باتآ،يكون قرار اجمللس الوطين بشأنها باتآ، ق

و تعد تلك القوانني و القرارات الصادرة : ئةوة ضؤنة؟ ئةتواني بَلَي صادرة يف حالة عدم اصدارها من قبله،



 92 

يةعين  ئيرت، ئاخر ئةو ئيمزاي ناكا ، ئيمزا ناكا . من قبله ضمن املدة املذكورة و تنشر يف اجلريدة الرمسية
 .ئيعتريازي نية لةسةري

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
ئةوة بؤ وزوحة، زؤر باس كراية، بؤ وةزوحة تا هيض لةبسةكي تَيدا نةبَي، هيض تةرسريَيكي تَيدا نةبَي، با 

 .درَيذ بَيت، بؤ ئةوةي كةس تةرسريي ئةوة نةكا ، كاك سةردار رةرموو
 :بةر َيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي

 .ثةرلةمانسةرؤكي  بةر َيز
وةلآل لَيرة من حةز دةكةم كَيشةيةكي ديكة هةية لةو بر طةية حةلي بكةين، زؤر جار ياسا لة ثةرلةمان 
دةردةضَيت، نووسينةوةي و ناردني بؤ سةرؤكايةتي هةرَيم وةختَيكي زؤر زؤر زياد دةبا ، بؤ منوونة ياساي 

يومآ من  90)رة ثَيشنيار دةكةم، ئةطةر بَلَيني بيكةينة دةسةآلتي دادوةري زياتر لة مانطَيك مايةوة، من لَي
رؤذين بدةينة سةرؤكايةتي  15يةعين ثَينج رؤذ لةبةر ئةوةي ئامادة بكرَيت و  (تاريخ التصويت عليه

و تنشر يف اجلريدة الرمسية، من ثَيم واية ئةوة : ئةوةي بر طةي ئةخريين كة دةَلَي: هةرَيم، ئةوة يةك، دوو
 .ة لة عقودي قانونةكان خؤي شكلةكي هةية بؤ ضؤنيةتي بآلوكردنةوةي و، زؤر سوثاسزيادة، ضونك

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

دةبَي لة تةئرخيي ئيصداري بَيت، ئةبَي موالحةزةي يةكةمت ئةوة دةبَي لة تةئرخيي ئيصداري بَيت، ئةوةي 
َلةمةند كردني ئةوةية، شتَيكي زياد دووةمين، عةمةلي نية بةراسس، دةخيةمة دةنطةوة، ئةوة زياتر دةو

نية، لةو بةينةيدا كة ثرؤذةيةك لة وةخس  ياسايي خؤيدا ئيمزا نةكرابوو و هاتةوة، تةرسريي ثةيدا بوو، 
ثَيويست بوو بةوةي كة هةموار بكرَيتةوة، ئةو جوملةية ئيزارة بكرَي بؤ ئةوةي ئةطةر جارَيكي تر تيكرار 

ةمة دةنطةوة، كَي لةطةَلَيس تكاية؟ رةرموون، كَي لةطةَلدا نية؟ بة كؤي دةنط بوو ئةو تةرسرية نةبَيت، دةخي
: 15قبوَل كرا، ئةوةي ماوة لة ثرؤذةكة كة ثَيويست دةكا  حةمسي بكةين، تةعديل و عةزلةكةية، لة 

افقة بناءآ على ترشيح او اقرتاح الوزير املختص و مو تعيني او عزل كبار موظفي االقليم بالدرجات اخلاصة
 .، رةرمووجملس الوزراء

 :بةر َيز شَيردَل حوَيزي

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
، دةنطمان بؤ البردنةكةدا، بةآلم صياغةكةي بةوشَيوةي نابَي، باشة التان دا هةتا 11بة نيسبة  ماددةي 

 ا ؟ئةطةر ثَيشمةرطةش بَيت ياخود حةرةسي ئيقليمين، بيكةنة خارجيي ئيقليم كَي ئةمرَي ثَي دةك
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

 .لة ياساكةي كؤندا هةية، لَيرة الماندا لةبةر ئةوةي حيماية هاتية لة جياتي حةرةس، بؤية الماندا
 :بةر َيز شَيردَل حوَيزي

 .ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي
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: بَلَيني ئةوانةي مةدةني هةمووي نووسراوة، ئيقرار و ئيصدار و ئةوانة، ئَيستا ئةوة عةسكةرية مةرروزة
 .اصدار االوامر بتحريك القوات اىل خارج االقليم بعد اخذ موافقة اجمللس، يان وموافقة اجمللس

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

هةية، ئةصَلةكة هةية، من داواي لَيبوردن دةكةم و داوا لة كاك كةمال دةكةم جةلسةكة بةرَيوة ببا ، لةبةر 
 .ي دةرةوة هاتووة، دَيمةوة ئينشائةلآلئةوةي شتَيكي تاريئ هةية، مَيوانَيك

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .لَيذنةي ياسايي تكاية بةردةوام بن، تكاية، رجائةن ئيلتيزام، لَيذنةي ياسايي كةرةم كةن

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

القليم بالدرجات اخلاصة بناءآ على ترشيح او اقرتاح الوزير تعيني او عزل كبار موظفي ا: اخلامس عشر
 .املختص و موافقة جملس الوزراء

 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابوبكر 

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
دامةزراندن و البردني خاوةن ثلة تايبةتةكان لةسةر ثَيشنياري وةزيري ثةيوةنديدار و رةزامةندي : 15

 .ئةجنومةنس وةزيران
 (:كمال كةركووكي.د)ةر َيز حممد قادر عبداهللب

 .نةي ياسايي رةرمووذلَي
 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
ئَيمة لةطةَل دةقي ماددةكةين، تةنها بةنيسبة  ياساي تةعديلةكة و بة نيسبة  ياساي ئةصَلي تةنها 

ئةطةر تةعينةكة بة دةست سةرؤكايةتي هةرَيم بَي و كةليمةي عةزل ئيزارة كراية، زؤر شتَيكي تةبيعية 
 .عةزلةكةش بة هةمان شَيوة

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

لَيذنةي ثَيشمةرطة رةئيتان؟ نية، ئةنداماني بةر َيز كَي ئةيةوَي قسة بكا  دةسس بةرز بكا  تكاية، ئةطةر 
دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية تكاية دةسس بةرز كاتةوة، زؤر  نية ئةخيةينة دةنطدانةوة، ئَيستا ئةخيةينة

 .سوثاس، كَي لةطةَلدا نية؟ بة كؤي دةنط ثةسند كرا، زؤر سوثاس
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

 .يتوىل رئيس االقليم اية اختصاصات اخرى ينص عليها الدستور و القانون: 12
 :مصطفىم ابوبكر بةر َيز عبدالكري
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 .ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي

 .سةرؤكي هةرَيم هةر دةسةآلتَيكي تر كة لة دةستوور و ياسادا هاتووة، ثيادةي دةكا : 12
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةي ياسايي رةرموو
 

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
دةقي ماددةكةين، ئةوة رةقةرةيةكي تازةية هاتووتة ناو ماددةكة، بؤية ئَيمة بة باشي دةزانني،  ئَيمة لةطةَل

ضونكة رةنطة هةندَي دةسةآلتي هةبَي، لة هةندَي لة ياساكان و لة دةستوور هاتووة، ئةوةش ئيعتيادي 
 .دَيتةوة زمين قانونةكة بؤ ئةوةي بتوانَي ئةو دةسةآلتةش ئيشارةتي ثَي بدرَي

 (:كمال كةركووكي.د)ر َيز حممد قادر عبداهللبة

 .بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان كَي قسةي هةية تكاية دةسس بةرز بكا ، كاك كةريم كةرةم كة
 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
الواردة يف الدستور و  :ينص عليها الدستور و القانون، بكرَيتة : سةبارة  بة بر طةكة لة كؤتاييدا دةَلَي

ضونكة لة زؤر قانوندا لةوانةية دةسةآلتي سةرؤك هةرَيم دةكرَي و لة قانون بة تةنيا، زؤر  القوانني النافذة،
 .سوثاس

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك حممد رةرةج، رةرموو
 :بةر َيز حممد ررج ا د

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
غوموزَيك ئةبَينم لةو رةقةرةية، يةعين سةرؤكي هةرَيم يان هةر دةسةآلتَيكي تر بة ياسا رَيك  وةلآل من

ئةخرَي، بةآلم ئَيمة ياسامان بؤ دةركردووة بؤ سةرؤكي هةرَيم، بؤ خؤي و ئيختيصاصاتةكاني و 
ةرَيمة، ضيرت صةالحياتي هةية هةر لةو ياساي سةرؤكايةتي ه 19صةالحياتةكاني، ئيرت ئةوة لَيرة زيادة، 

هةية لة دةرةوةي ئةوة ببَيت؟ يةعين جؤرَيك لة غوموز ديارة، ئةطةر دةستوورين بَي هةموو بة دةستوور 
دةكرَي و بة ياسا رَيك ئةخرَي، ياسامان بؤ دةركردووة، كةوابوو ئيرت لة دةرةوةي ئةم ياساية ئين  بة هيض 

هةية، هةموو صةالحيا  و ئيمتيازا  و شتَيكي تر ناكرَي، ئةم ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمة كة 
ئيختيصاصةكاني سةرؤكي هةرَيمي دياري كردووة، كةوابوو ئةوة شتَيكي زيادة، غوموزَيك ديارة ثَيي، من 

 .لةطةَلي نيم
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
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 .لَيذنةي ياسايي رةئيتان تكاية
 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .ثةرلةمانكي بةر َيز سةرؤ

ئةوة لؤ ئيحتيا  دانراية، مومكينة لة بةعزَي قوانني هةبَي بةراسس ئيختيصاصاتي تري هةبَي لة زمين 
ئةو دةسةآلتانة نةبَي كة هاتية و لةو ياساييةدا هةية، زؤر تةبيعي و ئيعتياديشة مومارةسةي ئةو دةسةآلتة 

، من ناتوامن ئَيستا بَلَيم رالن حاَلةتة يان ريسكة بكرَي، هةتا ئةطةر هاتو لة زمين ئةو ياسايةش نةهاتيَب
حاَلةتة، مومكينة حاَلةتي موستةقبةلين هةية بَيتة طؤر َي، بة ثَيي ياساكان دةسةآل  بدرَيتة سةرؤكي 

 .هةرَيم، بوونيشي زةرةري نية تةبيعي
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

لةطةَليس دةسس بةرز بكاتةوة تكاية؟ سوثاس، كَي لةطةَلدا نية؟ يةك  ئَيستا دةخيةينة دةنطدانةوة، كَي
 .كةس لةطةَلدا نية، زؤر سوثاس

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

 .ال يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون: املادة الثانية
 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابوبكر 

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

كار بة هيض دةقَيكي ياسايي يان بريارَيك ناكرَيت، ئةطةر ناكؤك بوو لةطةَل حوكمةكاني ئةم : ماددةي دووةم
 .ياساية

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .كَي دةيةوَي قسة بكا ؟ نوقتةي نيزامي رةرموو كاك هيوا
 :بةر َيز هيوا صابر ا د

 .ثةرلةمانَيز سةرؤكي بةر 
من ئةو ثرسيارةم هةية، بة طوَيرةي هةموو ثةير ةوةكان يان هةر دةقَيك يان هةر بابةتَيك ثةرلةمان 
لةسةري ثَيك دَيت، ئةبَي دةقةكةي خبوَيندرَيتةوة، ئَيستا ئةو بابةتة و هةندَي بابةتي ئيحتيا ، ئةَليم 

ةآلتَيك كة بدرَيتة هةر جيهةتَيك ثَيويستة لة قانوني ئيحتيا  نية لة قةوانيندا، هةر صةالحيا  و دةس
خؤيدا بؤي دياري بكرَي، ئَيستا كَي ئةَلَي ضةند نةرةرَيك دةضن شتَيك دَينن و دةَلَين ئةوة وا بووة، لةبةر 

 .ئةوة ثَيويستة تةحرير بكرَي
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .تكاية زؤر سوثاس، لَيذنةي ياسايي وةآلم
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز
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 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

ئَيمة دةنطمان لةسةر ئةو رةقةرةية دا ئةوةي كاك هيوا قسةي لةسةر دةكا ، ئةوة تةواو بووين، ئيوةي نية 
 .قسةي لةسةر بكةين، زؤر سوثاس

 
 

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

اددةي ئةخري كة خوَيندرايةوة، كَي لةطةَلداية تكاية دةسس بةرز بكاتةوة، سوثاس، سوثاس، ئَيستا بؤ ئةو م
 .كَي لةطةَلدا نية؟ بة كؤي دةنط وةرطريا، زؤر سوثاس

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

 .على اجلهات ذات العالقة تنفيذ احكام هذا القانون: املادة الثالثة
 :مصطفىالكريم ابوبكر بةر َيز عبد

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

 .لةسةر اليةنة ثةيوةنديدارةكانة حوكمةكاني ئةم ياساية جَييةجَي بكةن: ماددةي سَييةم
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

لةطةَلداية  ئَيستا لةسةر ئةو ماددةية كَي قسةي هةية با دةسس بةرز بكاتةوة تا ناوي بنووسني؟ نية، كَي
 .تكاية دةسس بةرز بكاتةوة؟ رةرموون، كَي لةطةَلدا نية؟ بة كؤي دةنط ثةسند كرا

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

 (.وقائع كوردستان)ينفذ هذا القانون اعتبارآ من تأريخ اصداره، و ينشر يف اجلريدة الرمسية : املادة الرابعة
 :مصطفى الكريم ابوبكربةر َيز عبد

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

ئةم ياساية لة برواري دةرضوواندنيدا جَيبةجَي دةكرَي و لة رؤذنامةي رةرميدا وةقائيعي : ماددةي ضوارةم
 .كوردستان بآلودةكرَيتةوة

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

ئةم ماددةيةية دةسس بةرز كاتةوة، رةرموون، كَي لةطةَلدا  كَي  ئةيةوَي لةسةري قسة بكا ؟ نية، كَي لةطةَل
نية؟ بة كؤي دةنط ثةسند كرا، زؤر سوثاس، ئَيستا طشت ماددةكان تةعديل كران، بة كؤي طشس ئةخيةينة 
دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةست بةرزكاتةوة تكاية؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نية؟ بة كؤي دةنط ثةسند 

سوثاس، ئَيستا بؤ رةقةرةي دووةمي بةرنامةي كار، خوَيندنةوةي يةكةم و خستنة روو و كرا، زؤر 
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طيتتوطؤكردني ثرؤذةي درَيذ كردنةوةي ماوةي ئةجنومةنس ثارَيزطاكان لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق، 
 .رةرموو

 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابوبكر 

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 ،9002ساَلي ).......( برياري ذمارة

ئةجنومةنس ئَيستاي ثارَيزطاكاني هةرَيم بةردةوام دةبن لة جَيبةجَي كردني ئةركةكانيان تاكو :يةكةم 
 .ئةجنام بدرَيت 9002هةَلبذاردني داهاتوو، بة مةرجَيك ثَين كؤتايي ئةم ساَل 

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةي ياسايي رةئيتان تكاية
 :َيز شَيروان ناصح حيدريبةر 

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

ئَيمة لةطةَل دةقي ماددةكةين، ضونكة هةر وةكو هةموو اليةك ئاطادارن ماوةي ياسايي ئةجنومةنس 
 31/1/9002هةَلبذاردني ئةجنومةنس ثارَيزطاكان كرا، ئَيستا لة  31/1/9005ثارَيزطاكان ضوار ساَلة، لة 
لةبةر ئةوةش هةَلبذاردن نةكراوة، بؤية ثَيويست دةكا  ئةو ماوةية درَيذ  تةمةنةكةي تةواو دةبَي،

لةطةَل هةر سَي سةرؤكي ئةجنومةنس ثارَيزطاكان  بكرَيتةوة، بؤية ئَيمة وةكو لَيذنةي ياسايي دوَييَن
ة دانيشتني و تاوتؤي ئةو رةقةرةمان كرد، ئةوانين هةر هةموويان رةزامةنديان لةسةر هةبوو، كة ثَيويست

بةم شكلة تةعامول بكرَي، بؤ ئةوةي شةرعيةتيان لة دةست نةدةن، بؤية ئةم ثرؤذةمان ئامادة كردووة، 
رةنطة لةوين رةئي جياجيا هةبوو سةبارة  بة مودةي ساَلةكان، ئيستا طوتيان تةئرخيي جةلسةتان داناوة، 

ك نةكردووة هةر سَي ثارَيزطا، طومتان تةئرخيي جةلسةمان داناوة، راستة، بةآلم ئَيوة جةلسةتان وةكو ية
مومكينة تةئرخيي جةلسةي ثارَيزطاي سلَيماني لةطةَل هةولَير رةرق بكا ، هةولَير لةطةَل دهؤك رةرق 

 31/1/9002بكا ، بؤية ئَيمة رؤذي ئينتيخاباتةكةمان بة نةزةري ئيعتيبار وةرطرتووة، ضوار ساَلةكة 
ان بة نيزام داخيلي تةحديدي جةلساتةكان بكةن كة هةمووتان تةواو دةبَي، بةآلم دةتوانن لةمةودوا بؤ خؤت

لة يةك رؤذ جةلسة بكةن، ئةو وةختةي ئَيمة دةتوانني تةعامول لةطةَل ئةو مةسةلةية بكةين، بؤية ئَيمة 
 .لةطةَل دةقي ماددةكةين و زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .قسة بكةن ناويان دةنووسني، ثَيشةكي ببورن راثؤرتي لَيذنةي كةرةم كةنئةو ر َيزدارانةي ئةيانةوَي 
 :معروف مصطفىبةر َيز جعيتر 

 .ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي ئ
 راثؤرتي لَيذنة:بابة  
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ثاش خوَيندنةوةي يةكةم بؤ ثرؤذة برياري بةردةوام بووني  91/1/9002لة رؤذي ضوارشةممة رَيكةوتي 
ةرَيم بؤ سةر كارةكانيان و راثةر اندني ئةركةكانيان بة مةرجي هةَلبذاردني ئةجنومةنس ثارَيزطاكاني ه

ئةجنام بدرَيت، سةرؤكايةتي ثةرلةمان ئةم ثرؤذةيةي رةوانةي 9002داهاتووي ثَين كؤتايي ساَلي 
لَيذنةكةمان كرد و لَيذنةكةمان لة هةمان رؤذ هةَلسا بة سازداني كؤبوونةوةيةك بؤ ديراسة كردني ئةم 

ةية، ثاش طيتتوطؤ و ئاَلوطؤركردني را، لَيذنةكةمان ثشتطريي ناوةر ؤكي ثرؤذةكة دةكا  كة وةكو خؤي ثرؤذ
 .هاتووة، لةطةَل رَيزماندا

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

رةم سوثاس، ئَيستا ئةو بةر َيزانةي كة ئةيانةوَي قسة بكةن ناويان دةنووسني، بةر َيز كاك حممد رةرةج كة
 .بكة

 :بةر َيز حممد ررج ا د

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
ي مانط، ثَيم واية لة رووي ياساييةوة، ياساي ثةرلةمان، ئةو رؤذة حيساب 31ئةو ماوةي كة دياريكراوة 

ئةكرَي كة ئةجنومةنةكة دةست بةكار ئةبوو، ئةبواية لَيذنةي ياسايي مةسةلةن كاميان ئةخري بواية ئةويان 
كرد، ئةخري رؤذ، ضونكة لة رووي ياساييةوة ئةو رؤذة حيساب ئةكرَي كة دةست بة كار ئةكرَي حيساب ئة

من ثَيمة باشة مادةم هةَلبذاردني : نةك رؤذي هةَلبذاردن، ئةوةش بةهةر حاَل بةرَيوةبردنَيكة، دوو
دا  9002تايي ثارَيزطاكان ثَين ئةجنومةنس نيشتمانية، لة جياتي ئةوةي بَلَيني تا بة مةرجَيك لة كؤ

بكةين بةوة، ضونكة  9002بكرَيت، بَلَيني بة مةرجَيك بةر لة هةَلبذاردني ئةجنومةنس نيشتماني بكرَيت، 
ئةمة لة ثَين ئةوةية، دوا ئةكةوَي، ئةم دوا خستنة بَي مةبةريرة، ضونكة دةبواية بةراسس لة ثَيشدا 

دا بكرَي، ئةبوو ثَيشرتين 12/5وة ئةَلَين لة بريمان لةوة كردباية، ضؤن ئةجنومةنس نيشتماني بة ثةرؤشة
ثةرلةمان بة هةمان جؤر، بؤ ثارَيزطاكان هةوَلي ئةوةي بدابا لة كاتي خؤيدا قسةي بكردبا كة هةَلبذاردن لة 

دا  بكرَيتة ثَين هةَلبذاردني  9002كاتي خؤيدا بكرَي، ئَيستا من ثَيشنياري ئةوة دةكةم لة بري لة كؤتايي 
 .تماني بكرَيئةجنومةنس نيش

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .سوثاس
 .رَيزدار كاك حممد حةكيم رةرموو

 :بةر َيز حممد حكيم جبار

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
ئيرت كؤتايي بة وادةكة ها ، ضونكة  31/1ئَيمة ناضار بووين كة دةبَي ئةو وادةية درَيذ بكةينةوة، ضونكة 

ةو ئةجنومةنانة كؤ دةبنةوة، ثرؤذة ياساي خؤيان ئةدةن بة ئَيمة، ئَيمةش يان بة دَلمان نية، بة دوو ساآلن ئ
يان رةرز ئةكرَي، ئةوة واقيعةكةية، يةعين طلةيي ئةو ياسايةي كة ئةوان داكؤكس َر دةكةن، ئةجنومةنةكان 
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كةدوو ساَلة نةمانتوانيوة تاوةكو ئَيستا بَس ياسان، ئةوة خاَلَيكة بة حةقيقة  لةسةرمان تؤمار كراوة 
ياسايةك بؤ ثارَيزطاكان بر ياربدةين، ئةوة نوقتةيةك، نوقتةي دووةمين ئةوين هةر خاَلَيكس الوازية بؤ 

هةَلبذاردنس ثارَيزطاكان دةكا ، ئَيمة بةو  31/1ئَيمة، ئةوين ئةوةية كة عرياق بةو وةزعة نائةمنيةوة لة 
خاَلَيكس تر لة مةسةلةي هةَلبذاردنةكان دةشَس كؤمسيؤنس باآلي وةزعة ئةمنية باشةوة وا دواي دةخةين، 

هةَلبذاردنةكانس هةرَيمس كوردستان ساَلَيكة من ئاطام لَيية لة رؤذنامةكان ئةوةندةي ديدارم هةبووة 
لةطةَليان داوا دةكةن كة ر ؤذي هةَلبذاردنةكان دياري بكرَيت، يةعنس دةبوو ئَيمة زووتر ياساي 

س ثةرلةمانس كودرستان و هةم ياساي ئةجنومةنس ثارَيزطاكامنان هني بكرداية، من هةَلبذاردنةكان
ثَيشنيارةكةي مامؤستا حممد دووثا  دةكةمةوة كة ئَيمة لةو ياساية بنووسني كة هةَلبذاردنيان بؤ بكرَيت 

هةم  ثَين يان لةطةَل هةَلبذاردنس ئةجنومةنس نوَينةران دا، يةك موالحةزةشم بؤ ليذنةي ياسايس و
ثةرلةمانتارانس تر وهةم ميدياكان هةية كة زؤر ئيعتيبار لةسةرتةسرحياتيان دةدةن، ئاطايان لة تةسرحيا  
نية، ضونكة ثرؤذة ياساكان ثَيشرت دَيتة الي ئةوانةوة، وةكو ئةوةي تةعديلس ياساي سةرؤكايةتس، من ثَيم 

س ثةرلةمان و بؤ ميدياكان دروست بووة، نةك واية لةوانةوة ئةطةر ئيلتيباسَيك دروست بوو بَس بؤ ئةندامان
 .ميدياكان لة خؤوة شتيان دروست كردبَيت، سوثاس

 (:كمال كةركووكس.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 
 .سوثاس، كاك عادل رةرموو

 :بةر َيز عادل حممد امني
 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 

َيتة مايةي ئةوةي كة ثارَيزطاكانس عرياق لةسةر ديارة هةَلبذاردنس ئةجنومةنس ثارَيزطاكان لة عرياق دةب
قانونَيك كاربكةن و ثارَيزطاكانس هةرَيمين ثَيويستة قانونَيكس بؤ دةربكةين، لَيرة ئَيمة دةَلَيني تةمةنس 
ئةجنومةنس ثارَيزطاكانس هةرَيم درَيذدةبَيتةوة، يةعنس بةردةوام دةبَيت، بةآلم لة قانونس ئةجنومةنس 

، 1262اق دا، ئةوان دوو قانونيان هةَلوةشاندووةتةوة، قانونس مةحارةزاتس عرياق ساَلس ثارَيزطاكانس عري
دةرضووة، ئةم ئةجنومةنانة بةوة ئين دةكةن، ئايا ئةم  9009كة ساَلس ( ثؤل برميةر)ئةمريكس 

ياسايةك  ئةجنومةنس ثارَيزطا لة هةرَيمس كوردستان تا دار شتنس ياسايةكة و دةركردنس ياسايةك بؤيان بة ض
، بةر اي من ئةوة رةراغس قانونس دروست دةكا ،  9002كاردةكةن؟ ئَيمة درَيذي دةكةينةوة تا نزيكس ساَلس 

ئةطةر برادةران شتَيك لةوة روون  بكةنةوة، دواتر من ثَيشنيارَيكم هةية، ئَيمة هةَلبذاردنَيكمان كرد، 
ن بةرةو المةركةزيةي ئيداري هةبَيت و ئَيمة هةَلبذاردنس شارةوانيةكان، هةنطاوةكان بةرةو ئةوة دةر ؤ

شارةوانيةكان و  9000بتوانني ئةجنومةنَيكس مةحةر دابنَيني كة دةسةآلتس ئيداري هةبَيت، كاتس خؤي لة 
سةرؤكس شارةوانيةكان بة هةَلبذاردن بوو، ناكرَيت لة يةك شوَين دا دوو ئةجنومةنس هةَلبذَيردراو هةبَيت، 

سيان ضية؟ من ثَيم باشة لَيرة لةم ياساية ئَيمة بر طةيةك بنووسني، ئةوانين كة ئايا ئةوانة ضارةنوو
 .ساَليان بةسةر ضووة، ئةوانين مةسرييان يةكالبكرَيتةوة، زؤر سوثاس 8شةرعيةتيان نةماوة و 
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 (:كمال كةركووكس.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 

 .سوثاس، كاك هيوا رةرموو
 :بةر َيز هيوا صابر ا د

 .ثةرلةمانر َيز سةرؤكس بة
لةر استس دا بةر َيز من دةمةوَيت قسة لةسةر ئةوة بكةم كة خةريكني ثةرلةمامنان هةر دةبَيتة بر ياري 

، ئَيمة طلةيس دةكةين بؤ لة رؤذنامة يان لة راطةياندنةكان دا قسة دةكرَيت؟ لة كاتَيك دا (طوارىء)
 190ين من واي دةبينم رةزيلةية، بة داخةوة ماددةي ثةرلةمان خؤي هؤكارة بؤ ئةوة، دان نان بة هةَلة

لة كاتس تةواو بوون دا ثـةرلةمان دانيشت طوتس كاتس تةواو بوو هةر ضؤنَيك بَيت با تةدارك بكرَي و با داوا 
بكةن نوَينةري سكرتَيري نةتةوة يةكطرتووةكان ها ، باشة بؤضس ئَيمة كاتَيك وةختةكةي تةواو دةبَيت و 

ماوة، ئةو كاتة ثةرلةمان دَيت قسةي لةسةر دةكا ، بؤ ئَيمة ضةند مانطَيك لةمةوبةر  ضةند رؤذَيكس
بؤ ئَيمة نةتوانني قةرارَيك بدةين و تةحديدي بكةين؟ بؤضس ئةم : تةداركس ئةوةمان نةدةكرد؟ دووةم

ط و نيو مةتاتيةتة هةبَيت؟ با بر يار بدةين، مادام كؤمسيؤنس باآل دةَلَيت ئةطةر من ماوةي حةو  مان
مؤَلةمت بدةن من دةتوامن ئامادةسازي بكةم بؤ هةَلبذاردنةكان، با ئَيمة خؤمان تاقس بكةينةوة لةم 

هةَلبذاردنةكانس ئةجنومةنس ثارَيزطاكان بكةين، لةبةرئةوة بةر استس  1/2ثةرلةمانة، با بر يار بدةين لة 
ةمانة بر ياري خؤمان دةبَيت، نةك بر ياراتيك ثَيويستة خاَلَيك دابنَيني و هةَلوةستةي تيا بكةين، ئةم ثةرل

بؤ منوونة كة خؤمان ناثرسينةوة لة شتةكة لة كاتَيك دا كة دةكةوينة ئيحراج بوونةوة بر يارَيك دةدةين، 
جا من داوام واية ئةمة دووبارة نةكةينةوة، ضونكة ئةمة هَيماية بؤ درَيذكردنةوةي كاتس هةَلبذاردنس 

ردستانين كة بةر استس دةبَيت ئَيمة ئةوة قبوَل نةكةين، هةر لة ئَيستاوة ئةجنومةنس نيشتمانيس كو
 .بر يارَيك لةسةر ئةوةش بدةين

 (:كمال كةركووكس.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 

 .رةرموو عثمانسوثاس، كاك 

 (:بانس مارانس)عبداهلل قادر عثمانبةر َيز 
 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 

ؤ لةو ثةرلةمانةي ماوةي ياسايس هةَلبذاردنس ثارَيزطاكان درَيذدةكةينةوة و كارَيكس جَيطاي داخة ئَيمة ئةمر 
وا دةكةين و خؤمان َر ر ادةهَينني بةبةردةوامس كاتس ياساييةكانس هةَلبذاردن درَيذدةكةينةوة بؤ ئةوةي 

وةبردنس ثرؤسةي شةرعية  بة دواخسنت و درَيذكردنةوة بدرَينت كة رعلةن تةراجوعَيك دةكرَيت لة بةر َي
دميوكراتس لة كوردستان، بة هةرحاَل مادام وةكو برادةران باسيان كرد ثَين كاتس كؤتايس ياسايس 
ئةجنومةنس ثارَيزطاكان قسةمان لةسةر نةكرد لة كاتس خؤي، ئَيستا هيض ضارةيةك نةماوة، رعلةن حةقة 

زطاكان هةَلبذاردن دةكا ، جطة لةوةش رعلةن سةقيتَيكس زةمةنس دابنَيني بَلَيني لةو ماوةية ئةجنومةنس ثارَي
هةَلبذاردنَيكس ترين كراوة بؤ شارةوانيةكان، ئةوة هةر قسةي َر نةكراوة، نازامن ئةوة مةسريي بة ضس 
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طةيشت؟ ئَيمة يةك حكومةتني، ضةندين ياسايس جؤراوجؤرمان هةية كة ثَيضةوانةي يةكرت كاردةكةن، 
بدةين، ئةطةر سةقيتس زةمةنس دانةنَيني بةر است جَيطاي ترسة كة ئَيمة لةطةَل ئةوةش بةر استس بر يارَيك 

نةتوانني هةَلبذاردنةكان لة كاتس خؤي بكةين، بؤ برتسَيني؟ ناكرَيت ئةوة، هةَلبذاردنةكان با لة كاتس خؤي 
مة بكةين، ئةوجا ضس دةوَيت، بؤ منوونة ياساي هةَلبذاردنس ثارَيزطاكامنان بؤ نةكردووة؟ مةسةلةي ئَي

بانطةشةي دنيا دةكةين و دَين لة وآلتس ئَيمة ئيستيسمار بكةن و وآلمتان ئةمن و ئاسايشة، كَيشةمان نية و 
هيض مةسةلةيةك لَيرة نية ببَيتة كؤسث لةثيََن هةَلبذاردنةكامنان لةكاتس خؤي، بؤضس دواي خبةين؟ بؤية 

ياري بكةن، وة ئةطةر دةمشانةوَيت رعلةن من ثَيشنيار دةكةم مادام تازة هيض ضارة نةماوة سةقيتَيكس بؤ د
ئةو ياسايةي برميةر ئيلغا بكةينةوة و با هيض نةترسَيني، يةكسةر بَلَيني كاكة ئَيمة ئين بةو ياساية 
ناكةين و ئَيمة هةرَيمَيكني و ئةجنومةنس ثارَيزطاكان ر َيطرة لة ثَين هةرَيمَيكس ريدراَلس ناوضةكةمان و 

تس ئةوة ناكرَيت، يةعنس ئَيمة هةموو شتَيك لة خةَلك تَيك بدةين، يةعنس بة ئيلغاي بكةينةوة، بةر اس
 .حةقيقة  و بة سةراحة  لةو ثةرلةمانة قسة بكةن، زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكس.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 

 .سوثاس، سؤزان خان رةرموو

 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري
 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 

برادةرةكان ئيشارةتس بة ئةوة دا هةَلبذاردنس ئةجنومةنس ثارَيزطاكان لةسةر بر ياري حاكمس  يةكَيك لة
بوو، نازامن ئَيمة ئَيستا ضؤن دةتوانني بؤ ئةو ياسا كؤنةي كة ئَيستا ( ثؤل برميةر)ئةوساي عرياق بووة، كة 

ئَيمة ئَيستا حةقمان داوة بة لة عرياق دا ئةوين نةماوة و حاكمين نةماوةو  ياسايةكس تازةش دةرضووة و، 
خؤمان ماوةي ياسايس ئةم ئةجنومةنانة درَيذدةكةينةوة؟ ئةمة خاَلس يةكةمة، خاَلس دووةمم، ثرؤسةي 
دميوكراتس دةَلَيت دةبَيت هةَلبذاردنةكان لة كاتس خؤي دا بكرَيت، موبةرر ضية تؤ ماوةي ساَلَيك دابنَيس؟ 

 9002/ 31/1ساَلَيك ثَين ئَيستا، زؤر ثَين وةخت دةمانةزانس ئَيمة بؤضس هةتا ئَيستا نةمانتوانيوة؟ 
وادةي ياسايس ئةم ئةجنومةنانة تةواو دةبَيت، دةبواية ثَين وةخت ئَيمة ضارةسةرميان بؤ بدؤزيبايةوة بؤ 
ئةو حاَلةتة، ئَيستا لَيرة كَيشةكة ئةوة نية بكرَيت هةَلبذاردن يان ناكرَيت، ئَيمة شَيوازي حوكمرانس لة 

رَيمس كوردستاندا ضؤن دةكةين؟ ضؤنيشس سةير دةكةين؟ ئايا ئَيمة دةمانةوَيت ئةجنومةنس هة
شارةوانيةكامنان هةبَيت؟ ياخود ئةجنومةنس ثارَيزطاكامنان هةبَيت؟ يان ئَيمة دةمانةوَيت كؤثيةك بني لة 

شكرايس باسس ئةم شتانة عرياق؟ يان دةمانةوَيت حاَلةتَيكس جياواز بني؟ زؤر ئاسايية ئَيمة بة ر وونس و ئا
بكةين، هيض ثَيويستين ناكا  لة ثشت ثةردةو لة ذوورة داخراوةكان دا بني، ئةوة شتَيكة دةتوانني هةر 

 .هةموومان قسةي لةسةر بكةين، زؤر سوثاستان دةكةم
 (:كمال كةركووكس.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 
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ؤتان بدةن و ثةرلةمانتارانس بةر َيز ض رةئيةكيان دا سوثاس، لةناو ياساكة بة تةرسيل موناقةشة و ر ةئس خ
 .ئةوة دةبَيتة ياسا، ر َيزدار كاك دلَير رةرموو

 :بةر َيز دلَير حممد شريف

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 
 .من هيضم نية، زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكس.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 

 .نوري رةرموو.سوثاس، كاك د

 :مجيل تاَلةبانسنوري .بةر َيز د

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 
ئةجنومةنس ثارَيزطاكانس كوردستان بة ناوةوة وجوديان هةية، بةآلم لة واقع دا بة تايبةتس لة هةردوو 
ثارَيزطاي هةولَير و دهؤك دا تاكو ئَيستا نةيانتوانيوة ئةركةكانس سةرشانيان بة جَس بطةيةنن، ضونكة 

ثةرلةمانةوة قانونَيكيان بؤ ثةسةند نةكراوة، ئةوةش جَيطاي داخة، بةر استس  تاوةكو ئَيستا لة اليةن ئةم
دا هةَلبذَيردرا بة ئومَيدي ئةوةي  9005ساَلس  1ئةو ئةجنومةنة ثَيكةوة لةطةَل ئةم ثةرلةمانة لة مانطس 

دةكرَيت كة بة ثةلة قانونيان بؤ ثةسةند بكرَيت، ئَيستا باس لة درَيذكردنةوةي كارةكانس ئةم ئةجنومةنة 
بةشَيكيان تا ئَيستاكة هيض كارَيكيان ئةجنام نةداوة، بؤية ثَيويستة ثةلة بكرَيت لة ئةجنامدانس هةَلبذاردنس 
ئةو ئةجنومةنانة لةطةَل ثةرلةمانس كوردستان دا، ئَيستاش لةو ثةرلةمانس كوردستانة ضةند ثةرلةمانتارَيك 

امدانس هةَلبذاردنس ئةو ثةرلةمانة و ئةم ئةجنومةنانة لة ثَيشنيازيان كرد ماوةيةك دياري بكرَيت بؤ ئةجن
 .كاتَيكس دياري كراودا بة بر ياري ثةرلةمان، سوثاستان دةكةم

 (:كمال كةركووكس.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 

 .سوثاس، كاك زانا رةرموو

 :(زانا)خضربةر َيز قادر سعيد 

 .ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكس

ةين، كَس بةرثرسة لة دواكةوتنس هةَلبذاردنةكان؟ هةَلبذاردن كاتَيكس دياري كراوي جَيس خؤيةتس ثرسيار بك
هةية و ئةجنومةنةكان هةمووي ديارة ض ثارَيزطار ض ثةرلةمانة و ض ئةوانةي ترين، بؤ هةموو جارَيك 

دةخرَيتة  ثةرلةمانس كوردستان ئيحراج دةكرَيت تا دوا كاتةكانس لةوَي يةَلآل بة ثةلة ثةل عةيب داريةكةي
سةر ثةرلةمانس كوردستان و ئَيمة شةرعية  بدةين بة شتَيكس نار ةوا، نةريتس دواخستنس وادةي 
هةَلبذاردنةكان، بةر استس نةريتَيكس زؤر زؤر سلبية، دةبَيت ئَيمة لةسةري زاَل بني و ر َيطاي ثَس نةدةين، 

، رةراغَيك هةبَيت باشرتة، نةك ئَيمة كؤتايس بة عومريان بَيت باشرتة 31/1ئةجنومةنس ثارَيزطاكان لة 
ئَيستا درَيذة بدةين و شةرعية  بدةين بة شتَيكس غامز كة نازانني كةي دةكرَيت، بؤية سستيةك هةية لة 
سيستةمس سياسس ئَيمة، لة ثةرلةمان سستس هةية، ماوةي ضةند مانطة ئةو ثرؤة ياسايةي لَيرةية، هةموو 
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ين، كاكة ر اوةسنت موشكيلةي تَيداية، خةَلك تَيبينس لةسةر هةية، جارَيك دةمانةوَيت ئيشس لةسةر بكة
حكومة ، ئةوة ضس بوو يةعنس؟ بؤية بةر است من لةطةَل درَيذكردنةوةي ماوةكةي نيمة، با كؤتايس ثَس 
بَيت، ئةجنومةنس ثارَيزطاكان رشارَيكس زياتر لةسةرمانة بؤ ئةوةي زووتر ئينتيخابةكان بكةين، زؤر 

 .سوثاس
 (:كمال كةركووكس.د)َيز حممد قادر عبداهلل بةر 

 .سوثاس، كاك سةردار رةرموو
 

 

 :بوزؤ هةركس صباحبةر َيز سةردار 

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 

ثارَيزطاي هةَلبذاردن دةكا ، تةنها ثارَيزطاكانس كوردستان  15ثارَيزطا لة عرياق  18لة كؤي  31/1لة 
ئَيمة لة بةغدا دميوكراتس ترين، وة ئيدعاي  نمة ئيديعاي ئةوة دةكةيهةَلبذاردن ناكةن، لة كاتَيك دا ئَي

ئةوة دةكةين كة ئيستقرارمان زياترةو ئارامس و ئةمن و ئاساين هةية لة كوردستان، هةروةها ئةوة لة 
كا كاتَيك دا دَيت، هةر دوَينَس رووداوَيكس زؤر طةورة لة دنيا ر ووي دا كة بؤ يةكةمني جار لة مَيذووي ئةمري

بؤ يةكةم جار طةيشتة ( ر ةش ثَيست)كابرايةكس ئةمريكس بة ئةسَل ئةرريقس، وةك ئةوةي خؤمان دةَلَيني 
حوكم، ر ؤذَيك لة ثاش ئةوة ئَيمة دَيني لَيرةدا ئةو نةريتةي كة الي خؤمان هةية ديسانةوة دووبارةي 

ةسةآلتةكانس ئةجنومةنس ثارَيزطاكان دةكةينةوة لة كاتس ئيستيحقاقس ئينتيخابس، كة رَيربووينة درَيذة بة د
دةدةين لةو كاتةي كة دةبوواية ئينتيخابا  بكةين، لةو كاتة دادَيت كة ئَيمة ثَيشرتين تةجروبةيةكس 

ساَل بةردةوام بووة لة سةر  13خرامثان هةبووة لة دةورةي ثَيشرتي ثةرلةمان، كة ثةرلةمانس ثَيشوو 
ة ئةوة دةبَيتة تةكريسس ئةوةي كة ئَيمة ر َيز لة ئريادةي ميللةتس كارةكانس خؤيان، ئةمة كارَيكس زؤر خراث

خؤمان نةطرين و باز دةدةين لةسةر ئةو ئيستيحقاقة ئينتيخابية، من ئةو ياساية دةنطس بؤ دةدةم، 
لةبةرئةوةي بةديلةكةي زؤر خراثرتة، بةآلم دةَلَيم با ئةوة ئةخري جار بَيت، لةمةودوا ئَيمة هةوَل دةدةين 

ر ر َيز لة ئريادةي ميللةتةكةي خؤمان بطرين و باز نةدةين لةسةر ئةو ئيستيحقاقة ئينتيخابية، دةبَيت زيات
لة خؤمشان بثرسني، ثَيناسةي سيستةمس سياسس خؤمان بكةين و بةر استس لة قيةمس موجتةمةعس خؤمان 

 .بكؤَلينةوة، زؤر سوثاس
 (:كمال كةركووكس.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 

 .س، ليذنةي ياسايس ئةو ثرسيارانةي كران تكاية وةآلمتان؟ كاك شَيروان رةرمووسوثا

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 

تةبيعس ثرسيار زؤر كران، بةآلم دوو خاَلس سةرةكس هةية من دةمةوَيت وةآلمس بدةمةوة، منين لةطةَل 
ساتس خؤيدا بكرَيت و هيض ماوةيةك نةدرَيت بؤدرَيذكردنةوةي  ئةوةم بةر استس هةَلبذاردنةكان لة كا  و
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ئةو جؤرة هةَلبذاردنانة، بةآلم واقعس ئَيمةش دةبَيت ر ةضاو بكرَيت، بؤية هةر كةموكور يةك كة هةبَيت 
سةبارة  بة دياري كردنس ر ؤذي هةَلبذاردنس ثةرلةمان، ياخود هةَلبذاردنس ثارَيزطاكان هةر هةموومان 

ة، ر ؤذَيك لة ر ؤذان ئةطةر ئةمة ماوةي دوايس نةبَيت كةس باسس هةَلبذاردنس نةكردووة، بةآلم دةطرَيتةو
ئَيستا مةسةلةي هةَلبذاردن هاتةطؤر َي، ئةو بةر َيزة دةَلَيت ثَين ساَلَيك ئَيمة ئاطادارميان، بةر َيزَيكس تر 

ش بةرثرسيارين، هةر هةموو مانط لةو ثةرلةمانة، هةر باسس ئةوةي نةكرد، ئَيمة 6دةَلَيت ثَين 
بةرثرسيارين، با ئةو مةوزوعةمان ئيسارة بكردبا بؤ ئةوةي ر ؤذي هةَلبذاردنةكان دةست نيشان بكةن، 
سةبارة  بةوةي ئايا هةَلبذاردنةكان بة يةك ر ؤذ دةكرَي يان ناكرَي، كاك حممد دةَلَيت حةز دةكةم لة 

ت، منين حةز دةكةم هةَلبذاردنةكانس ئةجنومةنس عةينس ر ؤذ بكرَيت، وةَلآلهس ئةطةر بة حةز بَي
كوردستان بة يةك ر ؤذ بكرَيت، بةآلم ئَيمة دوَينَس كؤبوونةوةمان  طاكان لةطةَل ئةجنومةنيس نيشتمانييثارَيز

كردووة لةطةَل كؤمسيؤنس باآل، كؤمسيؤنس باآل جارَي بة نيسبة  ثةرلةمان ض بة سلبس و ض بة ئيجابس هيض 
مة نةداوة، ئةوان سةقيتس زةمةنس خؤيان هةية، ئايا لة زمنس سةقيتس زةمةنس ئةوانة يان هس جوابَيكس بة ئَي

ئةوان نية؟ ئةوةش هةتا ئةمر ؤش دياري نةكراوة، بؤية بة حةقيقة  مةوزوعس هةَلبذاردنةكان 
يشس مةسةلةيةكس وا سةهل نية، ئيمكانياتس ئيداري و ئيمكانيا  رةنس دةوَيت، هةروةها ئيمكانياتس مال

دةوَيت، هةر كؤمسيؤنس باآل ئةسَلةن دةَلَيت بة نيسبة  ئيمكانياتس مار مةرروز وابوو ثَيشس تةسديقس 
ميزانيةي عرياق ئةم خةبةرة بؤمان بَيت، بةآلم ئَيستا زؤر زؤرين وةختةكةي باشة هَيشتا كة ميزانيةي 

اشة بؤ ئةوةي بتوانني هةتا ميزانيةكة عرياق تةسديق نةبووة، ئَيمةتان ئاطادار كردةوة، ئةوة شتَيكس زؤر ب
تةسديق نةكراوة ئيمكانياتس مار دابني بكةين، ئةوجا بطةر َيينةوة سةر ئيمكانياتس ئيداري و ئيمكانياتس 
رةنس، بة نيسبة  ئةوةي كة هةَلبذاردنس ئةجنومةنس ثارَيزطا لة كاتس خؤي نةكرا، ئَيمةش حةزمان دةكرد 

ويستس بةو درَيذكردنةوة نية نيهائيةن، بةآلم واقعةكةي ئَيمةش بةو شكلة لة كاتس خؤي بكرَيت، هيض ثَي
بووة بةر استس، ئايا هةَلبذاردنةكة لةسةر ياساي برميةر كراوة، بةَلَس لةسةر ياساي ثرميةر كراوة، ياساي 

ا ، هيض برميةر ئيلغا كراوة، بةآلم ئايا شةرعيةتس ثةرلةمانس بدةينَس كة ئين و كارةكانس خؤي ئةجنام بد
شتَيكس َر كةم دةبَيتةوة؟ بة قةناعةتس من بة ثَيضةوانةوة وةكو ئةجنومةنس بةلةديامتان َر دَيت كة 
هةروةكو خؤتان ئيشارةتتان ثَيس دا بة سةراحةتةوة دةَلَيم ئةجنومةنس شارةوانيةكان شةرعيةتس خؤيان لة 

كانيان نةكردووة، ئاشكراشة ئَيستا دةست داوة، لةبةرئةوةي زمنس مودةي قانونس خؤيان هةَلبذاردنة
مةسةلةي ئةجنومةنس شارةوانيةكان، بة نيسبة  ئةجنومةنس شارةوانيةكان وةزعس ضس َر دَيت؟ دوو 
هةَلبذاردن دةكرَيت يان يةك هةَلبذاردن دةكرَيت، بةر استس ئةو ياسايةي ئةجنومةنس ثارَيزطاكان بة روون و 

ة لةو ر ؤذانةدابةش دةكرَيت بةسةرتان لةوةي كة ئةو جوابانةمان بؤ ئاشكرايس تةوزحياتس تَيداية، ياسايةك
دَيتةوة دابةشس دةكةين لةسةرتان بؤ ئةوةي بزانن ضؤن مةعامةلة لةطةَل ئةجنومةنس شارةوانيةكان كراوة، 
وة ئينتيخاباتةكةش بة قةناعةتس من دةبَيتة يةك ئينتيخابا ، دوو ئينتيخابا  ناكرَيت،بةآلم دةزطاي 

وانس وةكو دةزطا دةمَينَيتةوة بؤ ئةوةي ئين و كارةكانس تايبة  بة شارةوانس ئةجنام بدا ، من شارة
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بةر استس هةر ئةوةندة موالحةزاتانةم هةبوو، ئةوةي كة نووسيوة، ئةطةر هةر شتَيكم لةبري ضوو بَيت 
 .ئامادةم وةآلمس بدةمةوة، زؤر سوثاس

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 
وةو جوابين دراوةتةوة، ماددةكة يةك، يةك خبوَينةوة بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوة، ديارة كة قسة كرا

 .كاك حممد ررج نوقتةي نيزامس هةية، رةرموو
 
 

 :بةر َيز حممد ررج ا د
 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 

ن و ئَيمة مةمجوعةيةك ثَيشنيارَيكمان كرد، زؤر بووين، من و كاك حممد حكيم و كاك هيواو كاك عثما
سؤزان خان، كة مودةكة دياري بكرَيت و تةحديد بكرَيت، نةك ساَلةكة، نةك بة ساَل بَيت، تةحديدي 

 .مودةيةك بكرَيت بؤ هةَلبذاردنس ثارَيزطاكان
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 

ةو هةرضةندة لة موناقةشةكان و ثرسيارةكان ئاطام لَي نةبوو، بةآلم لَيرة نووسراوة، ئةو دواخستنة بؤ؟ ئ
قانونس : قانونس مةجالس دةرنةضووة، دووةم: تةمديدكردنةي كاري ئةجنومةنةكان بؤ؟ لةبةرئةوةي يةكةم

هةَلبذاردنس تازةي دةوَيت، لةسةرةتاكةي باسم كرد، باشة ئةطةر تؤ طةرةنتس بدةي بة ثةرلةمان هةرتةي 
هةرتةي تر بتوانني قانونس تر دةيكةن من ئةو دانيشتنة ئيقرتاح دةكةم دواي خبةم، بةآلم بةشةرتَيك 

هةَلبذاردن بكةين، تؤ دةيكةي؟ بةضس؟ كاك حممد بة ضس دةيكةي؟ قانونس هةَلبذاردنس دةوَيت برادةر من 
شتَيكة، دةبَيت طؤر انكاري  9005هةر بؤ  شةرح دةكةم، قانونس هةَلبذاردنس ئةجنومةنس ثارَيزطاكان هس 

ة ئةجنومةنس نوَينةران كراوة، بة قائيمةي مةرتوحة تا ئَيستا تيا بكرَيت، ر ةضاوي ئةو قانونة بكرَيت كة ل
هس ئَيمة داخراوة، لة بةغدا بة سسَ مانط توانرا ئةو خاَلةي الببةن، سَس مانط موناقةشةيان كرد و هةموو 
موراجعس دينس و سياسس رةئيان لةسةر دا، ئينجا ضةندين كَيشة بوو، تؤش دةَلَيس بة هةرتةيةكس تر من 

بَيت، واتة هةر وةختَيكس  9002كة دةَلَيت بةشةرتَيك ثَين كؤتايس : ، ضؤن دةتوانس؟ دووةمدةتوامن
قانونةكة تةواو بوو، قانونس هةَلبذاردن تةواو بوو ئةو وةختس دياري دةكةين، لَيرة لةبةر ر ؤشنايس 

َس مةسئولة لة تَيطةيشتنمان و حازر كردمنان ثرؤذةيةك تةقديم دةكةين، داوا دةكةين بة ثَيس قانون ك
 .تةعديل كردنس ر ؤذي هةَلبذاردن دةيكا ، بةَلَس كاك حممد حكيم نوقتةي نيزاميت هةية؟ رةرموو

 :بةر َيز حممد حكيم جبار
 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 

ئَيمة لة تةعديلس ياساي سةرؤكايةتس هةرَيم ديارميان كردووةو وا حاَلس بووين كة كؤتا ر ؤذي ئةم 
ي ئةجنومةنس 9/6، باشة ئةطةر ئَيمة بيخةينة دواي 9/6ةو جةنابيشت رةرموو   9/6ثةرلةمانة 
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حمارةزا ، خؤمان دةزانني تا دةور تةسليم دةكرَيت و تا ئةو خوشك و برا تازانة دَين، ماوةيةكس دةوَيت، 
وةية نةتوانني ثَيم واية ئةو كاتين ناتوانرَيت ئةو ئينتيخاباتة و ئةو ياساية دةربكرَيت، ئةطةر ئَيمة لةم ما

دةري بكةين و ر ؤذةكةي دياري بكةين، جا كاك شَيروان دةَلَيت كؤمسيؤن مودةيةكس موحةدةدي هةية كة 
حةو  مانط و نيوة، باشة حةو  مانط و نيو بؤ هةَلبذاردنةكانس ئةجنومةنس ثارَيزطاكان، ئةي بؤ 

، جا نوقتةيةكس 5و سَس و ضوار و ثةرلةمان ضؤن بة ضوار مانط كؤمسيؤن دةتوانَيت، ئَيستا مانطس دوو 
ترم هةية بؤ كاك شَيروان ئةوين ئةوةية ئةطةر ئَيمة لة ثةرلةمان هيض موبةررَيك نةبوو باسس ر ؤذي 
هةَلبذاردنس ثارَيزطاكان بكةين، لةطةَل سةرؤكايةتس لة ليذنةكان داكؤكيمان كردووة كة هةَلبذاردنةكان لة 

روان لَيرةش قسة نةكرابَيت، من ثَيم واية ئةو براو خوشكة كاتس خؤيان دا بكرَيت، يةعنس كاك شَي
ثةرلةمانتارانة كة داكؤكس لةوة دةكةن دواخسنت نةبَيتة نةريت لة كوردستان دا حةمتةن الي سةرؤكس 
ثةرلةمان و الي جَيطري سةرؤكس ثةرلةمان و لة ليذنةكان داكؤكيان كردووة كة ئَيمة وةكو ثةرلةمانس 

ن لةطةَل ئةوة نني كة دواخستنس ضس وادةي هةَلبذاردنس ثةرلةمانس كوردستان ض كوردستان زؤرينةما
ئةجنومةنس ثارَيزطاكان، جا ئَيمة مارس خؤمانة ر ةخنة بطرين، ئةو ياساية دوو ساَلة دةوترَيت بة ئَيمة 

اقةشةي ياساي ثارَيزطاكان موناقةشة دةكرَيت، ضوار شةممةي ثَيشوو خؤمان وا هني كردبوو كة بَيني مون
بكةين بؤ دواخرا؟ يةعنس ئَيمة بؤ ئةو شتانة لة ر ؤذنامةكانةوة ببيستني كة هؤكاري دواخستنةكةي ضية؟ 
يةعنس بؤ حةقيقةتةكة لة ثةرلةمان دا باس نةكةين، ئةطةر ئَيمة ياساي ثارَيزطاكامنان هةبوواية، برميةر 

ارَيزطاكان دةركرد، ئايا ئَيمة بؤ نةمانتوانس كة كاتَيك ئيلغا كرا ثةرلةمانس عرياقس يةكسةر ياسايةكس بؤ ث
ياسايةك بؤ ثارَيزطاكان دةربكةين؟ ئايا ئَيمة نةهاتووين، دانيشتنمان نةكردووة؟ يةعنس سارديةكة لة ئَيمة 
بووة؟ هؤكارةكان لة ضس بووة؟ ناكرَيت هةندَيك هؤكار كة خارجس ئريادةي ثةرلةمانة، ئةو غةَلةتية و ئةو 

 .تؤي ثةرلةمانتارانس كوردستان، لةطةَل ر َيزداهني خبرَيتة ئةس
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 

كاك حممد ئةطةر بتةوَيت بة تةنها بؤ ر ةخنةطرتن بَيت، دةتوانس هةر وةختَيك نوقتةيةك بدؤزيتةوةو 
ر ةخنةش بطري، ئينسان با ر ةخنةكةي مةوزوعس بَيت، من قبوَلمة ر ةخنةكة ، بةآلم بر َيك مةوزوعيةتس 

باش دةزانس ئةو ياسايةي ئةجنومةنس ثارَيزطاكان رةرقس : تَيدا نية، بؤضس؟ ئةطةر ئيجازةم بدةي، يةكةم
هةية لةطةَل ياساي ثَيشوو، طؤر انكاريةكس طةورة بووة، جارَي كة حكومة  ثرؤذةكةي ناردووة، ئَيمة 

ت ر ةضاوي ئةوَين بكةين، موتابةعةي ثرؤذةي ياساي ئةجنومةنس ثارَيزطاكامنان كردووة لة بةغدا، دةبَي
دةبَيت بزانني دةسةآلتةكانس ئةوَين ضؤنة؟ تؤ لة خؤتةوة ناتوانس شتَيك بكةي، ئَيمة ثابةندين بة 
دةستووري هةميشةيي عرياقس، دةستووري هةميشةيس دةسةآلتةكانس تؤي دياري كردووة، دةسةآلتةكانس 

تيا بكةي، بؤ يةكةم جارة ئَيستا بة ثَيس ياساي  بةغداي دياري كردووة، هامشَيك هةية دةتوانس طؤر انكاري
ثارَيزطاكانس عرياق ئةجنومةنس قةزاو ئةجنومةنس ناحيةش هةية، ئَيمة ئةطةر كار بكةين بة ثرؤذة ياساي 
خؤمان، يةعنس ياساي ثَيشووي خؤمان تةنها بؤ ئةجنومةنس ثارَيزطاي موحارةزةكان بكةين، كةضس ئَيستا بؤ 



 99 

تازةية، باشة ئةو تازةية بكةين يان نةكةين، ئةطةر بكةين كة كراوة، دةبَيت قةزاو ناحيةشة، ئةو 
تةرسيالتس تيا خبةين، بةو ئاسانية نية، ثرؤذة هاتووة، كة لة حكومةتةوة هاتووةتة ئَيرة، بةآلم ليذنةي 

َيمانس و ناوخؤ و ليذنةي ياسايس لة ميدياكانين دا دةيان كؤبوونةوةيان كردووة، ئةجنومةنس ثارَيزطاي سل
هةولَير و دهؤكيان بانط كردووة، نة جارَيك نة دوو جار لةطةَل ثارَيزطاكان دانيشتوون، رةئس ئةوانيشيان 
بة هةند وةرطرتووة و هةمواريان كردووة، بةرةضاوكردنس ئةوةش كة لة بةغدا ثةسةند بكرَيت، كة 

ضيان طوتووة لةطةَل خؤمان دا  ثةسةندين كراوة ضةند هةرتةيةكة ثةسةند كراوة، ئينجا بزانني ئةوان
بطوجنَيت، بة هةدةرين ئَيمة ثَيشس ئَيوة و ئَيوةش ثَيشس ئَيمة، هةموومان نامانةوَيت كةس ئيتيهام بكةين، 
هةر هةموومان ثابةندين بة ئةوةي كة هةَلبذاردن لة كاتس خؤيدا بكرَيت، بةآلم ئةطةر نةكرَيت ضس 

ن طوتووة حةو  مانطمان دةوَيت، كؤمسيؤنس باآل واي نةطوتووة، كة بكةين، بة ئَيمةيان طو  و بة هةندَيكيا
من موناقةشةم لةطةَل كردن قة ناعةمت ثَس كردن كة وا نية بة دوو، سَس مانط دةتوانن بيكةن، خةالس و 

ي مانط بكرَيت و نامة و نووسراويشمان نووسيوة طوتوومانة ثةلةي بكةن و  12بر اوة، ئَيمة دةمانةوَيت 
كةن لة بةغدا كة دةبَيت لة وةختس خؤي دا بكرَيت، باشة كة ئَيمة خؤمان وا بَلَيني رةخنة بؤ لة زةخت ب

ئَيمة بطريدرَيت وةَلآل دةيانةوَيت هةَلبذاردن دوا خبةن، ئَيمة خؤمان نامةمان نووسيوةو ضوار مانط ثَين 
ي 5ي دةبَيت بكرَيت، خؤم لة ئَيستا لة كؤبوونةوةيةك دا من عةرزم كردن طومت هةَلبذاردن لة وةختس خؤ

هةَلبذاردن بكرَيت، ئَيستا لةطةَل  12/5مانط دا نامةم نووسيوة بؤ جةنابس سةرؤكس هةرَيم كة طوتومة 
كؤمسيؤنس باآل ثَيرَي الي من بوون طوتوومة دةبَيت، بنووسن بؤ بةغدا نابَيت، دواخبرَيت، مةَلَين حةو  

ا كة طةيشتوونةتة قةناعةتَيك كة دةَلَين دةكرَيت، رةرموو كاك مانط، بة سَس مانط دةتوانن بيكةن، ئَيست
 .حممد

 :بةر َيز حممد حكيم جبار

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 
وةَلآلهس من لة ليذنةي ياسايس دةثرسم، من مةبةستم ياساي كاري ئةجنومةنةكانس موحارةزةكانة، ضونكة 

ي  21مةنةكانيان دةركرد، ئةطةر نا ياساي بةديلس لة عرياق كة هةرتةي ثَيشوو ياساي هةَلبذاردنس ئةجنو
برميةريان ثَيشرت هةبووة، ياساي كاري ئةجنومةنس ثارَيزطاكان، واتة ئةو ثارَيزطايانةي عرياق، غري لةسةر 
ياسايةك ئةو سَس ساَلة ئين دةكةن، ئَيمة ئةو ياساي ئين كردنين نةبووة برادةرةكانس ئَيمة، ياساي 

ووة، ئَيمةش سةرؤكس ثةرلةمان مارس خؤمانة ضوار، ثَينج ئةندام ثةرلةمان داكؤكيمان هةَلبذاردنيشيان نةب
كردووة كة ر ؤذَيك دياري بكرَيت بةالي كةم با لةطةَل هةَلبذاردنس ئةجنومةنس نيشتمانس ئَيمةدا با 

انةوة يان ثارَيزطاكانين بكرَيت، يةعنس شتَيكس هينمان نةطوتووة، ضوار، ثَينج كةسة و بيخةينة  دةنطد
 .دةنط دةهَينَيت يان ناهَينَيت

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 

 .كاك مجال رةرموو
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 :بةر َيز مجال حممد قاسم
 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 

وةَلآل من تةنها تَيبنيةكم لةسةر قسةكانس كاك حممد هةية، كاك حممد حةقس خؤيةتس ر ةخنة بطرَيت، 
خنة بطرَيت، زؤرينة كَس دةَلَيت ثشتيوانس لة رايةكةي جةنابت بةآلم حةقس نية بة ناوي زؤرينةوة رة

دةكا ؟ ئَيوة كةمينةن حةقس خؤتانة و بة ناوي خؤتان و كؤمةَلةكةي خؤ  قسة بكةي، ئةوة هيض كةسَيك 
 .مانعس نية، بةآلم بةناوي زؤرينةوة مةعقول نية و داواي َر بوردن دةكةم

 
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 

 .رمووكاك هيوا رة
 :بةر َيز هيوا صابر ا د

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 
بةر استس ئةم بابةتانة من ثَيم باشة بة روحَيكس ريازي و بة بَس تةشةنوج بَيت، ضونكة ئَيمة هةموومان 
بةرذوةندي هةرَيممان مةبةستة لة واقع دا، ئَيمة طلةيس لةوة دةكةين بؤضس زووتر باسس ئةوة نةكرا 

كا  لةسةر هةَلبذاردنس ئةجنومةنس ثارَيزطاكان، كاكة ئةوة لةبريمان ضوو نةمان كرد، بةآلم ثةرلةمان قسة ب
ئَيستا كامتان بة دةستةوةية، ئةم ثةرلةمانة دةتوانَيت قةرار بدا  هةَلبذاردنةكان لة رآلن كا  دا بكرَيت، 

اكة  بؤ تةرتيب دةكةين، ئةوةي جةنابيشت دةرةرمووي دة وةرن ياسام بؤ حازر بكةن، مانطَيك ئَيمة ياس
، ر استة جةنابتان و هةموومان  داوا ........خاَلَيكس بةر َيز هةر لة ئَيستاوة ئَيمة بر يارمان داوة ئةجنومةنس

دةكةين هةَلبذاردن لة كاتس خؤي دا بكرَيت بؤ ئةجنومةنس نيشتمانس، بةآلم ئةمة ئةوة دةطةيةنَيت 
ت، ئةم هةموو ئيستسنائاتة بؤ هةرَيم خراثة، جوانرتين و ئةجنومةنس نيشتمانس لة كاتس خؤيدا نابَي

باشرتين دياردة بؤ ئةوةي دةسةآلتَيك، هةرَيمَيك، وآلتَيك ر َيز لة دميوكراسس دةطرَيت ثرؤذةكانس 
هةَلبذاردنة، ئةجنومةنس ثارَيزطاكانة، ئةجنومةنس نيشتمانية، لةبةرئةوة تكامان واية بة طوَيرةي ثةير ةوين 

ئةوة خبةنة دةنطدانةوة، ر َيزم هةية بؤ كاك مجالين كة باسس كةمينة و زؤرينة دةكا ، ئةمة ثَيويستة 
 .رةئس ئةندامانس ثةرلةمانة

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 
جةنابت رةرموو، بةآلم بة حةقيقة  با نةبَيتة ثرؤثاطةندة و ديعايةي حيزبس و ئةوانة، كةسين لةسةر 

ثَين هةموو كةسَيك طوتوومانة لة وادةي خؤيدا هةَلبذاردن بكرَيت، لَيرة ئَيمة موزايةدة نةكا ، ئَيمة 
قةرارمان داوة، ناو دةنووسن ئَيوة دةضن دةَلَين دةبَيت هةَلبذاردنس ثةرلةمان لة وادةي خؤي بكرَيت، باشة 

 .ئَيمة خؤمان دةيَلَيني، ئاخر بؤ كَيية ئةو قسةي كة دةيكةين؟ كاك كريم رةرموو
 :حبري عبداهللبةر َيز كريم 

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 
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خؤي ئَيمة كاتَيك ياسايةك دادةنَيني، ياسا بؤ ضارةسةري كَيشةيةكة، مةسةلةي ئةجنومةنس ثارَيزطاكانين 
وةكو كَيشةيةك هاتة ثَيشةوة، ئَيمة ناضار بووينة ئةو ثرؤذة ياساية ئامادة بكةين وةكو بر يارَيك بؤ ئةوةي 

ينةوة، ئَيمة سةقيتَيكس زةمةنيمان داناوة بؤ ماوةي ساَلَيك، بةاَلم دياركردن و ماوةكةيان تةمديد بكة
تةحديد كردنس ر ؤذي ئنتيخاباتةكة دةبَيت بة مةرسومَيكس هةرَيمس تازة دةنطمان بؤ بدا ، دةبَيت بة 

َيمة ر ؤذةكة دياري بكةين، ئ 10مةرسوومس هةرَيم دياري بكرَيت، ناكرَيت ئَيستا ئَيمة لة و ياساية 
سةقيتةكة دياري دةكةين، بةاَلم ر ؤذةكة ناتوانني دياري بكةين،بؤية لة ٍرووي ياساييةوة ناكرَيت، ئةوة لة 

 .دةسةاَلتس سةرؤكس هةرَيمة، زؤر سوثاس
 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 

ئةو مالحةزةييةي كاك كريم زؤر ر استة، سةرؤكس هةرَيم بة ثَيس هةم دةسةاَل  هةم هةَلسةنطاندنس 
وةزعةكة بانطهَيشتس هةَلبذاردن دةكا  و ر ؤذةكة تةحديد دةكا ، ئَيمة لَيرةوة بة قةرارَيك تةحديد بكةين 
سةقف، هةتا لة بةغدا دةلَيت ثَيشس رالن تاريخ نةبَيت، دانانس ر ؤذةكة لة بةر ر ِِؤشتايس كؤمسيؤنس بااَلي 

 .ئَيستا ئَيمة، رةرموو كاك عبدالر ان دةخرَيت، ئةطةر هةَلبذاردن ئامادةكاري هني و ئةوانة دةَلَيت
 :بةر َيز عبدالر ن ا د

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 
ديارة ئةوةي كة سةرؤكس هةرَيم بة مةرسومَيك وادةي هةَلبذاردن دياري دةكا  بؤ ئةجنومةنس نيشتيمانيس 

انني ياساي هةَلبذاردنس كوردستان بوو ئةوة يةك، دووةم ، ئايا ئيمة بؤ كؤتايس هَينانس ئةم نيقاشة ناتو
ثارَيزطاكان، ئةجنومةنس ثارَيزطاكان وادةي هةَلبذاردن دياري بكةين، دةتوانني وابزامن، ئَيمة دوو ياسامان 

 .لةبةر دةستة، ياساي ئةجنومةنس ثارَيزطاكان ، ياساي هةَلبذاردنس ئةجنومةنس ثارَيزطاكان
 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 

باشة بؤ هةَلبذاردنس ئةجنومةنس ثارَيزطاكان، باشة، بةراستس كاك  ض ر ؤذَيكتان ثَي باشة رةرموو، باشة ئَيوة
تؤ بر وا  هةية وةكو ! حممد ررج، من ثرسيارَيكت َر دةكةم بةس بةر استس جوامب بدةرةوة رةجا  َر دةكةم

ومةنس دا بتوانني هةردوو هةَلبذاردن بكةين؟ قانونس هةَلبذاردنس ئةجن 12/5شةخسس خؤ  كة لة 
ثارَيزطاكامنان دةرهَينابَيت و ر َيككةوتبني؟ كؤمسيؤن تةعديالتس كردبَيت؟ شةخسيةن تؤ باوةر   هةية 
بتوانني؟ ئةطةر باوةر   هةية ثَيم بَلَس بؤ ئةوةي بتوانني هةردووكيان ثَيكةوة بكةين و قانونةكانين 

 .دةربكةين، كاك حممد رةرموو
 :بةر َيز حممد ررج ا د

 .ثةرلةمانةرؤكس بةر َيز س
من قةناعةتس خؤمت ثَس دةَلَيم، من لةطةَل ئةوة نيم دوو هةَلبذاردن بةيةكةوة بَيت، ضونكة هةرطيز 
نةجاحة  ناهَينَيت، وة ئةوةشس مةبةستة ثةيدا ناكرَيت، ضونكة دةوَلةتس ئَيمة شَيوةكةيان جياوازة، بؤ 

نها تةنها دابةزن، بةآلم بؤ ئةجنومةنس نيشتمانس منوونة ثارَيزطاكان، عادةتةن حيزبةكان حةز دةكةن بة تة
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مةرج نية، ئةو دوو شتة تَيكةَل دةبَيت بة يةكةوة، من باسم لةوةية هةميشة دةَلَيني دميوكراسس ئةوةتاين 
لةوثةرةوة، ئاساين ئةوةتاين لةوثةرةوة، بؤضس لةم ئاَلؤزيةي عرياق دا بة طرنط دةطريدرَيت و ئَيمةش وا 

لةوانةية ئةو قسةية بؤ ئَيستا كة دةيكةين رشار بَيت بؤ : ، باسةكة لَيرةية، دووةمبةساردي دةيطرين
ئاييندة، لةمةوال وا نةكةين، بؤضس ئَيستا وةكو بةر َيزَيك قسةي كرد، بؤضس وةكو ئةمريكا ر ؤذَيك دانانَيني 

ةطةر خوا نةخواستة بيكةينة ر ؤذَيكس موقةدةس؟ ر ؤذي هةَلبذاردنس ئةجنومةنس نيشتمانس رآلن ر ؤذة، ئ
هةبوو با لةوَي دواي خبةين، بؤضس هةر ئَيستا لَيرةوة ئةم دةدةينة ئةوةوةو ئةم دةدةينة ( طارىء)شتَيكس 

 .ئةوةوة، باسةكة لَيرةية
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 

ضوار  9/6جارَي كاك حممد، نازامن ئةم هةموو قسةية بؤضس تيكرار ببَيتةوة؟ ئَيمة خؤمان طومتان 
بَيت، ثَيشس، واتة تةسبيت بووة، خةآلس بووة، ئةمر ؤ من  12/5َلةكةمان تةواو دةبَيت، ثَيشنيارمان كرد سا

نووسراوَيكم كردووة بؤ كؤمسيؤنس باآل دةَلَيني ثَين كؤتايس هاتنس هةَلبذاردن بة دوو هةرتة، واتة دةكاتة 
ئيرت باسس ضس بكةين كاكة؟ لةوة زياتر  هةَلبذاردن دةكةين، خؤتان كارئاسانس بكةن بؤ هةَلبذاردن، 12/5

 .ضس بكةين كة دياري كراوة، يا شَيخ رةرموو
 :بةر َيز رتاح عبداهلل نقشبندي

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 
وةَلآلهس من طلةييةكم لة سةرؤكايةتس هةية كة زؤر مةجال دةدا  لةسةر ئةو مةوزوعة موداخةالتس زؤر كرا، بؤ؟ لةبةرئةوة 

مة تايبةمتةندي خؤي هةية، ثَيويستس بة تَييتكرينةكس زياتر هةية، يةعنس هةندَيك لة برادةران، كة وةك كوردستانس ئَي
، يةعنس واي َر دةكةن كةئةنةما بة عةمدي شتةكة (كوضك لة ئاطري طةرم ترة)مةسةلةيةكس كوردي هةية، كة دةَلَيت 

اكة، كاك حممد هةندَيك شت هةية نازامن ضية مةوزوع، يان ناكرَيت، بابة ئةوة مةوزوعَيكة ثَيويستس بة زؤر شت هةية، ك
َِِيطةم بدة قسةي خؤم دةكةم، ئَيمة نية، با هةر ئةندام ثةرلةمانَيك با بَلَس من، با بَلَين ئةوة رةئس منة،  ر... دةَلَين ئَيمة

دنس موحارةزا  بَيت، نةخَير ئةوة ئَيمة واين، ئَيمة وا، كةئةنةما خوانةخواستة لةوانةي تر اليةنَيك هةبَيت دذي هةَلبذار
ثَيويستس بة ئةوةية كة قانونس موحارةزا  ئةطةر بكرابا هةموومان لةطةَل ئةوةين بةيانس بكرَيت، بةآلم ئايا دةكرَيت بةو 

و وةختة شَيوةية ئَيمة وا بةو ثةلة ثةلية، نةخَير با ئَيستا بيكةين، ديارة دانيشتنس بؤ كراوة و هةوَلس بؤ دراوة، نةكراية لة
 ........ .بكرَيت وةكو بةغدا، لةبةرئةوة  31/1بكرَيت بَلَيني 

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 
مامؤستا عةروم بكة زؤر سوثاس، دةزانس ضية، من يةك قسة دةكةم، من قةناعةتَيكم هةية نامةوَيت هني بكةم، ذمارةيةك 

نط تةئجيلس بكةين، ثَييان خؤش بوو و تةئيديشيان دةكردين، ما 3ئةندام يان اليةن حةزيان دةكرد مبان طوتبا دةمانةوَيت 
بؤية دوا ببَيتة مانشَيت ثةرلةمان لة وادةي خؤي دا بر ياري دا هةَلبذاردن نةكا  و ياساي شكاند، هاوار دةكةين كاكة 

تان بر يارتان دا، لَيرة دةمانةوَيت ثَيشرت بكةين، لةاليةكةوة يةكَيك تةسريح دةدا  و رةبتس بة كؤبوونةوةي خؤمان نية، خؤ
تةر ان كردو هةمووتان تةئيدتان كرد كة ثَيشرت بكرَيت، باشة بؤ دةيكةية مانشَيت، دةيكةية بر يارَيك، ياداشتَيك و داوايةك 
لة ضوار حيزب، كة دةبَيت هةَلبذاردنس ثةرلةمان لة وادةي خؤي دا بكرَيت، باشة كَس طوتوويةتس نايكةين؟ كَس طوتوويةتس 

َيت؟ بةر استس طلةييم نية لة هينةكان، كاكة ئَيمة لَيرة بةَلَينَيكتان دةدةينَس، ئةو هةَلبذاردنةي ئةجنومةنس ثارَيزطاكان بة ناكر
لَيرة بر يار لَيس دةدةن، ثاشس  9زووترين كا  دةكرَيت، قانونس ثارَيزطاكان لة كؤبوونةوةيةكس نائاسايس لة سةرةتاي مانطس 
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، 3انس ثةيوةندار، قانونس هةَلبذاردنس ئةجنومةنس ثارَيزطاكان بة زووترين كا  حازر بكةن بؤمانطس ئةوة موكةلةرن، ليذنةك
كة ئةوة دةرضوو لة خيالر ئةو سَس، ضوار مانطة دةست نيشانس ئةوة دةكةين، لةوةي خؤمان دةمانةوَيت، خؤمان ئيشكالني 

ت بة زووترين كا ، بؤشاييةك هةية، خةلةلَيك هةية، كاكة، مةبةستم ئةوة نية، وةكو سةرؤكايةتس خؤمان دةمانةوَي
، بؤ منوونة ئةجنومةنس شارةوانيمان هةية، دةبَيت ضارةسةري بكةين، بة هةَلبذاردن ئةوة كراوة، نابس ..... دةمانةوَيت

ةسةآلتيان ضس بر ياريشس َر بدةين، ئةوةش دةكرَيت يان ناكرَيت؟ ئةجنومةنس قةزامان هةية، ئةجنومةنس ناحيةمان هةية، د
دةبَيت؟ حقوقيان ضس دةبَيت؟ واجباتيان ضس دةبَيت؟ هةمووي ئةركة، خؤ لةبةر وشةيةك و مانشَيتَيك ناكرَيت تؤ باسس 

ماوة  بكةي، بةآلم ئةوانة هةمووي دةكةين، دَلنياش بن لةوة با حةملةي ئينتيخابس لةو لةحزةيةوة دةست ثَس نةكا ، زؤري
مادة بكةن بؤي، كاكة بيخوَينةوة دةخيةينة دةنطدانةوة، كاك حممد حكيم و قسةي زؤرين هةية خؤتان ئا
 .نوقتةي نيزاميت هةية؟ رةرموو

 :بةر َيز حممد حكيم جبار
 .ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكس

لةطةَل ئةو ثةر ي ر َيزم بؤ جةنابت، ئةو تةعليقة  لة ضوار حيزبةكة زياتر لة جَيس خؤي نةبوو، جةنابت 
ئةندامس ثةرلةمانن لَيرة، بؤية من ثَيشنيار دةكةم  18و ئةو ضوار حيزبةش خاوةنس  سةرؤكس ثةرلةمانس

 .ر ةش بكرَيتةوة لة ثرؤتؤكؤَل، ضونكة ثَيم وابَس وةكو ئةندام مةكتةب سياسس قسة  كرد
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 

يةكَيكم لة راي طشتس و ئةندامس من جوابةكة  بةو شكلة دةدةمةوة، بةيانس ضوار حيزبةكة بؤ راي طشتس بوو، منين 
ئةندامةي ثةرلةمان لةو ضوار حيزبة، بة حيزبةكانيان بَلَين  18ئةندامس ثةرلةمان هةية، دةبوواية ئةو  18ثةرلةمانيشم، 

، نةخَير جةنابيشت و ....... كاكة ئةو وشةية مةنووسن، ضونكة ثةرلةمان خؤي قةراري داوة، نةك هةر تةنها لة وادةي خؤي
ا هةموويان شاهَيدن جةلسةي مةحزةري ثةرلةمان هةية، خؤ  لَيرة نةبوويتة، لَيرة قةرارمان داوةو بة قةرار نةك بة ئةوةت

باشة، نامة نووسراوة بؤ هني، ثَيشس نامةكةي ضوار حيزبةكة بة ضوار ر ؤذ، طلةيي من لة ضوار  12/5دةنطدان طوتومانة 
، ضونكة (دةبَيت)ة كة دةبوواية بة حيزبةكانيان بَلَين، ئةو وشةية مةنووسن ئةندامس ثةرلةمان 18حيزبةكة نية، طلةييم لة 

 .ثةرلةمان خؤي وجهة نةزةري واية كة هةَلبذاردن بكرَيت، بةهةرحاأل ئةوة مةوزوعَيكس زؤر هني نية، كاك خورشيد رةرموو
 :بةر َيز خورشيد سليم شَيرة

 .ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكس
وة، ناو نووسراو ئةوةي ويستس قسة بكا  هةمووي ناويان نووسراو قسة تةواو، ثَين ئةوةي جةنابت بَيية

 .ئَيستا ئةو موناقةشةية كة سةعاتَيكة دةكرَيت بةالشة، ئَيستا بيخةرة تةسويت و تةواو
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 

 .ينة دةنطدانةوةبؤ ئةوةي بيخة موالحةزةكة  بة جَيية، دةخيةينة دةنطدانةوة، بيخوَينةوة مامؤستا كاكة
 :مصطفى بةر َيز عبدالكريم ابوبكر

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 
 :يةكةم
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ئةجنومةنس ئَيستاي ثارَيزطاكانس هةرَيم بةردةوام دةبن لة جَس بةجَس كردنس ئةركةكانيان تاكو هةَلبذاردنس 
 .ئةجنام بدرَيت 9002داهاتوو، بةمةرجَيك ثَين كؤتايس ئةم ساَل 

 :ةرلةمانثبةر َيز سةرؤكس 

كةس لةطةَل دانية،  2كَس لةطةَل ئةو بر طةيةية دةستس بَلند بكا  تكاية؟ رةرموون، كَس لةطةَل دانية؟ 
 .زؤرينة قبوَلس كرد، بيخوَينةوة مامؤستا كاكة  بؤ ئةوةي ئةوةش خبةينة دةنطدانةوة

 
 

 

 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابوبكر 

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 
 :دووةم

 .ئةجنومةنس وةزيران و اليةنة ثةيوةندارةكانة حوكمةكانس ئةم بر يارة جَس بةجَس بكةنلةسةر 
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 

كَس لةطةَل ئةو بر طةيةية دةستس بَلند بكا  تكاية؟ رةرموون، كَس لةطةَل دانية؟ بة كؤي دةنط ئةوة قبوَل 
 .انةوةكرا، بيخوَينةوة مامؤستا كاكة  بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطد

 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابوبكر 

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 
 :سَييةم

ةوة جَس بةجَس دةكرَيت لة ر ؤذنامةي رةرمس وةقائيعس كوردستان بآلو  1/9/9002ئةم بر يارة لة بةرواري 
 .دةكرَيتةوة

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 

رموون، كَس لةطةَل دانية؟ قةرارةكة دةخةمة كَس لةطةَل ئةو بر طةيةية دةستس بَلند بكا  تكاية؟ رة
 6دةنطدانةوة بة كؤي بر طةكانيةوة كَس لةطةَليةتس دةستس بَلند بكا  تكاية؟ رةرموون، كَس لة طةَل دانية؟ 

كةس لةطةَل دانية، بة زؤرينة قبوَل كرا، زؤر سوثاس، كؤتايس بة دانيشتنةكةمان دَينني ئومَيد دةكةين كة 
بؤ  9شوبا  دا كؤببينةوة، بانطهَيشتان دةكةين بؤ كؤبوونةوةيةكس نائاسايس، مانطس لة سةرةتاي مانطس 

 .ياساي ثارَيزطاكان
 
 

                                                                                                                                                                           
 

 عدنان رشاد ميتس   (               كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل   ست ا د عبداهلل                رر
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 ي نائاسايي (1)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 1002\ 1\11رَيكةوتي  ضوارشةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ي نائاسايي (9)ؤكؤلي دانيشتين ذمارة ثرؤت

 1/1002/ 11 رَيكةوتي ضوارشةممة

ــذمَير    ــوةر ؤي  (11)كات ــَين ني ــةممةي ث ــةوتي  رؤذي ضوارش ــتمانيي    11/9/9002رَيك ــةني نيش ئةجنوم
بـةر َيز   بـة ئامـادةبووني  , كوردستاني عَيراق بة سةرؤكايةتي بةر َيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ئةجنومـةن و    

, ثةرلـةمان بـةر َيز ررسـت د ـد عبـداهلل سـكرتَيري      , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)در عبداهللحممد قا
 .ي خؤي بةست(9002)ساَلي , دووةمي هةَلبذاردنيي نائاسايي خولي (9)دانيشتين ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1229راوي سـاَلي  ي هـةموارك (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 90)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  

ي (9)دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن بر ياردرا دانيشتين ذمـارةي  , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
/ 11ي ثـَين نيــوةر ؤي رؤذي ضوارشـةممة رَيكــةوتي        (11)نائاسـايي خـولي دووةمــي هةَلبـذاردن لــة كـا      

 :دا بةم شَيوةية بَيت 9/9002
دني ثرؤذةي ياسايي هةمواركردني ضوارةمي ياساي ئةجنومةني نيشتمانيي خستنةر وو و طيتتوطؤكر -1

ي هةمواركراو كة لةاليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني 1229ي ساَلي (1)عَيراق ذمارة  –كوردستان 
 .ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ي نائاســايي خــولي دووةمــي هةَلبــذاردن، ثــَين نيــوةر ؤ رؤذي  9نيشــتين ذمــارة بــةناوي طــةلي كوردســتان، دا
 :دةكةينةوة، بةرنامةي كار 11,55ضوارشةممة لة كاتذمَير 

ــتمانيي    -1 ــةنس نيش ــوارةمي ياســاي ئةجنوم ــةمواركردني ض ــرؤذةي ياســاي ه ــؤكردني ث خســتنة روو و طيتتوط
ــتان ــارة  -كوردس ــراق، ذم ــاَلي 1عَي ــراو،  1229ي س ــةموار ك ــداماني     ي ه ــايي ئةن ــارةي ياس ــةن ذم ــة الي ــة ل ك

 .ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة، داوا لة لَيذنةي ياسايي دةكةم بيتةرموون لة شوَيين خؤيان دانيشن
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بةخَيرهاتين هةموو ميوانة بةر َيزةكان دةكةم كة لةطةَلمان بةشدارن لة سةرةوة، لةطةَل ميواناني بةشةكاني 
َين سةرضاو، كاك سةعد بةخَير بَي، كاكـة حةمـةش وةكـو وةزيـر بـةخَير      تةلةرزيؤن و راطةياندن، بةخَير ب

بَي، وةكو ئةندام هةندَي جار غائيبين دةبَي، بةآلم ئةمر ؤ بةخَير بَيي لة جَيي وةزير دانيشتووة، بـة خَيـر   
ي كة ئَيوة بَيت، ديارة ئةمر ؤ رؤذَيكي طرنطة، دانيشتين ئةمر ؤمان دانيشتنَيكي طرنطة و ثريؤزة لةو بر يارانة

دةيدةن دةمَيك بوو بةَلَينمان دابووة ذنان و ئاررةتان، كة بايةخ بة داواكاريةكانيان بـدةين، لَيذنـةي داكـؤكي    
كردني مايف ذنان و ئاررةتان لة ثةرلةماني كوردستان بة دواداضـووني تـةواوي كـرد بـؤ ئـةو داواكاريانـة كـة        

ي جياواز ئاراستةي ثةرلةمان كرابوو، ئَيمـةش لَيـرةدا   لةبةر رؤشنايي ضةندين كؤنيترانس و ياداشت و ضاالك
ثَين دوو ساَل لـة ضـةندين كؤبوونـةوة بـةَلَيين ئـةوةمان دابـوو، كـة بايـةخ بـة داواكاريـةكانيان بـدةين، بـة             
تايبةتي لةوةي كة رَيذةي ذنان لة ئةنداميةتي ثةرلةمان زياد بكةين، هةروةها بةَلَينَيكي زؤرمان دا بـوو بـة   

الوان كــة ئــةوانين نوَينــةريان لــة ثةرلــةمان بــةو شــَيوةية بَيــت كــة ئــةو تةمةنــةي دانــدراوة بــؤ طــةجنان و 
ساَلة كةم بكرَيتةوة، ئَيمةش بةَلَينمان دابوو كة لة رورسةتَيكي طوجنـاودا،  ( 30)ئةنداميةتي ثةرلةمان، ئةو 

ضـاالكي لَيذنـةكاني ثةيوةنديـدار،    ئةو داواكاريانة جَيبةجَي بكةين، ئةمر ؤ لةبةر رؤشـنايي ئـةو بةَلَينانـة و    
ــوو و       ــؤ كراب ــةمي ب ــةوةي يةك ــوودا خوَيندن ــتنَيكي ثَيش ــة دانيش ــرت ل ــة بةرنامــةي كــارةوة ثَيش ئــةوة خراوةت
ئاراستةي لَيذنةي ياسـايي و ئـةواني ثةيوةنديـدار و ئةنـداماني ثةرلـةمان كرابـوو، هـةروةها دوو مةسـةلةي         

ةجروبةي ئةزمووني هةَلبذاردن، بايةخـدان بـة ثَيكهاتـةكاني    ترين لةبةر رؤشنايي ديسان هةَلسةنطاندني ت
كوردسـتان لـة نةتـةوةي توركمـان و نةتـةوةي كلـدان و ئاشـووري، ئـةمر ؤ لةبـةر دةمتانـة، ئـةوين تـاوتؤيي             
لةسةر دةكرَي بة ثَيي نيزامـي كؤتـا، بـؤ ئـةوةي طوجنـاوتر و باشـرت نوَينةرايـةتي خؤيـان هةَلبـذَيرن، لةبـةر           

ا كة يةكساني هةبَيت بؤ هةموو ئـةو كةسـانةي كـة خؤيـان هةَلدةبـذَيرن بـؤ نوَينةرايـةتي        رؤشنايي ئةوةشد
طةلي توركمـان و طـةلي كلـدان و ئاشـوور، ئـةو نيزامـة ثـةير ةو دةكرَيـت، ئينشـائةلال ثـاش ئـةوةي كـة ئَيـوة              

َل بيخةينــة ثةســةندي دةكــةن، داوا لــة لَيذنــةي ياســايي دةكــةم، كــة راثؤرتةكــةيان خبوَيننــةوة، خــاَل بــة خــا 
 .بةرباس و دواتر دةنطدان، زؤر سوثاستان دةكةم، رةرموو كاك شَيروان

 : مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابو بكر 
 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

 عَيراق-بؤ سةرؤكايةتي ئةجنومةنس نيشتمانيي كوردستان
 راثؤرتي لَيذنةي ياسايي: بابة 

كؤبـووة بـؤ طيتتوطـؤ كـردن      9208ي رَيبةنـداني  12ةر بةرامبـ  8/9/9002لَيذنةي ياسـايي بـةياني رؤذي   
عَيـراق،  -لةسةر ثرؤذةي ياساي هةمواركردني ضوارةمي ياساي هةَلبذاردني ئةجنومةنس نيشتمانيي كوردستان

ي هـةموار كـراو، كـة لـة اليـةن ذمـارةي ياسـايي لـة ئةنـداماني ثةرلـةمان ثَيشـكةش            1229ي سـاَلي  1ذمارة 
، دواي تـاوتؤكردن   9/11/9008ي ثةرلةمان لة 19ةمي لة دانيشتين ذمارة كراوة، دواي خوَيندنةوةي يةك

و ر ا طؤر ينةوة، لَيذنةكةمان راثؤر  و راسثاردةكاني سةبارة  بة ثرؤذةكـة بـةم جـؤرةي خـوارةوة ثَيشـكةش      
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دةكــا ، بةمةبةســس ثةلــةكردن لــة ئةجنامــداني هةَلبــذاردني ثةرلــةماني كوردســتان ثــَين كؤتــايي خــولي     
، لَيذنة ثشتطريي لة ثرؤذةكة بة شَيوةيةكي طشس دةكا  و، ثَيشنياز دةكا  تةنها هةندَي طؤر انكـاري  ئَيستاي

 :لة هةندَي ئةو بر طة و ماددانة بكرَي
هــةردوو بر طــةي ( 50،92،96)، ماددةكــاني( 99)لــة مــاددةي ( 1)، بر طــةي (91)لــة مــاددةي ( 9)بر طــةي 

لــة ســَييةم هــةمواركردني ياســاكة،  ( 18)وو بر طــة بــؤ مــاددةي و زَيــدة كردنــي د( 56)لــة مــاددةي ( 5و1)
زَيدةكردني دوو ماددة بؤ سةر ثرؤذةكة، ضونكة هةمواركردنةكاني تري ثرؤذةكة، جطة لة دار شـتنةوة هـيض   

 طؤر انكاريةكي جةوهةري نةدةثَيكا، 
 .ساَل( 95)ساَل بؤ ( 30)كةمكردنةوةي تةمةنس ئةندامي ثةرلةمان لة : يةكةم

 %(.30)بؤ %( 95)زَيدة كردني رَيذةي نوَينةرايةتي ذنان لة ثةرلةماندا لة :مدووة
 .تةرخان كردني ثَينج كورسي بؤ كلدان و ئاشوور و سريان: سَييةم

 .تةرخان كردني ثَينج كورسي بؤ توركمان: ضوار
كرَيتـة ئةساسـي   تكاية بيتةرموون ئةو طؤر انكارييةي كة لة ثرؤذةكـةمان كـردووة، هاوثَيضـي راثؤرتةكـةمان ب    

 . طيتتوطؤ و دةنطدان و ر ا دةربر ين لة بارةيةوة
 :بةر َيزعوني كمال سعيد بزاز 

 .ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي

 العراق-اىل رئاسة اجمللس الوطين لكوردستان
 تقرير اللجنة القانونية:موضوع

وردي، لدراسـة مشـروع قـانون التعـديل     كـ  9208ريبنـدان   12املوافـق ليـوم    8/9/9002اجتمعت اللجنة القانونية صباح يـوم  
املعدل، املقدم من قبل العدد القانوني من أعضاء  1229لسنة  1العراق، املرقم -الرابع لقانون انتخاب اجمللس الوطين لكوردستان

املناقشـة و املداولـة   ، و بعـد  9/11/9008و املؤرخـة يف   19الربملان احملال  اليها بعد القراءة االوىل له يف الربملان جبلسته املرقمـة  
 :تقدم اللجنة تقريرها و توصياتها بشأن املشروع و كاآلتي

ان اللجنة تؤيد املشروع بشـكل عـام و تقـرتح االكتفـاء بـأجراء التعـديالت فقـع علـى بعـمل فقـرات املـواد و املـواد التاليـة مـن               -1
 :القانون

ــادة( 9)الفقــرة  ــادة (1)، الفقــرة (91)مــن امل ــواد (99)مــن امل ــادة ( 5و1)و الفقــرتني( 50،92،96)، امل ــافة ( 56)مــن امل و اض
من التعديل الثالث منه مع اضافة مادتني اضافيتني من املشـروع، و السـبب يف كـل ذلـك ان     ( 18)فقرتني اخريتني اليها و املادة 

نون، و جعـل عمـر عضـو    التغريات املطلوبة مل تغري مضمونها و مل تكن سوى اعـادة صـياغة لـبعمل املـواد املوجـودة اصـق يف القـا       
، و ختصـيص مخسـة   %( 30)اىل %( 95)سـنة، و زيـادة نسـبة لثيـل النسـاء يف الربملـان، مـن        ( 30)سـنة بـدآل مـن    ( 95)الربملان 

مقاعد للكلدان و االشوريون و السريان و، مخسة مقاعد للرتكمان، و بغية االسـتعجال يف اجـراء انتخابـات برملـان كوردسـتان قبـل       
احلالية، راجني التفضل بعرض موضوع أجراء التعديالت على املواد الواردة يف املشـروع املـوزع علـى اعضـاء الربملـان،       انتهاء الدورة

 . اساسآ للمناقشة و التصويت عليها و ابداء الرأي املناسب بصدده، مع التقدير
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
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نيـة،  % 30بـؤ % 95، لة رَيذةي ذنان زيادكردن لة زؤر سوثاس، بةس تةنيا لة راثؤرتةكةتاندا هينةك هاتووة
، ثــرؤذةي %30كــةمرت بَيــت، يــةعين تةحديــد نيــة بــة  % 30كــة نابَيــت لــة % 95زيــادكردن لــة كــةمرت لــة  

ياساكةش هةر وا هاتووة، مةبةستيشمان واية، بـةآلم لـة خوَيندنةوةكـةدا وابـوو، رـةرموون ئَيسـتا مـاددة بـة         
 .نةي كة ثَيويستة هةموار بكرَي، ماددة بة ماددة بة تةنيا خبوَيننةوةماددة بؤ خوَيندنةوةي ئةو ماددا

 : مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابو بكر 
 .ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي

عَيراق -عَيراق، شوَيين ناوي ئةجنومةنس نيشتمانيي كوردستان-ناوي ثةرلةماني كوردستان -1: ماددةي يةكةم
 .هةمواركراوو، ياسا كارثَيكراوةكان لة هةرَيمدا هاتووة1229اَلي ي س1دةطرَيتةوة، كة لة ياساي ذمارة 

طشت ئةو زاراوة و دةستةواذانةي لةم ياسايانةدا هاتووة كة لة هةرَيمدا كاريان ثَيدةكرَي، هةموار دةكـرَين  -1
 .بة جؤرَيك كة رَيك بكةوَيت لةطةَل ئةو هةمواركردنةوةي كة لة بر طةي يةكةمي سةرةوةدا هاتووة

 :َيزعوني كمال سعيد بزاز بةر 
 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

العـراق، الـواردة يف    -العـراق، حمـل اجمللـس الـوطين لكوردسـتان     -حتل تسمية برملان كوردستان -1(:1)املادة رقم
 .املعدل، و القوانني النافذة يف االقليم1229لسنة ( 1)القانون املرقم

ة يف هــذا القــانون و القــوانني النافــذة يف االقلــيم ومــا يتطــابق و  تعــدل كافــة املصــطلحات و التعــابري الــوارد -9
 .التعديل الوارد يف الفقرة اعاله

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .زؤر سوثاس، رةرموو كاك شَيروان

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري 
 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

 .سوثاسئَيمة لةطةَل دةقي ماددةكةين، هيض موالحةزةمان نية، زؤر 
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

ئةو طؤر انكارية لة ثرؤذةي دةستووري هةرَيمي كوردستاندا بة هةمان شَيوة هاتووة، ثرؤذةكةش لـةم ضـةند هةرتـةي ئاينـدةدا     
ة ئومَيدةوارم كة هةندَي شس ورد ماوة، دةخيةينة بةر دةمتان، بؤية ئةم ماددةية بةو شَيوةية هاتووة، تةنيا يـةك شـس ئيزارـ   

عَيـراق، نـةك   -نـاوي دةطـؤر َي بـؤ ثةرلـةماني كوردسـتان     : دةكةم لة خوَيندنةوةي ماددةكة لة اليةن لَيذنةي قانونيةوة كة دةَلـيَ 
عـرياق، لـة نووسـينةكةي وا بَيـت، بر طـةي يةكـةم       -ثةرلةماني كوردستاني عَيراق، لة عةرةبيةكةش هـةر ثةرلـةماني كوردسـتان   

هةموو ئةو ناو و موستةلةحا  كة لةو قانونةدا و لة هةموو قانونةكةدا هاتووة، يـان لـة   : َيئةوةية لة ماددةكة، دووةمين دةَل
هـةر شـوَينَيكدا كـة نـاوي ئةجنومـةني نيشــتماني هـاتووة، ئةطـةر ئـةو ماددةتـان ثةســند كـرد ئـةوة دةطـؤر درَي بـؤ ثةرلــةماني              

 .رةرموو كاك بارزان كوردستان، ئةطةر كةسَيك قسةي نةبَيت؟ ئةوانةي كة داواي قسةيان كرد،

 :بةر َيز بارزان عبداهلل نصر اهلل 
 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
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من ثَيشنياري نوَي دةكةم بؤ ثةرلةماني كوردستان، بةآلم ئةطةر رَيطـةم بـدةي شـةرحَيكي بـؤ بكـةم، ئةطـةر       
لـة ر َيطـاي    لةم كاتةشـدا ئةنـداماني بـةر َيزي ثةرلـةمان قايـل نـةبوون بةمـة ئـةكرَي ئـةوة وةك سـةرةتايةك          

لَيذنةي رؤشنبرييةوة و لةطةَل رؤشنبريان و بةتايبةتي رؤشنبرياني حكومةتس هةرَيمي كوردستان ئـاَلؤطؤر ي  
ي كوردسـتان،  (مةرَي)بري و ر ا بكرَي لةسةر ئةم مةسةلةية، كة ئةوين طؤر َيين ووشةي ثةرلةمانة بؤ وشةي 

بــدةم، بَيطومــان ثَيشــينةي كــاري ثةرلــةماني  ئةطــةر يارمــةتيم بــدةن مــن روونكردنــةوةي زيــاتري لةســةر   
شوورايي لة ناو طةلةكةماندا ر ةط و ريشةيةكي ميذوويي كؤني هةية، ئةطةر َيتةوة بؤ سةردةمي حـوكمر اني  
ــوكمر اني     ــوارةمدا دةســـس ثَيكـــرد، لةســـةردةمي حـ ئةشـــكانيةكان لةســـةردةمي حـــوكمر اني ئـــةردةواني ضـ

ةستة و رؤرمةلة بووة، لةو كاتانةوة و بـة درَيـذايي مَيـذووي دواي    ئةشكةواني ثَينجةمدا بة تةواوةتي بةرج
ئةوانين حوكمراني ساسانةكان شَيوةيةك لة هةَلبذاردن لة كوردسـتان بـة تايبـة  لـة بةشـةكةي هـةورامان       

، ذيال بة مـةعناي ئةنـداماني ئةجنومـةن دَيـت و مـةرَيين بـة       (ذيالي مةرَي)ئةجنام دراوة، كة ثَييان وتووة 
ئةو شوَينة بووة كة كار و ضاالكيةكاني ئةجنومةن تَيدا ئةجنام دراوة، ئةمة شَيوةي هةَلبذاردنةكة بوو ماناي 

كة هةَلبذاردن لة يةكةم رؤذي نةورؤزدا دةسس ثَيكردووة، ماوةي هةَلبذاردنةكة بؤ ضوار ساَل بـووة، يةكـةم   
ــؤ ئةنــدامي ئةجن    90-15جــار  ــال، ب ــدامي ذي ــاآلوتووة بــؤ ئةن ــان ث ــان كــةس خؤي ــة، ثاش كــةس  2-9ومةنةك

هةَلبــذَيردراون بــة طــوَيرةي طــةورة و بضــووكي شــار و شــارودَييةكاني هــةورامان دَيــن بــة طــوَيرةي ذمــارةي    
ي كؤضي، لة كوردستاندا و بةتايبـة   339دانيشتووان، بَيطومان ئةم نةرَيتة و ئةم هةَلبذاردنانة هةتا ساَلي 

ماوةيةكي كةمين بة شَيوةيةكي ثضر  ثضـر  دواي هـاتين ئيسـالم و     لة هةوراماندا ثةير ةو كراوة، تةنانة  تا
بة ماوةيةكي زؤر لة زؤر شوَيين هةوراماندا ئةجنامدراوة، ئةوةي كة مةبةسـت لَيـرة ضـي بـوو كـة بةر اسـس       
جَيطةي شانازية بؤ طةلةكةمان، كة خاوةني شارستانية  و كةلتوورَيكي لَيوان لَيـو لـة داهَينـان و رَيزطـرتين     

يف مرؤظ، بةشداري كاريطةري لةربواري ئاررة  بووة لةو ثرؤسةي هةَلبذاردنةدا، تةنانة  بؤ سـَي دةورةي  ما
ئةو ئةجنومةنة يةكَيك لة سةرؤكةكاني ئةو ئةجنومةنة ئاررة  بووة بة ناوي دايكة خةندانة، بة هـةورامي  

شـداري لـةو ئينتيخاباتـة بكـا ، دوو     ثَيي دةَلَين ئاغانانَي، ئةوةي كة طرنط بووة، ئةوةي كة بؤي هـةبووة بة 
تاقيكردنــةوةي لةســةر ئةجنامــدراوة، تاقيكردنةوةيــةكي زيهــين و ريكــري و تاقيكردنةوةيــةكي جةســتةيي،   
تاقيكردنةوة زيهنيةكة سـَي ثرسـيارة لةسـةر ئَيسـتاي هـةورامان لةطـةَل كتـَييب مةعرييتـةتي ثريشـاليار، كـة           

، ئةطـةر كةسـَيك توانيويـةتي لةسـَي ثرسـيارةكة دوو وةآلمـي       ئةمانة وةكو دةستوورَيكي ئةجنومةنس وا بـووة 
راست بَي، بؤي هةبووة بةشداري ئينتيخاباتةكة بكا ، تاقيكردنـةوة جةسـتةييةكة دانـاني دوو بـةرد بـووة،      
لةبةردةم مةرَي شـوَيين ئةجنومةنةكـة، ئـةو بـةردة يـةكيان قـورس بـووة و يـةكيان سـووك، هـةر ئاررةتَيـك            

ووكةكة تا ئاسس ناوقـةدي بَلنـد بكـا ، بـةرزي بكاتـةوة بـؤي هـةبووة داخيلـي ثرؤسـةي          توانيبَيس بةردة س
ئينتيخاباتةكة بيَب، بةر اسس ئةوة وةك هَيمايةك بؤ شارستانيةتي دَيريين طةلةكةمان و بـؤ اليةنـة طـةش و    

ت بـة مـةرَي ي   ثرشةنطدارةكاني مَيذوو  و كةلتوورةكةمان ثَيشنيار دةكةم ناوي ثةرلةماني كوردستان بكريَـ 
كوردستان، ئةطةر ئَيستاش نةكرَي، ئةكرَي ثةرلةماني كوردستان لةمر ؤ  بـة دواوة بةدواداضـوونَيك بـؤ ئـةو     
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مةسةلةية بكا ، تةنانة  جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان رَيطـةم بـدة روونكردنةوةيـةكي زؤر طـرنط بـدةم، لـة       
ةمسَيـك هةَلبـذَيردراوة كـة لـة خـواردني تايبـةتي       كؤتايي هةَلبذاردنةكة ئةطةر ذيالي مةرَي هةَلبذَيرن رَيور

ئامادة كراوة، ئةو خواردنة تايبةتية كةسَيك ئةطةر قاث و كةوضكَيكي بة دةسس خـؤي دروسـت نـةكردبَيت    
بؤي نةبووة لةو خواردنـة خبـوا ، كـة ئةمـةش هانـدانَيك بـووة بـؤ بةرهـةم هَينـاني تـاكي بةرهـةم هَينـةر،             

ثيشة دةستيانةية كة لة هةورامانة، هةتا ئَيستا بةشَيكي طـرنط لـة ئـابووري     باشرتين بةَلطةش بةراسس ئةو
ــة      ــةر ثةيوةندي ــةلتوورة لةس ــةوةي ك ــتيةش رةنطدان ــةم راس ــةي ئ ــنن، بةَلط ــك دةهَي ــةَلطاي هــةورامان ثَي كؤم
 كؤمةآليتيةكان لة هةوراماندا لةسةر بنةماي ثةيوةندي كؤمةآليةتي، كؤمةَلطاي مةدةني بنيا  نـراوة، بؤيـة  

من ثَيشنيار دةكةم وةك هَيمايةك بؤ ئةو شارستانية دَيرينةي طةلةكةمان وشةي ثةرلةمان بكرَي بة وشـةي  
، وةك ضؤن لة ئةرغانستان لؤيةجةرطا هةية، لة روسيا دؤما هةية، لـة ئَيـران شـوورا هةيـة، ئَيمـةش      (مةرَي)

ــذ و راوَيــذ لةطــةَل نووســة    ران و رؤشــنبريان و ئــةديباني وشــةيةكي ر ةســةني كــوردي هةيــة بــؤ ئــةوة وتووَي
 .  طةلةكةمان، لةطةَل وةزارةتي رؤشنبريي بكرَي، ئةو ثَيشنيارة ثةسند بكرَي و، زؤر سوثاس

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
زؤر سوثاس كاك بارزان، وةلآل ئةوةي باسي دةكةي دةبواية ثَين دوو ساَل، سـَي سـاَل ثـَين ئَيسـتا باسـي بكـةيت، ضـونكة ئـةو         

َي ئاشنا بَيت الي ميللةتةكةمان، خةَلكي رؤشنبري و خةَلكي طشس، كة ثَيشـنيارَيكي وا دةكـةي بـزانن ضـية، ئَيسـتا مـن       ناوة دةب
ثَيم واية ئةوة سةرةتايةك بَي بؤ قسةكانت، بؤ ئةوةي بتواني ئةو وشةية و ئةو مَيذووة بيخةيتة ناو كؤمةَلطا و بيخةيتة نـاو  

كؤَلينةوةي لَي بكرَيت و دواتر ئةطةر ئةو رةئية ثةسند كرا، لة رَيطاي لوجانةكان و لة رَيطـاي  رؤشنبريان و باسي لَي بكرَي و لَي
 .ياساييةوة، خبرَيتة بةردةم ثةرلةماني داهاتوو، باسي لَي بكرَيت، كاك حممةد رةرةج رةرموو

 :بةر َيز حممد ررج ا د 
 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

لة لَيذنـةي ياسـايي دةكـةم بـؤ يةكـةم جـار كوردييةكـة بـةقوةترتة تـا          هينةكةي من زمانةوانية، دةستخؤشي 
بــة زمــاني ( تســمية)عَيــراق جَيطــةي ئــةو بطرَيتــةوة، بــةآلم -عةرةبيةكــة، كورديةكــة ثةرلــةماني كوردســتان

حيــل برنــان : عــةرةبي يــةعين نــاو لَينــان، ثةرلــةمان نــاوة، نــاو لَينــر او نيــة، لةبــةر ئــةوةي ثَيشــنيار دةكــةم  
يشـة، ئـةم جـارة كوردييةكـة بـةقوةترتة، سوثاسـتان       (اسـم )و نـة  ( تسـمية )العراق، حمـل، ئـيرت نـة    -كوردستان

 .دةكةم
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

مامؤســتا مــن نــازامن، بــةآلم لَيــرة مةقصــةد بــةس ناوةكةيــة، ئــةوة جَيطــاي ئــةو ناطرَيتــةوة، بــةس ناوةكــة     
ناطرَيتـةوة، بةحةقيقـة  بـةس ناوةكـةي دةطـؤر ي،      خـؤ جَيطـاي مةجليسـةكة    ( حيـل برنـان  )دةطؤر َين، ئاخر 

ئةوة جَيطاي ئـةو ناطرَيتـةوة،   ( حيل برنان كوردستان)شتَيكي وا قةيناكة، بةآلم ( يغري اسم برنان كوردستان)
 .رةقة  ناو طؤر ينةكةية، كاك هيوا رةرموو

 :بةر َيز هيوا صابر ا د 
 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
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ثرسيارة ئاراستةي لَيذنةي ياسـايي بكـةم، رةلسـةرة لـةم طؤر انـة ضـية؟، ضـونكة تـا         بةراسس من ويستم ئةم 
ئَيستا ئَيمة هةموو خةَلك ر ا هاتووة لةسةر ئةجنومـةنس نيشـتيمانيي كورسـتان، ئَيسـتا ئـةيطؤر ين كـة ئَيمـة        

 .اسموبةريراتةكةي باس بكرَي زياتر لةبةر ضاوي ئةندام ثةرلةمانةكان رؤشن دةكرَيتةوة، زؤر سوث
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

هؤيةكاني ئةوةيـة، جـارَي ثـَين هـةموو شـتَيك نـاوي ئةجنومـةنس نيشـتمانيي كوردسـتان راسـتة وايـة نـاوة             
ياســاييةكة، بــةآلم خــةَلكي كوردســتان هــةمووي بــة ثةرلــةمان نــاوي دةبــا ، لــة رؤذنامــةكان، لــة ميــديا، لــة  

كوردسـتان، دةَلــَين ثةرلــةماني كوردسـتان، نــةك بــةس    تةلةرزيؤنـةكان، كــةس نـاَلَي ئةجنومــةنس نيشــتمانيي  
ي ناوة، بةآلم خةَلك هةر دةَلَيت ثةرلةماني كوردستان، بـة نيسـبة  ئَيمـةوة لـة     (جملس الشعب)ئَيمة، ئَيستا 

كوردستاندا، ئةو ناوة خةَلك ثَيي خؤشرتة، ئاشناترة ثَيي، بؤية بؤضي ئةوة رةرقَيكي ئـةوتؤي نيـة، بـؤ ضـي     
، ئـةو نـاوةش لـة ثـرؤذةي نووسـينةوةي دةسـتووري ئـةو ثَيشـنيارة هاتـة ثَيشـةوة، لـة اليـةن             ئةو نةطؤر درَي

ئةجنومــةنس نووســينةوةي دةســتووري ثةســند كــرا بــة تَيكــر اي دةنــط، بؤيــة لــة ثرؤذةكــة طــؤر ا، كــة طــؤر ا     
ةسـتوور، ئَيمـة   لةوَيندةر، ئَيمةش كة ئَيستا ياسايةكة هةموار دةكةينةوة، رورسةتَيكة ثَين ئةوةي بكرَيتة د

 .لَيرة طؤر انكاري خؤمان دةكةين، زؤر سوثاس، كاك غةرور

 :بةر َيز غيتور سعيد مةمخوري 
 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

بــة نيســبة  هــةموار كردنــي مــاددةي يةكــةم، بةراســس مــن بــة شــتَيكي باشــي دةزامن و لةطــةَل نــاوةر ؤكي     
ارمان دةبَي، داش عَيراق و ئةو شتانة، من ثَيشنيار دةكـةم  ماددةكةدام، بةآلم ئَيمة تا لةو داش و شتانة قورت

هةر ثةرلةماني كوردستان بَيت، هةموو كةس دةزانَي كة لة ضوارضَيوةي عَيراقدا يـة تـا ئَيسـتا، ئـةوة يـةك،      
ياســاي ئةجنومــةنس :ثَيشــنياري ئــةوة دةكــةم ئَيمــة دوو ياســاي تــر هــةموار بكــةين لةطــةَل ئــةوة، يــةك  : دوو

لةن حكومةتي هةرَيمي كوردستان، باشة لَيرة هةرَيمي نية، بةراسس ئةوةش حةقـة بكرَيتـة   وةزيران، مةسة
عَيـراق، ئةطـةر ئـةو داشـةش قةناعـةتتان ثـَي بـوو، سـةرؤكايةتي هـةرَيمي كوردسـتان           -حكومةتس كوردسـتان 

العراق واية، عَيراق، يةعين وشةي هةرَيم نةمَييَن، وشةي هةرَيم وةكو مشال -بكرَيتة سةرؤكايةتي كوردستان
باوةر تان هةبَي، ئَيمة خؤمان لةوة قورتار كرد، ئَيستا من دةستخؤشي لة لَيذنةي ياسايي دةكةم، دةستخؤشـي  
لة ثةرلةمانين دةكةم كة لَيرة ئةكسةر ثةرلةماني كوردستاني نووسيوة، ثـَيم باشـة ئـةوةش بكـرَي، لةطـةَل      

 .رَيزمدا
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

نيارةكة  دةزامن لة بؤضوونَيكي دَلسؤزييةوةية، بةآلم لة اليةكةوة راستة و لة اليةكةوة بة زؤر سوثاس، ثَيش
رةئي من هةَلةيـة، بـؤ؟، ضـونكة تـؤ كـة وتـت ثةرلـةماني كوردسـتان، واتـة هـةموو كوردسـتان، هـةموومشان             

دةنطيـان بـؤ    دةزانني ئَيمة هةموو كوردستان نني، بؤية ئةو حةقةش نـابَي بدةينـة خؤمـان، ئـةواني تـر نـة      
ئَيمة داوة، نة رازي دةبن بةوة، ئةو داشة بؤية زةروورية لَيرة، لة ئةجنومةنس عَيراقيشدا بـة هـةمان شـَيوة،    
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دةزامن بؤضووني جةنابت ضية، جَيطـاي رَيزيشـة و لـة دَلسؤزيشـة، دةزامن، كـاك حةمـةي حـاجي مـة وود،         
 .رةرموو

 :بةر َيز حممد حاجي حممود 
 .ةمانثةرلبةر َيز سةرؤكي 

وةلآل من دةستخؤشي دةكةم لة لَيذنةي قانوني بؤ مةسةلةي ثةرلةمان، ئَيمة ئةو ثَيشنيارةي كاك بارزانين 
ئةطةر ديراسة بكرَي شتَيكي باشة، خؤ ناوَيكي تايبةتي دةبـَي، بـةآلم بةراسـس ئةجنومـةن هـةر لةسـةرةتاوة       

اَلَيـت ئةجنومـةن، ثةرلـةمان نـاوَيكي     من ثَيم خؤش نةبوو ناوي ئةجنومـةن بـَي، ئةجنومـةن هـةر كةسـين ن     
ئةجنومـةن، يـةعين   : جيهاني يـة، يـاخود خـةَلكي كوردسـتان ثةرلـةمان بـة طـةورةتر دةزانـَي، خـؤ كـة ئـةَليَ           

بضووكي ئةكاتةوة، لةبةر ئةوة با خةَلكةكة هني نةكا  بةو شَيوةية بَينت، بةر اسس ثةرلةمان شـتَيكي باشـة   
ئةطةر ديراسة بكرَي لة داهاتوودا ئةوة شتَيكي باشة و دةستخؤشيتان لـَي  بة ناوةكة و ئةوةي كاك بارزانين 

 .دةكةم
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

 .زؤر سوثاس، كاك كةرخي، رةرموو

 :بةر َيز كرخي جنم الدين نورالدين
 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

ة حـةز دةكـةم ئيقـترياح    وةلآل من ثَيشنيارةكةم لة ثةرلةماني كوردستان، ئـةوةي مـةجليس، يـةك شـت هةيـ     
وةكو ئيقترياحَيكـي تـازة ثَيشكةشـي بكـةم بـؤ لَيذنـةي ياسـايي، رزطاريشـمان بكـا  لـةو داش عَيراقـة، وةكـو             

ــيَ  ــَيني ثةرلــةماني هــةرَيمي    : مةجليســي وزةرا، وةكــو دةَل حكومــةتس هــةرَيمي كوردســتان، بؤضــي ئَيمــة دةَل
ةكـةش رزطارمـان دةبـَي، نـاوي هةرَيمةكةشـي لـَي       كوردستان؟، هةردووكين يـةك دةطرَيتـةوة لـة داش عَيراق   

بنَين، ئةوة ديـارة هـةر يـةك هـةرَيم هةيـة، يـةعين كوردسـتانةكاني تـر هـةرَيميان نيـة، لـة هـةموو شـتَيك              
 .رزطارمان دةكا ، يةكين دةطرَيتةوة، زؤر سوثاس

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
حكومةتس هةرَيمي كوردستان، : ئَيمة رَير بووة دةَلَي من ثَيم واية ئةو داشة وةكو هةرَيم واية، بةآلم خةَلكي

ثةرلةماني هةرَيمي كوردستان، خةَلك وا راهاتووة و واش جوانـة، نوقتةيـةك، خاَلَيـك مةمانطةر َينـةوة     : ناَلَي
 .دواوة، ئَيمة تةماشاي دوارؤذ دةكةين، كاك كةريم

 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل 
 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

اسس من لة لَيذنةي نووسينةوةي دةستووريشدا، لةطةَل ئةو تةمسيةيةدا نةبووم، لةطةَل ئةوةي بووم كة لة ر
ثةرلــةمان بَيــت، ضــونكة ثةرلــةمان زاراوةيــةكي عامــة و جيهانيــة، بؤيــة ئَيســتا مةجليســي نــوابي عَيراقــي،   

ثةرلةماني :وي ثَيي دةَلَينشؤراي ئرياني، شةعيب ميسري، كؤنطريسي ئةمريكي، دؤماي رووسي، ئةوانة هةمو
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ــي  ــةماني ئريان ــي، ثةرل ــةماني      .......عرياق ــؤ ثةرل ــة، ب ــان هةي ــاوي خؤي ــةمووي ن ــة، ه ــةو ثةرلةمانان ــد، ئ هت
كوردستانين ناوي خؤي نـةبَي؟، يـةعين نـاكرَي تـؤ موسـتةلةحَيكي رووسـي بكـةي بـةناوي خـا ، بـةناوي           

كـةم، ئةطـةر هـةر حـةزتان لـة طؤر انـة، ناوةكـة بـة         نوَينةراني طةلي كوردستاني عَيراق، بؤية من ثَيشنيار دة
مةسةلةن، بة شَيوةيةك لةو شَيوانة، ( اجمللس النيابي لشعب كردستان)شَيوةيةكي تر بطؤر ينن، ناوي لَي بنَين

نــةك بــةوة، دواي دةستخؤشــي و ثشــتطرييم لــة كــاك بــارزان، بــؤ ئــةو ثَيشــنيارةي كــة كــردي، ئــةوة ئةطــةر     
، نــاوَيكي كــوردي هــةبَي باشــرتة، كــة جَيطــةي ئــةوةي بطرَيتــةوة، زؤر زؤر بــة  موســتةلةحَيكي كــوردي هــةبَي

باشرتي دةزامن، بةس من لةطـةَل ئـةوةي دا نيمـة كـة ثةرلـةماني كوردسـتان جَيطـةي ئةجنومـةن بطرَيتـةوة،          
 حتل تسمية، راستة من لةطةَل ئةوةيدا نيمة حتل تسمية، حتل عبارة، ئةطـةر ئـةوةي دابنـَين   :ئةوة يةك، دوو

 .دابنَين، نةك بَلَين حتل التسمية، زؤر سوثاس الوطين حمل اجمللس
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

 .كاك خورشيد رةرموو

 :بةر َيز خورشيد سليم شَيرة 
 .ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي

تةئيدي ئةو موقتةرةحاتانةي لَيذنةي قانوني دةكةم، بةآلم من شتَيكي تر حةز دةكةم ئيسـارةي  % 100من 
م، بؤ ضؤنيةتي ئينتيخابا ، لةناو جـةماوةر و لـةناو كؤمـةَلطاي ئَيمـة و لـةناو ئةنـداماني ثةرلـةمانين،        بكة

 .رةئيةك هةية، بؤضوونَيك هةية، مةسةلةي قائيمةي موغلةق و قائيمةي مةرتوح
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

اني رةئـي خـؤ  بـدةي، رـةرموو     كاكة جارَي هَيشتا نةهاتينة سةر ئةوة، مةوزوعةكة ناوةكةيـة، دوايـي دةتـو   
 .شوكرية ئاخري كةس.د

 :شكرية رسول ابراهيم .بةر َيز د
 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

بةراسس من هةر لةسةرةتاوة كة هاتينة ناو ثةرلةمان كة وشـةي ثةرلـةمان كـرا بـة ئةجنومـةن مـن دذي ئـةوة بـووم، ضـونكة          
موو دونيا بةكاري ئةهَييَن و هيض زةرةري نية، قاموسَيك هةية، قاموسي وشةي ثةرلةمان وشةيةكي ئةتوامن بَلَيم جيهانية، هة

وشةي بَيطانة لة زماني رووسيدا هةية، لةاليةكةوة ئةو برا بـةر َيزة كـة ئـةَلَي وشـةي مـةرَي بـةكار بَيـنني،         100000رووسي، 
ريزي بةستووة و بة يةكَيك ئـةَلَين رَيـز    ئةو حةوتة ئةطةر البةرين، زؤر ماناكة ناشرين دةكا ، وةكو ضؤن بة يةكَيك ئةَلَين 

من لة زاي شيعري زة ة  نوقتـةم ئةكرانـد، ئـةو لـةراي     : دةطرم، ئةو حةوتة زؤر جار مانا دةطؤر َي، كة شيعرَيك هةية ئةَلَي
رة ة  مَيشي ئةر اند، ضـةند ماناكـة هينـة، لةسـةرةتاي دروسـت بـووني ثةرلـةمان ميللـة  كـة ئاثؤرايـةكي طـةورةي بةسـت             

ثةرلــةمان، ثةرلــةمان دامــةزرَينني، ديكتــاتؤر دةروخَيــنني، ثةرلةمانــة،   : دةرؤيشــت، هاواريــان دةكــرد و دةيــانطو   unبــةرةو 
ثةرلةمان، رووناكية بؤ هةموومان، ثةرلةمانة، ثةرلةمان، يةكَيتية بؤ هةموومان، كةواتة وشةي ثةرلـةمان ضـووة نـاو شـيعري     

ران نية لةسةر زاري خةَلكي، بةَلكو ئةوة طرانة كة ئةَلَيي، لة كـوَي ئـين دةكـةي؟،    شةعبيشةوة و رؤيشتووشة و ئةمر ؤ هيض ط
ئةجنومةنس نيشتمانيي كوردستان، كامة جوانة؟ وشةكة كورتكراوةيةكي بةسـيس رَيـك و ثـَيكرتة لـةوةي كـة مـن بـة سـَي دَيـر          

 .جوابدةمةوة، زؤر سوثاس
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 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
قسةيان كرد و ثشـتطريي لـةوةيان كـرد، ئـةوةي كـاك بـارزانين دةكرَيـت طيتتوطـؤي          ئَيمة ئَيستا ئةوانةي كة

لةسةر بكرَي لة اليةن رؤشنبريان و لة اليةن ميدياكانةوة، بؤية ئَيستا من ماددةي يةكةم دةخةمة دةنطةوة، 
بَلنـد بكـا ؟   بة بةندي يةكةم و دووةمةوة كة خوَيندرايةوة، داواي طؤر انكاري نـةكرا، كـَي لةطـةَليس دةسـس     

 .رةرموون، كَي لةطةَلدا نية؟، بةس كاك كةريم، رةرموون بؤ ماددةي دووةم
 
 

 : مصطفى بةر َيز عبدالكريم ابو بكر
 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

 .ماددةي ضواردةم لة ياساكة ثووضةَل دةكرَيتةوة:ماددةي دووةم
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز 

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

 .تلغى املادة الرابعة عشرة من القانون: ادة الثانيةامل
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

 .كاك شَيروان رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري 
 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

ة ، ئةطــةر ئيجــازةم بــدةي ماددةكــ19بــؤ ئــةوةي بــةر َيزان ئةنــداماني ثةرلــةمان ســوورةتَيكي وازحييــان هــةبَي لةســةر مــاددةي 
يومآ من تأريخ انتاء  15عند انتهاء مدة اجمللس او حله يصدر قرار من رئيس السلطة التنفيذية خالل : 19دةخوَينمةوة، انادة

ئَيسـتا ئـةوة هـةموار    مـن هـذا القـانون،     19املدة او احلل، يتضمن حتديدآ ملوعد االنتخابات يف اجمللس اجلديد وفقآ الحكام املـادة  
ددةيةي كة ئَيستا خوَيندمةوة باس لة دةستنيشانكردني ثةرلةماني كوردستان دةكرَي، لة كـاتي حـةل و   دةكرَي، ضونكة ئةو ما

لة كاتي كؤتايي هَينان بة جةلسةكة، لة ئةصَلي ياساكان هةر وةكو بةر َيزتان دةزانـن دةسـةآل  دراوة بـة سـةرؤكي ئةجنومـةنس      
بـة نيسـبة  ياسـاي سـةرؤكايةتي هـةرَيم، ئـةو دةسـةآلتانة درا بـة          وةزيران، ئَيستا ئةو هةموار كردنةي لةم دواييـةي كردمـان  

سةرؤكي هةرَيم بة ثَيي ئاخري تةعديل، بؤية ثَيويست دةكا  ئةو ماددةيةي لة ياساي ذمارة يةك هاتووة ئيلغا بكرَيتـةوة، زؤر  
 .سوثاس

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
ين، شـةرحةكة واريـة، دةخيةمـة دةنطـةوة، كـَي      ئةوة شتَيكي تةبيعية و نـة قـابيلي موناقةشـةية و نـة هيضـ     

لة قانونةكة ئيلغا بكرَيتةوة دةسس بَلندكاتةوة؟ رةرموون، كَي لةطةَلدا نية؟  19لةطةَل ئةوةية ئةو ماددةي 
، ثةسند كرا، زؤر سوثاس، ماددةي سـَي لـة   9ئيلغا كراوة، كة لَيرة دةكا  ماددةي  19بة كؤي دةنط ماددةي 

 .، رةرموونثرؤذةكة خبوَيننةوة
 : مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابو بكر 
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 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 :هةموار دةكرَي و بةم جؤرةي خوارةوة دةخوَيندرَيتةوة 91لة ماددةي  9بر طةي : ماددةي سَييةم

 .ساَلي لة تةمةني تةواو كردبَيت 95بَيت و، ( كامل االهلية)شياوي تةواو بَيت، يةعين  -9
 :مال سعيد بزاز بةر َيز عوني ك

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

 3انادة رقم 
 :وتقرد كاالتس 91من انادة  9تعدل اليتقرة 

 .سنة من العمر 95ـ كامل االهلية ودكمل  9
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 

 .كاك شَيروان رةرموو
 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 
ساَلةوة بؤ  30ةرجةكانس ثاآلوتن بؤ ئةندامانس ثةرلةمان سةبارة  بة تةمةن لة ئةوة ثةيوةندي هةية بة م

 .ساَل، زؤر سوثاس 95
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 

! ئةطةر تةئيدي دةكةن؟ هيض ثَيويست ناكا  وةختةكةي هني بكةن، من ثَيم واية هةمووتان تةئيدي دةكةن
 .كاك حممد رةرموو

 :بةر َيز حممد حاجس حممود
 .ثةرلةمانَيز سةرؤكس بةر 

خؤي ئةمة شتَيكس زؤر باشة و زؤر طرنطيشة لة سةرةتاوة ئَيمة رةئيمان لةسةر ئةوة هةر وابووة، بةآلم من 
ئايا ! يةك سوئامل هةية، ثَين ئةوةي لة ثةرلةمان باس بكرَيت هةموو راطةياندنةكانس دونيا باسيان كرد

؟ ضونكة بةر استس ئيشس ئَيمة ضس دةبَيت؟ تةنها دةبوواية يةكةم جار لَيرة باس بكرابا يان نا
شةرعيةتةكةي دةدةينَس، ضونكة ئَيمة خؤمان داوامان كردووة، بةآلم ئةوة دوو هةرتةية راطةياندنس دنيا 

 .باسس دةكا  و دةَلَيت ئةوة قةراري َر دراوة، يةعنس ئَيمة ضس بَلَيني لَيرة؟
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 

دراوة، راطةياندن ئةطةر بؤ خؤي دةَلَيت بر ياري لةسةر دراوة هةَلةي كردووة، مةبةستم ئةوةية لةاليةن بر ياري لةسةر نة
ئَيمةوة كةس نةيوتووة بر ياري لةسةر دراوة، نة من و نة سةرؤكايةتس، نةمبيستووة ئةندام ثةرلةمانَيكين واي طوتبَيت، 

بة تةرسيل باس بكرَيت، بؤ ئةوةي خةَلك بزانَيت ض بر يارَيك  بةآلم هةر ثرؤذة ياسايةك زؤر تةبيعية لة ميدياكان دا
دةدرَيت، ئامادة بكرَيت، بر يار هةية ثَيويست دةكا  ساَلَيك لة  ناو ميدياكان باس بكرَيت، ئَيستا ئَيمة ثرؤذة ياساي دةستووري 

م ثةسةند نةكراوة هَيشتا، تاوةكو ثةسةند هةرَيمس كوردستان دوو ساَل زياترة هةر لة باسكردن داية و لة ميدياكان داية، بةآل
 نةكرَيت نابَيتة بر يار و قةرار، بةآلم يةكَيك كة لة رؤذنامةكان دةَلَيت بر ياري لةسةر دراوة، يان رَيكخراوَيك وا دةَلَيت، تةبعةن
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كة زؤرن، هةرضةندة تةوةقوعس واية كةسَيك لة ئَيوة رةرزي ناكا ، بؤية ئةو ر ةنطة واي طوتبَيت، ناوتان دةنووسم، ضون
ئةوةي ثشتطريية ثَيويست ناكا ، دةزامن هةمووتان ثشتطريي دةكةن، ئةطةر ثرسيارَيكتان هةية بيكةن، ئةو كةسانة دةنووسم 

 .كة ئيعرتازيان هةية، يان ثرسياريان هةية، كاك بارزان رةرموو
 :بةر َيز بارزان حممد قادر

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 
لة ناحيةي زهنس دةبَيت يان جةسةدين دةطرَيتةوة؟ ( كامل دهلية)من ئةوةية  وةَلآل ثرسيارةكةي

مةعةوقَيك بَيت ر ؤذَيك لة ر ؤذان مشور دةكا  ئةندام ثةرلةمانيةتس، ئةو تةوزحيةيان بؤ كامل ئةهلية لة 
 .ض ناحيةيةكة؟

 :ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكس

 .كاك شَيروان بؤي باس بكة
 :دريبةر َيز شَيروان ناصح حي

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 
ساَلس تةواو كردبَيت و قاصر نةبَيت و عةقَلس سةليم بَيت و شَيت نةبَيت، ئةو  18ماناي واية ( كامل دهلية)

شتانة دةطرَيتةوة، كةم ئةندام زؤر تةبيعية كة بتوانَس ببَيتة ئةندامس ثةرلةمان و حوكمين نةكرابَيت لة 
 .عةينس وةخت، زؤر سوثاس

 :ثةرلةمانز سةرؤكس بةر َي
 .ئَيمة دووامنان كةم ئةندامني لَيرة، كاك جعيتر رةرموو

 :مصطفىبةر َيز جعيتر 
 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 

ساَلةكة، ئةو كاتة ئةو  95من ئةَلَيم هةر شياوةكة البةرين، ضونكة ئةوة دةبَيتة مةرجَيكس قاتع لةسةر
زَيتةوة، ئةو طةجنة موئةهةل نية، بؤية دامان نةناوة، كةسةي كة ئارةزووي نةبَيت، بيانوويةكس بؤ دةدؤ

 .ئةطةر موئةهةلةكة البةرين، هةموو طةجنةكان بة يةكسانس دةطرَيتةوة
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 

ساَلين بَيت، هةمان مةرجس  20شياوةكة لة بؤ هةمووان هةية، هةر بؤ طةجنان نية بة تةنيا، تةمةنس 
 .هةية، كاك ئارَيز رةرموو

 :بةر َيز ئارَيز عبداهلل د د
 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 

قسةيةك كرا طواية بر يار دراوة، من حةز دةكةم ئةو ر وونكردنةوةية بدةم لة دوا كؤبوونةوةي يةكَيتس 
نيشتمانيس كوردستان و ثارتس دميوكراتس كوردستان بر يار درا، ئةوة بر ياري حيزبة، حيزب بر ياري دا 

شتطريية بكةن، ئاسايية حيزب بر يار بدا ، ئؤتؤماتيكيةن ئةزانن كة هةر دوو رراكسيؤنةكة ثشتيوانس لةو ث
زؤرينةن ئةطةر ثشتيوانس َر بكةن، يةعنس دةبَيتة بر يار، ئةو بر يارة بر ياري حيزب بووة، بر ياري ثةرلةمان 
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كارَيكس ئاسايية، ئةوة يةك، نةبووة، ئةوة وةك ر وونكردنةوةيةك بؤ راطةياندن، حيزب بر ياري داوة ئةوة 
جةنابس سةرؤك من حةزدةكةم قسة لةسةر ئةوة بكةين، دةَلَيت شياوي تةواو بَيت، ئةهليةتس : دووةم

ساَل مارس دةنطدانس هةية، من  18ساَلة،  18قانونس تةواوي هةبَيت، لة ئةهلية  يةكَيك لة شتةكان 
ارس ثاآلوتنس نةبَيت؟ من ثَيم واية مادام ئةهليةتس ثرسيار دةكةم بؤضس كةسَيك مارس دةنطدانس هةبَيت و م

ساَل  12ساَل و  18ساَلين بؤي هةبَيت كة ببَيتة ئةندامس ثةرلةمان، ئةطةر كةسَيك  18تةواوي هةبَيت، 
بوو خؤي بة سةربةخؤيس ثاآلو  و دةرضوو و خةَلك متمانةي ثَس كرد حةقس خؤيةتس نوَينةرايةتس خةَلك 

ساَل بوو حيزبَيك خستية ناو ليستةكةي خؤي  90ساأل و  18ئةطةر كةسَيك : مبكا ، ئةوة يةك، دووة
حيزبةكة تةحةمور مةسئوليةتس ئةوة دةكا ، لةبةرئةوة بةر استس من ثَيم واية ثَيشَيلكردنس مارس ئةو 
خةَلكانةية كة ئةهليةتيان هةية كة دةنط دةدةن و بةشَيك لة حةقةكةيان َر دةسَيننةوة نايةَلن خؤ 

 .ثاَلَيونب
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 

بة تةنها ثارتس و يةكَيتس ثشتطرييان لَيس نةكردووة، هةندَيك ئةندامس ثةرلةمان هةية، هس كؤمةَلين و هس يةكطرتووش 
ةكو ثَيشرت ئةوانين تةسرحييان داوةو ثشتطرييان لَيس كردووة، لة هةر دوو داواكاريةكة شتَيكس تةبيعية، بةآلم بر يار ئَيمة و

سةرؤكايةتس ثةرلةمان كةمسان نةمانطوتوة بر يار دراوة، نةشم بيستووة ئةندامَيكس ثةرلةمان واي طوتبَيت، ئةطةر وامان طو  
بَيت ئةو كاتة حةقة موحاسةبةمان بكةن، ئَيمة وامان نةطوتووة، بةآلم حيزبَيك بر يار دةدا  دةَلَيت ثشتطريي لةو ثرؤذةية 

ةين و سوثاسيشس دةكةين، ئةوة هاوكاريةكس باشة بؤ ئَيمة و بؤ ثرؤذةكةش بؤ ئةوةي بة ضاكس دةكةم، دةست خؤشس َر دةك
 .بر وا ، كاك بةَلَين رةرموو

 (:بةَلَين)بةر َيز  د عبداهلل 
 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 

 95خلس ساَلس تةمةنس تةواو كردبَيت، كةواتة ئةوةي دا 95بة طوَيرةي ئةو سياغةي كة هاتووة و دةَلَيت 
ساَل مشور ناكا ،  95ي تةواو كردبَيت، وانية؟ ثرسيارةكة ئةوةية  95ساَلس دةبَيت مشور ناكا ، دةبَيت 

 .بَيت 96دةبَيت هةر 
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 

ئةوةي ( سنة من عمرة 95عمرا، من دكمل  30، من دكمل 18من دكمل ) لة قانون دا دائيمةن دةنووسرَيت 
 .ساَلس بؤي هةية داخل بَيت، كاك خليل رةرموو 96، ر ؤذَيك لة تةمةنس تةواوي كردبَيت

 :بةر َيز خليل ابراهيم
 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 

داواي الوان و طةجنان تةئيدي ئةوةمان  96كةمرت نةبَيت، من دةَلَيم ئةوة نةكةينة  95مةبةستمان عمري لة (  95ودكمل )
 18، تةبعةن لة زؤر  لة وآلتان (دكمل)باشرتة لةوةي كة بَلَيني ( اليقل عن ــــــــ )دانَيني كةمرت نةبَيت، وا  95كردبوو كة لة 

ساَلة، يةعنس ئةو شتة هةية و شتَيكس زؤر تةبيعية و عادية بؤ ئةو مةرحةلةي ئَيمة، ئةوة  91هةية، لة لوبنان  12هةية، 
من وا دةزامن ئةشكالَيكة لة شرو  كة ثَيشرت تةعديلَيكمان  91ثَيشنيارَيكم هةية هةر لةو ماددةية كةماددةي : يةك، دووةم

من )دةَلَيت  1دانا، نازامن ئَيستا ئةوةي تَيدا نية، لة مةوزوعس شةرتس يةكةم لة عةينس ماددةي لة قانونس ئةسَلس قانونس 
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يان كةسَيك بؤ خؤيان دَين،  باشة مواتنس كوردستانة و لة شوَينَيكس ترة، حيزبَيك (مواطنى كوردستان العراق وساكنا فيها
 .......... .يةعنس ئةوة ضؤنة؟ الزمة تةعديل بكرَيت، ئةمة مةوزوعَيكس 

 :ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكس
 ...... .ئةوة مةوزوعَيكس ترة، لة جَيطايةكس ترة، جَيطاي ئَيرة نية، ئةوةي دووةم 

 :بةر َيز خليل ابراهيم
 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 

 ....... .سس شرو  و مةرج دةكا ، لَيرة ئةو مةوزوعة با 91ماددةي 
 

 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
 .كاك شَيروان رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري
 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 

) ئَيمة لة ليذنةي قانونس كة دانيشتني، هةموومان رةئيمان ئةوة بوو كة دةسكاري تةنها ئةو بر طةية بكةين 
كة لة زمنس ئةو ليجنةية بوو و تةوقيعيشس كردووة لةسةر مةحازري ( ، كاك خليلمبا ريهم

جةلساتةكانين، بؤية بة ثةسةندمان نةزانس بةر استس دةسكاري بر طةكانس تر لة مةرجةكانس ئةنداميةتس 
 .ثةرلةمان بكةين

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 
ساَليةكة دةَلَيت  95َيمس كوردستان بة نيسبة  مساعةدةم بكةن، مةجالت دةدةمَس، ثرؤذةي دةستووري هةر

كامةية؟ دةبَيت ئةوةي لَيرة بنووسرَيت، لة ثرؤذةي دةستوور دا ضؤنة ( أو أكمل 95وما اليقل عمره عن )
 .كاك خليل رةرموو......... دةبَيت لَيرة وابَيت، ئةو سياغةية دروستة 

 :بةر َيز خليل ابراهيم
 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 

ةر طؤر انكاريةكان، بةآلم عيبارة  طؤر اوة، ئةمر ؤ بينيومة، ثَيشرت نةمبينيوة، ئةوةي تةوقيعمان لةس
كردووة، ئةوة نةبووة، ئَيمة لةسةر راثؤرتةكة تةوقيعمان كردووة، ثرؤذةكة بة شَيوةيةكس تر بووة، ئةمر ؤ 

روان دةَلَيت كاك خليلين عةينةن، وةَلآلهس بينيومة، هس دوَينَس و ئَيستا نوسخةيةكس ترم لةالية، كاك شَي
 (. 95دن اليقل عمرة عن ) ئةو عيبارةتة نةبوو، عيبارةتَيكس تر بوو، 

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 
 .كاك دلَير نوقتةي نيزاميت هةية؟ رةرموو

 :بةر َيز دلَير حممد شريف

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 
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ر شتة كة ئَيستا ديومانة، من دةَلَيم بةداخةوة ئَيمة لة ليذنةي قانونس ئةو مةشروعة رعلةن ئاخ
لةسةر مةنسب رةئيمان هةبوو تةوقيعمان كة  9تةعديالتس تريشمان هةبوو تيايدا، بؤ منوونة ماددةي 

ثةر يوة لة تةعديلةكة، مةوزوعس  9لةسةري كردبوو، ئَيستا من تةوقيعم لةسةر ئةوة نةكردووة كة ماددةي 
جةمع دةكا  لة بةينس ئةندامس ثةرلةمان كة وةزيرين بَيت، كة من  مةنسب موهيميشة، ضونكة ئةوة

بةش بةحاَلس خؤم قة  لةطةَلس نيم، لةبةرئةوة ئةو مةشروعة ئةمة ئةوة نية كة ئَيمة تةوقيعمان 
  .لةسةري كردووة

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 
 .كاك شَيروان رةرموو

 

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .رلةمانثةبةر َيز سةرؤكس 
ئَيمة هيض قةرارَيكمان لة ليذنةي ياسايس نةداوة ئةطةر نيسابس قانونس تةواو نةبَيت و ئةكسةريةتس تَيدا نةبووبَيت، ئةوة 

ر ةنطة هةندَيك : سجالتس ئَيمة هةمووي مةوجودة هةركةسَيك دةيةوَيت تةماشاي بكا  ئَيمة ئامادةين، ئةوة يةك، دووةم
وة حازر نةبوو بن و ئاطاي لة طؤر انكاريةكان نةبووبَيت، ئةوة مةوزوعَيكس ترة، بةآلم من دَلنياتان بةر َيز لة هةندَيك كؤبوونة

دةكةمةوة، ئَيمة سجالمتان هةمووي مةوجودة، ئةوانةي كة حازر بوونة لة جةلسةكان هةمووي تةواقيعس خؤيان ثَيوةية، 
انكاريةك نةكراوة بة بَس ئةوةي ئةكسةريةتس  ئةندامانس راثؤرتةكانين ئةوةي كة حازر بووة تةوقيعس ثَيوةية، هيض طؤر 

 .ليذنةي ياسايس ئامادة نةبوو بن
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 

ساَل بَيت، بؤية بؤ ئةوةي ئةو  95ئَيمة تةبعةن مةبةستمان لةو طؤر انكارية ئةوةية كة ئةوةي تةمةنس 
كامل اهليه ) ساَلةكة دياري كراوة بؤ خؤثاآلوتن  30شةكاليةتة الببةين، لة قانونس ئةسَل دا كة هاتووة و 

ئةوة حةر شتةكة دةكا ، كاك ( من العمر 95كامل دهلية وبلغ )لَيرةش دةتوانني بَلَيني ( من العمر 30وبلغ 
 .هيوا نوقتةي نيزاميت ضية؟ رةرموو

 :بةرَيز هيوا صابر ا د
 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 

ئةو ثرؤذة ياسايةي كة ئَيستا باسس لَيوة دةكرَيت، لةبةرئةوةي : ية، يةكةملةر استس دا من دوو تَيبينيم هة
لة اليةن دوو ئةندام لة ئةندامانس ليذنة تةعن كرا، من واي دةبينم شةرعيةتس نامَييَن و دةبَيت بؤي 

مانس لة ر استس دا ئَيمة دةستوورمان نية تا ثةرلة: دابنيشنةوةو رةزامةندي ئةوانيشس لةسةر بَيت، دووةم
ثَيوة ئيلزام بكةين، لةبةرئةوة نابَيت باسس ئةوة بكرَيت و بزانني لة دةستووردا ضس دةَلَيت، ئَيمة لَيرة 

 .هاتينة سةرضس، بر يار دةدةين، دواترين دةستوورةكة كة تةبةنس كرا ئةو كاتة طؤر انكاري لةمة دةكةين
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 

دوو ئةندامس ثةرلةمان تةعنيان نةكردووة، طوتيان ئَيمة ئاطامان : عةروم دةكةي، يةكةمكاك شَيروان من جوابس دةدةمةوة، 
لَيس نية، ماناي واية ئةوة تةعن نية، حازر نةبوونة، مادام بة زؤرينة قةراريان داوة، ناكرَيت هينةكة بكرَيت، بةآلم حةقس 
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ئَيمة نةمانطوتووة دةستوور، طوتوومانة ثرؤذة، ثرؤذةي  :خؤيانة بَلَين لةوَي نةبوومة ئاطادار نةبوومة، ئةوة يةك، دووةم
دةستوور واهاتووة بؤ ئةوةي دذيةك نةبَيت لةطةَل ئةو ثرؤذةية، ضؤنة؟ لةبةر ر ؤشنايس و بؤ ئيستييتادة وةرطرتن لةو 

َلطةيةك بؤ بة قوة  ماددةيةي كة لةو ثرؤذةيةدا هاتووة، نةمان طوتووة ئةوة قانونة و ناكرَيت وا نةبَيت، وةكو بابَلَيني بة
 .وةكو كاك خليل طوتس ر استيشة، سؤزان خان رةرموو(  95بلغ )كردنس ئةو حوجةية دةطةر َيينةوة ئةو ثرؤذةية، ئَيستا بووة 

 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري
 .ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكس

 .وةَلآل مةوزوعةكان ئيسارة كراو حةل كرا، زؤر سوثاس

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 
 .كاك سعدالدين رةرموو

 :بةر َيز مال سعدالدين مال عبداهلل

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 
 .زؤر سوثاس

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 
 .كاك ناصح رةرموو

 :رمضانبةر َيز ناصح غيتور 

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 
ة دةكةم بة ثارتس و يةكَيتيشةوة كة ساَلة، دةست خؤشين لةو حيزبان 95تةبيعس من ثشتطريي دةكةم لةو موقتةرةحة كة 

، تةبعةن هةموو حيزبة كوردستاتنيةكان من ثَيم واية هةر 95بة هاناي ئةو دةنطانةوة هاتن كة تةمةنةكة بكرَيت بة 
هةموويان ثشتطريي لةوة دةكةن و هةموو كؤمةَلطاي مةدةنين ثشتطريي لةوة دةكةن، لةبةرئةوة دةست خؤشس لة هةموو 

كة بة دةنط ئَيمةوة هاتن، ئَيمةش وةكو كؤمةَلَيك ئةندام ثةرلةمان داوامان كردووة و بامسان كردووة لة ئةوانة دةكةين 
( دكمل)ةكة زؤر، زؤر دروستة، (دكمل)راطةياندنةكان دا ئةوةمان دركاندووة، ئةوة شتَيكس زؤر زؤر ثريؤزة، بة نيسبة  ئةوةي 

لةوانةية هَيشتا بة تةواوةتس ( بلغ)ئةوة ئةكمةلةكة دروست ترة، ضونكة ساَلةكةي تةواو كردبَيت، لةبةر 95يةعنس دةبَيت 
ساَلةكةي  95دةضَيتة ناويةوة، مةعلوم نية موبهةمة، بةآلم كة طوتت ئةكمةلة تةحديد دةكرَيت و دةببَيت كامل بَيت، يةعنس 

ورمان هةية، ثةرلةمانس كوردستان لة تةواو كردبَيت، بة نيسبة  ئةوةي كةوا، ئَيمة دةستوورمان نية، ئَيمة ثرؤذةي دةستو
ثةسةندي كردووة، لةوَي ئَيمة دةتوانني تةئكيد لةسةر ئةوة بكةين، ر استة دةستوور نية، بةآلم ثرؤذةي  2/11/9009

 95دةستوور هةية و ثةسةند كراوة لةاليةن ثةرلةمانس كوردستانةوة، لةطةَل ر َيز و سوثاسم، بؤية من ثشتطريي دةكةم لة 
ين كةمرتة، ئةمةش وةكو هةنطاوَيكة بةرةوثَيشةوة دةضَيت،  95ة و جَيس خؤيةتس، ضونكة لة هةندَيك وآل  لة ساَليةك

زؤرينةي زؤريشس جةماوةري كوردستان و خةَلكس كوردستان لة طةجنانن، لة الوانن، لةبةرئةوة من ثَيم واية شتَيكس زؤر زؤر 
 .م داساَل، لةطةَل ر َيزو سوثاس 95باشة ئةوة بكريتة 

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 
 .تكاية بَس دةنطس هؤَلةكة بثارَيزن، زؤرجار ناخؤشة بةكار هَيناني ئةو ضةكوشة، سارا خان رةرموو

 :ثريؤ  خضربةر َيز سارا 
 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
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بةر اسس وةَلآل سةرةتا من لةسةر شَيوازي خستنةر ووي ئةو ثَيشنيازانة تَيبينيم هةية، لةبةر ئةوةي 
لةدةرةوةي ثةرلةمان، زؤر تةركيزي خراية سةر، حةتا لة ر اطةياندنةكانين كة ئةوةش جَيطاي دةست 
خؤشيية، بةآلم زؤر شس ترين هةبووة، كة ثةيوةندي بةثرؤذةي ثةرلةمانةوة هةبووبَي و ثَيويستيشي بة 

اوةتة ر وو، تةنانة  زؤرجار بر ياري حزبةكان هةبووبَي، بةآلم بةو شَيوازة وةكو دةستكةوتَيك نةخر
هةبووة، وةكو كَيشةيةك نَيردراوةتةوة بؤ ثةرلةمان، منوونةمان زؤرة وةكو ياساي باري كةسَيس، ياساي 
رؤذنامةنووسي، زؤر شس تر كة دةهاتةوة بؤ ثةرلةمان، ئةطةر بةشَيوازَيك دةنطي لةسةر بدراية لةوانةية 

َيمة دةستخؤشي لةثةرلةمان دةكةين، بةآلم لةهةمان كاتيشدا ر ةخنة لةثةرلةمان بطرياية، بةهةرحاَل ئ
طلةيي كرا لةطةجنان ولةذنان كةطواية بؤضي دةستخؤشي ناكةن لة حزبةكان، بةر اسس ئَيمة ض ثةرلةمان ض 
حزبةكان هةر بةشَيك لةدةستةآل ، كة دةستكةوتَيك يان شتَيك يان داواكاري توَيذَيك لةناو كؤمةَلطادا 

لةياسادا، ئةوة شتَيكي زؤر باشة، بةآلم نابَي بيكةين بة منة  لةسةر ئةو خةَلكة، لةبةر ئةوةي  دةضةسثَييَن
ئةوانة وةكو هاووآلتيةك مايف سروشس خؤيانة ض طةجنان ض ذنان، لةئةجنامي ئةو خةباتةي كة ضةند ساَلة 

ةنطيانةوة ضوون، ئَيمة هةوَلي بؤ ئةدةن، ئةوة هاتووةتة ئاراوةو ثةرلةمانين و هةموو اليةنةكان بةد
دةستخؤشي ئةكةين، بةآلم تَيبينيةكيشم لةسةر ئةو خاَلةي ثرؤذةكة هةية، كةدياري كراوة كةمرتين تةمةن 

ساَلة، ئةوة زؤر باشة، بةآلم حةق بوو لةتةمةني ذوورووش لةتةمةني بةرزيشدا ئةو حسابةكراباية، بؤ  95
ساَل زياتر نةبَيت، ضونكة تةمةني زؤرين لةعةيين 20ساَل كةمرت نةبَيت ولة  95منوونة بطوترَيت لة 

كاتدا لةوانةية طررت بؤ كاروباري ثةرلةمان دروست بكا ، هةندَي خةَلك ثَيويسس بةثشوو هةية، نةك 
 .بةوةي كةلة ثةرلةمان كار بكا ، زؤر سوثاس

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 
ساَل  95ساَل زؤركةس ثَيي واية  95وو شوَينَيك، جارَي كة دةَلَييت ثةرلةمان رةرقي هةية، لةطةَل هةم: سارا خان يةكةم شت

ساَل زياتر نةبَيت، ئةمة عيالقةي بةو كةسة 20ئايا ئةتوانَي دةوري ثةرلةمانتار بطَير َي، ياخود تؤ ئَيستا دةيكةيت بة لة 
ساَلين زياتر 20ساَل كةمرت نةبَيت ولة 30هةية، بة قابيليةتي ئةو كةسة هةية، بةآلم ئةو ثَيوةرة هةَلةية، تؤ بَلَييت لة 

ساَليشةو دةتوانَي بةهةمان دةوور  25ساَلة تةمةني بَس و زؤر تواناشي هةية بةدةورةكة هةَلبستَيت، هةشة  90نةبَيت، رةنطة 
انةي كة هةَلبستَيت، ئةوة تاقةيةكي زهنية، ئةوة ئيشي دةست نية بكرَيت، بؤية هةم لةكةمكردنةوةي تةمةني ئةو ثاَلَيوراو

ساَل، هةم بؤ ئةوةي كة نابَيت بَلَيني بؤ وةزييتة نابَيت ئةو كةسةي كة  95هةَلدةبذَيردرَين بؤ ثةرلةمان ر استة بيكةين بة 
خؤي ئةثاَلَيوَيت تةنها ئةو حزبة ئةوكةسة تةرشيح ئةكا ، خؤي ئةوة ئةكا  و تةقديري ئةكا  كة لةو تةمةنةدا بةوكارة 

ر لةالي خةَلك متمانةي هَينا مةعناي واية هيض ثَيوةرَيك نابَيت غةيري ئةوةي كة متمانة هةبَيت و هةَلبستَيت يان نا، ئةطة
 .تةقدير بكرَيت، كة دةتوانَي بةو دةوورة هةَلبستَيت، كاك زانا رةرموو

 (:زانا روستايي) خضربةر َيز قادر سعيد 
 . ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

يي بةزؤرينةي دةنط مةحزةرين هةية و ئيمزاش كراوة، ئَيمة ئَيمة لةكؤبوونةوةيةكي ليذنةي ياسا
مةرجةكامنان تةعديل كرد ثةيوةندي بةمةسةلةي خوَيندةواري ثاَلَيوراوي ثةرلةمانةوة هةية، لة ئةصَلي 

ئَيمة  9002شتَيكي باش بوو، بةآلم لة  1229ئةوة بةسة، ئةمة بؤ ساَلي ( يقرد و يكتب) ياساكة 
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ني كةم دةرضووي ئامادةيي بَيت، كةضي ئةم بر طةية نةماوة لة ر اثؤرتةكةي ئَيمة، كة ثَيشنيارمان كرد بةال
بةزؤرينةش هةموومان لةوَي بووين، دواي ئَيمة ئةطةر زؤرينةيةكي تر دروست كراوة بةر اسس ئةوة 

خؤي ئةدةبيةن جوان نية، كة ئَيمة خؤمان وةكو ليذنةي ياسايي ئةم موقتةرةحةش حةقة بَيتةوة جَيطاي 
 .تةعديل كردني خوَيندةواري بؤ ثاَلَيوراوي ثةرلةمان بةالي كةمي دةرضووي ئامادةيي بَيـت، زؤر سوثاس

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 
هةرضةند لة مةوزوعةكةش دةرضووي، رةقة  مةوزوعي طةجنانة، دةكرَي دواتر قسةي لةسةر بكةين، كاك 

 .حممد صاح رةرموو
 

 :لبةر َيز حممد صاح امساعي
 .ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي

سةبارة  بة دياري كردنس ذمارةيةك لة ساَلَيك لة ساآلنس تةمةن بؤ ئةوةي تاكَيك يان كةسَيك خؤي 
بثاَلَيوَيت، يان اليةنَيكس سياسس ثاساوي ياسايس هةبَيت بؤ ئةوةي بيثاَلَيوَيت، من ثَيم وابَس وةكو جةنابت 

 95ساَل بؤ؟ ئَيمة كة دةَلَيني  95سةوة هةية، شةر  نية مةسةلةن ئيشارة  ثَيدا  ثةيوةندي بةو تاكة كة
من بلغ سن )ساَل دةبَيت حيكمةتَيك هةبَيت، بؤية بة رةئس من هةروةكو جةنابت ئَيستا ئياشرةتت ثَييدا 

 95مومكينة لَيمان بثرسن باشة بؤ  99و  93و  99ساَلة  91ساَل تَيثةر ي بؤي هةبَيت  18كة لة (الرشد
ساَل و ئةو كاتة، ئةطةر  95ساَليةكة بؤي نةبَيت خؤي هةَلبذَيرَيت؟ يةعنس شتَيكس زؤر ئاسايية  99بؤ 

قائيمةي مةرتوح بوو و توانرا خؤي هةَلبذَيرَي و دةرضوو و خةَلك دةنطس بؤي دا، با بة خَير بَيت و ئةطةر 
بَيت، با بؤي هةبَيت خؤي ساَل  91اليةنَيكس سياسس توانايةكس تايبةتس لةو تاكة دا ديت با تةمةنس 

 .هةَلبذَيرَيت لةطةَل ر َيز و سوثاسم
 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

 .نوري رةرموو.د
 :نوري مجيل تاَلةبانس.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
رؤكس دا من سة 9009من هةندَيك روونكردنةوةم هةية سةبارة  بةو مةرجةي كةوا كاك زانا ئاماذةي بؤي كرد لة ساَلس 

كؤمسيؤنس باآلي هةَلبذاردنةكان بووم لة هةرَيمس كوردستان بؤ هةمواركردنس قانونس هةَلبذاردنس ئةندامانس ثةرلةمان هامتة 
ثةرلةمان لةطةَل ئةندامانس ليذنةي قانونس و سكرتَيري ثةرلةمان ضةند كؤبوونةوةيةكمان ئةجنام دا كة دةبوو بة ثَيس 

لة هةَلبذاردنس ثةرلةمانس كوردستان هةموار بكرَيت، ئةو دوو مةرجة ئةو سةردةمة زيادة  ئةو قانونةي 21قانونس برميةري 
لة ثةرلةمانس كوردستان دا هةبَيت، ئةوة لةوَي سةثَيندرا، سةبارة  بةوةي % 95دةبَيت ر َيذةي ذنان لة : كرا، كةوا، يةكةم

لة قانون دا ئةطةر هةتا لَيرةدا ئاماذةي بؤ نةكرابَيت، زؤر  كةوا دةبَيت دةرضووي ئامادةيس بَيت، وابزامن ئةوة ضةسثَيندراوة
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
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ساَلس تةواو  95ئَيستا تةنها يةك ئةشكال هةية لةو بًرطةيةي كة موناقةشة كرا، ئةوين ئةوةية كة 
كرد، كاك ئارَيز دةَلَيت ناصح و ئةندامانس تر باسيان .ساَلس، كاك خليل و د 95كردبَيت يان ضوو بَيتة ناو 

ساَلس تةاو كردبَيت و لة  99يةعنس بووة ( وبلغ)بَيت و كاك حممد صاح ثشتطريي دةكا  و لةبةرئةوة  18
ساَلس بووبَيت هةر دةبَيت، ئةو طؤر انكارية ئةوة دةخةمة دةنطدانةوة، مادام ئيختيالرس لةسةر هةية،  95

ساَلس دةستس بَلند  95س؟ كَس لةطةَل ئةوةية كة ضووبيـَة ناو ساَل 95كَس لةطةَل ئةوةية كة ضووبَيتة ناو 
، ببورن كاكة  ة تَس نةطيشتووة، ماددةكة بةو شَيوةية هاتووة كة (95كامل اهلية وبلغ )بكا  تكاية؟ 

 95ساَل بوو، لةو  ثرؤذةثة دةَلَيت  30خوَيندرايةوة بؤ ئةو ئةندامةي دةبيـَة ئةندامس ثةرلةمان ثَيشرت 
ساَلس  95بَيت، بةآلم لة ثرؤذةكة دا هاتووة لة تةقريري ليذنةي ياسايس دا هاتووة دة َلَيت ئةوةي كة ساَل 

ساَلس تةواو كردبَيت و ضوو بَيتة ناو  95تةواو كردبَيت، ضةند كةسَيك ئيعرتازيان كردووة طوتيان ئةوةي 
د كةسَيك ثَيشنياريان كرد و تةواوي نةكردبَيت بؤي نية، ضةن 95، كةواتة دوو ر ؤذي مابَيت بؤ  96

بة ( 95كامل اهلية وبلغ )داية، ئةوة بة عةرةبيةكةي  95طوتيان دةبَيت ئةو كةسةش بطرَيتةوة كة لة ناو 
ساَلس، ئةو ثَيشنيارة تازة نية، بةآلم لَيرةدا لةو ناو ئةو  95كورديةكةي كامل ئةهلية بَيت و ضوو بَيـتة ناو 

َليةتس دةستس بَلند بكا  تكاية؟ كَس لةطةَل دانية؟ بة زؤرينةي دةنط قبوَل هؤَلةدا تازةية، ئةوة كَس لةطة
 .كرا، نوقتةي نيزاميت ضية رةرموو نازناز خان

 :بةر َيز نازناز حممد عبدالقادر
 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

دن و وا تةسةور دةكةم ئَيمة بة هةَلةدا دةضني ئةطةر ئةوة بكةين، ضونكة لة هةموو شروتس دامةزران
ساَلس تةواو  95ساأل بَيت، يةعنس دةبَيت  95خوَيندن و هةموو شتَيك كة دةطوترَيت دةبَس بة الي كةمس 

 95كردبَيت، وةكو ئةوة واية كة تؤ هةتا ئةطةر ر ؤذي لةدايكبوونس كةسَيك جةذنس بؤ دةطري دةبَيت تؤ 
ر ؤذ جؤرة موعادةالتَيك كَيشةمان بؤ  365مؤمةكة  كوذاندبَيتةوة، بؤية ئةوة كَيشةمان بؤ دروست دةكا ، 

 .ساَلس تةواو كردبَيت ئةم بؤي هةية 95دروست دةكا ، 
 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

ساأل،  95كة دةَلَيس بةلةغة : بة هةَلة دانةضووين نازناز خان، مةجال بدة بة هةَلة دانةضووين لةبةر دوو سةبةب، يةكةم
ئَيمة كارمان بة : ي تةواو كردبَيت، دووةم99مانط بَيت بؤي هةية، يةعنس  9ة، مانط بَيت بؤي هةي 6ساَل و  99يةعنس 

من  30وبلغ ) ساَلس، ئةوةتا قانونس ثَيشووترمان لة ثَيشة دةَلَيت 30ياسايةك كردووة لةو خولةدا ثَيسرت دةَلَيت ضوو بَيتة ناو 
تا ماددةكة تةواو بوو كاكة طومتان بلغ، ئةكمةلةكة نةما كةواتة هةَلة نية، ئةوة هةية ثَيشرت، تةنها ئةوةندةية، ئَيس( عمره

: و تقرد كاالتس 91من انادة ( 9)تعدل اليتقرة ) 3تةواو، بؤية ماددةكة بةوةي كة هينتان كرد دةخيةمة دةنطدانةوة، ماددةي 
ونس دةَلَيت بة دةنط دان بؤ كَس لةطةَل ئةو ماددةيةية دةستس بَلند بكا  تكاية؟ كاك ع( سنة من العمر 95كامل دالهلية وبلغ 

رةرموو، تكاية كة دةست بَلند دةكةن نوقتةي نيزامس بَيت نةك دةضنة سةر  9بلغ ماددةكة تةواو بووة، دةضينة ماددةي 
ماددةيةك رةبتس بةو مةوزوعةوة نية، يةكَيك باسس شةهادة دةكا  و يةكَيك باسس مةوزوعَيكس تر دةكا ، بة نوقتةي نيزامس 

اكرَيت، ئةطةر تةواومان كرد ئةو كاتة دةتوانن ض شتَيك لَيرةدا نةهاتووة بيخةينة بةردةم موناقةشةوة، مامؤستا لَيرة حةل ن
 .كاكة رةرموو
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 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابوبكر 
 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

 4ماددةي 
 :هةموار دةكرَي و بةو شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة 99لة ماددةي  1بر طةي 

ر حيزبَيك و دةستةيةك بؤي هةية ليستَيكس تايبة  بة خؤي ثَيشكةش بكا  كةناوي ثاَلَيوراوةكانس ـ هة 1
كةمرت نةبَيت و زجنريةي ناوةكان % 30لةسةر ئاستس كوردستان ـ عرياق تيا بَيت، بةمةرجَس ر َيذةي ذنان لة 

ةي  ثاَلَيوراوان لة هةر ليستَيكس بة جؤرَيك ر َيك خبا  ئةم ر َيذةيةي ذنان دةستةبةر بكا  بةمةرجَيك ذمار
 .كةمرت نةبَيت 9هةَلبذاردن لة 

 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
 .كاك عونس رةرموو

 :بةر َيز عونس كمال سعيد بزاز
 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

 9املادة رقم 
 :من القانون وتقرأ كاالتى 99من املادة  1تعدل الفقرة 

قائمة خاصة بها تتضمن أمساء مرشحيها على نطاق كوردستان ـ  لكل حزب أو فئة فى كوردستان تقديم
من النساء ويتم ترتيب امساء املرشحني بالشكل الذى يضمن % 30العراق على ان حتتوى على نسبة التقل عن 

 .لثيل النسبة املذكورة للنساء فى الربملان، على أن العدد املرشحني  يف كل قائمة انتخابية عن اربعة
 :َيروان ناصح حةيدةريبةر َيز ش

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
بؤ ئةوةي ئةصَلي رةقةرةكة خبوَينمةوة، تا بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان ر ةضاوي بكةن، ئةصَلي قانونةكة رةقةرةي يةكـةم بـةم   

امســاء  بهــم تتضــمن تقــديم قائمــة خاصــة( الرتكمــان، العــرب، االشـورين، او غريهــم ) لكــل حــزب او فئــة او اقليــة قوميــةشـَيوةية،  
 .العراق_مرشحيهم على نطاق كوردستان

ئةقةليــةي : لــة ئةصــَلي ياســاكةدا هــاتووة، ئــةوةي كــة ئَيســتا طؤر انكــاري بةســةردا هــاتووة، يــةك 93لــةماددةي ( 1)ئــةوة بر طــةي
يـادكردني عيبـارةتي   ز: ئـةوة البـراوة، ضـونكة لةماددةيـةكي تايبـة  باسـي لَيكـراوة، دوو       ( توركمان، عةرةب، ئاشووري) قةومية، 

من النساء ويتم ترتيب امساء املرشحني بالشكل الذي يضمن لثيـل النسـبة املـذكورة     %( 30)على ان حتتوي على نسبة ال تقل عن 
ئـةوة بةر اسـس جَيطـاي طرتؤتـةوة، ئـةم دوو      للنساء يف الربملان  على ان ال يقل عدد املرشـحني  يف كـل قائمـة انتخابيـة عـن اربعـة،       

 .ئيزارةكردني ئةو عيبارةتةي كؤتايي، زؤر سوثاس: الداني ئةوةي باسم كرد، دووةم: ي هاتووةتة سةر يةكَيكيانرةقةرة
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيستا ئةوانةي ئةيانةوَيت قسة بكةن ناويان ئةنووسم، ضونكة زؤرن، كاك ئيحسان رةرموو
 :بةر َيز احسان عبداهلل قاسم

 .مةنبةر َيز سةرؤكي ئةجنو
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ديــارة مــاددةي ضــوارةم جةوهــةري هةَلبــذاردني ئــةجمارة، لةطــةَل خــؤي هةَلــدةطرَيت، وةكــو ناوةرؤكةكــةي   
ئةو ليستانةي كة دروست دةكرَيت، داخراوة يان كراوةيـة،  : هاتووة، بةحةقيقة  ئيشارةتي ثَينةداوة، يةكةم

: خـراو دةبـن يـان كـراوة ئـةبن، دووةم     ئةوة ثرسيارَيكة ئةبَي تةسـبيت بكرَيـت لَيـرةدا، ئـةو ليسـتانة ئايـا دا      
ئةطةر هاتوو، ئـةو ليسـتةي كةدروسـت دةكرَيـت، لةوانةيـة هةنـدَي ليسـت هـةبن، ر َيـذةي كورسـي بةدةسـت            
نةهَينن، مةسةلةن ضوار ناوي هةية، لةو ضوارة دوويان يان يةكَيكيان دةربضـَيت، ضـوار ليسـتين هاتووةتـة     

ناوي تَيداية، واتة هةشت ثياو بوون، ئـةو كاتـة ر َيـذةي ئـاررة      خوارَي، ئةو ضوار ليستة هةر يةكةيان دوو 
بَيت، ئةو ضوار ليستة هةريةكةيان دوو كورسي بةركةو ، كة دوو % 30ضؤن دةستنيشان دةكرَيت، كة دةبَي

ي ناوةكان كةئةبَي ئاررة  بَيـت  % 30ثياويان دةستنيشان كردبوو، لَيرةدا ثرسيارةكةم ئةوةية ضؤن ر َيذةي 
ثَيشنيارم ئةوةية، ئةطةر ليستةكة هةر حزبةو بـةخؤي بَيتـة خـوارَي بـةر ةئي     : شان ئةكرَيت، سَييةمدةستني

من، ئةطةر كراوة بَيت، بؤ ئةوةي خةَلكانَيك ئازاد بن تا دةنطي خؤيان بدةن بـةو ئةندامـةي كـة ليسـتَيكيان     
، يـاخود ئـازادي زيـاتر بةخـةَلك     بؤ دروستكراوة، دةستنيشاني ئةو ناوانة بكةن كة خةَلك هـةَليان دةبـذَيريَ  

 .دةدرَيت تاكو دةستنيشاني ئةنداماني خؤيان بكةن، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

من نازامن، مةوزوعَيك هةية، ر ةنطة هةمووتان قسةي لةسـةر بكـةن، لـةزمين بةرنامةشـدا نيـة، ئايـا ليسـس داخـراو بَيـت يـان           
ة بكةن و لةبةرنامةشدا نية و باسين نةكراوة، لةبةر ئةوة من داواتان لَي ئةكةم ئـةو  ليسس كراوة بَيت، هةمووتان ئةو قسةي

مةوزوعة نةخرَيتة بةردةم موناقةشـةوة، ئةطـةر شـتَيكي وا ئةتانـةوَيت هـةموار بكرَيـت بـة ثـرؤذة تةقـدميي بكـةن، ئـةوكا             
دميي بكةن، بةآلم شتَيك ئَيستا لةمةوزوعـدا  كةس ئةتانةوَيت تةق 15كةس يان  10دانيشتنَيكي نائاسايي تريشي بؤ ئةكةين، 

نةبَيت و باسين نةكرابَيت و ر اثؤرتي ليذنةي ياسايشي لةسةر نةبَيت، البةال بةنوقتةي نيزامي بيهَيـنن، بةر اسـس نـة ئَيمـةو     
طؤر انكـاري  نة ليذنةي ياساين ناتوانني بيخةينة موناقةشةوة، بةَلكو ثرؤذةيـةك تةقـديم بكـةن ئةوانـةي كـة ئةيانـةوَيت كـة        

لةجؤري هةَلبذاردن بكةن، ثرؤذةكة ر َيطاي خؤي وةردةطرَيت وثشتطرييشي لَي دةكةين، بةآلم لَيـرةدا ئـةو نوقاتانـة موناقةشـة     
ئةكةين كة لةبةرنامةكةماندا هاتووة، ئةطـةرنا بةر اسـس نـة كؤبوونةوةكـة تـةواو ئـةبَيت، نـة ئـةتوانني ئةوانـةش موناقةشـة           

ئةندام ئةتوانَي تةقـدميي   10م ئةو مةوزوعة نةخةنة موناقةشةوة، ئةوةي ئةو داواكارييةي هةية، بة بكةين، بؤية داوا ئةكة
بكا ، ئَيمةش ر َيطاي ئاسايي ثَي ئةطرين، لة كؤبوونةوةيةكي نائاسايي لةبةر ئـةوةي بةثةلةيـة، هةَلبـذاردن لةثَيشـة ئـةتوانني      

ك هيوا نوقتةي نيزامي هةية، رةرموو كاك هيـوا، ئةطـةر نيزامـي نـةبَيت     كاري ثَي بكةين، كاك ئارَيز رةرموو، ببورة جارَي كا
 .ثَيت دةبر م

 
 

 :بةر َيز هيوا صابر ا د
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةمةي كة جةنابت باسي ئةكةيت، ثَيضةوانةي سَي ساَل و نيوي ثةرلةمامنانة، زؤرجار هـةبووة لةثةرلـةمان   
نةي ئةنداماني ثةرلةمان ثشتيواني لَيكـراوةو ئـةوةي ثرؤذةكـة البـراوةو     بابةتَيك هاتووةتة ثَيشةوة، بةزؤري
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ئةو دانراوة، لةبةر ئةوة ئةمة ئَيستا طررتَيكي سةرةكي دروست ئـةكا ، ضـونكة زؤربـةمان قسـةمان لةسـةر      
 .كردووة

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
دوودا، كــة شــتَيك لةبةرنامــةي ببــورة كــاك هيــوا يــةك منوونــةم بــؤ بَينــةوة، لــةو ســَي ســاَل و نيــوةي ر ابــر   

 .ثةرلةماندا نةبووبَي وئَيمة داخَلي بةرنامةمان كردبَي، دةي رةرموو

 :بةر َيز هيوا صابر ا د
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

لةر اسـتيدا مــن ئَيســتا نيـة لةبةردةســتمدا، بــةآلم ئةمـةي كــة جــةنابت ئـةيَلَييت، حجرَيكــة ئةخيةيتــة ســةر     
يةكة، ئةصَلةن ئةم دانيشتنة مادام سَي ئةندام ثةرلةمان و ئةندامي ليذنـةي دارايـي   دانيشتنةكةو طؤر انكاري

باسيان كرد، منين وةكو ئةندام ثةرلةمانَيك بةشةرعي ئةزامن، ضونكة مصداقيةتي ئـةو ثرؤذةيـة الي مـن    
 .نةماوة

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةس بـن، سـَي كـةس غائيـب بـووة و ئـيعرتاز       كاك هيوا ئةوة جةنابت ر ةئي خؤتة، ئةنداماني ليذنـة ضـةن كـ   

ئةطرَيت، ماناي واية ئةو ئةكسةريةتةي كةحازر بوون و ر اثؤرتيان نووسيوة، ئةوة قبوَل نيـة، مـادام غيـابي    
ئةنـدام تةقـدمييان    10تَيداية شةرعيةتي نية، ئةو بر طانـةي كـة خراونةتـة بـةرباس كـة لـةر َيطاي ياسـايي        

َلبذاردن هةمواربكرَيت، ئَيمةش خوَيندنةوةي يةكةممان بـؤ كـردووة، ئَيسـتا    كردووة، كة ثَيويستة ياساي هة
مةوزوعي تر دَيتةوة ثَيشةوة لة بةرنامةدا نية، لة ثرؤذةكةدا نية، لةياسـاي تـردا هةيـة، دةيـان بر طـةي تـر       

ثَين هةية لة ياساي ثَيشوو، ئةطةر ثةلةي طؤر انكاري بكةن، دةبـَي ثرؤذةيـةك تةقـديم بكـةن، وةختمـان لـة      
 .بَيت و كؤبوونةوةيةكي نائاسايي بؤ ئةكةين، تا يةكالي بكةينةوة، رةرموو كاك ئارَيز

 :بةر َيز ئارَيز عبداهلل ا د
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

مــن ( هــةر حيــزب و دةســتةيةك بــؤي هةيــة ليســتَيكي تايبــة  بــة خــؤي ثَيشــكةش بكــا    )لَيــرةدا دةَلَيــت 
سَيك بةتاك يةعين شةخصَيك بةتاك بيةوَي خؤي بثاَلَيوَيت، ئايا لَيرةدا ثرسيارةكةم ئةوةية ئةي، ئةطةر كة

 .جَيطاي كراوةتةوة
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

يةكةش دابـني  %30نةخَير، لةضوار كةس كةمرت نابَيت، ثرؤذةكة واية، خؤ ئةطةر وابكةين ئةوا نيسبةي لة 
يةكـة تَيـك   %30مووشيان ثياو بن، ئةوة نيسبةتي كةس خؤي هةَلبذَيرَي و هة 10نابَيت، بؤ منوونة ئةطةر 

ئةضَيت، ئةوةش ناكرَيت ئةو سيستةمةي كةدانراوة، بة ديقة  ديراسة كراوة، ئةطةر بيطؤر ين لة قائيمـةوة  
 .بيكةين بةكراوة، ئةو وةختة ئةوة دةكرَيت كة جةنابت ئةرةرموويت

 :بةر َيز ئارَيز عبداهلل ا د
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 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ارة تؤ ثَيت واية تةنها ثياو خؤيان بةتاك هةَلئةبذَيرن، ذنين بؤي هةية خؤي بـةتاك هةَلبـذَيرَيت ئـةوة    دي
ي بَيت، تؤ ئةوة %30ئَيمة كَيشةمان نية، طرنط لة ليستة كؤتاييةكةدا لة : يةعين ئةوة ئةبَيت دووش: يةك

َيـدا بَيـت، ئـةطينا ئـةوة واجـب نيـة بـؤ        تةنها ئاليةتة داتناوة، يةعين ئاليةتة ئةبَيت لةضوار كـةس ذنَيكـي ت  
 .ية دةستةبةر بَيت، زؤر سوثاس%30ئةوةي ئةو 

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
دةرضووة، لةبةر رؤشنايي ئـةو ياسـاية    1229كاك ئارَيز، برادةران عةروم بكةن، ئَيمة ياسايةكمان هةية لة 

ة، كة هةموارين ئةكرَيتـةوة، خـؤ بةهـةموو    كراوة، دواتر سَيجار هةمواركراوةتةو 1229هةَلبذاردني ساَلي 
ياســاكة ناضــيتةوة، هــةرجارةو كــة هــةمواركراوة بر طةيــةك يــان ماددةيــةك هــةمواركراوةو خراونةتــة ر وو،   
جَيطاي خؤشيان طرتووة، ليذنةكاني ثةيوةنديـدار ر اثـؤرتي خؤيـان تةقـديم كـردووة، ئةنـداماني ثةرلـةمان        

وارةمة، لةم هةمواري ضـوارةمة، ئـةو خاآلنـة هاتوونةتـة ثـَين بـؤ       موناقةشةيان كردووة، ئةمة هةمواري ض
ئةوةي طةجنانة، ناوي ثةرلةمانة، براياني توركمـان و  ( 9-3-9-1)هةمواركردن كة لَيرةدا نووسراون، ماددةي

 كلدان و سريانة، ر َيذةي ذنانة، ئةوةي ئَيوة باسي ئةكةن بر طةيةكة لة قانونةكةدا هةية، ئةطةر ثَيتان باشـة 
هةموار بكرَيتةوة، دةبَي وةكو ثرؤذةكاني تري هةمواركردن، تةقديم بكرَيت بؤ سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان، تـا    
ئَيمةش تةحديدي بكةين بؤ ليذنةكان و كا  دابنَيني بـؤ خوَيندنـةوةي يةكـةم وموناقةشـة كردنـي، لةبـةر       

ةي تــةئمني بكرَيـت، تكــام وايــة  ئـةوة ثرؤذةكــة لَيـرةدا هــةر ضـوارة، لَيرةشــدا هـةر ضــوارة، ر َيذةكـة بــؤ ئـةو      
موالحةزةي ئةوة بكةن، كاكة طيان ئةوة سيستةمي هةَلبذاردنة، خؤ ئَيمة لةخؤمانـةوة نـةمان هَينـاوة، ئـةو     

، لةطريراني خؤيان دةريان نةهَيناوة تةجروبةي دونيايان 1229كةسانةي كة ئةم ياسايةيان داناوة لة ساَلي 
ديسانةوة لةبةر رؤشنايي تةجروبةي خؤمان ولةبةر رؤشـنايي ياسـاي    وةرطرتووة، سَيجار هةمواركراوةتةوة،

دونيــادا وةريــان طرتــووة، ئةطــةر سيســتةمةكة بــةو شــَيوة بَيــت، دةبــَي بةنيســبة  تاكــةوة وا بَيـــت، ئةطــةر   
 .بطؤر درَيت ئةوكاتة تاكين ئةتوانَي خؤي هةَلبذَيرَيت، بةآلم ئَيستا واية ناطؤر درَيت، كاكة حةمة رةرموو

 :ةر َيز حممد حاجي حممودب 
 . بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةَلآل من لةسةر ئةوةي كة كاك ئارَيز باسي كرد، لةسةري منين قسةم هةية، ضونكة خؤتان ئةزانن دوَيـيَن  
هـةزار دةنطـي هَينـاوة، بةتـةنها خؤشـي تةرشـيح كـردووة، ئـةوة منوونةيةكـة           50لةكةربةال يـةك شـةخص   

اكـة كةسـَيك خبـؤين، ثَيويسـتة ئـةوة كـراوة بَيـت بـؤ ئـةوةي لـة شةخصـَيكةوة بطـا              لةوانة، بؤ ئَيمة مايف ت
 .بةشةخصَيكي تر، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةر اسس مـن زؤر شـةرحم كـرد بؤيـة ثَيويسـت ناكـا  جـارَيكي تـر باسـي بكةمـةوة، سيسـتمي هةَلبـذاردني             

ذاردني ئَيمة، ئَيمة ئةو قانونـةي كـة هةمانـة داخـراوة، لـة      ثارَيزطاكان جياوازي هةية، لةطةَل سيستمي هةَلب
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واكـراوة، لـة سـَي هةمواركردنـدا نـةطؤر اوة، ئـةوة ضـوارةمني هـةمواركردنين هـةر نـةطؤر اوة،            1229ساَلي 
ئَيستا ثَيشنياري ئةوة ئةكةن كة ئةوة، ئةطةر طؤر ا ئةو وةختة بر طةكاني ترين ئـةطؤر َيت، ئةطـةر ثَيشـنيار    

ئةندام و ثةسةنديان كرد و كرديان بة ثرؤذة، سيستةمي هةَلبذاردن لة داخراوةوة كرا بةكراوة،  10كرا بة 
 .ئةو وةختة بر طةكاني ترين لةبةر رؤشنايي ئةو بر طانةدا دةطؤر َين، سؤزان خان رةرموو

 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

رَيت بؤ باسَيكي تر، بؤ طؤر يين سيستمي هةَلبذاردن، بةبَي ئـةوةي كـة   ئَيستا لَيرةدا باسةكة خةريكة ئةطؤر د
ئَيمة بري لةوة بكةينةوة كة ر َيذةتان داناوة بؤ ذن، هةموو طؤر انكارييةك ودةسـتكاري كردنَيـك زةرةر لـة ذن    
ــةوةتا       ــان ئ ــثَينن ي ــةكاني ذن بضةس ــةوَيت مار ــان ئةتان ــةوة، ي ــةكاليي بكةن ــان ي ــةبَي خؤت ــة ئ ــةدا ، كةوات  ئ

 .سيستةمةكة هةَلبذَيرن و ذن بكةن بةقورباني، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .تاظطة خان رةرموو

 :بةر َيز تاظطة حممد علي
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةنيسبة  ر َيذةي ذنان، ثَيم واية من هةروةكو خؤم، لةطةَل ر َيذة نيم بؤ هيض ئؤرطانَيك، بةآلم واقيعةكة وا 
ت كــة ئــةمر ؤ لةكوردســتاندا يــان لةشــةرقدا بــةزؤري ر َيــذة دابنــدرَيت، بــةو حوكمــةي تــاكو ثيــاو    ئــةخوازَي

 33وةستابَي ذنين دةنط نادا  بةذن نةك ثياو، ثَيم واية ر َيذةكة كةمة، ئةطةر يةك لةسـةر سـَي دابنـَيني    
ئـةوا زةربةكـة لـة ذن     كـةس بَيـت   10ئةكا ، ئةم ر َيذةيةش زؤر كةمة، لَيـرةدا مـايف ذن دةخورَيـت، ئةطـةر     

ــدا،       ــةموو ثةرلةمان ــط بداتــةوة لةه ــةبَي رةن ــذةي ذن ئ ــزوري ذن و ر َي ــةَلَيم ح ــن ئ ــر م ــاَلَيكي ت ــت، خ دةدرَي
لةســةرؤكايةتيةوة هــةتاكو ليذنــةكان، هــةتاكو ئَيســتا قةناعــةتي ثةرلــةمانين وايــة كــةوا دوو ســةرؤكايةتي 

هـي ثـةروةردة، كـة ئةمـةش هـةر بريكردنـةوةي       ليذنةي داوة بـةذنان، يـةكَيكيان هـي ذنـان ئـةوي تريشـيان       
شةرقة، هيض ليذنةيةكي زؤر حةساس وباشيان نةداوة بةذنان، ثَيم واية بةس حـزوري ذن كـايف نيـة، بـةَلكو     
ر ةنطدانةوةي ذن لةهةموو ليذنةكان و حةتا لةسةرؤكايةتي ثةرلةمانين ئةبَي ر ةنط بداتةوة، ئةوة خاَلَيكة 

ها ر َيذة كييتايـة  نيـة، بـةَلكو كـاركردن بـؤ دةسـتةبةر كردنـي ئـةو ر َيذةيـةو          من جةخس لةسةر ئةكةم، تةن
 .ر ةنطدانةوةي لةهةموو شوَينةكاني ناو ثةرلةمانين، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
وةَلآلهي هةندَيجار قسة هةية، دةَلَين بؤ زؤر تةعليق ئةدةيت لةقسـةكامنان، نـابَي قسـة بكـةي، بـةآلم وةَلـآل       

ــةم   نا ــةيت، يةك ــة نةك ــدَيجار قس ــكرَيت هةن ــذاردن      : ش ــة ، بةهةَلب ــاك ررس ــةمال و ك ــؤر ك ــاك دكت ــن و ك م
هةَلبذَيردراوين، ئَيستاش و لةداهاتوويشدا، هةروةختَيك بر يار بدةن، سةرؤك الببـةن بـةدةنطي ئَيـوة ذنَيـك     

م لـةوَي دائةنيشـم،   هةَلبذَيرن مـن خـؤم دةنطـي بـؤ ئـةدةم، لةثؤستةكةشـم بةخؤشـحاَليةوة واز ئـةهَينم ديَـ         
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ئةنــدام ثرؤذةيــةك تةقــديم بكــةن ئامــادةين وازيــن بهَيــنني و بةشــداري   10دةنطيشــي بــؤ دةدةم، ئةطــةر 
هةَلبذاردني تازةش بكةين، ئةطةر ذنين بَيـت ئـةوة مـن دةنطـي بـؤ دةدةم، لةهـةر هةَلبـذاردنَيكي تريشـدا،         

مَيشكي بريكردنةوةيان ئةوة من خـؤم دةنـط    ئةطةر ذنَيك و ثياوَيك هةبَيت وةكو يةك بن، ض مستةوايان ض
 .بةذنةكة دةدةم، خاتوو بايزار رةرموو

 :بةر َيز بايزار ملكو اوهان
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ذ طوتيـا كلـدان، ئَيسـتا بةحسـَي كـردن تـا       ( ختصـيص مخـس مقاعـد   )كاك شَيروان باحسَي ظَي نوقتةية كـر،  
 .ماددةية دة، سوثاس

 :مةنبةر َيز سةرؤكي ئةجنو
 .كاك باثري رةرموو

 :بةر َيز باثري كامال سليمان
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

% 30ئةوةي باس لةوة ئةكا ، ر َيذةي ذنـان لـة   : هةر لةماددةي ضوارةم خاَلي يةكةمدا، دوو بةشة يةكةميان
اررة  و ليستَيك لةضوار كةس كةمرت نةبَيت، ئةطةر ليسـتةكة ضـوار كـةس بَيـت دوو ئـ     : يةكة، دووةميشيان

دوو ثياو دابنَين، ئةوة ثةجنا بة ثةجنا دةردةضَيت لَيرةدا، كةوا بوو با ليستةكة لة سَي كةس تا شةش كـةس  
ي باشـرتة نـةك لـة    %33يةكةش بؤ ذنان، لةطةَل ئةو كيانة سياسيةي كة تةقديم ئـةكا ، لـة   %30بَيت و لة 

ي كة دَيتةوة لةر ووي معادةلةوة زياترة، يةكة ئةكةم بةس ئةوة%30ي بؤ ر َيذةي ذنان من ثشتطريي لة 30%
 .بؤية ثَيداضوونةوةي بؤ بكرَيت، يان سَي يان شةش، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
يةكة تاظطةخانين ئاماذةي ثَيكرد، جةنابيشت و كاك سـةردارين هـةر ئامـاذةي ثَيكـرد،     %30بةنيسبة  لة 

ية دابني بكرَيت، ئـةوة  %30ئةتوانَي ر َيكي خبا ، ضؤن ئةو  تَيك نادا ، ئةوة كؤميسيؤني باآل% 30ئةوة لة 
كةس، بةآلم بةنيسبة  موالحةزةي دووةمت زؤر ر استة، ئةو ضوارة مـن   111ئاسانة تؤ قائيمةيةكت هةية 

ضاوةر وامن ئةكرد يةكَيكتان ئةوة باس بكةن، ضونكة ضوار نابَيت يان ئةبَي سـَي بَيـت يـان ثَيـنج كـةدوانيان      
ان شةش بَيت و دوانيان ذن بَيت، بةآلم ئةطةر ضوار بَيت مومكينة يةكَيكيان ذن بَيت، ئةطةر دوو ذن بَيت ي

بةدوو بَيت ئةوة باشة، بةآلم لةوانةية ئةوةش نةبَيت، بؤية بكرَيت بةشةش زؤر باشة، تا مسؤطةر بَيـت كـة   
 .دوو ذني تَيداية، كاك بارزان رةرموو

 :بةر َيز بارزان عبداهلل نصراهلل
 .ةر َيز سةرؤكي ئةجنومةنب

 .زؤر سوثاس، كاك ئارَيز ثَيشنيارةكةي مين باس كرد، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .كاك حممد رةرةج، رةرموو

 :بةر َيز حممد ررج ا د
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةسن، ضونكة ئَيمة ك 33منين هةر، لةطةَل ئةو ر ةئيةدام كة ر َيذةي ئاررة ، يةعين خؤي ئَيستا واية خؤي 
 30ئـةكا ، كةواتـة ئةمـة هـيض نـةطؤر اوة، بةثَيضـةوانةوة، ئةطـةر        % 33كةسني سيامنان ئاررةتة، يةعين  2

بَيت ئةوة كةمرت ئةكا ، يةعين ئَيمة بيكةين بة عةدةدَيك كة زيان نةكا  لـة هةَلكشـان و داكشـاندا، ئَيسـتا     
من قائيمةيةكي جيام، ئةطةر تؤ وةكو ئةجمارة رةرز   بَيت، ئاخر نا، ضونكة 30جةنابت ئةَلَييت بة عموم 

، ئـةَلَييت ضـي، ئـةوة قـة  دروسـت      30كةس بَيت، خؤ ئـةجمارةش ئةيكـةيت بـة    30نةكردووة قائيمةيةك 
ــت، يــةعين  ــت، ئــةَلَييت   %30نابَي ــت   33ئــةو كاتــة  3ي بــةهيض شــَيوةيةك دروســت نابَي  3ئــةكا ، كــة وت

ر، ئةطةر لة كؤتاييدا ئةَلَييت ر َيذةي ئـةم ئةندامانـةي ثةرلـةمان بـا     قائيمةكةي من جياية لة قائيمةيةكي ت
يان ذن بَيت ئـةي باشـة ضـؤن ئـةوة ر َيـك ئةخـةيت؟، ئـةو خاَلـةي كـة جـةنابت باسـي ئةكـةيت، ئـةوةي              30

داخراو وكراوة، من وابزامن ئَيستا ئَيمة باسي تةعديلي ياساي هةَلبذاردن ئةكةين، ئةمةش بةشَيكة لةياساي 
ذاردن، خاَلَيكـة، ئةطـةر لَيـرةدا نةيكـةين ئـةي لـة كوَيـدا بيكـةين؟، مـن وا ئـةزامن شـَيوازي هةَلبـذاردن             هةَلب

جةنابت ئَيستا باست كرد ئَيمة لة شروتةكانني لةضؤنيةتي لة نيزامةكة، كة بـةثَيي لـةوائيح بَيـت، بـةثَيي     
مة، ئةمة داخراو يان كراوة بَيـت، خـؤ   قائيمة بَيت، ئةوي تر نابَيت، باشة شَيوازي دابةزينةكة ئةساسَيكة لة

ئةبَيت قسة لةسةر ئةمة بكةين مـن وا ئـةزامن، ئةطـةر مةمجوعةيـةك قسـة لةسـةر ئةمـة بكـةين جـةنابت          
 جـارَيكي  ئـةكا   بـةوة  ثَيويسـت  ضـي  ئيرت ئةبَي بيخةيتة دةنطدانةوة، كَيي لةطةَلداية؟ يان كَيي لةطةَلدا نية؟

 .سوثاس زؤر درةنطة، ئَيستا وابزامن سةري، بَيينةوة تر كيساَلَي و بكةين تةقديم ثرؤذةيةك تر
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 دةنـط  نـابيَ  ئـةوة  بةتـةنها  بَيـت  كـراوة  ئةطـةر  داخـراوة،  لةياسـاكةدا  ئَيستا كرد شةرحم من رةرةج حممد كاك

 ئـةوَيت  ئيشـي  وةشئـة  بطؤر ي، تةعليماتةكةش و بطؤر يت هةمووي بر طةكان ئةبَي بةتةنها كراوةكة بؤ بدةيت

 ئةكا  تر لةواني باس سيستةمة، ئةو طؤر يين بة ناكا  باس ثرؤذةكة داخراوة، قةديم ياساكةي لة ئَيمة ئَيستا

 بَيـت،  39 بَيـت،  33 يـةعين  نـةبَيت،  كـةمرت  %30 لـة  ئةَلَيت كة%30 بة :دوو يةك، ئةوة لةبةردةمتانداية، كة

 نةتيجةدا لة ئةكرَيت، دابني ضؤن ر َيذةية ئةو كة ئةخا ، ر َيكي باآل كؤميسيؤني ئةوة تةبيعية، ئةوة بَيت، 39

 بـةقانون  ئـةَلَيني  ئَيمة بةآلم نةبَيت، كةمرت %33 لة خؤم بةتةوةقوعي ئيحتيمالة نةبَيت، كةمرت ي%30 ئةبَي

 قســانةي ئــةو بَيــت، كــةمرت %30 ومتــان ئةطــةر بَيــت، كــةمرت %30 بَلــَيني نــةناوة دامــان نــةبَيت، كــةمرت 33%

 نـةبَيت،  كـةمرت  %30 ئـةَلَيني  ئَيمـة  بـةآلم  ئـةبوو،  ر اسـت  تـرين  وئةواني خان تاظطة و سةردار كاك و جةنابت

 ئـةو  بَلَيـت  ثَيشـتان  بكـا ،  نيشـاني  دةسـت  ئـةتوانَيت  ئيحسـائي  و حسابي سيستةمَيكي بةثَيي باآل كؤميسيؤني

 سَي ، %90 ر َيذةي دةطاتة تا وذنَيك ثياو وود مةسةلةن بَيت، شَيوةية بةو قائيمةكانيان دةبَي لةوَي كياناتانةي



 22 

 جعيتـر  كـاك  حسـابية،  موعادةلةيـةكي  ئـةوة  تةبيعيشـة،  ئاسـانةو  زؤر ئـةوة  %60 ر َيـذةي  دةطاتـة  تا ذنَيك ثياو

 .رةرموو

 :معروف مصطفى جعيتر بةر َيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةر َيز

ي بكرايـة، ضـونكة هـةموومان ئـةزانني ض     بةر اسـس دةبوايـة ليسـتةكان ديـار    : من دوو تَيبينيم هةية، يةكةم
نةوعة ليستَيكة، ئةوة هةر بةنةوعَيك ماوةتةوة، نا ر وونيةكي تَيداية، بؤية وةكو برادةران وتيـان ليسـتةكة   
كراوة بواية، ئـةوة حـةقي هـةموو تاكَيـك ئـةدرا، مـادام ليسـتةكة داخـراو بَيـت، ئـةوة تـاك بـؤي نيـة خـؤي               

منـين تةئكيـد ئةكةمـةوة لةسـةر     : ، لةطةَل ليسس كـراوة ئـةبووم، دووةم  تةرشيح بكا ، ئةطةر وا بواية من
يــة بةموعــةدةل نيــو دةرئةضــَيت، ئةطــةر بــةنيو دةرضــوو، بــؤ ئــةو % 30بــووني ذنــان و ئاررةتــان كــة ئــةو 

ليستةي كة كةم دةنط ئةهَينن،  يان ئةوانةي كة كةم ئـةهَينن، ضـؤن ئـةو نيـوة موعالةجـة ئـةكرَيت؟، زؤر       
 .سوثاس

 :ز سةرؤكي ئةجنومةنبةر َي
 .كاك بةَلَين رةرموو

 (:بةَلَين)بةر َيز  د عبداهلل حممود
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

منين هةر لةسةر دوا دَير ئةوةي ليستَيكي هةَلبذاردن كة لةضوار كةس كةمرت نةبَيت، بةر اسـس ثـَيم وايـة    
ةن، يـةعين ئـةو ليسـتةي كةلةضـوار كـةس      كـة ر َيكـي خبـ   % 30ئةوة هةَلةية، ئةوان وا حسابيان كرد، لةطةَل 

كــةمرت نــةبَيت، وا ر َيكيــان خســتووة بــؤ ئــةوةي ر َيــذةي ذنــان لــة ليســتةكةدا هــةبَيت، بــةآلم لَيــرةدا ثرســيار 
ئةوةية، ئةي ئةطةر ليستَيك هةبوو سَي كةس بوون، دوويان ذن بوو يةكَيكيان ثياو بـوو، يـان دوانيـان ثيـاو     

شــة لَيــرةدا ئــةَلَيت لةضــوار كــةمرت نــةبَيت كــةوابوو لَيــرةدا تــةعاروز ئــةكا ،  بــوو، يةكَيكيشــيان ذن بــوو، با
 .ئةمةش نابَيت، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيشنارَيك كرا كة ببَيت بةشـةش كـةس، بـؤ ئـةوةي ر َيـك بكـةوَيت، بـةس لَيـرةدا ثَيـنج          : كاك بةَلَين، يةكةم

 .كةس نابَيت، رةرموو كاك بةَلَين
 (:بةَلَين) د عبداهلل حممود بةر َيز

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر بيكةين بة شةش كةس ئةوة خراثرت ئةبَيت، يةعين ر َيذةكـةمان بةسـةر خسـت، باشـة ئةطـةر سـبةي       
سَي كةس تةقدمييان كرد، واتة ليستَيكي سَي كةسي هـةبَيت، دوو ثيـاو يةكَيكيشـيان ذن بـوو، ئـةو كاتـة تـؤ        

نكة تؤ مةرجي ليستت تَيدا نيية، ضونكة شةش كةسة، نـابَي لةشـةش كـةس كـةمرت بَيـت،      ئةَلَييت نابَي، ضو
ضي بكا ، واتة ئةو سَي كةسة ضـي بكـةن؟ نـابَي بَلـَيني كـةمرت، نابَيـت، ئـةبَي ئـةو ر َيـذةي ذنـان لةبةرضـاو            
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يـان شـةش   بطرين، يةعين هةر ليستَيك دابةزي دوو كةس بَيت يان سَي كةس بَيت، ضوار كةس بَيـت، ثَيـنج   
 .ية لةبةرضاو بطرَيت، سوثاس%30كةس بَيـت، دةبَي ئةو ر َيذةي 

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ية ثَيويست ناكا  بَلَييت لةبةرضاو بطريَيت، ضونكة ئةوة قانونـة و هـةر ئـةبَي وابـَي،     %30ئةو ر َيذةي ذنان 

ي ئةبَي ذن بَيـت، ئـةوة   %30ي كة لة كة ئةَلَيت لةضوار كةس كةمرت نابَيت، ئةوانين ئةبَي ثابةند بن بةوة
ئةطةر ضوار بَيت من لةطةَل تؤدام ئةوة خةلةلَيكة يان ئةبَي سَي بَيت يان ثَينج يـان  : يةكةم شت دووةمين

شةش ئةوة دوايي باسي ئةكةين، كاك ئارَيز ثرسيارَيك ئةكا ، ئةَلَيت نابَي شةش كةس بـن، لةبـةر كلـدان و    
ئةوان جياوازن، ئةبَي لةو ثَينج كةسـةي كةهةيانـة دووانيـان ذن بَيـت،     ( يانكلدان و ئاشوور و سر) ئاشوور، 

ئةوة تةبيعية و هيض موشكيلةي نية، ئةتوانن سَي كةسين بن، بةس زؤربةيان ثَينج تةقديم ئةكـةن، كـاك   
 .دلَير رةموو

 
 

 :بةر َيز دلَير حممد شريف
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ضـونكة ئـةوة لَيـرة تؤزَيـك سـياغةي      ( لكـل كيـان سياسـي   )بكرَيـت بـة   ( بلكـل حـز  )بةر اسس من ثَيم وايـة،  
بزةبـت منـين   : دووةم: ئـةوة باشـرتة، ئـةوة يةكـةم    ( لكـل كيـان اسياسـي   )ئةوَيت، بؤية ثَيم واية بكرَيت، بة 

تةئكيد لةوة ئةكةمةوة كة ضوار بَي مانا دةرئةضـَيت، ئةمـة جيايـة لـةوة مةسـةلةي ذنـان، ئةمـة قةسـد لـة          
ــَيكي     ليســس هة ــةر بةكةس ــَيك بةرامب ــةر كةس ــةكرَيت ه ــار ئ ــة ئيعتيب ــذاردنين ئةم ــس هةَلب ــة، ليس َلبذاردن

هةزار كةسة، بةثَيي ذمـارةي دانيشـتوان،    30هةزار كةسة يان  95نوَينةرة، يةعين لةناو ئةو ميللةتةدا كة 
ن كـةم كردنـي، ئةمـة    ئةمة ئيعتيبار ئةكرَيت كة نوَينةرايةتي ئةوةندة كةس ئةكا ، زياد كردني كةسَيك يا

ئيعتيبار ئةكرَيت بة ذمارةيةكي زؤر، لَيرة لةم حاَلةتةدا ضوار كةس ريعلةن نار َيك ئةبَيت، بةرامبةر بةذن، 
قة  ئةو نيسيبةية ر َيك ناكةوَيت، بؤ ئةوةي ئةو حةقة بـؤ ذنـين مسـؤطةر بكرَيـت، باشـرتة كـة سـَي بَيـت         

، لَيرة زياترين بةشـداري هـةبَيت لةاليـةن خـةَلكي تـر لـةم       نةك زياتر بَيت، ضونكة ثَيويستيمان بةوة هةية
ثةرلةمانةدا، لةبةر ئةوة تاكةمي بكةين باشرتة، لةوةي كة زؤري بكةين، يةعين بريكردنـةوة لـة ثَيـنج ثـَيم     

 .وابَي غةَلة  ئةبَيت، باشرت واية سَي بَيت، ئةوكاتة بةشداري كردنةكة مةعقول تر ئةبَيت، زؤرسوثاس
 :كي ئةجنومةنبةر َيز سةرؤ

زؤر سوثاس، وةَلآل ليذنةي ياساين ر ةئيان واية سَي بَيت دةقيق ترة، ئيعتريازين طريا بةس ثَيم وابـَي ئـةو   
سَيية باشرتة، لةبةر ئةوة تكام واية ئةوانةي كة قسة ئةكةن لةسةر ئـةو مةوزوعـة، ئـةوة سـَييةو بر ايـةوة؟      

 .كاك حةمة ر ةشيد رةرموو

 (:حةمة رةشيد ماوةتي) بةر َيز رشيد كريم رشيد
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
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جةنابت شةرحَيكتدا لةسةر ئةو مةوزوعةي كـاك ئـارَيز، كـة ئيستييتسـارَيكي بـؤ دروسـت كـردووم، ئـةوين         
ئةوةية؟، ئةطةر كةسايةتيةك وةكو لة خواريشةوة نووسراوة، هةر ليستَيكي هةَلبذاردن لة سَي كـةس، ضـوار   

، كةســايةتيةك بــةناوي شةخصــي خؤيــةوة، وةكــو بَلــَيني كاكــة حةمــةي  كــةس، شــةش كــةس كــةمرت نــةبَيت
شارةزوور، ضوار ثَينج كةسي لةطةَلدا بَيت، يان سَي كةسي لةطةَلدا بَيت، بـةناوي شةخصـي خؤيـةوة، ئةطـةر     
خؤي هةَلبذَيرَيت وةكو كيانَيك دةرئةضَيت، جالَيرةدا ئةطةر بنووسراية هـةر حزبَيـك يـان دةسـتةيةك يـان      

يةك، ضونكة لةخوارةوة نووسراوة، هـةر ليسـتَيكي هةَلبـذاردن لةشـةش كـةس كـةمرت نـةبَيت، ضـي         كةسايةت
 .ئةطؤر َيت ئةطةر كةسايةتيةكةي ديار بَيت، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
كاك حةمة ر ةشيد بامسان كرد، ومتان ئةوة سيستةمة، كاكة حةمة ئةطةر قائيمةي تةقديم كرد، خةَلكيشـي  

بوو، ئةطةر خؤي ناوي لَي بيَن قائيمةي كاكة حةمة، ئةطينا ئةبَيت بةقائيمةي حزبي سؤشياليست و  لةطةَل
يةكةم ناو ناوي خؤي ئةبَيت، وةك ئةوةي دوو كةس دوو دةنطي هَينا يـان سـَيي هَينـا، بةتةسةلسـولةكة وةر     

ةطـةَل ر اطةيانـدن كـة ئـةَلَين حـةتا      ئةطريَيت، بةآلم ئَيمة قائيمةمان هةية داخراوة، ئَيوة تَيكةآلوي ئةكـةن، ل 
قائيمةي ئةوةي لةكةربةال دةرضووة، يةكةم ناو خؤيةتي كؤمةَلَيك ناوي لةطةَلداية، بـةآلم خـةَلك كـةدةنطي    
داوة، دةنطي بةخؤي داوة، بةزؤري ئةو دةنطة زؤرة دوايي دابـةش دةبَيتـةوة سـةر قائيمةكـةي و دةيباتـةوة،      

ؤي بةتةنها نةيربدؤتةوة، خؤ بةتةنها ناوي خـؤي تةقـديم نـةكردووة،    ئةوكاتةش قائيمةكةش ئةيباتةوة، خ
جا ض قيمةتَيكي هةية كةسَيك بةتةنها بَيتة ناو قائيمةوة، بةس ئةوةية كة خةَلكَيكي زؤر متمانةي بةخؤي 
هةية، دةنطيانداوة بةقائيمةكة بةهؤي ئةو دةنطانة قائيمةكـة و ذمارةيـةك لةوانـة بردوويانةتـةوة، لَيـرةش      

كةس تةقديم بكـةي شةخصـي يةكـةم كةسـايةتيةكي ناسـراوة،       10مان شت ئةتوانيت بيكةيت، دةتواني هة
خــةَلك لةبــةر شةخصــي يةكــةم دةنطــي دةداتــَي، بــةهؤي ئــةو دةنــط وةرطرتنــةي كةســي يةكةمــةوة، ضــةند 

ة، سـارا خـان   كةسَيك متمانةي ثَي دةدرَيـت و رٍَِِيذةيـةك دةهَينَيـت و بـةثَيي ئـةو ر َيذةيـة دَيتـة ثةرلةمانـةو        
 .رةرموو

 :ثريؤ  خضربةر َيز سارا 
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

كــةمرت نــةبَيت، زؤر % 33قســةكان كــران، هــةر دةربــارةي ر َيذةكــةي ذنانــة كــة ثَيشــنيار دةكــةم بكرَيــت بــة  
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .َيت، كاك زرار رةرمووئةوةمشان جوابدايةوة و شةر ان كرد، يةعين خؤي لة عةمةليدا وا دةب

 :امني طاهربةر َيز زرار 
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .قسةكةي منين كرا، زؤر سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس، كاك سعدالدين، رةرموو

 :بةر َيز مالسعدالدين مالعبداهلل مولود
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةيةك، لـة تةرجومـة عةرةبيةكةشـي ئـةَلَيت، لكـل حـزب او ريئـة،        لةكورديةكةيدا ئةَلَيت هةر حزب و دةسـت 
 .ريئة تةرجومةي دةستة نية، هةيئة تةرجومةي دةستةية، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك شَيروان موالحةزةي ئةوة بكةن، كاك سةردار رةرموو

 :بةر َيز سردار صباح بوزو هةركي
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

وونكردنــةوةم هةيــة بــؤ ئــةو برادةرانــةي كــة ئــةَلَين، يــةك شةخصــين بــؤي هــةبَيت خــؤي  ســةرةتا يــةك ر
ــس          ــا ، بةر اس ــيح بك ــؤي تةرش ــة خ ــةخص ك ــةك ش ــدةين بةي ــة ب ــةو ر َيطاي ــة ئ ــةر ئَيم ــا ، ئةط ــيح بك تةرش
سيستةمةكة هةمووي ئةطؤر درَيت، يةعين سيستةمةكةي ئَيمة قةوائيمة، سيستةمي تةمسـيلي نسـبية، ئـةو    

َيت بة دائريي، بؤية من بر وا ناكةم هيض ر َيكـةوتنَيكي وامـان هـةبَيت، بـؤ طـؤر يين دائـريي، ئـةوة        وةختة ئةب
بـوون بـةس قائيمـة    % 30ئةو برادةرة باس ئةكـةن لةكةربـةال قائيمـةي حـةبوبي، ر اسـتة لـة       : دووش: يةك

ثَيشـنيار ئةكـةم،   ثشتطريي لةقسةي سارا خـان ئةكـةم، كةبةر اسـس مـن     : بووة، يةك شةخص نةبووة، سَييةم
ية ئيستيحالةي تَيداية، ئَيمة لةم ماددةية كـة دةَلَيـت   % 30لةبةر ئةوةي ئةو % 33ية بكرَيت بة % 30ئةو 

يـةعين خسـتوومانةتة ئةسـتؤي ئـةوان     ( ويتم ترتيـب امسـاء املرشـحني بالشـكل الـذي يضـمن لثيـل النسـبة        
ةَلَيت بـةقانون تـةرتيب كـراوة، لـةماددةي     تةوزحيمان نةكردووة، ئـةوةي عَيـراق مةسـةلةن لـةوةي ثَيشـرت ئـ      

جيب ان تكون امراة واحدة على االقل ضمن اول مرشحني يف القائمة كما جيـب ان تكـون ضـمن    ) يازدة ئةَلَيت
ئــةوانين بــةالي كــةمي ســَي ( اول ســتة مرشــحني يف القائمــة امراتــان علــى اقــل وهكــذا حتــى نهايــة القائمــة

سَي كةسةكةم ثَي باشـرتة، لَيـرة مـن جةدوةلـةكتان بؤشـةرح دةكـةم        كةسيان داناوة نةك ضوار كةس، يةعين
يةعنس ئةطـةر ضـوار مرةشـةح بَيـت،     ( علس االقل)ية ئيستيحالةكس تَيداية، لَيرة كة دةلَيت % 30يةعنس ئةو

، نابَيت دووكـةس دابنـَيني، دووكـةس دةكـا      %30( علس االقل)نابَيت، ئَيمة ومتان % 95يةك دانةي دةكا ، 
، ئةطـةر قاميةكـة شـةش كـةس بـوو دوو      %90ةر قائيمةكة ثَينج كةس بوو، دوو دابنرَيـت دةكاتـة   ئةط% 50

، ئةطـةر قاميـة هةشـت    %99، ئةطةر قاميةكة حةو  كـةس بـوو سـَس دابنرَيـت دةكاتـة      %33دابنرَيت دةكاتة 
كـةس   10ة لـة  ، كـ 10، تا دةطاتة %33، ئةطةر نؤ بَيت سَس دابنرَيت دةكاتة %32بَيت سَس دابنرَيت دةكاتة 

ديسان بة هةمان شَيوازدا دةر ؤي  19-11، جارَيكس تر ئةطةر بر ؤي يةعنس %30ثَيك هاتبَيت ئينجا دةكاتة 
ــةر       ــةند ئةط ــة ض ــةعنس دةكات ــة ي ــاد بوونةك ــةك، دووةم، زي ــةوة ي ــةوة   % 95ئ ــان ئ ــبةي ذن ــت،  نيس  92بَي

نـدم زيـاد دةبَيـت بـةس، ئةطـةر      ئة 5ئةنـدام   39يـةعنس   3333بَيـت دةكاتـة   %30ئةنداممان هةية، ئةطةر 
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ئةندام، يـةعنس ئةطـةر لَيـرة بـة نةوعـةكس تـر شـةرح بكـةين، جـارَي           32، دةكاتة 36دةكاتة% 33بيكةينة 
ثَينج كورسس بؤ برايـانس توركمـان ئـةوان دوو ذنيـان دةبَيت،خوشـك و برايـانس كلـدان و ئاشـوري ئـةوانين          

ي ضـوار دةر وا ، يـةعنس بَلـَيني يـةكَيتس     32ةعنس لـةو  ثَينج كةس دةبَيت دوو ذنيان هةبَيت، ئةوة ضوار، ي
و % 33وثارتس لةوانةية زياد بوونةكة يةك ذن بَيت تةنها، بؤية جارَيكس تر دووثا  دةكةمةوة بكرَيتـة لـة   

 .سوثاس
 : بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

ند بكرَيـت،  حساباتةكة  دةقيق نية ريازيةن، ضـونكة بـة عةكسـةوة كـة كؤتـاي مةسـيحيةكان ئةطـةر ثةسـة        
زيـاد بَيـت لـةوَي، نـةوةك     % 30عةروةن كلدان و ئاشوري و سريان لةطةلَ  كؤتاي توركمـان، وادةكـا  رَيـذةي    

ية كؤمسيؤنس بااَل حسابس دةكا ، بؤي دادةنَيت بة تةئكيد لة قازاجنس ئةوة دةبَيت لة %30كةم بَيتةوة، ئةو 
، بـةاَلم ئـةوة كؤسـث نيـة، ئَيسـتا كـة وةكـو مـن         بَيت كة وتومانة كةمرت نـةبَيت  33و 39و 31نةبَيت % 30

عــةرزم كــردن زؤر ئاســانة كؤمثيوتــةر هــةر بــؤي دابنَيــت تــا نســبةتس ئةوةنــدة دوو ثيــاو و ذنَيــك، دوايــس    
يةكـة كـةمرت نـةبَيت، ئينجـا بـة حـوكمس ئـةوةي مـن         %30لةوةندةوة سَس ثياو ذنَيـك، تـا دةطاتـة ئـةوةي لـة      

 .ان خان رةرمووقةناعةمت واية زياترين دةبَيت، سؤز
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةرَيز سةرؤكس ئةجنومةن
من زؤر سةيرم لةوةية مناقةشةكان زؤر هينن، يةعنس ثيشانس نادةن كة ئَيمة بةراستس ذن دؤستني، ثيشانس نادةن بـؤ ئـةوةي   

نـةي كـة داواي طـؤر ينس سيسـتةمس     يةعنس بة راستس بؤضس واي لَيهاتووة، لةطةَل ئةوةي هةموو رَيزَيكمان بؤ هـةر هـةموو ئةوا  
هةَلبذادن دةكةن، ئةوة بة ثَيس هةموو لَيكؤَلينةوةيةكانس كة كراوة، كة لة دنيايةكا كـراوة، كـة ذن طةيشـتؤتة ئاسـتس ئةوةنـدة      
بةرز كة متمانةي ئـةوةي ثَيدةكـةن سـةرؤك وةزيـران بَيـت، كـة هـةتا ئَيسـتا الي ئَيمـة متمانـةي ئـةوةي ثَينـادةن كةمةسـئول              

بةند و مةسئول لق بَيت، ئةوة كة لةسةر ئاستس حزبةكانة، سيستةمس هةَلبذاردن راكتةرَيكس زؤر زؤر مهيمة بؤ بةشـدراي  مةَل
ذنان، ذن لة دار شتنس سياسةتةكانة، يةعنس مةعقولة ئَيستا ئَيمـة هـاتووين لَيـرة بـة كؤمـةَلَيك قسـة لةبـةر خـاتري كؤمـةَلَيك          

اليةكــةوة ضــةند وةختــة ئَيمــة هــةوَل دةدةيــن، بانطةشــة دةكــةين بــؤ بةشــدراي ذن لــة  دروشــم بــَيني سيســتةمَيك بطــؤر ين، لة
دةسةاَل  و سياسة ، بَيني عةكسس ئةوة جارَيكس تر تةتبيق بكةينةوة، بةر َيزان هـةموومان لةطـةَل دميوكراتيـة  دايـن كـةس      

م مانـاي ئـةوة نيـة تـؤ بَيـس لةبـةر خـاتري        نية رقس لة دميوكراتية  بَيت، دميوكراتية  رووي حةزاري تؤ ثيشـان دةدا ، بـةالَ  
دميوكراتيةتس اليةك، كة ئيسـباتس بكـا  دميوكراتيـة  ثـَس بنَيـس بةسـةر ضـني و توَيـذَيكا كـة ئيحسـائية  دةري خسـتووة لـة             

كةمرت نةبَيت، ئةوة قةي ضـيةكة حزبَيـك ئةوةنـدة ثـَين كـةوتوو خـواز       % 30ي كؤمةَلطاكة ذنن، باسس ئةوة دةكرَيت لة 59%
ي % 30دابنَيت، ض كَيشةيةكة، با قائيمةكةي ضوار كةس بَيت دوو ذن و دوو ثياو بَيت، ئَيمة دةَلَيني نابَيت لة % 50ت با لة بَي

كـةمرت نـةبَيت دوو ذن و   % 30كةمرت بَيت، كةواتـة واي لَيدةكـةين ئةطـةر هـاتو قـانونس قائيمةكـة سـَس كـةس بـوو، ئةطـةر لـة            
تاكو ئَيسـتا ئَيـوة واي لَيهـاتووة بـةم دانيشـتنة سيسـتةمس هةَلبـذاردن دةتانـةوَيت بطـؤر ن،          ثياوَيك بَيت كيترة، خؤ كيتر نيـة هـة  

ئةمةي كة هةوَلمان بؤ داوة و ضةند وةختة بانطةشةي بؤ دةكةين بطؤر ن، لة ثَيناوي ضس، لـة ثَينـاوي ئـةوةي دةري خبـةن كـة      
ئَيمة ئةمة نـةوةكو داواكـاري تـةنها هـس منـة، داواكـاري        دميوكراتية  خوازين، من يةك داوام هةية بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان،

هةموو رَيكخراوةكانس ذنانة، داوا كاري هةموو رَيكخراوةكانس كؤمةَلطاي مةدةنية، تكا  لَيدةكةم ثاراستنس ئةم نيسبةتة مانـاي  
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ةكان هـني بكـةن، طـؤر َينس    كةمرت نةبَيت، باقيةكةي بةجَس دَيَلس بؤ ميتةوةزية خؤيان قائيمـ % 30ئةوة نية يةعنس كة وتت لة 
 .سيستةمس هةَلبذاردن ثاشطةز بوونةوةية لة مارةكانس ذنان، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
 .شكرية رةرموو.زؤر سوثاس، د

 :شكرية رسول ابراهيم. بةر ٍَِيز د
 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

وار كةمرت نةبَيت مناقةشةيةكس زؤري هـةَلطرتووة،  بةر استس ئةو ر َيذةية كةوا دانراوة، ثَيم باشة، بةاَلم لة ض
بؤ ئةوان % 30من ثَيم باشة البربَيت ئةوةي تربؤ ميتةوزية بطةر َيتةوة، دةبَيت ئةو ر َيذةية كةمرت نةبَيت لة 

 .، ئةمة سَس مناقةشةي هةَلطرتووة، سوثاس%3، لة %5، لة %6بطةرٍَِِيتةوة، ضونكة يةعنس لة 
 :نبةر َيز سةرؤكس ئةجنومة 

 .كاك شَيخ اهلل ،رةرموو
 
 
 

 :بةر َيز شَيخ اهلل ابراهيم شَيخ اهلل
 .بةرٍَِِيز سةرؤكس ئةجنومةن

كـةمرت  % 30من ثشتطريي لة تةواوي ماددةكة دةكةم، ثَيم شتَيكس ضاكة كة دياري كراوة ر َيـذةي ئـاررة  لـة    
ســتس حزبةكــةي ئــاررة  نــةبَيت، وابــزامن ض رَيطريــةكين نيــة لةبــةردةمس هــةر حزبَيــك ئةطــةر هــةموو لي 

دابنَيت، تةسةور ناكةم كة كةس رَيس لَيبطرَيت، بة ثَيس بريو بؤضوونس خؤي، بةاَلم ئةوةي ئيجبارية، نابَيـت  
كـةمرت بَيـت، لةوانةيـة حـزب هـةبَيت، اليـةن هـةبَيت، هـةوَلس ئـةوة بـدا  كـة كـةمرت لـةو رٍَِِيذةيـة               % 30لة 

كــةمرت دانــةنَيت، ئــاررةتين جَيطــةي خؤيــةتس وةكــو  % 30دابنَيــت، ئــةوة ئيجبــار دةكرَيــت بــؤ ئــةوةي لــة  
ثَيويست ر َيزي لَيبطريَيت، ثَيموانيـة كـةس هـةبَيت دذي مـارس ئـاررة  بَيـت، رٍَِِيـز لـة ئـاررة  نـةطرَيت، مـن            

 .ثشيطريي لة ثر ؤذةكة دةكةم، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
 .كاك هيوا ، رةرموو

 :بةر َيز هيوا صابر ا د
 .َيزسةرؤكس ئةجنومةنبةر ٍِ

لة راستيدا من هةر ئةوة دووبارة دةكةمةوة لةالي بةر َيزتان، كة كاتَيك باسس دةكةي ثَين ئةوةي نـاوةر ؤكس  
ليست، دةبَيت شَيوازي ليستةكة ئَيمة يةك الي بكةينةوة، لةبةر ئةوة من تكـام وايـة بةسـةريدا تَينةثـةر ين،     

جـارَيكس تـرين سـةرؤكايةتس كؤبوونـةوةي ثةرلـةمان ناكـا  ئَيمـة         ئَيستا وةختةكةمان لةبةردةم دانـةماوة، 
 .ثر ؤذةيةك تةقديم بكةين، باسس ليست بكةين، ئايا ليستةكة داخراو بَيت، يان كراوة بَيت
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 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
كاك هيـوا بـؤ ضـوارةمني جـار عـةروم دةكـةي، ضـوارةمني جـار قانومنـان هةيـة ديـاري كـردووة، لـة قـانونس               

لكل حزب او فئة فى كوردستان تقديم قائمة خاصة بها )َلبذاردن سَييةم جار كة تةعديل كراوة، نوسراوة هة
مـن النسـاء   % 95تتضمن امساء املرشحني على نطاق كردستان  العراق على ان حتتوي علـى نسـبة التقـل عـن     

مساء، ضـمن األمسـاء االربعـة    ويتم ترتيب امساء املرشحني حبيث يرد اسم املرشحة على االقل ضمن كل اربعة ا
االوىل يف القائمة ويراعى نفس الرتتيب اىل نهاية القائمة على ان اليقل عدد املرشحني لكل قائمة انتخابية عن 

ئةوة خؤي لة خؤيدا سيستةمس هةَلبذادنةكةيـة كـة داخـراوة، تـؤ ئَيسـتا كـة سـين داواي نـةكردووة         ( اربعة
يةكة وةكو سؤزان خان باسس كرد تَيك دةضَيت، دةبَيت هةموو %30ت، لةبطؤرٍَِِيت، ئةطةر ئةو داواكراوة هةبَي

بر ٍِطةكانس ترين كة لةسةر ئةساسس داخـراو دانـراوة ثَيـدا بضـينةوة، بـزانني كامـةيان دةتـوانن هـني بكـةن،          
ضوار كةسةكة لة قائيمة نابَيت ئةو وةختة كةي دةتوانَيت هني بكا ، كةسَيك تةقدميس نـةكردووة و بَلَيـت،   

كةس تةقديم بكا  بَلَيت دةمةوَيت سيستةمس هةَلبذاردن بطؤر َيت لـة داخراوةيـس بـؤ كراوةيـس، تـاوةكو       10
ــايس، هــةموو       ــة ليذنــةي ياس ــةين ل ــؤ بكــةين و داوا بك ــرة خوَيندنــةوةي ب ــَيني تةكميلــةي بكــةين لَي ئَيمــة ب

ر بتـةوَيت لَيـرة هـيض نةكـةين     بر طةكانس ترين كة ثَيويستة بطؤر ين، ئةو وةختس بطـؤرٍِِين، ئَيسـتا تـؤ ئةطـة    
 .بةس ئةوة بطؤرٍِِين، كؤمسيؤنس بااَل ناتوانَيت هني بكا ، ضونكة بر طةكان تةناقوز دةكا  لةطةَل ئةوي تر

 :بةر َيز هيوا صابر ا د
 .بةر ٍَِيزسةرؤكس ئةجنومةن

ليسـتَيكس كـراوة   ئَيستا لةم جةولةي هةَلبذاردنـةي ئةجنومـةنس ثارَيزطاكـان لةسـةر ئاسـتس عَيـراق وابـوو، بة       
بووة، لةبةر ئةوة من ثةرلةمانتارم لة راستيدا من داواي ئةوة دةكةم، بواري ليسـتس كـراوة هـةبَيت، ضـونكة     
لة تةجروبةي ر ابردووماندا بة سةراحة  ثةرلةمان هةر كاتَيك لةاليـةن جـةماوةرةوة دةنطـس ثـَس نـةدرَيت،      

سـةراحة  بـة جـةنابتان دةَلـَيم زؤر جـار ثَيمـان        حزب دياري بكا  ئةو مةوقعيةتـة بـة هَيـزةي نابَيـت، بـة     
ــة        ــةاَلتتان ل ــةوةكو دةس ــووة، ن ــزب وةرطرت ــة ح ــةاَلتتان ل ــة دةس ــردوون، كةوات ــاري ك ــزب دي ــوة ح ــراوة ئَي وت
ــةمانتار،          ــؤ ثةرل ــةوة ب ــةوقع بطةر َيت ــةوةي م ــةم، بؤئ ــةوة داوا دةك ــةر ئ ــن لةب ــت، م ــةماوةرةوة وةرطرتبَي ج

وسـراوة لـة دةزطاكـانس ر اطةيانـدن، هةيـة بـة واسـتةو بـة شـت بـووة بـة            ثةرلةمانتار زؤر جـار لةسـةرمان نو  
ــة        ــة ببَيت ــس عةيب ــس ثَي ــةبس سياس ــدامس مةكت ــزب و ئةن ــةكَيكس حي ــاتووة ي ــة واي لَيه ــةمانتار، الي ئَيم ثةرل
ثةرلةمانتار، لةبةر ئةوة من داوا دةكةم كة ليستس كراوة هةبَيت، بؤئةوةي ثةرلةمانتار جـةماوةر بيناسـَيت،   

جــةماوةرةي كــة دةنــط دةدا  بزانَيــت دةنــط بــة كــَس دةدا ، هــةر يــةك لــة ئَيمــةش خؤمــان بناســني    ئــةو 
 .بةراستس، جةماوةرةكةش دَلنيابَيت لةوةي كَينة، لةبةر ئةوة من داوا دةكةم مةجار ليستس كراوة هةبَيت

 :بةر ٍَِيزسةرؤكس ئةجنومةن 
مةتانة لة جَيس خؤي نية، يةكةم عـةروم دةكـةي   كاك هيوا ئةو قسانة  بةراستس جَيطاي رةخنةية، ئةو توه

قسةكة  ياسايس نية، ضونكة بة ثَيس دةستووي عَيراق دةَلَيت هـةموو قـةوانني و ياسـايةك كـة لـة هـةرَيمس       
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دةرضووة، كةواتة  1229كوردستان دةرضوينة قانونني، ئةوة دةستووري عَيراق وا دةَلَيت، ئةم قانونة ساَلس 
سـةناندووة بؤئَيمـة، دووةمينـين قـانوونس هةَلبـذاردنس ئةجنومـةنس ثارَيزطاكـانس        دةستووري عَيراق ئةوةي 

عَيراق ناوي ئةوةية، ئةو ئةجنومةنانةي كة ر َيك نةخراوة لة هةرَيمَيكدا، ئَيمة ناطرَيـتةوة، هةتا بؤ قانوونس 
خؤي مةسئولة كَس ئةجنومةن دةرطا كراوةتةوة، دةسةاَل  دراوةتة خؤمان هينس بكةين، سَييةم هةر حزبةك 

كانديد دةكا ، خةَلكين خؤ تةماشاي تةنيايس ناكا ، تةماشاي ئـةو كةسـانة دةكـا ، ثَيشـم وانيـة ئةنـدامس       
دوانـزة ئةنـدامس مةكتـةبس سياسـس      1229مةكتةبس سياسس ثَيس شةرم بآ، ئةوةتا دوومان لَيرةينـة، سـاَلس   

سياسس سةرؤكس حيزبَيكة، بؤ وا دةكةي، ئَيـوة  هني بوو، كاكة حةمة ئةوةتا لَيرةية نةك ئةندامس مةكتةبس 
لة ناو يةكطرتوودا هةتانة، لـة نـاو كؤمةَلـدا هةتانـة لَيـرة ئةنـدامن، كـاك خليـل، ئـةوة كـاك حةمةرةرةجـة            
خؤتس، ئةوة كـاك حممـد حكيمـة، كـاك زانايـة هـةمووممان ئةنـدامس مةكتـةبس سياسـينة، لةبـةر ئـةوة ئـةو             

شتانةوة هةَلةيـة، ئةطـةر تكـرار ناكةيتـةوة، ئيجـازة  نـادةم، دةزامن       توهمةية بؤ حزبةكان بة حزبةكةي خؤ
تكــرار دةكةيتــةوة، عــةينن رةخنــة دةطــري، ثــرٍِِؤذة بــة ثــر ؤذة نــةبَيت موقتــةرةح لَيــرة بــة تــاك ناكرَيــت،     
موقتةرةحَيك بيكةي،  ثـر ؤذة نؤكةسـس تـر لةطـةَل خؤتـا قةناعـة  ثـَي بكـةي تةقـديم بكـاتن، كـاك ناصـح             

 .رةرموو
 :رمضانناصح غيتور .ز دبةر َي

 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
تةبيعس وةكو جةنابت باست كرد، ئةم هةَلبذاردنة بةليستس داخراو بَيـت، ئـةوة شـتَيكس زؤر سروشـتية، بـة      

% 30تةئكيد ئةمة تةنها، ثَين هةموو شتَيك وةكو سؤزان خان باسس كرد، ئةمـة تةئكيـد كردنـة لةسـةر لـة     
بَيت، ئةطةر وانةبَيـت داخراو نةبَيت لةوانةية ئةوة نةيَينَيت، ئـةوة شـتَيكس زؤر    ئةو ليستة دةبَيـت ئاررة 

كـةمرت نـةبَيت، بـةاَلم ئـةوةي كـة ضـوارةكة       % 30بَيـت ئَيمـة دةَلـَيني لـة     % 30زؤر سروشتية، شةرتين نية 
نيـة بـا   ، بـةس ئـةوة شـةر     %33نوسراوة من ثَيم واية ضوارةكة بكرَيتـة سـَس، ئـةو وةختـة راسـتة دةبَيتـة       

يةعنس ضوارةكة، ئةو ضوارةي كة هاتووة بابكرَيتة سَس نةوةكو ضوار، هةر قائيمةيةك لة سَس كةس  3ببَيتة 
ضونكة شةر  نية ( لكل حزب او تكتل او جمموعة اشخاص)كةمرت نةبَيت، عةرةبيةكةي من ثَيم واية بَلَيني 

ةي ئةشخاسين بَيت، يةعنس عةرةبيةكةي هةر حيزبَيك لةوانةية تةكةتولَيكس ضةند حيزبَيك بَيت، جمموع
ئةو وةختة جمموعة ئةشخاسةكة لة سَس كةس ( لكل حزب او تكتل او جمموعة اشخاص)ئةطةر واي لَي بَيت، 

كةمرت نابَيت كة دياري كراوة، من ثَيم واية سَس كةسةكةش تةحديد بكةين، سَس كةسـةكة و ثَيـنج كةسـةكة    
ةبَيـت ئـاررة  بَيـت، يـةعنس ئـةو وةختـة نـاوي دووةم و نـاوي ثَينجـةم          بَلَيني ناوي دووةم و ناوي ثَينجةم د

دةبَيت ئاررة  بن، ئةو وةختة ئيشكال دروست نابَيت، ضونكة ثَينجةكة حةمتـةن ئـةوان تـةنها ثَيـنج كـةس      
هةَلدةبذَيرن، ثَينجةمينيان ئةوة ئاررةتة، ناوي سَيكةسةكةش، ضونكة دووةمةكةيان لةوانةية سَس كةسة كة 

نَيت، ضونكة لةوانةية دوو كةسيان دةربضن،بؤية ثَيم واية ناوي دوو كةسةكة دووةمـني كـةس ئـاررة     نةهَي
 .بَيت باشرتة، لةطةَل رَيز و سوثاسم
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 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن 
ناصح ئةوةمان جواب دايةوة ومتان، كؤمسيؤنس بااَل تةعليما  دةردةكـا ، رَينمـايس دةردةكـا ، مـادام     . كاك د

كةمرت نةبَيت، دةبَيت ئةو رَينماية بة ثَيس ئةوة بَيت، كـاك بـاثري كامـةال دةثرسـَيت و     % 30وتوتة  قانونيةن
بَينَيت، دةكرَيتة ئةندام لةو % 1يةعنس % 2بووة وةختس هةَلبذاردن، ئةوة هةموار كراوة نةماوة % 2دةَلَيت، 

هاتؤتة ناو ثةرلةمان، هةروةها بة نيسبة   هةَلبذاردنانةي ثَيشوودا ئةوة هةبووة، كاك بةَلَين بةو ر َيذةيةوة
 1229شتَيكيان هةبوو، شةش كةسيان بوونةتة ئةندام ثةرلةمان، كةضس ئَيمة لـة  % 5كؤمةَلس ئيسالمس لة 

، لة قانونـدا  %2بوو، هةموار كراوة نةماوة لة % 2مةمجوعةيةك ئةحزاب نةيانتوانس لةبةر ئةوة ر َيذةكة لة 
كة نةماوة، زؤر % 2دةران، ئَيمة هةمواري ضةند بر طةيةك دةكةين، لةو قانونةدا هةية، ئةوة قانونةكةية برا

بر طة هةية، ئةطةر بَيتو ئةو داوايانةي كاك هيواو برادةران بيكةين، دةبَيت هةمووي بطـؤر ين، هـةموو ر َيـك    
تـان تةقـديم   خراوة لةسةر ئةساسس هةَلبذاردنس داخـراو، سيسـتةمس داخـراو، بؤيـة ئةطـةر بيطـؤر ين، ثر ؤذة      

 .كرد، هةموو ئةو خااَلنةي ثةيوةندن بةوة دةبَيت هةموو بطؤر َيت، كاك عادل رةرموو
 
 

 :بةر َيز عادل حممد امني
 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

من ثَين ئةوةي موالحةزةي خؤم بدةم، موالحةزة لةسةردةنطدان لةسـةر ئةساسـس قائيمـة، يـةعنس دةبَيـت لـةالي هـةموومان        
مةبةستس دةنطدانةكةية، دةنطدان لةسةر ئةساسس قائيمة ، لة هةموو دنيـا ئـةوة داهَينـانس كـورد نيـة، لـة هـةموو         ئاشكرابَيت،

دنيا كة دةنطدان هةية، يـان دةنطـدان رةرديـة يـان قائيمةيـة، لَيـرة لـةو قانونـة هـاتووة، دةَلَيـت دةنطدانةكـة لةسـةر قائيمـةي              
ةوزوعَيكة ئيشـارةي ثَينـةدراوة، دةبَيـت بـةو شـَيوةيةوة وةري بطـري، يـةعنس        موتلةقة، موتلةق يةعنس ئيتالق، يةعنس ئةوة م

ناصح باسس كرد، منين لةطةَل ئةوةم، ر ةنطة سَس ضوار كـةس نـة كيـانس سياسـني،     . موغلةقة ئةو هينة، سةبارة  بةوةي كة د
ت بكـةن كـة ثشـتطريي ئـةوة     نةئةوة، يةعنس ئةوة حـةق وايـة ئَيمـة بنووسـني ضـةند كةسـَيكين بؤيـان هةيـة ليسـتَيك دروسـ          

ئةكةم، كة لة سَس كةس كةمرت نةبَيت، ئةوة شتَيكس باشة، سةبارة  بة ر ٍَِيذةي ذنان، زؤر باس لةو مةوزوعة كرا، يةعنس تؤ لة 
يشـس ذن  %30ساَل، بةبَس ئةوةي بَلَيني ذنـة يـان ثيـاوة، يـةعنس بـا لـة        95ماددةكةي ثَين ئةوة ئةَلَييت هةر كةسَيك طةيشتة 

يـةعنس بةراسـتس لَيـرة ئيمتيـازَيكس تايبـة  دراوةتـة ذن، ئـةوة سـةركةوتنَيكس زؤر طةورةيـة بةراسـتس بـؤ داواي ذنـان و              بَيت،
كةمرت نةبَيت با ثةجناش بَيت، يةعنس ضؤن ر َيك دةكةوَيت، من حةز دةكةم وا روون بَيت ئةو مةوزوعة، زؤر % 30ئةوانة، لة 

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

 .وثاس، شَيخ رتاح، زؤر سوثاس، كاك غةرور،خاتوو ظيان، رةرمووزؤر س
 :بةر َيز ظيان سليمان حاجس بشار

 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
بةر استس من ثشتطريي لة ماددةكة دةكةم وةكو خؤي، قسةي زؤر كـرا، نامـةوَي منـين هـةر مالحةزاتـةكامن      

ئةو ذمارة ضوارة بكرَيتةوة سَس يان لةطـةل ئـةوةدا،    لةسةرئةوة بوو كة لةسةر ر َيذةي ذنان بوو، حةز دةكةم
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بةس تةنيا يةك مالحةزةم هةية لةسةر ئـةوةي ئةوانـةي كـة بـة نـاوي ليسـتس كـراوةو ئةوانـة، ئةطـةر بـةو           
شَيوةية بَيت ر َيذةي ذنان زؤر كةم دةبَيتةوة، منوونةيةك بَيننةوة واَلتس سويد كة بةدميوكراسس تـرين واَل   

 .كة، لةطةَل رَيزمدا 51بة  92كَيك لة سيما دميوكراتيةكانس ئةوةية كة ر َيذةي ذنان لة وَي بةناو بانطة، ية
 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

 سوثاس ، كاك زانا رةرموو، زؤر سوثاس، كاك زانا دةَلَيت قسةكةم كرا، طواَلَلة خان رةرموو، 
 :بةر َيز طوَلناز عزيز قادر

 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
سـاَل بـؤ    95ست خؤشس لةو دوو بريؤكة دةكـةم كـة ئـةو دوو خاَلـةي هَينـا نـاو ياسـاكةوة، مةسـةلةي         من دة

بؤ ذنان، داوا لة ئةندامانس ثةرلةمان دةكةم كة دةنـط بـؤ ئـةو بر طةيـة     % 30طةجنان و مةسةلةي ر َيذةي لة 
زبــةكان كــة الرــس بــدةن، بــة نيســبة  ليســتس كــراوةو ليســتس داخــراوةوة ئَيمــة تةجروبةيــةكمان هةيــة، حي 

دميوكراسس لَيدةدةن، ض لة تةشكيلةي حكومة ، لةبـةر ئـةوةي ر َيذةكـة ديـاري نـةكراوة ذنـان زؤر مـةحروم        
بوونة لة ثؤستةكانس تر، بؤية لةم هةَلبذاردنة زةروورة داخراو بَيـت، ر َيذةكـةش بـةو جـؤرة بضةسـثَيت كـة       

 ، باوةر  ناكةم، ضونكة خةَلكس تريان لةسـةر دانـاوة   ذنان دَلنيام مةطةر ضؤن ئةطةرنا لة سَيكةس تَيثةر ناكا
بؤ تةواوي شـوَينةكان، شـوَينةكان ذن نـةبَيت، داواكـارم شـؤر  بكرَيتـةوة بـؤ ئؤرطانـةكانس حكومـة ، ضـونكة           
ئَيسـتا ئَيمــة بــة دةيـان و ســةدان ذنــانس لَيهــاتوو ذنـانس كارامــةمان هةيــة كـة هــةَلطري بر وانامــةن، هــةَلطري     

وة بردنن، هةَلطري بةر َيوة بردنس ئابوورين، لةهـةرة ذيانـة سـةختةكانس كوردسـتاندا، ئـةم      تةجروبةي بةر َي
برٍِِطةو ر َيذةيـة شـؤر  بكرَيتـةوة بـؤ ئؤرطانـةكانس تـري بـةر َيوةربردن لـة نـاو حكومـة  و لـة نـاو دةزطاكـانس              

 .داوايانةمان بكةنحزبين دا ، زؤر سوثاس بؤ ئَيوة، داوا لة ئةندامانس ثةرلةمان دةكةم ثشتطريي لةم 
 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

 .سوثاس ، طةالوَيذ خان رةرموو
 :بةر َيز طةالوَيذ شاباججس

 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
من لة بيداية  ثشتطريي قسةكانس خاتوو سـَوزان دةكـةم، داواي لَيبـوردن دةكـةم كـة رةخنةيـةك دةطـرم لـة         

مان، كة دوو حزبس سةرةكس لةوانةية، بةاليةنس كةم هةر حزبةي ليستةكان، لة حيزبةكان، بابَلَيني لة ثةرلة
كورسس بهَينَيت، ئةطةرضس جةنابتان تةئكيد دةكةنةوة لةسةر نةتةوةكان، ثَينج كورسيةكان  30كةس،  30

لةو ثَينجانة تةنها دوو ئاررة  رةرز بَيت لة ناويان بَيت، ئةطةرضـس شـانازية بـؤ ئَيمـة ئـةو شـتة، بـةس لـة         
دا دةبينـة رـةرق كةئـةوة ناعةدالةتيـةك دروسـت دةكـا ، ئةطـةر بـةو شـَيوةية بَيـت ناعةدالةتـة،            هةمان كات

 30ئةطةر نةتةوةكان رةرز بَيت، دوو ئاررة  بن لة ئةسلس ثَيـنج ئةطةرحزبـةكانس تـر هـةرحزبَيك لةوانـة      
دا، بـؤ  %30ذةي مةقعةدانـة ناطاتـة ريَـ    30مةقعةد بَينَيـت، لةوانةيـة لـةو     30مةقعةد زياتر بةاليةنس كةم 

يةكةم ( ترتيب امسْا )ئةوةي ر َيذةكة تةسبيت بَيت، يةعنس مةزموون بَيت،من ئيقترياحَيك دةكةم كة دةَلَيس 
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ناو ناوي ذن بَيت،هـةر ليسـتَيك كـة تةقـديم دةكـا  يةكـةم نـاو نـاوي ذن بَيـت، بؤئـةوةي ر َيذةكـة تةسـبيت             
 .زؤر سوثاس(خريعلس خري)بكرَيت، طةر زياترين بَيت 

 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
ئةوة تةعليماتة، بةاَلم وةاَلهس من تةسةورم دةكرد تؤ ثشتطريي دةكةيت، ئَيسـتا دةتـةوَيت ذن كـةم بَيتـةوة،     

زؤر سـوثاس نازنـاز خـان    .رةوقةن زؤر باشرتة، كاك ديلمان رةرموو% 30لة ئَيوة ثَينج كةس دوو ذن بَيت لة
 رةرموو

 :بةر َيز نازنازحممد عبدالقادر
 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

دةست خؤشس دةكةم لةهةموو ئةو اليةنانةي ثةرلةمان و سةرؤكس ليذنةي داكؤكس كردن لة مـارس ئاررةتـان   
% 95،بةاَلم بةر استس ئةو ضوارة ئـةو كاتـة بـوو كـة لـة      % 30وة بؤ %95بؤئةوةي ئةم نسبة زياد بكرَيت لة 

لة اليةن كؤمةَلطةي مـةدةنس، دةبوايـة ضـوار نـاو بايـة يـان        بوو، بة ثَيس ئةو سيستةمةي كة ئَيمة رَيركراين
ناوي يةكةم يان ناوي دووةم ناوي ئاررة  باية، بؤية ئَيستا ئَيمة مـةرروزة ئةمـة بكـةين بـة سـآ، بؤئـةوةي       

 .يةكةش مسؤطةر دةبَيت و، زؤر سوثاس%30ئَيمة رزطارمان بَيت لةو كَيشةيةو لة 
 

 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
 .نوري رةرموو.دسوثاس  

 :نوري مجيل تاَلةبانس.بةر ٍَِيز د
 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

لةم ثر ؤذةدا ضةند ثَيشنيازَيكس زؤرباش كراوة، كة بةشَيكيان لة اليـةن ثةرلةمانـةوة دةنطـس لةسـةر دراوة وةكـو تةمـةنس ئـةو        
ة ر ٍَِيـذةي ئـةو ذنانـةي كـة وا دَينـة نـاو       ، هـةروةها سـةبارة  بـ   95يـةوة كـرا بـة    30كةسانةي كةوا خؤيان كانديـد دةكـةن، لـة    

ثةرلةمانةوة، لةو باوةر ةدام كةوا ضةند ثَيشنيازَيكس ديكةي ثَيشكةوتوو و ثَيشكةوتن خواز لة ناو ثر ؤذةكـةدا هةيـة، بـةاَلم كـة     
ان ويسـتيان  كاتَيك قسة هاتة سةر ئةوةي كةوا سةبارة  بة ماددةي ضوار قسة بكرَيت، ذمارةيـةكس زؤر لـة ئةنـدامانس ثةرلـةم    

قسة بكةن، وابزمن مةبةستس زؤريان ئةوة بـوو كـةوا سـةبارة  بـة مةسـةلةي ئـةوة قسـةي بكـةن كـة، ئايـا هةَلبـذاردن لةسـةر             
بنةماي داخراو بَيت يان كراوة بَيت، بةالًَم ئَيوة ر َيطةتان بةوة نةدا، من لـةو بـاوةر ةدام كـةوا هـيض جـؤرة ناكؤكيـةك لـة نَيـوان         

ذنان نية، لة والًَتَيكدا ئةطةر بَيتو بنةماكانس دميوكراسية  ضةسثاو بَيت، لـةو بـاوةر ةدام مـارس ذنـانين      دميوكراسية  و مارس
بة شَيوةيةكس باشرت دةضةسثَيت، سيستةمس داخراو سيستةمَيكة ناطوجنَيت لةطةَل دميوكراسية ، ئةوة بؤضوونس منة، ضونكة 

ةمانةوة، حزبةكان كةسانَيكس وا دياري دةكةن كةوا طوَير ايةَلن بـؤ ئـةوان، ئايـا    كةسانَيكس شارةزاو ثسثؤر ناتوانن بَينة ناو ثةرل
شارةزابَيت و ر ابردوو ثاك نةبَيت بَينة ناو دةزطايةكس طرنطس وةكو ثةرلةمانةوة، بؤية من ضاوةر وانس ئةوةم دةكرد كةوا لَيـرة  

بنـةما بـؤ هةَلبـذاردن داخـراو دةبَيـت يـان كـراوة، بـةاَلم          ئةمر ؤ مبانتوانيباية باس لةوة بكةين ئايا ئـةو سيسـتةمةي دةكرَيتـة   
 .ر َيطةتان ثَينةداين، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن 
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نوري، بؤئةوةي قسة بكةيت و رةخنة بطـري، ئَيمـةش حةقمانـة بَلـَيني كـة      . ئةو توهمةية  مةرروزة كاك د
هةندَيك جار بةمن دةَلَين بـة ثَيـس ثـةير ةوي     رٍِِةخنةكة  جَيس خؤي نية، وةكو هينةكةي كاك هيوا، خؤتان

ناوخؤ دةَلَيت ئةطةرلة ئةجندادا نة بَيت مناقةشة ناكرَيت، ئةطةر دةكةس تةقديري بكةن، ضونكة ثَيويست 
دةكــا  هــةمووي هــةموار بكرَيــت، ئةطــةر كــراوة بَيــت، نــةك بــةس ئــةو هــةمواري ضــوارةمة، لةســةرتاوة تــا  

ئةو ئيتيهامةي كة ليستس داخراو دميوكرا  نيـة، جـةنابت لـة ئـةو روثـا       خوارةوة، ئةوة يةك، دووةمينين،
ذياوي، ضةندين واَلتس ئةوروثا ئةوةتا هؤَلةندا تا ئَيسـتاش سيسـتةمس هةَلبـذاردنيان داخـراوة، لةبـةر ئـةوة       

 .يةعنس حةق نية بةم شَيوةية هني بكرَيت، رةرموو جوابس بدةوة قةيناكة
 :نسنوري مجيل تاَلةبا.بةر ٍَِيز د

 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
بةداخةوة ضاوةرِِوانس ئةو ئيتيهامةم نةدةكرد لة جةنابتةوة، كةوا من ئةطـةر ر ايـةك دةربـرب م بـةم شـَيوةية      
وةاَلم بدرَيمةوة، ئةوة ر ايةكةو بؤضوونَيكة دةري دةبر م، مـن بـة شـَيوةيةكس طشـتس ئـةو شـتةم كـردووة، لـة         

ةي كةوا حزب بااَل دةستة، ئةو ثر ؤذةيةي كةوا ئَيستا كةوتوةتة بةر دةستمان واَلتانس وةكو ئَيمةدا لةبةر ئةو
ثَيشرت ئامادة كراوة لة اليةن مةكتةبس سياسس هةردوو حزبس دةسةاَلتدارةوة، ئَيمـة لَيـرة نـاتوانني كـةوا لـة      

وةية واقع حاَلةكـة،  ضوار ضَيوةي ئةو ثر ؤذةي كةوا لةوَي ثةسةند كراوة، لَيرة كةوا ئَيمة تاوتوَيس بكةين، ئة
 .واقيعة تاَلةكةي كة ئَيمة تيايدا دةذين،سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن 
من بؤ دَلنيا بوونس جةنابت، بـؤ ئاطـاداري ئةنـدامانس ثةرلـةمان و ر اي طشـتين، بـة ثَيضـةوانةي ئـةو ر ةئـس          

س ذنـان، ئـةو داوا كاريـةيان    جةنابتة، ئةسلس خؤي لَيرة رةئس دانس ثةرلةمان، ليذنةي داكؤكس كـردن لـة مـار   
كرد، ئَيمة بردمانة مةكتةبس سياسس ومتان داوايةكس وا هةية، لةبةر ئةوة رٍَِِيذةي ئةنـدامانس ثةرلـةمان لـةو    

ي ئـةو دوو حزبةيـة، ئَيمـة بردمـان ومتـان ثر ؤذةيـةكس وا       %25يـة يـةعنس لـة    % 80دوو حزبة نزيكةي لـة  
ةوان بـَين رـةرزي لةسـةر ئَيمـة بكـةن، ديراسـةتس بكـةين،        هةية حةز دةكةين ثشـتطريي لَيبكـةن، نـةوةكو ئـ    

لَيرةوة لةاليةن ليذنةي داكؤكس كردن لةمارس ذنانةوة، دواتر لة ثةرلةمانةوة، ئةو مةوزوعـة هاتـة ثَيشـةوة،    
لة اليةن ليذنةي ثر ؤذةي دةسـتورةوة، كـة ئـةوةيان خسـتوة نـاو هينةكـةوة، يـةعنس بـةبَس ئـةوةي داواكـاري           

لَيرة وتومانة، لة ناو ثةرلةماندا، لة ناو كؤمةَلطاي مةدةنيدا ئـةو داوا كاريـة هةيـة، مةكتـةبس     هةبَيت، ئَيمة 
سياســس بَيجطــة لــة مةســئوليةمتان لَيــرة، ئةنــدامس مةكتــةبس سياســني، تــةر ان كــردووة لــةوَي، وتومانــة    

ستس يةكيةتس، ليستس ئةوانين ثشتطرييان كردووة، سوثاسيان دةكةين، ئةو ثشتطريية وا دةكا  ئةندامانس لي
ثارتس لة ثةرلةماندا برٍِِياري حزبةكةيان بةهةند وةربطرن، لةطةَل بؤضـوونس خؤيـان، ر َيـزم هةيـة تةبعـةن،      
يةكَيك هةية عةكسس ئةوة بَيت و دةتوانَيت بَلَيت،  بةاَلم كة ليستس يةكيةتس يـة يـان ثارتيـة، قيادةكـةي وا     

لةطـةَل بـريو بؤضـوونس و رؤشـنبريي خؤيـدا بطوجنَيـت ئـةوة         قراردةدا ، ئةطةر لةطةَل ويستس خؤي بَيـت و 
دةبَيـت تـةنزيم بكرَيــت، لةبـةر ئــةوة وانيـة كــة مةكتـةبس سياسـس ثــارتس و يةكيـةتس رــةرزي لةسـةر ئَيمــة         
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كردبَيت، كاك حممد حكيم، بةر استس نوقتةي نيزامس هينتان كرد بة جدي لة مةوزوع دةردةضن، هةريةكـة  
ةي نيزامس نادةم ئةمر ؤ، نة كاك حةمة نة نازناز خان عـةروم دةكـةن، كـاك حممـد     دَيت رةئيةك بدا ، نوقت

 .حكيم دةرضووة، كاك خورشيد، رةرموو، عةروةن نةمديتس كاك حممد حكيم، رةرموو
 :بةر َيز حممد حكيم جبار

 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
 .بسم اهلل الر ن الرحيم

 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
 .ا  نوقتةي نيزامس هةية، كاك هيوا رةرموورةرموو، كاك جن

 :بةر َيز هيوا صابر ا د
 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

من تكام واية لة جةنابت وةكو سةرؤكس ثةرلةمان زؤر بة ئةعصابَيكس ساردو بـة هَيمنانـة مناقةشـة بكـةي،     
يشـس قسـةبكةي لةسـةر    لة ر استيدا ناعةدالةتية، تـؤ منةصـة  لةبـةر دةمدايـة، ئَيمـة قسـةيةك دةكـةين دان       

قسةكامنان و ئَيمة قسةنةكةينةوة، بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان ئَيمة مارس خؤمانة لةسةر هـةر قةزيـةك قسـة    
بكــةين، خــؤ ئةمــة جةلســةيةكس سياســس نيــة، ئــةو رــةرزي بكــا  بةســةر ئــةوةيا، مــن بةر اســتس ئــةوةي كــة  

انةية، ئـةوة نوقتـة نيزامـس دةوَيـت، لةبـةر      جةنابت دةيَلَيس من نوقتة نيزامس وةرناطرم، هـةر ئـةوة ثَيضـةو   
ئةوة من بةر استس ئيحتريامةن بؤ برايةتس خؤشس جةنابت، زؤر جار دةَلَيس كاك راَلن و كاك راَلن، خؤ ئَيمة 
مةعرةكـةمان نيـة، رايةكــةو جـةنابت بَلــَس راي ئـةوة وايــة، ر اي وايـة، تـؤ ضــةند ر اكـةي خــؤ  بـة ئةســتؤث         

رتي دةزامن، منين بةراستس قةناعةمت واية، ئريادةيةكس حيزبس هةية لة ثشـتس  دةزانس،من زياتر بة ئةستؤث
 .مناقةشةكردنةكانةوة

 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
زؤر تةبيعية كاك هيوا، جةنابت تةنها هةر ئةمر ؤ ضـوار جـار، ثَيـنج جـار بـةناوي نوقتـةي نيزامـس قسـة          

ووة، يةعنس زؤر تةبيعية، حةقس خؤتة قسـةي  كردووة، جطة لةوةش دووجارين ناو  نووسراوة قسة  كرد
خؤ  دةكةي، بةاَلم منين لَيرةدا رةئيس جةلسةمة، قسـةيةكين بَيـت توهمـة بَيـت، نار اسـت بَيـت، حـةقس        

نـوري دةَلَيـت ئـةوة مةكتـةبس     .خؤمة رةئس خؤم بَلَيم، خـؤ نـةم وتـوة ئـةو رةئيـةم رـةرزة لةسـةرتان كـاك د        
 .عةكسةكةي راستة مةجبورم بَلَيم وانية، رةرموو نازناز خان سياسس واي كردووة، من خؤم تَييدامة،

 :بةر َيزنازناز  حممد عبدالقادر
 .بةر َيزسةرؤكس ئةجنومةن

نوري، ضونكة بة خـؤي  .سوثاس بؤ ئةو دةررةتة زيادة كة بةمن درا، لةطةَل ر َيزي يةكجار يةكجار زؤرم بؤ د
م منين بةراستس حـةقس خؤمـة دييتـاع لـة خـؤم بكـةم،       دةزانَيت لةالي من ضةند بةر َيزو خؤشةويستة، بةاَل

ئةو تؤمةتةي كة جـةنابت طوتـت ئاراسـتةي ئَيمـة كـراوة، ئاراسـتةي منـين كـراوة، جـةنابيان دةَلَيـت ئَيمـة            
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ئةندامس طوَي رايةَلني، من بة ثَيضةوانةكةي ئةو ر ادةطةيةمن، من لةطةَل ئةوةي كة سةر بة ليستَيكم، بـةاَلم  
َس ساَل و شتَيكة من لَيرة ئيشم كـردووة وةكـو سـةرؤكس ليذنـةي ثـةروةردة و خوَينـدنس       زؤر سةربةستانة س

بااَل، ر ؤذَيك لة ر ؤذان حيزبةكةي من دةستس نةبةستوومةتةوة، ئةوانةي كـة ئيشـيان ويسـتووة، ئـين بكـةن      
َلكس زؤر ضاالكرت و لَييان نةزانيوة، لةوانةية ئَيمة كؤمةَلَيك تَيبينيمان لةسةر ئةو دوو حزبة هةبَيت كة خة

كاراتر بهَيننة ناو ثةرلةمان، ئةوةش جَيطاي زؤر دةست خؤشية، ئـةمر ؤ دةسـكةوتةكس زؤر طـةورة ئـةو دوو     
حزبة ثَيشكةشس طةلةكةمان دةكةن، كؤمةَلَيك طؤر ٍِانكاري زؤر طةورة، ئةوةي كة هةموو ر ؤذ باس لة رييتـؤرم  

تاييةكمان دانـاوة بـؤ كةمـة نةتـةوة بـةر َيزةكانس خؤمـان كـة        دةكةين، ئةمرِِؤ لةو ضوار خاَلةدا كؤبؤتةوة، كؤ
شــتَيكس زؤرطــةورةو دةســكةوتَيكس زؤر طةورةيــة، ثشــتطريميان لــة داواكــاري طــةجنانس خؤمــان كــردووة، كــة     
ــتس،       ــووة بةر اس ــةمانين ب ــوكةكانس نــاو ثةرل ــة بض ــةموو حزب ــاري ه ــة داواك ــس زؤر طةورةيــة ك ــكةو تَيك دةس

ر استس، ئةوة هةموو ر َيكخراوةكانس كؤمةَلطةي مـةدةنس و ذنـان بـوون كـة داوايـان      ثشتطريي لة ذنان كراوة بة
دةكرد ر َيذةكة زياد بكرَيت، ئةم دوو حزبةيةش بة هاناوة هـاتن و سـةرؤكايةتس ثةرلـةمانين ثشـتطرييةكس     

ة ضـوونس  هةميشة داكؤكس كةر بووة لة مارس ئاررةتان، يةعنس من نازامن ئةوانة ئايا هةمووي بةرةو ثَيشـةو 
جمتةمةعس كوردي نية؟، بؤية من دييتاع لـة خـؤم دةكـةم، مـن كةسـَيكس طوَيرايـةَل نةبوومـة، بـة ثَيضـةوانة          

نوري خؤي وةكو كةسَيكس بَس اليةن يان دةسـتةيةكس بـَس اليـةن هاتبَيـت، بـةس مـن       .لةطةَل ر َيزم لةوانةية د
تـاكو كـةمن ئيلتيـزامم هةيـة بةرامبـةر بـة       قة  ناَلَيم ئةو لةمن سةربةست ترة بووة لة كارو ضاالكيةكانس 

 .حيزبةكةي خؤم، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

 .كاك حممد حكيم، رةرموو
 :بةر َيزحممد حكيم جبار

 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
من سةرةتا زؤر دَلم خؤش بوو، قاعةكة رووناك بؤتةوة ئـةمر ؤ، لـةم ئـاخرو ئـؤخري تةمـةنس ئةنداميـةتس       

ثةرلةمان، ئـةمرٍِِؤ زؤر قاعةكـة روونـاك كراوةتـةوة، ئـةوة يـةك، دوو، لةسـةر ئـةو ماددةيـة مـن دوو           مان لة 
مالحــةزةم هةيــة، يةكــةم ثَيموايــة ئاســايية ر َي بــة تاكــة كةســين بــدرَيت ليســتَيك بَيــت، كوردســتان يــةك    

ةسـةري، ثـَيم   دائريةيةو كةسَيكين ثَيس خؤشة كةس لةطةَل خؤي شـةريك نـةكا ، تـاوةكو بيكةينـة مـةرج ل     
واية لة ئينتيخاباتس عَيراقين ئةو مارة درابوو كة شةخسَيك بؤ خؤي ليسـتس خـؤي هـةبَيت، ئَيمـة ئةطـةر      

ي كة هةندَيك لة خوشكانين ئيشارةتيان ثَيس كرد، دةستةبةر بَيت دةبَيــت، ئـةو لـة ضـوار     % 30مبانةوَيت 
ينمان كرد، بـةاَلم وةكـو مالحةزةيـةك ئَيمـة     كةمرتة بكةينة سَس كةمرت، ئةوةش ثَيمواية ضةند كةسَيكمان ه

كــة باســس ليســتس كــراوة دةكــةين مــن نايةمــة ســةر ئــةوةي كــة باســس كــةين يــان باســس نةكــةين، هــةروةكو   
موالحةزةيــةك ئايــا ضــي ليســتَيك كــراوة؟ ئــةوةي كــة لــةعَيراق بــوو نيمضــة كــراوة، لةوانةيــة هةنــدَيكمان    

َيـت؟ كـراوةي زؤر هـني هـةبَيت، يـاني رـةرع و رروعـي زؤرة،        ثشتيطري ئةوة بكةين، ئايا كـراوةي رَيـذةيي ب  
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حةقة وةكـو جـةنابت دةَلَيـي دة كةسـَيكمان لةسـةر شـَيوازَيك موتـةريق بـني و بيدةينـة ثةرلـةمان، ضـونكة            
لةسةر كراوةش ثَيم واية ناطةينـة نةتيجـة لـةنَيوان خؤمـان، كـة هامتـة سـةر قسـة لـةكاتي خؤيـدا حةمتـةن            

و لةطةَل واقعي ئةمر ؤي كوردستانين دةطوجنَي، قؤناغَيكـة كـة نيمضـة كـراوة بَيـت،      لةطةَل ئةوةي بةغداين 
هةم دةنط بة ليست بدرَيت و هةم لةناو ليستةكة ناخيب ئازاد بَيت، موالحةزةيةكي تـر هـةر بـؤ خوشـكان،     

ك كة كراوة ئةطةر كراوة بوو بة تةعليما  دةتوانرَي رَيذة دةستةبةر بكرَيت لة موحارةزاتي عَيراق لةليستَي
شةخصي سَييةم، ئةطةر ثياو بوو دةنطي زياتر هَينا بَيت دراوة بة ذن دةنطي ليستةكة دةدرَيتـة ئاررةتةكـة،   
بؤ ئةوةي رَيذةي ئاررةتان ثارَيزراو بَيت، موالحةزةيةك بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان، تؤ لَيرة حةقي خؤتة بة 

يشت لَي دةكةم، تةعقيبةكة  لةسةر كـاك ئـارَيز   حةقيقة  تةوزيح بدةي و تةعقيب بدةي و من دةستخؤش
لةطةَل رَيزم بؤي، ضونكة بر ياري هـةردوو حـزب ثشـت بةسـت بـةوةي كـةوا زؤرينـةي هـةردوو رراكسـيؤني          
خؤيانة، حـةقي خؤيانـة، بـةآلم ئيحتريامـةن بـؤ كةمينـة كـة رراكسـيؤنةكاني تـرن ئـةو تةعبرياتانـة بـةكار             

َيم لة بةرثرسَيك بوو، كة داواشم كردووة سيديةكة تةسجيل بكةم و بؤ نةهَينرَيت، بةآلم من لةو شةوانة طو
جةنابس بَينم، تةعبريَيك ثَيم وابوو لةسةدا نةوة  ئاواي لَي حاَلي بووم، وتي ثةرلـةمان بـةرزي كردؤتـةوة    

ة ثَيشنيارةكة، باسي ثَيشنيارَيكي كرد كة بةرزي كردؤتـةوة بـؤ هـةردوو مةكتـةب سياسـي، ئـا ئـةوا ثـَيم وايـ         
ئةطةر جةنابت لة رَيي خؤتةوة، من سيديةكة  بؤ دَينم، ثاشان جةنابت لة رووةكةي ترةوة بؤ بةرثرسـاني  

 .دةرةوة تةنبيها  بدةي كة رَيزو حورمةتي ثةرلةمان ثارَيزراو بَيت، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

تةوة، ئةطةر لةوَي قسـةيةك بكـةم   من ئةوةم نةبيستووة، حةز دةكةم ئةو سيدية ببينم، ثةرلةمان بةرز ناكا
بةناوي مةكتةبي سياسي قسة دةكةم، لةمةكتةبي سياسي خؤماندا، من تةصورم واية بةعةكسةوة وتةبَيـذي  
مةكتةبي سياسي دةَلَي ئَيمـة داوامـان لةسـةرؤكي ثةرلـةمان كـردووة كـة ئـةو هينانـة بـة هةنـد وةربطرَيـت،            

 .تاظطة خان رةرموو ئةطةر نوقتةي نيزاميت هةية
 : بةر َيز تاظطة حممد علي

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
سةبارة  بةو موناقةشاتانةي ئةمر ؤ و ئةو دةستكةوتانةي ئةمر ؤ، ثـَيم وايـة ئـةوة دةسـتكةوتي ثةرلةمانـة،      
ليذنةي ياسايي ثَيشنياري كردووة ئةمر ؤ لَيرة بة تةصديق كردن و بة دةنط دان دةبَيتـة دةسـتكةو  وةكـو    

مان، لةطةَل دةستخؤشيم بؤ هةر حزبَيـك كـة ثاَلثشـس ئـةو دةسـتكةوتانة دةكـا ، بـةآلم ئـةوة         بر ياري ثةرلة
دةســتكةوتي حــزب نييــة، دةســتكةوتي ثةرلةمانــة كــة ثةرلــةمان رَيــذةي ذن و دةســتكةوتي رَيكخراوةكــاني    

ــةتي     ــة هةَلمـ ــة كـ ــةي مةدةنيـ ــيَ     ( 95)كؤمةَلطـ ــة دةَلـ ــةرارمان دا، بؤيـ ــرة قـ ــة لَيـ ــردووة، ئَيمـ ــاَليان كـ م سـ
راستكردنةوةيةك زةرورية بكرَيت و دةستكةوتي ثةرلةمانة با نةخيةينة هةطبةي حزبةوة، زؤر داوا دةكةين 
هةميةنة و دةسةآلتي حزبي لةسـةر ثةرلـةمان دوورخبرَيتـةوة، ئَيمـة لَيـرة ئيقـراري بكـةين و خـؤش نييـة،          

 .سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
تة قســة بكـةي، بـةآلم ئـةوة نوقتــةي نيـزام نـةبوو، كـاك ئــارَيز       تاظطـة خـان رَيـزم بــؤ  هةيـة، حـةقي خؤشـ      

 .رةرموو
 :بةر َيز ئارَيز عبداللة ا د
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

بــةو ثَييــةي كــة نــاوي مــن هــا ، مــن رَيــزم بــؤ هــةموو ئــةو حزبانــة هةيــة كــة لــة ثةرلــةمان و لــةدةرةوةي  
َي لـة بةرذةوةنـدي خـةَلكي كوردسـتان، مـن ئـةوةم       ثةرلةمانن، بؤضوونيان لةسةر ئةوةية كة طؤر انكاري بكر

نةطو ، من طومت حزب حةقي خؤيةتي بر يار بدا  و ثشتيواني لةثرؤذةيةك بكا ، من باسي ئةوةم كرد كة 
يةكَيس و ثارتي ماناي ئةوة نيية كة خةَلكي تر ثشتيواني نةكردووة، من ثرسيارةكة ئةكةم كاتَيك حزبَيـك  

لَي بطريَيت و حزب ئةيكا  و ثةرلةمان نيية، كاتَيـك حزبَيـك ثَيشـنيار ناكـا  و      ثَيشنيارَيك ئةكا  رةخنةي
حزب ثَيشنيار ناكا  و ثةرلةمان نيية، باسي ئةوة بكةين، من روونكردنةوةم دا، ومت رةنطة تةوةقوع وابَيت 

م لـة جيــاتي  باسـيان كردبَيـت، مـادام يـةكَيس وثــارتي هـةردووكيان رازيـن، كةواتـة طؤر انكــاري بكرَيـت، بـةآل         
ثةرلةمان بر يار نةدراوة، ئةمر ؤ ئَيمة لَيـرة بر يـار دةدةيـن و دةشـتوانني بر يـار نـةدةين، ئـةو كةسـةي حـةز          
ناكــا  ثَيشــنيارةكةي هــةردوو حزبةكــة يــان حزبــةكاني تــرين بســةثَي، دةتــوانَي دذي دةنــط بــدا  ئَيســتا،  

بارودؤخةكــة، بــةرةو طؤر انكــاري، ئَيمــة ثَيويســتة دةستخؤشــي لةهــةر هــةنطاوَيك بكــةين بــةرةو باشــكردني  
بَيطومان تةقديري هةموو اليةك دةكةين، من بةش بةحاَلي خؤم رَيزي هةموو اليةك دةطرم كة ثشتيوانيان 

 .كردووة، ئةطةر نةشي كردبَيت رَيزي بؤضوونةكةي دةطرم، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .رةرموو باشة روونكردنةوةكة  جَيي خؤيةتي، مام خورشيد
 :بةر َيز خورشيد سليم شَيرة

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
تَيكـي زؤر غـةريب   قوضـا لةسةر مةوزوعي شَيوةي ئينتيخاب داخراو يان كراوة زؤر قسـة كـرا، لةاليـةك تـةنا    

% 30هةية لةاليةن بةعزَي برادةران، لةاليةك داكؤكي لـة مـايف ذنـان و ئاررةتـان دةكـرَي كـة رَيذةكـةيان لـة         
نةبَيت، لةاليـةكي تـر داوا دةكـةن كـة ئينتيخـاب كـراوة بَيـت، بـؤ بـري دةكةينـةوة ئايـا موجتةمـةعي             كةمرت 

بَينن لة % 30دَينن هةتاكو % 5خؤمان، كؤمةَلطةي كوردةواري ئَيمة، ئةطةر هةَلبذاردن كراوة بَيت، خوشكان 
% 30ت و نسبةتي ئاررةتانين لة ، داوا دةكةم ليسس كراوة بَي قوضهكؤمةَلطةي ئَيمة، لةبةر ئةوة ئةوة تةنا

ئـةوة ناكرَيـت، دوايـي ليسـس داخـراو بـةعزَي بـرادةر دةَلـَي          ضـه كةمرت نةبَيت، ئةمة خؤي لةخؤيدا تـةناقو 
دميوكراتية  نيية، بؤ دميوكراتية  نيية، ئةو ثةري مومارةسةي دميوكراتيةتة، لة زؤر وآلتدا عةيين ليست 

ئةمة شتَيكي تةبيعيشة، حزبةكانين زؤر تةبيعيية، ثةجنـةي ئيتيهـام   هةية، بؤ ئيال ئَيمة دةبَيت شاز بني، 
درَيـذ دةكــرَي بـؤ ئــةو دوو حزبـة ســةرةكية، ئــَي خـؤ ئــةو دوو حزبـة ســةرةكية خؤيـان رةخســاندية، دةبــَي       
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ميللة  ئازا بَيت دةنطيان نةداتَي، ميللةتي كورد دةنطي داوةتَي، كة ئةكسةرية  دَييَن بة تةبيعةتيان، ئَيستا 
مة لَيرة موناقةشةية، هةر برادةرَيك رةئيةكي هةية و اليةنَيكي تر رةئيةكي تـري هةيـة، حزبةكـةي مـن     ئَي

رةئيةكي تري هةية، بةَلَي من تةئيدي رةئيي حزبةكةي خؤم دةكةم، ئةوة زؤر تةبيعي ية، ئـةوة ناكـا  كـة    
قرتاحيان هـةبوو، ثَيـت باشـة    رةئيي حزبة، حزب ئيقرتاح دةكا ، بةَلَي هةردوو حزبي سةرةكي كؤمةَلَيك ئي

تةئييد بكة، ثَيت باش نيية تةئييد مةكة، ئةكسةرية  و ئةقليةتي ئَيرة هةموو دَييَن، كةسـين بـةزؤر بـة    
 .كةس ئيمزا ناكا ، بؤية من سةد لةسةد تةئييدي ليذنةي قانوني دةكةم، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس، طَيالس خان رةرموو

 :س حمي الدين حممد غريببةر َيز طَيال
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

من موداخةلةكةم لةسةر جؤري ليستةكة كة كراوة بَيت يـان داخـراو، بـةر َيزتان روونكردنـةوةتان لةسـةردا،      
 .زؤر سوثاس

 
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس، كاك كرخي رةرموو
 :بةر َيز كرخي جنم الدين نورالدين

 .ومةنبةر َيز سةرؤكي ئةجن
وةَلآل من ئيستييتسارَيكم هةية بةنيسبة  ئةو كؤتاييةي كة ديارة لة ليستةكة، نةخَير مـن ئيستييتسـارةكةم   
بؤ ئةوة نيية، با قسة بكةم، ئَيمة لةوانةية لة ئينتيخابـدا ثَيـنج كورسـي دانـراوة، ثَيـنج قائيمـة، دةشـزانني        

ون، هةريةكـةو يةكةمةكـةيان بـردةوة، ثَيـنج     ئةوة موغلةقة، ثَينج قائيمة مونارةسـةي كـرد، يةكـةميان ثيـا    
ثياو دَيت، دووةكةي دي لة كَي دَينن، دوو ذنةكة ضؤن تـةرتيب دةكـرَي، ئـةوة دةبَيـت حةلـةكي بـؤ بكرَيـت،        

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

دةَلـَي  ية بكا ، هةر قائيمةيةك بَيت، ئـةوة  % 30لةناو قائيمةكةدا ثَينجي يةكةمةكة دةبَيت مسؤطةري ئةو 
كة تؤ تةقـدميي قائيمةكـة دةكـةي نـابَي وابَيـت، بـةآلم  نةتيجـةي هةَلبذاردنةكـة ئـةوة ئـةمرةكي تـر رـةرز             

كةمرت بَيت، لـة نةتيجـةي   % 30دةكا ، مةوزوعَيكي ترة، بةآلم ئةو قائيمةيةي كة تةقديم دةكرَيت نابَي لة 
اك كـةمال ئـاخري كـةس قسـة دةكـا ، كـاك       هةَلبذاردن رةرق و جياواز دةبَيت كةم و زؤر مةوزوعَيكي ترة، ك

 .كمال.شَيروان قسة دةكا  و دوايي د
 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ــَيم يــةك لــة ثرنســيثةكاني دميوكراســية  هةَلبذاردنــة، ئينجــا       مــن ثَيشــةكي بــةوة دةســت ثــَي دةكــةم، دةَل
ن بةشَيوةي نسيب بَيـت يـان بةشـَيوةي دائـريي بَيـت، ئةمانـة       هةَلبذاردن بةشَيوةي داخراو بَيت يان كراوة، يا

بةطوَيرةي هةَلبذاردنةكةية، بؤية ثرنسيثي هةَلبذاردن يةكَيكة لة بنةماكاني دميوكراسية ، ئَيمةش بؤ ئةو 
قؤناغة بةراسس ثَيويستيمان بة ليسس داخراو هةية، بةآلم مومكينة لة قؤناغَيكي تـردا طؤر انكـاري بةسـةر    

ي هةَلبذاردنةكاندا بَيت، هةروةهاش نامَينَيتةوة، دوو بة قةناعةتي من هةندَي لة بةر َيزان ئةنـداماني  شَيوة
ثةرلــةمان قســـةيان لـــةوة كـــرد كـــة حـــزب زاَلـــة بةســـةر ثةرلـــةمان، بةراســـس ئةمانـــة بةقةناعـــةتي مـــن  

ن كـة نوَينـةراتيان   تَيطةيشتنَيكي نادروستة، ضونكة ليستةكاني نـاو ثةرلـةمان تةمسـيلي ئـةم حزبانـة دةكـة      
دةكةن لة ثةرلةمان، زؤر تةبيعيية ليسـتةكاني نـاو ثةرلـةمان ئةطـةر ثرؤذةيـةك بَيـت بةنيسـبة  تةمـةني         
طةجنان يان الوان، بيبـةن بـؤ مـةكاتيب سياسـي حزبـةكان و داواي ثشـتطرييان لـَي بكـةن، مـن بةشـتَيكي زؤر           

ــةر خــاَليَ   ــةي حزبةكــة ئةط ــثَيرَي  سروشــس دةزامن و بةعةكســةوةش بةرنام ــةبَيت بةليســتةكةي رادةس كي ه
ئةمةي تةبـةني بكـا  لةطـةَل ثةرلـةمان بـة هاوكـاري لةطـةَل ليسـتةكاني تـر، ئةمـةش بةشـتَيكي تـةبيعين             
دةزامن، بؤية بة قةناعةتي من ئةم تَيطةيشتنة، تَيطةيشتنَيكي هةَلةية، لة هةموو دنياش ئين وكارةكان بةو 

ة رَيذةي ذنان ئَيمة نةمانويست بضـينة تةراصـيلةكة و زؤر بـة دةقيقـي     شَيوةية بةر َيوة دةضَيت، سةبارة  ب
كـة رـةرز بكةينـة سـةر     % 30ئةو مةسةلة موعامةلةمان كردووة، يةكـةمني نوقتـة ئـةوة بـوو زامـن كردنـي       

ئةحزابــةكان و ســاحَيب قائيمــةكان، ئَيمــة بــةو شــَيوةية دامانر شــتووة، وةكــو جــةنابت ئيشــارةتت ثَيــدا بــة    
ت بةيين ساحَيب قائيمـةكان و بـةيين كؤمؤسـيؤني بـاآل كـة بتـوانن ضـؤنيةتي تةسةلسـولةكان         تةنسيق دةبَي

كةيان بؤ دةكرَي، بةنيسبة  ليسس ضـوارةم، منـين لةطـةَل ئةوةمـة     % 30دابر َيذن بةو شَيوةيةي كة زامين 
 .كة ببَيتة سَي، لةبةر ئةوةي بؤ زامن كردني ئةو رَيذةية، سوثاس

 :ةنبةر َيز سةرؤكي ئةجنوم
 .كمال رةرموو. كاك د

 :كمال كةركووكي. د/بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس بؤ ئةو خوشك وبرايانةي كة بـة ئازادانـة بـريور اي خؤيـان دةربـر ي و جَيطـةي رَيـزة، زؤر قسـة         
وة هاتووة وةكو ئيشـارةي ثَيكـرا   لةسةر رَيذةي مَيينة كرا لةناو ليستةكان، لةحةقيقة  ئةو ياسايةي بةو شَي

بَيـت و ئـةبَيت زؤرتـر بَيـت، ئيحتيمالـة      % 30كـةمرت نـةبَيت، يـاني مانـاي ئـةوة نييـة ئـيال        % 30ئةبَيت لة 
حزبَيك هةية ئةتوانَيت رَيذةي ئاررةتان زياتر بكا  لة ثياوةكان لة ليستةكةي خـؤي، زؤر تةبيعييـة، بـةآلم    

ليستَيك، بؤية ئةو رَيذةية ميتةوةزيـةي هةَلبـذاردن تـةنزميي دةكـا ،      كةمرت نةبَيت لة هةر%  30ئةبَيت لة 
ياني بؤي ئةو واجبة، ثابةندة، ثَيويستة لةسةري بة شكَلَيك بَيت، ليسس هيض اليةنَيك كة تةقـدميي ئـةكا    

را، كةمرت نةبَيت، بةآلم زياتر ئةتوانَيت بيكا ، بةنيسبة  تاك باس كرا، ئةطةر هـاتو ئـةوة قـةبوَلك   % 30لة 
ئةو سيستةمة تَيك دةضَيت، ئةطةر دة قائيمة ها  بة يةك نةرـةرَيك يـان دوو نةرـةر، ئـةوة سيسـتةمةكةي      
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% 30تَيك دا، لةبةر ئةوة ئةو نسبةتة دابنرَي كة رةضاوي ئةوة بكرَيت بة ض حيساباتَيك حسابي دةكةي لـة  
ة باســكرا باســي حزبــةكان كــرا، رةطــةزي مَيينــة لــةو ليســتة نابَيــت كــةمرت بَيــت، بةنســبة  خــاَلَيكي تــر كــ  

تةعدايـةكين بـوو، مـن ئــيحرتامم بـؤ ئـةو بةر َيزانــة هةيـة كـة باسـيان كــرد، بةنسـبة  سـةرؤك حزبــةكان           
ــةيان دا و       ــان بــة حزبةك ــةي دةنطي ــة زؤرين ــةماوةري كوردســتان ل ــي كــة ج ــي رةئيس ــةو دوو حزب باســكرا، ئ

َيستا سةرؤك كؤمـاري عَيراقـة و شـةو ورؤذ لـة     بةخؤيان دا، يةكيان لة قائيمةي تةحالويف كوردستاني بوو، ئ
حةرةكةيةكي مةكوكيية بؤ بةرذةوةندي عَيـراق و دميوكراسـي و هـةرَيمي كوردسـتان، ئـةوي تريـان ئـةمر ؤ        
سةرؤكي هةرَيمي  كوردستانة رَيزدار كاك مسعود بارزاني، سةرؤكي ثـارتي دميـوكراتي كوردسـتان كـة لـةناو      

و لة دنيا لة حةرةكةتَيكة و شةو ورؤذ كاري بؤ ئةوةية دميوكراسـي جـَيطري    هةرَيم و لة عَيراق و لة ئيقليم
بَيت وئاشس هةبَيت، دميوكراتية  هةبَيت، ثَيكةوة ذيان هةبَيت، ئةم هةرَيمة بةرةو باشـرت و بـةرةو ثَيشـرت    

بـة هـةموو    بر وا ، لةبةر ئةوة ماناي ئةوة نيية كة لة خؤي رازي نيية ببَيت بة ئةنـدامي ثةرلـةمان، بـةآلم   
مةنتقَيك وةزعي ئـةو ئينسـانانة لَيـك بدةيتـةوة، ئـةمر ؤ نـاتواني بيبةسـتيتةوة لـة نـاو ثةرلـةمان، يـان لـة             
ئةجنومةنَيك كة تةنها ئيشَيكي مةحدود بكا ، بةآلم ئةمر ؤ هةموو ئةبينني ئين دةكـةن، لةبـةر ئـةوة مـن     

بن، يان لةو ئةجنومةني وةزيرانة بـن، باسـي    بةدروسس نازامن كة ئةوترَي لةخؤيان رانابينن لةو ثةرلةمانة
ئةندامي ثةرلةمان كرا كة بة قسـةي حزبـةكان دةكـةن، لـة حاَلـةتَيك ئةنـدامَيكي ثةرلـةمان كـة حزبةكـةي          
قائيمةيةك دروست دةكا ، نةك لة كوردستاني ئَيمة، لةهةموو كور ةي ئةرزي، كة بةرنامـةي بـؤ خـؤي دانـا،     

ةكةم ئةمةية، ئةطةر حزبةكـةم دةسـةآلتي هَينـا زؤرينـة لـة ثةرلـةمان بـوو،        ئيعالن دةكا ، دةَلَي من بةرنام
حكومةمت تةشكيل كرد بةم شكَلة كاردةكةم، لة حاَلةتَيك ئةندامي ثةرلةمان بـؤي نييـة طـوَي لـة بةرنامـةي      
حزبةكةي بطـرَي، ئةطـةر دذي دميوكراسـية  بَيـت، ئةطـةر دذي ياسـا بـوو، ئةطـةر دذي دةسـتوور بـوو، لـةم            

تانة بؤ كارَيكي ناشةرعي بؤ كةسَيك نيية، بـةآلم وا ئَيمـة هـةموومان ئيحتيامجـان بةوةيـة كـة شـتمان        حاَلة
رَير بكا ، طوَي لة حزبةكان بطرين، طوَي لة كؤمةَلطاي مةدةني بطـرين، طـوَي لـة تةجروبـةي وآلتـةكاني تـر       

  ئةندامي ثةرلةمان لة عالةمي بطرين و شس لَي رَير بني، بؤية ئةوانةي لة هةندَيك شوَين مةحاوةلة دةكا
خارجيدا دابرب َي، تةنها خؤي وةكو يةك شةخص كاربكا ، ئةمة لةبةرذةوةندي ثةرلةمانةكةماندا نيية، ئةو 
اليةنة بةياني خؤشي بَيتة ثةرلةمان وا ناكا ، بؤية من زؤر زؤر ثشتيواني مةشروعةكة دةكةم، بؤ نسبةتي 

شوور و سريانةكان كة ناوي هاتووة لة ياسـاكة ئـةو نسـبةيان بـؤ دانـاوة،      برا  توركمانةكان، بؤ برا كلدان و ئا
راستة رةنطة زؤر بَيت، بةآلم ثشتيواني لَي دةكةين، ئةمةش ضةسثاندني ثرنسيثي دميوكراسية لة هـةرَيمي  
كوردســتان، ئــةمر ؤ هــةمووتان بينيتــان ئينتيخابــا  لــة طشــت عَيــراق بــوو، شــوَينة كَيشــةدارةكان باشــرتين    

يان هَينا، ئـةو بـرا عـةرةب و توركمانانـة كـة لـة مةنتيقـةكاني خؤيـانن، زؤرينـةي دةنطيـان بـؤ ليسـس             دةنط
تةحالويف كوردستاني دا، ماناي واية لة كوردستان كاري باش كراوة، ئةتواندرَي ئازاد بَيت، رةطةز ئازاد بَيـت،  

كةين، تةمةنناش دةكةين ئةو برايةتي مايف منداَل و ئاررة  ثشتيواني لَي بكرَيت، ئةشبينني رؤذ بةرؤذ ئةي
و روحي ثَيكةوة ذيان و هاوكارية لةبةرذةوةندي ئةم هةرَيمةدا بَي، بةهةموومان نةواقصـي تـري هـةبَيت و    
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خةريك بني ضاكي بكةين، بةآلم بةيةك روح، بةيةك دَل كاربكـةين، بـؤ ئـةوةي ئـةو هةرَيمـة ثابةنـد بَيـت،        
 .، مايف ئاررة  و منداَلين تَيي ثارَيزراو بَيت، زؤر سوثاسبةهَيز بَيت، دميوكراسي جَيطري بَيت

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس، ئَيستا ئةو ماددةية زؤر قسـةي لةسـةر كـرا، تـةنيا مةسـةلةيةك هاتـة طـؤر ين، ئـةوين ئةوةيـة          

ك نزيـك  يةكـة مسـؤطةر بكرَيـت، هـةتا لـةوةش تؤزيَـ      % 30قائيمة ضوار كةسة، ببَيتة سَي كةس، بـؤ ئـةوةي   
دةبينةوة لةوةي كة دةَلَي يةكَيك حةقي هةبَيت بةتةنيا خـؤي هةَلبـذَيرَي، سـَي كـةس ئاسـانة رَيـك بكـةون،        
لكل حزب او رئة، ئةوةي كة بـةيين كورديةكـة و عةرةبيةكـة ئـةوةي كـة ريئةكـة تةرجومـة كـراوة، رةضـاو          

 .بكرَيت، بيخوَينةوة تاكو بيخةمة دةنطدانةوة
 :فىمصطعبدالكريم ابوبكر 

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي ضوارةم

 :هةموار دةكرَي و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة( بيست و دوو)لة ماددةي ( 1)بر طةي
هةر حيزب و ريئةيةك بؤي هةيـة ليسـتَيكي تايبـة  بـة خـؤي ثَيشـكةش بكـا  كـة نـاوي ثالَيوراوةكـاني           -1

كةمرت نةبَي و زجنريةي ناوةكان بـة  % 30َي رَيذةي ذن لة عَيراق تيا بَي، بةمةرج –لةسةر ئاسس كوردستان 
جــؤرَي رَيــك خبــا ئــةم رَيذةيــةي ذنــان دةســتةبةر بكــا ، بةمــةرجَي ذمــارةي ثــالَيوراوان لــة هــةر ليســتَيكي    

 .هةَلبذاردن لة سَي كةمرت نةبَيت
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عوني عةرةبيةكةي خبوَينةوة، رةرموو (ريئة)زؤر ضاكة ئةوة كورديةكة ضاك كراوة كردية 
 :بةر َيز عوني سعيد كمال بزاز

 :املادة الرابعة
 :من القانون وتقرأ كاآلتي( الثانية والعشرين)من املادة ( 1)تعدل الفقرة 

 –لكل حزب او فئة يف كوردستان تقـديم قائمـة خاصـة بهـا تتضـمن امسـاء مرشـحيها علـى نطـاق كوردسـتان           
من النساء و يتم ترتيـب أمسـاء املرشـحني بالشـكل الـذي      %( 30)ى نسبة ال تقل عن العراق على ان حتتوي عل

 .يضمن لثيل النسبة املذكورة للنساء يف الربملان على ان اليقل عدد املرشحني يف كل قائمة انتخابية عن ثالثة
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

سوثاس، كَي لةطةَلي نيية؟ بة كؤي دةنط قةبوَل دةخيةمة دةنطةوة، كَي لةطةَليةتي دةسس بَلند بكا  تكاية؟ 
كــرا، زؤر ســوثاس بــؤ هــةمووتان، ثريؤزبــايي لــة ذنــان و هــةموو رَيكخراوةكــاني ئاررةتــان و ذنــان و كضــان و 
ليذنةي داكؤكي كردن لة مايف ذنان و ئاررةتان لة ثةرلةماني كوردستان دةكةين، ئـةوة هـةنطاوَيكي طةورةيـة    

شــةوة ضــوونة، هةربـذين، ئــةو ماددةيــةي دواتــر ئاسـانة تــةواوي دةكــةين و بر يــار   و ثَيشـكةوتن و بــةرةو ثيَ 
 .بدةين كة ثشوو وةربطرين يان بيخةينة سبةييَن، رةرموو كاك عوني
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 :بةر َيز عوني سعيد كمال بزاز
 :املادة اخلامسة

 :من القانون و تقرأ كاآلتي( السادسة واالربعون)تعدل املادة 
الوىل خالل عشرة ايام بعـد صـدور املرسـوم االقليمـي بدعوتـه لالنعقـاد ويف حالـة عـدم         يعقد الربملان جلسته ا

 .صدور الدعوة اليه جيتمع تلقائيّا يف اليوم التالي النتهاء املدة املذكورة
 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابوبكر 

 :ماددةي ثَينجةم
 :هةموار دةكرَي و بةم جؤرة دةخوَيندرَيتةوة( 96)ماددةي 

رؤذدا دواي دةرضـووني مةرسـوومي هـةرَيمي بـؤ بانطهَيشـت      ( 10)ان يةكةمني دانيشـتين لـة مـاوةي    ثةرلةم
كردنــي ســازدةدا و لــةكاتي دةرنةضــووني بانطهَيشــتةكة بــؤي، ئــةوا لــة رؤذي دواي كؤتــايي ئــةم ماوةيــة          

 .كؤدةبَيتةوة
 

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

تةنها ئيعادةي صياغةية، بةشَيوةيةك كة  96ماددةكةين، ضونكة تةعديل كردني ماددةي  ئَيمة لةطةَل دةقي
لةطةَل ياساي سةرؤكايةتي هةرَيم بطوجنَي، ضونكة ئةو دةسةآلتة كـاتي خـؤي بةسـةرؤكايةتي هـةرَيم دراوة،     

 .زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

دةخيةمة دةنطةوة، كـَي لةطةَليـةتي دةسـس بَلنـد بكـا ؟      ثَيويست بة موناقةشة ناكا  ئةوة شتَيكي رؤتينية، 
كَي لةطةَل دانيية؟ بة كؤي دةنط ماددةي ثَينجين ثةسةند كرا، بيخةينة سبةييَن دانيشتنةكة يان نا؟ باشة 
سبةييَن، لةبةر ئةوةي بَيجطة لةوةش سبةييَن خوَيندنةوةي يةكةم بؤ بر يارَيك، ثرؤذةي بر يارَيك دةخةينـة  

كار بؤ ناوضةي طةرميان، ئةوةش داواكارييةكي  خةَلكي طةرميانـة، سـبةييَن باسـي دةكـةين بـة ض      بةرنامةي 
قؤناغَيك رؤيشتووة تا بؤتـة ثـرؤذة، سـبةييَن خوَيندنـةوةي يةكـةمي بـؤ دةكـةين، بـة ئومَيـدي ئـةوةين لـة            

بر يـارةي طـةرميان   هةرتةي داهاتوو لة دانيشتنةكامنان بـؤ ثةسـةند كردنـي ياسـاي ثارَيزطاكـان، ثَيشـرت ئـةو        
 .سوثاستان دةكةين( 10ر30)ثةسةند بكةين، كؤبوونةوةكة دوا دةخةين تا سبةي سةعا  

 

  
  

                                                                                                                                                                              
 

 عدنان رشاد ميتس(                كمال كةركووكي.د)ررست ا د عبداهلل                   حممد قادر عبداهلل
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 سكرتَيري ئةجنومةني نيشتمانيي    جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي        سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي
 عَيراق  -عَيراق                             كوردستان  –كوردستان        عَيراق                   –كوردستان   
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 ي نائاسايي(3) ذمارة ثرؤتؤكؤلي دانيشتين

 1/1002 /11 رَيكةوتي شةممةثَينض 

ئةجنومةني نيشتمانيي   19/9/9002رَيكةوتي  شةممةثَينج  رؤذي ثَين نيوةر ؤيي (10ر30)كاتذمَير   
 بـةر َيز  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةر َيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ئةجنومـةن و    كوردستاني عَيراق 

, بةر َيز ررست د ـد عبـداهلل سـكرتَيري ئةجنومـةن    , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)هللحممد قادر عبدا
 .ي خؤي بةست( 9002)ساَلي , دووةمخولي  نائاسايي ي(3)دانيشتين ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1229ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 90)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  

 ي(3)دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن بر ياردرا دانيشتين ذمـارةي  , جنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراقئة
/ 19ي ثـَين نيـوةر ؤي رؤذي ثَيـنج شـةممة رَيكـةوتي      (10ر30)دووةمي هةَلبذاردن لـة كـا    خولي  نائاسايي

 :بةم شَيوةية بَيت دا 9/9002

ردني ثرؤذةي ياسايي هةمواركردني ضوارةمي ياساي بةردةوام بوون لةسةر خستنةر وو و طيتتوطؤك -1
ي هةمواركراو كة لةاليةن ذمارةي 1229ي ساَلي (1)عَيراق ذمارة  –ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان 

 .ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 :انيشتنةكةمان دةكةينةوة، بةرنامةي كاربةناوي طةلي كوردستان، د

بــةردةوام بــوون لةســةر خســتنة روو و طيتتوطــؤ كردنــي ثــرؤذةي ياســاي هــةمواركردني ضــوارةمي ياســاي   -1
ي هـةموار كــراو كـة لــة اليـةن ذمــارةي    1229ي سـاَلي  1عَيـراق، ذمــارة  -ئةجنومـةنس نيشـتمانيي كوردســتان  

 .ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة
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سةرةتا دةمةوَي ئةوة بَلَيم كـة دوَيـين لـة كؤتـايي دانيشـتنةكةماندا، بامسـان كـرد كـة ئـةمر ؤ خوَيندنـةوةي           
يةكةمي بر يارَيك دةكةين بـؤ مةنتيقـةي طـةرميان، بـةآلم لـة رووي ياسـاييةوة وتيـان ئـةوة دانيشـتنَيكي نـا           

اية هـني، بؤيـة نامانـةوَي ئـةوة بكـةين و لـة       ئاسايية، دةبَي لة بانطهَيشتةكةدا ئاماذةي ثَيكرابَي، ئينجا خبراب
كؤبوونةوةي نا ئاسايي داهاتوو ئينشـااهلل لـة كؤتـايي هةرتـةي داهـاتوو بـؤ طيتتوطـؤكردن و بر يـاردان لةسـةر          
ياساي ئةجنومةنس ثارَيزطاكان، ئةوين لة بانطهَيشـتةكان باسـي دةكـةين،  ئـةو وةخـس دةخيةينـة بةرنامـةي        

تيهام بكرَيني بةوةي كة ثةير ةوي ناوةخؤمان شكاندووة، ثَيشَيل كردووة، بؤية لـة  كار و ئةوانة، نامانةوَي ئي
هينةكامن داواي لَيبؤردن دةكةم كة باسم كرد و ناتوانني ئَيستا هيين بكةين، داوا لة لَيذنةي ياسايي دةكةين 

 ةم لةسةر دوو، سَينكردنةوةيةك بدبَين لة شوَيين خؤيان دابنيشن، هةروةها حةز دةكةم ئيجازةم بدةن روو
يةعين بة حةقيقة  دوَيين لة دانيشتنةكاندا زؤر موناقةشة كرا، رةنطة طيتتوطؤكان هةندَي جـار لـة    ،نوقتة

تــةوةري تةبيعيـــدا دةردةضـــوون، تيكــرار دةبوونـــةوة و شـــت دةكـــران، قســة زؤر دةكـــرا، ئـــةمر ؤ هةنـــدَي    
ةطـةَل راسـس هةَلوَيسـتةكامنان و قسـةكامنان     رؤذنامةنووس باسي دانيشتنةكاني دوَينَييـان كـردووة، رةنطـة ل   

كةم و زؤر رةرقي هةبَي، مةسةلةن من قة  نةموتووة ثرؤذةي ياسايي دةبةمـة مةكتـةبي سياسـي و هـني و     
ئةوانة، و لة حةياتي خؤمشدا غةيري ثرؤذةي دةستووري هـةرَيمي كوردسـتان، هـيض شـتَيك لـة رَيطـةي مـن        

ثارتيشـةوة، لةبـةر ئـةوةي رراكسـيؤني خؤيـان هةيـة، رراكسـيؤن        نةضوويتة مةكتةبي سياسي يـةكَيس، هـي   
مةسئولة لةوةدا، مةسئولي رراكسيؤن هةية و تةبيعيشة زؤر، خةَلك ثَيـي وايـة مةكتـةبي سياسـي دوورة لـة      
سياسية  ئةوة ليسس يةكَيتيـة و ئـةوة ليسـس ثارتيـة و ئـةوة ليسـس كؤمةَلـة و ئـةوة ليسـس يـةكطرتووة،           

ةريةكـة، كاكـة حةمـة لَيـرة نـةبَي نةسـرين خـان مـةجبوورة بضـَيت و بَلَيـت ئـةمر ؤ لـة             ئةوانَين دةةضـن ه 
كؤبوونةوة وا كراوة و ئةو ثرؤذةية و باس دةكرَي، ئـةم بؤضـوونة سـةيرة، يـةعين كةئةنـةهو بـة بـَي هـيض         
شتَيك مةكتةبي سياسي ئاطايان لـَي نـةبَي، مـن بـةش بـة حـاَلي خـؤم غـةيري ثـرؤذةي دةسـتووري هـةرَيمي            
ــةعين         ــَي، ي ــةوة كراب ــة زاري من ــةر ل ــةية ئةط ــةو قس ــووة، ئ ــةوة نةض ــةن من ــة الي ــتَيك ل ــيض ش ــتان ه كوردس
دةرضووبَيت، ئةوة بة وازحيي ثَيتان دةَلَيم و، شتَيكين نووسراوة طوايـة، لةبـةر ئـةوةي ياسـا بـة داخراويـة،       

ووبَيت كة باوةر  ناكةم وا بَي، ياسا ناطؤردرَيت، ضؤن ناطؤر درَيت؟، ئةو قسةية ئةطةر من لة زمانيشمدا دةرض
ياسا دةطؤر درَي، بةآلم سيستةمي هةية، ياسا بةوة ناطؤردرَي ئةندامَيكي ثةرلةمان هةَلبسـَس و بـاس بكـا  و    
داوا بكا  شتَيك ياساكة لةوَي بطؤر درَي، ياساكة لة طةَل ئوصوَلي خـؤي دةطـؤر درَي، دةبـَي دة كـةس ثـرؤذةي      

ي خؤي وةربطرَيت و بَيتة ناو ئةجيندةي ثةرلةمانةوة و خوَيندنةوةي يةكةمي تةقديم بكا ، ثرؤذةكة رَيطا
بؤ بكرَي و دةنطي بؤ بدرَيت، بةآلم ياسا بة شكلَيك ناطؤر درَي تا لة ئةجيندةي ثةرلةمانـدا نـةبَي، ليسـتَيكت    

م بـةو شـكلةي   هةبَي، ضؤن دةكرَي من وتبم، ئةطةر واش بَيت ئةوة رةنطة غةَلةمت كردبَي لة تـةعبريدا، بـةآل  
كة نووسراوة من بةر اسس ثَيويست بوو ئةو روونكردنةوةية بدةم، ئومَيد دةكةم بـة ديقـة  تـر قسـةكامنان     
وةربطرن، داوا لة لَيذنةي ياسايي دةكةم لةو خاَلـةي كـة، لـةو مـاددةي كـة تـةواومان كـرد لـة مـاددةي دواتـر           

 .رمووندةست ثَي بكةين، موناقةشامتان بكةن، لة ماددةي شةش، رة
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 :مصطفىبةر َيز كريم ابو بكر 
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :هةموار دةكرَي و بةم جؤرة دةخوَيندرَيتةوة 92ماددةي 
سةرؤكي ثةرلـةمان يـان ضـةند ئةنـدامَيك ذمارةيـان لـة سـَي يـةكي ئةنـدامان كـةمرت نـةبَي، بؤيـان هةيـة              -1

بوونةوةكة تةنيا سةيري ئةو بابةتانـة دةكـا  كـة    بانطهَيشس ثةرلةمان بكةن، بؤ كؤبوونةوةي نائاسايي و كؤ
 .لة بانطهَيشتةكةدا ديار كراون

سةرؤك بؤي هةيـة لةسـةر داواي سـةرؤكي هـةرَيم، يـاخود سـةرؤكي ئةجنومـةنس وةزيـران بانطهَيشـت بـؤ           -9
 .بةستين دانيشتنَيكي نائاسايي بكا ، لة كاتي ثَيويستدا

لي يةكةم لة هةرتةي يةكةمي مانطي ئازار دةست ثَي دةكا ، تا ثةرلةمان لة ساَلَيكدا دوو خولي هةية، خو-3
كؤتايي مانطي حوزةيران، دووةميشـيان لـة هةرتـةي يةكـةمي مـانطي ئـةيلول دةسـت ثـَي دةكـا ، تـا كؤتـايي            

 .مانطي كانووني يةكةم
 

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :اآلتيو تقرد ك 92تعدل انادة : 6انادة 

لرئيس الربملـان او مـا ال يقـل عـن ثلـث عـدد أعضـاءه دعوتـه لالنعقـاد يف جلسـة غـري اعتياديـة و يقتصـر              -1
 .االجتماع على النظر يف املوضوعات احملددة يف الدعوة

عند للرئيس دعوته لالنعقاد يف جلسة غري اعتيادية بناءآ على طلب رئيس االقليم او رئيس جملس الوزراء -9
 .الضرورة

يعقد الربملان دورتني يف السنة، تبدأ االوىل يف االسبوع االول من شـهر أذار و تنتهـي بنهايـة شـهر حزيـران و      -3
 .تبدأ الثانية يف االسبوع االول من شهر ايلول و تنتهي بنهاية شهر كانون االول

 .عليها ملصادقةاال تنتهي الدورة اليت عرضت فيها املوازنة العامة لالقليم على الربملان اال بعد -9
 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة لةطةَل دةقي ماددةكةين و ئةو طؤر انكارييانةي كة بةسةر ماددةكـة هـاتووة بـةم شـَيوةية، بـة نيسـبة        

اسـايي  ياساي ثَيشرت ئةوانةي كة مايف ئةوةيان هةبوو داواي جةلسةي نائاسايي بكـةن، ثةرلةمانـة و ذمـارةي ي   
ئةنداماني ثةرلةمانة و سةرؤكي ئةجنومةنس وةزيرانة، ئةو طؤر انكارييـةي كـة لـة بر طـة يـةك كـراوة، يـةك،        
رَيذةي ئةنداماني ثةرلةمان طؤر اوة، لةيةك لةسةر ضوار كـراوة، بـؤ يـةك لةسـةر سـَي، و تـا زيـادكردني ئـةو         

مين مــايف ئــةوةي دراوةتــَي، ســةرؤكي رَيذةيــة بــؤ داوا كردنــي جةلســةي نائاســايي، دوو، ســةرؤكايةتي هــةريَ 
هةرَيم مايف ئةوةي دراوةتَي ئةوين داواي جةلسةي ئيستيسنائي بكا ، بة نيسبة  بر طة سَي و بر طة ضـوار،  
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بةر اسس ئةوةش تةحديد كردني جةلسةي ثةرلةمانة كـة دوو دةورةيـة، دةستنيشـان كردنـي دةورةكـان، كـة       
دةست ثَي دةكا ، دووةميشيان لة هةرتةي يةكةمي مـانطي ئـةيلول   يةكيان لة هةرتةي يةكةمي مانطي ئادار 

دةست ثَي دةكا ، جطة لـةوة ئةطـةر هـاتو ئـةوةي لـة بر طـةي ضـوارةمدا هـاتووة بـةو شـَيوةية، ئةطـةر هـاتو             
مةسةلةي بودجة هاتة طؤر َي، ئةوة موناقةشة لةسةر بودجة بةردةوام دةبَيـت، واتـة تةمـةتوع بـة عوتلةكـة      

و مةسةلةي بودجة موناقةشةي كؤتايي ثَي دَيت، ئةمة ئةو خاآلنة بـوو بةر اسـس كـة هاتووتـة     ناكرَي، هةتاك
 .ناو ئةو بر طةية، زؤر سوثاس

 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس، لة عةرةبيةكة رةقةرةي ضوار نةخوَيندراوةتـةوة، كـة دةَلـَي دةورة تـةواو نـابَي، ئةطـةر بَيـت و        

ةشـةي تـةواو نـةكردبَيت، تـاوةكو ئـةو كاتـةي كـة موصـادةقةي لةسـةر دةكـرَي، ئـةو            ميزانية  تيايدا موناق
ماددةية تةبعةن لة طؤر انكاريةكة وةكو كاك شَيروان باسي كرد لةو تةوةرانةية كـة باسـي كـرد، ثـَيم وا نيـة      

 .شتَيكي واي تَيدا بَي، ئةطةر كةسَيك رةئي هةبَي، ناوتان دةنووسم، رةرموو ضرؤ خان
 :رؤ علي  ة امنيبةر َيز ض

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
من تةنها لةسةر عوتلةكة موالحةزةم هةية، بةنيسبة  هةردوو دةورةي ثةرلةمانةوة كة لة مـانطي سـَييةوة   
دةست ثـَي بكـا  و لـة مـانطي بـا بلـَيني شةشـدا كؤتـايي بَيـت، بـة راي مـن ئةطـةر عوتلةكـة يـان يـةك وةرز                

و هةشت، يان ئةطةر هاتو هةشـبَيت عوتلةكـة لـة هـةردوو وةرزةكـةدا يـةكي        مبَينَيتةوة، تةنها مانطي حةرت
يةك مانط بَيت بةر اسس ضوار مانط زؤر زؤرة وةكو من بةر اسس بيستيشم لةو جةماعةتـةي كـة لـة سـويد     
طةر اونةتةوة، لة هةوَلي ئةوةدان ئةسَلةن عوتلة نةهَيَلن لةبةر ئةوةش عوتلةكةي ئَيمةش يـان بيَيتـة مـانط    

 .بة مانط، يان ئةسَلةن يةك مانط مبَينَيتةوة، تةنها مانطي حةرت و هةشت، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عادل رةرموو
 :بةر َيز عادل حممد دمني

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
بـذاردني  من ثَيمواية ئـةم مـاددة جَيطـةي ئَيـرة نييـة، لةبـةر ئـةوةي ئَيمـة قانونةكـةمان باسـي قـانوني هةل           

ثةرلــةماني كوردســتان دةكــا ، ئةمــة لــة ثــةير ةوي نــاوةخؤ، هةرضــةندة ئَيمــة دةســتوور تــا ئَيســتا ئيقــرار    
نةكراوة، ئةمة بةر اسس باسي دةسةآلتي ياسـادانان دةكـا ، نـةك هـةر ئـةو مـاددة، مـاددةي حـةوتين  هـةر          

ةسـةآلتي ياسـادانان دةكـا ، نـةك     بةهةمان شَيوة، ماددةي هةشتين بة هةمان شَيوة، من ثَيمواية بـاس لـة د  
ــريةي        ــدةر و دائ ــةح و دةنط ــةكاني مورةش ــي مةرج ــؤ  دةزان ــذاردن خ ــذاردن، هةَلب ــةتي هةَلب ــؤنيةتي ئالي ض
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ئينتيخابي و نيزامي ئينتيخابي و تـا دوايـي، ئـةوة تايبةتـة، بؤيـة مـن ئةطـةر غةَلـة  تَينةطةيشـتبم ئةمـة           
 .جَيطةي ئَيرة نيية

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
اك عادل تةنها ئةوةندةية، ئةوة كة ئينتيخابا  دةبَيت، لة قانوني ثَيشـوو رةئـيس وةزرا، لَيـرة لـة قـانوني      ك

ريئاسي، رةئيس ئيقليم بكا ، دةبَي ئيزارة بكرَيت، ثاشي هةَلبذاردن رةئيس ئيقليم داوا دةكا ، يان رةئيس 
ةي دانيشتنةكة دةست ثَي بكـا ، لـة قـانوني    وةزرا داوا دةكا ، ئةطةر زةروورة  بَيت و ئةوة نةبَيت، بؤ ئةو

ثَيشوودا نية، كة ئـةوةمان طـؤر ي، ئـةو خاآلنـةي تـرين كـة ئيجـاب دةكـا  لـة ناحيـةي لوغـةوي و ئةوانـة،             
 .خراونةتة ئةوة، كاك عبد الر ان رةرموو

 :امحد رضابةر َيز عبدالر ن 

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
مل هـةبوو، ضـونكة بـؤ منوونـة ئَيسـتا ئَيمـة لـة ثـةير ةوي نـاوةخؤي          ديارة منين هةمان ثَيشنياري كاك عـاد 

ثةرلــةمان، ثرؤذةيــةكمان هــةموار كــردووة، ئةطــةر ئَيمــة نــةمانتواني لــةو خولــةي خؤمانــدا ئــةو ثرؤذةيــة   
تةسديق بكةين بؤ نيزامي داخيلي ثةرلـةمان، ثةرلـةماني داهـاتوو لةوانةيـة طؤر انكـاري تـري بةسـةردابَيت،        

ن دةبَيت لةطةَل ئةو ثرؤذةيـة، لةهـةموو ثـرؤذة ياسـايةكة كـة دةبَيـت بـة ياسـا، دةقَيكـين دَيـت           واتة تَيطريا
كار بة هـيض ياسـايةك، دةقَيـك نـاكرَي ثَيضـةوانةي حوكمـةكاني ئـةم ياسـاية بَيـت، جـا لةبـةر ئـةوةي             : دةَلَي

شــَيوة جَيطــاي ئــةم  ئةوانـة كــة خــاَلي نيزامــي داخــيلني، ئةمــة ياســاي هةَلبذاردنــة، ثــَيم وايــة كــة بةهــةمان 
 .ماددةية بَيت، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ناصح.رةرموو د
 :رمضانناصح غيتور .د بةر َيز

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
منين هةمان رةئيم هةية، ئةم ماددةية لَيرة زيادة، بةم ثةيوةندي ياساي ثةرلـةمان دةربضـَيت، يـان ياسـاي     

ئةمة دياري بكرَيت، لةطةَل ئةوةشدا بة نيسبة  ئةطةر هـةر ئيسـرار بـوو كـة      ثةير ةوي ناوةخؤي ثةرلةمان
مبينَيتةوة، ثَيم واية ئةو ثشوودانة زؤر زؤرة، بة تايبةتي ئةوةي هةرتةي يةكةمي كة دةَلَي لة مانطي ئـازار،  

ووةرييـة،  ضونكة بة خؤي مانطي ئازار بريووةري زؤري تَيداية، تةقريبةن نيوةي مانطةكة هـةر عوتلـة و بري  
كةواتة من ثَيم واية لة يةكي مانطي شوباتةوة دةست ثـَي بكـا ، دوو مانطةكـةي هـاوين بـة حـوكمي ئـةوةي        
بــارودؤخي كوردســتان، يــان هــةر زروويف كوردســتان، ئــاو و هــةواي كوردســتان، كــةش و هــةواي كوردســتان،    

م وايـة شـوبا  بَيـت باشـرتة، خـولي      طةرمة، قبوَل بكرَي دوو مانطةكة مبَييَن، بة نيسبة  شـوباتةوة، مـن ثـيَ   
يةكةم ئةبَيتة ثَينج مانط، خولي دووةم ئةبَيتة ضوار مـانط، ئـةوة باشـرتة لـةوةي كـةوا مبَينَيتـةوة، لةطـةَل        

 .رَيز و سوثامسدا
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 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .نازناز خان رةرموو
 :بةر َيز نازناز عبدالقادر حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةنـدامان بانطهَيشــس  % 50ةرةي يةكـةم، مــن ثـَيم باشـة لـة جيــاتي سـَي يـةكي، نيـوة بَيــت، لـة         لةسـةر رةقـ  

ثةرلةمان بكةن، لة رةقةرةي سَييةمين من لةطةَل ئةوةدام و ثَيشرتين رةئيم لةسـةري داوة، بةراسـس مـن    
ن ثشـوو نـةبَيت،   دذي عوتلةي زستامن، ضونكة رةصَل، رةصَلي كاركردنة و ثةرلةمانين دةبـَي كـارا بَيـت، يـا    

ياخود تةنها مانطي يةك ثشووي زستان بَيت، كؤتايي ثَي بَيت، ضونكة مانطي سـَين نيـوةي خـؤي عوتلةيـة،     
 .ثَيويست بةو هةموو ثشووة ناكا  و طرانين لةسةرمان دةوةستَيت و طلةييةكي زؤريشمان هةية

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سارا خان رةرموو
 :ثريؤ  خضربةر َيز سارا 

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
تَيبينيةكةي منين لةسةر خاَلي سَييةمة، بة نيسبة  ثشووةكةوة، تَيبينيم لةسةر زؤري ثشووةكةية، نـةك  
كاتةكةي، ثشوو لة زستانيشدا هةر ثَيويستة لة سارديدا، لة ئاو و هةواي طةرميشدا هةر ثَيويستة، بةآلم كةم 

 .ت و ثشووي هاوينانين مانطَيك بَيت، زؤر سوثاسبكرَيتةوة، ثشووي زستانان مانطَيك بَي
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ظيان خان رةرموو
 :بةر َيز ظيان سلَيمان حاجي بشار

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
تَيبينيةكــةي منــين هــةر لةســةر كــاتي ثشــوودانةكةية، مــن ثــَيم باشــة هــةر وةكــو بــرادةران ثشــتيواني لــة  

ووي هاوينة بكرَيتةوة يةك مانط، ثشووي زسـتانةش بكرَيتـةوة يـةك مـانط، زؤر     بؤضوونةكةيان دةكةم، ثش
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حممد حاجي حممود رةرموو
 :بةر َيز حممد حاجي حممود

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةكَيك لـة هينـةكاني   وةلآل خؤي مةوزوعي ئةوةي كة لة جَيي خؤيةتي يان نا، خؤي ئةبواية ئةوة بةر اسس ي

طؤر اني نيزام داخيلي ثةرلةمان، ئةوة كؤمةَلَيك خاَل باس كراية، بةآلم بة نيسبة  خـاَلي ئـةوةي مةسـةلةي    
ثشووةكةوة، بةر اسـس ثشـووةكان زؤرن، ئـةو وةختـةي بـة تايبـةتي مـانطي سـَي، هـةموو ئـين لـة سـةرةتاي             
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ن بةيانيان زوو هةَلدةسس بـؤ كـار، عـةيين شـتة     ساَلةوة دةست ثَيدةكا ، دوو سةرةتاي ئين كردن وةكو ضؤ
ةوة دةست بةكار دةكةن، بة خؤشتان ئاطادارن، لةبـةر  5/1سةري ساآلن، لة هةموو دونيادا، لة ئةوروثاش لة 

ئةوة من ثَيم واية، وةختةكةشي وةختَيكي باش نية، جطة لةوة ضوار مانط بةر اسس زؤرة بؤ وآلتَيكي وةكو 
ي 2بـةكار كـردن هةيـة، مـن ماوةيـةك ثـَين ئَيسـتا لـة ثةرلـةماني ئـةَلمانيا، سـةعا             ئَيمة كـة ثَيويسـتمان   

ي شــةو؟، وتيــان ئَيمــة بــةردةوام ئــين دةكــةين، لةبــةر ئــةوةي  2شــةويان بــؤ مــن ديــاري كردبــوو، ومت بــؤ  
وةختةكامنان كةمة و مةعةدةل ئـين دةكـةين، لةبـةر ئـةوة ئَيمـة لـةم وآلتـة ثَيويسـتمان بـة ئـين  هةيـة،            

ر بكرَي ثشووةكان بكرَي بة دوو ثشووي يةك مانط، يةك مانط، ئةطةر سةري ساَل نـةبَي زةرةمانـة لـة    ئةطة
هةموو روويةكةوة، دةربارةي ئةوةي داواكردنس كؤبوونةوةي ئيستيسنائس، بة رةئس من نازامن بـؤ دةنطدانـة،   

بَيت كؤ ببَيتةوة، ياخود تةنها دة% 25،كاميانة ئةمة، بؤ دةنطدانة %25كة يان لة % 51بؤ دةنطدان  ئايا لة 
كؤبونةوةيةكــة، كؤبونةوةكــة ضــس دةكــا ، ئةطــةر جــةنابتان لةســةري قســة بكــةن، ر وونــس بكةنــةوة يــاخود  

 .ليذنةكة روونس بكاتةوة ئةوة شتَيكس باشة، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

 .ئَيستا رورسةتت دةدةمَس، كاك حامت رةرموو
 :جان بةر َيز حامت حممد حسن

 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
يـةمم   3ري ئةو بةر َيزانـة بَيـت، بـةاَلم هةميشـة لةطـةَل بر طـةي       طة ئةو بؤضوونةي منين بةهةمان جؤر ةن

، ضونكة وةكو ئةو 1/3ي شوبا  بؤ 1،  1/9لةو ماددةية، كة ثشووةكان بة تايبةتس ثشووي زستانة بكرَيتة 
ؤخــؤي ثشــووة، هــةمووي عوتلةيــة، عوتلــةي رةمسيــة و يادةكانــةو خــؤي ب 3بةر َيزانــة باســيان كــرد، مــانطس 

ي شوبا  دةست ثـَي بكـا     1مانط ثَيشنيار دةكةم، مانطةكةش لة  1بؤنةكانةو كارةساتةكانة، بؤية بكرَيتة 
 .، زؤر سوثاس1/3بؤ 

 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
 .شكرية رةرموو.د
 :شكرية رسول ابراهيم.بةر ٍَِيز د

 .ئةجنومةنبةر َيز سةرؤكس 
بةر استس ئةم عوتاَلنة لة هةموو دونيا ثةرلةمان عةوتلةي هةية،بؤتة نةريتَيكس عالـةمس، جـا مـن ثَيشـنياز     
دةكةم، ئةوةتا ئَيسـتا بةنيسـبة  زانكؤكـانس كوردسـتانةوة، مـانطس شـوباتيان البـردووة خسـتويانةتة مـانطس          

ــازارةوة، لةبـــةر ئـــةوةي عوتلةيـــةكس زؤرة، هـــةم بؤئـــةوةي دةرس    ــبة   ئـ و دةوريـــن نةرـــةوتَس، بـــة نيسـ
، مـن لةطـةَل مـانطس    3وة بكرَيت بة مـانطس   9ثةرلةمانين ئين و كارَيكس زؤرمان هةية، ئةطةر ئةو مانطس 

مانط، هةروةها بؤ سةري ساَلين لة هاوينةكةدا ئةو مانطـةي كـة زؤر    9سَيم، يةك مانط هةبَيت لة جياتس 
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، بـر وا بكـة دوو مـانط، مـانطس يةكـةم كـة دةكةوَيتـة نيـوةي         طةرمة، لةو مانطـة ثشـوو هـةبَيت، زؤر سـوثاس    
 .ساَلةوة مانطس ئةخريين

 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
 .ئاخري كةس عومسان بانس مارانس، رةرموو

 :عبداهلل باني مارانيعثمان بةر َيز 
 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

راستس، ئةمة لةسـةر ياسـاي هةَلبـذاردن،    زؤر سوثاس، سةرةتا منين تةئيدي ئةو رايةي كاك عادل دةكةم بة
هةموار كردنس ئةم ياساية دةكرَيت، ئةوة دةسةاَلتس تةنيتيزية بةر استس، جَيطاي لَيرة نية بةرةئس من، حةق 
ــةرَيم و ســةرؤكس      ــةاَلتس ســةرؤكس ه ــةلةي دةس ــةر مةس ــةموار كرابواية،لةس ــةكس تايبــة  ه ــة ثر ؤذةي بــوو ب

ةي ثةرلةمان، بةرةئس من لة دةسةاَل  و هةيبةتس مـن و هةيبـةتس   حكومة ، بانط هَيشت كردنس كؤبوونةو
ئةنــدام لةســةر  10ئةنــدامانس ثةرلــةمان كــةم دةكاتــةوة، ئةنــدامانس ثةلــةمان تــةنها ئةوةنــدةيان هــةبوو،    

ثر ؤذةي ئةوة ئيمزا بكـةن، ئَيسـتا ئـةوةش لـة ئةنـدام ثةرلةمانـةكان دةسـَيندرَيتةوة، ثَيموايـة ئـةوة ماريـان           
لةســةر مةســةلةي بةر اســتس ثشــوو باشــتَيكمان بــة ئــس دنيــان بضــَيت، يــةعنس خــؤ ئــةوة شــتَيكس    دةخــورَي، 

ئةســتةمدارة لــة دنيــا ثشــوو، بؤضــس ئَيمــة بــَيني لَيــرة دةســت كــاري بكــةين، بةتايبــةتس ئَيمــة دةورةكــةمان  
ةو خؤمـان  خةريكة تةواو دةبَيت، بؤخؤمان بيكةين، ئةطةر ئةوها بوايـة ثـَين ئـةوة ئـةوةمان بكردابايـة، ئـ      

 .تةواو دةبني ئينجا باسس ثشوو كةم كردنةوة دةكةين ، ثشووةكة هةروةكو خؤي بَيت، سوثاس
 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

زؤر سوثاس، كاك شَيروان، قسة  دةدةمـَس، بـةس مـن يـةك تـةعليقم لةسـةر تةوةرةيـةك هةيـة، دواي كـاك          
يـةعنس تيكـرارة لـة    % 20بةش بةحاَلس خؤم لـة  شَيروان جوابتان دةداتةوة، ئةوين لةسةر مةوزةعس، جارَي

هني، بةاَلم ئةوي كة باسس ثشوويان كرد، ثشـووةكة بطؤر َيـت، دوو، سـَس مالحـةزة دةبَيـت لـَيم قبـوَل بكـةن،         
سوثاســتان دةكــةم، يةكــةم، بةداخــةوة كــة ثةرلــةمان دوو، ســَس مــانطس مــاوة ئــةوجا ئــةو باســة دةكــةن، ئــةو  

ية جـارَي ثـَين مانطَيـك لَيـرة رةجامـان لَيكـردن كـة بَيـت، لَيـرة ثشـووي           حةقةتان نية بة حةقيقة ، دةبوا
زستان كةم بكةنةوة مانطَيك، زؤرينةيةكس زؤرتان قبوَلتـان نـةكرد، لةبـةر ئـةوة ئـةو حةقـة نابَيـت بدةينـة         
خؤمان بـؤ ثةرلـةمانس داهـاتوو قـرار بـدةين ثشـوويان كـةم بَيتـةوة، ئةطـةر بؤخؤمـان ئـةوهامان بكردبايـة،             

ــس، دووةم  قرار ــةو وةخت ــة ئ ــان بداباي ــان بؤخؤم ــك   : َيكم ــيض وةختَي ــووي نيــة، ه ــةمان ثش ــةرؤكايةتس ثةرل س
ثشوومان نـةبووة، لةهـةموو ثشـووةكان، مةطـةر بـة ئـين ضـوبَينةتة دةرةوة، ليذنـةي ياسـايس و ليذنـةكانس           

َيرة بووة، ئـةوةي  ترين، بة ثَيس ثَيويستس ئيشةكانيان، ليذنةي ياسايس ئةسلةن هةر ثشووي نةبووة، دائيم ل
ثشووي هةبووة ، تاكة تاكة بووة، غةدر لة خؤشتان دةكةن، كة بةو شَيوةية باسس دةكـةن، خـةَلك ثَيـس وايـة     
دةضن وةكومةكتةب دوو مانط دةضن ثاَل دةدةنةوة، ئةغلةبتان لَيرة دةوامتان هةية، لة دانيشتنس نائاسـايس  

مة هـةمووي سـةبةب نيـة، سـةبةبس رةئيسـس مالحةزةكـةي       دةوام دةكةن،لة ليذنةكان دةوام دةكةن، بةاَلم ئة
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من حةق نية بر يارةك بدةن، كة خؤتان ناطرَيتـةوة، زؤربـةتان ناطرَيتـةوة، ئـةوة بةر اسـتس تـةجاوزة لةسـةر        
مةجليسي داهاتوو، ئةوان بـا ئةنـدامان خؤيـان قـةرار بـدةن، تـةقيم بكـةن، بر يـار دان لةسـةر خـةَلكَيك كـة            

 .و ئةو حةقة، حةق نية بة خؤمان بدةين، كاك شَيروان رةرموو ئةطةر مةسةلةن وابَيت
 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
يةك لة مالحةزةكانس منين ئةوةي جةنابتة كة ئيشارةتت ثَيدا ئةوة بوو، ئَيمة ثَين مانطَيك طيتتو طؤمـان  

دانيشـتوونة دةنطيـان لةسـةر ئـةوةدا كةثشـووةكة       لةسةر كةم كردنةوةي ثشوو كرد،زؤربةي ئةو بةر َيزانـةي 
كةم نةكرَيتةوة، تةمةتوع بةهةموو ثشـووةكة بكـةين، مـةعقولين نيـة ئَيمـة لَيـرة دابنيشـني، ثشـوو رـةرز          
بكةين لةسةر ئةو دةورةي داهاتوو كة دَين، ئةطةر لة رةئس شةخسس ئَيمةش بثرسس ئَيمةش لةطةَل ئةوةينة 

وة، ئـةوة يـةك، دوو، لـة سـةيري مناقةشـةكان مـن وا هةسـت دةكـةم تَيكـةاَلو          ئةسلةن ثشوةكان كةم بكرَيتـة 
كردنةك هةية، بةينس قانونس هةَلبذاردن و قانونس بةر َيوةضوونس ئةجنومةنس نيشتيمانيي كوردستان، ئَيمـة  
ــاي       ــذاردنس تَيدايــة، هــةم ياس ــا ، هــةم ياســاي هةَلب ــةردووكس دةك ــة، تةمســيلس ه ــةم يةك ــايةي رةق ئــةو ياس

لـة جَيطـاي خؤيـةتس ،سـَي       َيوةضوونس ثةرلـةمانس كوردسـتانس تَيدايـة، بؤيـة ئـةم بر طةيـةي كـة هـاتووة        بةر 
ئةوةي كاك حةمةي حاجي حممود ئيشارةتي ثَيدا، بةر اسس مةسةلةي دةنطدان نيية ، مةسةلةي داواكردنـي  

ةر سَي،واتة ر َيذةكة زيـاد  دانيشتين نائاسايية لة يةك لةسةر ضوارةوة بة نيسية  ئةنداماني كراية يةك لةس
كرا، بة نيسبة  براي بةرَيزين كاك عومسان بانيماراني، ئةو دةسةآلتانة ئَيمـة لـة ئةنـداماني ثةرلـةمامنان     
وةرنةطرتووة، بةَلكو ر َيذةكةمان زياد كردووة،زؤر تةبيعيية سةرؤكي هـةرَيمين حـةقي ئـةوةي هـةبَيت كـة      

ةم دةسـةَلاتةي هـةبَي ،ئةطـةر سـةرؤكي حكومـة  هـةييَب ثَيويسـتة        لةكاتي ثَيويستدا و لة كاتي زةرورةتدا ئ
 .سةرؤكي هةرَيمين هةييَب، ضونكة سةرؤكي باَلاي ئةجنومةني وةزيرانة، زؤر زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .نازناز خان نوقتةي نيزامي هةية، رةرموو نازناز خان

 :بةرَيز نازناز عبدالقادر حممد
 .ةجنومةنبةرَيز سةرؤكي ئ

سةبارة  بةمةسةلةي ثشوو، ئَيمة سَي ساَلة داوا دةكةين بةنامـةي ر ةمسـي، بـة تـةوقيع كؤكردنـةوة، دكتـؤر       
كمال شاهَيدة هةموو سةرؤك ليذنةكان داواي تةعديل كردني ثةيرةوي ناوخؤمـان كـرد، يـةك لـةو بابةتانـة      

بوو،مـةنتقي ئـةوةش كـة جـةنابتان     كة لةوَي بَيطومـان ئـةو بةشـةي ثَيمـان دادةطـر  كةمكردنـةوةي ثشـوو        
بؤ خؤتان نةتانويست بؤ دةورةي داهاتوو دةتانةوَي، ئَيمة كاردةكةين بؤ طؤر يين سيسـتةم ، سيسـتةم   : دةَلَين

نة بؤ ئَيمةية نة بؤ ئةوانةي دواي ئَيمةش دةبَي،وة بةشَيك لةوانةي ئَيستا ئةندام ثةرلةمانن دةمَيننةوة بؤ 
ةطةر حاَلةتي زةرةمةندين هةبَي، ئةوة ئةوانين زةرةرمةند دةبن، لة دواييـدا  دةورةي داهاتووش، كةواتة ئ

من جارَيكي ديكةش ئةو مةنتيقةم باس كرد لَيرة، ئَيمـة ئَيسـتا تَيدةطـةين كـةمو كـور ي ثـةيرةوي نـاوخؤي        
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و دةبَي ئةوان ئَيمة و بةر َيوةبردني ثةرلةمان كة سَي ساَل و نيوة ئَيمة ئيشي تَيدا دةكةين، تا ئةوانين بَين 
وةكو ئَيمة سَي ساَل هةموو بةو تةجروبانة بر ؤن ئينجا دوايي تَيدةطـةن، بـةو خاويـةي كـة بـةر َيوة دةضـَي،       
ديسانةكة و جارَيكي ديكةش هةموار كردني ثةير ةوي ناوةخؤ نةبن، بؤية با ئَيمة تةجروبةيةكمان وةرطر  

نابي سـةرؤكي ثةرلــةمان، ئةطــةر يــةك دةقــة  لـة نةتيجــةي ئيشــي خؤمــان، مـن دوو منوونــة  بــؤ دَيــنم جــة  
مةجالي زياترم بدةيي، ئَيستا خـؤ  باسـي ئيـدارةي طـةرميانت كـرد كـة كَيشـةيةك هةيـة، ئةطـةر ئَيمـة لـة            
ثشوودا نةبووين دةكرا ئيشةكانيان بةر َيوة ببةين، ئةوة ثَيمـان نـاكرَي، مـن موسـائةلةي وةزيـري خوَينـدني       

تةوة و بؤ دوو مانط زياتر تَيدةثةر َي، ناشتوامن داواشـي لـَي بكـةم، ضـونكة     باآلم كردووة، وةآلمي مين نةداوة
دانيشتين ئاساييمان نية، بؤ منوونـة، هـةزاران منوونـةي ئـةوهامشان هةيـة، لـةالي ئَيمـة هةيـة، ئَيمـة وةكـو           

كـردووة   سةرؤكي لَيذنة، ئَيمة لةو دوو مانطة، زؤر راستة لةو دوو مانطة لة لَيذنةي هـةموو رؤذَيـك دةوامـم   
بة ثَينج شةممةكانيشةوة، هيض كَيشةيةكيشم نية، ئيشةكاني خؤشم ئةوةندةي ثَيم بكرَي دةيـر وَينم، بـةآلم   
ئةوةي ديسانةكةوة دةست و ثـَيم دةبةسـرتَيتةوة ناتوانيـت وةكـو ثَيويسـت ئيشـةكان بكـةي لـةو دوو مانطـة،          

ةين، ئايا مةعقولة ئـةو ثةرلةمانـة بـؤ مـاوةي     دوايي ئَيمة وآلتَيكني لة مةرحةلةي بنياتنان و ئاوةدانكردنةو
 .دوو مانط بةو شَيوةية بة نيوة كارايي ئين بكا ؟، خؤي كاتةكاني كة ئَيمة طلةيي لة خؤمان دةكةين

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 زؤر سوثاس، نوقتةي نيزاميةكة  كوا؟
 :بةرَيز نازناز حممد عبدالقادر

 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
سَي ساَلة داوامان كردووة تةعـديلي ثـةير ةوي نـاوةخؤ    : بؤ بؤ دةورةي داهاتوو؟، من دةَلَيم: يَيتجةنابت دةَل

ئـةو جةلسـةي كـة جـةنابت     : بكرَي و لةوَي جَيطريمان دةكرد، ئةو كاتةي زؤرينةي دةنطيشـي دةهَينـا، دووةم  
وتلـةي زسـتانةش هـةبَي،    داوا  كردووة كة كةم بكرَيتةوة، من يةك لـةو كةسـانة بـووم كـة طـؤمت نامـةوَي ع      

تةنانة  نةك تةنها يةك مانط، بؤية ئَيمة بةشَيكمان هـةروا بريمـان كردووتـةوة، ثَيمـان داطرتـووة لـة كـةم        
كردنةوةي، كاتَيك كة باسي ئيمتيازا  كراوة، ئَيمة لةطةَلدا نةبووينة، كاتَيك باسـي ثشـووةكان كـراوة، ئَيمـة     

ــدا نةبووينــة، كــاتَيكي باســي طؤر ان  ــدا بووينــة، بــةآلم   لةطةَل كــاري كــراوة، ئَيمــة لــة ثــةير ةوي نــاوةخؤ لةطةَل
 .بةداخةوة وةكو ثَيويست وةآلم نةبووة و، وةكو ثَيويست ئيشي بؤ نةكراوة

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

كةسـني، رةئيشـت بـة     111زؤر سوثاس، نازناز خان من جوابت نادةمـةوة، بـةآلم جـةنابت يـةكَيكي لَيـرة و      
ر تةئيدم كرد، داوام كرد نةك هةر يةك مانط بَيت، زؤرينةيةكي زؤر قبوَليان نةكرد، ناكرَيت ئةقلية  و زؤ

لةبةر جةنابت داوا  كردووة و دةَلَي وابـوو و وا بضـَيت، يـةعين قةرارةكـة ئةكسـةريةتة و منـين ملكةضـي        
 .ئةوامن، رةرموو كاك دلَير

 :بةرَيز دلَير حممد شريف
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 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
هةست دةكةم بة غةَلة  ئَيمة ئةو دوو ماددةية دةخوَينينةوة، بـاس لـة ثشـوو نيـة لـة طـؤر َي، ئةصـَلةن        من 

دةورةي ئينعيقاد، يةعين كؤبوونـةوةي  : كةليمةي ثشوو غةَلةتة ئَيمة لَيرة موناقةشةي بكةين، ضونكة دةَلَي
ة بـة تـةبيعي ئـةبَي خـؤي ئـين      ثةرلةمان لةسةرةتاي مانطي ئازار دةست ثَي دةكا ، ثشـوو ، ئـةو دوو مانطـ   

بكرَي، ئيشي لَيذنةكانة، ئَيمة ئةطةر طلةيي بكةين لَيذنةكان ئيشـيان نـةكردووة، لـة مـاوةي ئـةو دوو مانطـة       
نةك لةوةي ثشوومان هةبووة، مةرهومي عوتلة لَيرة غةَلةتة، كة باسي عوتلـة هـاتووة لـة طـؤر َي، دروسـتمان      

 .ن كردووة، ئةطةر نا نة عوتلةية و نة هيض لة طؤر َيكردووة، ئةمما لة الي ئَيمةوة دروستما
 

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كةمالين تةوزحيي هةية، رةرموو
 (:كمال كةركووكي.د)بةرَيز حممد قادرعبداهلل 

 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ردستان، كةوا تةسةور ئةمةوَي تةوزحيي بكةم كة لة ثَين ئَيوةي بةر َيز و ئةنداماني ثةرلةمان و خةَلكي كو

نةكةن ساَلَي ضوار مانط ثةرلةمان ئةر وا و لة ماَلَي ئةخةوَي، شس وا نية، وةكو بـةر َيز كـاك دلَيـر ئيشـارةي     
ثَيكرد، تةنها لةو رةترةية جةلساتي ثةرلةمان نابَي، سةرؤكايةتي لوجان و مةكتةبةكان لة شارةكان، ئةنـدام  

يعي خؤي ئةكا، ئةو ئةندامةي كـة لـةو رةترةيـة جةلةسـا  ناكـا ،      هةمووي دةوامي خؤي ئةكا، دةوامي تةب
لةو رةترةيةش لوجانةكان و ئةندامي ثةرلـةمان و سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان خـؤي حـازر دةكـا ، مـواد حـازر         
دةكا  بؤ موناقةشة لةو دةورةي كة دةكرَي، دةقيقةن ضي دةكا ، زؤر زؤر تةبيعية، بة نيسبة  ئةوةي ئةو 

رة هاتووة، بةالي من زةروورة كة لة قانوني ثَيشرت سةرؤكي هةرَيم، ئيشارةي ثَي نةكراوة، كة قانونةي كة لَي
ئةو رةترةي سةرؤكايةتي هةرَيم نةبووة و ياساي نةبووة تةواو بكا ، بةآلم ضونكة سةرؤكي  باآلي سوَلتةي 

َيمـة داوا بكـا  بـةو شـَيوة     تةنيتيزية تةبيعي مايف خؤيةتي كة هةبَيت لة حاَلةتي زةرورية ، لةناو ئـةم هةر 
ياساييةي كة ثةرلةماني بةر َيز موارةقة  بكا  و تةحقيقا  بكا ، بةآلم من حاَلةتةكة زؤر تةبيعي دةبَينم 

 .و لة جَيطاي خؤيةتي و بؤ ئَيوةي بةر َيزين ئةطةرَينينةوة و، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــَين    ــدا، كــاك    زؤر ســوثاس، ئــةو رةئيــة تــةرح كــرا دةَل ئــةو ماددةيــة زيــادة وةكــو كــاك كــةمال ئيشــارةتي ثَي
شَيروانين ئيشارةتي ثَيدا، ناوي سةرؤكي هةرَيم نةهاتبوو لة ثَيشدا، دووةمين، راستة لة نيزامي داخيليدا 
هةية دةَلَي ئةطةر ميزانةية لة موناقةشةدا بَيت، نابَيت ثةرلةمان ثشوو وةربطرَي، بةآلم ئةوة قانونة، دةبـَي  

ضَيتة قانون و بة قوةترت دةبَي و باشرت دةبَي، لةبةر ئـةوة ض هينـةكي ناكـا ، ئةطـةر بَلـَيني ئـةوةي ئيزارـة        ب
بكرَي بةو صيغةيةي كة هةية، بر طةيةكمان ثَيويستة، ئةو بر طة، ئةوين ئةوةية ناوي سـةرؤكي هـةرَيم لـة    

و ئيعادةبكرَيتةوة خراث نية، بؤية  سةرةتادا نةهاتووة، داخيلي بكةين، ئةواني ترين ئةطةر صياغةش بَيت
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ــايةك،       ــرَي بةياســايةك بــة ثــرؤذة ياس ــووي ثةرلــةمانين دةك ــابَينم و ئــةوةي ثش ــتَيكي وا ئــةوتؤي ن مــن ش
ئَيمـة  : تةقدميي بكةن ئةوانةي كة داوا دةكةن،  رانةوةسنت لةسةر ثةير ةوي ناوةخؤ، بةآلم من ديسان دةَلَيم

ة بدةينـة خؤمـان، وةكـو سـةرؤكايةتي قـة  هـيض لـة ثشـوويةكدا         دوو مانطمان ماوة و حـةق نيـة ئـةو حةقـ    
غيامبان نةبووة، لة داهاتووشدا من خؤم تَيدانيمة، بةآلم ئةو حةقة نـابَي بدةينـة خؤمـان، لةطـةَل ئةوةشـدا      
ئةطةر ثرؤذةيةك تةقديم بكةن، رَيطاي خؤي وةردةطرَيت و قةراري خؤتان دةدةن، ئةوانين مـولزةم دةبـن،   

 .نية، دةخيةمة تةصويتةوة، كاكة حةمة رةرموو ئةطةر هيضتان
 :بةرَيز حممد حاجي حممود

 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
خؤي مةوزوعةكة ئةوة نية ئَيمة قسةيةكةي ئَيمةية بةسةر ئةواندا هاتووة، ئَيمة ضوار ساَل طةيشتينة ئةو 

بؤ ئةوةي كـة ئَيمـة قـانون خـؤ      مانطة، قةناعةتةي كة ئةوةي ئَيمة غةَلة  بووة، ئةو ثشووة زؤرة ئةو ضوار
 .ساَلي تر دايدةنَين، زؤر سوثاس 30ساَل تر و بؤ  10بؤ خؤمان داينانَين، بؤ 

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

مادام ضةند كةسَيكن، ثرؤذةيةك تةقديم بكةن، ثرؤذةكة دةخيةينة بةردةم دار شتين ثةرلةمان لة دانيشتين 
 .يلي دةكةين، بةَلَي ظيان خانمانطي سَيدا ئةطةر قةرارتان دا تةعد

 :بةر َيز ظيان سلَيمان حاجي بشار

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
بة رةئي من ئةوة ثَيويست بة ثرؤذة تةقديم كردن ناكـا ، لَيـرة هـاتووة و ئَيسـتا موناقةشـةي دةكـةين، بـة        

 .تا خبرَيتة دةنطدانضةند كةسين ثشتطريميان كردووة و داوامان كردووة، بؤية بة ثَيويسس دةزامن ئَيس
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

لَيرة نةهاتووة ثشوو كةم كةينةوة وةكو كاك دلَير وتي، لَيرةدا لةبر طةكة نةهاتووة ثشوو كةم كةينـةوة يـان   
،قسةي 3،مانطي 10نا، لَيرةدا دةَلَي بر طةكة يةك يةك رةرقي هةية، لَيرةدا هاتووة ثَيشرت لةسةرةتاي مانطي 

رؤذ، ئَيستا  15ر ؤذي ثَيضَي  10با قسةكةي تةواو كةم ئينجا، ثَيشرت كردنةوةي دةورة كراوة بوو، دةكةم برا 
تةحديدي كردييـة دةَلـَي حةرتـةي يةكـةم بؤيـة ئـةوةي هَيناوةتـة ئَيـرة، ئـةطينا ئـةوة باسـي ثشـوو نييـة ،              

 .قانونَيكي هةية دةبَي قانونةكة بطؤر َيت ، رةرموو كاك دكتؤر ناصح
 :رمضانناصح غيتور . بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئامــاذة بــةوة دةكــا ، حةرتــةي يةكــةمي مــانطي ئــازار، خــولي يةكــةم دةســت ثَيــدةكا ، ئَيمــة ئــةَلَيني ئــةوة   
بطؤر درَيت، لة جياتي ئةوةي حةرتةي يةكةمي مانطي ئازار بَيت، با حةرتةي يةكـةمي مـانطي شـوبا  بَيـت،     

 .تةبيعيةمن ثَيم واية ئةوة زؤر زؤر 
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ئَيستا تؤ لة قانون شارةزاي، ئةوة تةعاروز ناكا  لةطةَل قانوني ثةرلةمان، كـة ثشـووي ثةرلـةماني تةحديـد     
كردووة؟ ئةوة باشرتين شـت ئةوةيـة، ئـةو ماددةيـة هـةر سـةحيب بكـةين، لةطـةَل لَيذنـةي ياسـايي ئـةوةمان            

لـرئيس الـوزراء دعـوة    )ني بكـا ، ئـةوين ئةوةيـة كةليمـةي ثَيشـرت      كردووة، يةكةم رةقةرة رةقة  ئةطةر ه
ئةوةندة ئيزارة بكرَيت ئةوانس تر دةستكاري نةكرَيت و ( لرئيس االقليم او لرئيس الوزراء: )دةَلَيني( اجمللس

 .وةكو خؤي مبَينَيتةوة، كاك زانا رةرموو
 
 
 

 (:زانا)خضربةر َيز قادر سعيد 

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةطــةر مةبةســت بــةس لــةم ماددةيــة ســةرؤكي هةرَيمــة، رةقــةرةي دوو ناَلَيــت ســةرؤكي هــةرَيم داواي           ئ

كؤبوونــةوةي دةكــا ، ســةرؤكي ثةرلــةمان لةســةر داواكــاري ســةرؤكي هــةرَيم، ئــةو شــتة لةرةقــةرةي يةكــةم 
ي داواكـاري  هاتووة، سةرؤكي ثةرلةمان بؤي هةية داواي كؤبوونةوة بكا ، جا بةهةر سةبةبَيك بَيت، بـة هـؤ  

سةرؤكي هةرَيمة، بة هؤي داواكـاري سـةرؤكي ئةجنومـةنس وةزيرانـة، بـة هـؤي قةناعـةتي خـؤي كـة هةيـة،           
كةواتة ئةو رةقةرةية ئةطـةر نةشـيَب رةقـةرةي دووةم، سـةرؤكي هـةرَيم، هـةر تةبيعيـة بـة ثَيـي رةقـةرةي           

 .يةكةم
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةسةآلتي سةرؤكي ثةرلةمانة، بةآلم داخيلي قانوني بكةين، ئةطـةر وا  ئةطةر بيكةينة قانوني راست دةكةي، د
نةبَيت سبةييَن ثَينض وةزير داوا بكةن، دةسةآلتي منة ديسان؟ نةخَير تةحديـد بكـةين، سـةرؤكي هـةرَيم و     
سةرؤكي ئةجنومةنس وةزيران، بؤ ئةوةي حزبَيكي تـرين ئـةوةي هةيـة مـن ئيسـتيغاللي بكـةم و دةسـةآلمت        

ر تةحديد بكرَي باشرتة كاك زانا، تةحديد بكرَي بؤ ئـةوة سـةرؤكي ثةرلـةمان لةبـةر رؤشـنايي      هةية، نةخَي
قانون ئـةو دةسـةآلتة بـةكار بَينَيـت، مـام خورشـيد وا بـزامن تـةواومان كـرد و ئـةو رةقةرةيـة هـني بكـةين،              

بكةنــةوة و  تــةواومان كرديــة وا بــزامن، باشــة، كــاك شــَيروان ئةطــةر مــواريقي تةعــديلي موقتةرةحةكــةتان   
 .عةرزي بكةن، رةموو كاك عةوني

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
وا بزامن ئةو ماددةيـة كـة صـياغةمان كرديـة، بـةرةقمي مـاددةي شـةش، زؤر زؤر ماددةيـةكي رَيـك و ثَيكـة،           

يان كردية، حـةقيان هةيـة،   رَيذةي ئةو كةسانةي كة داوا: لةبةر ئةوةي تةوزحيي هةموو شتمان كردية، يةك
ــة      ــبةكةي ل ــا  نيس ــةمان داوا دةك ــةرؤكي ثةرل ــة س ــةوةي ك ــاش ئ ــة % 1/9ث ــي  : ، دوو%1/3بوويت ــة وازحي ب

بنـاءآ علـى   :)ئيشارةمتان بةوة داوة كةوا سةرؤكي هةرَيم لةطةَل سةرؤكي ئةجنومـةنس وةزيـران، بؤيـان هةيـة    
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دةورةي ثةرلةمان بة وازحيـي تةحديـد كرايـة كـة      بة نيسبة : ئةو مارةيان هةبَي، سَي( طلب رئيس الربملان
بة نيسبة  ميزانية، بـة نةصـَيكي صـةريح ئيزارـةي     : لة ض كاتَيك دةست ثَي دةكا  و تةواو دةبَيت، ضوارةم

ماددةكة كراية، كةوا ثةرلةمان عوتلةي نابَي ئةطـةر هـاتو مـةوزوعي ميزانيـة هاتـة طـؤر َي، لَيـرة ئَيسـتا بـة          
بـرادةران باسـي ئـةوةي دةكـةن عةجـةبا مـةوزوعي عوتلـة هاتـة         : هاتة طـؤر َي، يـةك  رةئي من، دوو مةوزوع 

طؤر َي، ريعلةن ماددةكة باسي عوتلـةي دةكـا ، بـةس زمنـةن و بـة صـةراحة  نـا، بـةآلم ئـةو ثَيشـنيارة كـة            
ة دةيانةوَي ماوةي عوتلة كـةم بَيتـةوة، بـا خبرَيتـة دةنطدانـةوة، ئةطـةر دةنطـي نـةهَينا ئـةو وةخـس ماددةكـ           

 .بةرةئي من خبرَيتة بةردةم جةنابت و، زؤر سوثاس
 

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيروان رةرموو
 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
بـة قةناعـةتي مــن، بـة نيسـبة  رةقــةرةي يـةك و دوو، زؤر  تـةبيعي و زؤر ئيشــكالية  نيـة، دوو تــةغريي        

ــة،  ــيس تَيداي ــة      1/9بةس ــتا بوويت ــةن، ئَيس ــنائي بك ــةي ئيستيس ــة، داواي جةلس ــان هةي ــدامان بؤي ، 1/3ئةن
دووةمني رةقةرة، سةرؤكي هةرَيم ئيزارة كراية، يةكـةم و دووةم هـيض ئيشـكاليةتي نيـة، ئيشـكاليةتةكة لـة       

الوىل حيـدد اجمللـس يف اجللسـة ا   : سَييةمة، بة قةناعةتي من، هةر لةسـةر نةصـي ئةصـَلي مبَينينـةوة، دةَلـَيني     
، مةســةلةي ثشــووةكة دةمَينَيتــةوة بــؤ نيــزام مواعيــد دورات انعقــاده علــى ان ال تقــل عــن دورتــني يف الســنة

داخيلي، ئَيمة لة نيزام داخيلي ضارةسـةري دةكـةين، ئـةوةي ضـوارةمين لـة نيـزام داخيلـي هـاتووة، ئةطـةر          
 .نيزام داخيلي، زؤر سوثاسثَيتان باش بَيت ئةوةش هةر سةحب دةكةين، لةوةش ئيعتماد دةكةينة سةر 

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةي كة كاك شَيروان وتي موتةريقني هةموو ماددةكـة دةخةمـة دةنطـةوة، ئةطـةر دةنطيشـي نـةهَينا ئـةو        
 .وةخس دةيطؤر َين، كاك سةردار رةرموو

 :بةر َيز سردار صباح بؤزؤ هةركي

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
: ئـةوة زؤر هةَلةيـة، لةبـةر ئـةوة دةبـَي بَلَيـي      ( للرئيس)للرئيس دعوة، : دووةم دةَلَييةك تَيبينيم هةية، لة 

 لرئيس الربنان، لة ماددةي يةكةم نةمانطوتووة موختةصةراتي رةئيسي يةعين ضية، 
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

نَيك ئَيمـة دةريبكـةين،   لة كَيندةر لة قةوانني ئَيمة ناوي رةئيس بَيت يةعين رئيسي ثةرلةمانة؟ لةهةر قانو
: يةعين رةئـيس ثةرلـةمان، دواتـر دةَلـيَ    : رئيس، ثَيناسةكة دةَلَي: عيالقةي بة ثةرلةمانةوة هةبَيت كة وتت

 .، يةعين يةكةم رةئيسي ثةرلةمانة، وازحية زؤربناءآ على طلب رئيس االقليم
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 :بةر َيز مشسة سعيد

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ني ئةحوالي شةخسيمان، هةمووي بةو هةموو مـاددة موهيمـةوة هَينامـان، لـة رـرة      بةراسس ئَيمة ضؤن قانو

ذنية تةخسيسـمان كـرد، ئـةوةش واي لـَي هـاتووة، يـةعين ضـوار بر طـةي مـوهيمي تَيدايـة، كةضـي ئَيمـة بـؤ              
ثشوويةك ئةيهينني كورتي دةكةينةوة لة ثشوويةكدا، ئةطةر مةبستمان بَيت، من زؤر لةطةَل رةئيةكةي كاك 

َيروامن، مةبةستمان بَيت، مةبستمان ثشووةكة بَيت با هـةر ئـةو ماددةيـةي لـَي سـةحب بكرَيتـةوة، لةسـةر        ش
 .ئةواني تر بر ؤين و با هةمووي بةجارَيك سةحب نةكرَي، زؤر سوثاس

 
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

لةسـةر نيـة، لــة   ئـةو موالحةزةيـة  باشـة، رةقــة  ئـةم رةقةرةيـة جيــاوازة، هةنـدَي رةقـةرة هـيض خــياليف         
اعضـائه دعـوتهم النعقـاد جلسـة غـري      ، ثَيشرت ربع بوو، لرئيس الربملان، و ماال يقل عن ثلثرةقةرةي يةكةم، 

ئـةوة شـتَيكي تةبيعيـة، دةخيةمـة     اعتيادية، ختتص االجتمـاع علـى النظـر يف املوضـوعات احملـددة يف الـدعوة،       
دةسس بَلند بكاتةوة تكاية؟، رةرموون، كَي لةطةَلـدا   دةنطةوة، ئةو رةقةرةي دةخةمة دةنطةوة، كَي لةطةَليس

، يعين رئيس الربملان، دعوته النعقـاد  للرئيس: نية؟ دوو كةس لةطةَلدا نية، بة زؤرينةي دةنط قبوَلة، دووةم
ثَيشـرت رةقـة     جلسة غري اعتيادية بناءآ على طلب رئـيس االقلـيم او رئـيس جملـس الـوزراء عنـد الضـرورة،       

وو، ئَيستا رةئيسي هةرَيم داواي كرد، بؤي هةية داوا بكا ، كَي لةطةَل ئـةو رةقةرةيـة دةسـس    رةئيسي وزرا ب
هينةكة دوو ئيقترياحي هةية كـة  : بَلند بكا ؟، رةرموون، كَي لةطةَلدا نية؟ بة كؤي دةنط قبوَل كرا، سَييةم

يعقد الربملان دورتني : نووسراية ئةوة، ئةو رةقةرةية ئيلغا بكرَيت، لة نيزامي داخيلي تةعني بكرَي كة لَيرة
يف السنة، تبدأ االوىل يف االسبوع االول من شهر اذار، و تنتهي بنهاية شهر حزيـران، و تبـدأ الثانيـة يف االسـبوع     

، ئـةوة موقتـةرةحَيك هاتـة ثَيشـةوة، كـة ثشـووةكة       من شهر حزيران و تنتهي بنهاية شهر كـانون االول  االول
كـة نـةخَير ئيلغـا نـةكرَيت، لةبـةر ئـةوةي هينـة و موقتـةرةحَيكين هةيـة كـة            ئيلغا بكرَي، رةئيةك هةبوو

لَيـرة  : هةر ئةو رةقةرةية نةمَيين لَيرة، لة نيزامي ناوةخؤ موناقةشة دةكرَيت، موقتةرةحةكة دةَلَيني: دةَلَي
وةيـة ئـةوةي   ئيلغا بكرَيت، لةوَي لة ثةير ةوي ناوةخؤ موناقةشـة بكرَيـت، دةخيةمـة دةنطـدان، كـَي لةطـةَل ئة      

 .ئيلغا بكةين با دةسس بَلند بكا ؟، ضية نوقتةي نيزامي رةرموو
 :رمضانناصح غيتور . بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
كـةس باسـي كـردووة، ئـةبَي      10ئةوةي بتةوَي خؤ  ئةير وَيين، بةراسس وا نيـة، موقتـةرةحَيكي تـر هةيـة     

مانطي شوبا ، زؤربةمان باسي ئـةوةمان كـردووة، يـةعين ئـةوة      مانطةكان كةم بكرَيتةوة، بة تايبةتي لةسةر
 موقتةرةحَيكة ضؤن ئةَلَيي موقتةرةحي تر نية؟

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
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من شس خؤم رةرز ناكةم، طومت دوو موقتةرةح هةية، موقتةرةحَيك هةية ئيلغاي بكةين كة جَيي : ئةوةلةن
 موقتةرةحي دووةم، بامسـان نـةكرد، لةبـةر ئـةوة ثةلـة  كـرد،       نية، ئةوة ئةطةر دةنطي نةهَينا، ئةو وةخس

ئاخر برادةر جَيي كةم كردنةوةكةي جَيي ئَيرة نية، دوو جار بامسان كرد، ئةوة بة قانونة و دةبَي ثـرؤذةي  
قانونةكة رَيك خبرَيت، ئةوة رةقة  هينةكة، ئةطةر بَيت و ئةوةتان قبوَل نـةكرد كـة ئـةوة، ئـةو رةقةرةيـة      

موقتةرةحَيكيان ئةو رةقةرةية لَيـرة ئيلغـا بكـرَي و لـة     : موقتةرةحي هةية، وةكو كاك ناصح دةَلَي دوو، سَي
ثــةير ةوي نــاوةخؤ موناقةشــة بكــرَي، يــاخود بــة ثرؤذةيــةكي تايبــة  دايــدةنَين، بــةوةي كــة ثرؤذةكــة كــةم  

و بيطــؤر ين،  بكرَيتــةوة، يــان بطؤردرَيــت، موقتــةرةحي ســَييةمين ئةوةيــة كــة لَيــرة دةســتكاري بكــةين         
ئـةو رةقةرةيـة لَيـرة ئيلغـا بكرَيـت، ناكرَيـت هـةر        : موقتةرةحي يةكةم دةخةمة دةنطةوة كـة ئـةوين دةَلـيَ   

جارَي يةكَيك شتَيك هني بكا  و رابطرين، يةعين وةكو خؤي مبَينَيتةوة و تةعديل نةكرَي، كاك ررسةتين 
 .ئةوةي شةرح دةكا ، رةرموو

 :بةر َيز ررست ا د عبداهلل

 .ر َيز سةرؤكي ئةجنومةنبة
ــاددةي     ــتا ئيصـــدار نـــةبووة، ئةطـــةر تةماشـــاي رةقـــةرةي يـــةك بكـــةين لـــة مـ ــَين 92قانونةكـــة هَيشـ ، ثـ

حيدد اجمللـس يف اجللسـة االوىل مواعيـد دورات انعقـاده،     موقتةرةحةكة، هي قةديم، مةزمونةكة بةو شكلةية، 
مانطـة، شــةش مانطـة، تةحديـدي نةكرديــة،    ، ئـةوة ضــوار مانطـة، سـَي    علـى ان ال تقـل عـن دورتــني يف السـنة    

تةحديدةكة لة ثةير ةوي ناوةخؤ هاتووة، ئَيسـتا ئَيمـة بـة نيـازي ئـةوة بـني ثشـووةكة كـةم بكـةين، يـان بـة            
مةرهومةكي تر، مودةي دةورةي زياد بكـةين، ثةيرةوةكـة زيـاد بكـةين، عاديـة ئـةو ماددةيـة بـا وةكـو خـؤي           

 .مبَينَيت، زؤر سوثاس
 :ئةجنومةنبةر َيز سةرؤكي 

يةعين كاك ررسةتين مةقصةدي ئةوةيـة، ئـةو موقتةرةحـة خبةينـة دةنطـةوة، ئـةو رةقةرةيـة لَيـرة ئيلغـا          
بكرَيت و ئةوةكة زؤر وازحية، بة ثةير ةو دةتوانني ئيقترياح بكرَي، كـَي لةطـةَل ئةوةدايـة ئـةوة ئيلغـا بكـرَي       

كسةرية  ئيلغا كرا، رةقةرةكة ماوة، ئـةوةي كـاك   دةسس بَلند بكا  تكاية؟، رةرموو، كَي لةطةَلدا نية؟ بة ئة
ال تنتهـي الـدورة الـيت تعـرض فيهـا      : ررسة  خوَينديةوة دةمَييَن، ئةو موقتةرةحة تازةية ئيلغا كرا، ضوارةم

، ئـةوة لـة ئةصـَلي ماددةكـة، ئـةوةش تةبيعيـة، يـةعين هـةر         املوازنة العامـة لالقلـيم اال بعـد املصـادقة عليهـا     
ة موناقةشةدابَيت، ثشوو نية تاوةكو ئيقرار نةكرَي، دةخيةمة دةنطةوة، كـَي لةطـةَليس بـا    وةختَيك ميزانية ل

دةسس بَلند بكا ؟، رةرموو، كَي لةطةَلدا نية؟، هةر سَي رةقةرةكة، كاكة رةقةرةي نوَي ئيلغا كرا، قةدميةكة 
، بـةو شـكلة دةبَيـت،     92ي دةمَينَيتةوة، ئةوة ئـةو تعديلةيـة،  رةقـةرةي يةكـةم، يـةعين ئَيسـتا ئـةو مـاددة        

ــةم ــةوة، دووةم    : يةك ــتا خوَيندمان ــة ئَيس ــةوة ك ــؤي دةمَينَيت ــو خ ــتا    : وةك ــة ئَيس ــةوة ك ــؤي دةمَينَيت ــو خ وةك
حيـدد اجمللـس يف اجللسـة    : خوَيندمانةوة، سَييةم كة ئيلغا كرا رةقةرةي كؤني ماددةكة دةمَينَيتةوة كـة دةَلـيَ  

، ئـةوة ضـووة جَيـي، ئـةوةي ئَيسـتا ئيلغـا       تقل عـن دورتـني يف السـنة   االوىل مواعيد دورات انعقاده، على ان ال 
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كراوةتةوة، ئةوة لة جَييةتي، ئَيستا هةر ضوار رةقةرةكة، يةعين ئةوةي كؤنةكـة و لةطـةَل ئـةو سـَييةي كـة      
ئَيستا دةنطتان بؤي دا، دةخيةمة دةنطةوة، كَي لةطةَليس دةسـس بَلنـد بكـا  تكايـة؟، رـةرموون، كـَي لةطةَلـدا        

 .نية؟ كاك سةردار و سارة خان و كاك عادل، بؤ ماددةي دواتر تكاية
 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابو بكر 

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :ئيلغا دةكرَي و بةو جؤرة دةخوَيندرَيتةوة 50ماددةي : ماددةي حةوتةم

جطـة لـةو حالةتانـةي كـةوا      نيصابي بةستين ثةرلةمان بة ئامادةبووني زؤرينةي ئةنداماني تـةواو دةبـَي،  -1
ياسا زؤرينـةي تايبـة  دةخـوازَي و لـة كـاتي يةكسـان بـووني دةنطـةكانين ئـةو اليةنـة ثةسـند دةكـرَي كـة              

 .  سةرؤك دةنطي لةطةَل داوة
 .نابَي دةنطدان ئةجنام بدرَي تا نيصاب تةواو نةبَي لةناو هؤَلي كؤبوونةوةدا-9

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .ؤكي ئةجنومةنبةر َيز سةر
 :تعدل املادة اخلمسون و تقرأ كاآلتي: املادة السابعة

يكتمل نصاب انعقاد الربملان حبضور اغلبيـة اعضـاءه، و يتخـذ قراراتـه باالغلبيـة البسـيطة، و ذلـك يف غـري         -1
 .احلاالت اليت يشرتط فيها القانون اغلبية خاصة، و عند تساوي االصوات، يرجح اجلانب الذي فيها الرئيس

 .ال جيوز اجراء التصويت اال عند توافر النصاب يف قاعة االجتماع-9
 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة لةطةَل دةقي ماددةكةين و تةئيدي ماددةكة دةكةين، بةآلم بؤ تةوزيح حةز دةكةم هةندَي خـاَل هةيـة   

نةصــي ئةصــَلي و ئــةوةي لــة ثرؤذةكــةدا هــاتووة ضــية؟،  روونــي بكةمــةوة، بــؤ ئــةوةي بــزانني رــةرق نَيــوان
زياد كردني : دووبارة دار شتنةوةي بر طةي يةكي ثرؤذةكة بة شَيوازَيكي تازة، دووةميان: يةكةمينيان ئةوةية

ال جيوز التصويت اال عند توارر النصاب يف قاعة : بر طةي دووةم لة دووةم برطةي ثرؤذةكةدا كة ئةوين دةَلَي
جيــري التصــويت علــس : البردنــي بر طــةي دووي مــاددةي ئةصــَلي لــة ياســاكة كــة دةَلــَي: ســَييةميان االجتمــاع،

مشروع القوانني مادة مبادة، ئةوة ئةو طؤر انكاريانةية كـة بةسـةر قانونةكـةدا هـاتووة، بـة طـوَيرةي تـةغريي        
و كوتلــةكان و لــةناو ئــةخري، وا بــزامن دةرطايــةكي بــاش دةكرَيتــةوة بــؤ ئــةوةي طيتتوطؤكــان لةمــةودوا لــة نــا 

 .لَيذنةكاني ثةرلةماني يةكالبكرَيتةوة و دةنط لةسةر ياساكة بة شَيوةيةكي طشس بدرَي، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيوة ماددةكةتان البـردووة؟ بؤ؟ئَيمـة لةطـةَل لَيذنـةي قـانوني موناقةشـةي ئـةوةمان دةكـرد، مـن ثـَيم وايـة            
ماددة بة ماددة تَيدا نووسراوة و موناقةشة دةكرَي، وةكو ئةوةي كـة كردوومانـة،   ئةوةي كؤن باشرتبوو، ئةو 

ئَيستا ئةوةي الببةين لَيمان دةبَيتة ئيشكال و سبةي ضوار ماددة ثَيكةوة و يان دوو مـاددة و ئـةوةي دواوة و   
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ةكــو خــؤي ئــةوةي ثَيشــةوة هــةمووي تَيــك دةدا  بةر اســس، لَيذنــةي قــانوني رةئــي ضــية؟ مــن ثــَيم وايــة و  
 .مبَينَيتةوة ئةو ماددةية، رةئيتان بَلَيني، صيغةي ثَيشوو هيض ئيزارةيةكي ناوَيت؟

 :بةر َيزعوني كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئَيمة وا قةرارمان دا كة ئَيقترياحي خؤمان سةحب بكةينةوة

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ةحب دةكاتةوة، رةرموو نازناز خانئةوة لَيذنةي قانوني موقتةرةحي خؤي س
 
 

 :بةر َيز نازناز حممد عبدالقادر

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
من ئةو ثرسيارة ئاراستةي سةرؤكايةتي لَيذنةي ياسايي دةكةم، ئةو دوو رةقةرةيـة يـان ئـةوةي ثَيشـووتر ض     

وازي بةرَيوةضــووني ثةيوةنــدي بــة ياســاي هةَلبــذاردن هةيــة؟، حــةز دةكــةم بــؤم تــةوزيح بكــةن؟ ئــةوة شــيَ 
 .ثةرلةمانة، نةك هةَلبذاردن

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةش حوجةيـةكي تـرة بـؤ ئـةوةي ئيلغـا بكرَيـت، بـةآلم قانونةكـة بةتـةنيا قـانوني هةَلبـذاردن نيـة، ئـةو              
ةي دةرضـوو، قـانوني ثةرلـةمان و هةَلبذاردنـة، نـاوي وايـة، لةبـةر ئـةو        1229قانونة لة ئةصَلدا كة لة ساَلي 

ئيعتيادية تَيدابَي، بةآلم ثةيوةنـدي نيـة بـة مةبةسـس كؤبوونةوةكـةمان، ئـةوة تـا حـةدَيك راسـتة، قـانوني           
ثةرلةمان و هةَلبذاردني ثةرلةمان يةك قانونة، ئةوة من ثَيشرتين باسم كـردووة دةبـَي جيـاواز بكرَيتـةوة،     

رَيتةوة، ئَيستا موقتةرةحةكـةيان سـةحب   دةبَي لة ئايندةيةكي نزيكدا قانوني هةَلبذاردني ثةرلةمان جيا بك
كردووة، ثَيويست ناكا  بيخةينة دةنطدان، وابزامن بر ؤن بؤ ماددةي دواتـر، موقتـةرةحي تةعـديلي مـاددةي     

، كة لة اليةن لَيذنةي ياساييةوة بوو، خؤيان سةحبيان كردووتةوة، كـَي لةطـةَل ئةوةيـة ئيلغـا بكرَيتـةوة      50
رةرموون، كَي لةطةَلدا نية؟ بة كؤي دةنـط مـواريقن لةسـةر سـةحب كردنـةوة،       دةسس بَلند بكاتةوة تكاية؟،

 .8بؤ ماددةي 
 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابو بكر

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ي بـؤ زيـاد دةكـرَي و بـةم جـؤرة       13و  19ي هةموار دةكرَي و  56ي ماددةي 5و  1برطةكاني : 8ماددةي 

 :دةخوَيندرَيتةوة
 :ثةرلةمان ئةم تايبةمتةندي و ئةركانةي خوارةوة ثيادة دةكا : 56ماددةي 

 .داناني ياسا و بر يارةكان-1
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 .وةكو خؤي دةمَينَيتةوة 9و  3و  9
برياردان لةسـةر بودجـةي طشـس هـةرَيم و ثةسـندكردني ذمَيركـاري كؤتـايي و ئةجنامـداني كَيبري كـَي لـة           -5

ندن لة تَيكر اي بر ي ثارةكـاني و هـةروةها بـؤي هةيـة لـة      نَيوان دةروازة و بةشةكاني بودجةي طشس و داشكا
 .كاتي ثَيويست، ثَيشنياز بؤ ئةجنومةنس وةزيران بكا  و تَيكر اي بر ي خةرجيةكان زياد بكا 

 .باج و رةسم بسةثَييَن و هةمواريان بكا  و ثووضةَليان بكاتةوة يان لَييان خؤش بَيت-19
 .ووريةكان بدا رةزامةندي لةسةر هةمواركردنة دةست-13

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :املادة السابعة

 :اليها و تقرأ كاآلتي 13و   19كما و تضاف الفقرتان  56من املادة  5و  1تعدل الفقرتان 
 :ميارس الربملان االختصاصات و املهام التالية

 .تشريع القوانني و القرارات-1
ة العامة لالقليم و املصادقة على احلساب اخلتامي و اجراء املناقلة بني ابـواب و فصـول املوازنـة    اقرار املوازن-5

 .العامة و ختفيمل جممل مبالغها و له عند الضرورة االقرتاح على جملس الوزراء زيادة امجالي مبالغ النفقات
 .فرض الضرائب و الرسوم و تعديلها و الغائها او االعفاء منها-19
 .وافقة على مقرتح التعديالت الدستوريةامل-13

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :ئةو موقتةرةحةي لَيذنةي قانوني كة هاتة ئاراوة ضةند خاَلَيك لة خؤ دةطرَيت

تةعديل كردني برطة يةك و برطة ثَينج، بة نيسبة  برطـة يـةك، تةشـريعي قـةوانني هاتيـة لـة ئةصـَلي        -1
ذةكة، ئَيستا ئَيمة قةرارامتان ئيزارة كردية، بة نيسـبة  رةقـةرة ثَينجـين بـة شـَيوةيةكي رَيـك و ثَيـك        ثرؤ

ــةرة     ــدةن رةق ــةوة، زائي ــياغةمان كردووت ــادةي ص ــة، ئيع ــةرة  19نةهاتي ــةكيان   13و رةق ــراوة، ي ــة ك ئيزار
تي دةسـتوري هةيـة،   ثةيوةندي بة رةرزي زةرائيب هةية، دووةميان ثةيوةندي بة موارةقة لةسـةر تةعـديال  

 .كة ئةوةش لة زمين دةسةآلتي ثةرلةماني كوردستانة
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئــةوةش وةكــو مــاددةي ثَيشــوو وايــة، ثــَيم وايــة ســةحيب بكةنــةوة باشــرتة، ئــةوة دةرطــاي دةكاتــةوة بــؤ زؤر   
 .كاك شَيروان موناقةشة، رةنطة ئةوةش نةبَيت، ئةطةر ئةو موناقةشةية سةحيب بكةن باشرتة، رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ئَيمة سةحيب دةكةين، موشكيلة نيـة، بـةآلم هـةزار جـار طلـةييمان لَيكـراوة، خـةَلكي ياساناسـين طلـةيي لـَي           
ئـةوةي  :ئَيوة تةنها تةشريع دةكةن حةقي بريار تان نية، ئَيمـة جوامبـان دايتـةوة و دةَلـَيني    : كردووين، دةَلَين

حةقي قانوني هةبَي، حةقي بر ياريشي هةية، ئَيستا بريارةكـةمان داخيـل كـردووة بـؤ ئـةوةي ئـةو طلـةيي و        
 .طازاندةية نةمَييَن، مةسةلةكة ئةوة نية

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ن داية، جا ئةوة تةحسيل حاسلة با هةر وا تةرسري بكةن بؤخؤيان، دةيان بر يارمان هةية و دةيان بر ياريشما
لة هةموو دونيادا ثةرلةمان واية، بةآلم ئةو موقتةرةحة بؤ ئيلغا كردنـي ئـةو ماددةيـة كـة ئيقـترياح كـراوة       
لةاليةن لَيذنةي ياسايي بؤ نةهَيشتين لَيرةدا، دةخيةمة دةنطةوة، كَي لةطةَليس البدرَيت دةسـس بَلنـد بكـا ؟    

 .كرا، ئةو ماددةيةش البردرا، بؤ ماددةي دواتر رةرموون، كَي لةطةَلدا نية؟ بة زؤرينةي دةنط قبوَل
 

 :ابوبكر مصطفىبةر َيز عبدالكريم 

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 16زَيدة كراو بةسَييةم هةمواركردني ياساكة هةموار دةكرَي و دةبَيتة ماددةي  18ماددةي : ماددةي نؤيةم
 :و دووبارة بةم شَيوةي خوارةوة دةخوَيندرَيتةوة

 : دووبارة 16ماددةي 
كؤمسيؤني باآل بؤ هةَلبذاردنةكاني عَيراق، دةستةي هةَلبذاردنةكاني هـةرَيمي كوردسـتان، شـوَيين دةسـس     -1

عَيراق دةطرَيتةوة كـة لـةم ياسـايةدا هـاتووة بـؤ سةرثةرشـس        -باآل بؤ هةَلبذاردنةكاني ثةرلةماني كوردستان
بردني تا ئةو كاتـةي دةسـتةي بـاآلي هةَلبذاردنـةكان     هةَلبذاردنةكاني خودي هةَلبذاردني ثةرلةمان و بةرَيوة

 .لةهةرَيمدا دادةمةزرَيت
كؤمسيؤني باآل بؤي هةية ئةو ثةير ةو و رَينمايية تايبةتيانةي خؤي لةسـةر هةَلبذاردنـةكاني ثةرلـةماني    -9

ةكان و عَيراق جَيبةجَي بكا ، بةجؤرَيك ناكؤك نةبن لةطةَل حوكمةكاني تايبة  بة مـايف حيزبـ   -كوردستان
ليستةكاني دةستوور و ثَيكهاتة نةتةوةييةكان و مارةكاني ئاررة  و مايف تانو  لَيـدان و اليـةني تايبةمتةنـد    

 .بة تانو  لَيدان و ئةو ماوةيةي تايبةتة بة تانو  لَيدان كة لةم ياسايةدا هاتوون
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

عدل املادة الثامنة عشـر بالتعـديل الثالـث للقـانون و تصـبح املـاد السادسـة املكـررة لـه، و تقـرأ           ت: املادة السابعة
 :كاآلتي

 :املادة السادسة املكررة
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حتل املفوضية العليا لالنتخابات العراقيـة، هيئـة انتخابـات اقلـيم كوردسـتان حمـل اهليئـة العليـا النتخابـات          -1
ا القانون لالشراف علـى انتخابـات الـدورة االنتخابيـة للربملـان و ادارتهـا       برملان كوردستان العراق، الواردة يف هذ

 .حلني تشكيل اهليئة العليا لالنتخابات يف االقليم
العـراق ملـا ال    -للمفوضية العليا تطبيق االنظمـة و التعليمـات اخلاصـة بهـا علـى انتخابـات برملـان كوردسـتان        -9

وائم الفئـات و املكونـات القوميـة و حقـوق املـرأة و حقـوق       يتعاض مـع االحكـام اخلاصـة حبقـوق االحـزاب و قـ      
 .الطعن و اجلهة املختصة بالطعن و املدد الزمنية اخلاصة بها يف االقليم، الواردة يف هذا القانون

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيمة لةطةَل دةقي ماددةكةين، زؤر سوثاس
 .ومةنبةر َيز سةرؤكي ئةجن

، ئَيمـة هةيئـةي بـاآلي    1229واهلل من هةر شةرحَيك بكةم و ئيقترياحم هةية بؤ شتَيك، ديـارة تةبعـةن لـة    
مورةوةزية و كؤمسيؤني باآل : هةَلبذاردمنان هةبوو لة هةرَيم و لة قانونةكةشدا وا هاتووة، بؤية لَيرة دةَلَيت

آل ضـةندين جـار قسـةيان لةطـةَل ئَيمـةدا كـردووة،       ئةو جَيي بطرَيتةوة، بةآلم لـةو دوو رؤذةدا كؤمسـيؤني بـا   
ئةو هةيئةتةي لة كوردستاندا هةية، بةشَيكة لة ئَيمة، ئَيمة موباشةرةتةن دةتوانني ئيشراف بكـةين  : دةَلَين

سـيؤني بـاآلي   يلةسةر هةَلبذاردنةكاني ئَيـوة و ئيمكانيـةتَيكي زؤريشـيان هةيـة، بؤيـة ئَيمـة بَلـَيني ئـةو كؤم        
ذاردنةكاني عَيراقي جَيطاي كؤمسيؤني باآلي كوردستان دةطرَيتةوة، نةك هةيئةتةكـةي كـة   سةربةخؤي هةَلب

ــي       ــةي ئينتخابــاتي ئيقليم ــةوة ال بضــَيت لــة هةيئ ــردووة، تــةنيا ئ ــةوان خؤشــيان داوايــان ك ــرةدا هةيــة، ئ لَي
بـةوان   كوردستان لـة هينةكـةدا، جَيطـاي خـؤي دةطرَيتـةوة بـؤ ئـةوةي هةيئةكـة تـابيعي ئةوانـة و ئيشـةكان           

دةكةن و خؤيان دَين و ئيشراف دةكةن ئةوة مةسـةلةيةكة عايـد بةخؤيانـة، ئَيمـة مةسـةلةي خؤمـان تـةنيا        
تةكلييتي ئةوانة نةكةين نةوةك ئيمكانيةتيان نةبَيت و ئةوانين بَلَين بؤ موراتةحـةي ئَيمـةتان نـةكردووة،    

ياسا و بة ثَيي دةستوورين بؤمان هةية  ئاطادار نني و تةكلييتي ئةصَلةكةي بكةين باشة، خؤي ئَيمة بة ثَيي
هةيئةتَيكي سةربةخؤ لة كوردستان دروست بكةين، بةآلم دروسـتمان نـةكردووة، هةيئـةتَيكي كؤمنـان هةيـة      

نوري خؤي لَيـرة  .ةوة كاك د 9005، هةَلوةشايةوة، هةيئةتَيك لة 1229كة دروست كرابوو لة هةَلبذاردني 
ي ئـةو كؤمسـيؤني بـاآلي بةغـدا بـوو، ئَيسـتاش هـةر ئـةوة، ئَيمـة لـةو           بوو و ئيشرايف دةكرد و ئةوين تـابيع 

هينةدا نةمانتوانيوة ئةو كؤمسيؤنة سةربةخؤيةي لة كوردستاندا دروست بكةين، ئةو كؤمسيؤنةي ئَيرة كة 
هةية لة كؤمسيؤني باآلي هةَلبذاردني بةغدا نةك هي ئَيمة، عايدي دةسةآلتي هةرَيم نية، عايـدي ريدراَلـة،   

ةيان لةوَييـة و هـةموو شـتَيكيان لةوَييـة، لةبـةر ئـةوةي هةيئـةتي هةَلبـذاردني سـةربةخؤ لـة بةغـدا،            بودج
كؤمسيؤني سةربةخؤ لةبةغدا ثةيوةنديان بة ئَيمـة كـرد، وتيـان ئَيـوة تـا ئَيسـتاكة راسـتةوخؤ بـة ئَيمـةتان          

مان لَيـرة قسـةيان لةطـةَل    نةوتووة هةَلبذاردن دةكةين، داواتان نةكردووة كة ئـةوة بكـةين، راسـتة رةرعةكـة    
كردووين، ثَيمان باشة راستةوخؤ ثةيوةندميان لةطةَلدا هةبَيت، بؤية ئـةَلَيم بـة رَيطـاي هةيئةتةكـة نـةبَيت،      



 199 

موباشةرةتةن لةطةَل هةيئةي بةغداوة هةبَيت، مةقسةدم لةوةدا رةقة  ئةوةندة بوو، ضـونكة ئَيمـة ئةطـةر    
با، ئَيمة موراتةحةي ئـةوامنان ئـةكرد، سـةربةخؤنة و عايـدي     خؤمان، ئةو هةيئةتة خؤمان دروستمان بكرد

 .خؤمانة، بةآلم ئةوانة بةشَيكة لةوان، بؤية ثَيويست ناكا  تَيدا بَيت، رةرموو كاك كةمال
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
رَيمَيكي ريـدراَلي، حـةقي خؤمانـة كؤمسـيؤني بـاآلي      ئَيمة لة هةرَيمي كوردسـتان وةك  ئيقليمَيـك، وةك هـة   

هةَلبذاردني هةرَيمي كوردستامنان هةبَي، لة دةستووري عَيراقين ئةو حةقةي بة ئَيمة داوة، تةقصريةكة لة 
بؤيـة   ئَيمةية كة تا ئَيستا ياساكةمان دةرنةكردووة، ئةوة لة ئَيمةية، دةبَي ئيعـترياف بـةو تةقصـرية بكـةين،    

ةيَلَيم هةوَل بدرَيت ياساكةي بة ثةلة دةربكةين با كؤمسيؤنس هةَلبذاردنس هةرَيمس كوردستان من ئَيستاش د
ضونكة حةقَيكس سروشتس خؤمانـة بؤضـس بيخةينـة دةسـت شـوَينَيكس       سةرثةرشتس هةَلبذاردنةكامنان بكا ،

 .تر و دوايس طازاندةيان َر بكةين، زؤرسوثاس
 

 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
ئيدي بكة، داواي قسة بكة ئةوجا تةئيدي بكة، بةآلم ئةوةندةية رةرقس ئةو قسانةي كاك كمال قةيناكة تة

دةَلَيت ر استة ئةطةر ئَيمة هةَلمان بذاردبان، ئَيمة بر يار بة قانون دةرمان دةهَينا، بةهةرحاَل ناوتان 
 .رةرموودةنووسم، نةك بةس لةسةر ئةو موالحةزةية، كاك عبدالر ن نوقتةي نيزامس هةية 

 :رضابةر َيز عبدالر ن ا د 
 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

 9لةبةرئةوةي طيتتوطؤكة كةم بكةمةوة، ياساي كؤمسيؤنس باآلي هةَلبذاردنةكامن لةبةردةستة لة ماددةي 
تقوم هيئة االقاليم لالنتخابات بالتنسيق والتعاون مع )دةَلَيت  9تةئيدة بؤ قسةكةي جةنابت لة بر طةي 

الوطين للمهام االدارية والنظم االنتخاباتية االقليمية واحمللية اخلاصة باالقليم حتت اشراف املفوضية  املكتب
 .ئةوة تةواوكةري ئةوةي جةنابتةو موناقةشةش هةَلناطرم( العليا املستقلة لالنتخابات

 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

ت زةرورية، ئةو كاتةش ثَيويستس بةو تةنسيقة دةزامن ئةوةم خوَيندووةتةوة، بةآلم ئةطةر خؤمان هةمان بَي
 .دةكا ، بةآلم ئَيستا ئةوانة بةشَيكن لةوان، من مةبةستم لةوةية بؤ لةطةَل هني بكةين، كاكة  ة رةرموو

 :بةر َيز حممد حاجس حممود
 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

ةرووي ثةرلةمانس عرياقس من ثَيم واية ثَين ماوةيةك ئةوة داواكراوة لة ليذنةي مورةوةزي ر ووب
كردووةتةوة بَيت قةراري لة ثةرلةمانس عرياقس بؤ وةربطريدرَيت، لةبةرئةوة من ثَيم واية ئَيستا ئةوة با 
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مبَينَيـةوة وةكو خؤي و وةك ئةوةي جةنابتان باستان كرد، با ئةوين بهَيَلني بؤ دةورةي دووةم با رةئس 
 .خؤيان بدةن

 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
 .ك باثري رةرمووكا

 :بةر َيز باثري كامال سلَيمان
 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

ئةوةي جةنابت باسس دةكةي كة ئَيمة جارَيكس تر ثةيوةندي بكةينةوة بة كؤمسيؤنس باآلي هةَلبذاردن، 
ة كؤمسيؤنس باآل زةمانس سةربةخؤ بوونس ضية؟ ئةوةي كة لةو هةَلبذاردنانةي دوايس لة ثارَيزطاكان كرا ل

خواروو و ناوةندي عرياق و ثارَيزطاكانس تري ناوضة دابر اوكانس تري كوردستان زؤر طلةيس و طازاندة هةبوو 
لةسةر سةربةخؤيس نةبوونس، ئةمر ؤش كة ئَيمة كَيشةيةكس هةَلواسراوي زؤرمان هةية لة طةَل حكومةتس 

اق و لةطةَل ثَيكهاتةكةشس، من ثَيم ريدر اَلس عرياق بة تايبةتس لةطةَل سةرؤكس ئةجنومةنس وةزيرانس عري
واية جارَيكس تر ر َيطة دةدةين بة دةستَيوةردانَيكس تر، بؤية باشرت واية ئةو ثَيداويستية و ئيمكانيةتةي كة 
باس دةكرَيت، كة ئيمكانيةتَيكس زؤريان هةية، ئَيمة خؤمان دابينس بكةين و وةك خؤي بر وا  وةك ئةوةي 

يؤنةي كة لَيرة هةية، ئةوة بكرَيت نةك ئَيمة لَيرة موراتةحةي مةركةز بكةين كة ئَيستا هةية، ئةو كؤمس
كة كؤمسيؤنس باآلية، باشرت واية كة لَيرة ئةطةر هةتاوةكو بؤ خؤمان ياسايةك دةردةكةين يان كؤمسيؤنَيك 

، ئةو ثَيك دةهَينني كة سةربةخؤ بَيت بة شَيوةيةك لة شَيوةكان، نةك بة ووردتري لةسةري ر ابوةستني
طررتة سياسيةي كة ر ةنطدانةوةي دةبَيت، دةستَيوةردانس سياسس دةبَيت، دةستَيوةردانةكةي كة كرد دةبَيـتة 
مايةي ناتةبايس سياسس كة ئةمر ؤ لة هةموو كاتَيكس تر زياتر ثَيويستمان دةبَيت و لةدواي ئةجنامةكانس 

 .اسيةكان لة كوردستان دا، سوثاسهةَلبذاردن بة تايبةتس كة دةبَيـتة نار ةزايس ثَيكهاتة سي
 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
 .كاك جعيتر رةرموو

 :معروف جعفر مصطفىبةر َيز 
 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

بة تةئكيد ئةو دةستةي هةَلبذادنة بة كؤمسيؤنس باآلي هةَلبذاردنةكان لة هةرَيمس كوردستان وةك ئةوةي 
تة البةاليانة لة كوردستان دروست نابَيت و ئةو خةَلكةي ئَيمةش كاك باثري طوتس زؤر ضاكة و ئةو موداخةال

كة دةنطيان رةوتاوة ئةوةش نارةوتَيت، بةآلم يةك ثرسيارم لة ليذنةي ياسايس هةية، ئَيمة ئةطةر ئةو 
كؤمسيؤنة دروست بكةين ميزانيةي ئةم كؤمسيؤنة دةكةوَيتة سةر ميزانيةي عرياق يان نيسبةتس 

 .حيساب دةكرَيت؟ زؤر سوثاسميزانيةي كوردستان 
 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

 .كاك ئارَيز رةرموو
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 :بةر َيز ئارَيز عبداهلل ا د
 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

ئَيمة ناضارين ئَيستا ر ووبةرووي كؤمسيؤنس باآلي هةَلبذاردنةكانس عرياقس بكةينةوة، ضونكة لة كوردستانس 
ةستني تا ئةوة دةبَيت، هةَلبذاردنةكان دوادةكةوَيت، بر واناكةم بتوانني لة خؤمان نية، ئةطةر بَلَيني با ر ابو

ياسا دةربكةين و رةرمانبةري بؤ دابنَيني و بكةونة سةرئين و ئةوانة، بةر استس ئةطةر  5ئَيستاوة تا مانطس 
كوردستان  وابَيت بة ساَلَيكس ترين هةَلبذاردن ناكرَيت، لةبةرئةوةش ئةوةي ئَيستا ئةو كؤمسيؤنةي لة

هةية وةكو بةر َيوبةريةتيةكة و بةشَيكة لة بةغدا، بؤية ئَيمة ر استةوخؤ هةم ئةركة داراييةكان و هةم 
ئةركة كارطَيريةكان ر ووبةرووي كؤمسيؤنس باآلي هةَلبذاردنةكانس عرياقس نةكةينةوة، حةقة هيض 

لة قسةكانس جةنابت هس بةغدا تةَلةبَيكمان نةبَيت لةوةي وةك ئةوةي جةنابت باست كرد، ثشتيوانس 
بكةينةوة، بةآلم لَيرة هةوَل بدةين بةزوويس ئةو كؤمسيؤنة دامبةزرَينني، بةآلم هةرضؤنَيك بَيت بةزووين 

 .دامبةزرَينني بة يةك ساَلين ناكةوَيتة سةر ثَس بة دَلنيايةوة
 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

 .كاك جوتيار رةرموو
 :بةر َيز كريم جميد شريف

 .َيز سةرؤكس ئةجنومةنبةر 
لة حةقيقة  دا منين هةمان رةئيم هةبوو، مادام كؤمسيؤنس باآل لة عرياق خاوةنس ئيمكانيا  و دةسةآلتة 
و تةجروبةيةكس زؤرتريان هةية و ئةوان لةوَي ئةمر دةكةن لَيرة كاروباري هةَلبذاردن جَس بةجَس بكةن، 

ين، ضونكة ئةطةر ئيشةكان لَيرةوة جآ بةجَس بكرَيت، من باشرتة ئَيمة يةكسةر تةعامول لةطةَل ئةوان بكة
تةسةورم واية ئةوان ناتوانن لة كاتس ثَيويست دا ئامادةكاري بكةن بؤ ئةوةي هةَلبذاردنةكان لة كاتس خؤيدا 
جَس بةجَس بكرَيت، حةقة ئَيمة ئامادةكاري بؤ بكةين و كؤمسيؤنَيكس باآل لة كوردستان دا هةبَيت، بةآلم 

كة مبانةوَيت لة كوردستان لة وةختس خؤيدا  هةَلبذاردن بكرَيت، ئةوة ر ةنطة تةئخريمان بكا  و ئَيستا 
 9دوامان دةخا ، بةآلم ئاسايية مواجةهةي ئةوةي بةغدا بكةين، ئةمة لةاليةك، لةاليةكس ترةوة لة بر طةي 

تايبةتيانةي خؤي  و ر َينماييةبؤي هةية ئةو ثةير ةدا شتَيك كة نووسراوة باسس ئةوة دةكا  كؤمسيؤنس باآل 
لةسةر هةَلبذاردنةكانس ثةرلةمانس كوردستان، ئةطةر بكرَيت هةَلبذاردنةكان لة كوردستانس عرياق جَس 
بةجآ بكا ، ر ةنطة ئَيمة هةر هةَلبذاردنس ثةرلةمامنان نةبَيت، ر ةنطة هةَلبذاردنس ئةجنومةنس ثارَيزطاكان و 

درنس ترين بَيـتة ثَيشةوة، بؤ ئةوةي مةمشول بَيت بة ئةوانين، ئةجنومةنس قةزاو ناحية و هةَلبذا
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

 .كاك دلَير رةرموو
 :بةر َيز دلَير حممد شريف
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 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
من بةر استس يةكةم شت لةطةَل كةليمةي موكةر ةر  نيم، ئةو ماددةية سةرلَي شَيوانَيك دروست دةكا ، 

من : ة تةسةلسور بؤ دابندرَيت، ئةطةر تةسةلسولَيك هةبَيت بؤ ئةو ماددةية باشرتة، ئةمة يةك، دووةمباشرت
كمال كة بة قةناعةتس من ئَيمة خسوسيةتس .بةش بة حاَلس خؤم تار ادةيةك نزيكم لة رايةكةي د

وةكو هةرَيمس كوردستانس لة ر ووي سياسس دةبَيت بثارَيزين، ئةو خسوسيةتة زةرورية  واية ئَيمة 
كوردستان دةبواية ئَيستا ئَيمة دةستوورمان هةبوواية دةبواية، كؤمةَلَيك شت بة ثَيس تةبيعةتس قانونس 
نيزامس ريدراَلس ئَيمة دةبوواية ئةمةمان هةبواية، لة حاَلةتَيك نةكراوة ديسان موخاتةبة كردنس بةغدا من 

نةك ر استةوخؤ، ئةمان مةسئولن لة تةنزميس ئةو ئالية و ثَيم واية هةر لة ر َيس كوردستانةوة بَيت باشرتة، 
ئةو تةنسيقة بكةن و هةموو شَس حازر بكةن بؤ ئةم ئينتيخاباتة، من بة قةناعةمت باشرتة هةر ئَيمة 

 .موخاتةبةي بكةين و سوثاستان دةكةين
 : بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

ةي لة موناقةشةكة غةَلة  نةدةين، رةرقس من هةر يةك موالحةزةي بضووك دةدةم لة بؤ ئةوة، بؤ ئةو
ئةوتؤ نية لة نَيوان ئَيمة و ئةو هةوآلنةي كة عةكسةكةي دةَلَين، ئةطةر بَيتو تؤ ئةو سيغةيةي كة ئَيستا 

كؤمسيؤنس باآلي عرياقس سةربةخؤ لقس كوردستان يان بةشس كوردستان ( حتل املفوضية العليا)هةية بَلَيس 
ماناي واية تؤ سبةينَس ئةطةر ياسايةك بَينية ثَيشةوة بؤ دانانس كؤمسيؤنَيك خؤ جَيطاي ئةوة دةطرَيتةوة؟ 

: ثَيشرت ئيعرتارت بةوة كردووة، ئةوة دةبَيـتة ئةسَل و ر َيطا لةوة دةطري كة هةيئةتَيكس تر دابنَيس، دووةم
ة لةوَي وةردةطري، ئةو كؤمسيؤنةي كة داندرا غةيري ناوةكةي هيض رةبتَيكس بة ويستةكةي ئَيوة نية، ثارةك

ئيمكانيةتةكةي لةوَي وةردةطري، هةويةكان لةوَي دَيت، حوبرةكة لةوَي دَيت، ئَيمة تةعامول لةطةَل ئةوان 
 .دةكةين لَيرة، بةآلم تةنها مةبةستةكة لةوةداية كة سيغةكةية، مام خورشيد رةرموو

 :بةر َيز خورشيد سليم شَيرة
 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

ةئيةكةي جةنابت دةكةم، وة تةئيدي ئةو ماددةيةش دةكةم لةاليةن ليذنةي قانونيةوة من تةئيدي ر
هاتووة، هةندَيك ئارا تةرح دةكرَيت كة ر استة دةكرا ئَيمة وةك خؤمان كؤمسيؤنَيكمان هةبَيت، بةآلم ئَيمة 

ن و هةمان ين هةمان كؤمسيؤ 9005تاوةكو ئَيستا نةمان توانيوة كؤمسيؤنَيك دابنَيني، لة  9005لة 
تةنزميس عيالقامتان لةطةَل كؤمسيؤنس عولياي بةغدا هةبوو، ئَيستا ئَيمة ئيقرتا ان لةال مايةو وةختمان 
ماوة ئةو كارانة بكةين؟ لة هةموو بوارةكانةوة، لةرووي رةنيةوة، لةرووي ئيداري و لة رووي كةرائة  و 

كة ئَيستا لة دةستمان ماوة بتوانني ئةوة  لةرووي شارةزاييةوة، ئاسان نية بةو رةترة زةمةنية كةمةي
بكةين، لةبةرئةوة كة دةَلَين تةدةخوال  دةكرَيت من تةسةور ناكةم ليذنةي باآل لة بةغدا بَيت وةكو ضؤن 
لة موسَل يان لة شوَينَيكس تر ئةو دةسةآلتةي هةبَيـت و بَيت لة كوردستان بَيت، قانون هةية و نيزام هةية 
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تةعديلةكة زؤر بة ر َيك و ثَيكس هاتووة، حقوقس ذنان، حقوقس ئةحزاب، بة عةدةم  و لَيرةش لة ماددةكة
 .تةدةخول هةمووي وازحة، لةبةرئةوة من تةئيدي رةئيكةي جةنابت دةكةم

 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

 .كاك رشاد رةرموو

 :بةر َيز رشاد  ا د ابراهيم
 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

ةآلم ئةوةي من دةمةوَيت روونس بكةمةوة، ئةو هةيئةية كة ثَيك دَيت بارطرانيةكس بةشَيكس قسةكامن كرا، ب
لة خواي بةزياد بَيت هيض ر ؤذَيك نية لةسةر : زؤر زؤري دةبيـَت لةو كا  و ساتةي لة بؤ ئَيمة، دووةم

ة ئةطةر الثةر ةي رؤذنامةكان هةزار و يةك طلةيس و طازاندة بة ناحةق دةكرَيت، ئةو كاتةي ئةو هةيئةي
سةر بة ئَيرة بَيت ئةوين زؤر دةرطا دةكاتةوة بؤ طلةيس و طازاندة، ئةو كاتة دةَلَين ئةو هةيئةية سةر بة 
رآلن جيهةتة و بة كةييتس خؤيان تةوجيهس دةكةن، بة قةناعةتس من لة بؤ ئةو مةرحةلةية با ئةوةي َر 

 .سةي لةسةر بكرَيت و زؤر سوثاسبطةر َيني باشة بؤ كاتَيكس تر با ديراسةتس لةسةر بكرَيت و ق
 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

 .شكرية  رةرموو.د

 :شكرية رسول ابراهيم.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

كمالة، ئةطةر ئيمة لة كوردستان دا بةزووترين كا  ئةوة ثَيك بهَينني .وةَلآل من رام لةطةَل رايةكةي بةر َيز د
رتةيةكة، هَيشتا زؤرمان لةبةردةم ماوة، بؤ خسوسيةتس تايبةتس هةرَيمس بةالم وابَيت ئةوة ئيشس هة

كوردستان لةبةرضاو نةطرين، بةر استس من لةطةَل ئةوةدام، يةعنس رةئس من و كاك مةال و شَيخ جعيتر و 
 .كةس، سوثاس 5هةروةها كاك دلَيري بةر َيزيشة، ئَيستا بوو بة 

 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

َيكين طةرةنتس دةدةي هةموو شتةكان رادةطرين و دروستس دةكةين و بة دوو مانطين، ئةطةر بة مانط
 .شةمسة خان رةرموو

 :بةر َيز مشسة سعيد حممود
 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

بةر استس من دةمةوَيت مادام هةموو ئارائةكان بةرةو ئةوة دةضَيت كة ئَيمة ناتوانني مورةوةزيةي عوليامان  
ةرَيم، دةبَيت ئيستيعانة بكةين بةوةي مةركةز، ئةوةي مةركةزين قانونس ئينتيخاباتس هةبَيت وةكو ه

موالحةزةم هةية، ئَيمة ئةطةر نةك بة دةستَيك، بةهةر  9تايبة  بة خؤيانيان هةية، من لةسةر بر طةي 
بة  دوو دةستين ئةندام ثةرلةمانةكان دةست هةَلبرب ين و بَلَيني هةندَيك حقوق و ئةحكامس خاسةي

ة، قانونةكةي ئةوانين لةم % 95بَيت الي ئةوان % 30خؤمان وةكو ئةوةي كة قةرارمان دا ئاررةتان لة 
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مةرحةلةية ئَيمة جَس بةجَس ي دةكةين، بؤ منوونة الي ئَيمة طؤر انكاري كرا، ديسانةوة قائيمةكان، قائيمةي 
ةش ئَيستاش هةموومان قةراري َر بدةين مةرتوح بوو، قائيمةي ئَيمة موغلةقة، كةواتة ئَيمة ئةم ئةحكامان

و دةست هةَلبرب ين بَلَيني با ثارَيزراو بَيت ض زةمانةتَيك هةية كة ئَيمة ئَيستا لةو مةرحةلةية ئيستيعانة بة 
 .قانونس ئينتيخاباتس مورةوةزيةي عوليا دةكةين؟ ضؤن بؤمان جَس بةجَس دةبَيت زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
ئةو قسةيةي كرد بؤ ئةوةي روونس بكةينةوة، ئةو ئينتيخاباتة لةبةر ر ؤشنايس قانونس خؤمان  باش بوو

دةكرَيت، ميتةوةزيةي عوليا خؤيان داوايان كرد، طوتيان دةمانةوَيت بة ثةلة قانونس هةَلبذاردنس خؤتان، 
ةوةي بيدةين و لةبةر اتانة دياري بكةن، بؤضس بة ثةلة ئةو جةلسة نائاساييةمان كرد؟ بؤ ئحئةو موقتةرة

ر ؤشنايس ئةو قانونة بكةن، خؤ بة كةييتس خؤي نية، ئَيمة قانونس خؤمان هةية و دةَلَيني ئةوة قانومنانة 
رةرموون، ئةوان ضس دةكةن؟ تةنها مةسائيلس رةنس و ئيشراف و دانانس سندوق و موراقبني و ئةوانة 

َين، خؤمان دايدةنَيني، خؤمان دايدةنَيني ئةو دةسةآلتة دةكةن، قانون ئةوان دانانَيت ر َينمايس ئةوان داينان
 .دةستوور داويةتة خؤمان، كاك كريم رةرموو

 
 

 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

ئةوةي ر استس بَيت من ثَيم باشة ر ؤَلس نوسينطةي كؤمسيؤنس باآلي هةَلبذاردنةكانس هةرَيمس كوردستان 
وانين ر ؤَلَيكس باش دةبينن و نوَينةرايةتس لة هةولَير و سلَيمانس و دهؤك هةية، ئَيمة با لة نةسر ينةوة، ئة

ياسايةكةدا بةو شَيوةية ئاماذةي ثَس بدةين، كؤمسيؤنس باآلي سةربةخؤي هةَلبذاردنةكان ـ نوسينطةي 
تةعامول لةطةَل  هةرَيمس كوردستان، ضونكة واقعةكة ئةوهاية، ئةوة ئةو مةسةلةية ناطةيةنَيت ئَيمة

كؤمسيؤنس باآل ناكةين، لةو قؤناغةش دا ثَيويستة ئَيمة كؤمسيؤنس باآل بةو ئةركة هةستَيت، ئَيمة ئةطةر لة 
كا  و ساتس خؤيدا هةَلبذاردن ئةجنام بدةين زؤر زة ةتة هةيئةتَيكس نوَي دروست بكةين، هاور ام لةطةَل 

ر اهاتووين كة تيكرار لة ماددةكان، خؤي جائيزة لة كاك دلَير سةبارة  بةوةي كة ئَيمة لة ضةقَيك 
ياساكاندا موكةر ةر  هةبَيت ماددة، بةآلم لةبةرئةوةي ئَيمة وا ضوار ساَلة ثةرلةمان بةرَي دةكةين، لةسةر 
ئةوة ر ؤيشتووين كة موكةر ةر مان نةبووة يان ماددةي مولغامتان بة دةطمةن هةبووة، بؤية ثَيم باشة ئَيمة 

 .ئةوة تةسةلسور ماددةكان ر َيك خبرَيتةوةو زؤر سوثاسهةر وةكو 
 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

 .كاك شَيروان رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
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: ماددةي موزارة، دووةم: دوو، سَس موستةَلةح هةية كة نةك ئَيستا ثَيشرتين بةكارمان هَيناوة، يةكةم
ماددةي مولغاتة، ئةوانة بؤ دادةبةزَينني عادةتةن؟ بؤ ئةوةي تةسةلسور : ةرةية، سَييةمماددةي موكةر

مان الدا لة تةنيشت ماددةي 9مان الدا، كة ماددةي  9ئةسَلس مةوادةكان نةطؤر َيت، ئَيستا ئَيمة لَيرة ماددةي 
خؤي وةردةطريتةوة هةتا  دواي دار شتنةوةي دةنووسني مولغا ، ماناي واية تةسلسور ماددةكان نةسةقس 9

ئةخري ماددة، بؤية ئَيمة موكةرةرمان ئيستعمال كرد، هةروةها موزارة ومولغاتيشمان ئيستيعمال كردووة، 
 .زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

 .كاك سةردار  رةرموو

 :بةر َيز سةردار صباح بوزؤ

 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
ون بكةمةوة، ئةو هةيئةتةي ئةقاليم، هةيئةي ئينتيخاباتس ئيقليمس وةَلآل جارَي دةمةوَيت يةك شت رو

، ئةوة جوزئَيكة تابعس مورةوةزيةي عولياي % 100كوردستان ئةوةية، ئةوة هةيئةيةكس كوردستانس نية 
ئَيمة ئةطةر بَلَيني مورةوةزيةي عولياي موستةقلس ئينتيخاباتس : ئينتيخاباتس عرياقية، ئةوة يةك، دووةم

خؤي ئةوة كوليةكةية، جوزئيةكةي مةكاتبس ضية و قانونس ضية و ، ضؤن لة قانون دَين باسس  عرياقس،
لة   9مورةوةزية خؤي ض دةَلَيت، لة ماددةي : جوزئةكان دةكةن، خؤي دةبَيت باسس ئةوةي بكةي، سَييةم

نى ومهام االدارة تقوم هيئة االقاليم لالنتخابات بالتنسيق والتعاون مع املكتب الوط)دةَلَيت  9بر طةي 
 ،(والتنظيم االنتخابية االقليمية واحمللية اخلاصة باقليم حتت اشراف املفوضية عليا املستقلة لالنتخابات

دةَلَيت  9يةعنس ئةطةر باسس هةيئةي ئينتيخابس دةكرَيت، بة خؤي باسس كردووة، بة تايبةتس لة بر طةي 
: ئةوة خاَلس يةكةم، خاَلس دووةم ،(االنتخابات اجراءة باملفوضية العليا االنظمة والتعليمات اخلاصتطبق )

ماددة هةية موكةر ةر   3رةئيم لةطةَل رةئس كاك دلَير و كاك كرمية، بةر استس ئةو موكةر ةر ة كة دَين، ئَيستا 
ئةوين دووجار  36دووجار دةنووسرَيت لة قانونةكة لةمةودوا، ماددةي  6دةبَيتةوة، ماددةي 

ش دووجار دةنووسرَيتةوة، بةر استس ئةوة سةر لَيشَيوانَيك و ئريتيباكَيك  15اددةي دةنووسرَيتةوة، م
دروست دةكا ، قةيدي نية ئةوة لةطةَل كاك شَيروامنة كة باس دةكا  مولغا  هةية و موكةر ةر  هةية، بؤ 

رة لة ئةوةي تةرقيمس قانونةكة نةطؤر درَيت، ئَيمة ئةو هةموو موعالةجاتس ترمان هةية، يةعنس لَي
 تةعديلس سَييةم، لة ماددةي سَييةم دةَلَيت 

هيض ئةشكالَيك نية،  2من دةَلَيم ئةو ماددةية ئةطةر بضَيتة ماددةي : .......( وتقرد كاالتس 2تعدل انادة ) 
للهيئة العليا املستقلة املشرفة على انتخابات اجمللس )ض دةَلَيت؟  2رزطار دةبني لةو موكةر ةر ةي، ماددةي 

طنى القليم كوردستان ان حتدد الكيفية والطريقة التى تشرف بها على االنتخابات ضمن الوحدات االدارية الو
ئةوة زيادة بة رةئس من، ئةو ماددةية بَيتة جَيس ئةو عيالجس دةكا ، ( ولتشكيل اللجان واملراكز االنتخابية 

 .سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
 .كاك زرار رةرموو

 :امني طاهرر بةر َيز زرا
 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

بةراستس ئَيمة كة ئةو ياسايةمان هةموار كرد هةدةرمان لة هةموار كردنس ئةم ياساية ئةوة بوو كة 
ثةرلةمانس كوردستان لة سا  و كاتس خؤيدا هةَلبذاردنةكة ئةجنام بدا ، ئةطةر ئَيمة موخاتةبةي 

ةين، ئايا دةتوانني لة كا  و ساتس خؤيدا هةَلبذاردنةكان ئةجنام كؤمسيؤنس باآلي هةَلبذاردنةكانس عرياق نةك
بدةين؟ لةوانةية نةتوانني، ضونكة بةر استس هةروةكو بةر َيز دكتور ئيشارةتس ثَييدا ياسايةكةمان نية، ئايا 

اتس دةركردنس ئةو ياساية بؤ كؤمسيؤنس هةرَيمس كوردستان كاتَيكس زؤري ناوَيت؟ ئايا دةتوانني لة كا  و س
ئةجنام بدةين؟ لةبةرئةوة من ثَيشنيار دةكةم ئةطةر بَيتو موخاتةبةي  12/5خؤمان هةَلبذاردنةكان لة 

كؤمسيؤنس باآلي عرياقس بكةين هيض زةرةرَيك ناكةين، ضونكة ئةو كؤمسؤنةي ئَيرةش بةشَيكة لةوَي، 
لةسةر ثةرلةمانين ( والفرات دجلة فرتفرف راية العراق فوق مساء )ئةوةتا عةلةمس عرياقس  ضؤن دةَلَيني 

هةية، لةسةر سلَيمانين هةية، ئَس باشة خؤ كؤمسيؤنس باآلي ئَيرة، موخاتةبةي عرياق  بكةين، بةر استس 
لةو حاَلةتةدا خؤ ئةو كؤمسيؤنةي ئَيرةش سةر بة ئةوَيية، وابزامن هيض كَيشةيةك دروست ناكا ، ئةوجا 

ترليؤن و  5ند دةكةين لة عرياق نةرةقاتس ئاكيما ساَلس ثار هةموو ساَلَيك ئَيمة كاتَيك كة بودجة ثةسة
كةسرَيكيان بر ي و بةشَيك لةو ثارةية بؤ تيعدادي سوكانس بوو، يةعنس كؤمسيؤنس باآلي عرياق ثارةكةشس 
لةبةردةستة، ئةطةر ثَيتان خؤشة هةَلبذاردنةكان دوا نةكةون و لة كا  و ساتس خؤيدا بكرَين با موخاتةبةي 

س باآلي عرياق بكةين، ئةطةر ثَيشتان خؤشة مبَينينةوة و دةوام بكةين ئةوة موخاتةبةي كؤمسيؤن
 .كؤمسيؤنس  باآلي ئَيرة بكةن، لة كؤتايس دا زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

كاك كمال قسةي هةية، ئَيمة موخاتةبةي ئَيرةمشان كردووة و هس بةغدامشان كردووة، هيض 
 .كاك كمال رةرمووموشكيلةيةكمان نية، 

 :(كمال كةركووكس.د)بةر َيز حممد قادر عباهلل 
 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

ئةو ثَيشنيارة ماناي ئةوة نية كة موقاتةعةي بةغدا دةكةين، ئةمة هةَلةية، نةش ضَيتة ئةو بابةوة، ئَيمة 
نة دةبَيت ئَيمة ثا دابكوتني لة هةرَيم ئيقليمَيكني، ئةم ئيقليمةش قودسيةتس خؤي هةية، كيانَيكة، ئةم كيا

بؤ ئةوةي حةقس خؤمان نةدةينة دةست جَيطايةكس ترةوة، ئَيمة لة هةموو حاَلةتَيك كؤمسيؤنس بةغدا 
ئيشراف دةكاتة سةر وةزعةكة، ئَيستا هةندَيك برادةر وادةزانَيت لة سيترةوة دةست ثَس بكةين، كؤمسيؤنس 

كؤمسيؤنس باآلي هةَلبذاردنس عرياق هةية و مةركةزي هةية  باآلي هةرَيمس كوردستان كة ئَيستا بةشَيكة لة
و لة هةولَيريشة، مةكاتبس هةية لة هةولَير لة سلَيمانس و لة دهؤك، ئةنداميان هةية، موراقبيان هةية، 
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سندوقةكانيشيان هةية من لةطةَليان دانيشتووم، دةَلَين ئَيوة بةس ئةم هةرتةية قانونةكة دةربكةن، ئَيمة 
سةرثةرشتس بكةين، ئةوجا لة ناو هةرَيم كؤمسيؤنةكة سةرثةرشتس هةَلبذاردنةكة دةكا ،  دةتوانني

ثَيويست ناكا  خةلةلَيك هةبَيت يان هةر شتَيك هةبَيت كة ثَيويست ناكا  هةمووي بنَيردرَيتة بةغدا و 
كة ئَيمة وةكو ثاشان بَيتةوة، ئةمان حازرن لَيرة و هةموو شتَيكت هةية، ئيمكانياتين هةية بةس قانونة

ثةرلةمانس كوردستان موقةسرين تاكو ئَيستا و ثاشان دَيتةوة، ئةوان حازرن لَيرة، هةموو شتَيكت هةية، 
ئيمكانياتين هةية، بةس قانونةكة ئَيمة وةكو ثةرلةمانس كوردستان موقةسرين تا ئَيستا قانونةكةمان 

ئةوة نيم، ئَيمة جوزئَيكني لة بةغدا و دةرنةكردووة، شتس خؤمان دةدةينة دةست بةغداوة، من لةطةَل 
عرياق، ئَيمة هةرَيمَيك نني لة ئامسان، هةرَيمَيكس ريدراَلني، بةآلم سيقةمان بة خؤمان زياترة لةبةر كَيشة و 
حةقَيكس قانونس و دةستووري خؤمشانة بةو حةقةي خؤمان هةَلبستني، ئةطةر ثَيمان ناكرَيت قانونةكة 

وردستان، ئةوا ئَيمة دةبَيت هةموومان ئيعرتاف بكةين موقةسرين، ضونكة دةربكةين وةك ثةرلةمانس ك
نةمانتوانيوة لةو رةترةية قانونةكة دةربكةين، كة قانونةكة هةرتةيةكين نابا ، قانونس كؤمسيؤنس باآلي 

ستان هةَلبذارنس بةغدا بَينة و وةكو ئةو دةري بكة تةنها بَلَس كؤمسيؤنس باآلي هةَلبذاردنس هةرَيمس كورد
 .سةرثةرشتس دةكا ، بة يةك ر ؤذ دةردةضَيت، زؤر سوثاس

 
 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

 .سؤزان خان رةرموو
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
كمال ئةم قسةيةم ئاراستةي جةنابت دةكةم، هةظدة دانة ساَلة هةتا وةكو ئَيستا ياساي هةَلبذاردن لةسةري .د

ة بةرةي كوردستانس، ثةرلةمان و هةَلبذاردنةكان بة يةكةوة هةموار كراوة لةطةَلتامن، هةموار كراوة نووسراو
و جَيمان نةكردووةتةوة، باسس موئةسةسا  دةكةين، موئةسةسا  بة ياسا جيادةكرَيتةوة، باشة تؤ ض 

ردستان دا كةمسان زةمانة  و طرةنتيةك دةدةي بة ئَيمة؟ سيقةمان بة يةكرتي نية لة ناو هةرَيمس كو
سيقةمان بة يةكرتي نية، باشة ئةم ئةزمةية با بر وا ، ئةم هةموو هةَلبذاردنة با بر وا ، سيقة بطةر َيتةوة 

لةطةَل قسةكانس مام %  100بؤ خةَلك، با كؤمسيؤنس باآلي عرياق ئةم هةَلبذاردنة ئيشراف بكا ، كاكة من 
لةطةَل دةسةآل  و حكومة  دا، ضؤنس بطةر َينينةوة؟ بةو  رشادم، سيقة نةماوة لة نَيوان ئةم خةَلكة دا

نةوعة دةيطةر َينينةوة، ئةم هةَلبذاردنة با عرياق ئيشرارس بكا ، كؤمسيؤنس باآلي عرياق ئيشرارس بكا ، بؤ 
ثاراستنس ئةو سيقةية، لة دواي ئةوةشةوة دةتوانَيت ثةرلةمانس داهاتوو ئةو بةر َيزانةي كة دَين لةسةرخؤ 

ؤنين دةست نيشان بكةن، ئينجا لة دواي ئةوةش ياساش دةربكةن، ئَيمة هةتا ئَيستا نةمانتوانيوة كؤمسي
ضاودَيري دارايس سةر بة ثةرلةمانة نةمانتوانيوة داميةزرَينني، دةطةر َيني بؤ كةسَيكس موستةقيل، دةستمان 

 .ناكةوَيت، زؤر سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
ابتان بداتةوة، خؤم تةوزحيَيك دةدةم لةسةر قسةكانت، مةبةستت ئةوةية سيقة ثَين ئةوةي كاك كمال جو

نةماوة، لة بةينس ئةحزابة كة سيقة نةماوة، ئةوة لةسةر كؤمسيؤنة نةك بةينس ميللة  و دةسةآل ، هةتا 
ئةوة من بؤ  ضاك دةكةمةوة، لةبةرئةوة بة تةئكيد ئةو سيقةية مةوجودة وبةهَيزين بووة، ئةطةر 

ن هةبَيت، بةآلم سيقة لة بةينس ئةحزاب دا لة هةموو عرياق دا نية، رةرموو تةماشاي ئةو طلةيي
هةَلبذاردنانة بكة، هيض كيانَيك نية بة كيانس مالكيشةوة شكايةتس نةكردبَيت لة كؤمسيؤن، متمانةي نية 

 .جا ئةوة ضةندي ر استة، ئةوة مةوزوعَيكس ترة، رةرموو كاك كمال
 (:كمال كةركووكس.د)عبداهلل بةر َيز حممد قادر 

 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
سوثاس بؤ خوشكة سؤزان بؤ بؤضوونةكةي، هةموو بؤضوونَيك جَيطةي ر َيزو ئيحرتامة، بةآلم لة هةرَيمس 
كوردستان سيقةمان بة خؤمان هةية، سيقةمان بة خةَلكس كوردستانين هةية، سيقةمان بة هةموو 

ي ئَيمةشن ئيحرتامس ئازادي بريور ايان دةطرين، ئةوة زؤر زؤر تةبيعية حيزبةكان هةية، ئةوةي مةعارز
ئينسانَيك يان تةنزميَيك يان طروثَيك يان حيزبَيك بة شَيوةيةك نةقد  بكا ، ئةطةر لة ئَيمة نةقد 
نةكرَيت و قبوَلس نةقد نةكةين ماناي واية دةضينة ر يزي ئةوانةي كة ئيمانيان بة دميوكراسس نية، بؤية 

عبس كوردستان من لةو قةناعةتةم بة هةموو ئةترارس عيلمانس و بة هةموو كؤمةَلطاي مةدةنس سيقةي شة
بةيةكة، ئةو ئيستييتتايةش بوو كة ضةندين جار كراوة لةناو كوردستان ئةو ر َيذة بةرزةي بة دةست هَيناوة، 

ةية، باوةر ي بة هةموو ضني و ماناي ئةوةية خةَلكس كوردستان باوةر ي بةيةكة، باوةر يشس بة دميوكراسس ه
توَيذَيك هةية، ئَيمة ئةطةر بيهَينينة ئةو بارةي بَلَيني سيقةمان بة خؤمان نية، با بةغدا بيكا  و راتيحة 
لةسةرمان خبوَينن، من بة خوشكس عةزيزي خؤم سؤزان خان دةَلَيم وةكو ثةرلةمان ياسايةكة بةيةك ر ؤذ 

زؤر تةبيعية و كؤمسيؤنس باآلي هةَلبذاردنس هةرَيمس كوردستانين دةردةكرَيت و ئةوةي ناوَيت، وة زؤر 
حازرة، ئةوة مةكتةبس هةولَير بةر َيزَيك بةرثرسيةتس بةناوي كاك هةندرَين، مةكتةبس سلَيمانس كاك سيد 

علس، هةيكةلةكة داندراوة، بةغدا موارةقةتس .مةكتةبس دهؤك كاك بةيارة، مةسئور هةموويان كاك د طاهر،
ة، كؤمسيؤنس باآلي هةَلبذاردنس عرياق، بة ئَيمة دةَلَيت ياساكةتان دةربكةن و خؤتان ئيشكةي خؤتان كردوو

بكةن، ئَيمة موقةسرين خوشكان، برايانس بةر َيز، لة قسةي كؤتاين دا دوا رةئس بؤ ئَيوةية، هةركةسَيكين 
 .رةئس ئازادي خؤي هةية و، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
 .خان رةرمووتاظطة 

 :بةر َيز تاظطة حممد علس
 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
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بة نيسبة  كؤمسيؤنس باآلي هةَلبذاردنةكانس عرياقس مبانةوَيـت و نةمانةوَيت، ئَيمة كاتَيك كة ثةرلةمان 
ثَيشنيارةكةي دا بة مةكتةبس كوردستان، يةكسةر ئةوان نارديانةوة بؤ بةغدا بؤ ئةوةي رةئس ئةوانين 

رن، لة كاتس ئنتيخاباتين بة هةماهةنطي، مادام لة ياسايةكة هاتووة هةماهةنطية، ماناي ئةوة نية كة وةربط
ئَيمة بر يارمان دا كؤمسيؤنس باآلي هةَلبذاردنةكانس عرياقس دةستةكةي َر الببةين، ماناي وابَيت ئيشس 

نين ئيشرارس دةكةن، ئينجا خؤمان داية ئةوان، بةَلكو هةردوو ئيشةكة هةماهةنطية، ئةوان و كوردستا
كؤمسيؤنس باآلي عرياقس خاَلس نية لة كورد، ثرة لة كورد كة كؤمةَلَيك كوردي كاراي تياية، ئةندامانس 
هةموو ثَيكهاتةكانس تياية، بؤية منين لةطةَل ئةوةم كة موخاتةبةمان بؤ كؤمسؤنس باآلي هةَلبذاردنةكانس 

 .عرياقس بيت و، زؤر سوثاس
 :ئةجنومةن بةر َيز سةرؤكس

 .كاك زانا رةرموو
 (:زانا رؤستايس)خضربةر َيز قادر سعيد 

 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان، خؤي موشكيلةيةك هةية ئةوةي لة ئةخريي قسةي بكا ، لةبةرئةوةي 

ت وةكو ئةوةي كةس نية تةئيدي بكا  لة ثاشس خؤي ئيقرتاحةكانيشس لةوانةية زؤر بة هةند وةرنةطريدرَي
كمال دةكةم، هةم ئةو شتَيكس واقعس .كة دوَينَس ر ووي دا، وةَلآل من دةست خؤشس لةو هةستة ناسكةي د

جوانس هةرَيمس كوردستانس ثيشان دا بة سيقة و متمانة و خؤشة ئينسان بة تةرائولةوة قسة لةسةر 
ؤر زؤر باشة، حةريس بوونين لةسةر واقيعةكة بكا  و دَل خؤشس بداتة خةَلكس كوردستان، ئةوة شتَيكس ز

ئةوةي كة هةرَيمس كوردستان هةموو مارة دةستووريةكانس خؤي مومارةسة بكا ، هةيئةتَيك حةقمان هةية 
دةري بكةين، قانونَيك حةقمان هةية و دةري دةكةين، ئةوة زؤر زؤر ضاكة و لة جَيطاي خؤيةتس، خور 

ردووة و لة تةعديلةكةي دةَلَيت تةشكيلس هةيئةتَيك تةعديلس ك 90/11/9009رابردووي ثةرلةمان لة 
بكرَيت، مانطَيكس مابوو لة بؤ ئينتيخابا  ئةو تةعديلة كراوة رريا نةكةوتوونة بيكةن، ئَيمة دوو، سَس 
مانطمان مابوو بؤ ئينتيخابا  لةوة ناضَيت رريا بكةوين، باوةر  ناكةم رريا بكةوين، بةآلم ثَيمان دةكرَيت 

بؤ خور دواي خؤمان كة ئةوان لة ساَلس يةكةم تَيس نةثةر َينن و ئةو هةيئةتة دروست  وةسية  بكةين
بكةن، بةسة تا كةي؟ وةسيةتين هةر لة ئةخري مةرحةلة ئينسان دةيكا ، لة ساَلس يةكةميان ثةلة بكةن لة 

نةبوونس  دروست كردنس ئةو هةيئا  و ئةو ميتةوةزياتانةي هةرَيمس كوردستان، حةقس خؤيةتس هةيبَيت،
دةستووري هةرَيمس كوردستان هيض ر َيطرَيكس نةبووة، ضونكة ئَيمة حةقَيكس دةستووري خؤمانة، من لةطةَل 
ئةوةدام كة كؤمسيؤنس باآلي هةَلبذاردنةكان سةرثةرشتس ئينتيخاباتةكان بكا ، لةبةرئةو سةبةبةي كة 

م وانية نوَينةري اليةنة سياسيةكان ئَيستا باسم كرد، هةرضةندة ناوي كؤمسيؤنس سةربةخؤية، بةآلم ثَي
سةرثةرشتس بكةن، ئةوانس لة هةرَيمس كوردستانيشن لةطةَل ر َيزم لةبؤيان، بةآلم قسة لةسةر سةربةخؤييان 
هةية، خؤ ئةطةر ئَيمة بَيني كؤمسيؤنس سةربةخؤ دروست بكةين، بةر استس دةبَيت ئةو كةسانة هةَلبذَيرين 
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ةكنؤكراتن و ئةكادميني و لَيهاتوون، ئةو كاتة قسة و بامسان لة كة رعلةن سةربةخؤن، ئينسانس ت
حيزبةكانين لةسةر ئةو مةوزوعة، ئةو سيغةيةي كة لة تةعديلةكة و لة ليذنةي ياسايس و ئةو برايانة 

كةئةنةهو ( حتل املفوضية العليا حمل اهليئة العليا)نووسيويانة، من ثَيم واية دةقيق نية، ئَيستا بَلَيس 
تشرف املفوضية العليا )عوليا مةوجودة، لةر استس دا مةوجود نية، سيغةكة بةو شَيوةية باشة  هةيئةي

بة شَيوةيةكس طشتين باسس موحارةزا  و ئةوةش نةكرَيت ( املستقلة لالنتخابات فى العراق على االنتخابات
ئةوة لة قانونةكة هةية و  ئةوة دةقيق ترة، ئَيمة (حلني تشكيل املفوضية املستقلة لالنتخابات فى االقليم)

الي دةبةين، خاَلَيكس تر بؤ زياتر نةزاهةتس ئينتيخاباتس داهاتوومان و بؤ زياتر شةراريةتس ئينتيخاباتس 
كة باسس مورةوةزية دةكا ، ئةنزمية و تةعليماتس خؤي جَس بةجَس  (ثانيا)داهاتوومان من داوا دةكةم لة لة 

 بَلَيني  و مورارةعاتس ئةو قانونة دةكا  دةكا 
دةزامن مورةوةزية دةضَيت لةطةَل ئيتيحادي حقوقني و لةطةَل ( بالتعاون مع السلطة القضائية فى االقليم)

نةقابةي موحامني و تةنسيق دةكا  و ئةوان لةسةر سندوقةكان دادةنَين، بةآلم ئةوة هةردووكيان هةيئاتس 
مس كوردستان ئيحرتامس خؤي هةية و ئةطةر حيزبن هةتاوةكو ئَيستاكة، بةآلم سوَلتةي قةزائس لة هةرَي

ئةوة باشرتة مودةعس عام و موحةققس عةدر و قازيةكان و ئةوانة ( بالتعاون مع السلطة القضائية)بَلَيني 
 .بةكاردةهَينَيت لةسةر مةراكزي ئينتيخابس، ثَيم واية زؤر مورتاح تر دةبني لة نةزاهةتس، زؤر سوثاس

 
 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

اك زانا رةقت موالحةزةيةك عةرزي جةنابت بكةم، ئةوين ئةوةية هةيئةي عولياي ئينتيخابا  لة قانون ك
دا مةوجودة، بؤية دةبَيت بة قانون ئيشارةتس ثَس بكرَيت ئةوة جَيطةي ئةو دةطرَيتةوة، ضونكة لة قانون دا 

 .ناصح رةرموو.دا ناوي هاتووة، دهةية، هةيئةي مورةوةزيةي عوليا جَيس بطرَيتةوة، لةبةرئةوةي لة قانون 
 :رمضانناصح غيتور .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
ئَيوةي بةر َيز هةرضيةكتان لة سةرؤكايةتس ثةرلةماندا من ثَيم واية لةم بابةتة زياتر لة هةموومان 

هةَلبذاردنةكانةوة،  شارةزايتان ثةيدا كردووة، ضونكة وةكو ئاطادارين ثةيوةنديتان كردووة بة ليذنةي باآلي
كمال لة كؤبوونةوةكانس سةرؤكايةتين لةطةَل كاك ررست دا و .هةروةها هةردووكتانين جةنابت و كاك د

لة طةَل كؤبوونةوةكانس هةر سَس سةرؤكايةتين بةشداري دةكةن، لةبةرئةوة ثَيم واية ئايا ئةو ثَيشنيارةي 
َر دةكةم ئةطةر بتوانني، بةآلم ئايا ئةو زةمةن و كمال دةيكا  من بةش بةحاَلس خؤم ثشتطريي .كة كاك د

ئةو كاتةي كة بة دةستمانةوة ماوة لةطةَل مةسائيلس ماددي كة دَيتة ثَيشةوة، ئايا ئَيمة دةتوانني ئةوة جآ 
بةجآ بكةين؟ يان ناتوانني جَس بةجَس ي بكةين، لة حاَلةتَيك دا ئةطةر ئةوةش بتوانني وةك ئةوةي كة 

ي دةكا ، ئَيمة ناتوانني ئةو ليذنة باآليةي كة خؤمان دروستس دةكةين بةو نةوعة ئةم جةنابس ثَيشنيار
هةيئةتةي كة ئَيستا هةية جَس ي دةطرَيتةوة، ناتوانني، ضونكة ئةوةي بةشَيكة لة هةيئةي ليذنةي باآلي 



 139 

قةرار بؤ ئةوان  هةَلبذاردنةكانس بةغدا، هس عرياق هةمووي، يةعنس ئةو بةشَيكة لة ئَيمة، ئَيمة ناتوانني
دةربكةين و بيان كةين بة بةديل و لة هةرَيمس كوردستان بَيت و، بيان كةين بة هةيئةتَيكس سةربةخؤ، 
ئَيمة ئةوة ناتوانني، تةنها ئةوة دةبَيت هةيئة باآلكةي بةغدا ئيلغاي بكةنةوة، لةبةرئةوة ئةطةر دةكرَيت 

َيم واية ئةوةيان واقعس تر دةبَيت لة طةَل ر َيزو باشة، ئةطةرنا ئةو ثَيشنيارةي كة جةنابت كرد  من ث
 .سوثاسم

 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

 .نوري، سةرؤكس ثَيشووي كؤمسيؤنس باآلي هةَلبذاردنةكان لة هةرَيمس كوردستان، رةرموو.كاك د

 :نوري مجيل تاَلةبانس.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

ردنةوة هةية بؤ ئةوةي بيخةمة بةرضاوي ئَيوةي بةر َيزو ئةندامانس ئةطةر ر َيطام بدةن هةندَيك ر وونك
كؤمسيؤنس باآلي هةَلبذاردنةكان لة عرياق بة بر يارَيكس  9009ثةرلةمان، لةسةرةتاوة لة ناوةر استس ساَلس 

برميةر دروست كرا، ئاماذةي بة ئةوة كردبوو كةوا مةكتةبس هةرَيمس كوردستانين تَيدا هةية، ثاش ئةوةي 
كةوا من دةست نيشان كرام بة سةرؤكس ئةو دةستةية لَيرة، ئَيمة هةستاين ليذنةيةكمان دروست كرد وةكو 
ئةجنومةنَيك بؤ هةرَيمس كوردستان لة شَيوةي ئةوةي كةوا لة بةغدا هةية، سةرؤكس هةر سَس كؤمسيؤنةكة 

مان بؤ بةغدا، داوامان لَيس كرد من و جَيطرةكةم كة كاك شوان ميتتس بوو، نيزامَيكمان بؤ خؤمان داناو نارد
ثةسةندي بكةن، ئةوان بةشَيكس زؤري داواكاريةكانس ئَيمةيان رةد كردةوة، كار طةيشتة ئةوةي كةوا ئةطةر 
بَيتو ئةوان ر ازي نةبن بة كةمرتين داواكاري ئَيمة، ئَيمة بر يارمان دا ثَيكةوة هةر ثَينجمان دةست لة 

بة دامةزراندنس هةيئةي باآلي هةَلبذاردنةكان لة هةرَيمس كوردستان،  كاربكَيشينةوة، ئةوجا ر ازي بوون
مايةوة مةسةلة داراييةكة، هةر بؤ ئةوةي كةوا كةم دةسةآلتس بدةنة هةيئةكةي ئَيمة ثارةيان بؤ هةولَير 

دةي نارد، بؤ سلَيمانس و بؤ دهؤكيشيان نارد، بؤ ئَيمة ثارةيان نةنارد، ثَينج، شةش نامةمان بؤ ناردن راي
نةبوو، ئَيمة ناضار بووين ثارة بة قةرز وةربطرين لة دةستةي هةولَير، ثاش ئةوة من ثةوةنديم كرد بة 
جةنابس مام جالل و جةنابس كاك نَيضريظان لَيرة، طومتان وةزعةكةمان بةو جؤرةية، ئَيوة هاوكارميان دةكةن 

ن، هةردووال طوتيان هةتا نيو مليؤن ئَيمة لةر ووي مادييةوة، ضونكة ئةوان نايانةوَيت دان بة ئَيمة دابنَي
سةعا  دا ئةطةر  99دينارتان دةدةينَس، نامةيةكم نووسس بؤ سةرؤكس كؤمسيؤنس بةغدا و طومت لة ماوةي 

ثارةمان بؤ نةنَيرن ئَيمة  ثارة لة حكومةتس هةرَيمس كوردستان لة هةردوو ئيدارةكة وةردةطرين، لة ماوةي 
يؤن بة مليؤنَيك دؤالرةوة ها  بؤ هةولَير و ثارةكةي بؤ هَيناين، ئَيمة سةعاتدا سكرتَيري كؤمس 99

بةردةوام بووين لةسةر كارةكانس خؤمان بة ثَيس ئةو نيزامةي كة خؤمان دامان نابوو، بةآلم ثاشان كة ئةو 
رة كؤمسيؤنة نةما، كؤمسيؤنس ئَيستا ثرؤذة قانونَيكس ئامادة كرد و نوسخةيةكيشيان ناردبوو بؤ هس ئَي

كة ئةو سةردةمة ئةو سةرؤك بوو، ثةيوةندي ثَيوة كردم طوتس ثرؤذةيةكيان بؤ ( كاك صاح حممد امني)
ناردووينة هيض باسس ئَيمةي تَيدا نةكراوة، تةنها وةكو شتَيكس ر واَلةتس نةبَيت، ثَيكةوة دانيشتني ثرؤذة 
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ةمان كرد، هَينام بؤ ليذنةي قانونس و قانونَيكس بامشان دانا، ئةوةي كة ثةيوةندي بة ئَيمةوة هةية ئاماد
لَيرة ثَيكةوة تاوتوَيمان كرد، شتَيكس بامشان ئامادةكرد و نوسخةيةكيشمان نارد بؤ ليستس هاوثةميانس 
كوردستان لة ناو ئةجنومةنس نوَينةرانس عرياق بؤ ئةوةي كةوا ثشتطريي َر بكةن، بةداخةوة نةيانتوانس بوو 

ثةسةند كرا  9002ي ساَلس 11انس ئَيمة بكةن، بؤية ئةو قانونس ذمارة كةوا ثشتطريي لة داواكاريةك
لةاليةن ئةجنومةنس نوَينةرانس عرياقةوة بة بَس ئةوةي دةسةآلتَيكس ئةوتؤ درابَيت بة دةستةي باآلي 
هةَلبذاردنةكان لة هةرَيمس كوردستان ئةو دةستةيةي كة ئَيستا بةشَيكة  لة كؤمسيؤنس باآل ناتوانَيت لة 

َينماييةكانس ئةوان دةربضَيت، بؤية ئةو هةَلبذاردنةي ثةرلةمانس كوردستان و هس ئةجنومةنس ر 
، بةآلم بة رَيتثارَيزطاكانين دةبَيت بة ثَيس قانونس كؤمسيؤنس باآلي هةَلبذاردنةكان لة عرياق ئةجنام بد

ئَيستا ثَيشنياز كراوة هيض ثَيس قانونس هةَلبذاردنس خؤمان، بؤية من لةو باوةر ة دام، كةوا ئةوةي كةوا 
تةئسريَيكس نية و ئةو ماددةية من بةزيادي دةزامن، هةتا ئةو ر ؤذةي كةوا دةستووري هةرَيمس كوردستان 
ثةسةند دةكرَيت، ئَيمة كؤمسيؤنَيكس سةربةخؤ بؤ هةرَيمس كوردستان ئةو كاتة كة دروست دةكرَيت بة 

 .ؤمسيؤنَيكس سةربةخؤمان هةية، زؤر سوثاسقانون ئةو كاتة ئَيمة دةتوانني بَلَيني كةوا ك
 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

 .كاك سعدالدين رةرموو
 
 

 

 :بةر َيز مال سعدالدين مال عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

بيدايةتةن كة هةيئةي ئينتيخابس لة بةغدا ئيشراف لةسةر ئينيتخابا  بكا  مةخاورس ناوَيت، ضونكة  
ت، يةعنس ديارة موخالةرا  هةية، ئةطةر موخالةرا  هةبَيت يةعنس ترمسان لة  ئةطةر مةخاوف هةبَي

ئةوان هةبَيت نا وانية، بةس ئةوةية كة ئةوان شتةكان زةق دةكةنةوة، ئةطةر شتَيكس كةم هةبَيت زؤر زةقس 
ا بكةي دةكةنةوة، يةعنس بزانة لة وةسة  و لة هةندَيك جَيطاي تر موخالةراتس ئةوها كراوة ئةطةر تةماش

 10بة نيابس سةو  دراوة، يةعنس يةك شةخس هاتووة لةباتس شةش كةسس عائيلةكةي خؤي سةوتس داوة، 
هةزار عائيلةي كوردي سةوتس نةداوةو كةس باسين ناكا ، ئةوجا بةر استس ئةوةي كة ئَيمة باسس دةكةين، 

ةكةين، ئيسارةش نية، دةبَيت تةسليم كردنس شتةكانة لرية كة بة خؤمان شتةكانس خؤمان تةسليمس ئةوان د
ئةوهاش بَيت، ثرسيارةكةم ئةوةية ئايا تةقسري لة كَيية كة  هةتا ئَيستا ئةو هةيئةية لَيرة دانةمةزراوة؟ 
ر استة تةقسري لة ئَيمة نية، بةس ئايا تةقسري لة ئةوانةي بةغداشة كة ئةوان حماوةلةيان نةكردووة كة ئةو 

تا ئَيستا بريي َر نةكراوةتةوة، بةر استس ئةوة حةقس ئةوةي هةية ئةو هةيئةية لَيرة دامبةزرَيت، بؤ هة
نةوعة شتانة هةَلوةستةي لةسةر بكةي و ثَيداضوونةوةي ثَيدا بكةي، ئةطةر بَيتو تةماشاي قانونةكةش 
بكةي لَيرة لة رةقةرةي دووةم ئةطةر ئةوان هةر قانونس خؤيان بةكاربَينن و ئةنزمية و تةعليماتس خؤيان 
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 (للمفوضية العليا)كاربهَينن مورةوةزيةي عوليا، ماناي ئةوةية ئةوة ئيستييتادةي نية، ضونكة دةَلَيت بة
يةعنس بؤي هةية قةوانينةكان و ئةنزميةكانس ئَيمة بةكاربهَينَيت و بؤشس هةية بةكاري نةهَينَيت، ئةوجا 

 .دابةر استس يةعنس لَيرة با هةَلوةستةيةكس لةسةر بكرَيت، لةطةَل ر َيزم
 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

زؤر سوثاس، قسة زؤر كرا، رةرقَيكس ئةوتؤ نية لة نَيوان تروحاتةكانس موتةناقز، هةموومان كؤكني لةسةر 
ئةوةي هةيئةي كؤمسيؤنس باآلي هةَلبذاردن لة كوردستان دا دةبَيت دامبةزرَيت و سةربةخؤ بَيت و سةر بة 

نس باآلي هةَلبذاردنةكانس عرياقين، بةآلم دانةمةزراوة ئةوة، ئةو هةرَيم بَيت، سةربةخؤ بَيت لة كؤمسيؤ
سيغةيةي كة ئَيستا هاتووة عةمةليةن موراتةحةي ئةو هةيئةيةي ئَيرةمان كردووة و نامةمان بؤ نووسيون 

هةَلبذاردن بكةين، ئةوان نامةكةيان ناردووة بؤ بةغدا و  12/5و بة ر ةمسس ثَيمان طوتوون كة دةمانةوَيت 
كؤمسينس باآلي هةَلبذاردن، وةآلميان هاتووةتةوة لة ثاشان تةلةرؤنيان بؤ من كردووة لة بةغداوة،  بؤ

طوتوويانة ئَيمة ثَيويستيمان هةية بةوةي كة موباشةرةتةن لةطةَل ئَيوة هةندَيك شت باس بكةين، هةندَيك 
غاي كؤمسيؤنس هةرَيمس كوردستان شتين لة ر َيطةي كؤمسيؤنس باآل لة هةرَيمس كوردستاندا، واتة ئَيمة ئيل

ناكةين، ئيشةكان زؤرين ئةوان دةيكةن، بةآلم لة زؤر وردةكاري دا ر استةوخؤ ثةيوةندميان لةطةَل يةك 
دةبَيت لةطةَل بةغدادا، بة تةئكيد كؤمسيؤنس باآل لةطةَل هةرَيم قسة دةكا  و من نامةوَيت زؤر قسة بكةم، 

حتل املفوضية العليا املستقلة : اوال)تةنها لة : ةية ئةو ئيقرتاحة، يةكةمدوو ئيقرتاح هةية، كة يةكةميان تاز
ئةوةندة شةتب بكرَيت، واتة بطوترَيت ( هيئة انتخابات اقليم كوردستان) ثاش ئةو دةَلَيت ( لالنتخابات

ان العراق حتل املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات العراقية حمل اهليئة العليا النتخابات برملان كوردست)
حلني تشكيل اهليئة العليا  لدورة االنتخابية للربملان وادارتهالواردة فى هذا القانون لالشراف على انتخابات ا

لَيرةشدا ئاماذةي ثَيكراوة تا ئةو كاتةي ئَيمة ئةو هةيئةتة دروست دةكةين، ئةطةر  (لالنتخابات فى االقليم
كمال .لة خؤدا ئيلغا دةبَيت ئةو كؤمسيؤنة،  كاك د توانيمان هةرتةيةكين دروستس بكةين، ئةوة خؤي

 .رةرموو

 (:كمال كةركووكس.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 
 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

ئةسَلةن ميتةوةزيةي عولياي موستةقيلة لة ئينتيخابا  خؤي ناوي عرياق لةسةر خؤي الداوة، ئَيمة لَيرة 
ناوي خؤي وا َر كردووة، ( املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات)َيت يةمان بؤي ئيزارة كرد، دةَل( العراقية)

 .لةسةر ئةوراقةكانس واية، ئَيمة عرياقَيكمان ثَيوة نووساندووة، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

تووة؟ نية، بةآلم مةعرورة كة عرياقة، تؤ خؤ  دةَلَيس ئةو جَيطاي هةيئةتس تؤ دةطرَيتةوة، كاكة هةيئة  طو
 .ناصح رةرموو.كاك د

 :رمضان ناصح غيتور.بةر َيز د
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 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
 .ئةو وةختة موشكيلةكة حةل دةبَيت( رس العراق)بؤ ضارةسةر كردنس ئةو تَيبينيةي كة هني كرا، بَلَيني 

 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
لة قانونةكة ئةوةتا لة ثَيشمانة كاك شَيروان و كاك عونس رةئيتان لةسةر ئةو هينةي عرياق ضية؟  
يةعنس مجهوريةي عرياقس لة ثَيشة، عةينس شت ( مجهورية العراق املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات)

 .دةكاتةوة، بةَلَس كاك ئارَيز رةرموو

 :بةر َيز ئارَيز عبداهلل ا د
 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

 .كمال.ي با ثَيوة نةبَيت لةبةر خاتري كاك د(العراقية)تةواو، و نةنووسس هةر عرياقية، ( العراقية)بنووسس 
 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

نا، نا خؤي دةزانس بؤضية؟ بؤ ئةوةية كة ئاماذةمان كردووة كؤمسيؤنس باآلي هةَلبذاردن لة هةرَيمس  
ةرقس هةبَيت، كوردستان سبةينَس خؤمشان ثرؤذةيةكمان هةبَيت ئةو كؤمسيؤنة دادةمةزرَينني، دةبَيت ر

ئةوَي ناوي باآلية، ئَيرةش ناوي باآل دةبَيت، كاكة ئةوهاي هني دةكةين ئةطةر موارةقتان كرد ئةوا باشة، 
ئةوة الدةبةين و ( للمفوضية العليا املستقلة لالنتخابات العراقية، هيئة االنتخابات القليم كوردستان ـ العراق)

حتل املفوضية العليا املستقلة )رةقةرةية خبةينة دةنطدان، شةتب دةكرَيت، دةخيوَينمةوة بؤ ئةوةي ئةو 
لالنتخابات العراقية حمل اهليئة العليا النتخابات برملان كوردستان العراق الواردة فى هذا القانون لالشراف 

لةطةَل  كَس، (على انتخابات الدورة االنتخابية للربملان وادارته حلني تشكيل اهليئة العليا لالنتخابات فى االقليم
 .كمال رةرموو رةرموو. ئةوةية دةستس بَلند بكا  تكاية؟ كاك د

 (:كمال كةركووكس.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 

 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
ئاراي موختةلف هةبوو، ئةوةش خبة دةنطدانةوة با دةنطين نةهَينَيت، بةآلم بة ثَيس نيزام بيخة 

 .دةنطدانةوة
 :ومةنبةر َيز سةرؤكس ئةجن

ئاراي موختةلف هةبوو، ئةطةر دةنطس نةهَينا  بة تةئكيد رايةكانس تر، نةسةكة وةكو خؤيةتس موقتةرةحس 
تازة ئةوةبوو ئةو هةيئةي ئينتيخاباتس ئيقليمس كورستان شةتب بكرَيت، من ئةوةم خستة دةنطدانةوة، 

 .رةرموو  عثماننطةوة، كاك ئةطةر دةنطس نةهَينا ئةو كاتة رةئيةكةي جةنابت بة تةئكيد دةخةينة دة

 (:بانس مارانس)عبداهلل قادر عثمانبةر َيز 
 . بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

ديارة لةو تَيكةَلس و ثَيكةَليةي الي خؤتان ئَيمةش سةرمان َر شَيواوة بةر استس، ئةم هةموو موناقةشةية، 
نية، دةَلَين ليذنةي هةَلبذاردنةكانس  هةمووي يةك مةسةلةية، ئَيمة ئَيستا ناوَيكمان لة خؤمان ناوة كة وا
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كوردستان كة نيمانة، كة نيمانة ئةوةي لةسةر خؤمان ر ةش بكةينةوة ضس بكةين، ض موشكيلة هةية، 
 . كةنطس مةجانان هةبوو ليذنةيةكس سةربةخؤي هةَلبذاردنةكان لة كوردستان دادةنَيني، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

 .با نوقتةي نيزامس بَيت، تكاية وةكو جاري ثَيشوو نةبَيت، رةرموو نازناز خان تكاية

 :بةر َيز نازناز حممد قادر

 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
دوَينَس تةعليقمان َر دةدرا دةيانطو  هةموو شتةكان لة مةكتةبة سياسيةكان بر ياري لةسةردةدرَيت و 

ةدراوة؟ ئايا سةركردايةتس كورد جا بة جيهةتس داروة، ئَيمةش مةجبورين بثرسني ئايا برياري لةسةرن
تةنيتيزي و تةشريعس و سياسيةكة هةمووتان بة يةكةوة دانيشتوونة، ديارة تاوتوَيس وةزعةكةتان كردووة 
كة دةزانن دةبَيت كؤمسيؤنس باآلي عرياق ئةو هةَلبذاردنة بكا ، نازامن ئَيستا ئَيمة بؤ ئةو وةزعة لة خؤمان 

كمال كة خؤي طوتس ئَيمة موقةسرين، ر استة .ن دةشَيوَينني، بةآلم ئَيمة كة جةنابس دتَيك دةدةين و خؤما
بةرلة هةموو كةسَيكين سةرؤكايةتس ثةرلةمان موقةسرة لةوةي كة ئةو قانونةي دةرنةكردووة بؤ ئةوةي 

مة لة جيهاتس تةنيتيزين ئةو قانونة ثيادة بكةن و ئةو كؤمسيؤنة تةشكيل بكةن، ئَيستا درةنط نية ئَي
ئَيستاوة دةتوانني ئين بؤ ئةو قانونة بكةين، لة هةرتةي داهاتووةوة ليذنةي ياسايس دةتوانَيت ئيشس بؤ 

 .بكةن، بةآلم با ئةوة بر وَينني، لةوةي زياتر با تةئخريي نةكةين
 

 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

بةداخةوة كة وا دةَلَيس،  ئةوةَلةن، ئَيمة ئيتييتاقمان هةية نة باسيشمان كردووة و نة هيضس ترين،
دووةمين بةر استس بؤ ئةوةي هني نةبني، مورةوةزيةي عولياي موستةقيلةي ئينتيخاباتس عرياقين ثَيوة 

املفوضية العليا / مجهورية العراق )نةبَيت، هةر ماناي عرياقةكةية لة قانون دا، بةآلم لةوَي نووسراوة 
موشكيلة نية وةكو كاك ئارَيز طوتس بؤ ئةوةي رةئيةكان  ، حةز دةكةن با ئةوةشس نةطوتووة،(لالنتخابات

حتل املفوضية العليا املستقلة )لَيك نزيك ببَيتةوة، ئةوة دةخةمة دةنطدانةوة، ئةو موقتةرةحة تازةية 
لالنتخابات العراقية حمل اهليئة العليا النتخابات برملان كوردستان العراق الواردة فى هذا القانون لالشراف 

كَس لةطةَل ، (تشكيل اهليئة العليا لالنتخابات فى االقليمته حلني خابات الدورة االنتخابية للربملان وادارعلى انت
ئةوةية دةستس بَلند بكا  تكاية؟ كَس لةطةَل دانية، بة يةك دةنط ئيعرتاز كرا، ئةوة بؤتان روون بَيتةوة، 

ئةندام هني بكا  بؤ تةشكيلةكة با  10 شكرية كة ثرؤذةيةك سبةي تةقديم كرا.ئةوةي كة هةر وةختَيك د
بَيتة ئَيرة، ئةطةر توانيمان تةشكيلةكة وةكو طومت بة هةرتةيةك تةواوي بكةين و هةيئةتةكة دابنَيني 
قانونةكةش ئيسدار بكرَيت، ميزانيةي بؤ دابنَيني،ئةو هةيئةتة يةكسةر جَيطاي ئةوة دةطرَيتةوة، خاَلس 

النظمة والتعليمات اخلاصة بها على انتخابات برملان كوردستان ـ العراق وما للمفوضية العليا تطبيق ا: )دووةم
تةبعةن زؤر هاتووة موختةسةرةكةي ثَيم باشة ليذنةي ...( .....اليتعارض مع االحكام الواردة فى هذا القانون
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، ئةو وا قانونس تةماشاي بكا ، كاك عبدالر ن موالحةزةيةكس بؤ ناردم جَيطاي خؤيةتس و سوثاسس دةكةم
َر بكةن هةمووي دةطرَيتةوة كة موقتةرةحس خؤشتان بووة، دةخيوَينمةوة و دةخيةمة دةنطدانةوة لة جياتس 

وما ) ئةو تةرسيالتة نةوةكو شتَيكمان لة بري ضوو بَيت لةو ئةحكامة داهةبَيت، حةسري نةكةين بة 
طةر تةعاروزي كرد بؤيان نية هني هةموو ئةحكامس ئةو قانونة ئة( رالن شت و رالن شت..  اليتعارض مع
للمفوضية العليا تطبيق االنظمة والتعليمات اخلاصة بها على انتخابات برملان كوردستان ـ : )بكةن، دووةم

كَس لةطةَل ئةوةية دةستس بَلند بكا  تكاية؟  (العراق وما ال يتعارض مع االحكام الواردة فى هذا القانون
بة هةردوو بر طةيةوة دةخيةمة  2ليماتس خؤيان هةية، لةطةَل ماددةي رةرموون، كَس لةطةَل دانية؟ تةع

دةنطدانةوة كَس لةطةَلة دةستس بَلند بكا  تكاية؟ كَس لةطةَل دانية؟ بة زؤرينةي دةنط قبوَل كرا  كاك 
 .كمال لةطةَلس نية، كاك شَيروان رةرموو.د

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
عس ئةو ماددةية تةسويتس لةسةر كراو بر ايةوة، بةآلم زؤر قسة لةسةر ئةوة كرا كة كةئةنةهو ئَيمة تةبي

موقةسرين و كؤمسيؤمنان نية، ر استة، بةآلم تةقسريةكةي يةك اليةنة نية، تةقسريةكة هةمة اليةنةية، 
مةسائيلس رةنس تَيداية،  ئةوةَلةن دروست كردنس هةر مةسةلةي  قانونَيك نية، مةسائيلس ئيداري تَيداية،

مةسائيلس ئةوةي تَيداية عةجةبة لة زمنس نةرةقاتس سيادية مةساررس ئةو كؤمسيؤنة يان نا؟ ئةمانة 
ئةندامس ثةرلةمان ثرؤذةيةك تةقديم  10بةر است دةبَيت هةمووي يةكالبكرَيتةوة، يةعنس ئةوة نية 

لية وةربطرين و بيهَينينة ئَيرة بة مانطَيك و بكةين بة بَس ئةوةي رةئس وةزارةتس تةختيت و وةزارةتس ما
دوو مانط تةواوي بكةين بةر استس، بؤية بة حةقيقة  ئةمة دروست كردنس هةيكةليةتَيكة لة هةرَيمس 
كوردستانس عرياق، ئةو هةيكةليةتةش هةر وةكو ئيشارةمت ثَييدا ثَيويست بة دةزطايةكس ر َيك و ثَيك و 

كة ئَيستا هةية لة هةرَيمس كوردستان ئةوة بكةينة كؤمسيؤنَيكس خؤمان،  تؤكمة هةية، نةك ئةو دةزطايةي
ر ةنطة ئيعادةي نةزةرلة تةشكيالتةكةي دةكةين بةو شَيوةي كة خؤمان دةمانةوَيت، بؤية بةر استس ثَيويستس 

داري بة موشاوةرة كردنة لةطةَل حكومة  و  لةطةَل دةزطاكانس ثةيوةنداري حكومة ، لةطةَل ليجانس ثةيوةن
ثةرلةمان، بؤ ئةوةي بة هةموو اليةك بتوانني ثرؤذةيةكس ياسا بَينينة ئةو ثةرلةمانة بةر َيزة، لَيرة 
طيتتوطؤي لةسةر بكةين و دةنطس لةسةر بدةين، بؤ ئةوةي بتوانني ئةو قانونة ثةسةند بكةين و زؤر 

 .سوثاس
 (:كمال كةركووكس.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .، مامؤستا كاكة رةرموو10ياسايس بؤ ماددةي بةر َيزان ليذنةي 
 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابوبكر 

 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
 8ماددةي 
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 :دووبارة 36دووبارة، ماددةي  36ئةم ماددةية بؤ ياساكة جَيطري دةكرَي و بؤي دةبَيتة ماددةي 
َيوراوانس ئةو ثَيكهاتانة كَيرَبكَيس لةسةر كورسس تةرخان دةكرَيت بؤ كلدان و ئاشوري و سريان كة ثاَل 5ـ  1

 .دةكةن
 .كورسس تةرخان دةكرَيت بؤ توركمان كة ثاَلَيوراوانس ئةو ثَيكهاتةية كَيرب كَيس لةسةر دةكةن 5ـ  9
 .ـ دةنطدةرانس ئةو ثَيكهاتانةي باسكران ثاَلَيوراوي ثَيكهاتةكة هةَلدةبذَيرن 3

 (:ووكسكمال كةرك.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .رةرموو كاك عونس بة عةرةبس بيخوَينةوة
 :بةر َيز عونس كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
 8املادة رقم 

 :مكرر له 36تظاف املادة التالية للقانون وتصبح املادة 
 .مقاعد للكلدان واالشوريني والسريان، يتنافس عليها مرشح املكونات املذكورة 5ـ ختصص  1
 .مقاعد للرتكمان يتنافس عليها مرشح املكون املذكور 5 ـ ختصص 9
 .، جيرى انتخاب مرشحى كل مكون من قبل الناخبني من املكونات املذكورة 3
 

 (:كمال كةركووكس.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .ئَيستا بةر َيزان كَس دةيةوَيت لةسةري قسة بكا ، كاك حممد رةرموو
 :بةر َيز حممد حاجس حممود

 .ر َيز سةرؤكس ئةجنومةنبة
بةر استس ئةو قةرارة قةرارَيكس زؤر باشة و لة زؤر وآلتانس دونياش هةية و ئةوة يةكَيكة لة ئةو بنةمايانةي 
دةَلَيت دميوكراتس حةقس لة زؤرينة و كةمينة نية، مارس ئةوانس ترين دةدا ، ئةوة كارَيكس باشة و 

ان لة مارةكانس خؤيان و هةنطاوَيكس طرنطة، بةآلم من يةك، دَلنياكردنةوةي نةتةوةكانس تريشة لة كوردست
دوو سوئامل هةبوو لةوةي ئايا ئةو نيسبةي كة دانداراوة لة بةينس خوشك و برايانس كلدان و ئاشوري و 
سريانس، لة بةينس خوشك و برايانس توركمانين، بة نيسبة دانداروة؟ يان رةرق هةية لة بةينيان، يان نية؟ 

توركمان تةنها توركمان لة هةولَير  ونةئةوةية كة ئايا ئةوان بؤ منو: ان ثَينجة، خاَلس دووةمبؤ هةريةكةي
دةتوانَس بةشداري بكا  يان لة كةركووك و دوبز و تةلةعيتةر و شوَينةكانس ترين دةتوانن ئةندام بن لَيرة؟ 

 .بوو، زؤر سوثاسبة نيسبة  خوشك و برايانس مةسيحس و كلدان و ئاشوري و هةر ئةو ثرسيارةم هة
 (:كمال كةركووكس.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك مجال رةرموو
 :بةر َيز مجال يوسف بؤتانس
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 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
مكةوناتس مةسيحس لة كوردستان نيشانةيةكس ثَيشكةوتووة بؤ نيزامس دميوكراتس كة ئةمر ؤ هةية لة عرياق 

ووي عةمةر و بةو نيزامةي كة دةَلَين كؤتا شتَيكس زؤر ضاكة، بةآلم من و لة كوردستان، ثةير ةو كردنس لة ر 
ئةوةي موالحةزةي دةكةم مكةونَيكس تري مةسيحس رةرامؤش كرا كة ئةوانين ئةرمةنيةكانن، 

ةوة مةجزةرةكة كة ر ووي داوة و تا  1215ئةرمةنيةكان غوبنَيكس تةئرخييان لةسةر هةية، هةر لة ساَلس 
ةرن لةو وآلتانةي كة ئيهتيمام بة حقوقس ئةوان دةدةن، ئَيستا لة ئَيران ئيهتيمامَيكس ئَيستاش دةربةد

باشيان ثَس دةدةن و نوَينةريان هةية، لة لوبنان هةر نوَينةريان هةية، كة ئةو غوبنة تةئرخييشيان لةسةر 
ةية لة ئةوروثا و هةية، ئةمر ؤ لة كوردستانة، حةقة ئَيمة ميسالَيكس ضاكرتين بني، جاليةكس طةورةش ه

لة ئةمريكا و كةنةدا، لة زاخؤ و لة مةنتيقةي زاخؤ ذمارةيةكس زؤريان هةية، كة ئَيستا دَيهاتيان هةية، 
 .حةقة ئةو مكونة مةسيحية رةرامؤش نةكرَيت، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

 .كاك ئارَيز رةرموو

 :بةر َيز ئارَيز عبداهلل ا د

 .ومةنبةر َيز سةرؤكس ئةجن
سةبارة  بةوةي كة كؤتا دابندرَيت بؤ برايانس كلدان و ئاشور و توركمان كارَيكس زؤر باشة، بَس طومان بؤ 
ئةوان ئةوة هةوَلَيكة بؤ ئةوةي ئةو مارةي كة لة رابردوو هةيان بوو وةري بطرنةوة، بةآلم سةبارة  بة 

ة نوَينةرايةتس ئةوان دةكةن، يةعنس زؤر جار كلدان و ئاشور من قسةم هةية، لَيرة ذمارةيةك ئةندام هةية ك
لة دةرةوةش قسة دةكرَيت، ئايا بةر استس ئةوانة نوَينةري شةرعس طةر كورد و ئاشورن؟ ئةطةر ئةوانة 

كةسة ض جؤرة ناوَيك  5كةسن، ئةو  5نوَينةري شةرعينة حةقة ئَيمة طوَي لة ئةوان بطرين،  خؤيان 
تاكو ئَيستا يةعنس لةسةر ناو ر َيك نةكةوتوون،  جا لةبةر هةر هؤكارَيك  هةَلدةبذَيرن؟ زؤر بةداخةوة ئةوان

بَيت، من ناضمة ناو هؤكارةكان، يةعنس يةك دةَلَيت ئَيمة كلدانني و يةك دةَلَيت ئَيمة ئاشورين، بة نيسبة  
ميللة   ئَيمة كة من كةسَيكم نة مةسيحيمة و نة كلد و ئاشورم، من بةرذةوةندي ئةوة دةبينم ئةوان يةك

بن، يةك طةل بن، بةرذةوةندي طةر كوردستانين لةوةداية كة لَيك نزيك كردنةوة هةبَيت، نةك لةيةك 
دووركردنةوة، ئَيستا لَيرة بة سَس بةش نووسراوة كلدان و ئاشوري و سريان، ذمارةي كلدان ضةندة و ذمارةي 

طةر جياوازيت كرد مادام كؤتا  دةدةنَس باشة تؤ ئة: ئةوة يةك، دووةم! ئاشور و سريان ضةندة؟ نازانرَيت
كةواتة دةبَيت نةَلَيس بؤ ئةوان، ئةطةر هةر ثَينج لةوانة دةرضوون و طوتيان ئَيمة كلدانني، يان بة 
ثَيضةوانةوة، ئةوة جارَيكس تر ئَيمة كَيشةيةكمان بؤ ئةوان دروست كردةوة، لةبةرئةوة من ثَيشنيار دةكةم 

وونة لة ناوةكةي ناوي َر بنَيني طةر بؤ زياد بكةين، طةر كلد و ئاشور يان شتَيك بكةين كة ئةوانة بؤ من
طةر كلد و ئاشور و سريانس، يان بةيةكةوة بلكَينني بؤ ئةوةي لةو مةسةلةية ئَيمة تةحةمور مةسئولية  

ةكةون، ئَيمة طوَي لة ئةوان بطرين خؤيان لةسةر ض ناوَيك ر َيك د: نةكةين، ئةوة خاَلس يةكةم، خاَلس دووةم
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شتَيكس ترة، خؤمان ! وةكو ثةرلةمان ثشتيوانس لةوة بكةين، لة دةرةوة خةَلكَيك ضس دةَلَيت يان ناَلَيت
دةزانني ئَيزيدي كوردن، يةعنس هةندَيك خةَلك هةية دةَلَين ئَيمة كورد نينة، قابيلة ئَيمة قسةي ئةوان 

كاكةين دَين دةَلَين ئَيمة كورد نينة، هةورامين قبوَل بكةين؟ شةبةك كوردن، دةَلَين كورد نينة، سبةي 
دَيت وا دةَلَيت، يةعنس ئَيمة ئةوة قبوَل بكةين، من داواكارم ئَيمة طوَي لة ئةوان بطرين، لةو برايانةو لةو 
خوشكانةي كة ئَيستا لة ثةرلةمانن و ثشتيوانس لة بؤضوونيان دةكةين، ئةطةر بؤضوونةكةيان يةك بوو، 

 .زؤر سوثاس
 :َيز سةرؤكس ئةجنومةنبةر 

ئةنداممان هةية لة ثةرلـةمان، هةمووشـيان بـة هةَلبـذاردن هـاتوون جـا ض بـة ليسـتس          5تةبعةن لَيرة ئَيمة 
خؤيان، ض لةناو ليستةكانس هاوثةميانس هاتوون، بةتةئكيد بة ناوي ئةوانةوة قسة دةكةن، بةآلم بـة داخـةوة   

اقةشــةي كــراوة، بــة تايبــةتس لــة ثــرؤذةي نووســينةوةي لــةو دوو ســاَلةي رابــردوودا ئــةو مةوزوعــة زؤر مون
دةستوور، ر َيك نني لةسةر ئةوة، من تةمةنا دةكـةم يـةك ميللـة  بـن، حةزدةكـةم ناويـان َر بنـَيني كلـدؤ و         

، ناويان لَي بنَيني كلدان يان ناويان لَي بنَيني ئاشوور، موهيم ئةوةية زمانيان يةكة، هةموو بـةزماني  ئاشوور
ئةكــةن، بــةآلم هةنــدَيكيان ثَييــان وايــة، دوو ميللــةتي جيــاوازن، ر ةنطــة كــةلتوري جياوازيــان   ســرياني قســة 

هةبَيت، لةر استيدا زؤر زة ةتة بؤ ئَيمة لةجَيطةي ئةوان قةرار بدةين، ئَيمة ئةمر ؤ ثـرؤذةي دةسـتوورمان   
نةتيجةيـةك و ثَيمـان بَلـَين     يةكَيك لةئةسبابةكاني دواكةوتين ئةو خاَلةية، تا ئَيسـتا نـةيان توانيـوة، بطةنـة    

يـةكَيكي تـر   ( كلـدان و ئاشـوور  )بةهةموويان كة ئةو موستةَلةحةيان ئةوَيت، ئةَلَين دةمانـةوَيت بنووسـرَيت   
يةكَيك ئةَلَيت راصـيلةي  ( كلدان ئاشوور سريان) ئةَلَيت ئَيمة دةمانةوَيت راصيلةي تَيدا نةبَيت بنووسرَيت، 

جـا  (الكلدان والسريان واالشـور ) ةخَير ئَيمة سَي ميللةتي جياوازين، بنووسرَيتتَيدا بَيت، يةكَيكين ئةَلَيت ن
باشة ئَيمة لَيرة كة موشةرعني نـاتوانني بةحةقيقـة  قـةوانني ر ابطـرين بـؤ دوايـي تائةطةنـة نةتيجةيـةك،         

ان كـة  لةبةر ئةوةي ئةو موقتةرةحةي كةوا لَيرةدا هاتووة، حـةتا تـؤزَيكين زيـاتر دةسـةآلمتان داوة بـةخؤم     
واوةكةيان نووسـيوة،  ( الكلدان واالشور والسريان)وةكو نةصي قانوني عَيراقي نية، دةستووري عَيراقي ئةَلَيت
يةعين ئةو قةوسة ( السريان –االشور  –الكلدان )واتة كردوويانة بةدوو ميللة ، ئَيمة قةوسَيكمان كردؤتةوة

وكـةوين سـةيرييان ئةكـةين، ئـةوة بـةيين خؤيانـة       بؤ ئةوةية، لةدوايدا هةموويان ئةطرَيتةوة، وةكـو يـةك م  
ئــةوة ( كلــدان و ئاشــوور) يــان( ئاشــوور)يــان( كلــدان)كــةي ئةطــةن بةنةتيجــة، بــة صــيغةيةك ئةيكــةن بــة   

مةسةلةيةكي ترة، هةَلبذاردن دوو مانطي لةثَيشةوة ماوة، ناكرَيت، هـةر وةختَيـك طةيشـتنة نةتيجـة ئةطـةر      
دةطةينة نةتيجةيةك، دةتوانني ئـةو موسـتةَلةحة بطـؤر ين، بـؤ ئـةوة       دةستورين هةمواركرا و دةرضووبَيت،

 .ئةو موالحةزةمدا بؤ قسةكاني ئةو برايانة، كاك رؤميؤ رةرموو

 :بةر َيز رؤميؤ حزيران نيسان
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
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، مـن ئَيسـتا   ثَيدةضَي ئةو هـةويرة ئـاوَيكي زؤر بكَيشـَي، ثـَين هـةموو شـتَيك ئَيمـة رَيـك كـةوتووين         : يةكةم
ي حــزب و اليةنــة سياســيةكاني كلــداني وســرياني و ئاشــووريم ثَييــة، هــةموويان داوا  (10-2)ياداشــتنامةي 

بنووسرَيت و تةسبيتين بكرَيت، ( كلداني سرياني ئاشووري) ئةكةن، كةناوي ئةم طةلة لةدةستووردا بةناوي
مة هةَلةية ئةم بريوبؤضوونة، كةباسي هةرشـتَيك  بةآلم واديارة و واتَيدةطةم، بةآلم لةنَيوان دوو كةوانةدا ئة

دَيت، باسي طةلي ئَيمة دَيت، ثَين وةخت دةَلَين ئةوان خؤيان ر َيك نةكةوتوون، ئَيمـة رَيـك كـةوتووين، مـن     
دةثرسم ئايا مـن نوَينـةري ئـةم طةلـةم؟، يـاخود خـةَلكانَيكي تـر نـاوي ئـةم طةلـة دةنـَين ولةدةسـتوورةكةدا             

وةكـو ومت سـةرجةم هَيـز واليةنـة سياسـيةكاني طـةلي ئَيمـة داوا ئةكـةن بـةم شـَيوةية            :دةيضةسثَينن، دووةم
لةنوسـخة كـوردي و عةرةبيةكـة هةريةكـةيان بةشـَيوةيةك هـاتووة،       : لةدةستوورةكةدا بضةسـثَيتةوة، سـَييةم  

ن حةتا لةمةسـةلةي هةَلبذاردنـدا بةحةقيقـة  ئَيمـة بريوبؤضـوونَيكي جياوازمـان هةيـة، مـن ثـيَ         : ضوارةم
هـةموو شـتَيك دةستخؤشـي لـةوة دةكـةم، ئـةو بريوبؤضـوونة لةكوَييـةوة سـةري هةَلـداوة؟، سةرضـاوةي ئــةم            
بريوبؤضوونةي كؤتايي بؤ طةلي ئَيمة و برا توركمانةكانين بكرَيت، بةر اسس ئَيمة وةكو ئاشووري لـة سـاَلي   

َيسـتا ئَيمـةش دةزانـني لةوانةيـة     دا لةثةرلةماني كوردستاندا بةشدار بووين، بةناوي ئاشووري بوو، ئ 1229
ئةم ناوة دوورودرَيذة تةواو نةبَيت، بةآلم من لَيتان ناشارمةوة هي ئَيمة لةترسـةوةية، ئَيمـة ترمسـان هةيـة     
لةوةي ئَيمة وةكو نةتةوةيةكي بضووك، بةبـةراورد لةطـةَل كـورد و عـةرةب لـةعَيراق و لةكوردسـتاندا ئَيمـة        

جائَيمة داوا ئةكةين بؤ بر ينةوةي هـةموو ئـةم مةسـةالنة بةراِِسـس، نـاوي      جارَيكي تر بضووكرت بكرَيينةوة، 
بنووســرَيتةوة، يــاخود هــةرناوَيك كــة تــةعبري     ( كلــداني ســرياني ئاشــووري  ) طــةلي ئَيمــة بــةناوي طــةلي   

 .لةيةكبووني ئةم نةتةوةية بكاتةوة، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

، ئةطـةر  (كلـدان سـريان ئاشـوور   )َيدا، لةسةر ئةو موقتةرةحة ر ازين، طـةلي  ئايا ئَيوة هةر ثَينجتان دةنطتان ث
هةر ثَينجتان رازين ئةوة باشة، ببورة طةالوَيذ خان ئَيمة نـاتوانني ياداشـتنامة بنووسـني، ئَيـوة لَيـرةدا ئـةو       

 .اك رؤميؤثَينجةتان سيغةيةكمان بدةنَي و ئَيمةش ئيعتيباري دةكةين كةئَيوة نوَينةري خةَلكن، رةرموو ك
 :بةر َيز رؤميؤ حزيران نيسان

 :.بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

من لَيرةدا ثرسيارَيك دةكةم، ئايا ئَيستا، ئةطةر ناوي كورد بَيتة ناو ئةو مةسةالنةوة هةريةكة قسةيةكي لَي 
داوا لـةئَيوة   بكَا ، ئةوة ماوةكة درَيذتر ناكرَيتةوة؟، ئةوين موشكيلةي بؤ ثةيدا ئةبَيت، من ثَيم واية ئَيمة

دةكـــةين وةكـــو بـــرا كوردةكـــان، ئةطـــةر ئَيـــوة ثشـــتطريميان لـــَي بكـــةن و ثاَلثشـــتيمان بكـــةن، ئَيمـــة هـــيض   
موشكيلةيةكمان نيـة، ئـةو نـاوة زؤر بةئاسـاني ضارةسـةرَيكي بـؤ دةدؤزرَيتـةوة، سـةرجةم خوشـك وبرايـاني           

بَيـت، هـةر زاراوةيـةك بَيـت، بـةآلم       نوَينةري طةلي ئَيمةش لةطةَل ئةوةدان هةر ناوَيك بَيـت، هـةر وشـةيةك   
 .تةعبري لةبووني ئةم نةتةوةية بكا ، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .باشة طةالوَيذ خان رةرموو

 :بةر َيز طةالوَيذ شابا ججي
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

َين مـن قسـةكةي   من ثَيشنيارم ئةكرد كاك ئةندريؤس يةكةم جار وةكـو ئةنـدامَيكي مةكتـةبي سياسـي لـةث     
 .خؤي بكا ، ئينجا دواي ئةو من تةواوي ئةكةم

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
باشة ئَيستا ئةوين لةجياتي تؤ قسة ئةكا  و تةواو هةر يةكَيكتان قسـة بكـةن، ضـونكة ئَيـوة هـةردووكتان      

 .حةرةكةي ئاشووري دميوقراتني، كاك ئةندريؤس رةرموو

 :بةر َيز اندريوس يوخنا طورطيس
 :ر َيز سةرؤكي ئةجنومةنبة

بةر اسس من هاور ام، لةطةَل قسـةكاني كـاك رؤميـؤ، ئَيمـة ثـَين دوو، سـَي مـانط لةمةوبـةر بـوو، ياداشـتمان           
ئاراستةي ليذنةي دةستوور كرد، ئَيمة ضواركةمسان موتةرقني، بةآلم ئةوة ماناي ئةوة نية كة ئَيمـة هـةموو   

لَيرةشدا من موالحةزةم هةية لةسةر خوشكة بايزار، بةر اسس  موتةرقني، تةنها خوشكة بايزار موتةرق نية،
خوشكة بايزار هةرضةند ر َيزم هةية بؤي نوَينةري حزبـي كلدانيـة، بـةآلم ئـةو بـةخؤي ئةرمةنـة، ئةرمـةن        
جياوازي هةية لة كلدان وئاشوورو سريان، ئةرمةن نةتةوةيةكي جياوازة، ئةطينا بةر اسس ئَيمـة موتـةرقني،   

مة وةكو بزوتنةوةي ئاشووري داوامان كردووة ناوي كلد وئاشوور ئامـاذة ثَيبكـا ، ئـةوةش بةتـةنها     ر استة ئَي
سـازكراوة، لـةو كـؤنطرة زؤرينـةي ئـةحزاب       9003بر ياري ئَيمة نةبووة، كؤنطرةي طشس لة بةغداد لةساَلي 

م ناوة ثةسةند نةكرَيــت  واليةنة سياسيةكان ئامادة بوون، لةسةر ئةو ناوةش موتةرق بوون، بةآلم ئةطةر ئة
ئَيمة وةكو ئيشارةي ثَيدرا هـةر ناوَيـك بَيـت، بـةآلم دةبـَي يـةكبووني طةلةكـةمان بضةسـثَييَن، ئةطـةر كلـدان           
وئاشووري نةبَيت، ئَيمة لةطةَل ئةوةداين كة هةر ليذنةي دةستووري ثَين دوومانط ر ايطةياند لة ر اطةياندن 

بةبَي واو وبـةبَي رـاريزة، بـةبَي هـيض رةواصـَلَيك، ئَيمـة       ( ئاشووري كلداني سرياني)كة تةسبيت كراوة ناوي 
ثَينجني، ضوارمان موتةرقني كةناومان وةك يةك نةتةوة بَيت، بَي رـاريزةو بـَي رةواصـَل وبـَي هـيض شـتَيك،       

 .زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .طةالوَيذ خان رةرموو
 :بةر َيز طةالوَيذ شابا ججي

 :ي ئةجنومةنبةر َيز سةرؤك

منين لةهةمان كاتدا هاور اي هةردوو برادةرامن كـاك رؤميـؤ و كـاك اندريوسـم لةيـةكبووني نةتةوةكـةمان،       
ــةمان وحزبةكــةمشان، ئةوةيــة كــة      ــةباتي هــةرةطرنطي طةلةك هــيض موالحةزةيــةكم لةســةر ئــةوة نيــة، لةخ

يـةك نةتـةوةين، هـةر ناوَيكمـان     دةمانةوَيت بيضةسثَينني بؤ هةموو نةتةوةيةك كـة ئَيمـة لَيـرة هـةموومان     
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ــدا كــاك رؤميــؤ    خؤمشــان وةكــو بزووتنــةوةي  ( كلــداني ئاشــووري) هــةبَيت، بــةآلم ئــةوةي كــة ئيشــارةتي ثَي
دميوكراتي ئاشووري، لة ئيعالمةكةمان ئةو ناوة بةكاردَينني، ئاشكراشة بؤ هةموواليةك، بةآلم جَيطاي داخة 

بةمةركــةزو بةهةرَيمــةوة، لةكةســايةتية سياســيةكان بطــرة،  كــة ئــةيَلَيم لةســةر ئاســس عَيراقــدا هــةمووي،  
لةسةرؤكايةتي هةرَيمةوة تاخؤمان ئةنداماني ثةرلةمان، تـا سـةرؤكايةتي ثةرلـةمانين، هـيض كـا  بـةوناوة       
بانطمان ناكةن، بووين بةناوي مةسيحي و ناوبانطمان ثَي دةركردووة، ئَيمة شانازميان بةمةسيحيةتي خؤمان 

يةكمان لةوة نية، بةآلم كاتَي من بةرامبـةرم بـةكورد وبـةتوركمان بـانط دةكـرَين، منـين       هةيةو هيض كَيشة
ــةوةو       ــةر ئـ ــة، لةبـ ــةي خؤمـ ــنامةو هةويـ ــيحي ناسـ ــةدا مةسـ ــةوة لةنةتيجـ ــرَيم، ئـ ــانط دةكـ ــيحي بـ بةمةسـ
بةمةسَلةحةتي طةلةكةي خؤمان دةزامن كة كاتَيك ئةَلَيم كلد و ئاشووري، ئَيمـة سـةقارة  ولوغـةمتان وةكـو     

رادةرانيشم ئاماذةيان ثَيدا، سريانية، بـةآلم كـةئيختياري نـاوي كلـد و ئاشـووري دةكـةين، ئـةوة يـةكبووني         ب
طةلةكةمانة، خؤمشان لـةم ثةرلةمانـة كةيةكـةجمار سـوَيندمان خـوارد، سـوَيندمان بةيـةكبووني طةلةكـةمان         

ؤكي ثةرلـةمان ضـةند   لةسـةر ئاسـس هـةرَيم ضـةند سـريان هةيـة، جـةنابي سـةر        ( كلـد و ئاشـووري  )خوارد، 
سريان هةية لةسةر ئاسس هةرَيم، من ئةو ثرسـيارةتان لـَي دةكـةم، ئَيمـة وةنـةبَي سـريامنان نـةوَي، سـريان         
خؤمانني، من زمامن سريانية، سةقارةمت سريانية، ئةوةشي كةدييتاعي كردووة بؤ سـريان هـةر بزووتنـةوةي    

وةي ضةسثاندووة، لةدةستووري عَيـراقين ئـةوة   دميوكراتي ئاشووري بووة، ضونكة ثةرلةماني بةغدادش ئة
ضةسثَيندراوة، دةمةوَيت ئةوة ر وون بَيت بؤ هةموو برادةران، وةنةبَيت ريتنةيةك بكرَيت لةبةيين ئَيمـةدا،  
ئَيمة ئَيستا داوا دةكةين كة برادةرانين دةثرسن، دةَلَين مةسيحي منين ئةوة ئةَلَيم كاتَي كورد ناوي خؤي 

 .ن منين ر ازيم تةنها ناوي خؤم بةمةسيحي ناو ببةم، زؤر سوثاسببا  بةموسوَلما
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .مامؤستا كاكة رةرموو
 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابوبكر 

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
من ثرسيارَيكم لةو برايانـة هةيـة، ئايـا سـريان  قةوميةتـة يـان لوغةيـة، ئةطـةر قةوميةتـة كامتـان           : يةكةم

ئةرمــةن هةيــة، بَلــَيني و نــةَلَيني لةكوردســتان هةيــة، ئَيســتاش  : ســريانن ئــةوي تريــان شــتَيكي تــرة، دووةم 
لةدةسـتووري عَيراقـدا هةيـةو لةدةسـتووري ئَيمةشـدا لةر ةشنووســةكة ئةرمـةمنان تـَي كـردووة، بـةآلم لَيــرة          

قةوميـةتن، لَيـرةدا نـةهاتووة،     دانةنراوة، من ئيقرتاح ئةكةم ئةوةش بَيتة ناو ثرؤذةكةوة، ضونكة ئـةوانين 
 .دةمةوَيت لةم ياسايةشدا بَيت، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .باشة ئةوانةي كةناويان نووسيوة، با قسة بكةن، كاك تارق رةرموو

 :حممد سعيد جامباز طارقبةر َيز 
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ةبريكراوة، ئةرمـةن نةتةوةيـةكي تايبةتـةو زمـاني     ئةو بر طةي كةخوَيندرايةوة، بةداخـةوة نـاوي ئةرمـةن لـ    
تايبةتي خؤي هةية، سةقارةو شتةكاني جياوازة، لةطـةَل ئـةواني تـر، زؤر ثَيويسـتة لَيـرةدا بَيـت، مـن ثشـت         
ئةســتوورم بــةوةي كــةوا اليــةني دةســتووري واليــةني ياســايي بــاس ئةكــةم، ئَيمــة بر يارَيكمــان لةثةرلــةماني  

لـةوَي ثَيكهاتـةكان ئةرمةنيشـي تَيدايـة، ئـةوة خـاَلي        2/11/9009لة ( 96)رة كوردستان دةركردوة، بةذما
لةهةمواركردني سَييةمي ثةرلةماني كوردستان بر طةي يةكمان هةية، كة كام حزب لةحزبةكاني ئةو : يةكةم

ة نةتةوةيــة، زؤرتــرين دةنطــي هَينــا كورســيةكي ئــةدرَيَس، ئةرمــةن كورســيةكي دراوةتــَي، بــةآلم ئَيســتا ئَيمــ 
ثةشيمان ببينةوةو كورسي نةدةييَن وناوي نةهَينني ئةوة نابَيت، لةقانوني تـاَل لـةماددةي نـؤ كـاك ررسـة       
ــةن           ــاوي ئةرم ــرد، ن ــدارميان ك ــي بةش ــتووري عَيراق ــة دةس ــر ل ــة دوات ــة ئَيم ــةزانَي ك ــرت ئ ــةموومان باش لةه

َيراقي دان بةهةموويدا دةنَيت، لةدةستووري عَيراقيدا هةية، بةسةراحة  دَيت، لَيرة البراوة، لةدةستووري ع
ــة    ــةم ل ــةوة ئةك ــي ئ ــن كةباس ــتان    9009و  1229م ــةماني كوردس ــةكاني ثةرل دان بةهــةموو بر يــارو قانون

دةندرَيت، ئَيمة كة بر يارمانداوة ئَيستا ثةشيمان ببينةوة، ئةوة ناكرَيـت، لـةثرؤذةي دةسـتووري ئَيسـتامشان     
ي ياسايية، دةبـَي نـاوي ئةرمـةن بَيـت، ئةطـةر هـاتوو لـةبريكرا،        ناوي ئةرمةن هاتووة، بؤية مارَيكي دةستوور

 .واتة مارةكاني دةستووري وياساييان ثَيشَيل دةكرَيت، زؤر سوثاس
 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةبةر رؤشنايي قسةكان موقتةرةحَيك بدةين، يـان حةزةكـةن قسـةكانتان بكـةن، باشـة موقتـةرةح دةكـةين،        

َي ئةنـدامي ثةرلـةمان لَيـرة قسـةيان كـرد، كـة تةمسـيلي كلـدان وئاشـوور ئةكـةن،           سـ : ئةوين ئةوةية يةكةم
الكلــدان و الســريان ) ثــرؤذةي ياســاي دةســتووري هــةرَيمي كوردســتامنان هةيــة، نةصــةكةي وا ئــةَلَيت: دووةم

الكلــدان الســريان ) موقتةرةحةكــةي مــن وايــة، ئــةو راصــيلةيةش البربَيــت، قــةوس بكرَيتــةوة،  ( واالشــوريني
وةكـو لـةثرؤذةي دةسـتووردا هـاتووة، لـةجياتي مكونـاتهم بكرَيـت بـةمكون، وةكـو توركمانـةكان،           ( الشورينيا

تةبيعي ئةوة دةستووري نية، ئةوة كاتية، تةنها بؤ هةَلبذاردن، لةبةر ئةوةي بَلَيني بر اوةتـةوة يـان حـةمسي    
وة قـةرارتان داوة، نـاتوانني ئـةو قانونـة     ئةو مةوزوعةمان كردووة، يةكَيك بَيت طلةييمان لَي بكا ، بَلَيت ئيَـ 

ر ابطرين تا هةَلبذاردن، ئةوة حةلَيكي كاتية، بؤ ئةوةي ئةو هةَلبذاردنـة بـةردةوام بَيـت، دةسـتوور ئةساسـة،      
دةستوور ئَيمة بةردةوام لةثةيوةندي دةبني، لةطةَل ئةحزاب ونوَينةراني طةلي كلدان وئاشـوور و سـريان، تـا    

ن خؤياندا، ئةو وةختة ئةوة دةضـَيتة نـاو دةسـتوورةوة، لةبـةر ئـةوة ر وون بَيـت ئـةوة        ئيتييتاق بكةن لةنَيوا
رةقة  بؤ هةَلبذاردنة، بؤ ئةوةي لةكؤتاييةكةدا هةَلبذاردن ئةجنام بدرَيت، ئةطةر وابَيت من دةَلـَيم، ئةطـةر   

ئينجـا نوقتةيـةكي تـر    ليذنةي قانوني ثَييان باش بَيت، لةطةَل ثرؤذةي دةستووريشدا ئـةطوجنَيت، موتابقـة،   
 .دةمَينَيت، ئةرمةن، ئةطةر موارق نني لةسةر ئةو موقتةرةحة ئةوة قسة بكةن، بةَلَي كاك رؤميؤ، رةرموو

 :بةر َيز رؤميؤ حزيران نيسان 



 192 

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــةن        ــة، ئةرم ــن هةَلةي ــة و زؤري ــتَيكي زؤر خراث ــةك ش ــارةي نةتةوةي ــة، دةرب ــةكردن بةعاتييت ــس قس بةر اس
نةتةوةيةكي تري جياوازة، ئةطةر دةتانةوَيت ناوي ئةرمةنين بَيت، دةبَي كؤتايةك بؤ ئةرمـةنين هـةبَيت،   

بؤ تةسبيت كردن من سوثاستان دةكةم، بةآلم بؤضي ئةو ترسـة مبَينَيـت، تـةنها بـؤ ئـةم      : دووةم: ئةمة يةك
ئَيمـة نوَينـةري ئـةو نةتـةوةين، ئةطـةر      قؤناغة يان بؤ قؤناغي هةَلبذاردن،  ئَيمة ثَيتان دةَلَيني خؤمان ئايـا  

نوَينةري ئـةو نةتـةوةين ئَيمـة بـةم شـَيوةية داوا دةكـةين، ئَيـوة ثـَيم بَلـَيني يـاخود قسـةي ئَيـوة جَيبـةجَي              
دةكرَيت، ئةطةر قسةكةي ئَيوة ناخوا  با سةريح بني، لةطةَل يةكرتي، ثاشـان ئَيمـة دواي هةَلبـذاردن ضـةند     

مةسةلةيةو ئـةم كَيشـةية، كـة كَيشـةي دةسـتوورة، مـن نـازامن نةتةوةيـةك لَيـي           مانطَيكي تر بَيينة سةر ئةم
دةثرســن تــؤ ضــيت يــاخود ضــيت دةوَيــت، شــتَيكي بــؤ دَيــنن و دةَلــَين بتــةوَيت يــان نةتــةوَيت ئةمةيــة، زؤر  

 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
كةوتي، مةعلومة هةموو كـةس   كاك رؤميؤ جارَي من قسةم نةكردبوو، لةسةر ئةرمةن تؤ ثَين: يةكةم شت

دةزانَيت ئةرمةن ميللةتَيكي جياوازن، مَيذوويان جيـاوازة، زمانيـان جيـاوازة، حـةتا بَلـَيني ناحيـةي دينـين        
تقوسيان جياوازبَيت، كـة ئـةوةش مـةوزوعَيكي تـرة، لةمـةوزوعي ئـةوةي كـة ئَيـوة ثَيـنج ئةنـدامن لَيـرةدا،            

بونايةو هةمان ر ةئيتان هةبوواية، من ئةو قسةيةم نةئةكرد، من  سيانتان حازرن، ئةطةر هةر ثَينجتان لَيرة
ئةو قسةية دةكةم، ئـاخر ئَيـوة حةرةكـةي ئاشـووريتان تَيدايـة لـةو ئيمزايـة، دوايـي وتيـان ئَيمـة ئيمزامـان            
نــةكردووة، طةالوَيــذخان تــؤ وا  نــةو ، وتــت ئَيمــة ئيمزامــان نــةكردووة، كةواتــة خيالرــة لَيــرةدا، كةواتــة  

 .تَيدا نية، بةَلَي كاك ئارَيز، رةرمووسرياني 

 :بةر َيز ئارَيز عبداهلل ا د
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــةو         ــس ئ ــت، بةر اس ــةزةر وةربطريَي ــة ن ــي بةوجه ــة ر ةئ ــةق ني ــة، ح ــوور ني ــد و ئاش ــايزار كل ــكة ب ــادام خوش م
 .نةتةوةيةكي ترة، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
حادي كلداني هاتووة، ئـةو بـةناوي ئةرمـةن قسـة ناكـا ، بـةناوي حزبةكـةي        نةخَير ئةو بةناوي حزبي ئيتي

 .ئيتيحادي دميوقراتي كلداني هاتووة، كاك دكتؤر ناصح، رةرموو

 :رمضانناصح غيتور . بةر َيز د
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 1229ن لـة  ئةطةر ر َيطام بدةي من ئةمةوَيت تؤزَيك لةسةر ئةم مةوزوعة بدوَيم، بـةحوكمي ئـةوةي منـي   
وة لة هةَلبذاردنةكان ئاطادارم، و ئاطام لةمةسةلةكة هةية، ر َيطام بـدة بـا تؤزَيـك قسـة بكـةم، تةبعـةن جـارَي        
جَيطــاي خؤيــةتي ئــةو كؤتاييــة بــؤ ئــةم نةتةوانــة ديــاري كــراون، ضــؤن نــاوي خؤيــان ئــةنَين ئــةوة شــتَيكة   
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كلـدان يـان ئاشـووريني    ) كة بةخؤيان ئـةَلَين ثةيوةندي بةوانةوةي هةية، ض بؤ توركمانةكان ض بؤ ئةوانين، 
ئةمةش جَيطاي خؤيةتي كة هةيانيَب، بةس حةز ئةكةم دوو، سَي شت هةية بيَلَيم، (يان الناطقني بالسريانية

مليؤن تةقـدير ئـةكرا، ئـةو دةمـة      3نيتوسي كوردستان نيتوسي دانيشتواني كوردستان بة  1229ئَيمة ساَلي 
هةزاريشـيان   90هـةزاريان ئاشـووري بـوون،     8ر ئاشووري وكلـدان هـةبوون،   هةزا 98لة هةرَيمي كوردستان 

كلدان بوون، بةآلم ئَيمـة بـةحوكمي ئـةوةي كةبةشـَيكي هـةرة زؤريـان بةشـدارييان كردبـوو لـة شؤر شـةكاني           
كورسـيمان بؤيـان    5كوردستان، ئَيمة وةك تةقديرَيك هةم بؤ خـةبا  وهـةم بـؤ ر َيـز لَينـان لـةم نةتةوةيـة،        

هـةزار دةنـط    98هةزار دةنط بوايـة، ئـةوان تـةنها     150كورسي دةبواية موقابيلي  5كرد، بؤ زانني  دياري
بوون، من ثَيم وابوو ئةمة ئيجابي بوو نةك سليب، شـتَيكي زؤر ثـريؤز بـوو كـةكرا، خـولي دووةم بةداخـةوة       

تا  30دير ئةكرَيت لةبةيين ئةوان، لةطةَل قائيمةي حزبةكاندا هاتن، نةزانرا ذمارةكة ضةند بوو، ئَيستا تةق
هةزاركةس تةقريبةن ئةوةندةن، لة سنوري هةرَيمي كوردستان ئةوةندةن، تةبعةن لةطةَل ر َيزمدا كـاتي   90

مان كرد، بةآلم سريان لةناوضة  1229خؤي سريان ر استة لةسنووري ئَيمةدا نةبوون، كة هةَلبذاردني ساَلي 
 ئـةو ناوضـة دابر اوانـة ئـةبَي بطةر َِِيتـةوة سـةر هـةرَيمي كوردسـتان         دابر اوةكاني تردا هةية، ئَيمـةش ئـةَلَيني  

( كلدان وسـريان و ئاشـووري  )لةبةر ئةوة شتَيكي سروشتية خؤشيان تةئكيد لةسةر ئةوة ئةكةن ئةَلَين ناوي 
تَيدا بَيت، سريانيشيان خسـتووةتة دووةم بـةخؤيان هَيناويانةتـة دووةم، مـن نـازامن بؤضـي ئَيسـتا ئينكـاري         

ــة ــان      ئ ــةآلم بايزارخ ــة، ب ــؤي ئةرمةني ــان خ ــايزار خ ــتة ب ــةن ر اس ــةوة تةبع ــبة  بايزارخان ــةن، بةنيس وة ئةك
ــوورية، زؤر تةبيعيــة، بــةآلم      ــذخان بــةخؤي كلدانيــة مَيردةكــةي ئاش مَيردةكــةي كلدانيــة، هــةروةكو طةالوَي

انـة مبانـةوَيت يـان    جةنابت ئاماذة  ثَيدا بـةناوي حزبـي كلـداني تـؤ هاتوويتـة ئَيـرة، يـةعين نوَينـةري كلد        
نةمانـةوَي، ئَيمــة بــؤ ئــةوةي جيـاواز بَيــت، منــين ثشــتطريي ئــةوة ئةكـةم كــة ئــةبَيت ئةرمــةن نوَينــةرَيكي    
هةبَيت، بةآلم بؤضي يةك نوَينةر بَيت، ضونكة بةر اسس ذمارةي ئةوان بةرامبةر بة ئاشووري و كلدانيـةكان  

خؤ هةن، تةبعةن جوولةكةش هةية لـةئَيران ذمارةيـان   كةمرتة، ئةوان لةزاخؤ و لةضوار دَيي دةووروبةري زا
زؤر زؤر كةمة، دوو، سَي هةزار كةسن، بةآلم نوَينةر تايبةتي خؤيان هةية، بؤيـة منـين ثـَيم وايـة زؤر زؤر     
سروشــتية نوَينــةري كؤتاييــةك دابنــَيني يــةك نوَينــةر بَيــت هــا، كةســَيك هــةبَيت بــؤ ئةرمــةن لةهــةرَيمي     

 .كوردستان، زؤر سوثاس
 :ةر َيز سةرؤكي ئةجنومةنب

برادةران من باسم كرد، ومت ئةمة بؤ هةَلبذاردنة، بةآلم حةمسي ناوةكة لة دةستووردا دةكرَيت، لةبةر ئـةوة  
ئةو موناقةشةية لَيرةدا ناطةين بةنةتيجة، ئةوة وةكـو عـةرزم كـردن موختةسـةر راصـيلةكان هـةَلبطريَين و       

دوا خبةن، ئةوة مةوزوعَيكي ترة باسـي دةكـةين، ختصـص     قةوسةكةش بكةينةوة، دواين مةوزوعي ئةرمةن
وةكـو لـةثرؤذةي دةسـتووردا هـاتووة،     ( للكلـدان السـريان االشـوريني   )مخسة مقاعـد، ثاشـان قـةوس بكرَيتـةوة    

انكـون لـةباتي مكونـا ، ئةمـة كاتيـة تـةنها بـؤ هةَلبذاردنـة، دوايـي          ( يتنافس عليهـا مرشـحوا املكـون املـذكور    
ةكرَيت بــةنيهائي لـة ثـرؤذةي دةسـتووردا، ئةطــةر مـوارقن دةخيةمـة دةنطـةوة، كــَي       حـةمسي مةوزوعـةكان ئـ   
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لةطةَل ئةوةداية بادةسس بَلند بكا  تكاية؟ رةرموون كَيي لةطةَلدا نيـة؟ تـةواو بر ايـةوة، بةزؤرينـةي دةنـط      
 .وةرطريا، كاك تارق نوقتةي نيزامي هةية، رةرموو

 :حممد سعيد جامباز طارقبةر َيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .من جةخت دةكةم، كةلةم ماددةية ناويان بهَينرَيت و كؤتايان بدرَيَس، كاك جةمال قسةي كرد 
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

كاكة ومتان ئةرمةن لَيرة نـةهاتووة، لَيـرةش ناكرَيـت بَيـت، ئةرمـةن ميللـةتَيكي تـرة، موقتـةرةحَيك هةيـة،          
وة مةوزوعَيكي ترة، توركمانيشمان هةية، بـةس كـوا لَيـرةدا هـاتووة، ئـةوة      ئةَلَيت با كورسيةكيان هةبَيت ئة

تــةواو بــوو ئــةوة، باسـي ئةرمــةن ناكــا ، ثَيــنج  ( كلــدان ئاشــوور سـريانة )باسـي مكونَيــك ئــةكا  كـة ناويــان   
كورسيان دةبَيت، ئةو سيانة وةكو لة ثرؤذةدا هاتووة، بةس جارَيكي تر دووبارةي ئةكةمةوة، ئـةوة حـةمسي   

مسيةي كلدان سريان ئاشوور نية، ئةوة حـةمسي تةمسيةيـة بـؤ ئـةو قانونـةي هةَلبـذاردن، بـؤ ئـةوةي دوا         تة
نةكةوَيت، لةثرؤذةي دةستووردا لةبةر رؤشنايي طيتتوطؤكردن و لةطةَل نوَينةراني ئةو ثَيكهاتانـة تةمسيةكـة   

 .تةسبيت ئةبَيت، بةَلَي كاكة حةمة قسة  هةية، رةرموو
 
 
 

 

 :حاجي حممودبةر َيز حممد 
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةَلــآل مــن ثــَيم وايــة، ئــةوة بــؤ كــاتي مةرحةلــةي هةَلبــذاردن بــر وا ، بــؤ ئــةوةي ئــةوان خؤشــيان بطةنــة      
صيغةيةكي موشـتةرةك، ر ةنطـة ئـةوة باشـرت بَيـت هـةروةها طـوَي لةخؤشـيان بطريَيـت، ئَيمـة نـازانني ئـةوان             

ية قسةكاني ئَيمة تةعبري لةوان نةكا ، لةبةر ئةوة طوَي لـةخؤيان  ضؤنن، ئَيمة هةر قسةيةك بكةين، لةوانة
بطريَي باشرتة، بةآلم بؤ ئةم قؤناغةي هةَلبذاردن با وابَي باشة، من ثرسيارَيكم هةبوو لةكاك دكتـؤر كـةمال،   

ةو ومت ئايا ئةو ثَينج كةسةي كلد و ئاشوور و سرياني، هةم هي برا توركمانـةكانين، تـةنها بـؤ هـةولَير و ئـ     
ناوضانةية، يان بؤ كةركووك و تةلةعيتةرو دوزخورماتوو شوَينةكاني ترين ئةتوانن بةشـداري بكـةن، ئـةوة    
خاَلَيك، خاَلَيكي تر ثرسيارَيكم هةية، ر ةنطة ئةوةش ثةيوةندي بةو مةوزوعةوة  نـةبَيت، بـةس ثرسـيارةكة    

 .زياد ئةكا ، سوثاسئةكةم، ئايا ذمارةي ئةنداماني ثةرلةمان هةر وةكو خؤي ئةبَيت، يان 
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

جارَي ديارة ئةو هةَلبذاردنة تةنها بؤ ئةو سَي ثارَيزطايية، بؤ ناوضةكاني دابـر او نيـة، ئةطـةرنا بـؤ ناوضـةي      
دابر او بَيت، هةموو سيستةمةكة ئةطؤر درَيت ذمارةكـة ئـةطؤر درَيت، قانونةكـة دةطؤر درَيـت، لةبـةر ئـةوة بـؤ        

وورو سريان و بؤ توركمان، بـؤ هـةر كةسـَيكي تـر كؤتاشـي هـةبَيت، هـةر لـةو سـَي ثارَيزطادايـة،           كلدان و ئاش
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ــةو        ــةين ئينجــا ئ ــاَلي دووةم تــةواو بك ــرا، بــا خ ــي ئةرمــةن ك ــةوة، ئَيســتا قســة هــا  باس ئــةواني تــر ناطرَيت
س عليهـا  ختصـص مخسـة مقاعـد للرتكمـان يتنـاف     )موقتةرةحةي تر دةخةينة موناقةشةو دةنطـةوة، دةَلـَيني   

 . بةَلَي كاك عزالدين نوقتةي نيزاميت هةية( مرشحوا املكون املذكور

 :بةر َيز عزالدين سليم خديدا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيمة داواي قسةمان كردبوو، لةسةر ئةوة لةخاَلي يةكةم ودووةم بةطشس قسةمان هةبوو، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة  نةكرد، كة قسةم كرد ومت دةكرَي من موقتةرةح بكةم و هـةمووتان قسـة نةكـةن،    جةنابت ئينتباهي ئةو
كةس ماوة قسة بكا  لةسـةر ئـةو موقتةرةحـة، بؤيـة دةنطـي بـؤ        2وتتان بةَلَي، بؤية قسةكامن بر ي، ئةطينا 

دراو تةواوين بوو، مةوزوعي توركمـان كـاك كـةرخي، كـاك تةلعـة ، قسـة بكـةن دوايـن ئةطـةر كةسـي تـر            
 .ي هةبوو، رةرموو كاك كةرخيقسة

 :بةر َيز كرخي جنم الدين نورالدين
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة بةر اسس وةكو كوتلةي توركماني، جَيطاي دةستخؤشية، بؤ ئةوةي كة كؤتايةك بؤ ئَيمـة دانـراوة، بـةآلم    
ي ثةرلـةمان و هـةموو   حةز ئةكةم يةك، دوو تـةوزحيا  بـدةم، هـةتا بةرضـاوي هـةموو ئةندامـة بـةر َيزةكان       

خةَلكين ر وون بَيتـةوة، ئـةوة ئَيمـة وةكـو توركمـان تـةنها ئةوانـةي ئـةو بةشـةي كـة ئَيسـتا لـةناو حـدودي              
ئيداري كوردستان، كة دةكاتة سَي ثارَيزطاكـة، هـةولَير و سـلَيماني و دهـؤك كـة ئـةواني تـري لةسـةردا نيـة،           

انةوةي شوَينة دابر اوةكان بؤ سةر هةرَيمي كوردستان، وطةر  190بَيطومان، ئةطةر بةجَي بةجَيبووني مادةي 
ئةوة حةمتةن وةزعةكة دةطؤرَي و ئـةو كؤتاييانـةش نـامَينن، وهةركةسـة بـة قائيمـةي خـؤي دادةبـةزَيت و         
شوَيين تةبيعي خؤي دةطرَيت، هيوامان ئةوةية ر ؤذَيك لة ر ؤذان ئةو شتة بةضاوي خؤمان ببيـنني، دووبـارة   

و ثَيمواية بؤ ئَيمة شتَيكي باشة، لةبةر ئةوةي كة دةتواني خةَلكي توركمان دةنط بـة   دةست خؤشي دةكةين
توركمان بداتن وئيرت ئةو قسانةش لةسةر ئةو ئةندامانة الدةضـَي، كـة ثَيشـرت هـةبوو دةيـانطو  ئـةوة لـةبن        

ستا حةز دةكـةم بيلـَيم،   باَلي ئةوة، ئةوة لةبن بالي ئةوة، ئةوةش بة راسس وةكو برينَيك بوو لةدناندا كة ئَي
بؤ ئةوةي باشةكة كةس نةتوانَي بلَي، ئَيمة ئةطـةر بـة ضـةند دةنطـين بلـَي ئَيمـة لـةناو ثةرلةمانـةوة هـةر          
بةدةنطي توركمان دَيينة ناو ثةرلةمانةوة، زؤر سوثاسي هةموو ئةو اليةنانة دةكةين كة بةشداريان كـردووة  

 .استان دةكةين و زؤر سوثاسلة جَيبةجَي كردني ئةو ثرؤذةية، دووبارة سوث
 :بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك تةلعة ، رةرموو
 :حممد صاح توريق طلعت بةرَيز

 :بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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بةر اســس كــاك كــةرخي هيضــي بــؤ مــن نةهَيشــت، هــةمووي و  ، بــةس ئةوةندةيــة مــن زؤر زؤر سوثاســي     
رةي ئَيمــة لــة ضــوار بــووة ثَيــنج، تةبعــةن ئــةوة ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان و ليذنــةي ياســايي دةكــةم، كــة ذمــا

 .تةقديرَيكة بؤميللةتةكةمان، وة ئينشاللة ئَيمة لة ئاسس مةسئوليةتين دةبني، زؤر زؤر سوثاس
 :بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كاك ئةسعةد قسة  هةية؟ باشة قسةي نية، هةر ضوار نوَينةري طةلي توركمان ثشتطريي لةوة دةكـةن، كـاك   
َيم و ، وتـي  قسـةم نييـة، سـهام خـانين دةلـَي ثشـتطريي لـة قسـةكاني كـاك كـةرخي دةكـةم،             ئةسعةدين ث

دةخيةمـة  (ختصص مخسة مقاعد للرتكمان يتنافس عليهـا مرشـحوا املكـون املـذكور    )كةواتة ئةوة خاَلي دووةم 
 .قبووَل كرا كَيي لةطةَلداية دةسس بَلند بكا  تكاية؟ ، رةرموو كَي لةطةلدانيية؟ بةكؤي دةنط،  دةنطةوة

ــَي مةقعــةدَيكيان بــدةييَن  ،     ئَيســتا موقتــةرةحَيك هــاتووة لةســةر مــةوزووعي ئةرمــةن، رةئيــةك هةيــة دةَل
دةمةوَي بةس ئةوةندةية  ئةواني شارةزان بةس ثَيمان بَلَين لةكوردسـتان لـةو سـَي شـارةدا، ضـةند ئةرمـةن       

موناقةشـةكة لـة رؤشـناييدا بَيـت، بـة عاتييتـة        هةية؟، ذمارةيةكمان بدةنَي، تةقديرَيكمان بدةنَي، بؤ ئـةوةي 
نةبَيت ضونكة ميللةتَيكي عةريقن، ميللةتَيكي طـةورةن، ميللـةتَيكن لـة تارخيـدا دةوريـان هـةبووة و دؤسـس        
ئَيمةنة و ر َيزيان هةية، لةدةستوري عَيراقيشدا كة ناويان هاتووة، تـةحالويف كوردسـتان ئيلحـاحي كـردووة ،     

بَي ناوي ئةرمةن بَينت، لةوَيشدا لةسةر ئيلحاحي ئَيمة ناويان هاتووة، وةئةطةر لَيرةشدا ئَيمة داوامان كرد دة
 .نةبن مةعناي وا نيية حقوقيان نيية لة دةستور

ديسان ئاماذةي ثَيكراوة، وةكومكةوينةك لة كوردستاندا ناويان هاتووة، بةاَلم دةبَيت بزانني ر َيذةيان ضةندة، 
كةس زياتر بـن،   6000-5000ة كةركووك هةرضةندة لة هةرَيمدا نية، ر ةنطة ضونكة سابيئةمشان هةية، ل

 .كَس شارةزاية ذمارةيان ضةندة؟،  شريين خان و كاك جعيتر، رةرموو كاك جعيتر
 :معروف مصطفىبةر َيز جعيتر 

 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
هـةزار كـةس   9000ان لـة  من قسةي كاك مجال دةكةم ضووة دةرةوة، دةَلَيت لـة مةنتيقـةي زاخـؤش ذمارةيـ    

 .زياترة ئةرمةنةكان
 :بةر َيز شريين عبدالر ن دينؤ

 :بةرٍَِِيز سةرؤكس ئةجنومةن
هةرضةندة ناوي من هاتبَيت من تةئجيلم كـردووة، بـةس نـاوي مـن هاتبَيـت هـةر شانسـس مـن لـة دةرةوةي          

ســف دةكــةم، كــة بازنةيــة وةك هــةموو جــار مــن دةَلــَيم، بــة نيســبةتس ئةرمــةن مــن تةئيــدي كــاك مجــال يو 
هـةزار زيـاترن هـةتا سـَس هـةزارين دةبَيـت،       9000شـكرية، ئةكيـد ئةرمـةن    . ، دطـارق ئيشارةتس ثَيدا كاك 

هةزارو 1000هةزاري تيادا هةية تةقريبةن ئةرمةن، بةنيسبة  لة شاري زاخؤ 3000ئَيستا بةغداو موسل 
وَينن، لةطـةَل ئـةوةش مـن دةَلـَيم لـة      تشتةكن، دوو طونديان هةيةو قوتاخبانةيان هةية، بةزمانس خؤيان دةخ

ــةوة         ــةو نةت ــؤ ئ ــة ب ــز طرتن ــةن، ر َي ــاد بك ــةكان زي ــاوي ئةرمةن ــرة ن ــاتوو لَي ــةر ه ــة، ئةط ــةاَلتس ثةرلةمان دةس
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تايبةتيةتس خؤي هةية و بةشدارة لة هةرَيمس كوردستان، من داوا لة هةموو برادةران دةكةم، ئةوةي دةنطـس  
رة، لـة دةسـةاَلتس سـةرؤكس ثةرلةمانـة، بَيتـة دةنـط دان كارمةنـديان        داوة بؤ ئةرمةنةكان تةسـبيت بَيـت ليَـ   

كةسةك هةبنة لـةوَي مةقعـةدةكيان هةيـة لـة      100هةبَيت يان نةبَيت، ئةطةر ئَيمة تةماشابكةين لة ئَيران 
 .ثةرلةمان، بةس ئةوان بة هةزاران هةنة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .رةرموو، كاك ئارَيز

 :ئارَيز عبداهلل ا د بةر َيز
 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

نةتةوة بة ذمارة ثَيوانة ناكرَيت، ضةندة يان ضةند نية، هةموومان ئـةو حةقيقةتـة دةزانـني، سـةبارة  بـة      
ئةرمةنين نةتةوةيةكن هةن، بةس ئَيمة كاتَيك باسس ذمارة دةكةين، بؤئةوةمانة بزانني ئايا كؤتاييةكـةيان  

َيت، سَس بَيت، ضوار بَيت بؤ ئةوةية، ئَيستا مةسةلةن بَلَيني يـةك رةنطـة كـةم بَيـت، بـةس      يةك بَيت، ثَينج ب
بَلَين ثَينج رةنطة بةثَيس حةجم بَيت ئةوةي هةية، لةبةر ئةوة دوَينَين قسـةيةك كـرا، شـتَيكس تـر هـةبوو،      

ر نيـة،من ثَيشـنيار دةكـةم    كراوة بَيت يان داخراو بَيت، ئايا داخراو بَيت يان كـراوة بَيـت؟ بـة طـوتن ثَيشـنيا     
هةم ئةو مةعلوماتانةمان بؤ ئةوةية بزانني كؤتاييةكة ضةند بَيت؟، هةم دوايس بة ثر ؤذة تةقـديم بكرَيـت،   
بة ثَيس ئةو حةمجةي كة هةية، يةعنس ئةو نسبةتةي كة هةية، ر َيذةيةك دابنرَيت، يةك، دوو، سـَس، ضـوار،   

ر بن، رةنطـة حـةقيان زيـاتر بَيـت، ثَيشـنيار دةكـةم ئـةو مةسـةلةية         ئَيستا ئَيمة هةرضس بَلَيني، لة يةك زيات
ــديم       ــر ؤذة تةق ــراوي بــة ث ــي و داخ ــان كراوةي ــَس طومت ــت، دوَين ــديم بكرَي ــةثر ؤذة تةق ــةئجيل بكرَيتــةوة، ب ت

 .بكرَيت،سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

 .رةرموو كاكة حةمة نا كاكة ئَيمة قانونةكةمان ثةلةمانة، بؤ هةَلبذاردنة، بؤ دةستوورنية،
 :بةر َيز حممد حاجي حممود
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

مـاَلين   100بةرةئس من مةسةلةي نةتةوةيـةك، ذمـارة ضـةند بَيـت يـان ضـةند نـةبَيت، طونـدَيكين بَيـت،          
رةئس بَيت، ئةوةندة بَيت، ئَيمة ئةو هةنطاوةي كة ئَيستا دراوة، بة قانونس كؤتا با تةكاملس بكةين، باشرتة بـة 

مـن، ئَيمـة ئــةوةي دةسـتوور، دوايـس دةســتوور ضـؤن قـةرار دةدا  و ضــؤن دةكـا  ئـةوة شــتَيكس تـرة، بــةاَلم          
بةرةئس من، ئةطةر هةرضةندَيك بن بايةك كةسيان بؤ دابنرَيـت بـؤ ئةرمـةن، ضـونكة مـةوزوع تـةنيا ئـةوة        

ة ئـةوة بؤخؤمـان وبـؤ هـةموو     نية، ئةو ئاينَيكة، نةتةوةيةكة بوونس خؤي هةية، هةرضةندَيك بَيـت ثَيموايـ  
 .اليةك باشة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
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ئَيســتا قســةكان ديســان دةطةر َيتــةوة ســةر ئــةوةي مقعــدَيكيان بــدةينَس، ئةطــةر قســةي ترتــان نيــة، مــن ئــةو  
ئَيمـة  موقتةرةحة هس ئةغلةبتانة، قةوميةتَيكس ضر ن، حةقس خؤيانـة رَيزيـان َر بطريَيـت، مةقعـةدَيك بالـة      

كـةم بَيتـةوة، كــَس لةطـةَل ئةوةيــة كؤتاييةكـة بَيـت، يــةك مةقعـةد بــؤ نةتـةوي ئةرمـةن بَيــت دةسـتس بــةرز          
بكاتةوة تكاية؟، سوثاس كَيي لةطةَلدا نية؟ سوثاس بةكؤي دةنط مةقعةدَيك لة كؤتايدا دةبَيتة هس نةتةوةي 

ان بـؤدا، خـؤ ناكرَيـت ديسـان بَيينـةوة      ئةرمةن، سَييةم بةَلَس كاك عزالدين ديسان قسة  هةية، كاكـة دةنطمـ  
سةر ئةو مةسةلةية، كاتَي ئَيمة بر طةيةك موناقةشة ئةكةين ثةجنا كـةس نـاوي خـؤي ئةنووسـَي بـؤ ئـةوةي       
بطةينة ئةوةي كة قةناعةمتان ثَيي هةبَيت، كة ضوار كةس قسةي كردوو، سةرؤكايةتي تَيطةشت، ئـةو ضـوار   

كا ، ثَيويست ناكا  وةخـت بـةرري ؤ بـدةين وهـةر ثةجناكـةي قسـة       كةسة تةعبري لة ر ةئي عامةي قاعةكة ئة
بكــا ، بؤيــة خوالســة ئــةكرَيت كــاتَيكين كــة دةنطــي بــؤ درا، ثَيويســت ناكــا  نــة ئَيــوة مانــدوو بكــةين نــة   

 .وةختين بةهةدةر بدةين، كاك عزالدين، رةرموو
 :بةر َيز عزالدين سليم خديدا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
هةية لةسةر ئةو ماددةية، كة ئةو ماددةيةش تَيثةر ي ئَيمة قسةمان نـةما، ئَيمـة لةسـةر كؤتـا     ئَيمة قسةمان 

قسةمان هةية، ئةوة مةسةلةيةكي ئةخالقية، واتة ديـاري كردنـي نسـبةي ئـةو ثَيكهاتانـة، وة ئيعتيباريشـة،       
كؤتاش نيم، ضونكة  مةسةلةكة هيض لة واقعي ثةرلةمان ناطؤر َيت، تةنها مةسةلةيةكي ئةخالقية، من لةطةَل

تةجروبةيةكي تاَلمان هةية، ئةطةر شةبةكةكان ئَيمة بةكؤتاي شـةبةك دةنطمـان دا، دةنطـةكاني شـةبةكةكان     
طشتيان بؤ كؤتا بَيت ئةوةش دؤر ا، واتة كؤتامشان دؤر ا، ئَيمة با لةطةَل قائيمة بني، لةطةَل كؤتا نةبني، هـةر  

ةلـةو عاتييتـة، لةطـةَل هـيض قةوميـةتَيك و هـيض ثَيكهاتةيـةك        كةسَيك بةثَيي حةمجي خؤي ئَيمة بة موجام
موجامةلة نةكةين، بؤ ئـةوان ثَيـنج كـةس بـن و ئـةواني تـر يـةك كـةس بـن، واتـة بـة ئـارةزووي خؤمـان و              

ئَيزيدييــةكان ثَيكهاتــةي كوردســتاني نــني، بــؤ  : بةكــةييتي خؤمــان ئــين بكــةين، ئــةوة يةكــةم شــت، دووةم  
كؤتـادا نـيم، بـةآلم ئةوانـةش ئيعتيبارَيكيـان هـةبَيت واتـة بـؤ ئيزيدييـةكان،           كؤتاييان نية، بؤية من لةطةَل

كلدان وئاشوور ) يةعين بةثَيي نيسبةي ئَيزيدييةكان كورسيان هةبَيت، نابَيت كؤتا بؤ مةسيحي هةبَيت واتة
ئَيمـةش  كةئةمانة هةموويان هةر مةسيحي ئةطرَيتةوة، ئةمانة هةموويان هةر ثَيكهاتـةي ديـنني،   ( و سريان

ــة       ــذاردنين و ل ــة هةَلب ــرد و ل ــبيتمان ك ــة، ئَيمــة تةس ــانازميان بــةخؤمان هةي ــان هةيــة، ش ثَيكهاتــةي دينيم
ــردووة   ــدارميان ك ــراقين بةش ــتووري عَي ــةر ،دةس ــةي ئةط ــنطار مةنتيق ــةكان و ش ــة، ئَيزديي ــة نةبووناي  ئةوان

 بَيـت،  ضـةند  لةثةرلـةمان  ئيزيـدي  ةينيسب كة كؤتا، داواي نةك ئةكةين نسبة داواي ئَيمة بةآلم تَينةدةثةر ين،

 سياسـي  قيـادةي  بر يـاري  بـا  لَيـرةن،  سياسـي  مةكتةبي لة دوو ئةوة بَيت، سياسي قيادةي بر ياري ئةطةر ئةوةش

 بـة  شـعور  ئَيمـة  تـاكو  بكـةن  كؤتا  داخَلي وةَلآلهي ثةرلةمان لة بَيت كؤتاش بؤ ئةطةر شتةدا، لةو بكةن ر ةضاو

 نيـة،  كورسـي  ئَيزيـدي  بـةآلم  هةيـة،  ئةوةندةي تر وئةوةي هةية كورسي ئةوةندة ثَيكهاتة ئةو نةكةين، نةقس
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 لةكوردستان، هةية عام موديري ضةند بةآلم كورديشني، تةبعةن ئَيزدي ئَيمةي ئةهَينمةوة، تةجروبةيةك من

 .سوثاس زؤر دةخورَي، حةقمان بةوة كةواتة هيض ئَيزيديية، ضةنديان ئايا زؤرين بَيطومان
 :ةرؤكس ئةجنومةنبةر َيز س

 طةلي ئيزيدي تر، نةتةوةكاني بة دةدةين كؤتا ئَيمة ئةسةرة، جَيطاي قسةكانت بةر اسس عزالدين كاك وةَلآلهي

 نةداوة بةمةسيحي، نةداوة كؤتامان ئَيمة نزيكة، لةيةكرتي زؤر كةلتورمان يةكة، زمامنان ر ةسةنن، كوردي

 كةلتوريان كة جياوازة، زمانيان كة قةوميةتة، ئةساسي لةسةر ؤتاك بَلَييت تاكو سابيئة، بة نةداوة بةئيسالم،

 ئَيزيديية،) كورد نةتةوةي جياوازن، نةتةوة نةتةوةشن، هةروةها بثارَيزرَيت، خصوصيةتيان ثَيويستة جياوازة،

 َللةطة من بةآلم نية، باش ديين و تائييتي جياوازكردني ئةوةتا جياوازن، هةموو (سونةية شيعةية، كاكةيية،

 حكومةتي لةسةر حزبةكان هةموو لةسةر ثَيويستة واجبة، ئَيزيدي ديين خصوصيةتي بة بايةخدان تؤدام

 ثَينج، بة بنب ر ةنطة ضواركةس، بة بنب داهاتوو هةَلبذاردني بؤ ر ةنطة هةية، كةستان سَي ئَيوة ئَيستا هةرَيم،

 بةتةئكيد بَيت، ئةوة نية شةر  ئيزيديت، وةيئة لةبةر جةنابت، هةَلبذاردني بؤ ثَيوةرةكة بةتةنها نية شةر 

 كةقائيمةي بكرَيت، ر ةضاو دةبَي بةآلم نية، باش ئيزيدي بؤ بةتةنها لَيهاتوويت ئيزيديت تؤ هةية، تر حساباتي

 سلَيماني ئةوةندةية، هةولَير مةسةلةن كوردستان، بؤ هةبَيت مةناتق تةمسيلي بكرَيت، ر ةضاو ئةوة دادةندرَيت

 باسيشمان ئَيمة بكرَيت، باس ئةوة دةكرَيت هةية، مةناتق دهؤكيشدا لةناو جا ئةوةندةية، دهؤك ،ئةوةندةية

 لة نةبوو، باش ثَي موقار ةنةيةم ئةو بةحةقيقة  من ئةوة لةبةر بةوة، موهتةمني هةموومشان كردووة،

 يةعين(. ات املذكورةجيري انتخاب مرشحي كل مكون من قبل الناخبني من املكون)هاتووة سَييةم ماددةكةدا

 توركمانةكان تةنها توركمانين ئةدا ، بؤ دةنطي ثَيكهاتةية ئةو تةنها كة (سريان ئاشوور، كلدان، )بؤ كؤتاية

 .رةرموو ئةندريوس كاك بةَلَي دةدةن، بؤ دةنطي ئةرمةنةكان تةنها ئةرمةن دةدةن، بؤ دةنطي

 :طورطيس يوخنا اندريوس بةر َيز
 :ةنئةجنوم سةرؤكي بةر َيز

 وةكـو  يـةعين (خاصـة  انتخابيـة  قوائم ضمن )بكرَيت زياد بؤ ئةوةي ر ستةكةدا لةكؤتايي دةكةم، داوا لَيرةدا من

 نهـَيين  ئـةوة  بَيـت،  قائيمـة  يـةك  ئةطـةر  ضـونكة  بَيـت،  عَيـراق  ثارَيزطاكـاني  ئةجنومـةني  هةَلبذاردني قائيمةي

 نامَينَيـت،  خاصـدا  لةقائيمةي خصوصية  يندوا بدا ، خاصدا قائيمةي لة دةنط ئةتوانَي كوردين و ئةبَيت

 .سوثاس كوتلة، ليسس و عام لسيس هةبوون، قائيمة دوو 1229 ساَلي وةك
 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

 .رةرموو هةية، نيزامي نوقتةي ناصح دكتؤر كاك

 :رمضان غيتور ناصح .د بةر َيز
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةر َيز

، ضـونكة لـةناو هـةر هةويةيـةكي ئَيمـة ديانـةمتان       نيـة  خؤي لةجَيطاي يوساندر كاك تَيبينيةي ئةو بةر اسس
نووسراوة، نووسراوة مسلم ضؤن ئةتوانَي لـةجَيطاي مةسـيحيةك دةنـط بـدا ، يـان لـةجياتي ئاشـووريةك و        
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كلدانيةك دةنط بدا ، ضونكة هةوية ثيشان ئةدرَيت لةهةويةكة نووسراوة مسلم، يةعين ئةوة هةر نابَيـت،  
 .سوثاس

 :ةر َيز سةرؤكس ثةرلةمانب
ناو هةية، ئةبَي ديار بَيت ئينجا هةوية هةية، ئينجا شـس تـر هةيـة    : ر است ئةكا  دكتؤر ناصح، يةكةم شت

خةريكن داي دةنَين، ئةطةر سةركةوتوو بوون تا ئـةو وةختـة كؤمسـيؤني بـاآل ئاطادارمـان ئةكةنـةوة، ئةطـةر        
منان زؤر زؤر رَيك وثَيك ئةبَيت،  لة دروسـت كردنـي هةويـةي    بتوانن ئةوة دياري بكةن، ئةوة هةَلبذاردنةكا

ئينتخــابي، ئةطــةر رريــا بكــةون، ضــونكة ئَيســتا خــةريكن، رريــا بكــةون ئَيمــة ر زطارمــان ئــةبَيت لةهــةموو     
طلةييةكان، لةطةَل ئةوةشدا دةبَي سـيقةمان بةيـةكرتي هـةبَيت، باوةر مـان بةيـةكرتي هـةبَيت، كـاك كـةرخي         

 .رةرموو

 :كرخي جنم الدين نورالدينبةر َيز 
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةَلآل لَيرةدا ئةو مةسةلةية زؤر زؤر حةساسة، خؤ كـةس لـة هةوييةكـةي وةك جـةنابي كـاك دكتـؤر ناصـح        
ئةَلَيت ئةو مةسيحية ئَيمة موسوَلمانني، خؤ ئَيمةش موسوَلمانني، ئةي ئَيمة ضؤن جيا دةكرَيينةوة، خؤ لـة  

ــةوامنان نةنو ــت، دووةم  نَيوض ــةم ش ــةوة يةك ــراوة، ئ ــدا      : وس ــط ب ــَيت دةن ــك بض ــةر توركمانَي ــس ئةط بةر اس
بةحزبَيكي كوردي، يان حزبَيكي ئيسالمي، ئةوةي بؤ ئيعتيادي بَيت، بةآلم كوردَيك سـبةي دةنـط بـدا  بـة     

ن يـةك  توركمانَيك ئةوة مةمنوع بَيت ئةوة ناكرَيت، ئةوة دةبـَي شـتَيكي حـةدي بـؤ دابنـدرَيت بةر اسـس، يـا       
قائيمة بَيت، بةر اي من دةنط حور ة، هةر كةسةو ئازادة دةنط بةكَي ئةدا ، لةوانةيـة كـوردَيكي بـراي ئَيمـة     
حةز بكا ، يان ر اي لـة حزبَيكـي توركمانيـة، وا دةزانَيـت زيـاتر خزمـة  دةكـا ، دةضـَي دةنـط بـةو دةدا ،           

ختةلييتة نةبَيت، يـةك قائيمـة بَيـت، هـةتا     بؤضي ئةوة قةدةغة بَيت، من ثَيم واية ئةو شتة بة قةوائمي مو
 .دةنطةكان ئازاد بَيت، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
نا بؤ توركمـان قسـةكة  ر اسـتة، بـةآلم بـؤ كلـدان وئاشـوور ئـةو موالحةزةيـة جَيطـاي خؤيـةتي، كةسـَيكين             

ةو لــة جَيطــاي مةركــةزي ناكرَيــت موســوَلمانة بضــَيت دةنطيــان بــؤ بــدا ، كاكــة ثــَين هةَلبــذاردن هــةر كةســ 
هةَلبذاردني خؤيان دةبَيت، ثَيشـرت دةزانـي لـةكوَي دةنـط دةدةيـت، لـةو شـوَينة نـاو  دانـراوة، كـة دةضـيتة            
ذوورةوة ناوةكة  شةتب دةبَيت، وةكو هةَلبذاردني ثَيشوو نية، هةركةسةو جَيطاي هةَلبذاردني خؤي هةيـة،  

ناوةكةي شةتب دةكا  و دةنط دةدا ، ئةطةر بَيت و ئةو كة دةضَيت ناوةكةي نووسراوة، هةويةكةي ئةدا  و
هةوية دروست نـةكرَيت، لةبـةر ئـةوة ئيمكـاني تـةزوير بـاوةر  ناكـةم هـةبَيت، بةنيسـبة  ئـةوةش كـة كـاك             
كةرخي وتي، حةقي خؤيةتي كوردَيك دةنط بدا  بؤ ليسـتَيكي توركمـاني يـان توركمانَيـك دةنـط بـدا  بـؤ        

نَيت لةهةمان كاتدا دةنط بؤ هةردووكيان بدا ، يةك دةنطـي هةيـة، بـةَلَي كـاك     كةسَيكي كوردي، بةآلم ناتوا
 .دكتؤر كةمال قسةي هةية، رةرموو
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 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ينَيـك، هـةر   دةَلَيـت هـةموو عَيراقيـةك، هـةر قـةومَيك هـةر د       19لةدةستووري عَيراقي ريدر الي لـةماددةي  
ر ةطةزَيك بَيت يةكسانن، بؤية زؤر زؤر ئاسايية كةسَيك بـؤ ئـةو بةر َيزانـةش دةنـط بـدا ، بـةر اي مـن ئـةوة         

 .ئةمَينَيتةوة سةر كؤميسيؤني باآلي هةَلبذاردنةكان كة ضؤن ر َيكي خبا ، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

جيري انتخاب مرشحي كل مكون من قبل الناخبني من : رابعًا) ةدةبَيت بثالثا  ئَيستا  باشة ئةوةش تةواو بوو،
يةعين ئةو ضوارة هةركةسةو بؤ خؤي دةنط دةدا ، ئَيستا دةخيةمة دةنطةوة، كَيي (. املكونات املذكورة

لةطةَلداية با دةسس بَلند بكا  تكاية؟ رةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟ ، بةزؤرينة دةنط وةرطريا،  سَي كةسي 
 .ا نية، كاك ئةندريوس ثرسيار  هةية، رةرموولةطةَلد

 

 :بةر َيز اندريوس يوخنا طورطيس
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

لة هةَلبذاردني ثةرلةماني بةغداد، ئاوارةكاني دةرةوةي عَيراق حةقي دةنطدانيان هةبوو، ئايـا لَيـرة خـةَلكي    
 .يان نيانة؟ سوثاسكوردستان ئةوانةي لةدةرةوةي عَيراقن، حةقي دةنطدانيان هةية، 

 
 

 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
نةخَير حةقي دةنطدانيان نية، ئةطةر بَيتةوة بؤ ئَيرة ئةوة حةقي دةنطداني ئةبَيت، لةووآلتاني تر مـةراكز  
دانةنراوة بؤية حةقي دةنطدانيان نية، ئَيمة تةمةنامان ئةكرد، ضونكة ئةوة لةبةرذةوةندي خؤمان بوو، لـة  

ةمانـة، لةبةرذةوةنـدي طـةلي كوردسـتانة، كـة خـةَلكي دةرةوة بتـوانن دةنـط بـدةن، بـةآلم           بةرذةوةندي ثةرل
كؤميسيؤني باآل ر َينماييةكاني دةَلَيت ئةوة ئيمكـان نيـة، زؤر زة ةتـة ناكرَيـت، بؤيـة ئةطـةر ئـةوان ثَييـان         

ثَيمـان دةكرَيـت ئـةوة     بكرَيت ئةوة باشرت، تةمةنا دةكةين بؤيان بكرَيت، داواشيان لَي دةكةين، ئةطةر وتيـان 
باشرت، ئَيستا ماددةكة بةهةر ضوار خاَليةوة دةخةمة دةنطةوة، كَيـي لةطةَلدايـة بادةسـس بَلنـد بكـا  تكايـة؟       

 .رةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟ بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، بؤ ماددةي دواتر

 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابوبكر 
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :ةمماددةي نؤي
 (:دووبارة/ثازدةم)ئةم ماددةية بؤ ياساكة زَيدة دةكرَي و بؤي دةبَيتة ماددةي  
 (دووبارة: )ماددةي ثازدةم 
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دةطرَيتةوة لة هةر شوَينةكي ئةم ( خشتةكاني هةَلبذاردن)شوَيين دةستةواذةي ( توماري دةنطدةران)دةستةواذةي 
 .ياسايةدا هاتبَيت

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز
 :ر َيز سةرؤكي ئةجنومةنبة

 :تضاف املادة التالية اىل القانون وتصبح املادة اخلامسة عشرة مكررة له(  11)املادة 
 (:مكررة)املادة اخلامسة عشرة   
 ".اينما وردت يف هذا القانون( جداول انتخابية)حتل عبارة سجل الناخبني حمل عبارة   

 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
شوو دووجار دةنطمان لةسةردا، لةبةر ئـةوة نةرسـي نةتيجةيـة، كـاك غـةرور قسـة  هةيـة،        وةَلآل ماددةي ثَي

 .رةرموو

 :سعيد مةمخوري طاهربةر َيز غيتور 
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيويستة ئَيمة لَيرةدا ماددةيةكي ئيزاريمان هةبَيت، مةسةلةن ئةو : لَيرةدا من باسي دوو خاَل دةكةم، يةكةم
ا كَيشـــةيان لةســـةرة، ض كـــةركووك، ض خانـــةقني، ض ســـنجار، ض مـــةمخور، حةقـــة لـــةر ووي ناوضــانةي كـــةو 

سياسيةوة، نوَينةريان لة ثةرلةماني كوردستان هةبَيت و حةقي دةنطدانيشيان هـةبَيت، باشـة ئـةو ناوضـانة،     
ةو ثةرلةمانـة  ئةطةر نوَينةريان لة ثةرلةماني كوردستان نةبَيت و دةنطيان بؤ ئةو ثةرلةمانة نةدابَيت، بؤ ئـ 

بةهي خؤيان بزانن، يةعين بةر اسس لةر ووي سياسيةوة ئَيمة حةقة هةندَيجار، جورئةتي بر ياري سياسيمان 
ــةر ووي        ــةوة ل ــةر ووي قةومي ــةين، ل ــي بك ــةين و دياريش ــة بك ــةوة ئيزار ــةك ئ ــرة بةماددةي ــة لَي ــةبَيت، ئَيم ه

و ناوضـانة وا لَينةطـةر َيني، ضـونكة بةغـداد     مَيذوويشةوة، حةقة وةكو ثةرلةماني كوردستان ئةوة بكةين ئـة 
خؤي ناكا  بةخاوةني، تةماشـا دةكـةين كـةركووك لـة ض ر ةوشـَيكداية و بةغـداد خـؤي لـَي بـَي ئاطـاكردووة،           
سنجارة موصَل خؤي ناكا  بةخاوةني، ديالة خؤي بةخاوةني خانةقني ناكا ، ئَيمة خاوةني ئةو شوَينانةين 

و ناوضـانة، بؤيـة دةبـَي بر يارمـان هـةبَيت ئـةوان حـةقيان هـةبَيت دةنـط بـؤ           دةبَي ئَيمة كـار بكـةين بـؤ ئـة    
: ثةرلةماني عَيراق دةبدةن، ئةوةش هةنطاوَيك دةبَيت بؤ بـةرةو كوردسـتان هاتنـةوةي ئـةو ناوضـانة، دووةم     

هةزار كـةس حـةقي دةنطـداني نيـة، ئـةوةش تـا        60كؤميسيؤني باآل بةر اسس غةدري لة كوردستان كرد كة 
تا يةكاليي نةبووةتةوة، لةوَي نةيتواني دةنط بدا ، ئايا لَيرة دةتوانَي دةنط بدا ، بةر اسس ئةبَي ئَيمة ئَيس

هـةزار دةنطـي    60ئةوةش يةكاليي بكةينةوة، ئةو خاَلةش خاَلَيكي طرنطة، لةبةر ئةوة ديسان ئَيمة لَيـرةش  
ة، بةنيسبة  ئةوانـةي دةرةوةي وآلتـين،   ترمان لة دةست ئةضَيت، لةوَي دةنطي نةداوة لَيرةش دةنطي نةداو

ــةرارةتةكان           ــة س ــت ل ــةدةرةوة دابنَي ــندوق ل ــت س ــادة بَي ــراق ئام ــؤ عَي ــة ب ــةدةرةوة باش ــوردي ل ــةي ك جاليي
لةشوَينةكاني تر دةنط بدةن، بؤ ئَيمة وةكو خـةَلكي كوردسـتان وا نةكـةين، هـةمان سـندوق دابنـدرَيت ئـةو        

ثةرلةماني ئةوانيشة، دةنطي بؤ بدةن، بزانن كَي هةَلدةبذَيرن  خةَلكةش حةقي خؤيةتي، كة ئةو ثةرلةمانة،
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و دةنط بةض نوَينةرَيك دةدةن، بةر اسس ئـةبَي ئَيمـة موعالةجـةي ئـةو كَيشـانة بكـةين، لـةر ووي ياسـاييةوة         
 لةر ووي مَيذوويشةوة، ئَيمة مةسئولني بةرامبةر بةو كَيشانة، بؤية من ثَيشنيار دةكةم، ئةو ماددةي ئيزارية

نوَينـةريان لـة ثةرلـةمان هـةبَيت، حـةقي دةنطدانيشـيان        190هةبَيت، كة ناوضةكاني مةمشول بـة مـاددةي   
هةبَيت بؤ ثةرلةماني كوردستان، هةرضةندة لةوانةية ئَيستاش وةآلمم بدةنةوة بَلَين ئـةوة كَيشـةي لةسـةرة    

هةبَيت، خؤمان بيكـةين بـةبر يار،   ناكرَيت، بةآلم ئَيمة هةندَي شت هةية ئةبَي جورئةتي بر ياري سياسيمان 
 .ئةطةر ئَيمة ئةو جورئةتةمان نةبَيت، ئةو وةزعة هةروا ئةمَينَيتةوة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
كاك شَيروان يان كاك ررسة  لة ناحيةي قانوني دةكرَيت ئةو شـتة، حـةز ئةكـةم تـةوزحيي بكـةن، رـةرموو       

 .كاك ررسة 

 :هللبةر َيز ررست ا د عبدا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

هةر قانونَيك لَيرة دابنَيني الزمة جيهةتَيك مةسئول بَيت لة تةنيتيز، لة جَيبةجَي كردني، ئَيمة ئةطةر بَيت 
و نةصَيك دابنَيني بؤ ئةو ناوضانة، كَي لةوَي تةنيتيزي ئةكا ؟، قانونيةن حةقمان نية، بـَيني ئيـدارةي ئـةو    

، حكومةتي ئيتيحادين لة ئَيستاوة ئينسان ئةزانَيت كو ر ةرزي ئةو شتة ئةكا ، ناوضانة بكةين بةو شَيوةية
وةكو تر خؤ مةحروم نابن، ئةطةر سبةي هاتنة سةر هةرَيم، باشة ئةطةر سـبةي نةتيجـةي تـةنيتيز كردنـي     

بةشَيك لةو ناوضانة هاتنة سةر هةرَيمي كوردستان، بةشَيكي تريـان رةرزيـان كـرد، هـةر ئـةو       190ماددةي 
وةختةش نوَينةريان ئةبَيت لة ثةرلةماني كوردستان، ئاخر ناحيةي عةمةلي زؤر زة ةتة ناحيةي سياسي 
ــيني         ــؤن بَل ــةتبيقي ض ــةي ت ــانوني ناحي ــةي ق ــةس ناحي ــةرور، ب ــاك غ ــةنابت مب ك ــةَل ج ــين لةط ــةَلكو من ب

 .ئيستيحالةيةكي ماددي هةية، ناتوانني جَيبةجَيي بكةين، زؤر سوثاس
 :جنومةنبةر َيز سةرؤكس ئة

 .كاك غةرور نوقتةي نيزاميت هةية، رةرموو

 :سعيد مةمخوري طاهربةر َيز غيتور 
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

نوقتةكةشم زؤر نيزامية، كاك ررسة  دةَلَيت قانونيةن ئَيمة كة ئةو قانونـة دةردةكـةين شـوَينَيكي دةوَيـت     
لـةوَي تـةنيتيزي بكـةين قانونيـةن نـاتوانني       كة جيهةي تةنيتيزية بؤ ئةوةي تةنيتيزي بكا ، ئَيمـة نـاتوانني  

ئيدارةي ئةو ناوضانة بكةين، من دةثرسم، ئةطةر ئَيمة نـاتوانني ئيـدارةي ئـةو ناوضـانة بكـةين ئـةي ضـؤن        
قائيم مةقام بؤ خانةقني دادةنَيني؟، ئةي ضؤن قائيم مةقام بؤ مـةمخور دادةنـَيني؟، ئـةي ضـؤن بـؤ سـنجار       

ســتا خؤمــان نايكــةين، ئَيســتا ئيــدارةي ئــةو ناوضــانة هــةمووي حكومــةتي  داي دةنــَيني؟، باشــة ئيدارةكــة ئَي
كوردســتان دةيكــا  لــةر ووي ئيدارييــةوة، حــةز دةكــةم بيــزانن بــةس لــةر ووي ئــةوةي كــة كَيشــةي لةســةرة،  

ــة        ــةمخور ل ــر م ــةن، دوات ــةو ثارَيزطايان ــنووري ئ ــةر بةس ــتوورييةوة س ــةلةي دةس ــةر ووي مةس ةوة  9005ل
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لَير، خؤمـان بر يارةكـةمان جَيبـةجَي نـةكردووة بةدوايـدا نةضـووين، قانونيـةن ئَيسـتا         طةر اوةتةوة سةر هةو
ئَيمة ئيدارةي دةكةين، هةموو ئةجهيزةي ئيداري ئَيمةية تةنها مةحاكم سةر بةموصَلة، ئةوي تر هـةمووي  

 .سةر بة هةولَيرة، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

مخور ر ةنطة ناحيةي عةمةلي وابَيت، بةس ئةمة تةنها مةمخور وا ئةوةي جةنابت رةرموو  بةنيسبة  مة
نية، ئَيمة كةركووكمان هةية، سنجارمان هةية، خانةقينمان هةية، كة بودجةيان، تةعيناتيان، ناويان، نـاوي  
ناخبينيان، هةمووي ر ةبتة ثارَيزطاي ترةوة بةداخةوة، ئَيستا بؤ ئةجنومةني ثارَيزطاكان بؤ مـةمخوور وةكـو   
هةرَيمي كوردستان دوا نةكةو ، لةهةَلبذاردن بةشَيك بوو لة هةَلبـذاردني نةينـةوا، بـؤ سـنجار هةَلبـذاردني      
لَي كرا، موصَل لَيي كرا، ئةطينا هةموو ناحيةي سياسي ناحيـةي حكومـة ، تةمـةنامان ئـةكرد مبانتوانيايـة      

باآل ئةَلَيت ئةوة هةر لةطةَل قانوندا  ئةو شتة رةرز بكةين، ئةوة لةاليةكةوة لةاليةكي تريشةوة، كؤميسيؤني
ناطوجنَيت، بةنيسبة  صندوق بـؤ دةرةوة، وةَلآلهـي سـةد دةرسـةد تةمـةنا ئةكـةين، كـةوا صـندوق دابنـَيني          
لةدةرةوة، زؤر شتَيكي ضـاكةو بةتايبـةتي ر َيذةيـةكي زؤرمـان هةيـة لـة دةرةوة، واتـة ذمارةيـةكي زؤر كـورد          

ئـةم سـَي ثارَيزطاشـن، بـةآلم نـاتوانني صـندوق دابنـَين، جـاري يةكـةم بـؤ           هةية لة دةرةوة حةقيانة، خةَلكي 
دةنطدان دايان نا كؤميسيؤني باآل وتيان ئةوة زؤر زة ة  بوو، ثارةيةكي يةكجار زؤريـن ر ؤشـت وكـاتَيكي    
زؤريشــي ويســت، تةمــةناش ئةكــةم بتــوانني و لَيشــيان دةثرســني، لــة كؤميســيؤن ئةثرســني، ئــةَلَيني ئةطــةر  

 .ن تةمةنا دةكةين، بةَلَي كاك دكتؤر كةمال، رةرمووئةتوان
 

 

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

بؤ ئةو بةر َيزانةي كةوا لةدةرةوةن، ئةتوانـدرَي تـةنزيم بكرَيـت، بـةر َيطاي ئـةليكرتؤني دةنـط بـدةن، بـةآلم         
ةري بكرَيت، كة بتوانن ئةو بةر َيزانة دةنط بدةن كـة ليسـس ناويـان    ثَيويستة لةطةَل كؤميسيؤندا ئين لةس

 .هةبَيت، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

بَيت، ضؤن ئةتواندرَيت ئيعتيماد بكرَيتـة سـةر   % 30بَيت، يان % 90ئةوةي شارةزاي ئةلكرتؤنياتة ر ةنطة لة 
ؤيانة و تةبيعية، بةس ئَيمة داواش لة كؤميسـيؤن  ئةوة، بةآلم حةقيانة ئةطةر لَيرة بن، بةتةئكيد حةقي خ

 .ئةكةين، بزانن ئيمكان هةية، ئةطةر ئيمكان هةبَيت ئةوة داخَل دةكرَيت، كاكة حةمة رةرموو

 :بةر َيز حممد حاجي حممود
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةتوانن ئـةوةي دةرةوة  من يةك، دووجار، ثرسياري ئةوةم كرد، ومت بؤ براياني توركمان و كلد و ئاشووري، ئـ 
دةنط بدةن، من مةبةستم خؤمشان بـوو، واتـة مةبةسـتم كـوردين بـوو، بـةر اي مـن ئَيمـة كـار ئةكـةين بـؤ            



 160 

َينةوة، من قانوني نيم، بـةآلم قـانون بةدةسـس خؤمانـة، بـا ئَيمـة قـانوني خؤمـان         ئةوةي ئةو ناوضانة بطةر 
ر بؤيان هةية، ئةندامي ثةرلةماني كوردسـتان بـن،   دةربكةين و بَلَيني كوردَيكي كةركووك وخانةقني و سنجا

ئةوة وجهة نةزةري ئةوانيشي ثَي ر ائةكَيشي، بةآلم كة ئَيمة هيضي بؤ نةكةين بؤيـة مـن ثـَيم وايـة ئـةوةش      
ئةكرَيت، بؤ دةنطدان بؤ هةموو عَيراق ئةكرَيت كة لةدةرةوةش دةنط دةدةن، ئةي بؤ بؤ كوردستان نـةبَيت،  

سس لةطةَل ئةو ر ةئيانةي كاك غـةرورم، ئَيمـة ئَيسـتا ئةطـةر كةسـَيكي مةنـدةلي بتـوانَي        خاَلَيكي ترين بةر ا
 .ئةندامي ثةرلةماني كوردستان بَيت، بؤ ئةوة نةبَيت خؤ ئَيمة قانون بةدةسس خؤمانة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
بَيت، كورد بَيت خةَلكي خانةقني بَيت، بووني بةئةندام ثةرلةمان، ئةوة هيض مانعَيك نية، خةَلكي بةغداد 

هي سنجار بَيت، كةركووك بَيت، هةر كةسَيك كةلةناوماندا بَيت، بةآلم ئةو خةَلكةي كةلةوَين ئايا ئةتوانن 
جَيبةجَي نةكرَيت ئةوة  190دةنط بدةن؟ نةخَير ئةوة ئَيستا نةختَيك ر َيطري تَيدا هةية، هةتا ماددةي 

ةي عةمةلي دةكرَيـت، بةآلم بةتةنها مةمخوور ئةكرَيت، لةبةر ئةوةي نزيكةو زة ةتة، مةمخوور لة ناحي
ئاسانة بةشداري بكا ، بةآلم ئةوين ئيعرتازي لةسةر دةطريَيت، بةهةرحاَل ئَيمة ئَيستا ئةو ماددةي كة دةنطي 

نةداوة، هةزار دةنط دةنطي نةداوة لة دووزخورماتووش ذمارةيةكي زؤر دةنطي  60لةسةر درا، باشة ئةوة 
ئيشكالَيك هةية، هةموومان شكايةمتان كردووة، تةحالويف كوردستانين شكايةتي كردووة، هةموو 
مكةويناتةكانين شكايةتيان كردووة، بةآلم ئايا ئةمة تةقصرية؟ ئايا لةبةرئةوةية كة ئةوان درةنط خؤيان 

ن سةبةبةكةي ضية، جةنابيشت تةسجيل كردووةو قائيمةكة نةطةشتووة، ئةوة ئَيستا لة تةحقيقدان تا بزان
حتل عبارة سجل الناخبني حمل   يةكَيك بوويت لةوانةي كة ناو  نةبوو، ئةو ماددةي كة خوَيندرايةوة،  

ئةوة شتَيكي تةكنيكية ئَيستا دةخيةمة دةنطةوة، كَيي ". اينما وردت يف هذا القانون( جداول انتخابية)عبارة 
؟ رةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةنط ئةوةش قبوَلكرا، بؤ ماددةي لةطةَلداية بادةسس بَلند بكا  تكاية

 .دواتر تكاية، كاك دلَير رةرموو

 :بةر َيز دلَير حممد شريف
 :ئةجنومةنبةر َيز سةرؤكي 

ئَيمة هةندَي موقتةرةحي تر هةية بؤ تةعديل، ئَيمة بيداية  وا قسة كرا كةدوايي كة طةشتينة ئةخري ئةوة 
حاَلةتَيك هةية، لة تةعديلي سَييةمي هةَلبذاردني ثةرلةمان، : من مةقسةدم ئةوةية، يةكةميانباس ئةكةين، 

تةعديلَيك ئَيستا ئَيمة لة قانوني سةرؤكايةتي هةرَيم كردوومانة، لةوَي نةكراوة، لَيرةش ئيقرتاحي 
تي هةرَيم لةماوةي تةعديليمان نةكردووة، بؤية تةناقوز ئةكا ، خؤي ئةبَيت بةثَيي مةرسومَيك سةرؤكاية

رؤذ لة نةصة كؤنةكة،  15رؤذ ثَين هةَلبذاردن، ئيعالني هةَلبذاردن بكا ، ئةوة ئَيستا لَيرة هاتووة بة  60
 19كةئةمةش تةعاروز ئةكا ، لةطةَل ئةوةي سةرؤكايةتي هةرَيم، لةبةر ئةوة ئةبَي تةعديل بكرَيت، ماددةي 

ئَيمة لةليذنةي قانوني كةموناقةشةمان كرد، لة ئةصَلي لةماددةي ضوار، : لة تةعديلي سَييةم، دووةم
يةكةميان واتة تةعديلي يةكةمي ثرؤذةكة، موقتةرةحي ئةوةمان كردبوو، كةوا جةمع لةبةيين ئةندامَيس 
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الجيوز اجلمع بني عضوية )ثةرلةمان و وةزارةتدا نةكرَيـت، نةصيشمان بؤ دانابوو، بةو مانةية بةم شَيوة بوو، 
تةبعةن هةدةف هةبوو لةمةدا، ئَيمة لةحاَلةتي ئةوةي كة هةمانة، ( او اي عمل او منصب رمسي اخرالربملان، 

تةبيعةتي نيزامي و سيستةمةكةي ئَيمة، سةرؤكايةتية يان ثةرلةمانية، يان تَيكةَلة، ئةمة حاَلةتَيكة، بةآلم 
بكةين، ئةساسي دميوكراتية  زروويف سياسي ئَيمة وا ثَيويست ئةكا ، كة ئَيمة دييتاع لة دميوكراتية  

حماوةلة بكةين بضةسثَينني، ئةوةش زةروورة  واية رةصَلي سوَلتا  تةئكيدي لَي بكةينةوة، ضونكة ئةطةر 
مةبدةئي رةصَلي سوَلتامتان ثَيشَيل كرد، يان تَيكةَلمان كرد، بةشَيك لة مةسةلةي دميوكراتية  خةَلت 

سوَلتاتين ئةبَيت هةر سوَلتةيةك تةنيتيزي و تةشريعي و قةزائي ئةكةين لةو حاَلةتةدا، لةبةر ئةوة رةصَلي 
جياواز بن لةيةكرتي، ناكرَي ئةندامَيكي ثةرلةمان كةيةكَيك لة مةهامةكاني ضاودَيري كردني حكومةتة، 
خؤشي وةزير بَيت، ئةم منوزةجة هةية لة وآلتان لةبةريتانيا ر استة هةية، سيستةمي بةريتاني و ئريلةندي 

نةدا هةية، بةآلم ئةوان جياوازة، تةبيعةتي ئةوان جياوازة، من بةقةناعةمت ئَيمة ئةو شتة كة لةما
نةضةسثَينني لةناو ئَيرةدا، بؤية رةرمانبةري طشس هاتووة، لةناو دةقة كؤنةكةدا، رةرمانبةري طشس تةعبري 

ةماناي وةزير دَيت، بؤية لة رةرمانبةر ئةكا ، تةعبري لة مةنصةب ناكا ، لة دةرةجاتي خاصة ناكا ، كة ب
كةليمةي مةنصةب من ثَيشنيار ئةكةم، بةر اسس ثَيويستة ئةبَي ضاكي بكةين ثَيم واية ئةبَي تَيشيدا بَيت، 

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

 .كاك شَيروان، رةرموو
 

 

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 :ئةجنومةنبةر َيز سةرؤكي 

دلَير ئيشارةتي ثَيدا ر استة، ئَيمة لة ليذنةي ياسايي طيتتوطؤمان لةسةر كرد، ر ةئَيكي  ئةوةي براي بةر َيزم كاك
وا طةآلَلة بوو، كةوا ناكرَيت مجع لةبةيين وةزيري و ئةندام ثةرلةمانيدا بكرَيت لةيةك شةخصدا، ئةمة ر ةئي 

بةطوَيرةي ئةو تةوةقوعةي كةوا لةسةر بوو، ثاشان كؤبوونةوةيةكمان كرد، ر ةنطة كاك دلَير ئامادة نةبووبَي، 
الي ئَيمة هةية، ئاخر ر ةئي ئيستقراري لةسةر ئةوة كرد، كة ئةو بر طةية لةناو ياساكةدا دةربهَينني، وةكو 
ياسا ئةصَليةكة مبَينَيتةوة، مةحزةرةكةش المانة ئةوانةي كةوا ئيمزايان نةكردووة، ناوي كاك دلَيري تَيداية، 

 .ةوا ئيعرتاز بطرَيت، زؤر سوثاسحةقَيكي تةبيعي خؤشيةتي ك
 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

يةعين قانونةكةي ثَيشوو وةكو خؤي ماوةتةوة، بةحةقيقة  لَيرة تةوةجوه واية، كة مةنصةب بةس وةزير 
ئةطرَيتةوة، نابَي ئةندام ثةرلةمان وةزارةتي تري هةبَيت، هةرضةندة لَيرة دوو، سَي، حاَلةمتان هةية، 

كؤية، يان دكتؤرة، وامان عيالج كرد كةوا بةناوي حمازةراتةوة دةوام دةكا ، نةك بةناوي مامؤستاي زان
 ثةرلةمان ئةندام نابَي وةزير ئةوةية، كوردستاندا لة عام تةوةجوهي بةآلم ،وةزييتة، ئةطينا تةعاروز ئةكا 
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 هاتة ئيستسنائي ئاوا كيحاَلةتَي كرد ثَيويسس ئةطةر سبةييَن حاَلةتةوة، ئةو بيخةينة ئةطةر بةس بَيـت،

 و واية خؤشي عادةتةن دا، ئيستيقالةي كةرؤشت ضنار خاتوو هةية، حةمةمان كاكة تةنها ئَيمة ئَيستا ثَيشةوة،

 ئةو نةضَيتة بةس قورسة، تؤزَيك و نابَيت ئةوة بكةين، زةبس و ئَيرة بيخةينة ئَيمة بةس وابَيت، ءئةبَي هةر

 دةيطؤر ين، داهاتوودا لة كرد ثَيويستيشي ئةطةر بن، ثةرلةمان ئةندام انهةمووشي وةزيرةكان كةوا سيستةمةي

 .رةرموو شَيروان، كاك بةَلَي

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .:ئةجنومةنبةر َيز سةرؤكي 

 هي حاَلةتَيكيشيان بووة، رةرةنسؤ شةهيد هي حاَلةتَيكيان هةبووة، حاَلةمتان سَي ئَيمة ئَيستا تا وة 1229 لة

 نةبووة زؤرمان وا حاَلةتي ئةطينا مة ودة، حاجي حةمةي كاكة هي ترين حاَلةتةكةي بووة، كنا يوسف ونادمي

 .سوثاس زؤر لةياساكةدا، هةَلبطرين بر طةكة كةوا قةناعةتةي ئةو هاتينة بؤيةش هةر مةسةالنةدا، لةو
 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

 بكرَيت شةتب بؤية هةية، قانونةكةدا ئةصَلي لة ئةوةي لةبةر زيادة واية ثَيم من خوَيندتانةوة، كة ماددةي ئةو

لةئةصلي قانونةكة هةية، ثَيويست ناكا  لَيرة دووبارةي بكةينةوة، ئةوة زيادة، ئةوة شةتب كرا، ئةوة  باشرتة،
 .هةية لة قانون، لةبةر ئةوةي لة ئةصَلي قانونةكة هةية، لةسةر ئةوة قسة دةكةي، رةرموو كاك ناصح

 
 
 
 :رمضانناصح غيتور .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
من ثَيم واية ماددةيةكي تر ثَيويستة، بة حوكمي ئةوةي كة ئَيمـة ماوةيةكـة هـةموومان بانطةشـة بـؤ ئـةوة       

هةَلبـذاردن دةكرَيـت لـة هـةرَيمي كوردسـتان بـؤ        12/5دةكةين و دةنطي داوةتةوة لـة كوردسـتان كـة رؤذي    
ةطةر تةسبيس بكةين لَيرة، من ثَيم واية باشرت دةبَيت ئيشارة  بةوة بدةين ئةطةر نةكرا ثةرلةمان، ئينجا ئ

 .عوزرَيك هاتة ثَيشةوة، ئةو وةختة شتَيكي ترة، ياني تةئكيدي لةسةر بكةينةوة باشرتة، زؤر سوثاس
 :بةر يًَز سةرؤكي ئةجنومةن

مورةوةزيةي عوليا لة بةغدا قسةم كـرد،   زؤر سوثاس، باش بوو ئةو مةوزوعة  باس كرد، من ثَيرَي لةطةَل
ضونكة دةنطي ئةوة هةبوو كة ناتوانرَي بكرَي، كؤميسيؤني ئَيرة وتيان ناتوانني لة وةختةكة بكـرَي، لةطـةَل   

بكرَيت، بةآلم رجاتان لَي دةكةين ئةو  12/5خؤيان قسةم كرد، وتيان زؤر ئيمكان هةية لة وةخس خؤي لة 
بكرَيــت، بــؤ ئَيــوة  95بكــرَي و لــة  12وةك زروورَيكــة، شــتَيكة نــةتوانرَي لــة رؤذة مةخةنــة نــاو قــانون نــة

موحتاج بن بضن قانون بطؤر ن، ئةوة بةجَي بـَيَلن بـؤ ئَيمـة، قـةرارَيك دةرضـَيت لـة مورةوةزيـة دةردةضـَيت         
نون، باشـة  دةَلَين كاكة هةرتةيةك دواخبرَيت، يان دوو رؤذ دواخبرَيت، بؤية داوايان كرد كة نةخرَيتة نـاو قـا  
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ماددةي دوازدة دةَلَين ثَيويست ناكا ، ضونكة لة ئةصَلدا هةية دةبَيت لَيرة ئيلغا بكرَيت، كَي لةطةَل ئةوةيـة  
ئيلغا بكرَيـت دةسـس بَلنـد بكـا ؟ رـةرموو كـَي لةطةَلـدا نييـة؟ بـةكؤي دةنـط ئيلغـا كـرا، كـاك عبـدالر ن               

 .رةرموو نوقتةي نيزام
 :رضابةر َيز عبدالر ن ا د 

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
تَينةثةر َيت، ئةو كا  ئاسايي  9/6ئَيمة دةتوانني بَلَيني كؤميسيؤني هةَلبذاردن ماوةيةك دياري بكا  كة لة 

 .تَينةثةر َيت بة ثَيي كاري بةر َيوة بردن و هونةري خؤي، سوثاس 9/6دةبَيت، بؤ خؤمشان كة لة 
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوان، خؤمان قةرارمان داوة، ئةوة دةسةآلتي خؤمانة، سةرؤكي هةرَيم ثَين دوو مانط لـة   ئَيمة بؤ بدةينة
كـة لَيـرة دةسـت     12/5قةرارةكة تةئكيد دةكاتـةوة لةسـةر ئـةوة، ثَيشـرت رةئيـي ئةويشـمان وةرطرتـووة كـة         

وة دةسـةآلتي  نيشامنان كرد، موارةقةتيشي كرد، بةآلم قانونـةن دةبَيـت دوو مـانط ثَيشـرت ئـيعالن بكـا ، ئـة       
بانطهَيشت كردن بؤ رؤذي هةَلبذاردن دةسةآلتي سةرؤكي هةرَيمة، بؤ بيدةينة ئةوانـة، ئَيمـة كـة نووسـراوي     

ــةنيازين رؤذي    ــة ب ــة ئَيم ــردووة، وتومان ــان ك ــان بؤي ــت   12/5/9002رةمسيم ــذاردني طشــس بَي رؤذي هةَلب
دابني بكةن بؤ ئةوةي لـةو رؤذةدا بيكـةين،   داواتان لَي دةكةين كة كارئاساني بكةن و هةموو ثَيداويستيةكان 

ئَيمة رةئيمان قة  ناطؤر َيت و قةتين داوايان لَي ناكـةين كـة رؤذَيـك تـاخريي بكـةن، ئةطـةر شـتَيكي وابـوو         
 .ئةوان مةسئوليةتي هةَلدةطرن، رةرموو كاك دلَير

 
 :بةر َيز دلَير حممد شريف

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
باسم كرد ئةطةر ضارةي نةكةين لة قانونةكة نوقصان دةبَيـت، مـاددةي دوازدة لـة    ئةوة ماددةيةكي ترة، من 

ئَيمـة  ( يومـا   15حيدد موعد االنتخابات بقرار من رئيس االقلـيم خـالل   : )تةعديلي سَي هاتووة بةم شَيوةية
دةبَيـت   دةكا ، ضونكةقوض ضاكمان كردووة لة قانوني سةرؤكايةتي هةرَيم، ئةطةر لَيرة ضاكي نةكةين تةنا

تةحديـدي بكــةين ئــةو نةصـةي كــة لــة قــانوني سـةرؤكايةتي هــةرَيم ماوةيــةك ثـَين ئَيســتا ضــاكمان كــرد،     
نةيهَينينة ئَيرانة لةطةَل ئةمة موخاليف دةبَيت، ضونكة دةبَيت شةست رؤذ ثَين رؤذي ئينتيخابا  ئـيعالن  

 .بكرَيت، ئةوة ئةطةر ضاك بكرَيت، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .والحةزةيةك رةنطة راست بكا  كاك دلَير، كاك شَيروان رةرمووم
 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ئةوةي كاك دلَير دةيَلـَي، ئـةوة لـة قـانوني سـةرؤكايةتي هـةرَيم لـة ئـاخريي تةعـديل كـرا و ئَيمـة دةنطمـان             
قيتي زةمةني هةمووي لةوَي هةية، ئةوة نةسخ دةبَيت، لةسةرداو ئةوة بر اوة، بةراسس ئةو مودة دانانة و سة

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ناصح.خؤي داخيلين نةبَيت، تةنيتيز دةكرَيت ئةوة، رةرموو نوقتةي نيزاميت هةية كاك د
 :رمضانناصح غيتور .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
كةواتـة ئـةوةي   ( ني او قرار يتعارض مع احكام هـذا القـانون  اليعمل بأي نص قانو)ماددةي دواي ئةمة دةَلَي  

كة كاك دلَير وتي دةبَيت ئَيمة تةسبيس بكةين، ضونكة ئةطةر ئةوة نةكـةين ئةمـة ئيلغـا دةكاتـةوة، ئـةوةي      
 .تازة هي كؤن ئيلغا دةكاتةوة، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ال يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مـع احكـام   )باش بيخوَينةوة ضيت طو  ئةوةي كة تؤ خوَيندتةوة 

ئةوةي كة ومتان تةعاروزي نيية، ضونكة ئةوة دةَلَيت هيض قانونَيـك تـةعاروزي هـةبَيت لةطـةَل     (هذا القانون
ئةوة كاري ثَي ناكرَيت، ئةو قانونةي سـةرؤكايةتي تـةعاروزي نييـة لةبـةر ئـةوةي كـاري ثـَي دةكرَيـت، كـاك          

ئةوة هةموويان دةَلَين تةعاروز ناكا ، كاك دلَيرين دةَلَيـت تـةعاروز ناكـا ، مـاددةي      عوني تةعاروز ناكا ،
ئةوة ماددةيـةكي رؤتينيـة ، كـَي    ( على جملس الوزراء و اجلهات ذات العالقة تنفيذ احكام هذا القانون)سَيزدة 

ينفـذ هـذا   )ي ضـواردة  لةطةَليةتي دةسس بَلند بكا ؟ كَي لةطةَل نييـة؟ بـة كـؤي دةنـط قـةبووَل كـرا، مـاددة       
كَي لةطةَليةتي دةسـس بَلنـد   ( القانون اعتبارا  من تاريخ اصداره و ينشر يف اجلريدة الرمسية وقائع كوردستان

بكا ؟ كـَي لةطـةَل نييـة؟ بـة كـؤي دةنـط قـةبووَل كـرا، ثرؤذةكـة هـةمووي، ثـرؤذةي ياسـاي هـةمواركردني              
ي هــةمواركراو دةخةمــة  1229ي ( 1)اني ذمــارة ضــوارةمي هةَلبــذاردني ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســت

دةنطةوة و بة هةموو ماددةكاني، كَي لةطةَليةتي دةسس بَلند بكا  تكاية؟ كَي لةطةَلدانييـة؟ بـة كـؤي دةنـط     
قةبووَل كرا ، زؤر سوثاسـتان دةكـةم و دةسـتتان خـؤش بَيـت، داواي لَيبـوردنين دةكـةم ئةطـةر هةنـدَيكتان          

ــة موناقة   ــووبن ل ــة  ب ــتين      نارةح ــت، دانيش ــةر وا دةبَي ــة ه ــةوة دميوكراتيةت ــةبووبَيت، ئ ــةدَلتان ن ــاتدا، ب ش
داهاتوومان ئاطادارتان دةكةمةوة، ئومَيد دةكةم لـة هةرتـةي داهـاتوودا بَيـت، بـةآلم ئينشـائةَلآل بـةم زووانـة         

 .دةبَيت بةهةر حاَل، كؤتايي بة دانيشتنةكةمان دَينني
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 عدنان رشاد ميتس (               كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل   ست ا د عبداهلل                رر

 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي      جَيطري سةجنومةني نيشتمانيي    َيري ئسكرت
  عَيراق - كوردستان    عَيراق                          – عَيراق                         كوردستان – كوردستان  
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 ثَيك ثرؤتؤكؤلي دانيشتين دةس

 1002\3\1ةوتي رَيك دووشةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ثرؤتؤكؤلي دانيشتين دةستثَيك 

 1/3/1002 رَيكةوتي دووشةممة

ئةجنومــةني نيشــتمانيي   9/3/9002رَيكــةوتي  رؤذي دووشــةممةي ثــَين نيــوةر ؤي (11ر10)كاتــذمَير   
بـةر َيز   بـة ئامـادةبووني  , َيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ئةجنومـةن و    كوردستاني عَيراق بة سةرؤكايةتي بةر 
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, بةر َيز ررست د ـد عبـداهلل سـكرتَيري ئةجنومـةن    , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل
 .ي خؤي بةست( 9002)ساَلي , دووةمدانيشتين دةستثَيكي خولي 

 :بةرنامةي كار
ــولي طرَيــ  ــورةمسي كردنــةوةي خ ــذاردني   رَي ــاَلي ضــوارةمي هةَلب ــولي هةَلبــذاردني دووةمــي س داني يةكــةمي خ

ي مـاددةي  (9و1)هـةردوو بر طـةي   ( 5)ي مـاددة  (1)ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان، بةثَيي حـوكمي بر طـة   
ــتان   (59) ــتمانيي كوردسـ ــاوخؤي ئةجنومـــةني نيشـ ــارة  –لـــة ثـــةير ةوي نـ ــاَلي (1)عَيـــراق ذمـ ي 1229ي سـ

ر درا كاتي كردنةوةي خولي طرَيداني يةكـةمي سـاَلي ضـوارةمي خـولي دووةمـي هةَلبـذاردني       هةمواركراو، بر يا
دا بةم شَيوةيةي 9/3/9002ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي دووشةممة رَيكةوتي (11ر10)ئةجنومةن لة كاتذمَيري 

 :خوارةوةي بةرنامةي كارةكة ببَيت
 .عَيراقدةقيقةيةك وةستان بؤ طياني ثاكي شةهيداني كوردستان و -1

 .عَيراق –وتاري بةر َيز جَيطري سةرؤكي هةرَيمي كوردستان -9
 .عَيراق بةم بؤنةيةوة –وتاري بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان -3

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ي خولي هةَلبـذاردني دووةمـي سـاَلي    بةناوي طةلي كوردستان، رَيورةمسي كردنةوةي خولي طرَيداني يةكةم  
هـةردوو  ( 5)ي مـاددة  (1)ضوارةمي هةَلبذاردني ئةجنومةني نيشتمانيي كوردسـتان، بـةثَيي حـوكمي بر طـة     

عَيـراق ذمـارة    -لـة ثـةير ةوي نـاوخؤي ئةجنومـةني نيشـتمانيي كوردسـتان       ( 59)ي مـاددةي  (9و 1)بر طةي 
اتي كردنـةوةي  خـولي طرَيـداني يةكـةمي سـاَلي ضـوارةمي       ي  هةموار كراو، بر يـار درا كـ  1229ي ساَلي (1)

ــذمَيري       ــة كات ــةن ل ــذاردني ئةجنوم ــي هةَلب ــولي دووةم ــةممة   (11،10)خ ــوةر ؤي رؤذي دوو ش ــَين ني ي ث
 :دا بةم شَيوةيةي خوارةوةي بةرنامةي كارةكة ببَيت9/3/9002رَيكةوتي 

 .راقدةقيقةيةك وةستان بؤ طياني ثاكي شةهيداني كوردستان و عَي -1
 .عَيراق -وتاري بةر َيز جَيطري سةرؤكي هةرَيمي كوردستان  -9
 .عَيراق بةم بؤنةيةوة -وتاري بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان  -3

. ســةرةتا داواتــان لــَي دةكــةم دةقيقةيــةك بوةســتني بــؤ طيــاني ثــاكي شــةهيداني طــةلي كوردســتان و عَيــراق  
 .رةرموون

َيزةوة زؤر بةخَيرهاتين طةرمي براي بةر َيزم جةنابي كاك كؤسرة  رةسول عةلي جَيطري بةناوي ئَيوةي بةر 
ســةرؤكي هــةرَيمي كوردســتان، خوشــك و برايــاني بــةر َيز وةزيرةكــاني حكومــةتي هــةرَيم، مَيوانــاني بــةر َيز   

ةمر ؤمان دةكةم، كة ئةمر ؤ لة رَيورةمسي كردنـةوةي ئـةم خولـة لةطـةَلمان بـةردةوامن، بةنـدي ئةجنـدةي ئـ        
 .وتاري بةر َيز جةنابي كاك كؤسرة  رةسول عةلي بةم بؤنةيةوة با بيتةرمووَيت بؤ خوَيندنةوةي وتارةكةي

 :جَيطري سةرؤكس هةرَيمس كوردستان/بةر َيز كؤسرة  رسول علس
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 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 .بةر َيز جةنابس سةرؤكس ثةرلةمانس كوردستان

 .لةماني كوردستانبةر َيز جَيطري سةرؤكي ثةر
 .بةرٍَِِيز سكرتَيري ثةرلةمانس كوردستان

 .بةرٍَِِيزان ئةندامانس ثةرلةمانس كوردستان
طةرمرتين ثريؤزبايتان لَي دةكةم بة بؤنةي كردنةوةي خور دووةمس ساَلس ضوارةمس ثةرلـةمانس كوردسـتان،   

بؤنةي يادةكانس ر اثـةرين و نـةورؤزو    هةروةها لةر َيطاي ئَيوةشةوة ثريؤزبايس لة خةَلكس كوردستان دةكةم بة
 .بةهارو ساَلس تازةي نوَيس كوردي

ديــارة ئــةو ئةزموونــةي ئَيمــة، بةرهــةمس خــوَين و ررمَيســكس هــةموو شــةهيدةكانس كوردســتانة، بةرهــةمس  
ماندوو بوون و شةوخنونس هةموو خةَلكس كوردستانة، بةرهةمس ريداكاري خةَلكس كوردسـتانة، لةبـةر ئـةوة    

هةموومان بيثارَيزين و طةشةي ثَيبدةين و بةرةوثَيشس ببةين، كةموكور ييةكانس ضارةسةر بكةين،  ثَيويستة
 .هةروةها هةموومان بة يةكطرتوويس و يةكَيتس ريزةكانس خةَلكس كوردستان و ميللةتةكةمان بثارَيزين

يللـةتس كـورد، بـة    خؤتان دةزانن ئةو ئةزموونةي حكومةتس كوردسـتان درَيـذترين ئةزموونـة لـة مَيـذووي م     
درَيــذايس خــةباتس رةواي خــةَلكس كوردســتان لــة هــةموو ثارضــةكانس كوردســتان، ئــةو ئةزموونــة درَيــذترين   
ئةزموونـة تــا ئَيســتا بةردةوامــة، لةطــةَل ئــةو هــةموو كةموكور ييانـةو، ئــةو كَيشــانةي كــة هاتــة ثَيشــةوة لــة   

انس دةوروبـةرمان، بـةاَلم لـة هـةمان كاتـدا      ئةجنامس شةر ي خؤكوذي و دةسـتدرَيذي ئـةوالو ئـةوالو دوذمنـةك    
 .هةميشة بةردةوام بووة

ئةو حكومةتةي خؤمشان ئَيستا لةو ماوةية، لة ضـةند سـاَلس رابـردوودا كـة ئيمكانيـاتس هـةبووةو دةرامـةتس        
هةبووة شتس باشس كردووة، بؤ منوونة لة خزمةتطوزاري ئاو و كارةبا ئَيستا كارةبا، ئاوي ئييتراز بؤ هـةولَير،  
ئاوي دوكان بؤ سلَيمانس، كةمثس زانكـؤي سـلَيمانس كـة دروسـتكراوة بـة ثَيـنج سـةد مليـؤن دؤالر، ر َيطاوبـان،          
ئَيستا ضةندين ثرد كراوة لة ناو شاري هةولَير، دةبينس شارةكة شتس باشـس بـؤ كـراوة، هـةروةها خـةدةماتس      

وانةمان لةبةر ضاو بَيـت، نابَيـت هـةر    باش كراوة لة اليةن حكومةتس هةرَيمس كوردستانةوة، ئَيمة دةبَيت ئة
بَلَيني هةر هيض نةكراوةو طلةيس بكةين، طازاندة بكةين، راسـتة كـةموكور ي هةيـة، كَيشـة هةيـة، بـةاَلم ئـةو        
كَيشانة ئةو نني لةبةرامبةر ئةو شتانةي كة بةو ئينجازانةي حكومةتس هةرَيمس كوردستان كردوويـةتس بـؤ   

ووي خزمةتطوزاريةوة، ناو شارةكان هةمووي ضـاككراية، ئَيسـتا بـؤ منوونـة     خةَلكس كوردستان، هةروةها لة ر
لة بواري رَيطاوبان لةنَيوان ئَيرة بؤ كةسنةزان، هةروةها بؤ مةسيف سةالحةددين، لة دوكان بؤ سلَيمانس، لـة  

رٍِِؤذةي سلَيمانس بؤ عةربة ، ئةو رَيطاوبانانةش كة ذَيرخانس ئابووري كوردستانة، جطة لةمانةش ضةندين ث
 .تري طرنط و سرتاتيذي كراوة

لـةر ووي سياسيشــةوة دةيـان كؤنســولية  كراوةتـةوة لــة هـةولَيري ثايتــةختس كوردسـتان، ئــةوةش نيشــانةي      
ئةوةيــة كــة بةر اســتس حكومــةتس هــةرَيمس كوردســتان ئيشــس كــردووة، هــةروةها لــة مةســةلةي شــةرارية  و 
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حكومـةتس هـةرَيمس كوردسـتان، لـة ئـين و كارةكـانس لـة        دميوكراتية ، من ثَيم باشـة زيـاتر شـةراررت بَيـت     
ــةري       ــة سةرانس ــدنس ئــازاد ل ــرة راطةيان ــةروةها دميوكراتيــة ، لَي ــة ســةررياتس، ه ــس، ل ــة ئريادات ــةي، ل ميزاني
كوردستان هةية، هةندَيك جار زياتر لة سنووري خؤشيان دةر ؤن، بؤية دةبَيت ئَيمة هـةموومان بـة يةكـةوة    

يزةكانس ميللةتةكـةمان بثـارَيزين، هـةروةها يـةكَيتس ريزةكـانس حكومـة  بثـارَيزين،        هةوَل بدةين يةكَيتس ر
هةروةها ئةو حكومةتة كة لة ئةجنامس خوَين و ررمَيسك هاتؤتة كايةوة، هةموومان هـةوَل بـدةين كـة ئـةو     
ــرين،        ــَي بطـ ــةي لـ ــةموومان رةخنـ ــني و هـ ــة بـ ــةموومان دذي حكومةتةكـ ــةك هـ ــارَيزين، نـ ــة  بثـ حكومةتـ

ةكانيشس باس بكةين، ئَيوة ئةندامس ثةرلةمانن و خةَلكس كوردستان ئَيـوةي هةَلبـذاردووةو شـانازية    ئينجازات
بؤخؤتان و بؤ كـةس و كارتـان و بـؤ ميللةتةكـةمان، لةبـةر ئـةوة ئينسـان دةبَيـت مةسـئوالنة مامةَلـة بكـا             

كوردســـتان دةكـــةم، لةطــةَل واقعـــس حكومــة  و لةطـــةَل كةموكور تيـــةكان، داوا لــة ئةنـــدامانس ثةرلــةمانس     
وةزيرةكان بانط بكـةن ئيسـتجوابس وةزارة  بكـةن، رؤذي حكومـة  دابنـَين، حكومـة  بـا بةرنامـةي خـؤي          
بهَينَيتة ثةرلةمان، لة ثةرلةمان مناقةشة بكرَيت، بةاَلم لة دةرةوةي ثةرلةمان تةسرحيا  و لَيـدوان مـةدةن،   

ن، ئينجــا هيــوادارم ثةرلــةمانس كوردســتان هةنــدَيك ئيعالمــس ناحــةز هةيــة شــتس بضــووك زؤر طــةورة دةكــة
 .ئةكتيظ تر بَيت و ضاالكرت بَيت

ديارة ئَيمة لةبةردةمس هةَلبذاردنس داهاتووش هةَلبذاردنَيكس نةزيهانة بَيت، كـة خـةَلك هـةمووي ثَيـس رازي     
ن بَيت و نةزاهة  هـةبَيت لـة هـةموو ئيشـةكان، ئَيمـة لةطـةَل جـةنابس سـةرؤكس هـةرَيمس كوردسـتان بامسـا           

كــردووة، كــة ليذنةيــةكس نةزاهــة  دابنَيــت بــة ســةرؤكايةتس بــؤ ئــةوةي ئــةو كةمووكور ييانــةي هةيــة لــة     
وةزارةتةكان و لة دامودةزطاكانس حكومة ، ئةو ليذنةية تةحقيقس تَيدا بكـا  لةسـةرةوة بـؤ خـوارةوة، ئـةو      

 .م ئةوة خةريكةليذنةية ئَيستا خةريكة دادةمةزرَيت و ئيعالن دةكرَيت، جةنابس سةرؤكس هةرَي
لةر ووي سياسيشةوة ئَيـوة ئـةوة بـزانن خوشـكان، بـرادةران ئةنـدامانس ثةرلـةمانس كوردسـتان، دةبيـنني كـة           
ئَيستا طرنطيةكس زؤر بة كوردستانس عَيراق هةيـة، مةسـةلةن سـةرؤكس هـةرَيم وةكـو سـةرؤكس وواَلتَيـك لـة         

ت، هةروةها لة بةغداش وةزيري دةرةوةمان هةية، وواَلتانس دةوروبةرو وواَلتانس ئةوروثس ثَيشوازي لَيدةكرَي
ســةرؤك كؤمارمــان هةيــة، جَيطــري ســةرؤكس وةزيرامنــان هةيــة، لــة دامودةزطاكــانس حكومــةتس ناوةنــدين     
بةشداري كاريطةرمان هةية، ئةوانةش هةموو دةسـكةوتس طـةورةن بـؤ كـورد، ئةطـةر كةسـَيك بَيـت بـةراورد         

كانس تــري عَيــراق بــة ئاســانس بــؤي دةردةكــةوَيت كــة كوردســتان   بكــا  لــةنَيوان كوردســتان و بــاقس ناوضــة 
ثَيشكةوتوو ترة لة باري ئاساين و ثَيشكةوتن و ثةرة سةندنس بيناسازي و بوونس رر ؤكةخانـةو لةسـةرجةم   
بوارةكان، ئةوانـة هـةمووي جَيطـاي شـانازية، بـةاَلم ديسـانةوة ئةوانـة بـةس نـني، ثَيويسـتة ئَيمـة خزمـةتس             

كةي خؤمان بكةين و شةراف تربني، ئَيمة ميللةتَيكس ئـازاو قارةمامنـان هةيـة، ئـةو ميللةتـة      زياتري ميللةتة
ثشتيوانس لة ئَيمة كردووة، لة هةمان كاتدا نةبؤتة مايةي تَيكدانس ئةو بارو دؤخةي كة هةية، سةبارة  بـة  

ة كَيشـةمان هةيـة   ثةيوةندييةكانس نَيـوان حكومـةتس ناوةنـدي و حكومـةتس هـةرَيمس كوردسـتان ديـارة ئَيمـ        
لةطــةَل حكومــةتس ناوةنــدي، ئــةو كَيشــانةش هــةتا ئَيســتا بةردةوامــة، بــةاَلم قــابيلس ضارةســةركردنن، ئَيمــة  
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ثابةندين بـة دةسـتووري هةميشـةيس عَيـراق كـة خـةَلك دةنطـس بـؤ ئـةم دةسـتوورة داوة، هةرضـيةكس تَيـدا             
ورةو لةســةر مةســةلةي كــةركووك و هــاتووة بــؤ حكومــةتس هــةرَيمس كوردســتان ثابةنــد دةبــني بــةو دةســتو 

شوَينةكانس تري كوردستان كة كَيشةي لةسةرة، هةروةها هةَلبذاردنس ئةجمارةش ئـةوةي سـةناند كـة شـوَينة     
كَيشةدارةكان، سـا  بوونـةوةي كوردسـتانة، ئـةوة شـنطارة، ئـةوة شـَيخانة ئـةوة مـةمخورة ئـةوة حةمدانيـةو            

انةية كة غةيري كةركووك هةَلبذاردنس تَيدا كراوة، زؤرينـةي  شوَينةكانس ترة، مةبةستم سةرجةم ئةو شوَين
كوردو ليستس هاوثةميانس كوردستان دةرضووة، ئةوةش جَيطاي ئةوةية شانازي بـةوة بكـةن كـة خـةَلكس ئـةو      
ناوضانة دةنطيان بؤ ليستس هاوثةميانس كوردستان داوة، هةروةها ئَيمة رَيزي كةمينةكانين بطرين لَيـرة لـة   

ــةمانس  ــدو        ثةرل ــةكان و كل ــرا توركمان ــراوة، ب ــةوان دان ــس ئ ــة بةش ــتان ك ــتووري كوردس ــة دةس ــتان ول كوردس
ئاشوريةكان و ئةوةش جَيطاي شـانازميانة، دةبَيـت هـةمومان ثشـتيوانس لَيبكـةين و لـةو دميوكراتيةتـةي كـة         

نس لــة هةيــة لــة كوردســتانس خؤمــان و لةر َيطــةي ثةرلةمانــةوة داوا لــة خــةَلكس كوردســتان دةكــةين ثشــتيوا  
حكومة  و ثةرلةمانس خؤمان بكا ، ئةو حكومة  و ثةرلةمانةي كة بـة خـوَين و ررمَيسـك هاتؤتةكايـةوة،     

 1221بةطاَلتة نةهاتؤتةكايةوة، لةوانةية هةندَيك طةنج هةبَيت كة كاتَيك ئَيمة راثةرينمان كـرد لـة سـاَلس    
ةكراوة، يـان هـيض ناخؤشـس نـةبينيوةو بةعسـس      ئةو دووساَل بووة، سَس ساَل بووة، بةاَلم ئَيستا دةَلَيت هيض نـ 

نةبينيوة كة ضةند در ندة بووة، ئةو سةردةمة ثؤليسَيكس ئةمن طةر ةكَيكس كـؤ دةكـردةوة، ئَيسـتا خـةَلك بـة      
كــةييتس خــؤي لةر اطةيانــدن لــة خــوارةوة هــةتا ســةرةوة قســةو جنَيــو بــة مةســئوولةكامنان دةدا  و ناويــان    

م لةطةَل ئةوش ديسان هةر قبوَل كراوة،ئَيمة هيوادارين لةر َيطاي ئَيـوة داوا  دةزرَينن لة قانون دةردةضن، بةاَل
لة خةَلكس كوردستان دةكةين، كة خةَلكس كوردستان، بةر استس ئةو شـتانة كـة لـة عـاداتس كوردةواريـدا نييـة       

مـاعس هـةبَيت،   وازي لَي بهَينَيت،  ئَيمة لةطـةَل ئـةوةين ياسـا سـةروةر بَيـت، لةطـةَل ئـةوةين عةدالـةتس ئيجت        
لةطةَل ئةوةين كة بةر استس هةموو خةَلك ماف و ئةركس هةية، مـارس خـةَلك دابـني بكـةين و ذيـانس خـةَلك       
باش بكةين، من داوا دةكةم لة ثةرلةمانس كوردستان و لة سةرؤكايةتس ثةرلةمان و لَيرةوة ثَيداضوونةوة بـة  

يان بريكاري وةزيرن، يان بةر َيوةبـةري طشـتني،   مووضةي هةموو خةَلكدا بكةن، ئةو خةَلكانةي كة وةزيرن، 
يان ئةوانةي مووضةيان بةرزة لةطةَل ئةوانةنس خوارةوة، لةطةَل كارمةندان و مووضةخؤرانس كوردستان كـة  
مووضةيان نزمة يةكسانيةك لةو نَيوانةدا دروست بكـةن، نـةك هـةر مووضـةي ئـةوان بـةرز بَيـت و ئـةوانس         

وةها بايةخس زياتر بةقاعيدةي كؤمةاَليةتس خةَلكس كوردستان بـدةن، واتـة   ترين مووضةيان كةم بَيت، هةر
بةهةذارةكان بدةن، بةو خةَلكانة بدةن كة ئَيستا خزمةتطوزاريان بؤ ناضَيت، نـةك هـةر ئـةو شـوَينانةي بـة      
بةرضــاوي خةَلكــةوةن كــة خــةَلك دةيبينَيــت و ســةردانس دةكرَيــت ئــةو شــوَينانة ضــاككراوة، وةكــو طةر ةكــة   

لليــةكان و ئــةو شــوَينانةي كــة خزمــةتطوزاريان بــؤ نــةبراوة، ئَيســتا خزمــةتطوزاريان بــؤ بربَيــت، جَيطــاي   مي
شانازية ئَيمة خؤمان دوو وَيستطةي تةوليدي طةورةمان هةية، يةكَيكيان لة ثريداود، ئةوةي تريان لة بازيان 

طس ضـوار ئـةو دوو مةحةتةيـة تـةواو     بؤ بةرهةمهَينانس كارةبا، ثَيمواية كؤتـايس مـانطس سـَس و سـةرةتاي مـان     
دةبَيت، مةسةلةي ئاو ضارةسةر كـراوة، مةسـةلةي رَيطاوبـان بايـةخس زؤري ثـآ بـدرَيت، مةسـةلةي ئيعتمـاد         
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لةسةر خؤمان لةسةر داهاتس هةرَيمس كوردستان و لةسةر ئابووري كوردستان، ئـةوةش ديسـان كـة دةتـوانني     
ةطةَل ئةو كؤمثانيايانـةي دَيـن بـا شـةرارةيتس تَيـدابَيت، بـا لـة        هةوَل بدةين ئةو طرَيبةستانةي كة دةكرَين ل

ثةرلةمانس كوردستان ثةسةند بكرَيت، مـانع نييـة، خـةَلك بزانَيـت كـة حكومـةتس كوردسـتان ض دةكـا  و ض         
ناكا ، حكومةتس كوردستان ئيشس باشس كردووة، بةاَلم هةندَيك ئيشس هةية كةموكور ي هةية، هةر واية لـة  

كةموكور ي هةية، بةاَلم بةم شَيوةية نيية كة لَيرة قسةي َر دةكةن و ميدياكان قسةي لَيدةكـةن  هةموو دنيا 
و بةرثرسانس حكومةتس ثَس دةشكَينن، بةر اسـتس وانييـة، جـا مـن لـة بـابس دييتـاع لـة حكومـة ، مـن دةَلـَيم            

وو بـؤ خـةَلكس   حكومة  شةراف بَيـت، حكومـة  بَيـت لةبـةردةم ثةرلـةمان ئـين و كارةكـانس خـؤي خباتـةر          
ــتان         ــةرَيمس كوردسـ ــةتس هـ ــةروةها حكومـ ــة، هـ ــةري خةَلكـ ــة نوَينـ ــةوة كـ ــةي ثةرلةمانـ ــتان لةر َيطـ كوردسـ
ئينجازاتةكانيشــس بــاس بكــا  ضــس كــردووةو ضــس نــةكردووة، طؤر انكــاري لــةناو حكومــة  شــتَيكس ئاســايية،  

يـة مومكنـةو ثَيويسـتة يـةكَيكس     مةسةلةن برادةرَيك الدةن ماناي ئةوة نيية لةسةر ض الدراوة، بـةماناي ئةوة 
تــر دابنرَيــت لــة شــوَينس، ئــةو بــرادةرة دةطؤر درَيــت ضــية، خؤكــاتس خــؤي كــة مــن ســةرؤك وةزيــران بــووم   
رةترةيةكس زؤر ناكرَيت بَلَيم هةتا دنيـا مـاوة سـةرؤك وةزيـران مب، مانـاي ئـةوة نييـة لةسـةر ضـس الدراوة،          

بةاَلم يةكَس تر بَيتة شوَينةكةي مومكنة بـة نـةوعَيكس تـر     ماناي واية ئةو برادةرة ئيشس باشس زؤر كردووة،
ئين بكا ، ئينجا من هيوادارم ثةرلةمانس كوردستان ئةو ثةرلةمانة بَيت كة خةَلك متمانةي ثَييـةو خـةَلك   
ئَيــوةي هةَلبــذاردووة، بــةرطري لــة حكومــة  بكــةن، هــةروةها راســتيةكانين بــؤ خــةَلكس كوردســتان روون    

ردن و كةموكور ييــةكانس حكومــة  دةرخبــةن، مةســةلةيةكس تــر هةيــة لَيــرة ثَيموايــة  بكةنــةوة، ضةواشــة كــ
خةَلكس كوردسـتان ئَيسـتا زؤر هؤشـيارة، ئَيسـتا هـةموو دنيـا بؤتـة طونـدَيك بـةهؤي ئةنتـةرنَيت و بةريـدي            

اَلو ئةليكرتؤنيــةوة هةمووشــتةكان بــاَلو دةبَيتــةوة لةسةرانســةري دنيــا، لةبــةر ئــةوة ثَيموايــة راســتيةكان بــ 
بكةنةوة، نةك هةر سلبياتةكان، كـةس باسـس ئـةوة ناكـا  ثـاش دوو مـانطس تـر كارةبـاي كوردسـتان تـةئمني           
دةكرَيت بةبَس باران و بةبَس ئاوي، كةس باسس ئةوة ناكا  كارةبا لة كوردستان باشرتة لة بةغـداو بةشـةكاتس   

ةوة ناكـا  ئاسـاين باشـرتة، هـةر     تري عَيراق، كةس باسس ئةوة ناكا  خزمةتطوزاري باشـرتة، كـةس باسـس ئـ    
باسس ئةوة دةكةن رالن واو ريساروا، مـن لةطـةَل ئةوةمـة رةخنـةكانتان بنيـا  نـةر بَيـت، رةخنـة بطـرن لـة           
ــةمان،        ــؤَلس ثةرل ــة دةرةوةي ه ــةك ل ــت ن ــةمان بَي ــؤَلس ثةرل ــَيوةي ه ــة ضوارض ــةكان ل ــةاَلم رةخن ــة ، ب حكوم

بؤ مَيذوو ئين دةكةن بةر استس خةَلك لة برييان ناكا ،  مةسةلةيةكس تر هةية رةمزةكامنان، ئةو خةَلكانةي
كـة تـةرمس    1223لَيرة من سـةرؤكس حكومـة  بوومـةو ئةنـدامس ثةرلـةمانس كوردسـتانين بوومـة، سـاَلس         

مةرحوم بارزانيمان هَينايةوة هةموو خةَلكس كوردستان بةيعةتس ثَي كرد كـة جـارَيكس تـر بةمردوويـةتين     
ئـةو قائيــدي حةرةكـة بــوو، بـةاَلم خــةَلك خؤشـس ويســت و      1225سـتة، ســاَلس  لةبـةر ئــةوةي كـة بينيــان را  

تةئيدي كرد، ئينجا من هيوادارم مةسئوولةكامنان هةموويان بؤ مَيذوو ئين بكةن، بـؤ ميللةتةكـةيان ئـين    
 بكةن، كة ميللةتس كورد لة بريي ناضَيتةوة، بؤية ئَيمة ئةو رةمزانةي هةمانـة دةبَيـت بيانثـارَيزين، هـةموو    

ميللةتَيك رةمزي هةية، نةك بيان شكَينني و بضووكيان بكةين، لةبةردةمس خةَلك و بيان خةينـة بـةردةمس   
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ئيعالمةكان، ئةوشتان شـتس خراثـة، بةر اسـتس مةسـةلةيةكس تـر هةيـة مةسـةلةي وةزعـس نـاوخؤي يـةكَيتس           
ل ئَيسـتا بوويتـة قـامسس    نيشتيمانيس كوردستان، دَلنياتان دةكةم كة جةنابس مـام جـةالل دَيتـةوة، مـام جـةال     

موشــتةرةك لــة نَيــوان عــةرةبس ســوننةو عــةرةبس شــيعةو لةبــةينس شــيعةو شــيعة، لةبــةينس كــوردو هــةموو 
ثَيكهاتةكانس طةر عَيراق، ثَيمواية ئةوةش شتَيكس ئاسايية كة يةكَيتس نيشتيمانيس كوردستان كَيشةي هةيةو 

 .كة بَيتةوة ضارةسةري بكا ، ضارةسةريشس دةكا 
 

رَيكس تـرين ثريؤزبايتـان لَيدةكـةم لـة خـور دووةمـس سـاَلس ضـوارةمتان كـة كؤتـايس خولةكةيـة ئةوسـاَل             جا
ئينشائةَلاَل هةَلبذاردن دةكرَيت، ثريؤزبايس لة خةَلكس كوردستان دةكةم هيوادارم خةَلكس كوردستان ئـةجمارة  

ن، دةنط بدةنة ئةو كةسـانةي كـة   نوَينةري راستةقينةي خؤيان هةَلبذَيرن و بة ئارةزووي خؤيان دةنط بدة
متمانةيان ثَييةتس، بةاَلم ئَيوة شتس باشتان كـردووة، حكومـة  شـتس باشـس كـردووة، ثةرلـةمانس كوردسـتان        
شــتس باشــس كــردووة، ياســاي زؤرتــان دةركــردووة، ئةوانــة بــةماناي ئــةوة نييــة هــيض نــةكراوة، ســوثاس بــؤ    

 .طري سةرؤكس ثةرلةمان و زؤر سوثاسهةموواليةكتان و سوثاس بؤ سةرؤكس ثةرلةمان و جَي
 

 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
زؤر سوثاس بؤ جةنابس كاك كؤسـرة  جَيطـري سـةرؤكس هـةرَيم، بـؤ ئـةو وتـارة بـة نرخـةي راشـكاوانة كـة            
ئاماذةي بة زؤر شتس طرنط كرد، ئومَيـدةوارم هـةموو لَيثرسـراوان، ثةرلـةمان، حكومـة ، هةريةكـة بـةثَيس        

و مةسئووليةتانةي كةلةسةر شانيانة، خةَلك راي سثاردوون، خزمةتس خةَلك بكـةن، وةكـو   مةسئووليةتس، ئة
ــس هةَلســني بؤئــةوةي             ــدا هةيــة، ثَي ــس لــة توانامان ــس كــرد، هةرض ــرةتين ئامــاذةي ثَي ــةنابس كــاك كؤس ج

يةم لة كةموكور ييةكان نةهَيَلني، خةَلكين بطاتة ئاماجنةكانس خؤي، دةسكةوتةكانيشمان بثارَيزين، خاَلس سَي
 .عَيراقة -ئةجنداي بةرنامةي ئةمر ؤمان وتاري سةرؤكس ئةجنومةنس نيشتيمانيس كوردستان 

 .  بةرَيز كاك كؤسرة  رةسول عةر جَيطري سةرؤكس هةرَيمس كوردستان
 .وةزيرة بةرَيزةكانس حكومةتس هةرَيمس كوردستان

 .ئةندامانس ثةرلةمانس كوردستان... خوشكء برايانس بةرَيز 
 . وي خواي طةورةو ميهرةبانبةنا

بــةناوي طــةر كوردســتان، خــور كؤتــايس دانيشــتنةكاني لــة ســاَلس ضــوارةمس ثةرلــةمان، لــة خــور دووةمــس     
 .هةَلبذاردن دةست ثَي دةكةين

سةرةتا سةري رَيزو نةوازش بؤ طيانس ثاكس شةهيدانس طةر كوردستان دادةنةوَيننيء ساَلوي وةرادارين 
ربةرزةكانيان دةكةين، كة بة خوَينس ئةو شةهيدانة بوو طةلةكةمان توانس ساَلةهاي ئاراستةي كةسوكارة سة

ساَل رووبةر ووي سياسةتس رةطةزثةرستس ء شؤظينس ء توندرةويء رذَيمس لةناوضووي بةعس  ببَيتةوة 
 18ي  ئازاري  ئةم مانطةدا يادي  5، كة لة 1221تاطةيشتة راثةر ينة مةزنةكةي طةلةكةمان لة ساَلس 
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بةم بؤنةيةوةش ثريؤزبايس لة طةلةكةمان دةكةين ء ساَلوي وةرادارين بؤ طيانس ثاكس .  ساَلةي دةكةينةوة
شةهيدانس راثةر ين دةنَيرين، بةئومَيدي ئةوةين كة ئةمساَل ببَيتة ساَلس ثَيشكةوتنء زاَلبوون بةسةر 

راثةر ين لةثَين هةموويانةوة كؤسثةكانء دابينكردنس داواكاريةكاني خةَلكء بةديهاتنس ئاماجنةكانس 
 .طَير انةوةي ناوضة دابر اوةكان

راثةر ين وةرضةرخارنَيكس مَيذوويس بوو لة خةباتس طةلةكةماندا، بووة هةوَيين  قؤناغَيكس نوَيس جياوازو 
سةرةتاي دامةزراندنس كيانس كوردي ء دامودةزطاكانس كؤمةَلس مةدةنس، لة ثَين هةمووشيانةوة ئةجنامدانس 

 .، دواترين دامةزراندنس حكومةتس هةرَيمس كوردستان1229\5\12بذاردنس ثةرلةمانس كوردستان لة هةَل
ئةمساَل  ضوار ساَلس   6\9ئةمر ؤش كة دوا خور دانيشتنةكانس ثةرلةمان دةكةينةوة، دواي سَس مانطس تر لة 

 . خور  دووةمس هةَلبذاردنةكان تةواو دةبَيـت
 
ةتس ء خَيرا بؤ  كاري ثةرلةمان  بكةين دةبينني سةرةر اي ئةو كؤسث ء ئةطةر هةَلسةنطاندنس باب 

تةطةرانةي هاتنة ثَين خةباتس طةلةكةمان ء ئةزموونة نوَييةكةي ء كاري ثةرلةمان لةثَين هةموويانةوة 
شةر ي ناوخؤء دابةشبوونس حكومةتس هةرَيم بةسةر دوو ئيدارةء بةردةوامبوونس ثيالنةكانس رذَيمس 

طةلةكةمان بةخؤر اطري ء خةباتس . ناوضوو ء ناحةزانس طةلةكةمان لةناوةوء دةرةوةي هةرَيمبةعسس لة
بةردةوامي توانس بةسةر  زؤر لةو كؤسثانة زاَلبَيت و رَيطاي ئاسايي كردنةوةي بارودؤخةكان دةست ثَي 

ةم قؤناغةدا بكا ، تا حةدَيكس باش ثةرلةمانين بةرنامةي خؤي جَيبةجَي بكا ء ئةركةكانس سةرشانس ل
تا ئةو خةباتة لةطةَل خةباتس طةالن ء ثَيكهاتةكانس تري  عَيراق  طةيشتة ئةجنام بة لةناو . بةجَي بهَينَيت

بردنس رذَيمس ديكتاتؤري ء دامةزراندنس سيستمَيكس  دميوكراتس ء ريدراَلس نوَي لة عَيراقدا كةلةسة 
طةالنس عَيراق دةنطيان بؤدا، لةبةر رؤشنايس ئةم ي %80بنةماي دةستووري هةميشةيس بيناكردراو زياتر لة 

دةستوورةش هةَلبذاردنس ئةجنومةنس نوَينةرانس عَيراق ء خور دووةمس هةَلبذاردنس ثةرلةمانس كوردستان 
 .ئةجنام درا

 . بةر َيزان 
ء لة كردنةوةي دوا خور دانيشتنةكانس ثةرلةمان لة ساَلس ضوارةميدا، رةنطة ثيَِِويستس بةهةَلوةستة

بؤ ئةوةي بزانرَيت ثةرلةمان لة ضوار ساَلس رابردوو ضيس . هةَلسةنطاندنس كارةكانس ثَيشوومان هةبَيت
وردةكاري ء تةرصيالتس تةواوي ئةم .  تا ض ئاستَيك ئةركةكانس خؤي جَي بةجَي كردووة!. كردووة

َس مانطةش لةوَيدا ئاماذةي مةسةلةية جَي دةهَيلم بؤ دوا دانيشتنس ئةم خولةمان، بؤ ئةوةي كاركانس  ئةم س
ثَيويستس بةكارء تةواء كردن . بةتايبةتس ضةند ثرؤذة  ياسايةكس طرنطمان لةبةردةستداية. ثَيبكرَيت

بةاَلم لَيرةدا دةكرَيت ئاماذة بة ئةركس ثةرلةمان بدةين لةو ماوة كورتةي كة لةبةر دةستماندا ماوة، . هةية
ةواو كردنس ئةو ثرؤذةء  بةرنامانةي كة لة ئةجَيندةي دةبَس هةوَلس ضر ترء زياتر بدرَيت بؤ ت

 :دانيشتنةكاندا دَيتة ثَيشةوة، لة ثَين هةموويانةوة ئةم ثرؤذة ياسايانةي خوارةوة
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ثرؤذة ياساي هةمواركردنس ضوارةمس ياساي هةَلبذاردنس  ثةرلةمانس كوردستان، وةك هةموومان  -1

بؤ ئةم . ئةجنام بدرَيـت 9002\5\12وي ثةرلةمان لة ثَيشنيازمان كردووة كة هةَلبذاردنس داهاتو
جارَيكس تر  هةموار  1229ي هةَلبذاردنس ثةرلةمانس كوردستانس ساَلس 1مةبةستةش ياساي ذمارة 

دواترين ئةم . ئةجنامدرا 1229بكرَيتةوة، كة بةثَيس ئةو ياساية هةَلبذاردنس خور يةكةمس ثةرلةمان لة 
خور دووةمس هةَلبذاردنس ثةرلةمان بةر َيوة  9005تاوةكو لة ساَلس . ةتةوةياساية سَي جار هةموار كراو

ئةوة بوو . نزيكبوونةوةي وادةي هةَلبذاردن ثَيويست بوو ضةند بر طةء ماددةيةك هةموار بكرَينةوة. ضوو
م ثرؤذةيةك لة اليةن ذمارةي ياسايس ئةندامانس ثةرلةمان لة دانيشتنَيكس نائاسايي ثةرلةماندا ضوارة

ئَيستاش سةرؤكايةتس . هةمواري ئةم ياساية ثةسند كراء رةوانةي سةرؤكايةتس هةرَيم كرا بؤ دةرضوواندنس
هةرَيم ئةو ياسايةي طةر اندؤتةوة ثةرلةمان بة ضةند تَيبينيةكس خؤيانةوةء داواي كردووة ثةرلةمان 

ةجنام بدرَيت، بؤ ئةوةي لة ئةمةش دةخوازَي كاري ثَيويست لة ثةرلةمان ئ. ثَيداضوونةوةي لةسةر بكا 
دانيشتنس داهاتووماندا خبوَيندرَيتةوةء لةاليةن ليذنةي ياسايس ء ناوخؤ ديراسةي لةسةر بكرَيـتء دواتر  

من لَيرةدا داوا دةكةم ثةلة بكرَيـت بؤ تةواو كردنس ياساي . ئَيوةي بةرَيزين بر ياري كؤتايس لةسةر بدةن
طَير انةوةي ياساكة نابَيتة هؤي دواخستنس هةَلبذاردن، ئةجنام نةدانس  دووثاتيشس دةكةمةوة كة. هةَلبذاردن

ضونكة ياساكة بةطشتس ئامادةيةء ثَيداويستس كاري تةكنيكس بؤ . لةوادةي دياري كراوي خؤيدا
 .هةَلبذاردنةكة رانةطرياوة بؤ ثَيداضوونةوة بةو تَيبينيانةي سةرؤكايةتس هةرَيم

 
 :ةماني داهاتووماندا هةية بودجةي هةرَيمةمةسةلة كة لة ئةجندةي ثةرل -9
داين، هَيشتا بودجةي هةرَيمس كوردستان نةطةيشتؤتة ثةرلةمان، بةهؤي 9002ئَيستا لة مانطس سَيس ساَلس  

بَيطومان دواي ثةسند كردنس ميزانيةي . دواكةوتنس بودجةي طشتس عَيراق ء دابةزينس نرخس نةو 
بنَيردرَيتـة  9002هةرَيم بةزوويس بودجةي هةرَيم بؤ ساَلس ريدراَلس عَيراق، ثَيويستة حكومةتس 

ثَيويستة لة ئَيستاوةش ليذنةي دارايسء ئابووري ء ليذنةكانس ترء ئةندامان بةطشتس . ثةرلةمان
بةبايةخةوة خؤيان بؤ طرنطيدان بة ديراسة كردنس وردي بودجةي ئةمساَل ئامادة بكةن، لةبةر رؤشنايس 

كة ضةند هةنطاوَيكس باش ضووينة ثَيشةوة لة هةَلسةنطاندن ء ديراسة كردن ء  ئةزموونس ساَلس ثَيشوو
بةاَلم ثَيويستة . مناقةشة كردنس بودجةء بة جَيطةياندنس يةكَيك لة ئةركة سةرةكيةكانس ثةرلةمان

 .ئةمساَل باشرت خؤتان بؤ طيتتوطؤكردنس بودجة ئامادة بكةنء بةرذةوةندييةكانس خةَلك لةبةضاو بطريَيت
 .ةر َيزانب

ديارة بودجةي هةرَيمس كوردستان طرنطيةكس زؤري هةية، نةك  بةتةنها وةك ئةركَيكس سةرةكس ثةرلةمان 
لة طيتتوطؤ كردن ء ثةسند كردنس، بةَلكو بؤ ئةوةي كؤمةاَلنس خةَلكس كوردستان بة وردةكاريةكانس ئاشنابن 

ةمةش ثَيويستة حكومةتس هةرَيم ء ء ئاطاداربن، كة ئةم بودجةية ضةندةء ضؤن سةرف دةكرَيت؟ بؤ ئ
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لَيرةدا جةخت لةسةر كاراكردنس  بر يارةكانس ثَيشووي . ثةرلةمان وردةكاريةكانس بؤ خةَلك روون بكةنةوة
ءراثؤرتس شةش مانطس دوايس كةدةبَس  9008ثةرلةمان بكةينةوة سةبارة   بةموازةنةي  طشتس  ساَلس 

يةتس سةرركردنس بودجة روون بكرَيتةوةو، ضةند ئةو كةتيايدا ضؤن. ثَيشكةش بة ثةرلةمان بكرَيت
وردةكاريانة بؤ خةَلك روون بكرَيتـةوة ئةوا رؤشنبريي خةَلك لةسةر بابةتةكانس بودجة زياتر دةبَيتء 

هةر بؤ منوونة سةبارة  بةو رةخنة نابةجَييانة كة ئاماذة بةوة دةكةن . رةخنةي نابةجَين كةم دةبَيـتةوة
بينايةكس بؤ ئةندامانس ثةرلةمان كر يووة، بةثَيس ئةو رةخنانة ئةمة دذي بنةماكانس كة حكومةتس هةرَيم 

بَي ئةوةي راستس ئةو بابةتة خبرَيتة . ياساية كة نابَيت ثةرلةمان ئيمتيازا  لة حكومة  وةربطرَيت
 :بةرضاوي خةَلك  كة بريتني لةمانةي خوارةوة

 
ة، بةَلكو بؤ خودي ثةرلةمانةء بؤ ئةو ئةندامانةية كة ئةم شوقانة بؤ ئةندامانس ثةرلةمان نةكر او -1

لةشارو شارؤضكةكانةوة دَينة هةولَيرء، لة هةولَير نيشتةجَي دةبن لة كاري ئةنداميةتي ثةرلةماندا، دواي 
 .تةواوبوونس ئةندامَيتيان لَييان وةردةطريَيـتةوة، شوقةكانين  بةموَلكس ثةرلةمان دةمَينَيتةوة

 
ةيةي كةئةو شوقانةشس ثَيكر اوة لةميزانيةي خودي ثةرلةمانة، نةك وةك ئاماذةي ثَيكراوة ئةو بر ة ثار -9

 . لة رؤذنامةكاندا كة حكومة  كر يويةتس بؤ ثةرلةمان
سةبارة  بة خودي بودجةي ثةرلةمانين كة لةاليةن ذمَيرياري ثةرلةمان ئامادة كراوة ئةم ساَلين 

بؤ ئاطاداربوون لة وردةكاريةكانس بودجةكةش هةر . دياري كراوة بةشَيوةيةكس روون ثَيداويستس ثةرلةمان
وةك هةموو . ئةندامَيكس ثةرلةمان بؤي هةية بةدواداضوونس لةسةر بكا ء سةرجنس خؤي لةسةر بدا 

سااَلنَيكس ثَيشووي ئةم خولةمان، ئةمساَلين لةسةر داواي سةرؤكايةتس ثةرلةمان، ديوانس ضاودَيري دارايس 
ي ثةرلةمان، ئةم وردةكاريةش بؤ ئةوةية كة  9008يستيان كردووة لةسةر بودجةي ساَلس وردبينس ثَيو

ثةرلةمان ببَيتـة ثَيشةنطء منوونةي كرانةوةي دامودةزطاكانس هةرَيم كة دةبَيت بةم شَيوةية ئين بكةن، 
نمايية ديواني ضاودَيري دارايس هةَلستَيت بة ئةركي خؤي لةسةر هةموو دةزطاكان بةثَيي ياساء رَي

 .داراييةكان
ثرؤذة ياساي ئةجنومةنس ثارَيزطاكانة لةبةردةممان لةم ضةند هةرتةي ئايندةدا تةواوي بكةين، ثرؤذة  -3

ياساي ئةجنومةنس ثارَيزطاكان لة هةرَيمس كوردستان ضاوةر وان دةكرا، لة دانيشتنَيكس نائاساييدا لة ثشووي 
ت، ئةم ثرؤذةية بايةخَيكي زؤري هةيةو طرنطيةكي زؤري ثةرلةماندا طيتتوطؤ لةسةر ئةم ثرؤذةية بكريـَ

هةية، بةاَلم ضةند وردةكارييةكس نوَي ء طرنط هاتنة ثَيشةوة، بؤية كؤبوونةوةيةكس هاوبةش لةنَيوان 
سةرؤكايةتس ثةرلةمان ء حكومة  ء دواتر ليذنةي ياسايسء ثسثؤرانس ياسايس حكومة  كرا، دواتر 

َيشنيازةكانس ئةجنومةنس ثارَيزطاكان ضةند جياوازيةك رةضاو كراء، نةدةكرا بةر ةضاو كردنس تَيبينس ء ث
لةدوا كؤبوونةوةمشان لةطةَل ليذنةي ياسايسء ناوخؤ . بةو جياوازيانةوة ئةو كؤبوونةوة نائاسايية بكريـَت
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بةشس بةشَيكس ئةو جياوازيانة يةكاليس كراوةتةوةء داواشيان لَيكراوة كة بةزووترين كا  راثؤرتس هاو
خؤيان ئامادة بكةن، ديارة ئةطةر هةر نةطةيشتنة ئةجنام دةبَس ثرؤذةكة خبرَيتة بةرنامةي كارء دوا 

 .بر يارين بؤ ئَيوةي بةرَيز دةبَيت لة يةكاليس كردنةوةي ئةو خااَلنةي كة راي جياوزيان لةسةر هةية
بريتية لة دةنطدان لةسةر . تخالَيكس تري طرنط كة لةم ضةند مانطةي داهاتوودا دةبَس تةواو بكرَي -9

ثَيويستة ثَين : ثرؤذةي دةستووري هةرَيمس كوردستان كة وةك لةثَين ثشووي ثةرلةماندا رامانطةياند
هةَلبذاردنس نوَيس ثةرلةمانس، ثرؤذةي دةستوور ثةسةند بكرَيت، ضونكة ضةند خاَلَيكس تَيداية كة طرنطيان 

هةروةها بؤ هةَلبذاردنس سةرؤكس هةرَيمس كوردستان، كة لة  هةية بؤ هةَلبذاردنس داهاتووي ثةرلةمانس،
ي حوزةيرانس ئةمساَل ضوار ساَلس  وياليةتس يةكةمس هةَلبذاردنس تةواو دةبَيتء ثَيويستس بة 19

خاَلَيكس تر لة ثرؤذةي دةستووري هةرَيمس كوردستان، دةمةوَي ئاماذةي ثَي بكةم . هةَلبذاردنس تازة هةية
دراوةء ( كلدانء ئاشووريء سريان)كس باش بةمافء تايبةمتةندَيتس برايانس توركمانء ئةوةية كة بايةخَي

ئةمةش بةمنة  نازانني بةسةر هيض . هةموو مارةكانيان لةر ووي دةستووريء  قانونيةوة دابينكراوة
ردستان هاوكا  بنةماي دميوكراسية ء ئةزموونس هةرَيمس كو. ثَيكهاتةيةك، بةَلكو مارَيكس سروشتس ئةوانة

 .ئومَيدةوارين رؤذانس داهاتوو لة ثةرلةمان دةنطس لةسةر بدا . بةهَيزتر دةكا 
ئاماذةمان بةيةك نةطرتنةوةي هةرسَس  9008ئاشكراية لة دوا دانيشتنس ثةرلةمان لة كؤتايس ساَلس  -5

وة، بةاَلم يةك بطرنة 9008وةزارةتس ناوخؤء دارايس ءثَيشمةرطة كرد، كة دةبواية بةر لةكؤتايس ساَلس 
كة ئةطةر تا ثشووي دوو مانطةي دانيشتنةكانس ثةرلةمان : بةهؤي دواكةوتنس لة ثةرلةمان رامانطةياند

تةواو دةبَيـت، هةرسَس وةزارة  يةك نةطرنةوة، ئةو كاتة بانطهَيشتس سةرؤكء جَيطري سةرؤكس ئةجنومةنس 
هؤكاري دواكةوتنس يةكطرتنةوةي  بؤ روونكردنةوةي هةَلوَيستس حكومة ء. وةزيرانس هةرَيم دةكةين

كة ضاوةر وان دةكةين لة ضةند رؤذي داهاتوو ئةم دانيشتنة  ئةجنام بدرَيت، ئومَيد . هةرسس وةزارة 
 .دةكةين ثَين  دانيشتنةكة  بر ياري  راطةياندنس  يةكطرتنةوةي  هةرسَس وةزارةتةكة بدرَيـت

تة ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةمانين دةبَيت هةموار هةروةها ثَين تةواو كردنس خور ثةرلةمان ثَيويس -6
بةثَيويستس دةزامن . كة هةندَيك كةموكور ي تَيدايةء زؤرين طلةييمان لَي دةكرَيت كة دواكةوتووة. بكرَيـت

لةم خولةدا بر ياري لةسةر بدرَيت، لةبةر رؤشنايس ئةزموونس ضوارساَلةي ئَيوةي بةرَيز، ضونكة ئَيستا باشرت 
خااَلنةي كة ثَيويستيان بة هةموار كردن هةية دةستنيشان بكةن، بةشَيوةيةك هةمواري دةتوانن ئةو 

 . بكةنةوة كة لةطةَل ئةركةكانس ثةرلةمان ء كاراتر كردنس ليذنةكانس ثةرلةمان بطوجنَيت
 .بةر َيزان

ان ئامادة جطة لةم ثرؤذانةي بامسان كرد، ضةند ثرؤذة ياسايةك هةية، كة لةاليةن ليذنةي ياسايس ثةرلةم
 :    كراوة كة ضاوةر وان دةكرَيت لة ماوةي ئةم خولةدا كاريان لةسةر بكرَيت وةك

 .ثرؤذة ياساي ثاراستنس خاوةندارَيتس هزري ء هونةري* 
 .ثرؤذةي ياساي ثاراستنس  موستةهليك * 
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 .كردن( ئيحتيكار) ثرؤذة ياساي  قؤرخكردن* 
 .ثرؤذة ياساي ليذنةي ئؤلؤمثي كوردستان* 

ةروةها بةشَيكس تري ثرؤذة ياساكان كة خوَيندنةوةيان بؤكراوة ئاراستةي حكومة  كراون بؤ وةرطرتنس ه 
 :راوبؤضوونيان، بةتايبةتس ئةو ثرؤذانةي كة ثَيويستيان بة دابني كردنس ثارة هةية وةك

 
تس ثةرلةمان ثرؤذة ياساي بودجةي حزبةكان كة لةاليةن ذمارةيةكس زؤر لةئةندامان ئاراستةي سةرؤكاية -

 . كرابوو،  ئَيمةش ناردوومانة بؤ حكومة 
 

ثرؤذة ياساي بةرةنطاربوونةوةي طةندةَلسء دياري كردنس سةرمايةي بةرثرسانس هةرَيم، كة ثرؤذةيةكس  -
طرنطةء لةاليةن ئةندامان ئامادة كراوة، ثَيويستة كاري بؤ بكرَيتء وةك ياسايةك دةربضَيتء لةطةل 

اَلتس دادوةري و  ياساي ديوانس ضاودَيري دارايس رؤر هةبَيت بؤ نةهَيشتنس دياردةي ياساكانس تر وةك دةسة
 . طةندةَلس وةك هةنطاوَيكس طرنط بؤ ثالنس ضاكسازي ء ضةسثاندنس حوكمس ياسا

 .ثرؤذةي ياساي قةدةغةكردنس توندوتيذي لةدذي ذنانء ئاررةتان -
 ثرؤذةي ياساي رَيكخستنس خؤثيشاندان -
 .ساي بةدةستهَينانس زانياري ثرؤذةي يا -
 .ثرؤذةي ياساي  خؤثاراستنس  تيشك -
 (.ركري)ثرؤذةي ياساي  خاوةندارَيت هزري  -
جطة لةم ثرؤذانة زؤر ثرؤذةي جؤراوجؤر لةاليةن رَيكخراوةكانس كؤمةَلس مةدةنس ثَيشكةش بة ثةرلةمان  -

ويستس بةوة هةية كة خبرَيتة بةرنامةي دةكرَيت، وةك دياريشة كة طيتتوطؤكردن لةسةر هةر ثرؤذةيةك  ثَي
 :كار  ئةوين بةدوو رَيطا دةبَيت

 .ثرؤذةكانس حكومةتس هةرَيمس كوردستان  -1
ئةو ثرؤذانةي كة لةاليةن سةرؤكايةتس يان ذمارةي ياسايس ئةندامان ثَيشكةش بة سةرؤكايةتس  -9

 . ثةرلةمان دةكرَيت
نةنَيردرَيت، داوا لة حكومة  دةكرَيت، بؤ ئةوةي  راو بؤية زؤر لةو ثرؤذانةي كةلةم دوو رَيطايةوة  

ثاش . سةرجنس  خؤيان  لةسةر بدةن، بةتايبةتس ئةطةر ئيلتيزاماتس  مار ء تةرخان كردنس ثارةي تَيدابوو
وةرطرتنس راي حكومة ، دةكرَيت ئةو ثرؤذانة  بةشَيوةيةكس  ياسايس  كاري  ثَيويستس بؤ بكرَيت و خبرَيتة 

 .لةمانئةجنداي ثةر
 .ميوانانس بةرَيز

 .خوشكء برايانس بةرَيز
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ديارة زؤر خاَلس طرنطس تر هةية ثَيويستة باسيان بكةين، بةتايبةتس لةسةر وةزعس سياسسء طؤر انكاريةكانس 
هةرضةندة براي بةر َيزم جةنابي جَيطري سةرؤكي هةرَيم ئاماذةي بة . هةرَيمء عَيراقء ناوضةكةء دنيا

 .رةدا بةكورتس هةَلوةستة لةسةر ضةند مةسةلةيةكيان دةكةينزؤري كرد، بةاَلم لَي
 بةرةنطاربوونةوةي طةندةَلس/ يةكةم

سةبارة  بةهةرَيمس كوردستان جارَيكس تر ئاماذة بةوة دةكةينةوة كة ئةو مةترسس ء هةر ةشانةي لةسااَلنس 
يشة ثَيويستمان بةيةك بؤية وةك هةم. ثَيشوو لةئاستس ناوخؤء دةرةوة لةسةر هةرَيم هةبوون هةرماون

بؤ ئةوةي بتوانني رووبةر ووي نةخشةء ثيالنةكانس ناحةزانء دوذمنانس . ريزيء يةك هةَلوَيستس هةية
ناوخؤء دةرةوة ببينةوة، بؤ ثاراستنس دةسكةوتة دةستووريةكانس طةلةكةمان، كة لةو ضةند ساَلةي 

 .رابردوودا بة دةستمان هَيناون
نس ضةسثادنس دميوكراسة ء حوكمس ياساء بنةبر كردنء بةرةنطاربوونةوةي هةروةها ثَيويستة هةنطاوةكا

طةندةَلس خَيراترء كاراتر  بةرَيوةبضَيتء هةموو ناوةندةكانس دةسةاَل  ثشتيوانس لةهةنطاوة ياساييةكانس 
ثةرلةمان بكةن، كة بَيطومان دواي يةكطرتنةوةء كارا بوونس ديوانس ضاودَيري دارايس ء بةهَيزبوونس 

ةسةاَلتس دادوةري، هةنطاوةكانس بةرةنطار بوونةوةي طةندةَلسء نةهَيشتنس دياردةي ناياسايس ءضةسثاندنس د
هةروةك ثَيويستة  . سةروةري ياساء دامةزراندنس كؤمةَلس مةدةنس زياترء زياتر دةضَيتة ثيشةوة

ا  بؤ حكومةتين لةاليةن خؤيةوة بةثَيس بةرنامةيةكس ضاكسازي دراَيذراوي  زانستس خةب
 .بةرةنطاربوونةوةي طةندةَلس لةطشت ئاستةكان دةست ثَي بكا 

سةبارة  بةكَيشةكانس خةَلك بةخزمةتطوزاريةكانء ضارةسةكردنس طررتةكانس خةَلك، جَيس خؤيةتس 
بةتايبةتس كة لةم ضةند مانطةي دواييدا، هةست . دةستخؤشس لة هةنطاوةكانس حكومةتس هةرَيم بكةين

ونس باش لةضارةسةركردنس كَيشةكانس ذيانس رؤذانةي خةَلك لةبواري كارةباء ئاو دةكرَيت بةرةوثَيشضو
 .ءسووتةمةنس بةدي دةكرَيت

هةروةها سوثاسس حكومةتس هةرَيم دةكةين كةهاوكاري ثةرلةمانس كردووة لة وةاَلم دانةوةي 
ناوضة جياجياكانس  ئةونووسراوانةي ثةرلةمان كة لةسةر كَيشة وداواكاريةكانس هاوواَلتيانء كةموكور ي

كوردستان ئاراستةي حكومة  كراوةء، ئةوين بة دةنطيانةوة هاتووةء زؤربةي كَيشةكانس ضارةسةر 
 .كردووة

هةروةك لةسةر داواء ثيشنيازي ليذنةكانس ثةرلةمان ثرؤذةي جؤراوجؤر  لةناوضة جؤر بةجؤرةكان 
ةء قةالدزَيء ثشتيواني كردن لةئيدارةي ئةجنامدراوة، بةتايبةتس لةناوضةكانس هةَلةجبةء باليسانء راني

لةاليةكس ترةوة  حكومة  بر ياري طوجناويدا بؤ ضارةسةركردنس كَيشةكانس دامةزراندنس . طةرميان
دةرضوانس كؤليذي ثزيشكس بةشَيوةي دائيميء وةرطرتنس ذمارةيةكس زؤري خوَيندكارانس دةرضووي 

م هَيشتا ثَيويستة حكومة  بايةخس تةواو بةدابينكردنس بةاَل. ئامادةيس لةزانكؤء ثةميانطاكانس كوردستان
دةررةتس كاركردن بؤ طةجنانء الوان بدا ، نةك تةنها بةدامةزراندنس بةشَيكيان، بةَلكو بة رةخساندنس كار 
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بةرَيطاي ثشتطريي كردن لةدامةزراندنس كةرتس تايبة ، بةتايبةتس لة بواري كشتوكاَلء ثيشةسازي ء 
 .دوايسطةشتوطوزارء هةتا 

لةسةر ئاستس كيشةكانس لةطةَل بةغداش، ثةرلةمان ثشتطريي لةهةموو هةنطاوةكانس هةرَيم دةكا ، 
لةرووبةر وو بوونةوةي طررتء كَيشةكان لةطةَل حكومةتس ريدراَلسء جةخت لةسةر ثابةند بوون 

ة عَيراقس نوَي كة لةسةر ئةو بنةمايان. بةدةستوورء رَيكةوتنامةكانس نَيوان هَيزة سياسيةكان دةكا 
 .دامةزراوةتةوةء بةرَيوةدةضَيت، ثَيويستة بةديالؤطء لَيك تَيطةيشنت ضارةسةري كَيشةكان بكرَيت

ي دةستووري هةميشةيس 190هةروةها جارَيكس تر جةخت لةسةر ثابةندبوون بةجَيبةجَيكردنس ماددةي
جَيس خؤيةتس ئاماذة بةئةجنامس  لَيرةدا. عَيراق دةكةينةوة بؤ ضارةسةكردنس كَيشةي ناوضة دابر اوةكان

خؤشبةختانة . ثارَيزطاي عَيراق ئةجنامدرا 19هةَلبذاردنةكانس ئةجنومةنس ثارَيزطاكان بكةين، كة لة 
مةمخوورء )ئةجنامةكانس  زؤر بة روونس كوردستانس بوونس زؤر لةوناوضة دابر اوانةي سةناند وةك 

يةكس زؤرء دياريان ئازايانة دةنطيان بةليستس كةرَيذة( خانةقنيء سنجارء زومارء ناوضةكانس تر
ئةمةش خؤي لةخؤيدا رييتراندؤمَيك بوو لةسةر سةناندنس كوردستانس بوونس ئةو . هاوثةميانس كوردستاندا

بؤية لَيرةوة ساَلوي رَيزء وةراداريس بؤ خةَلكس . ناوضانةء ئريادةي راستةقينةي خةَلكةكةي دةرخست
دةنَيرين،ءدَلنيايان دةكةينةوة كةلةخةباتس نةثساوةء بَيوضان بةردةوام دةبني  تَيكؤشةري ناوضة دابر اوةكان

 .ء طَير انةوةي تةواوي ناوضةكانيان بؤ سةر هةرَيمس كوردستان190تاجَيبةجَي كردنس ماددةي 
لة كؤتاييدا  دووثاتس دةكةينةوة كة طرنطسء  بايةخس تةواو بةدةسةاَلتس ضوارةم دةدةين لةكوردستان 

ين دةسةاَلتس ميدياية، ضونكة رؤر طرنطيان هةية لةهوشياركردنةوةي كؤمةاَلنس خةَلكء طةياندنس كةئةو
زانياريء راستيةكانء دةستنيشانكردنس كةموكور يةكان بةبَس ئةوةي ثةنابةرنة بةر بابةتس وروذاندنء 

ةي شةرةيف ئةمةش بةثابةندبوون دةبَيـت بة ياساي كاري رؤذنامةنووسسء بةياننام. ضةواشةكاري
هةروةها بة ثةروةردةكردنس رؤذنامةنووسان لةسةر بنةماي . ريدراسيؤنس نَيودةوَلةتس رؤذنامةنووسان

لَيرةوة جَيس خؤيةتس سوثاسس طشت ئةو . ثيشةيسء راستطؤيسء بوَيريء رةضاو كردنس بةرذةوةندي طشتس
ضاالكيةكانس ثةرلةمانء طواستنةوةي كةنااَلنةي راطةياندن بكةين كة لةماوةي سااَلنس رابردوو بايةخيان بة

نةورؤزء كوردسا ء كوردستانء طةر )راستةوخؤي دانيشتنةكانس داوة، بةتايبةتس كةناَلة ئامسانيةكانس 
زاطرؤسء نةواء دةنطس طةر )كوردستان ءزاطرؤس ءجةزيرةء سؤمةريةء عرياقيةء شةرقيةء راديؤكانس 

ء ثةيامنَيرء    PUPK MEDIA َيء ماَلثةرةكانس خةبا ء كوردستانس نو)رؤذنامةكانس ( كوردستان
 .دةنطةكانس عَيراق

هاوواَلتس ءئاوَينةء )هةروةها سوثاسس ئةو رةخنة بةجَييانةش دةكةين كة هةندَيك جار لة رؤذنامةكانس  
 .باَلو دةكرَيتةوة(  رؤذنامةء ميدياء ضاودَيرء ئاسؤء ميديا

هةرَيم ء وةزيرة بةر يََزةكان دةكةين بؤ ئامادة بوونيان لةم لة كؤتاييدا سوثاسس  بةر َيز جَيطري سةرؤكس 
دانيشتنةدا، بةئومَيدي هاوكاري هةموو اليةك بؤ خزمة  كردنس كؤمةاَلنس خةَلكس كوردستان ء 
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بةجَيهَينانس ئةركةكامنان لةثَيشس هةموويانةوة ئةجنامدانس هةَلبذاردن بةشَيوةيةكس دميوكراتيانةو 
ي و لة بر ياري هةَلبذاردن، زؤر سوثاستان دةكةم و بةخَير بَين، ثَين ئةوةي كؤتايي رَيزطرتن لةئةجنامةكة

بة دانيشتنةكان بهَينني، ئةو بةرنامةي كة باسم كرد لة بةرنامةي كاردا، واتا هةموار كردني ياساي 
كار، ئةطةر هةَلبذاردنةكان و ياساي ثارَيزطاكان، دةستووري هةرَيم لة نزيكرتين كا  دةخرَينة ئةجندةي 

هةر وةختَيك تةواو بوو، سبةي بَيت، يان دوو سبةي بَيت، ئاطادارتان دةكةينةوة لة رَيطاي تةبيعي خؤي، 
بؤي ئةوةي خؤمان حازر بكةين و كؤتايي ثَي بَينني، كؤتايي بة دانيشتنةكةمان دةهَينني تا دانيشتين 

 .داهاتوو بةخَير بَين سةرضاو
       

 
                                                                                                                                                                  

 
 عدنان رشاد ميتس(                كمال كةركووكي.د)ررست ا د عبداهلل                   حممد قادر عبداهلل

 ثةرلةمانيسةرؤكي                        ثةرلةمانيجَيطري سةرؤكي                      ثةرلةمانيري سكرتَي     
 عَيراق  -عَيراق                             كوردستان  –عَيراق                         كوردستان  –كوردستان   
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 ( 1)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 1002/ 10/3 رَيكةوتي شةممةسَي 
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ــذمَير    ــوةر ؤي ي (11)كات ــَين ني ــَي  رؤذي ث ــةممةس ــةوتي  ش ــتمانيي    10/3/9002رَيك ــةني نيش ئةجنوم
 بـةر َيز  بـة ئامـادةبووني  , سةرؤكايةتي بةر َيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ئةجنومـةن و    بة كوردستاني عَيراق 
, بةر َيز ررست د ـد عبـداهلل سـكرتَيري ئةجنومـةن    , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل

 .ي خؤي بةست( 9002)ساَلي , دووةمي خولي (1)دانيشتين ذمارة 
 :بةرنامةي كار

ي 1229ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 90)ي مـاددة  (1)كاني بر طـة  بةثَيي حوكمة
ي (1)دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن بر ياردرا دانيشتين ذمـارةي  , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق

بـةم   دا 3/9002/ 10ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي سَي شـةممة رَيكـةوتي   (11)دووةمي هةَلبذاردن لة كا  خولي 
 :شَيوةية بَيت

، دةربارةي 99/9/9002لة ( 3)خوَيندنةوةي دةقي بر ياري بةر َيز سةرؤكي هةرَيمي كوردستان ذمارة -1
عَيراق، لةسةر  –بؤ ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان  9002ي ساَلي (9)تَيبينيةكاني لةسةر ياساي ذمارة 

 .9هةموار كردني ضوارةمي ياساي ذمارةي 
ي ساَلي (1)ندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي هةمواركردني ثَينجةمي ياساي ثةرلةماني كوردستان ذمارة خوَي-9

 .ي هةمواركراو كة لةاليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة1229
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 :نةوة، بةرنامةي كاري ئةمر ؤماندانيشتنةكةمان دةكةي، بةناوي طةلي كوردستان

،  9002-9-99لة ( 3)خوَيندنةوةي دةقي بر ياري بةر َيز سةرؤكي هةرَيمي كوردستان ذمارة -1
 -بؤ ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان 9002ي ساَلي (9)دةربارةي تَيبينيةكاني لةسةر ياساي ذمارة 

 .9عرياق، لةسةر هةمواركردنس ضوارةمس ياساي ذمارة 
ي (1)َيندنةوةي يةكةمي ثر ؤذةي هةمواركردني ثَينجةمي ياساي ثةرلةماني كوردستان ذمارة خو-9

 .ي هةمواركراو كةلةاليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة 1229ساَلي 
ز داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم بؤ ئةوةي بَين لة جَيطاي خؤيان دابنيشن، من بةئيجازةي هةمووتان حة 

دةكةم جارَيكي تر ئاماذة بة بةشَيك لة وتارةكةم بكةم كة لةدةستثَيكي ثةرلةمان بامسان كرد، ئةم ر ؤذانة 
ر ؤذاني ر اثةرينة، جارَيكس ترين ثريؤزبايي لة خةَلكس خؤر اطري كوردستان دةكةم بة بؤنةي مانطي ئازار 

ثةريين هةولَيرة، سَلاو لة طياني ثاكي هةموو ي ئازارة، ر ؤذي ر ا11كة مانطي ر اثةرين و نةورؤزة، بةيانين 
شةهيدان، ثَيشس ضةند ر ؤذَيكين ئةم ر اثةرينة، لةثَينجي مانطةوة ئةو ر اثةرينة دةسس ثَيكرد لة دةروازةي 
ر اثةرين لة ر انيةوة و دواتر هةموو شار و شارؤضكةكاني طرتةوة، لة سلَيماني و هةولَير و دهؤك و 

سَلاو لة طياني ثاكي هةموو ئةو شةهيدانة ، سَلاو بؤ هةموو طةلي كوردستان، . كةركووكي خؤشةويستةوة
ديارة دوَييَن ر ؤذي ذنان بوو، سَلاو لة هةموو ذنان و ئاررةتاني كوردستان و هةموو ذنان و ئاررةتاني دنيا، 
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ن بكةم، بةآلم هةم ي مانط بوو، كة من بة داخةوة لَيرة نةبووم كة بةشداري لة ضاالكييةكا8لةم ر ؤذةدا كة 
ثريؤزباييم نارد وكوَيستان خان بةشداري كرد لة شوَيين من، سوثاسي دةكةم ،ديارة دةمةوَي بة شتةكين 
ئاماذة بكةم كة سةرةتا ئةم مانطة ئاماجنَيكي تري طةلةكةمان هاتة دي، ئةوين موحاكةمةكردني ئةو 

مةحكةمة دةسس ثَيكرد ئةو تاوانبارانةي : دووةم تاوانبارانةي كة تاوانيان بةرامبةر بة طةلةكةمان كردبوو،
كة ئةنيتار بارزانييةكانيان كردبوو لة يةكي مانطةوة دةسس ثَيكرد و دواترين ئةوةي ثَيشرتين كة هةبوو، 
دواترين ثَيرَي ئةو تاوانبارانةي كة بة ئةنيتالي برا رةيليةكان تاوانبار كرابوون لة مةحكةمةدا خؤتان 

باش بوو ئةوانةي كة ئةو تاوانانةيان كردبوو، طةيشتنة سزاي خؤيان، هةموو خةلك بة  ديتتان كة كارةكي
خةلكَيك دةيةوَي لة بريمان ! برييان هاتةوة كة ئةو تاوانانةي كة بةرامبةر بة طةلةكةمان كراوة ضؤن بووة

مَيذووي خؤي بناسَيت،  بباتةوة، بةَلام دةبَي ئَيمة هةردةم لة بريمان بَيت ، نةك تةنها بؤ ئةوةي طةلةكةمان
بةَلكو بؤ ئةوةي هةموو كةسَيك لةم جؤرة رةرتارانة بةرامبةر بة طةلةكانيان بزانن كؤتاييان ضؤن دةبَيت ، 
خاَلَيكي ترين كة بامسان كردووة ضةند ئةندامَيكي ثةرلةمان ئةمر ؤ هاتنة الم بؤ ئةوةي كةي بانطي 

وةزارةتة ، ديارة ئَيمة موتابةعةش دةكةين هةنطاو    سةرؤكي حكومة  دةكةين بؤ يةكطرتنةوةي ئةو سَي
سةرؤكي حكومة  لَيرة نيية كةي بَيتةوة بة تةئكيد، وةكو بامسان كردووة : بة هةنطاو، بةَلام يةكةم

بانطهَيشس دةكةين بؤ ئةوةي طيتتوطؤ بكةين لةسةر ئةو مةسةلةية و ئةطةر لَيرةش نةبَيت، يةعين ئةو 
هاتووة ،كةي ها  دوو، سَي ر ؤذي ثَيضوو بانطهَيشتمان نةكرد، ئةو كاتي حةقة قسةية ثَيمواية كاتي نة

داواكاريةكانتان ثَيشكةشي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بكةن ، من هةر ئةو دوو سَي خاَلةم هةبوو، داوا دةكةم لة 
ةقي بر ياري براياني بةر َيز كاك شَيروان و كاك تاريق لة خاَلي يةكةمس لة بةرنامةي كار خوَيندنةوةي د

 .خبوَيننةوة، كاك شَيروان رةرموو 9-99ي (3)بةر َيز سةرؤكي هةرَيمي كوردستان ذمارة 
 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .ئةجنومةنبةر َيز سةرؤكي 
ي ساَلي (3)بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان، ئَيستا دةقي بر ياري سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان ذمارة 

سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان كراوة سةبارة  بة ر او بؤضوون و ئيعتريازاتي  كة ئاراستةي 9002
ي 1229ي ساَلي (1)بةر َيزي جةنابي سةرؤكي هةرَيم لةسةر ضوارةم هةمواركردني ثرؤذة ياساي ذمارة 

 .ياساي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان
 سةرؤكايةتي هةرَيمي كورد ستان

 بر يار
 1002ساَلي ( 3)ذمارة 

ي ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمي "دةيةم"ي ماددةي "يةكةم"ي بر طةي (9)بةثَيي دةسةَلامتان كة لةخاَلي 
، 9002ساَلي ( 9)ي هةمواركراودا هاتووة بر يارمدا ياساي ذمارة9005ساَلي ( 1)عرياق ذمارة -كوردستان

ي 1229ساَلي ( 1)ذمارة  عَيراق-ياساي هةمواركردني ضوارةمي ياساي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان
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-9-19لة ( 3)عَيراق لة دانيشتين نائاسايي ذمارة  - هةمواركراو كة ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان
نَيردراوة بؤ ديواني  15/9/9002لة ( 9/3/963)تةشريعي كردووة و بة نووسراوي ذمارة  9002

مانيس كوردستان بؤ ثَيداضوونةوةي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان بطةر َينينةوة بؤ ئةجنومةنس نيشت
 :لةبةر ئةم خاَلانةي الي خوارةوة

بؤية ئَيمة بة باشي . ر وون نيية و ثَيناسةي نةكراوة( دةستة( )رئة)لةماددةي ضوارةمدا دةستةواذةي-1
حزب )بةكاربهَينرَيت لةجياتي دةستةواذةي (( كيان سياسي(( ))قةوارةي سياسي))دةزانني دةستةواذةي

لة ماددةي  9002ساَلي ( 11)هةروةك لة ياساي كؤمسيؤني باَلاي هةَلبذاردنةكان ذمارة ( او رئة
 .ضواريدا بةكار هَينراوة

 

ماددةي حةوتةم دةسةَلاتي تةواوي داوةتة كؤمسيؤني بالِِاي سةربةخؤ بؤ هةَلبذاردنةكان كة هةَلسَيت -9
ستان و طشت سيستةم و ر َينمايية بة بةر َيوةبردن وسةرثةرشس خولي هةَلبذاردني ثةرلةماني كورد

تايبةتةكاني خؤي جَيبةجَي بكا  لة ثرؤسةي هةَلبذاردنيدا لة اليةكةوة و لةوالشةوة بة تةواوي ر ؤَلي 
دةستةي هةَلبذاردنةكاني هةرَيمي كوردستان كة ر َيكخراوَيكي هةرَيميي سةر بةكؤمسيؤني باَلاي 

ة، لةكاتَيكدا ياساي كؤمسيؤني باَلاي ناوبراو لةسةر سةربةخؤية بؤ هةَلبذاردنةكان ثشت طوَي خستوو
ر ؤشنايي سيستةمي ريدرالي لةعرياقدا و ناسيين كوردستان وةك قةوارةيةكي ريدرالي تايبةمتةند 

ي ياساي كؤمسيؤني (9)ي ماددةي (9)دةسةَلاتي داوةتة دةستةي هةَلبذاردنةكاني كوردستان لةبر طةي 
كان هةَلسَيت بة ئةركي بةر َيوةبردن ور َيكخستين هةَلبذاردني هةرَيمي و باَلاي سةربةخؤ بؤ هةَلبذاردنة

 .ناوضةييةكان كة تايبةتن بة هةرَيم لةذَير سةرثةرشس كؤمسيؤني باَلادا

بؤية ثَيشنيار دةكةين ئةم دةسةَلاتانةي لة ياساي كؤمسيؤني باَلاي سةربةخؤي هةَلبذاردنةكاندا دراون 
ي هةرَيمي كوردستان لةم ياسايةشدا ثَيي بدرَيتةوة تاوةكو كؤمسيؤني بة دةستةي هةَلبذاردنةكان

 .هةَلبذاردني كوردستاني تايبة  بة هةرَيم و بة ياساي ثةرلةماني كوردستان دادةمةزرَيت
ئةو كؤنوسةي ر َيكي دةخةن دةربارةي ( جلان املراكز االنتخابية)ليذنةي ناوةندي هةَلبذاردنةكان  

طشت بةَلطة تايبةتييةكان بة ثرؤسةي هةَلبذاردنةكاني خؤيةوة  دةخةنة  دةنطدان و هاوثَيض و
زةررةكةوة و بة مؤري خؤيان مؤري دةكةن و دةينَيرن بؤ كؤمسيؤني باَلا، نةك بؤ دةستةي 

ياساي  ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني  35هةَلبذاردنةكاني هةرَيمي كوردستان ،هةروةكو لة ماددة 
ي هةمواركراو دا هاتووة، هاوكا  ثَيشنيار دةكةين دةستةواذةي 1229َلي ي سا 1عرياق ذمارة 

دةربارةي ئةجنامةكاني دةنطدان  لة هةمان ماددةدا بطؤردرَيت بؤ دةربارةي ذماردني دةنطةكان، ضونكة 
 .ئةجنامةكان دواتر لةاليةن ئؤرطانس ترةوة ر َيك دةخرَين و بَلاو دةكرَينةوة 

سكاَلاي ضارةسةر نةكردووة، كة زؤر لَيَل و الوازة بؤية ثَيشنيار دةكةين بةم ثرؤذة ياساكة مةسةلةي -3
 :جؤرة لة ياساكةدا بضةسثَيت
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دةستةي هةرَيمي كوردستان دةسةَلاتي هةية ضارةسةري هةر ناكؤكييةك بكا  كة لةكاتي ئامادةكاري -د
 .      ا و جَيبةجَي كردني ثرؤذةي هةَلبذاردن لة هةرَيمي كوردستان سةر هةَلدةد

دادطاي تةميزي هةرَيمي كوردستان دةستةيَيك لة سَي دادوةر ثَيك دةهَينَيت و دةسةَلاتي ثَيدةدا  -ب
، يان لةاليةن ئةو كةس ةي دةكرَيتسةيري ئةو تاوانانة بكا  كة لةاليةن دةستةي هةَلبذاردنةوة حةواَل

 .يارةكاني دةستةئةجنامي بر و اليةنانةوة كة ر استةوخؤ تووشي زيان بوون لة دةر
ثَيشنيار دةكةين ياساكة ماف بداتة ئةو هاووَلاتييانةي كة عَيراقني دانيشتووي كوردستانن لة -9

 .بنةر ةتدا، و ئَيستا لة دةرةوةي وَلاتن بةشداري هةَلبذاردنةكان بكةن
وثا و ثَيشنيار دةكةين كة ياساكة ر َيطابدا  بة طشت دةنطدةرانس هَيزةكاني ثؤليس و ئاساين وس-5

ثاسةواني هةرَيم وكارمةندان و خزمةتطوزاراني نةخؤشخانةكان و بةندخيانةكان، ثَين ر ؤذي 
هةَلبذاردن دةنطي خؤيان بدةن، هيوادارين بتوانن بة زووترين كا  ضاو خبشَينن بةو ثَيشنيارانةدا، 

رلةماني كوردستان خولي سَييةمي ثةؤئةجنامداني ثرؤسةي هةَلبذاردن بؤ تاوةكو ئامادةسازييةكامنان ب
 .لةم ضةند مانطةي داهاتوودا  تةطةرةي تَينةكةوَيت و سةركةوتوو بَيت

 

 مةسعود بارزاني                                                                         
 اق سةرؤكي هةرَيمي كوردستاني عري                                                          

                                                                              11 -1-1002 

 :ئةجنومةنبةر َيز سةرؤكي 
بة زمانس عةرةبين بيخوَينةوة زة ة  نةبَي، نية؟ باشة وامزانس بة زمانس عةرةبين هةية، 

كردووة لةسةر هةمواركردني ضوارةمي  بةهةرحال ئةم بر يارةي بةر َيز سةرؤكي هةرَيم كة تَيبيين
بكرَيت، من  و تاوتوَيس لةسةر  ثةرلةماني كوردستان ضةند خاَلَيكي طرنطة كة دةبَي باسي لَيبكرَي

ئاراستةي ليذنةي  ياسايي و ليذنةي ناوخؤ و ئةنداماني ثةرلةماني دةكةمةوة، لةو ضةند ر ؤذةي 
كة  كؤمسيؤني باَلاي هةَلبذاردن، يةك لة مةسةلةكان كة  ر ابردووشدا بامسان كرد، يةك شتتان ثَس بَلَيم

ضاوةر وان دةكا ، ئةم هةمواركردنةية ئةو بر يارةية، كةدةبَي بة ثوختةيي الي بَيت، لةطةَليشيان 
دانيشتووين و، ثةسةند كردني ئةوةو بر طةكةي دووةمي بةرنامةي كاريشمان موناقةشة كردن و بر يار 

ا  ثةلةي لَيبكرَي، بةَلام دةبَي ديراسة  بكرَي، لةبةر ئةوةي بابةتي طرنطن دان لةسةري ثَيويست دةك
ثَيويست بة ر اوَيذ دةكا  هةريةك لة ئَيوة بؤ خؤي ديراسةتس بكا  و تَيس بطا ، ضونكة زؤر شت دَيتة 

بذاردن لة ثَيشةوة، ثَيويستة ئاطاداري تةرسيالتت هةبَي ، بؤ منوونة كاتَي كة دةَلَي كؤمسيؤني باَلاي هةَل
بةغدا ياخود ئةو هةيئةتة دةبَي ئةو ئةندام ثةرلةمانة كة دةيةوَي بر يار لةوة بدا  ،دةبَي باش 
بزانَيت لة ر ووي دةستوورييةوة، لة ر ووي واقعييةوة، ئةو هةيئةتة يةعين ضي؟ تةرسيالتي بزانَيت، 

ضةند ر ؤذةي داهاتوودا ئةو ئينجا رةئس خؤي لةسةر بدا  و دةنطي لةسةربدا ، من داوا دةكةم لةو 
بابةتانة بةديراسة  و تَيطةيشتنةوة باسي لَيبكةن، مومكينة ثَيويست بكا  رراكسيؤنةكان لة نَيوان 
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خؤياندا موناقةشةي لةسةر بكةن و بريور ا لةسةري وةرطرن، ئينجا لَيرة بر ياري لةسةر بدةين، 
ر َيز سةرؤكي هةرَيم هاتووة، ئةوين دةبَي هةروةها بة نيسبة  هةندَي خاَلس تر كة لة  بر ياري بة

وةكو حةقَيكة مةسةلةي دةنطداني هاووَلاتياني خةَلكي كوردستان لة دةرةوةي وَلا  كة لة هني دا باس 
نةكراوة ،لةبةر ئةوة باس نةكراوة، ضونكة ئةجنومةني نوَينةراني عرياق ثَيي واية ئةو هةَلبذاردنة 

ةراني عرياق دةبَيت، لةبةر ئةوةي ئةجنومةني نيشتمانيية، با بَلَيني طشتيية تةنها بؤ ئةجنومةني نوَين
هةموو عرياق دةطرَيتةوة، هةَلبذاردنةكاني تر ثَييان واية ناوضةيية، ثَيويست ناكا  لةطةَل ئةوان 

، ئةوانةي كة ندة بة بر ياري كؤمسيؤني باَلاوةبكرَيت، بؤية ثَيم واية حةقَيكة وةكو حةق كة ئةوة بة
ديارة كة خاَلي دووةم  ،بة هةندي وةربطرن ة سةلةدا مةسئولن، مةسةلةيةكي  طرنطة، تكام وايةلةو م

لة بةرنامةي كار دةخوَينينةوة ،ئينجا هةندَي قسةم هةية لةسةري كة رةبتس بة خاَلي يةكةمين 
كار كة هةية، بؤية قسةكامن دوادةخةم تاوةكو بةر َيزان ئةنداماني ليذنة خاَلي دووةم لةبةرنامةي 

ي ثةرلةماني كوردستاني ذمارة بريتيية لة خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي هةمواركردني ثَينجةمي ياسا
ي هةمواركراو كة لةاليةن ذمارةي ياسايس ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة، 1229ي ساَلي (1)

 .رةرموو طارقئَيستا داوا دةكةين باسي لةسةر بكةن، كاك 
 :امبازسعيد ج طارقبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ي  1229ي ساَلي ( 1)ثرؤذةي هةمواركردني ثرؤذةي هةمواركردني ياساي هةرَيمي كوردستان ذمارة 

 .هةمواركراو
 :ماددةي يةكةم

 :لة ياساكةدا هةمواردةكرَي و بةم جؤرة دةخوَيندرَيتةوة  99ماددةي 
ةكاني خؤي ثَيشكةش بكا  ،بة مةرجَيك هةر حيزب يان كؤمةَلَيك بؤي هةية ليسس ثاَلَيوراو -1

 .كةمرت نةبَي % 30ر َيذةيةكي لة ئاررةتان تيابَي كة لة 
 .ثاَلاوتن بة ثَيي سيستةمي ليسس كراوة دةبَيت  -9

 .كةمرت نةبَي  3ثَيويستة ذمارةي ثاَلَيوراوان لةهةر ليستَيك لة  -3
 :ماددةي دووةم

 :رة دةخوَيندرَيتةوة هةمواردةكرَي و بةم جؤ 92لة ماددةي ( 1)بر طةي 
هةَلبذَير مايف ئةوةي هةية دةنط بدا  بة ليستة كراوةكة ياخود بة يةكَيك لة ثاَلَيوراوةكاني ليستة  

 . كراوةكة 
 ماددةي سَييةم

 :هةمواردةكرَي و بةم جؤرة دةخوَيندرَيتةوة 36ماددةي 
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ي هةَلبذاردن دابةش دةنطة ر استةكان كة ليستة كراوةكة بة دةسس هَيناون بةسةر دابةشكةر -1
 .دةكرَي بؤ دةستنيشانكردني ذمارةي كورسييةكان كة موستةحةقَيس 

دابةشكردني كورسييةكان بةسةر ثاَلَيوراواني ليستةكةوة لةسةر بنضينةي ذمارةي دةنطةكاني كة  -9
هةر ثاَلَيوراوَيك بة دةسس هَيناوة لة سةركةوتووي يةكةم و دووةمةوة دةست ثَيدةكا  و بةم 

 .ةش بؤ ثاَلَيوراوةكاني ترين ثةير ةو دةكرَيتثَيي

 .ي سةرةوة دابةش دةكرَيت (9)ئةو دةنطانةي كة ليستةكة وةريطرتووة بة ثَيي بر طةي  -3

 .كورسي ضؤل بةسةر بةهَيزترين ئةوةي ماوةتةوة دابةش دةكرَي  -9

طةش بؤ ئةمة بةَل ئاررة  و،%  30تة سةر ر َيذةي  ئةم هةمواركردنة بة شَيوةيَيكي سليب كار ناكا -5
 .هةَلبذاردنةكاني ئةجنومةنةكان و ثارَيزطاكاني عرياقة

 :ماددةي ضوارةم
 .كار بة هيض دةقَيكي ياسايي  يان بر يارَيك ناكرَيت، طةر لةطةل حوكمةكاني ئةم ياساية ناكؤك بَي

 :ماددةي ثَينجةم
 .اساية جَي بةجَي بكةنثَيويستة ئةجنومةني وةزيران  و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكاني ئةم ي

 :ماددةي شةشةم
ائيعي كوردستان بَلاو ، لةر ؤذنامةي رةرمي وةقاية لة ر ؤذي دةرضوونييةوة جَيبةجَي دةكرَيئةم ياس

 :ي ئيمزايان لةسةر ثرؤذةكة كردووة، ئةوانةدةكرَيتةوة
 صربية غيتار دمني  -1
 د د حممد دمني  عثمان -9

 دنور حممد غيتور  -3

 تاظطة حممد علي  -9

 در ثريؤ سارا خ -5

 حسن بابكر  د -6

 باني ماراني  عثمان -2

 طَيالس حمي الدين حممد غريب -8

 عبد الر ن د د -2

 نوري تاَلةباني . د -10
 :ئةجنومةنبةر َيز سةرؤكي 

زؤر سوثاس، بةهةمان شَيوة ئاراستةي ليذنةي ياسايي و ليذنةي ناوخؤ و ئةنداماني ثةرلةماني دةكةم ، 
ي ئةوة دةبواية يةك ماددة بَيت، ضونكة ئَيوة داوا دةكةن سيستةمي ، خؤكم هةيةبةَلام من خؤم تَيبينيية

هةَلبذاردن بطؤر َيت لةداخراو بؤ كراوة، بؤية داوا دةكةم لة ليذنةي ياسايي كة ئةوة ر ةضاو بكةن، ثَين 
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ا هةموو شتَيك دةبَي ديراسةتي سيستةمي هةلََبذاردن بكةن، ئَيستا كة داخراوة وةكو لة ثرؤذةكةي ثَيشوو د
، ئةطةر ئةوة ثةسند كرا، ئينجا دةبَي هةموو ياساكة هةموار بكةين، هاتووة لة ياساي خؤمان كراوة بَي

لةبةر ئةوة من داوا دةكةم بؤ ئةو ر ؤذةي كة هني دةبَيت، ئةو ثرؤذةية ئامادة بكةن، ئةطةر ببَيتة كراوة، 
خاآلنةي كة هاتووة زؤر كةم و كور ي  يان بووة كراوة، ئةو كاتة دةبَي بة هةموو ياساكةدا بضينةوة، ئةو

تَيداية، ناكرَيت، لةبةر ئةوة ئةطةر ثةسند كرا دةبَي دابنيشني و ليذنة ثَيك بَينني و ثسثؤر بن و شارةزا 
بن، بةَلام ئةو مةوزوعة دةبَي ثَين ئةوةي خاَلس يةكةم خبوَيندرَيتةوة لة بةرنامةي كارمان هةمواركردني 

ئةندامة   10ني ثَينجةم دةبَيت ئةو بر يارة بدةين، هةَلبذاردن لةسةر داواي ئةو ثَينجةم، ثَين هةمواركرد
بةر َيزة دةبَيتة كراوة يان نا؟ ئةطةر كراوة بوو ئةوا ثَيمواية دةبَي خاَلي ئةوةي تري هةمواركردنةكة 

بر يارةي كة  رابطرين وثَيدابضينةوة، ثرؤذةيةكي كامل وياساكةي هةمواربكةينةوة كة بطوجنَيت لةطةل ئةو
واية دةبَي ئةنداماني ثةرلةماني بةر َيز ئةو مةسةلةية بةوةرطرتنس تةرسيال  و تَيطةيشتين  داتان، ثَيم

هةموو بابةتةكان، ضونكة سيستةمي هةَلبذاردن هةمووي دميوكراتيية، بةَلام هةر سيستةمَيك ئيجابيا  و 
ان ضؤنة لةطةَل تةجروبةي خؤمان بة دةوَلةمةند سلبياتي هةية لة هةندَيك حالةتدا بزانن تةجروبةي وَلات

كردني تَيطةيشتين ئةو بابةتة بَيني بر ياري لةسةر بدةين، كةي ليذنةكان كارةكانيان تةواوكرد، داواش 
دةكةم زوو تةواوي بكةن ، ئةو كا  ئَيمة بانطهَيشس دانيشنت دةكةين بؤ ئةو مةوزوعة، ثَين ئةوةي 

م ، ئَيمة تةبعةن لة بةرنامةي كار كة لة كردنةوةي خولي دانيشتين كؤتايين بة دانيشتنةكة بَين
تكام واية  ثةرلةمامنان باس كرد، ضةند ثرؤذةيةكمان لة بةردةمداية كة ثَيويستة ليذنةكان تةواوي بكةن،

لة ليذنةكاني ثةيوةنديدار ر اثؤرتةكانيان بةثةلة تةواو بكةن لةو خاآلنةي كة لة بةرنامةي كارمان دا 
، لَيرةدا دَيني لَيرة دانيشتين بؤ دةكةين ة،هةر كاتَيك راثؤرتةكان لة هةر ثرؤذةيةك حازر بوو، ئَيمةهةي

 .  كؤتايي بة دانيشتنةكةمان دةهَينني تا دانيشتين داهاتوو، زؤر سوثاستان دةكةم
 
 
 
 

      
                                                                                                                                                                              

 
 عدنان رشاد ميتس (               كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل   ست ا د عبداهلل                رر

 ثةرلةمانيسةرؤكي                       ثةرلةماني ةرؤكي جَيطري س                       ثةرلةمانيَيري سكرت    
 عَيراق - كوردستان    عَيراق                          – كوردستان   عَيراق                        – كوردستان  
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 3/1002 /12 رَيكةوتي شةممةضوار

ــذمَير    ــوةر ؤي ي (11)كات ــَين ني ــةممةضوار رؤذي ث ــةوتي  ش ــتمانيي    95/3/9002رَيك ــةني نيش ئةجنوم
 بـةر َيز  بـة ئامـادةبووني  , س سـةرؤكي ئةجنومـةن و  بة سةرؤكايةتي بةر َيز عدنان رشـاد ميتـ  كوردستاني عَيراق 
, بةر َيز ررست د ـد عبـداهلل سـكرتَيري ئةجنومـةن    , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل

 .ي خؤي بةست( 9002)ساَلي , دووةمي خولي (9)دانيشتين ذمارة 
 :بةرنامةي كار

ي 1229ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ر ؤي نـاوخؤي ذمـارة   لـة ثيَـ  ( 90)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  
ي (9)دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن بر ياردرا دانيشتين ذمـارةي  , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق

بـةم   دا 3/9002/ 95ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي ضوارشةممة رَيكةوتي (11)دووةمي هةَلبذاردن لة كا  خولي 
 :شَيوةية بَيت

نةر وو و طيتتوطؤ كردني ثَيشنيارةكاني بةر َيز سـةرؤكي هـةرَيمي كوردسـتان لةسـةر هـةموار كردنـي       خست -1
طةر اوةتــةوة بــؤ  99/9/9002لــة ( 3)كــة بــة بر يــاري ذمــارة  1229ي ســاَلي (1)ضــوارةمي ياســاي ذمــارة 

 .عَيراق –ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان 
ذمـارة   –كردنـي ثَينجـةمي ياسـاي ثةرلـةماني كوردسـتان      خستنةر وو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي هـةموار   -9
 .ي هةموار كراو كة لة اليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة1229ي ساَلي (1)

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةناوي طةلي كوردستان، دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، بةرنامةي كار
ــةثَي ــة  ب ــةكاني بر ط ــاددة (1)ي حوكم ــارة   ( 90)ي م ــاوخؤي ذم ــةير ةوي ن ــة ث ــاَلي  (1)ل ــراوي س ــةموار ك ي ه

ي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومـةن بر ياريـدا بةرنامـةي    1229
ؤذي ضــوار ي ثــَين نيــوةر ؤي ر(11)ي خــولي دووةمــي هةَلبــذاردن لــة كاتــذمَير (9)كــاري دانيشــتين ذمــارة 

 :دا بةم شَيوةية بَيت95/3/9002شةممة رَيكةوتي 
خستنةر وو و طيتتوطؤ كردني ثَيشنيارةكاني بةر َيز سـةرؤكي هـةرَيمي كوردسـتان لةسـةر هـةموار كردنـي        -1

طةر اوةتــةوة بــؤ  99/9/9002لــة ( 3)كــة بــة بر يــاري ذمــارة  1229ي ســاَلي (1)ضــوارةمي ياســاي ذمــارة 
 .عَيراق –وردستان ئةجنومةني نيشتمانيي ك

ذمـارة   –خستنةر وو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي هـةموار كردنـي ثَينجـةمي ياسـاي ثةرلـةماني كوردسـتان        -9
 .ي هةموار كراو كة لة اليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة1229ي ساَلي (1)

يستيةي كة لة جةلةوال ئـةجنام درا بـوو لـة    سةرةتا دةمةوَيت بةناوي ئَيوةوة ئيدانةي توندي ئةو كارة تريؤر
اليةن تريؤيستانةوة بووة هؤي شةهيد بـووني ذمارةيـةك لـة هاوواَلتيـان و برينـدار بـووني ذمارةيـةكي تـر،         
بةداخةوة كة كاري تريؤريسس لَيرةو لةوَي لة عَيراقدا هةر بةردةوامة، ئَيمة كةمرتين شت بتـوانني لَيـرةوة   
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تريؤريستيانة ئيدانة كردنةيةتي و تةئكيد كردن لةسةر ئةوةي كة بة يةك ريـزي   بؤ رةد دانةوةي ئةو كارة
طةل و بة هةَلوَيسس بوَيرانة بةرامبةر ئةو تريؤريستانة دةبَيـت خـةباتي طـةالني عَيـراق بـةردةوام بَيـت تـا        

و قيامـة   نةهَيشتين، ئومَيد دةكةين ئةو شةهيدانة جَيطةيان بةهةشت بَيت و تريؤريستانين ريسواي دنيـا 
بن، بريندارةكانين ئينشائةَلاَل بة زووتـرين كـا  ضـاك دةبنـةوة، ثـَين ئـةوةي باسـي ئـةوة بكـةين داوا لـة           
ليذنةي ياسايي دةكةم بَين لَيرة دابنيشن، بؤ بةردةوام بوون لةسةر بةرنامةي كارمـان، ثَيشـرتين مـن خـؤم     

ياسـايةكة، بـةخَيرهاتين هـةموو برايـان      دوو، سَي قسةم هةية لةسةر بةرنامةي كـاري ئـةمر ؤمان و ثـرؤذةي   
دةكـةين لــة رؤذنامةنووســان و ميـديا، بةتايبــةتي كــاك رةمـةزان رؤذنامةنووســي بــوَيري واَلتـي توركيــا، كــة     
دةورَيكي طرنطي هةبوو لة نيشانداني هةَلةجبة، ئَيستا لَيرة لةطةَلمان بةردةوامة، زؤر بةخَير بَيت سةرضـاو،  

انباراني هةَلةجبة، قةسيتي هةموو هةَلةجبة دةورَيكي زؤر طرنط و بة رووني و ئييتادةكةي لة مةحكةمةي تاو
راســتطؤيانة هــةموو راســتيةكاني خســتةر وو، ئــةمر ؤ لةطةَلمانــة، ئــةزموونَيكي زؤري لةطــةَل خــةباتي طــةلي   

رضاو، كوردستاندا هةية، زؤر بةخَير بَيت سةرضاو، هةروةها نوَينةري يؤنامين لَيرةية زؤر بةخَير بَيت سة
هةموو اليةكتان بةخَير بَين، من دةمةوَيت ضـةند راسـتيةك روون بكةمـةوة، لةبـةر ئـةوةي لـة ميدياكانـدا        
بةر اسس وةكو رووداوةكان و هةَلوَيستةكاني ثةرلةمان ضؤنة رةنط ناداتةوة، هةندَيك جار مانشَيس نابةجَي 

ان دةرخستووة كة ثةرلةمان كةم تةرخةمة، دةبينني لةسةر رةوشس ثةرلةمان، ئةمر ؤ هةندَيك مانشَيت واي
ياخود نايةوَيت هةَلبذاردن لة واعدةي خؤيـدا ئـةجنام بـدرَيت، كـة ئـةوةش بـة ثَيضـةوانةي راسـتيية، ثـَين          
هةموو كةسَيك ئَيمة باسي هةَلبذاردمنان كردووة، هةشت مانط لةوةو ثَيشرت بامسان كردووة، كـة دةبَيـت لـة    

ــةند م  ــدا بكرَيـــت، ضـ ــة   واعـــدةي خؤيـ ــة دةبَيـــت لـ ــنيارمان كـــردووة كـ ــد دةكةينـــةوة ثَيشـ انطيشـــة تةئكيـ
دا تــةواو دةبَيــت، ئَيمــة 9/6دا بكــرَينت، كــة ثَيشــرتة لــة تــةواو كردنــي خــولي ثةرلــةمان لــة   12/5/9002

دا بَينت، ئَيوةش هةمووتان ثشتطرييتان لةو ثَيشنيارةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان 12/5ثَيشنيارمان كردووة لة 
ةوة هةيـة،  1229َيك دةَلَين ثةرلةمان ياساي دةرنةهَيناوة بؤ هةَلبذاردني، ياسايةكة لة سـاَلي  كردووة، هةند

سَي جارين هةموار كراوةتةوة، ثَيويستيمان بة ياسا نةبووة بؤ هةَلبذاردني ثةرلةمان، بةاَلم لةبةر رؤشنايي 
ــةوة     ــةموار بكرَيت ــةتَيك ه ــةند باب ــة ض ــاتووة ك ــر ه ــنيارَيكي ت ــاري ثَيش ــدا   طؤر انك ــس خؤي ــة وةخ ــةوةش ل ، ئ

كردوومانة، جطة لةوةش هةر بة موبادةرةي ثةرلةمان، ياسـاي سـةرؤكايةتي هـةرَيم هـةموار كراوةتـةوة بـؤ       
ئةوةي بطوجنَينت و ثَين وةخت داوا بكاتن هةَلبذاردن بكرَينت، يةعين ئةو دةسةاَلتةمان بة هةموار كردنـي  

َيم، بـؤ ئـةوةي بتوانَيـت دوو مـانط ثـَين كؤتـايي هـاتين        ياساي سةرؤكايةتي هةرَيم داوةتةوة سةرؤكي هـةر 
خولي ثةرلةمان بانطهَيشت بكاتن بؤ ثةرلةمان، بؤ هةَلبـذاردن، ئةنـدامَيكي بـةر َيزي ثةرلـةمان دةَلَيـت يـةك       
ساَلة كؤمسيؤني بااَل داواي كردووة ثةرلةمان ياساي هةَلبذاردن هةموار بكاتن، ئةوةتا داواي كؤمسيؤني بـااَلم  

نامةي بؤ ئَيمة نووسيووةو دوو ثَيشنياري داوة، لةبةر رؤشنايي هـةموار كردنـي ئَيمـة     1/3/9002لة  الية
رؤذة ئةو ( 95)ئةمر ؤ  1/3دةَلَيت ئةو دوو ثَيشنيارةش خبةنة بةرنامةي كارتان، بةَلكو هةموار بكرَيت، لة 

ي هَيناوة نازامن؟ برادةرَيكي بةر َيزي تـر  نامةية بؤ ئَيمة هاتووة، ئةو ئةندامة بةر َيزة ئةو تَيبينيةي لة كوَي
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دةَلَيت ثةرلةمان خؤي لة هةَلبذاردن دةدزَيتةوة، هيض بةَلطةش نيية، بؤضي خؤمـان لَيـي دةدزينـةوة؟ ئَيمـة     
جطة لةوةي كـة سـوَيندمان خـواردووة ثابةنـد بـني بـة ياسـاو بـة خزمـةتي طـةل، يـةك لـةو سـوَيندانة ئـةو               

واعـدةي هةَلبـذاردن، باشـة بـؤ خؤمـان دةدزينـةوة؟ ثَيشـي ضـةند مانطَيـك           دةطةيةنَيت كـة ثابةنـد بـني بـة    
دا 12/5داوامان كردووة كة هةَلبذاردن بكرَينت، ئَيسـتاش سـوورين داوامـان كـردووة لـة كؤمسـيؤني بـااَل لـة         

ويستة بكرَينت، هةر دواكةوتنَيك ناكةوَيتة سةر ئةستؤي ئَيمة، ئةندامَيكي تري بةر َيزي ثةرلةمان دةَلَيت ثَي
ثةرلةمان هؤكاري دواخستين هةَلبذاردن بة خةَلك بَلَيت، كةس هَيشتا بر ياري نةداوة كة دواخبرَيـت، ئةطـةر   
دواخبرَيت ئةو اليةنةي دواي دةخا  لَيثرسراوة، ئةو بةرثرسة ئةو روون كردنةوةية بدا  بة خـةَلك بَلَيـت   

ئةوةش نازامن لـة ضـيةوة هـاتووة، برادةرَيكـي تـر       بَينت، 12/5بؤ دواماخنستووة، ئَيمة ثَيشنيارمان كردووة 
ديسان هةمووي مانشَيس ئةمر ؤية، مانشَيس طةورة لةر استيدا نةمتواني هةمووي خبةمـة بـةردةمتان، بـةاَلم    
كاك سةعد لةوانةية وةاَلم بداتةوة، دةَلَيت دواخستين ثةرلةمان بؤ تةواو نـةكردني ئامادةكـاري ثةرلةمانـة،    

اريـةكان بـؤ كؤمسـيؤني بااَليـة، بـؤ ئَيمـة نييـة، ئـةوةش تـَي نةطةيشـتنَيكة لـة مةسـئووليةتي             بزانَي ئامادةك
هةَلبذاردن، ئَيمة تةنيا ياسايةكةية دواتر كؤمسـيؤني بـااَل بـة وردةكـاري و بـة مةسـئوولية  و بـة هاوكـاري         

ومَيـد دةكـةم كـة    لةطةَل حكومةتي هةرَيم و ئةو اليةنانـةي بـةرثرس دةبـن لـةو مةسـةلةيةدا هةَلدةسـنت، ئ      
هةموو اليةكمان هاوكاري ئةو اليةنانة بني بؤ ئةوةي هةَلبـذاردن لـة واعـدةي خؤيـدا بكـرَينت، ئةطـةر هـةر        
دواكةوتنَيك و دواخستنَيك روويدا، ئةو اليةنةي بةرثرسة هؤكارةكةي دةبَيت بؤ خةَلك روون بكاتـةوة، زؤر  

 . سةعد رةرمووسوثاستان دةكةم، داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم، كاك 
 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان/ بةر َيز سعد خالد حممد امني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .شتَيكت نازامن ئاراستةي من كرد، من زؤر موتةوةجيه نةبووم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كة ئامـاذةم ثـَي كـرد طـومت     رةبس بة خؤتةوة هةبوو، نةك بة مةنصةبةكة  وةكو وةزير، ئةو براية بةر َيزة 
مانشَيتَيكي قسة كـردووة، خـؤ  دةزانـي مةقصـةدةم كَييـة ئـةو بـرادةرة؟ نامـةوَي لَيـرة باسـي بكـةم، بـةاَلم             
ئةوةندةية ئةوين بةناحةق تاوانَيكي خستؤتة ثاَل ثةرلةمان، ئينجا تةبعةن رةنطة رؤذنامةكة واي نووسـي  

ناوي كةسم نةهَيناوة، لةبةر ئـةوة بـؤ خؤتـان تووشـي ئـةوة       بَيت، بة هةر حاَل روون كردنةوةيةك هةبَينت،
 .دةكةن بَلَين من وام نةطوتووة، ناوةكامن نةهَيناوة، بةَلَي كاك حمةمةد حةكيم

 
 

 :بةر َيز حممد حكيم جبار
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ة، بةاَلم مةبةستم لةوةي كؤمسـيؤني بـااَل   ئَيمة رؤذانة رؤذنامةكان ثةيوةندميان ثَيوة دةكةن، نازامن جةنابت مةبةستت كاممان
كة نامةي بؤتان ناردووة كاك هةندرَين لةطةَل مندا لـة نـةوا بةرنامـةي هـةبوو ئيشـارةتي بـةوة كـرد كـة لـة ناوةر اسـس سـاَلي            

 .ةوة هاتوونة سةرداني جةنابتيان كردووة، ئةوة بؤ مةعلوماتتان9008
هةَلبـذاردن بكـةين؟ بـا ئـةوةش بـؤ       12/5بكـةين، ئايـا ئَيمـة دةتـوانني لـة       من ثَيم خؤشة لَيرةدا نوقتةيـةكين بـاس  / دووةم

ية، سَي مـانط خبةيتـة   95/3جةماوةر روون بكةينةوة، يةعين ناكرَيت كؤمسيؤني بااَل بَلَيت سَي مانطي دةوَيت و ئةمر ؤ ئةوة 
بَيتـةوة، ثاشـان كـاك عـةلي قـادرين      سةري دةردةكةوَيت كةية، كةي دةكا ، يةعين بؤ ئـةوةي شـتةكامنان الي جـةماوةر روون    

سةرؤكي كؤمسيؤن قسةي كردووةو تةلةرؤن لةنَيوامناندا هةبووة، دةَلَيت من زووتـر بـة ثةرلـةمامن طوتـووة كـة ياسـا تةعـديل        
بكا ، من داوا لة ليذنةي ياسايين دةكةم بؤ ئةوةي بةناوي ئَيمةوة لة ميدياكان شتَيك بة هةَلة نةطوترَيت، كاتي خؤشي هـةر  

ة تةعديلي سَييةمدا هةستامةوة ئةو ثرسيارةم كرد، وةاَلمم وةرنةطر ، ئايـا جـةنابي سـةرؤكي هـةرَيم كـة دوو مـانط ثـَين        ل
وةخت بؤي هةية ئيعالني رؤذةكة بكا ، رؤذةكةي كةية؟ ضونكة هةندَيك رؤذنامةنووس دةنووسن كـة بـؤي هةيـة دوو مـانط     

 .دواي خبا ، ئايا ئةوة راستة؟ يان نا؟ سوثاس
 :ةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانب

مـان ثَيشـنيار كـرد،    12/5جارَي ثَين قانونةكة ئةطةر جةنابت خبوَينيـةوة زؤر روونـة، دوايـَي ئَيمـةش كـة      
لَيــرةدا ئــاَلوطؤر ي رةئيمــان كــرد، لةطــةَل جــةنابي ســةرؤكي هــةرَيمين ئــةو ثَيشــنيارةم خســتةر وو، ئــةوين  

ئَيمة ثَيشنيارمان كرد دواتـر تةحديـد كردنـي رؤذةكـة لـة      مواريق بوو، بؤ ئةوةي ئةو ثَيشنيارة، ضونكة كة 
دةسةاَلتي ئةوة، ئَيمة طومتان رةئيمان واية، طوتي زؤر باشـة، بؤيـة ئيعالمنـان كـرد، بـؤ ئـةوةي ئـةو هـةموار         
كردنةش بؤ دةسةاَلتي سةرؤكي هةرَيم كة تةحديد كـرا دوو مـانط ثَيشـرت ئـةو بزانَيـت ئـةو رةئيـة هةيـةو         

، بـةاَلم ئةطـةر كؤمسـيؤني بـااَل شـتَيكي تـر بَلَيـت،        12/5ةطةر هؤكارَيكي نةيةتة ثَيشةوة خؤشي مواريقة، ئ
ســةرؤكي هــةرَيم ديــارة بــة هةنــدي وةردةطرَيــت، رةنطــة رةئــي خــؤي بطــؤر َينت، بةنيســبة  مةســئووليةتي   

هةَلبـذاردن   ثةرلةمان نيية هةَلبذاردن ئةجنام بداتن، مةسئووليةتي ثةرلةمان تـةنيا ياسـاكةية، ئةجنامـداني   
حكومةتة، كؤمسيؤني بااَلية، ئةوان هةَلدةبـذَيرن، ئـةو ياسـاية كـة دةرضـوو مةسـئووليةمتان تـةواو دةبـَينت         
هيض حةقَيكيشمان نيية، تةنيا رةنطة تيمَيك دروست بكةين بؤ ئةوةي هاوكـاري كؤمسـيؤني بـااَل بكـاتن، بـؤ      

، يـان شـتَيكيان ويسـت بةدواضـووني هـةبَينت،      ئةوةي ئةطةر ثَيداويستيةكيان هةبوو، يـان رةئيـةكيان ويسـت   
ئةطــةرنا مةســئووليةتةكة مةســئووليةتي ئَيمــة نييــة، بةنيســبة  ســةرداني كؤمســيؤني بــااَل لةســةر داواي    
خؤمان بووة، ئَيمة داوامان كردووة بَيتة ئَيرة، ئةوان داوايان نةكردووة، ئَيمة طوتوومانة هةَلبذاردني خـولي  

ةبَيت، لـة ئَيسـتاوة خؤتـان حـازر بكـةن، ئَيمـة بـة ئـةوامنان طوتـووة، بـةر ةمسين           تةواو د 9/6ثةرلةمان لة 
ي ئةمساَلدا نامـةي نووسـيووة، دوو تَيبـيين نـاردووة بـؤ ئَيمـة، زؤر سـوثاس، داوا لـة         1/3كؤمسيؤني بااَل لة 

بـةر َيز   ليذنةي ياسايي دةكةم خـاَلي يةكـةم لـة بةرنامـةي كـار خسـتنةر وو و طيتتوطـؤ كردنـي ثَيشـنيارةكاني         
كة بة بر ياري  1229ي ساَلي (1)سةرؤكي هةرَيمي كوردستان لةسةر هةموار كردني ضوارةمي ياساي ذمارة 

عَيــراق، رــةرموون بــؤ  –طةر اوةتــةوة بــؤ ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتان  99/9/9002لــة ( 3)ذمــارة 
 .خوَيندنةوةي

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيشةكي ئَيمة راثؤرمتان ئامادةية بة زماني كوردي و عةرةبي، ئةطةر ئيجازةمـان ثـَي بـدةيت بـراي بـةر َيزم      
كاك كةريم راثؤرتةكة بة زماني كوردي دةخيوَينَيتـةوة، ثاشـان بـراي بـةر َيزم كـاك زانـا بـة زمـاني عـةرةبي          

ين راثؤرتةكــةمان دةســت نيشــامنان دةخيوَينَيتــةوة، ئينجــا دةضــينة يةكــة يةكــةي ئــةو بر طانــةي كــة لــة زميــ
 .كردووة، كة ئةوين تَيبينيةكاني سةرؤكي هةرَيم لةخؤ دةطرَيت، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رةرموون
 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كؤبوونةوةيـةكي   ،كـوردي  9208، ي رةشـةمآ /2رَيكـةوتي   96/9/9002شـةممة   رؤذي ثَينج مان ليذنةكة

ي سـاَلي  (1) وانني لـة رةخنـةي رَيـزدار سـةرؤكي هـةرَيمي كوردسـتان لةسـةر ياسـاي ذمـارة         ئةجنامدا بؤ تَيـر  
 ،(1229ي ساَلي 1/كوردستان ذمارة كردني ضوارةمي ياساي ئةجنومةني نيشتمانيي هةموار ياساي) 9002

ليذنــة  ،دواي طيتتوطــؤو تــاوتوَيكردني. اي نائاســايي ثةرلــةمان دةنطــي لةســةردر(3)كــة لــة دانيشــتين ذمــارة 
 :روو راسثاردةو ثَيشنيازةكاني بةم جؤرةي خوارةوة دةخاتة

 - ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان)ةي دةيةمي درةخنةكة بةثَيي بر طةي يةكةمي ماد  :ليذنة راي واية
 .كراوةو شياوي وةرطرتنة كاتي ياسايي خؤي ثَيشكةش لة ،(كراو ي هةموار9005ي ساَلي 1/راق ذمارةعَي
 : دةي ضوارةمي ياساكة بةم جؤرةي خوارةوة دابر َيذرَيتةوةددةكا  ما ليذنة ثَيشنياز -1

 :هةموار دةكرَي و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة( بيست و دوو )لة ماددةي ( 1)بر طةي  :ةي ضوارةمدماد
 :ماددةي بيست و دووةم

بـؤي هةيـة ليسـتَيكي تايبـة  بـةناوي ثالَيوراوةكـاني خـؤي لةسـةر         هةر قةوارةيةكي سياسي لة كوردسـتاندا  
زجنـريةي ناوةكـان    كـةمرت نـةبَي و  % 30بةمةرجَي رَيـذةي ذن لـة    ،راق ثَيشكةش بكا عَي - ئاسس كوردستان
هــةر ليســتَيكي  ئــةم رَيذةيــةي ذنــان دةســتةبةر بكــا  و ذمــارةي ثــالَيوراوان لــة   خبرَيــت كــةبــةجؤرَي رَيــك 

 .كةمرت نةبَيت( 3)ة هةَلبذاردن ل
 :تةمي ياساكة بةم جؤرةي خوارةوة دابر َيذرَيتةوةوةي حةددةكا  ماد ليذنة ثَيشنياز -9

دةستةي بـاآلي سـةربةخؤي هةَلبذاردنـةكاني    )شوَيين ( ةكانهةَلبذاردنسةربةخؤي  ي بااَليكؤمسيؤن: )يةكةم
ة بـؤ سةرثةرشـس كردنـي هةَلبذاردنـةكاني     دةطرَيتةوة كة لة ياساكةدا هاتوو( عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 

عَيــراق و بــةر َيوةبردنيان بــةثَيي حوكمــةكاني ياســاي  -خــولي هةَلبــذاردني ســَييةمي ثةرلــةماني كوردســتان 
 .9002ي ساَلي 11/كؤمسيؤني باآلي هةَلبذاردنةكاني ذمارة
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ماييانـةي تايبـة  بـةخؤي    كؤمسيؤني باآلي سةربةخؤي هةَلبذاردنةكان بؤي هةيـة ئـةو ثَيـر ةوو رَين   : دووةم
عَيراق بةجؤرَيك ناكؤك نةبن لةطةأل ئةو حوكمانةي  -بؤ هةَلبذاردنةكاني ثةرلةماني كوردستان  ثيادة بكا 

 . لةم ياسايةدا هاتوون
دةكـا    ليذنـة ثَيشـنياز   ،بؤ طوجناندن لةطةأل ئةو ثَيشنيازانةي لة تَيبينيةكاني سةرؤكي هةرَيمدا هاتوون -9

 :وارةوة خبرَينة سةر ياساكةانةي خدئةو ماد
 (:ماددةيةكي نوآ)

كؤمسيؤني باآلي سةربةخؤي هةَلبذاردنةكان ئةو نـاكؤكي و رةخنانـة دةبينَيـت كـة لـة كـاتي ئامـادة        : يةكةم
 .كردن و جَيبةجَي كردني رَيكارةكاني هةَلبذاردن دَينة ثَيشةوة

ة بينيين ئـةو رةخنـةو تانووتانـةي بـؤ الي     دادطاي ثَيداضوونةوةي هةرَيمي كوردستان تايبةمتةندة ب: دووةم
رةوانة دةكرَين لة اليةن دةستةي هةَلبذاردنةكان، يان تاكة كةسان، يان ئـةو قةوارانـةي زيامنةنـد بوونـة لـة      

 .   بر يارةكاني دةستة
آلتيــاني هــةرَيمي كوردســتان كــة لــةدةرةوة نيشــتةجَين بؤيــان هةيــة بةشــداري لــة  وهاو(: ةيــةكي نــوآدماد)

 .ردنةكاني ثةرلةماني كوردستان بكةنهةَلبذا
ةظـــاني هـــةرَيم ثرؤســـةي دةنطـــداني كارمةنـــداني هَيزةكـــاني ئاسايشـــي نـــاوخؤ و زَير (: ةيـــةكي نـــوآدماد)
لــة ضــةند بنكةيــةكي   سةرنشــينةكانيانكارمةنــداني خةســتةخانةو بةندخيانــةكان و  ســوثاو  و(ثَيشــمةرطة)

 ،دةكـا   وةزارةتة تايبةمتةندةكان دياري هةنطي لةطةألتايبة  ئةجنام دةدرَيت كة دةستةي كؤمسيؤن بةهةما
 .، سوثاسكاتذمَير ثَين كاتي هةَلبذاردنةكان ئةجنام بدرَيت 98بةمةرجَيك 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نوقتةي نيزام رةرموو كاك امساعيل
 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لة كؤبوونةوةكان ثَيشرت جةنابت ئةو ياساية  ئاراسـتةي ليذنـةي نـاوخؤش كـرد،      ئَيمة وةكو ليذنةي ناوخؤ

تؤ بةس ناوي ليذنةي ياساييت هَينا، نـازامن حةقـة ليذنـةكاني مـةعنين بـةو ياسـاية بـانط بكـرَين لةطـةَل          
 .ليذنةي ياسايي، ضونكة راثؤرمتان هةية، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وو، مــن نــةمزانيوة راثؤرتتــان هةيــة، رــةرموو وةرة دانيشــة، دةبوايــة بيدةنــة  ئةطــةر راثؤرتــت هةيــة رــةرم
سةرؤكايةتي بؤ ئةوةي تةوزيعي بكةن، نةتان ناردووة بـؤ سـةرؤكايةتي، دةبوايـة بينرَينـة الي سـةرؤكايةتي      
 بؤ ئةوةي ئَيمةش تةوزيعي بكةين و ناوتان بهَينني، يةعين ليذنة كؤبؤتـةوةو راثـؤرتي هةيـة لـة الي خـؤي     

بةجَيي هَيشـتووة، دةبَيـت ثَيمـان بَلَيـي، ضـونكة ليذنـةي ياسـايي ئـةمر ؤ بـةياني راثؤرتةكـةيان ثـَي طـوتني،             
 .رةرموو كاك زانا
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 (:زانا)خضربةر َيز قادر سعيد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 رئاسة اجمللس الوطين لكوردستان ـ العراق/ اىل

 ع من قبل السيد رئيس االقليمرأي اللجنة القانونية على االعرتاض الواق/  م
ى كـوردى  للنظـر يف   9208  نـةورؤز املوافـق ليـوم  الرابـع مـن      99/3/9002أجتمعت اللجنـة القانونيـة يف   

قـانون   9002لسنة ( 9)االعرتاض الواقع من قبل السيد رئيس اقليم كوردستان ـ العراق على القانون املرقم  
املعدل  واملشـرع مـن قبـل     1229لسنة ( 1)دستان ـ العراق املرقم  التعديل الرابع لقانون اجمللس الوطين لكور

وبعـد الدراسـة واملناقشـة توصـى اللجنـة وتقـرتح        19/9/9002يف ( 3)الربملان جبلسـته االسـتثنائية املرقمـة    
 :مايلي

من قـانون  من املادة العاشرة ( أواًل)قبول االعرتاض لوقوعه خالل املدة القانونية املنصوص عليها يف الفقرة  -1
 .املعدل 9005لسنة ( 1)رئاسة اقليم كوردستان ـ العراق املرقم 

 :ترى اللجنة إعادة صياغة املادة  الرابعة من القانون وكاآلتي -9
 :من املادة الثانية والعشرين من القانون وتقرأ كاآلتي( 1)تعدل الفقرة : املادة الرابعة

كوردستان تقديم قائمة خاصة بها تتضمن امساء مرشـحيها علـى    لكل كيان سياسى يف: املادة الثانية والعشرون
من النساء ويتم ترتيب امساء املرشحني %( 30)نطاق كوردستان ـ العراق على ان حتتوى على نسبة التقل عن 

بالشكل الـذي يضـمن لثيـل النسـبة املـذكورة للنسـاء يف الربملـان علـى ان اليقـل عـدد املرشـحني يف كـل قائمـة              
 .عن ثالثةانتخابية 

 :ترى اللجنة إعادة صياغة املادة السابعة كاآلتي -3
لــه وتقــرأ [ السادســة مكــررة]تعــدل املــادة الثامنــة عشــرة املضــافة بالتعــديل الثالــث للقــانون وتصــبح املــادة 

- :كاآلتي
 :املادة السادسة مكررة

لة النتخابات برملان كوردستان الواردة يف حتل املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات حمل اهليئة العليا املستق :أواًل
هذا القانون لالشراف على انتخابات الدورة االنتخابية الثالثة للربملان وادارتها وموجب احكام قـانون املفوضـية   

 .9002لسنة ( 11)العليا لالنتخابات رقم 
ة بهـا علـى انتخابـات برملـان     للمفوضية العليـا املسـتقلة لالنتخابـات تطبيـق االنظمـة والتعليمـات اخلاصـ       : ثانيًا

 .كوردستان ـ العراق وما اليتعارض مع االحكام الواردة يف هذا القانون
إنسجاما مع االقرتحات الـواردة يف مالحظـات السـيد رئـيس االقلـيم تقـرتح اللجنـة اضـافة املـواد التاليـة اىل            -9

 :القانون
 :مادة مضافة
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ابات النظر يف اخلالفات واالعرتاضـات الواقعـة خـالل إعـداد وتنفيـذ      تتوىل املفوضية العليا املستقلة لالنتخ: اوال
 .إجراءات االنتخابات

ختتص حمكمـة لييـز اقلـيم كوردسـتان بـالنظر يف االعرتاضـات والطعـون احملالـة اليهـا مـن قبـل هيئـة             : ثانيا
 .االنتخابات او االفراد او الكيانات املتضررة من جراء قرارات اهليئة

 .اطين إقليم كوردستان املقيمني يف اخلارج حق املشاركة يف انتخابات برملان كوردستانملو: مادة مضافة
واجلــي  ( الثَيشــمةرطة)جتــرى عمليــة اقــرتاع منتســم قــوى االمــن الــداخلي وحــرس االقلــيم   :مــادة مضــافة

ليـا املسـتقلة   والعاملني يف املستشفيات والسجون ونزالءهما يف مراكز اقرتاع خاصـة حتـددها هيئـة املفوضـية الع    
لالنتخابــات بالتنســيق مــع الــوزارات املختصــة علــى ان جتــرى قبــل ةانيــة واربعــني ســاعة مــن موعــد اجــراء  

 .االنتخابات
راجني التفضل باالطالع وعرض اعرتاضات رئيس االقليم ومالحظاته بشأن املشروع ورأي اللجنـة وتوصـياتها   

 مع التقديرعلى اجمللس للمناقشة وابداء الرأي املناسب بصدده 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، كاك سةردار راثؤرتي ليذنةي ناوخؤ رةرموو
 :بةر َيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بـة مةبةسـس طيتتوطـؤ كـردن لةسـةر نـار ةزايي و        10/3/9002ليذنةكةمان لة رؤذي سَي شةممة رَيكةوتي 

ــةرؤكي  ــةنابي س ــنيارةكاني ج ــارة     ثَيش ــاي ذم ــوارةمي ياس ــي ض ــةموار كردن ــؤ ه ــةرَيم ب ــةني (1)ه ي ئةجنوم
نيشتمانيي كوردستان كؤبوونةوةي خؤي ئةجنامدا، ثاش ئةوةي ئةم نار ةزايي و ثَيشنيارانة لـة كؤبوونـةوةي   

خوَيندنةوةي يةكـةمي بـؤ كـراو سـةرؤكي ئةجنومـةن       10/3/9002رؤذي سَي شةممة رَيكةوتي ( 1)ذمارة 
ا ئةم ثرؤذةي بؤ ليذنةكةمان رةوانة كرد، ليذنةكةمان ثاش طيتتوطؤو ديراسـة  كردنـي، راو   لةم كؤبوونةوةد

ثَيشنيارةكاني خؤي بةم شَيوةية دةخاتة بـةردةم ئةجنومـةني نيشـتمانيي كوردسـتان بـؤ وةرطـرتين بر يـاري        
 :طوجناو
ن كـة لــة رؤذي  ي ئةجنومـةني نيشـتمانيي كوردسـتا   (1)ثـرؤذةي هـةمواري ضـوارةمي ياسـاي ذمــارة     / يةكـةم 

ــة رؤذي    19/9/9002 ــراوةو ل ــند ك ــةنابي     15/9/9002ثةس ــراوةو ج ــةرَيم ك ــةرؤكايةتي ه ــةي س رةوان
نار ةزايي لةسةر دةربر يوة، واتـة ئـةم نار ةزايانـة لـة مـاوةي ياسـايي        99/9/9002سةرؤكي هةرَيم لة رؤذي 

 .خؤي بووة
بـة مـاددةي ضـوارةمي هـةمواري ضـوارةمي       سةبارة  بة خاَلي يةكةم لةم ثرؤذةيـة كـة تايبةمتةنـدة   / دووةم

و (99)لــة مــاددة ( 1)كــة تايبةمتةنــدة بــة بر طــةي  ( 1)ياســاي ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتان ذمــارة  
( قةوارةي سياسي)بة دةستةواذةي ( حزب او فئة)و طؤر يين دةستةواذةي (فئة)نار ةزايي لةسةر دةستةواذةي 

ياسـايي تـرو طوجنـاوترة،    ( قـةوارةي سياسـي  )ي رةوايـة دةسـتةواذةي   ليذنةكةمان لةطـةَل ئـةم نار ةزاييـةو ثيَـ    
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ضونكة دةستةواذةي رئة تةمومذي ثَيوة ديارةو هيض ثَيناسةي نيية لةهيض ياسـاو رَينمـايي و سيسـتةمةكان،    
طوجناوترةو ثَيناسـةي هةيـة لـة سسـتةمي ذمـارة ثَينجـي كؤمسـيؤني        ( قةوارةي سياسي)كةضي دةستةواذةي 

رَيطـا  ( 2)لة هةمواري ضوارةمي ياسـاي ذمـارة   ( 2)ؤي هةَلبذاردنةكان، بةتايبةتي كة ماددةي بااَلي سةربةخ
بة كؤمسيؤن دراوة كة ياساو سيستةمةكاني خؤي جَي بةجَي بكا ، بؤية ئَيمة ثَيشنيار دةكـةين كـة بر طـةي    

 :بةم شَيوازة دابر َيذرَي( 99)ي ماددةي (1)
عَيراق بؤي هةية ليستَيكي تايبةمتةند بةخؤي ثَيشكةش بكا  بة  –هةر قةوارةيةكي سياسي لة كوردستان )

كــةمرت نــةبَيت تــةرخان بكرَيــت و نــاوي ثاَلَيوراوةكــان بةشــَيوازَيك   % 30مــةرجَيك رَيذةيــةك بــؤ ذنــان كــة  
دابر َيذرَيت، جَي بةجَيي ئةم رَيذةية بكا  لة ثةرلةماني كوردستان كة نابَيت ذمارةي ثاَلَيوراوةكـان لـة هـةر    

 (.يستَيك لة سَي كةمرت بَيتل
ســةبارة  بــة خــاَلي دووةم تايبةمتةنــد بــة مــاددةي حةوتــةمي هــةمواري ضــوارةم تايبةمتةنــد بــة   / ســَييةم

بـةثَيي هـةمواري سـَييةم،    ( 1)ي زياد كراو لة ياساي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان ذمـارة  (18)ماددةي 
لة هةرَيمي كوردسـتان، ليذنةكـةمان ثَييوايـة دةسـةاَلتي     سةبارة  بة اليةني سةرثةرشتياري هةَلبذاردنةكان 

دةستووري هةمشةيي عَيراق نـةهاتووة، واتـة بـةثَيي    ( 110)سةرثةرشس كردني هةَلبذاردنةكان لة ماددةي 
دةستووري هةميشةيي عَيراقي دةسةاَلتي هةرَيمةو ثَيويستة كؤمسيؤني بـااَلي هةَلبـذاردني   ( 115)ماددةي 

ة ئَيمــة لــة ليذنــةي كاروبــاري نــاوخؤ ثَيشــنيار دةكــةين كــة ثــاش هةَلبــذاردني خــولي   خؤمــان هــةبَيت، بؤيــ
سـَييةمي ثةرلــةماني كوردســتان دةبَيــت كؤمسـيؤني خؤمــان دروســت بكــةين، بـةاَلم لةبــةر نــةبووني كــا  و    
ئةطةري دروست كردني ئةم كؤمسيؤنة لـةم كاتـةدا ببَيتـة هـؤي دواخسـتين هةَلبذاردنـةكان، ئَيمـة ثَيشـنيار         
دةكةين كة كؤمسيؤني بااَلي سةربةخؤي هةَلبذاردنةكاني عَيراق سةرثةرشس ئةم هةَلبذاردنانـة بكـا  تـاكو    

دا هـاتووةو  (1)كؤمسيؤني هةرَيم دروست دةكرَيت، هةروةكو لة ثرؤذةي هـةمواري ضـوارةمي ياسـاي ذمـارة     
 :بةم شَيوازةي خوارةوة

ــي هةَلبذا    ) ــس كردن ــؤ سةرثةرش ــااَل ب ــيؤني ب ــاكو كؤمس ــت،    ت ــت دةكرَي ــتان دروس ــةرَيمي كوردس ــةكاني ه ردن
 (.كؤمسيؤني بااَلي سةربةخؤيي هةَلبذاردنةكان جَيطاي دةطرَيت بؤ سةرثةرشس كردني هةَلبذاردنةكان

سةبارة  بة خاَلي سَييةم تايبةمتةندة بة بابةتي سـكااَلكان و اليـةني تايبةمتةنـد بـة وةرطرتنيـان،      / ضوارةم
جَيطــاي بــؤ ( 1)ياســاي ذمـارة  ( 32)ثَيشـنيارةو ثَيشــنيار دةكــةين لـة مــاددةي    ليذنةكـةمان لةطــةَل هــةردوو 

 :بكرَيتةوةو بةم شَيوازةي خوارةوة
 :ماددةي سي و هةشت

كؤمسـيؤني بـااَل بـؤ سةرثةرشـس كردنـي هةَلبذاردنــةكاني هـةرَيمي كوردسـتان بـؤي هةيـة ئةجنامــةكاني           -1
َل بكاتـةوة، ئةطـةر سـةَلمَيندرا كـة رَيـَل، يـان يارييـةكي        هةَلبذاردن لة هـةر سـةنتةرَيكي هةَلبـذاردن ثووضـة    

 .كاريطةر بة ئةجنامي هةَلبذاردنةكان كراوة
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ناكؤكيةكان و نار ةزاييةكاني كاتي ئامادة كردن و جَي بةجَي كردني رَيكارةكاني هةَلبذاردن دروست دةبن  -9
 .َيمي كوردستان سةير دةكرَينلة اليةن كؤمسيؤني بااَل بؤ سةرثةرشس كردني هةَلبذاردنةكاني هةر

دادطاي ثَيداضوونةوةي هـةرَيمي كوردسـتان تايبةمتةنـد دةبَيـت بـة سـةير كردنـي ئـةو نار ةزايانـةو تانـة            -3
لَيدراوةكان كة لة اليةن كؤمسيؤني بـااَل بـؤ سةرثةرشـس كردنـي هةَلبذاردنـةكاني هـةرَيمي كوردسـتان بـؤي         

زيان لَيكةوتووةكان لة بر يارةكاني كؤمسـيؤني بـااَل بـؤ سةرثةرشـس     رةوانة دةكرَين، يان راستةوخؤ لة اليةن 
 .كردني هةَلبذاردنةكاني هةرَيمي كوردستان

تَيهةَلضوونةوة لة بر يارةكاني كؤمسيؤني بااَل بؤ سةرثةرشس كردني هةَلبذاردنةكاني هةرَيمي كوردسـتان   -9
 .كة بر يارةكاني كؤتايي دةبَيتلة اليةن دادطاي ثَيداضوونةوةي هةرَيمي كوردستان دةبَيت 

عَيراق دانيشتووي دةرةوةي  –سةبارة  بة خاَلي ضوارةم كة ثَيشنيار كراوة هاوواَلتياني كوردستان / ثَينجةم
واَلتن مايف بةشداري كردنيان هةبَيت لة هةَلبذاردنةكان، ليذنةكةمان ثشتطرييي دةكا  و ثَيشنيار دةكةين لة 

 :تةوةو بةم شَيوازةي خوارةوةجَيطا بكرَي( بيست)ماددةي 
 :ماددةي بيست

 .دةنطدةر دةبَيت هاوواَلتي كوردستاني عَيراق بَيت و هةذدة ساَلي لة تةمةني تةواو كرد بَيت -1
هاوواَلتياني كوردستاني عَيراق كة ئَيسـتا دانيشـتووي دةرةوةي واَلتـن مـايف بةشـداري كردنيـان هةيـة لـة          -9

هاتووة هةيانبَيت، ئـةم مارـة لـة اليـةن كؤمسـيؤني       ورجانةي لة بر طةي ثَيشوهةَلبذاردنةكان، ئةطةر ئةو مة
بااَل بؤ سةرثةرشس كردنـي هةَلبذاردنـةكاني هـةرَيمي كوردسـتان دابـني دةكرَيـت كـاتي ئامـادة باشـي تـةواو           

 .دةبَيت
ــي رَيطــةدان بــة      / شةشــةم ــنيار كردن ــة ثَيش ــة تايبةمتةنــد ب ــة ثرؤذةك ــةم ل ــاَلي ثَينج ــةبارة  بــة خ ــت س طش

دةنطـــدةراني ســـةر بـــةهَيزةكاني ثـــؤليس و ئاســـاين و ســـوثاو ثاســـةوانةكاني هـــةرَيم و كارمةنـــدان و         
خزمةتطوزاراني نةخؤشخانةكان و بةندخيانةكان ثَين هةَلبذاردن دةنطي خؤيان بـدةن، ليذنةكـةمان لةطـةَل    

طـا بـة شـَيوازَيك لـة تـةزوير      ئةم ثَيشنيارةية، ضونكة بةم شَيوةية هةَلبذاردنةكان باشرت رَيـك دةخرَيـت و ريَ  
جَيطــاي بكرَيتــةوةو بــةم شــَيوازةي ( 1)ياســاي ذمــارة ( 13)كــردن دةطريَيــت، ثَيشــنيار دةكــةين لــة مــاددةي 

 :خوارةوة
 :ماددةي سَيزدة

 .دةنطدان لة هةموو هةرَيمي كوردستان لة يةك رؤذدا دةكرَيت -1
و نةخؤشــةكان و (ثَيشــمةرطة)ناني هــةرَيم دةنطــداني كارمةنــداني هَيزةكــاني ئاسايشــي نــاوخؤو ثاســةوا   -9

سةعا  لة رؤذي دياري كـراوي هةَلبذاردنـةكان لـة    ( 98)كارمةنداني نةخؤشخانةكان و بةندكراوةكان ثَين 
ســةنتةري دةنطــداني تايبــة  دةبَيــت كــة بــة هةماهــةنطي نَيــوان كؤمســيؤني بــااَل بــؤ سةرثةرشــس كردنــي    

 .ةتة تايبةمتةندةكان دياري دةكرَينهةَلبذاردنةكاني هةرَيمي كوردستان وةزار
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ئةوة راو تَيبينيةكان و ثَيشنيارةكاني ليذنةي كاروباري ناوخؤية، هيوادارين خبرَيتـة بـةردةم ئةجنومـةن بـؤ     
 .وةرطرتين بر ياري طوجناو، لةطةَل رَيزماندا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رةرموو نازناز خان نوقتةي نيزامي هةية
 :مد عبدالقادربةر َيز نازناز حم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــارخيي           ــة ت ــردووة ل ــةورةيان ك ــةكي ط ــة هةَلةي ــةرةبي و كورديةك ــراوي ع ــي نووس ــة دةق ــايي ل ــةي ياس ليذن

 .دانيشتنةكةيان، ئةطةر موالحةزةي بكةن، ضونكة ديكؤمَينتة دةمَينَيتةوة، دةبَيت ضاك بكرَيتةوة
يسـتياَلحي كوردسـتاني عَيـراق بـةكار دةهَينَيـت، ئةمـة       كـاك سـةردار لـة راثؤرتةكـةي خـؤي ئ     / دووةميشيان

 .عَيراق، زؤر سوثاس –ستاندار نيية، دةبَيت بنووسرَيت كوردستان 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تارخيةكة كامةية
 :بةر َيز نازناز حممد عبدالقادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــة      ــراوة ل ــةرةبي نووس ــة راثــؤرتي ع ــةورؤزي دةكاتــة ضــ  99/3/9002ل ــة هــي   9208وارةمي ن ــةاَلم ل ، ب

، هةروةها لة خوارةوةش، لة ريزي خوارترين 9208رةشةمَيي ( 2)رَيكةوتي  96/9كورديةكةي نووسراوة 
ماددةكان و ئةوانةش غةَلةتي تَيداية، كاك شَيروان لة هةمان ثةرةطراف لة ذمارةي ماددةكانين هةَلة هةية 

 .ة، هةمووي ضاك كردني دةوَيتةوةلةنَيوان هةردوو راثؤر  جياوازي هةي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نووسـراوة،   99/3سوثاس، بةاَلم دوو جار ضاث كراوة، جاري دووةم كة ضاث كراوة مةتبعيةكةيان ضاك كردؤتةوة لـة الي مـن   
ا كـة هاتينـة سـةر    نووسـراوة راسـتة، بـة هـةر حـاَل موالحةزةيـةكي بةجَييـة، لـة ماددةكانيشـد          96/9بةاَلم لة هةندَيك كؤثي 

تةرسيال  ضاكي دةكةينةوة، ئَيستا دَيينة سةر ماددةي يةك لة راثؤرتي هةردوو ليذنة، ئةسَلي ماددةكة كـة ئيعـتريازي لةسـةر    
طرياوة تةنيا وشةي رئـة داوا كـراوة بطؤر َيـت بـؤ كيـان، لةبـةر ئـةوة ثـَيم باشـة ئةسـَلي ماددةكـة كـة ئيعـتريازي لةسـةر طـرياوة                

 .، دوايَين هةردوو ليذنة ثَيشنياريان هةية ثَين ئةوةي بيخةينة دةنطدان، رةرمووخبوَيندرَيتةوة
 (:زانا)خضربةر َيز قادر سعيد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئةسَلي ماددةي ضوار كة ئَيمة بةرزمان كردةوة بؤ سةرؤكايةتي هةرَيم
 :ن القانون وتقرأ كاآلتيمن املادة الثانية والعشرين م( 1)تعدل الفقرة : املادة الرابعة)

لكل كيان سياسى يف كوردستان تقديم قائمة خاصة بها تتضمن امساء مرشـحيها علـى   : املادة الثانية والعشرون
من النساء ويتم ترتيب امساء املرشحني %( 30)نطاق كوردستان ـ العراق على ان حتتوى على نسبة التقل عن 
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للنسـاء يف الربملـان علـى ان اليقـل عـدد املرشـحني يف كـل قائمـة         بالشكل الـذي يضـمن لثيـل النسـبة املـذكورة      
 .، ئةوة ئةسَلي ماددةكةية كة لَيرة ثةسند كرا بوو(انتخابية عن ثالثة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ثَيشنيارةكةتان بة هةردوو زمان خبوَيننةوة
 

 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي دار شـتووة لـة   (99)تَيبيين بةر َيز سةرؤكي هةرَيم ليذنةي ياسـايي بـةم شـَيوةية مـاددةي      لةسةر رؤشنايي
 :ماددةي ضوارةمدا

 :ماددةي بيست و دووةم
هةر قةوارةيةكي سياسي لة كوردسـتاندا بـؤي هةيـة ليسـتَيكي تايبـة  بـةناوي ثالَيوراوةكـاني خـؤي لةسـةر          

زجنـريةي ناوةكـان    كـةمرت نـةبَي و  % 30جَي رَيـذةي ذن لـة   بةمةر ،راق ثَيشكةش بكا عَي - ئاسس كوردستان
هــةر ليســتَيكي  ئــةم رَيذةيــةي ذنــان دةســتةبةر بكــا  و ذمــارةي ثــالَيوراوان لــة   خبرَيــت كــةبــةجؤرَي رَيــك 

 .كةمرت نةبَيت( 3)هةَلبذاردن لة 
 (:زانا)خضر بةر َيز قادر سعيد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كل كيان سياسى يف كوردستان تقديم قائمة خاصة بها تتضمن امساء مرشـحيها علـى   ل: املادة الثانية والعشرون
من النساء ويتم ترتيب امساء املرشحني %( 30)نطاق كوردستان ـ العراق على ان حتتوى على نسبة التقل عن 

قائمـة   بالشكل الـذي يضـمن لثيـل النسـبة املـذكورة للنسـاء يف الربملـان علـى ان اليقـل عـدد املرشـحني يف كـل            
 .انتخابية عن ثالثة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةَلَي كاك شَيروان

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لــة ئةصــَلي  91تةعــديل كردنــي رةقــةرة يــةك لــة ئةصــَلي مــاددةي يــارة ئــةو ماددةيــة ثةيوةنــدي هةيــة، د
، هـةروةكو هـةموو   1229ي سـاَلي  (1)ةمي ياسـاي ذمـارة   قانونةكة كة دةكاتة ماددة ضوار لة تةعديلي ضوار

اليةك دةزانني ئيعتريازي جةنابي سةرؤكي هةرَيم لةسةر ئةوة هاتبوو كة دةستةواذةي كياني سياسي بـةكار  
، ئَيمــةش نةصــةكةمان بــةو شــَيوةية دار شــتووة، ثشــتطريي (حــزب يــا قــةوارة)بَيــت لــة جيــاتي دةســتةواذةي 

 .دةكةين و، زؤر سوثاسدةكةين و تةئيدي ماددةكة 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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، داشةكةي ئيزارـة بكـة،   العراق-لكل كيان سياسي يف كوردستان: زؤر سوثاس، وةلآل عةرةبيةكة تةنيا كاك زانا
ئةوةش زيادة، جا ئةوة ثَيم  تتضمن امساء مرشحيه، على نطاق كوردستان( نةك بها)تقديم قائمة خاصة به 

ؤش هةمان بؤضووني هةية، هةردوو لَيذنـة مـواريقن لةسـةر بؤضـووني بـةر َيز سـةرؤكي       واية لَيذنةي ناوةخ
، قابيلي موناقةشة نية وابزامن، دةخيةمـة دةنطـةوة،   (كيان)بطؤر درَي بؤ  (فئة)دةستةواذةي : هةرَيم كة دةَلَي

 .رموو كاك خةليلكَي لةطةَل ثَيشنيازةكةية، من دةَلَيم كَي قسةيةي هةية و كةس دةسس بَلند نةكرد، رة
 :بةر َيز خليل ابراهيم حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
طؤر درا بة كيان؟ لةبةر ئةوة عـةال ئةسـاس موعـةرةف نيـة لـة ئةنزميـة و قـةوانني        ( رئة)ببورة، لةبةر ضي 

تـةعريف كرايـة و لـة قـانوني سـولتةي ئيئتيالرـين       ( 2)لة نيزامـي ذمـارة   ( كيان)ميتةوةزيةي عوليا، لَيرة 
تـةعريف كرايـة، لـة هـةردووكيان باسـي رـةردين هةيـة،        ( قـانون االحـزاب وائيئـا  السياسـية    ()22)ةقةم ر

شةخسين ئةتوانَي خؤي تةرشيح بكا ، لَيرة صياغةي ماددة بة شَيوةيةك هاتية نابَيت لة سَي كةمرت بَيت، 
ان نيـة؟ تةبعـةن مـن    بؤ مورةشةحي رـةرد نـاكرَي؟ يـةعين مـةمشول نيـة؟ ئـةوين كيـ       : ئايا، سوئال ئةوةية

لةطـةَل ئةوةمــة شةخســين بتوانَيـت خــؤي تةرشــيح بكــا ، نيسـبةي ذنــان ئــةوة لـة قائيمةيــةك باســي خــؤ     
ثاآلوتنة، يةعين هةر قائيمةيةك ئةطةر موتةعةديـد بَيـت، مورةشـةح زؤر بـن، الزمـة ئـةو نيسـبةيةي تَيـدا         

خؤي تةرشـيح بكـا ، ثيـاوَيكين بةتـةنيا      بَيت، بةس قائيمةيةك ئطةر رةردَيك، ئاررةتَيك ئةتوانَي بةتةنيا
ئةتوانَي خؤي تةرشيح بكا ، يةعين مةرهومي ئةو ماددةية وانةطرَيت كة كيان شـاملي شـةخس نـةكرَي كـة     

 .رةردة، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة، جةنابت كاك خةليل ئيمـزا  كـردووة، بـةبَي ئـةوةي كـةس ئامـاذة بـةوة بـدا  كـة ئـةتو ئيعـترياز  هةيـ            
 .ئيمزا  كردووة لَيرة بؤية

 :بةر َيز خليل ابراهيم حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من دوَيـيَن درةنـط هـامت، وةكـو هـامت ئـةوة تـةواو ببـوو، لـة دهؤكـةوة هـامت، كـة طةيشـتينة ئـةو مةسـةلةي                
د بـوو  تةبعين كرابوو، من موناقةشةي هيض بر طةيةكي لةوةم نةكرد، بةس موناقةشـةي ليسـس كـراوةم كـر    

 .لةوَي، بةآلم تةوقيعيشم كرد، مةعناي ئةوة نية قسة نةكةم، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئةوانةي داواي قسةيان كردووة، رةرموو سارا خان
 :ثريؤ  خضربةر َيز سارا 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
يـةعين بـةررراوان نيـة، لةوانةيـة هـةموو كةسـَيك يـان        ديارة قةوارةي سياسي بووني باشة لَيرة، بةآلم بـة تـةنيا مشـولي نيـة،     

يـان بـة شـكلَيكي تـر ئةطـةر      ( رئة)هةموو دةستةيةك نةتوانَي بةشداري هةَلبذاردن بكا  بة ثَيي ئةوة، لةبةر ئةوةي مانةوةي 
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مـةَلَيك  ش نةبَيت، ضونكة شةر  نية هةموو دةستةيةك سياسـي بـن، لةوانةيـة دةسـتةيةك خـةَلك هـةبَيت دييتـاع لـة كؤ        (رئة)
 .خةَلك بكا ، نوَينةري كؤمةَلَيك خةَلك بَيت، بةآلم سياسي نةبَيت، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك حممد حكيم رةرموو
 

 :بةر َيز حممد حكيم جبار

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ي ئـةوةي كـة   وةلآل من بؤ ئةوةي درَيذةي ثَي نةدةم، نةرسي قسـةكاني مامؤسـتا خـةليل دةكةمـةوة دةربـارة     

تاكة كةس، جا ض ثياو بَيت و ض ئاررة  بَيت، مايف هةبَي ليسس هةبَي و مولزةمي نةكةين دوو كةس لةطـةَل  
 .خؤيدا بنووسَي لة ليستةكةيدا و تةوقيعيشم نةكردووة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لَيـرةدا باسـي ئـةوة ناكرَيـت     ئةوةلةن، بؤ ئةوةي تيكرار نةبَيتةوة ئةو بابةتة، ئةوة قـابيلي موناقةشـة نيـة،    
( رئة)يةك كةس بَيت يان سَي كةس بَيت، ئةوة بر اوةتةوة، تةنيا ئيعتريازي سةرؤكي هةرَيم لةسةر ئةوةية، 

، لةبةر ئةوة تؤ سَييةكة موناقةشة بكةي بؤ يةكةكـة، ئـةو مةوزوعـة مـةترةح نيـة بـؤ       (كيان)كة بطؤر َي بؤ 
، لةبـةر ئـةوة هـةر بابـةتَيك     (كيان)بكرَيتة ( رئة)هةرَيم بؤ ئةوةية  ئَيرة، ثَيشرت كراوة، ئيعتريازي سةرؤكي

 .زياتر لةوة مةوزوعَيكي ترة و خارجيي بةرنامةية، كاك ئارَيز رةرموو
 :بةر َيز ئارَيز عبداهلل ا د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سـايي نيـة ئةطـةر قسـة     ئَيمة هةموو ثرؤذةكةمان نةخستووتة بةرباس، تَيبينيةكـة راسـتة، ئايـا هـةمووي يا    

لةسةر بةندةكاني ترين بكرَي يان نا، ئةوة يةك، ئةطةر ياسايين نـةبَي هـةر ثشـتيواني لـة قسـةكاني كـاك       
 .حممد و كاك خةليل دةكةم بؤ ئاطاداريتان

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ثَيم خؤشة، ياسايين نية، بةآلم هةر ئيصرار دةكةي لةسةر قسةكة ، بةَلَي
 :َيز عبداهلل ا دبةر َيز ئار

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
نةخَير لةسةر شتَيكي ترة، ثَيشنيار كراوة ئةوة هةموار كردني ضوارةمة، لة كاتي خؤي ياساكة لة زرورَيكـي  
ئيستيسنائي داندراوة، ثَيشنيار دةكةم لة ئَيستا بةوالوة، لَيذنةي ياسايي يان لَيذنةيةكي تايبة  ثَيكبهَيندرَي 

ك، كة ثرؤذة ياسايةكي طوجناو بؤ هةَلبذاردنةكة لة كوردستان ئامادة بكـرَي و ضـيرت ئـةو هـةموار     كة ياساية
 .كردن و ئةو سةر لَيشواندنةي تَيدا نةبَي، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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نَيتـةوة،  ثةرلةماني داهاتوو  ثاش هةَلبذاردن ئةو ثَيشنيارةي تؤ دةخةينة بةردةم ئةوان، لَيـرةوة ئـةوة دةميَ  
ئةطةر كةسَيكتان مانةوة، ئةطةر خؤ  مايةوة، خؤ  تةرحي بكة، ئةطةر كةسَيك مايةوة بة برييان بَيننةوة، 

 .كاك عادل رةرموو
 
 

 :بةر َيز عادل حممد امني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سـتة لـة   قسةم لةسةر كيـاني سياسـية، كيـان سياسـي وازيـح نيـة، نـة لـة قـانوني خؤمـان تـةعريف كرايـة، را            

نيزامي ميتةوةزية تةعريف كراوة، بةآلم بـاش وايـة ئَيمـة لـة قانونةكـةي خؤمـان كيـان سياسـي ئـةحزابين          
ئةطرَيتةوة و لةوانةية مةمجوعةيةك رَيكخراوين بطرَيتةوة لة ئاسس حيزبيشدا نيـة، بـاش وايـة ئـةوة بـة      

نةكرَي ئاماذة بةوة بكةين بةو نيزامة  موتَلةقي نةمَينَيتةوة، با لَيرة تعرييتَيكي بكةين، يان ئةطةر تةعريف
 .كة ميتةوزةية دايناوة، خؤيان لةوَي تةعرييتيان كردووة بة تةرصيلي، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك دلَير رةرموو

 :بةر َيز دلَير حممد شريف

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيويست ناكا  بضينةوة سةر ئةو مةوزوعانـة   ئَيمة ئةطةر باس لة كةيان سياسي بكةين، بة قةناعةتي خؤم

و تةعرييتي بكةين، ضونكة ئةصَلةن ئَيمة ئينتيخاباتةكةمان ئةدةين بة ميتةوزية عوليا لة بةغدا، تةعرييتي 
كردووة و تةعرييتةكةي ئةو مولزةم نني ثَيي، ئةوة يةكـةم، لـةو حاَلةتـةش ديـارة ئَيمـة تـةعرييتي حزمبـان        

اندا تةعرييتي كياني سياسي وازحية و هةموو ئةنزمية و ئةوانة دةطرَيتةوة و هةية و خؤمان لة قانوني خؤم
مبا ريها شةخص، بةآلم ئَيمة ئةطةر باس لة شـةخص بكـةين بـؤ هةَلبـذاردن كـة مـن بـةش بـة حـاَلي خـؤم،           
لةطةَل هةموو مارَيكدام بؤ خةَلك كة هةيبَيت كة ئةوة لة دةستووردا تةسبيت بكرَي، ئةو هـةموو مارانـة ض   
مايف مةدةني و ض سياسي و ض ئيقتيصادي، هـةموو ئـةو مارانـةي كـة لـة زمـين ئةوانـة مـايف دةنطـدان و خـؤ           
هةَلبذاردنة، بةآلم ئةطةر ئَيمـة بـاس لـة خـةَلك بكـةين كةواتـة دةبـَي سيسـتةمةكة بـة كـاميلي بطـؤر ين بـؤ             

كاتـة، رـةرد لَيرانـة ئـةبَي     سيستةمي رةردي، يةعين نيزامي ئينتيخاباتي رةردي نةك نيزام بة قائيمة، ئـةو  
لةسةر ئةساسي دائريةي بضووكين بَي، ض ئةنزميةي قانوني كة لةهةموو دونيادا موتةبةعـة و بـاوة، ئةطـةر    
كردتة رةردي، ئةبَي دائـريةي بضـووك بـَي، يـةك كـةس خـؤي هةَلدةبـذَيري و خـةَلك دةنـط بـؤ يـةك كـةس             

ئيمـة تةحديـد بكـةين، قائيمـة مـةعناي ئـةوة نيـة        دةدا ، ئةطةر باس لة قائيمة بكـةين، ئـةو كـا  ئـةبَي قا    
خةَلك دةنـط نـادا ، هـةموو كةسـَيك حـةقي خؤيـةتي بضـَيتة ئينتيخابـا  و خؤشـي هةَلبـذَيرَي، بـةآلم تـؤ             
تةحديدي دةكةي، ئَيمة شةرتَيكمان لة قانونةكـةدا دانـاوة بـؤ سـَي كـةس، ئـةوة بةغـداش هـةر واي كـردووة          
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لة لةو قؤناغةي ئَيمة ئةطةر ئةوة نةكةين، نيسبةي ئةو كؤتايةي كة بؤ تةبعةن، ئَيمة سَي كةسةكة ئيحتيما
،بكرَيتة بةردةم ئـةوةي كـة شـةرعية  لـة هـيض ئينتيخابَيكـدا وةرنـةطرَيت، تـؤ دَييـت،          %30ذن دانراوة  لة 

 500دةنط، بـة   900دةنط يان  100ذنَيك دةنطي ئةدرَيَس، راستة لةناو قائيمةكةية، بةآلم ئيحتيمالة بة 
دةنطـة، ئـةوة بةراسـس مـةتعون دةبـَي و مـةرهومي عةدالـة          10000ةنط، بةآلم لة كاتَيكدا ثَيويسس بة د

ئةطؤر درَي، بة قةناعةتي خؤم ئةم نةصة لة جَيي خؤيةتي، لـة سـَي كـةس كـةمرت نـةبَي، ئـةوة بـة مـةعناي         
ك، دوو ثيـاو و ذنَيـك،   حةقة و داوةتة بـة سـَي كـةس و دروسـس بكـا ، سـَي ذن، سـَي ثيـاو، دوو ذن و ثياويَـ         

ئةتوانَي بةرنامةيةك بؤ خؤي دابيَن بة ثَيي مةرهومي كيان، كيانين بةو مةعنايةي كة تؤ تةقدميي دةكةي 
بؤ ميتةوةزية، كة شروتي خؤي هةية و ئَيمة داينانَيني، ئةو شـروتانة بـة ثَيـي ئـةوة دَيتـة نـاو ئينتيخابـا         

بَي، هةموو سَي كةس ئـةتوانَي ببَيتـة كيـان، ثـاش ئـةوةي لـة       ئةوة كيانة و بة مةعناي ئةوة نية ئيال حزب 
 .ميتةوةزية عوليا بة شرووتي ئةو وةردةطريَي و دةبَيتة كيان، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك رةشاد رةرموو
 :بةر َيز رشاد ا د ابراهيم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ة ليسـتَيكي تايبـةتي بـة نـاوي ثالَيؤراوةكـاني خـؤي لةسـةر        هةر قةوارةيةكي سياسي لة كوردستان بـؤي هةيـ  

ئاسس كوردسـتان ثَيـك بهـَييَن لَيـرة مـن ثَيشـنيار دةكـةم لةسـةر ئاسـس هـةرَيمي كوردسـتان، لةبـةر ئـةوةي              
كوردستان بة طشس زؤر شوَين هةية لة ذَيـر دةسـةآلتي هـةرَيمي كوردسـتان نيـة، كـة مةمشولـة بـة مـاددةي          

 .، زؤر سوثاس190
 :ر َيز سةرؤكي ثةرلةمانبة

من ئةوة  جواب دةدةمةوة، لةسةر ئاسس كوردستان، كةركووكيـةك دةتـوانَي لَيـرة ئةنـدام ثةرلـةمان بَيـت،       
مةعناي ئةوة نية هينة، ئةوة لؤيـة نووسـراوة هـةرَيمي كوردسـتان، مومكينـة هـةيتمان خـةَلكي خانةقينـة،         

لَيرة ماناي وا نية ثةرلةمانةكة هي هةموو كوردسـتانة،   خةَلكي سنجارة، دةكرَيت ببَيتة ئةندامي ثةرلةمان،
 .بةس بؤ ئينتيخاباتةكة ئةوة بة ديقة  هاتووة، كاك جةمال قاسم رةرموو

 :بةر َيز مجال حممد قاسم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من تةنها تَيبينيةكم لةسةر ئةوة هةيـة، تـةبيعي بـة نيسـبة  ئَيمـة، هـةموو شـةخص مـايف تايبـةتي خـؤي           
هةية، بؤي هةية خؤي هةَلبذَيرَي و بؤي هةية دةنط بدا ، بةآلم لة سيستةمي خـؤ هةَلبـذاردن ئـةبَي هـةر     
كةسَيك كـة بيـةوَي خـؤي هةَلبـذَيرَي ئـةبَي ئيسـبا  بكـا  كـة شـياوي ئةوةيـة كـة خـؤي هةَلبـذَيرَي، ئـةبَي               

بنووسـَيت، بـة نيسـبة      ليستَيك ناو هةبَي كة ثشتيواني ئةو بكةن، شـةرعية  بـةوة بـدا  كـة نـاوي خـؤي      
 .طؤر يين سياسيةوة شتَيكي زؤر واريدة و زؤر رَيك و ثَيكة، زؤر ثشتيواني دةكةم، سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك جةمال يوسف رةرموو
 :بةر َيز مجال يوسف بؤتاني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس، باسكرا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .مووناصح رةر.كاك د
 :رمضانناصح غيتور .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةو دةقةي كةوا لة لَيذنةي ياسايي خوَينديةوة، من ثَيم واية لة جَيي خؤيةتي و بةتايبـةتي باسـي كيـاني سياسـي دةكـا ، بـة       

َي لـة سـَي كـةس كـةمرت بَيـت،      نيسبة  ئةو ياسايةي ئَيمة كة ئةَلَيني كياني سياسي، مةبةستمان ئةوةية ئةو كيانة سياسية نـاب 
ضونكة لةناو ياساكةي ئَيمةدا، ئةوة تةئكيدي لةسةر كراوةتةوة، كة ئـةَلَيني، قائيمـة خاصـة، ئـةوة عادةتـةن لـة ضـةند ناوَيـك         

: ثانيـآ ئَيمة هـةر بـة خؤمـان لـةناو ياسـايةكةدا ئـةَلَيني،       : ثَيكدَيت، لة يةك ناو قة  قائيمةيةك دروست نابَيت، ئةوة دوو، سَي
العـراق ومـا ال   -للمفوضية العليا املستقلة لالنتخابـات تطبيـق االنظمـة و التعليمـات اخلاصـة بهـا علـى انتخابـات برملـان كوردسـتان          

، ئةوة يةعين قانونةكةي ئَيمة ئـةخوا، نـةك ئـةو تةعرييتـةي كـة ئـةوان ميتةوةزيـة        يتعارض مع االحكام الواردة يف هذا القانون
، دوايي بةراسس ئةوةي كة تةعرييتةكةيان كردية، كـاك دلَيـر باسـي كـرد، ئـةو وةخـس ئَيمـة        لةوَي تةعرييتيان كردية بؤ رةرد

دةبَي دائرية بَي، لة نيزامي دائرية رةرد دةتوانَي وةكو تاكة كةسَيك خؤي تةرشيح بكا ، نـةك لـة ليسـس رَيـذةيي، لةطـةَل رَيـز       
 .وسوثامسدا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .شكرية رةرموو.د
 :شكرية رسول ابراهيم.ز دبةر َي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مــن تــةنها لةســةر زاراوةي حيــزب، لةطــةَل قــةوارةي سياســي، مــن ثــَيم باشــة لةبــةر ئــةوةي ئــةم زاراوةيــة     
مَيذوويةكي زؤر كؤني هةية، كة زاراوةي حيزب، بنووسرَي، حيـزب و قـةوارةي سياسـي، تـةنها لةبـةر ئـةوة،       

ةيــة و لــة دواي ثةجناكانــةوة، ضــةندين حيــزب هــةبووة، لــة شةســتةكان و  ضــونكة لــة ضــلةكانةوة حيــزب ه
لكــل حــزب او : حــةرتاكان، كةواتــة حيــزب و قةوارةيــةكي سياســي، لةبــةر ئــةوة لــة عةربيةكــة نووســيوةتي  

جمموعــة، مةمجوعةكــة بــؤ كيــاني سياســي يــان قــةوارةي سياســي باشــرتة، بــةآلم حيزبةكــةش هــةر هــةبَيت، 
 .سوثاس

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

 .حيزبين كياني سياسية، كاك بةَلَين رةرموو
 (:بةَلَين)بةر َيز  د عبداهلل حممود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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من نامةوَي لة جياتي جةنابت ئةوة بكةم، ئيشارةتت ثَيدا كة تَيبيين بةر َيز سـةرؤكي هـةرَيم لةسـةر تـةنها     
ازامن، تَيناطةم، ئةو رؤذي ئةو ياسـايةمان دةنـط لةسـةر    يةك كةليمةية، ريئة بكرَيتة قةوارةي سياسي، من ن

دا، لةناو ئةو ثةرلةمانة تةنها من قسةم لةسةر ئةو مةوزوعة كرد، ئةو وةخس ضـوار كـةس بـوون، لـةدوايي     
كرا بة سَي كةس، من ئةو كاتي موناقةشةم لةسةر ئـةو مةوزوعـةم كـرد، كـة تاكـة كـةس بـؤي هـةبَي خـؤي          

بةر َيزانــة ثشــتطريي لــة رةئيةكــةي مــين نــةكرد، ئَيســتا بةناياســيي دَيــن لَيــرة   تةرشــيح بكــا ، كةســَيك لــةو
موناقةشةي دةكةن، ئةدي باشة ئةو كاتي لة كوَي بـوون ئَيـوة؟ بـؤ موناقةشـةتان نـةكرد؟ بـؤ ئَيسـتا بريتـان         

 هاتةوة؟ 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كردووة، دةنطي نةهَينا، خةَلكي تـرين داواي   ناوي كةسي نةهَيناوة، ثَيي ناوَي كةس رةدي بداتةوة، قسةتان
رةردي كرد، جةنابت بةتةنها نةبووي، بةآلم دةنطي نةهَينا، لةبةر ئةوة رَيـذةي ذن لَيـرة، قسـة كـرا، رَيـذةي      
ذن دابني ناكرَي، بؤية دةنطي نةهَينا، كاك شَيروان هةندَي ثرسـيار هاتنـة ثـَين وةآلميـان بـدةوة بـةكورتي       

 .تكاية
 :روان ناصح حيدريبةر َيز شَي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
زؤربةي زؤري ثرسيارةكان، لةدةوروبةري قةوارةي سياسي دةسور َيتةوة، قةوارةي سياسي هةروةكو بـرادةران  
ئيشارةتيان ثَيدا ، لة تةعرييتي نيزامي كؤمسيؤني باآلدا هاتووة بة شكلَيكي تةرصـيلي، بؤيـة لـةو ثَيناسـةية     

سةر ئةو ثَيناسةية كردووة كة لة ياساي كؤمسيؤني بـاآلدا هـاتووة، لةوَينـدةرين ئَيمـة     ئَيمة ئيعتيمادمان لة
قسةمان لةطةَل كرد، حزب دةطرَيتةوة، مونةزةمة دةطرَيتةوة، موجاز بَي، غةيرة موجاز بـَي، هـةر كـةيانَيك    

وتيان ئَيمة تاكـة  كة ميتةوةزية داني ثَيدا ثَي دةطوترَي كياني سياسي، هةتا بة نيسبة  ئةشخاصين، ئةوان 
كةسين قبوَل دةكةين، بةآلم ثَيويستة ليستَيك تةقديم بكا  و ئَيمة ئيعتريايف ثَي بكةين كة ئةوة كيـانَيكي  
سياسية، بةآلم ئةو شكلةي كة لة كؤمسيؤني باآلدا هةية، ئَيمة ثابةندين بةوة، ئَيمة ثابةندين بـة ياسـاكاني   

ؤ سـَي كـةس كـةمرت نـةبَي، ئَيمـة حيسـابي زامـن كردنـي رَيـذةي          خؤمان، بؤية ئَيمة كة قائيمـةمان دانـاوة بـ   
ئاررةتامنان كردية، ئةوان مومكينة بة شيكلَيكي تر تةعاموليان كرديـة، بـةآلم ئَيمـة بـةو شـكلة تـةعامونان       
نةكردية، ئةوان ثابةندي ياساكةي ئَيمةنـة، ئـيال ئةطـةر هـاتو بةنـدَيك لـة ياسـاكاني ئَيمـةدا نـةبوو، يـاخود           

ةعاروزَيكين هةبوو، هةر ياساكاني ئَيمة نارز انيتعولة، بؤية ئَيمة بةو شكلة دامانر شتووة سـةبارة   ئةطةر ت
 .بةو مةوزوعةو، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رةرموو كاك سةردار
 :بةر َيز سردار صباح بؤزؤ هةركي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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بـة ثَيناسـة، كـاك خـةليل و كـاك عـادل باسـي ئـةوةيان كـرد، كـة            ئَيمة لة هةموار كردني ضوارةم، سـةبارة  
كياني سياسي تةعريف نةكراية، ئَيمة لة تةعديلي ضةارةم باسي ئةوةمان كردية كة ميتةوةزيـة بـؤي هةيـة،    
ياساي خؤي و سيستةمةكةي خؤي جَيبةجَي بكا ، لة سيستةمي ثَينجةم، يـةعين لةوانةيـة ئـةوة جـوابين     

عـرف قـانون االحـزاب و الكيانـات السياسـية،      : عريف هاتية لة سيستةمي ثَينجـةم دةَلـيَ  شوكرية، تة.بَي بؤ د
كيان سياسي يةعين حيزبين : ، يةعين واتة كة دةَلَيي(املنظمة وما يف ذلك احلزب السياسي)الكيان السياسي بـ

صــاو و االراء و الــذي يتكــون مــن نــاخبني مــؤهلني يتــآزرون طواعيــة علــى اســاس االفكــار و امل   دةطرَيتــةوة، 
املشرتكة، بهدف التعبري عـن مصـاحلهم و نيـل النفـوذ و لكـني منـدوبيهم مـن ترشـيح انفسـهم ملنصـب عـام،            

لـة مةسـةلةي   : ، ئةوة يـةك،دوو بشرط حصول الكيان على املصادقة الرمسية ككيان سياسي من قبل املفوضية
بــؤ خــودي ئــةو قائيمةيــة  رــةردي، يــةعين ئةطــةر سيســتةم مــةجال بداتــة شــةخص خــؤي تةرشــيح بكــا ،  

 30زةرةمةندة، زؤر جار هةية ئةو قائيمةيـة كـة يـةك شةخصـة زيـاد دَيـنن، مةسـةلةن لـة قـانوني ثَيشـرت           
هةزار دةنط بـَييَن، بـة    60هةزار كةس، هةر سي هةزار كةس مورةشةحَيكي دةبوو، لةوانةية ئةو قائيمةية 

وويـدا، قائيمـةي حبـوبي كـة يـةك شـةخس بـوو،        قائيمةي يةك كةسي دةر وا ، ئةو حالةتةش لـة كةربـةال ر  
يةكةم ليست بوو لة كةربةال، بةآلم لةبةر ئةوةي يةك ئةنداميان هةبوون، تةنها يـةك كـةس طةيشـتة ئـةوة،     

 .زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لَيذنةكـة  ، كة لةبةر رؤشنايي ثَيشنياري سةرؤكي هةرَيم، هةموار كرايةوة بة ثَيشنياري هةردوو 99ماددةي 
 و زؤرينةتان مواريقن لةسةري، دةخيوَينمةوة ئةوجا دةخيةمة دةنطدان، 

لكل كيان سياسى يف كوردستان تقديم قائمة خاصة بها تتضمن امساء مرشـحيها علـى   : املادة الثانية والعشرون
ء املرشحني من النساء ويتم ترتيب امسا%( 30)نطاق كوردستان ـ العراق على ان حتتوى على نسبة التقل عن 

بالشكل الـذي يضـمن لثيـل النسـبة املـذكورة للنسـاء يف الربملـان علـى ان اليقـل عـدد املرشـحني يف كـل قائمـة              
 .انتخابية عن ثالثة

كَي لةطةَل هةموار كردني ئةو ماددةيةية دةسس بَلند بكا  تكاية؟، رةرموون، كَي لةطةَلـدا نيـة؟ بـةس سـارا     
ليلين؟ كاكة مةوزوع رةرد نية، رةرد ثَيشرت دةنطمـان بـؤ داوة، مـاددةي    خان، بة زؤرينة قبول كرا، كاك خة

 .دواتر كاك شَيروان
 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :لَيذنة ثَيشنياز دةكا  ماددةي حةوتةمي ياساكة بةو شَيوةي خوارةوة دابرَيذرَيتةوة

شـــوَيين دةســـتةي بـــاآلي ســـةربةخؤي هةَلبذاردنـــةكاني كؤمســيؤني بـــاآلي ســـةربةخؤي هةَلبذاردنـــةكان  -1
عَيراق، دةطرَيتةوة، كة لة ياسـاكةدا هـاتووة بـؤ سةرثةرشـس كردنـي هةَلبذاردنـةكاني       -ثةرلةماني كوردستان
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عَيراق و، بةرَيوةبردنيان بة ثَيي ياساي كؤمسـيؤني بـاآلي   -خولي هةَلبذاردني سَييةمي ثةرلةماني كوردستان
 .9002ي ساَلي 11مارةهةَلبذاردنةكان، ذ

كؤميسؤني باآلي سةربةخؤي هةَلبذاردنةكان، بؤي هةية ئةو ثةير ةو و رَينمايانةي تايبة  بة خؤي ثيادة -9
عَيراق، بة جؤرَيك ناكؤك نةبَيت لةطةَل ئةو حوكمانةي كـة  -بكا ، بؤ هةَلبذاردنةكاني ثةرلةماني كوردستان

 .لةم ياسايةدا هاتووة
 
 

 (:زانا)خضربةر َيز قادر سعيد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :تعدل املادة الثامنة عشرة املضافة بالتعديل الثالث للقانون، و تصبح املادة السادسة املكررة و تقرأ كاآلتي

 :املادة السادسة املكررة
ن الـواردة يف  حتل املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات حمل اهليئة العليا املستقلة النتخابـات برملـان كوردسـتا   -1

هذا القانون، لالشراف على انتخابات الدورة االنتخابية الثالثة للربملان و ادارتها وموجب احكام قانون املفوضية 
 .9002لسنة  11العليا لالنتخابات رقم 

للمفوضــية العليــا املســتقلة لالنتخابــات تطبيــق االنظمــة و التعليمــات اخلاصــة بهــا علــى انتخابــات برملــان    -9
 .العراق، وما ال يتعارض مع االحكام الواردة يف هذا القانون-تانكوردس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، ضـونكة تةعـديلي تَيـدا نـةكراوة ئـةو      (تعـاد صـياغة  )بكرَيتـة  ( تعـدل )كاك شَيروان من ثَيم واية لة جياتي 
 .ياساية، باشة من شةرحي دةكةم ئَيستان كاك سةردار با راثؤرتي خؤي خبوَينَيتةوة

 :بةر َيز سردار صباح بؤزؤ هةركي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سةبارة  بة خاَلي دووةمي تايبةمتةند بـة مـاددةي حةوتـةمي هـةمواري ضـوارةمي تايبةمتةنـد بـة مـاددةي         
ي زيادكراو لة ياساي ئةجنومةنس نيشتمانيي كوردستان، بة ثَيي  هةمواري سَييةم، سـةبارة  بـة اليـةني    18

َلبذاردنةكان لة هةرَيمي كوردستان، لَيذنةكةمان ثَيي واية دةسـةآلتي سةرثةرشـس كردنـي    سةرثرشتياري هة
ي 115ي دةسـتووري هةميشـةيي عَيـراق نـةهاتووة، واتـة بـة ثَيـي مـاددةي         110هةَلبذاردنةكة لة مـاددةي  

ان هـةبَي،  دةستووري هةميشةيي عَيراق، لة دةسةآلتي هةرَيمة، ثَيويستة كؤمسيؤني باآلي هةَلبذاردني خؤمـ 
بؤية ئَيمة لة لَيذنةي كاروباري ناوةخؤ ثَيشـنيار دةكـةين، لـة ثـاش هةَلبـذاردني خـولي سـَييةم، ثةرلـةماني         
كوردستان دةبَي كؤمسيؤني خؤمان دروست بكةين، بةآلم لةبةر نةبووني كا  و ئةطةري دروست كردني ئةم 

ثَيشــنيار دةكــةين كــة كؤمســيؤني بــاآلي  كؤمســيؤنة لــةو كاتــةدا دةبَيتــة هــؤي دواخســتين هةَلبذاردنــةكان،   
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سةربةخؤي هةَلبذاردنةكاني عَيراق، سةرثةرشس ئةو هةَلبذاردنانة بكا ، تـاكو كؤمسـيؤني هـةرَيم دروسـت     
 :دةكرَيت، هةروةكو لة ثرؤذةي هةمواري ضوارةمي ياساي ذمارة يةك كة هاتووة بةم شَيوةي خوارةوة

ردنةكاني هةرَيمي كوردستان دروست دةكرَيت، كؤمسـيؤني بـاآلي   تاكو كؤمسيؤني باآل بؤ سةرثةرشس هةَلبذا
ــؤ سةرثةرشــس هةَلبذاردنــةكان، جيــاوازي ئَيمــة لةطــةَل      ســةربةخؤي هةَلبذاردنــةكان جَيطــاي دةطرَيتــةوة ب

باسي خولي سَييةممان نةكردية بؤ هةَلبذاردنةكان و بة شَيوازَيكي موتلةقي بةجَيي : لَيذنةي ياسايي ئةوةية
 .ةوة، سوثاسبهَيَلين

 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بؤ ئةوةي زياتر روونكردنةوة لةسةر ئةو مةوزوعة هةبَيت، ئةو ماددةيـة كـة ئيعـتريازي سـةرؤكي هـةرَيمي      
لةسةر بوو، زؤر موناقةشة كرا، لة لَيذنةي ياسايي و لَيذنةي ناوةخؤ، هةروةها لـة سـةرؤكايةتي، مـن لةطـةَل     

ي ئيعتريازةكـةي ببَيـنم و بـزامن هـةر مةوزوعـة كرايـةوة، لـة دانيشـتنَيكي         جةنابي سةرؤكين بة بـَي ئـةوة  
ــةي         ــرد و وجه ــةم ك ــةو مةوزوع ــي ئ ــةرَيم باس ــةرؤكي ه ــةنابي س ــةَل ج ــرت لةط ــةتين، ثَيش ــةرؤكي حكوم س
نةزةرةكةم باس كرد، كة ومت ئَيمة هَيشتا هةيئةي هةَلبذاردني سةربةخؤي تةشكيالمتان نيـة، قانونةكـةمان   

ئةو تةشكيالتةي لَيرة هةية بةشَيكة لة كؤمسيؤني بـاآلي هةَلبـذاردني ئيتيحـادي، كةواتـة ئـةو      هةية، بةآلم 
هةيئةتةي لَيرة هةية هي هةرَيم نية، ئيتيحادي عَيراقية، يةعين هةر ريدرالية، ئيمكانيةتيشـيان نيـة لـةو    

اويسـتيةكاني رةنيشـي   ثةلة ثةلةيةدا، تةشكيالتي هةيئةتةكـةي دروسـت بكـةين و سـتايف بـؤ دابنـَيني و ثَيد      
مانط زيـاتر، سـاَلَيكي بوَيـت، بؤيـة رةئيةكـة لةطـةَل جـةنابي سـةرؤكي حكومـةتين لـة            6بدةين، رةنطة لة 

رؤذي رابووردوودا بامسان كرد، رةئيةكة لةسةر ئةوة هاتةوة كة كؤمسيؤني باآلي هةَلبذاردن بة هةَلبذاردني 
بؤ ئةوةي وادةي هةَلبذاردن دوا نةكةوَيت، ضونكة ئةطةر  خولي سَييةم هةَلبستَيت، بؤ ئةوةي دوا نةكةوَيت،

وا بكةين و بَلَيني هي خؤمان هـةبَيت دةبـَي تةشـكيالتةكةي دابنـَيني، ئينجـا دةبـَي تةكنيكيـةن ثَيداويسـس         
ــة        ــرا ك ــةر ك ــاقي لةس ــة وا ئيتييت ــة رةئيةك ــاتَيكي زؤري دةوَي، بؤي ــةمووي ئيمكاني ــارة، ه ــةو ك ــانيان ب هةَلس

هةَلبذاردن بةو هةَلبذاردنة هةَلبستَيت، بةآلم ئاماذة بةوة بكرَيت كة بؤ ئةو جارةية، بؤيـة   كؤمسيؤني باآلي
لـة جيـاتي   : رةقةرةيةك ئيقترياح كراوة كة كاك شَيروان ئَيستا بؤتان ئةخوَينَيتةوة كـة لـة ثَيشرتشـدا دةَلـيَ    

ليـا املسـتقلة لالنتخابـات حمـل اهليئـة      حتـل املفوضـية الع  : لة عةرةبيةكة وا نووسراية: بَلَي ئةو جارةية، دةَلَي
العليا املستقلة النتخابات برملان كوردستان، الواردة يف هذا القانون، لالشراف على انتخابـات الـدورة االنتخابيـة    

، يةعين ئةو دةورةيـة  9002لسنة  11من قانون رقم  9من املادة  9الثالثة للربملان و ادارتها وموجب الفقرة 
يؤني باآل ثَيي هةَلدةسَس، سَييةمةكة تةحديد كراوة، ئةوة تةئكيدةكة بؤ ئةم جارةية، بؤ كة سَييةمة، كؤمس

ئةوة ثةرلةماني داهـاتوو بـة واجـييب خـؤي هةَلبسـتَيت بـؤ تـةواو كردنـي تةشـكيالتي لةطـةَل حكومـةتين            
َلبـذاردن لـة   تةبعةن و لةطةَل اليةنة ثةيوةنديدارةكان، بؤ دامةزراندني تةشكيالتي هةيئةي سـةربةخؤي هة 
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كوردسـتان، بـة ثَيـي ثـرؤذةي دةسـتوورين كـة لةوَيشـدا رةقةرةيـةك هةيـة، كؤمسـيؤني بـاآلي هةَلبـذاردني             
هةرَيم دادةمةزرَيت، سةربةخؤش دةبَيت، جا ئةطةر كةس ئيعتريازي لةسةر ئةوة نية و قابيلي موناقةشـةي  

يا املسـتقلة لالنتخابـات حمـل اهليئـة العليـا      حتل املفوضية العل :زؤر نية، جارَيكي تر عةرةبيةكة دةخوَينمةوة
، ضـونكة  العـراق -اجمللـس الـوطين لكوردسـتان   : تةبعـةن دةبوايـة بَلـَيني   املستقلة النتخابـات برملـان كوردسـتان،    

الواردة يف هذا القانون، لالشراف على انتخابـات الـدورة االنتخابيـة الثالثـة للربملـان و      هَيشتا تةعديل نةكراوة، 
، لـة ناحيـةي ئـةوةي كـة ئايـا دةكـرَي       9002لسـنة   11من قانون رقم  9من املادة  9ب الفقرة ادارتها وموج

، ئةوة مةوزوعَيكة، ثـَين ئـةوةي كـاك شـَيروان قسـة      الوطينلَيرة بنووسرَي ثةرلةمان كوردستان يان جملس 
 .نوري.نوري داواي قسةي كردووة لةطةَل كاك عةوني، رةرموو د.بكا ، كاك د

 :ي مجيل تاَلةبانينور.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ي قـانوني هةَلبـذاردني ثةرلـةماني هـةرَيمي كوردسـتان، مـن       (2)لة كاتي تاوتؤكردني ئةم ماددةية، مـاددةي  

حتصـيل حاصـلة،   : ثَيشنيازي ئةوةم كرد كةوا ئـةم ماددةيـة زيادةيـة و ثَيويسـت ناكـا ، وةكـو ضـؤن ئـةَلَيني        
ةتان ثَيكرد، تا ئَيستا قانونَيكي تايبة  بة دةستةي هةَلبذاردنةكان بـؤ هـةرَيمي   ضونكة وةكو جةنابتان ئاماذ

كوردستان دانةمةزراوة، ئةم دةستةي كة هةية بةشَيكة لة كؤمسيؤني باآلي هةَلبذاردنةكان لة عَيراق، ض بـة  
ةي ئَيـرة،  ، لةبـةر ئـةم دةسـت   9002ي سـاَلي  11، يا بـة ثَيـي قـانوني ذمـارة     9009ي ساَلي 29ثَيي قانوني 

، ثَيويسـت ناكـا    9002ي سـاَلي  11حوكمةكاني قانوني هةَلبـذاردني بةغـدا جَيبـةجَي ئـةكا، واتـة قـانوني       
ئَيمة لَيرةدا بَلَيني كؤمسيؤني بةغدا جَيطاي دةستة ئةطرَيتةوة، ضونكة ئـةوة حـوكمي قانونـة، ثَيويسـت بـة      

رؤذ، كـةوا ئَيمـة خؤمـان لَيـرة ثةســندمان      وتنـةوة ناكـا ، بـة تايبـةتي ئـةوة ئةبَيتـة ثَيشـينةيةك بـؤ ثاشـة         
دا، لـة  9002ي سـاَلي  11كردووة كة كؤمسيؤني بةغـدا سةرثةرشـس بكـا ، جطـة لـةوةش هـةر لـة قـانوني         

بر طةي يةكةمدا دةَلَي، كؤمسيؤن بنةما و رَينماي هةَلبذاردن و رَييتراندؤمي ئيتيحادي و هةرَيمي لة هـةموو  
دةبَيت كؤمسيؤن سةرثةرشس هةموو ئـةو هةَلبـذاردن   : طةي دووةمدا دةَلَيعَيراقدا دادةنَيت، هةروةها لة بر 

و رييتراندؤمانة لةسةر ئاسس عَيراق و هـةرَيم و ثارَيزطاكـان دةكـا ، كةواتـة ئـةوة حـوكمي قانونـة، لةبـةر         
ر ئةوةي كةوا ئَيمة قانونَيكي تايبةتي بة خؤمانـةوة نيـة، ثَيويسـت ناكـا  ئَيمـة ئـةو حوكمـة قانونـة بةسـة         

ــَي بكــةين يــان نةيكــةين؟، زؤر      خؤمانــدا بســةثَييَن كــة كؤمســيؤن سةرثةرشــس دةكــا ، ئايــا قــانون داواي ل
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عةوني رةرموو
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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كة باسي ئةوة دةكـا ، كـة كؤمسـيؤني بـاآل لـة      نوري تاَلةبانيمة، ضونكة ياسا.من بة ثَيضةوانة لةطةَل رةئي د
كوردســتان دادةمــةزرَي، بــةآلم هــةتا ئَيســتا دانةمــةزراوة، لةبــةر ئــةو ســةبةبةي ئيعتيمــاد دةكــةين لةســةر    
كؤمسيؤني باآلي عَيراقي، ئةوة نوقتةي يةكةم، دووةم سةبارة  بـة مـةوزوعي ثةرلـةمان كـة ناوةكـة ببَيتـة       

ــتان و  ــتمانيي كوردس ــةمي قانونةكــة كــة     ئةجنومــةني نيش ــاددةي يةك ــة م ــت، نــةخَير، ئَيمــة ل ــؤي بَي ــو خ ةك
ثةسةندمان كرد، دةنطمان لةسةر ئةوةيدا كة بووة ثةرلةماني كوردستان، واتة لة ماددةكاني دوايي هةمووي 

 .دةبَي ببَيتة ثةرلةماني كوردستان لة جياتي ئةجنومةنس نيشتمانيي كوردستان و، زؤر سوثاس
 :ةمانبةر َيز سةرؤكي ثةرل

موالحةزةي دووةمت راستة، ماددةي يةكةمين كاك رورسة  ثَيشاني دام، كة مادةم نووسراية و دةنطمان بؤ 
 .داوة كة ثةرلةماني كوردستانة، دواتر دةبَي بة هةمان شَيوة وا بَيت، راستة، كاك جةعيتةر رةرموو

 
 :معروف مصطفى بةر َيز جعيتر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
طةيشتين بضووك هةية لة نَيوان ئـةوةي لَيذنـةي ياسـايي و ئـةوةي لَيذنـةي نـاوةخؤ، ئةطـةر        خؤي يةك تَينة

ئةوةي لَيذنةي ناوةخؤ بكةينة بةرنامـةي كارةكـة، باشـرتة لـةوةي لَيذنـةي ياسـايي، ضـونكة ئـةوةي لَيذنـةي          
ي زيـاتري داوة،  ياسايي تؤزَيك وازيح نية، بة ئيزارةي جةنابتةوة، بةس ئةوةي لَيذنةي ياسايي كة شـةرحَيك 

ضــونكة دةرةوةي ثةرلــةمان كــة ئةخيوَينَيتــةوة، هــي نيهايةتةكــة بــة باشــي تَيناطــا ، بــةس ئــةوةي لَيذنــةي  
 .ناوةخؤ بةباشي تَيدةطا ، بة ئيزارةي جةنابتةوة، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 كاك شَيروان ثَين ئةوةي بدةينة دةنطدان رةرموو ض موالحةزة  هةية؟
 :شَيروان ناصح حيدةريبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
نـوري  .بةراسس قسةكاني من براي بةر َيزم كاك عةوني كردي، بةآلم بة نيسبة  قسةي ئةو بـةر َيزةم كـاك د  

راستة تةتبيق دةكـرَي لةسـةر    11كردي، بةراسس منين لةطةَل رةئي ئةو نيمة، ئةوةلةن ئةو ياساي ذمارة 
، بـةو سـنوورةي ئَيمـة ثَيـي     11، بةآلم ئَيمة ثابةند نني بة هةموو بر طةكاني مـاددةي  هةَلبذاردنةكاني ئَيمة

ثابةندين كة لةطةَل قةوانيين ئَيمة تةعاروز نةكا ، ئةي بؤ ئَيستا كؤمسيؤني بـاآل ئينتيـزاري ئـةوة دةكـا ،     
وونةكاني بـراي  ئَيمة ياسايةكةي بؤ ثةسند بكةين، تةسليمي دةسس بكةين، بؤية مـن بةراسـس لةطـةَل بؤضـ    

نوري نيمة، ئَيمة ثَيويستيشة ياساي تايبةتي هةَلبذاردمنان هـةبَي، راسـتة ئَيسـتا ياسـايةكمان     .بةر َيزم كاك د
هةية، بةآلم رةنطة تةعديالتةكي زؤري لةسةر كرابَي، زؤر هةموار كرابَيتةوة، لةهةمان كاتـدا لةطـةَل ياسـاي    

كـةَل بـووة، ئيمكـان هةيـة لـة ئاينـدةدا ئَيمـة ئةوانـة هـةمووي          بةر َيوةبردني ئين و كارةكـاني ثةرلـةمان تيَ  
 .كؤبكةينةوة و ياسايةكي ثوختةي لَي دةربضَي و، زؤر سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك سةردار رةرموو
 :بةر َيز سردار صباح بؤزؤ هةركي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اسـي ئـةوةي كرايـة كـة سةرثةرشـس لـة هةَلبذاردنـةكاني        راستة لة ياساي ميتةوةزيةي هةَلبذاردني عَيراق، ب

ثارَيزطاكان و ئةقاليمةكان دةكرَي، بةآلم ئَيمة ثابةنـد نـني بـةو قةوانينـةي كـة لـة عَيـراق دةرضـووة، وةكـو          
دةستوور تةحديد دةكا ، دةسةآلتةكاني ئَيمة ضةندة و دةسةآلتي حكومةتس ئيتيحادي ضـةندة، لـة مـاددةي    

: دةَلـيَ  115ةسري نةهاتووة كة ئةوان سةرثةرشس بكةن، لةبةر ئـةوةي لـة مـاددةي    لة سةالحياتي ح 110
هةر ئـةوةك كـة لـة سـةالحياتي حةسـري نـةهاتووة، و موشـتةرةك نةهاتيـة، سـةالحياتي هةرَيمـة، مـاددةي            

 ، واتة ئةوة سةالحياتي خؤمانة، كؤمسيؤني باآلي هةَلبذاردنةكاني عَيراق، كؤبوونةوةمشان كـرد و زؤر 115
لةسـةر قسـةكاني شـَيخ    : طيتتوطؤمان لةسةر ئةو بابةتة كرد، ئةوان هاتنة سةر رةئـي ئَيمـة، ئـةوة يـةك، دوو    

، لـة هـةردوو حاَلـة  كـة تَييـدا بـَي يـان        الدورة الثالثـة : جةعيتةر، بةراسس ئَيمة ثَيمان واية كة زيادة بَلَيني
بذاردنــةكاني عَيــراق، سةرثةرشــس ئــةو  تَييــدا نــةبَي، ئــةوة تــةنها لــةبؤ ئةوةيــة كــة كؤمســيؤني بــاآلي هةلَ  

هةَلبذاردنانة دةكا ، تاكو كؤمسيؤني خؤمان دروست دةكـرَي، كةواتـة هـةر كاتَيـك ئـةو كؤمسـيؤنة دروسـت        
بكرَيت، ئيدي ئةوةي عَيراق سةرثةرشس ناكا ، ئةوةي خؤمان سةرثةرشس دةكـا ، واتـة لَيـرةدا زيـادة، لـة      

، الـدورة الثالثـة  : ، ئَيستا ئَيمة جارَيكي هاتينةوة و دةَلـَيني ورة الثانيةالد: تةعديلي سَييةمين ديسان دةكرَي
 .ثَيم واية ئةوة شتَيكي زيادة و لةطةَل رَيزمدا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك زانا، رةرموو

 (:زانا)خضربةر َيز قادر سعيد 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مـان كـرد، جـةنابت ئَيسـتا باسـي      ( 9002) ي ساَلي(11)ذمارة ياساي ئَيمة لة ر اثؤرتي ليذنةي ياسايي باسي
رةقةرةي ضواري ياساكة ئةكةيت، لة ماددةي دووةم بةتةنها، ئَيمـة هـةر رةقـةرةي ضـواري مـاددةي دوومـان       

ئَيسـتا ئـةوة ثَيشـنيارَيكي نوَييـة،     ( وما اليتعارض مع احكام هذا القـانون ) ناوَيت، سةرجةم ياساكةمان ئةوَيت
ن باستان كرد، ئَيمة لةليذنةي قانوني ئةوةي كة ثَيشـكةمشان كـرد و ئيتييتاقمـان لةسـةري كـرد،      كة جةنابتا

، بؤيـة ئـةوةي كـة ئَيسـتا جـةنابت خوَيندتـةوة و       9002ي سـاَلي (11)سةرجةم قانونةكة بوو، ياسـاي ذمـارة  
ي لةطـةَل بكـةين،   باسي رةقةرةي ضوار  كـرد، ثَيشـنيارَيكي نوَييـة، دةبـَي وةكـو ثَيشـنيارَيكي نـوَي تـةعامول        

 .ئةطينا ر اثؤرتي ليذنةي ياسايي نية، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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من ثَيم وانية، خؤي عةينةن شتة، هةردووكيان هيض رةرقَيكي وايان نية، بؤية كاك زانـا ئـةوة ثَيشـنيارَيكي    
هةَل ئةسَيت بة ئيشراف وئيدارةو كؤميسيؤني باآلي هةَلبذاردنةكان ) نوَي نية، بةآلم لةو رةقةرةيةدا دةَلَيت

 .، ئةوةية، رةرموو كاك شَيروان(جَيبةجَي كردني هةَلبذاردنةكان، لة هةرَيمي كوردستان و لة ثارَيزطاكانين
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ماددةي دوو، دواين بَيينة  من تةسةور ناكةم رةرقَيكي وا هةبَيت، ئَيمة ئةطةر بةنيسبة  رةقةرةي ضواري

خــوارَي، زؤر تــةبيعي و زؤر ئاســايية، مةســةلةكة تةنســيق و هاوكارييــة لــةنَيوان نووســينطةي هــةرَيم و         
ــة          ــتطريي ل ــة ثش ــة ئَيم ــة، بؤي ــوجييب ئةوةي ــَيني م ــة، بَل ــدا ني ــري تَي ــتَيكي ت ــيض ش ــداد، ه ــينطةي بةغ نووس

 .ثَيشنيارةكةي سةرؤكايةتي ئةكةين، زؤر سوثاس
 :سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 

 .دكتؤر ناصح، رةرموو
 :رمضانناصح غيتور . بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر اسس ئةو ثَيشنيارةي كة جةنابت كرد  بؤ ئةو رةقةرةية، ئةوة شتَيكي باشة كة بكرَيـت، ضـونكة ئةمـة    

تةئكيـدمان كـردووة، لـةماددةي    تةئكيدة بؤ ئةم رةقةرةية، بةآلم لة كؤتايي ماددةكةدا ر استة ئَيمـة لـةوَين   
لـة كؤتاييةكةيـدا وتوومانـة هـةر     ، (اليعمل بأي نص قانوني او قـرار يتعـارض مـع احكـام هـذا القـانون      )  19

شتَيك لةطةَل قانونةكـةي ئَيمـة تـةعاروز بَيـت، ئَيمـة ئامـادة نـني جَيبـةجَيي بكـةين، كةواتـة ئَيمـة ثابةنـد             
ثَيشـنيارَيك كـرا كـة باسـي دةسـتةي هةَلبـذاردني خؤمـان         دةبني بةوةي خؤمانـةوة، بةنيسـبة  ئـةوةش كـة    

بكرَيت، من ثَيم واية لَيرة ثَيويست ناكا ، ئَيمـة ئـةوة ئيزارـة بكـةين، ضـونكة لَيـرةدا ئةمـة وازحـة، ئةمـة          
باسي ئةم هةَلبذاردنة ئةكا ، باسي هةَلبذاردني ذمارة سَي ئةكةين، بؤية ثَيويست ناكا  ئةوةي كة ثَيشـنيار  

 .زامن ليذنةي ناوخؤ بوو، كة ئيستييتساري ئةو مةوزوعةيان كرد، زؤر سوثاسكرا، واب
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دكتؤر نوري، رةرموو
 :نوري مجيل تاَلةباني. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ي هـةرَيمي  واديارة ئةو برادةرانة، لةمةبةسس من حاَلي نةبوون، من باسي ئةوةم نـةكردووة كـةوا ثةرلـةمان   

كوردستان، ناتوانَيت كةوا دةستكاري ئةو قانونة بكا ، ضونكة ئةو قانونة قانونَيكي حةسري نية، من باسـي  
، حوكمــةكاني ئــةو قانونــة لَيــرة جَيبــةجَي 9002ي ســاَلي (11)ئــةوةم كــردووة، كــة بــةثَيي قــانوني ذمــارة 

ة ئــةوةي كــة ئــةو قانونــةي لةهــةرَيمي ئــةكرَيت، بــةآلم لةهــةمان كاتيشــدا، بــةحوكمي قــانون ثَيويســتة ئَيمــ
ــي          ــةند كردن ــَين ثةس ــةتي ث ــؤي لةبريي ــة  خ ــاك ررس ــةنابي ك ــت، ج ــةجَي بكرَي ــة، جَيب ــتاندا هةي كوردس
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دا، ئــةو كاتــة مـن ســةرؤكي دةســتةي  9009هـةمواركردني قــانوني هةَلبـذاردني هــةرَيمي كورســتان لةسـاَلي    
كـرد كـةوا قـانوني هةَلبـذاردني ثةرلـةماني كوردسـتان       هةَلبذاردنةكان بووم، هامتـة ثةرلـةمان، لَيـرةدا داوام    

، ريعلةن ئـةو قانونـةش   9009ي ساَلي (29)هةموار بكرَيت، بؤ ئةوةي كةوا بطوجنَيت لةطةَل قانوني ذمارة 
هةموار كرا، لَيرة كةمن باس لةوة ئةكةم، لةبةر ئةوةي كةوا حوكمي ئـةو قانونـة لَيـرة جَيبـةجَي ئـةكرَيت،      

بةشَيكة لـةو كؤميسـيؤنة بـةحوكمي قـانون، دةسـتةي هةَلبـذاردني هـةرَيمي كوردسـتان          دةستةي هةَلبذاردن
 .جَيبةجَي ئةكا ، زؤر سوثاس 9009و ر ينماييةكاني ساَلي  9002ي ساَلي (11)قانوني ذمارة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةو (عة من املادة الثانيةفقرة الرابالوموجب ) خؤي ئةو رةقةرةي كة سةرؤكايةتي ئيقرتاحي كردووة، دةَلَيت
رةقةرةية باس لةوة ئةكا ، كة كؤميسيؤني باآل هةَلدةسـتَيت بةئيشـراف لةسـةر هةَلبذاردنـةكاني هـةرَيم و      
ثارَيزطاكان بةهاوكاري لةطةَل ئؤريسةكةي خؤي، ئيدارةشـي ئـةكا ، بؤضـي تةحديـدةن وا دةَلـَيني؟، زؤر لـة       

مــةوادي تةشــكيال  هــيض ثةيوةنديــةكي بةئَيمــةوة نيــة،   دا هــاتووة،(11)مــةوادي تــر لةقانونةكــةي ذمــارة 
كؤميسـيؤني بـاآلي سـةربةخؤ ر يكخراوَيكـي ثيشـةيي      ) خاَلَيكي تر مةسةلةن لَيرةدا لة ماددةي دووةم دةَلَيـت 

حكومية، موحايدة وا دةكا  كةوا هةموو دةق و قةواعيدَيك دادةنَيـت بـؤ هةَلبـذاردن و ئيسـتييتتايةكان، لـة      
، ئَيمــة لــة ثــرؤذةي دةســتووري خؤمانــدا هــاتووة،  (رَيزطاكــان و هــةموو ناوضــةكاني عَيــراقهةرَيمــةكان و ثا

كؤميسيؤنَيكي سةربةخؤي بؤ هةَلبذاردن دادةمةزرَيت، كةواتة ئَيمـة لَيـرةدا بَلـَيني هـةموو قانونةكـة، ئـةوة       
َيرةدا، ماناي واية تةنيتيز ئةبَيت ل 9002ي ساَلي (11)ثابةند دةبني بةو ماددةيةش، كة ئةو قانونةي ذمارة

ئةوان تا دونياش ماوة بؤيان هةية بةو قةرارةي ئَيمة، ئةطـةر هـةمواري نةكةينـةوةو نـةيطؤر ين كـار بكـةن،       
بؤية من ثَيم باشة ئةو رةقةرةية بَلَيني و تةحديدي بكةين، كة ئيشـرارةكةية، ئـةو تةرصـيالتةي كـةوا لـة      

ةية، بة ئيستيتتاية، بـة هةَلبذاردنـة بـؤ خؤيـان دةريـان      قانونةكةدا هاتووة، زؤربةي عيالقةي بةخؤيانةوة ه
كردووة، و دووةمين ئةوة دةسةآلتي ئيتيحادي حةسري نية، قانوني برَيمةر ئيلغا كراوةو بووة بةو قانونة، 
ئةو قانونـةش بؤمـان هةيـة، ئـةوةي لةطـةَل دةسـةآلتي خؤمانـدا بطـوجنَي وةري بطـرين و هـةمواري بكـةين،            

خؤمان دةربكةين، ئَيمة لةو حاَلةدا دةَلَيني كؤميسيؤن دةتوانَي ئةو شتانةي كةبامسان  بؤمشان هةية، قانوني
كرد بيكا ، بةآلم ئةو رةقةرةي كةبامسان كرد، تةحديدةن بؤ ئةوةية كة ثابةند نةبني بة مةوادي تر كةلة 

توورمان دةبَيــت، قانونةكـةدا هــاتووة، ر ةنطـة لةطــةَل بةرذةوةنـدي وداهــاتووي ئَيمــةدا ثـاش ئــةوةي كـة دةســ     
دةمانةوَي كؤميسيؤني هةَلبذاردني سةربةخؤمان هةبَيت نةطوجنَيت، بؤية مـن داوا دةكـةم موقتةرةحةكـةي    
ســةرؤكايةتي كةلةاليــةن هــةردوو ليذنةكةشــةوة ثشــتطريي لــَي كــرا، خبوَينرَيتــةوةو بيخةينــة دةنطدانــةوة،    

 .رةرموو كاك كةريم
 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل

 .رؤكي ثةرلةمانبةر َيز سة
 :ماددةي حةوتةم بةو شَيوةية دادةر َيذرَيتةوة
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كؤميســـيؤني بـــاآلي ســـةربةخؤي هةَلبذاردنـــةكان، شـــوَيين دةســـتةي بـــاآلي ســـةربةخؤي هةَلبذاردنـــةكاني  
عَيراق دةطرَيتةوة، كة لةياساكةدا هاتووة، بؤ سةرثةرشـس كردنـي هةَلبذاردنـةكاني     –ثةرلةماني كوردستان 

( 9)عَيراق، بةر َيوةبردنيان بةثَيي حوكمـةكاني بر طـةي    -ني سَييةمي ثةرلةماني كوردستان خولي هةَلبذارد
 .9002ي ساَلي (11)ي ياساي كؤميسيؤني باآلي هةَلبذاردنةكان ذمارة(9)لةماددةي 

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ئَيستا بةعةرةبي دةخيوَينمةوة

العـراق،   –العليا املستقلة لالنتخابات حمـل اهليئـة العليـا املسـتقلة النتخابـات برملـان كوردسـتان        حتل املفوضية 
( 9)الواردة يف هذا القانون لالشراف على انتخابات الدورة االنتخابية الثالثة للربملـان وادارتهـا وموجـب الفقـرة     

 .9002لسنة ( 11)من قانون رقم ( 9)من املادة 
 
 

 :ةرلةمانبةر َيز سةرؤكي ث

عَيــراق ئــةوة دةخةمــة  –لــة كورديةكــةدا كةلــةم ياســايةدا هــاتووة، لةعةرةبيةكــةش ثةرلــةماني كوردســتان 
دةنطــةوة، كَيــي لةطةَلدايــة بادةســس بَلنــد بكــا  تكايــة؟ رــةرموون كَيــي لةطةَلــدا نيــة؟ بــةس كــاك زانــا، بــة   

ة يةكـةم و دووةمـي هةيـة، بـةس     زؤرينةي دةنط رةرموون بؤ ماددةي دواتر، هـةر بـؤ تةئكيـد ئـةو ماددةيـ     
ئةوانةي نةطؤر اوة، بؤية ثَيويست ناكا  بيخةينة دةنطدانةوة، ضونكة وةكـو خؤيـان ماونةتـةوة، بـؤ مـاددةي      

 .دواتر
 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ي كردووة، بةم شَيوةي خوارةوة دار َيذراوةماددةي دواتر ماددةيةكي نوَيية، كة بةر َيز سةرؤكي هةرَيمي كوردستان ثَيشنياز

كؤميسيؤني باآلي سةربةخؤي هةَلبذاردنةكان، ئةو ناكؤكي و ر ةخنانة دةبينَيـت كـة لـةكاتي ئامـادة كـردن و جَيبـةجَي       : يةكةم
 .كردني ر َيكارةكاني هةَلبذاردن دَينة ثَيشةوة

ةبَيـت بـة بينـيين ئـةو ر ةخنـةو تانووتانـةي كـة بـؤالي ر ةوانـة          دادطاي ثَيداضوونةوةي هةرَيمي كوردستان تايبةمتةند د: دووةم
 .دةكرَين، لةاليةن دةستةي هةَلبذاردنةكان، يان تاكة كةسان يان ئةو قةوارانةي كةوا زةرةرمةند بوون لة بر يارةكاني دةستة

 (:زانا)خضربةر َيز قادر سعيد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة املضافة

فوضية العليا املستقلة لالنتخابات النظر يف اخلالفات واالعرتضـات الواقعـة خـالل اعـداد وتنفيـذ      تتوىل امل: اواًل
 .اجراءات االنتخابات
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ختتص حمكمة لييز اقليم كوردستان بالنظر يف اعرتاضات والطعون احملالة اليها من قبل هيئة االنتخابـات او  
 .ئةاالفراد او الكيانات املتضررة من جراء قرارات اهلي

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ئَيمة لةطةَل دةقي ماددةكةين و تةئيدي ئةكةين، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك سةردار، رةرموو
 :بةر َيز سردار صباح بوزؤ هةركي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ارـة بكرَيـت، بـةناوي مـاددةي زيـاد كـراو، بـةَلكو هـةوَل بـدرَيت          ئَيمة لةطةَل ئةوةدا نني هيض ماددةيـةك ئيز 

لةياساكة لة ماددةكاني هاوشَيوة، بةزياد كردني بر طةكان جَيطاي بؤ بكرَيتةوة، ثَيمان وابـَي ئـةو مـاددة زيـاد     
كراوة، يان حةتا ماددةي دووبارةش، ئةمانة بر َيك سةر لَيشـَيوان دروسـت ئـةكا ، لةاليـةن ئـةو كةسـةي كـة        

 :ةخيوَينَيتةوة، بؤية ئَيمة ثَيشنيارمان بةو شَيوةيةئ
سةبارة  بةخاَلي سـَييةمي تايبةمتةنـد بـة بابـةتي سـكاآلكان واليـةني تايبةمتةنـد بـة وةرطرتنيـان          : ضوارةم

( 1)ياسـاي ذمـارة  ( 38)ليذنةكةمان، لةطةَل هةردوو ثَيشـنيارةكةية، ثَيشـنيارين دةكـةين كـةوا لـة مـاددةي       
 :ةوة، بةم شَيوةي خوارةوةجَيطاي بؤ بكرَيت

 :38ماددةي 
 .بر طةي يةكةمي ماددةكة هةر خؤي هةبووة، ئَيمةش وةكو خؤميان نووسيوةتةوة

كؤميسيؤني باآل بؤ سةرثةرشس كردني هةَلبذاردنةكاني هةرَيمي كوردستان، بؤي هةيـة ئةجنامـةكاني   : يةك
ئةطةر سةنَيندرا كة رَيَل يان يارييةكي كاريطةر هةَلبذاردن لةهةر سةنتةرَيكي هةَلبذاردن ثووضةَل بكاتةوة، 

 .بةئةجنامةكاني هةَلبذاردن كراوة
ناكؤكيــةكان و نار ةزاييــةكان كــاتَي كــة ئامــادة دةكــرَين، جَيبــةجَي كردنــي ر َيكارةكــاني هةَلبذاردنــةكان   : دوو

 .َينكؤميسيؤني باآل بؤ سةرثةرشس كردني هةَلبذاردنةكاني هةرَيمي كوردستان سةيري دةكر
دادطـاي ثَيداضـوونةوةي هـةرَيمي كوردسـتان تايبةمتةنـد دةبَيـت، بةسـةيركردني ئـةو نـار ةزايي و تانـة           : سَي

لَيدراوةكان كةلةاليةن كؤميسـيؤني بـاآل بـؤ سةرثةرشـس كردنـي هةَلبذاردنـةكاني هـةرَيمي كوردسـتان بـؤي          
يارةكـاني كؤميسـيؤني بـاآل بؤسةرثةرشـس     ر ةوانة دةكرَين، يان ر استةوخؤ لةاليةن زيان لَيكةوتووةكان لـة بر  

 .كردني هةَلبذاردنةكاني هةرَيمي كوردستان بؤ دةنَيردرَيت
َيهةَلضوونةوة لةبر يارةكاني كؤميسيؤني باآل بـؤ سةرثةرشـس كردنـي    ت( استئناف) هةَلضوونةوة واتة تَي: ضوار

ــوونةوةي هــ     ــاي ثَيداض ــةن، دادط ــتان لةالي ــةرَيمي كوردس ــةكاني ه ــة   هةَلبذاردن ــت، ك ــتان دةبَي ةرَيمي كوردس
 .بر يارةكاني كؤتايي دةبَيت
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك شَيروان، رةرموو
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيشةكي براي بةر َيزم كاك سةردار تةئيـدي ئـةو مـاددةي كـردووة، كـة لةليذنـةي ياسـايي بـووة، ئَيسـتا ئـةو           

ــؤي بــوو، ئةمــة يةكــةم    مــاددةي ــاددةي : دووةم: كــة خوَينديــةوة بةثَيضــةوانةي ر ةئيةكــةي خ بةنيســبة  م
زيادكراو و ماددةي دووبارة، حةز ئةكةم ئةو تةوزحيةي بدةمَي، ئةطةر تةماشاي دةليلي تةشريعاتي عَيراقي 

رة ئيزارـة بكرَيـت،   بكةين، زؤر تةبيعية ماددةي زياد كـراو ئيزارـة بكرَيـت، زؤريـن ئاسـايية مـاددةي دووبـا       
سةبةبةكةشي يةك سةبةبة، نايانةوَيت تةسةلسولي مةوادي ئةصَلي قانونةكة دةستكاري بكرَيـت، مةسـةلةن   

لة قانونَيكي دياريكراو، تؤ زؤر ئاسايية بَلَييت ماددةي دووبـارة، بةتايبـة  ئـةو نةصـةي      39دةَلَيت ماددةي 
ــةبوو، زؤ     ــرت ه ــةوةي ثَيش ــةَل ئ ــدي لةط ــة ثةيوةن ــازة ك ــةوةي    ت ــؤ ئ ــادكراو ب ــاددةي زي ــت م ــة بَلَيي ر تةبيعيش

تةسةلسولي تةشريعي مةوادي قانونةكة تَيك نةضَيت، بؤية بةقةناعةتي خـؤم صـياغةكةي ليذنـةي قـانوني     
زؤر لةجَيطاي خؤيـةتي، بةنيسـبة  ئـةوةوة، لـة زمـين دةسـةآلتي خؤمشانـة مةسـةلةي موزارـةو مكـررة كـة            

 .كوردستان دةرضووة بةو شَيوةية، زؤر سوثاس دايبنَيني، دةيان ياساش لةثةرلةماني
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك شةوقي نوقتةي نيزامي هةية، رةرموو
 :بةر َيز شوقي حسني ابراهيم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ر زؤ........( للمفوضية العليا املسـتقلة لالنتخابـات تطبيـق االنظمـة    ) دووةم نةخوَينرايةوةو نةدراية دةنطدان

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ديارة كاك شةوقي يان لة قاعةكة نةبوويت، يان قسة  ئةكرد، باشة ئَيستا كَي ئةيةوَيت قسة بكا  تـا نـاوي   
 .بنووسم، رةرموو كاك حممد رةرةج

 :بةر َيز حممد ررج ا د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة ئيزارـةي مـةوادمان كـردووة، يـان دووبـارةي مـةوادمان       من وا ئةزامن ثَيشرت شس وامان كـردووة، كـ  : يةكةم
ي (11)كردووة، بةس لَيرةدا ثرسيارَيكي تر دَيتة بةردةم، ئايا ئةو جيهةتةي كةخاوةني ئـةم ياسـاية، ذمـارة   

، ر ازي ئةبَيت بة تةجزيئة كردني انتيقاي مةوادي ياساكةي، كة دَيت سةرثةرشس ئـةكا ، ئـةم   9002ساَلي 
دوو نووســيويةتي و ضــوار ئيشــي بــؤ خــؤي دانــاوة، بــةآلم ئَيمــة تــةنها ئيشــرارةكةمان          لَيــرة لــةماددةي  

ئةوةي كاك شَيروان وتي ئيزارةكة تةواوة، بـةآلم لَيـرةدا هـاتووة، لـة مـاددةي ضـوارةم،       : هةَلبذاردووة، دووةم
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وة هةيـة،  كةثةيوةنـدي بـةوة  ( البت يف الشكاوي والطعون عن طريـق هيئـة قضـائية لييزيـة    ) ثَينجةمي     
يةعين ئةطةر ئيزارةكة نةهاتاية، ئةوة تةواوة كة ئيزارة بكرَيت بةس مادام لَيرةدا هاتووة، ئةبَي ناوَيكي لَي 
بنَيني، مةسةلةن ئةوة لة سةآلحيةتي ئَيمة بَيت، يان شتَيكي تـر يـةعين ئةطـةر نةهاتايـة، ئيزارةكـة تـةواو       

 .مة بكرَيت، زؤر سوثاسئةبوو، بةس مادام هاتووة، ئةبَي موعالةجةيةكي ئة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك حممد رةرعة ، رةرموو
 :بةر َيز حممد ررعت عبدالر ن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثَيشنيار ئةكةم ماددةي دوو، لةباتي ئةوةي دادطاي ثَيداضوونةوةي هةرَيم نار ةزايي وطلةييةكان بضَيتةوة 

طاي ثَيداضوونةوةي ريدرالي لةبةغداد، ضونكة وةكو هةموو ئـةزانني وةزيـري   بةردةمي بطَير درَيتةوة بؤ داد
داد ضةند جارَيك لة رؤذنامةكاندا طلةيي لـةوة كـردووة، كـة حزبـةكان تةئسـرياتيان هةيـة، لةسـةر سـوَلتةي         

شـرتة، زؤر  قةزائي، بؤ ئةوةي ئةو شكة نةهَيَلني لة كوردستاندا، بةر ةئي من بطةر َيتةوة بؤ دادطاي ريدر الي با
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عادل نوقتةي نيزامي هةية، رةرموو
 :بةر َيز عادل حممد امني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثَيم واية بازمانداوة بةسةر هةندَيك لةو بابةتانة، بةر اسس هةندَي ئيعرتازي سةرؤكي هةرَيم هةية، كة ثَيشـرت بـاس لـةوة    

ــرة ــدان و    ) ئــةَلَيت 35لــة مــاددةي  ئــةكا ، لَي ليذنــةي ناوةنــدي هةَلبذاردنــةكان ئــةو كؤنووســة دةخةنــة ر وو دةربــارةي دةنط
هاوثَيضي طشت بةَلطة تايبةتيةكان دةربارةي ثرؤسةي هةَلبذاردنةكة، كة دةخيةنة زةررَيكةوةو بةمؤري خؤيـان مـؤري دةكـةن،    

بؤ كؤميسـيؤني بـاآل   ) ةَلبذاردنةكان، ئةمة جارَي ئيعرتازَيكيةتي، ئةَلَيتنةك بؤ دةستةي ه( ثاشان دةينَيرن بؤ كؤميسيؤني باآل
( هاوكـا  ثَيشـنيار دةكـةين، يـةعين سـةرؤكي هـةرَيم ثَيشـنيار دةكـا         ) ، لةدواي ئةوة ئـةَلَيت (نةك بؤ دةستةي هةَلبذاردنةكان

ــَي دةســتةواذةي  ــرةدا مــاددةي   35، لةهــةمان مــاددةدا، واتــة  (دةربــارةي ئةجنامــةكاني دةنطــدان )دةَل ــا ،  19كــةوابزامن لَي دةك
، نـةك باسـي ئيعرتازاتـي مةحكةمـةي تـةمييز، ئـةو دوو شـتة باسـي لَيـوة نـةكرا،           (دةربارةي ذمـاردني دةنطـدان  )بطؤر درَيت بؤ 

 .يةعين ئةوة ئيعرتازي سةرؤكي هةرَيمةو دوو بابةتة، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك شَيروان، رةرموو
 :شَيروان ناصح حةيدةري بةر َيز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر بـةووردي ضـووينة نـاو مةسـةلةكان، موناقةشـةيةكي زؤريشـمان كـرد لـة          35ئَيمة بةنيسـبة  مـاددةي   
ليذنةي ياسايي، تةنها تةالعوب بة ئةليتازةو هيضي تر نية، بؤية بةثَيويسـتمان نـةزاني ئةصـَلةن دةسـتكاري     

نـةهاتووة،   35ي طشس، لة قانونةكةشدا حـةتا لـة تةعـديلي يةكـةمين مـاددةي      ماددةكة بكةين بةشَيوةيةك
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هي ئةو ثرؤذةي كة تةقـديم كـراوة، ئـةوة ثَيشـنيارَيكي نوَييـة، بـةآلم ئَيمـة ديسـان تـةدقيقمان كـرد، تـةنها            
ئيعادةي صياغة نةبَيت هيضي تر نية، ثةيوةنديشمان كرد بة كؤميسيؤن، ئـةوانين هـةمان ر ةئيـان هـةبوو،     

 .زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك بارزان، رةرموو
 :بةر َيز بارزان حممد قادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وةَلآل من ثَيشةكي ئةمةوَيت تةعليقَيك لـةو قسـانةي كـاك شـَيروان بـؤ كـاك سـةردار ئـةوةي ئـارَيز بـؤ كـاك            

ميوكراسـي ر ةبـت بكـةين بـة دائـريةي كـةش و       بةَلَين و هي كاك بـةَلَينين بـؤ بـرادةران بـدةم، كـة مةطـةر د      
هةواوة، يةعين كةش ناسي، ضـونكة لَيـرةدا ئـةطؤر َيت، هـةر ليذنةيـةك قـةرارَيك دةدا  و لـة شـوَينَيكي تـر          

ئَيمـة قانونةكـةمان بـةكاملي نـارد بـؤ سـةرؤكايةتي       : قسةيةكي تر ئةكرَيت، من دوو ثرسيارم هةية؟، يةكةم
دةوري : حةزاتي داوة، ئايا ئةكرَيت ئَيمة لَيرة ئيزارـاتي بـؤ بكـةين؟، دووةم   هةرَيم، سةرؤكايةتي هةرَيم موال

تاكة كةس ضية لةم قانونةدا؟، كة ثَيشرت بة كيانا  موارةقـةمتان كردبـَي، ئايـا زيـان كـةوتن لـة تاكـة كـةس         
انوني كردي، ضية لةم قانونةدا؟، ئةمةوَيت ئةوةم بؤ ر وون بكةنةوة، لةو ماددة موزارةي كة ئَيستا ليذنةي ق

دادطاي ثَيداضوونةوةي هةرَيمي كوردستان تايبةمتةندة بةبينيين ئةو ر ةخنةو تانووتانةي كة بـؤالي  )ئةَلَيت
، تاكة كةسةكان لةم قانونـةدا دةوري  (ر ةوانة دةكرَين، لةاليةن دةستةي هةَلبذاردنةكانةوة يان تاكة كةسةكان

 .هةية؟، تا زياني لَي بكةوَيت؟، زؤر سوثاس
 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

 .كاك مجال، رةرموو
 :بةر َيز مجال حممد قاسم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تــةبيعي بةحةقيقــة  منــين هــةر تَيبينــيم لةســةر ئــةم مةســةلةي مةحكةمــةي تــةمييز هةيــة، عادةتــةن  

ةمــة مةحكةمـةي تــةمييز، بـةبر ياري مةحكةمــةدا ئةضـَيتةوة، نــةك بـةبر ياري شــتَيك كةلـةدةرةوةي مةحك     
بَيت، بؤ ئةم مةبةستة لةو شوَينانةي كة هةَلبـذاردن ئـةكرَيت و مةحكةمـةي دةسـتووري نيـة، بَلـَيني ئَيمـة        
طةورةترين مةحكةمةمان مةحكةمةي تةمييزة، سةرؤكي مةحكةمةي تةمييز و دوو ئةنـدامي مةحكةمـةي   

بذاردنـدا، ئةمانـة ئةبنـة    تةمييز، لةطةَل نوَينـةري ئـةو كيانـة سياسـيانةي كـة بةشـدارييان كـردووة لـة هةلَ        
مةحكةمةيةك بؤ ثَيداضـوونةوة لـةو تةعنانـةي كـةوا لـة هةَلبـذاردن ئـةدرَيت، بةمـةش ئـةو قةلةقـةي كـة            

 .تةرةرةكان هةيانة نامَينَيت، كة بةشداري لة هةَلبذاردنةكان ئةكةن، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عومةر، رةرموو



 995 

 :يبةر َيز عمر عبدالر ن عل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من دةستخؤشي لة ليذنةي ياسايي ئةكةم، بـؤ ئـةو ئيزارةيـة، بـةآلم بةنيسـبة  رةقـةرةي دووي ئـةو مـاددة         
من ثـَيم  (ختتص حمكمة لييز اقليم كوردستان بالنظر يف اعرتاضات)موزارةوة كة باسي لةسةر كراوة، ئةَلَيت

م موختةصــة بةســةير كردنــي ئــةو كَيشــانةي كــة ئةضــَيتة  وايــة نــابَي بَلــَيني مةحكةمــةي تــةمييزي هــةريَ 
بةردةمي، بؤضي؟، ئةطةر ئَيمة باسي ئيختيصاصي مةحكةمةي تـةمييز بكـةين، بطةر َييينـةوة سـةر قـانوني      

ــارة  ــاَلي (93)ذم ــاددةي   9002ي س ــة م ــةزائي، ل ــوَلتةي ق ــانوني س ــةي  10، ق ــةكاني مةحكةم ي ئيختيصاص
اصاتي مةجلسي قةزا، هيض شتَيكي لـةو بابةتـة بـاس نـةكردووة، كـة      ي ئيختيص(39)تةمييز، لةطةَل ماددةي

بؤي هةية سةيري ئةو نيزاعاتانة بكا ، ئةطةر بَيت و ئَيمة ئةو ئيختيصاصاتانة بدةينة دةست مةحكةمةي 
تةمييز، بةواتا ئةبَيت تةعديلَيك لة قانوني سوَلتةي قةزائي بكةين، ئةمة ثَيم واية شتَيكي طرنطةو دوور و 

ي كؤميسـيؤني بـاآل   9002ي سـاَلي  (11)يل ئةخايةنَيت، ثَيم باشة هةر وةكو ئةوةي لة قانوني ذمـارة تةرص
بة هةيئةي قةزائي هَيناويةتي، كةواتـة ئـةم هةيئةيـة، شـتَيكي     ( هيئة قضائية لييزية) هاتووة، ئةو ئةَلَيت

يالنة بكا  كة لةنةتيجةي كاتية، ريعلةن كاتين ئةبَيت، تةنها ئيختيصاصي ئةوةية، هةر سةيري ئةو موشك
هةَلبذاردندا هةيةو دواي هةَلبذاردنين بة ئيعالن كردني ئةجنامةكان، ئةو كاتة هةيئةكةش حةل ئةبَيت و 

ئـةم هةيئةيـة صـييتةي    ( هةيئةيـةكي قـةزائي تـةمييزي   ) نامَينَيت، ثَيم باشةو قانوني تريشة، ئةطةر بَلـَيني 
ئــةو كَيشــانة ئــةكا ، بــةكؤتايي هةَلبــذاردنين ئــةو    تــةمييزي وةرئــةطرَيت، بةصــييتةي تــةمييزي ســةيري 

 .هةيئةية حةل ئةبَيت، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك دكتؤر نوري، رةرموو
 :نوري مجيل تاَلةباني. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةوة، دادطـــاي مـــن لةطـــةَل بؤضـــوون و تَيبينيـــةكاني ســـةرؤكايةتي هـــةرَيمم، ضـــونكة لـــةثاش ر اثةر ينـــ        

ثَيداضــوونةوةي هــةرَيمي كوردســتان، واتــة دادطــاي تــةمييز، واليــةتي قــانوني طشــس هةيــة لةهــةرَيمي           
كوردستاندا، تةنها ماوةيةكي كةم ئةو بر يارانةي كةوا لةاليةن دادطاكاني هةرَيمي كوردستانةوة دةردةضوون، 

ــة     ــا نةئ ــةكي زؤر تةماش ــةوَين ماوةي ــةكرد ول ــداديان ئ ــةي بةغ ــوونةوةي  ر ةوان ــاي ثَيداض ــان دادط كران وثاش
هةرَيمي كوردستان، لةبةرئةوةي كةوا واليةتي قانوني طشس هةبوو، تةماشاي هةموو ئةو بر يارانـةي دةكـرد   
كـــةوا لةاليـــةن دادطاكـــاني هـــةرَيمي كوردســـتانةوة دةردةضـــوون، ئَيســـتاش ئَيمـــة نـــاَلَيني خـــودي دادطـــاي   

لةاليةن ئةو دادطاوة دةستةيةكي سَي كةسـي دروسـت ئـةكرَيت بـؤ      ثَيداضوونةوة تةماشاي ئةو تانانة ئةكا ،
 .تةماشا كردني ئةو تانانة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .كوَيستان خان، رةرموو
 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
َيت لـة سـوَلتةي قـةزائي بةتايبـةتي     منين بؤ هةمان ئةو طومانانةي كةوا هةية، لـةو تةداخولـةي كـة ئـةكر    

لةدادطاي تةمييز، موالحةزةم هةية، كةوا بؤ ئةم مةسةلةية دادطاي تةمييز ثَيداضوونةوةي تَيـدا بكـا ، جـا    
ضؤن ضارةسةر ئةكرَيت من ئةوة نازامن، ديارة ئـةو ضارةسـةرة لـةالي قانونيةكانـة، ثـَيم وايـة نـابَي دادطـاي         

 .وثاستةمييز بةم كارة هةستَيت، زؤر س
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عبدالر ن، رةرموو
 
 

 :رضابةر َيز عبدالر ن ا د 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ديارة بةنيسبة  بر طةي يةكةمةوة، كؤميسيؤني باآلي سةربةخؤي هةَلبذاردنةكان، ئـةو ناكؤكيانـة يـةكاليي    
ي كؤميسيؤني باآلي سـةربةخؤي هةَلبذاردنـةكان   ، ثَيم واية ئةوة تةحصيل حاصلة، ضونكة لةياسا(ئةكاتةوة

دادطـاي  ) ئةوة هاتووة، كة كـاري رـةني و ئيدارييـة، كارةكانيشـي هـةر ئةوةيـة، بر طـةي دووةمـين كةئـةَلَيت         
ثَيداضوونةوة هةرَيمي كوردستان تايبةمتةندة، لة تَيبـيين بـةر َيز سـةرؤكي هـةرَيم هـاتووة، كـة دةسـتةيةك        

ادطاي ثَيداضوونةوةي هةرَيم، ثشتيواني ئةو ثَيشنيازةي بـةر َيز خـاتوو كوَيسـتان    هةبَيت نةك بة موتَلةقي د
ئةكةم، ضونكة لةياساي كؤميسيؤني باآلي هةَلبذاردنـةكان باسـي مةحكةمـةي تـةمييز ئـةكا  بـة موتَلـةقي،        

َيت، زؤر ئةطةر بكرَيت ئةوة شتَيكي باشة، بؤ نةزاهة  و الداني ئةو توانج و ر ةخنانـةي كـة لـة ئَيمـة ئـةطري     
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دكتؤر ناصح، داواي قسةي نةكردووة، بةس نوقتةي نيزامي هةية، رةرموو
 :رمضانناصح غيتور . بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمــة لــةم ثةرلةمانــةدا ياســاي ســوَلتةي قــةزائيمان دةركــرد، باســي مةحكةمــةي تــةمييزين ئــةكرَيت،           

ةمييز بةر اسس دروست نية ئَيمة ئَيستا طومان خبةينة سةر مةحكةمةي تةمييز، كة باآلترين مةحكةمةي ت
مةحكةمةية لة هةرَيمي كوردستاندا، لةبةر ئةوة بةر اسس ئةوة شتَيكي بـاش نيـة، بـؤ ضارةسـةركردني ئـةم      

 .كَيشةية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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يت هةبوو، بؤيـة تـةواو نوقتةكـة ، ضـونكة داواي قسـة       ببورة كاكة تؤ ر ةئي خؤ  مةدة تؤ نوقتةي نيزام
نةكردبوو، ئةطةر نةطةشتني بة حةل ئةو كاتة داواي قسة كردن ئةكةين، سوثاس بؤ نوقتةي نيزاميةكـة ،  
بؤ ئةوةي حةلَيكي وةسة  هةبَيت، ضـونكة خـؤي مةحكةمـةي تـةمييز، ئَيمـة خؤمـان دةسـةآلمتان داوةتـَي،         

ي قــانوني ئَيمــة جيهــةتَيكي ســةربةخؤية، ســةربةخؤية بــة قــةراراتي بــة  خــؤي قــانوني ســةربةخؤية، بــةثَي
بودجةي بة هةموو بر يارةكانيشـي، بـةس رةقـة  يـةك خـاَل هةيـة، ئـةوين ئةوةيـة، مةحكةمـةي تـةمييز           
وةكو هةيئةتَيكي تايبة  بةهةرَيم، تةعن لةقـةراراتي جيهـةتَيكي ئيتيحـادي بـدا ، ر ةنطـة ئـةوة ئيشـكالَيك        

تشـكيل  ) ن ثَيم باشة، لةطةَل كاك كةمال و كاك ررسةتين قسةم كرد، ئةو قسةي كاك عومةر، بَيت، بؤية م
، ئةطـةر ليذنـةي ياسـايي ئـةوةيان ثـَي بـاش بَيـت، وتتـان ضـي كـاك           (هيئة قضائية لييزيـة يف اقلـيم للنظـر   

قضـائية  تشـكيل هيئـة   )شَيروان، ضونكة ئةوة هةمان شت ئةكا  و هةر لة مةحكةمةي تةمييزين ئـةبَيت،  
 .، كاك شَيروان، رةرموو...(لييزية يف اقليم

 
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةو دةسةآلتانةي كة بؤ مةحكةمةي تةمييز دانراوة، لة ياسـاي سـوَلتةي   : من دوو تَيبينيم هةية، يةكةميان
ةو دةسـةآلتانةي كـةوا لـة سـوَلتةي قـةزائي      قةزائي، شةر  نية مةحكةمةي تـةمييز ثابةنـد بَيـت،  تـةنها بـ     

هةية، لة هةر قانونَيكي تر ئَيمة دةسةآل  بدةين بة مةحكةمةي تةمييز، دةتوانَيت ئـةو قةزايانـة ببينَيـت    
مةســةلةي تةشــكيلي هةيئــة، دوو بابــة  هةيــة،  : كــةوا ئيحالــةي مةحكةمــةي تــةمييز دةكرَيــت، دووةميــان 

ــت عيالقــةي بــة هــيض     هةنــدَيك هــةيئا  هةيــة، لــة هةنــدَيك لــة   وآلتــان، هةيئةيــةك تــازة دروســت دةكرَي
مةحاكمَيكــةوة نيــة، تــةنها بــؤ ئــةم مةبةســتة، هةندَيكيشــيان دةدرَيــت بــة مةحكةمــةي تــةمييز، ئَيمــة كــة   

ئةمة زؤر تةبيعية كة مةحكةمـةي تـةمييز، هـةيئاتي جـؤراو جـؤري هةيـة،       ( ختتص حممكة لييز) ئةَلَيني
ل بكا  لة سَي دادوةر، بؤ ئةوةي تةنها تةماشاي ئةو دةعوايانة بكةن كةلةاليةن دةتوانَيت هةيئةيةك تةشكي

هـةر هـةمان مانايـة،    ( ختتص حمكمـة لييـز  ) كؤميسيؤنةوة بؤي دَيت، هةر خؤشي واية ئَيمة، ئةطةر بَلَيني 
دا نيـة،  هةر هةمان مانايـة، هـيض موشـكيلةي تيَـ     (تشكل هيئة قضائية من قبل حمكمة لييز) ئةطةر بَلَيني 

 .زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك دكتؤر كةمال، رةرموو
 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة ئةم ياسايةي كةداي ئةنَيني، كؤميسيؤني باآلي هةَلبذاردنةكان ثَيويستة تةعامول لةطةَل ئـةو ياسـايةدا   
و ياســايةي كةلــة هــةرَيمي كوردســتان هةيــة، كــة ســةآلحيةتيان ثَيــدراوة بــةثَيي بر يــاري   بكــا ، يــةعين ئــة
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دا كة كار بكـا ، ئةطـةر لـة بةغـداد هةَلبـذاردن بكرَيـت، كَيشـةيةك        (9)لةماددةي ( 9)رةقةرةي ( 11)ذمارة
ــة        ــادام مةحكةم ــةبَيت، م ــة ه ــةبَيت، الي ئَيم ــرة ه ــةر لَي ــتووري، ئةط ــةي دةس ــَيتة مةحكةم ــةبَيت ئةض ي ه

دةستوورميان نية، ئةضَيتة مةحكةمةي تةمييز، ئَيستا هةردووكي مةعقولة ئةوةي كةوا سةرؤكي ثةرلةمان 
تشـكل هيئـة   )ثَيشنياري كرد، ئةوةش كةلة ليذنةي ياسايي هـاتووة، هـةردووكي لـة جَيطـاي خؤيدايـة، بؤيـة       

امانـةوَيت ئـةم هةرَيمـة    حةلي موشـكيلةكة ئـةكا  بـةس لـة هـةرَيم بَيـت، ضـونكة ئَيمـة ن        (قضائية لييزية
تةرريغ بَيت لة حمتةواكةي، تؤ هةرَيمَيكي ريدراليت هةية، دواكةوتووين، قانوني خؤمـان دةرنـةكردووة بـؤ    

 .هةَلبذاردنةكان، ئَيستا نابَي بةيةكجاري هيضي تَيدا نةهَيَلني و تةسليمي اليةكي تري بكةين، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

( تشكل هيئـة قضـائية لييزيـة يف االقلـيم    )وانين ئةَلَيت هيض رةرقي نية، واي لَي ئةكةين،  مادام كاك شَير
 .رةرموو كاك عةوني

 
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لة حةقيقةتدا قانوني سوَلتةي قةزائي باسي ئةوةي كردووة، كـة مةحكةمـةي تـةمييز بـؤي هةيـة، ليذنـةي       

بنَيت، بؤ تةماشا كردني هةر بابةتَيك لة بابةتةكان، ثَيـي ناوَيـت ئَيمـة لَيـرةدا بـاس لـةوة بكـةين،        تايبة  دا
لةبةر ئةوةي قانوني سوَلتةي قةزائي ئةو سةآلحيةتةي ( تشكيل هيئة قضائية خاصة للنظر يف االعرتاضات)

لَيــوة بكــةين لــة قــانوني كةداويــةتي بــة مةحكةمــةي تــةمييز، كــة لَيــرةدا باســكراوة، ئــةوة دةتــوانني باســي  
كؤميسيؤني سـةربةخؤي كوردسـتان كاتَيـك كـة قانونةكـةمان دانـا، كـة بـةوازحي دةتـوانني ئـةوة ضارةسـةر            

 .بكةين، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بـةآلم كـاك عـوني عـةروم دةكــةيت، بةعةكسـةوة لَيـرةدا زؤر ثَيويسـتة باسـي لَيــوة بكـةين، ضـونكة بـؤ ئــةم            
ةَلبذاردنَيكي كاتية، بؤ ئةوةي طومـان كـة مومكينـة بَيتـة ثَيشـةوة، بَلَيـت كؤميسـيؤنين تـةواو         جارةية بؤ ه

نية، خـةَلكين حـةقي هـةبَيت و جيهـةتَيك هـةبَيت بضـَيت شـكايةتي لـةال بكـا ، جيهـةتَيكي هـةرَيم، واتـة             
ت طومـان بكـا ، بـؤ    هةموو شتَيكمان نةدةينة بةغداد و شكايةمتان نةضَيتة ئةوَي، مومكينة خـةَلكَيك هـةبيَ  

ــة         ــةوتني ك ــرة ر َيكك ــيؤن لَي ــةَل كؤميس ــة لةط ــت، ئَيم ــةير بكرَي ــان س ــدرَيت، ي ــةر ب ــةراري لةس ــداد ق ــة بةغ ل
سندوقةكان كـؤثي بضـَيتة بةغـداد، بـةآلم ئةصـَلةكةي لَيـرة بَيـت، بـؤ ئـةوةي متمانةكـة دروسـت بَيـت، ئـةو              

....(  القليم للنظر يف االعرتاضات الواردةتشكل هيئة قضائية خاصة دستورية يف ا) هةيئةية، هةيئةي خاصة
ئةوةي كاك عومـةر وتـي، زؤر بـاش هـاتووة، ئةطـةر دكتـؤر ناصـح قسـةي نـةبَيت دةخيةمـة دةنطـةوة، باشـة             

 .رةرموو
 :رمضانناصح غيتور . بةر َيز د
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  .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ة باشـرتة، بـةآلم ئـةتوانني تةئكيـد     من ثَيم واية ئـةو دةسـتةية ثَيويسـت ناكـا ، هـةر لَيـرة ئةمـة مبَينَيتـةو        

بكةين، تةنها بؤ ئةم هةَلبذاردنةية كة هـي سـَييةمة، يـةعين لـةناو ياسـاكةدا ئةمـة تةئكيـد بكـةين باشـرتة،          
 .ضونكة ثَيويست ناكا  جارَيكي تر ئَيمة ليذنةيةك تةشكيل بكةينةوة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ة بؤ ئةم دةوورةية، دةوورةي سَييةم، كاك شَيروان، رةرمووكاكة جوامبان داوةتةوة، لة ثَيشرت نووسراو
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

( 11)ئَيمة لةطةَل كؤميسيؤني باآل ئـةو مةوزوعـةمان زؤر بـة تةرصـيلي باسـكرد، ئـةوةي لـة قـانوني ذمـارة         
، حـةتا مةقصـةديان ئةوةيـة كـةوا تانووتـةكان      هاتووة، تةنها باسي ئةوة ئةكا ، مةحكمةي تـةمييز بةتـةنها  

لَيرةوة بضَيتة بةغداد بؤ مةحكمةي تةمييز، دوايي هاتن وتيان ئَيمة بة موتَلـةقيمان دانـاوة، ومتـان كـة بـة      
ــة            ــت، ك ــرة دار ش ــةمان لَي ــةو نةص ــة ئ ــة ئَيم ــةكا ، بؤي ــةش ئ ــولي ئَيم ــة مش ــاي واي ــاوة مان ــةقيتان دان موتَل

ــةريَ   ــة ه ــدةن ب ــةك ب ــة      تايبةمتةندي ــةو تانووتان ــان، ئ ــةمييزي خؤم ــةي ت ــةوةي مةحكةم ــؤ ئ ــان، ب مي خؤم
 .وةربطرَيت و ضارةسةريان بكا ، ئةوانين تةئيديان كرد، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عومةر، من ئيقرتاحةكةي تؤم ثةسةند كرد، دةي باشة رةرموو
 :بةر َيز عمر عبدالر ن علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
هـاتووة، باسـي    9002ي سـاَلي  (11)ن ر َيزم بؤ ر ةئيةكـةي كـاك شـَيروان هةيـة، ئـةوةي لـة قـانوني ذمـارة        م

البت يف الشكاوي والطعون االنتخابية كافة وتكـون قراراتهـا قابلـة للطعـن     ) مةحكةمةي تةمييز ناكا ، ئةَلَيت
نــين وام و  ومت، كــةي باســي مةحكةمــةي تــةمييز ئــةكا ، م    ، (امــام هيئــة قضــائية لييزيــة  تصــة    

 .هةيئةيةكي قةزائي موختة ، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تشكل هيئة قضائية خاصة يف حمكمة التمييز تتكون من ثالثة اعضـاء للنظـر   ) ئَيستا ئةوة دةخيوَينمةوة بةم شَيوةي لَيهاتووة، 
تشـكل هيئـة   )تكايـة بـَس دةنطـس بثـارَيزن،     ، (فـراد او الكيانـات  يف االعرتاضات والطعون احملالة اليها من قبل هيئة االنتخابات او اال

قضاة للنظر فى االعرتاضات والطعون احملالة اليها من قبل اهليئـة االنتخابـات أو    3قضائية خاصة فى حمكمة التمييز تتكون من 
ةنطــة رــةردَيك هــةبَيت لــة نــاو ضــية؟ ر ( درــراد)يــةكَيك ثرســس طــوتس (  االفــرد أو الكيانــات املتضــررة مــن جــراء قــرارات اهليئــة

قائيمةيةك دا شكايةتس هةبَيت و بَلَيت رَيَل لة من كراوة، مةبةستس لةوةية، وةكو كيانين شـكاية  هةيـة و وةكـو شةخسـين     
يـةو حـةقم ئةوةيـة، سـيغةي كؤتـايس كـة ليذنـةي         19شكاية  هةية، مومكينـة يـةكَيك بَلَيـت شـكايةمت هةيـة و مـن رةقـةمم        

ق لةطةَل ليذنةي ناوخؤ وابزامن عةينس شتيان ئيتييتاق كردووة، وابزامن كاك ررستين رةئس لةسةر داوة مـن  ياسايس بة ئيتييتا
تشكل  هيئة قضائية خاصة فى حمكمـة لييـز اقلـيم كوردسـتان ـ العـراق تتكـون        )ثَيم واية ئَيمةش ثَيمان باشة، دةخيوَينمةوة 
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يهـا مـن قبـل هيئـة االنتخابـات أو االفـرد أو الكيانـات املتضـرة مـن جـراء           قضاة للنظر فـى االعرتاضـات والطعـون احملالـة ال     3من 
 .كاك عونس رةرموو، (قرارات اهليئة وتكون قراراتها باتا

 :بةر َيز عونس كمال سعيد بزاز
 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

ئةيةك دادةنَيس وةكو قانونس عرياقس، ضونكة كة هةي( غري انتيترغني)واردة ئةطةر قبوَل كرا، بةآلم بنووسن 
 .دائيمةن ئين و كاري نية تةنها ئينتيزاري نةتيجةي ئينتيخابا  دةكا  و ئيعرتازا  تةماشا بكا 

 : بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

 .باشة وةكو قانونس عرياقس و زةرةريشس نية، ئةوةش ئيزارة دةكةين، كاك مجال رةرموو
 : بةرَيز مجال حممد قاسم

 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
ئةمة شتَيكة عيالقةي بة ئةمريكاوة هةية، دةمةوَيت بيخةمة بةردةمس بةر َيزتان، لة هةَلبذاردنس يةكةمس 
مستةر بؤش خيالرَيكس ئةليكرتؤنس لة رلؤريدا ر ووي دا، تةبيعس لة ئةمريكا مةحكمةي دةستوورين هةية 

ئةو كَيشةية هةدةف لة  و مةحكةمةي ريدر اَلس هةية كة هس هةموويةتس، بةآلم بؤ ضارةسةر كردنس
دروستكردنس ئةو مةحكةمةية قةناعة  هَينانة بةو تةرةرةي كة موشكيلةكةي هةية و طلةيس و طازاندةكة 
دةكا ، نوَينةري هةردوو حيزبةكةيان بةشدار كرد لةطةَل ئةو مةحكةمةية بؤ ئةوةي ثياضوونةوة بكةن بة 

مةبةستم ئةوةية، ئةطةر تةرةرَيك طلةيس و طازاندةي عةتةَلة ئةليكرتؤنيةي كة ر ووي دا لة رلؤريدا، جا 
هةبَيت ئةو مةحكةمةية حةقة نوَينةري ئةو تةرةرة لةطةَل ئةو تةرةرةي تر كة هينس هةية بةشداري 

 .بكا  لةو ثَيداضوونةوةية، زؤر سوثاس
 : بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

ةتس طةيشتني، دةخيوَينمةوة بة كاكة بؤ ئةخري سياغة كة بؤ ليذنةي ياسايس و ناوخؤ و سةرؤكاي
قضاة غري  3تشكل هيئة قضائية فى حمكمة لييز اقليم كوردستان ـ العراق تتكون من )عةرةبيةكةي 

متفرغني للنظر فى االعرتاضات والطعون احملالة اليها من قبل هيئة االنتخابات أو االفرد أو الكيانات املتضررة 
ناصح .دةخيةمة دةنطةوة، كاكة ئةوة وابزامن، رةرموو كاك د، (تها باتامن جراء قرارات املفوضية وتكون قرارا

 .دةستس خةريكة بطاتة سةقيتةكة
 :رمضانناصح غيتور .بةرَيز د

 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
كاكس من دةبَيت ئَيمة تةئكيد ( هيئة قضائية مؤقتة)مةجانان ثَس نادةي مةجبورين هةر بةرزي بكةينةوة، 

كةينةوة، ضونكة دوايس لة ناو ياساكة دةبَيتة دائيمس بةرةئس من دةبَيت تةئكيد لةسةر لةسةر موقةتةكة ب
 .ئةوة بكةينةوة

 : بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
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للدورة االنتخابية .... حتل املفوضية العليا حمل)كاكة ئَيمة ئةوةَل ماددة كة هةموارمان كرد ئةمر ؤ دةَلَيني 
ةواتة ئةوةش كة دةَلَيس بؤ ئةو جارةية، تؤ هينَيكت نةكردووة، كاك يةعنس بؤ ئةو جارةية، ك( الثالثة

 .شَيروان رةرموو
 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
كة ئَيوة غةيري موتةرةرغتان داخيل كرد، حةمتةن ئةو هةيئةية خؤي دةبَيتة وةقتس، وةكو مةسةلةي 

نية، غةيري موتةرةرغة، دةضَيتةوة ئيشةكةي، بؤية بة قةناعةتس موتةرةر  دَيتة طؤر َي، خؤ موتةرةر  
 . من لة جَيطاي خؤي هاتووة، زؤر تةبيعيشة ئةوة

 : بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

دةخيةمة دةنطةوة ئةوةي خوَيندمةوة، كَس لةطةَليةتس دةستس بَلند بكا  تكاية؟ رةرموون، كَس لةطةَل نية؟ 
ا، ماددةكة تةواو كاك شَيروان  يان رةقةراتس ماوة، كةواتة ئةو ماددة رةرموون، بة كؤي دةنط قبوَل كر

تتوىل املفوضية العليا املستقلة )موزارةية رةقةرةيةك دةنطتان بؤي دا، رةقةرةي ثَيشوو كة دةَلَيت 
تيكرارة، ( لالنتخابات النظر فى اخلالفات واالعرتاضات الواقعة خالل اعداد وتنفيذ اجراءات االنتخابات

ةبةرئةوة ماددة موزارةكة بة هةردوو رةقةرةي كة دةنطتان بؤي دا بةو رةقةرةي ئَيستاكةوة ماددةكة ل
دةخةمة دةنطدانةنةوة، كَس لةطةَليةتس دةستس بَلند بكا  تكاية؟ رةرموون، كَس لةطةَل دانية؟ رةرموون، بة 

ملواطنى كوردستان من املقيمني )ت كؤي دةنط ئةو ماددة موزارةية دةنطس بؤ درا، ماددة موزارةكةي تر دةَلَي
 .، قسةي لةسةر هةية، كاك مجال رةرموو(فى اخلارج املشاركة فى انتخابات برملان كوردستان

 :بةر َيز مجال حممد قاسم
 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

  كة من تةبيعس لةطةَل ئةو خاَلةم، بةآلم ئةم خاَلة ئةطةر ضاك تر بكرَيت بؤ ئةوةي مشور ئةوانةش بكا
لة دةرةوةي كوردستانن و لة دةرةوةي عرياقن، كوردستانيةك كة ضووة بؤ سةرةر ئةو رؤذي ئينتيخاباتة لة 
بةسرةية، دةبَيت حةقس دةنطدانس هةبَيت، يان بؤ مودةيةكس كةم ضووةتة شوَينَيكس تر، بؤ مانطَيك 

دا ، بؤ ئةم مةشاكيالنة لة مةسةلةن لة خةستةخانة كةوتووة، دةبَيت مةجار ئةوةي هةبَيت كة دةنط ب
ئةمريكا تةحديدي ر ؤذيان كردووة، مودةتَيكس زةمةنيان داناوة  بؤ ئةوانةي كة لة دةرةوةي ئةمريكان، بؤ 

ر ؤذ ثَيشس ئينتيخابا  ئةوانة لةوَي دةنط دةدةن بؤ ئةوةي دةنطةكةيان بطاتةوة شوَينس  90منوونة لة 
كة ئةو كوردستانيانةي كة لة خوارو و وةسةتس عرياقن خؤيان، كةواتة ئَيمة با سيغةيةك بنووسني 

تةحديدي ئةو ر ؤذة : ئةوانين مةجار ئةوةيان هةبَيت بةشداري دةنطدانةكة بكةن، ئةوة يةك، دووةم
، تةحديدي ر ؤذين بكرَيت بؤ ئةوانةي كة غائينب و 12/5بكرَيت بؤ ئةوان، ئَيستا حاليةن سورين لة سةر 

، يةعنس ئةوانةي كة لة دةرةوةي وآلتن يان ئةوانةي لة دةرةوةي ئةو شوَينانةن (abcent)ثَيس دةوترَيت 
 .كة حةقس ئةوةيان هةية دةنط بدةن، زؤر سوثاس
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 : بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

وةَلآل ئةوة ثَيم واية تيكرار دةبَيتةوة لة قسةكانتان بة تةئكيد، بةآلم زؤر نني بة ثةلة و بة موختةسةري 
 .ة، كاك مجال رةرمووقسةي بكةن تكاي

 : بةر َيز مجال يوسف بؤتانس
 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

ديارة كة كوردستانيانس دةرةوةي وآل  كَيشةيان زؤرة بة تايبةتس ئةوانةي كة دوو ناويان هةية ئَيستا، 
ت ر ةنطة دةبينم ئةو خاَلة تؤزَيك وجوبيةتس تَيدا نية زياتر، ئةطةر بكرَيت عيبارةيةكس تر ئيزارة بكرَي

ملواطنى اقليم كوردستان املقيمني فى اخلارج حق املشاركة فى انتخابات برملان كوردستان، )خراث نةبَيت 
يةعنس ببَيت بة حاَلةتَيكس وجوبس ( وعلى املفوضية العليا تأمني ضروف واملستلزمات الضرورية لتطبيق ذلك

كَيشةكانيان زؤرن لة ئةوروثا، هةر لة ئَيستاوة كة ميتةوةزية هةَلسَيت بةو كارانة و ئيشس بؤ بكا ، ضونكة 
 .ميتةوةزية دةست ثَس بكا ، بؤية خةلةر زؤر هةية لة ناوةكان، سوثاس

 
 : بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

وةَلآل بؤ ئةوةي ئةو هينة تيكرار نةبَيتةوة، ئةو مةوزوعة زؤر باسكرا، زؤر كةسين دةَلَيت، بؤية لةو دوو 
درَيت، ئةوة تةبعةن وةكو مارَيكس سروشتية، ثَيمان واية ئَيمة وةكو ثةرلةمانس مانطةدا ئةوة ئةجنام ب

كوردستان، ثةرلةمانس كوردة، لة دةرةوةش بن، ضؤن بؤ ئةجنومةنس نوَينةرانس عرياق دةنطس سةرتاسةري بؤ 
ة دا وةكو ندرا، بؤ ثةرلةمانين هةر واية، ئَيستا ئةو حةقة لة قانونةكادرا، لة دةرةوةش سةندوقيان بؤ د

، حةقَيك دةبَيت تةسبيتس بكةين، بةآلم بؤ هةَلبذاردن كؤمسيؤنس باآل دةتوانَيت بَلَيت دةيكةين يان نايكةين
كةين، ئةو حةقة دةبَيت لَيرة تةسبيتس بكةين وةكو حةقَيك، كؤمسيؤنس باآل بؤي دةتوانني بيكةين يان نةي

انَيت بَلَيت ئةسبابةكانس ضية و بؤي ناكرَيت و كرا، سوثاسس دةكةين و مةمنوونيشني، بؤشس نةكرا دةتو
 .دياري بكا ، من لةسةر قسةكانس كاك مجال قسةم هةية، رةرموو كاك غيتور

 :سعيد مةمخوري طاهربةر َيز غيتور  
 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

: نياري يةكةملة بريتانة لةوانةية كة لة هةموار كردنس ياساكةدا طيتتوطؤ دةكرا من دوو ثَيشنيارم كرد، ثَيش
طومت ئةوانةي كة لة دةرةوةي وآلتن، رةوةندي كورد مارس دةنطدانيان هةبَيت، هةموو اليةك طوتيان ئةوة 
قة  ناكرَيت و ئيمكان نية، زؤر لةسةر ئةو مةسةلةية بوون، ليذنةي ياساين، ئةوة ثرؤتؤكؤَلةكانين ماون 

مارس  190وضانةي كة مةمشولن بة ماددةي طومت ئةو نا: و جةلسةكةش تؤمار كراوة، ثَيشنياري دووةم
دةنطدانيان هةبَيت، ئةطةر ئةوان مارس دةنطدانيان نةبَيت و نوَينةريان لة ثةرلةمان نةبَيت و دةنطيان بة 

؟ بة ض حةقَيك ئةو !ثةرلةمان نةدابَيت و بة ض حةقَيك ئةو ثةرلةمانة بة نوَينةري خؤيان بزانن
بةر استس هةردوو ثَيشنياري من دذي وةستان ئةوان، هةتا ! انة بزانَيتثةرلةمانة خؤي بة خاوةنس ئةو ناوض
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ئَيستاش ماوةو سيديةكةش ماوةو وةريشم طرتووة، كاك ررستين دذي ئةو رةئيانةم بوو و وةآلميشس 
دامةوةو طوتس ياساييةن نابَيت، باشة كة ياساييةن نةبوو، ئةو كاتس بة هةموو شَيوةيةك دذي من بوون، 

ةمت بدةن توخوا؟، بؤ ئَيستا ئَيمة لَيرة هاتووين بة ماددةي موزاف ئةوةمان هَيناوة، من دةست ئةطةر روخس
خؤشس لة ليذنةي ياسايس دةكةم، ثشتطريي ئةوةش دةكةم، بةآلم بؤ بر طةي دووةمين داوادةكةم كة ئةو 

ة، هةمووي ، كةركووكة، شنطالة، شَيخانة، مةمخورة، خانةقين190ناوضانانةي مةمشولن بة ماددةي 
رةقةرةيةك هةبَيت و حةقس دةنطدانس هةبَيت، لةر ووي سياسيشةوة دةعمَيكة بؤ ئةوان و دةعمَيكة بؤ 
ئَيمةش، بةر استس حةقة ئَيمة لةو مةسةالنة جورئةتس بر ياري سياسيمان هةبَيت و ئةو مةسةالنة يةكاليس 

بةو ياسايةي ئَيمة و بة دةر نةبَيت لة ياسا و بكةينةوة، ئَيمة دةَلَيني كؤمسيؤنس باآل دةبَيت ثةيوةست بَيت 
بر يارةكانس ئَيمة، ئَيمة كة لَيرة بر يارمان لةسةر ئةوة دا، لة ضوارضَيوةي ياسا جَيمان كردةوة و دةبَيت 
ئةوين ثةيوةست بَيت و سندوقس دةنطدامنان بؤ لةو شوَينة دابنَيت، بؤية من لَيرةوة جارَيكس تر ثَيشنياري 

ئةو ناوضانانةي كة ثةيوةسنت ياخود مةمشولن بة ماددةي ]ة بر طةي دووةم بنووسرَيت ئةوة دةكةم ك
 .، لةطةَل ر َيزم[ئةوانين مارس دةنطدان و مارس خؤ ثاآلوتنيان هةية 190

 : بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

 .ظيان خان رةرموو
 :ثاشا خضربةر َيز ظيان ا د 

 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
ي كة كاك غيتور كردي مادام دةَلَيت مارس دةنطدانيان هةبَيت، مارس كانديد كردنيشيان لةسةر ئةو قسةية

هةبَيت، من لَيرة ثرسيارَيكم هةية، ئايا ئةو كوردانةي كة لة دةرةوةي هةرَيمن، مةبةست لةو ناوضة 
ان بثاَلَيون و دابر اوانة، ئةطةر حةقس مارس دةنطدانيان بدةينَس  واتة دةبَيت حةقس ئةوةشيان بدةينَس خؤي

مليؤن لةوانةية  3خؤيان كانديد بكةن، ئايا ض ياسايةك هةية ئةوة ر َيك خبا ؟ لةاليةكس ترين ئَيمة 
زياترين يان كةمرت هةمان بَيت، ئةو كوردانةي كة لة ئةوروثان يان لة ئةمريكان ئايا ئةوانين دةتوانن 

ؤيان كانديد بكةن بؤ هةَلبذاردنةكان، لةوانةية خؤيان هةَلبذَيرن؟ لة ئَيستاوة كة دةنط دةدةن دةتوانن خ
زؤر بة شةهادةمان هةبَيت كة لة وآلتانس ئةوروثا شةخسس زؤر موناسب و طوجناومان هةبَيت، ثرسيارَيكس 

كاتَيك كةوا خؤيان بة  جلوءترين دَيتة ئاراوة، بة نيسبة  ئةو كوردانةي كةوا حةقس جلوئيان لةبةر هؤي 
سَل نووسيوة لة كاتس سةردةمس رذَيم، كة بة نيسبة  ئةوانة ضؤن دةبَيت؟ خةَلكس كةركووك يان مو

خؤيان بة جلوء دووبارة ئةشخاسس وامان هةية كة هس ناوضةي موسَل يان كةركووكن، لةبةر مةسةلةي 
خةَلكس ئةو ناوضانة نووسيوة، خةَلكس ناوضةي هةولَيرن يان سلَيمانس و يان دهؤكن، بةآلم لةبةر وةرطرتنس 

 .خؤيان بة خةَلكس كةركووك نووسيوة، ئايا ئةوانة دةتوانن خؤيان كانديد بكةن؟ زؤر سوثاس ءجلو
 : بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

 .كاك عبدالر ن رةرموو
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 :رضابةر َيز عبدالر ن ا د 
 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

َس كردنةوة زؤري دةوَيت، ديارة ديارة ئةمة وةك بةر َيزتان ئاماذةتان ثَيس كرد لة ر ووي ئالية  و جَس بةج
كة ثَيوةري نَيودةوَلةتين هةية بؤ بةشداري كردنس خةَلكس دةرةوة، هةروةها بؤ تؤمار كردنس دةنطدةرانس 
و هةروةها بودجةي دةوَيت، من ثَيشنياردةكةم ئةو ماددة نوَيية و ئةو بر طةيةي كة ليذنةي ياسايس 

ةكس بؤ بكةين، لةبةرئةوةي طررت لةبةردةم كؤمسيؤنس باآل نووسيويةتس شتَيكس باشة بةآلم با ئيزارةي
دروست نةكةين با بَلَيني بة ثَيس ر َيوشوَينس ياساي كؤمسيؤنس باآلي هةَلبذاردنةكان، ئةوة شتَيكس باشة و 

 .زؤر سوثاس
 : بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

 .نوري رةرموو.كاك د
 

 

 :نوري مجيل تاَلةبانس.بةر َيز د
 .ئةجنومةن بةر َيز سةرؤكس

ثشتطريي لةو بر طةية دةكةم، ضونكة ثَيويستة ثةيوةنديةكس قانونس لةنَيو كوردةكانس دةرةوةي هةرَيم 
لةطةَل هةرَيم دا بة بةردةوامس مبَينَيتةوة، هةست بة هاوآلتس بوون بكةن، بؤية ثَيويستة كةوا هةموو 

ئَيمة بة شَيوةيةكس طشتس بَلَيني لة دةرةوةي كارَيك بكرَيت بؤ ئةوةي كوردانس دةرةوةي هةرَيم دةنط بدةن، 
هةرَيم مارس ئةوةيان هةبَيت كةوا بةشداري لة هةَلبذاردن بكةن، هةتا مارس ئةوةشان هةبَيت خؤيان كانديد 
بكةن بؤ هةَلبذاردنس ثةرلةمانس كوردستان، كؤمسيؤنس باآلي هةَلبذاردنةكان دةتوانَيت هاوكاريةكس باش 

ين هةر بة هاوكاري 9005كخراوي نةتةوة يةكطرتووةكان لة دةرةوة، ضونكة لة ساَلس بكا  بة هاوكاري ر َي
 .نةتةوة يةكطرتووةكان ئةو كارة ئةجنام درا، زؤر سوثاس

 : بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

 .كاك حممد رةرموو

 :بةر َيز حممد ررج ا د

 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
هةست بة دابر انَيك دةكةين لة بةينس ناوةوةي هةرَيمس ئةمة شتَيكس طرنطة و رعلةن واية، يةعنس 

كوردستان و دةرةوةي هةرَيمس كوردستان، ئةوة ذمارةيةكس كةم نية كة ئَيمة هةمانة لة مليؤن نزيك 
دةبَيتةوة، ئايا تا ضوار ساَلس تر ئةمة هةر ئاوا بوةستَيت؟ ئةي ناكرَيت مةسةلةن ئةو ر َيوشوَينة لةبةر 

رةلسةرةي كؤتة بؤ دوو شتة، يان ذمارةيةك وةكو كةمينة بَيت يان وةكو شتَيك تؤ  بطرين وةكو كؤتة،
برتسس هيض نةهَينَس، يان ذمارةكةي نةزانس، ئايا ناكرَيت مةسةلةن ئَيمة بؤ ئةوةي ئَيستا دوو قازانج لةو 

ئةو : دووةم ئنتيماي ئةمانة بةهَيز تر بكةين لة طةَل هةرَيمس كوردستان دا،: مةسةلةية بكةين، يةكةم
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رةوةندةي كة لة دةرةوةن بة يةكيانةوة ببةستني، ئَيستا دةبينني ثةرشوبآلويةك لة ناويشيان دا هةية، 
وةكو ثةيوةنديان لةطةَل هةرَيمس كوردستان بة هَيز نية، لة ناو خؤشيان دا بةهَيز نني، ئةطةر ئَيمة 

ةوان لة دةرةوة بةيةكةوة ببةستَيتةوة وة هةم كؤتةيةك دابنَيني با ذمارةكةي زؤر كةم بَيت، وا بكا  هةم ئ
ئةو ئينتيمايةش جارَيكس تر بة هةرَيمس كوردستانةوة ببةسرتَيتةوة، ئَيمة ئاطامان لة كَيشة و طررتةكانس 

 .ئةوانةوة بَس و ئةوانين ئاطايان لة ئَيمة بَيت بة ر استةوخؤيي، سوثاستان دةكةم
 : بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

 .ةرمووناصح ر.كاك د

 :رمضانبةر َيز ناصح غيتور 

 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

ملواطنى اقليم كوردستان )ئةم ماددةية لة جَيس خؤيةتس، بةآلم ئةطةر دةسكاريةكس بضووكس بكرَيت بَلَيني 
نةك خارج، ئةو كاتة وازح تر و باشرت دةبَيت، ئةو تَيبينيةي خوشكة ظيان طوتس ( املقيمني فى خارج االقليم

طواية خةَلك لةوَي ئةوانةي داواي جلوئيان كردووة يان مواتنس ئةو وآلتانةي دةرةوةن لة ئةوروثا و لة كة 
وةربطرن، ئَس باشة خؤ هةويةي ئةحوار مةدةنس هيض جلوء ئةمريكا طواية شوَينس خؤيان طؤر يوة بؤ ئةوةي 

ةكة  نةبَيت كةواتة لةسةر جلوئَيك، هيض مواتنةيةك نادرَيت ئةطةر هةويةي ئةحوار مةدةنس ئةسَلي
هةويةي ئةحوار مةدةنس ئةسَليةكة دةدرَيت، لةبةرئةوة ئةوة هيض ئةشكاليةتَيك دروست ناكا ، بة 
ثَيضةوانةوة من ثَيم واية ئةمة حةقَيكس تةبيعية، بة نيسبة  ئةوةي جةنابس باسس كرد تةبعةن ئةوة 

ةختةكةش من ئةوانةي كة لةبرييان دةكةي تَيبينس مورةوةزيةي عوليا بوو، هةروةها بةرامبةر بة و
مانط دةكةن، ميتةوةزيةي عوليا طواية بؤ جَس  3كة دةَلَين داواي  1229ئينتيخاباتس جاري يةكةم ساَلس 

نيسانس ئةو كا  كة /8بةجَس كردنس ئينتيخابا ، باشة خؤ ئينتيخاباتس يةكةممان كة كرد ياسايةكة لة 
نيسان /8لة  9و  1اك ررست يةكَيكة لة دار َيذةرانس ئةو ياسايةي ذمارة هةندَيك لةو برادةرانة لَيرةن كة ك

 20ر ؤذي ثَيضوو نةك  90ئَيمة ئينتيخابامتان كرد، يةعنس  12/5بوو ياسايةكة ئامادةكرا، دواي ئةوة لة 
زو ر ؤذ، ئَيستا ئَيمة هَيشتا شةست و قسور ر ؤذمان ماوة هةتا دةطاتة ئةو هينة، لةطةَل ر َي 60ر ؤذ و 
 .سوثاس

 : بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

 .كوَيستان خان رةرموو

 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

من ثشتطريي لة قسةكانس كاك مجال يوسف دةكةم كة ئةو ئيزارةية بكرَيت بؤ ئةوةي ئَيمة كؤمسيؤنس باآل 
ري ئينتيخاباتيان ثَس بكرَيت، ئةطةر ئينتيخابا  مولزةم بكةين، ئةوانةي هةرَيم كة لة دةرةوةن بةشدا

شَيوةيةك بةشداري ئينتيخابا  بكةن،  ضةند ر ؤذَيكين دوا بكةوَيت، بةآلم ئةوانةي دةرةوة بة هةموو
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ناكرَيت ئةوانس خةَلكس لة مةركةزي ئينتيخابا  كراوة لة دةرةوة كة زؤر ترن لة كوردةكان بةشداري 
بةشداري نةكةن، يةعنس ئَيمة بة هيض بيانوويةك ر َيطا نةدةين ئةوانة بَس ئينتيخابا  بكةن و كوردةكان 

 .بةش بكرَين لة دةنطدان، زؤر سوثاس
 : بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

زؤر سوثاس، ئةطةر ئَيمة لَيرة ئةو شةرتة دابنَيني بؤ كؤمسيؤنس باآل بَلَيني دةبَيت وا بكا ، مومكينة بَلَيت 
ة ئةطةر بؤيان بكرَيت ثَيمان طوتوون، ئةطةر بؤيان كرا لة وادةي خؤيدا و نةبَيتة ساَلَيكم دةوَيت، جا ئةو

هؤي دواكةوتنس هةَلبذاردن، لةوة باشرت هةية؟ ئةطةر دوو هةرتةش لةسةر ئةوانين بَيت قةيناكا ، بةآلم 
َيشوويان عايدي مانطس تري دةوَيت و ئيمكانية  نية و كَس ثَيس هةَلدةستَيت و تةجروبةي ث 6ثَيمان بَلَين 

كؤمسيؤنس باآلية، ئَيمة وةكو مارَيكس سروشتس خؤمانة تةسبيتس بكةين، بة نيسبة  ئةوةي كاك غيتور 
باسس كرد هةموومان لةطةَل ئةوةين ئةو ناوضانة بةشَيكن لة كوردستان، هةموومشان لةطةَل ئةوةين كة 

كَيشةيان هةية، ئةي بؤ ئَيمة باسس ماددةي ئةوانة مارس حةق دانيان هةية و دةشبَيت هةبَيت، بةآلم ئَيستا 
دةكةين؟ كَيشةيةكة ياسايية و سياسية و هةموو بابةتية، ئَيمة لَيرة مةسئوليةمتان ياسايية، ياسايةك  190

ناتوانني دةربكةين تةناقوزي هةبَيت لةطةَل دةستووري عرياق و لةطةَل وةزعس سياسس و جانبس تر، ئَيستا 
، هةر 190رةرموو  ئةو كوردانةي لة دةرةوةي هةرَيمن مةمشولن بة ناوضةي ئَيمة ئةوةي كة جةنابت 

لةو بةينة دا هةمووي دوو مانط نابَيت دةنطيان داوةو خؤيان ثاآلوتووة بؤ ئةجنومةنس ثارَيزطا، تةبعةن 
ن بةشَيكيان غةيري كةركووك، ئةجنومةنس ثارَيزطاي ديالة و بؤ موسَل، ر ةنطة ئةوانةي موسَل زؤر ثَييا

خؤش بَيت بَلَيني باشة مادام ئةو حةقةتان هةية خؤتان هةَلبذَيرن، بؤ ئةوةي لة ئةجنومةنس ثارَيزطاي 
موسَل هيض كوردَيكس تَيدا نةبَيت، ضونكة لة دوو ئةجنومةن نابَيت نوَينةرايةتس هةبَيت، بةآلم ئةطةر 

هةرَيمس كوردستان بة تةئكيد جَس بةجَس بوو، ئةو ناوضانةي كة دةطةر َينةوة سةر ناوي  190ماددةي 
بةشيان هةية، تا ئةو كاتةش لةر ووي مةعنةوي و لةر ووي تارخيس و لةر ووي ويست و ئريادة و لة هةموو 
ر وويةكةوة، ئَيمة تةعبري لة ويستس ئةوانين دةكةين، ضونكة دوو ويستس جياوازمان نية، هةم ويستس 

 190مةشة، هةردوو المشان هةوَل دةدةين بؤ ئةوةي ماددةي ئةوانة بطةر َينةوة سةر هةرَيم، هةم ويستس ئَي
جَس بةجَس بكرَي، من يةك ئيزارة دةكةم بؤ ئةوةي ئةو خيالرة كة بةينس دةرةوةي هةرَيم و ئةوانة 

هةتا ئةوانةي دةرةوةي بطرَيتةوة و بةغداش دةطرَيتةوة، بةآلم  (ملواطنى اقليم كوردستان املقيمني خارجه)
ة دةتوانَيت بؤ منوونة سةندوق دابنَيت بؤ ئةو كوردانةي هةرَيم كة لة بةغدا دةذين يان بزانني مورةوةزي

لةوانةية دةرةوةي هةرَيم بطرَيتةوة، ( خارج)، تةنها .........لة شارَيكس تري، تةنها بةغدامان هةية ر ةنطة 
كة ناويان هةية لة ليست،  بنووسني، دةتوانَيت سندوق دابنَيت بؤ كوردةكانس هةرَيم( خارجه)بةآلم ئةطةر 

وةكو دةنطدةر ناويان هةية لة بةغدا زؤرينةيةكن، مومكينة هةزاران كةس بن، ئةو ئيقرتاحة بةو 
طؤر انكاريةي كة عةرزم كردن بؤ ئةوةي هةردوو ال هني بكةن، داواي قسة  نةكرد، ئةطةر نوقتة نيزاميت 

 .وهةبَيت؟ ئةطةر نا زؤر قسةمان كردووة، كاك حامت رةرمو
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 :بةر َيز حامت حممد جان
 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

دوو  ئةوةية لةبةرئةوةي جياي بكةينةوةوةَلآل من يةك تَيبينيم هةية لة سةر ئةو ماددةية، ئةوين 
دةرةوةمان هةية، خارجيي ئيقليم، ئةو مةنتيقانة كة متنازع عةلةيهية لةطةَل وَلاتاني دةرةوة بكرَيتة بةم 

 .اني هةرَيمي كوردستان ئةوانةي كة لة وَلاتاني دةرةوة نيشتةجَين، ئةو ثَيشنيارةم هةيةشَيوة، هاووَلاتي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، بةغداش (املقيمني خارجه)طومتان ئةو هةرَيمةي ئَيستا،  ملواطين، (ملواطين أقليم كوردستان)ئةوة 
سندووق لة بةغدا دابيَن، بةَلام ر ةنطة بَلَي  دةطرَيتةوة، دةرةوةش دةطرَيتةوة، ر ةنطة مورةوةزيية بتوانَي

ناتوامن، بةهةرحال دةبَي بة جَيي بهَيَلَين بؤ ئةو، بةَلام مةبدةئةكة واية، دةخيةمة دةنطةوة ثاش خوَيندني، 
، كَي لةطةل (العراق –ملواطين أقليم كوردستان املقيمني خارجه حق املشاركة يف انتخابات برملان كوردستان )

دة موزارةية دةسس بَلند بكا  تكاية؟ كَي لةطةَل دا نيية؟ رةرموون، بة كؤي دةنط قبول كرا، زؤر ئةو ماد
 .بؤ ماددة موزارةكةي تر، كاك كريم رةرموو. سوثاس

 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

ؤ و زَير ةظاني هةرَيم و ماددةيةكس نوَي، ثرؤسةي دةنطداني كارمةنداني هَيزةكاني ئاسايشي ناوخ 
ثَيشمةرطة و سوثا و كارمةنداني خةستةخانةو بةندخيانةو سةرنيشينةكانس لةضةند بنكةيةكي تايبة  
ئةجنام بدرَيت كة دةستةي كؤمسيؤن بة هةماهةنطي لةطةَل وةزارةتة تايبةمتةنديية كان دياريان دةكا ، 

 .ةكانيان ئةجنام بدرَيتبةمةرجَيك ضل و هةشت كاتذمَير ثَين كاتي هةَلبذاردن
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 .كاك زانا رةرموو

 (:زانا)بةر َيز قادر سعيد 

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
جترى عملية اقرتاع  منتسم قوات األمن الداخلية و حرس األقليم البيشمركة و اجلي  : مادة مضافة

قرتاع خاصة حتددها هيئة املفوضية العليا املستقلة كز او السجون و نزالئهما يف مراوالعاملني يف املستشفيات 
لالنتخابات بالتنسيق مع الوزارات املختصة على أن جترى قبل ةان و أربعني ساعة من موعد اجراء 

 .االنتخابات
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 .كاك شَيروان رةرموو
 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
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 .لةطةَل دةقي ماددةكةينة و، زؤر سوثاس ئَيمة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 كاك سةردار ئيختيالرتان هةية؟
 (:هةركي)بةر َيز سةردار صباح بوزؤ 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة لةطةَل دةقي ماددةكةينة، تةنها جياوازي لةطةَل ليذنةي ياسايي لة بؤ هةموو ئةو مةوادانة، ئَيمة 

شنيارمان كردية كة لة مةوادي ديكةي هاوشَيوة جَيطايان بؤ بكرَيتةوة، نةوةك مةوادي موزاف لة تةنها ثَي
مةوادي موزاف ئَيستا يةكجار زؤر بووة، كاتَيك لة ئايندة تؤ دَيي مةبةست ئةوةية : بةردوو سةبةب، يةك

ثَينادرَي، مةواد موزارةية، هةمواري ئةو مةوادانة بكةي، يةعين كام ماددة دةَلَيي، رةقةمي ضةند؟ رةقةمي 
دوايي كة ئَيمة جَيطايان بؤ دةكةينةوة تةسةلسولي مةوادةكان تَيك ناضَي، ضونكة لة مةوادي هاوشَيوة بة 

 .بر طة جَيطامان بؤ كرديتةوة
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
َي دةدرَي ئةكيد، ئةطةر كاك سةردار ئةوة ئَيستا لَيرة هني دةكةين، دايدةر َيذين بة تةئكيد دوايي رةقةمي ث

كةس لةسةر ئةوةي قسةي نيية، ئةوة شتَيكة لة بةغداش بَلَيم، لة شارةكاني تري عرياقيشدا بةو شَيوةية 
ئةجنام درا، ثَيشي ضل و هةشت سةعا  سندوقي تايبة  داندرا  بؤ هَيزةكاني سوثاي عرياق و 

دا، مةسئوليةتيان هةية لة شوَيين ترا، بؤية خةستةخانةو ئاساين و ئةوانة، ضونكة ناتوانن لة عةيين ر ؤذ
ضل و هةشت سةعا  ثَيشرت دةبَي ئةوة ئةجنام بدرَيت، ئةو ماددةيةي زةروري بوو داخل كراوة، ئةطةر 

 .كةس قسةي لةسةر نيية؟ كاك جةعيتةر قسةي هةية رةرموو
 :معروف مصطفىبةر َيز جعيتر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ة بةو هَيزانةي ئَيمة كة سةر بة جةيشي عرياقني، ليواكاني دةوروبةري ئَيرة، ئةوة لَيرة ئيشارة  نةدراو  

ئيشارةتي نةداوة بة هَيزي طومرط كة عيالقةيان بة هةرَيمةوة نيية ئَيستا ئةوان، ئةو طومرطةي كة . يةك
 .لَيرةية ئيلتيزاميان بة شورتةي هةولَيرةوة نية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .، كاك حممد قسة  هةبوو؟ رةرمووجةين نوسراوة

 :  بةر َيز حممد ررج ا د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ئةمة وةكو ثرسيارة، ئايا ئةمانة لة ئينتيخابةكاني ثَيشوودا، وةكو هاووَلاتي لة بيتاقةي تةموينيدا ناويان 
كاندا مابَي؟ هةروةك ئةو هاتووة، ئايا ئَيستا كة ئَيمة جياي دةكةينةوة زةماني ضيية ئةو ناوة لة بيتاقة

 .هاووَلاتيية جارَيكي دي ئةو مارةي هةبَي، ضؤن مةسةلةن ئةوة ضاك دةكرَي؟ئةو ثرسيارة
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةوة ميتةوةزيةي كؤمسيؤني باَلا مةسئولة لةوة، وةكو لة تةجرووبةيان هةية لة شارةكاني تري عرياقدا 
. سر َيتةوة كة دةنط دةدةن لة شوَينةكان، ئةوان مةسئولن لةو شتة، دكردوويانة، ناويان هةية، ناويان دة

 .شكرية رةرموو
 :شكرية رسول ابراهيم. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وةَلال من لة ر ووي زمانةوانييةوة لة عةرةبييةكة جةين هاتووة، ئةو جةيشة البربدرَيت، لة كورديةكةشدا  

ئةو دووانة ناطوجنَين جا هةر وشةي جةيشين البةرن، ضونكة لة كورديةكةشدا رةرمانبةر هاتووة، يةعين 
 .نيية

 
 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان 
باشرتة، كاك شَيردَل  جيش العراقي، (اجليش العراقي)نا وةَلال باشرت واية نةك البربدرَيت، بةس بنوسرَيت 

 .رةرموو! بةئيعتبار موختةسي
 :َيزيبةر َيز شَيردَل عبداهلل حةو

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
جةين خؤي تةعريف كراية، كة دةَلَيي جةين، يةعين جةيشي عرياقي، ئةوةكةي مة حةرةسي ئيقليمة، 
ئَيستا كة نووسيتت جةين مةعناي زَيرةظان و جةين ئيدي ثَيي ناوَي زيادي بكةين و مةزبووتة، لة جَيي 

 .خؤيةتي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

حةزةكة  ر استة، دةخيةمة دةنطةوة، كَي لةطةَلة دةسس بَلند كا؟ كَي لةطةَل دا نيية؟ بة كؤي سوثاس، موال
 .دةنط قبول كرا، زؤر سوثاس، بةَلَي كاك حممد خليل رةرموو

 :بةر َيز خليل ابراهيم حممد
 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

و موالحةزة نةهاتيية لَيرة، بةَلام ئَيمة لة ئةمة تا قانونةكة هةموو مونسةجيم بَيت لةطةَل يةكرت، ر استة ئة
تةعديلي ضوارةم ئةوةي ثَيشرت ثةسةندمان كرديية، كؤتامان داناية بؤ نةتةوةكاني تر، بؤ ئةرمةن، ئاشوور، 

ئةسَلي قانووني ئَيمة، تةمسيلي نيسبية، نيزامي تةمسيلي نيسيب تةوزيعي ئةسوا  . توركمان، كلدان، ئةمانة
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نتيخابي دةكرَيت، وة ئةوة لة قانونةكة هةية و، و ئةو لةسةر وان تةتبيق نابَي ، ئَيمة لةسةر موعةدةلي ئي
كة ض ماددة ( يستثنى مرشحوا املكونات القومية من أحكام املادة)موحتاجني ماددةك دابنَيني، بَلَيني 

 .يال، سوثاس، ضونكة ئةوانة موعةدةل الزمة تَيدابَيت وة ئ(خيضعون لنظام األكثرية) و دةطرَيتةوة،
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هةرضةندة ئةوة ئيشي قانونييانة، بةَلام كة خؤ  نيزامي كؤتا  طو ، خؤي لة خؤيدا ئيستيسناية ئةوة، 
ثَيويست بةو تةرسيلة ناكا ، ئةوة مةعرورة، بؤضي ناو  لَيناوة كؤتا؟ بؤ ئةوةية، ئيستسنا حةصر دةكا ، 

ناكا ، نيزامي كؤتا مةعرورة لة ميتةوةزييةي عوليادا تةرسيالتي  ثَيويست بة هيض ئةو تةرسيالتانة
دواية ئةمة تةعديليشة هةر جَيي نيية لَيرة، . هاتووة، هةموو دونيا بة بةهةمان شَيوة هني دةكةن

نةهاتووة لة هينةكة، ثرؤذةيةك تةقديم بكة لةوة ئةطةر زؤر موقتةنيع ني، هةمووي دةخةمة دةنطةوة، 
ي ضوارةم خاَلةكاني تري دةنطمان بؤ داوة، لَيرةشدا بر طة بر طة دةنطمان بؤ داوة، بةَلام هةرضةندة هةموار

باشرت واية بة هةمواركردنةكةي تازةوة هةمواري ضوارةم جارَيكي تر بةو ضوار هةموارة، ضونكة دوو 
ة دةسس بَلند بكا  ماددةي موزايف تَيداية، سَي ماددةي موزايف تَيداية هةمووي دةخةمة دةنطةوة، كَي لةطةَل

زؤر سوثاس، بة .تكاية، رةرموو، كَي لةطةَلدا نيية؟بةس كاك عومسان بانيماراني، بة ئةكسةريية ، باشة
نيسبة  ئةو ياساية تةواو، بؤ ئةوةي لَيرةوة كؤمسيؤني باَلا دةَلَي بة هةموو راطةياندن دةَلَين، ئةو ياساية 

ا باعتبار جةنابي سةرؤكي هةرَيم جارَيك ئيعتريازي كردووة، ثَيويسس بة جَيبةجَي كردن هةية، لةور ؤد
جاري دووةم قةتعيية قةراري ثةرلةمان، ثةرلةمانين قةراري داوة، لةو رؤدا كؤمسيؤني باَلا نةَلَي ثَيمان 
نةطةيشتووة، اليانة وة ئةو تةرسيالتانةشي الية، هةر بة زووترين كا  ئةور ؤ و سبةي بة ئيمَيلين بؤيان 

رين، مةسئوليةتي ثةرلةمان لة دواكةوتين ئةوانة، ئَيوةش تةصريح نةدةن بَلَين كةم تةرخةمن ئةوةي دةنَي
ثَيدةكةنَي دةزاني مةخسةدم كَيية، ئةوة لَيرة مةسئوليةتي ئَيمة تةواو بوو، لةورؤوة هني دةكةين و 

 .سوثاستان دةكةين
ي يةكةم دةنطتان بة نةوعَيك دا ثشووي ناوَي، خاَلي دووةم لةبةرنامةي كارمان، جا ئةطةر هاتو دوو دةقيقة

ئةطةر بة نةوعَيكي تر دةنطتان دا دواي دةخةين، ضونكة هةموو شتةكان دةطؤر َين، خستنة ر وو و طيتتوطؤ 
ي 1229ي ساَلي (1)كردني ثرؤذةي هةمواركردني ثَينجةمي ياساي ثةرلةماني كوردستان ذمارة 

ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة، رةرموو بؤ خوَيندنةوةي هةمواركراو كة لةاليةن ذمارةي ياسايي 
 .ثرؤذةكة، كاك كريم رةرموو

 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي كوردي، كؤبوونةوةي 9202ي نةورؤزي  9بةرامبةر  9002-3-99لَيذنةي ياسايي ر ؤذي سَي شةممة 
ؤذة ياسايةي كة لةاليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان خؤي ئةجنام دا بؤ لَيكؤَلينةوة لةو ثر

ثَيشكةش كرابوو، بة ناوي ثرؤذةي هةمواري ثَينجةمي ياساي ئةجنومةني نيشتماني كوردستان، كة ر ؤذي 
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خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كرا، ناردراية ليذنةكةمان لة اليةن سةرؤكي  9002-3-10سّيشةممة بةرواري 
ر ؤذدا، ثاش لَيكؤَلينةوةو طيتتوطؤ، ليذنةكةمان بةو جؤرةي خوارةوة راي خؤي ئةجنومةن لة هةمان 

 دةردةبر َيت، 
خاَلي سةرةكي و بنةماي : ليذنةكةمان بة زؤرينةي ر ةهاي ئةندامان ثشتطريي لةم ثرؤذةية ناكا ، دوو: يةك

ليسس داخراو كة -ذةييهةمواركردنةكة لةو ثرؤذةية طؤر يين سيستةمي هةَلبذاردنة لة نوَينةرايةتي ر َي
بابةتة دةبَيتة هؤي ليسس كراوة، يةكال كردنةوةي ئةم -كاري ثَي دةكرَيت لة هةرَيم بؤ نوَينةرايةتي ر َيذةيي

تةواوي ثرؤذةكة بة هةر بارَيك دا بَيت، بؤية ليذنةكةمان طيتتوطؤي لةسةر ئةم بابةتة  يةكالكردنةوةي
ةي ر ةهاي ئةنداماني ليذنة لةطةَل ئةوةداين كة ئةو ثَيشنيارة كردووة بة شَيوةيةكي سةرةكي، وة بة زؤرين

 :نوَينةرايةتي ر َيذةي كراوة رة  بكرَيتةوة، لةبةر ئةو هؤيانةي خوارةوة
سيستةمي هةَلبذاردني نوَينةرايةتي ر َيذةيي ليسس كراوة طوجناو نيية لةطةَل كؤمةَلطاي  - د

مي هةَلبذاردني نوَينةرايةتي ليسس داخراو كوردستاني و ثَيشةوةضوون و بة ثَيضةوانةي سيستة
كة طوجناو ترة لةطةَل كؤمةلََطاي كوردستاني و بةرةو ثَيشةوةضووني ئةم قؤناغةي، هةروةها 

 .سةركةوتين ئةو شَيوازة سةنَيندراوة، لة ئةزمووني هةَلبذاردنةكاني ر ابردووي هةرَيمدا

هةية لةسةر هاوثةميانَيس نَيوان حزبةكان  ئةم جؤرة سيستةمة  هةَلبذاردنانة كاريطةري خراثي  - ب
و قةوارة سياسيةكاندا، كاتَي ئةجنامي هةَلبذاردنةكان نايَيتةوة لةطةَل جؤري هاوثةميانَيتيةكاني 

 .نَيوان ئةم ثار  و قةوارة سياسيانة

 .انسيستةمي ليسس كراوة هاندةرة بؤ تاوانةكاني هةَلبذاردن، بة تايبةتي تاواني كر يين دةنطةك -ج
لةبةر ئةوةي ثَيويستة رؤرمةكاني دةنطدان ناوي هةموو ثاَلَيوراوةكان و قةوارة سياسيةكان لة خؤ  -د

بطرَيت، بة ثَيي سيستةمي ليسس كراوة  رؤرمي دةنطدان زؤر طةورةو ئاَلؤز دةبَيت و تَيضووني زؤرتري 
ةوة، ئةوةش دةبَيتة هؤي دةوَيت، هةروةها ماندوبوون و سةر لَي شَيواني دةنطدةري لَي دةكةوَيت

زؤربووني دةنطة ثووضةكان، بؤية ليذنةكةمان ر اي واية كار بةردةوام بَيت بة سيستةمي هةَلبذاردني 
 .نوَينةرايةتي ليسس داخراو، كة ئَيستا كاري ثَي دةكرَيت لة هةرَيمدا، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةندام ثةرلةمانة كة ناويان دةخوَينمةوة، ئَيوة لة  10و داواي زؤر سوثاس، يةعين ئةوة داوا دةكةن كة ئة

بريتان ضوو هينةكة خبوَيننةوة ثرؤذةيةكيان تةقديم كردووة، داوا دةكةن، غةلةتَيكي طةورةشي تَيداية 
، هةر ئةوة يةكةم غةَلةتة ئةوة لة ناوةر ؤكدا قائيمة مةرتوحة نيية، (قائمة انيتتوحة)ثرؤذةكةيان، دةَلَي 

كة تةنيا لة عرياقدا، ( انغلقة انيتتوحة)ئيمة مةرتوحة ئةوة نيية كة ئَيوة باستان كردووة، ئةوة قائمة قا
ة لة يةك دةولةتي تر دا، لة دونيادا هةبَيت ئةو سيستةمة كة ئةجنام درا لة هينا، ئَيوة لَيرةدا دةَلَين ر ةنط

قائيمة مةرتوحة، ئةمن بةر اسس لةبةر ئَيوة ضوومة سةر ئةنتةرنَيت، دةرم هَينا، هيض ئةو شتةي تَيدا 
ة زانيم مةخصةدتان قائيمةي موغلةقة نيية كة ئَيوة لَيرة نووسيوتانة لةسةر قائيمة مةرتوحة، لةبةر ئةو
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د د حممد دمني، دنور حممد غيتور،  عثمانميتتوحةية، بة هةرحاَل ناوةكان دةخوَينمةوة، صربية غيتار دمني، 
بانيماراني، طَيالس حمي الدين، عبدالر ن  عثمانثريؤ ، حسن بابكر د د،  خضرتاظطة حممد علي، سارا 

ةندامة بةر َيزة داواي ئةوةيان كردووة، ليذنةي ياسايي دةَلَي داواكةيان ئ 10نوري تالةباني، ئةو .د د، د
 .رة  بكرَيتةوة لةبةر ئةوة ليذنةي ناوخؤ ضي دةَلَي با بيتةرمووَي

 (:هةركي)بةر َيز سةردار صباح بوزؤ 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي ر ؤذي سَيشةممة ر َيككةوتي  1ثاش ئةوةي سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان لة دانيشتين ذمارة 
ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان،  1ثرؤذة ياساي هةمواري بةناوي ثَينجةمي ياساي ذمارة  10-3-9002

كة لة اليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة، ر ةوانةي ليذنةكةمان كرا، ليذنةكةمان لة 
ئةجنامي طيتتوطؤكردن وئاَلوطؤر كردني بريو ر ادا، ر او ثَيشنيارةكاني  هةمان ر ؤذدا كؤبوونةوةمان ئةجنام دا، لة

 : خؤي بةو شَيوة ثَيشكةش دةكا 
 .ليذنةكةمان بة زؤرينة لةطةَل ناوةر ؤكس ثرؤذةكةدا نيية -1

جةنابي سةرؤك ئةوةي كة تَيبينيمان كرد ثرؤذةي قانونة، ثَيمانواية با ماددة ماددة، رةقةرة بة 
راسة بكرَي وطيتتوطؤ بكرَي، بؤية ئَيمة لة ليذنةي ناوخؤ ئةم هةموو كارةمان رةقةرة دةبَيت دي

 .كرديية
 .... .سةبارة  بة ماددةي يةكةم كة تايبةمتةندة  -9

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .عةروم دةكةي كاك سةردار،  كاك بارزان نوقتةي نيزامي هةي، بزانني ض دةَلَي، رةرموو كاك بارزان

 :حممد قادربةر َيز بارزان 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة ثَين ئةوةي قانونةكةي تر تةسبيت كةين، دةبواية ئةوة موناقةشة بكراية بؤ ئةوةي         
ر اوةستني، ئَيستا ئَيمة قانونةكةمان تةسبيت كردووة، ضووة جَيي خؤي ئَيستا، ثَين ئةوة لة جةدوةلي 

 . غلةق بني يان لةسةر مةرتوح بني، ئينجا موناقةشةيان بكردايةعةمةلدا ئةوة موناقةشة بكراية لةسةر مو
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةمة زؤر موناقةشة كرا، بة عةكسةوة كاك بارزان لةبةر ئةوةي ئةو قانونة هةية، وة حازرة، ئامادة كراوة، 
ئةوةي تر ثرؤذةية، ثرؤذةي هةمواركراوة، دةنطتان بؤ داوة، تؤزَي ئيعتريازا  هةبووة دةبَي تةواوي بكةين، 

ئةندامةكة تةحويل كراوة بؤ ليذنةكان، بؤ ئَيوة، شتَيكي تازةية  10ئةندام داواي كردووة، ثرؤذةي  10
ئةطةر قبولتان كرد ئةو وةخس دةبَي لةبةر ر ؤشنايي قبول كردنةكةتان ماددة ماددة ثَيدا بضينةوة، با 

َيت، ئةطةر قبولتان كرد، هةرضي قانونَيك هةبَيت بة بضينة سةر ماددةكاني تر، هةرضي قانونَيك هةب
ثَيضةوانةي ئةو قانونة كة ئَيستا دةنطي بؤ دةدةن، ئةطةر قبولتان كرد دةبَي هةموار بكرَيتةوة، جا ئةوة، 
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بةهةرحاَل كاك سةردار ليذنةي ياسايي رةتي كردؤتةوة، ئَيوةش بة زؤرينة رةتتان كردؤتةوة، بؤية ئةو 
كرَيت، قبولة يان نا، ئةطةر قبول كرا، دةضينة سةر يةكة يةكة، ئةطةر قبول نةكرا مةسةلةية حةسم ب

ئةندامةش داوايان كردووة  10ئَيستا ليذنةي ياسايي رووني كردةوة، كة بؤضي رةتي كردؤتةوة، و ئةو 
حةقي خؤيانة دوو يان سَي كةسيان شةرحي بكةن، حةقي خؤيانة شةرحي بكةن، وجهةي نةزةري خؤيان 

كةسةي كة ناويان نووسيوة، كاك  10ح بكةن، بؤضي داواي ئةو سيستةمةيان كردووة؟ كَي دةيةوَي لةو شةر
نوري، عومسان بانيماراني، . كةسة كاك د 10عومسان بانيماراني و سارا خان وكاك حممد خليل، باشة، لةو 

 كرد ليذنةي ياسايي يان سارا خان ، كاك عبدالر ن، ئةو ضوار كةسة قسة دةكةن، دوايةش ئةطةر ثَيويسس
 .ليذنةي ناوخؤ جةوابيان بدةنةوة، رةرموو كاك عومسان بانيماراني

 (:بانيماراني)عبداهلل قادر  عثمانبةر َيز 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةداخةوة ليذنةي ياسايي ئَيمة بة ثَيضةوانةي ياساناساني دونيا بري دةكةنةوة، لةطةَل داخراون و ليسس 
ر بة خراثي باس دةكةن، زؤر بةداخةوة يةعين، دةكرا بة شَيوةيةكي تر باسي بكةن، بةَلام نةدةكرا كراوة زؤ

بةو نةوعةي دذي بوةستنةوة، ديارة شَيوةي هةَلبذاردني ليسس داخراو خراثرتين شَيوةي هةَلبذاردنة لة 
جادووطةرَيك دةيكا، نازاني دونيا، لة سةرتاسةري دونيا شَيوةي ليسس داخراو وةك ئةو ر يشة طةورةية كة 

لة ناو ريشةكةدا ضي هةية،بؤية ئَيمة لَيرة مايف تةواوي خةَلكي ميللةتي كورد ثَيشَيل دةكةين، خةَلك 
نازانَي كَي مورةشةحةكةيةتي تا دةنطي بؤ بدا ، ئَيمة ئةو خةَلكةي دَيتة ئةم ثةرلةمانة نابَي ميللة  

كي داخراو دةينن حةز  لَيية يان حةز  لَي نيية دةبيًَ دةنطي بؤ بزانَي كَي ية ئةوجا دةنطي بداتَي؟ ليستَي
بدةي، كة ئةوة كارَيكي بةر اسس زؤر خراثة، زؤر حةييتة ئَيمة بةو شَيوةية ئيهانةي ليسس كراوة بكةين يان 
نيمضة كراوة، ليسس كراوة ئةو ليستة باشةية كة ريعلةن تةجروبةكةي ئةوجارة لةبةغداد تةجروبةيان 

، زؤرباشة، تؤ ئةو كةسةي دَي دةنط دةدا نوَينةرةكةي خؤي دةناسَي، ئةمن دةبَي كور ةكةي من لة ناو كرد
ليستةكة بَي، كور ي مةسئولَيكي تر لة ناو ليستَيكي تر بَي، يان كةسَيكي تر حيسابة لةسةر يةكَيك لةناو 

باشة، ضؤن ليسس كراوة كارَيكي ليستةكة بَي، خةَلك نازانَس كَس لةناو ليستةكةية، ضؤن ئةوة كارَيكي 
 .خراثة؟ زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كةس ناتوانَي بَلَي ئةو سيستةمة باشة يان ئةو سيستةمة خراثة، هةر سيستةمَيكي هةَلبذاردن لة 

ةي سةرتاسةري دونيا بةكار هاتووة، ئيسرائيل تا ئَيستاش داخراوة، زؤر جَيطا هةية وة هةر وَلاتَي تةجروب
خؤي هةية، هةر سيستةمَيكين ئيجابياتي هةية و سلبياتي هةية، هةر هيض شتَيك نيية كامل بَي، جارَي 
ئةوةي كة داواتان كردووة كراوة نيية، داخراوي كراوةية، داخراوة دةنط دةدرَي بة داخراوةكةو هَيشتا 

نا، ماويةتي، وةخس ماوة،  ناتوانني بَلَيني  ئةو تةجروبة الي ئَيمة لة عرياق سةركةوتوو بووة يان
 . ئةجنامدانةكةي ئةجنام درا، بةَلام هَيشتا ماويةتي، سارا خان رةرموو
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 :ثريؤ خضر بةر َيز سارا 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان 

هةر وةكو جةنابت باست كرد هةموو ليستَيك اليةني ئيجابي و سليب هةية، بةَلام ئَيمة ثَيمان واية اليةني 
س كراوة، يان باشرت بَلَيني ليسس كراوةي سنوردار، يةعين نيمضة كراوة، باشرتة كة اليةنة ئيجابيةكاني ليس

ئيجابيةكاني لة ليسس داخراو، ئةمن دةمةوَي لةسةر ئةو خاَلانة قسة بكةم كة ليذنةي ياسايي خستوويةتة 
بؤ كؤمةَلطةي كوردستان و ر وو وةكو سلبيا  بؤ ليسس كراوة، باس لةوة دةكا دةَلَي ئةو ليستة طوجناوترة 

بةرةو ثَيشضووني، ئَيمة هةمومان ئةو ر استيية دةزانني كة بةرةو ثَيشضووني هةموو كؤمةَلطايةك ثابةندة 
بة بةرةو ثَيشضوون و رراوان بووني دميوكراسية ، ليسس كراوة دميوكراسيةتي زياتر تَيداية، لةبةر ئةوة 

ووني كؤمةَلطاي كورديدا ليسس داخراو دةطوجنَي، خاَلَيكي تر باس ناكرَي ئةمة بَليَين لةطةَل بةرةو ثَيشض
دةَلَي سيستةمي ليسس كراوة هاندةرة بؤ تاوانةكاني هةَلبذاردن، هةموو ليستَيك و ( ج)لةوة دةكةن، خاَلي 

ة هةموو هةَلبذاردنَيك خالي نيية لة تاواني هةَلبذاردن يان لة كر يين دةنط، ناكرَي  ئةو خاَلة بكرَيت
دا دةَلَين تَيضووني زؤري ( د)خاَلَيكي هَيندة بةهَيز بؤ ئةوةي ليسس كراوةي ثَي خراث بكةين، لة خاَلي 

دةوَي، من زؤر ئةو قسةم ثَي سةيرة، تَيضون، كةي ئةوة كَيشةية، ئةو ليستة، ئةو هةَلبذاردنة ثارةي زؤري 
ةَلبذاردني كراوة نةكا ، بةَلَي بؤية ئَيمة تَيبضي خؤ بودجةي هةرَيمي كوردستان كةم نيية بَليَين بةشي ه

ثشتيواني لة ليسس كراوة دةكةين لةبةر ئةوةي ئةو بؤشايية طةورةي لةنَيوان دةسةَلا  و خةَلكداية، ئةو 
شتةي  كة ئَيستا سةركردايةتي باسي دةكا  ضاكسازيية لةوةي كة حيزب لة حكومة  جيا كرَيتةوة، ليسس 

تس حيزب لةسةر دامودةزطاكان كةم دةكاتةوة، لةبةر ئةوة لة ليسس كراوةدا كراوة دةسةَلا  و هةميةنة
خةَلك دةنط دةداتة كانديدةكان بَيجطة لة حزبةكان، كاَل دةبَيتةوة ئةو كَيشة طةورةي كة ئَيستا كؤمةلطاي 

دةمانةوَي  كوردةواري بة دةستييةوة دةناَلَييَن، ئةو حزبايةتيية تؤخة و ئةو كاريطةرييةي كة ئَيستا ئةمة
 .بة ثرؤذة ضاكي بكةين، بة دةنطداني ليسس كراوةدا بة رراوان بووني دميوكراسية  دَيتةدي، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان 
 .نوري رةرموو. كاك د

 :نوري مجيل تاَلةباني. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان 

شةكاني ليسس كراوةي ر َيذةيس بكةين، ضونكة كؤمةَلَيك ثَيويست ناكا لَيرة كةوا ئَيمة باس لة اليةنة با
نووسني و لَيكؤَلينةوةي زؤر باش لة ميدياكان لة هةموو اليةك بَلاو كراوةتةوة، بةَلام ئةو ثاساوانةي كة وا 
لة ر اثؤرتي ليذنةي قانوني و ليذنةي ناوخؤيي كة نيوةي خوَينرايةوة، بة داخةوة بةشي زؤريان ثاساوي 

ةك قانوني، بةهةر حاَل من لةسةرةتاوة ئةوةم دةزاني كةوا ئةو ثَيشنيازة كة ثَيشكةش كراوة بؤ سياسني ن
 10ئةم خولة ناطوجنَيت، ناطوجنَي لةبةرئةوةي ئةوة لة ثةرلةماندا نار وا ، وتةكاني جةنابت ثَين 

لةوةي كة قانونةكة دةقيقةيَيكةو ئاشكرا  كرد با كؤمسيؤني باَلاي هةَلبذاردن و ميدياكان ئاطادار بن 
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ثةسند كرا دةست بة كار بن بؤ جَيبةجَي كردني، ئةوة باشرتين بةَلطةية كةوا قانونةكة بةو شَيوةيةي كةوا 
ثَين تؤزَيك ثةسند كرا، هةربةو جؤرة دةمَينَيتةوة، بة هةر حاَل ئةمة هةَلوَيستَيك بوو، ثَيويستة كة 

زي باشرت هةية، شَيوازي دميوكراتيانة تر هةية، شَيوازَيكس ئاطاداري خةَلكي كوردستان بكةينةوة كةوا شَيوا
وا هةية كةوا خةَلك بتوانَي  دةنط بدةن بؤ ئةو كةسانةي كةوا باشرت دةيانناسَيت، ر ابردوويان ثاكة، 

 . كةسانَيك كةوا شارةزان دةتوانن باشرت لةناو ثةرلةماندا خزمةتي خةَلكي كوردستان بكةن، زؤر زؤر سوثاس
 :سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز

من تةنيا تةعليقم لةسةر قسةكانت كة بؤ من مووةجةهبوو بدةم، جةنابت قانوني و شارةزاييةيةكي باشت 
هةية، ثسثؤري و كتَيبيشت نووسيوة، ئَيمة دةنطمان بؤ قانونَيكدا، خؤشت لة وانةبووي كة دةنطت بؤ دا، 

لَي بكا  دةبَي لةبةر ر ؤشنايي ئةو قانونة جةوابي كةواتة لةبةر ر ؤشنايي ئةو قانونة هةر يةكَي ثرسيار  
بدةيةوة، من ثَيتم و  ئةو قانونة جَيبةجَي كراية و دةبَي ئةوة تةواو بوو، ئةطةر ئةو قانونةتان ثةسند 
كرد قانونةكي تازةية، قسةكاني من دةطؤرَيت، بةَلام قانون ناطؤر َيت، يةعين ئةطةر هةبَيت من ناتوامن دذي 

كةم،  ئةطةر ئةوةتان ثةسند كرد  هةر لَيرة دةَلَيم ئةو قسانةي ثَيشووم بسر نةوة، كة ثَيويست قانون قسة ب
ناحةقي ! دةكا  كؤبوونةواتي تر بكةين وخؤمان حازر بكةين، بةَلام تؤ ئةو توهمةية بة ثاَل من بدةيت

ن دةضَيتة ثَيشي هةمووتان، بةر اسس، ، ئيعازي ضي؟ خةَلك ئةمر وةرناطرَيت، لة قانونةكة وةردةطرَيت، قانو
دةبَي بة ثَيي ئةو قانونة ثةلةي بكةن و جَيبةجَي بكرَيت،  ئةطةر قانونةكة ئةوةي ئَيستا ئةو ثرؤذةية 
قبوول كرا ئةو قانونة دةبَي هةموار بكرَيت، دةبَي بطؤر درَيت، ئةو كاتي ئةوة ر ادةطريَيت، ئةو كاتي قسة 

 .رةرمووقسةيةكي تر دةبَيت، كاك عبدالر ن، 
 :رضا بةر َيز عبدالر ن د د 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان 

من بة شَيوازَيكي تر دةَلَيم، دةَلَيم رةنَيكي تَيدا بوو، نازامن رةني ئيداري بوو ياخود رةني ليذنةي ياسايي 
امان لة بوو كة ثرؤذةكة داخرا، دواي ئةوةش ئةم ثرؤذةية داواي خواست و داواي رؤذانةي هاوَلاتيانة، ئاط

ميدياكان هةية بةر اسس، خؤ ئةمة ثةجنةرةيةكة، يةعين ئاطادار كردنةوةيةكي هاووَلاتيانة كة ئاشنابن بة 
سيستةمي هةَلبذاردن، جؤرةكاني سيستةمي هةَلبذاردن، من ثَيمواية ئةم جارة ئةجنومةني نوَينةراني بةغدا 

خةَلكي ئَيمةش ئاشنا بَي، وة اليةنة باشةكاني تري  دةيكاتة ليسس كراوة، شَيوازي هةَلبذاردن دةطؤر َيت، با
ئةوةية كة خةَلكي ثسثؤر مورةشةح دةبَي، ثاَلَيوراو دةبَي، لةبةر ئةوةي كة خةَلك دةنطي ثَي بدا ، ئينجا 
هانداني خةَلكة بؤ سةر سندووقةكاني دةنطدان، كة بزانة دةنط بة كَي دةدا ، مورةشةحةكة، ثاَلَيوراوةكة 

شنبَيت بزانَيت كَيية، ئةوة هانداني خةَلكة، تةشجيعكردنة، هةروةها شةراريةتي زياتر تَيداية، بةرضاوي ر ؤ
وة دةكرَي ليستةكة زؤر بةر َيزتان ئاماذةتان ثَي كرد ليستين بَي و كراوةش بَي، ئةوةي كة بةر َيزتان 

ةن، ثارَيزطاري لة مارةكاني ئاماذةتان ثَيكرد، هةروةها ئةندامان  ئةو كاتة دةتوانن بةرطري لة خؤيان بك
هاووَلاتيان بكةن، ضونكة ر ةخنة لة ئَيمة دةطرن دةَلَين نوَينةري حيزبن، ئَيوة نوَينةري خةَلك نني، ئةوانة 
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هةموو اليةني باشن، لةطةَل ئةوةش ئَيمة ر ةضاوي بارودؤخي كوردستانين دةكةين، وةزعي سياسي خؤمان، 
زعي سياسي خؤمان دةكةين، باسي سيستةمي هةَلبذاردن و جؤرةكاني وة ناشكرَي كة ر ةضاوي بارودؤخي وة

 .اليةنة باشةكاني بوو، زؤر سوثاسهةَلبذاردني تر نةكةين، وة هةروةها ئةمة هةموو 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لة ثرؤذةكة قسةيان كرد، ضوار كةس، ئةوةي كة رةئي هةية  سوثاس، ئَيستا ضوار كةس بة دييتاعباشة، زؤر 
ةكسي، دوو سَي كةس، قسةكان تيكرار دةبَيتةوة، تةبعةن دييتاع كردن لة ثرؤذةكة تةواو، ضوار كةسي تر ع

يان نوسراوة، حةقي هةية، ناكرَي ثةجنا كةس قسة بكا ، باشة يةكَيكين لة يةكطرتوو، لةوانةي كة ناو
 . تارطة خان رةرموو

 :بةر َيز تارطة حممد علس
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

رة هةموو ليستَيك ئيجابيا  و سلبياتي هةية، ئَيمة كة داواي ليسس كراوةمان كردووة ئةو كؤمةَلة ديا
ئةندامة، نةمانويستووة كراسَيك بةبةري خؤمان بدوورين و قسةي لةسةر بكةين، وتومانة ئةوةي كة 

ان زؤر باس لة مومارةسة كراوة لة كوردستان تا ئَيستا داواكارييةك و هةنطاوَيك، ئَيمة لة كوردست
دميةكراسية  دةكرَي، زؤر باس لة شةرارية  دةكرَي، زؤر باس لةوة دةكرَي كة ئةزموونةكةمان زؤرتر 
بةرةو ثَيشةوة ضووة، ئَيمة هةنطاوي باشرتمان ناوة، ئَيمةش ويستوومانة لة ر َيطاي ئةم ثرؤذةية هةنطاوَيك 

راو بَيت هةنطاوة بؤ دواوة، دواكةوتووين، بةَلام ليسس بنَيني بةرةو ثَيشرت، ئَيمة ناَلَيني ئةطةر ليسس داخ
كراوة، ئةطةر ليسس كراوة بَي ئةوة هةنطاوَيكة بةرةو ثَيشرت، بة ر اي ئَيمة من وةك خؤم وةَلامي ئةوانة 
دةدةمةوة كة ئةو ثاساوانةي كة ليذنةي ياسايي هَيناوييةتةوة، لةطةَل ر َيزم بؤ ليذنةي ياسايي، ليذنةي 

كة باس لةوة دةكا  ئةطةر تةعديل بكرَيت، ئةطةر ليستةكة بكرَيتة نيسيب، ياخود بكرَيتة ر َيذةيي ياسايي 
مةرتوح كراوة، ئةوة دةبَي هةموو قانونةكة بطؤر َيت، بةَلكو من لَيرةوة دةَلَيم كؤمةَلَيك ياخود بَلَيني ضةند 

يَيك ثَيويسس بة هةموو طؤر انكاري لة ماددةيَيكي تَيداية ثَيويسس بة هةمواركردن هةية، بة هيض شَيوة
ياساكة نيية، خاَلَيكي تر باس لةوة دةكرَي كة لةطةَل كؤمةَلطاي كوردةواري و كوردستاني ناطوجنَي، ئَيمة زؤر 
ئاماذة بةوة دةكةين كة كؤمةَلطاي كوردستاني زؤر بةرةو ثَيشةوة ر ؤيشتووة، زؤر ئاراقي كراوةتةوة، هةموو 

نازي دةكةن كةوا هةرَيمي كوردستان هةنطاوي بةرةو دميوكراسية  ناوة، هةنطاوي باشي وَلاتان ئةمر ؤ شا
ناوة، بؤ لةو خاَلة كؤمةَلطاي كوردةواري ئةوةندة الواز كردووة كة نةتوانَي لة ر َيطةي ليسس كراوة تةعبري 

َي، من دةثرسم ئايا لة ر اي خؤي بكا ، باس لةوة دةكا كة لةطةَل ليسس كراوة ئريتيكابي جةرائيم دةكر
لةطةَل ليسس داخراو ئريتيكابي جةرائيم نةكراوة؟ ئةوةش ثرسيارَيكة ، تةنها لة ليسس كراوة دةكرَيت، 
خاَلَيكي تر كة باس لةوة دةكا  كة كاتَيكي زؤري دةوَي، ئةو كاتة زؤرة هي كؤمسيؤني باَلاية، ئَيوة ناتوانن 

بهَيننةوة كة كؤمسيؤني باَلا كاتَيكي زؤري دةوَي، بةَلام ئَيستا  وةكو ليذنةي ياسايي ثةرلةمان ثاساوي ئةوة
دووبارةي دةكةينةوة كة ليسس كراوة بة ر اسس لةطةَل خواسس جةماوةر دةطوجنَي، لةطةَل دميوكراسية  
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دةطوجنَي، تةعبري لة ر اي جةماوةر دةكا ، بَيجطة لةوةش كة ئَيمة ئةور ؤ قسةمان لةسةر بَي وةكو 
ن، كة ئَيمة دةنطؤي حزبةكانني ياخود دةنطؤي قةرارتي سياسني، ئةوةمشان لةسةر نامَييَن، بؤية ثةرلةما

 . ئَيمة بؤ مَيذوو دووبارة دةيَلَيينةوة، ليسس كراوة بةر اسس لةطةَل كؤمةَلطاي كوردةوارييةوة دةطوجنَيت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان 

دةَلَيي خةَلك ئيتيهاممان دةكةن كة ! ة  كرد لة حزبةكة ئةو وةخس باوةر   ثَي دةكةم كةي ئيستيقال
ئَيمة ثابةندين بة سياسةتي حزب و هني و ئةوانة، ئةو وةخس ئةوة ر استة كة لة حيزبةكة  نةمينَيَي، 

 . دةستت خؤش بَي، كاك غةريتور نوقتةي نيزامي هةية
 :سعيد مةمخوري طاهربةر َيز غةرور 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ة ثرؤذةكةمان لة بةردةستداية، هةموو اليةك ثرؤذةكةي خؤي و  و هةموو ئةنداماني ثةرلةمان، ئَيم

رةئيةكي ليذنةي ياسايي هةية، ئَيستا ئةمة دةرطاي طيتتوطؤ بكةينةوة تةواو نابني بةو شَيوة، بؤية من 
ايي خبة دةنطدان، ثَيشنياري ئةوة دةكةم كة بة ثَيي بةرنامةي خؤمان بر ؤين، ئةو ر ةئيةي ليذنةي ياس

ئةطةر دةنطي هَينا ئةوة كؤتايي بة موناقةشة دَي، ئةطةر دةنطي نةهَينا، ماددة ماددة طيتتوطؤي لةسةر 
 . دةكةين و دوا ر ةئين بؤ ئةجنومةن دةمَينَيتةوة، لةطةَل ر َيزمدا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كردووة قسةيان كرد، كةمرت سَي كةس  ثَينج كةس لة ئةنداماني ئةو ثرؤذةية كة ثرؤذةكانيان تةقديم

لةوانةي تةئيدي ليذنةي ياسايي دةكةن، قسةي بكةن، كاك ئارام، كاك دلَير، تةوزيعاتةك هةبَي، كاك 
ئاراممان و  لة ثارتي، كاك دلَير لة حيزبي شيوعي، طوَلالة خان، بةسة سَي كةس، ئةطةر كؤمةَل كةسَيك 

 . ، كاك ئارام رةرمووهةبَيت قسةي بكا ، تةواو سَي كةس بةسة
 :بةر َيز ئارام رسول مامند 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لة دواي خوَيندنةوةي يةكةمي ئةم ثرؤذة ياساية لة ثةرلةمان، ئَيمة ضووين بة دواداضوومنان كرد بؤ ئةو 
ن ئةندامي ثةرلةمان تةقدميي كردووة، بةر اسس من لَيرةدا حةز دةكةم ئةوة ر وو 10ثرؤذةيةي كة 

 10بكةمةوة كة لة هيض شؤَينَيك لةم سةر زةمينة سيستةمي طؤر انكاري لة هةَلبذاردن بة ثرؤذةيةكي 
ثةرلةمانتاري نةكراوة، بةَلكو بة ثَيضةوانةوة لة هةر كؤمةَلطايةكدا ئةبَي بة ضةندين قؤنا  كاري بؤ 

ام بدرَيت نةك دوو مانط ثَين بكرَيت و ئامادةكاري بؤ بكرَيت، دواتر بة شَيوةي ياسا ئةو طؤر انة ئةجن
هةَلبذاردن، يان رةترةيةك ثَين هةَلبذاردن ثرؤذةيةكي لةم شَيوة تةقديم بكرَيت، بؤية من خؤم ثَيم 
سةيرة، ثَيويست بوو ر وونكردنةوةي زياتر لةاليةن سةرؤكايةتي ثةرلةمان هةبووباية، ثَين ئةوةي ئةو 

ةم، دووةم طوَيبيسس ئةم بةر َيزانة بووين كة ئيمزايان لةسةر ثرؤذة ياساية خبرَيتة بةرنامةي كار ئةمة يةك
ئةم ثرؤذةية كردووة و قسةيان كردووة، بة داخةوة من بؤضوونَيكم طوَي لَي نةبوو كة جَيطاي قةناعة  
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بَيت، بة ثَيضةوانةوة هةموويان هةوَليان دا وةَلامي ر اثؤرتي ليذنةي ياسايي بدةنةوة، ئةمانة كة ئةو 
تةقديم كردبوو، ر اثؤرتي ليذنةي ياسايي نةبووة، بؤية زةمينةيةكيان نةبووة بؤ ئةوةي كة دييتاع  ثرؤذةيان

لة ثرؤذةكةيان بكةن، دواتر ئةطةر ئَيمة بَيينة سةر سيستةمي داخراو و سيستةمي كراوة تا ئةم دةقيقةية 
كاري ثَي دةكرَيت، وة بة  سيستةمي ليسس داخراو وةكو سيستةمي هةَلبذاردن، لة زؤربةي وَلاتاني جيهان

كاريطةري تَيداية، بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان، يةكَيك لة  باشرتين سيستةم دادةنرَيت لةبةر ئةوةي
مةبدةئةكاني هةَلبذاردن ئةوةية كة دةبَيت هةَلبذاردن مشولي بَيت، واتة ئةبَيت مشولي سةرجةم ضني و 

ي كؤمةَلطاي هةرَيمي كوردستان بكةين، ئةوة دةبينني توَيذةكاني كؤمةَلطا بكاتةوة، ئةطةر ئَيمة تةماشا
رَيذةيةكي باش خةَلكي نةخوَيندةوارمان هةية كة ناتوانن  وةكو ثَيويست ئيستييتادة لة سيستةمي ليسس 
كراوة بكةن، واتة ليسس كراوة لةم كاتةدا لة هةرَيمي كوردستان مشولي نيية، دووةم ئَيمة لة هةمواركردني 

ان بؤ رَيذةي ئاررة  و بؤ تةمةني خؤثاآلوتن لة بيست و ثَينج ساَل كةمكردؤتةوة، ئةطةر ضوارةمدا كؤتةم
ئَيمة بة سيستةمي ليسس كراوة بر ؤين، بةراسس غةدر لة هةردوو ئةو طؤر انة دةكةين و بوار بة طةجنان 

يةكي تر بة طوَيرةي نادةين كة بتوانن لة رَيطةي ليستةكانةوة داخيلي ثةرلةمان بنب، ئةمة لةاليةك، لةال
دراسةي يةكَيك لة ناوةندة سرتاتيجيةكاني هةَلبذاردن كة وَينةي لةبةردةسس منة و دةينَيرم بؤ خزمةتتان، 
دةرضووة كة زؤربةي ئةو وآلتانةي كة ليسس كراوة بةكاردَينن، دةنطدةر تةنانة  كة روودةكاتة بنكةي 

تي بؤ ليستةكة دةدا  و تةسةلسولي رَيزبةندي ناوةكان ناوةندي دةنطدان ئامادة نيية، تةنيا اليزال صةو
ناكا ، واتة بةراسس ئةمر ؤ ئَيمة لَيرة كؤبووينةتةوة لة بابةتَيكي لةم شَيوةية قسة دةكةين،  من دةمةوَي 
ئةوة تةئكيد بكةمةوة مايف هاووآلتياني خةَلكي كوردستان، مايف دةنطدانيان شتَيك نيية كة ئَيمة ياري ثَي 

بةراسس ئةبَيت رَيزي لَي بطريَيت، لةطةَل رَيزم بؤ ئةو ثةرلةمانتارانةي كة ئةو ثرؤذةيان ئيمزا  بكةين،
كردووة، بةس من ثَييان دةَلَيم ئَيوة ديراسةتان نةكردووة، ئَيوة واقيعي ئةمر ؤي هةرَيمي كوردستانتان 

يية، بة ثَيضةوانةوة سةرلَي لةبةرضاو نةطرتووة و ليسس كراوة و قوَل بوونةوةي ثرؤسةي دميوكراسي ن
شَيواندني خةَلكة، دواكةوتين ثرؤسةي هةَلبذاردنة، بؤية من لةطةَل ليسس داخراوم، لةطةَل رَيزم و جةنابي 
سةرؤكي ثةرلةمان من تةئكيدين لةسةر ئةوة دةكةمةوة، تؤ ناتواني بة ليستَيك بَلَيي لة ليستيةكةي تر 

يض جياوازيةك نيية، لةبةر ئةوةي ثرنسيثي هةَلبذاردن، يةكَيكة لة باشرتة، بةثَيي زؤربةي ديراسةتةكان ه
ثرنسيثةكاني دميوكراسية ، تؤ ناتواني بَلَيي ئةو ليستة، يان ئةو شَيوازي هةَلبذاردنة باشرتة لة شَيوازي 

 .تر، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رةرموو كاك دلَير
 :بةر َيز دلَير حممد شريف

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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موشكيلةي ئَيمة ئيحتمالة هةندَي جار لةوة بَيت، ئَيمة ضؤن ناوةر ؤكي قةزيةكان بـةكاردَينني لـة خزمـةتي    
ئـةم مةرحةلةيــة و كؤمةَلطاكــة بَيــت، ئَيمــة كاتَيــك كــة بـاس لــة ليســت دةكــةين، مــن بةشــبةحاَلي خــؤم كــة   

كةم، ليسس كراو وداخراو هيض لة مةوزوعةكـة ناطؤر َيـت،   تَييدةطةم لةروانطةي قانونيشةوة قسةي لةسةر دة
ــلبياتي       ــة س ــةر ئَيم ــةين، ئةط ــة ناك ــةي قةزيةك ــةتي حةقيق ــدا موناقةش ــة ناوةر ؤك ــة ل ــَلةن ئَيم ــونكة ئةص ض
قةزيةكةمان لة ثَين ضاو وةرطرتبَيت، ضونكة ليسـس كـراوة وداخـراو لـة ئةصـَلدا هـةردووكيان ليسـتة، لـة         

ذاردني ليست، كة ئةَلَيني قائيمة جياوازة لة شَيوازةكاني تـر كـة رـةردي و نسـيب،     تةبيعةتي سيستةمي هةَلب
قائيمة سَي جؤري هةية، قائيمـةي كـراوة هةيـة، داخـراو هةيـة، تَيكـةآلو هةيـة، كـراوة وداخـراو هـةر يـةك            
مةوزوعــة، خــةَلك هــةر دةنــط دةدا  بــةو حزبــة، بــةو ليســتة دةدا ، بــةآلم لــة ليســس كراوةكــة يــةك شــت 

طؤر َيت، تةسةلسول دةطؤر ي ثَينجةم ئةكةي بة يةكةم، يةكةم ئةكةي بة حةوتةم، ياني لة ئةخريةكةدا تـؤ  دة
هةر دةنط دةدةي بة حزبةكة، تَيكةآلو جياوازي لةطةَل ئةم دوانة هةية، ئةطةر ئةم تةرحةي من طوجناو تر 

دةتـواني ئيختيـاري ئةشـخا  بكـةيت،      بَيت، ثَيم واية ئةبو باس لة تَيكةآلو بكرَيت، ضونكة لـة تَيكـةآلو تـؤ   
لةم ليست و لةو ليستيشدا كؤيان بكةيتةوة، ليستَيكي تازةي بـؤ دروسـت بكـةي، ئـةوةيان ئيحتيمالـة ئـازادي       
زياتر دروست بكا  بؤ هاووآلتي كاتَيك كة دةضَيتة دةنطدانةوة، ئـةوة  حةقيقةكةيـةتي بـة قةناعـةتي مـن،      

دةكةين، من ثَيم واية دةبَيت ئَيمة ئـةوةمان لـةبري نةضـَيت، ئَيمـة لـةو      ثاشان ئَيمة كاتَيك باس لةو ليستانة 
قؤناغة دميوكراتية كة باس لة دميوكراتية  دةكةين، هـةردووكيان يـةك مـةوزوعن وةك ومت، هـةردووكيان     
ئيجابيا  و سلبياتي خؤي هةية، كاتَيك كة باس لة ليسس داخراو دةكةين، ئيحتيمالة مةرهومي تـةحالورا   

ر خبوَلقَيــت لةطةَليــدا، تــةحالورا  بــة مانــاي ئــةوةي نييــة كــة ئَيمــة وةك مةبــدةئَيكي قؤرغكــاري لــةم  زيــات
ــة         ــة ئَيم ــاي ك ــدا، مان ــةر خةَلكي ــراو بةس ــةرز ك ــوَلتةيةكي ر ــة س ــةين ب ــزب بك ــر ح ــارَيكي ت ــتانةدا ج كوردس

وةي رزطـارخيوازي  قةزيةكمان هةية هَيشتا كؤتايي نةهاتووة، من بةشبةحاَلي خؤم واي دةبيـنم كـة بزووتنـة   
كوردستاني بة ئامـاجني خـؤي نةطةيشـتووة، هَيشـتا ئاماجنـةكاني لةبـةردةم مةترسـيدان، لةبـةر ئـةوة ئَيمـة           
ثَيويستيمان بةيةك ريزي هةية، ئةوة بة مانـاي ئـةوة نـةبَيت لـة ناوةر ؤكـدا ئَيمـة جـارَيكي تـر ئةطـةر ئـةو           

ةَلَيك مةسةلةي تر كة ئَيمة  كـة هيضـمان ئينكـاري    حاَلةتة سلبيانةي كة هةمانة لةروانطةي طةندةَلي و كؤم
لَي ناكـةين ئةمـة بكـةين بـة موبـةرير بـؤ ئـةوة، بـةآلم ئَيمـة لةروانطـة سياسـيةكةوة لـةم لةحزةيـة هَيشـتا               
ثَيويستيمان بة تةحالورا  هةية، ليسس كراوة كة باسي دةكةين بةو مانايةي خؤي كراوة ناكـا ، بـة مانـاي    

دي بَيت لـةو كاتـة تـةحالورا  نامَينَيـت، ضـونكة تـؤ لـةو حاَلةتـةوة قائيمـة خـةَلك           رةردي دَيت، ئةطةر رةر
دروسس دةكاتةوة بؤ خؤي ئةيشَيوَييَن بة شَيوازَيكي تر، تةبعةن من ناضمة سـةر سـلبيا  و ئيجابيـاتي ئـةو     

ي تـرين زؤر  حاَلةتة، لةبةر ئةوة شةست و حةو  دةوَلة  لةو عالةمة ليسس داخراو بـةكاردَينَيت، دةوَلـةت  
كة ليسس كراوة بةكاردَينَيت، هةردووكي دميوكراتني، لـةزمنيان ئـةو دةوَلةتانـةي ثَيشـكةوتووي ئـةوروثاش      
كة رةرةنسا و هؤَلندة و ئيسثانيا و ئيتاليا و زؤري تر من ناضم بةدواياندا كـة بةشـَيوازي قائيمـةي داخـراو     

ة ئَيمــة ئيختيــاري ئــةو كةســانةي كــة لةقائيمــةي دةر ؤن، ئيحتيمالــة موشــكيلةي طــةورةي ئَيمــة لةوةدايــة كــ
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حزبيةكامنان دياري دةكـةين، كةسـي موناسـب نـةبَيت، ئَيمـة ئةطـةر خةلةلةكـة لـةوة بَيـت ئـةبَيت ئـةوةيان            
ضارةسةر بكةين، ئةطةر خةلةل لةوة بَيت حـزب دةسـةآلتَيكة خـؤي رـةرز كـردووة بةسـةر قانونـدا، ئـةبَيت         

بكــةين، لــة دةوَلــةتي قــانون ضــؤن ئَيمــة  موئةسةســاتي قــانون دروســت  ئَيمــة جــارَيكي تــر ئيعــادةي نــةزةر 
دةكةين، حزب ضؤن ثَيي دةَلَيني تؤ ئيشت ئيختياري ئةشخاصة بؤ ناو موئةسةساتي دابنَيي؟ لةوة زياتر تـؤ  
ئيشت ئةوة نيية هةر لةسةر سةر و طوَيالكي بيت، ئَيمة ثَيم واية دةبَيت بة جريئي ترةوة بَلـَيني ئـةحزاب   

وة دةبَيت لةو حدودة موئةسةسا  دروست بكةن، ئةبَيت ئَيمة ئين بؤ دةوَلةتي قـانون بكـةين، ئَيمـة بـؤ     ئَي
موئةسةسا  بكةين، ئَيمة بؤ ئةو هةرَيمة بكةين، كة ئـةبَيت حـةق لـةجَيي حةقـدا بَيـت، ئـةو مارانـةي كـة         

ارانة بؤ خةَلك زامن كرابَيت، لةدةستووردا كة زةروورة هةمان بَيت كة بؤ هةموو هاووآلتيةك، ئةبَيت ئةو م
 .بةثَيي مةبدةئي عةدالة  و يةكساني كة بةداخةوة ئةمانة لةجَيي خؤيان نةبوونة، زؤر سوثاستان دةكةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس، طوآلَلة خان رةرموو

 
 
 

 :بةر َيز طوَلناز عزيز قادر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نةكاني كـــاك دلَيـــر دةكـــةم، بةداخـــةوة ئَيمـــة ناضـــينة ســـةر ئةصـــَلي مـــن ثشـــتطريي لـــة زؤربـــةي بؤضـــوو
مةوزوعةكةوة كة كَيشةكة ئاوا ئاَلؤز كراوة، مةسةلةي ليسس داخراو بؤتـة تابؤيـةك لـة كوردسـتاندا كـة لـة       
تةشكيل كردني حكومةتةوة و لة كؤنرتؤَل كردني ثةرلةمانةوة كة ئَيمة لـةزؤر بؤنـة ئـةَلَيني كـة ثةرلـةمان      

و ثةرلــةمان رشــاري حزبــةكاني لةســةر نييــة، ئــةوةش رةنطــي داوةتــةوة لــةزؤر قســةكامناندا، بــةآلم    ئــازادة 
بةكردةوة هَيشتا نةضؤتة بواري جَيبةجَي كردنةوة، ئةمة واي كردووة لة خةَلك طومانَيك دروست بكـا  لـة   

ة ليسـس كـراوة رةنطـة    ثةرلةماني داهاتووش طةشبني نةبَيت، بؤية بةردةوام بةدواي ليسس كراوة دةر وا ، ل
باجةكة بةوة طران بَيت، كة تاكة كةس نةتوانَي بة ئاساني سي هةزار دةنط كؤنرتؤَل بكا ، بة داخـةوة ئـةو   
تَيبينية دةَلَيم، ليذنةي ياسايي دةيانتواني بةجؤرَيكي تر رةخنـة لـةو بؤضـوونة بطـرن، نـةك بـةو شـَيوةية،        

يع نييـة، نـة بـؤمن و نـة بـؤ خـةَلكَيك، مةسـةلةي كؤمةَلطـةي         ضوار خاَلي هَيشتؤتةوة، ئةو ضوار خاَلة موقن
كوردةواري، كؤمةَلطةي كوردةواري ئَيستا لة حاَلةتَيكدايـة كـة خـؤي دةثـاَلَيوَي بـؤ ئينتيخابـا ، ضـؤن دةنـط         
ــةو كةســة        ــؤ ئ ــاج ب ــووني خــةرج و ب ــين هةيــة، مةســةلةي تَيض ــزب هةيــة وتاكــة كةس ــا  ح دةدا ، ئــةو ك

ثالَيوَي يــان كيانةكــةي ئــةيثالَيوَي، ئــةبَيت حســابي ئــةوة بكــا  ضــي ئــةركَيكي    يدةطةر َيتــةوة كــة خــؤي ئــة 
ئةكةوَيتة سةرةوة،  كورتـةي قسـةكاني مـن ئةوةيـة ئَيمـة داواكـارين هةَلبـذاردني داهـاتوو و ياسـاكةش بـةو           
 جؤرة دابر َيذرَي كـة ليسـتَيك بـة ليسـس داخـراوين دَيـت كـة كانديـدةكان ئاشـكرا بـن بـؤ خـةَلكي، خـةَلكي             
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كانديدي خؤي بناسَي، ئةو كاتة لةناو هةيكةلي حزبدا، يان لةناو هةر كيانَيك بَيت، ئَيستا دةيان رَيكخـراوي  
مةدةنيمان هةية، ئةو رَيكخراوة مةدةنيانةش دةتوانن نوَينةري خؤيان يان دةسـتةي خؤيـان كانديـد بكـةن،     

 .بؤ ئةوةي ئَيمة ترسي ئةوةمان نةبَيت لةو شَيوازة، سوثاس
 :ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي

 .سوثاس، كاك خليل رةرموو، نازناز خان نوقتةي نيزامي هةية، رةرموو
 :بةر َيز نازناز حممد عبدالقادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةداخةوة جةنابت ناو  نةنووسيم، بةر اسس كؤمةَلَيك رةئيم هةية لةسةر ئـةو مةوزوعـة و دةمـةوَي قسـة     

امل بدةي، زائيدةن يةك نوقتةي نيزامي كة لةسةر قسةكاني كاك عومسـان مـن   بكةم، ئةطةر يةك دةقة مةج
دةستم بَلند كرد، بؤ ئةوةي ئةو نوقتة نيزامية بدةم وةك روونكردنةوةيةك، ليسس داخراو بة ماناي ئـةوة  
نية كـة ئةشخاصـةكان ديـارنني، يـاني زؤر كـةس هةيـة لةسـةركردايةتي حزبـةكانين ئـةو قسـةية دووبـارة            

وة، ليسس داخراو ناوةكان ئاشكراية، هةتا كورتةيةك لة ذيـاني ئـةو كةسـانةش لـة رؤذنامـةكان و لـة       دةكةنة
 .شوَينةكان بآلودةبَيتةوة، بة ماناي ئةوة نيية كة تؤ قةثاتت كردووة، هةر بة حزبةكة  داوة، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ي، ليذنة ثَيـنج كـةس قسـةي كـردووة، حـةقت نييـة       رةرموو دانيشة، ئةطةر لةطةَل ليذنةي ياسايي قسة بكة

 .قسة بكةي
 :بةر َيز خليل ابراهيم حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةطةَل تةواوي رَيزم وئةو ثةر ٍِي ثَيزانني بؤ جهودو بؤ هةموو برادةران، من بيدايةتةن ئـةو ثرؤذةيـة وةكـو    

ةموو ئةنزميـةي ئينتيخـابي كـراوة، زؤر لةطـةَل     دانراوة سةرثَيي دانراوة، ئـةوة ديراسـة كـراوة، ديراسـةي هـ     
ــابي لــة           ــوعةي ئةنزميــةي ئينتيخ ــة مةوس ــة دانيشــتووينة، ئةم ــة ئَيم ــةعين لــةو مةوزوع ــةزةماتي م مون
موئةسةسةي دةولي لة بؤ دميوكراتية  و بؤ ئينتيخابـا  كـة موئةسةسـةيةكي عالةميـة، تـةقييمي هـةموو       

دووسةدو سَيزدة نيزامي ئينتيخابيمان كردووة كـة لـة عالـةم    مونةزةمةي ئينتيخابي دةكا ، ئَيمة ديراسةي 
دانراوة، من قسةكان دةكةم، هةموو قسةكامن ديراسة كردووة و دةستم هـةبووة لـة دار شـتين ئـةو      9009تا 

 .ثرؤذةية، ئينجا ئةطةر مةجامل دةدةن زؤر سوثاستان دةكةم
كــةم وةكــو قريائــةي يةكــةم و لــةو  ثــَين ئــةوة جــةنابي ســةرؤك بةداخــةوة جــةنابت هــةر لــة جةلســةي ية  

جةلسةش، يوئسيتين من ئةمة بَلَيم، زؤر بةداخةوة جةنابت بة موحايدي نةضوويتة ناو ئةو مةوزوعة، هةر 
بيدايةتةن تؤ هاتية تةقييم، ئةوةش حةق بوو رةئيي جةنابت ئـةوة نـةبَيت، دةسـثَيك جـةنابت طوتـت كـة       

ي مـةرتوح، ئـا ئةمـة نيزامـي مةرتوحـة، لَيـرة لـة دونيـا         ئةصَلةن مةشروعةكة غةَلةتة وةكو طوتراية نيزامـ 
قانونَيك نيية، نيزامَيك نيية كة بَلَيي موغلةقة و مةرتوحة، موغلةقة هةية، مةرتوحة هةية، براي بةر َيزم 
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كاك دلَيرين دةَلَي موختةَلةتة، ئةوة موختةَلة  نيية، ليسس حورة هةيـة، قائيمـةي حـورة هةيـة، ئـةوة ض      
سيب بَيت، ض بؤ نيزامي ئةغلةبي بَيت، بؤ هةردووكا ئةوة هةية، ئَيمة ئةوة ئةَلَيني جةوهةري بؤ تةمسيلي ن

دميوقراتية  ئـةوة ئـريادةي هـاووآلتي بةشـداربووة، ئوسوسـي دميوقراتيـة  لةسـةر ئةساسـي موشـارةكةيةو          
تةماينـة ئيصـالحي   موسائةلةية و شةراريةتة، ئَيمة ئةَلَيني كة ئَيمة لـة مةرحةلةيـةكني لـة كوردسـتان بـة      

وةزعي سياسي بكةين، يةكةم مةدخةل بؤ ئَيمـة ئيصـالحي وةزعـي سياسـي بكـةين، الزمـة سـةيري نيزامـي         
خؤي ئينتيخابي بكةين، ئايا ضةند لة صاحلي ثرؤسةي ئيصالحي سياسية، ئَيمة ئةزمةيةكمان هةية دةَلَيني 

ي كؤمـار مـام جـالل، ضـوار حزبةكـة،      هةميةنةي حزب لةسةر موئةسةسا ، هةموو ثرؤذةكان بةر َيز سـةرؤك 
هي خودي حزبةكـة ليذنةيـةكي وةزارةتـي دروسـت كـرد و لةطـةَل يـةكَيس ثةرلـةمانتاران هـةموو ئيشـارة            
ــي        ــة نيزام ــة ، ئةم ــاتي حكوم ــةَل موئةسةس ــزب لةط ــةتابقي ح ــة ت ــةوين ئةوةي ــةن، ئ ــة دةك ــةك ئةزم بةي

بة سيستةمي وآل  هةية، بة ئيدارة هةية، بـة   ئينتيخابي، نيزامَيكي رةني نيية بةحت، نيزامَيكة عيالقةي
حوكم هةية، بة مةزموني حكومة  هةية، بة نةوعي ئةدائي ئةحزاب هةية، ئَيمة لَيرة مةزايةي ئيجابياتي 
ــة،        ــابي هةي ــةي ئينتيخ ــان بةرنام ــة، ي ــاوةن ثرؤذةي ــان خ ــة، ي ــاوةن بةرنامةي ــزب خ ــة ح ــةق ك ــس موغل ليس

حـورة هـيض نـةيف ئـةوة ناكـا ، يـاني هـةموو مـةزاياي قائيمـةي           سرتاتيجيةتي خؤي سياسية، ئةم سيستةمي
بةشـدار دةكـةي،   ( ناخـب )حورة، قائيمةي موغلةقة لةوة داية، بة ئيزارةي هةندَي شس تر، ئةوةية دةنطدةر

ئةَلَيي دةنطي تؤ وةزني هةية، تةئسريي هةية، استهانة ثَي ناكرَيت، ئةتؤ دةور  هةية ئةو نةرةرة  هَينـاوة  
ساسي مةعرييتةي شةخصي دةنط دةدا ، ئةوكاتة صيلةيةك، عيالقةيةك دروست دةبَيت لة نَيوان لةسةر ئة

دةنطدةر و ثاَلَيوراو ئةطةر دةرضوو، ئةوكاتة ئيهتيمام بة قةزاياي هاووآلتين دةدرَيت بة ئيزارةي سياسةتي 
نَي حكومـة  باشـرت   وةتةني عام كة هةموو بةراجمي ئينتيخابي هةيـة، ئـةوين ئةوةيـة بـةو شـَيوةية ئـةتوا      

موسائةلة بكةيت، بةو شَيوةية ئةتؤ دةتواني زياتر ناخب عيالقةي بة نوَينـةري خـؤي هـةبَيت، نوَينـةرين     
عيالقةي بةو هةبَيت، بةوةش منةتي حزبين بةو جؤرة نابَيت، بَلَي وةَلآل تؤ نوَينـةري مـين، تـؤ نوَينـةري     

تـؤ نوَينـةري حزبـي، نوَينـةري مـن نـي، ئَيمـة لـةم ئةزمـة           طةل ني، طةلين ناتوانَي ئةوة بَلَيـت، بَلـَي وةَلـآل   
دةربضني خزمةتَيكي زؤر دةكةين بة ثرؤسةي ئيصالح، بة موحارةبةي طةنـدةَلي، بـة ئةوةيـة ناخـب شـعور      
دةكا  بةشدارة لة ذياني سياسي، مونارةسة بةشداري لة دةنطدان بازنةي ئةو زؤر رراوان دةبَيت، مونارةسة 

وطـور تر دةبَيـت، مونارةسـة لـة خـودي قائيمةكـة باشـرت دةبَيـت كـة هـةر حزبَيـك لـة              بةيين قـةوائيم طـةرم  
 .داخيلي حزبةكة مونارةسةي تَيدا نةبَيت، ئةوةش رةوشَيكي دميوكراتي نابَيت، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاس كاك خليل، وةختم زؤر دايَي، زؤر  قسة كرد

 :بةر َيز خليل ابراهيم حممد
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زَيكي تر ماوةم بدة، ئةو دةوَلةتانةي نيزامي ليسـس داخـراو تةبـةنيان كـردووة، لةبـةر تةنـةوعي عرقـي،        تؤ
طؤال بطـرة، ئةرجـةنتني بطـرة، ئَيمـة ئـةو موشـكيلةمان       يقيا بطرة، ئةندةنوسيا بطـرة، ئـةن  ديين، جنوب ئةرر

 ....نيية، لةبةر ئةوةي كؤتامان داناوة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اك خليل، وةختت زؤر وةرطر ، وةختت زياد وةرطر ، تؤ دةَلَيـي مـن رةئيـي خـؤم داوة، مـن هَيشـتا       تةواو ك
قسةم نةكردووة، ئةطـةر قسـةش بكـةم دوو ئةوةنـدةي جـةنابت مـةعلومامت هةيـة، نـةبؤ مانـاي ئـةوةي كـة            

هةرضــي  تةئييـد  دةكـةم يـان نــا، لةبـةر ئـةوةي لَيــرة دانيشـتوومة مـةجبورم لــةو دوو مانطـةي رابـردوودا         
نيزامَيكي ئينتيخابي هةية لة وآلتانـدا بـةدواي دابضـم و داواي تةرصـيال  بكـةم، قسـة بكـةم بـة دوو دةقـة          
تةواو نابَيت قسـةكامن، بؤيـة لةبـةر ئـةوة قسـة ناكـةم، ضـونكة نامـةوَي تةئسـري بكـا  لةسـةر دةنطـدةران و             

ةمةوة، هيض وةختَيكين تـةنيا حـر    ئةوانة، تؤ ئةو ئيتيهامة دةكةي، ئةو ئيتيهامة  بة تةواوي رة  دةك
بووة لة كاتي خؤي هةَلبذاردن ئةجنام بدرَيت، بؤضوونَيكم هةبووة ثةلةي بكةن لة ئةجنامداني هةَلبـذاردن،  
دةشزامن ئةجنامي ئةو جؤرة ثرؤذانـة خـةليتياتي ضـيية، مةبةسـتةكة ضـيية، خؤشـتان دةزانـن مةبةسـتةكة         

 . ، كاك بةَلَين لة حزبَيكي جياوازة با قسة بكا ، رةرمووضيية و خةليتيةكةش ضيية، دوا كةس قسة دةكا
 (:بةَلَين)بةر َيز  د عبداهلل حممود
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةَلآل من سَي خاَل باس دةكةم، يةكيان زؤر ئيشارة  بة تةجروبةي عَيراق دةدرَيت لة ليسس نيمضـة كـراوة   
امن ئـةو ثَيـوةرة بـة ض ثَيوةرَيـك، يـاني ض تـةقيمَيك هةيـة        ياخود داخراو وكراوة، كة سـةركةوتوو بـووة، نـاز   

لةسةري، ياني ثرؤذةكة سةركةوتوو بووة، ثرؤسـةي هةَلبـذاردن سـةركةوتوو بـووة، بـةآلم بـؤ ثَيمـان وابَيـت         
ناوةر ؤكي ئةو ثرؤسةية، ثرؤسةيةكي زؤر دميوكراسية، ئَيمة با  منوونـة لـة رومـادي بَينينـةوة، لـة رومـادي       

دةرضووة، ياني عةشائري، من نازامن لة كام دونيا هةية عةشائري بةرنامـةي سياسـي و   ( ئةسناد)كَي دةرضووة 
دميوكراسي بَينَيتـة نـاو كؤمـةَلطاي عَيـراق، ئـةوة يـةك، دوو لـة موصـَل كـَي دةرضـووة، ئةطـةر ئَيمـة ليسـس              

ايـة، لـة موصـَل بـةو     هاوثةمياني كوردستان نةبواية، لةوانةية لةسةر ئةساسي ئةرراد خؤمان تةرشيح بكردب
شَيوةية نةدةبوو، كَي دةرضووة لة موصَل، لة موصَل يا خةَلكي دميوكراسني يان خةَلكي شؤظَيين، لـة عَيـراق   
ليســس مــالكي لةســةر ئةساســي ثشــتيواني كــردن لةســةر عةشــائريةكان دةرضــووة، زؤرينــةي بةدةســت هَينــا، 

ر نيية، مـن نـازامن لـة ئينتيخابـةكان كـة ئَيمـة دوو       سةبارة  بة خاَلي دووةم كة ليسس داخراو ناوةكاني ديا
ئينتيخامبان كردووة، ليسس داخراو هةموو ئةوانةي كة لَيرة دانيشتوون لةسةر ليسس ئةحزاب بووة، نـاوي  
كانديدةكاني خؤي، ذياننامةي، ثؤسـتةري، ضـاوثَيكةوتين لةطـةَل كـردووة، كانديدةكـةي خـؤي و ليسـتةكةي        

دةناسَييَن، ياني ئةو خةَلكةي دةضـَيتة دةنطـدان، ئـةو ليسـتةي لـة ثَيشـة، تـاريخ         خؤي بةراشكاوي بة خةَلك
حةياتي ئةو ئينسانةي لةبةر ضاوة، ذياننامةي لةبةرضـاوة، دةزانـَي كـَي يـة و شـةهادةي ضـيية، لـةوة زيـاتر         

كؤمـةَلطاوة  نازامن، ثاشان يةك خاَل ماوة نازامن ضؤنة، طؤر يين شـَيوازي ئينتيخـابي ثةيوةنـدي بـة هؤشـياري      
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هةية، هوشياري كؤمةَلطا دةبَيت ئةساس و ثَيوةر بَيت بؤ شَيوازي ئينتيخابي لةو شَيوةية بؤ شَيوةيةكي تـر،  
 .رجا دةكةم ئةو خاَلة لةبةر ضاو بطريَيت، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك شَيروان تةوزحيي هةية و دوايي دةخيةمة دةنطدان

 :حيدري بةر َيز شَيروان ناصح
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةراسس ئَيمة وةكو ليذنةي ياسا هَيرشَيكي زؤرمـان كـرا سـةري، ئَيمـة بـة سـينطَيكي رـراوان ئـةو هَيرشـانة          
وةردةطرين و هيض وةآلميشمان نيية، بةآلم ئَيمةش ئازادين رةئيي خؤمان دةربر ين هـةروةكو لـة راثؤرتةكـة    

كةسَيك بةثَيي وةزعي خؤي دةتواني قسةي خـؤي بكـا  لـة حـدودي ئـةو      هاتووة، خةَلكي ترين ئازادة، هةر
جةلسةيةي كة ئَيمة دانيشتووين، بةآلم ئَيمة زؤر خاَلمان هةبوو كة ئةصَلةن داخيلي راثؤرتةكةمان نـةكرد،  
بةآلم ئَيستا بة دةررةتي دةزامن كة هةندَيك تةوزحيا  بدةم سـةبارة  بـةو مةسـةلةية، يـةك، ئَيمـة لةطـةَل       

ةين كة هةردوو شَيواز، شَيوازي هةَلبذاردنن، لةطـةَل ئـةوةين كـة هـةردوو شـَيواز، شـَيوازي دميوكراسـني،        ئةو
لةطةَل ئةوةشداين كة هيض حزبَيك ئةو شـَيوازةي دانـةناوة، بـةَلكو سـةد سـاَلة، دوو سـةد سـاَلة ئـةو شـَيوازة          

ةرنـةطرتووة، هـةر كةسـَيك ئيجابيـا  و     دانراوة، هةندَي وآلتي ثَيشكةوتوو ثَيي وةرطرتووة، هةنـدَيك ثَيـي و  
سةلبياتي خؤي هةية، بةآلم بة ديدي ئَيمة هةَلبذاردن بـة ليسـس داخـراو ثرؤسـةيةكي سـووك و ئاسـانة، ض       
بةنسبة  دةنطدةر و ض بـة نسـبة  ذمـارةي دةنطـدةران، جطـة لـةوةش لـة ليسـس داخـراودا دابـةش كردنـي            

، ض بةنسبة  ئةو اليةنانةي كة دةنط دَيـيَن و ض بةنسـبة    كورسيةكان لةسةر حزبةكان دادثةروةري تَيداية
ئةو اليةنانةي كة دةنطين ناهَييَن، زةمانة  بةنسـبة  كؤتـايي ئاررةتـان لـة ليسـس داخـراو زيـاتر زامـنرتة         
نةك لـة ليسـس كـراوة، هاوكـاري كـردن و هةماهـةنطي نَيـوان اليةنـة سياسـيةكان لـة ليسـس داخـراو ثَيمـان              

يسس كراوة، ئَيمة لةطةَل ليسس داخراو دوو هةَلبذاردمنان هةيـة، دوو تةجروبـةمان هةيـة،    زياترة، نةك لةل
، رؤذَيـك لـة رؤذان هـيض اليـةنَيكي سياسـي ئيعـتريازي       9005و ئـةوي تـر لـة سـاَلي      1229يةكيان لةسـاَلي  

ةطــرن و لةســةر ئــةم ثرؤســةية نــةطرتووة، ئَيســتا ئيســتيغراب دةكــةم هةنــدَي لــة بــرادةران رةخنــة لــةوة د   
بةتايبةتي كاك خليل، من ثَيم واية ئةوة تةنها و تةنها ثروثاطةندةية بؤ هةَلبذاردن و لةوة زياتر نيية، زؤر 
لة وآلتاني ثَيشكةوتوو لة دميوكراسية  ليسـس داخـراو بـةكاردَينن بةتايبـةتي وةكـو بـةجليكا و رةرةنسـا و        

وآل  ئـةم ليسـتة بـةكاردَييَن، ثَيويسـتة ئَيمـة لـة        (60)ئةرجةنتني، ئَيمةش قائيمةيةكمان لةالية زيـاتر لـة   
شَيوازي هةَلبذاردن شتَيكي وا دةست نيشان بكةين، ياخود ثرؤسةيةكي وا دةست نيشان بكـةن كـة خزمـةتي    
واقيعي كؤمةَلطاي ئَيمة دةكا ، ئَيمة بؤ بضينة دةرةوة، بةنسبة  ليسس كراوة، ليسس كراوة من بة واقيع و 

َيم، دة كــةس لــة قائيمــةي ئــاخريي هاتــة ئــةوةلي قائيمــة، ئايــا ئــةم دة كةســة دةتــوانَي   مــةنتيق ثَيتــان دةَلــ
بةرنامةي حزبةكةي خؤي بطؤرٍَِِيت، ئايا كاريطةريةكي ئةوتؤي دةبَيت كـة بتـوانَي زةغـت لةسـةر حزبةكـةي      

وةكـو   خؤي بكا ، من ئةوة لة ئَيـوةي بـةر َيز دةثرسـم، بؤيـة بـة قةناعـةتي ئَيمـة و تةئكيـدين دةكةمـةوة         
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ليذنةي ياسا كة ئَيمة لةطةَل ليسس داخراوين، تةنها يـةك بـراي بـةر َيزمان نـةبَيت كـة كـاك خليـل موعـارز         
 .بوو، ئةطينا هةر نؤ ئةندامي ليذنةي قانوني لةطةَل ئةم ثرؤسةيةين، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
راوة لةاليـةن دة ئةندامـةوة، ثَيـنج ئةنـدام     بةَلَي كا  تةواو، موناقةشة تةواو، ئةو ثرؤذةيةي كة ثَيشكةش ك

لةوانةي ثَيشوو قسـةيان كـرد لةطـةَل ئةنـدامَيكي ليذنـةي ياسـايي كـة تـةنيا ئةنـدامي ليذنـةي ياسـايي بـوو             
موعتةرز بوو لةسةر قةراري ليذنةي ياسايي، يـاني شـةش كـةس لةوانـةي قسـةيان كـردووة، ضـوار كةسـين         

يان كردووة و راثـؤرتي ليذنـةي نـاوخؤ تةئييـديان كـردووة، ئَيسـتا       لةوانةي تةئييدي راثؤرتي ليذنةي ياساي
 .ئةوةي دةخةمة دةنطةوة كة رةتي ئةو ثرؤذةية دةكاتةوة، رةرموو كاك هيوا نوقتةي نيزامي ضيية

 :بةر َيز هيوا صابر ا د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةر نوقتةي نيزامي نةبوو مةجامل مةدة، وةَلآل من ثرسيارَيك لة جةنابت دةكةم بزامن نوقتةي نيزامية، ئةط
( 10)ثةرلةمانتار ثرؤذةيـةك تةقـديم دةكـةن، ئـةوة تايبـة  نييـة بـةو        ( 10)من وا نازامن هةموو جارَيك 

ثةرلةمانتارةوة، لةبةر ئةوة هةر مايف ئةوان نيية قسة بكةن، ئةوة ئَيمة لَيرة نةبووين واذوومان نةكردووة، 
ــتيدا خــ    ــة راس ــرةوة ل ــةكي ت ــة     لةالي ــةر ل ــةي، ه ــدن دةك ــاني راطةيان ــةي دام و دةزطاك ــةنابت موتابةع ؤي ج

نةخوَيندةوارَيك تاكو بةرزترين ئاستةكان، ئةو راثرسيانةي كة كراوة زؤربةي زؤري جةماوةر لةطةَل ليسس 
 .كراوةن، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
شـتةكة يـةك نوقتةيـة، ئـةو ثرؤذةيـة قـةبوَل بكرَيـت لـة         زؤر سوثاس، ئةوةلةن كاك هيوا سوثاسي ثرسيارةكة  دةكةم، بـةآلم  

اليةن دة ئةندام تةقديم كراوة يان نا؟ لَيرة رَيطة درا بة ثَينج ئةندامي ئيمزا كراو و ئةنـدامَيكي ليذنـةي ياسـايي كـة دةعمـي      
وقتـة دووبـارة   ثرؤذةكة بكـةن بـة قسـة كردنيـان، بـةآلم خـؤ ناكرَيـت لةبـةر يـةك نوقتـة رَيطـة بـدةين ثـةجنا كـةس عـةيين ن               

بكةنةوة، ئةطةر دةتانةوَي قسة بكةن هةريةكة و تةلةرزيؤنتان هةية و رؤذنامـةتان هةيـة، لةوَينـدةر دةتـوانن رةئيـي خؤتـان       
بدةن و بةتةرصيلين، هةر وتووشتانة رةئيي خؤتان، لَيرة ناكرَيت ئةوةندة وةختة هـةر لةبـةر نوقتةيةكـةوة، عـةيين نوقتـة      

ــان   ــة خ ــي، تاظط ــل وت ــاك خلي ــة       ك ــة ك ــةر ئةوةي ــة ه ــةك نوقتةي ــةوة، ي ــانين دةيَلَيت ــاك عومس ــةوة و ك ــؤش بيَلَيي ــي و ت ين وت
هةَلبذاردنةكة بة ليسس كراوة بَيت، ليسس كراوةي موحةدةد، رةنطة وتبم ليسس كراوةي موغلةق هةَلة بَيت، ليسـس كـراوةي   

ؤضـوونةكان و تةرصـيالتي خـؤم بـاس بكـةم، بةتـةنيا       موحةدةد وةكو لَيرة هاتووة، من هَيشتا ديسان رَيطة بةخؤم نـادةم كـة ب  
لةبـةر ئـةوةي ئيكتييتــا كـرا بــة موناقةشـة و قســةي لةسـةر كــراو، ئـةو رةئيــةي ليذنـةي ياســايي كـة دةَلــَي ئـةو ثرؤذةيــة رة           

ةدي بكرَيتةوة كة ليذنةي ناوخؤش ثشتطريي لَي كردووة، بة بؤضـوونَيكي جيـاوازتر دةخيةمـة دةنطـةوة، كـَي لةطـةَل ئةوةيـة ر       
ئـةو ثرؤذةيـة دةداتــةوة دةسـس بةرزبكاتــةوة؟ دةسـتتان مةهَيننـة خــوارةوة تكايـة بــا بتانـذمَيرين، شةسـت و ســَي كـةس، كــَي          
لةطةَلدا نيية؟ ضواردة كةس لةطةَل نيية، شةست و قسور و ئَيمةش دةستةي سةرؤكايةتي لةطةَليداين، سوثاستان دةكةم، بةآلم 

شــاتانة، ئةطــةر ئيــزمن بــدةن دوو قســة لــة خزمــةتتان بكــةم، ئــةو قســانة لــة بــري بكــةن،    داوام وايــة لــةبري بكــةن ئــةو موناقة
ئةسبابةكان و خةليتياتي هةمووي مةعلومـة المـان، داواكـاريم بـة تايبـةتي لـة ئةنـداماني مةكتـةبي سياسـي حزبـةكان هةيـة،            

ياتي ئـةو قسـانةي كـة لَيـرة كـران، زؤر      هةوَل بدةن خـةَلكي بـوَير و بـةتواناو زانـا و ثسـثؤر داخيلـي قائيمـةكانيان بكـةن لـةج         
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ي مانطـة، ئيتييتاقمـان لةطـةَل سـةرؤكي حكومـة       30سوثاستان دةكةم و كؤتايي بةدانيشتنةكة دَيـنني، دانيشـتين داهاتوومـان    
 (.11)كردووة دَين لَيرة قسةمان بؤ بكا ، لةسةر دواكةوتين سَي وةزارةتةكة لة كاتذمَير 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 عدنان رشاد ميتس  (               كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل   ست ا د عبداهلل                رر
 ثةرلةمانيسةرؤكي                        ثةرلةمانيةرؤكي جَيطري س                      ثةرلةمانيَيري سكرت     

  عَيراق - كوردستان    عَيراق                          – كوردستان عَيراق                          – كوردستان  
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  (3)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 1002\ 3\31رَيكةوتي  شةممةسَي 

 خولي دووةمي هةَلبذاردن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 958 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( 3)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 3/1002 /31رَيكةوتي شةممةسَي 

ــذمَير    ــوةر ؤي ي (11)كات ــَين ني ــَي  رؤذي ث ــةممةس ــةوتي  ش ــتمانيي    31/3/9002رَيك ــةني نيش ئةجنوم
 بـةر َيز  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةر َيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ئةجنومـةن و    كوردستاني عَيراق 
, بةر َيز ررست د ـد عبـداهلل سـكرتَيري ئةجنومـةن    , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل

 .ي خؤي بةست( 9002)ساَلي , دووةمي خولي (3)دانيشتين ذمارة 
 :بةرنامةي كار



 952 

ي 1229ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 90)ي مـاددة  (1)كمةكاني بر طـة  بةثَيي حو
ي )(دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومـةن بر يـاردرا دانيشـتين ذمـارةي     , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق

بـةم   دا 9002/ 31/3ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي سَي شـةممة رَيكـةوتي   (11)دووةمي هةَلبذاردن لة كا  خولي 
 :شَيوةية بَيت

خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي هةموار كردني دووةمي ياسـاي بـةرةنطار بوونـةوةي جطةرةكَيشـان      -1
 .9002ي ساَلي (31)لة هةرَيمي كوردستان ذمارة 

دنــي شــارةكان لــة  خوَيندنــةوةي يةكــةمي ثــرؤذةي ياســاي ثاراســتين ناوضــةكاني شــينايي و دارســتان كر   -9
 .ـ عَيراق مي كوردستانهةرَي

 .خستنةر وو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي ثارَيزطاكاني هةرَيمي كوردستان -3
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 :بةناوي طةلي كوردستان، دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، بةرنامةي كار

ــة   ــةكاني بر ط ــةثَيي حوكم ــاددة (1)ب ــةير  ( 90)ي م ــة ث ــارة  ل ــاوخؤي ذم ــاَلي  (1)ةوي ن ــراوي س ــةموار ك ي ه
ي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومـةن بر ياريـدا بةرنامـةي    1229

ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي سَي شةممة (11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كاتذمَير (3)كاري دانيشتين ذمارة 
 :ةية بَيتدا بةم شَيو31/3/9002رَيكةوتي 

خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي هةموار كردني دووةمي ياسـاي بـةرةنطار بوونـةوةي جطةرةكَيشـان      -1
 .9002ي ساَلي (31)لة هةرَيمي كوردستان ذمارة 

دنــي شــارةكان لــة  خوَيندنــةوةي يةكــةمي ثــرؤذةي ياســاي ثاراســتين ناوضــةكاني شــينايي و دارســتان كر   -9
 .اقـ عَير هةرَيمي كوردستان

 .خستنةر وو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي ثارَيزطاكاني هةرَيمي كوردستان -3
ــن،            ــَين دانيش ــة ب ــيان هةي ــؤرتي هاوبةش ــاوخؤ راث ــةي ن ــةَل ليذن ــَين لةط ــةم ب ــايي دةك ــةي ياس ــة ليذن داوا ل

م بةخَيرهاتين ميوانة بةر َيزةكان و ميديا دةكةم لةطـةَل كـاك سـةعدين بـةخَير بـَين سةرضـاو، حـةز دةكـة        
ثَين ئةوةي دةست بة بةرنامةي كارمان بكـةين يـةك، دوو روون كردنـةوة بـدةم هةرضـةندة لـة بةرنامـةي        
كارماندا نيية، براي بةر َيز كاك ررسة  دةَلَيت مادام لة بةرنامـةي كـاردا نييـة ناكرَيـت، بـةاَلم دةزامن ئَيـوة       

ز كاك نَيضريظان بارزاني و بةر َيز كاك عيماد ثَيتان خؤشة و ناكرَيت باسيشس نةكةين، دوَييَن بر يار بوو بةر َي
بَين لَيرة ئامادة بن، دوايَي لةسةر داواي ئةوان ئةو دانيشتنة تايبـة  بـوو بـؤ بـاس كـردن و طيتتوطـؤ كـردن        
لةسةر هؤي دواكةوتين يةكخستنةوةي هةر سَس وةزارةتةكان، طوتيان ضةند رؤذَيكـي ترمـان بـدةنَي، ضـونكة     

طةر اوةتةوة ضةند كؤبوونةوةيةكمان لة ثَيشـة هـةنطاوَيكي زؤرمـان نـاوة، بـؤ ئـةوةي        بةر َيز سةرؤكي هةرَيم
ئةو سَي وةزارةتة يةك بطرَيتةوة، ثَين ئةوةي بَيينة ثةرلةمان، ئةمةش تةبعةن خةبةرَيكي خؤش بـوو بـؤ   
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طاوةكـة  ئَيمة، طومتان ئَيمة ضةند رؤذو هةرتـةو مـانط و سـاَلة راوةسـتاوين، بـةو ضـةند رؤذةش ئةطـةر هةن       
تةواو بَينت خؤشرتة كة ئامادة دةبن لَيرة بة ئةو خةبةرة خؤشةو بة مةراسـيمي تـةواو كردنـي ئـةو بر يـارة      
ئامــادة بــن، بؤيــة دانيشــتنةكةي دوَيــيَن ئــةجنام نــةدرا، دوَيــيَن هةرســَي ســةرؤكايةتي هــةرَيم و ئةجنومــةني  

ونةوةكةي دوَيـيَن يةكخسـتنةوةي ئـةو سـَي     وةزيران و ثةرلةمان كؤبؤوة، يةكَيك لة تةوةرةكاني طرنطي كؤبو
وةزارةتة بوو، كة باسَيكي تةواوي لَي كراو بر ياري كؤتايي لَيدراوة، كة دةبَيـت ثَيشـي كؤتـايي ئـةم هةرتةيـة      
وةكو حكومة  كارةكان ئةجنام بدةن، سةرةتاي هةرتةي داهاتوو بةر َيز سةرؤكي حكومة  و جَيطرةكةي بـؤ  

يي ئــةو يةكخســتنةوةية بَينــة ئَيــرةو دواتــرين طيتتوطــؤ لةســةر مةســائيلي   تــةواو كردنــي مةراســيمي ياســا 
ثَيويست لةطةَل هةردووكيان لَيرةدا بكرَيت، ئةوة خةبةرَيكي خؤشة و انشاهلل جَس بةجَس دةكرَيـت، هـةروةها   
زؤر باس لة مةسائيلس تر كرا كة ئَيمـة هـةموومان ثَيمـان خؤشـة و خـةَلكين ضـاوةر وان دةكـا  مـةوزوعس         

ــ ــة،         دةس ــة كردوويان ــيارانةي ك ــةو ثرس ــا  ئ ــت دةك ــة ثَيويس ــةوة ك ــة باس ــتان خراي ــةرَيمس كوردس تووري ه
هةنطاوةكانس نووسينةوةي دةستوور، ئَيمةش بامسان بؤ كردن كة شتةكانيان تةواو كردووة، ر ةنطـة ثَيويسـت   

دا ضية، ئومَيد  بكا  بة يةك كؤبوونةوةي ليذنةي دةستووري بؤ ئةوةي دوا سيغةي خؤيان لة بةينس خؤيان
دةكةين ئةوةش كة لةم هةرتةية و لة هةرتةي داهاتوو دا تةواو بَيـت، لـة كؤتـايس هةرتـةي داهـاتوو يـاخود       
سةرةتاي هةرتةي دواتر ثَين ئةوةي دانيشتنس بؤ بكةين كؤثيةك دةدةين بة هـةموو ئةنـدامانس ثةرلـةمان    

 ئةمةش هةنطاوَيكس طـةورة دةبَيـت بـؤ ئـةوةي     و ئينجا خوَيندنةوةي بؤ دةكةين و دةنطس بؤ دةدةين، انشاهلل
هةرَيمس كوردستان خاوةنس دةستووري خؤي بَيت، هةروةها زؤر مةسـائيلس تـر باسـكرا كـة هـةمووي بريتـس       
بوون لة داواكاريةكانس خةَلك لة ضاكسازي لةناو دامودةزطاكـانس حكومـة  و دامةزرانـدنس هةيئـةي نةزاهـة      

ثَس كراوة، ثةلة كردن لة دامةزراندنس ئـةو هةيئةتـة كـة ئـةركَيكس زؤري      كة لة ثرؤذةي دةستووردا ئاماذةي
لةســةر شــانة بــؤ ئــةوةي ر ووبــةرووي دياردةكــانس طةنــدةَلس ببَيتــةوة لــة كوردســتان دا و بــة واجبــس خــؤي    
هةَلبستَيت بؤ ضاككردنس كؤمةَلطاي كوردستان، دةزطاكانس، ثةرلةمانين بةم شـَيوةية دةتوانَيـت شـانازي بـة     

ةوة بكا  كة هةنطاوَيكس باشس ناوة بـؤ بـة ياسـايس كردنـس كؤمـةَلطا، ويسـتم ئـةو دوو، سـَس نوقتةيـةتان          ئةو
عةرز بكةم كـة خةبـةري خـؤش بـوو، بؤيـة موبـةرراتس دواكـةوتنس كؤبوونةوةكـةي دوَينـَس ئةسـبابس خـؤي            

كـة خـاَلس يةكـةم لـة     هةبوو، زؤر سوثاستان دةكةم، ئَيستا داوا لـة ليذنـةي ياسـايس و ليذنـةي نـاوخؤ دةكـةم       
خوَيندنـةوةي يةكـةمي ثـرؤذةي ياسـاي هـةموار كردنـي       )بةرنامةي كـار خبوَيننـةوة وبكةونـة بـاس كردنـس،      

، ئـةوة  (9002ي سـاَلي  (31)دووةمي ياساي بةرةنطار بوونةوةي جطةرةكَيشان لة هةرَيمي كوردستان ذمـارة  
 .كةي، رةرموو كاك اخرلة حكومةتةوة هاتووة، بؤية بيخوَيننةوة بة كوردي و عةرةبية

 :بةر َيز شَيخ اخر شَيخ مجال
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 
 9002ساَلس )  ( ياساي ذمارة 
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ياساي هةموار كردني دووةمي ياساي بةرةنطار بوونةوةي جطةرةكَيشان لة هةرَيمي كوردستان ـ عرياق ذمارة 
 9002ي ساَلس  31

 
 :ماددةي يةكةم

 :دا هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةية دةخوَيدرَيتةوة 5ةي لة مادد( ـ يةكةم 9)بر طةي 
ـ ئاطاداركردنةوةيةكس تةندروستس بة يةكَيك لة زمانة جيهانيةكان بة ثَيس بةرزةرتكاريةكانس رَيكخـراوي    9

 .تةندروستس جيهانس
 :ماددةي دووةم

 .اية جَس بةجَس بكةنثَيويستة لةسةر ئةجنومةنس وةزيران و اليةنة ثةيوةندارةكان حوكمةكانس ئةم ياس
 :ماددةي سَييةم

ةوة جَس بةجَس دةكـرَي و لـة ر ؤذنامـةي وةقـائيعس كوردسـتان بـة رـةرمس         1/1/9002ئةم ياساية لة ر ؤذي 
 .بآلودةكرَيتةوة

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .كاك عونس رةرموو

 :بةر َيز عونس كمال سعيد بزاز
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 9002سنة ل)   ( قانون رقم 
 9002لسنة  31قانون التعديل الثانى لقانون مكافحة التدخني فى االقليم كوردستان ـ العراق رقم 

 
 املادة االوىل 

 :من املادة اخلامسة وتقرأ كاالتى   9تعدل الفقرة 
 .ـ حتذير صحى باحدى اللغات العاملية وفق ضوابع منظمة الصحة العاملية 9

 :املادة الثانية
 .لوزراء واجلهات ذات العالقة تنفيذ احكام هذا القانونعلى جملس ا
 :املادة الثالثة

 .وينشر فى جريدة وقائع كوردستان الرمسية 1/1/9002ينفذ هذا القانون اعتبار من  
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

ةي ئــةم ثرؤذةيــة  لةاليــةن حكومةتــةوة هــاتووة، ئاراســتةي ليذنــةي ياســايس و ليذنــةي تةندروســتس و ليذنــ
ناوخؤ و يةكـة يةكـةي ئةنـدامانس ثةرلـةمانس دةكـةين بـؤ ئـةوةي بؤضـونس خؤيـان و تَيـر وانني و راثـؤرتس            
خؤيان حازر بكةن، خاَلس دووةم لة بةرنامةي كرا خوَيندنةوةي يةكةمس ثرؤذة ياساي ثاراستنس ناوضـةكانس  
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كةسـةي كـة    10ة يةكَيكـة لـةو   شينايس و بةدارستان كردنس شارةكان لة هةرَيمس كوردستان، كاك شـَيروان كـ  
ثرؤذةكــةيان نووســيوة و واذوي خــؤي ســةحب كــردووة لــةو هينــة، ياســايية نيــة، بؤيــة ئــةم خوَيندنــةوةي   

 2ئةندامـة يـةكاليس دةكةنـةوة، بـة      10يةكةمةي دوا دةخةم تاوةكو ئةو مةوزوعـة لـة نَيـوان خؤيـان ئـةو      
ةمس ئةو ثرؤذةية دواي دةخـةين بـؤ دانيشـتنَيكس    ئةندام ناكرَيت هينةكة لةو دانيشتنةدا خوَيندنةوةي يةك

تر تاوةكو ئةوة يةكاليس دةكرَيتةوة، خاَلس سـَييةم لـة بةرنامـةي كـار خسـتنةروو و طيتتوطـؤ كردنـس ثـرؤذة         
ياســاي ثارَيزطاكــانس هــةرَيمس كوردســتان ، داواتــان َر دةكــةم لــة راثــؤرتس هاوبةشــتان رةقــةرة بــة رةقــةرة     

رتةكة خبوَيننةوة دواتر ماددة بة ماددة خبوَيننـةوة و موناقةشـةي دةكـةين، كـاك     بيخوَيننةوة، ثَيشةكس راثؤ
 .عونس رةرموو

 :بةر َيز عونس كمال سعيد بزاز
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 اىل رئاسة برملان كوردستان ـ العراق
 تقرير اللجنة املشرتكة/ م 

( 1229)لسـنة  ( 1)ملان كوردستان ـ العراق رقم  من النظام الداخلى لرب( 96و  32)استنادا اىل حكم املادتني 
و  9008/ 31/19،  98، 10، 2)املعدل اجتمعت اللجنتان القانونية والداخلية بصورة مشـرتكة فـى االيـام     

باغلبية عدد اعضاء اللجنتني لدراسة مشروعى قانون جمالس حمافظـات اقلـيم   ( 9002/ 92/3و / 9/1، 3
فـى   10383)قبل جملس وزراء اقليم كوردستان وموجـب كتابيـه  املـرقمني     كوردستان ـ العراق املقدمني من 

واحملال اىل اللجان املعنية بعد القراءة االوىل للمشروع االخـري فـى   (  2/2/9002فى  1209و  12/2/9006
وكذلك االقرتاحات واملالحظـات املقدمـة مـن قبـل      16/9/9008فى ( 8)اجمللس جبلسته  االعتيادية املرقمة 

ــان       رؤو ــن الربمل ــكلة م ــرتكة املش ــة املش ــيم واللجن ــى االقل ــافظني  ف ــادة احمل ــثالة والس ــات ال ــالس احملافظ ــاء جم س
واحلكومة، قررت اللجنتني توحيد هذه املشاريع وتقديم تقرير واحد حول املوضوع يتضمن خالصـة مـا ورد   

االغلبيـة فـى اللجنـتني تؤيــد     فـى املشـاريع توحيـدا لالفكـار وتسـهيال للمناقشـات والتصـويت فـى الربملـان، وان         
 :املشروع بالصياغة االتية

 مشروع قانون احملافظات القليم كوردستان ـ العراق
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 .رةرموو كاك اخر

 :بةر َيز شَيخ اخر شَيخ مجال
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 بؤ سةرؤكايةتس ثةرلةمانس كوردستان ـ عرياق
 بةشراثؤرتس ليذنةي هاو/ ب 
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ي ساَلس 1ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلةمانس كوردستان ـ عرياق، ذمارة (  96و  32)ثشت بة حوكمس ماددةكانس 
،  98، 10، 2)ي هةموار كراو، هةردوو ليذنةي ياسايس و ليذنةي ناوخؤ بةيةكةوة لة ر ؤذانس  1229

ةردوو ليذنةكة بة ئامادةبوونس زؤرينةي ئةندامانس ه، (9002/ 92/3و / 9/1، 3و  31/19/9008
كؤبوونةوة بؤ لَيكؤَلينةوة لة هةردوو ثرؤذة ياساي ئةجنومةنس ثارَيزطاكانس هةرَيمس كوردستان ـ عرياق، كة 

 لة 1209،  12/2/9006 لة  10383ئةجنومةنس وةزيرانس هةرَيمس كوردستان بة نووسراوةكانس ذمارة 
ةي يةكةمس ثرؤذةي دوايس لة ثةرلةمان لة بؤ ليذنة ثةيوةندارةكان هاتوون، دواي خوَيندنةو 2/2/9002

تَيبينيانةي كة لة اليةن  وة هةروةها ئةو ثَيشنيارو 16/9/9008ي ر ؤذي 8دانيشتنس ئاسايس ذمارة 
ثَيكهَينراو لة ثةرلةمان و حكومة  و ئةم ثرؤذةيةي كة لةاليةن ليذنةي ناوخؤوة  يليذنةي هاوبةش

ذانة بكرَين بة يةك و راثؤرتَيك لة بارةي بابةتةكة ثَيشكةش ثَيشكةش كراون، ليذنة بر ياري دا ئةم ثرؤ
 و بكرَيت كة ثوختةي ئةوةي لة ثرؤذةكان دا هاتووة بطرَيتةوة، لة ثَيناوي يةكطرتنةوةي هزرةكان

بة زؤرينةي ئةندامانس هةر دوو ليذنة ثشتطريي ولة ثةرلةمان دا  نكردنس وتوَيذ و دةنطدان لةسةري ئاسا
 .شَيوةي كة ثَيشكةش كراوة، بةم جؤرةي خوارةوة وةثرؤذةكة دةكةن ب

 : بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .ئَيستا ماددةي يةكةم بة كوردي و بة عةرةبس خبوَيننةوة، كاك شَيروان رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

هةية بؤ بةر َيزانس ئةندامانس ثةرلةمان  ثَين ئةوةي دةست بة موناقةشةكان بكةين، دةمةوَي هةندَيك خاَل
ثَيشكةش  9006تةوزحيس بكةم، بؤ ئةوةي سورةتَيكس وازحيان هةبَس لةو ثرؤذةية، ئةو ثرؤذةية لة ساَلس 

بة ثةرلةمان كرا، كة خوَيندنةوةي يةكةمس بؤ كرا، ثاشان ئةو ثرؤذةية كةموكور ي تَيدابوو، حكومة  
ئةو ثرؤذةية تةقديم كرا، ديسان خوَيندنةوةي يةكةمس بؤ كرا  9002س سةحبس كردةوة، دووةمني جار ساَل

بة هةمان شَيوة كةموكور ي تَيدا هةبوو كة ليذنةي ياسايس لةطةَل ليذنةي ناوخؤ ضةندين كؤبوونةوةيان 
ئةجنام دا بؤ ضارةسةركردنس ئةو كةموكور يانة وة لة  هةمان كاتدا بة ئةجنومةنس ثارَيزطاكانين 

ن كردووة و ضةندين كؤبوونةوةمان لةطةَل ئةوانين كرد، ئةوانين ثرؤذةيةكس البةاليان ثةيوةندميا
ثَيشكةش بة ئَيمة كرد، جطة لةوةش ئَيمة لةطةَل ثارَيزطارةكانين دانيشتني، ئَيمة و ليذنةي ناوخؤ 

ة ضةندين كؤبوونةوةمان ئةجنام دا، بؤية بة قةناعةتس هةموومان طةيشتينة ئةوةي كة ئةو ثرؤذان
هةمووي و ئةو رةئيانة هةمووي ئةوةي سوودبةخن بَيت بؤ ئةو ثرؤذةية تةوحيد بكرَي و ئَيستا ئةو 
ثرؤذةيةي كة تةقديم دةكرَي و دةخوَيندرَيتةوة رةئس زؤربةي هةرة زؤري ئةندامانس ليذنةي ياساية و 

هةبَيت لةسةر هةندَيك  ليذنةي ناوخؤية، ر ةنطة لَيرةو لةوَين هةندَيك تَيبينس بةر َيزان ئةندامانين
 .لةبر طةكانس ئةم ثرؤذةية و لةطةَل ر َيزماندا

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
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 .كاك عونس رةرموو

 :بةر َيز عونس كمال سعيد بزاز
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 الفصل االول
 التعاريف

 :املادة االوىل
 :لقانونيقصد بالتعابري االتية املعانى املبينة ازائها آلغراض هذا ا

 .اقليم كوردستان ـ العراق: االقليم: اوآل
 .برملان كوردستان ـ العراق: الربملان: ثانيا
 .جملس وزراء االقليم: جملس الوزراء: ثالثا
 .وزارة الداخلية لالقليم: الوزارة: رابعا

 .وزير الداخلية لالقليم: الوزير: خامسا
 .فية وتتكون من اقضية ونواحى وقرىوحدة ادارية ضمن حدودها اجلغرا: احملافظة: سادسا
 .احملافظة، القضاء، الناحية: الوحدة االدارية: سابعا
 .احملافظ، القائمقام، مدير الناحية: رئيس الوحدة االدارية: ثامنا
 .جملس احملافظة: اجمللس: تاسعا

 .اجمللس احمللى للقضاء، اجمللس احمللى للناحية: اجمللس احمللى: عاشرا
 .جمالس الوحدات االدارية: الساجمل: حادى عشر

 .جمموعة املساكن التى اليقل عدد نفوسها عن مائة نسمة: القرية: ثانى عشر
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 .رةرموو كاك اخر
 
 
 

 :بةر َيز شَيخ اخر شَيخ مجال

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 

 ياساي ثارَيزطاكانس هةرَيمس كوردستان ـ عرياق
 بةشس يةكةم

 ناسةكانثَي
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 :ماددةي يةكةم
 :مةبةست لةو زاراوانةي خوارةوة ماناكانس بةرامبةريانة بؤ مةبةستس ئةم ياسايةية

 .هةرَيمس كوردستان ـ عرياق: هةرَيم: يةكةم
 .ثةرلةمانس كوردستان ـ عرياق: ثةرلةمان: دووةم

 .ئةجنومةنس وةزيرانس هةرَيم: ئةجنومةنس وةزيران: سَييةم
 .ةزارةتس ناوخؤي هةرَيمو: وةزارة : ضوارةم
 .وةزيري ناوخؤي هةرَيم: وةزير: ثَينجةم
 .يةكةيةكس كارطَير ية لة ناو سنووري جوطرارس دا و كة لة قةزاو ناحية و طوند ثَيك دَيت: ثارَيزطا: شةشةم

 .ثارَيزطا، قةزا، ناحية: يةكةي كارطَيري: حةوتةم
 .ةري ناحيةقائيمقام، بةر َيوب: سةرؤكس يةكةي كارطريي: هةشتةم

 .ئةجنومةنس ثارَيزطا: ئةجنومةن: نؤيةم
 .ئةجنومةنس خؤجَييةتس قةزا، ئةجنومةنس خؤجَييةتس ناحية: ئةجنومةنس خؤجَييةتس: دةيةم

 .ئةجنومةنةكانس يةكة كارطَير يةكان: ئةجنومةنةكان: يازدةم
 .مرت نةبَيتكةس كة 100كؤمةَلَيك ماَلة كة ذمارةي دانيشتوانس لة (: دَي)طوند : دوازدةم

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 . زؤر سوثاس، ئةو رةسَلة تةنها ماناي زارةوةكان بوو، كةس قسةي هةية؟ ثةخشان خان رةرموو
 :بةر َيز ثةخشان زةنطةنة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دائةنيشـن،   ثَيشةكي من تَيبينيم هةية لةسةر عينواني تةقريرةكة، ئَيمة بة ثَيي نيزامي داخيلي كة ليجـان 

دوو لَيذنــة يــان زيــاتر، نــابن بــة لَيذنــةي موشــتةرةك، بــةآلم راثؤرتةكــةيان ئةبَيتــة راثــؤرتي موشــتةرةك،     
، بــؤ ئــةو دوو (التقريــر انشــرتك) ئةوةنـدةي مــن تَيطةيشــتبم، لةبــةر ئــةوةي ثــَيم وايــة عينوانةكــةي ببَيتــة 

ةطةر ئةوة بطرَيتةوة لة ياسـا، يـةعين هـةر    لَيذنةية، سةبارة  بة ماددةي يةكةم، من نازامن هةست دةكةم، ئ
جمـالس الوحـدا  االداريـة، اجمللـس     : بؤ تةعرييتي خؤمان نةبَي، تؤزَيك ئاَلؤزيةك دروسـت دةكـا ، مةسـةلةن   

جمموعـة املسـاكن الـيت ال يقـل     : القريـة احمللي، يةعين رةنطة صيغةيةكم ال نةبَي ئَيستا، سةبارة  بة قةريـة،  
، يف الريفنسمة بَيت، تؤزَيك جيا بكرَيتةوة،  100رةنطة طةر ةكَيكين نيتوسي  نسمة، 100عدد نفوسها عن 

 .، يان شتَيكي ئاوا، زؤر سوثاستابعة اىل ناحيةيان 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك باثري رةرموو
 :بةرَيز باثري سلَيمان كامال
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ةطةر بطةر َيينةوة بـؤ ضـةند سـاَلَيك لةمـةو ثـَين، ثَيشـنيارَيك       من بة عام لةسةر ثرؤذةكة تَيبينيم هةية، ئ
هةبوو لة اليةن برَيمةرةوة كة عَيراق بكرَيتة ريدراَليـةتي موحارـةزا ، لَيـرةدا كـة بـاس لـة ئـةو ثرؤذةيـة،         
سةير بكةن بة شَيوةيةكي طشس تَيكةَليةك لة دةسةآلتي هـةبَي، يـان ئـةو ئةجنومةنـة نيشـتنملنيةي كـة لـة        

اندا هةية، ئايـا هةَلـدةطرَي ثةرلـةمانَيكمان هةيـة، ثةرلـةماني كوردسـتان و سـَي ئةجنومـةنس ترمـان          كوردست
هةبَي و ئةوين نيمضـة ثةرلـةمانَيك بـوو، دةسـةآلتةكان لَيـرةدا تَيكـةآلو نـابن؟، ئايـا ئـةوة جَيبـةجَيكردني           

ريدراَليـةتي موحارـةزا  و    ريدراَليةتي موحارـةزا  نيـة لـة اليـةن مةركـةزةوة زيـاتر ئيهتيمـام ثَيـداني بـة         
ببَيتةوة يةك؟ ئةطةر بكرَي ئةوة زياتر هةَلوةسةيي لةسةر بكرَي، ضونكة تةماشا بكةين كؤمةَلَيك دةسةآل  
كة دراونة ثارَيزطاكان، نيمضة سةربةخؤييةكي هةية، ئةوة زياتر مةسةلةي ماهيةتي ئةقليم كةم ناكاتـةوة؟  

بةهَيز بكةين، زياتر هةوَل بـدةين لـة بةشـةكاني تـرين ئيقلـيم       كة ئَيمة ئين بؤ ئةوة ئةكةين كة ئيقليم
ةي لةسـةر بكـرَي، نـةك    تدروست بَيت، لة وةسة  و لة جنوبي عَيراقدا، من ثـَيم وايـة ئـةوة زيـاتر هةَلوةسـ     

بؤخؤمان رةوا بة شتَيك بدةين، كـة لـة نةتيجـةدا بـة زةرةري ئَيمـة بشـكَيتةوة، ئةطـةر بكرَيـت زيـاتر ئـةوة           
لةسةر بكرَي و مةسةلةي شارةوانيةكان زياتر دةسةآلتي ثَي بدرَي، لة هةمان كاتدا، تةسادومَيك  هةَلوةستةي

دةبَينم لة دةسةآلتي ئةجنومـةنس وةزيـران و دةسـةآلتي ثارَيزطاكانـدا، كـة ئـةوةش رةوزايـةكي تـر لـة رووي          
لةمان و ض لةطةَل حكومـةتس  ياساييةوة و لة رووي دةسةآلتةكان هةمووي تَيكةَلة، دةسةآلتةكان ض لةطةَل ثةر

ــتة       ــن بةرضــاو روون نــيم لــةوة، راس ــن ثــَيم باشــة زيــاتر وردبينــةوة، م ــت، بؤيــة م هــةرَيمي كوردســتان بَي
شارةزاييةكي تةواويشم نية لة رووي ياساييةوة، بـةآلم ئـةوةي سـةرجنم داوة واي تَيطةيشـتووم، ئومَيـدةوارم      

رووةوة، ضونكة تَيكةَل بوونَيك دةبَيتة ئةوةي زياتر ئَيمة لَيذنةي ياسايي زياتر بةرضاومان روون بكةن لةو 
ماهيةتي ئيقليم كةم بكةينةوة، زياتر طرنطي دان بـة ثارَيزطاكـان بـدةين، كـة ئـةوة لـة مةصـَلةحةتي ئَيمـة         

 .نية، بؤ موستةقبةلَيكي دوور لة رووي سياسيةوة تةماشاي بكةين و، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةرمووكاك بارزان ر
 
 
 

 :بةرَيز بارزان عبداهلل نصر اهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــة،        ــدةئي المةركةزييةتـ ــةجَيكردني مةبـ ــردن و جَيبـ ــةني كـ ــس تةبـ ــة مةبةسـ ــاية بـ ــةم ياسـ ــتيدا ئـ لةراسـ
المةركةزيـةتين بــة مانــاي تــةوزيع كردنــي دةســةآلتةكان بةشــَيوةيةكي شــةراف بةشــدارييةكي بــةررراواني  

ــةرجةم ثا  ــةَلك لةس ــةَل      خ ــنم لةط ــدا دةبَي ــةكي زؤري تَي ــة جياوازيي ــايةي ئَيم ــةم ياس ــة، ئ ــاني هةرَيم رَيزطاك
ياسايةكاني ثارَيزطاكـاني هـةرَيمي عَيـراق، ئةطـةر مةبةسـت لـةم جياوازيـةش ثاراسـتين تايبةمتةندييـةكاني          
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ن لـة هةرَيمـدا،   هةرَيم بَي كة طواية ئَيمة لة ضوارضَيوةي هةرَيمَيكداين و ئةوان ثارَيزطايـةكي رَيـك نـةخراو   
ئةطةر ثاراستين خصوصياتةكاني هـةرَيم لةسـةر ئةساسـي كـةم كردنـةوةي دةسـةآلتةكان و تةبـةني كردنـي         
المةركةزيــة  بــَي، بةراســس ثاراســتين ئــةو خصوصــياتة نــةبَي باشــرتة وةك لــةوةي كــة هــةبَي، لَيــرة نــاوي  

شـَيوة وةزارةتَيـك تـةعامول دةكـا       وةزارةتي ناوةخؤ هاتووة، ناوي ئةجنومـةنس وةزيـران هـاتووة، بةهـةمان    
لةطةَل مةجليسي موحارةزا  و مةجاليسـة مةحةليـةكان  هـيض ئازاديـةك و سةربةسـتيةك لـة بـواري مـالي         
ئيشارةتي ثَينةدراوة، نة لة بواري كارطَير يةوة، ثاشان لة عَيراقدا وةزارةتَيك هةية، راستة وةزارةتي نـاوةخؤ  

تة بة وةزارةتي نـاوةخؤ، بـةآلم لـة عَيراقـدا هاوشـَيوةي ئـةوة وةزارةتَيكـي        و ثارَيزطا لة رووي ئيداريةوة رةب
تايبة  كراوة بؤ شوئوني موحارةزا ، ئةكرَي لَيرةش وةزارةتَيـك، يـان هـةر هةيئـةتَيكي تـر كـة مةجليسـي        
 موحارةزا  ثَيوةي رةبت بكرَي، دياري بكرَي بؤ ئةوةي ئايندةي كاري ئةوان لـة ضوارضـَيوةي ئـةو وةزارةتـة    

دابَيـت، ئَيمـة لةســةر زاري بـةر َيز وةزيــري ثالنـدانان و هـةموومانين كــؤكني لةسـةر ئــةوةي كـة كاروبــاري        
وةزارةتةكة و ئةجنومةنس ثارَيزطاكان و ثارَيزطاكان لة رابووردودا لة بواري وةزارةتةكاني حكومـةتس هـةرَيم   

ي خؤشيدا زؤربةي ثرؤذةكانيـان دانـاوة،   باشرت بةرَيوةضووة و بة شَيوةيةكي شةرارانة بةرَيوةضوون و لة كات
ئــةوة قســةي ئَيمــة نيــة، ئــةوة قســةي بــةر َيز وةزيــري ثالندانانــة كــة ضــةند جارَيــك و لــة ضــةند بؤنــة و     
موناسةبا  تةئكيدي كردؤتةوة، بؤية من داوا ئةكةم، بةشَيوةيةك ئةم ياساية دةربضَي كة تةبةني مةبدةئي 

 .المةركةزية  بكا 
 :رلةمانبةر َيز سةرؤكي ثة

زؤر سوثاس، وةلآل من ثَين ئةوةي نوقتةي نيزام بَلَيـي، مـن خـؤم دةزامن نوقتـةي نيزامةكـةتان ضـية، مـن        
خؤم نوقتةي نيزاميم هةية لةسةر ئةو دوو، سَي برادةرةي كة قسةيان كرد بةر اسس، دةبواية يان خؤم، يان 

ة لـة موناقةشـةكاندا ئينتيبـاهي بكـةن،     برادةراني لَيذنة روونكردنةوةي زيـاتر بـدةين، دوو حةقيقـة  هةيـ    
ئَيمة ئةو قانونة بؤ ئةجنومةنس سَي موحارةزةكة دائـةنَيني لـة هـةرَيمي كوردسـتاندا رَيكخـراون،      : يةكَيكيان

ئةو قانونة ثَيشرت بة هةَلبـذاردن كـراوة، لةهـةموو عَيراقـدا، لةسةرتاسـةري عَيراقـدا دةسـةآلتَيكي هـةبووة،         
ورمان هةيــة، دةســتوور ئيقــراري ئــةو هةرَيمــةي كــردووة وةكــو هــةرَيمَيكي  دوايــي ثــاش ئــةوةي كــة دةســتو

ريدراَلي، ثاشان قانونَيك دةرضووة، قانوني ئةجنومةنس ثارَيزطاكان لـة عَيراقـدا، ئـةو ئةجنومةنانـةي كـة لـة       
كـة لـة    هةرَيمَيكدا رَيكنةخراون، هةَلبذاردنين بؤ ئةوان كران، قانوني هةَلبذاردني ئةجنومـةنس ثارَيزطاكـان  

هةرَيمَيكــدا رَيكنــةخراون، واتــا رَيكخســتين هــةموو بابةتــةكاني ثارَيزطاكــاني هــةرَيمي كوردســتان لــة اليــةن  
ثةرلةماني كوردستانةوة دةكرَيـت، دةسـةآلتةكاني هةَلبـذاردني هـةموو دةبـَي لَيـرةوة قـانون دةربضـَي، ئـةوة          

دةبــَي : ةكســي يــةكرت بــوون، ئــةو دةَلــيَ قســةكاني كــاك بــاثري و كــاك بــارزان، دوو شــس ع : راســتيةك، دووةم
ثةرلةمان وا بَيـت، دةسـةآلتي زيـاتر بـدرَي، ئَيمـة هـةرَيمَيكني، كـاك بـارزانين داواي زيـاتري دةكـا ، بـةبَي            
ئةوةي بطةينة ئةو ماددةيةي كة عيالقةي بـةو دوو قسـةيةوة هةيـة، مـةرروزة كـة طةيشـتني و ئـةوةي كـة         

، قسةي خؤ  بكة، يان ثَيت وايـة ئـةوة دةبـَي زيـاتر بـدا ، ئـةو كـاتي        ثَيت واية المةركةزيةتي زياتري داوة
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قسةي خؤ  بكة، ئةطةر رةئيةكة  ثةسندكرا، ئةو وةخس رةنطة ثةيوةندي بةوة هةبَي كة بطةر َينةوة سةر 
ماددةكاني ثَيشووترين، هةتا سةر ئةو تةعابريانةي كة لة ماددةي يةكـدا هـاتووة، بـةآلم ئَيسـتاكة مـن ثـَيم       

ة واز لة ياساكة بَينن، كةئةنـةهو لـة لَيذنـةي دانيشـتووين و تـازة ثـرؤذة ياسـاي ئةجنومـةنس ثارَيزطاكـان          واي
دةكةينةوة، ئةوة شتَيكي هينة، من ثَيم واية ئةو ماددانـةي كـة تةبيعينـة بـر ؤن، ئةطـةر بَيـت و طؤر انكـاري        

ةوة سةري و رايدةطرين و ثَيويست دةكا  كرا، خياليف هةبوو لةطةَل ماددةي ثَيشرت دةنطمان بؤداوة، دةطةرَين
لَيذنةي ياسايي و لَيذنةي ناوةخؤ ثَيداضوونةوة بكةن، بةآلم هةتا دةطاتة ئةوة، من ثَيم وايـة نةضـينة سـةر    
ئــةو مةوةزوعــة، ضــونكة ئــةوة يــةكالكراوة، ثرؤذةيــةكي حكومةتــة هــاتووة، ضــةندين مانطــة دواكــةوتووة،    

ــةنس   ــةَل ئةجنوم ــراوة، لةط ــة ك ــراوة،      موناقةش ــةوة ك ــار كؤبوون ــةندين ج ــراوة، ض ــةوة ك ــان كؤبوون ثارَيزطاك
ومانةتةوة حكومة  و هاتووتـةوة، كؤبوونـةوةي هاوبـةش كـراوة، خوالصـةي رةئـي لَيذنـةي        وجارَيكيان نارد

ياســايي و لَيذنــةي نــاوةخؤ، ئةوةيــة كــة راثؤرتــةكان هــةمووي تةوحيدكراونةتــةوة، لــةوةي كــة ئــةو هينــة،   
كردني ئةوةي كة هـةردوو ثرنسـيثةكان، يـةكَيكيان، المةركزيـةتي زيـاد بـدرَينت بـة دام        بةرةئي من، بةرضاو

ــةو          ــا  ئ ــت دةك ــداري ثَيويس ــاري ئي ــةوةي ك ــةر ئ ــان، لةب ــةنس ثارَيزطاك ــةزا  و ئةجنوم ــاني موحار ودةزطاك
ي، ئةو تايبةمتةندي كوردستان بثارَيزرَيت وةكو هةرَيمَيك، دةسةآلتي تةشريع: المةركةزيةتة هةبَيت، دووش

دةسةآلتانةي كة لة ئةجنومةنس ثارَيزطاكاني عَيراقدا هةية، ثةرلةماني كوردستان ثَيـي هةَلدةسـتَيت، ئةطـةر    
 .نوقتةي نيزامي نية، قسةي خؤتان كرد، رةرموو دةي

 :بةرَيز باثري كامال

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مةركـةزي ئيداريـة، تَيكةَليـةك هةيـة لـة      ئةوةي ئَيمة زياتر المةركةزي سياسية، ئـةوةي كـة بـاس دةكـرَي ال    

نَيوان المةركةزي ئيداري و المةركةزي سياسي، من مةبةستم ئةوة بوو كة لة موحارـةزا  داوا دةكـرَي، زؤر   
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك بارزان رةرموو
 
 

 :بةرَيز بارزان عبداهلل نصر اهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
انة و لةم ماددةية، من ثَيشنيارَيكم كردووة كة وةزارةتَيكي مةعين هةبَي كـة بـؤ شـوئوني    مةبةسة  لةم قس

: موحارةزا  و كاروباري ئةوي بةرَيوةبةرَي لة جياتي وةزارةتي ناوةخؤ، كة تةنها رةبس بـةوةوة هةيـة، دوو  
ةي نــةمَييَن لــةو ثَيشــنيارَيكي تــرم هــةبوو، بــوار  نــةدا، كــة مــن ثَيشــنياردةكةم، مةجليســي قــةزا و ناحيــ   

 .قؤناغةدا، زؤربةي ثرؤتؤكؤالتي نَيودةوَلةتي
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةو ماددةيةي كة باسي لَي دةكةين، دةتواني تةرحي بكةي، باسي ئةجنومةنس مةجليسي قةزا دةكةين، باسي 
 .ئةجنومةنةكان دةكةين، دةتواني، كاك عومسان رةرموو

 (:ني مارانيبا)بةرَيز عثمان عبداهلل قادر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئـةو ياسـايةي دةريدةكـةين، خاوةنةكـةي كـةس لَيــرة مـةوةجود نيـة، دةبوايـة ئـةوةي نوَينـةري ثارَيزطاكــان           

 .يةعين نوَينةري وةزيرةكان لَيرة مةوجود بن، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

شتا سوَيندي نةخواردووة، وةزيري ناوةخؤي ثَيشـوو  خؤي ئاطاداري وةزيرمان كرد، بةآلم وةزيري ناوةخؤ هَي
بَيت، ئةجنومـةنس ثارَيزطاكـان،  ثارَيزطـار    ةخؤ كة ثَيويستة لـةو تةوحيـدةدا  ئيستيقالةي كردووة، وةزيري ناو

يان ئةجنومةن، ئةوانة ناتوانن بَينة ئَيرة بةآلم لة كؤبوونةوةي ليذنةكان حازر بوونـة و طـوَي بيسـتس رةئـس     
و دةزانـني رةئيـةكانيان ئةوةنـدةي بؤيـان كرابَيـت ليذنـةكان ئـةو رةئيانـةي كـة ثةسـةنديان            ئةوان بووينـة 

كردووة ليذنةكان نووسراوة، بةآلم لةطةَل حكومة  بة دائيمس لة كؤبوونةوةدا بوونة و خوالسةي ئةوةيـة و  
ردن لةطـةَل  ئةوة تـةعبريين لـة رةئـس حكومـةتين دةكـا  ئـةو راثؤرتـة، ضـونكة دوا راثـؤر  بـة ر اوَيـذ كـ            

حكومةتين و لةطةَل ئةجنومـةنس ثارَيزطاكـانين حـازر كـراوة، نوقتـةي نيزامـس بَيـت تكايـة، رـةرموو كـاك           
 .سعدالدين

 :بةر َيز مةال سعدالدين مةال عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

بودة ئةو وةكو مةشروع قريائةي ئةوةر و مةشروع، ئَيمة تةسويتمان لةسةر مةشروعَيكس تر كردووة، ال
راثؤرتةي هةردوو ليذنة، ليذنةي ياسايس و ليذنةي ناوخؤ كة حازريان كردووة ئةو سياغة نوَييةيان حازر 

 .كردووة تةسويتس لةسةر بكرابا و بكرابا ئةساس، لةطةَل ر َيزم
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 .كاك شَيروان ئةوةي جواب بدةوة
 

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .ةرؤكس ثةرلةمانبةر َيز س
خؤي ئةو مةشروعةي ئَيستا ئامادة كراوة، هةمووي لة مةشروعس يةكةم و مةشروعس دووةم هاتووةتة 

 .ئاراوة و هيض شتَيكس تازةي تَيدا نية، بةآلم ئةطةر بشدرَيتة تةسويت هيض مانعَيك نية
 : بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
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يعية و خؤتان دةتوانن تةوحيدي بكةن، حةقس تةبيعس ئةوة نايةوَيت خبرَيتة تةسويت، ئةوة شتَيكس تةب
 .ليذنةكانة، كاك مامؤستا انوررةرموو

 :بةر َيز انور حممد غيتور

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
يةعنس ثَيويستس بة تةوزحيس زياتر هةية، ( الوحدا  االداريةجمالس : اجملالس) 11ن لة بر طةي وةَلآل م

هةمووي باسس لة مةجلسس موحارةزة دةكا  يان مةجلسس قائيمقامية  ضونكة لة بر طةكانس داهاتوو دا 
كةس بؤ قةريةيةك، بؤ طوندَيك، بة ض ثَيوةرَيك  100ين مةسةلةي  19خاَلس ! دةكا ، ئةوة نازامن ضؤنة؟

ئةوة داندراوة، يةعنس ئةوة ضؤنة؟ ضونكة ئَيستا طؤر انكاري زؤر لة طوندةكانس كوردستان بووة، شوَينَيك 
كةس لةو  100ئاوي نةماوة و شوَينَيكس تر هةية ئاوي هةية و سَس ماَلس لَي هةية، شةر  نية بطاتة هةية 

طوندةدا، خةدةماتس بؤ دةضَيت يان ناضَيت؟ يةعنس ئةوة نازانرَيت، ئةوة ثَيويستس بة تةوزحيَيك هةية، زؤر 
 .سوثاس

 : بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

ة نسبة  ئةو ثرسيارةي كة كرد، مةجلس بة تةنها ئةطةر ناوي بَيت وةَلآل زؤر وازحة كاك مةال انور، ب
مةبةستس ئةجنومةنس ثارَيزطاية ، ئةطةر طوتس ئةجنومةنس مةحةر ئةوة لَيرة دياري كردووة و مةبةستس 
ئةوةية ئةجنومةنس قةزاو ناحية، ئةطةر بة تةنها طوتس ئةجنومةنةكان مةبةستس هةر سَيكيانة زؤر وازحس 

 .ك كريم نوقتةي نيزامس هةية رةرموولَيرة، كا
 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

تَيبينيةكةي كاك سعدالدين سةبارة  بةوةي كةوا دةبَيت ئةوة بكرَيتة ئةساس و دةنطس بؤ بدرَيت، ر استة 
نكة ثرؤذةكةي ديكة زؤر لةر ووي ياساييةوة ئةطةر دةنطس بؤ نةدرَيت و نةكرَيتة ئةساس ئةوة ناكرَيت، ضو

جياوازة لةطةَل ئةو ثرؤذةية، كة خوَيندنةوةي يةكةمس بؤ كراوة، يان ئةوةتا ئةوة بكرَيتة ئةساس و ئةوة 
 .موناقةشة بكرَيت، يان ئةوة، لةر ووي ياساييةوة دةبَيت دةنطس بؤ بدرَيت، زؤر سوثاس

 : بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 .رةرمووكاك ررست رةئيت لةسةر ئةوة ضية؟ 
 

 :بةر َيز ررست ا د عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
هيض نةسَيك لة نيزامس داخلس دا نية كة تةئيدي ئةوة بكا ، دةمَينَيتةوة بة نيسبة  ليجانس قانونس لة 
قةواعيدي عام لة ثةرلةماناتس عالةم كة زياتر لة مةشروعَيك ها ، ليجانس موختةس حةقيان هةية 

 .ن و تةوحيدي بكةن، بة رةئس من موحتاجس تةسويت ناكا ، زؤر سوثاستَيكةآلوي بكة
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 : بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

مساعةدة بكةن، ئةطةر نة بة ئا و نة بة نا نية، ئةطةر هةر دوو ليذنة، ليذنةي ياسايس و ليذنةي ناوخؤ 
 .كاك شَيروان رةرموو.ثَييان باش بَيت دةخيةينة تةسويتةوة

 :اصح حيدريبةر َيز شَيروان ن
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

وابزان هيض ليذنةيةك مانع نية كة خبرَيتة تةسويتةوة، ئةطةر خبرَيـتة تةسويتين شةرعيةتس زياتر 
 .دةدرَيت و دةبَيتة يةك ثرؤذة بؤ ئةوةي موناقةشةي لةسةر بكةين

 : بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

ن كردووة دةخيةمة بةردةمتان بؤ دةنطدان بؤ ئةوةي ئةو راثؤرتةي هاوبةشس هةر دوو ليذنة كة حازريا
موناقةشةي لةسةر بكةين، كَس لةطةَل ئةوةية دةستس بَلند بكا  تكاية؟ رةرموون، كَس لةطةَل دانية؟ 

 .رةرموون، تةنها كاك بارزان لةطةَل دانية، موناقةشةي بكةن، كاك هيوا نوقتةي نيزاميت هةية؟ رةرموو
 :بةر َيز هيوا صابر ا د

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
ئايا نابَيت ثرؤذةكة خبوَيندرَيتةوة ئينجا تةسويتس بؤ بكرَيت؟ ثرؤذة نةخوَيندراوةتةوة تةسويتس ضس بؤ 

 .دةكرَيت؟
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 .رةرموو عثمانكاك 
 ( :بانس مارانس)عبداهلل قادر عثمانبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 .ثرسيارةم هةبوومنين هةر ئةو 
 : بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

ئةمة تةسويتس بؤ كرا، تةواو بوو، تةسويتمان بؤ ئةوة كرد ئايا ئةو دوو راثؤرتة خبوَيندرَيتةوة يان نا؟ 
 .موارةقةتتان كرد خبوَيندرَيتةوة، يةعنس خبرَيتة بةرباس يان نا؟ طوتتان بةَلَس، كاك شَيروان رةرموو

 
 :ح حيدريبةر َيز شَيروان ناص

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

من لةسةرةتاش ئيشارةمت ثَيس دا، ئةم دوو ثرؤذةية هةردووكيان خوَيندنةوةي يةكةمس بؤ كراوة، ئةوةي 
ئَيستا ئامادةكراوة لةسةر ر ؤشنايس ئةو دوو ثرؤذةيةية كة ثَيشرت هاتووة و لَيرة خوَيندنةوةي يةكةمس بؤ 
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ي قانونس، زائيدةن موالحةزاتس ليذنةي ناوخؤ لة ناو ثرؤذةكة داية، واتة كراوة زائيدةن موالحةزاتس ليذنة
 .ئةو ثرؤذةيةي كة تةسويتس بؤ كرا دةبَيتة ثرؤذةيةك بؤ ئةساسس ئةوةي كة موناقةشةي لةسةر بكرَيت

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 .كاك حممد رةرموو
 :بةر َيز حممد ررج ا د

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

كة لة ضس دروست بووة؟ ئَيمة بة عوررس ثَيشوومان هةميشة ئةسَلَيك هةبووة ئينجا راثؤرتين ئةشكالة
هةبووة، ئَيستا راثؤر  و ئةسَلةكة بووة بة يةك، يةعنس ئةشكاليةتةكة بؤضس؟ ئةو دوو راثؤرتة 

َلةكةمشان موشتةرةكة حةقس خؤيةتس هس ئةو ليذنةيةية، بةآلم ئةسَلةكة كامةية، ئَيمة هةموو جارَيك ئةس
دةخوَيندةوة لةطةَل ئةوين دا راثؤرتةكةمشان دةخوَيندةوة، ئَيستا ئةو ئةسَلة طوم بووة، ئةوة ضؤن 

 .موعالةجة دةكرَيت؟
 : بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

ئةوة دةنطمان بؤي دا، ئةوة هيض، بةآلم هةر بؤ ر وون كردنةوةي زياتر ئةسَلةكة خوَيندراوةتةوة و ضةندين 
راوة، لةطةَل حكومة  دنيشنت كراوة، ئةطةر ئةو تيتسيالتة نةباية هةموومان سةرمان َر كؤبوونةوة ك

دةشَيوا، كة بيخوَينيةوة طؤر انكاريةكس زؤري بؤ كراوة، بؤية هةردوو ليذنة رةئيان وا بوو ئةسَلةكة و 
هةموو ماددةكان  راثؤرتةكان يةك خبةن وةكو راثؤرتَيك، ضونكة طؤر انكاري زؤري لةسةر كراوة، ر ةنطة لة

كرابَيت، بؤضس هني بكةين مادام هةمووي طؤر انكاري كراوة، يةك ر اثؤر  خبرَيتة بةردةمس ئَيوة و 
رةئيشتان لةسةر ئةوة بووة و كة ئَيوةش دةنطتان بؤي داوة، دةضينةوة سةر موناقةشةكامنان، بة ناوي 

 .نوقتةي نيزامس ضارة  ناكةم رةرموو
 :القادربةر َيز نازناز حممد عبد

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
من بؤ موعالةجةي ئةو مةوزوعة رةئيم هةية، كة برادةران حةقيانة لةم مةوزوعة، ئةم راثؤرتة هاوبةشة 
جياوازة لةطةَل راثؤرتة هاوبةشةكانس تر، كة هاتوون لة تةعارييتةوة دةستيان ثَي كردووة و هةموو 

َيت، بؤية ئَيمة بةس ناونيشانةكةي با بطؤر ين بيكةينة ثرؤذة قانونةكةيان دار شتووةتةوة، دةستيان خؤش ب
ياساي ئةجنومةنس موحارةزا ، ئينجا لة ناو تةعرييتةي كة بيداية  كردوومانة، لةوَي بَلَيني لة ئةجنامس 
دانيشنت و وردبوونةوةي هةر دوو ليذنة ئةم ثرؤذة ياساية هاتة ئاراوة، يةعنس لَيرةدا هيض موشكيلةمان 

ت، بةس ناوي بابةتةكة بطؤر ين و بيكةينة ثرؤذة ياساي ثَيشنيار كرا و بؤ ئةجنومةنس موحارةزا ، نامَينَي
دواتر لةو تةراسيلةي كة لة بيداية  بامسان كردووة بَلَيني ئةم ثرؤذة ياساية دواي خوَيندنةوةي يةكةمس 

 .ضةندجارةكس و دانيشتنس هةر دوو ليذنة هاتووةتة ئاراوة، زؤر سوثاس
 : َيز سةرؤكس ثةرلةمانبةر 
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نوقتةي نيزامس نةبوو، حةلةكةشت حةل نةبوو، ببورة، ئةطةر تةماشاي تةقريرةكة بكةي لةسةرةوة 
، خؤي (ثرؤذة ياساي ثارَيزطاكانس هةرَيمس كوردستان)، لة خوارةوةش (راثؤرتس ليذنةي هاوبةش)نووسراوة 

 .نووسراوة، كاك اسعد رةرموو
 :بةر َيز اسعد شاكر امني

 .ر َيز سةرؤكس ثةرلةمانبة
لة ليذنةي هاوبةش داواكارم لةسةر ناوي ثرؤذةكة لةسةرةوة لةشةرح دةَلَيت : سَس تَيبينم هةية، يةكةم

قانون حمافظات ) لة خوارةوةش بة طةورةيس نووسراوة( قانون جمالس حمافظات اقليم كوردستان ـ العراق)
ة؟ (حمافظة القليم كوردستان)يان ( اقليم كوردستانجمالس حمافظات )ئايا  (القليم كوردستان ـ العراق

دةبَيت لة ماددةي يةكةم رةقةرةيةك زياد بكةين ثَيناسةي ياسايةكة، ضونكة لة ناو ثرؤذةكة لة زؤر : دووةم
ذمارةي  19لةسةر رةقةرةي : جَيطا ناوي ياسايةكة دَيت، كةواتة دةبَيت بر طةيةك بؤ ياسا دابنَيني، سيََيةم

كةس بَيت  900ـ  150زياترة، ذمارةكة لة نَيوان  100كةس بَيت، زؤر طوند هةية لة  100ة دانيشتوان ك
 .يةعنس تةسبيت بكرَيت، سوثاس( 900ـ 150اليقل )باشرتة، يةعنس 

 : بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

خؤي لة ر استيدا موالحةزةي يةكةمت هينة، عةينس مةرهوم دةطةيةنَيت، وابزامن هس عرياق قانونس  
موحارةزا  نووسراوة، ياساي ثارَيزطاكانس كة ر َيك نةخراوة لة هةرَيمَيك دا، نةنووسراوة ئةجنومةنس 
ثارَيزطاكان، شامل ترة بَلَيس ياساي ثارَيزطاكان، لةبةر ئةوة لَيرةشدا وا هاتووة، بة هةرحاَل دواتر ليذنةي 

 .اك ئارَيز رةرمووهاوبةش موالحةزاتةكان كؤبكةنةوة بؤ ئةوةي وةآلميان بدةنةوة، ك
 :بةر َيز ئارَيز عبداهلل ا د

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
كةس كةمرت نةبَيت  100كةس كةمرت نةبَيت، من ثَيم واية  100ية كة طوند لة  19من لةسةر بر طةي 

كةمة، وةكو مامؤستا اسعد ثَين من ئيشارةي ثَيدا، لةبةرئةوةي بةر استس تؤ ئةطةر طوتت طوند ئةطةر لة 
خَيزانة،  19خَيزان تا  10كةس ثَيك بَيت، عادةتةن لة طوندانين لة الدَيكان ذمارةي خَيزان زؤرة و  100
خَيزانَيك مةكتةبس ثَيويستة و بنكةي تةندروستس ثَيويستة و كارةباي ثَيويستة،  19خَيزان و  10هةر 

لةاليةكس تريشةوة هاندانس  مزطةوتس ثَيويستة، ئةركَيكس زؤر دةكةوَيتة سةر حكومة ، ئةوة لةاليةك،
خةَلكة كة ثةرش و بآلو بَيت، حكومة  بة ئاسانس ناتوانَيت خزمةتطوزاري بطةيةنَيت، جطة لةوةش ئةوةي 
ديومانة لةو ضةند ساَلةي دوايس بة هةر هؤكارَيك بَيت، لةبةرئةوةي ر َينمايس ثَيويست نية، حكومة  

ك لة ناوضةكانس دةرةوةي شار، ناوضةيةكس زؤري كشوكاَلس ئاطادار نية، تةنانة  بة هؤي بآلبوونةوةي خةَل
 150داطري كراوة، لةبةرئةوة ئَيمة ثَيمان واية، منين و مامؤستا اسعدين ثَيشنياري ئةوةي كرد كة لة 

كةس كةمرت نةبَيت بة اليةنس كةم، ضونكة ئةو كا  حكومة  ئاسان تر دةتوانَيت، ئةطةر خةَلكَيكين 
ماَل و سَس ماَل و ضوار ماَل لة شوَينَيك بؤ خؤيان نيشتةجَس بن ئةوة هةبَيت بيةوَيت دوو 
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خزمةتطوزتاريةكة دةكةوَيتة ئةستؤي خؤيان، بةآلم بةو شَيوةية، ثَيم وابَيت بؤ دوا ر ؤذ كارَيكس خراث 
 .دةكةين و ئةركس حكومةتين قورس دةكةين، سوثاس

 
 : بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

؟ حةقة 300ية  950بة جَيية، ضونكة هس عرياق زؤر زياترة نيتوسس، وابزامن  وةَلآلهس ئةو موالحةزةية
 .ئيهتيمامَيك بدرَيت بة ئةوة، كاك حممد رةرموو

 :بةر َيز حممد ررعت عبدالر ن

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
لةو حاَلةتة هةندَيك باشرتة و دةتوانني  950بوو كة بةر استس طوند بكرَيتة  19منين موالحةزةكةم هةر لةسةر بر طةي 

 .طوندي بضووك هةية كة كؤيان بكةينةوة و دَيس تازةيان بؤ دروست بكةين و هةموو خةدةماتَيكيان بؤ دابنَيني، سوثاس
 : بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 .كاك شَيردَل نوقتةي نيزامس هةية رةرموو
 :بةر َيز شَيردَل عبداهلل حةوَيزي

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
تس مةنيقةي ئَيمة مةنتيقةيةكس شاخاوية و ضياية، عادةتةن كةم دةذين، لة هةندَيك شوَين، وةكو بةر اس

عرياق نية، خؤتان دةزانن دوو ئاوي طةورةي هةية، لةبةرئةوة دةبَيت لة كوردستان شتَيكس تايبةتس هةبَيت، 
 .زؤر سوثاس

 : بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

ناكةين، ئةوة رةئس ئةندامانس ثةرلةمانة و ناويان نووسراوة، موناقةشةي ئَيمة ئَيستا موناقةشةي ئةو خاَلة 
، ....دةكةين ئةخريةكةي دةخيةينة دةنطدانةوة، ئةوةي ناوي نووسيوة و لةسةر ئةو مةوزوعة قسةي دةكا 

 .ئةطةر وابَيت ئةو ماددةية بة ر ؤذَيك تةواو نابَيت، كاك مجال رةرموو
 :بةر َيز مجال مشعون ئيليا

 .َيز سةرؤكس ثةرلةمانبةر 
( الناخب)زؤر بة ثَيويستس دةبينم كة بر طةيةك ياخود تةعرييتَيكس تر ئيزارة بكرَيت، بة ناونيشانس 

سنة وان يكون من  18اليقل عمره عن )تةحديد بكرَي كة ناخب كَيية، تةعرييتةكةشس بةم شَيوةية بَيت، 
 .، سوثاس(سنوات 10ابناء احملافظة او مقيما فيها مدة التقل عن 

 
 : بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 .ئةوة قانونس ئينتيخابا  نية كاك مجال، قانونس ئينتيخابا  دةبَيت بنووسرَيتةوة، كاك سعدالدين رةرموو
 

 :بةر َيز مةال سعدالدين مةال عبداهلل
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 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 91خريي، ضــونكة لةبــةر مــاددةي  وةكــو موالحــةزة ئيقــترياح دةكــةم، تةصــويس ئــةو ماددةيــة خبرَيتــة ئــا   

ئةوانةي ثةيوةنـديان بـة يةكـةوة هةيـة، باسـي وةزارةتـي داخيلـي و مةركةزيـة  و المةركةزيـةتي تَيدايـة،           
ضونكة ناكرَي ئَيمة تةصـويت لةسـةر ئـةو ماددةيـة بكـةين و جـارَيكي ديكـةش بطةر يَينـةوة سـةري، ئةطـةر           

: ، لـة نؤيـةم دةَلـيَ   11رة بـاس لـة نؤيـةم دةكـةم، نؤيـةم لـة       لَي: هةندَي تةغريا  روويدا، ئةوة يةكةم، دووةم
جمالس الوحدا  االدارية، : اجملالس: ، دوايي عةيين صيغةكةي بة مجع هَيناية و دةَلَيجملس احملافظة:اجمللس

شةر  نية يةعين كـة طوتـت مـةجليس ئـيال مةقصـةد  مـةجليس موحارـةزة بَيـت، كـة طوتـت مـةجاليس            
ليس وةحداتي ئيدارية، ئةوة جةمعة و ئةوةش ثَيـي دةَلَيـي مـةجليس، نوقتـةي     مةقصةد  ئةوة بَيت مةجا

لَيرة كة باسي قةريةي دةكا ، مةقصةدي لةوة نية ئةوة قانوني بةلةدية بَيت، يـان قـانونَيكي ديكـة    : سَييةم
بَيت تةحديدي ئةوةي بكا ، ئةوة قةرية لة ضـةندي ثَيـك دَيـت و لـة ضـةندي ثَيـك نايـة ، يـان تةمسيـةي          
قةريةي لةسةري بكا ، نا ئةوة باس لةوة دةكا ، باس لة مةجاليس دةكا ، مـةجاليس لةوةندةيـة و قةريـة    

 .بَيت لة قةزا بؤ ناحية، لةطةَل ر َيزمدا ضمئةطةر ها  و لةوةندة تا ئةوةندة بوو، لؤي هةية 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دي ئاطـا  لـَي نـةبوو، يـان لةشـةرحدا ئاطـا  لـَي        ديارة كة جوابي كاك ئةنوةرم داوة، جـةنابت كـة بـانطم كـر    
دةبوو، ئةطةر نا زؤر بة وازحيي باسم كرد، و زؤر وازحية و جـةنابت عةرةبيـةكي بـاش دةزانـي، ئةطـةر لـةو       

، مةجليسـي  (اجمللـس احمللـي  )قانونانةدا ئةطةر وتيان اجمللـس، مةقصـةدي مةجليسـي موحارةزةيـة، كـة وتـي       
كة بةتةنيا اجملالس ها ، مةقصـةدي ئةوةيـة مةجليسـي قـةزا و ناحيـة  و       مةحلي قةزاية يان ناحيةكةية؟،

 .موحارةزةكةية، ئةوة عةيين قسةم كرد، كاك سامل رةرموو
 :بةر َيز سامل حممد علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 ئةو قانونة صادر دةكرَي بة ناظَي ئةجنومةنس ثةرلةمان؟: من ثرسيارةكم هةية، هي دووةم

 :ؤكي ثةرلةمانبةر َيز سةر

ي مانطـةوة، نـاوي كـرا بـة ثةرلـةماني كوردسـتان،       96قانونةكة صادر بوو، ناوةكة طؤر درا، ناوةكةي طـؤر ا لـة   
هةموو نووسراوَيك  1/9ةوة، بة رةمسين بة كيتاباتي رةمسي رةرمانَيك دةردةضَي كة لة 95بةرةمسين لة 

وي ثةرلةمانين لة ثَين هيندا، ئةوة ئيشـي تَيـدا   و دام و دةزطاكاني حكومة  دةبَي بنووسرَي ثةرلةمان، نا
ي مانطةوة ناوي بوويتة ثةرلةماني كوردستان، كاك عادل 95دةكةين و ناوةكةش بطؤر ن، بةآلم قانونيةن لة 

 .رةرموو
 :بةر َيز عادل حممد علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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وار نةوع لةالم هةية، ئـةوةي كـة بـرادةران    من سةبارة  بة ثرؤذةكةوة نازامن، ثَيم واية ئةوة ثرؤذةية بة ض
باسيان كرد كة نوقتةي نيزامية،ريعلةن نوقتةي نيزامية، ئةبواية ئةم ثرؤذةية مـادام ئـةو تـةقريرة كرايـة     
ئةساسي طشس بؤ ثرؤذةكة، ئةبواية خوَيندنةوةي بـؤ بكرابـا و لـة دواتـردا، ئـةو تـةقريرة ئـةمر ؤ بةر اسـس         

ةوة تـا ئَيسـتا لـة المانـة، ئـةوة دووبـارة       9006ومانة، ئةوةي ترمان لـة اليـة، لـة    ئَيمة لة سندوقةكاندا بينو
، لةبــةر ئــةوةي (قــانون االدارة احملليــة)بوويتــةوة، ســةبارة  بــة نــاوي ثرؤذةكــة، مــن ثــَيم باشــة بيكةينــة    

ــك لــةوةي كــة ئَيمــة      موحارــةزة لــة المةركةزيــةي ئيداريــدا شةخصــَيكي ئيقليميــة، يــةعين ئــةبَيت جوزئَي
مةركةزيةتي ئيداري دروست دةكةين، كة ئـةو شـوَينةي كـة ئةمانـةوَي، ئيـدارة مـةحلي بـَي و بيطرَيتـةوة،         ال

هةروةها قانوني مصرين كة ئَيستا هةية، هةر بةو ناوةية، ثَيشرت بـة نـاوي حـوكمي مـةحلي نـاوي هـةبوو،       
مةركةزيـةي ئيـداري،   بةآلم دواي ديراسةيةكي زؤر دةركةو  كـة ئيـدارةي مةحـةلي طوجنـاوترين نـاوة بـؤ ال      

سةبارة  بة ثارَيزطا، جةنابت ئاطاداري ئَيمة بةراسـس ئةطـةر لَيـرة نـاوي ثارَيزطـا بَيـت، ئَيمـة ثَيشـرت باسـي          
طةرميامنان كرد و جةنابت ئاطاداري لةو مةوزوعانة، طةرميان ثَين رووخاني رذَيمي سـةددام، ثارَيزطايـةكي   

دا ئيعترياف 53ندخيان، لة قانوني ئيدارةي دةوَلةتدا لة ماددةي هةبوو بةناوي ثارَيزطاي كةركووك لة دةربة
كراوة كة هةموو ئةو قةرار و قةوانينةي كة حكومة  و بةثةرلةمانيشةوة دةريانكردووة، ئةم موحارةزةيـة  

يةكــةم ثارَيزطــاري بــؤ دانــراوة، ئــةوة  13/2/1229لــة  2كــة لــة دةربةنــدخيان بــووة، بــة رــةرماني ذمــارة 
انونية، بةآلم لةبةر ئـةوةي كـةركووك رزطـار بـوو، كـةركووكي راسـتةقينة، ئَيسـتا يـةعين ئـةو          بةَلطةيةكي ق

ئيدارةيـة وجـودي نـةماوة، ئةطـةر ئـةم قانونـة بـة موحارـةزة بـةس تـةنها نـاوي موحارـةزة بَيـت، ئيــدارةي              
ــت ثــرؤذة بريــارَيكين تةقــديم كــراوة نــازامن      تــا ض طــةرميان جَيطةيــةكي نــةبَي وةكــو جــةنابت ئاطــادار بَي

ناحيـة، نـاكرَي ئـةو     12دَي، نـاكرَي  (1010)ر اددةيةك ئةخرَيتة بةرنامةي كارةوة، يةعين بةر اسس ناكرَي 
مةمجوعــة قةزايــة، راســتة ئَيســتا قــةزا و ناحيــةكان بــَي، بــةآلم ئَيمــة كــة بــاس لــة مــةجليس دةكــةين، لــة    

َيوةية بـر وا  و ئـةو وةزعـةي ئـةوَي     ماددةكةاني داهـاتوودا دةسـةآلتَيكي زؤر رراوانـي هةيـة، ئةطـةر بـةو شـ       
جَيطــةي نةكةينــةوة، كةواتــة ئــةو ناوضــةية بــَي ئةجنومــةن دةبــَي، يــةعين بَيبــةش دةبــَي لــة المةركةزيــةي  

ئةطةر بكرَي لةم ياسايةدا، يـان لـةو ثـرؤذة بر يـارةدا كـة جـةنابت لَيـرة        : ئيداري، يةعين بةر اسس من ئةَلَيم
ةطةر بكرَي خبرَيتة بةرنامةي كـارةوة، ئـةوين حاَلةتَيكـة و عيالجَيكـي بـؤ      زؤر بة تةرسيلي ئاطاداري لَيي، ئ

بكرَي، سةبارة  بة ئاوايي، من بة تةجروبـةي خـؤم، هـةم مـودير ناحيـة بـووم، هـةم هةنـدَي جـار وةكيلـي           
 دَيي طةرميان 1100كاريةوة كةوتووة، ئةنيتال و كاولقاميقام بووم، طةرميان ئةهَينمةوة بؤ منوونة، كة بةر 

كةس بَيت، يةعين بة ثَيـي ئـةم تةعرييتـة،     100دَي نابينيتةوة دانيشتوانةكةي  10ئَيستا بضؤ ئيحصا بكة 
ئــةم : كةســي لــَي بَيــت، بؤيــة مــن دةَلــَيم 100دَي هــةبَيت كــة  10لةسةرتاســةري طةرميانــدا، تــةنها رةنطــة 

، ئَيمـة ئـةو تةعرييتـة بـة     ذمارةية بةراسس بـة زؤر ئـةزامن، ئةطـةر وةكـو مةرحةلةيـةكي ئينتيقـالين بَيـت       
كةس كةمرت نةبَي، يةعين ئةوةي بة باشرت دةزامن، ئةكرَي لة داهـاتوودا   50شَيوةيةك بنووسني با بَلَيني لة 

 10ئةطةر حكومة  بةرنامةي ئاوةدانكردنةوةي هةبَي، وةرن ئيحصايةكتان بدةمَي كة لة هةموو طةرمياندا 
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تـا   10يةن حكومةتةوة، ئةطةر لة داهاتوودا ئاوةدانكردنةوة هةبَيت، دَي ئاوةدان نةكراوةتةوة تا ئَيستا لة ال
ــةَل          15 ــةطوجنَي لةط ــةوة ئ ــَي، ئ ــاد ب ــة زي ــان ذمارةك ــارةزووي خؤي ــة ئ ــدا و ب ــة جَييةك ــةوة ل ــي كؤبكةيت دَي

تةعرييتةكةدا، بةآلم لةم قؤناغةدا من ثَيم باشة ذمارةيان كةم بكةينةوة، لةبـةر ئـةوةي دَيهاتـةكاني هـةموو     
تان، بة تايبـةتي ناوضـةي طـةرميان بَيبـةش نـةبن، ئـةو تةعرييتـة، ئـةو قانونـة ئةطـةر لـة داهـاتوودا             كوردس

 .لةسةري جَيبةجَي بكرَي، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كاك عادل ئةوة ناوي هيض موحارةزةيةكي تَيدا نية، قانوني موحارةزاتـة، ئـةو قسـةي جـةنابت كـرد ، مـن       
لَيــرةدا نــةيوتووة موحارـــةزةي ســلَيماني و هــةولَير، قـــانوني موحارةزاتــة، ئـــةوة       بــاش تَيدةطــةم، بـــةآلم  

مةوزوعَيكي ترة، مةوزوعةكةي تـر لـة بـاس كردندايـة، باسيشـمان كـردووة و قسـةمشان لَيـي كـردووة، كـاك           
 .حممد رةرموو

 :بةر َيز حممد حكيم جبار

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ة، دةكرَي ذمارةكة كةم بكةينةوة لةبـةر ئـةو هؤكارانـةي كـة باسـي      قسةكةي من تةئيدي قسةكةي كاك عادل

 .كرد، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئةو موالحةزاتانة دوايي هةردوو لَيذنة جوابتان دةدةنةوة، قسةكان كؤتايي ثَيها ، خاتوو نةسرين رةرموو
 

 :بةر َيز نسرين حممد صاح

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كـةس كـةمرت بَيـت، ئةوانـةي لـة       100بة نيسبة  طوندةكانةوة، ئةطةر هـاتو لـة    19و خاَلي منين هةر ئة

كـةس كـةمرت نـةبَي، ئـةي ئةطـةر       100: كةس كةمرت بَيت ضؤن ئيشيان بؤ ئةكرَي؟ ئَيستا ئةوة ئةَلَيي 100
كانيان كةس بَيت؟ ئةو ماآلنة ئةبَي سةر بة كـوَي بـن و ضـؤن ضارةسـةري كَيشـة      60كةس بَيت؟ ئةطةر  50

 .دةكرَي و سةر بة كوَي دةبن تا ئيشيان بؤ بكرَي؟، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ناصح رةرموو.د
 

 :رمضانناصح غيتور .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر اسس منين تَيبينيم لةسةر ناونيشاني ثرؤذةكة هةية، دةبواية ثرؤذةكة بـة ناونيشـاني، وةكـو ضـؤن لـة      

، ئةوة بهاتباية، ئينجا دوايـي ئـةوان ئـةو    (العراق-مشروع قانون احملافظات القليم كوردستان)ييدا هاتووة، دوا
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ناونيشانةي كة داويانة لة تقرير اللجنة انشرتكة، ثَيويست نةبوو ئةصَلةن ئةوة وةكو ناونيشان بَيت، منـين  
ــت       ــةي موش ــةناوي لَيذن ــة ب ــة نةئةبواي ــامن ك ــكة ثةخش ــي خوش ــةَل رةئ ــةقريري   لةط ــة ت ــة، دةبواي ةرةك بواي

قـررت اللجنـة   : موشتةرةك بواية، بؤ ضاككردنةوةي ئـةوةش مـن ثـَيم وايـة ئـةتوانرَي عـيالج بكـرَي، بَلـَيني        
توحيد تلك االفكار و تسهيلها للمناقشة و التصويت، قررت اللجنة توحيد تلك االفكار يف مشـروع واحـد، او يف   

ةعين ثَيويست ناكا ، يةعين عينوانةكة بطةر َينينةوة بؤ خؤي، ئةوة ، ئةو وةختة حةل دةبَيت يهذا املشروع
من لةطةَل رَيزمدا من نوقتةي نيزاميم هةبوو، بةآلم ترسام ومت ئَيستا نوقتةي نيزامـي بَلـَيم،   : خاَلَيك، دوو

وةخؤ، دوايي نايةَلَيت قسة بكةم، جا لةبةر ئةوة بةر اسس من نوقتةي نيزاميم هةيـة و ئةبوايـة وةزيـري نـا    
ئةطةر نية، وةزيري كاروباري ناوةخؤمان هةية، ئةبواية لَيرة بواية، جطة لةوةش، بةر اسس وةزيـري هـةرَيم   
هةية بؤ كاروباري ثةرلةمان، من لةطـةَل رَيزمـدا نةدةبوايـة ئيجـازة  بـدابا ثَيـي تـا بر واتـة دةرةوة، ئةطـةر          

ةطةَل رَيزمدا بؤ ئةوانةي كة باسـي دَيهـاتي كوردسـتان    هيض نةبواية ئةو لَيرة ئامادة بواية، خاَلَيكي تر، من ل
دةكةن، ئةيانةوَي بةراوردي بكةن لةطةَل دَيهاتي ناوضةكاني تـري عَيـراق، ئَيمـة وةكـو كـاك شـَيردَلي بـةر َيز        
باسي كرد كة ئَيمة ناوضةي شـاخاوميان هةيـة، ئَيمـة هةنـدَيك دَيهامتـان هةيـة دوورة دةسـنت، يـةعين نـةك          

رةية، يةعين من ثَيم واية ئةو ذمارةية هةر ناكرَي ئَيمة تةسبيس بكةين، لةوانةية ثَينج مـاَل  تةنها ئةو ذما
، ئَيمـة ثَيويسـتة نـاوي ماَلـةكان بَلـَيني، لـة       90تـا   10لـة بـةيين   : بَيت، دة ماَل بَيت، علس االقل ئَيمة بَلـَيني 

بري نةكةين، رؤذ بة رؤذ، هةتا ذمارةي ضةند ماَل ثَيك دَيت، نةك لة ضةند كةس ثَيك دَيت، ضونكة ئةبَي لة
دانيشتواني دَيهاتةكانين خةريكة كةم دةبَيتةوة، يةعين خةريكة وةكو جاران، ئةطةر جاران هةر ماَلَيـك لـة   

كةس ثَيك ها ، ئَيستا لةوانةية هةر ماَلَيك لة ثَينج كةس يان شـةش كـةس ثَيـك بَيـت، لةبـةر       16يان  15
ماَل، تةحديدي ماَلةكان بكةين، من ثَيم وايـة   15ماَل يان لة  10ماَل يان  5لة  ئةوة علس االقل ئَيمة بَلَيني

كـةس يـان    100ماَل كةمرت نةبَي ئةوة دَي بَيت، نةك بَلـَيني لـة    90لة : ماَلةكة مةعقولة، ئةطةر بَلَيني 90
 .كةس، ئةو ذمارانة ئةصَلةن ئَيمة ناتوانني تةسبيس بكةين، لةطةَل رَيزمدا 900

 :ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي

 .كاك ديلمان رةرموو
 (:ديلمان)بةر َيز حممد ا د صاح

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بة تةصةوري من ماددةيةكي زيادة هـاتووة لـة قانونةكـةدا، ض لةسـةر طونـد،       19منين هةر لةسةر ماددةي 

عيالقةي بة طوندةوة نية،  ضونكة لةناو ئةم ياسايةدا هيض قةزيةك نية لةسةر مةجليسي طوند، هيض شتَيك
باشرتة هةر الي بدةين ئةوة، ئةطةر مبَينَيتةوةش، بة تةسةوري مـن تـا ئَيسـتاش، تةئرخييـةن لـة كوردسـتان       
زؤر طوند بضووك هةبووينة، ئَيستاش ماينة، هةية سَي ماَلة يان ضوار ماَلة يان ثَينج ماَلة، زياتر نية، لةبةر 

وند، ثرسيارَيكيشم لة لَيذنةي ياسا هةية، موبةريرةكـة ضـية كـة بَلـَيني     ئةوة با نيتوسةكة نةبَيتة ئةساسي ط
؟ ضــونكة هــةمان جملــس القضــاء و الناحيــة؟ ئــةو مةجليســة بــؤ نةبَيتــة اجمللــس احمللــي للقضــاء او للناحيــة
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صالحيا  و رمسي سياسةي قةزاية، موراقةبـةي سـوَلتةي تةنيتيزيـة، ئينتيخـابي قائيمقـام و هـةموو شـتَيك        
 .، زؤر سوثاس( جملس القضاء و الناحية)شرت واية بَلَيني موباشةرةتةن هةية، با

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك غةرور رةرموو
 :سعيد مةمخوري طاهر بةر َيز غيتور

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثـرؤذة  ثَيشنياري يةكةمم لةسـةر نـاوي ياسـاكةية، ثـرؤذة ياسـاي ثارَيزطاكـاني هـةرَيمي كوردسـتان، بكرَيتـة          

ياســاي ئةجنومــةنس ثارَيزطاكــان، ضــونكة ئَيســتاكة باســي مةجاليســي موحارــةزا  دةكــا  و زيــاتر لــة زمــين   
ئَيمة كة ناوي ثةرلةمامنان طؤر ي، بة نيسبة  :مةجاليس صالحياتةكاني تري دياري دةكرَي، ئةوة يةك، دوو

ــةريَ    ــي ه ــةنس وةزيران ــران، ئةجنوم ــةنس وةزي ــاتووة ئةجنوم ــَييةم، ه ــةي س ــة  بر ط ــة ئَيمــة ل ــس حةق م، بةر اس
عَيـراق، لـةو قؤناغـةدا،    -ثةرلـةماني كوردسـتان  : كوردستان، هةموو دةزطاكان ناوةكان يةك خبـةين، مةسـةلةن  

عَيراق، ناوةكان هةمووي يةك خبرَيت، ئةوةش دةزامن ثَيويسس بة تةعديل -ئةجنومةنس وةزيراني كوردستان
م حةقة لةسـةر ئـةوةش ئـين بكـرَي، خـاَلَيكي تـر ئـةوةي كـة         كردني ياساي ئةجنومةنس وةزيران هةية، بةآل

ثَيويستة لَيرة باسي بكةين، مةسةلةي ئةوة بوو كة زؤر لة برايـان و خوشـكاني بـةر َيز باسـيان كـرد، لةطـةَل       
 9ئةوةدام كة هيض ذمارةيةك دياري نةكرَي، لةبـةر ئـةوةي خؤمـان دةزانـني كـة لـة كوردسـتان طونـد هةيـة          

بة تايبةتي لة دواي ثرؤسةي ئازادي عرياق، ناوضةي طةرميانـة، ناوضـةي كةركووكـة، دةظـةري     ماَلة،  5ماَلة، 
مةمخوورة، شـنطالة، تـازة طونـدةكان هةنـدَي خـةَلك دةطةر َينـةوة، كـةم، كـةم ماَلـةكان ضـوونةتةوة، ئـةوةش            

ؤ ئـةوةي خـةَلك   خؤمان لَيي مةسئولني، بة ثَيي ثَيويست خزمةتطوزاريةكامنان نةطةياندؤتة ئةو طوندانـة بـ  
بة تةواوي بطةرَيتةوة، هةندَي طوند هةية لةوانةية سَي ماَلي بؤ ضووبَي، بة سَي ماَلةكةوة سـي كـةس بَيـت،    

لة كؤمةَلة ماَلَيك يان كؤمةَلـة  : بؤية من لةطةَل ئةوةدام كة هيض ذمارةيةك نةنووسرَي، هةر ئةوة بنووسرَي
رَيت لـة جيـاتي ذمارةكـة، زؤر حةلةكـة تـةوريقي تـرين       كةسَيك ثَيك هاتووة، وشةي مةمجوعـة بـةكاربهَين  

ماَليشـة،   10دةبَي، لة هةمان كاتدا ئَيمة دةتوانني ئةوةي ثَينض ماَليشة بة طوندي حيساب بكـةين و ئـةوةي   
مةسةلةي يةكخستين طوندةكانين، ئةوة زؤر زة ةتة، ضونكة خةَلك لةسةر ر ةز و باخي خؤيةتي، لةسـةر  

ة ةتة تؤ بتواني كؤمةَلَيك طوند لةو شـوَينة بطوَيزيـةوة بـؤ شـوَينَيكي تـر و بـؤي       زةوي وزاري خؤيةتي، ز
دروست بكةي، ئةوة ئةركي حكومة  قورسرت دةكا ، دةبَي حكومة  لَيرةدا هةوَل بدا ، خؤي خانوويان بؤ 

ة دروست بكا ، خؤي خزمةتطوزاري زياتريان بؤ ببا ، بـةآلم ئَيسـتا خـةَلك خـؤي خـانووي دروسـت كـردوو       
لةسةر ر ةز و باخي خؤي و لةسةر طوندي خؤي، من مةسةلةيةكي زؤر بضووكتان بؤ باس بكـةم، بـرادةرَيكم   
باسي طةرمياني كرد، باسي ئةو دةظةري قةراج و مةمخورو طوَير و كةنديناوة و ئةو ناوضانة، خةَلكةكـة بـة   

يض خزمــة  طوزارييــةكي بــؤ زؤري طــةر اوة لــة دواي ثرؤســةي ئــازادكردني عَيــراق، بــةآلم لةبــةر ئــةوةي هــ  
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نةضووة، نةرَيطا و باني بؤضوو و نة نةخؤشخانةي بؤ كرايةوة و نة قوتاخبانةي بـؤ كرايـةوة و نـة ثـرؤذةي     
ئاوي بؤ ضوو، ناضاربوون خةَلكةكة وردة،وردة طوندةكانيان بةجَيهَيشتةوة، ئَيستا لة هةندَي طونـد لةوانةيـة   

ر اسـس ئَيمـة دةبـَي بةرنامـةمان بـؤ ئـةو مةسـةلةية هـةبَيت، ئـةركي          سَي ماَل مابَيت، ثَينج مابَيت، بؤيـة بة 
ئةجنومةنس ثارَيزطاكانة لة داهاتوودا كة ئةو ياساية دةردةضَي، زياتر بايةخ بة ئاوةدان كردنةوةي كوردستان 

 .بدةن، ئةركي هةرة لة ثَيشيان ئةوةية كة خزمةتطوزاري ثَيشكةش بةو طوندانة بكةن، لةطةَل ر َيزمدا
 :ر َيز سةرؤكي ثةرلةمانبة

 .نوري رةرموو.د
 :نوري تاَلةباني.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لة سةرةتادا ثةسند بكرَي كة لةم دةمةوة ئةجنومـةني ثارَيزطاكـان    9005ئةم ثرؤذة قانونة دةبوو لة ساَلي 

اني سةر شـانيان جَيبـةجَي بكـةن،    هةَلبذَيردراون، بةآلم لةبةر ئةوةي قانونيان نةبووة، نةيانتوانيوة ئةركةك
، لةطـةَل بؤضـووني كـاك ديلمـامن، ئـةو      19ئةو قسةية تازة بةسةرضوو، نةكرا و نـةبوو، دَيمـة سـةر بر طـةي     

بر طةية زيادة، ئةو بر طةيةش بؤية لَيرةدا هاتووة، ضونكة لة قانوني هةَلبذاردني شارةوانيةكان، كة لة سـاَلي  
ي ئةوةمان دانابوو ئةو طوندانةي كةوا ئةجنومةنس شارةوانيان ئـةبَي، نـابَي   دا ئَيمة ئامادةمان كرد، شةرت29

كةس كةمرت بَي، ئَيستا لَيرةدا هاتووة، ضونكة تَيكةَل و ثَيكةَليـةك هةيـة، ضـونكة ئَيسـتا     1000نيتوسيان لة 
ئةجنومـةني  طوندةكان ئةجنومةنيان نية، لَيرة ثَيويست ناكا  ئَيمة باسيان بكةين، كة هاتينـة سـةر قـانوني    

ئةجنومةنس شارةواني لـة ثارَيزطـا، لـة قـةزا، لةناحيـة، لـةو طوندانـةي كـةوا         : شارةوانيةكان، ئةو كاتة دةَلَيني
زيـادة و    19نيتوسيان ئةطاتة ئةو ذمارةية لةويانة ئةجنومةنيان دةبَيـت، بؤيـة مـن وا ئـةزامن كـةوا بر طـةي       

مـاَل   100طوندين هةر طوندة، ئايا دوو ماَل بَي يان ثَيويست ناكا ، ضونكة لةبةر ئةوةي ئةجنومةنس نية، 
 .بَي هةر طوندة، زؤر سوثاس

 :سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز

 .كاك عومسان رةرموو
 (:بانس مارانس)عبداهلل قادر  عثمانبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةآل  لـة ئةجنومـةنس ثارَيزطاكـان دةسـَينَيتةوة،     ئةو ياساية هةر خؤي زيادة، هةر ثَيويست ناكا ، لةبةر ئةوةي ئةو ياساية دة

بة حةقيقة  ئَيمة حةق وابوو بة وازحيرت باسي ئةو ياساية بكرابا، بة باشرت و روونرت باس بكرابا، لةبةر خاتري هيض كةس و 
، ثارَيزطامـان  لةبةر هيض شتَيك ئةو ياسـاية دةرنةكـةين، ئَيمـة مـادام هـةرَيمَيكي سـةربةخؤينة، مةجليسـي بةلـةديامتان هةيـة         

هةية، ثارَيزطا و مةجليسي بةلةدية و ئةجنومةن هيض دةسةآلتَيكي نية، ئةو ياساية نازامن لةبةر ضي دةري دةكـةين بةراسـس،   
بــةرةئي مــن ئــةو ياســاية زيــادة، حةقــة بةر اشــكاوي ئَيمــة قســة بكــةين، ئَيمــة هــةرَيمي ســةربةخؤينة و موحاريزمــان هةيــة،   

ية، هيض ئةجنومةنس ثارَيزطاي ثَيويست نية لةو كيانةي ئَيمة، ئَيمةش مةقصةدةكةمان لة ئةصـَلدا  ئةجنومةنس بةلةديامتان هة
ئةوةية، بؤ حةقيقة  و راستيةكة بة باشي موناقةشة نةكةين بؤ ئةوةي هةموو برادةران زؤر بةباشـي لـة وةزعةكـة تَيبطـةن،     

مةسـةلةي دَيهاتـةكانين، ئَيمـة حـةق نيـة دَيهـا        : وة يـةك، دوو ئةو هةموو تَيكةَل و ثَيكةَليةية بؤ ئةوةية كةس تَينةطا ، ئة
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ئةو ذمارةيةي بؤ دابنَيني، بؤ ئةوةي هيض خزمة  طوزارييةكي نةطاتَي، بة عةكسةوة ئَيمة دةبَي، هةم لة مةسةلةي كشتوكاَلي 
َيت، يـان ثَيـنج مـاَل بَيـت، ئـةبَي      و هةم لة مةسةلةي ئاوةدانكردنةوةي الدَييةكان، تةشجيعي الدَييةكان بكةين، ئةطةر دة ماَل ب

هةموو شس بؤ بكةين، بؤ ئةوةي ئةو تةزوخومةي كة لةسـةر شـار هةيـة نـةمَييَن، دواي ئـةوة ئيكتييتـاي زاتـي بكـةين لةسـةر          
خؤمان، حكومة  بةرنامةي باشـي هـةبَي بـؤ ئـاوةدان كردنـةوةي طونـدةكان، ضـونكة ئـةوةي ئَيمـة دَيَليتـةوة تـةنها ئيكتييتـاي             

عتيماد كردنة لةسةر خؤمان، ئاوةدانكردنةوةي الدَييةكان و ثةرةثَيداني كـاري كشـتوكاَلية لـة وآلتـي ئَيمـة، مةسـةلةن       زاتية، ئي
نةو  خؤتان دةبَينن وةزعي ضؤنة؟، ئةوة نةو  لةوانةية ساَلَيكي تر لةةي خراثرت دابـةزَي، ئَيمـة ئيعتيمادمـان لةسـةر نـةو       

ئيعتيمـاد لةسـةر كشـتوكاَل و ئاوةدانكردنــةوةي الدَييـةكان بكـةين، خـاَلَيكي تـر مــن         بـَي، وةزعمـان لـةوةي باشـرت نــابَي، حةقـة     
بةراستني مادام وةزير نية، داوا دةكةم ئةو ياساية دوا خبرَي، ضونكة هةند تَيكـةَل و ثَيكـةَلي زؤرة، كَيشـةي زؤر تَيدايـة، هـةم      

ةرنةكةين، كةي وةزيرَيك سوَيندي خوارد و هاتة ئَيرة، بووة وةزيرين نية، تا خوا وةزيرَيكمان دةداتَي، بةراسس ئةو ياساية د
 .خاوةني ثرؤذةكة، ئةو كاتة ياسايةكة دةربكةين، ئَيستا با دواي خبةين تا وةزيرَيك دةبَي و، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
، جارَي تؤ دةَلَيي وةلآل كاك عومسان رةئيةكانت ثَيويسس بة رةدكردنةوةي هةية، داواي لَيبوردنت لَي دةكةم

ثَيويستمان بةو قانونة نيـة، نـاتوامن بـَي دةنـط مب لـةوةدا، ضـونكة ئـةوة ثرنسـيثَيكي دميـوقراتي تةبيعيـة،           
مةبدةئَيكي تةبيعية، زؤر زةروورية ئةو قانونة، ضونكة ئةجنومةنَيكت هةيـة، خـةَلك دةنطـي داوةتـَي، نـابَي      

هـةرَيم، تايبةمتةنـدي خـؤي هةيـة، خـؤي      -سـتووري عرياقـدا  قانونَيكي هةبَيت؟ قانونةكة لةبةر ئةوةي لة دة
كةي هاتينة سةر ئةو ماددةية، هةسـتت كـرد دةسـةآلمتان سـةندووتةوة، لـةوَي قسـة بكـة، باسـم كـرد، لـة ض           
ماددةيةك كة ها  و هةستت كرد كة دةسـةآلتي ئةجنومـةن كـةم كراوةتـةوة و دراوةتـة كةسـَيكي تـر، لـةوَي         

ــتاك   ــؤ ئَيس ــة، بــةآلم ت ــة بك ــة،    قس ــني ني ــس ه ــةنَيين، بةراس ــةوَي بيس ــة و دةت ــةوقييتَيكت هةي ة ثَيشــةكةي م
بيدايةتةكةي باسم كرد، ئَيمة لة ماددةيـةك كـةي طةيشـتينة ئـةو ماددةيـةي كـة ثَيـت وايـة دةسـةآل  كـةم           
ــة باســي بكــةي و دةستنيشــاني ئــةوةش بكةيتــةوة، كامةيــة      بوويتــةوة لــة ئةجنومــةنس وةزيــران، بــؤ  هةي

 .كةممان كردؤتةوة، كامةشة ثَيويستة بيدةييَن؟ حةقي خؤتة، كاك شَيخ رةتاح رةرموو دةسةآلتةكة كة
 :بةر َيز رتاح عبداهلل نقشبندي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سوثاست دةكةم، ئةوةي من ئةمةوَي باسي بكةم، ئـةو عـدد النسـمة كـة لَيذنـةي قـانوني هَيناوةتيـان، سوثاسـيان دةكـةم، بـةآلم           

ناصــح و كــاك شــَيردل باســيان كــرد، ضــونكة  .ية بــاس بكــرَي، صــيغةكة، سوثاســي بــرادةران دةكــةم، كــاك د حةقــة ئــةو صــيغة
كوردستاني ئَيمة ثَيويسس بةوةي هةية كة ئاوةدان بكرَيتةوة، زؤربةي دَيهاتةكاني ئَيمة هةر ثَينج ماَلـة و ناطاتـة بيسـت مـاَل،     

باوةر بكة ئةوين نامَيين، ئَيستا لة مةنتيقـةي باَلةكايـةتي لـة وآلتـي      ئةطةر هةوَل نةدةين ئةو بيست ماَلة خزمةتَيكي بكرَي،
ئَيمة زؤربةي دَيهاتةكان لة بَي خزمةتي لة بيسـت مـاَل ئَيسـتا بوويتـةوة ماَلَيـك، يـان ئـةو ماَلـةش نـةماوة، جـا بؤيـة مـن داوا             

، ئـةوة  (دد العوائـل عـن عشـرة عوائـل    ال يقـل عـ  )ئةكةم و تةئيدي رةئي ئةو برادةرانةش دةكةم، عـدةدي عـةوائيل بنووسـرَي،    
 .، ئةوة البربَي و، سوثاستان دةكةم(عدد النسمة انئة)قةيناكة، بةآلم 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .شوكرية.رةرموو د

 :شكرية رسول ابراهيم.بةر َيز د
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 950هـيين ثَيشـوودا نووسـرابوو لـة      بةر اسس من ئةو ثرسيارةم لة هةردوو لَيذنـةي موشـتةرةك هةيـة، لـة    

كةس كةمرت بَي، بةرةئي من ماَلةكـة كـةمرت نـةبَي، بـةرةئي مـن       100لة : كةس زياتر بَي، كةضي لَيرة دةَلَي
لـة ياسـاكة   : ماَل بنووسرَي جوانرتة تا كةسةكة، ئةوة وةكو خاَلَيـك كـة مـن لَيـرةدا خسـتوومةتة ر وو، دووش     

ثارَيزطا بريتية لـة يةكةيـةكي كـارطَير ي، لـة سـنوورَيكي جـوطرايف،       : َلَيجةخت لةسةر طوندين كراوة، كة ئة
ئةو خاَلة دةبَي البربَي؟ بة رةئي من ئةو خاَلة دةبَي : قةزاية، ناحيةية، طوندة، ئيرت بؤ ثَيشنياز دةكرَي ئةَلَي
 .ثَييدابطريَي و لة جياتي كةس بكرَيت بة ماَل، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

و برايــاني ئةنــداماني ثةرلــةمان، ئــةوة تةبعــةن لةبــةر رؤشــنايي موداخــةال  و ئــةو رةئيانــةي كــة  خوشــك 
تةقــديم كــران، رةئيــةك كــة ئةطــةر ضــي تةوزحييشــمان كــرد، وةزيــري نــاوةخؤ كــة لَيــرة نيــة، تةوحيــدين  

و، داواش نةبَينت، بةياني كؤبوونةوةي ئةجنومةنس وةزيران خؤيان هةيانة، ئةطةر بيخةينـة هةرتـةي داهـاتو   
بكةين وةزيرين بَيت، كؤثيتـان اليـة؟ دةنطيشـتان بـؤ دا كـة ئـةوة بـؤ موناقةشـة كراوةيـة، تـا ئـةو وةخـس             
وةزيرين حازر دةبَي، لَيرةشدا موناقةشة دةكةين، دةخيةمة دةنطدان، كَي لةطةَل ئةو موقتةرةحةية دةسـس  

ونةوةكةمان، سوثاستان دةكـةم، بـةخَير بـَين    بَلند بكا ؟، كيَ  لةطةَلدا نية؟ بة زؤرينةي دةنط دواخرا كؤبو
 .سةرضاوم

 
 

 
            

 
                                                                                                                                                                  

 
 عدنان رشاد ميتس (               كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل        ست ا د عبداهلل           رر

 ثةرلةمانيسةرؤكي                         ثةرلةمانيةرؤكي جَيطري س                      ثةرلةمانيَيري سكرت     
  عَيراق - كوردستان                  عَيراق            – كوردستان عَيراق                          – كوردستان  
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ئةجنومـــةني نيشـــتمانيي   6/9/9002رَيكـــةوتي  شـــةممةدوو  رؤذي ؤيثـــَين نيـــوةر ي (11)كاتـــذمَير   
 بـةر َيز  بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان بة سةرؤكايةتي بةر َيز عـدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي     كوردستاني عَيراق 

, ثةرلـةمان بـةر َيز ررسـت د ـد عبـداهلل سـكرتَيري      , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل
 .ي خؤي بةست( 9002)ساَلي , دووةمي خولي (9)تين ذمارة دانيش

 :بةرنامةي كار
ي 1229ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 90)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  

ي (9)بر ياردرا دانيشـتين ذمـارةي    ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
بـةم   دا 6/9/9002ي ثـَين نيـوةر ؤي رؤذي دووشـةممة رَيكـةوتي     (11)دووةمـي هةَلبـذاردن لـة كـا      لي خو

 :شَيوةية بَيت

وتاري بةر َيز سـةرؤكي ئةجنومـةني وةزيـران سـةبارة  بـة يةكطرتنـةوةي وةزارةتـةكاني دارايـي، نـاوخؤ،           -1
 .ثَيشمةرطةو بارودؤخي طشس هةرَيم

سـوَيند خــواردني ياســايي لــة اليــةن ئـةو ثالَيوراوانــةي كــة بــؤ جَيطــري    رَيـو رةمســي متمانــة بةخشــني و  -9
 .سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران و ثؤستة وةزارةيية بةتاَلةكان دانراون

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةناوي طةلي كوردستان، دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، بةرنامةي كار
ــةكان  ــةثَيي حوكم ــة ب ــاددة (1)ي بر ط ــارة   ( 90)ي م ــاوخؤي ذم ــةير ةوي ن ــة ث ــاَلي  (1)ل ــراوي س ــةموار ك ي ه

ي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق، دةستةي سـةرؤكايةتيي ثةرلـةمان بر ياريـدا بةرنامـةي     1229
ة ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي دوو شةمم(11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كاتذمَير (9)كاري دانيشتين ذمارة 

 :دا بةم شَيوةية بَيت6/9/9002رَيكةوتي 
وتاري بةر َيز سـةرؤكي ئةجنومـةني وةزيـران سـةبارة  بـة يةكطرتنـةوةي وةزارةتـةكاني دارايـي، نـاوخؤ،           -1

 .ثَيشمةرطةو بارودؤخي طشس هةرَيم
ري رَيـو رةمســي متمانــة بةخشــني و سـوَيند خــواردني ياســايي لــة اليــةن ئـةو ثالَيوراوانــةي كــة بــؤ جَيطــ    -9

 .سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران و ثؤستة وةزارةيية بةتاَلةكان دانراون
سةرةتا بةخَيرهاتين بةر َيز كاك نَيضريظان بارزاني سةرؤكي ئةجنومةني وةزيـران، بـةر َيز كـاك عيمـاد ا ـد      
 جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني وةزيـران بـة وةكالـة ، وةزيـرة بـةر َيزةكان و وةرـدي يـاوةري بـةر َيز سـةرؤكي         

حكومة  دةكةين زؤر بةخَير بَين، هةروةها بـةخَير هـاتين مَيوانـة بـةر َيزةكان دةكـةين، لةطـةَل برادةرانـي        
ميديا ئةمر ؤ زؤرن، ئةو يادة خؤشةويستة كة ئةمر ؤ بةر َيوة دةضَينت، ئةو بايةخدانة لةاليةن ئةوانـةوة كـة   

، ضــونكة دةزامن هــةموو خــةَلكي  جَيطــةي خؤيــةتي، مــن نامــةوَيت زؤر لةســةر ئــةو مةســةلةية قســة بكــةم  
كوردستان ضاوةر َيي ئةم رؤذة بوون، ئةمر ؤ رؤذَيكـي طـرنط و مَيذووييـة لـة كـاري ثةرلـةمان و حكومةتـدا،        
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وةعدَيكة كة دابوومان بة خةَلكي كوردستان بة يةكخستنةوةي دوو ئيدارةكة ئةجنام درا، ئـةم وةزارةتانـةش   
ةتة ئةمر ؤ، داوا لة بةر َيز جةنابي كاك نَيضريظان بـارزاني سـةرؤكي   هةوَلَيكي زؤري بؤ دراوة هةتا طةيشتوون

ئةجنومةني وةزيران دةكةم بَيت لة شوَيين خؤي دابنيشَيت، بـؤ ئـةوةي خـاَلي يةكـةمي بةرنامـةمان ئـةجنام       
 .بدرَينت، رةرموو

كطرتنـةوةي  وتـاري بـةر َيز سـةرؤكي ئةجنومـةني وةزيـران سـةبارة  بـة ية       / خاَلي يةكةم لـة بةرنامـةي كـار   
 .وةزارةتةكاني دارايي، ناوخؤ، ثَيشمةرطةو بارودؤخي طشس هةرَيم، رةرموو جةنابي سةرؤكي حكومة 

 :سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران/ بةر َيز نَيضريظان بارزاني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان
وونـــةوةي ئـــةمر ؤ لـــة ثةرلـــةمانس كوردســـتان كـــراوة بـــؤ  ثَيشـــةكس زؤر سوثاســـتان دةكـــةين بـــؤ ئـــةو كؤب 

يةكطرتنةوةي ئةو وةزارةتانةي كة ثَيشرت يةكيان نةطر  بؤوةو ئةمر ؤش لَيرةدا يةك دةطرنةوةو رَيورةمسس 
 .يةكطرتنةكةيان بةر َيوة دةضَس و جَي بةجَي دةكرَيت

مةسةلةية باس بكةم تا دواكةوتنس  جا بؤ ئةوةي باسس ئةمر ؤ بكةم زؤر ثَيم خؤشة هةندَيك لة طرنطس ئةو
لَيـرةدا دةمـةوَي سوثاسـس رؤَلـس     . يةكطرتنةوةي ئةو وةزارةتة لة بةرضاوان روون بَيـت و بؤتـانس بـاس بكـةم    

ثةرلةمان و ئةندامانس ثةرلةمان بكةم كـة بةر اسـتس بـة هـةر شـَيوةيةك لـة شـَيوةكان، ض راسـتةوخؤ لةطـةَل          
 .دياكانةوة هةميشة خةخمؤري ئةو يةكطرتنة بوونئةجنومةنس وةزيران، يان لة رَيطةي مي

هةروةها سوثاسس جةنابس سةرؤكس ثةرلةمان و جَيطري سةرؤكس ثةرلةمان دةكـةم كـة هةميشـة خـةخمؤري     
من سوثاسـتان دةكـةم و ئـةو هاندانـةي ئَيـوة، هـةر ئـةو خةخمؤرييـةي         . يةكطرتنةوةي ئةم وةزارةتانة بوون

ئـــةو رؤَل و . َيميشـــدا ئـــةو وةزارةتانـــة زوو يـــةك خبةينـــةوة    ئَيـــوة وايكـــرد ئَيمـــة لـــة حكومـــةتس هةر    
بةرثرســيارَيتيةش كــة لةسةرشــانس ئَيوةيــة وةكــو ثةرلــةماني كوردســتان جَيطــةي رَيــزي طــةر كوردســتان و   

لَيـرةدا بـةو بؤنةوةيـةوة دةمـةوَي باسـس ئـةوة بكـةم، تـةبيعي         . ئَيمةية لـة حكومـةتس هـةرَيمس كوردسـتاندا    
وةزعــي ئــةو بارودؤخــةي لــة كوردســتان هــةبوو ثــَين يةكطرتنــةوةي هــةردوو    خؤتــان دةزانــن خةليتيــةتي

حكومة ، ئَيمة دةبَيت هةندَيك جار تةعامول لةطةَل ئةو واقيعة بكةين ئةوةي كة هةية، هةندَي شت هةية 
ئَيمة  تةمةننا دةكةين بتوانني بة زوويي بة ئةجنامس بطةيةنني، هةندَيك شت هةية واقيعة دةبَيت تؤزَيـك   
هةوَلي بؤ بدةين و كاتس ثَيبدةين بؤ ضارةسةر كردنس، يةكَيك لةو كارانـةي كـة ئَيمـة لـة كـاتس راطةيانـدنس       
حكومةتس يةكطرتوودا كردوومانة يةكةم ئيشي ئَيمة دروست كردنس متمانة بوو بؤ كـاركردن بةيةكـةوة لـة    

هـةبووة لـة شـةرو ثَيكـدادان و بـَي      كوردستاندا، ئَيوة دةزانن ئَيمة ثَيشرت بةداخـةوة مَيذوويـةكس ناخؤمشـان    
متمانـةيس لــة كــاركردن وا بــووة، كـاتَس ئــةو حكومةتــةمان يةكخســت يةكــةم كـاري ئَيمــة هةوَلــدان بــووة بــؤ    
دروستكردنس متمانة لةنَيوان ثَيكهاتةو بةشدارانس حكومة  بةتايبةتس يةكَيتس و ثارتس، ئةوةي بة راشكاوي 

نةبوو، زؤرين زة ة  بوو تؤ ئةو متمانةية دروست بكةيت و كاتَيكس  دةمةوَي ثَيتانس بَلَيم كارةكان ئاسان
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زؤريشس دةويست، بةاَلم من ثَيموايـة ئةوانـةي بـةواقيعس سـةيري بـارودؤخس هـةرَيمس كوردسـتان دةكـةن و         
دةر واننة مَيذووي ئةو طررتانةي هةبووةو بةشَيوةيةكس واقيعس مامةَلة لةطةَل مةسةلةكان دةكةن تَيدةطـةن  

ة رَيطايةكس يةكجار زؤرمان لةماوةيةكس كورتدا بر يوة، ئَيمة تةقديري ثةرؤشس ئَيـوة بـؤ يةكطرتنـةوةي    ئَيم
وةزارةتةكان دةكـةين، كـة دةبوايـة لـة رؤذي يةكةمـةوة يـةكرت بطرَيتـةوة، بـةاَلم واقيعـس سياسـس كوردسـتان            

َيوةيةك بـر وام نـةدةكرد   جؤرَيكس ديكةية، كة من يةكـةمني جـار ئـةو بةرثرسـيارَيتيةم وةرطـر  بـةهيض شـ       
ئَيسـتاش  . ئَيمة لة ماوةيةكس كورتدا دةتوانني ئةو متمانةية دروست بكةين، بةاَلم ئةو متمانةية دروسـتبوو 

من بةهةموو راشكاوييةكةوة ثَيتان دةَلَيم لة ئةجنومةنس  وةزيران و لة نَيو كابينةي حكوميـدا مـن هةسـت    
ي كـة مـن دةيـانبينم ئةمانـة وةزيـرن لـة حكومـةتس هـةرَيمس         بةوة ناكـةم رـالن وةزيرلـة ض حزبَيكـة، ئـةوة     

كوردستان ئين دةكةن بؤ خزمةتس طةل و نيشتيمان، دروستكردنس ئةو طيانة يةكةم ئةولةويةتس من بـووة  
بـةاَلم لَيـرةدا مـن نامـةوَي باسـس ئـةو       . وةكو سةرؤكس ئةجنومةنس وةزيران كاتَس ئةو ئةركة بة من سـثَيردرا 

كردوومة، جَيس خؤيةتس لَيرةدا ئاماذة بة ئةركس براي خؤشةويستم كاك عومـةر رـةتاح   ئةركة بكةم كة من 
بكةم كة ئةوين رؤلَيكـس سـةرةكس لـةو مةسـةلةيةدا بينـس هـةر لـة رؤذي يةكـةمس يةكطرتنـةوةي هـةردوو           

بَيت و، ئيدارة لة هةرَيمس كوردستانداو، بةبَي ئةوة من ئيشارة  بةوة بدةم من ثَيمواية هةم بَس ئينسارس دة
هةم لةكاري سياسيشدا و لة ئةخالقس سياسيشدا دروست نيية كاتَس مرؤظ بةيةكةوة كاريان كرد دروست نية 
ئةو هاوكاريية لةبةرضاو نةطريَي، كاك عومـةر رـةتاح لـة رؤذي يةكـةمس كاركردمنـان بةيةكـةوة بـةو طيانـة         

ئاسان نـةبوو، ئةطـةر ئَيمـة لةسـةر شـتس      ئةوين ئيشس لةطةَل ئَيمةدا كرد، ئةطينا يةكطرتنةكة بةو شَيوةية 
بضووك طررتمان دروست بكردبا، بارودؤخ واية سةقامطريي بـةردةوام نـةدةبوو، ئَيـوة بـارودؤخس كوردسـتان      
باش دةزانن و دةزانن هةميشة شتس بضووك هةن كة مرؤظ بيةوَي طررتس لةسةر دروست بكا ، بـةاَلم ئَيمـة   

د كة بةر استس هيض هةستَيكم بة جياوازي نةكردووة بَلَيم كَس وةزيري هةردووالمان بةطيانَيكس وا كارمان كر
يةكطرتووي ئيسالميةو كَس وةزيري حزبس شيوعس كوردستانةو كـَين يةكَيتيـة و كـَين ثارتيـة، هـةموومان      
بةيةكةوة بةيةك تيم كارمان كردووة، طررتين زؤرن و واتة ثَيس بَلَيني هةموو طررتةكان ضارةسـةر كـراون   

ةوو رؤذَيك ضارةسةر ناكرَين، بةاَلم ئَيمة كة ئةو بةرثرسيارَيتيةمان وةرطر  ئةولةويةتي ئَيمة دانرا و بةش
بؤ ئةوةي سيقة دروست بكةين لةنَيوامنان، ئَيمة ئةو مةرحةلةي دروستكردنس متمانةمان تةواو كردووة، لة 

َيك بؤ هةرَيمس كوردستان دابنَيني كة ثاَل دروست كردني سيقة ئَيمة هةوَلي ئةوةماندا هةوَل بدةين سرتاتيذ
يةكةم شت بـؤ ئـةوةي متمانةيـةك و عيالقةيـةك، ثةيوةندييـةكي      . ضؤن كار لة هةرَيمي كوردستاندا بكةين

باش دروست ببَيت لةطةَل واَلتانس دراوسَيس، حكومةتي هةرَيمي كوردستان ئةولةويةتي دا بةوةي كـة هـةوَل   
واَلتة دراوسَييةكاندا دةبَيت ضارةسةر بكرَين، بؤ ثاراسـتنس سـةقامطريي   بدا  ئةو كَيشانةي كة هةية لةطةَل 

لـــة هـــةرَيمس كوردســـتاندا، ئـــةو واَلتانـــة ئَيرانـــة، توركيايـــة، ســـورياية، بؤيـــة ئَيمـــة هـــةوَلس جيـــدي بـــؤ    
ضارةسةركردنس ئةو طررتانة دةدةين ئةوة جطة لة ثةيوةنـدي لةطـةَل بةغـدا و ضارةسـةركردنس ئـةو كَيشـة       

ــر ــةروةها      هةَلواس ــدا، ه ــؤ دةرةوة و بةغ ــة ب ــرتاتيذي ئَيم ــووة س ــةوة ب ــةن، ئ ــةردووالدا ه ــوان ه ــة نَي اوانةي ل
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هةوَلماندا ثةيوةندي بامشان لةطةَل واَلتانس دونيادا هةبَس وةكو ئةمةريكاو واَلتانس ئـةوروثا، ئَيمـة لـة رؤذي    
اتيذةتان بـؤ روون بكةمـةوة و   يةكةمةوة ئةو سرتاتيذةمان دانا، ئةطةر ئيجازة بدةن مـن حةزدةكـةم ئةوسـرت   

ئَيمـة هـةموو ئاطـادار    . بؤتانس ديـاري بكـةم كـة ضـةند تيايانـدا سـةركةوتووين و منوونةشـتان بـؤ بهَينمـةوة         
ــةوةي        ــؤ ئ ــتاوة، ب ــنورةكان راوةس ــة س ــوثاوة ل ــةربازي س ــةزار س ــةد ه ــا بةس ــة رؤذان  توركي ــك ل ــووين ر ؤذَي ب

ن، ئَيمـة لـةو رؤذةوة هـةوَلس ضارةسـةركردنس ئـةو      تةحديدي ئةوة بكا  كـة عةسـكةرييةن تـةدةخول دةكـات    
كَيشةيةمان داوة كة بةديداري مـن لةطـةَل جـةنابس سـةرؤك طـول لـة بةغـدا تـةواوة بـوو، ئَيمـة لةيةكـةمني            
رؤذي ئةو هةرةشةيةوة هةوَلس ئةوةمان داوة ئةو ثةيوةنديية ببَيتة ثةيوةندييةكس دؤستانة، ئَيمة لة رووي 

ةمنس و لة رووي دراوسَييةوة تةسةور دةكةين لـة رَيطايـةكس راسـت دايـن، مـن خـؤم       ئابووري و بازرطانس و ئ
شةخصـي زؤر طــةش بيــنم بــة ثاشــةر ؤذي ئــةو ثةيوةندييـةي كــة ئَيســتا ئَيمــة لةطــةَل توركيــاي دراوســَيمان   

ــني   ــحاَل دةب ــَي خؤش ــن زؤر زؤر ث ــاش دةب ــةكس    . زؤرب ــول كؤبوونةوةي ــةرؤك ط ــةلَ س ــة لةط ــةوةي ئَيم كؤبوون
و بوو، خاَلس يةكةمس سةركةوتنس ئةو كؤبوونةوة لـةوةدابوو كـة يةكـةمني جـارة سـةرؤكس توركيـا       سةركةتو

ــدا         ــة لةخؤي ــةين، ئةم ــتاندا دةك ــةَل كوردس ــة لةط ــس مامةَل ــتووري عَيراق ــةي دةس ــةثَيس ثَيناس ــة ب ــَس ئَيم دةَل
 .ثَيشكةوتنَيكس ئيجابس و طةورةية لة مامةَلةكردن لةطةَل ئَيمةدا

مة لةرووي ئابوورييةوة بر ياري زؤر بامشاندا لةوانة كردنةوةي بـازار ي ئـازاد لـة سـنووري     لةو دانيشتنةدا ئَي
نس ئـةوةين وةزيـري   زاخؤ لةطةَل توركيـا و هـةر سـَي اليـةنس توكيـاو هـةرَيمس كوردسـتان و بةغـدا ضـاوةر وا         

يـةوة دةسـت بـة    بةم نزيكانـة سـةردانس هـةرَيمس كوردسـتان بكـا  و ئَيمـة لـة رووي عةمةل        بازرطانس توركيا
لة رووي  ئابووريةوة رؤذانـة سـةرماية طـوزاريس توركيـا بـةرةو زيـاد بـوون        . دروستكردنس ئةو بازار ة بكةين

دةضَس، ئَيستا قةبارةي بازرطانس توركيا لةطةلَ هةرَيمس كوردستان ئَيستا بؤ ثَينج تاشةش مليار دؤالر زيـادي  
ا قةبارةي ئةو بازرطانيـة زيـاتر بكـةين، لةطـةَل توركيـا بـة       كردووة، ئَيمة ثالنس ئةوةمان هةية لةطةلَ توركي

ثةيوةنــدي نَيوامنــان خؤشــبَيت و كــة لــة ئاينــدةدا باشــرت دةبَيــت، دةربــارةي ثةيوةنــدي لةطــةَل ئَيــران ئَيمــة  
ماوةيــةك بــةر لــة ئَيســتا ســةردانس يــةكرتمان كــردووةو، تــةبيعي ئَيــران ئــةو موشــكيلةيةي نييــة لــة رووي   

ن و حكومةتس هةرَيمس كوردستان دةسةاَلتس حكومةتي هةرَيمي كوردسـتان، بـةو شـَيوةية    ناساندنس كوردستا
ئةو مامةَلةي لةطةَل ئَيمةدا كـردووة، ئَيمـة لةطـةلَ كؤمـاري ئيسـالمس ئَيـران كؤمـةَلَيك ثَيشـكةوتنس بامشـان          

ري دراوسـَيكان  بةدي هَيناوة لةمةسةلةي سةقامطريي سنوور، ثَيمـان وايـة بةتايبـةتس سـةقامطريبوونس سـنوو     
ئةركس حكومةتس هـةرَيمس كوردسـتانةو زؤر ئاسـاييية دراوسـَيكامنان ئـةو داواييـةيان لـة ئَيمـة هـةبَيت، كـة           

ئةمـة  . خاكس هةرَيمس كوردستان نةبَيتة شوَينس هةرةشة كردن نة بؤ ئةوان و نة بؤ واَلتانس ديكةي دراوسَس
ني ئـةو ثرةنسـيثين لـة دةسـتووري عَيـراق ئامـاذةي       زؤر ئاسايية و ثَيويستة ئَيمة بـةو ثرةنسـيثة ثابةنـدب   

ثَيدراوة، ئَيمة ثابةندي دةبني، لةطةَل ئةوةشدا ئَيمة هيوادارين ئةو طررتانةي لةو واَلتانةدا هةية بةر َيطـةي  
ئاشتيانةو ديالؤط ضارةسةر بكرَي، لة رووي ئابووريشةوة ئةمساَل حكومةتس هةرَيمس كوردسـتان ثةيوةنـدي   

َل ئَيران بةرةو ثَين بردووة ئَيستا ئاَلوطؤري بازرطانيمان لةيـةك مليـار دؤالر نزيـك بـووة بـؤ      بازرطانس لةطة
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دوو مليار دؤالر كة زؤربةي بؤ هةرَيمس كوردستانة نـةك بـؤ عـرياق، سـةرماية طـوزاري ئَيرانـس لـة هـةرَيمس         
يــةك مــاوة، مةســةلةي  كوردســتاندا بــةرةو زيــاد بــوون دةضــَيت، راســتة كَيشــةكانس ســنوور تــا ئَيســتا تارادة   

بؤردوومان هةرماوة، بةاَلم دةتوامن بَلَيم تارادةيةك ثَيشـكةوتنس بامشـان لـةو دؤسـيةيةدا بةبـةراورد لةطـةَل       
دةربارةي ثةيوةندميان لةطةَل بةغدا، ئَيمة كؤمـةَلَيك بابـةتس هةَلواسـراومان لةطـةَل     . رابردوو بةدةستهَيناوة

، ئةطـةر ئَيمـة مبانـةوَيت عَيراقَيكـس بةخؤشـس و ئاشـتيانة لةطـةَل        بةغدا هةية كة ثَيويستة ضارةسةر بكـريَ 
هاوواَلتيانس خؤي و دةرةوةدا بكـرَي، ثَيويسـتة ضارةسـةري كؤمـةَلَيك طررـت بكـرَي، يـةك لـةو مةسـةالنةش          
كةركووك و ناوضة دابر اوةكانة، هةروةها مةسةلةي ياساي نةو  و مارس هةرَيمس كوردستان لةطةَل بةغـداو،  

نةوعي عيالقةي هةرَيمي كوردستان لةطةَل بةغدا، ئةو حةقة دةستووريةي  لةطـةَل هـةرَيم هةيـةتي     بَلَيني
بةنيسبة  دروست كردني عيالقة لةطةَليان، ئةمانة هةموويان لةاليةن ئَيمةوة هةوَلس بؤ دراوة، لـة دوايـني   

ةغـدا بـؤ ديـداري سـةرؤك     دانيشتنيشمان لة بةغدا لةطةَل جةنابس سةرؤك وةزيران مـاليكس كـاتَس ضـوومة ب   
لة دانيشتنمان لةطةَل جةنابس سةرؤك وةزيران نوري ماليكس قسةمان كردو هـةردووالمان لةسـةر ئـةو    . طول

كؤك بووين كة ثَيويستة كة شَيكس ئيجابس دروست بكرَي بؤ ثةيوةندي نَيوان هـةرَيمس كوردسـتان و بةغـدا،    
يالؤط ضارةسـةر بكـرَين و بـةثَيس ئـةزموونس رابـردووي      ئَيمة دووثامتان كردةوة كة ثَيويسـتة كَيشـةكان بـةد   

عَيراقين طررتةكان لةسةر بنةماي بةهَيزو الواز ضارةسةر ناكرَيت، ئةزموون سةناندوويةتس ئةطةر مةنتق 
زاَل بَس ئةو هةميشة شكستس خواردووة، ئَيمة هيوادارين بةديدَيكس رراوان ئةو كَيشانة بـؤ خؤشـطوزةرانس و   

عَيراق ضارةسةر بكرَيـن، ئَيمة لـةو ضوارضـَيوةيةدا لةسـةر راطرتنـس هةَلمـةتس راطةيانـدن       خؤشبةختس طةر 
ــةن       ــتان بك ــةرَيمس كوردس ــةردانس ه ــداوة س ــاندَيك لةبةغ ــدري ش ــةوَل ب ــةروةها ه تارادةيــةك رَيككــةوتني، ه
ــدارو        ــدَيك دي ــان هةن ــةروةها ثاش ــرد، ه ــةولَيريان ك ــةردانس ه ــة س ــوو ك ــوة ب ــس دةع ــاندي حزب ــةميان ش يةك
دانوستاندن لة نَيوان هةرَيمي كوردستان و بةغدادا دةكرَي، ئَيمة هةوَلدةدةين ئةو ثةيوةندييانة بطةيةنينة 

لـة رووي خزمـةتطوزاريس   . ئاستَيك بؤ ضارةسـةري طررتـةكان بةتايبـةتس بـؤ كـةركووك و شـوَينةكانس ديكـة       
ة لـة هـةرَيمس كوردسـتان بـؤ ئـةوة      ناوخؤوة، سرتاتيذي ئَيمة لة رؤذي يةكةمةوة لة ثاَل دروستكردنس متمانـ 

بوو كاري خزمةتطوزاري لـة هـةرَيمس كوردسـتاندا بـةرةو ثـَين ببـةين، كـاري يةكـةمس حكومـةتس هـةرَيمس           
كودســتان ضارةســةركردنس كَيشــةي كارةبــا بــوو، ئَيمــة ئــةوةمان بــة ئةولةوييــةتس ســةرةكس خؤمــان زانيــوة   

مس كوردستان و بةكارهَينانيان و بـؤ خؤشـطوزةرانس   هةروةها سوود وةرطرتن لة سامانة سروشتيةكانس هةرَي
لــةم ثَينــاوةدا بــؤ ضارةســةر كردنــس كَيشــةكانس كارةبــا دوو ثــرؤذةي  . خــةَلكس ئَيمــة لــة هــةرَيمس كودرســتان

طةورةمان جَيبةجَس كردووة، يةكيان لة ضةمضةماَل و ئةوةي ديكةيان لة هةولَير، ئَيمـة هةوَلمانـداوة غـازي    
كارةكـة ئاسـان نيـةو    . وردستاندا بؤ ئةو دوو وَيستطةية دةربهَينني و بـةكاريان بَيـنني  سروشتس لة هةرَيمس ك

لةوانةية ماوةيةكس بوَيت، بةاَلم ئةوةي دةمةوَي ثَيتانس بَلَيم لةو كابينةيةدا ئَيمـة بـؤ ضارةسـةركردنس ئـةو     
رتنس دةوَي و ئاسـان نيـة،   طررتانة لةسةر رَيطاي راستداين، ئَيمـة دةزانـني طررتـةكان طـةورةن، بـةاَلم ئـارامط      

ــارَيكس         ــةوة ك ــةموو اليةك ــة ه ــة، ل ــةند زة ةت ــارَيكس ض ــةورة ك ــاي ط ــانس كؤمثاني ــةورناكةن هَين ــوة تةس ئَي
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مليـؤن دؤالربهَينَيتـة    200-600زة ةتةو ئةسَلةن ئاسان نيية، تؤ بتواني كؤمثانيايةك بهَينس، سـةرمايةي 
تةكنيكيشةوة كارةكة زؤر زة ةتة، من تةسةور دةكةم هةرَيمس كوردستان و كاربكا  و لة رووي تةقةني و 

ئَيمة لة ماوةيةكس كورتدا توانيومانة كارَيكس باش و دةسـتكةوتي طـةورة لـة هـةرَيمس كوردسـتاندا بةدةسـت       
 .دةوَلة  كاردةكةن 15كؤمثانياي نةو  لة  35بهَينن، ئةمر ؤ لة كوردستاندا نزيكةي 

دَينينة كوردستان، ئةو قسـةية ئةسـَل و ئةساسـس     9و3 كؤمثانياي ثلة زؤرجار ئَيمة بةوة تاوانبار دةكرَييني
نيية، ئةو كؤمثانيايانة لة رووي كـوالَيتس و كاركردنـةوة زؤر بةباشـس لـة هـةرَيمس كوردسـتاندا كـار دةكـةن،         

. حةز دةكةم ثةرلةمانس كوردستان لة شةراريةتس ئةو طرَيبةستانة لـة هـةرَيمس كوردسـتاندا دَلنيـا بكةمـةوة     
وةكو سةرؤك وةزيرانين حةز دةكةم ثَيتان بَلَيم ئَيوة ثشرت است بن لةوةي ئةو كارةي كردوومانة زة ـة   
و هةستيارة و ئةطةر كةمرتين طةندةَليس تيايدا هةبَيت دةبَيتة طررتَيك بؤ دةسةاَلتس هـةرَيمس كوردسـتان و   

ية هةرضس طرَي بةسـتة كردوومـانن زؤر   ئَيمة ناتوانني بةشَيوةيةكس ثشرتاست لةطةَل بةغدا قسة بكةين، بؤ
شةرارةو، لةوانةية لة ئايندةشدا لة ئينتةرنَيت هةموو ئةو طرَيبةستانةي كردوومانة لة ثَين ضاوي خـةَلك  

ئةوةي هةرَيمس كوردستان كردوويةتس لةو بارةيةوة بةثَيس ئةو مارة دةستووريية بـووة كـة   . باَلو بكرَينةوة
مة كارَيكمان لةدةرةوةي دةستوور نةكردووة، من لَيرةدا دةمـةوَي ثةرلـةمانس   ئَي. هةرَيمس كوردستان هةيةتس

كوردستان دَلنيا بكةمةوة كة ثةنامان بردؤتة بةر اليةنَيكس نَيودةوَلةتس و طرَيبةسـتس خؤمـان و دةسـتووري    
ةو دةستوورةدا عَيراقمان نيشانداون، ئةوان طوتوويانة ئةوةي ئَيوة كردووتانة كارَيكس دةستوورييةو لةطةَل ئ

دةطوجنَس، بة راشكاوين ثَيتان دةَلَيم ئَيوة تةسةور دةكةن كؤمثانيايةك وةكو كؤمثانيايـةكس نةمسـاوي، يـان    
هيندي كة لة ئاستس جيهاندا يةكةمن، يانين كؤمثانيـاي ئةمـةريكس كـة شـاندي بَيننـة كوردسـتان و بـةبَس        

َلـة بَيتـة كوردسـتان موتةئةكيـد نـةبَيت لـةوةي       ثاَلثشتس دةستووري كار بكـةن، ئـةوة مـومكني نييـةو، مةحا    
ثاَلثشتَيكي دةستووري هةية، موتةئةكيد نةبَيت لةوةي كة ثاَلثشتَيكي قانوني هةية لة هـةرَيمي كوردسـتان،   

ئةوةي ئةمرؤ لة بةغدا دةكرَي سياسةتَيكس . ئةمانة ريز ناكةن بَينة هةرَيمي كوردستان، بةاَلم لةوةدا دَلنيام
تس نةوتس عَيراقة، مةسةلةكة هيض ثةيوةندييـةكس بـة حكومـةتس هةرَيمـةوة نييـة، ئَيمـة بـؤ        راشيلس وةزارة

ضارةسةركردنس كَيشةي نةو  لة عَيراقدا ثَيشنيارمان كـردووة بطةينـة ئـةجنامَيك دةربـارةي ياسـاي داهـاتس       
نــس نــةو  و نــةو ، ئةطــةر ئَيمــة بتــوانني لــةوةدا بطةينــة ئــةجنام، ئــةوةي كــة دةمَينــَس وةكــو ئيــدارة كرد    

طرَيبةستةكان و رةرتاري وةزارةتس نةو  و ئةوانة دواتر باس دةكرَين، كةواتة لَيرةدا كةيشنت بة ئةجنامَيك 
مكـور  بـووني ئَيمـةش بـؤ ضارةسـةر كردنـي ئـةو        . دةربارةي دابةش كردنس داهاتس نـةو  كـارَيكس سـةرةكية   

ةَلكو يارمةتيـدةر دةبـَي بـؤ ضارةسـةر كردنـي      كَيشةية تةنها بـؤ ئـةوة نييـة كـة مبانـةوَي داهامتـان هـةبَي، بـ        
زؤرجــار  بؤضــوونَيكي وا لــة دونيــا دروســت دةبــَي كــة كــورد لةبــةر مةســةلةي ئــابووري . كَيشــةي كــةركووك

نـةو  و غـاز   : كةركووكيان دةوَي، ئةم بؤضوونة لة بنةر ةتةوة راست نيية، ضونكة دةسـتووري عَيـراق دةَلـيَ   
مة وةكو هـةرَيمي كوردسـتان ثابةنـدين بـةو مـاددة دةسـتوورية، هـةروةها        موَلكي هةموو طةالني عَيراقة، ئَي

ــةرَيمي       ــي ه ــَيوةي ئــةو داهاتــة بةش ــة ضوارض ــان دابــةش دةكــرَي و ل ــةر هــةموو عَيراقي ــةو  بةس داهــاتي ن
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ةية، ئَيمة ثابةندين بةو ثرةنسيثة، %12، جا زياد دةبَي، يان كةم، بةاَلم ئةوةي ئَيستا هةية %12كوردستان 
قانوني دابةش كردني داهامتان هةبَيت خودي ئةو قانونـة يارمةتيـدةر دةبَيـت بـؤ ضارةسـةر كردنـي        ئةطةر

و شــوَينةكاني ديكــةي كَيشــةي كــةركووك، ئــةويرت كــة دةمَينَيتــةوة ئــةو نادادثةروةريةيــة كــة لــة كــةركووك 
ثَيكهاتانـة كـراوة كـة    دةرهةق بة كورد، دةرهةق بة توركمان و ئاشووري و كلدان و هةموو ئةو  عَيراق كراوة
. ئَيمة دةبـَي هـةوَل بـدةين ئـةو نادادثةروةريـة نـةمَييَن و ضارةسـةري ئـةو مةسـةلةية بكـةين          . كوردستانني

خزمةتطوزارييـةكان هـةتا حـةدَيكي زؤر    . بؤضووني هةرَيمي كوردستان لةو ضوارضَيوةية خـؤي دةبينَيتـةوة  
ندةَلي هةية، ئَيمة ئةوةمان نةشاردؤتةوة، ئةوةي طرنطة دةتوامن ثَيتان بَلَيم كةموكور ي هةية، تارادةيةك طة

بــؤ نةهَيشــتين ئةوانــة ضــمان . حكومــةتي هــةرَيم بــةهاوكاري ئَيــوةي بــةر َيز هــةوَل بــؤ نةهَيشــتنيان دةدا  
كردووة؟ حةز دةكةم ثَيتان بَلَيم لة رووي نَيو دةوَلةتيةوة ئَيمة لةطةَل طةورةترين كؤمثانيـا لـة دةرةوة كـة    

تي زؤرة، كة لة مةسـةلةي شـةرارية  و طةنـدةَلي رَيـزي زؤرة، عةقـدَيكمان كـردووة، بـؤ ئـةوةي         زؤر شوهرة
يارمةتيمان بدا  لةو هةواَلنةي هةرَيمي كوردستان دةيدا  بؤ نةهَيشتين طةندةَلي و مةسـةلةي شـةرارية    

ــتان   ــةرَيمي كوردس ــة ه ــاي   . ل ــةَل كؤمثاني ــتمان لةط ــة طرَيبةس ــر( Price Wator House)ئَيم دووة، ك
دامةزراوةيةكي طةورةي ئةمةريكية، ئَيستا زؤر بةجدي كار لةطةَل هةرَيمي كوردستان دةكا ، تا ئَيستا كاري 
زؤربامشــان كــردووةو دوا راثــؤرتي وةزارةتــي دةرةوةي ئةمــةريكاش شــاهَيدي ئــةوة دةدا ، كــة هـــةرَيمي         

ةش لةطـةَل ثةرلـةماني كوردسـتان    لـة ئاسـس نـاوةو   . كوردستان ئةم هـةنطاوةي نـاوة، ئةمـة لـة رووي دةرةوة    
هةوَل بؤ دامةزرانـدني دةسـتةيةك، دةسـتةي نةزاهـة لـة هـةرَيمي كوردسـتان دةدةيـن بـؤ بنـرب  كردنـي ئـةم             

 .دياردةية
بَيطومــان هةقيقــةتَيك هةيــة ئــةم مةســةلةية مةســةلةيةكي كولتووريــةو تــةنها ثةيوةنــدي بــةوة نييــة كــة    

اليةنة هةوَل بؤ بنـرب  كردنـي بـدرَي، هـةوَلي حكومـةتي هـةرَيمي        حكومةتي هةرَيم واية، بةَلكو دةبَي هةمة
كوردستان بةردةوام دةبَي، لةم نزيكانةدا ئةو قانونةي كة ئَيستا لة هةرَيمي كوردستان بـؤ ضـاودَيري دارايـي    
هةية جَي بةجَي دةكرَي، بة هةماهةنطي لةطةَل سةرؤكايةتي ثةرلةمان هةوَلمانـداوة دةسـت نيشـاني ضـةند     

ك بكرَي بؤ وةرطرتين ئةو ثؤستة، ئةمة هةنطاوَيكي حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتانة، ضـاودَيري دارايـي      ناوَي
دةتوانَي زؤر يارمةتيدةر بَيت بؤ ئةو هةواَلنةي حكومـة  دةيـدا  بـؤ نةهَيشـتين طةنـدةَلي، ئَيمـة ئةمـةش        

ةمر ؤ نـني، بـةَلكو بـةردةوام بـوو     دةكةين، ئةم وةزارةتانة دةبواية زووتر يةكرت بطرنةوة، هةوَلةكان هةوَلي ئ
بؤ ئةوةي ئةو وةزارةتانة يةكرت بطرنةوة، ماوةيةك ثَين ئَيستا تةنها لةسـةر دةسـت نيشـان كردنـي رؤذةكـة      
مابوو كة ئةو رَيورةمسـةي ئـةمر ؤ هةمانـة بكرَيـت، بـةاَلم بةداخـةوة خؤتـان ئاطـادارن هةنـدَي كَيشـة لـةناو            

كاري دواخستين ئةو ثرؤسةية، ئةو كَيشانة تا رادةيةكي زؤر ضارةسـةر  برادةراني يةكَيس روويداو بوونة هؤ
كراون، ئَيستا بة يةكطرتوويي هاتووينةتة بةردةم ثةرلةماني كوردستان، بؤ ئـةوةي ئيعالنـي يةكطرتنـةوةي    

نوقتةي تر من دةمةوَيت ئيشارة  بكةم مةسـةلةي ميزانيـةي هـةرَيمي كوردسـتانة،     . ئةو وةزارةتانة بكةين
ي ئةمة زؤرجار دةبيسنت ئـةو طلةييانـةي كـة ثةرلـةمان، لـة ئَيمـة هةيانـة لةسـةر مةسـةلةي نـاردني           تةبيع
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بودجة، من حةز دةكةم هؤكاري دواكةوتين بودجةتان بـؤ بـاس بكـةم، مةسـةلة ئـةوة نييـة ئَيمـة نامانـةوَي         
مي كوردسـتان  بودجة بنَيرينة ثةرلـةمان، خؤتـان دةزانـن بةر اسـس ئَيمـة بودجـةي سـةربةخؤمان لـة هـةريَ         

نيية، بةَلكو ئةو ئيمكاناتةية كة لة بةغداوة بؤمان دَيـت، لةسـةر بنـةماي ئـةوةي لـة بةغـداوة بؤمـان دَيـت،         
ئَيمة بودجة دادةنَيني و دةينَيرين بؤ ثةرلةماني كوردستان، لة بودجة ئَيمة دوو كَيشةمان هةيـة، بودجـةي   

يار دينار ثارةي ئَيمة لة بةغدا ماوة، كة ئيستيحقاقي مل 963ثار تا ئَيستا بة تةواوي نةطةيشتووة، حدودي 
ــةمي         ــاران زؤر ك ــاو ج ــة ض ــة ل ــن بودجةك ــان دةزان ــاَلين وةك خؤت ــتانة، ئةمس ــةرَيمي كوردس ــةتي ه حكوم
كردؤتةوة، بَيشك ئةو كةم بوونةوةية كاريطةري لة بارودؤخي هةرَيمي كوردسـتانين دةكـا  هـةم لـة رووي     

ئَيمة هةوَلمانداوة طرَيبةست لةطـةَل كؤمثانياكـاني   . كارانةي كة دةكرَيت خزمةتطوزاري و هةم لة رووي ئةو
نةو  بكةين، هةوَلمانـداوة لـةو ناوضـانةي كـار دةكـةن هةنـدَي كـاري خزمـةتطوزاري لـةو ناوضـانةدا بكـةن،            

رميان ماوةيةكة لةطةَل ئةو كؤمثانياية خةريكني، كة لة دةظةري طة( تليسمان)يةكَيك لةوانة كة ثَيي دةَلَين 
مليـؤن دؤالر ثـارة لـة     900بـةر َيوة دةضـَي، لـة ماوةيـةكي زؤر نزيكـدا ئيعالنـي ئـةوة دةكـةين كـة نزيكـةي           

دةظةري طةرميان خةرج دةكرَي، بـؤ ضارةسـةر كردنـي ئـةو كَيشـانةي لـة طـةرميان هةنـة، بَيطومـان كَيشـةي           
لةم رووةوة مةغـدورة، دةظـةري    خزمةتطوزاري لة هةموو كوردستان هةية، بةاَلم يةكَيك لةو سنوورانةي كة

طةرميانة، ماوةي ضةند مانطَيكة طيتتوطؤ لةطـةَل ئيـدارةي طـةرميان دةكـةين بـؤ دةسـت نيشـان كردنـي ئـةو          
ثرؤذانة، لة ماوةيةكي نزيكيشدا دةست بة جـَي بـةجَي كردنـي ثـرؤذة خزمةتطوزارييـةكان دةكـةين، ئـةوةم        

ثانيايانة كـار دةكـةين و هةنـدَيك دةَلـَين ثـارة وةردةطـرن،       وةكو منوونةيةك هَيناوة كة ئَيمة لةطةَل ئةو كؤم
ئةو شتةي كة ئَيمة لةسةر ئةو كؤمثانيايانة رةرز دةكةين و طرَيبةستيان لةطةَل دةكةين كة لـة بةرامبـةردا   
ئَيــوةش دةبــَي هةنــدَي ثــرؤذةي خزمــةتطوزاري بكــةن، بــؤ زانيــاري ئَيــوة ئــةو ثارةيــة تــةنها لــةبن دةســس     

ي كوردستان دانابَي، نوَينةري كؤمثانياكان بةشدار دةبن و ئةو ثرؤذانةي دةكرَين، دةتوانن حكومةتي هةرَيم
. ئَيمةش ثَيكةوة كار دةكةين لةطةَليان بؤ جَي بةجَي كردني ئةو ثرؤذانة. زؤر بة شةراف جَي بةجَيي بكةن

و حكومـة  هةيـة، وَيـر اي     دوا خاَل كة دةمةوَي ئاماذةي ثَي بدةم ئةو ثةيوةنديةيـة كـة لـةنَيوان ثةرلـةمان    
سوثاسم بؤ ثشتطريي ثةرلةمان، ديسانةوة جةخت لةسةر ئةوة دةكةمةوة كة بةنيسـبة  ئَيمـةوة ثةرلـةمان    
ــةموو           ــة ه ــا  ل ــة  بك ــاني حكوم ــاودَيري كارةك ــوثَيكي ض ــة رَيك ــة ، زؤر ب ــة ديق ــَي زؤر ب ــة دةب دةزطايةك

سـتان ثَيتـان دةَلـَيم ئَيمـة داوا دةكـةين و      روويةكةوة، من وةكو سـةرؤك وةزيرانـي حكومـةتي هـةرَيمي كورد    
ثَيشرتين داوامان كردووةو حةز دةكةين ثةرلةمان رؤَلي تةواوي خؤي ببييَن بؤ ضاودَيري كردني كارةكـاني  
حكومة ، ئةمة هيض كةم كردنةوةيةك نيية، بةثَيضةوانةوة ضةسثاندني ثرؤسةي دميوكراتيـة لـة هـةرَيمي    

ةمان ئةو كارة بكا ، دوا داواكاريم لة ميدياكان ئةوةية كة بةرثرسانة رةرتـار  كوردستان، ثَيمواية دةبَي ثةرل
بكةن، ميدياي ئازاد ئةو ميدياية كة راستيةكان بـة خـةَلك بَلـَي، ميـدياي ئـازاد ئـةوة نييـة لـةثَيناو هةنـدَي          

ن هةمانـة،  مةسةلةي دةرةكي هةوَل بؤ كةمكردنةوةي ئةو دةستكةوتانة بدا  كة ئَيمة لة هةرَيمي كوردسـتا 
ئةطةر رَيطةم بدةن لةو بابةتة شةراررت قسة بكةم، ئَيمة لة هةرَيمي كوردسـتاندا هةنـدَيك ثَيوةرمـان دانـاوة     
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كة دةبَي لةسةريان بر ؤين، لة واَلتاني دةرةوة سةيري ئةوة ناكةن كة ضةند جادة دروستكراوةو خانوو لَيـرة  
ةي بزانن رةوشي مـايف مـرؤظ لـة هـةرَيمي كوردسـتان      بةرز بؤتةوة، هةندَي شس ديكة سةير دةكةن وةك ئةو

ضؤنة؟ سةيري ئةوة دةكةن كة بزانن مايف ذنان لة هةرَيمي كوردستان ضـيية، سـةيري رةوشـي زيندانيـةكان     
دةكةن، ئةمانة ثَيوةرن بؤ دونيا، سةير دةكةن بـزانن مةسـةلةي شـةرارية  لـة هـةرَيمي كوردسـتان ضـؤنة،        

ميديايانـة بـة ئـازاد كـار دةكـةن، يـان نـا؟ ئةمانـة بنـةمان، بـةَلَي ميـديا دةبـَي             سةيري ئةوة دةكرَي ئايا ئةو 
بةرثرسانة رةرتار بكا ، ئَيمةش وةكو حكومةتي هةرَيمي كوردستان ثابةندين بةو ثرةنسيثانة، حةز دةكةم 

وين ئةوةش بَلَيم ئَيمة خؤمان ئةو بارودؤخةمان لة هةرَيمي كوردستان دروست كـردووةو خؤمـان ثابةنـدبو   
كة دةبَي ميدياي ئازادمان هةبَي، دميوكراتي هةبَي، دةبـَي مـايف مـرؤظ ثـارَيزراو بـَي، ئَيمـة هـةنطاوي بامشـان         

كةس بـةبَي دادطـا   ( 200 – 600)هاوَيشتووة، من كة سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيرامن وةرطر  نزيكةي  
تـةدا زينـداني سياسـيمان نييـة، كَيشـةكاني      لة زيندان بوون، ئَيستا ذمارةيةكي زؤر كـةم هـةن، ئَيمـة لـةم والَ    

ئَيمة مةسةلةي تريؤرة، ئَيمة بة دةست تريؤرةوة دةناَلَيني، كَيشةي ئَيمة كردةوةي تـريؤرة كـة كاريطـةري لـة     
رةوشي هةرَيمي كوردستان و ثاراسـتين هاوواَلتيـان هةنـدَيك رَيـو شـوَينمان طرتؤتةبـةر، هـةر دوو، سـَي رؤذ         

طةورة كة بة تةما بوون تةقينةوة لة هةولَير بكةن، بة هةوَل و كؤششـي ئاسـاين و   لةمةوبةر باندَيكي زؤر 
هَيزةكاني ئاسايشي كوردستان ئةمانة دةستطري كران، واتة ئةو تريؤريستانة بةردةوام هـةوَلي تَيكـداني بـاري    

هاوواَلتيـان   ئارامي هةرَيمي كوردستان دةدةن، لةوالشةوة هَيزةكان شةوخنووني دةكـةن بـؤ ئـةوةي زةرةر بـة    
نةطا ، دةزطاكاني ئاساين و ثؤليس و ثَيشمةرطةي ئَيمة جَيي رَيزن و هةميشة ثؤليس و ثَيشمةرطةي ئَيمة 
جَيي رَيزن و هةميشة لة هةوَلي بةردةوامن بؤ ئةوةي نةهَيَلن باري ئاسايشي خةَلك تَيك بضَي، هةروةها لـة  

ةية، ثَيشكةوتنين هةيـة، ئَيمـة لـة حكومـةتي هـةرَيم      مةسةلةي توندوتيذي دذ بة ئاررةتان، بةَلَي طلةيي ه
بةر َيوةبةرايةتي تايبةتيمان داناوة كة مامةَلة لةطةَل ئـةو مةلةرـة دةكـا ، لَيـرةو لـةوَي دةبيـنني زؤر باسـي        
كَيشةكان دةكةن، راستة جاران كةس باسي ئةمانـةي نـةدةكرد هـةمووي دةشـاردرانةوة، ئـةمر ؤ لةبـةر ئـةوة        

نكة رؤذانة راثؤرتي لةسةر دةكرَي، ئَيمة لةو مةلةرةشدا ثَيشكةوتنمان بة دةست هَينـاوة،  ذمارةكة زؤرة، ضو
ئةوة نيية ثاشةكةشةمان كرد بَيت، لـة مةسـةلةي بـارودؤخي نـاو زيندانيـةكان، ئَيسـتا ثرؤذةمـان هةيـة بـؤ          

، هةوَلي زؤرمان دروستكردني زينداني باشرت بؤ ئةوةي هةوَل بدةين بارودؤخي ناو زيندانيةكان باش بكةين
داوةو ثرؤذةي باشين ئةجنام دةدرَي، لة كوردستان هيض كةس ناتوانَي بَلَي ميديا ئـازاد نييـة، ئَيـوة سـةيري     
يةك هةرتةي رؤذنامةكاني كوردستان بكةن بؤتان دةردةكةوَي كـة ئايـا لـة كوردسـتان ئـازادي رؤذنامةطـةري       

نامةطـةري هةيـة، بـةاَلم هةسـتكردن بـة بةرثرسـيارَيس       هةية، يان نا؟ من ثَيمواية لة كوردستان ئـازادي رؤذ 
كةمة، ئةوةي كة ئَيمة دةيبنني، ئَيمة لة رةخنة ناترسني، ثيمانوايـة ميـدياي ئـازاد دةتـوانَي زؤر بـة ضـاكي       
يارمةتي حكومةتي هةرَيمي كوردستان بدا  و رةخنةي لَي بطرن لةسةر ئةدائي حكومة  بؤ ضـاك كردنـي،   

يانـة بـة بةَلطـة ئاشـكرا بكـا ، مـن باسـي هـةموويان ناكـةم، بـةَلكو هةنـدَيك مةسـةلةي             دةتوانَي ئةو طةندةَل
شةخسني و هةندَيكي كة باس دةكـرَين بةر اسـس هـيض بنةمايـةكي بـؤ نييـة، ئةطـةر بنـةماي هةيـةو ئـةوان           



 929 

ي كـة  دةتوانن ئيسثاتي بكةن بةمة يارمةتي حكومةتي هةرَيم دةدةن بؤ بنرب  كردنـي طةنـدةَلي، بـةاَلم ئـةوة    
ئَيمة لَيـي نيطـةرانني، ئَيـوة دةزانـن ئـةزمووني كـورد لـة كوردسـتاني عَيـراق يةكـةم ئـةزمووني كـوردة لـةو              
واَلتانةدا، لَيرة بة دوو شَيوة سوود لة ميدياي ئازادو دةزطاكاني راطةياندن دةكرَي، لـة اليةكـةوة ئَيمـة دةبـَي     

اَلتاني تر بؤ بَي قيمة  كردني ثرؤسـةي هـةرَيمي   ثابةند بني بةو ثرةنسيثةو لة اليةكي ترةوة هةوَلداني و
كوردستان، دةبَي ئةوةمشان لةبةرضاو بَيت، كة بة بةرنامة هةول هةية، ئاماجنةكةش ئةوةيـة كـة بـة واَلتـي     
خؤيان بَلَين ئةوةي كة ئَيوة ثَيي دةنازن كة يةكـةم جـارة لـة مَيـذوودا رـةرموون طةندةَلـةو ئـةوةو ئةوةيـة،         

بكةن كة بينوتانة يةك راثـؤرتي ثـؤزةتيظ لةسـةر كوردسـتاني عَيـراق بـاس بكـرَي لـة          سةيري ئةو ميديانة
هةموو ئةو دةزطا راطةياندنةي كة لة واَلتاني تر هةية بةكوردي و زمانةكاني تريشةوة، تَيبيين بكةن ئةمـة  

ثاشــطةز بـؤ بــَي نـرخ كردنــي ئــةزمووني كوردسـتانة، ئَيمــة زؤر ضــاك دةزانـني مةســةلة ضــيية، بـةاَلم لــةوة      
نابينةوة، ئةوةي ئَيمة داوا دةكةين ئةوةية كة ميـدياكانس ئَيمـة بةرثرسـانة رةرتـار لةسـةر ئـةم مةسـةلةية        
ــةَلكس       ــس خ ــةم ثةرؤش ــس ئــةوة دةك ــار باس ــن زؤر ج ــتانة، م ــةر كوردس ــةزموونس ط ــة، ئ ــةم ئةزموون ــةن، ئ بك

 كوردستان بؤ سةركةوتنس ئةم ئةزموونة زؤرة، ئةم ثةرؤشية لةض هاتووة؟
وة سةيري ئةو خَيزانانة بكةن، هةر يةكَيكيان ضريؤكَيكيان هةية كة ضيان بةسةر هاتووة، ئةوة نييـة كـة   ئَي

بَلَيس يةك توَيذ زةرةرمةند بووةو خةَلكس ديكة زةرةرمةند نةبووة، ئةوةي كة لة طةرميانة، يان لة هةولَيرة 
راي شـةهيدة، يـان بـاوكس شـةهيدة، يـان      خؤي بة بةرثرس دةزانَس، ضونكة سةردانس هةر ماَلَيك بكةي يان بـ 

خزمَيكس ئةنيتالة، يان ضةند ساَلَيك زينـدان بـووة، لةبـةر ئـةوة خـؤي بـة بـةرثرس دةزانـَس و دةيـةوَي ئـةو           
بارودؤخة بةرةو باشس بـر وا ، طـةر ئَيمـة شايسـتةي خزمـةتطوزاري زيـاترةو شايسـتةي ئةوةيـة حكومـةتس          

َل بكـــا ، طـــةر ئَيمـــة شايســـتةي ئةوةيـــة دةبـــَس هـــةموو هـــةرَيمس كوردســـتان شـــةراررت بـــةرخوردي لةطـــة
كةموكور يةكانس هةية نةمَينن، بةاَلم ئةوة ثرؤسةيةكة بةردةوام دةبَس كاري بؤ بكرَي، بؤية دةبَس ميـديا لـة   
طةَلماندا يارمةتيدةر بَيـت، خةَلكس كوردستان و ثةرلةمان دةبَس يارمةتيدةر بَيت، داوا دةكةم ئةوة بـؤ ئـةوة   

ة هةرضس كةموكورميان هةية بشاردرَيتةوة، بـة ثَيضـةوانةوة لـة رووي رةرتـاري بةرثرسـانةوة هـةوَل       نيية ك
بــدرَي ئةمانــة بــةديار خبــرَين و وةكــو طوشــارَيكين بــةكاربَين و بــؤ ئــةوةي حكومــةتس هــةرَيمس كوردســتان  

مــن داواي . كــةمبتــوانَس خــؤي ضــاك بكاتــةوة، بةهــةرحاَل دةمَيــك بــوو دةمويســت ئــةو قســانةتان لةطةَلــدا ب 
ئــةمر ؤ ئَيمـة هــاتووين تــا  . لَيبـوردن لــة سـةرؤكس ثةرلــةمان و ئَيـوةي بــةر َيز دةكـةم قســةكةم زؤر درَيـذبوو     

ثَيشنياري ئةوة بكةين كة ئةو سَس وةزارةتة يةكرت دةطرنـةوة، يةكـةم ثَيشـنياري ئـةوة دةكـةين بـةرَيز كـاك        
ةجنومـةنس وةزيـران و هيـواردارم ئَيـوةي بـةر َيز      عيماد ئة ةد دةستنيشانكرا بؤ ثؤستس جَيطري سةرؤكس ئ

دواي ئةوةي متمانةي وةردةطرآ مـن دةمـةوَي ئةوةنـدة    . متمانةي بدةنَس بؤ ئةوةي بتوانَس بةو كارة هةَلسَس
بَلَيم، ضؤن ثَيشرت لةطةَل جةنابس كاك عومةر ثَيكةوة كارمان كردووة بةردةوام دةبني بةو رؤحيةتة لةطـةَل  

ئةو برادةرانةي لة ئةجنومةنس وةزيران دان، بؤ ئةوةي بتوانني خزمـةتس زيـاتري طـةر     كاك عيمادو هةموو
خؤمان بكةين، ثَيشنياري دووةمس ئَيمة ئةوةيـة جـةنابس كـاك شـَيخ جةعيتـةر ثَيشـنيار دةكـرَي بـؤ ثؤسـتس          
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يوادارين وةزيري ثَيشمةرطة، هةروةها كاك عبدالكريم سنجاري ثَيشنيار دةكرَي بؤ ثؤستس وةزيري ناوخؤ، ه
دةمَينَيتـةوة وةزارةتـس دارايـس، وةكـو خؤتـان دةزانـن ماوةيةكـة كـاك         . ثةرلةمانس بةر َيز متمانةيان ثَس بدا 

كاك شَيخ لةو كارةي خؤيدا بـةردةوام  . شَيخ بايز ئةركس وةزيري دارايس بةر َيوة دةبا ، هةردووال بةوةكالة 
ر َيتــةوةو بــاري تةندروســتس ضــؤنة؟ ديســانةوة  دةبَيــت هــةتا بــزانني كــاك ســةركيس كــةي لــة دةرةوة دةطة  

 .سوثاستان دةكةم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاس بؤ بةر َيز جةنابي سةرؤكي ئةجنومةني وةزيـران بـؤ ئـةو وتـارة، بةر اسـس تيشـكي خسـتة سـةر         
كي ئةجنومـةني  مةسةلةي زؤر طرنط، ديارة ئَيمة ثَيشرت بر يارمان وا بوو دانيشتنَيكي تايبـة  لةطـةَل سـةرؤ   

وةزيران و جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران بكةين، رَيطاش بكرَيتةوة بؤ ثرسيارو وةاَلم، بةاَلم ئَيمة لة 
قسة كردمناندا لةطةَل جةنابي سةرؤكي حكومة  وامان بة باش زاني ئةمة دوا خبـةين بـؤ رؤذانـي داهـاتوو،     

زؤر طــرنطن، دةبَيــت ئةهميــةتي ئــةم دانيشــتنة  لةبةرضــي؟ لةبــةر مةراســيمي يةكخســتين ســَي وةزارةتةكــة  
مـن سـةبةبَيكي تـر ئيزارـة دةكـةم، ئـةوين ئةوةيـة ثَيمـان بـاش بـوو لـةو            / تايبة  بـَينت بـةوة، دووةمـين   

دانيشتنةدا جَيطري سةرؤكي حكومةتين حازر بَيت، ئَيستاكة هَيشتا متمانةي وةرنـةطرتووة، لةبـةر ئـةوةي    
و دانيشتنةدا لة رؤذاني داهاتوودا داوايان لَي دةكةين تةشريف بيتةرموونة كة ئةمر ؤكة متمانةي دةدرَيَس لة

ئَيرةو هةردووكيان بَين، بـؤ ئـةوةي بتـوانن وةاَلمـي ثرسـيارةكان بدةنـةوة، هـةروةها لـة قسـةكاني جـةنابي           
سةرؤكي حكومة  كة ئاماذةي بة زؤر مةسةلة كرد، يةك لةو مةسـةالنة ئـةو ثرؤذانـةي كـةوا لـة ثَيشـماندا       

ــ ــَين هةَلبــذاردن دةبَيــت ئــةجنامي بــدةين، ضــةند          م اوة لةبــةردةم ثةرلةمانــدا لــةو دوو، ســَي مانطــةي ث
ثرؤذةيةكمان مـاوة ئومَيـد دةكـةم لـة ذيـاني ثةيوةنديـدار تـةواوي بكـةين لـة ثـَين هةموويانـةوة ثـرؤذةي             

ؤذةيـةكي تـرين   دةستووري هةرَيمي كوردستان، ثرؤذةي ياساي ئةجنومةني ثارَيزطاكان، هـةروةها ضـةند ثر  
هةية، ئةوانين زؤر طرنطن، كة ئاراستةي حكومةتي هةرَيم كراوة، بؤ ئةوةي رةئي خؤيان دةربـارةي بـدةن،   
لةوانة ثرؤذةي ياساي بةرةنطاربوونةوةي توندوتيذي خَيزان، كـة تَيطةيشـتني لـة حكومـة  كـاري ثَيويسـس       

ئةوةي خبرَيتة بةرنامةي كار، من لَيرةدا دةمةوَيت ئةجنام داوةو لةم رؤذانةدا دةينَيرَيتةوة بؤ ثةرلةمان، بؤ 
ئاماذة بةوة بكةم ئةو طؤر انكاريانةي لة حكومةتدا كراوة جةنابي سـةرؤكي هـةرَيم دةسـت لةكاركَيشـانةوةي     
ئةم بةر َيزانةي قةبول كردووة بة نووسراو ئاطاداري ئَيمةي كـردووة، بـةر َيز كـاك عومـةر رـةتاح حسـَين لـة        

رؤكي ئةجنومـةني وةزيـران، بـةر َيز كـاك عيمـاد ئة ـةد لـة ثؤسـس وةزارةتـي ئـاوةدان           ثؤسس جَيطـري سـة  
كردنةوة، بةر َيز كاك عومسان حاجي حممود لة ثؤسـس وةزيـري نـاوخؤ، بـةر َيز رـةريق عومسـان لـة ثؤسـس         

َيز كـاك  وةزيري ثَيشمةرطة، بةر َيز كاك كةريم سنجاري لة ثؤسس وةزيري هةرَيم بؤ كاروبـاري نـاوخؤ، بـةر    
ــر   ــَيخ جعيت ــطفىش ــة          مص ــت ل ــتانة دةس ــةم ثؤس ــمةرطة، ئ ــاري ثَيش ــؤ كاروب ــةرَيم ب ــري ه ــس وةزي ــة ثؤس ل

كاركَيشانةوةي ئةو بةر َيزانة قـةبول كـراوة لـة اليـةن ئةجنومـةني وةزيرانـةوة، دواتـرين بـة رـةرمانَيك لـة           
ني وةزيـران ئـةو بةر َيزانـةي    اليةن سةرؤكي هةرَيمةوة قةبول كراون، لةسةر داواي بةر َيز سةرؤكي ئةجنومة
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خوارةوة دةست نيشان كراون بؤ ثؤستةكانيان، ئةمر ؤ ئةو رَيورةمسة بؤ ئةوةية، رةرموو نوقتـةي نيزاميـت   
 .هةية

 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دوو مانطــة ضــاوةر َيني بــةر َيز  ديــارة وةكــو بــةر َيزتان روونتــان كــردةوة و ئيشــارةتتان ثَيــدا، ئَيمــة ســاَلَيك و 
سةرؤكي حكومة  بَيتة ثةرلةمان و كؤمةَلَيك ثرسيارمان هةية، ئةمر ؤش كؤمةَلَيك سـةرجنمان بـؤ دروسـت    
بوو لةسةر قسةكاني كة ئاراستةمان بكرداية، ديارة بةر َيزتان ئيشـارةتتان ثَيـدا كـة لـة جةلسـةي داهـاتوودا،       

ن كــردووة، بــةناوي رراكســيؤنةوة داوا ئةكــةين، لــة ئايندةيــةكي زؤر  ئَيمــة ثَيشــرت كؤبوونــةوةي رراكســيؤمنا
نزيكدا، لة حةرتةي داهاتوو تَينةثةر َي، بةر َيزيان بَينـة بـةردةم ثةرلـةمان، كؤمـةَلَيك ثرسـيار و سـةرجنمان       

ان كة لة زووترين كاتـدا كَيشـةي وةزارةتـي دارايـي ضارةسـةر بكـرَي، بـةر َيزي       : هةية، خاَلي دووةممان ئةوةية
رؤذ تَينةثةر َي، وةزيري دارايـي سـوَيندي ياسـايي خبـوا ، ئةطـةر نـا، ئـةو         10بَيتة بةردةم ثةرلةمان، كة لة 

رؤذ  10كاتةي ئَيمة وةكو رراكسيؤن، داوا لة ثةرلةمان دةكةين، هةَلوَيستَيكي رووني هةبَيت، كة لـة مـاوةي   
 .ثاستَيثةر  نةبَيت، وةزارةتي دارايي يةكاليي بكاتةوة، زؤر سو

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من جوابي قسةكانتم دابووة، بةآلم لةطـةَل ئةوةشـدا قسـةكاني خـؤ  كـرد، ديـارة لـة رراكسـيؤن داوايـان لـَي           
كردبووي ئةو قسانة بكةي، ئةوةي يةكةم جوامب داوة، ومت لة رؤذاني داهاتوودا جةنابي سـةرؤكي حكومـة    

دارايــي يــةكين بطرَيتــةوة، ئةطــةر كــاك ســةركيس مبَينَيتــةوة،  و جَيطرةكـةي دَينــة ئَيــرة، ئةطــةر وةزارةتــي 
ثَيويست بة سوَيند خواردن ناكا ، وةكو وةزيري داد كة كاك راروق بوو لـة جَيـي خـؤي مـاوة، ثَيويسـت بـة       
سوَيند خواردن ناكا ، بةآلم ئةطةر يةكَيكي تر بوو، بةتةئكيد واية، ئـةوةش خؤشـي ئامـاذةي بـةوةي دا كـة      

ستنةوةي وةزارةتي دارايي وةكو وةزارةتةكاني تر دراوة، وةزيـر لَيـرة نيـة، وةزيـري هـةرَيم بـؤ       بر ياري يةكخ
كاروباري دارايي راسثَير اوة بة وةكالة ، يةعين ئَيستا وةزيرة بة وةكالة ، بـةو ئةركـة هةَلدةسـتَيت، ئةطـةر     

اوة، ئةوة ئةو وةخـس مةراسـيمي   طؤر انكاري كرا، بة وةزيرَيكي تر درا، يان كاك سةركيس دةسس لة كار كَيش
داناني وةزيري تازة، ئةطةر شَيخ بايز ئةوة شَيخ بايز دةبَي دةست لة كار بكَيشـيتةوة وةكـو وةزيـري هـةرَيم     
بؤ كاروباري دارايي، بَيت و لَيرة متمانة وةربطرَيـت، سـوَيند خبـوا ، بـةآلم ئةطـةر كـاك سـةركيس مايـةوة و         

: ة ئةو وةخس هيض سوَيند خواردني ثَيويسـت ناكـا ، ئَيسـتا خـاَلي يةكـةم     ئينشااهلل سيحةتي باش دةبَي، ئةو
وةرطرتين متمانةي ثةرلةمان بؤ ثاَلَيور اوي ئةجنومةنس وةزيران، بؤ كاك بةر َيز كاك عيماد ا د سييتور، بؤ 

كردووة، ثؤسس جَيطري سةرؤكي ئةجنومةنس وةزيران، ديارة ئةم سَي برادةرة هةرسَيكان دةيانناسن، ئيشيان 
من داوا دةكةم لةسةر داواي سةرؤكي ئةجنومـةنس وةزيـران، متمانـة بدرَيتـة بـةر َيز كـاك عيمـاد ا ـد، كـَي          
لةطةَل ئةو ثاآلوتنةية دةسس بَلند بكا  تكاية؟ رةرموون، كَي لةطةَلدا نية؟ بة كؤي دةنط متمانـةي ثَيـدرا،   

ناسـراو  ( جةعيتـةر موسـتةرا عـةلي   )ن، بةر َيز كاك زؤر سوثاس، ثريؤزبايي لة بةر َيز كاك عيماد ا د دةكةي



 922 

بة شَيخ جةعيتةر، داوا كراوة متمانةي ثَيبدرَي وةكو وةزيري ثَيشمةرطة، ئَيوةش وةكـو كـاك عيمـاد ئـةوين     
تـةوزيع نـةكردووة، وةكـو وةزيـر بـووة ثثَيشـرتين و       ( سرية ذاتيـة )ةكةمان  (سي ظي)دةناسن، لةبةر ئةوةي 

داواتان لَي دةكةم، متمانةي ثَي ببةخشن، كَي لةطـةَل ئةوةيـة دةسـس بَلنـد بكـا       هةموو كةسَيك دةيناسَي و 
تكاية؟ كَي لةطةَلدا نيـة؟ بـة كـؤي دةنـط متمانـةي ثَيـدرا، زؤر سـوثاس،ثريؤزبايي لـَي دةكـةين، بـةر َيز كـاك            

اوة لة اليـةن  ، داوا كراوة متمانةي ثَيبدرَي وةكو وةزيري ناوةخؤ، ئةوين ناسر(عبدالكريم سولتان شنطاري)
هةموو ئةوانة، داواتان لَي دةكةين متمانةي ثَيبدةن، كَي لةطةَل ئةو متمانةية دةسس بَلند بكا ؟ رـةرموون،  
ــدةوارم         ــةين، ئومَي ــَي دةك ــايي ل ــوثاس، ثَيرؤزب ــدرا، زؤر س ــةي ثَي ــط متمان ــؤي دةن ــة ك ــة؟ ب ــدا ني ــَي لةطةَل ك

دةكةم، بَيـت لةطـةَل ئَيمـة بوةسـتَيت بـؤ مةراسـيمي       هةرسَيكتان سةركةوتوو بن، داوا لة جةنابي كاك نيضري 
 .سوَيند خواردنيان، داوا لة بةر َيز كاك عيماد ا د دةكةم بَيت بؤ ئةوةي سوَيندي ياسايي خبوا 

 :بةر َيز عماد ا د
 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

اق، بـة خـواي مـةزن    عَيـر  -جَيطري سـةرؤكي ئةجنومـةنس وةزيرانـي هـةرَيمي كوردسـتان      ( عيماد ا د)من 
سوَيند دةخؤم، كة بة دَلسؤزيةوة ثارَيزطاري لة يةكَيس طةل و خاكي كوردستاني عَيراق بكةم و ر َيز لة ياسـا  

 .بطرم و بة تةواوي ضاودَيري بةرذةوةندييةكاني طةل بكةم
 :بةر َيز عبدالكريم سوَلتان شنطاري

 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
وةزيـري نـاوةخؤ ، بـة خـواي مـةزن سـوَيند دةخـؤم، كـة بـة دَلسـؤزيةوة           ( شـنطاري عبـدالكريم سـوَلتان   )من 

عَيراق بكـةم و ر َيـز لـة ياسـا بطـرم و بـة تـةواوي ضـاودَيري          -ثارَيزطاري لة يةكَيس طةل و خاكي كوردستان 
 .بةرذةوةندييةكاني طةل بكةم

 :علي مصطفىبةر َيز جعيتر 
 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

وةزيري ثَيشمةرطة، بة خواي مةزن سوَيند دةخؤم، كة بة دَلسؤزيةوة ثارَيزطـاري  ( علي طفىمصجعيتر )من 
عَيـــراق بكـــةم و ر َيـــز لـــة ياســـا بطـــرم و بـــة تـــةواوي ضـــاودَيري  -لـــة يـــةكَيس طـــةل و خـــاكي كوردســـتان 

 .بةرذةوةندييةكاني طةل بكةم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

َيطري سةرؤكي حكومة  و وةزيرة بةر َيزةكان دةكـةم، ثريؤزبـايي   زؤر سوثاس بةر َيز سةرؤكي حكومة  و ج
طــةرم لــة جَيطــري تــازةي ســةرؤكي ئةجنومــةني وةزيــران و وةزيــري ثَيشــمةرطة و وةزيــري نــاوةخؤ دةكــةم،  
ئؤمَيــدي ســةركةوتنيان بــؤ دةخــوازم لــة يةكخســتين تــةواوي عةمــةلي وةزارةتــةكانيان، ئــةم دوو وةزارةتــة   

وةزارةتي طرنطن، ثَيشمةرطة ئومَيـد دةكـةم لةسـةر دةسـس ئـةوان ببَيتـة ثَيشـمةرطةي         وةزيرةكانيان لَيرةن،
تةواوي خةَلكي كوردستان ياسايي، دوو ثيشمةرطة نةمَينَيت، دوو ثؤليس نـةمَينَيت، دوو ئيـدارةيي لـةو دوو    
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يكيـةوة زؤريـان   وةزارةتة بنرب  بكرَيت لة زووتـرين وةختـدا، دةزامن كـارَيكي زؤريـان كـردووة، لـة رووي تةكن      
ئةجنامداوة، تةنيا ماوة لة رووي ئيداريةوة بة كارةكانيـان هةَلبسـنت، ئـيرت لـة موتابةعـةي ثةرلـةمانين بـؤ        
ئةجنامداني ئةم ئةركة بةردةوام دةبَيت، من جارَيكي تر سوثاسي بةر َيز كاك نيضريوان دةكـةم كـة بةراسـس    

، هةر وةختَيكي داوامان كردبَي هاتية، ئةطةر نةشهاتيَب هيض وةختَيك داوام نةكردبَي و نةهاتبَيتة ثةرلةمان
بة هؤي سةرةرَيك بوو، يان بة هؤي كارَيك بووة كة هاتووتة ثَيشةوة، بةآلم هيض وةختَيك نةيوتووة نـاييم،  
يان مةهانةي هَينابَي بؤ نةهاتين، بةعةكسةوة ضةندين جار هـاتووة و لَيـرة وةآلمـي ثرسـيارةكاني ئَيوةشـي      

ئةمرؤش ئامادةبوو وةآلمتان بداتةوة، بةآلم ئَيمة داوامان كرد و ومتان طرنطي يةكخستين ئةو سَي  داوةتةوة،
وةزارةتة ثرسيار و جةوابةكة دةخةينة دوا، لة جاري داهاتوو، لـة هةرتـةي داهـاتوو، لـة رؤذانـي داهـاتوودا،       

ني وةزيـران، ئـةو ثرسـيارانةي    رؤذَيك تةرخان دةكةين جةنابي بَيت لَيرة، لةطةَل جَيطري سةرؤكي ئةجنومة
كة لة التاندا دروست بووة لةبةر رؤشنايي قسةكاني، يـان ئـةو قسـانةي كـة ئـةو رؤذةي بـة ثَيويسـس بزانـي         
كردبَيس، ثَيم واية راشكاوانة وةآلمتان دةداتةوة، ئَيسـتاكة ثـَين ئـةوةي كؤتـايي بـة دانيشـتنةكةمان بَيـنم،        

ي كؤنيترانسـَيكي طـةورة هةيـة، لـة اليـةن يؤناميـةوة، كؤنيترانسـَيكة        بةياني نـاتوانني دابنيشـني لةبـةر ئـةوة    
لةبارةي نةو  و غاز و ريدرالية  و دةستوورة، ذمارةيـةكي زؤر لـة ئةنـداماني ثةرلـةمان دةعـوة  كراينـة،       
ذمارةيةك لـة ئةنـداماني ثةرلـةماني عرياقيشـدا بةشـدارن، رورسـةتَيكة بـؤ ئـةوةي لةيةكتَيطةيشـتين باشـرت           

ــة   ــةبَي ل ــبةيين       ه ــة س ــةو رووةدا، بؤي ــةرَيم ل ــةكاني ه ــؤ مار ــتوورييةوة، ب ــة رووي دةس ــاييةوة، ل رووي ياس
ي مانطة رؤذي رزطار بووني عَيراقة، جا بؤية دانيشـتنةكةمان دةكةوَيتـة   2دانيشتنمان نابيََ، ثَينج شةمين 

سـتان دةكـةم بـةخَير    ثاسةرةتاي حةرتةي داهاتوو، تا ئةو وةخس كؤتايي بة دانيشتنةكةمان دَيـنني، زؤر سو 
 .بَين سةرضاوان

    
 

                                                                                                                                                                              
 

 عدنان رشاد ميتس (               كمال كةركووكي.د)در عبداهللحممد قا   ست ا د عبداهلل                رر
 ثةرلةمانيسةرؤكي                       ثةرلةمانيةرؤكي جَيطري س                      ثةرلةمانيَيري سكرت     
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ــذمَير    ــوةر ؤي ي (11)كات ــَين ني ــَي  رؤذي ث ــةممةس ــةوتي  ش ــةماني  19/9/9002رَيك ــتان  ثةرل  -كوردس
حممـد قـادر    بـةر َيز  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةر َيز عدنان رشاد ميتس سـةرؤكي ئةجنومـةن و  عَيراق 
دانيشـتين  , ثةرلـةمان بـةر َيز ررسـت د ـد عبـداهلل سـكرتَيري      , جَيطري سـةرؤك و ( كمال كةركووكي.د)عبداهلل
 .ي خؤي بةست( 9002)ساَلي , ووةمدي خولي (5)ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1229ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 90)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  

ي خــولي (5)بر يــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  دةســتةي ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان, عَيــراق -دســتان كور ثةرلــةماني
بةم شَيوةية  دا 9/9002/ 19ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي سَي شةممة رَيكةوتي (11)دووةمي هةَلبذاردن لة كا  

 :بَيت

 .ياد كردنةوةي كارةساتي ئةنيتال و خوَيندنةوةي راثؤرتي ليذنةي ئاوةدانكردنةوة لةو بارةيةوة -1
عَيـراق دةربـارةي كـاتي هةَلبـذاردني      -ثَين ضاوخسـتين نامةكـةي بـةر َيز سـةرؤكي هـةرَيمي كوردسـتان        -9
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 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
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ةرَيم بـؤ كاروبـاري   سةرةتا بةخَيرهاتين كاك كةريم سنجاري وةزيري ناوخؤ، بةر َيز كـاك سـةعد وةزيـري هـ    
خـاتوون  )كـة لـة بـةجليكاوة هـاتوون بـةر َيزان      ( رالجنـةرز )ثةرلةمان دةكةم، بـةخَيرهاتين وةرـدي هـةرَيمي    

دةكـةم، بـةخَير بـَين سةرضـاوم، هـةروةها      ( ثليثـراون )بـةر َيز  ( يؤهـان )بـةر َيز  ( ياهؤجـةر )بـةر َيز  ( ئاناماريا
بـةخَيرهاتين ئـةو قوتابيـان و خوَيندكارانـة دةكـةم كـة لـة        بةخَيرهاتين هةموو ميوانـة بـةر َيزةكان دةكـةم،    

خوَيندنطاي بتوَيين منوونةيي لَيرةوة لةطةَلمان ئامادةن، بةخَير بَين سةرضاو، بةخَيرهاتين ميدياش دةكةم، 
وةكو هةميشة زؤر بةخَير بَين سةرضاو، خاَلي يةكـةمي بةرنامـةي كـار يـاد كردنـةوةي كارةسـاتي ئـةنيتال و        

ي راثؤرتي ليذنةي ئاوةدانكردنةوة، داوا لة لَيثرسراوي ليذنةي ئاوةدانكردنةوة دةكةم بَين لَيـرة  خوَيندنةوة
دابنيشن بؤ خوَيندنةوةي ئةو راثؤرتة، ثَين ئةوةي دةست بة بةرنامـةي كـار بكـةين، مـن دةمـةوَيت باسـي       

ا ئيزيديـةكان دةكـةين   ئةوة بكةم سبةييَن سةري ساَلي جـةذني بـرا ئيزيديةكانـة، ثريؤزبـايي لـة هـةموو بـر       
بةبؤنةي سةري ساَلي تازةيان، ئومَيد دةكةين ئةمساَل ساَلي خؤشي و سةركةوتن بَينت بؤ برا ئيزيديـةكان و  
بؤ هةموو طةلي كوردستان، هةروةها ضةند رؤذَيك ثَين ئَيستا برا مةسيحيةكانين جـةذني قيامـةيان بـوو    

َيكيان هةر بةردةوامن لةسةر ثشوويان، ئومَيد دةكةين ثريؤزبايي لة هةموو برا مةسيحيةكان دةكةين، هةند
( 182)لــة خؤشــي و كامةرانيــدا بــن، ئَيســتا ئَيمــة لَيــرة دانيشــتووين رَيــور ةمسي بــةخاك ســثاردني رورــاتي 

لة ناحيةي رزطاري لة طةرميان بة خاك دةسـثَيردرَيت،  ( بَي بنة)شةهيدي تري كارةساتي ئةنيتال لة طوندي 
كة دوو رؤذ ثَين ئَيستا لةبةر دةمـي تـةالري ثةرلـةمان لـة خزمـةتيان راوةسـتاين بـؤ ئـةو         لة رَيور ةمسَيكدا 

ثؤلة شةهيدانة، بؤ ئةو ثؤلة قوربانيانةي ئةنيتال كة ثاشي ضةند ساَل ئةو كارةسـاتةو ئـةو تاوانـة طةورةيـة     
وم بـووة لةكوَينـةو   ئَيستاكة روراتيان دؤزراوةتـةوة، ديـارة تـاكو ئَيسـتا ضـةند هـةزارَيك لـةو روراتانـة مـةعل         

دؤزراونةتةوة؟ هَيشتا دةيان هةزاري تر ضاوةر وان دةكرَين بدؤزرَينةوةو بطةر َينةوة شـوَيين بـاثريي خؤيـان،    
ة، رؤذي كارةساتي ئةنيتال، ئةو رؤذةمـان دةسـت نيشـان    (19/9)هةميشة دةبَيت لة ياد كردني ئةمر ؤ رؤذي 

َيمي طؤر بةطؤر  ضـووي بـة ثالنَيكـي دار َيذراويـدا دةيويسـت      كردووة وةكو دةستثَيكي كارةساتي ئةنيتال، كة رذ
طةلي كورد لةناو بـةرَيت و ئـريادةي خبنكَينَيـت، ئـةوةي بتـوانَينت بيانكوذَيـت و بـة سياسـةتي بـةكارهَيناني          
ضةكي كيمياوي و ئةنيتال، ئةويرتين بة طؤر يين رةطـةزي تـاكو دةطاتـة ئـةوةي نةتـةوةي كـورد لـة عَيراقـدا         

ت، بةاَلم نةك تةنيا نةيتواني بةَلكو ئةو كارةساتانة بوون بة هاندةرَيكي طةورةتر كـة ئـريادةي   وجودي نةبَي
طةلةكةمان بـةهَيزتر بـَينت بـؤ رووبـةر وو بوونـةوةي ئـةو سياسـةتة ضـةوتةي رذَيمـي دكتـاتؤر، تـا طةيشـتة             

تةوةو راثـةرينَيكي بـَي   ئةوةي كة رق و كيين كؤمةاَلني خةَلك بةرامبةر ئةو سياسةتة رةطةزثةرستية بتةقَي
دا هةموو كوردستان بطرَيتةوة، هةموو كوردستانين ئازاد بكرَيت، ثالنةكاني رذَيمين 1221وَينة لة ساَلي 

طؤر  بة طؤر  بضَينت و دواتـر خؤشـي لـةناو بضـَيت، وةك سـزايةكي خـواو ميللـة  بةرامبـةر ئـةو تاوانبارانـة،           
ة جارَيكي تر سةري رَيزو نةوازش بؤ طياني ثـاكي شـةهيداندا   ئةمر ؤش كة يادي كارةساتي ئةنيتال دةكةينةو

دةنوَينني، دَلنيايي طةلةكةمان دةكةينةوة كة خوَيين ئةوان بة رريؤ نةضووةو ناضَينت، بـةرز رادةطـرين ئـةو    
قوربانيانةي ئـةوان داويانـة، ئـةو يـادة بـةرز رادةطـرين، وةرـادارين بـؤ قوربانيـاني ئـةنيتال و كيميابـاران و            
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شةهيداني طةلةكـةمان لـةوةدا دةبَيـت بـةردةوام بـني لةسـةر ئـةو خةباتـةي كـة ئـةوان لـة ثَيناويـدا              هةموو
شةهيد بوون و بوونة قورباني سياسةتي رذَيمي بةعس، وةراداري بؤ طيـاني ئـةو شـةهيدانة بـةوة دايـة كـة       

ر بكةين و يـةك رَيـزي   نةك هةر بةردةوام بني لةسةر ئةو خةباتة، بةَلكو زياتر رَيزةكاني طةلةكةمان ثتةوت
ــة ثــَين            ــاوةر وامنانن، ل ــة ض ــةوة، ك ــة بين ــةو ئةركان ــةر ووي ئ ــةوةي رووب ــؤ ئ ــةين، ب ــةهَيزتر بك ــةبا  ب خ
هةموويانةوة ضةسثاندني ئةو دةستكةوتانةي كـة لـة هـةرَيمي كوردسـتاندا طةلةكـةمان بـة دةسـس هَينـاوة،         

ن لــة مــايف مــرؤظ، رَيزطــرتن لــة مــايف ذن، ضةســثاندني كؤمةَلطايــةكي دادثــةروةر لةســةر بنةمايــةكي رَيزطــرت
يةكساني، نةهَيشتين دياردةي نـامؤو طةنـدةَلي لـةناو كوردسـتاندا، دابـني كردنـي عةدالـة ، بـةردةوام بـوون          
لةسةر ضةسثاندني دميوكراتية ، ئةمانةش هةمووي بةرنامةن كة لة ثاش راثةرينةوة هَيـزة سياسـيةكان و   

امةزرانـدني ئـةو كؤمةَلطايـة، ئـةمر ؤش لـة قؤنـاغَيكي طـرنط دايـن،         هةموو طةلي كوردسـتان بةشـدارن بـؤ د   
ضــةند مــانطَيكي تــر هةَلبــذاردني ثةرلةمانيشــمان لــة ثَيشــة، سةرخســتين ئــةم ئةزموونــة ئــةركي سةرشــاني 
هةموو طةلي كوردستانة، لة ثـَين هةموويانـةوة هَيـزة سياسـيةكان، ئينجـا كؤمـةَلطاي مـةدةني، ئينجـا هـةر          

سَيك نيية بَلَي من لَيثرسراو نيم، هـةموو لَيثرسـراوين هـةر يةكـة بـةثَيي جَيطايةكـةي و       تاكةيةك، هيض كة
بــةثَيي مةوقيعيــة  و بــةثَيي لَيثرســراويةتي، جــارَيكي تــر لَيــرةوة ســاَلو و رَيزمــان بــؤ طيــاني ثــاكي ئــةو     

ؤ ئةو قوربانية، لـة  شةهيدانة، دووثاتي دةكةينةوة بؤ كةسوكاريان كة ئَيمة وةرادار دةبني بؤ ئةو خةباتة، ب
خزمــةتي ئةوانــدا دةبــني، ضــةندمان كــردووة بــة ئــةركي سةرشــاني خؤمــان دةزانــني، ثَيويستيشــة هــةموو    
اليةكمان، ثةرلةمان، حكومة ، هَيزة سياسيةكان، كؤمةَلطاي مةدةني، هةريةكة لـة شـوَيين خؤيـدا خزمـةتي     

دا بةردةوام بني، هةر لةم رؤذانةشدا ليذنةي كةسوكاري شةهيدان بكا ، ئةوةندةي بؤمان بكرَينت لةو رَيبازة
ئاوةدانكردنةوة سةرداني هةندَيك لةو ناوضانةي كـرد بـوو، بـؤ ئـةوةي لـة نزيكـةوة وةكـو راسـثاردةيةك لـة          
اليةن ئَيوةوة، لة اليةن سةرؤكايةتيةوة، لة نزيكةوة ئةو ناوضانة بةسةر بكاتةوة بزانن كَيشةكانيان ضـؤنة؟  

ة يـادي  (19/9)ييان ضية؟ راثؤرتَيكيان ئامادة كردووة، ثَيمان باش بـوو لـةم رؤذةدا   وةزعيان ضؤنة؟ داواكار
ئةنيتالــة، ئــةو راثؤرتــة بيخةينــة بــةردةم ئَيــوةو داوا لــة بــةر َيز كــاك زرار دةكــةم لَيثرســراوي ليذنــةي            

 .ئاوةدانكردنةوة بؤ خوَيندنةوةي راثؤرتةكةي، زؤر سوثاستان دةكةم، رةرموو
 :امني طاهر بةر َيز زرار

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 عَيراق -سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان/ بَو

 راثؤرتي لَيذنةي ئةشغال و ئاوةدانكردنةوة/ بابة 
راثؤرتي ليذنةي ئاوةدانكردنةوة تايبةتة بة كةسوكاري شةهيدان و ئةنيتالكراوةكاني  دةظةري كةالرو كيتـري  

 :داني ليذنةكةماندا، ليذنةكةمان ثَيكهاتبوو لةم بةر َيزانةو دةربةندخيان و قةزاي ضةمضةماَل لة سةر
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 امني                       سةرؤكي ليذنة طاهرزرار  -1
 ئارام رسول مامند                 جَيطري سةرؤك -9
 خةمار زرار اسعد                      ئةندام -3
 عبدالر ن امساعيل سليم         ئةندام -9
 ن غيتور سليمان                ئةندامارسال -5

ي بةياني سةرداني قةزاي ضةمضـةماَليان كـرد بـة ئامـادة بـووني بـراي       (10)كاتذمَير  30/3/9002رؤذي 
ــةري       ــتاني دةظةرةكــة، لةطــةَل قائيمقــام و بةر َيوةب ــةماني كوردس ــدامي ثةرل ــةريم ئةن ــاروق ك ــاك ر ــةر َيز ك ب

، تةكيــة، شــوان، ســةنطاو، قــادر كــةرةم و تةكيــةي جــةباري و ناحيــةكانين شــؤر ش، ئاغجةلــةر، قةرةهــةجنري
سةرجةم بةر َيوةبةري رةرمانطةكان و بةر َيوةبةري بةر َيوةبةرايةتي كاروباري شـةهيدان و ئـةنيتالكراوةكان و   
ضةند بةرثرسَيكي حزبي دةظةرةكة كؤبؤوةو بة ئامادة بوواني راطةياند كـة ئـةم سـةردانة بـؤ دةظةرةكـةيان      

ياري سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستاني بـةر َيزةوة بـووة، بـؤ ئـةوةي طـوَيي لـة هـةموو ثَيشـنيارو         لةسةر بر 
زانياري هةموو داواكاريةكانتان بطريَي لةطةَل بوارةكانـدا، دواي ئـةوةي ثَيشـوازييةكي طـةرم كـرا لـة ليذنـةي        

داواكراوةكـان خرانـة بـةردةم     ئاوةدانكردنةوةي ثةرلةماني كوردستان لة هةموو بوارةكان زانيـارو ثَيشـنياري  
ليذنةكةمانةوة، ئةم زانياريانةي خوارةوة تايبة  بوون بة كةسوكاري شـةهيدان و ئـةنيتال و كيميابـاران لـة     

 :قةزاي ضةمضةماَل بة هةموو ناحيةكانيةوة
وارس خانووي بـؤ كـراوة   ( 609)وارسة، تاوةكو ئَيستا ( 9800)ذمارةي وارسي ئةنيتال وكيمياباران / يةكةم

( 600)وارسة تاوةكو ئَيستا خانوويان بؤ نـةكراوة،  ( 9128)لة قةزاي ضةمضةماَل، ئةواني تر كة ذمارةيان 
 .وارسي ئةنيتال زةوي نيشتةجَي بووني ثَي نةدراوة، ئةواني تر هةموو زةويان وةرطرتووة

ــة    / دووةم ــةوة، بـ ــةموو ناحيةكانيشـ ــةماَل و بةهـ ــةزاي ضةمضـ ــة قـ ــةنطةر لـ ــةهيدي سـ ــي شـ ــارةي وارسـ  ذمـ
ي سةرلة (11)كاتذمَير  1/9/9002وارسة، دواتر ليذنةي ئاوةدانكردنةوة رؤذي ( 9800)طوندةكانيشةوة 

امني سةرؤكي ليذنة، ارسالن غيتور سلَيمان ئةندام، حمسن علي  طاهرزرار : بةياني كة ثَيكهاتبوو لة بةر َيزان
كاك عادل حممد امـني و طوَلـةي طـةرميان     :اكرب ئةندام، خةمان زرار اسعد ئةندام، بة ئامادة بووني بةر َيزان

سةرداني قةزاي كةالريان كردو لةطةَل بةر َيز كاك سـةعيد سةرثةرشـتياري ئيـدارةي طـةرميان و قائيمقـامي      
قةزاكاني كةالرو كيتري و سةرجةم بةر َيوةبةري ناحيةكاني طةرميان و بةر َيوةبةري رةرمانطةكاني طـةرميان  

دان و ئةنيتالكراوةكان كؤبؤوة، دووبارة بة ئامـادة بـوواني راطةيانـد كـة ئـةم      و بةر َيوةبةري كةسوكاري شةهي
سةردانة لةسةر بر ياري سةرؤكايةتي ثةرلةماني بةر َيزة، بؤ ئةوةي لـة نزيكـةوة طـوَي لـة هـةموو زانيـاري و       

ة هـةموو  ثَيشنيارو داواكارييةكانتان بطريَيت، دواي ئةوةي ثَيشـوازييةكي طـةرم كـرا لـة ليذنـةي ثةرلـةمان لـ       
بوارةكاني زانياري و ثَيشنيارو داواكارييـةكان خرايـة بـةردةم ليذنةكةمانـةوة، ئـةم زانياريانـةي خـوارةوةش        
تايبة  بوون بة كةسوكاري شةهيدان و ئةنيتالكراوةكان لة دةظةري طةرميان، لة ئيدارةي طةرميان كة بريس 

 :بوو لة قةزاي دةربةندخيان و كةالرو كيتري
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 .وارسة( 9969)مارةي وارسي شةهيدان و ئةنيتالكراوةكان و كيمياباران سةرجةم ذ/ يةكةم
وارســة لــة ئيــدارةي طــةرميان كــة كيتــري و كــةالرو دةربةنــدخيان  ( 1669)ذمــارةي وارســي ئــةنيتال / دووةم

 .دةطرَيتةوة
وو خـان ( 190)خانوو لة رزطاري لة كةالر دروست كراوة بؤ وارسي ئةنيتال، ( 320)تاوةكو ئَيستاش / سَييةم

خانوو دروست كراوة بؤ ( 510)لة قةزاي كيترين بؤ ئةنيتال دروست كراوة، واتا لة ئيدارةي طةرميان تةنها 
 .وارسي ئةنيتال

ــوارةم ــةنيتال      / ض ــةطرتووة، وارســي ئ ــان وةرن ــةي زةوي ــارةي ئةوان ــان   ( 165)ذم ــتا زةوي ــاوةكو ئَيس وارس ت
 .وةرنةطرتووة

ــةم ــةنطةر   / ثَينج ــةهيدي س ــي ش ــان     وارس زةو( 112)وارس ــر زةوي ــةواني ت ــةرجةم ئ ــةطرتووة، س ــان وةرن ي
وةرطرتووة، سةرجةم كةسوكاري شةهيدان و ئةنيتالكراوةكاني سنووري ضةمضةماَل و دةربةندخيان و كـةالرو  

 :كيتري ئةم داواكارييانةيان خستة بةردةم ليذنةكةمان
 .بؤيان نةكراوةدروست كردني خانوو بؤ سةرجةم كةسوكاري شةهيدان و ئةنيتالكراوةكان ئةوانةي  -1
زياد كردني مووضةي شةهيدان و ئةنيتالكراوةكان، بةتايبةتي مووضـةي ئـةنيتال و ئةوانـةي كـة لـة يـةك        -9

 .ئةنيتالكراو زياتريان هةية بةشَيوةيةك لةطةَل بارو طوزةراني ئةم رؤذطارة بطوجنَيت
لـــة ســـنووري  دروســـت كردنـــي نةخؤشـــخانةيةكي تايبـــة  بةكةســـوكاري شـــةهيدان و ئـــةنيتالكراوةكان  -3

 .ضةمضةماَل
 19/9/9002دروســت كردنــي مؤنــةمَينتَيك بــؤ ئــةنيتال لــة ضةمضــةماَل داوايــان دةكــرد دةبَيــت ثــَين   -9

 .ي مانط دانرا(19)بناغةي ئةم مؤنةمَينتة دابنرَيت، خؤشبةختانة 
مـاددي و  قةرةبوو كردنةوةي كةسوكاري شةهيدان و ئةنيتالكراوةكان لة اليةن حكومةتي ناوةند لة رووي  -5

 .مةعنةوييةوة
طةيانــدني ثــرؤذةي خزمــةتطوزاري ئــاو و كارةبــاو رَيطاوبــان و قوتاخبانــةو بنكــةي تةندروســس و بنكــةي  -6

ــتةجَييةو          ــدا نيش ــةنيتالكراوةكاني تَي ــةهيدان و ئ ــوكاري ش ــة كةس ــوَينانةي ك ــةو ش ــؤ ئ ــةروةها ب ــؤليس، ه ث
 .ي كة بةم دوايية بؤيان دروست كراوةبةتايبةتي لة سنووري ضةمضةماَل و خانووةكاني رزطاري و كيتر

 .ناردنة دةرةوةي كةسوكاري شةهيدان و ئةنيتالكراوةكان ئةوانةي كة نةخؤشي درَيذخايةنيان هةية -2
زياد كردني بر ي ثارةي دياري ثَيشينةي هاوسةرطريي بؤ كور و كضي شةهيدان و ئـةنيتالكراوةكان بـؤ سـَي     -8

 .مليؤن دينار
رلةمان و حكومةتي هةرَيمي كوردستان زياتر هةوَل بدرَيت بـؤ بةناسـاندني ئـةنيتال    داوايان دةكرد لة ثة -2

 .وةك جينؤسايد لة دةرةوةي واَل 
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داوايان دةكرد دةسةاَلتي تةواو بدرَيت بة بةر َيوةبةرايـةتي كةسـوكاري شـةهيدان و ئـةنيتالكراوةكان لـة       -10
َيشــــةي كــــةمي مــــيالك هةيــــة لــــة قــــةزاي ضةمضــــةماَل و ئيــــدارةي طــــةرميان لــــة كــــةالر، هــــةروةها ك

 .بةر َيوةبةرايةتيةكةياندا
 .ثةلة بكرَيت لة سزاداني تاوانباراني كارةساتي ئةنيتال و كيمياباران -11
 .داوايان دةكرد بؤ هَينانةوةي روراتي قوربانياني ئةنيتال بؤ سنوورةكةيان -19
ــواني ز   -13 ــة دةرض ــةهيدان و ئــةنيتالكراوةكان ل ــوكاري ش ــدني كةس ــا  دامةزران ــة دامودةزط ــةميانطا ل ــؤو ث انك

 .حكوميةكان
 :ئَيمة وةك ليذنةي ئاوةدانكردنةوةي ثةرلةماني كوردستان

دةستخؤشــي دةكــةين لــة ســةرؤكي حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان، كــة ســاَلي ثــار لــة قؤنــاغي يةكةمــدا     -1
سـةرجةم وارسـي   خانووي بؤ وارسي ئةنيتال دروست كرد لة ضةمضةماَل و كيتري، بةاَلم هيوادارين ( 1119)

ئةنيتال بر ياري دروست كردني خانوويان بؤ بدرَيت لةاليةن سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيرانةوة لة هـةموو  
 .هةرَيمي كوردستان

هةروةها ليذنةكـةمان بـة ئامـادة بـوواني راطةيانـد سـةرجةم داواكارييـةكانيان بـة راثؤرتَيـك لـة رَيطـةي             -9
ــةر َيزةوة دةن   ــةماني بـ ــةرؤكايةتي ثةرلـ ــة     سـ ــران و وةزارةتـ ــةني وةزيـ ــةرؤكايةتي ئةجنومـ ــؤ سـ ــت بـ َيردرَيـ

ثةيوةنديدارةكان، بؤ ئةوةي داواكارييةكانيان خبرَيتة بواري جـَي بـةجَي كردنـةوة، زؤر سـوثاس بـؤ هـةموو       
 .طوَيطران

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

داني ئـةو دةظـةرةيان   زؤر سـوثاس بـؤ كـاك زرارو بـؤ ليذنـةي ئاوةدانكردنـةوة، بـؤ ئـةو بةر َيزانـةي كـة سـةر           
كــردووةو ئــةو راثؤرتــةيان ئامــادة كــردووة، ســوثاس بــؤ ليذنــةي ئاوةدانكردنــةوة، ضــونكة ئةمــة تــةنيا ئــةم  
سةردانة نيية، سةرداني تريشيان كردووة بؤ ناوضةكاني تر، هةروةها ليذنةكاني ترو نووسـينطةكانين لـةو   

وورةكان و ســةرداني ناوضــةكان، لــة نزيكــةوة مــاوةي رابــردوودا كــاري باشــيان ئةجنامــداوة لــة ســةرداني ســن 
ئاطاداري داواكارييةكانيان بووين، من ئةو راثؤرتـة بةنرخـة بـة باشـي دةزامن هـةموو ئةنـدامَيكي ثةرلـةمان        
نوسخةيةكي هةبَينت، ئةو شتانةي ثةيوةندي بة ثةرلةمانةوة هةية لة دار شتين ياسـاو بر يـاري ثَيويسـت بـؤ     

يان بطـرن، لـة داهـاتوودا هـةر ياسـايةك بَيتـة ثَيشـةوة، ئـةو داواكارييانـة لـة           كةسوكاري شةهيدان لةبةرضـاو 
ثَيشيان بَيت و ئةو راثؤرتةش ئاراستةي ئةجنومةني وةزيران دةكةين وةكو ثَيشنياريان كـردووة، بـؤ ئـةوةي    

ي هةموو ئةو داواكارييانـة بـة هةنـد وةربطـرن، هـةر بـؤ ئاطاداريشـتان ئـةمر ؤ خوَيندمـةوة جَيطـري سـةرؤك           
حكومة  دةَلَي حكومة  هةزار خانووي ترين دروست دةكا ، واتا بةو هةزارو سةدةي ئاماذةي ثَي كرا لةو 
راثؤرتةدا هةزاري ترين دروست دةكا ، ئَيمة دةستخؤشيان لَي دةكةين بؤ هةر كـارَيكي بـاش، داواشـيان لـَي     

و ئـاوةدانكردني ناوضـةكانيان،    دةكةين بةردةوام بن لةو بةرنامةية بؤ خزمة  كردني كةسوكاري شةهيدان
 .زؤر سوثاس بؤ كاك زرار دةتوانَيت بطةر َيتةوة بؤ شوَيين خؤي
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عَيـراق   -ثَين ضاوخستين نامةكةي بةر َيز سـةرؤكي هـةرَيمي كوردسـتان    : خاَلي دووةم لة بةرنامةي كارمان
ي تايبـة  بـة ثَيــداني   دةربـارةي كـاتي هةَلبـذاردني ثةرلـةماني كوردسـتان، خوَيندنـةوةي يةكـةمي ثَيشـنيار        

دةسةاَل  بة سةرؤكي هةرَيم بؤ دياري كردني كاتةكةي، داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم بَين لة شوَيين خؤيان 
 .دابنيشن، نوقتةي نيزاميت ضية؟ رةرموو شريين خان

 :بةر َيز شريين عبدالر ن دينؤ
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــَي دةدةم ئــ   ــارةتي ث ــوثاس، دوا ئيش ــا      زؤر س ــةمانَي، بري ــة ثةرل ــرن ل ــبيت ك ــةتا تةس ــة ه ةمر ؤ رؤذي ئةنيتال
 .جةلسةكي تايبة  با، يةعين جةلسةكي تايبة  با ئةظرؤكة بؤ ئةنيتال

راثؤرتي ليذنةي ئاوةدانكردنةوة ئيشارة  بة ناوضا دايا وابزامن سةرداني ناوضـةي دهـؤك و ئةوانـةش    / دوو
 .ة، ئيشارة  نةهاتية كرن لةطةل، زؤر سوثاسذي كريا، ئةظيا راثؤرتي خؤ ئيشارةتي ثَيدا باي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثَين هةموو شتَيك ئةو داواية لة جَيية، دانيشتنَيكي تايبة  بكرَيت، بـةاَلم ئَيمـة بـؤ دانيشـتنة تايبةتةكـة      
و كـةس لـة قوربانيـاني ئـةنيتال، هـةموو تةلةرزيؤنـةكان ئـة       ( 182)رَيور ةمسَيك هةية بؤ بة خاك سثاردني 

رَيور ةمسة بةر َيوة دةبةن، بؤية ئَيمـةش دَلمـان لةطـةَل ئةوانـة، لةطـةَل ئةوةشـدا خـاَلي يةكـةم لـة بةرنامـةي           
كارمان خستبووة باس كردن و بةرز راطرتين ئةو يادة، راثؤرتةكةش تايبة  بـوو بـة سـةرداني ئـةو دةظـةرة      

لـة ناوضـةي بادينـانين ئـةنيتال هةيـة،       تةواويان نةكرد بوو، وةخس نةبوو بضنة بادينان و ئةوانـة، ئـةطينا  
بارزانيةكان ئـةنيتال كـراون، هـةموو ئـةنيتالي نةطرتؤتـةوة، تـةنيا ئـةو شـوَينانةي طرتؤتـةوة كـة سـةردانيان            

رؤذي دةسـت ثـَي كردنـي     19/9 ياد كـردةوةو بامسـان كـرد، طومتـان     سكردووة، بةاَلم ئَيمة يادةكةمان بةطش
طرَيتةوة، كاك زرار هةر خؤي راثؤرتةكةي خوَيندةوة تـةوزحيت هةيـة   شااَلوي ئةنيتالةو هةموو ناوضةكان دة

 .رةرموو
 :امني طاهربةر َيز زرار 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة لة سةردانة مةيدانيةكةماندا، تةبعةن طوَيمان لة هةموو داواكـاري و زانيـاري و ثَيشـنيارةكان طرتـووة،     

ي سـاَلي  (8)رد، لة سـةرداني دةظـةري بادينانيشـمان كـة لـة مـانطي       هةروةكو لة راثؤرتةكةدا ئاماذةمان ثَي ك
ــةهيدو         9008 ــوكاري ش ــةند كةس ــة ض ــوو ك ــرد ب ــةوة ك ــان ب ــةل ئاماذةم ــؤرتَيكي تَيروتةس ــة راث ــان ل كردم

ئـــةنيتالكراوةكان هةيـــة، ئـــةو كـــاتي راثؤرتةكـــةمشان بـــؤ ســـةرؤكايةتي نـــاردو زؤر سوثاســـي ســـةرؤكايةتي  
ن بؤ سةرؤكايةتي ئةجنومـةني وةزيـران و مـن رؤذَيكيـان سـةرداني نـازةنني       ثةرلةمانين دةكةين، كة نارديا

خــامن كــرد، الي وةزيــري شــارةواني راثؤرتةكــةي ئَيمــة هــةبوو كــة خــودي ســةرؤكي ئةجنومــةني وةزيــران     
ي مانط سةرداني شاري كؤيةمان كـرد لـة سـةردانةكةي شـاري     (19)راثؤرتةكةي ئَيمةي ثَيداون، هةر رؤذي 

وارسـة هـةمووي خـانووي بـؤ كـراوة، هـةمووي       ( 610)رسي ئةنيتالين لـةوَي هةيـة، ئـةم    وا( 610)كؤيةش 
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زةوي وةرطرتووة، بةاَلم هيضي خانووي بؤ نةكراوة، ئَيمة لةو راثؤرتةدا رريا نةكـةوتني، بـةاَلم مـن ئامـاذةم     
تـر هةيـة، بـةاَلم    ثَي كرد لة زؤر شوَيين تر، مةسةلةن لة دوكان هةية، لة باليسان هةية، لة ضةند شوَينَيكي 

ئةم راثؤرتة تايبة  بـوو بـة كةسـوكاري ضةمضـةماَل و كيتـري و كـةالرو طـةرميان، هـةمووتان بـاش دةزانـن           
سةرجةم هةرَيمي كوردستان ئـازاري مـاددي و طيـاني ديـوة، بـةاَلم طـةرميان جطـة لـةوةي كـة ئـازاري طيـاني            

يان كيميابـاران كـراوة، هـةمووتان بـاش     وماددي ديوة، بةر اسس ضةند طوندي وةكو عسكةرو طؤثتةثـةو سـَين  
دةزانن وةكو هةموو ناوضةكاني دي دةيان شةهيدي سةركردةي وةكو حةمة غةروري ئاغجةلـةري و سـريوان   
تاَلــةباني و خاليــد طــةرمياني و مامــة ريشــةو ســؤران و طــؤراني ثــورة طــوَلَي هــةن، لةبــةر ئــةوة ئَيمــة وةكــو  

و جةماوةر ثةرلةمان بة بـةردةوامي بةدواداضـووني كـردووة بـؤ     ثةرلةماني كوردستان داوا دةكةين لة هةمو
كةسوكاري شةهيدان و ئةنيتالكراوةكان، داوا لة حكومةتي هةرَيمي كوردستان دةكةين بةر اسس كاري جـددي  
بكا  بؤ ئةوةي داواكارييةكانيان جَي بةجَي بكا ، هةموويان مردن، هةموويان ثري بوون كؤتايي بة ذيانيـان  

 .سوثاسها ، زؤر 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثـَين  / زؤر سوثاس، كاك شَيروان رةرموو، داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم بـؤ خـاَلي دووةم لـة بةرنامـةي كـار     
عَيـراق دةربـارةي كـاتي هةَلبـذاردني ثةرلـةماني       -ضاوخستين نامةكةي بةر َيز سةرؤكي هةرَيمي كوردسـتان  

ياري تايبـة  بـة ثَيـداني دةسـةاَل  بـة سـةرؤكي هـةرَيم بـؤ ديـاري          كوردستان، خوَيندنةوةي يةكـةمي ثَيشـن  
 .كردني كاتةكة، داوايان لَي دةكةم سةرةتا نامةكةي بةر َيز سةرؤكي هةرَيم خبوَيننةوة

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةر َيزان ئةندامان

 .سراوي سةرؤكي هةرَيمي كوردستانتان بؤ دةخوَينمةوة سةبارة  بة هةَلبذاردنةكانئَيستا دةقي نوو
 عَيراقي بةر َيز –سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان / بؤ

 ....ساَلوو رَيز
ــة   ــة نووســراوتان ل ــداني    5/1/9002ئامــاذة ب ــي رؤذي ئةجنام ــةري ديــاري كردن دواي تــاوتوَي كردنــي ئةط

مي ثةرلــةماني كوردســتان لةطــةَل ســةرؤكايةتي كؤمســيؤني بــااَلي      هةَلبــذاردني طشــس بــؤ خــولي ســَيية    
هةَلبذاردنةكان لة عَيراق، بؤمان دةركةو  كـة لةبـةر هؤكـاري تـةرخان نـةكردني بودجـةي تايبـة  بـؤي و         
ــراق      نــةبووني ثالنــي دارايــي روون و توانــاي تــةكنيكي ثَيويســت، كؤمســيؤني بــااَلي هةَلبذاردنــةكان لــة عَي

ي (دووةم)دا هةَلبذاردنةكة ئةجنام بدا ، ئةمةو ئةو ماوة دوو مانطييةي بر طةي 12/5/9002ناتوانَيت لة 
ي هـةموار  9005ي سـاَلي  (1)عَيـراق ذمـارة    –ي ياسـاي سـةرؤكايةتي هـةرَيمي كوردسـتان     (دةيـةم )ماددةي 
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رَيمي كراو دياري كردووة بؤ ئَيمة كـة رؤذي هةَلبـذاردني طشـس بـؤ ثةرلـةماني كوردسـتان بـة رـةرماني هـة         
 .بةسةرضوو 9/9/9002دياري بكةين لة 

عَيــراق  –بؤيـة داواتـان لـَي دةكـةم ثـاش لةبةرضـاو طـرتين ئـةو هؤكارانـةي سـةرةوة ثةرلـةماني كوردسـتان             
. كاتَيكي طوجناوتر لة هةموو روويةكةوة دياري بكا  بؤ هةَلبذاردني خـولي سـَييةمي ثةرلـةماني كوردسـتان    

 .لةطةَل رَيزدا
 مسعود بارزاني                                                                                  

 سةرؤكي هةرَيمي كوردستان                                                                
 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
روون بكةينةوة، ئَيمة ديـارة هـةمووتان   زؤر سوثاس كاك شَيروان، من هةروا تؤزَيك بؤ زياتر ئةو مةوزوعة 

مان ثَيشنيار كرد بوو بؤ هةَلبذاردن، دواترين كؤمسيؤني بااَل ئاطـاداري كـردين طـوتي    12/5دةزانن سةرةتا 
رؤذمان دةوَيت، بـؤ ئـةوةي بتـوانني ئـةجنامي بـدةين، ئـةوة بـوو        ( 20)لةو رؤذةي ياسايةكة بة ئَيمة دةطا  

  لةبةر ئةوةي ضةند ثَيشنيارَيك هاتة ثَيشةوة، هةندَيكيان بة هةند بـوون  هةموار كردني ياسايةكة دواكةو
لَيرة ئَيوة دةنطتان بؤ هةموار كردنةكةدا، لةبةر ئةوةي ياسـايةكة جارَيكيـان ئيعـتريازي لةسـةر      95/3و لة 

هـةر لـة   طريا بوو، ثَيويسس نةدةكرد راوةستني بؤ ئةوةي ياسايةكة دةربضَيت لةاليـةن سـةرؤكي هةرَيمـةوة،    
ياسايةكة طةيشتة كؤمسيؤني بااَل، من ئةو قسانة بؤية دةكةم، بؤ ئـةوةي بزانـرَينت هـةنطاوةكان بـةو      96/3

ثةر ي ثةلةيي و حرسةوة سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان كـاري كـردووة، بـؤ ئـةوةي هـيض مةهانةيـةك نـةبَينت بـؤ           
دواكةوتنَيك لةسةر هةَلبذاردنـدا  طلةيي كردن، ياخود قسة كردن لةوةي كة ثةرلةمان مةسئوولة ئةطةر هةر 

ي مــانط ياســايةكة لــة بةغــدا لةبــةردةم 96ي مــانط ئَيــوة دةنطتــان بــؤدا، بــؤ هــةموار كردنةكــة،  95بَيــت، 
كؤمسيؤني بااَل بوو، داوامشان لَييان كرد ثةلةي بكةن، خؤيان دواياخنست و داوايان كرد بة ثةلة بَينة ئَيـرة،  

دةتوانن هةَلبذاردن بكـةن، تـاوةكو سـةرؤكي هـةرَيم بتـوانَينت، دةشـيانزاني       بؤ ئةوةي ثَيمان بَلَين ض رؤذَيك 
بانطهَيشـت بكـا ، ئـةوان     9/9، رؤذي 9/9ئاخري رؤذة بةثَيي ياسا سـةرؤكي هـةرَيم دةتـوانَينت ثَيشـي      9/9

دواي ئةوة هاتن، كة هاتيشن مةسةلةي دابني كردني بودجة بـؤ هةَلبـذاردنييان يـةكال نـةكرد بـؤوة، لةبـةر       
ئةوةي دةسةاَلتداراني حكومةتي ريدراَل باسـيان كـرد بـوو كـة ئـةوة لةسـةر بودجـةي هةرَيمـة، ئةمـة بـووة           
كَيشةيةك لةنَيوان تَيطةيشتين ئةو لَيثرسراوةتيان هـةبَيت، ئَيسـتاش دةَلـَيني ئـةم بودجةيـة دةبَيـت لةسـةر        

بطـا  و هـني و ئةوانـة، هـةر     بودجةي حكومةتي ريدراَل بَيـت لةبـةر زؤر هـؤ، بـةالي كةميـةوة خـةَلك تـَي        
ضةند مانطَيك ثَين ئَيستا هةَلبذاردني ئةجنومةني ثارَيزطاكان كـراوة بـة ثارةيـةكي تـةرخان كـراو لةاليـةن       
حكومةتي ريدراَلةوة، وةكو ئةو موعامةلةيـةي لةطـةَل ئةجنومـةني ثارَيزطاكـان بكـاتن و داوا لـة ثارَيزطاكـان        

نت، بؤضي لةطةَل هةرَيمـدا بـةو شـَيوةية تـةعامول دةكـاتن، بؤيـة       نةكاتن بودجةكةي لة بودجةي ئةوان بضَي



 310 

ــةوة، ئَيمــة بر يارمــان هةيــة كــة لةســةر بودجــة       ــيؤني بــااَلوة يــةكال نةكراي ئــةو مةســةلةية لةاليــةن كؤمس
( 32)هةَلبذاردن راناطرين، بةاَلم حةقي خؤمشانة دييتاع لة مارـةكاني خؤمـان بكـةين و ثارةكـةش نزيكـةي      

لَينراوة داوا دةكاتن، ئَيستاش لة ثةيوةنديداين ثَيمواية خةريكة يةكال ببَيتـةوة، بـةاَلم كـة    مليؤن وةكو خةم
نــةبوو، ئــةو دةســةاَلتةي كــة دراوتــةوة ســةرؤكي هــةرَيم بــؤ بانطهَيشــت كــردن و ديــاري كردنــي رؤذي    9/9

تن و بانطهَيشـس  ئـةو رؤذة ديـاري بكـا    9/9هةَلبذاردن بةسةرضوو بةثَيي ياسايةكة، يـةعين دةبوايـة ثَيشـي    
بكاتن، كة كاتي بةسةرداضوو ئـةو نامةيـةي بـؤ ئَيمـة نووسـيووة دةَلَيـت مـن دةسـةاَلمت نـةماوة بـةثَيي ئـةو            
ياساية بانطهَيشت بكةم، خؤتان بر ياري لةسةر بدةن، ئَيمةش تةبعةن لة سةرؤكايةتي لةطةَل ليذنةي ياسايي 

يـة، بـؤ ئـةوةي ئـةو هينـة بكـةين، ئايـا ثةرلـةمان خـؤي          بامسان لةوة كرد طومتـان ض رَيطايـةك باشـرتين رَيطا   
ــة          ــةاَل  بدات ــا دةس ــاتن؟ ئاي ــت بك ــةمان بانطهَيش ــةرؤكي ثةرل ــة س ــةاَل  بدات ــان دةس ــا ؟ ي ــتةكة بك بانطهَيش
كؤمسيؤني بااَل بانطهَيشـت بكـاتن؟ ثَيمـان باشـرتو جوانرتيشـة جـارَيكي تـر ئـةو دةسـةاَلتة بدةينـة سـةرؤكي            

ااَلترين دةسةاَلتة لة هةرَيمدا، هـةر ئـةوة ئـةو بانطهَيشـتة بكـا ، بؤيـة ثرؤذةيـةك        هةرَيم بةو ئيعتيبارةي ب
ئَيستا لةبةر وةزعَيكي نائاسـايي ئـةو نـةيتواني    / خؤيدا ساز دراوة ئةو دةسةاَلتة، دووةمينلة ئامادة كراوة 

، ئَيمــة لةطــةَل ئــةوة بكــاتن، ئَيســتاكةش نامانــةوَيت دةســةاَلتةكة بدةينــة كؤمســيؤني بــااَلو هــني و ئةوانــة   
دةرهَيناني ياسايةكة مةسـئووليةمتان وةكـو ثةرلـةمان تـةواو بـووة بـؤ بانطهَيشـت كردنـي هةَلبـذاردنَيك كـة           
خؤمان مةسئوولني بؤ خؤمانة، خؤمان سةرؤكينة، تؤزَيك من خؤم بة باشي نازامن، ئةطةر بَيتو ئيختياراتي 

ارَيكي ديكة ئةو دةسـةاَلتة بدةينـة سـةرؤكي هـةرَيم،     باشرتمان لة ثَين هةبَيت، ئيختياراتي باشرت ئةوةية ج
لةبةر رؤشنايي ئةوةي كة ثَيداويستيةكان لةاليةن كؤمسيؤني بااَل ئةو لةحزةيةي كة تةواوي كـرد ئاطـاداري   
سةرؤكي هةرَيم بكاتةوة، سةرؤكي هةرَيم ئةو بانطهَيشتة بؤ هةَلبذاردن بكاتن، بؤيـة ئَيسـتا داوا لـة ليذنـةي     

م ئةو ثرؤذة بر يارة خبوَينَيتةوة، ئومَيد دةكةم سبةييَن دةنطي بؤ بدةين و بؤ ئةوةي مـةجالتان  ياسايي دةكة
 .هةبَينت بيخوَيننةوة، رةرموو كاك شَيروان

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ية ذمارةي ياسـايي لـة ئةنـداماني    هةروةكو بةر َيزتان ئيشارةتتان ثَيدا ئةمة ثَيويست بة ثرؤذة بر يارَيكة، بؤ
ثةرلــةمان ثرؤذةيــةكيان ئامــادة كــردووة، ئــةو ئةندامــة بةر َيزانــةي كــة ئيمزايــان لةســةر ثرؤذةكــة كــردووة  

 :بةر َيزان
 .كريم حبري عبداهلل -1
 .شَيروان ناصح حيدري -9
 .جامباز طارق -3
 .عةوني بةزاز -9
 .رؤذان دزةيي.د -5
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 .خليل ابراهيم حممد -6
 .شان عبداهلل زةنطةنةثخ -2
 .رمضانناصح غيتور . د -8
 .رتاح عبداهلل نقشبندي -2

 .شَيخ اهلل ابراهيم شَيخ اهلل -10
 :ئةو بةر َيزانة ئةو ثرؤذةيان ثَيشكةش كردووة، ئَيستاش ثرؤذةكة بة زماني كوردي دةخوَينمةوة

 1002بؤ ساَلي )    ( ثرؤذةي بر ياري ذمارة 
ي هـةموار كـراو، سـةرؤكي    9005سـاَلي  ( 1)ي ياساي سةرؤكايةتي هةرَيم ذمارة بةدةر لة حوكمةكان: يةكةم

عَيراق دةسةاَلتي ثَي دةدرَيت بؤ دياري كردني رؤذي هةَلبذاردنـةكاني خـولي سـَييةمي     -هةرَيمي كوردستان 
ني عَيــراق بانطهَيشــت كــردن بــؤ هةَلبذاردنــةكان دواي دابــني كردنــي ثَيداويســتيةكا -ثةرلــةماني كوردســتان 

 .ثرؤسةي هةَلبذاردن لة اليةن كؤمسيؤني بااَلي هةَلبذاردنةكانةوة
 .اليةنة ثةيوةنديدارةكان لةسةريانة حوكمةكاني ئةم بر يارة جَي بةجَي بكةن: دووةم

ــَييةم ــائيعي       : س ــةرمي وةق ــةي ر ــة رؤذنام ــت و ل ــةجَي دةكرَي ــَي ب ــواندنيةوة ج ــة رؤذي دةرض ــارة ل ــةم بر ي ئ
 .ةكوردستان باَلو دةكرَيتةو

 هؤكارةكاني دةرضووني ئةم بر يارة
لةبةر ئةوةي كؤمسيؤني بااَلي سةربةخؤي هةَلبذاردنةكان بؤي نةكرا بؤ ئةجنامداني هةَلبذاردنةكـة بـةثَيي   
ثَيوةرة نَيودةوَلةتيةكان لة ماوةي دياري كراويدا، كة بووة هؤي بةسةر ضووني ئـةو ماوةيـة بـة ياسـا ديـاري      

 .ةرؤكي هةرَيم بؤ ئةجنامداني هةَلبذاردنةكة، بؤية ئةم بر يارةمان دةركردكراوة بؤ بانطهَيشت كردني س
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .عةرةبيةكةي خبوَينةوة
 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ئَيستا دةقي بر يارةكة بة زماني عةرةبي دةخوَينمةوة

 
 9002لسنة )   ( مشروع قرار 

املعـدل، خيـول رئـيس اقلـيم كوردسـتان       9005لسـنة  ( 1)استثناءًا من احكام قانون رئاسة االقليم رقـم  : اواًل
العـراق والـدعوة اليهـا بعـد اسـتكمال       -العراق بتحديد موعد اجراء انتخابات الدورة الثالثة لربملان كوردسـتان  

 .املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات مستلزمات العملية االنتخابية
 .على اجلهات ذات العالقة تنفيذ احكام هذا القرار: ثانيا
 (.وقائع كوردستان)ينفذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ اصداره وينشر يف اجلريدة الرمسية : ثالثًا



 319 

 االسباب املوجبة
الجـراء  ت خابـا نظرًا لتعذر توفري املستلزمات االساسية املالية والفنية واالدارية للمفوضية العليا املسـتقلة لالنت 

االنتخابات وفقًا للمعايري الدولية يف موعـدها احملـدد والـيت ادت اىل جتـاوز املـدة احملـددة قانونـا لـدعوة رئـيس          
 .االقليم الجرائها، فقد شرع هذا القرار

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةمان دةكـةم، بـؤ ئـةوةي    زؤر سوثاس، ئةو ثرؤذة بر يارة ئاراستةي ليذنةي ياسايي و ئةنداماني بةر َيزي ثةرل

 .بةياني يةكالي بكةينةوةو دةنطي بؤ بدةين، زؤر سوثاستان دةكةم
بةخَيرهاتين رَيكخراوي خؤر دةكةين كة ئَيستا طةيشنت لة سةرةوة، زؤر بـةخَير بـَين سةرضـاو، كـار دةكـةن      

ؤي ناردووم و سوثاسـي  بؤ مايف ئاررةتان و ذنان و دةوري بااَلي بينيوة، وةكو بؤ من نووسراوةو نازناز خان ب
دةكةم، بةخَير بَين هةمووتان سةرضاو، كاك ناصح ناويان رؤذة، يان خؤرة، كاك كةمال دةَلَيت رؤذة، منـين  
دةَلَيم خؤرة، لةبةر ئةوةي وا نووسـراوة، بـة هـةردوو نـاوي بـةخَير بـَين، موشـكيلة نييـة، خـاَلي سـَييةم لـة            

ري ياسـاي هةَلبـذاردني ئةجنومـةني  ثارَيزطاكـاني هـةرَيمي      بةرنامةي كارمان خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشـنيا 
 .عَيراق –كوردستان 

ديارة ئةو ثرؤذةية دوورو درَيذة، بؤ ئةوةي وةختمان نةضَيت يةكسـةر ئاراسـتةي ليذنـةي ياسـايي و نـاوخؤ      
هاوبةشـي  ئةنداماني بةر َيزي ثةرلةمان دةكةم، ئومَيد دةكةم ديراسة  بكرَيت و ئةطةر بكـرَينت راثـؤرتَيكي   

هةردوو ليذنةكة ئامادة بكرَينت، ئةندامانين ديراسةتي بكا  خؤيان حازر بكـةن بـؤ رؤذي طيتتوطـؤ كـردن،     
 .سوثاستان دةكةم

 .بةردةوامبوون لةسةر طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي ثارَيزطاكاني هةرَيم/ خاَلي ضوارةم لة بةرنامةي كار
ئيجازةم بدةن بـرادةران، ئامـاذة بـةوة بكـةم جـارَيكي تـر        ثَين ئةوةي دةست ثَي بكةين كاك شَيروان ئةطةر

ئةو رؤذةي كة دواماخنست، هؤي دواخستين كؤبوونةوةكةو طيتتوطؤيةكة لةسةر ضي بوو؟ تةنيا شت هؤكاري 
دواخستين ثرؤذةكة ئَيوة بوون، كةسي تر نـةبوو، نـة لـة ثشـتمانةوة كةسـَيك هةيـة داوامـان لـَي بكـاتن، نـة           

ر كـردووين، نـة كةسـَيكين غـةيري ئَيـوة بتـوانَينت رشـار بكاتـة سـةر سـةرؤكايةتي           كةسَيكين رشاري لةسة
ثةرلةمان، نة لة ثشتةوةش كةس ثَيمان دةَلَينت، نة ضاوةر وان دةكةين كةسَيك دةست نيشاني سياسةمتان بؤ 

وةو بةرامبـةر  بكاتن، ئَيمة لَيرة ثابةندين بة بةرنامةي كارمان، بةو سوَيندةي كة خواردمان بةرامبةر بة ئَي
بة خةَلك ثابةندين بةوة، تةنيا بةوةش ثابةندين، طوَين لة هةموو كةسَيك دةطرين، هةر شـتَيك بـة هةنـد    
بزانني، لـة بةرذةوةنـدي طـةل بـزانني، تـةنيا بـةوة رةرتـار دةكـةين، ئَيـوة لَيـرة لةبـةر ئـةوةي رةخنةيـةكي              

ار نـني و وةزيـري نـاوخؤ لَيـرة نييـة، تـةنيا       زؤرتان طر ، كة ثرؤذة ياسـايةكة نةطةيشـتؤتة دةسـتتان، ئاطـاد    
لةبةر ئةو سةبةبة طومت نة يةك و دوو هـةموو ئةوانـةي قسـةيان كـرد زؤربـةيان ئاماذةيـان بـةوة كـرد، كـة          
ئةمة ثرؤذةيةكي تازة  ئيعتيبار دةكرَيت، راثؤرتةكان تةوحيد كراون و طؤر انكاري زؤر كـراوة، ئاطـادار نـني،    

تر لة ضوار، ثَينج ئةنـدامين طوتيـان دةبَيـت وةزيـري نـاوخؤ لَيـرة بَيـت، لةبـةر         ديراسةمتان نةكردووة، زيا
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ئةوة ئَيمة سةرؤكايةتي لة نَيوان خؤماندا طومتان ئةو بؤضوونانة ثةسندن، بؤية دواماخنست، هيض هؤيـةكي  
ي يةكـةم  تر نةبووة لة دواخستنةكةي، ئَيستاكةش دةست ثَي دةكةينةوة، داوا لة ليذنةي ياسايي دةكـةم خـالَ  

زؤر موناقةشةي لةسةر كرا، دةكـرَينت ئةطـةر ثوختـةي ئـةو موناقةشـةية خبةينـة روو، بـؤ ئـةوةي يـةكالي          
بكةينةوة، رةرموو، بؤ خوَيندنةوةي خاَلي يةكـةم و دووةم، راسـتة ليذنـةي نـاوخؤي تَيـدا نـةبوو، بـةاَلم بـؤ         

 .ا بَينت، رةرمووثرؤذةي ياساي ئةجنومةني ثارَيزطاكان دةبَيت ليذنةي ناوخؤشي تَيد
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 العراق_مشروع قانون احملافظات ألقليم كوردستان

 الفصل االول
 التعاريف

 : املادة االوىل 
 :يقصد بالتعابري اآلتية املعاني املبينة ازائها ألغراض هذا القانون

 .اقالعر -إقليم كوردستان : األقليم: اواًل
 .العراق -برملان كوردستان : الربملان: ثانيًا
 .جملس وزراء األقليم: جملس الوزراء: ثالثًا
 .وزارة الداخلية لألقليم: الوزارة: رابعًا

 .وزير الداخلية لألقليم: الوزير: خامسًا
 .وحدة أدارية ضمن حدودها اجلغرافية وتتكون من اقضية ونواحي وقرى: احملافظة: سادسًا
 .احملافظة، القضاء، الناحية -الوحدة األدارية : سابعًا
 .احملافظ، القائمقام، مدير الناحية -رئيس الوحدة األدارية : ثامناًًً
 .جملس احملافظة: اجمللس: تاسعًا

 .اجمللس احمللي للقضاء، اجمللس احمللي للناحية: اجمللس احمللي: عاشرًا
 .جمالس الوحدات االدارية: اجملالس: حادي عشر

 .جمموعة املساكن اليت ال يقل عدد نفوسها عن مائة نسمة: القرية: اني عشرث
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 كاك هيوا رةرموو نوقتةي نيزاميت ضية؟
 
 
 

 :بةر َيز هيوا صابر ا د
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ياسـاي خوَيندنـةوةي لـة    ثرسيارَيكم لة جةنابتان هةبوو، ئايـا دةكرَيـت بـةطوَيرةي ثـةير ةوي نـاوخؤ ثـرؤذة       

ثةرلةمان بؤ نةكرَيت ئاراستةي ليذنة ثةيوةنديدارةكان بكرَيت؟ وةاَلمي ئةم ثرسيارةم بدةنةوة، سوثاسـتان  
 .دةكةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ثرؤذة ياساي ضي؟ تَي نةطةيشتم
 :بةر َيز هيوا صابر ا د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دنـةوةي بـؤ نـةكرا لـة ثةرلـةمان ياسـاي ئةجنومـةني ثارَيزطاكـان لـة هـةرَيمي           ئةم ثرؤذة ياسـايةي كـة خوَين  

كوردستان ئاراستةي ليذنة ثةيوةنديدارةكان كرا، ئايا نابَيت خوَيندنةوةي بؤ بكرَيت؟ ئايا كـةمي كـا  رَيطـا    
 بةوة دةدا  ئَيمة ئةو سنوورة بةزَينني؟

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مان كردووة، خوَيندنةوة بؤ ئيعالن كردنة، كة دةَلَيني خوَيندنةوةي يةكـةم بـؤ   ئَيمة ثَيشرت ضةندين جار وا
ئيعالن كردنة، ضةندين جارين ثرؤذةي وا دوورو درَيذ هاتؤتة ثيََشةوة بة موارةقةتي هةمووتان وامان لـَي  

ةشـة نييـة،   كردووة، ئاراستةي ليذنةكامنان كردووة، ئاراستةي ئةنداماني ثةرلـةمامنان كـردووة، ئةمـة موناق   
دواتر لة رؤذي موناقةشةدا هةم خاَل بـة خـاَل دةخوَيندرَيتـةوة، هـةم رةئـي ليذنـةكان لةسـةري، هـةم ئَيـوة          
خؤتان حازر كردووة بؤي، بؤ ئةوةي وةختمان لة دةست نةضَيت، ئةوة يةكةم جارين نيية، هةشت، نؤ جار 

دةيويسـت بـةالي كـةمي ضـل دةقيقـة تـةرخان       بةو شَيوةية ثرؤذة ئةطةر زؤرو درَيذ بوو بَي، ئةطةرنا ئَيستا 
 .بكةين، بؤ ئةوةي بة كوردي و عةرةبيةكةي خبوَيندرَيتةوة، تةواوي بكةين

 :بةر َيز اخر مجال انور

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 ثرؤذةي ياساي ثاريزطاكاني هةرَيمي كوردستان ـ عَيراق

 بةشي يةكةم
 ثَيناسةكان

 :ماددةي يةكةم
 .نةي خوارةوة ماناكاني بةرامبةريانة بؤ مةبةسس ئةم ياسايةمةبةست لةم زاراوا

 .هةرَيمي كوردستان ـ عَيراق: هةرَيم: يةكةم
 .ثةرلةمانس كوردستان ـ عَيراق: ثةرلةمان: دووةم

 .ئةجنومةني وةزيراني هةرَيم: ئةجنومةنس وةزيران: سَييةم
 .وةزارةتي ناوخؤي هةرَيم: وةزارة : ضوارةم
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 .وةزيري ناوخؤي هةرَيم: وةزير: ثَينجةم
 .يةكةيةكي كارطَير يية لةناو سنووري جوطراريداو لة قةزاو ناحيةو طوند ثَيكدَي: ثارَيزطا: شةشةم

 .ثارَيزطا، قةزا، ناحية: يةكةي كارطريي :حةوتةم
 .ثارَيزطار، قاميقام، بةرَيوةبةري ناحية: سةرؤكي يةكةي كارطري يي: هةشتةم

 .ي ثارَيزطائةجنومةن: ئةجنومةن: نؤيةم
 .ئةجنومةني خؤجَييةتي قةزا، ئةجنومةني خؤجَييةتي ناحية: ئةجنومةني خؤجَييةتي: دةيةم

 .ئةجنومةنةكاني يةكة كارطَير ييةكان: ئةجنومةنةكان: يازدةم
 .سةد كةس كةمرت نةبَيت( 100)لة  كؤمةَلَيك ماَلة كة ذمارةي دانيشتوانس(: دَي)طوند : دوازدةم

 :رلةمانبةر َيز سةرؤكي ثة

زؤر سوثاس، ئةو ماددةية بر طةكاني زؤر موناقةشة كرا، ئةوةي كـة زؤرتـرين قسـة لةسـةر طوندةكـة كـرا بـوو، ذمـارةي طونـد،          
ئَيمة لةو نَيوانةدا كة داماخنست تا ئةمر ؤ بامسان كردووة لةطةَل هني و ئةوانة، رةئيةك هةيـة بـؤ ئـةوةي يـةكالي بكةينـةوة،      

، ئــةو رةقــةرةي دوازدة هــةر ئيلغــا بكــةين، ئةطــةر ئيلغامــان كــرد ئــةو موناقةشــةمشان لــة كــؤَل  لةســةر ئــةوة زؤر رانةوةســتني
دةبَيتةوة، يـان ثَيويسـت ناكـاتن دةسـت نيشـاني ذمـارةي دانيشـتوان ديـاري بكرَيـت، مـن ئـةو ثَيشـنيارة كـة لـة اليـةن ليذنـةي                 

لة ماددةي يةكةم دةست نيشاني ئةوة دةكاتن طوند  هاوبةشةوة هاتووة بؤ سةرؤكايةتي دةخيةمة دةنطدانةوة، رةقةرةي دوازدة
ضية؟ ذمارةي ضةندة؟ زؤر طيتتوطؤي لةسةر كرا، هةندَيك طوتيان دةبَيـت ذمـارةي كـةمرت بَيـت، هةنـدَيك طوتيـان زيـاتر بَيـت،         

ة، تةحصـيل  ثَيشنياري تازةي هةردوو ليذنةي ياسايي و ناوخؤ كـة ئـةو رةقةرةيـة هـةر ئيلغـا بكـرَينت و نـةمَينَيت لـة ماددةكـ         
حاصلة تةعامول لةطةَل طوند دةكرَينت بةو شتةي كة ئَيستا هةية، بةو مةنتيقةي كة ئَيسـتا هةيـة، ثَيويسـت ناكـا  تـؤ خـؤ        

 .خبةيتة هينَيكةوة بَلَيي ئةوةندة، سبةييَن كةمرت بَينت، يان زياتر بَينت ضي بكةين، بةَلَي كوَيستان خان
 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 
من ثَيمواية هةر ذمارةكة البربَيت، ضونكة نـاوي طونـد دوايـي هـاتووة، خـؤ دةبَيـت هـةبَي لـة تةعرييتـةكان،          

 .يةعين هةر ذمارةكة نةمَينَيت، يةعين تةعرييتةكة مبَينَيت بةبَي ذمارةكة، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رةرموو كاك ئاخر ،(جمموعة مساكن)ضي بَلَيني، بَلَيني 
 :بةر َيز اخر مجال انور

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من وةكو ئةنـدامَيكي ليذنـةي نـاوخؤ ثَيموايـة طونـد هـةبَي و ناويشـي هـةبَي، لةبـةر ئـةوةي كوردسـتان كـة             
 طوند لة كوردستان وَيران كراوةو تا ئَيستا( 9500)تةعريف دةكرَيت كاوَل و وَيراني دةكرَيت باسي طوندة، 

ي ئـةو طوندانـة ئـاوةدان نةكراوةتـةوة، ئـةوة لـة قـانون نـاوي طونـد بَيـت شـتَيكي زؤر باشــة،            %20، %80لـة  
نــةي تةحديــد ، جــا ئــةو خَيزا(طونــد لــة كؤمــةَلَيك خَيــزان ثَيكهــاتووة)ثَيشنيارَيكيشــم هةيــة هــةروا بَلــَيني 

 .نةكةين ضةندة؟ سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .اميية ئاطا  لَي بَيتنازناز خان نوقتةي نيز
 :بةر َيز نازناز حممد عبدالقادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة لة تةعاريف، تةعرييتي وشة ناكةين بةثَيي ثسـثؤر يةتةكةي خـؤي، ئَيمـة نـة تـةعرييتي موحارـةزةمان       

ةَلـَيني  كردووة، نة هي شارمان كردووة، طوندين هيض ثَيويست ناكا ، تةعاريف بؤ كـور  كردنةوةيـة، كـة د   
ئةجنومةني وةزيران، يان ئيقليم تةعرييتي ئةوة دةكةين، بؤ ئةوةي ئةو دوورو درَيذيية دووبارة نةبَيتـةوة،  
طوند وشةيةكة نة دوورو درَيذة، نة هيض، ثَيويست ناكا  لةوَي تةعرييتي بكةين، ئةطةر تةعرييتيشي بكةين 

ةناو كةوانـةدا، نـةوةك بـؤ ئَيمـة نييـة لـةناو       لةو الثةرةي كة هاتووة لةناو تَيكسـتةكةدا تـةعرييتي بكـةين لـ    
تةعرييتدا تةعرييتي شتَيك بكةين كة ثَيويست ناكا ، بؤية ئَيمة بةر اسس طوند زيادة هـةر نابَيـت تـةعريف    

 .هتد، سوثاس.........بكرَيت، ئةطةر وا بَيت دةبَيت تةعرييتي زؤر وشة بكرَيت وةكو شارو ثارَيزطاو 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

َيمة بؤ ئةوة بوو ئيقترياحةكة زؤر موناقةشة نةكةين، يةعين ئةطةر دةرطا بكةينةوة بؤ موناقةشة، با كاك ئ
 .عةوني تةوزيح بدا  رةرموو

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .خوشك و براياني ئةنداماني ثةرلةمان
ئةو وشةيةي كة ئيستيعمال دةكرَيـت زؤر جـار دووبـارة     مةبةست لة تةعريف لة ماددةكاني قانوني كة دَيت

كرا بَيت لةناو مةتين قانونةكة، بةاَلم ئةطةر موالحةزةي ثرؤذةكةي بكةين هةر ناوي طونـدي ئيتاَلقـةن لـة    
 .قانونةكة نةهاتية، لةبةر ئةوةي زيادة البدرَيت، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اك عـةوني باسـي كـرد، دوو كةسـين قسـةي بكـاتن ثَيـي وا بَيـت كـة          ئَيستا حوجةتي ئةوةي البردنةكـةي كـ  

 .ة دةنطدانةوة، كاك رةتاح رةرموودةبَيت ال نةبرَيت، بؤ ئةوةي بيخةين
 :بةر َيز رتاح عبداهلل نقشبةندي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةسـةر دَيهـا     من ثَيم باشة وشةي طوند مبَينَيت، ضـونكة بـة حةقيقـة  كوردسـتاني ئَيمـة زؤربـةي ذيـاني       

بووةو شؤر شةكانيشمان هةمووي بة دَيها  ذياوة، لةبةر ئةوةي وشةي طوند مـن بـة شـتَيكي زةروري دةزامن،    
ثَيمواية واجيبة ئةو وشةية مبَينَيت، جـا ئةطـةر عـةدةدي نيتـوس و سـوكاني دَي ديـاري بكرَيـت، يـان ديـاري          

ت، ضونكة دَيها  بؤ ئَيمة سةنطةرَيك بووة بؤ هةموو نةكرَيت موشكيلة نيية، بةاَلم بووني دَي زةرورة مبَينَي
 .شؤر شةكاني ئَيمة، لةطةَل رَيزمدا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .سوثاس، كاك عومسان رةرموو
 (:باني ماراني)عبداهلل قادر عثمانبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
َيـت، وةكـو نـاو ناكرَيـت نـاوي دَي نـةبَيت،       منين هةر هةمان رةئي كاك رةتاحم هةية، وةكـو نـاوي دَي مبَين  

يةعين ناوي طوند نةبَيت، يةعين ناوةكة هةبَيت لة ياسايةكة، بةاَلم ذمارةي دانيشتواني نة بة ماَل و نة بـة  
خَيزان ئةوة دياري نةكرَيت، ريعلةن ئةطةر طوند نةبَيت لة بةرنامةي كاري حكومة ، بؤية دةبَيت حيسـاب  

 .كرَيت بةناوبؤ طوندو الدَييةكان ب
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيستا دوو وجهة نةزةر  هةية يةكَيكيان ئةوةي كة كاك عةوني طوتي كة نةبَينت، ئةويرتيشيان كاك عومسـان  
و كاك رتاح باسيان كرد كة ئةهميةتي هةية، دوو رةئية يان هةبَينت، يان نةبَينت، لة بر طةي شةشدا هـاتووة  

ية لة وةحـدةي ئيـداري لـة ضوارضـَيوةي حـدودي خـؤي ثَيـك دَيـنت لـة قـةزاو ناحيـةو            ثارَيزطا بريت)دةَلَيت 
، كة ئةوة هةية بةسة، مادام ناوي هاتووة راستيةكةي من نةمدي بوو، ئينتيباهم نةكرد بـوو، كةواتـة   (طوند

وة، كـاك  لةوَي ناويشي نةية  لَيرة ناوي هاتووة، كةواتة رةقةرةي دوازدة بؤ نةهَيشـتين دةخيةمـة دةنطدانـة   
 .كةريم رةرموو

 
 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ياسايةكة ياساي ثارَيزطاية، كة تةعرييتي ثارَيزطـا دةكرَيـت دةَلَيـت ثارَيزطـا ثَيكهـاتووة لـة قـةزاو ناحيـةو لـة          

ةزاش ثَيكهـاتووة  طوند، دةبَيت تةعريف بكرَيت كة قةزا ضية؟ ناحية ضية؟ طوندين ضية؟ دةبَيت بَلَيني قـ 
لة كؤمـةَلَيك ناحيـة، ناحيـةش ثَيكهـاتووة لـة كؤمـةَلَيك طونـد، طونـدةكانين ثَيكهـاتووة لـة كؤمـةَلَيك مـاَل،             
دةبَيت تةعريف بكرَيت لة كؤمةَلَيك خَيزان ثَيكهاتووة، ضونكة ئةو قـانوني موحارةزاتـة، تـةنها ئـةوة نييـة      

 .سوثاس كة دووبارة بؤتةوة، يان دووبارة نةبؤتةوة، زؤر
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لَيرة طوتراوة قةزا ثَيك دَيت لة طوندو هني و ئةوانة، نةطوتراوة ئيعتياديية، ئةو شتةي كة لة بر طةي شةش 
ثارَيزطا بريتية لة وةحدةي ئيداري لة ضوارضَيوةي سنووري جوطرايف خؤي و ثَيك دَيـنت لـة   )هاتووة دةَلَيت 

, تةواوة، بؤية بر طةي دوازدة لة ماددةي يةكةم دةخةمة دةنطدانةوة بـؤ نـةماني،  ، ئةوة (قةزاو ناحيةو طوند
كَي لةطةَل ئةوةية البربَيت دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر    

ط رةقـةرةي  سوثاس، بةزؤرينةي دةنط بر طةي دوازدة البردرا، ثابةند بن بة دميوكراتية  بةزؤرينـةي دةنـ  
دوازدة البردرا رةئيةكةتان ثةسندةو موحتةرةمة كة ئةوةي دةَلَيت مبَينَيتةوة، بةاَلم قـةراري زؤرينةيـة كـة    
البضَينت بةو تةرسرياتانةي كة كردمان، دةمَينَيتـةوة مـاددةي يـةك كـة زؤر موناقةشـةي لةسـةر كـرا، ئَيسـتا         
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ةزةي نييــة لةســةر مــاددةي يةكــةم دةخيةمــة جــةنابي وةزيــرين لَيرةيــة، ئةطــةر جــةنابي وةزيــر ض موالحــ 
دةنطدانةوة، كَي لةطةَل مـاددةي يةكـة بـةو يـازدة رةقـةرةي كـة موناقةشـة كـرا دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر            
سوثاس، كَي لةطةَلدا نييـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بةزؤرينـةي دةنـط وةرطـريا، تكايـة مـاددةي           

 .دووةم
 :زبةر َيز عوني كمال سعيد بزا

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

حيدد هذا القانون صالحيات ومسؤوليات اجملالس ورؤسائها واعضـائها لرتسـيخ مبـدأ الالمركزيـة     : املادة الثانية
يف توزيــع الســلطات وحتســني ايصــال اخلــدمات العامــة اىل املــواطنني واحملافظــة علــى حقــوق ومصــاو اجملتمــع  

 .القليميف ا  وتطوير ادارة الوحدات األدارية
 :بةر َيز اخر مجال انور

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةم ياساية دةستةآل  و بةرثرسيةتي ئةجنومةنةكان و سةرؤكةكانيان دةستنيشان دةكا  بـؤ  : ماددةي دووةم
ثتةوكردني ثرنسيثي ناسةنتةري لة دابةشـكردني دةسـتةآلتةكان و ضـاك كردنـي طةيانـدني خزمـةتطوزاري       

و ثاراستين مارةكان و بةرذةوةندييةكاني كؤمةَلطاو ثةرةثَيداني يةكة كارطَير ييةكان لة  طشس بؤ هاووآلتيان
 .هةرَيم

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ئَيمة لةطةَل دةقي ماددةكةين و هيض موالحةزةمان نيية، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .طةر كةس موناقةشةي لةسةر نيية، بةَلَي سؤزان خانماددةيةكي مةبدةئيية، ئة
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ناسةنتةري وشةيةكي تازةية زؤر نامؤية، خةَلك لَير انـةهاتووة، ئةطـةر بكرَيـت بـة المةركةزيـة  خـةَلكين       

ةو وشـةي ثرنسـيثي المةركةزيـة  لـة     باشرت لَيي تَي دةطا ، بؤ ئةوةي هيض تةرسريَيكي تري بؤ نـةكرَيت، ئـ  
 .جياتي ناسةنتةري، ئةوةي كة ئةوان نووسيوويانة، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .عةرةبيةكة لةالمان ئةساسة، كورديةكة دواَيي ضي لةسةر رَيكةوتني لةطةَلي، كاك ئيحسان رةرموو
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 :بةر َيز احسان عبداهلل قاسم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيوة بَيت بة تةسةوري ( االدارية)تةواو كردني مانايةكة ئةوة لَيرة هاتية ئةطةر كةليمةي المةركةزية  بؤ 

 .من باشرتو رَيكرتيشة، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزير ضي دةَلَيي
 :وةزيري ناوخؤ/ بةر َيز كريم سنجاري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ئيحسان دةكةممن تةئيدي قسةكةي كاك 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كاك ررسة  بةمين طو  بوو ثَيشرت دةبَيـت ئيدارةيةكـةي بكـرَينت، مـن بةر اسـس نةخمسـتة هينـةوة، بـةاَلم         
الالمركزيـة  )ئَيستاكة كة كاك ئيحسانين طوتي و وةزيرين هني دةكاتن، ئةو موقتةرةحـة هاتؤتـة ثَيشـةوة    

ــة ــةبيَ  (االداري ــةوةي وزوح ه ــؤ ئ ــة      ، ب ــة دةيكةين ــان باش ــةر ثَيت ــة، ئةط ــني و ئةوان ــةكرَيت و ه ــري ن نت تةرس
، بيخوَينةوة بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدان تكاية، ئـةو كةليمةيـة ئيزارـة بكـةين لةسـةر      (الالمركزية االدارية)

 .ثَيشنياري كاك ئيحسان و كاك ررسة  و تةئيدي وةزيرين دَيتة ثَيشةوة
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 
حيدد هذا القانون صالحيات ومسؤوليات اجملالس ورؤسائها واعضـائها لرتسـيخ مبـدأ الالمركزيـة     : املادة الثانية

االداريــة يف توزيــع الســلطات وحتســني ايصــال اخلــدمات العامــة اىل املــواطنني واحملافظــة علــى حقــوق ومصــاو 
 .االقليم اجملتمع وتطوير ادارة الوحدات األدارية يف

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نييـة، زؤر سـوثاس، بـة    

 .كؤي دةنط وةرطريا، تكاية ماددةي دواتر
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

داريًا اىل حمافظات واحملافظات اىل اقضية واألقضية اىل نـواحي وتكـون لكـل وحـدة     يقسم األقليم ا: املادة الثالثة
 .ادارية شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة ضمن ميزانية احملافظة

 
 

 :بةر َيز اخر مجال انور
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

و ثارَيزطاكانين بؤ قـةزاش، بـؤ   هةرَيم لة رووي كارطَير ييةوة دابةش دةكرَي بؤ ثارَيزطاكان : ماددةي سَييةم
ناحيةو هةريةك لـة يةكـة كارطَير ييـةكان كةسـايةتي مةعنـةوي و زميـةتي دارايـي سـةربةخؤي دةبـَي لـةناو           

 .بودجةي ثارَيزطادا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةو ماددةيةش مةباديئة، باوةر  ناكةم كةس خـياليف لةسـةر هـةبَيت، كـةس خـياليف هةيـة؟ رـةرموو سـؤزان         
 .انخ

 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لَيرةدا حةقي خؤيةتي باسي ئةوة بكةيتةوة، ناحيةكانين طوندي لَي دةكةوَيتةوة، ضونكة ئَيمة ئةجنومةني 

 .طوندةكانيشمان هةية، لَيرة باست نةكردووة، باس نةكراوة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زميةي مالي طونـدي نـازامن ضـؤن دةبـَينت؟ ئـةوة نـاكرَينت،       ( عنوية وذمة ماليةشخصية م)ئاخر لَيرة دةَلَيت 
 .كاك عومةر رةرموو

 :بةر َيز عمر عبدالر ن علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .هةمان قسةم هةبوو

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية، باشة ئةو ماددةية دةخةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤ
 .زؤر سوثاس، بة كؤي دةنط وةرطريا، رةسَلي دووةم ماددةي ضوارةم

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 الفصل الثاني
 جملس احملافظة واختصاصاته -اواًل

مخســة ( 95)ة، ويتكــون مــن يشــكل جملــس احملافظــة عــن طريــق األنتخابــات العامــة املباشــر : املــادة الرابعــة 
( 500000)مــائيت الــف نســمة ملــازاد عــن  ( 900000)وعشــرين عضــوًا ويضــاف الــيهم عضــو واحــد لكــل   

% 30مخسمائة الف نسمة حسب احدة األحصائيات املعتمدة على ان اليقل نسبة لثيل النساء يف اجمللس عـن  
 .من عدد اعضاءه
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 :بةر َيز اخر مجال انور

 .لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر

 بةشي دووةم
 ئةجنومةني ثارَيزطاو تايبةمتةندييةكاني/ يةكةم

ئةنـدام  ( 95)ئةجنومةني ثارَيزطـا لـة رَيطـةي هةَلبـذاردني راسـتةوخؤوة دادةمـةزري و لـة        : ماددةي ضوارةم
ثَيـنج سـةد هـةزار    ( 500000)دووسةد هةزار كةس لةوانةي زياد دةبـن لـة   ( 900000)ثَيكدي و بؤ هةر 

كي دةخرَيتة سةر بةثَيي نوَيرتين سةرذمَيري باوةر  ثَيكراو، بةمةرجَيك رَيـذةي نوَينةرايـةتي   كةس ئةندامَي
 .ي ذمارةي ئةنداماني كةمرت نةبَي%(30)ئاررة  لة ئةجنومةندا لة 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
شدا، كاك َيراقيئةطةر كةس قسةي نيية، ئةوةش مةبدةئَيكة لة قانوني موحارةزاتة بة عام هاتووة، لة هي ع

 .رةمةزان رةرموو
 :رضا رمضان عبدالرمحن حممد.دبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كة هةر بيسـت هـةزار كةسـة مـةعقول     (500)وابزامن لة رووي ذمَيريارييةوة غةَلةتَيكي تَيدا هةية، ضونكة 

حيســابية كــة كــراوة، نييــة ئــةوةي ســةروو ثَيــنج ســةدةكة بــة دوو ســةد هــةزار كــةس، ئــةوةيان هةَلةيــةكي 
 .ثَيويستة راست بكرَيتةوة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .عةرو، ئَيستا بؤ  شةرح دةكا ، رةرموو كاك جةعيتةر
 :معروف مصطفىبةر َيز جعيتر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وةية، لة عةرةبيةكة بة باشي هاتووة، بةاَلم لـة كورديةكـة غةَلـة  نووسـراوة، ئةطـةر ضـاك بكرَيـت بـةو شـيَ         

ئةطــةر ســةيري عــةرةبي و كورديةكــة بكــةين جياوازييــةكيان هةيــة لــة جيــاتي دوو ســةد هــةزار كةســةكة    
بنووسرَيت ئةندامَيك دةخرَيتة سةر بؤ دوو سةد هةزار كةس وةكو عةرةبيةكةي لَي بكرَيت، لـة كورديةكـة   

 .وا نةنووسراوة، سةيري عةرةبي و كورديةكة بكة وةكو يةك نيية
 :ي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك

 .كاك شَيروان رةرموو
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 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةنيسبة  ئةو عةدةدةي كة هاتية ئـةو ثَيـوةرة وةرطريايـة عـةدةدي نسـمةي موحارةزةكانـة وةرطريايـة، كـة         

ارَيك يـةك ئةنـدامي   رةنطة هيض موحارةزةيةك لة ثَينج سةد هةزار كةمرت نةبَيت، بؤية هةر دوو سـةد هـةز  
 .ئةجنومةن زياد دةكا ، ئةمة يةك

رةنطة ئةو نيسبةتة بةنيسبة  قةزاو ناحيةكان نةهاتبَيت، ئَيمة با هةر لة ئَيستاوة تةسبيس بكـةين لةبـةر   
ئةوةي قةزاو ناحيةكان هاوسةنط نني لة رووي ذمارةي دانيشتوانييةوة، قةزا هةية سي هةزار كةسـة، قـةزا   

هةزار كةسة، بؤية تةنها ئةو ثرةنسيثة لةناو مةجليسي موحارةزة هاتييـة، لـةناو قـةزاو    هةية سةدو بيست 
 .ناحيةكاندا نةهاتووة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بؤ زياتر ئةوةي كاك رةمةزان، كاك شَيروان هةر ئةجنومةني موحارةزةيةك لة بيست و ثَيـنج كـةمرت نييـة،    
ن زياتر بوو نيتوسةكةي، بؤ هـةر سـةد، دوو سـةد هـةزار كةسـَيكي      بيست و ثَينجي هةية، ئةطةر لة نيو مليؤ

تازة مةقعةدَيك زياد دةبَيت، ئةوة مةقصةدي لةوة داية، يةعين بـةثَيي ئيحصـائياتي دوايـي، بـؤ ئةوةيـة لـة       
 .بيست و ثَينج كةمرت نيية، دواترين هةر دوو سةد هةزارَيك مةقعةدَيك زياد دةبَيت

 :مد رضارمضان عبدالرمحن حم.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة دةزانني هيض ثارَيزطايةك لة ثَينج سةد هةزار كةمرت نيية، كةواتة دايدةنَيني هةر ضةند سةد كةسَيك، 
ضــةند هــةزار كةســَيك نوَينــةرَيكي هةيــة، بــة ثَيــنج ســةد لةســةر بيســت و ثَيــنج هــةر بيســت هــةزار كــةس  

ةكة دةيكةية دوو سةد هةزار كةس، يةعين بؤ بيسـس ئـةوة بـؤ ئيزارـةي     نوَينةرَيكي بؤ دانراوة، بؤ لة ئيزار
دةكا ، مةرروزة ئَيمة دانَيني بة ضةند هةزار كةس نوَينةرَيكي هةية، ئةوةش زياد بكرَيت بـةثَيي عـةدةدي   

 .خةَلكةكة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةَلَيي كاك شَيروان
 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .ي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك
بةو حيسابةي كة دكتؤر رةمـةزان دةيكـا  مانـاي وايـة عـةدةدي ئةنـداماني ئةجنومـةني ثارَيزطاكـان رةنطـة          

 .بطاتة ضل و ثةجنا، مومكينة زياترين
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةو بيست و ثَينجة دانراوة كة حـةددي ئـةدنا بـؤ ئـةوةي بةالنصـَيك رابطـري، رةنطـة زؤر كـةمرتين بـَينت          
نابَيت لة بيست و ثَينج كةمرت بَيت، بةاَلم زياتر بوو مةسةلةن ئةجنومةني ثارَيزطاي موسَل، يان سلَيماني لة 
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نيو مليؤني يةكةم بيست و ثَينجة، لة نيو مليؤني دووةم دوو سةد هةزارةكان هـةر يةكـة مومكينـة دةطاتـة     
ةكاتـة ضـل و ثَينجـين، جـةنابي     بيست و حةو  و بيسـت و هةشـت، بـةاَلم بـةو حيسـابةي جـةنابت بَيـت د       

 .وةزير رةئيت هةية
 :وةزيري ناوخؤ/ بةر َيز كريم سنجاري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .من تةئيدي ئةو بر طةية دةكةم وةكو خؤي هاتووة، تةئيدي بر طةكة دةكةم وةكو ضؤن هاتووة لة قانونةكة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سس، ئةطةر ئيجازة هةبَيت، ئـةوة قـانوني ئةجنومـةني ثارَيزطايـة، ئـةو      من خؤم يةك موالحةزةم هةية بةر ا

ية لَيـرة دةبَيـت بضـَيتة قـانوني هةَلبـذاردن، لَيـرة دابنـَيني مومكينـة قـانوني هةَلبذاردنةكـة بطؤر َيـت،            30%
ة ناكـا ،  مومكينة نةوعَيك بَيت، لَيرةوة تؤ هيين بكةيت، ثَيمواية ئةوة لَيرة زياد هاتووة، تةمسيلي مةر ئةك

ثةشيمان نابينـةوة، ئـةوة ئَيمـة لـة دةسـتووردا تةسـبيتمان كـردووة، موشـكيلة نييـة، ئـةو مارـة لـة قـانوني              
ثةرلةمامنان كردووة، بةاَلم لَيرة لة قانونةكةي هني بكـةين مانـاي وايـة زةرةري نييـة، بـةاَلم بـة هـةر حـاَل         

 .سةحيب دةكةمةوة، طلةيي مةكةن، كاك شَيروان رةرموو
 :ز شَيروان ناصح حيدريبةر َي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةم ياساية زؤر بر طة هةية ثةيوةندي بة ياساي هةَلبذاردني ئةجنومةني ثارَيزطاكان هةية، كة هاتينة سةري 
ئــةو بر طانــة رةنطــة ئيحالــةي ياســاي ديكــةي دةكــةين، لةبــةر ئــةوةي ياســاي تــر ئَيمــة بــةم دواييــة داماننــاو  

ك شس دووبارة هةية، بةاَلم بةنيسبة  رَيذةي ئاررةتان ئَيمة ثَيمان باشـة لـةو ياسـاية    هةستمان كرد هةندَي
 .وةكو خؤي مبَينَيتةوة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كةواتة من مجلةيةك ئيزارة دةكةم ئةطةر ئيجازة هةبَينت بة راوَيذ لةطةَل كاك ررسة ، لَيرة شتَيك ئيزارة 
بـؤ ئـةوةي   ( %30قوائم االنتخابات بشكل يضمن لثيل النساء يف اجمللس ومـا اليقـل عـن    على ان تنظم)بكةن 

يةكــة ئيزارــة دةكرَيــت، خــؤي تةحصــيل %30ئيشــارة  بكــرَينت تــةنزميي قــةوائيم نــةبَينت لَيــرة ضــؤن لــة 
 .حاصلة، بةاَلم كاك ررسة  باشرت دةزانَي صياغةكة تَيدا بَيت باشرتة، رةرموو كاك زانا

 (:زانا)خضرادر سعيد بةر َيز ق

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئـةوةي ثَيشــي جـةنابت ســةحبت كــردةوة، مـن وةريدةطرمــةوةو تةبـةناي دةكــةم، ضــونكة لـة ثــرؤذة ياســاي      
هةَلبذاردنةكة لة ماددةي هةشت لة بر طةي دووةم بة هةمان شَيوة هةية، ئيرت ئةو دووبارة بوونةوةية هـيض  

 .ة البربَيت، سوثاسثَيويست ناكا ، داواكارم لَير
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هةندَيك جار دووبارة تةئكيدة، بؤ ئةوةي دَلنيا بن كة طؤر انكاري نيية، خؤ  مةخة ئـةو زاوييـة كـاك زانـا،     
 .كاك زرار رةرموو

 
 :امنيطاهر  بةر َيز زرار

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
هــةر لــة ثَيــنج ســاَل، شــةش ســاَل جارَيــك ياســايةكانيان  بةر اســس ئــةو كؤمةَلطايانــةي كــة زؤر ثَيشــكةوتوون 

دةطؤر ن، خؤ بة ثَينج ساَلي ترين ذمارةي دانيشتواني ثارَيزطاكاني ئَيمة لة ثَينج مليؤن تَيثةر ناكا ، لةبةر 
ئةوةي هيض كَيشةيةك لَيرة دروست نابَيت ئةطةر وةك خؤي مبَينَيتةوة، زؤر سـوثاس، كـاك غـةرور رـةرموو     

 .مي هةيةنوقتةي نيزا
 :سعيد مةمخوري طاهربةر َيز غيتور 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
نوقتـــة نيزاميةكـــةي مـــن لةســـةر بـــةر َيوةبردني دانيشـــتنةكانة بةر اســـس، ئةطـــةر روخصـــة  هةيـــة حةقـــة ماددةكـــان كـــة   

كـردن بـة هـيض كةسـَيك      دةخوَيندرَيتةوة بَلَي كَي قسةي هةية، ناوةكان بنووسرَيتةوةو تؤمار بكرَيت، بةدةر لةوة حـةقي قسـة  
نةدرَيت، بةر اسس ئةطةر بةو شَيوةية بَينت ئَيمة بة ضةند دانيشتنين ئةو ياساية تـةواو نابَيـت و لـة ضـةندين دانيشـتين تـر       
ئةوة دووبارة بؤتةوة بة بـةر َيزمتان راطةيانـدووة كـة ئـةوة تـةنزيم بكرَيـت، هيـوادارم كـة بتوانرَيـت كـؤنرتؤلي ئـةوة بكـةن و             

 .ةو مةسةلةية بكةن، لةطةَل رَيزمداتةنزميي ئ
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

قســةكة  بةجَييــة ئينشــائةَلاَل دةبيــة ســةرؤكي ثةرلــةمان لــة مــن باشــرت بــةر َيوةي دةبــةيت، مــام خورشــيد   
 .رةرموو

 :بةر َيز خورشيد سليم شَيرة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ذنامةكانين وا لةسةرمان دةنووسن دةَلَين ناويان طؤر يـوةو  ئَيمة ناوي ئةجنومةمنان طؤر يوة بة ثةرلةمان، رؤ

هةر دةَلَين سةرؤكي ئةجنومةن و ئةجنومةني نيشتماني، ئَيستا برادةران لَيرة، خوشكان قسة دةكةن بة كـاك  
شــَيروانةوة هــةر دةَلــَين بــةر َيز ســةرؤكي ئةجنومــةن، جــا ئــةوة كؤتــايي ثــَي بَيــنني، هــةموو جةريــدةكان وا   

 .ةنووسنلةسةرمان د
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .هةتا لَير ادَين، قسةكة  بةجَييةو هةتا لَير ادَين من خؤشم ثَيموم خؤشة، رةرموو كاك شَيروان
 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ماددةكـة، بـؤ    ئَيستا ئةو صياغةمان ئامادة كردووة كـة لـة سـةرؤكايةتي بؤمـان هـا  رةبـس دةكـةين لةطـةلَ        
 .ئةوةي خبوَينينةوة بؤ بةر َيزان و ئةنداماني ثةرلةمان، رةرموو كاك عةوني

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مخسة وعشرين ( 95)يشكل جملس احملافظة عن طريق األنتخابات العامة املباشرة، ويتكون من : املادة الرابعة
مخسـمائة الـف   ( 500000)مـائيت الـف نسـمة ملـازاد عـن      ( 900000)و واحد لكل عضوًا ويضاف اليهم عض

نسمة حسب احدة األحصائيات املعتمدة على ان يكـون تنظـيم قـوائم املرشـحني بالشـكل الـذي يضـمن نسـبة         
 .من عدد اعضاءه% 30لثيل للنساء يف اجمللس التقل عن 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةكـــةين، باشـــة دةخيةمـــة دةنطدانـــةوة، كـــَي لةطـــةَل ئـــةو ماددةيـــة بـــةو  باشـــة ئـــةوة كورديةكـــةي ضـــاك د
طؤر انكاريةكةي دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بـة  

 .زؤرينةي دةنط وةرطريا، ماددةي ثَينجةم رةرموو
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
جملس احملافظة هو السلطة الرقابية ضمن احلدود االدارية للمحافظة وله حق اصدار القـرارات  : املادة اخلامسة

واالنظمة والتعليمات لتنظيم الشؤون االدارية واملالية يف احملافظـة ومـا ميكنهـا مـن االشـراف علـى ادارة شـؤون        
 .الدستور والقوانني النافذة يف االقليم احملافظة وفق مبدأ الالمركزية االدارية ووما ال يتعارض مع

 :بةر َيز اخر مجال انور

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةجنومةني ثارَيزطا دةسةآلتي ضـاودَيريية لـة نـاو سـنووري كـارطَير يي ثارَيزطـاداو مـايف ئـةوةي هةيـة بر يـارو           : ماددةي ثَينجةم
ري كـارطَير ي و دارايـي لـةناو سـنووري ثارَيزطـادا، تـاكو بتـوانَي كاروبـاري         ثَير ةوو رَينماييةكان دةربضوَييَن بؤ رَيكخستين كاروبا

ثارَيزطا هةَلسوورَيين بةثَيي ثرنسيثي نا سةنتةري بةر َيوةبردن بـة جـؤرَيكي وا كـة نـاكؤك نـةبَي لةطـةأل دةسـتوورو ياسـاكاني         
 .كارثَيكراو لة هةرَيمدا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ة لةسةري، رةرموو كاك عبدالر نغة كراوة، كةس قسةي هةيئةوةش ماددةيةكة باش صيا
 :رضا بةر َيز عبدالر ن ا د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة ئةو ماددةية وةكو ماددةيةكي سةرةكي ثَيناسةي هاتووة، ثَيم باشة بضَيتة شوَيين ماددةي ضـوار، ثـاش   

َيوازي هةَلبـذاردن دةكـا ، بـةاَلم ئـةم ثَيناسـةية      و ثَين خبرَيت، ماددةي ضوار باسي ذمـارةي ئةنـدامان بةشـ   
 .شتَيكي ثاش و ثَيشة زؤر سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .واية، كاك هيوا رةرموو
 :بةر َيز هيوا صابر ا د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ســةلةن هــةر لةســةر ئــةو بنةمايــةي مةبــدةئي المةركةزييــة، هــةر ئؤرطانَيــك كــة ئــةوةي ثــَي دةدرَيــت، مة   
ئةجنومةني ثارَيزطاكان، كة ئَيمة شةرعيةتي ئةوةي دةدةين، ثَيويستة شةخصيةتَيكي سةربةخؤ بَيت، تـةنها  

 .دةوري رةقابي ناوَيت، بةَلكو دةوري ياساداناني دةبَيت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .د رةرةج رةرمووئةوة ضؤن دةبَيت كاك هيوا، ئةوة دذي قةوانني و دذي دةستووري هةرَيمة، كاك حمةمة
 :بةر َيز حممد ررج ا د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثَيشنيار دةكةم شةخصيةتَيكي مةعنةوي بؤ ئيزارة بكرَيت، مةجليس يـةعين ئةمـة بـؤ ثارَيزطـار ئـةوة      
دةكةين، بَيطومان ثارَيزطار ناو مةجلس هةَلدةبذَيردرَيت، دةبَيت مةجليسين ئةو شةخصيةتة مةعنةويةي 

 .هةبَيت
( مبـدا الالمركزيـة  )، (وفق مبـدا الالمركزيـة  )دةَلَين تةنها سوَلتةي رةقابي هةية، لة خوارةوةش دةَلَين / دوو

زياد لة رةقابة دةخوازَيت، مةسةلةن ئيشر اف، متابعة، طرنط كةليمةيـةك وا نـازامن تةشـريع جَيطـةي خـؤي      
شـتَيك لـةوة   ( الرقابيـة واحملاسـبية  )ين بطرَي، بـةاَلم كةليمةيـةك جطـة لـة رةقـابي بـةقوةترتي دةوَيـت، يـةع        

 .بةقوةترت، هةر رةقابة بةتةنها وابزامن كةمة، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لَيرة كة دةَلَيني رةقابةي مـالي تـةنيا ئةوةنـدة نييـة راثـؤر  دةنووسـَيت، راثؤرتةكـة بـة دواضـووني هةيـة،           
رَيتـةوة كـاك حمةمـةد رـةرةج، خـاتوو ظيـان       موحاسةبةي هةية، ئيحالـةي مةحكةمـةي هةيـة، هـةمووي دةط    

 .رةرموو
 :ثاشا خضربةر َيز ظيان ا د 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بة رةئي من لَيرة ئةو وشةية زياد بكرَيت، ئةجنومةني ثارَيزطا بةرزترين دةسةاَلتي ضـاودَيريية، بـةرزترين   

ةجين دةكــةم و كــةوا زيــاتر   زيــاد بكرَيــت، بــؤ ئــةوةي زيــاتر ثشــتطريي رةئيةكــةي كــاك حمةمــةد رــةر         
 .شةخصيةتَيكي مةعنةوي هةبَيت، زياتر بةقوةترتي دةكا ، سوثاس، عةروةن لة سنووري ثارَيزطا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةرزترين دةسةاَلتي ضاودَيري نيية، ضونكة ثةرلةمان هةية، ئةوين ضـاودَيرة لـةو بـةرزترة، طـَيالس خـان      
 .رةرموو
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 :لدين حممد غريببةر َيز طَيالس حمي ا

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
منين ثشتيواني لة قسةكةي خاتوو ظيان دةكةم، ضونكة لَيرة دةَلَيت لة سنووري ثارَيزطا، ناَلَيت لة سنووري 

 .هةرَيمدا، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .د رةرعة  رةرموولة سنووري ثارَيزطادا، هةرَيم لة سةرةوةترة حةقي ضاودَيريشي هةية، كاك حمةمة
 

 :بةر َيز حممد ررعت عبدالر ن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
جملــس احملافظــة هــو اعلــى الســلطة االداريــة )مـن ثَيشــنيار دةكــةم كــة ماددةكــة بــةم شــَيوةية بنووســرَيتةوة  

افظـات  الرقابية ضمن احلدود االدارية للمحافظة وله حق اصدار القرارات واالنظمـة والتعليمـات يف حـدود احمل   
لتنظيم الشؤون االدارية واملاليـة يف احملافظـة ومـا ميكنهـا مـن االشـراف علـى ادارة شـؤون احملافظـة وفـق مبـدأ            

 .، سوثاس(الالمركزية االدارية ووما ال يتعارض مع الدستور والقوانني االحتادية والقوانني االقليم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك دكتؤر نوري رةرموو
 :نوري مجيل تاَلةباني.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من لةطةَل دار شتنةوةي ئةم ماددةية نيم بةم شَيوةيةي هـاتووة، ثَيشـنياري ئـةوة دةكـةم كـةوا بـةم شـَيوةية        

ئةجنومـةني ثارَيزطـا ضـاودَيري دةسـةاَلتي راثةر انــدن لـة ثارَيزطـا دةكـا ، بـؤي هةيـة بر يــار          )بنووسـرَيتةوة  
رَيكخســتين كاروبــاري كــارطَير ي و دارايــي لــة ســنووري ثارَيزطــادا، بةمــةرجَيك نــاكؤك نــةبَي  دةربضـوَييَن بــؤ 

 .، زؤر سوثاس(لةطةأل دةستوورو قانونة كارثَيكراوةكان لة هةرَيمدا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك شَيروان رةرموو
 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
عبدالر ن دةَلَيت ماددة ضوارو ثَينج ثاش و ثَيشـي بكـةين، خـؤي ئَيمـة دةبَيـت تةشـكيلي        بةنيسبة  كاك

مةجليســةكة بكــةين، ئينجــا دةســةاَلتةكاني ديــاري بكــةين، كــة ئــةو مةجليســة ضــيةو ض نييــة، بؤيــة ئَيمــة   
كة دياري ثَيمانواية لة جَيطاي خؤيةتي تةشكيلي مةجليسةكةمان كردووة، ثاشانين دةسةاَلتةكاني مةجليسة

 .دةكةين
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بةنيسبة  كاك هيوا كة دةَلَيت دةسةاَلتي تةشكيلي هةبَيت، بةر اسس ئةوة داواكاري ئةجنومةني ثارَيزطاكان، 
ض بةنيسبة  دهؤك، ض بةنيسبة  هةولَير، ض بةنيسبة  سـلَيماني، بـةاَلم ئَيمـة ثَيمانوايـة ثَيويسـتة ياسـاي       

َيت لةطـةَل ياسـاي ئةجنومـةني ثارَيزطاكـان كـة لـة عَيـراق لـة         ئةجنومةني ثارَيزطاكاني هةرَيم جيـاوازي هـةب  
رووي دةسةاَلتةوة، ضونكة ياساي ئةجنومةني ثارَيزطاكاني عَيراقي ريدراَل تايبةتة بةو ثارَيزطايانة كة لةناو 

، (قلـيم احملافظات الغـري املنتظمـة يف اال  )هةرَيمَيكدا رَيك نةخراوة، وةكو لة خودي ياسايةكةدا هاتووة، دةَلَيت 
واتا ئةوة ئةوة دةسةَلمَينَيت كـة ئَيمـة تايبةمتةنـدي خؤمـان دةبَيـت بثـارَيزين، دةبَيـت ياسـايةك دةربكـةين          
تةنزميي موحارةزةكاني خؤمان بكا ، بؤية ناكرَيـت ئَيمـة قياسـي موحارـةزةكاني خؤمـان بكـةين لـة رووي        

رَيمَيكدا رَيك نةخراون، جطة لةوةش ئةو دةسةاَلتةوة بةو موحارةزانةي كة لة دةرةوةي هةرَيمن و لةناو هة
دةسةاَلتانةي كة دراوة بة ثارَيزطاكان هةمان دةسةاَلتة كة دراوة بة هةرَيم لةطةَل رةضاو كردنـي ئـةو بنـةما    
ريدراَليانةي كة لة دةستووري عَيراقي ريدراَل هاتووة، بؤية ئَيمة هةندَيك لةو دةسةاَلتانةي كة تايبةتـة بـة   

ن كردووة بةسةر ئةجنومةني ثارَيزطاكان، ناكرَيت ئَيمة دةسةاَلتي تةشريعي، لـة حاَلةتَيكـدا   هةرَيم تةوزيعما
ئَيمة دةسةاَلتَيكي تةشريعي مةركةزميان هةية كة لة موحارةزةكاني تردا ئةو دةسةاَلتة نيية، ئةطةر بدةنـة  

يعتياديــة، بــةاَلم ئَيمــة  ئــةوان ئــةوة بــةرةو ريدراَليــة  موحارــةزة تــةتبيقيان كرديــة زؤر تةبيعيــةو زؤر ئ  
هةرَيمَيكمان هةية، كة ئةوين هةرَيمي ريدراَلة، ثَيويستة دةسـةاَلتةكان نَيـوان ئَيمـةو نَيـوان موحارـةزةكان      
بةشَيوةيةكي مونةسـةق تةنسـيق بكرَيـت، ئـةو دةسـةاَلتانةي كـة دراوةتـة هـةرَيم، ئةطـةر هـةمووي بدةينـة            

ة ئين و كاريـان شـةلةلي دةكـةوَيَس و هـيض دةسـةاَلتَيك بؤيـان       موحارةزةكان ماناي واية دامودةزطاكاني ئَيم
 .نامَينَيتةوة

سةبارة  بة شةخصيةتي مةعنةوي، ئَيمة لة ليذنةي قانوني و ليذنةي ناوخؤ لةسةر ئةوة كؤك بووين، كـة  
ة ثَيويست ناكا  ئةجنومةني ثارَيزطاكان شةخصيةتي مةعنةويان هةبَيت، لةبةر ئةوةي بة لةنطي دةزانني لـ 

دةزطايةكدا دوو شةخصيةتي مةعنةوي هةبَيت، واتا دوو دةسةاَل ، وةكو بَلَيـي دذي يـةكرت بـن، ثَيمـان بـاش      
بــوو موحارــةزة وةكــو هــةموو شةخصــيةتَيكي مةعنــةوي موســتةقيلي هــةبَيت، ســةرةر اي ئــةوةي كــة ئَيمــة  

 .ثارَيزطاكانبةنيسبة  ميزانيةو داراييةوة تايبةمتةنديةكي راستةوخؤمان داوةتة ئةجنومةني 
بةنيسبة  دةسةاَلتي رةقابي، جةنابت ئيشارةتت ثَيدا دةسـةاَلتي رةقـابي سـةرةكيمان هةيـة كـة ثةرلةمانـة،       
بةاَلم ئةوان لة زميين موحارةزة سوَلتةي رةقابيان هةيـة، واتـا ثةرلـةمان رةقابـةي لـة هـةموو دةسـةاَلتةكان        

 .ر ئاسس موحارةزةكانين، زؤر سوثاسطةورةترة ض بةنيسبة  ئاسس هةرَيمي كوردستان، ض لةسة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةو موالحةزاتانةي درا، تةنيا يةك موالحةزة هةبوو، كة دوو كةس قسةي لةسةركرد، ظيـان خـان و طـَيالس    
، ضـونكة زؤر ثـرؤذة هةيـة، زؤر دةسـةاَلتي     (سلطة العليا الوحيدةال)خان، بةاَلم لة حةقيقةتدا ناكرَيت بَلَيي 

هةية رةبس بة مةجليسي موحارةزةوة نيية، مةسةلةن هةندَيك دامودةزطا هةية راستةوخؤ ثةيوةنديان تر 
بة حكومةتي ريدراَلةوة هةية، وةزارةتةكةيان وةزارةتي سياديية وةكو مةسةلةي ئاو، ثرؤذةيةك لـةوَي جـَي   
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ثــرؤذة هةيــة لةاليــةن  بــةجَي دةكــرَينت مةجليســي موحارــةزة هــيض دةســةاَلتَيكي بةســةردا نييــة، هةنــدَيك 
ئةجنومةني وةزيرانةوة راستةوخؤ جَي بـةجَي دةكـرَينت هـيض ثةيوةندييـةكي بـة ئةجنومـةني ثارَيزطاكـةوة        
نيية، بةاَلم كة ضوونة ئةجنومةني ثارَيزطاكة، بـةَلَي دةسـةاَلتي خؤيـةتي جـَي بـةجَيي دةكـاتن، ئـةوةي كـاك         

ان نةداوة، تةنيا دار شنت بوو عةيين مةعنا بوو، دار شنت بـوو  هيوا وةاَلم درايةوة، نازامن وةاَلمي دكتؤر نوريت
 .هينةكةي ئةوانة، كاك حمةمةد رةرةج رةرموو

 :بةر َيز حممد ررج ا د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من تةنيا بؤ ئةوةي كاك شَيروان بوو، يةعين ئَيسـتا ئةجنومـةنَيك كـة خـةَلك هةَليدةبـذَيرَيت شةخصـيةتي       

 .ذَيرَيت شةخصيةتي مةعنةوي هةبَيتيببةاَلم نةرةرَيك بيست كةس هةَل مةعنةوي نةبَيت،
شةخصيةتي مةعنةوي نابَيت بة مةشاكيل بؤ؟ هةر كةسَيك سنووري سـةاَلحيةتي خـؤي هةيـة، ضـؤن     / دوو

دةبَيــت ئَيمــة ئــةوة بكــةين بــة موبــةرير، مةجليســَيك هــةموو خــةَلك هةَليبــذارد بَيــت بَلــَيني شةخصــيةتي  
ت، بةاَلم ثارَيزطارَيك بيست كةس هةَليبذارد بَيت ئةوة شةخصيةتي مةعنةوي هةبَيت، بر وا مةعنةوي نةبَي

ناكةم ئةمة تَيكةواَلوي دروست بكا ، ئةوين سنووري دةسةاَلتي خؤي مومارةسة دةكا ، ئةوين هي خـؤي  
 .دةكا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يبـذاردووة، خـةَلك هـةمووي هةَليبـذاردووة، ئـةوين      ثارَيزطاكة بيست كةسةكة هةَلينةبذاردووة، خـةَلك هةلَ 
يةكَيكة لةو كةسةي كة خةَلك دةنطي ثَيداوة، ئيزارةتةن لةسةر بيست كةسةكةي ئةجنومةن كة دةنطيان بـؤ  

 .داوة، بةَلَي كاك عوني رةرموو
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

موحارةزةكــة نييـة شةخصـي موحـارز، بـؤ موحارةزةكةيـة كــة       مةبةسـتمان لـة شةخصـيةتي مةعنـةوي بـؤ     
 .وةحدةي ئيداري، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رةرموو كاك هيوا
 :بةر َيز هيوا صابر ا د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مة لة هةرَيمي هةر ئةوة دةَلَيم ئَيمة لةسةر قياسي عَيراق كة ئةجنومةني ثارَيزطاكانة، ئَيستا بة بةهانةي ئَي

كوردســتان دايــن، لةبــةر ئــةوةي هــةرَيمَيكي ســةربةخؤين شةخصــيةتي ئةجنومــةني ثارَيزطاكامنــان بضــووك   
بكةينةوة، تةنها هةيئةيةكي رةقـابي بَيـت، وادةزامن ثَيويسـت ناكـا  ئـةو كاتـة، بـؤ منوونـة ئَيسـتا ئَيمـة لـة            

ت ياسـايةك تةشـريع بكـةين، كـة دذ بَيـت بـة       ثةرلةماني هةرَيمي كوردستان بةطوَيرةي دةستوور ئَيمـة نابيَـ  
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قةراراتي ثةرلةمان، يان دةستووري عَيراق، ئَيمةش با ئةجنومةني ثارَيزطاكان سنوورَيكيان بؤ دابنَيني، هـةم  
شةخصيةتي مةعنـةوي بـن، هـةم لـة سـنووري ثارَيزطـاري خؤشـيان مـةجالَيكيان ثـَي بـدةين، جـا ئةطـةر وا             

ئةوةية ئةجنومةني ثارَيزطاكـان، ئَيسـتا ثةرلـةماني هـةرَيمي كوردسـتان ئـةم        نةبَيت ئيرت خؤ ئةوان طلةييان
ياساية بةم شَيوةية دادةنَيت دةسـةاَلتةكاني ئَيمـة تـةواو بضـووك دةكاتـةوة، هـةتا لـةوَي ئـةوان ثَييـان باشـة           

وا  راستةوخؤ سةر بة ثةرلـةمان بـن، سـةر بـة دةزطايـةكي تـةنيتيزي نـةبن، لَيـرة مانـاي هةَلبذاردنةكـة مـن           
دةبينم بضـووك دةبَيتـةوة، كـةم دةبَيتـةوة، ئَيمـة وريـا بـني ضـؤن قـةرار دةدةيـن شةخصـيةتي مةعنـةويان             
نــاهَيَلني، هةنــدَيك دةســةاَلتيان بضــووك دةكةينــةوة، بــا بَلــَيني ئةجنومــةني شــارةوانييةكان بَيــت قةيــدي ض   

د نـةبني بـةم عَيراقـةوة، سوثاسـتان     دةكا ، وةكو عَيراق نةكةين لةم قةزيية، ئةطةر قةرار بَيت ئَيمة ثابةنـ 
 .دةكةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك جةمال رةرموو
 :بةر َيز مجال حممد قاسم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تةبيعي بةنيسبة  كاك هيوا ئةندامي ليذنةي ناوخؤية دةيتواني لة كؤبوونةوةكاني ليذنـةي نـاوخؤ لةطـةَل    

تَيبينيانة زؤر بة درَيذي لةنَيوان هةردوو ليذنة باس كراو، ئةو صيغةيةي ليذنةي ياسايي بةشدار بَيت، ئةو 
 .كة ئَيستا هاتؤتة بةردةم هةموو اليةك موارةقةتي لةسةر كردووة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من خؤم زؤر قسة كرا، ئةوةندةي ناهَينَيت، دوايَي نوقتةي نيزامي وةكو كاك غةرور زياد دةبَيت لةسةرمان، 
 .وةاَلمي دةدةمةوة، قسة  نةكرد لةسةر ئةو مةوزوعةي رةرموو مام خورشيد

 :بةر َيز خورشيد سليم شَيرة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من رةئيةكم هةية، ئَيمة زؤربةي لة خوشك و برايان قـانوني موحارـةزاتي عَيراقـي كـة ئينتخابـا  كـراوةو       

موحارةزاتي عَيراقي بةنيسبة  ئةو هةَلبذاردنةوة دةسةاَلتي زؤري  دةسةاَلتي المةركةزي ثَيدراوةو، تةبيعي
ثَيدراوة، بة بر واي من ئةو دةسـةاَلتانةي كـة بـة ثارَيزطاكـاني عَيـراق دراوة تةقريبـةن نيمضـة دةسـةاَلتَيكة         

يمضـة  وةكو ثةرلةماني كوردستان كة ثَييدراوة، ئةطةر ئةو دةسةاَلتةي كة دراوةتة ثارَيزطاكان، ئةي خؤمان ن
دةسةاَلتَيكي بةنيسبة  مةركةز، ئَيمة هةموو دةسةاَلتَيكمان نييـة  وةكـو دةوَلـةتَيك، وةكـو حكومـةتَيك كـة       
سةاَلحياتيان بدةين، ئةطةر ئةو سةاَلحيةتانةي كة ئَيستا دراوةتة ثارَيزطاكـاني عَيـراق بدرَيتـة ثارَيزطاكـاني     

ةمَينَيتـةوة؟ دةبَيـت ئـيال قاصـيد بَيـت لـةنَيوان       كوردستان، ئةي واجييب كوردستان و حكومةتي هـةرَيم ض د 
هةردووكيان، لةبةر ئةوةي ثَيمواية نابَيت ئةو موقارةنةية، ئةو دةسـةاَلتةي كـة ئَيسـتا ثارَيزطاكـاني عَيـراق      
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هةيتيان، ئَيمة هةموو دةسةاَل  بدةينة ئةو ثارَيزطايانة، لةبةر ئـةوةي ئَيمـة خؤمـان بةشـَيكني لـة عَيـراق،       
 .قيل نينةو ئيستيقالليةتةمان لة هةموو شتَيك نيية، زؤر سوثاسخؤمان موستة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

منين هةر ئيزارة دةكةم هةندَي قسة، ئةطةر ئيجازةم بدةن، من دائيمةن تكايةكم هةيـة لـة خؤمـان ثـَين     
ك، ئةو مةوقيعةي كة هةموو كةسَيك، لة ئَيوة، لة ئةنداماني ئةجنومةني ثارَيزطاي هةولَيرو سلَيماني و دهؤ

ــة        ــاثؤ نيي ــةمانن ت ــداماني ثةرل ــكرتَيرةو ئةن ــرةو س ــرة، جَيط ــةمامن لَي ــةرؤكي ثةرل ــة س ــتووين ك ــي دانيش لَي
لةســةرمان، مــوَلكي باووثريانيشــمان نييــة، هةَلبــذاردمنان لــة ثَيشــة، رةنطــة نزيكــةي نيوةمــان زيــاتري هــةر   

ئــةوانين ضــاوةر واني هةَلبــذاردن دةكــةن ثــَين  نـةمَينني لــةو ثؤســتةدا، هــةروةها ئةجنومــةني ثارَيزطاكــان، 
كؤتايي سـاَل، ئـةوانين لـةو مةوقيعـةدا نـةمَينن بضـنة مـةوقيعَيكي تـر، لةوانةيـة ببنـة ئةنـدام ثةرلـةمان،             
زؤرجار دةَلَيم لة زؤر مةسائيلدا كة موناقةشةي ياسا دةكرَينت تكـام وايـة، باشـرتين وايـة مةوزوعيانـة بـري       

، بــا بــة ســةراحةترتين بَلــَيني، جــاري وا هــةبووة ثــرؤذة ياســايةكمان موناقةشــة  بكةينــةوةو لــةبري بكــرَينت
كردووة، لةبةر ئةوةي وةزيرةكة يةكَيتية، يـان ثارتيـة بؤضـووني وا تـةرح كـراوة نـا مـةوزوعي بـووة، ثـاش          

قانونةكة  هةَلبذاردن حكومةتةكة، يان ئَيستا هةندَيك وةزير جَيطؤر كَي دةكرَينت، ئةي باشة دةبَيت بَيينةوة
حةقيقـة   / موناقةشة بكـةين، تؤزَيـك مةوزوعيـةتي دةوَيـت لـة موناقةشـة كردنـي ياسـا، ئـةم ياسـاية، دوو          

دةبَيت لةبةرضاو بطرين، يةكَيكيان ئةوةية هـةرَيمي كوردسـتان وةكـو هـةرَيمَيك، ماددةيـةك لـة دةسـتووري        
 .ريدراَليةتَيك، ئةوة يةك عَيراقدا ئاماذةي ثَي كراوة، كة ئةو هةرَيمة ئيقراري كردووة وةكو

ــؤ      / دووش ــان، ب ــدني كي ــؤ دامةزران ــؤ دوا رؤذ، ب ــدي ب ــنت، ئومَي ــتاندا دةذَي ــة كوردس ــةي ل ــةو خةَلك ويســس ئ
ثَيشخستين ئةو كيانة، بؤ ثةرةسةندني، هةمووي ئيجاب دةكاتن تؤزَيك نزيكي هةبَينت لـةو تايبةمتةندييـة،   

ماني كوردسـتاندا خـؤ  بـة ئـريادةي خـؤ  دةنطـت بـؤ ئـةو         ناكرَيت تـؤ دةسـةاَل  لـة دانـاني ياسـا لـة ثةرلـة       
ةوة قــةرار  داوةو ئيشــي بــؤ دةكــةيت لــة ثةرلــةماني  1229هةرَيمــة داوة، بــةو ريدراَليةتــة داوة لــة ســاَلي 

عَيراقدا هةروا، لة دةستووري عَيراقدا هةروا، ئَيستاكة لةبةر رؤشنايي هةندَيك بؤضوون كة مةوزوعي نـني  
، دةبَيت بةو شـَيوةية دةنطـي بـؤ بـدةين بـةدةر لـةوةي كـة ئةمر ؤكـة بؤضـوومنان لـةوة           عةروم دةكةن لةوةدا

دابَيت كة واية، ياخود تةئسرياتَيكي رؤشنبريي زؤر تايبة  بـة شـتَيكةوة هةيـة، بؤيـة لَيـرةدا ئـةو دار شـتنة        
َينت، دةسـةاَلتي  هاتووة لةو ماددةيةدا زؤر بة ديقة  هـاتووة، سـةربةخؤيي ئةجنومـةني ثارَيزطاكـان دةثـارَيز     

ضـاودَيري داوةتـَي، المةركـةزي داوةتـَي، نـاكرَينت تـؤ ثةرلـةمانَيكت هةيـة، دةسـةاَلتي ثةرلـةماني تةشــريعي           
ئةساسي ياساية، ثةرلةماني ئَيمة داناني ياساية، ئةجنومةني ثارَيزطا ئةجنومـةنَيكي قـةراردةرة، ئةجنومـةني    

لَي ناوة ثةرلةماني كوردستان، ئةجنومةني دانـاني ياسـاية،    قةراردان، ئةجنومةني نيشتماني كة ئَيستا ناومان
حكومة  ئةجنومةني جَي بـةجَي كردنـة، سـَي دةسـةاَلتي جيـاوازن نـاكرَينت تـؤ دوو ئةجنومـةني تةشـريعي          
هةبَينت لة هةرَيمَيكدا، لة واَلتَيكـدا ئةطـةر ريـدراَلي نـةبَينت، لـة واَلتَيكـدا يـةك ئةجنومـةن هةيـة، ريـدراَلي           

ئةوانةي ريدراَليةتيان هةية، ئةجنومةني تةشـريعيان هةيـة، ثةرلـةماني هةيـة، بؤيـة ئـةو تَيكـةاَلو         هةبَينت
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كردنة قانوني نيية، لةطةَل دةستووردا ناطوجنَيت، ئةطةر بةو شـَيوةية كـة هةنـدَيك بؤضـووني ئَيـوة قـةبول       
نـاطوجنَينت، لةطـةَل طـؤر يين     بكرَيت و لةطةَل ويسس خةَلكي كوردستان بؤ دوا رؤذي، بـؤ دامةزرانـدني كيـان   

ثؤستةكامنان ئَيوة سبةييَن دةبنة وةزير، يان دةبنة ئةندامي ئةجنومةني ثارَيزطا، ئةو وةخس دةبَيت لةبـةر  
رؤشـنايي مةوقيعةكــة بــري بكةنـةوة تووشــي تــةناوقوز دةبــني، بؤيـة مــن ثــَيم باشـة تــةنيا لــة رووي ئةطــةر     

 .دار شتنَيكيان هةبَيت، كاك شَيروان بامسان بؤ بكا ، رةرموون هينةكةي كاك دكتؤر نوري باسي كرد، ئةطةر
 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر َيز كاك دكتؤر نوري ئيشارةتي بةوةدا، كة دةبَيت ئةجنومةني ثارَيزطاكان سوَلتةي ئيداريان هةبَيت، باشة 

سوَلتةي ئيداري هةية، نـةخَير ئيـداري، عـةدا رةقـابي سـوَلتةي      ئةجنومةني ثارَيزطاكان ض عيالقةيان لةطةَل 
 .ئيداريشيان هةبَيت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

باسي دةسةاَلتي ضاودَيري تَيدا بوو، بةاَلم هةر خؤي ثَيشخسنت و ثاشخسـتنة، موشـكيلة ئـةوة نييـة، ئةطـةر      
 .ةزةيةكي وا نةبوووةكو خؤي بيخوَيننةوة، بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوة، هيض موالح

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

جملس احملافظة هو السلطة الرقابية ضمن احلدود االدارية للمحافظة وله حق اصدار القـرارات  : املادة اخلامسة
ف علـى ادارة شـؤون   واالنظمة والتعليمات لتنظيم الشؤون االدارية واملالية يف احملافظـة ومـا ميكنهـا مـن االشـرا     

 .احملافظة وفق مبدأ الالمركزية االدارية ووما ال يتعارض مع الدستور والقوانني النافذة يف االقليم
 :بةر َيز اخر مجال انور

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةوةي ئةجنومةني ثارَيزطا دةسةآلتي ضاودَيريية لةناو سنووري كارطَير يي ثارَيزطاداو مايف ئـ : ماددةي ثَينجةم
هةية بر يارو ثَير ةو و رَينماييةكان دةربضوَييَن بـؤ رَيكخسـتين كاروبـاري كـارطَير ي و دارايـي لـةناو سـنووري        
ثارَيزطادا، تاكو بتوانَي كاروباري ثارَيزطا هةَلسوور َييَن بةثَيي ثرنسيثي المةركةزي بةر َيوةبردن بة جـؤرَيكي  

 .كارثَيكراو لة هةرَيمدا وا كة ناكؤك نةبَي لةطةأل دةستوورو ياساكاني
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةخيةمة دةنطدانةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـس بـةرز            
 .بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، تكاية ماددةي شةشةم

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر
 :خيتص جملس احملافظة ومايلي: املادة السادسة
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انتخــاب رئــيس اجمللــس ونائبــه مــن بــني اعضــائه باألغلبيــة املطلقــة لعــدد اعضــاء اجمللــس يف اول جلســة : اواًل
يعقدها اجمللس اليت يدعو هلا احملـافظ خـالل مخسـة عشـر يومـًا مـن تـأريخ املصـادقة علـى نتـائت األنتخابـات            

 .ئاسة اكرب األعضاء سنًاوتنعقد اجللسة بر
 :ثانيًا
 9/3اقالة رئيس اجمللس او نائبه بناء على طلب ثلث عدد اعضائه ويعترب الرئيس أو نائبه مقااًل وموافقة  -1

 :ثلثي عدد اعضائه عند فقدانه احد شروط العضوية او حتقق احد االسباب اآلتية
 .عدم النزاهة او استغالل املنصب الوظيفي -أ

 .يف هدر املال العامالتسبب  -ب
 .االهمال او التقصري املتعمد يف اداء الواجب -ج
لرئيس اجمللس او نائبه الطعن يف القرار املتخذ باالقالة لدى احملكمـة االداريـة املختصـة وفـق احكـام قـانون        -9

  .9008لسنة  19شورى ألقليم كوردستان رقم الجملس 
 : ثالثًا

جمللس باألغلبية املطلقة، خالل مدة اقصاها ثالثون يومًا من تأريخ انعقاد انتخاب احملافظ من بني اعضاء ا -1
 .أول جلسة له

اذا مل حيصل اي من املرشـحني علـى األغلبيـة املطلقـة يـتم التنـافس بـني املرشـحني احلاصـلني علـى اعلـى             -9
 .األصوات ويعد فائزًا من حيصل على اكثرية االصوات يف االقرتاع الثاني

 : رابعًا
استجواب احملافظ او احد نائبيه بناءًا على طلب ثلث أعضائه وعند عدم قناعة األغلبية البسيطة باجوبة  -1

املستجوب يعرض طلب االقالة للتصـويت يف جلسـة ثانيـة ويعتـرب احملـافظ او احـد نائبيـه مقـااًل بعـد موافقـة           
تندًا علـى احـد األسـباب احلصـرية     اجمللس بأغلبية ثلثي عدد أعضائه ويكون طلب األقالة او التوصية بهـا مسـ  

 .من هذه املادة( ثانيًا)الواردة يف الفقرة 
 .للمحافظ ونائبيه الطعن يف القرار املتخذ باالقالة لدى احملكمة االدارية املختصة -9

 : خامسًا
 . إعداد مشروع موازنة اجمللس لدرجها يف مشروع موازنة احملافظة  -1
ة احملـال اليهـا مـن قبـل احملـافظ وموافقـة االغلبيـة املطلقـة علـى ان تراعـى           اقرار مشروع موازنة احملافظـ   -9

املعايري القانونية والنظامية يف توزيع التخصيصات ملركز احملافظة واالقضية والنواحي ورفعها اىل وزارة املاليـة  
 . يف حكومة االقليم

خلطـع االسـرتاتيجية لتنميتهـا ومـا ال     رسم السياسة العامة للمحافظـة بالتنسـيق مـع الـوزارات ووضـع ا     : سادسًا
 .يتعارض مع التنمية الوطنية واالقليمية

 .اقرار النظام الداخلي لعمل اجمللس باالغلبية املطلقة خالل شهر من تاريخ اول جلسة له: سابعًا 
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سني ادارة اصدار القرارات واالنظمة والتعليمات وتقديم التوصيات لتنظيم الشؤون االدارية واملالية وحت: ثامنًا
 .اخلدمات العامة يف احملافظة

 .اقرتاح مشاريع القوانني اخلاصة بتطوير احملافظة ورفعها اىل جملس الوزراء عن طريق الوزارة املعنية: تاسعًا
حتديد أولويات احملافظة من املشاريع وله تعـديل اي مشـروع حملـي يـرد ضـمن املوازنـة السـنوية اليـة         : عاشرًا

ها باالغلبية املطلقة على ان ال يؤدي هذا التعـديل اىل الزيـادة يف حـدود الصـرف املـذكور يف      وزارة بالتنسيق مع
اخلطع وعلى ان ال يتعارض مع فاعلية تنفيذ االهداف الوطنية يف االقلـيم ولـه تعـديل او ايقـاف اي مشـروع      

 .ثلثي عدد اعضائه( 9/3)آخر وموافقة 
التنفيذية احمللية لضمان حسـن اداء اعماهلـا باسـتثناء احملـاكم     الرقابة على مجيع انشطة اهليئات : حادي عشر

واجلامعات والكليات واملعاهد التابعة لوزارة التعلـيم العـالي   ( البَيشمةرطة)والوحدات العسكرية وحرس االقليم 
 .والبحث العلمي والدوائر ذات االختصاص االحتادي يف احملافظة

 :ثاني عشر
قة على ترشيح ثالثة من أصل مخسة مرشحني يقـدمهم احملـافظ الشـغال منصـب     املصادقة باألغلبية املطل -1

 .نائم احملافظ ويصدر امر تعيني اثنني منهم من قبل جملس الوزراء

املصادقة باألغلبية املطلقة على ترشيح ثالثة مرشحني من اصل مخسة يقدمهم احملافظ الشـغال مناصـب    -9
 .مر بتعيني احدهم من قبل جملس الوزراءاملدراء العامني يف احملافظة ويصدر اال

اقرتاح اعفاء املدراء العامني يف احملافظة باالغلبية املطلقة لعدد اعضاء اجمللـس بنـاءًً علـى طلـب احملـافظ او       -3
عدد اعضائه وجمللـس الـوزراء حـق االقالـة بنـاءًً علـى طلـب الـوزير املخـتص اسـتنادًا اىل احـد االسـباب             ( 5/1)

 .من هذه املادة( ثانيًا) الواردة يف الفقرة
املصادقة باألغلبية املطلقة على اقرتاح إجراء التغيريات االداريـة علـى االقضـية والنـواحي والقـرى      : ثالث عشر

بالدمت واالستحداة وتغيري امسائها ومراكزها وما يرتتـب عليهـا مـن تشـكيالت اداريـة ضـمن حـدود احملافظـة         
 .اء اجمللسبناءًا على اقرتاح احملافظ او ثلث اعض

تشكيل جلان دائمية ومؤقتة من بـني اعضـائه ملراقبـة اجهـزة او انشـطة اهليئـات التنفيذيـة علـى         : رابع عشر
 .مستوى احملافظة وهلا االستعانة باخلرباء واملستشارين من الوزارات املعنية باملوضوع

 .اختيار شعار للمحافظة مستوحى من االرة التأرخيي واحلضاري هلا: خامس عشر
الطبيعيـة وطلـب تقـديم املسـاعدات      اقرتاح تعويمل املتضـررين يف حالـة وقـوع الكـوارة واآلفـات     : سادس عشر

 .االجتماعية يف حدود احملافظة
إصدار نشرة حملية تنشر فيها كافة القرارات واالنظمة والتعليمات واالوامر اليت تصدر من اجمللس : سابع عشر

 .ونشاطاته الطالع املواطنني عليها
 .ممارسة اية اختصاصات اخرى منصوص عليها يف الدستور او القوانني النافذة: من عشرثا
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 :بةر َيز اخر مجال انور

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ئةجنومةني ثارَيزطا ئةم تايبةمتةندييانةي خوارةوةي هةية: ماددةي شةشةم
داماني بـة زؤرينـةي رةهـاي ذمـارةي     هةَلبذاردني سـةرؤ كـي ئةجنومـةن وجَيطرةكـةي لـة نَيـوان ئةنـ        :يةكةم

ئةندامان لة يةكةم دانيشتين ئةجنومةندا كة ثارَيزطار بانطةوازي بؤ دةكا  لة ماوةي ثازدة رؤذ لة مَيـذووي  
 .راستاندني ئةجنامي هةَلبذاردنةكان و دانيشتنةكة بة سةرؤكايةتي بة تةمةنرتين ئةندام دةبَي

 :دووةم
ن، يــان جَيطرةكــةي لةســةر داواي ســَييةكي ذمــارةي ئةنــداماني و      لــة كــار الدانــي ســةرؤكي ئةجنومــة     -1

ــداماني   ــَيي ئةن ــةر س ــديي دوو لةس ــةرؤكبةرةزامةن ــاتَس     ، س ــةر ك ــت، ه ــة الدراو دادةنرَي ــةي ب ــان جَيطرةك ي
 :مةرجَيكس ئةندامَيتس لة دةست بدا ، يان يةكَس لةم هؤيانةيان لةسةر سا  بؤوةوة

 .ني ثايةي ررمانةكةيدةست ثيسيس، يان خراث بةكارهَينا -د
 .ب ـ بوون بةهؤي بة رري ؤ داني دارايي طشس

 .ج ـ خةمساردي، يان كةمتةر خةمي بة ئةنقةست لة جَيبةجي كردني ئةركةكةي

سةرؤك، يان جَيطرةكةي بؤيان هةية تانوو  لة بر ياري الدانيان بدةن لـة الي دادطـاي كـارطَير يي تايبـة       -1
 .دا9008ي ساَلي (19)ومةني شووراي هةرَيمي كوردستان ذمارةي بةثَيي حوكمةكانس ياساي ئةجن

 :سَييةم
( 30)هةَلبذاردني ثارَيزطار لةنَيوان ئةنداماني ئةجنومةن بة زؤرينةي رةها لة ماوةيـةك كـة ئـةو ثـةر ي      -1

 .سي رؤذ لة مَيذووي بةستين يةكةمني دانيشتنيةوة
هـاي بةدةسـت نـةهَينا ئـةوا كَيرب كـَي لـةنَيوان ئـةو دوو        ئةطةر هيض كامَيـك لـة ثالَيوراوةكـان زؤرينـةي رة     -9

ثاَلَيوراوة دةبَي كة زؤرتـرين دةنطيـان بةدةسـت هَينـاوةو ئـةوةي زؤرينـةي دةنطـةكان بباتـةوة لـة دةنطـداني           
 .دووةمدا ئةو بةدةرضوو دادةنرَيت

 : ضوارةم
داواي سَييةكي ئةنـداماني دةبـَس و    لَي ثضينةوة كردن لةطةأل ثارَيزطار، يان يةكَيك لة جَيطرةكاني لةسةر -1

لة كاتي قةناعة  نـةهاتين زؤرينـةي سـادة بـة وةآلمـةكاني لَيثضـينةوة لةطـةأل كـراودا، ئـةوا داواي الدانيـان           
دةخرَيتة دةنطدانـةوة لـة دانيشـتنَيكي دووةمـداو ثارَيزطـار، يـان يـةكَيك لـة جَيطرةكـاني بـة الدراو           ( االقالة)

زامةني ئةجنومةن بة زؤرينةي دوو لةسـةر سـَيي دةنطـي ئةنـداماني، داواكـاريي      دادةنرَين دواي وةرطرتين رة
الدانةكة، يان راسثاردني، دةبَي ثشت بة يةكَيك لةم هؤيانةي كة لة بر طةي دووةمـي ئـةم ماددةيـةدا هـاتووة     

 .ببةستَس
نيـان لةسـةر كـار لـة     ثارَيزطارو دوو جَيطرةكةي بؤيان هةية تانوو  بدةن لةو بر يـارةي دةركـراوة بـة الدا    -1

 .دادطاي كارطَير ي تايبةمتةند
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  :ثَينجةم
 .ئامادة كردني ثرؤذةي بودجةي  ئةجنومةن بؤ تؤماركردني لة بودجةي ثارَيزطا -1
دجةي ثارَيزطا كة لةاليةن ثارَيزطارةوةو بة رةزامةندي زؤرينـةي رةهـا رةوان   ثةسةند كردنس ثرؤذةي بو -9

ايس و  سيستةميةكان رةضاو بكرَين لة دابةش كردنس تةرخان كراوةكان بـؤ  كراوة بةو مةرجةي ثَيوةرة  ياس
 .سةنتةري ثاريزطاو قةزاو ناحيةكان و ثاشان بةرز كردنةوةي  بؤ وةزارةتس دارايس حكومةتس هةرَيم 

نةخشةكَيشــاني سياســةتي طشــس بــؤ ثارَيزطــا بةهةماهــةنطي لةطــةأل وةزارةتــةكان و دانــاني ثالنــي   :شةشــةم
 .بؤ طةشة ثَيداني بة جؤرَيك كة لةطةأل طةشةثَيداني نيشتماني و هةرَيمي ناكؤك نةبَي سرتاتيذي

بر ياردان لةسةر ثَيـر ةوي نـاوخؤ بـؤ كارةكـاني ئةجنومـةن لـة مـاوةي مانطَيـك لـة مَيـذووي يةكـةم             :حةوتةم
 .دانيشتنيةوة

شـكةش كردنـي راسـثاردةكان بـؤ     دةرضـوواندني بر يـارو ثَيـر ةوة ناوخؤييـةكان و رَينماييـةكان و ثيَ      :هةشتةم
 .رَيكخستين كاروباري كارطَيريي و دارايي و ضاككردني بةر َيوةبردني خزمةتطوزاريية طشتيةكان لة ثارَيزطادا

ثَيشنياز كردني ثرؤذة ياسا تايبةتيةكان بة ثةرةثَيداني ثارَيزطـا و بـةرز كردنـةوةي بـؤ ئةجنومـةني      : نؤيةم
 .وةنديدارةوةوةزيران لة رَيطةي وةزارةتي ثةي

ثارَيزطـا لـة ثرؤذةكـان و، بـؤي هةيـة هـةر ثرؤذةيـةكي        ( اولويـا  )دةستنيشان كردنـي ثَيشـينيةكاني    :دةيةم
خؤجَييةتي لة نـاو بودجـةي سـاآلنةدا هاتبَيـت بـؤ وةزارةتَيـك هـةموار بكـا  بـة هةماهـةنطي لةطةَليـدا بـة             

و هـةموار كردنـة نةبَيتـة مايـةي زيـاد      رةزامةنديي زؤرينةي رةهاي ئةنداماني ئةجنومـةن بـة مـةرجَيك ئـة    
بووني رادةي خةرج كردنـي باسـكراو لـة ثالنـةكان و هـةروةها بـةو مةرجـةي كـة لةطـةأل كـارايي جَيبـةجي            
كردني ئاماجنة نيشتمانيةكان لة هةرَيمدا ناكؤك نةبَي و بؤي هةية هةر ثرؤذةيةكي تر بةرةزامةنـديي دوو  

 .رَي، ياخود رابطريَيلةسةر سَيي ذمارةي ئةنداماني هةموار بك
ضاودَيري طشت ضااَلكييةكاني دةستةكانس جَيبةجَي كردن بؤ دابـني كردنـي بـاش جَيبـةجَي كردنـي       :يازدةم

ــةرَيم        ــةوانس ه ــةربازييةكان و ثاس ــة س ــان و يةك ــة دادطاك ــة ل ــاني بَيجط ــمةرطة)كارةك ــةكان و (ثَيش و كؤلَيج
ينةوةي زانسس و ئـةو رةرمانطانـةي كـة تايبةمتةنـديي     ثةميانطاكاني سةر بة وةزراةتي رَيركردني باآلو توَيذ

 .ريدراَلييان هةية لة هةرَيمدا
 : دوازدةم

رةزامةنديي دةربر ين بة زؤرينةي رةها لةسةر ثاآلوتين سَي ثالَيوراو لة ئةسَلي ثَينج كةس كـة ثارَيزطـار    -1
ني دامةزرانـدنس دوانيـان لـة    ثَيشكةشيان دةكا  بؤ ثر كردنـةوةي ثؤسـتس هـةردوو جَيطـري ثارَيزطـار رـةرما      

 .اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة دةردةضَي
رةزامةنديي دةربر ين بة زؤرينةي رةها لةسةر ثاآلوتين سَي ثالَيوراو لة ئةسَلي ثَينج كةس كـة ثارَيزطـار    -1

نس ثَيشكةشيان دةكـا  بـؤ ثر كردنـةوةي ثؤسـتس بةر َيوةبـةرة طشـتيةكان لـة ثارَيزطـاداو رـةرماني دامةزرانـد          
 يةكَيكيان لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة دةردةضَي
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ثَيشنياري لةسةركار الداني بةر َيوةبةرة طشتيةكان لة ثارَيزطا بة زؤرينةي رةهاي دةنطس ئةندامان لةسةر  -3
ثَينجيةكي ذمارةي ئةنـداماني ئةجنومـةن، هـةروةها ئةجنومـةني      5\1داواي ثارَيزطار، يان لةسةر ثَيشنيازي 

مـايف الدانـي هةيـة بـة ثَيشـنيازَيك لـة وةزارةتـي تايبةمتةنـد بـةثَيي ئـةو هؤيانـةي كـة لـة بر طـةي                وةزيران
 .ي ئةم ماددةيةدا هاتوون(دووةم)

رةزامةنديي دةربر ين بة زؤرينةي رةها لةسةر ثَيشنيازي بـةجَي طةيانـدني طؤر انكـاريي كـارطَير يي      :سَيزدةم
يان و لة نوَي دانان وطؤر يين نـاو و سـةنتةرةكانيان و ئـةوةي لَييـان     لة قةزاو ناحيةكان و طوندةكان بةلَيكدان

دةكةوَيتةوة لة ثَيكهاتةي كارطَير ي لة ضوار ضَيوةي سنووري ثارَيزطا و ئةمةش لةسـةر ثَيشـنيازي ثارَيزطـار،    
 .ياخود سَييةكي ئةنداماني ئةجنومةن دةبَي

ان ئةنــداماني بــؤ ضــاودَيري كردنــي دةزطــا، يــان  ثَيكهَينــاني ليذنــةي هةميشــةيي و كــاتي لــة نَيــو  :ضــواردةم
ضااَلكيةكاني دةستة جَيبةجَي كارةكان لةسةر ئاسس ثارَيزطاو بؤي هةية ثشـت بـة شـارةزاو راوَيـذ كـاران لـة       

 .وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان ببةسَس
 .وة وةرطريا بَيهةَلبذاردني درومشَيك بؤ ثارَيزطا، كة لة كةلةثووري مَيذوويي و شارستانيةكةية :ثازدةم

ثَيشــنياز كردنــي قــةرةبوو كردنــةوةي زيــان ثَيكــةوتووان لــة حاَلــةتي روودانــي كارةســا  و بــةآلي    :شــازدةم
 .سروشتس و داواي ثَيشكةش كردنس يارمةتيية كؤمةآليةتييةكان لة سنووري ثارَيزطادا

ةوو رَينماييـــةكان و دةرضـــوواندني بـــاَلو كراوةيـــةكس خؤجَييـــةتي تـــاكو هـــةموو بر ِِيـــار و ثَيـــر   :حةظـــدةم
رةرمانةكاني كة لة ئةجنومةن دةردةضن لةطةأل ضاالكيةكاني تَيدا باَلو بكرَيتةوة تاكو هاووآلتييان ئاطاداربن 

 .لَييان
 .راثةراندنس هةر تايبةمتةندييةكي تر كة دةقيان لة دةستوور يان ياسا كارثَيكراوةكاندا هةية :هةذدةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .و كاك شَيروانرةرمو
 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمــة لةطــةَل دةقــي ماددةكــةين، بــةاَلم تــةوزحيَيك هةيــة دةمــةوَيت بيــدةم، زؤر لــة بر طــةكان ئةغلةبيــةي     

ين يـةع ( االغلبية املطلقـة لعـدد أعضـاء اجمللـس    )موتَلةقة هاتووة، ئَيمة مةقصةدمان لة ئةغلةبيةي موتَلةقة 
، حةزم كرد ئةو تةوزحية بدةم، بؤية ئةغلةبيةي موتَلةقة بة رةهايي هاتووة، ضونكة ئةغلةبيةي (1+  50)

موتَلةقـة لــة حــازرينن هةيــة، لــة عــةدةدي ئــةعزاي مةجليســين هةيــة، ئــةوةي ئَيمــة مةقصــةدمانة لَيــرة  
 .، سوثاس(االغلبية املطلقة لعدد أعضاء اجمللس)

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةوة ئيزارة بكةن، كَي قسةي هةية لةسةر ئةو ماددةية، ناوتان دةنووسم، رةرموو كاك ئيحسانئ
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 :بةر َيز احسان عبداهلل قاسم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
حةقيقة  من ضةند ثَيشنيارَيكم هةيـة، ئيحتيمالـة ثَيت ـي هةنـدةك ئيزارـاتي بضـووك بانـدَي ئـةو ياسـاية          

يف حالة عدم دعوة احملـافظ  )ة بر طةي يةكةم ئةطةر ئةم رةقةرةية ئيزارة بكةين جَيطريتر بَينت، سةبارة  ب
، ضـونكة  (لالجتماع جيتمع اجمللس تلقائيًا يف اليوم السادس عشر مـن تـاريخ املصـادقة علـى نتـائت االنتخابـات      

تـة ئـةي   لةوانةية بةهةر هؤيةك هةبَيت موحارز ئةو دعوةية نةكاتن لةو وختةي كـة ديـاري كـراوة، ئـةو كا    
 .مةجليس ضؤن كؤ دةبَيتةوةو هةَلبذاردني سةرؤكي ئةجنومةن دةكاتن؟

يف )سةبارة  بة رةقةرةي دوو، بر طةي دووةم ئةطةر ئةم رةقةرةيةش ئيزارة بكرَيت بـة رةئـي مـن  باشـرتة     
، ئةو رةقةرةيـةش ئيزارـة بكـرَينت، ئـةوةش بـة تةسـةوري مـن        (حالة ارتكاب جناية او جنجة اثناء العضوية

ئةطةر ( اغلبية املطلقة العضاء اجمللس)اشرت دةبَينت، رةقةرةي ديكةش كاك شَيروان وةاَلم بداتن بةنيسبة  ب
 .بة ئيعتيبار جياواز بَينت حازرة، يان ئةوةي ديكةية( اعضاء اجمللس)هةر لةناودا بنووسرَيت 

رار املتخـذ باالقالـة لـدى    للمحـافظ ونائبيـه الطعـن يف القـ    )سةبارة  بة رةقةرةي ضوارةم، بـة تةسـةوري مـن    
خالل مخسة عشرة يومـا مـن تـاريخ تبليغـه بـالقرار      )ئةطةر ماوةكة ديار بكرَينت، ( احملكمة االدارية املختصة

، ئـةو  (وعلى احملكمة البـت يف االعـرتاض خـالل مـدة ال تتجـاوز عـن ثالثـني يومـا مـن تـاريخ تصـديق الطعـن            
 .اشرت دةبَيترةقةرةيةش ئيزارة بكرَيت بة تةسةوري من دَي ب

يف حالة اقرار اقالة احملـافظ  ( )رابعًا)هةروةها رةقةرةيةكي ديكةش ئيزارة بكرَينت لة دواي رةقةرةي دوو لة 
، بـؤ ئـةوةي عةمةليةكـة موتـةكامل بــَينت،     (يقـوم اجمللـس بانتخـاب حمـافظ جديـد وفـق أحكــام هـذا القـانون        

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي يةكةمت زؤر جةنابي وةزيرين هـيين هةيـة، نوقتـةي يةكـةم كـة ثارَيزطـار داوا       خؤي دةزاني ضية نوقتة
بكاتن بؤ هةَلبذاردن، جارَي هةَلبذاردني بؤ نةكراوة، ثارَيزطاري ثَيشووش رةنطة ثةيوةندي ثَيـوة نـةمَينَيت،   

نـاوخؤ بَيـت، يـان     ئةطةر هةَلبذاردن كرا نابَينت، لةبةر ئةوة نازامن كَي داواي هةَلبذاردنةكـة بكـا ؟ وةزيـري   
رةئيسـي وزةرا بَيـت، كـَي داواي كؤبوونـةوة بكـا ؟ يــان تلقائيـةن كؤببَيتـةوة، كـاك شـَيروان صـيغةيةكي بــؤ           

 .بدؤزةوة
 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كةيـة، مةسـةلةن   ئةوة مةوزوع هةَلبذاردن نيية، لَيرة مةوزوع ئةجنومةنةكة كة هةَلدةبذَيردرَيت كؤبوونةوة

موحارز دةعوةي بؤ دةكا  لة ماوةي ثازدة رؤذ، مةسةلةكة ئةوةية لَيرة، ثاش ئةوةي نةتائيجي ئينتيخابـا   
 .ئاشكرا دةكرَيت
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يف حالة عدم دعوة احملافظ لالجتماع جيتمع اجمللس تلقائيًا بعد مرور مخسة عشر يومًا )ئةوة ئيزارة بكرَيت 
، يـةعين ثـازدة رؤذةكـة تـةواو بـوو لـة رؤذي شـازدةم تلقـائي         (ع اجمللـس يف اليـوم السـادس عشـر تلقائيـاً     جيتم

مةجليس كؤ دةبَيتةوة، وةكو ئةوةي ثةرلةمان، ئةوة باشة، مةحارزي ثَيشوو دةعوة  دةكاتن بؤ كؤبوونةوة، 
دةبَيتـةوة طـةورةترين و بـة    ئةطةر لةو ثازدة رؤذةدا نةيكرد رؤذي شازدةم بةثَيي قانون مةجليس خؤي كؤ 

تةمةنرتين كةسيان ريئاسةتي دةكا  و بةر َيوةي دةبا ، باشـة ئـةوةي ضـاك بكـةن، نوقتـةي يةكـةم لـة كـؤَل         
 .بؤوة، كاك كةريم رةرموو

 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
انتخـاب احملـافظ مـن بـني     )سـَي دةَلَيـت    بةر اسس من تَيبينيم لةسةر بر طةي سَي و بر طةي نؤ هةية، بر طـةي 

، بةر اسس ئةطةر ئَيمة حةصرمان كرد تةنها لةنَيوان ئةنـداماني ئةجنومـةن ثارَيزطـار هةَلبـذَيرَيت،     (اعضائه
كةواتة ئَيمة دةسس ئةجنومةن دةبةستينةوة، سبةي رؤذَي ئةطةر يةكَيك لةناو ئةجنومةن نـةبوو شايسـتةي   

ت بدا  بؤ هـةموو شـروتةكاني تَيـدا موتـةوةرري نـةبوو، بـؤ منوونـة لـة مـاددةي          ئةوة بَينت، يان ئةوةتا دةس
ضــواردةم لــة شــروتي ئةنــدامي ئةجنومــةن دةَلَيــت شــةهادةي ئيعداديــةي هــةبَيت، بــةاَلم بــؤ حمــارز دةبَيــت   
بةكالؤريؤس بَيت، باشة ئةوة هةَلبذاردنة يةكَيك دةرنةضوو شةهادةي بةكالؤريؤسي هـةبَيت، ئـةوة تـةناقوز    
دروست دةكاتن، كةواتة تؤ كةست بة دةست ناكةوَينت لةناو ئةنـداماني ئةجنومـةن بَيـت بيكـةي بـة حمـارز،       
لَيرةدا بة ثةسندي دةزامن هةروةك ضؤن سةرؤكي ئةجنومـةني وةزيـران لـة دةرةوةو لـة نـاوةوةي ثةرلـةمان       

يةك لة سَييةم بر طةي يةك لة دةبَيت، بةهةمان شَيوةش حمارز لة دةرةوةو لة ناوةوةي ثةرلةمان بَيت، ئةوة 
 (.شروط العضوية وعمل اجملالس)ماددةي ضواردة هاتووة شروتةكاني ئةنداماني ئةجنومةن لةوَي هاتووة 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةوة ثَيمواية هةر زيادة لـةو قانونـةدا، دةبَيـت بضـَيتة قـانوني هةَلبـذاردن، لَيـرة زيـادة، لـةوَي موناقةشـةي           
 .دةكةين

 :َيز كريم حبري عبداهللبةر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اقرتاح مشاريع القوانني اخلاصة بتطوير احملافظة ورفعها اىل جملس الـوزراء عـن طريـق    )لة بر طةي نؤ دةَلَيت 

، دةبَيـت دوو جـار رةرـع بـؤ ثةرلـةمان بكـرَي       (لغرض املصادقة من قبل الربملان)، باشة بؤ ض؟ (الوزارة املعنية
 .، رةقةرةي نؤ، هةر ئةوة بوو زؤر سوثاس(ق جملس الوزراءعن طري)

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

خــؤي ئؤتؤماتيكيــةن كــة ضــووة مةجليســي وزةرا، خــؤ مةجليســي وزةرا قــانون دةرنــاهَييَن، دةينَيرَيتــة          
 .نت بةديهيةتة، كاك باثري رةرمووثةرلةمان، دةرين نةكرَي
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 :بةر َيز باثري كامال سليمان

 .سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 
باشـرت دةبَيـت   ( اكثريـة )بةشَيوةيةكي طشس لةسةر ئةو ئةغلةبيةي موتَلةقة تَيبينيم هةية، ئةطـةر بكرَيتـة   

زؤرينة، ضونكة ئَيمة دةزانني ثَيكهاتةي سياسي جيا جياي دةبَيت، بؤضووني جيا جياي تَيدا دةبَيت، لةبـةر  
دوا دةكــةون، ض لــة هةَلبــذاردني حمــارز بَيــت، ض لــة   ئــةوةي لــة ئــةجنامي رَيــك نةكــةوتين ئــين و كارةكــان 

بر يارةكاني تر بَيت، ئةوة ضةقينَيك دةبَيت لة ئين و كارةكان، بؤية زؤرينة بة باشـرتو ثةسـندتري دةزامن،   
ئَيستا ئَيمة ئةو ياساية دادةنَيني، بؤ ئَيستا نيية، ئَيستا ثَيكهاتةي يان خةريتةي سياسي دةطؤر َيت، مومكينة 

ي سياسي وا بطؤر َيت لة ئايندةدا ثَيكهاتةكان زياتر ورد ببنةوة، بؤية زؤرينة بـة ثةسـندتري دةزامن،   نةخشة
نةك زؤرينةي رةها، ئةوة لة خاَلَيكيان، بر طةي يازدة لـةو ماددةيـةدا بـاس لـةوة دةكـا  كـة ضـاودَيرييةكاني        

ئايـا مةجليسـي حمارـةزة ضـاودَيري      ثَيشمةرطةو كؤليجةكان بكا  و بةتايبةتي بؤ ناوي ئةو دووانة هـاتووة؟ 
هةموو بةشةكاني كة لة سنووري ثارَيزطايدا نايكا ؟ بـؤ ئةوانـة هـاتووة؟ ض ثَيويسـت نييـة ثَيموايـة لَيـرةدا        
باس لةوة بكا  لة ئةداي واجيبياندا، يان لة جَي بةجَي كردني كارةكانياندا ئةوة تايبةمتةندي ثـَي بـدرَيت،   

ةوانةي تري بؤي نيية بكا ، بؤية باشرت واية يان ئـةو بر طةيـة نـةمَينَيت، يـان     تايبةمتةندي ثَيدرا، يةعين ئ
ضاودَيرة لةسةر هةموويانـةوة، بـةَلَي بر طـةي يـازدة، ئـةو تايبةمتةندييـة بـؤ ئـةوة بكرَيـت؟ ئةطـةر بكرَيـت            

 .هةيئةتَيك هةية لة ذَير ضاودَيري ئةجنومةني ثارَيزطا دةبَيت، سوثاس
 :انبةر َيز سةرؤكي ثةرلةم

دةزاني موقتةرةحَيك هةية، دةَلَين ئَيمة بـةو شـَيوةية موناقةشـة بكـةين كـة ليذنـةي ياسـايي هـني دةكـاتن،          
ئةوةلةن تَيكةاَلويةك دةبَينت نازانني ئةوة بكةينةوة، لةبةر ئةوة بر طة بة بر طة موناقةشةي دةكـةين، بؤيـة   

كـرد، كـاك ئيحسـان داي، ئةطـةر بَيتـو لـة        بر طةي يةكةم تةواو بـوو بـةو موالحةزةيـةي كـة دراو ئيزارـةمان     
انتخـاب  : )بر طةي يةكةمدا دةَلَيت هةَلبذاردنةكة، بـا بـؤ  خبوَينمـةوة ضـي لَيهـاتووة، بر طـةي يةكـةم دةَلَيـت        

رئيس اجمللس ونائبه من بني اعضائه باألغلبية املطلقة لعدد اعضاء اجمللس يف اول جلسة يعقدها اجمللس اليت 
ل مخسة عشر يومًا من تأريخ املصـادقة علـى نتـائت األنتخابـات ويف حالـة عـدم دعوتـه        يدعو هلا احملافظ خال

جيتمع اجمللس تلقائيًا الساعة الثانية عشرة ظهرًا من اليوم السادس عشر من تاريخ املصـادقة وتنعقـد اجللسـة    
 .، ئةوة باشة، رةرموو سؤزان خان(برئاسة اكرب األعضاء سنًا

 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
، (استجواب احملافظ او احد نائبيه)لةطةَل ئةوةشدا لة ضوارةمدا ( انتخاب اجمللس ونائبه)لةم ماددةية دةَلَيت 

يةعين حمارز دوو نائييب هةية، رةئيسي مةجليس يةك نائييب هةية، من بـةس ئـةوة ثرسـيارةكةمة، بـةس     
 .وةاَلمم بدةنةوة
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 :مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة

بةَلَي واية، ئةوة تةنيتيزيية، ئةوة تةشريعيية، هةر يةكـة يـةك نائيبيـان دةبَيـت، بـةاَلم تـةنيتيزي زؤر جـار        
 .دووي دةبَيت، سَي معاونيشي دةبَيت، يةعين تةبيعيية، كاك سامل

 :بةر َيز سامل حممد علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةطـةر ئةغلةبيـةي موتَلةقـة كةسـَيك     ( باالغلبيـة املطلقـة  )ن بَيذ  حمارز، ئان نائييَب وي دةهَيتـة هةَلبـذارد  

نــةطؤ ، بر طةيــةك ئيزارــة ببَيــت ئةطــةر كةســَي ئةغلةبيــةي موتَلةقــة نــةبت تــةناروس لــةمابينا هــةردوو    
 .مورةشةح بَيتة كرن دةبَيتة ئةغلةبية دةنط دةبري، كَي بربدا، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .جوابي بدةوة كاكة
 :ز شَيروان ناصح حيدريبةر َي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
انتخاب احملافظ من بـني اعضـاء اجمللـس باألغلبيـة املطلقـة، خـالل       : )موعالةجة كراوة، دةَلَيت( ثالثًا)ئةوة لة 

 (.مدة اقصاها ثالثون يومًا من تأريخ انعقاد أول جلسة له
ة يتم التنافس بني املرشـحني احلاصـلني علـى اعلـى     اذا مل حيصل اي من املرشحني على األغلبية املطلق/ )دوو

 (.األصوات ويعد فائزًا من حيصل على اكثرية االصوات يف االقرتاع الثاني
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ينووسني، كاك دكتؤر نوري رةرمووبؤ رةئيسي مةجليسين هةمان شت، ئةطةر نةنووسرا بَيت دة
 :نوري مجيل تاَلةباني.بةر َيز د

 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 
مــن ئــةم ماددةيــة زؤر بــة دوورو درَيــذ دةبيــنم، دةكرَيــت دابــةش بكرَيــت بةســةر ســَي مــاددة، بــؤ منوونــة    
بر طةكاني يةك و دوو و سَي كة تايبةتن بـة شـَيوازي هةَلبـذاردني سـةرؤك و جَيطـري ئةجنومـةني ثارَيزطـاو        

بر طةي ضوار دةطرَيتـةوة كـة تايبـة  دةبَيـت بـؤ لـَي        جَيطرةكةي، سَي بر طةية لة ماددةيةكدا، ماددةي دووةم
ثَيضينةوة لة بةرثرسياران لة ثارَيزطادا، ماددةي سَييةم ئةركةكاني ئةجنومةني ثارَيزطا دةست نيشان دةكا ، 
كة لة بر طـةكاني ثَينجـةوة تـاكو هـةذدة دةطرَيتـةوة، زيـاتر روونـرت دةبَيـت و باشـرت دةتـوانني ئـةو ماددةيـة             

 .ةين، زؤر سوثاستاوتوَي بك
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .طَيالس خان رةرموو
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 :بةر َيز طَيالس حمي الدين حممد غريب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
، ئـةو سـةقيتي   (سةرؤك يان جَيطرةكةي بؤيـان هةيـة تـانوو  لـة بر يـاري الدانيـان بـدةن       / دووةم خاَلي دوو)

 .زةمةني دانانرَيت بؤ ئةو تةعنة، سوثاس
 :ر َيز سةرؤكي ثةرلةمانبة

ئَيمة رةقـةرة يـةك موناقةشـة دةكـةين، رةقـةرةي يـةك بـةو ئيزارةيـةي كردمـان كـةس موالحـةزةي نـةدا،             
ئةوةي دراوة وةاَلم درايةوةو تةوزحية، ئةو رةقةرةيـة دةخةمـة دةنطدانـةوة، كـَي لةطـةَل رةقـةرة يةكـة بـةو         

اس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر       طؤر انكاريةي تَيـدا كـرا دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوث      
سوثاس، بةكؤي دةنط وةرطريا، رةقةرة دوو، ئةوةي كاك دكتؤر نوري طـوتي راسـتة، بـةاَلم ئـةوة لـة مجلـةي       

 .هةمووي دةطرَيتةوة، ئةطةرنا قسةكةي مةنتقي تَيداية( خيتص اجمللس)يةكةمدا دةَلَيت 
و دوو دةكــةين، كــَي قســةي هةيــة لةســةر ئــةوة،  (د و ب و ج)كــدا موناقةشــةي يــةك و، لــة ية( ثانيــًا)دووةم 

 .لةوانةي كة ناويان نووسراوة ئةرزليةتيان هةية، بؤ ئةوةي ناوةكانيان شةتب بكةم، رةرموو
 :بةر َيز كةذاَل جميد قادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ر ياري الدانيان بدةن لة الي دادطـاي  سةرؤك يان جَيطرةكةي بؤيان هةية تانوو  لة ب)لة خاَلي دووةم دةَلَيت 

، من ثَيم باشة تانوو  لة بر ياري الدانيان لة الي دادطاي (كارطَيريي تايبة  بة ثَيي حوكمةكانس ياساي ئةوة
تةمييز بَيت، ضونكة تا ئَيستا دادطاي كارطَير ي تايبة  لة كوردستاندا دانةمـةزراوةو، هـةروةها الدان وشـةي    

واذةي وشةي تايبـة  بـة دادطـا نـةماوة، بؤيـة لةطـةَل ئةوةشـدا ناكرَيـت ئامـاذة بـةوة           تايبة ، ضونكة دةستة
 .بكرَيت كة وشةيةك نةمابَيت لة دادطا بةكار بهَينرَيت، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ثةخشان خان رةرموو
 :بةر َيز ثةخشان عبداهلل زةنطةنة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
عـدم  ............. اقالة رئيس اجمللس او نائبه بناء على طلب ثلث عدد اعضـائه  /ثانيًا)من ثرسيارم هةية، لة 

، باشة ئةطةر خوانةخواستة مةسةلةي خيانة  و ئريهـاب و ئةوانـة، ئـةوة قـانونَيكي تـر هةيـة،       ...(...نزاهة
يـان ئريهـاب، يـان     يان دةكرَيت ئةوةش لَيرة دابنرَيت، ئةطةر يـةعين تَيـوةطال بـوو لـة كـارَيكي خيانـةتكاري،      

ناوي دوو نائيبةكـةي موحـارز هـاتووة، لـة     ( رابعًا)شتَيكي تر، ئةوة ثرسيارة، ئايا قانونةكة دةيطرَيتةوة؟ لة 
ثَيشرت هيض باس نةكراوة، ئـةو دوو نائيبـةي موحـارز دادةنـرَين، رةنطـة لـةالي مـن روون بَيـت، بـةاَلم باشـة           

 .ئيشارةتَيكي تيا بَيت، سوثاس
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 :كي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ

بةَلَي دوو نائيبةكة دادةنرَيت لة ماددةيةكي تردا هةية دةَلَيت رةئيسي مةجليسـي وزةرا، يـان وةزيـر دةسـت     
 .نيشاني دةكا ، رةرموو

 :بةر َيز ثةخشان عبداهلل زةنطةنة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .طوترَيت باشرتة، سوثاسلة دواوة هاتووة، بةاَلم ئَيرة مادام ناوةكةي نيية، ثَيمواية لَيرة ب

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رةرموو ظيان خان
 :ثاشا خضربةر َيز ظيان ا د 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةرؤك يان جَيطرةكةي بؤيان هةية تانوو  لة بر يـاري الدانيـان   )منين رةئيةكم هةية لةسةر خاَلي دووةم 

، بـةاَلم لَيـرة ثَيويسـتة    (حوكمةكانس ياساي ئةجنومةني شوورا بدةن لة الي دادطاي كارطَيريي تايبة  بة ثَيي
سةقيتَيكي زةمةني دابنرَيت لةكاتي تانوو  داني، بة رةئي من لة مـاوةي ثـازدة رؤذدا بَيـت، دووبـارة هـاور ام      
لةطةَل رةئيةكةي كةذاَل خان كة لةالي دادطاي كارطَير ي بكرَيتة دادطاي تةمييز، ضـونكة تايبـة  نـةماوة لـة     

ــازدة رؤذ      د ــةنين ث ــت و ســةقيتَيكي زةم ــةمييزدا بَي ــةي ت ــة مةحكةم ــةش ل ــة ئةم ــارطَير ي، بر يارةك ــاي ك ادط
 .دابنرَيت، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك رةشاد رةرموو
 :بةر َيز رشاد ا د ابراهيم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ازرَيتةوة بؤ مـاددةي سـي، لةبـةر ئـةوةي حـةلي      بةنيسبة  بر طةي دوو لة ماددةي شةش ثَيشنيار دةكةم بطو

مةجليس و ئيقالةي عوزو لة ماددةي سي و سي و يةك هاتووة، بؤ تةنسـيق ئةطـةر بكرَيـت ئـةو بر طةيـةش      
 .بطوازَيتةوة بؤ ئةوَي زؤر باشة، سوثاستان دةكةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك جوتيار رةرموو
 (:جوتيار)بةر َيز كريم جميد شريف

 .ر َيز سةرؤكي ثةرلةمانبة
مادام لةسـةر داواي سـَييةكي ذمـارةي ئةنـدامان سـةرؤك و جَيطرةكـةي الدةبردرَيـت، رةنطـة هؤكارَيـك بَيتـة           

يشدا نةبَيت، ئةوانة مادام دةسةاَلتي الدانيان هةية، بة رةئي مـن بر طةيـةك زيـاد    (د و ب و ج)ثَيشةوة كة لة 
ماني ئةجنومةني بيكةنة هؤكاري دةست لة كاركَيشـانةوةي ئـةوان،   بكرَيت، هةر هؤكارَيكي تر سَييةكي ئةندا
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رةنطة هؤكارَيك بَيتة ثَيشةوة ئَيستا تؤ لةناو ئةو ضوارضَيوةية دابنَيني، ئةو ضوارضـَيوةية جَيـي نةبَيتـةوة،    
ين ئـةو  ئةطةر حاَلةتَيكي لةو بابةتة بَيتة ثَيشةوة، ئةوةي بؤ زياد بكرَيت هةر هؤكارَيكي تر، لةر استيدا من

ثرسيارةم هةية، ئايا دادطاي كارطَير ي تايبة  ئَيستا هةية؟ ئةطـةر نـةبَيت دةكرَيـت ئَيمـة لـةم ياسـاية نـاوي        
 .دةزطايةك بَينني كة ئَيستا نيية، دةكرَيت ضارةسةرَيكي بؤ بدؤزرَيتةوة؟، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سارا خان رةرموو
 :ثريؤ  خضربةر َيز سارا 

 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 
 .قسةكامن كرا سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

واتا خوالصةي هينةكان ئةوةية لةسةر دوو نائيبةكةية، ئةوةي ثةخشـان خـان طـوتي، لَيـرةدا نـاوي هـاتووة،       
لةسةر تةعنةكةية كة مةجليسي شوورا بـةثَيي خـاتوو ظيـان مةحكةمـةي تـةمييز بـَينت، رةئيـةكين هةيـة         

 .بطوازَيتةوة، حةز دةكةم طوَي لة رةئي هةردوو ليذنة بطرم لةسةر ئةوةدةَلَيت 
 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةنيسبة  نائيبةكة تةرسرياتي لة ماددةكاني تر هاتووة، موحارز دوو نائييب دةبَيـت، شـَيوةي دامةزرانـدني    

 ، ئةجنومةنين سـَي كـةس هةَلدةبـذَيرَيت لـةو ثَينجـة، ئـةو       بةو شَيوةية موحارز ثَينج كةس تةقديم دةكا
سَييةش دَيتة ئةجنومةني وةزيران ئةمرةكة بة دوو كةس دةردةضَيت، بةنيسبة  ثر  كردني ثؤسـس نائيـب   
موحارز، بةنيسبة  تةعن لة مةوزوعي حماكمي ئيداري ئَيمة قانونَيكمان دةركرد قانوني مةجليسـي شـوورا   

تـةعين خؤشـي بـة تةرسـيل هـاتووة، بؤيـة ئَيمـة لَيـرة          رسـيل هـاتووةو تـورق    وَي بة تةلة قةزاي ئيداري لة
سةقيتة زةمةنيةكـةمان دانةنايـة، ئةطـةر هـةر ئيسـرارين دةكـةن كـة سـةقيتَيكي زةمـةني دابنرَيـت، هـةمان            

َيـت  سةقيتي دةهَينني لَيرة دادةنَيني هيض ئيشكاليةمتان لةو مةسةلةية نيية، بةنيسـبة  كـاك رةشـاد كـة دةلَ    
بطوازَيتةوة بؤ ماددةي سي، ماددةي سي عيالقةي بةو مةسةلةية نيية، عيالقةي بة حةلي مةجاليس هةية، 
ــت؟ ضــؤن حــةل نابَيــت؟ بؤيــة       ئةطــةر مــةتين ماددةكــة هــةمووي خبوَينيــةوة مــةجاليس ضــؤن حــةل دةبَي

ري كـة دروسـت   بةنيسبة  حةلةكة ئَيمة رةئيمان وايـة لـة جَيطـاي خؤيـةتي، بـةس بةنيسـبة  قـةزاي ئيـدا        
نــةكراوة، بةر اســس ئَيمــة مةســئوول نينــة قانومنــان دةركــردووة، ســةرؤكايةتي هــةرَيم تةصــديقي كــردووة،   
ضوويتة بواري جَي بةجَي كردن قةزاي ئيداري ئَيستا دروسـت نـةكراوة، بةر اسـس ئَيمـة لـةوةي بةرثرسـيار       

ت سةيري ئةو جؤرة بابةتانة بكا ، ئَيمـة  نينة، ناكرَيت ئَيمة قةزايةكمان دروست كردووة قةزاي ئيداري بَي
بدةينة مةحكةمةيةكي موختةس ئةو سـةاَلحيةتة لـة كاتَيكـدا ئَيمـة قةزايـةي ئيـدارميان دروسـت كـردووة،         
بةاَلم قةزاي ئيداري بة مةعلوماتي من لة مةرحةلةي دروست كردندايةو زؤريشي نـةماوة، بةنيسـبة  ئـةو    
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قةي بة مةسائيلي ئريهاب و ئةو مةسائيالنة نيية، مةسائيلي دةسـت  سَي سةبةبةي مةسائيلي ئيداريية عيال
ثاكي موحارزةوة هةية، مةسائيلي بة ماَلي طشتيةوة هةية، مةسائيل عيالقةي بـة كةمتةرخـةمي حمـارزةوة    
هةية، ئةوانة هةمووي مةسائيلي ئيدارينةو مةسائيلي ماليينة لةو بابةتانـة مـةجليس بـؤي هةيـة موحـارز      

 .يسثا  بوو موحارزي ئيقالة بكاتنئةطةر هاتو ئ
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةوةي ثةخشان خان باسي كرد لة حالةتي خةيرا  و ئةوةي ماوة تةحصيل حاصلة بدرَينت، دةيان قةوانني 
هةية موعاقةبةي دةكا ، موالحةزةيةكة هني بوو دةبَيت مودةي هةبَيت كَي بوو باسي كرد؟ ظيان خان بـوو  

لرئيس اجمللس او نائيبه الطعن يف القرار )طَيالس خان باسيان كرد، لةبةر ئةوةي لة دووةمدا  باسي كرد، يان
، ئةوةي ئيزارة بكـةن،  (خالل سبعة ايام من تاريخ تبلغه بالقرار املتخذ باالقالة لدى احملكمة االدارية املختصة

، جةنابي وةزير (من تاريخ تبلغه)ت ، بيكة ثازدة رؤذ باشة، دةَلَي(خالل مخسة عشر يوما)ثازدة رؤذي ديكة 
 .رةئيت ضية

 :وةزيري ناوخؤ/ بةر َيز كريم سنجاري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تةواوة لةوَي مودةكـةش ديـار كـراوة، ئَيمـة ئَيسـتا بـَيني مـودة        ( وفق احكام قانون جملس الشورى)كة دةَلَيت 
وفـق احكـام   )، لةبـةر ئـةوةي كـة نووسـراوة     بنووسني لة قانوني مةجليسي شـوورا لةوانةيـة تـةعاروز ببَيـت    

لةوَي مودةي تةعن، كاتي تـةعن ئةوانـة هـةمووي ديـار كـراوة، ثَيويسـت ناكـا  ئَيمـة         ( قانون جملس الشورى
 .لَيرة دووبارةي بكةينةوة، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .يان قازي، رةرموو لةوَي بؤ هةموو شكايةتَيك هةمان شتة، مومكينة مةسةلةن ئةندامي ثةرلةمان،
 :بةر َيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
يشرتط قبل تقديم الطعـن اىل احملكمـة االداريـة    )لة ماددةي حةظدةدا ئةو بابةتة موعالةجة كراوة كة دةَلَيت 

ومـا مـن تـاريخ    ان يتظلم صاحب الطعن لدى اجلهة االدارية املختصة اليت عليها ان تبت خالل مخسة عشرة ي
 .تسجيل التظلم لديها

للمتظلم عند رفمل تظلمها وعدم البت فيها خالل املدة املنصـوص عليهـا يف الفقـرة اواًل علـى ان يطعـن      : ثانيا
 (.لدى احملكمة االدارية خالل مدة ثالثني يوما من تاريخ انتهاء املدة املذكورة واذا سقع حقها يف الطعن

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةي ناطرَيتةوة، ئةوة موةزةريين حكومةتة، ئةوة مةجليسَيكة هةَلبذَيردراوة، دةنـا دةبوايـة خـؤي ئيزارـة     ئة
، (خالل مدة مخسة عشر يومًا من تاريخ تبلغـة بـالقرار  )بكرَيت و بنووسرَيت خراث نييةو زةرةريشي نيية، 

 .رةنطة لةدةرةوةي هةرَيمدا نةطوترا بَيت
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 :بةر َيز عمر عبدالر ن علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةنيسبة  تةحديـد كردنـي مـودةي تـةعن قـانونَيكي خاصـمان هةيـة وةكـو كـاك شـَيروان ئيشـارةتي ثَيـدا،             

لةو قانونة خاصة كة مةحكةمةي ئيداري تةشكيل دةكرَيـت  ( اخلا  يقيد العام)بةطوَيرةي قاعيدةي ريقهة 
ة، ئـيرت لـة مةجاليسـي مونةتةخبـةوة بَيـت لـة       هةرضي قةراراتَيكي ئيداري خازعي تةعنـة لـةو مةحكةمةيـ   

بةيين رةرمانبةران بَيـت، لـة بـةيين هةيئاتـدا بَيـت، ئـةو مةحكةمةيـة لـة ئيختيصاصـةكاندا ئَيمـة بامسـان            
لةسةر كردووة، لةبـةر ئـةوة لَيـرة ثَيويسـت ناكـا  مـودةي تيـا هـةبَيت، ضـونكة لـة قانونـة خاصـةكة خـؤي              

 .مودةي تيا تةحديد كراوة، سوثاس
 :ر َيز سةرؤكي ثةرلةمانبة

ئةوانةي كة لةم قانونةدا هاتووةو ئَيوة ئاماذةي ثَي دةكةن دةسةاَلتي مةحكةمةي ئيداريية، ئَيمة باسي مايف 
ئةو رةرمانبةرة دةكةين، ئةو ئةندامي ئةجنومةنة دةكةين، يـةعين حـةقي هـةبَينت لـةو ماوةيـةدا شـكاية        

ةي ئيداري دةسـةاَلتةكاني ديـاري كـردووة تـةعن لـة ض رؤذَيكـة،       بكاتن، بةاَلم ئةمانة هةمووي لَيرة مةحكةم
لةسةر قةراري مةحكةمةي ئيداري بـؤي هةيـة لـة مـاوةي سـي رؤذدا بضـَيتة مةحكةمـةي تـةمييز شـكاية           
ــدامي           ــة ئةن ــةوةي ك ــةاَلم ئ ــراوة، ب ــرة ك ــةمووي لَي ــة ه ــداري، ئةوان ــةي ئي ــةراري مةحكةم ــةر ق ــا  لةس بك

تةعن شكاية  بكاتن بـؤ مـايف خـؤي دةبَيـت ماوةيـةك ديـاري بكرَيـت لـةو         ئةجنومةنة، سةرؤكي ئةجنومةنة 
ــة،            ــاكم نةوعَيك ــدا، ح ــةموو بوارةكان ــة ه ــة ل ــةوة مارَيك ــا ، ئ ــة دةك ــتيالمي بر يارةك ــة ئيس ــةوة ك دةقيقةي
رةرمانبةري ئيداري نةوعَيكة، ئةجنومةني موحارةزا  لةبةر ئةوةي مومكينة بَلَي لةو رؤذةي تةبـةلو  ثـَي   

مومكينة لة دةرةوةي هةرَيمة تا مـانطَيكي تـر نةيةتـةوة، ئـةو حةقـةي دةسـووتَينت، بؤيـة دةبَيـت          دةكرَيت،
 .بَلَيي لة ماوةي ئةوةندة رؤذة لةو رؤذةي كة تةبليغ دةكرَينت بةو هينة، بةَلَي كاك شَيروان

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لوم دةكــا ، تــةزةلوم ئــةو كةســة دةيكــا  كــة موتةزةليمــة لــةو قــةرارة   خــؤي قانونةكــة ئيشــارة  بــة تــةزة 
ــاتي          ــةوجا ئيجرائ ــةطر  ئ ــةري ن ــة س ــةر تةزةلومةك ــةك، ئةط ــاوةي هةرتةي ــة م ــووة ل ــة دةرض ــةي ك ئيداري
مةحكةمةي ئيداري دةست ثَي دةكاتةوةو سةقيتي ترين هةية، بؤية بة قةناعةتي من ئةوةي لـة مـةجليس   

ت بة قةرارَيكي ئيداري دذي ئةو حمـارزةي كـة لـة مةنصـةبةكةي دةركـراوة، كـة       دةردةضَيت ئيعتيبار دةكرَي
دةركراوة حةقي تةزةلومي هةيةو ئيعادةي نةزةر لةو قةرارةي بكا ، ئةطةر نةيكردةوة ئةو وةختة سـوقويف  
 تر دةست ثَي دةكا ، من ثَيمواية موحارزين وةكو هةر رةرمانبةرَيك خازعي ئةوةية كة قةرارَيكي ئيـداري 

 .دذي دةربضَيت
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كاك شَيروان خيالرةكة لةوةداية ئةو رةئيسي مةجليسة، لَيرة باسي رةئيسي مةجليس دةكةي، نائيبةكةشـي  
قــةرارَيك دةرضــوو بــة الدانــي خــؤي لَيــرة نييــة، نةخؤشــة، يــان هــةر ســةبةبَيكة لــة دةرةوةيــة، كــة هاتــةوة  

ندا دياري نةكراوة مايف ماوة، يان نةماوة، دةبَيت دياري بكرَينت، ئةو مارةي مانطَيكي بةسةردا ضووة، لة قانو
كة تةعن لة قةرارةكةي بدا  دةبَيت سةقيتَيكي هةبَيت، ئةو سةقيتة لة قانوني مةجليسي شوورادا نةهاتووة 

 .بةو تةرسيلةي كة باسي دةكةن، كاك عومةر رةرموو
 :بةر َيز عمر عبدالر ن علي

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
هةرضي بر يارَيك لةو بر يارانة دةردةضَيت مـودةو سـةقيتي زةمـةني تةعنـةكاني ئيعتيبـاري لـة تةبليغاتـةوة        

 .دةست ثَي دةكا ، هةتا تةبليغ نةكرَيت هيض سةقيتَيكي زةمةني حةقةكةي ناكوذَيت، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك جةمال ئةوة تةبليغةكةية لة تارخيي تةبليغةوةية، رةرموو
 :بةر َيز مجال حممد قاسم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةم مةوزوعة مةوزوعَيكي طرنطة، تةبيعي طؤر ين هةية لـةو مودانـة، عادةتـةن لـة قانونـدا مودةيـةكي مـايف        
دةدرَيت بةو شةخصة، بـؤ ئـةوةي هةَلسـتَيت بـة تـةحقيق، بـة لـَي ثَيضـينةوة، مةسـةلةن بـة ديـاري كردنـي             

رؤذ كايف نيية، لة قانوني ئةمريكيدا بؤ هيض شتَيك لة نؤةد رؤذ كةمرت نيية، هةتا بؤ تةبليغي  حمامي ثازدة
 .رؤذة( 190)مةحكةمة 

مودةي زةمةنيشي داناوة، مةسةلةن بؤ هةندَي قةزاية سَي ساَلي دانـاوة، دةَلَيـت لـة مـاوةي ئـةو سـَي       / دووةم
بة قةناعةتي من ثازدة رؤذ زؤر كةمة، حةقة تؤزَيـك  ساَلة ئةطةر شتةكة نةكا ، بةس بؤ شتَيك لةم بابةتة 

 .زياتر بكرَيت بة اليةني كةمةوة ضل و ثَينج رؤذ، بؤ ئةوةي بتوانَيت خؤي ئامادة بكا ، سوثاس
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةوة لةوةيدا سوودمان لة تةجروبـةي ئـةمريكا وةرنـةطر ، ئـةوة ض زةرةرَيكـي هةيـة كـاك شـَيروان ئةطـةر          
 .سرَيتبنوو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ختتص احملكمة االدارية )بزانة هةر بةس ماددةي سَيزدةتان بؤ دةخوَينمةوة، بةنيسبة  مةحكةمةي ئيداري 
فاذ ومايلي، النظر يف صحة االوامر والقرارات االدارية اليت تصدر من املوظفني واهليئات يف دوائر االقليم بعد ن
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هذا القانون واليت مل يعيني مرجع الطعن فيها بناءًا على طعن من ذي مصلحة حمتملة وتكفي ان تكون هناك 
 .، ئةمة يةك(ما يدعو اىل ختوف من احلاق الضرر بذوي الشأن

بةنيسبة  تةبليغا  ئةوةي جةنابت ئيشارةتت ثَيدا، ئَيمة ماددةيةكي سةرحيمان هةية دةَلَيني قانوني / دوو
ول مورارةعاتي مةدةني مةحكةمةي ئيداري بةكاري دةهَينَيت بؤ مةسةلةي ضؤنيةتي بـةر َيوة ضـووني   ئوص

دةعوايةكاني حماكمي ئيداري، يةعين مةسـةلةي تـةبليغا  و ئةوانـة لـةوَي مةحسـومة، قـانوني مورارـةعا         
 .حةمسي كردووة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةمَينَيت باشـرتة، ئةطـةر شـكايةتت نـةكرد، مةحكةمـةي شـوورا لـة        من ثَيمواية دانَين باشرتة، ئـةو غمـوزة نـ   
خؤيةوة بةدواضوون بكا ، ئةوة كةييتي خؤيةتي ئـةوة مـةوزوعَيكي تـرة، ئَيمـة باسـي حـةقي ئـةو ئينسـانة         
دةكةين غائيبة، تةبليغةكةي ثَي نةطةيشتووة، ئةو حةقةي سـقو  دةكـاتن، كـة سـقو  ناكـا ، دةبَيـت ثَيـي        

ةبليغي دةكرَينت، ئةوةندة رؤذة هةية بؤ ئةوةي بضَيت تةعن بكـا ، ئةطـةر ثاشـي تـةبليغ     بَلَين لةو رؤذةي ت
لة ماوةي ثازدة رؤذدا نةضوو شكايةتي كـرد، ئـةو قـةرارة ئيعتيبـار دةكرَيـت باتـَل و نيهـائي، دةبَيـت شـتَيك          

ئينكار دةكاتن بؤ ئةوانـة،   هةبَينت، ئةطةر نةهَيَلن دةَلَيت تؤ نةتنووسيوة ساَلَيكي تر ئَيستا ثَيمزانيوة، خؤي
 .ئةطةر بَيت شكاية  بكاتن ئةو حةقةي دةمَينَيتةوة، بةَلَي جةنابي وةزير رةرموو

 :وةزيري ناوخؤ/ بةر َيز كريم سنجاري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
باشـرتة  وةكو دةَلَيت بـا تَيـدا بَيـت    ( ليطمئن قلم)تةبيعي قانونةكة وازحية، بةاَلم لة ثاش ئةم موناقةشةية 

 .لةوةي كة تَيدا نةبَيت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

باشة ئةوة وةزيرين موارةقةي لةسةر كرد ئيزارة بكةن ثَيي باشة، بـؤ ئـةوةي ئـةو غمـوزة نـةمَينَيت، ئـةو       
 .رةقةراتانة كة خوَيندتانةوة هةر يةكة بة نةوعَيك كة ضر و ثر  نيية، دكتؤر نوري رةرموو

 :ةبانينوري مجيل تاَل.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارة  بةو ماوةية، من لةطةَل ئةوةدام كةوا دياري بكرَيت، ضونكة لـة  / من دوو تَيبينيم هةية، يةكةميان

رووي عةمةليـةوة كَيشــةي وا دروسـت بــووة لـةعَيراق، وةزيــر هــةاَلتووة، باشـة ضــؤن تـةبليغ دةكرَيــت، ئــةو      
ةوة، هةمان شت بةنيسبة  ثارَيزطارةوة، با بَلَيني تؤمةتَيك خراية ثـاَلي،  جَيطةي، ئةو ثايةي هةروا دةمَينَيت

بة دةست ثيسي ضـوو بـووة دةرةوة، جَيطايةكـةي هـةروا دةمَينَيتـةوة لةبـةر ئـةوةي تـةبليغ نـةكراوة، بؤيـة           
ضاكرتة كةوا ماوةيـةك ديـاري بكرَيـت، يـان لـة رؤذي بـاَلو كردنـةوةي ئـةو ئينـزارةي بـؤي دةرضـووة، ئـةوة             

 .ةاليةكل



 392 

سةبارة  بة خاَلَيكي تر من لةطةَل كاك كةريم بةحريم، كـةوا ثارَيزطـار نابَيـت ئَيمـة ئـةو مةرجـة دابنـَيني        
كـةوا ئةنــدامي ئـةو ئةجنومةنــة بَيـت، ئامــاذةي بــؤ كـارَيكي بــاش كـرد، كــةوا سـةرؤكي ئةجنومــةن ئةنــدامي       

ةطةَل ئةوةدام كـة يـةكَيك بَيـت لـة دةرةوة     ثةرلةمان نيية، بؤية دةكرَيت كةوا ثارَيزطارو جَيطرةكةشي، من ل
 .بَيت كةساني شياوو لَيهاتوو، كة بتوانن بةو ئةركة هةَلبسنت

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

باشة سوثاس، ئةوة رةقةرةي سَيية، ئَيمة رةقةرةي دوو باس دةكةين، لة رةقةرةي سَيية لةوَي موناقةشـةي  
 ائيبه الطعن يف القرار املتخذ باالقالة لدى احملكمة االدارية املختصـة لرئيس اجمللس او ن)دةكةين، ئَيستا داواي 

خالل مدة مخسة عشرة يوما من تاريخ تبلغه بالقرار وفـق احكـام قـانون جملـس الشـورى القلـيم كوردسـتان        
، بيخوَينـةوة بـؤ   (تبلغـه بـالقرار  )ةكـةي ناوَيـت، هـةر ئةوةنـدة     (ورق احكـام )، ئةوة (9008لسنة ( 19)رقم 

 .بيخةينة دةنطدانةوة ئةوةي
 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لَيرة كـة ئَيمـة ئـةوةمان دانـا قةيـدي ناكـا  تةبيعييـة، بـةاَلم ئـةوة تـةنها مـودةتي تةعنـة لـة مةحكةمـةي               
زي ئيداري، كة ضووة مةحكةمةي ئيداري تروقي تةعن لةوَي دةست ثَي دةكا  هةتا دةضَيتة هةئيةي تةميي

مةجليسي شوورا، يةعين ئةو ثازدة رؤذة تةنها دةبَيـت وا ئيعتيبـار بكرَيـت تةعنـة لـة مةحكةمـةي ئيـداري        
 .ثاشان ئيجرائاتي مةحكةمةي ئيداري سةقيتي زةمةني و تعون دةست ثَي دةكا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةوةي بيخةينـة دةنطدانـةوة، بـا    باشة تَيطةيشتم، بـا مبَينـَينت بـةس ئـةوةي ئيزارـة بكـةن، بيخوَينـةوة بـؤ ئـ         
 مبَينَينت،

 :بةر َيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
خـالل مـدة    لرئيس اجمللس او نائيبـه الطعـن يف القـرار املتخـذ باالقالـة لـدى احملكمـة االداريـة املختصـة         : ثانيا

( 19)الشـورى القلـيم كوردسـتان رقـم     مخسة عشرة يومًا من تاريخ تبلغه بالقرار وفق احكـام قـانون جملـس    
 (.9008لسنة 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئةواني تر نةطؤر اوة، رةرموو( ثانيًا)
 :بةر َيز ظيان سليمان حاجي بشار

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةسةر خاَلي دووةم ها  ديسان رةقةرةي يةكةم، كـة بـاس لـة ئيقالـةي رةئيسـي مـةجليس و نائيـب دةكـا ،         

باسي عوزوي تَيدا نةهاتووة، ئةطةر عوزوَيك، لة حقووق و ئيمتيازا  باس نةكراوة، لة ماددةيـةكي تـر    هيض
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نةمبينيوة، ثَيم باشة لَيرة ئةطةر عوزوةكة زياد بكرَيت، ئةطةر ئةوين تووشي يـةكَيك لـةو حاَلةتانـة بـوو،     
 .ئةوين ئيقالة بكرَيت، لةطةَل رَيزمدا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةعليقتان هةية لةسةر قسةكانيض ت
 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لة ماددةي سي و يةك ئةو مةسةلةية ضارةسةر كراوة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةو طؤر انكاريية دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلدايـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر     ( ثانيًا)باشة زؤر سوثاس، 
وثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط وةرطريا بةو طؤر انكارييـة، تكايـة   س
 .، كَي قسةي هةية لةسةر سَييةم؟ ناوتان دةنووسم، خاتوو ضرؤ رةرموو(ثالثًا)

 :بةر َيز ضرؤ علي  د امني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
شــم ئةوةيــة ئايــا عــةدةدي مورةشــةحني بــؤ موحــارز، مةســةلةن   مــن تــةنها ثرســيارَيكم هةيــة، ثرسيارةكة 

عـــةدةدي مورةشـــةحني مةحـــدودة؟ ضـــةند كةســـن؟ ئةطـــةر مةحـــدودة، ئةطـــةر هـــاتو بـــابَلَيني عـــةدةدي   
مورةشةحني ئةوانةي كة دةنطيان وةكو يةكة لة دوو كةس زياتر بوو، ئايا هةَلبذاردنةكة دووبارة دةبَيتةوة؟ 

 .وو كةس نةبوو، لةنَيوان ئةو سَي كةسةدا ئيختيار دةكا  و، زؤر سوثاسيان بَلَيني سَي كةس بوو، د
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بؤ ئةوةي دووبارة نةبَيتةوة ثرسيارةكة، عةدةدي مورةشةحني كراوةية، ئةطةر حةسـم نـةبوو لـة رةقـةرةي     
 .دووةمدا شةرح كراوة، كاك دكتؤر نوري رةرموو

 :نوري مجيل تاَلةباني.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من بؤضووني خؤم روون كردةوة، كةوا من لةطةَل ئةوةدام مـةرج نييـة كـةوا ثارَيزطـار ئةنـدامي ئةجنومـةن       

 .بَيت، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ظيان خان هةم ناو  نووسراوة، هةم نوقتةي نيزام ثَيكةوة، رةرموو
 :بةر َيز ظيان سليمان حاجي بشار

 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي
جيـوز اقالـة عضـو اجملـالس احملليـة  ورؤسـاء الوحـدات        )ماددةي سي و يةك لةطةَل رَيزمدا باسي ئـةوة دةكـا    

، باسي ئةجنومةني ثارَيزطـا نـةكراوة، بؤيـة مـن ئـةو قسـةيةم ئـةو كاتـة         ((القائمقام ومدير الناحية)األدارية 
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اجمللس احمللي : اجمللس احمللي)ة سةيري تةعرييتةكان دةكةيت كرد، لَيرة باسي ئةجنومةني ثارَيزطا نةكراوة ك
، مةجليســي حمارــةزة ناطرَيتــةوة، بــةَلَي ئةنــدامي مةجليســي (اجمللــس احمللــي للناحيــة)دةطرَيتــةوة، ( للقضــاء

 .موحارزة ناطرَيتةوة بةو ثَيية، ئةطةر لةوَي ضارةسةر بكرَيت، دروستة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةوَي دةبَيت ضارةسةري بكةين، با لـةبريتان بـَينت، لـةوَي ئيزارـة دةكـرَينت، كـاك ئيسـماعيل        راست دةكةيت ل
 .رةرموو

 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثَيشنياري ئـةوة دةكـةم بةر اسـس ثارَيزطـار لـة دةرةوةي ئةجنومةنةكـةش هةَلبـذَيردرَيت، ضـونكة مـةرج          

لةو بيست و ثَينج كةسةي كة هةَلدةبذَيري دوو كةس، يان كةسَيك دةست نيشان دةكةيت بؤ نيية، رةنطة تؤ 
ــت لــةناو            ــاتَيك دةبَي ــي كارةس ــةبَيت تووش ــت ن ــاري لــة دةس ــةرجي ثارَيزط ــاوة م ــةو ثي ــة ئ ــار، رةنط ثارَيزط

ردرَيت، بؤ ئةجنومةنةكة خةَلكي تر  دةست ناكةوَيت، بؤية بكرَيت لة دةرةوةي ئةجنومةن ثارَيزطار هةَلبذَي
 .ئةوةي ثةك لةسةر ثارَيزطا نةكةوَيت، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك كةريم رةرموو
 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هةمان بؤضووني خؤم كة ثارَيزطا مةرروزة لة ناوةوةو لة دةرةوة دةست نيشان بكرَيت، سةرةر اي ئةوة ئَيمة 
ض شوَينَيكدا ئيزارةتةن بؤ ئةوةي كة نائيب كَي ئينتيخابي دةكـا  باسـي لـَي نـةكراوة هـةردوو نـائييب       لة هي

 .موحارز، ئةطةر ئينتيخاب بكرَيت دةبَيت لَيرة بَينت لةو ماددةيةدا، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك جوتيار رةرموو
 (:جوتيار)بةر َيز كريم جميد شريف

 .ي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك
منين هةر ثَيشنياري ئةوةم هةبوو هةَلبذاردني ثارَيزطارو جَيطرةكةشي، يةعين جَيطرةكةشي لةطةَلدا بَيت، 

 .ئةوة يةك
بةر اسس ئةطةر ثَيويست بوو، ئةجنومةن بةثَيويسس زاني بؤيان هةبَيت لة دةرةوة كةسَيكي طوجنـاو  / دووةم

وةيان هــةبَيت، لَيــرة تــةنها مــةرج نــةبَيت ئةنــدامي ئةجنومــةني   بَيــنن بيكــةن بــة ثارَيزطــار، دةســةاَلتي ئــة 
 .ثارَيزطار، زؤر سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك دلَير رةرموو

 :بةر َيز دلَير حممد شريف

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

طرةكانيشــي مــن بةر اســس بــة ثَيضــةوانةي راي ئــةو برادةرانــةي ثــَين مــن، ثَيموايــة دةبَيــت ثارَيزطــارو جيَ  
شـةرعيةتَيكي باشـرتيان   / هةردووكيان لةناو ئةجنومةنةكةدا بن، موبةريري من ئةوةية بةر اسـس يةكـةميان  

 .دةبَيت كة خةَلك دةنطيان ثَي دةداو دةيانكةي بة ثارَيزطار، يان جَيطرةكاني
 .هةم مةوقيعيشيان بةقوةترت دةبَيت/ دووةميان

مةركةزية  بتوانني بضةسثَينني لةم واَلتـةدا زةرورة  وايـة خؤمـان    بؤ ئةوةي ئَيمة مةبدةئي ال/ سَييةميان
دوور خبةينةوة لة مةبادئي تةعني و ئـةم شـتانةو لـةو حاَلةتانـة، ئـةم حاَلةتـةش دةسـت نيشـان كردنـي لـة           
دةرةوة ثَيمواية ديسان بةهانة بـؤ تـةعني دادةنَيـت بـؤ موحـارز، ئـةو حاَلةتـةش خـؤي بـة تةبيعـةتي حـاَل            

ةركةزية  لةنط دةكا ، بؤية بـة قةناعـةتي مـن ئـةم موبـةريرةي كـة بَلـَيني خـةَلكمان نابَيـت          مةبدةئي الم
لةوَي، ئةوة نوقصتانيةكة لةاليةن ئَيمةي ئةحزاب، كة دةست نيشاني خةَلك ناكـةين بـؤ ئـةم ئةجنومةنانـة،     

سةو لة دواي ئةوةش يان ئةو خةَلكانةي خؤيان هةَلدةبذَيرن، من بة قةناعةمت دةبَيت لةو بيست و ثَينج كة
ضةند كةسَيكي زيـاتر بـةثَيي عـةدةدي سـوكاني دةبَيـت خـةَلكي كـةرو،  بَيـت، توانـاي ئـةوةي هـةبَيت لـةناو             

 .ئةوانةدا ببَيتة ثارَيزطارو جَيطرةكةش، سوثاستان دةكةم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عومةر رةرموو
 :بةر َيز عمر عبدالر ن علي

 .انبةر َيز سةرؤكي ثةرلةم
منين هةمان رةئي ئةو برادةرانـةم هةيـة كـة باسـيان لـة ئينتيخـابي موحـارز كـرد لـة دةرةوةي مـةجليس           
حمارةزة، بزةبت بة ثَيضةوانةي رةئيةكةي كاك دلَيرةوة من ثَيمواية خؤي وةك ناحيةي قانوني سةيري ئةم 

ةكَي لة شـةرتةكاني بـاس   ياساية بكةين ماددةي ضواردة باسي شروتي ئةعزاي مةجليس موحارةزة دةكا ، ي
لةوة دةكـا  دةَلَيـت شـةهادةي لـة ئيعداديـة كـةمرت نـةبَيت، يـةعين سـةروو ئيعداديـة واريـدةو جـائيزة، لـة              
ماددةي حةظدة ئةطةر سةيري بكةين باس لة شروتي بوون بـة موحـارز دةكـا  كـة نابَيـت لـة بـةكالؤريؤس        

اي مـةجليس ئينتيخابـا  كـرا بـووة موحـارزو      جامعي ئةوةلي كةمرتي هةبَيت، ئةطةر هاتو لة بـةيين ئـةعز  
برادةرَيك لةوانة دةرضوو كة شةهادةي ئيعداديةي هةية، ئةمة تـةناقوزَيك دروسـت دةبَيـت لةطـةَل مـاددةي      

 .حةظدة كة هةمانة، ئةمة يةك
عوررَيكي ئيجتيماعي هةية لةناو ئَيمة، بةر اسس لة هةموو هةيئا  و مةجاليس كة ئَيمة بؤ خؤمان / دووةم

دروسس دةكةين نةوعـة عيالقاتَيـك دروسـت دةبَيـت لـة بةينمانـدا، ئـةو عيالقاتانـة هةنـدَيك جـار دةبَيتـة            
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سةبةبي ئةوةي كـة نـةتوانني بـاش موحاسـةبةي يـةكرتي و رةقابـةي يـةكرتي و ضـاودَيري يـةكرتي بكـةين،           
َيري باشرت دةكرَيت، موحارز خارجي مةجليس موحارةزة بَيت ثَيمواية خازعي رةقابةي زياتر دةبَيت، ضاود

هةم خؤشي بة حةماس و ئيشَيكي زياتر دةكـا ، مةجليسـين بةر اسـس ئـةو عيالقـةي كـة هةيـة لـة اليـةن          
ئَيمة دروست دةبَيت ئـةوة لةطةَلـدا نابَيـت، دةتـوانن زيـاتر موحاسـةبةي بكـةن، ئةمـة لةاليـةك، لـة اليـةكي            

ئيسـتيجواب دةكرَيـت لـة اليـةن مةجليسـي       ديكة، خؤي لة رةقـةرةكاني دوايـي بـاس لـةوة كـراوة كـة حمـارز       
موحارةزةوة، ئةطةر ئةندام بَيت هةر لةناو مةجليسي موحارةزة، من ثَيموا نيية بتوانَيت ئةو مةجليسة بة 
موتَلةقي قانوني، يةعين بة تةواوةتي حةقي خؤي حماسبة سةر موحارز، لةبةر ئةوة ثَيمواية حمارز ئةطـةر  

رنط نييـة ئَيمـة بتـوانني لـة كـاتي قـانوني ئينتيخابـاتي موحارـةزة هـةر          لة دةرةوةي مةجليس بَيت هيض ط
بةوةي كة وةخس خؤي لة الي ئينتيخابي مةجليسي شارةوانييةكاني كوردستاندا كردمان دوو سـندوق بـوو،   
سندوقَيك بؤ رةئيسي مـةجليس، سـندوقَيكين بـؤ ئـةعزاي مـةجليس، دةتوانرَيـت ئـةو كـاتي ئينتيخابـاتي          

ةعزاي مةجليس بَيت، سـندوقَيكين بـؤ ئـةو موحـارزة هـةبَيت، كـة خـؤي تةرشـيح دةكـا ،          سندوقَيك بؤ ئ
 .ئةمة يةك

موالحــةزةم لةســةر رةقــةرةي دووة، بةر اســس كــة دةَلَيــت ثَيشــرت بامســان كــرد، تةعنةكــةي لةبــةردةم   / دوو
ان دةركـردووةو  مةحكةمةي ئيداري دابَيت، راستة كة كاك شَيروان ئةو مةحكةمة ئيداريية ئَيمة بـة قانومنـ  

موصادةقةي لةسةر كراوة، بةاَلم تا ئَيستا ئةو مةحكةمةية قائيم نيية، دروست نةبووة، ئَيمة با ئيحتيمـالي  
ئةوة بكةين ئةم ياساي موحارةزةية ثَين ئةو دروست بووني تةشـكيل بـووني ئـةو مةحكةمةيـة دَيتـة دي،      

رَيـت باشـة؟ هةرضـةند ئَيمـة لـة ثَيشـرت دةنطمـان        ئةطةر تةعنَيك روويدا لةكاتي ئينتيخابـا  روو لـةكوَي بك  
لةسةرداوة، ثَيمان باش بوو بؤ ئةو مةرحةلةي ئَيستا ئـةم تةعنانـة لةبـةردةم مةحكةمـةي تـةمييزدا وايـة،       

 .زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك كةرخي رةرموو
 :بةر َيز كرخي جنم الدين نورالدين

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دةرانــةي ثَيشــرت تةقريبــةن هــةموو باســيان كــرد، مــن لةطــةَل ئــةوةم لــة دةرةوةش بكرَيــت موحــارز ئــةو برا

دابنرَيت، بةاَلم لةطةَل ئةوة تةعني نيية، ئةوةش هةر بة هةَلبذاردن دةبَيت لةناو مةجليسـةكة، بـةاَلم يـةك    
، تــةنيا بــؤ حاَلــةتي ئيزارــةي بةســيتم هةيــة، ئةســَلي هةَلبــذاردني موحارزةكــة بــا لــةناو مةجليســةكة بَيــت 

ئيستيسنائا  كاك عومةرين حةل دةكا ، ئةوةي بؤ ئيستيسنائا  لة دةرةوة بكرَيت و ئةو مةجالة بدرَينت، 
 .ئةوة ثَيم باشرتةو طرَييةكةش حةل دةكا ، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ظيان خان رةرموو
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 :بةر َيز ظيان سليمان حاجي بشار

 .ةمانبةر َيز سةرؤكي ثةرل
 .من تَيبينم هةية لةسةر خاَلي نؤيةم لةسةر ئةوةية كة ثَيشنياز كردني ثرؤذة ياساي تايبةتيةكان، ببوورة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةس نةما وا نيية، ئةوةي ناوم نووسي بوو، ناوتان نةنووسي بَيت نابَيت، دكتؤر ناصح رةرموو
 :رمضان ناصح غيتور.بةر َيز د

 .ي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك
ثــَين ئــةوةي تَيبــيين لةســةر ئــةم بابةتــة بــدةم خــاَلي ســَييةم، بةر اســس هةنــدَيك لــة رؤذنامةوانيــةكان و    
وَينةطرةكان لَيرة خةويان لَي كةوتووة، كة برادةراني ئَيمةش باوةشك دةدةن دَين رمسيـان دةطـرن، خؤشـيان    

يان خـةويان لـَي دةكـةوَيت، برادةرانـي ئَيمـة      خةويان لَي كةوتووة، بؤ ئةوةي خؤشيان ئاطـادار بـن، كـة خؤشـ    
ئةطةر باوَيشكَيك بدةن رةمسيان دةطرن و شتيان لةسةر باَلو دةكةنةوة، بةنيسبة  خاَلي سَييةمةوة تةبعةن 
من ثشتطريي ئةوة دةكةم كة هةَلبذاردني ثارَيزطار لـةنَيوان ئةنـداماني ئةجنومـةن بَيـت، ضـونكة ئةطـةر لـة        

مـن ثَيموايـة ئةطـةر هةَليشـيبذَيرين ئـةو وةختـة دةسـةاَلتي موقـابيلي دةسـةاَلتي           دةرةوةي ئةجنومةن بَيـت 
ئةجنومةنةكة دةبَيت، ئةجنومةن ئةو وةخت ناتوانَيت وةكو ثَيويست حماسةبةي بكا ، ئةطةر ئةو بـة تـةنها   

ت، كـةس  هةَلبذَيردرَيت، ئةجنومةنين بة تةنها هةَلبذَيردرَيت، ئةو وةختـة تةقريبـةن موقـابيلي ئـةو دةبيَـ     
ناتوانَيت موحاسةبةي وةكو ثَيويست بكا ، ئةطةر بة هةَلبذاردنين نةبَيت ئةو وةختـة بـة تـةعني دةبَيـت،     
كة بة تةعينين بوو من ثَيموا نيية ئةو وةختة ثارَيزطار ئةو دةسةاَلتةي هةبَيت ئةوان باسي دةكةن، بؤية 

 .َيزو سوثامسدامن لةطةَل ئةو دةقةم كة هاتووة لةناو ثرؤذةكةدا، لةطةَل ر
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

خؤي ئَيستا ئةغلةبي ئةوانةي قسةيان كرد، ئةطةر هةمان قسةية خيالرت هةية قةيـدي ناكـا ، كـة دةَلَيـت     
موحارز، ثارَيزطار هةَلدةبذَيرَيت لة دةرةوةي مةجليسة ئيمكاني ئةوةي هةبَينت تةرشيح بكرَينت، ضونكة لة 

س قةراري لَي بدا ، نةك رةرز بكرَينت لةسةريان، بةاَلم يـةك شـت دةمَينَيـت    مةجليس هةر دةبَيت، مةجلي
لَيرة، تةبعةن شةش، حةو  كةس ئةوان هينيان كرد ثـَين ئـةوةي بـووة ئيقترياحَيـك، بـةاَلم ثـَين ئـةوةي        
بيخةينة ئيقترياحةوة، ئةطةر ئيقترياحةكة قـةبولين بكرَيـت، دةبَيـت تةكميلـةي هـةبَيت، يـةعين كةسـَيك        

سي ئةو تةكميلةي نةكرد، كَي ئةو كةسة تةرشيح دةكاتن؟ ئةو كةسة كَيية؟ هةر كةسَيك نايةتن، بة رةئي با
من شةخصَي ئةطةر ئةوةي تَي خبةن دةبَيـت بَلـَين مةجليسـي وزةرا، لةبـةر ئـةوة ئةطـةر لةسـةر ثَيشـنياري         

رَيت، شــتَيكي ئــةوا دةبَيــت مةجليســي وزةرا ئةجنومــةني ثارَيزطــا بــؤي هةيــة يــةكَيك لــة دةرةوة هةَلبــذَيرد 
 .بنووسرَيت، رةرموو كاك شَيروان
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 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةنيسبة  ئينتيخاب كردني موحارز لةناو ئةجنومةن، بةر اسس ئَيمة زؤر بة تةرسيل موناقةشةي ئـةوةمان  
ي هـةرة زؤري ئةنـداماني هـةردوو ليذنـة لةطـةَل      كرد لةناو ليذنةي قانوني و لـةناو ليذنـةي داخلـي، زؤربـة    

ئةوة بوون كـة موحـارز لـةناو ئةجنومةنـدا هةَلبـذَيردرَيت عـةدا دوو، سـَي بـرادةر نـةبَيت لةطةَلـدا نـةبوون            
رةقــة ، ئةمــة بؤيــةش ئــةوةمان بةر اســس ضةســثاند لــةناو ئــةو ثرؤذةيــة، لةبــةر ئــةوةي ئَيمــة ثَيمانوايــة   

رَيزطا زيـاتر لةطـةَل ثرؤسـةي دميوكراسـي دةطـوجنَينت، ئَيمـة ئةطـةر مبانـةوَيت         هةَلبذاردني موحارز لةناو ثا
موحــارزَيكي بــةهَيزمان هــةبَيت، دةبَيــت لــةناو ئةجنومــةن هةَلبــذَيردراو بَيــت، نــةك لــة دةرةوة بَيــت، ئــةو   

زان ئةســبابانة واي لــة ئَيمــة كــرد، كــة ئَيمــة بتــوانني ئــةو ماددةيــة بضةســثَينني و زؤرينــةي دةنطــي بــةر يَ    
 .ئةنداماني هةردوو ليذنة لَي وةربطرين، ئةمة يةك

من لةطةَل كاك عومةر نيم، هيض تـةناقوزَيك نييـة، ئةطـةر باسـي ئـةوة بكـا  خةلـةلَيك هةيـة، بـةَلَي          / دوو
مومكينة خةلةلَيك هةبَيت، بةاَلم تةناقوز نيية نيهائيـةن بـةيين ئـةو بؤضـوونانةي كـاك عومـةر، مـن هـةر         

 .من ئةو بةر َيزانةي ئةنداماني تر ئةطةر موالحةزةي تريان هةبَيت، سوثاسئةوةم دةبَيت، نازا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

موعالةجة دةكرَينت، موساعةدة بكةن، ئةطةر ويستمان نةيطؤر ين وةكو خؤي مبَينَيتةوة، لَيـرة وةكـو يـةعين    
ردني ئةجنومــةني ثارَيزطاكــان، شــتَيكي داواكارييــةك بــةو اليةنانــة بكــةين كــة بةشــداري دةكــةن لــة هةَلبــذا  

رةضاوي ئةوة بكةن ئةطةر متوحي ئةوةيان هةبَيت ثارَيزطار لة ليستةكةي خؤيـان بَيـت، مةسـةلةن كةسـَيك     
ثالَيوراو بَيت دةرضووي كؤليذ بَيت، ئةوة باشرتة لةوةي كة ئَيستا ئَيمة قانونَيك هني بكةين و ئةوة بكـةين،  

شـَيروان وجهـة نـةزةري باسـي كـرد كـة هـني كـراوة لـة ئةجنومـةني            باشة دةخيةمة دةنطدانـةوة، ئـةوة كـاك   
ثارَيزطا هةَلبذَيردرَيت، يةك، دوو ئةندامين تةئيديان كـرد، بـةاَلم ثَيـنج، شـةش ئةنـدامي ثةرلـةمان باسـي        
ئةوةيان كرد كة لةناوةوةو لة دةرةوةش هةبَيت، منين ئةطةر لة دةرةوة بَيـت دةبَيـت صـيغةكةش بطـؤر ين،     

كة لة دةرةوةي ئةجنومةنيشة دةكرَيت، دةكرَيت سةرؤكي ثارَيزطا ئةندامي ئةجنومـةن بَيـت، لـة     مةبدةئةكة
دةرةوةي ئةجنومــةنين بَيــت، بــةاَلم  هــةر لــةناو ئةجنومــةن هةَلدةبــذَيردرَيت، ئــةو موقتةرةحــة دةخةمــة   

ئةجنومةنين بَيت بـؤ   دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةوةية ثارَيزطار هةم ئةندامي ئةجنومةن بَينت و لة دةرةوةي
ــداماني ئةجنومةنةكـــة     ــار لـــةنَيوان ئةنـ ــذاردني ثارَيزطـ هةَلبـــذاردن دةســـس بـــةرز بكاتـــةوة؟ دةَلَيـــت هةَلبـ
بةشَيوةيةكي هةَلبذاردني موتَلةق دةبَينت، موقتةرةحةكة ئةوةية دةَلَيـت لـةناو ئةنـداماني ئةجنومـةن و لـة      

دةكرَيت ئةندامي مةجليس بَيت، دةكرَيت لة دةرةوةي دةرةوةي ئةجنومةنين بَيت، ئةو موقتةرةحة تازةية 
ئةندامي مةجليس بَيت، ئةو قسةيةم بؤ ليذنةي ياسـايي و ليذنـةي ناوخؤيـة، ئـةوةي دةيَلـَين لَيرةيـة، ئـةو        
موقتةرةحي ئَيوة نيية، هي ئَيـوة بؤتـة ثـرؤذة، لـة دانيشـتين ثَيشـرتمان وةكـو ثـرؤذةك، موقتـةرةحي تـازة           

ةندامي ثةرلةمان باسيان كرد، يةكةم جار ئةوة دةخةمة دةنطدانةوة، ئةو موقتةرةحة ئةوةية ضوار، ثَينج ئ
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تازةية دةَلَيت هةَلبذاردني ثارَيزطار لةنَيوان ئةنداماني ناوةوةي ئةجنومـةن و لـة دةرةوةي ئةجنومـةن بَيـت،     
 .كَي لةطةَل ئةو موقتةرةحةية، بزانني نوقتةي نيزام ضية؟ رةرموو كاك شةوقي

 :شوقي حسني ابراهيمبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .خؤ لةسةرةوة نووسراوة تةقريري ليذنةي هاوبةش، يةعين ئةوة ئيقترياحي ئةوانيشة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

رــةرموو كاكــة رــةرموو، بــرادةر شــةر ان كــرد، تــةقريري ليذنــةي هاوبــةش جــاري ثَيشــوو لــة دانيشــتين    
ن كرد، طومتان كاكة ئةو تةقريرة وةكو ثرؤذةيةك لة التان بَيت و بيخوَيننـةوة،  ثَيشوومان خؤتان ئيعتريازتا

ئَيستاكة ليذنةي ياسايي هاتوونةتةوة ئةو ثرؤذةية جارَيكي ديكة دةعميان كردووةو تةئيدي دةكةن، دةَلـَين  
نيزاميـت هةيـة،   ئَيمة هيض تَيبينيمان لةسةر ئةو راثؤرتة نيية، كة لَيرة بووة ثرؤذة، كاك عومسان نوقتةي 

 .رةرموو
 (:باني ماراني)عبداهلل قادر عثمانبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من مةقصةدم تَيطةيشتين ئةنداماني ثةرلةمانة لة شَيوةي دةنطدانةكة، بؤ خؤي وا اقـرتاح بكرَيـت ثارَيزطـار    

وةي زؤر وازيح بَيت، ئـةوةي دةنـط   لةاليةن خةَلكةوة هةَلبذَيردرَيت، يان لةاليةن ئةجنومةني ثارَيزطا، بؤ ئة
 .دةدا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيستا ئةطةر بَلَيم تةعليق بدةم، دةَلَيي تةعليق لة هةموو قسةكامن دةدةي، با كاك شَيروان شةرحي بكا 
 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةطةَل ئةوةينة عةجةبة ثارَيزطار لة زميين ئةجنومـةن و لـة    مةسةلةكة ئةوة نيية، مةسةلةكة ئةوةية ئَيمة
 .دةرةوةي ئةجنومةن هةَلبذَيردرَيت، يان تةنها لة زميين ئةجنومةن هةَلبذَيردرَيت، مةسةلةكة ئةوةندةية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اوة لـة ئةنـداماني   ئَيستا ئةوةي خـؤي دةثـاَلَيوتن، ئـةوةي خـؤي تةرشـيح دةكـا  بـؤ ثارَيزطـار، لَيـرة نووسـر          
ــة       ــذَيرَيت ل ــؤي هةَلدةب ــةس خ ــةس، دة ك ــَي ك ــةس، س ــةكَيك، دوو ك ــار ي ــةني ثارَيزط ــذَيردراوي ئةجنوم هةَلب
ئةنداماني ئةجنومةني ثارَيزطا ببَيتة ثارَيزطاري ئةو ثارَيزطاية، ئَيستا موقتـةرةح وايـة دةَلَيـت شـةر  نييـة      

ةناوةوةو لـة دةرةوةي ئةجنومـةن، ئـةوةي جـوابي كـاك      ئيال ئةندامي ئةجنومةن بَينت، ئةندامي ئةجنومةن لـ 
عومسان، ئةوة خـةَلك دةنطـي بـؤ نـادا ، خـةَلكين هةَلينابـذَيرَيت لـةناو ئةجنومةنةكـة قةرارةكـة دةدرَيـت،           
ئةطةر ئةندامي ئةجنومةن بَيت، يةكَيكين لة دةرةوةي ئةجنومةن ها  بَينت، بةاَلم ئةطةر ئةو مةبدةئـةتان  

ئاليةتَيكي دابنَيني، ئةو كةسة كَيية كة حةقي هةية لـة دةرةوةي ئةنـداماني ئةجنومـةن    قةبول كرد، دةبَيت 
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بَينت خؤي تةرشيح بكاتن، من طومت رةئي من وايـة دةبَيـت بَلـَيني يـان وةزيـرة، يـان ئةجنومـةني وةزيرانـة،         
 .جيهةتَيك دةبَيت هةبَينت، بةَلَي كاك شَيروان رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .ةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانب

ئــةوةي جــةنابت دةَلــَي ثَيويســتة ســيقةي ئةجنومــةن وةربطــرين، ئينجــا ئيعتبــار دةكرَيــت بــة مورةشــةح لــة 
 .دةرةوةي ئةجنومةنةكة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك دكتؤر كةمال قسةي هةية رةرموو
 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .رلةمانبةر َيز سةرؤكي ثة
 .بةر َيزان

ئةنداماني ئةجنومةن هةموو خةَلك دةنطي بؤ داوة، ئةو ئةجنومةنة هَيزَيكي خؤي هةية، ئةطةر ئَيمة ئةوها 
نةكةين و حةق بدةين، ثاشان هةر كةسَيك لة اليةن هةر اليةنَيكي سياسيةوة تةعني دةكرَينت، ئةو قوة  و 

 .ئةوةية لةناو ئةجنومةنةكة هةَلبذَيردرَيت و زؤر سوثاس ئةو دةسةاَلتةي نامَينَيت، بؤية رةئي من لةطةَل
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيستا روون كردنةوةيةك، ثةرلةمان كة دَيت دادةنيشَيت، كَي سةرؤكي ئةجنومـةن هةَلدةبـذَيرين؟ ئةنـدامي    
ومـةن بَيـت،   ثةرلةمانة، عـةيين شـتة، جيهـازي تـةنيتيزي حمـارز بـةثَيي ئـةو قانونـة دةبَيـت ئةنـدامي ئةجن          

بةنيسبة  قانوني ثةرلةمان وا بواية، دةبوايـة رةئيسـي مةجليسـي وزةرا ئةنـدام بَيـت لـة ثةرلـةمان، بـةاَلم         
ئَيمة قانومنان وا نيية، ئَيمة قانومنان ئةوةية لـة دةرةوةي ئةنـداماني ثةرلـةمان دةكـرَينت، لةبـةر رؤشـنايي       

ئينتيخابـا  برديتيانـةوةو زؤرينـةيان هةيـة، راوَيـذ       ضي؟ لةبةر رؤشنايي راوَيذ لة بةيين ئةو هَيزانـةي لـة  
دةكةن و دَين بة ئةجنومةنةكـة دةَلـَين رـالن كـةس نوَينةرمانـة بـؤ سـةرؤكايةتي حكومـة ، لـة ثةرلةمانـدا           
متمانةي ثَي دةدرَيت و تةكليف دةكرَيت، ثَين متمانة تةكليف دةكرَيت كابينـة دروسـت بكـاتن، بـة هـةمان      

اية، شةر  نييـة ثارَيزطـار ئةنـدام بـَينت لـة ئةجنومـةن، مومكينـة لةبـةر رؤشـنايي          شَيوة ئةو موقتةرةحة و
هةندَيك موالحةزا  يةكَيك تةرشيح بكرَيت لة دةرةوةي ئةجنومةنيشةوة بَيت، جةنابي وةزيـر قسـةي بكـة    

 .رةرموو
 :وةزيري ناوخؤ/ بةر َيز كريم سنجاري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
و دميوكراتية  و ئةوة دةكـةين، لَيـرة خـةَلك متمانـةي داوة بـة ضـةند كةسـَيك،         ئَيمة زؤر باسي شةرارية 

دةنطي ثَيداوة، موحارةزةيةكي كامل دةنطي بؤ داوة، ئةطةر رةئيسي موحارز سبةييَن ئةجنومةني موحارةزة 
كي تـر  دةَلَين ئَيمة ثَيويستمان ثَي هةية، لةوانةية ئةوان يةكَيك تةرشـيح بكـةن مـةجليس وزةرائـين يـةكيَ     
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تةرشيح دةكا ، يةعين دةبَيت ئَيمة ئةو خيالرـة حـةل بكـةين لَيـرة سـةاَلحية  بدةينـة ئـةوةو ئينتيخـاب         
 .بكرَيت لة مةجليس، ئةو متمانةي خةَلكي وةرطرتووة، دةنطي خةَلكي وةرطرتووة

ةكةن كـة  ئةطةر بَلَيني خةرجيي ئيعداديةية مةعقول نيية، ئةو ئةحزابانة ضةند كةسَيك تةرشيح ن/ دووةم
خةرجيي جاميعة بن و مستةوايان هةبَيت، ئَيمة بؤ مستةوايةكةي بَينينة خوارَي، جا لةبةر ئـةوة بةر اسـس   

 .باشرتة لة نَيوان مةجليسةكة خؤي ئينتيخاب بكرَيت، نةك لة دةرةوةي مةجليس بَيت، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ارة، رةئـي حكومـةتين ديـارة، مـةنتيقين ديـارة ئيزارةتـةن       كاكة ئَيستا زؤر وازحية، رةئي دوو ليذنةكـة ديـ  
يــةعين هــةردووكي ئيقــترياح بكــةين، هــةردووكي بؤضــووني هةيــة، مةنتيقيشــي تَيدايــة، يــةعين مةســةلةن 
ئَيســتاكة نةنووســني ئــةو موقتةرةحــةي كــاك كــةريم و هةنــدَيك بــرادةري تــري ئةنــدام هينيــان كــردووة،    

َيك كة داخيلي ئينتيخابـا  بَيـت يةكـةم نـاو كـة دةنووسـَينت تـةوةقوعي        تةبيعيية هةر ليستَيك، هةر تةرةر
ئةوة دةكا  ئةوة ببَيتة ثارَيزطاري ئةو شارة، بة تةئكيد رةضاوي ئةوة دةكا  لة قانونةكة دةَلَيـت خـةرجيي   

َيزطار، جاميعة بَينت، واي دادةنَينت، دةنا متوحي ئةوةي نيية ليستةكةي كةسَيكي لةناو ئةو ليستة ببَيتة ثار
بة هةر حاَل موالحةزةي ئَيوة ثرؤذةكةتان، موقتةرةحةكةتان دةخةمة دةنطدانـةوة، ئـةوة نوقتـةي نيزامـي     
نيية كاك كةريم، لةبةر ئةوةي قسةكامن لةطةَل قسـةكانت ناطوجنَيـت، ثَيتوايـة نوقتـةي نيزامييـة، نوقتـةي       

 ة؟نيزامي نيية، شةرحة كردووم، رةرموو نوقتةي نيزاميت ضي
 :ز كريم حبري عبداهللبةر َي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دوو ثَيشنيار كرا، ثَيشنيارَيك ئةوة بوو كة لةناوةوةو لة دةرةوةي ئةجنومةن ثاَلَيوراو، يان هـةر لـة نـاوةوةي    
ئةجنومةن بَينت، سةعاتَيكة هةر خةريكي ئةوةن دةتانةوَيت قةناعة  بـة ئةنـدامان بَيـنن، كـة تـةنيا لـةناو       

 .نت، لة دةرةوة نةبَينتئةجنومةن بَي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وا نيية، دانيشة رةرموو، جارَي ئةوةلةن هةموو ئةندامان داوايان كرد بؤضـووني خؤيـان بَلـَين، كـاك كـةمال      
عةكسي ئةو قسةي كة دةيكةيت قسةي كرد، من تةئيدي قسةكاني تؤم كرد طومت دةبَيت شـةرح بكرَيـت كـَي    

وة ئةو توهمةية  لة جَيي خؤي نةبوو، نوقتة نيزاميةكة  نوقتـةي نيزامـي نـةبوو،    ئةوة دةكا ؟ لةبةر ئة
تـــةنيا شـــةرح كردنـــي، ويســـتت ئـــةوة بـــوو ســـةرجني ئةنـــدامان رابكَيشـــيت، دةخيةمـــة دةنطدانـــةوة، ئـــةو  

 .موقتةرةحةي كة دةَلَيت لة دةرةوةي ئةجنومةنين، ضية كاك رةشاد رةرموو
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 :بةر َيز رشاد ا د ابراهيم

 .ةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانب
ئةطةر هاتو موحارز لة دةرةوةي ئةجنومةن بوو، مةجليس حةل كرا، موحارز بـة قـةراري ئيقليمـي تـةعني     
دةكرَيت دةبَيتة رةرمانبةري دائيم، لة حاَلةتَيك ئةطـةر ئـةو مةجليسـة حـةل بـوو، ئـةو موحـارزةش بـةر َي         

 .وةش بكةندةكرَيت، ئةوة لة زميين مونتةخبني نيية، عيالجي ئة
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةوة موشكيلة نيية، ئةوة حةل دةكرَينت، ئةوة حةل كراوة، ئةو رةئيةي كاك كةريم كة ثشتطرييان لَي كـرد  
، كـَي لةطـةَل ئـةو    (ثارَيزطار دةكرَيت ئةندامي ئةجنومةن بَيت، دةكرَيت لة دةرةوةي ئةجنومةن بَيـت )دةَلَيت 

دةنــط، بــا بيســت بَيــت، نــا مــن حيســابي دةنطــي خــؤم كــرد    ( 12)كاتــةوة؟ موقتةرةحةيــة دةســس بــةرز ب 
دةنـط، زؤر سـوثاس،   ( 90)دةنـط، دةنطـي منـين ئـةوة     ( 12)يةكَيكين لةوالوة ضاوم لَي بوو نةمذارد بوو 

 .كَي لةطةَل ئةسَلي نةصةكةية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤرينةية، تةواو، رةرموو كاك دلَير
 

 :فبةر َيز دلَير حممد شري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةو         ــةي، ئ ــةردوو جَيطرةك ــةَل ه ــار لةط ــةنيا ثارَيزط ــةك ت ــةاَلم ن ــت، ب ــة بَي ــةناو ئةجنومةنةك ــان ل ــة طومت ئَيم
 .ثَيشنيارةش هةبوو، ئَيستا نةصةكة هةر خؤي، يان ثارَيزطار بة تةنيا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .يةوة بيخوَينةوة، بؤ ئةوةي خبةينة دةنطدانةوةهةردووكي بوو، ئَيستا رةقةرةكة بة هةردوو بر طة
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ثالثًا

انتخاب احملافظ من بني اعضاء اجمللس باألغلبية املطلقة، خالل مدة اقصاها ثالثون يومًا من تأريخ انعقاد  -1
 .أول جلسة له

األغلبيـة املطلقـة يـتم التنـافس بـني املرشـحني احلاصـلني علـى اعلـى          اذا مل حيصل اي من املرشـحني علـى    -9
 .األصوات ويعد فائزًا من حيصل على اكثرية االصوات يف االقرتاع الثاني

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، (اذا مل حيصل اي من املرشحني على األغلبية املطلقـة لعـدد اعضـاء اجمللـس    ) ئةوةي لَيرة ئةوين ئيزارة بكة
ئةوةي دةبَيت بة الي كةمي نيوةي هني بَينت، دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةو رةقةرةية دةسس  لةبةر
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بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، 
ردةوام نـابن موقتـةرةح هةيـة ئَيـوارَي     ، تكاية ئةو ماددةيـة تـةواو بكـةين، ئةطـةر ئَيسـتا بـة      (رابعًا)تكاية بؤ 

ــةعا    ــةياني سـ ــةعا    (11)دابنيشـــني، بـ ــةياني سـ ــة، بـ ــان هةيـ ــي ترمـ ــونكة ئيشـ ــة (11)، ضـ ــايي بـ ، كؤتـ
 .دانيشتنةكةمان دةهَينني، زؤر سوثاس

 

 
                                                                                                                                                                              

 
 عدنان رشاد ميتس (               كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل   ست ا د عبداهلل                رر

 ثةرلةمانيسةرؤكي                        ثةرلةمانيةرؤكي جَيطري س                     ثةرلةمانيَيري سكرت      
  عَيراق - كوردستان    عَيراق                          – كوردستان عَيراق                          – كوردستان  
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 ( 6)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 4/1002/ 12 رَيكةوتي ضوارشةممة

 -ثةرلــةماني  كوردســتان   15/9/9002رَيكــةوتي  رؤذي ضوارشــةممةي ثــَين نيــوةر ؤي (11)كاتــذمَير   
َيز حممـد قـادر   بـةر   بـة ئامـادةبووني  , عَيراق بة سةرؤكايةتي بةر َيز عدنان رشاد ميتس سـةرؤكي ئةجنومـةن و  

دانيشـتين  , بـةر َيز ررسـت د ـد عبـداهلل سـكرتَيري ثةرلـةمان      , جَيطري سـةرؤك و ( كمال كةركووكي.د)عبداهلل
 .ي خؤي بةست( 9002)ساَلي , دووةمي خولي (6)ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1229 ي هـةمواركراوي سـاَلي  (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 90)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  

ي خــولي (6)دةســتةي ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان بر يــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , عَيــراق -ثةرلــةماني كوردســتان 
ــا     ــة ك ــذاردن ل ــي هةَلب ــةوتي   (11)دووةم ــةممة رَيك ــوةر ؤي رؤذي ضوارش ــَين ني ــةم  9/9002/ 15ي ث دا ب

 :شَيوةية بَيت
بة ثَيدانس دةةسةآل  بة سةرؤكس هةرَيم بؤ ـ خستنةر وو و طيتتوطؤ كردنس ثرؤذة ياساي بر ياري تايبة   1

 .دياري كردنس كاتس هةَلبذاردن

 .ـ بةردةوام بوون لةسةر خستنةر وو و طيتتوطؤ كردنس ثرؤذة ياساي ثارَيزطاكانس هةرَيم 9
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 :َيندنةوةي بةرنامةي كاربةناوي طةر كوردستان، دانيشتنةكةمان دةكةينةوة بة خو

ـ خستنةر وو و طيتتوطؤ كردنس ثرؤذة ياساي بر ياري تايبة  بة ثَيدانس دةةسةآل  بة سةرؤكس هةرَيم بؤ  1
 .دياري كردنس كاتس هةَلبذاردن

 .ـ بةردةوام بوون لةسةر خستنةر وو و طيتتوطؤ كردنس ثرؤذة ياساي ثارَيزطاكانس هةرَيم 9
ةم بَين لة شوَينس خؤيان دانيشن بؤ بر طةي يةكةم، كة بر طةي دوومين دةستس داوا لة ليذنةي ياسايس دةك

ثَس كرد ليذنةي ناوخؤش بَين، خاَلس يةكةم لة بةرنامةي كار خستنةر وو و طيتتوطؤ كردنس ثرؤذةي بر ياري 
 تايبة  بة ثَيدانس دةسةآل  بة بةر َيز سةرؤكس هةرَيم بؤ دياري كردنس كاتس هةَلبذاردن، دوَينَس

خوَيندنةوةي يةكةمس بؤ كرا، داوا لة ليذنةي ياسايس دةكةم راثؤرتس خؤيان لةسةر ئةو ثرؤذة بر يارة 
 .خبوَيننةوة بؤ ئةوةي بيخةينة بةرباس، كاك شَيروان رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 .بةر َيزان ئةندامانس ثةرلةمان
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هرةبان، داوا لة سةرؤكايةتس دةكةم ئةطةر ئيجازةم بدةن، تةوزحيَيكم هةية ثَين بةناوي خواي طةورة و مي
ئةوةي راثؤرتس ليذنةي قانونس خبوَينمةوة سةبارة  بة ياساي تةخويل كردنس سةرؤكس هةرَيم، بؤ ئةوةي 

نامةكان رةدي ئةو بةر َيزانة بدةمةوة كة دوَينَس لةسةر ليذنةي ياسايس هةندَيك رةخنةيان هةبووة لة رؤذ
دا، ديارة دوَينَس هةندَيك لة بةر َيزانس ئةندامانس ثةرلةمان هةندَيك رةخنةيان لة ليذنةي ياسايس طرتووة 
كةئةنةهو ليذنةي ياسايس كةم تةرخةمة و نةيتوانيوة وةكو ثَيويست ئةركةكانس خؤي ئةجنام بدا و لة 

وة ديارة، جطة لةوةش ئومَيدي ئةوة هةمان كا  دا ئين و كاري ليذنةي ياسايس مؤركس حيزبايةتس ثَي
دةكةن كة ليذنةي ياسايس داهاتووي ثةرلةمان لةوة كارا تر و لةوةش رَيك و ثَيك تر بَيت، تةبيعس ثَيشةكس 
من دةمةوَيت ئةوة بَلَيم زؤر جار لةو هؤَلة باس لةوة كراوة يةك لة سييتةتةكانس ئةندامانس ثةرلةمان 

نة و كَيشة و هةموو ئةوةي ثةيوةست بة هاووآلتيانة لة دةرةوةي ئةوةية كة طلةيس و طازاندة و رةخ
ثةرلةمان بهَينَس بؤ ناو ثةرلةمان موناقةشةي بكا  و ضارةسةري بؤ بدؤزَيتةوة، ئةمةية ئةركس ئةندامانس 
ثةرلةمان لة ناو ثةرلةمان دا، بةآلم ئةطةر هةر طلةييةكيان هةبوو دةرهةق بة ليذنةكانس ثةرلةمان يان 

ق بة سةرؤكايةتس ثةرلةمان، لة هؤَلس ثةرلةمان ثَيويستة ئةوة ضارةسةر بكرَيت، نةك بضَيتة سةر دةرهة
الثةر ةي رؤذنامةكان كة هيض سوودَيكس نية، بؤية ئةمة يةكةمني خاَلة كة ويستم جوابس بدةمةوة كة بة 

مةش لَيرة نيسبة  ئةندامانس ثةرلةمان زؤر جارين سةرؤكايةتس تةئكيدي كردووة لةسةري و ئَي
طيتتوطؤمان لةسةري كردووةتةوة، كة ثَيويستة ئَيمة كَيشةكانس خؤمان لةناو ثةرلةماندا حةسم بكةين، نةك 
بيبةينة سةر الثةر ةي رؤذنامةكان، تةبيعس ئةطةر مةسةلةكانين ر است بوو، تةبيعس بوو، بةر استس ئَيمة 

نانةي كة ئاراستةي ئَيمة كراوة دةَلَيت عةال زؤر زؤر بة دَلنيايةوة ئةمانةمان وةردةطر ، يةك لةو رةخ
ئةساس ليذنةي ياسايس كةم تةرخةم بووة لة هةمواركردنس ياساي هةَلبذاردنةكان، ياخود دةبواية ياسايةكس 
تايبة  تةقديم بكرَيت سةبارة  هةَلبذاردنةكانس كوردستان، تةبيعس ئَيمة ئةو هةمواركردنةمان كردووة، 

رتووة و هةمواركردنةكةش بةر استس لةاليةن كؤمسيؤنس باآلوة هيض ئيعرتازَيكس رةئس زؤر خةَلكمان وةرط
لةسةر نةبووة، لة دواين كؤبوونةوةي خؤيان طوتيان بةر استس ياسايةكس زؤر ر َيك و ثَيكة و هيض نةقسَيكس 

يةي نية، لة كاتَيك دا ئَيمة دةزانني مورةوةزيةي عوليا زؤربةي زؤري ئةندامةكانس مةجلسس ميتةوةز
ساَل كةمرت خدمةي قةزائس  90هةمووي ئينسانس قانونني و حاكمن و هيض يةكَيكيان ئةوةي تيا نية كة 

ئةو بةر َيزانةي كة ئةو ئيدعاية دةكةن حةزم دةكرد خؤيان ثرؤذةيةك تةقدميس ليذنةي : هةبَيت، دووةم
ن بكردبا، لةسةر ر ؤشنايس ئةوان قانونس بكةن، هةموويان قانونني و با ئَيمةش لة ليذنةي قانونس ديراسةمتا

ئَيمة ئةو ثرؤذة تايبةتةمان تةقديم بكردبا، ضونكة تةقدميس ثرؤذة تةنها ئةندامس ثةرلةمان  لَيس 
مةسئول نية، بةَلكو هةر ئةندامَيكس ثةرلةمان لَيس مةسئولة بة تايبةتس ئةندامة حقوقيةكان، يةك لةو 

ئين وكاري ليذنةي ياسايس مؤركس حيزبايةتس ثَيوة ديارة، رةخنانةي كة لة ئَيمةيان طرتووة، دةَلَيت 
بةر َيزان ئَيمة لة ليذنةي ياسايس لة بيدايةتةوة تا ئَيستا وةك تَيمَيك بة برايانة ئيشمان كردووة بة بَس 
جياوازي و بةبَس ئةوةي هيض مةسةلةيةكس حيزبايةتس لةوَي تةئسرياتس هةبَيت، نزيكرتين منوونة هةر 
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ي بةر َيزم كاك كريم حبري كة ئةندامة لة ليذنةي قانونس و لةسةر ليستس سةوزةو زؤر تةبيعية دوَينَس برا
و زؤر ئيعتيادية لَيرة بة ئازادانة رةئس خؤي تةرح كرد، بةآلم رةئيةكةي دةنطس نةهَينا و هيض موشكيلةش 

زؤرينة و كةمينةية  نية، بؤية ثرؤسةي جَس بةجآ كردنس ئين و كارةكانس ليذنةي قانونس لةسةر ئةساسس
وة ر َيز طرتنين لة رةئس موخاليتة، بةم شَيوةية ئَيمة ئيشمان كردووة و ئَيمة بة طوَيرةي ئةو ئيحسائيةي 
كة كردوومانة كة جةنابس جَيطري سةرؤكس ثةرلةمان لة ئَيمةي تةَلةب كردووة هةتا ئَيستا ئَيمة نزيكةي 

ةكو كؤبوونةوةي دوَينَس و ثَيرَي، جطة لةوةش بةسةدان كؤبوونةوةمان ئةجنام داوة لةو دةورةية تاو 920
كَيشةي هاووآلتيان كؤبوونةوةمان لةسةر كردووة و جوابس سةرؤكايةتيمان داوةتةوة، ئةوة ئةركس سةرشانس 
خؤمانة و منةتس لةسةر هيض كةسَيك ناكةين، ئةوةي ببَيتة ئةندام ثَيويستة خزمةتس ئةو دةزطاية بكا  و 

بةداخةوة ئةوة ئيتيهام كردنةكة كة انشاللة ئومَيديان بة : وونة بكا ، خاَلس سَييةمخزمةتس ئةو ئةزم
دةورةي داهاتووي ليذنةي ياسايس هةية كة كارا تر بَيت، ئَيمة لة سةرؤكايةتس ثةرلةمان دةرطامان واآل بووة 

ان لة ناو ثةرلةمان كة و سةرؤكايةتين و ليذنةي ياساين دةرطاي واآل بووة بؤ هةر بةر َيزَيك لة ياساناسةك
بهاتباية ليذنةي ياسايس دةوَلةمةند بكردبا بةئةركاري، بة ثرؤذةكانس، بة هةموو موقتةرةحَيكس كة ئةو 
دةيويست، بةآلم بة داخةوة كة نةيانةوَيت ئين بكةن، حةق نية طلةيين لة خةَلك بكةن، من هةر ئةوةندة 

ريري ئةو ثرؤذةية براي بةر َيزم كاك عونس بوو، زؤر سوثاسس سةرؤكايةتس دةكةم، ئَيستاش تةق
 .دةخيوَينَيتةوة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
زؤر سوثاس، جارَي ئةوةَلةن باسس كةس نةكراوة، لةبةرئةوة ثَيويست ناكا  وةآلم بدرَيتةوة، حةقس خؤتانة 

رةخنةش دةطريَيت حةقس ر وونكردنةوةيةك بدةن وةكو ليذنةي ياسايس و باسس كارةكانيان بكةن، كة 
 .خؤيانة كارةكانيان ر ةضاو بكرَيت، سوثاسيان دةكةين، كاك عونس رةرموو

 :بةر َيز عونس كمال بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 
 ار رئاسة برنان كوردستان ـ العراق

 تقرير اللجنة القانونية/ م
كوردى لدراسة مشروع  9202نوروز  95املصادف ليوم  19/9/9002اجتمعت اللجنة القانونية مساء يوم 

قرار ختويل رئيس اقليم كوردستان ـ العراق صالحية حتديد موعد اجراء انتخابات الدورة الثالثة لربملان 
كوردستان والدعوة اليها واملقدم من قبل العدد القانونى العضاء الربملان واحملال اليها بعد القراءة االوىل له فى 

وبعد املناقشة واملداولة تؤيد اللجنة  9002/ 19/9فى هذا اليوم  5عتيادية املرقمة الربملان جبلسته اال
املشروع نظرا لعدم توفري املستلزمات االساسية املالية والفنية واالدارية للمفوظية العليا املستقلة لالنتخابات 

دد وفق املعايري الدولية والتى وعدم استكمال مستلزمات العملية االنتخابية الجراء االنتخابات فى موعدها احمل
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املعدل لدعوة رئيس االقليم  9005لسنة  1ادت اىل جتاوز املدة احملددة فى قانون رئاسة االقليم رقم 
راجني التفضل باالطالع وعرض . الجراءها والعطاء الصالحية لرئيس االقليم بغية حتديد موعد اجراءها

 .على الربملان للمناقشة وابداء الرأى املناسب بصدده مع التقدير اصل املشروع وراى اللجنة القانونية بشانها
 

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
نظرا لعدم توفري املستلزمات )وةَلآل من لة راثؤرتةكةتان يةك موالحةزةم هةية ئةطةر ئيجازةم بدةن، 

وعدم استكمال مستلزما  )ة باشة ئةو( االساسية املالية والفنية واالدارية المفوظية العليا املستقلة لالنتخابات
يةعنس ضية؟ ئَيمة هيض موستةلزةماتَيكمان نية، ئةوة هينةكة  طوتووة، هس ميتةوةزية، ( العملية انتخابية

ئَيمة لة اليةن خؤمانةوة هةموو شتَيكمان تةواو كردووة، قانونةكةمان تةواو كردووة و موارةقةمتان بؤ 
وعدم )ك لةسةر شانس ئَيمة نية بؤ دواكةوتنس ئينتيخابا ، ئاخر هةموو شتةكان كردووة، هيض مةسئوليةتَي

وخاصة فيما يتعلق )دةتوانرَي بنووسرَيت ( استكمال مستلزمات العملية االنتخابية الجراء االنتخابات
ة دةتوانس ئةوةي بَلَيس، ب( باجلانب املاىل لن تقوم احلكومة االحتادية بتوفري امليزانية املخصصة هلذه املسألة

هةرحاَل ئةسَلس ثرؤذةكة لةبةردةمتانة دوَينَس دراوةتة هةموو ئةندامانس ثةرلةمان، ئةطةر قسةيةكتان 
 .نوري رةرموو.لةسةري هةية؟ رةرموون، باشة، كاك د

 :نوري مجيل تاَلةبانس.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

نةي قانونس ئامادةي كردووة، من ثرؤذةكةم بة شَيوةيةكس تر نووسيوة و نزيك لةوةي كةوا ليذ
نوسخةيةكيشم داوة بة كاك عونس ئاماذةشم بؤ ئةو خاَلة كردووة كةوا ئَيستا جةنابتان ئيشارةتتان بؤي 
كرد، ئةوة بةرثرسياريةتس ثةرلةمان نةبووة كةوا دواكةوتووة، بةَلكو لةبةر هةندَيك هؤكاري تايبةتس وةكو 

بةرثرسياريةتس ثةرلةمان نية، ئةوة ئةركس كؤمسيؤنس باآلية مةسةلةي بودجة و مةسةلةي كا  و ئةوانة 
كةوا ثارةي طوجناو تةرخان بكا  بؤ ئةجنامدانس ئةو ثرؤسةية، كاتس خؤيشس ئَيمة تووشس ئةو كَيشةية 

دا، ثَيويستة كةوا ئَيمة بري لةو مةسةلةية بكةينةوة بة شَيوةيةكس  9005و  9009بووين لة ساَلس 
وَيت ئةو هةَلبذاردنة لة ماوةيةكس دياري كراودا ئةجنام بدرَيت؟ ئةطةر هاتو حكومةتس عةمةر، ئايا دةمانة

ناوةندي ثارةي بؤ تةرخان نةكرد، ئَيمة دةتوانني ئةو كارة بكةين، هةرضةندة ئةوة لة ئةركس كؤمسيؤنس 
رخان بكةين، باآلي بةغداية، ضونكة ئةوة ثارةي سيادي بؤ تةرخان كراوة و ئَيمة ناتوانني ثارةي بؤ تة

بةآلم ئةطةر هاتو تةرخانيان نةكرد، ثَيويستة كةوا حكومةتس هةرَيمس كوردستان ئةو ثارةيةي بؤ تةرخان 
بكا ، ئينجا ئةطةر ر َيطا بدةن كاك عونس با ئةو ثرؤذة خبوَينيـَتةوة، ضونكة من بة شَيوةيةكس دي 

تان ـ العراق حتديد موعد اخر الجراء انتخابات لرئيس اقليم كوردس)دامر شتووة، لة بر طةي يةكةم دا دةَلَيت 
ضونكة ناكرَيت ئَيمة هةروا و (  9002ايلول  30الدورة الثالثة لربملان اقليم كوردستان فى موعد اليتجاوز 
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استنادا الحكام قانون رئاسة اقليم )ماوةيةكس دياري نةكراو بيهَيَلينةوة، ئةوة كارَيكس قانونس نية، 
 بيخوَينمةوة ئةوةي ترين؟(9005لسنة  1رقم كوردستان ـ العراق 

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
جةنابت دةتوانس رةئيةكانت بَلَيس : نوري ثرؤذة بة يةك نةرةر تةقديم ناكرَيت، ئةوة يةك، دووةم.نا كاك د

س بر طة بة بر طة و بيخةينة موناقةشة، ئَيستا بة نيسبة  رةقةرةي يةكةمةوة ئةسَلس هينةكة ضؤنة؟ ئةسَل
املعدل خيول رئيس اقليم  9005لسنة  1استنادا اىل قانون رئاسة االقليم رقم )هينةكة خبوَينةوة كة دةَلَيت 

 جةنابت دةَلَيس( كوردستان ـ العراق بتحديد موعد الجراء انتخابات الدورة الثالثة لربملان كوردستان ـ العراق
اء انتخابات الدورة ثالثة لربملان اقليم كوردستان ـ لرئيس اقليم كوردستان ـ العراق حتديد موعد اخر الجر)

موعد )جةنابت وابزامن لَيرةدا ديقةتت نةكردووة كة ئَيمة هيض مةوعيدَيكمان نةبووة تا بَلَيني ( العراق 
بَيت نةبووةتة قةرار، ثَيشنيارَيكس ئَيمة بووة، سةرؤكس هةرَيمين هيض  12/5، ثَيشنيارمان كردووة (اخر

، مةوعيدَيك نية، تةنها لة قانون دا بة عام (موعد اخر)يدَيكس نةكردووة تاوةكو بَلَيني ئيعالنس مةوع
دةَلَيت سةرؤكس هةرَيم هةَلدةستَيت بة دةست نيشان كردنس ر ؤذةكةو بانطهَيشت كردن، تا ئَيستا نةيكردووة، 

 .نوري رةرموو.ست ترة، كاك دتاوةكو لَيرةدا بة قانون بَلَيس مةوعيدَيكس تر دابنَيت، ببورة ئةسَليةكة ر ا

 :نوري مجيل تاَلةبانس.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

لة ثرؤذةكةدا مةوعيدتتان دياري نةكردووة، ناشَيت كةوا بة موتَلةقس ئَيمة مةوعيدَيك دياري نةكةين، 
 .هةروا بَلَيني هةتاوةكو كةي ئةم ثرؤسةية ئةجنام نادرَيت؟ سوثاس

 :رلةمانبةر َيز سةرؤكس ثة
مةوعيدمان دياري نةكردووة، ضونكة بةندة بةوةي كة ميتةوةزية بَلَيت ثارةكة وةرطريا و رآلن ر ؤذ دةتوانني 
بيكةين، بةندة بةوةي، هةر ئةوةي كرد، ئةو كاتس دةيكةن، ئَيمة لَيرة خؤمان بَلَيني رآلن ر ؤذ، ر ةنطة زووتر 

بانس مارانس  عثمانين زيادةية لة هينةكان دا، كاك (اخر)بَيت، بؤية لَيرة ئةوةمان رةبتس ئةوة كردووة
 .رةرموو

 (:بانس مارانس)عبداهلل قادر عثمانبةر َيز 
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 ... .من وابزامن ئةو قسانةي كة كاك شَيروان كردي هةندَيكس عيالقةي بة ئَيمةوة هةبَيت
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

ةواومان كرد و طومتان ناوي كةسس نةهَيناوةو تةوزحيَيكس داوةو حةقس ئةوةمان تةواو كرد، ببورة ت
خؤيةتس، ئةطةر ناوي كةسس هَينا با ر َيطام دةدا جوابس بدرَيتةوة، بةآلم لةسةر مةشروعةكة ئةطةر قسة  

 .هةية رةرموو

 (:بانس مارانس)عبداهلل قادر عثمانبةر َيز 
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 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

دياري كردنس ر ؤذي هةَلبذاردن لة هةرَيمس كوردستان ديارة ناكرَيت ئَيمة بة بودجةي بةَلَس، دةربارةي 
ببةستينةوة بةر استس، ئَيستا ئةوة نازامن ديسان دةكةوينة بةر قسة وباسس خةَلك ئةطةر ئَيمة ئةو عةمةلية 

ؤ كاتس هةَلبذاردن، طةورةية و ئةو عةمةلة دميوكراسيةي كة وآلتةكةمان و ميللةتةكةمان ضاوةر َي دةكا  ب
مليؤن دؤالري ببةستينةوة بةر استس ئةو ئيمكانيةتةمان هةية و دةكرَي خؤمان شةر ي خؤمان  30ئَيمة بة 

بكةين و داواي خؤمان بكةين و داوا تةسجيل بكةين لةسةر كؤمسيؤنس باآل و داوا لة حكومةتس عرياق بكا  
ة ر ابطرين، بةر استس ئةطةر ئَيستا دةنط بؤ ئةوة بدةين و داواي ئةو بودجةية بكةين، بةآلم ناكرَيت ثرؤسةك

و هةتا ئةو بودجةية دياري دةكرَي، هةتا دةمان دةنَس، هةَلبذاردن دياري نةكرَيت، خةَلك ناضارة قسة بكا ، 
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
ي مانطة ئيعالنس كردووة 15ئةوةَلةن ثرؤسةكة ر انةطرياوة بة دةليلس ئةوةي كؤمسيؤنس باآل ئةمر ؤ كة 

كيانا  دةتوانن خؤيان تةسجيل بكةن، ئةوةي كاري رةنيشة هةتا ئيشيان كردووة و ر انةوةستاون لةسةر 
بودجةكة، يةعنس كاري خؤيان كردووة و مةوزوعس بودجةكةش كة حكومةتس ئيتيحادي دةبَيت تةمويلس 

ةمةرة سحوريةكة باسس كرد، دةَلَيت بكا ، طوتوومانة و منين طوتوومة سةرؤكس حكومةتين لة موئت
ر اناوةستني لةسةر ئةوة، بةآلم ئةوة حةقس خؤمانة ئةوةندةي بؤمان بكرَيت ئةو حةقة تةئكيد دةكةينةوة، 
ئةطةر نةيان دا ثرؤسةي هةَلبذاردن ر اناوةستَس لةسةر ئةوة تةئكيدمان كردووةتةوة، بةآلم ئَيمة بةو 

تةواو، لة حةقيقة  دا ثارةكة كةمين نية، ئَيوة خؤتان لَيرة قةرارتان دا ئاسانية بَلَيني باشة و ثارةيةكةو 
ميتةوةزيةي عوليا هةَلبستَيت بة سةرثةرشتس كردنس ئةو هةَلبذاردنة، ميتةوةزيةي عوليا تةمويل دةكرَيت 
لةاليةن حكومةتس ئيتيحادي، هةتا من طومت ئةطةر ئَيمة ئةو ثارةيةش بدةين دةبَيت ديوانس ضاودَيري 

ةرَيم هةَلبستَيت بة بةدواداضوونس ئةو ثارةية ضؤن سةرف كراوة؟ ئايا حكومةتس ئيتيحادي ئامادةية ه
ليذنةيةك لَيرةوة بضَيتة بةغدا و ثارةيةكس ئيتيحادية، ئةو قسانةم طوتووة، دةبَيت يةكاليس بكةنةوة، 

بةآلم ئةوانةي يةكةم حةقة، يةعنس ئَيمة تةمويلس دةكةين، حكومةتس ئَيمة بة تةئكيد تةمويلس دةكاتةوة، 
دوومين ئةوة دةبَيت بريي َر بكاتةوة، لة نةتيجةدا هةَلةيةكة ئةطةر حكومةتس ئيتحادي بَلَيت نايدةم، 
حةقَيكة لة هةرَيمس دةستَينيتةوة، ئَيمة ئةطةر تةنازوليشس بؤ بكةين لةبةرئةوةية هةَلبذاردنةكة لة كاتس 

ة يةكاليس دةكرَيـتةوة، دوَينَين تةلةرؤمن كردووة و ئيتساَلم بة خؤيدا بكرَيت، بةآلم لةو ر ؤذانة ئةو
 .هةردووال كردووة، ئومَيد دةكةم ئةمر ؤ و سبةي جوابيان هةبَيت، كاك عادل رةرموو

 :بةر َيز عادل حممد امني
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
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ةم ببَيتة نوقتةي نيزام، من وةَلآل من ثَين ئةوةي لةسةر ئةو بابةتة قسة بكةم، هةرضةندة ر ةنطة قسةك
دةمةوَيت طلةييةكس كةس و كاري ئةنيتال و خةَلكس طةرميان بة سةرؤكايةتس ثةرلةمان ر ابطةيةمن، كة زؤر 

 ........... .طلةييان هةبوو لةسةر ئةوةي كة 

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
بكة، ئةطةر طلةييت هةية  كاك عادل دوَينَس ئةو طلةيية كرا، تكاية جةنابت لةسةر مةوزوعةكة قسةي

ن، ئاوا عثمابينووسة بؤمان بةسةر ضاو، بةآلم ئَيستا موناقةشةي ئةوة دةكةين، ضؤن ر َيطام نةدا بة كاك 
 .ر َيطا بة جةنابيشت نادةم كة لة مةوزوعس موناقةشة دةربضس، رةرموو

 
 
 

 :بةر َيز عادل حممد امني
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

كردنس مةوعد بةر استس شتَيكس خراثة، لةبةرئةوةي هةَلبذاردن داواي خؤمانة و سةبارة  بة دياري نة
داواي هةموو خةَلكيشة، لَيرة بة ثَيس ئةم بر طةية سةرؤكس هةرَيم ضاوةر وانة كةي ميتةوةزية شتةكانس 

، جا ، كةي ئةوانةي تةواو كرد ئةوجا ئةو مةوعد دادةنَس(مستلزما  العملية)تةواو كرد بة تايبةتس وشةي 
ثَيمان واية ئَيمة بر طةكةمان وابَيت، مةوعدَيك دابنَيني كة بَلَيني ئةقسا مودة رآلن ر ؤذ بَيت، ئةوجا بة 
ميتةوةزية بطوترَيت، ضونكة ميتةوةزية بة بضووكرتين شت ئامادة نةكردنس سندوقَيك، ئامادة نةكردنس 

يةعنس بةو شَيوة كراوةيية ئيََمة مةجال  دةنطدانَيك، دةَلَس كة موستةلزةماتس عةمةليم تةواو نةكردووة،
بدةين ئينتيخابا  دواخبرَيت، بةآلم بةر استس شتَيكس خراثة، باش واية كاتَيك دياري بكةين و بَلَيني 
سةرؤكس هةرَيم بؤي هةية لة ماوةي ئةوةندة ئيعالنس ر ؤذي هةَلبذاردن بكا  و ئةوجا ميتةوةزية بؤ خؤي 

 .كارةكانس تةواو بكا 
 :سةرؤكس ثةرلةمان بةر َيز

 .كاك عبدالر ن رةرموو

 :رضابةر َيز عبدالر ن ا د 
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس سةرؤكس ثةرلةمان، قسةكانس من كرا

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .كاك زانا رةرموو

 :خضربةر َيز قادر سعيد 
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
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ن هةَلبذاردن لة كاتس خؤيدا بكةين ئةوجا ئَيمة دةبينة شتَيك، ئةوجا ئةو سةرةتا دةَلَيم هةر كا  توانيما
بةداخةوة دواكةوتنس وادةي هةَلبذاردنةكان كة ! شتة ضية؟ وةكو مةال سعدالدين طوتس هةر لَيس طةر َي

 هةر ثَيمان نةكرا، ئَيستاش ناضارين دواي 9/6ثَيمان نةكراو نةطاتة  12/5ئومَيدمان وابوو بيكةين لة 
خبةين لةبةر ئةوانةي كة جةنابت باست كرد، ئةوةش بة شَيوةيةكس عةمةر درَيذكردنةوةي ماوةي 

بَيطومان كة هةَلبذاردن دةكرَيت خؤ ثةرلةمان هةَلناوةشَيتةوة، ئةمةش قةرارَيكس تري  9/6ثةرلةمانة لة 
بدةينة دةست بةغدا و دةوَيت كة بؤ داهاتووة، ئَيمة ضارةنووسس عةمةليةي سياسس خؤمان لة كوردستان 

بيدةينة دةست كؤمسيؤنس باآلي هةَلبذاردن داخوا كةي ثارةكةي ثَس دابني دةكرَيت يان دابني ناكرَيت، 
بةر استس ئةوة موغامةرةيةكس طةورةية بة مةسةلةكةي ئَيمة دةكرَيت، خةريكة دةطةينة ئةو قةناعةتةي 

لَيمان نار ازي بَيت، ثَيس خؤشة عةمةليةي  لةوانةية بةغدا ثَيس خؤش بَيت ئَيمة لَيرة زؤر خةَلك
( معلق على شرط)دميوكراسس لَيرة دوابكةوَيت و ئينتيخابا  نةكرَيت، ئةو ثرؤذة ياسايةمان نووسيوة 

شةرتةكةش ئةوةية كة ثارة دابني بكرَيت بؤ كؤمسيؤن، ناكرَيت و بة هيض شَيوةيةك لةطةَل ئةو ثرؤذةية 
ت لةسةر شةرتس دابني كردنس ثارة لةاليةن بةغداوة بؤ ئةم ثرؤسةية، بؤية نيمة بةو شَيوةية تةعليق بدرَي

من لةطةَل بر طةي ئةخرييم كة دةَلَيت ثَيداويستيةكان دابني بكرَيت و دةبَيت بَلَيني بة مودةيةك كة 
 ، بةر َيز سةرؤكس هةرَيم بانطةواز بكا  بؤ هةَلبذاردن لة ماوةيةك كة تَي15/2/9002تةجاوز نةكا  لة 

، بةآلم بةو شَيوةيةي ئَيستا مبَينَيتةوةو ضاوةر َيس رة ةتس دابني كردنس ثارة  15/2/9002نةثةر َيت لة 
بكةين، لة كاتَيك ئَيمة ئامادةين ثارةي بؤ كؤبكةينةوة ئةطةر ثارة نية، دةشزانني ثارة هةية و ئةو 

 .عةمةلية با ضس تر رانةطريدرَيت لةسةر ثارة، زؤر سوثاس

 :ةرؤكس ثةرلةمانبةر َيز س
 .كاك سةردار رةرموو

 :بةر َيز سةردار صباح بوزؤ
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

)  1من هيض تَيبينيةكم لةسةر ثرؤذةكة نية، بةَلكو تَيبينيم لةسةر سياغةكةي هةية بة تايبةتس بر طةي 
تةرسرياتس َر بكةوَيتةوة، بة رةئس من شتَيكس زؤر زؤر رراوانة لةوانةية ( استثناء من قانون رئاسة االقليم

ي لة رآلن قانون لةوانةية ئةو .....( من قانون 9استثناء من حكم املادة العاشرة الفقرة )ئةطةر بطوترَيت 
ئةوةندي من لةو ياساية تَس طةيشت مب وةكو ئةندامَيكس ليذنةي ياسايس : دةقيق تر بَيت، دووةم

، ئةطةر تةماشايةكس ئةسبابس موجبة بكةين دةَلَيت دواخستنةكةي ثابةند نية تةنها بة مةسائيلس مار
ئَيمة ضةندين جار لةطةَل ميتوةزية دانيشتووين  (نظرا لتعذر املستلزمات االساسية املالية والفنية واالدارية)

طوتيان ئَيمة ثَيمان ناكرَيت، سةبةبةكةش تةنها مةسائيلس ثارةكة نية، بةَلكو هةندَيك سيستةميشيان 
ئةنزمية، ئاخر ئةنزمية دوَينَس ثَيمان طةيشتووة، ثَيويستس بة ئةوة هةية ضةند سيستةمس دةركردووة كة 

ترين دةربكةن، واتة ئةسبابس دواخسنت طةلَيك زؤرة، مةسةلةي مةوعد، ئةطةر ئَيستا ئَيمة مةوعد 
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موستةلزةما   دابنَيني لةوانةية ديسانةوة ثَيويستس بة ئةوة هةبَيت هةمواري بكةينةوة، ديسانةوة لةوانةية
 .تةواو نةبَيت و ديسانةوة هةمواري بكةنةوة، بؤية بةو سياغةية هاتووة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .موالحةزةي يةكةمت ر استة، حوكم ر است ترة، كاك شَيروان، كاك زرار رةرموو

 :امني طاهربةر َيز زرار 
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

ني كة ساآلنة بودجةي عرياق ثةسةند دةكرَي بر َيك لةو ثارةيةي كة لةناو تةبعةن هةموومان دةزان
نةرةقاتس حاكيمة داية بؤ تيعدادي سوكانية، كةواتة ثارةي كؤمسيؤن دةبَيت حكومةتس ناوةند دابينس 
 بكا ، بةآلم من لةسةرةتا دا دةَلَيم هةروةكو ثةرلةمان، سةرؤكايةتس ثةرلةمان دةست ثَيشخةر بوونة لةوةي

كة هةَلبذاردنةكان لة كا  و ساتس خؤيدا بكرَيت، بةر استس دةبَيت هةموو جةماوةري هةرَيمس كوردستان 
ئةوة بزانن كة ثةرلةمان زؤري ثَس خؤش بووة كة بة تايبةتس سةرؤكايةتس ثةرلةمان و بة تايبةتين 

ةموو خةَلكس كوردستان دا ئةو هةَلبذاردنة بكرَيت، با ه 12/5سةرؤكس ثةرلةمان ثَيس خؤش بووة كة لة 
ئةوة بزانن كة ثةرلةمان زؤري ثَس خؤشة لة كا  و ساتس خؤيدا بكرَيت، بةآلم بة ثَيس ياسا و قانون دةبَيت 
ئةو ثارةية حكومةتس ناوةند دابينس بكا  كة ساآلنة لة كاتس ثةسةند كردنس بودجةي عرياق بةشَيك 

تس حاكيمة بر ي ئةو ثارةيةي كة بؤ تةعدادي سوكانس دةطةر َيتةوة بؤ نةرةقا  حاكيمة و، لة ناو نةرةقا
دةطَير درَيتةوة، تةبعةن لة ثارةي هةرَيمس كوردستانين دةطَير درَيتةوة، بةآلم  هةروةكو ثةرلةمان دةست 
ثَيشخةر بووة، سةرؤكايةتس ثةرلةمان و جةنابس سةرؤكس ثةرلةمانين كة ثَييان  خؤش بووة لة كا  و 

تَس  9/8ن ثَيشنيار دةكةم ئةطةر بؤمان دةكرَيت با كاتَيك دياري بكةين كة لة ساتس خؤيدا بكرَيت، م
كؤتايس بة  9/6/9002، ئَيمة لة 9005يةكةم ر ؤذي سوَيند خواردمنان بووة ساَلس  9/6نةثةر َي، ضونكة 

و قانون،  تةمةنس ئةنداميتيمان دَيت، ئةطةر بكرَيت كاتَيكس وا دياري بكةين، ئةوا زؤر باشة بة ثَيس ياسا
تَس نةثةر َي، بؤ ئةوةي خةَلك نةَلَين ثةرلةمان ثَيس خؤشة  9/8من ثَيشنيار دةكةم هةَلبذاردنةكان لة 

هةَلبذاردنةكة دوابكةوَي، ضونكة ثةرلةمان بة هيض شَيوةيةك ثَيس خؤش نية هةَلبذاردن دوابكةوَيت، بة 
 .تايبةتس سةرؤكايةتس و سةرؤكس ثةرلةمانين، زؤر سوثاس

 :َيز سةرؤكس ثةرلةمانبةر 
 .كاك جوتيار رةرموو

 (:جوتيار)بةر َيز كريم جميد شريف 
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

لةر استيدا ئةطةر ضاوةر وانس ئةوة بكةين ثَيداويستيةكانس ثرؤسةي هةَلبذاردن جَس بةجَس بكرَيت، ئةي 
ة تايبةتس ئَيستا قسة لةسةر ئةو بر ة ئةطةر ئةمة  درَيذ بوويةوةو ئةو ثَيداويستيانة جَس بةجَس نةكرا؟ ب

ثارةية دةكرَيت و ئَيمة زؤر طررت و مةشاكيلمان لةطةَل حكومةتس ناوةندي هةية، لةسةر زؤر طررت 
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ناطةينة نةتيجة و جاري وا هةية درَيذة دةكَيشَيت و شتةكان ثةيوةست دةكةن بة كاروباري سياسس و 
َيمة وةكو ثةرلةمان كة كاك زرار ئاماذةي ثَيدا ثةرلةمان زؤر ئةوانة و ئةوةش ماوةيةكس زؤر دةخايةنَيت، ئ

ثَيداطريي دةكا  لة كاتس خؤيدا هةَلبذاردن بكرَي و ئَيمة زؤرمان ثَي خؤشة هةَلبذاردن لة مةوعيدي خؤي 
جَس بةجَس بكرَيت و بة كؤمةآلنس خةَلكيشمان ر اطةياندووة، ئةي ئةطةر ئةمة جَس بةجَس نةكرا؟ ئَيمة 

كردووة بؤ هةَلبذاردنةكان ثَيداطريي بكرَيت بة ثَيداويستيةكانس هةَلبذاردن لة اليةن كؤمسيؤنس  داوامان
باآلوة جَس بةجآ بكرَيت، ئةطةر درَيذةي كَيشا و جَس بةجَس نةكرا، ئَيمة وةآلممان ضية؟ ئايا لةطةَل ئةوة 

يا ئَيمة وةكو ثةرلةمان ر ازين بةوةي ، ئا19/9002دةر ؤين تاوةكو جَس بةجَس بكرَي، ر ةنطة بكةوَيتة مانطس 
كة ئةمة درَيذ بكرَيتةوة، لة كاتَيك دا كؤمسيؤنس باآل بؤ خؤيان دةَلَين ئَيمة طررت و مةشاكيلس تةكنيكيمان 
نةماوة تةنها ئةو بر ة ثارةيةية، ئَيمة وةكو ثةرلةمان ثَيداطريي جيدميان كردووة لة مةوعيدي خؤيدا 

اي طةياندووة و دةَلَيت هةموو قةوارة سياسيةكان بَين ناوي خؤيان بنووسن، بكرَيت، كؤمسيؤنس باآل ر 
كةواتة طررت و مةشاكيلةكان لةو بر ة ثارةيةية، من ثَيشنيار دةكةم يان حكومة  يان جيهةتَيك كة خؤمان 

ة ثارة دةسةآلمتان بةسةريدا هةبَيت ر است بني و مولزةمس بكةين بؤ ئةوةي لة مةوعيدَيكس دياري كراو بر 
 .دابني بكا ، لةطةَل ر َيزم

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .كمال رةرموو.كاك د

 (:كمال كةركووكس)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

بةر َيزان، ئَيمة لةم ثةرلةمانة كؤمسيؤنس خؤمان دانةنا، ياسامان بؤ ثَيكهَينانس كؤمسيؤنس هةَلبذاردنس 
ستان دانةنا، رةئس ئةوة بوو كة كؤمسيؤنس باآلي عرياق بيكا ، دواي تةعديلةكة بة ثَيس هةرَيمس كورد

ئةو دةسةآلتةمان بةوَيدا، لةبةرئةوة ئةوان دةبَيت بيكةن، كة  9ثةرةطرارس ضواري ماددةي  11بر ياري 
ن لة ر َيطةي ئةوان دةيكةن ئَيستا حكومةتس عرياقس ئةو ميزانيةيان ثَي نادا  دةبَيت ئَيمة ثا داطري

حكومةتس هةرَيمس كوردستانةوة، لة سةرؤكايةتس هةرَيم، لةر َيطةي ميتةوةزيةوة بتوانرَيت ئةو ميزانية جَس 
بةجَس بكرَيت، ضونكة ئةطةر كؤمسيؤنس خؤمان هةبوواية و ياساكةميان هةبوواية، لةوانة بوو بة ثارةيةكس 

نةي كة ئةوان ئَيستا داواي دةكةن، بؤية بة نيسبة  زؤر كةم بكراباية، ئةوةندةشس ناداتَس، ئةوةندة مليؤ
ئةم تةعديلةي كة ئَيستا هاتووة كة ر َيزدار سةرؤكس هةرَيم ئةطةر هةر موعيدَيك تةحديد بكا  ميتةوةزية 
نةتوانَس بيكا  دةبَيت جارَيكس تر تةعيدر بكةن، بؤية من ثَيم واية ئةم ياسايةي كة هاتووة با 

ثانيا من قانون رئاسة  10استثناء من حكم املادة )كرَيت، ئةم تةعديلةي كة هاتووة طؤر انكاريةك لة ناوي ب
بةم شكلةي َر دَيت، كةي هةموو شتةكان مةروةزية ( املعدل 9005لسنة  1اقليم كوردستان ـ العراق رقم 

جارَيكس تةواوي كرد و حازر بوو ئةوجا ر َيزدار سةرؤكس هةرَيم ر ؤذةكة تةحديد بكا ، ضونكة ئَيستا 
ترين تةحديدي بكا  هةم ديسانةوة نابَيت، بؤية ئةم تةعديلةي كة هاتووة بةم شكلةي َر بكرَيت لة 
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جَيطاي خؤيةتس، ئَيمةش دةبَيت بَلَيني حةقس خؤمانة و مارس ياسايس خؤمانة كة كؤمسيؤنس هةرَيمس 
شَيواوية نة دةبووين، زؤر كوردستان هةبَيت و ياساي بؤ دةربكةين و ئةوجا تووشس ئةم طَيذة سةرَر 

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

وةَلآل خؤ لةسةر مةبدةئةكة خيالف نية، تةبعةن ئَيمة ثَيويستة ئةو بر يارة دةربكةين، كةس لةسةر ئةوة 
خيالرس نية، خيالرةكة لةسةر بؤضوونة، هةندَيك بؤضوونين ديارة هةر هةَلوَيست وةرطرتنة بؤ 

ة قسةكان، ئةطينا داواي َر بووردن دةكةم، ئَيمة لَيرة دانيشتوون بر يارَيك دةربكةين كة ئيعالميشة بةشَيك ل
لة طةَل واقعمان بطوجنَيت، طوجناو بَيت بؤ ئةو هةنطاوانةي كة دةمانةوَيت، نةك لَيرةوة قسةيةك بكةين بؤ 

هني بكةين، من تةقديرم بؤ  ئيعالم بَيت، رةقة  بؤ ثرؤثاطةندة بَيت، يان بؤ هةَلوَيستَيك بَيت كة خؤمان
هةموو ئةو قسانة هةية، سوثاسس كاك زرار دةكةم كة وةبريي هَينانةوة كة يةكةم كةس كة بريي لة 

مانط لةمةوبةر كة خؤم بووم و سةرؤكايةتس بووة، ضوار مانط ثَيشرتين طوتوومانة  8هةَلبذاردن كردةوة 
شةخسس موتابةعةي ئةو مةوزوعةم كردووة، مان ثَيشنيار كردووة، لة هةمووتان زياتر خؤم  12/5

تةلةرؤمن لةطةَل مؤسكؤش كردووة كة وةردي حكومةتس عريا قلةوَي بووة، دوَينَس لةطةَل بةغدا تةلةرؤمن 
بةرهةم قسةم كردووة، هةوَلم داوة كة لةطةَل هةموويان .كردووة، لةطةَل ميتةوةزية قسةم كردووة، لةطةَل د

سةم كردووة و ثَيم طوتووة بضَيت بؤ ئةوةي ضس بكا  و موتابةعةي بكا  و سةردار ق.قسة بكةم، لةطةَل د
جوامب بداتةوة بة ثةلة، لةبةرئةوة من سةيرم لةو رةخنانة دَيت كة لةو هينانة كةئةنةهو ئَيمة 
دةمانةوَيـت دواي خبةين و ياخود لة ثشت ثةردةوة شتَيك هةية و لةوانة، دوا قسةم لة ميتوةزية ئةوة بووة 

ةدواي ئةو قسةية دا بر ؤن، ئومَيدَيك هةية كة حكومةتس ريدر اَل موارةقة  بكا  بؤ ئةو بودجةية، كة ب
ئةطةر نةيكرد ئةو وةختة لةطةَل حكومةتس هةرَيم قسةي دةكةين بؤ دابني كردنس ئةو بودجةية، 

زيران، تةئكيدين دةكةمةوة هةر سَس سةرؤكايةتس، سةرؤكايةتس هةرَيم، سةرؤكايةتس ئةجنومةنس وة
سةرؤكايةتس ثةرلةمان لة دوا كؤبوونةوةيان دا تةئكيديان لةوة كردةوة كة دةبَيت هةَلبذاردن لة كاتس 
خؤيدا بكرَيت، بةآلم كة كؤسثَيك دَيتة ثَيشةوة هةر تةنها لةبةرئةوةية كة بَلَين ئَيمة مولتةزمني و مل 

ة بةو شَيوةية قسة بكةين، من ئةوةي كاك لَينَين و نةشزانني ضية، حةقَيكة تةنازور بؤ بكةين، حةق ني
سةردار طوتس كة ئةحكامةكة ببَيتة حوكم، زؤر ر استة، يةك شتان ثَس بَلَيم بة نيسبة  تةحديد كردنس 

تَس نةثةر َي، لةر استيدا ئةوةي كة واي َر  9/8تَس نةثةر َي، يةكَيك طوتس  15/2وةختةكة كة يةكَيك طوتس 
جةنابس سةرؤكس هةرَيم بوو، طوتس من نامةوَي  تةحةمور مةسئولية   كرد تةئريخ تةحديد نةكةين،

طوتوومة كوا هينةكان؟  9/9، كةضس 9/9بكةم، جارَيك ئَيوة بة منتان طوتووة دوو مانط ثَيشرت نابَيت، 
دواترين طلةيس لة من دةكةن كة من هةَلناستم بة دةست نيشان كردنس ر ؤذةكة يان بانطهَيشت كردن، 

ئةطةر نةيكردو دوايس  15/2ئيلتزام بكةم، سبةينَس بيكةن، من سبةينَس دةيكةم، بةآلم ئَيوة بَلَين  نامةوَيـت
ديسان طلةيس لة من بكةن، كة سةرؤكس هةرَيم بةو ئةركة هةَلناستاوةو قانونس جَس بةجَس نةكردووة، هةتا 
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ا  ض ر ؤذَيك بَيت، طوتس ئةوشس طو  كة ئةو مةسئوليةتة با لةسةر خؤتان بَيت و ثةرلةمان قةرار بد
سةرؤكس ثةرلةمان با قةرار بدا ، ئةطةر من تةحديد دةكةن، ثَيم بَلَين موستةلزةما  تةواوة و بَلَين رآلن 
ر ؤذة، ئةطةر من دةرم نةكرد قةيناكا ، بةآلم تةحةمور ئةوة ناكةم، بؤم تةحديد بكةن و شتةكانين 

يد بكةم، نة دةتوامن بانطهَيشت بكةم، طلةين لة من دةكرَيت، ثَيويست نية، من دةتوامن تةنها ر ؤذةكة تةحد
بؤية بة ئيسراريشةوة طوتس ئةطةر ئةوة ناكةن، خؤتان تةحةمور ئةو مةسئوليةتة بكةن، دةسةآل  بدرَيتة 
سةرؤكس ثةرلةمان، بةآلم من دةسةآلمت بدةنَس موتةئكيد بن كة لةو ر ؤذة تةواو دةبَيت، يان ئيحراجم 

ميتةوةزيةش ها  طوتس ناتوامن، خةَلكةكةش ئةو كا  طلةيس لة من دةكا ،  9/9جاري ثَيشوو، مةكةن وةكو 
خؤ ناكرَيت هةموو ر ؤذَيك بضينة سةر تةلةرزيؤن بؤ ئةو تةرسيلة قسة بكةين، بؤية لَيرة تةحديدي 

كرد، ياخود وةختةكةمان نةكردووة، بةآلم بةدواداضومنان هةية ر ؤذانة، هةر وةختةكين ميتةوةزية تةواوي 
بة قةتعس طوتس حكومةتس ريدر اَل نامان داتَس، ئَيمة رةورةن لةطةَل حكومةتس هةرَيم قسةي دةكةين، بؤ 
ئةوةي بر يارَيك وةربطرَيت كة هةَلبذاردن دوا نةكةوَيت و بودجةش دابني بكرَيت بة هةر وةسيلةيةك بَيت، 

ئاطادارمان بكا  بة رةئس كؤتايس، دابني كراوة ئةو ئومَيد دةكةم كة لةو ضةند ر ؤذةي داهاتوو دا ميتةوةزية 
بودجةية يان نا؟ ئةطةر دابني كراوة ئةوا بانطهَيشت كردنةكة دةكرَيت و زؤرين نابا ، مةسةلةي تةمديد 
كردنس ثةرلةمان،، خؤ ئةطةر كور  بَيت هيض ثَيويست ناكا  بر يار بدةين بؤ تةمديد كردنس، ئةطةر 

ويست ناكا ، ئةما ئةطةر زؤر بوو، ثَيويستيمان ثَس بوو و ياسامان لةبةردةم بوو، ماوةكة كور  بَيت هيض ثَي
ثَيويستس كرد دابنيشني، ئةوة حةقس خؤتانة، لة نةتيجة خؤتان قةراري لةسةر دةدةن، بةهةرحاَل دَلنيا بن 

َيزة لةوةي كة سةرؤكايةتس ثةرلةمان و سةرؤكايةتس ئةجنومةنس وةزيران و سةرؤكايةتس هةرَيم، ه
سياسيةكان بة تايبةتس ثارتس و يةكَيتس كة هةندَيك كةس ثَيس واية حةز دةكةن دوابكةوَيت، دَلنيا بن 
لةوةي هةر هةموومان و تةئكيد دةكةينةوة كة ئةوة نابَيت دواخبرَيت، نةك لةبةر هيض شتَيك، لةبةرئةوةي 

خؤيدا هةَلبذاردن بكرَيت،  ئةمة  كة ثرؤسةي دميوكراسس دةبَيت متمانةي خةَلك لةوة دابَيـت لة كاتس
شتَيكس زةرورية بؤ هةموومان و بؤ هةرَيمين باشة، جا من ئةوةي دةيَلَيم ئةوةَلةن كاك عونس سيغةيةكس 
تري لةبةر ر ؤشنايس ئةو موداخةالتانةي كة كرا، سيغةيةكس تري ئامادةكردووة، با بيخوَينيـَتةوة و بيخةينة 

 .زؤر سوثاس، كاك عونس رةرموودةنطدان، قسةمان كرد كاك زانا 

 :بةر َيز عونس كمال سعيد بزاز
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

املعدل، خيول رئيس اقليم  9005لسنة  1من قانون رئاسة االقليم رقم  9، 10استثناء من احلكم املادة 
عراق، والدعوة اليها بعد كوردستان ـ العراق بتحديد موعد اجراء انتخابات الدورة الثالثة لربملان كوردستان ـ ال

  .استكمال  املفوضية العليا املسقلة لالنتخابات مستلزمات العملية االنتخابية
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
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دةخيةمة دةنطةوة، كَس لةطةَل ئةو رةقةرةية دةستس بَلند بكا  تكاية؟ رةرموون، كَس لةطةَل نية؟ رةرموون، 
 .بؤ رةقةرةي دووةم تكاية، كاك عونس رةرمووبة زؤرينة ئةو رةقةرةية قبوَل كرا، 

 :بةر َيز عونس كمال سعيد بزاز
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 :ثانيا
 .على اجلهات ذات العالقة تنفيذ احكام هذا القرار

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
ةوين قبوَل كرا، ئةمةش تةبيعية، كَس لةطةَليةتس دةستس بَلند بكا  تكاية؟ رةرموون، كَس لةطةَل دانية؟ ئ

 .رةرموو بؤ خاَلس سَييةم كاك عونس

 :بةر َيز عونس كمال سعيد بزاز
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 :ثالثا
 .ينفذ هذا القرار اعتبار من تاريخ اصداره وينشر فى اجلريدة الرمسية وقائع كوردستان

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
دةستس بَلند بكا  تكاية؟ رةرموون، كَس لةطةَل دانية؟ ئةوةش رةقةرةيةكس ر ؤتينية كَس لةطةَليةتس 

ئَيستا اسبابس موجبة خبوَيننةوة،  نابَس ئةوة بلَيني، ضونكة ميتةوةزية . رةرموون، بة كؤي دةنط قبوَل كرا
نظرا لتعذر توفري املستلزمات )ئيعتزاري نةكردووة، نابَيت بَلَيني ئيعتزاري كردووة،ئةوةي يةكةم كة دةَلَيت 

اسية الضرورية من قبل املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، الجراء االنتخابات وفقا للمعايري الدولية فى االس
موعدها احملدد والتى ادت اىل جتاوز املدة احملددة قانونا لدعوة رئيس االقليم الجراءها، فقد شرع هذا 

 نظرا لعدم توفري االساسية الضرورية)تةواو لة جياتس مار رةنس و ئيداري هةر ئةوة دةنووسرَي و ، (القانون
من قبل املفوظية العليا املستقلة النتخابات، الجراء االنتخابات وفقا املعاير الدولية فى موعدها احملدد والتى 

ئةم ثرؤذةي ، (ادت العرتاضها املدة احملددة قانونا لدعوة رئيس االقليم الجراءها فقد شرع هذا القانون
ئةسبابس موجبة دةخيةمة دةنطدانةوة، كَس لةطةَليةتس دةستس بَلند بكا  تكاية؟ رةرموون، هينةكة لةطةَل 

كَس لةطةَل دانية؟ ضوار كةس، بةزؤرينةي دةنط قبوَل كرا، زؤر سوثاس، خاَلس دووةم لة بةرنامةي كار 
خؤ دةكةم بَين لة خستنةر وو و طيتتوطؤ كردن لةسةر ثرؤذة ياساي ثارَيزطاكانس هةرَيم، داوا لة ليذنةي ناو

شوَينس خؤيان دابنيشن، وابزامن لة رابعا ر اوةستا بووين، بيخوَينةوة بؤ ئةوةي بةبرييان بَيتةوةو بيخةينة 
 .موناقةشة، كاك اخر رةرموو

 :بةر َيز اخر شَيخ مجال 
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 : ضوارةم
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رةكاني لةسةر داواي سَييةكي ئةنداماني دةبَس و لة ـ لَيثضينةوة كردن لةطةأل ثارَيزطار يان يةكَيك لة جَيط1
االقالة ) كاتي قةناعة  نةهاتين زؤرينةي سادة بة وةآلمةكاني لَيثضينةوة لةطةأل كراودا، ئةوا داواي الدانيان

دةخرَيتة دةنطدانةوة لة دانيشتنَيكي دووةمدا و ثارَيزطار يان يةكَيك لة جَيطرةكاني بة الدراو دادةنرَين و ( 
واي وةرطرتين رةزامةندي ئةجنومةن بة زؤرينةي دوو لةسةر سَيي دةنطي ئةنداماني، داواكاريي الدانةكة د

 .يان راسثاردني، دةبَي ثشت بة يةكَيك لةم هؤيانةي كة لة بر طةي دووةمي ئةم ماددةيةدا هاتووة ببةستَس
دةركراوة بة الدانيان لةسةر كار لة ـ ثارَيزطار و دوو جَيطرةكةي بؤيان هةية تانوو  بدةن لةو بر يارةي 9

 .دادطاي كارطَير ي تايبةمتةند
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 .كاك عونس عةرةبيةكةي خبوَينةوة، رةرموو

 :بةر َيز عونس كمال سعيد بزاز
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 : رابعًا
م قناعة األغلبية البسيطة باجوبة استجواب احملافظ او احد نائبيه بناءًا على طلب ثلث أعضائه وعند عد -1

املستجوب يعرض طلب االقالة للتصويت يف جلسة ثانية ويعترب احملافظ او احد نائبيه  مقااًل بعد موافقة 
اجمللس بأغلبية ثلثي عدد أعضائه ويكون طلب األقالة او التوصية بها  مستندًا على احد األسباب احلصرية 

 .ه املادةمن هذ( ثانيًا)الواردة يف الفقرة
 .للمحافظ ونائبيه الطعن يف القرار املتخذ باالقالة لدى احملكمة االدارية املختصة -9

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .كاك شَيروان رةرموو

 
 

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

هةية، ئةوين مودةي تةعنةكة بة  9ئَيمة لةطةَل دةقس ماددةكةين، تةنها موالحةزةيةكمان لةسةر رةقةرة 
ر ؤذة، ثَيويستة لَيرة بؤ حمارزو نائيبةكةشس  15نيسبة  رةئيسس مةجلس دامانناوة لة مةحكةمة كة 

 .ر ؤذة، زؤر سوثاس 15دابنَيني ئةو 

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .رةرموو! كاك هيوا نوقتةي نيزامس هةية، خوا بكا  وابَيت

 :بةر َيز هيوا صابر ا د

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
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وةَلآل من ثرسيارَيك لة بةر َيز  دةكةم وةك سةرؤكس ثةرلةمان و لة دةستةي سةرؤكايةتس، ماوةيةكة 
هةست بة شتَيك دةكةم وا دةزامن ثَيضةوانةي ثةير ةوي ناوخؤية، باشين نية ئةم دابة لة ثةرلةمان دا و 

دةبيستني بةر َيزتان كاتَيك كة ثةرلةمانتار جارجار  لةو دةماودةمس ئينتيخاباتة سةر هةَلبدا ، ئةوين
لةسةر قةزيةكان قسة دةكةين، دةيبةستنةوة بة دةزطاي راطةياندنةوة يان بة هةَلبذاردنةوة، جا ئةمة خؤ 
دةزطاكانس راطةياندن لة دةرةوةن و بةر وومان دا كراوةن، داوام واية ئةوة نةوترَيت بؤ ئةوةي ئَيمة قسةي 

ثَيشمان باشة ئةطةر ئةوة مةبةستة با كؤبوونةوةكانس ثةرلةمان لةمةوال هةمووي داخراو  خؤمان بكةين،
بَيت، با خؤمان قسةي خؤمان بكةين و ئةوةي كة مةبةستمانة بيَلَيني، ضونكة بةر استس وا نار وا ، بؤ 

جةكانس قاعيدةي منوونة ئةو ياسايةي كة دةركرا بةشَيكس زؤري ئةندام ثةرلةمان ياساناسن، يةكَيك لة مةر
قانونس عامة و موجةرةد بَيت، ئَيمة قانونَيك و قاعيدةيةكمان دانا نة عامةي تياية و نة موجةرةدةكة، 
بةستمانةوة بة شةخسَيك و بة دةزطايةكةوة، داوام واية لة بةر َيزتان ئةو تؤمةتة ئاراستةي بةشداربوونس 

من بؤ ئيعالم قسة دةكةم بؤ ! ة، حةقس ئةوةتان نيةثةرلةمانتاران نةكةن، قريائةي بةشداربوونةكانس ئَيم
 ....... .ثرؤسةي هةَلبذاردن، من ئةطةر شتَيك بَلَيم ثَيضةوانةي دابونةريت و قةواعيدي ثةرلةمانتاري بوو

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
  رةئس خؤ  كاك هيوا داواي َر بوردن دةكةم، مةوزوعةكةمان تةواو كردبوو، دةتوانس وةكو كةلعادة بؤ خؤ

بَلَيس لة رؤذنامةي حيزبةكةتان  و ئةوانة، بةآلم ئةوة نوقتةي نيزامين نةبوو و طةر ايةوة بؤ دواوةش، من 
لَيرة بؤ جةلسة قسة دةكةم، ناوي جةنابيشتم نةهَيناوة تاوةكو لَيرة بة خؤ  تَس بطةي، ئةطةر ناوي تؤم 

َس دةيةوَي قسة بكا  لةسةر خاَلس ضوارةم، كاك هَينا با حةق وابوو كة مةجاليشت بدةمَس قسةي بكةي، ك
 .نوري رةرموو.د

 :نوري مجيل تاَلةبانس.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
تةنها تَيبينيةكم هةية كةوا ثَيويست ناكا  ثارَيزطار دوو جَيطري هةبَيت، يةكَيك كارية وابزامن  

 .كاروبارةكانين بةباشرت بةر َيوة دةضَيت، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .كاك عادل رةرموو

 :بةر َيز عادل حممد امني

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
وةَلآل من ثَيم باشة ثرسيارين زياد بكةين بؤ ئةو بر طةية، هةموو ئةندامانس ئةجنومةن مارس ئةوةيان 

سنووري ئةو ثارَيزطاية بكةن، هةبَيت ثرسيار ئاراستةي ثارَيزطار و جَيطرةكانس و بةر َيوبةرة طشتيةكانس 
نةك تةنها لة ثارَيزطار و جَيطرةكةي دابَيت، يةعنس ئةوةشس بؤ زياد بكةين كة حةقس تةوجيهس ثرسياري 

 .هةبَيت، بؤ ئةوةي ثرسيار لةوانين و لة بةر َيوبةرة طشتيةكانين بكرَيت
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 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
ئةو قسانةي كران، تا دوايس رةئس بدةي لةسةري، كاك كاك كريم حةزدةكةم موالحةزا  بنووسس لةسةر 

 .عبدالر ن رةرموو

 :رضابةر َيز عبدالر ن ا د 

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
ا لة ئامادةبووان، +  50لة بر طةي يةكةم باسس زؤرينةي سادة دةكا ، ثَيم باشة بنووسس زؤرينةي سادة  

لة  1+50لة كؤي ئةندامان، لَيرةش بنووسني  1+ 50لةسةرةوة نووسيمان بؤ زؤرينةي موتَلةق 
ساَل، ئةوة دةبوو لة ثَيناسةش بهاتاية، ضونكة لة ثَيناسةي هةَلبذاردنس  10ئامادةبووان، ثاش تةواو بوونس 

عرياق دا هاتووة و لة ثَيناسةكانين دا هاتووة كة ئةغلةبيةي موتَلةق ضية و ئةغلةبيةي بةسيت ضية، زؤر 
 .سوثاس

 :كس ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ
 .رةرموو عثمانكاك 

 (:بانس مارانس)عبداهلل قادر عثمانبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
وةَلآل من دوو تَيبينيم هةية، يةكَيكيان تةئيدي ئةو راية دةكةم، ثارَيزطار دوو جَيطري بؤضية؟ يةك جَيطر 

: زطا و ئةجنومةنَيك هةية، خاَلس دووةمبةسة، خؤ تةوارقس نية ديسانةوة لةوَي بيكةينة دوو جَيطر، ثارَي
ئةطةر ثارَيزطار لة حاَلةتَيك دا لةاليةن ئةجنومةنةوة دةسةآلتةكةي َر سةندرايةوة، بؤي هةية تانوو  بدا  
لة دادطاي تايبة ، ديارة من ثَيشنيار دةكةم ئةو دادطاي كارطَيري تايبة  بكرَيت بة دادطاي تةمييز، 

 .سوثاس

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس  
 .كاك سعدالدين رةرموو

 
 
 

 :بةر َيز مال سعدالدين مال عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
لةو ماددة تةبيعس باس لة ئيقالةي موحارز دةكا ، يةعنس ئايا تؤ بةضةند دةتوانس نيسابس ئيقالةي 

عينس موحارز ئيلال موحارز بكرَيت؟ من ثَيشنياري بر طةيةكس تر دةكةم، ئَيمة هةموومان دةزانني تة
دةَلَيت رةئيسس  155دةبَيـت بة مةرسومَيكس ئيقليمس بَيت، هةتا لة دةستووري عرياقين لة ماددةي 
ئةوة ( من يعني مقيل)مجهوري تةعينس موحارز دةكا  بة مةرسومَيكس مجهوري، عمومةن ئةوهاية دةَلَيت 
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ةكو ئةوةيةك مادام موةزةرة و بة قاعيدةية ئةوةي تةعني دةكا حةقس ئيقالةشس هةية،ثَيم باشة و
دةرةجةي وةكيلة و ثَيويستس بة مةرسومَيكس ئيقليمة شتَيكس تر زياد بكرَيت، ليذنةي قانونين ثشتطريي 

هةتا يةعنس ( من هذه املادة 9لرئيس االقليم اقالة احملافظ الحد االسباب احلصرية الواردة فى الفقرة )بكا ، 
كة تةماشا بكا  دةتوانَس لة دةساتريةكانس تري دةوَلةتانين كة هةية  ئةوة لة دةستووري هيندين ئةوةي

لةطةَل ، (مسح لرئيس مجهورى او لرئيس االقليم باقالة احملافظ)بيخوَيننةوة، عةينةن ئةوةي تَيداية كة 
 .ر َيزم دا

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .كاك جعيتر رةرموو

 :معروف مصطفىبةر َيز جعيتر 

 .ةرلةمانبةر َيز سةرؤكس ث
لة كاتس الدانس ثارَيزطار يان جَيطرةكانس ثَين : من لة ليذنةكة بووم خاَلس يةكةم 9بر طةي  6لة ماددةي 

البردنيان نابَبت ئاطاداري وةزارةتس ناوخؤ يان سةرؤكايةتس حكومة  بكرَيت؟ ضونكة زؤر جار ئةوانة لةوة 
 19و  2و  6بر طةكانس دواي ئةو لة بر طةي  دةضَيت كَيشة دروست بكا ، دةبَيت ئاطاداري بكا ، ضونكة

 19و  2و  6تةئكيد دةكاتةوة كة حكومة  ئاطاداري ئيشةكانس ئةجنومةنةكان هةية، لةسةر بر طةكانس 
بكةين، لةم بر طةية دةبَيت ئيشارةتَيك بدرَيت بؤ ئةوةي لة كاتس ئةو موشكيالنة حكومة  ئاطادار بَيت، 

 .سوثاس نةك هةر ئةجنومةنةكة بَيت، زؤر

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .كاك بارزان رةرموو

 :بةر َيز بارزان حممد قادر

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .زؤر سوثاس جةنابس سةرؤك قسةم كرا

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .ليذنةي ياسايس و ليذنةي ناوخؤ رةئيتان لةسةر ئةو موالحةزاتانة ضية؟ كاك اخر رةرموو

 
 

 

 :شَيخ مجال بةر َيز اخر
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

بة نيسبة  ثارَيزطار كة دوو جَيطري هةبَيت، دةبَيت دوو جَيطري هةبَيت، ضونكة بةر َيوةبردنس طشتس و 
بةر َيوةبردنس خؤجَييةتس، يةعنس ئيدارةي عامة و ئيدارةي مةحةر دووي دةوَيت، ئيدارةي مةحةر 
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عامةش جَيطرَيك، هةردةم وابووة و هةموو دةم موحارز ئةو دوو بةتةنها جَيطرَيكس دةوَيت و ئيدارةي 
 .جَيطرةي هةبووة، بؤ ئاطاداري

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .كاك سةردار رةرموو

 :بةر َيز سةردار صباح بوزؤ

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
ةيان كرد يةك نائيب نوري و هةروةها كاك عومسان بانس مارانس، ثرسياري ئةو.سةبارة  بة ثرسيارةكانس د

ئيشوكارةكانيان زؤر رراوانة، : كارية نةك دوو نائيب، سةبةبس ئةوةي كة دوو نائيبس هةبَيت، يةكةم
لةمةودوا مةحارز و ئةجنومةنس ثارَيزطا ئيشراف لةسةر هةمووئين و كارةكانس مةشاريعس ناو ثارَيزطا 

بؤية ثَيويستيان بة دوونائيب هةية، هةروةها  دةكةن، يةعنس جيهةتس تةنيتيزي ثارَيزطار و نائيبةكانيةتس،
لة هةندَيك ثارَيزطا هةية زؤرنةتةوة هةية و توائييتس ديكة هةية، بؤ منوونة ثَيويستس هةية كة خةَلكَيكس 
كلدان هةية يان ئاشووري يان توركمان، بؤية ئةطةر دوو بَيت باشرتة، ثرسياري دووةمس كاك عومسان لةسةر 

 13ةميز بَيت نةك مةحكةمةي ئيداري، حةزدةكةم سةرجنس ر ابكَيشم بؤ ماددةي ئةوةي كة مةحكةمةي ت
: ختتص احملكمة االدارية وما يلى)لة ياساي مةجلسس شوراي هةرَيمس كوردستانس عرياق كة دةَلَيت  9بر طة 

ن لة واتة لَيرةدا ئيختساسس تةعن لَيدا (الفصل فى الطعون اخلاصة بانتخابات اهليئات احمللية: ثانيا
ئينتخاباتس هةيئاتس مةحةر هس مةحكةمةي ئيدارية، نةوةك مةحكةمةي تةميز، سةبارة  بة ثرسياري 
كاك عبدالر ن ئةوةي ئةغلةبيةي بةسيتة و ياخود ئةغلةبيةي موتَلةقة ر استة لة قانونس عرياقس هاتووة، 

بة تايبةتس ئةغلةبيةي بةسيتةو بةآلم ئةوة مولزةم نية كة قانونةكانس ئَيمة هةمووي وةكو عرياقس بَيت، 
ا ي + ئةغلةبيةي موتَلةقة ستانداردَيكس جيهانية و شتَيكس مةرهومة، ئةغلةبيةي موتَلةقة ئةوةية نيوة 

ي حزور، بؤية ثَيوستس بة ئةوة هةية، ثةخشان خان ئةغلةبيةي  1+ ئةندامان، ئةغلةبيةي بةسيتة نيوة 
دةكاتة  1+وتَلةقة ذمارةي هةموو ئةندامان ضةندة نيوة ، ئةغلةبيةي م 1+ بةسيتة حزور ضةندة نيوة 

ئةغلةبيةي موتَلةقة، سةبارة  بة ثرسياري كاك سعدالدين دةَلَيت سةرؤكس هةرَيم بؤي هةبَيت ئيقالةي 
موحارز بكا ، بةر استس كة جةنابس سةرؤكس هةرَيم تةعينس دةكا ، تةعينةكة لةالي ئةو دةرناضَيت، بةَلكو 

ئةوة، بؤية ئةو مارس ئةوةي هةية كة الي بدا ، ثرسيارةكةي كاك جعيتر ئةوةندةي من  مةرسومةكة لةالي
بةر استس لَيس تَي طةيشت مب كة ثَيس ر انةطةيشتم، ئيعالمس وةزارةي ناوخؤ بووة، يةعنس ئةوة بةر استس 

بت بَيت بة ئةوة جواب دانةوةية لة بؤ ئةوانةي كة دةَلَين نابَس مةجلسس موحارةزة ياخود حمارز مورتة
وةزارةي ناوخؤ، ئةو ئريتيباتةي كة هةية لة نَيوان حمارز و وةزارةي ناوخؤ ئريتيباتَيكس ئيدارية لةر ووي 
هةندَيك خيتاباتيان دةنا خؤي وةزيري ناوخؤ بؤي نية نة حمارز دامةزرَينَس و نة ئيقالةي بكا ، بةَلكو 

تس مةجلس بة قانون دياري كراوة، ديسان مةجلس الي دةدا ، هةروةها سةآلحياتس حمارز و سةالحيا
 .وةزارة  ناتوانَس لَيرةوة تةدةخول بكا  و زؤر سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .جةنابس وةزير تةعليقت هةية لةسةر قسةكان؟ رةرموو

 (:وةزيري ناوخؤ)بةر َيز كريم سنجاري

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
رز دوو جَيطري هةبَيت، ضونكة ئَيستا موحارز جَيطرَيكس هةية و من تةئيدي ئةوة دةكةم، كة ئَيستا حما

معاونس حمارزين هةية، معاونس موحارز بؤ شئونس ئيدارةي مةحةلية، وة جَيطر بؤ شئونس ئيدارةي 
عامةية، جا لةبةرئةوة ببَيتة دوو جَيطر يةك بؤ ئيدارةي عامة و يةك بؤ ئيدارةي مةحةر، باشرتةن، 

رت لة دةستس موحارز دةبَيت، سةآلحيا  زياتر بة جَيطرةكة دةدرَيت، جَيطر ضونكة سةآلحيا  كةم
سةآلحياتس زياترة لة معاونس موحارز، بؤية دوو جَيطر بَيت باشرتة لةوةي كة يةك جَيطر بَيت، زؤر 

 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
نيزامس نةبَيت قةتعس دةكةم كاك  ئَيستا جوابس هينةكانس دراوة، تةنها ثَيشنيارَيك كة هةبوو، نوقتةي 
 .ناصح رةرموو.د

 :رمضانناصح  غيتور .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
ي حزور نية،  1+ 50من دةربارةي ئةو ر وونكردنةوةي كة كاك سةردار باسس كرد، ئةغلةبيةي بةسيت 

 111كةسني لةو  111ني ئَيمة ئةغلةبيةي بةسيت كَس زؤرترين دةنطس هَينا لةناو ئةواندا، ئةطةر وا دابنَي
ةكة  35ي هَينا، 10ي هَيناو يةكَيك  95دةنطس هَيناو يةكَيك  35مان حازر بووينة، يةكَيك  80كةسة 

بة نيسبة  ئةغلةبةي موتَلةقين عةينةن شت : دةباتةوة، عيالقةي بةوة نية، لةطةَل ر َيزم دا، دووةم
لة حزور يان ئةغلةبيةي مةتَلةق لة ئةعزا، لةبةرئةوة  ديسانةوة، دةتوانني بَلَيني ئةغلةبيةي موتَلةق

 .هةردوو تةعرييتةكة تةواو نية، لةطةَل ر َيزمدا

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
وةئةخريةن نوقتةي نيزاميةكة  لة جَس بوو، يةك موقتةرةح لةاليةن دوو ئةندامةوة تيكرار كراوةيةوة، 

بوون، ئةوين دوو جَيطر ثَيويست  عثماننوري و كاك .دموقتةرةحس تر هةية كة بة تةنها بوون، ئةوين 
نية، هةرضةندة زؤر شةرحيان كرد كة ثَيويستة يةكَيكيان ئيدارية و يةكَيكيان هينة، ئةطةر 

نورى و كاك عثمان .عثمان، كاك دنوري و كاك .موقتةرةحةكةتان سةحب نةكةن، دةبَس بيخةمة دةنطدان، د
نوري لةبةر ر ؤشنايس بؤضوونس جةنابس .ةك كةس بَيت، هيض، باشة كاك ددةَلَين يةك جَيطري هةبَيت، كة ي

وةزير و شةرحياتةكةي كة كرا موقتةرةحةكةي خؤي سةحب دةكا  و يةك موقتةرةحين ناخرَيتة 
للمحافظ ونائبيه الطعن  فى القرار )هةية  9دةنطدانةوة، ئَيستا ماددةكة تةنها ئيزارةيةك لة رةقةرةي 

 9، ئةو رةقةرةيةي (يوما من تاريخ التبلغ 15لدى احملكمة االدارية املختصة خالل مدة املتخذ باالقالة 
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دةخيةمة دةنطدانةوة، بةو طؤر انكايانةي كة كرا، كَس لةطةَليةتس؟ رةرموون، كَس لةطةَل دانية؟ بة كؤي دةنط 
 .قبوَل كرا، بؤ ثَينجةم رةرموو كاك اخر رةرموو

 :بةر َيز اخر شَيخ مجال 

 .ز سةرؤكس ثةرلةمانبةر َي
  :ثَينجةم

 .ـ ئامادةكردني ثرؤذةي بودجةي  ئةجنومةن بؤ تؤماركردني لة بودجةي ثارَيزطا 1
ـ ثةسةندكردنس ثرؤذةي بودجةي ثارَيزطا كةلةاليةن ثارَيزطارةوةو بة  رةزامةندي زؤرينةي رةها رةوان  9

َين لة دابةشككردنس تةرخانكراوةكان بؤ كراوة بةو مةرجةي ثَيوةرة  ياسايس و  سيستةميةكان رةضاو بكر
 .سةنتةري ثاريزطا و قةزاو ناحيةكان و ثاشان بةرزكردنةوةي  بؤ وةزارةتس دارايس حكومةتس هةرَيم 

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 .كاك عونس عةرةبيةكةي خبوَينةوة، رةرموو

 :بةر َيز عونس كمال سعيد بزاز
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 :خامسا
 . إعداد مشروع موازنة اجمللس لدرجها يف  مشروع موازنة احملافظة  - 1

اقرار مشروع موازنة احملافظة احملال اليها من قبل احملافظ وموافقة االغلبية املطلقة على ان تراعى   -9
رة املالية املعايري القانونية والنظامية يف توزيع التخصيصات ملركز احملافظة واالقضية والنواحي ورفعها اىل وزا

 . يف حكومة االقليم
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 .كةس قسةي هةية لةسةر ئةوة؟ كاك شَيروان رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

كة دةَلَيت ئةغلةبيةي موتلًَةقة، لَيرةش دةبَيت  9ئَيمة لةطةَل دةقس ماددةكةين، بةآلم بة نيسبة  رةقةرة 
 .ئيزارة بكرَيت( الغلبية املطلقة لعدد اعضاءها)

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .كوَيستان خان رةرموو

 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

كة دةَلَيت بودجة لةاليةن ثارَيزطارةوة ئامادة دةكرَي، ئايا دةكرَيت تةنها  9من تَيبينيةكةم لةسةر خاَلس 
ودجةي ثارَيزطايةك ئامادة بكا ، من ئَيستا ليذنةي ياسايس وةآلمم دةدةنةوةو دةَلَين وةك شةخسَيك ب
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ثةرلةمان و ئةجنومةنس وةزيران واية، ئةجنومةنس وةزيران ئامادةي دةكا  و ثةرلةمانين ثةسةندي 
رَيزطارة كة كةسن و وةزارةتس دارايس هةية لَيرة تةنيتيزيةكة كة ثا 99دةكا ، بةآلم ئةجنومةنس وةزيران 

تةنها شةخسَيكة، بؤية دةبَيت ئةمة ضارةسةر بكرَيت، يان هةموو ئةجنومةنس ثارَيزطا يان ئةجنومةنس 
 .لةطةَل دابَيت، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
اعداد مشروع )دةَلَيت  9خؤي ئةطةر ئيجازة هةبَيت ئةو نوقتةية تةوزيح بكةين كوَيستان خان، رةقةرةي 

دةبَيت يةكَيك تةوقيع ( املنظم من قبل احملافظ) نةيطوتووة( افظة احملال اليها من قبل احملافظموازنة احمل
بكا ، موحارز ضؤن ميزانيةي دةكا ؟ ئةوة موديريةي عامةي ماليةي هةية، ميزانيةي ثَيشووي هةية، 

 ، خؤ وةزير ئةوةي هةية حازري دةكةن، وةكو هةر وةزارةتَيك، ضؤن وةزارة  ميزانيةي خؤي هني دةكا
 .كوَيستان خان رةرموو! نايكا 

 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 كةواتة لَيرة ثَيويستة ئةو اليةنةي ئةم كارة دةكا  دةست نيشان بكرَيت؟ 

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
َيت ضؤن ميزانيةي دةكا  مةعرورة خؤ موحارز نايكا ، موحارز بةس ئيحالةي دةكا ، غاليبةن نازان

دةبَيت موديري عامةي مالية، لةبةر ر ؤشنايس راوَيذكردن لةطةَل هةموو ئةو دةوائريانةي كة تابعس 
موحارةزةن، وةكو مةجلسس موحارةزة، مةجلسس وةزةرا داوادةكا  لة ر َيطةي وةزارةتس مالية لة هةموو 

س مالية، لةوَي موناقةشةي دةكةن ئينجا كة تةواويان وةزارةتةكان، ميزانيةي وةزارةتةكان بَينن بؤ وةزارةت
كرد دةينَيرن بؤ مةجلسس وزةرا موناقةشة دةكرَيت، بة ئيمزاي رةئيسس وزةرا ئيحالة دةكرَيت بؤ ثةرلةمان، 
ئةوةش واية بة ئيمزاي موحارز ئيحالة دةكرَيت بؤ مةجلسس موحارةزة، بةآلم هةتا ئيمزاي دةكا  ئةو 

 .بينَيت وةكو مةجلسس وزةرا و وةزارةتةكان، بةَلَس كاك عونس رةرمووهةموو مةراحالنة دة

 :بةر َيز عونس كمال سعيد بزاز
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 :مةزوعةكة بة وازحس موعالةجةي كراوة، دةَلَيت 18تةئكيدةن بؤ ئةو قسةي جةنابت، لة ماددةي 

 :ميارس احملافظ املهام  و الصالحيات اآلتية
 .زؤر سوثاس. اد موازنة احملافظة ورفعها اىل اجمللساعد: اواًل

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .دةبَيت ئةوةي ضاك بكةينةوة، ئةوة غةَلةتة، بةَلَس كاك سةردار رةرموو
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 :بةر َيز سةردار صباح بوزؤ
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

وو بر طةية، بر طةي يةكةم مةجلسس وةَلآل ئةطةر ئيجازةم بدةي حةز دةكةم ئةو خاَلةي تةوزيح بكةم، د
موحارةزة ميزانيةي مةجلس ئامادة دةكا ، لةطةَل ميزانيةي موحارةزة دةمج دةكرَيت، ئةو ميزانيةي 
موحارز ئامادةي دةكا  هةمووي بة هس مةجلس و بة هس موحارةزةوة، جارَيكس تر دةنَيردرَيتةوة بؤ 

ئيعتبار دةكرَيت بة موازنةي موحارةزة، واتة  (وموافقة االغلبية املطلقة)مةجلس، ئينجا مةجلس 
 .ئةغلةبيةي موتَلةقة كة دةردةضَيت ئةو ميزانية موازةنةي موحارةزةية، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
بةهةرحاَل كة هاتينة سةر ئةو رةقةرةيةي مةجلسةكة، ئةوةي كة كاك عونس طوتس دةبَيت ر اوةستني 

 .لةسةري، كاك حممد ررج رةرموو

 :بةر َيز حممد ررج ا د 
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

منين قسةكةم هةر لةسةر ئةو مةسةلةية، يةعنس ئةطةر لة ميزانيةي هةرَيم يان لة ميزانيةي عرياقس 
ريدر اَل سةير بكةين كة وةزارةتس مالية هةَلدةستَيت بة ئامادةكردن و ئيعدادي ئةو ميزانيةية بة تةنسيق 

ةعنس وةزارةتس مالية هةميشة لةطةَل اليةنة ثةيوةندارةكانس تر ئيعدادي ئةو لة جيهاتس مةعنس، ي
من قبل احملافظ بالتنسيق مع )مةشروعة دةكا ، لَيرة ئةطةر موحارز بكةين بة موحارةزة يان بَلَيني 

ةر ووي ، كة قائيمقامية  و موديري ناحيةكانة، ضونكة  ئةطةر لَيرة نةيَلَيني، يةعنس ئةو ل(اجلهات املعنية
ياساييةوة دةتوانَس خؤي بَلَس من دةتوامن ئةو مةسةلةية، ضونكة باسس موحارةزة دةكةين، ئَيمة دةزانني 
خؤ موحارةزة لةوانةي ترين ثَيكهاتووة، ئةو ثارةية ثةيوةندي بة ئةوانيشةوة هةية، كة دةَلَيني بة 

تياية و بةشس ناحيةكانيشس تياية،  شَيوةيةكس عةدالة  و المةركةزية  تةوزيعس بكا ، بةشس قةزاكانيشس
 .لةبةر ئةوة دةبَيت ئةوانين لةو مةسةلةية وجودَيكيان هةبَيت و حزورَيكيان هةبَيت

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .كاك كريم رةرموو

 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
إعداد مشروع موازنة اجمللس لدرجها يف  مشروع ) ت دةَلَي 1تَيبينيم هةية، لة بر طةي  9و  1لةسةر بر طةي 

إعداد مشروع موازنة اجمللس لدرجها )واتة دوو مةوازةنة ثَيكةوة نابَيت، دةبَيت بطوترَيت ( موازنة احملافظة
ضونكة موحارةزة موازةنةي خؤي هةية، موازةنةي مةجلس درج دةكرَيت لة ( يف املوازنة العامة للمحافظة

موحارةزة، لة ثرؤذةي قانونس موحارةزاتس عرياقين بة هةمان شَيوة هاتووة بةو نةسة،  موازةنةي عامةي
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من ) ر استة، بةآلم لة جياتس( اقرار مشروع موازنة احملافظة احملال اليها من قبل احملافظ  :ئةوة يةك، دووةم
من قبل اهليئة ) دةبَيت بَلَيني (من قبل احملافظ)كة هاور ام لةطةَل كوَيستان خان، نابَس بَلَيني ( قبل احملافظ

ضونكة موحارةزة هةيئةيةكس تةنيتيزي هةية ئةو هةيئة تةنيتيزية دةبَيت ئيحالةي ، (التنفيذية للمحافظة
 .بكا ، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .طوآلَلة خان رةرموو

 :بةر َيز طوَلناز عزيز قادر 
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

يم هةبوو، بةآلم دةكرَي لَيرة ثةسةند كردنس ثرؤذةي بودجةي ثارَيزطا كة لةاليةن منين هةمان تَيبين
ثارَيزطارةوة و بةر ةزامةندي زؤرينةي ئةندامانس ئةجنومةن ئامادة دةكرَي نةك لَيرة زؤرينةي ر ةها ئاماذةي 

ةي كاك كريم دةيَلَيت ثَيدراوة، بةآلم دةكرَيت ناوي ئةجنومةنةكةش بَيت، ئةوان دةبنة ئامادة كار، نةك ئةو
 .ليذنةي تةنيتيزي ر ةنطة شةرعيةتةكة الي ئةجنومةنس هةَلبذَيردراو بَيت، نةك ليذنةي تةنيتيزي، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .سارا خان نوقتةي نيزامس هةية، رةرموو

 :ثريؤ   خضربةر َيز سارا 
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 ........ .ئةو طيتتؤية دةبَيتنوقتةي نيزاميةكة هةر يارمةتس 

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .نةخَير نابَيت، ئةطةر رةئية نابَيت، ناو  نةنووسراوة، ضونكة تؤ طوتت نوقتةي نيزامس، باشة رةرموو

 :ثريؤ   خضربةر َيز سارا 
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

ن بودجة ئامادة دةكةن، ماناي واية بةشس دووةم لة مةجلسس مةحةر لة قةزا و لة مةجلسس ناحية لةوَي
ئةو بودجةية هةر كؤكراوةي قةزاو ناحيةكانة بة ثَيس ياساكةش، يةعنس موحارز لة خؤيةوة نايهَينَيت، 

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 . واية، كاك اخر رةرموو

 :بةر َيز اخر شَيخ مجال 
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 :ومةني ثارَيزطا ئةم تايبةمتةندييانةي خوارةوةي هةيةئةجن) ماددةي شةشةم دةَلَيت

 : ثَينجةم
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ماناي واية كَس ئامادةي دةكا ؟ ( ئامادةكردنس ثرؤذةي ئةجنومةن بؤ تؤمار كردنس لة بودجةي ثارَيزطا)
ثةسةند كردنس ثرؤذةي بودجةي ثارَيزطا كة : ئةجنومةنس ثارَيزطا ئامادةي دةكا ، نةك ثارَيزطار، دووةم

ن ثارَيزطارةوة بة ر ةزامةندي زؤرينةي ر ةها ر ةوانة كراوة، زؤرينةي ر ةها يةعنس زؤرينةي ئةندامانس لةالية
 18ئةجنومةن، كةواتة ئةجنومةن لَيرةدا ئَيمة دةسةآلتس كاملمان بة ثَيس ئةو خاآلنةي كة تايبة  ئةو 

 .ةنَسخاَلةي داوةتة ئةجنومةن و ئةجنومةن ئامادةي دةكا ، نةك ثارَيزطا بة ت
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 .كاك شَيروان رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
رةقةرةي يةكةم عيالقةي بة ئيعدادي مةشروعس موازةنةي مةجلس هةية، هيض عيالقةي بة مةشروعس 

يةن مةجلسةوة دةكرَيت و موازةنةي كؤي موحارةزة نية، واتة ئيعدادي مةشروعس موازةنةي مةجلس لةال
جَيطاي دةكرَيتةوة لة زمنس موازةنةي موحارةزة، ثاشان مةجلس ئيقراري موازةنةي موحارةزة دةكا  بة 
شكلَيكس طشتس مةسةلةي ئيعداد كردنس موحارةزة، موحارز بة تةنها ئيعدادي ناكا ، بةَلكو دةوائريي 

كاتةوة، هةموو بوارةكان تةقسيم دةكا ، بواري رةرعس لة موحارةزة كؤدةكاتةوة، موديري عامةكان كؤ دة
ثةروةردة بواري سحة و كشتوكاَل و كارةبا و ئاوةدانكردنةوة و خزمةتطوزاري، هةموو ئةوانة سَيكتةرةكانس 
دابةش دةكا ، جطة لةوةش موحارز ثاش ئةوةي كة رةئس دةوائريي رةرعس و مودير عامةكان وةردةطري لة 

حس و ئةقزيةش حةقس موازةنةيةكيان هةية، بةآلم موازةنةي ناحية و هةمان كاتدا مودةرائس نةوا
موازةنةي قةزا خؤي لة موازةنةي عامةي موحارةزة دةطرَيتةوة كة لةاليةن ئةجنومةنةوة ثةسةند دةكرَيت، 

 .بةو شكلة ئينجا ئاراستةي وةزارةتس دارايس دةكرَي و، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 وو غةَلةتس تةرجومة ضية؟كاك دلَير رةرم

 :بةر َيز دلَير حممد شريف
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

لةكورديةكةي تةرجومةيةكس زؤر غةَلة  كراوة، بؤية ئةو برادةرانة ناحةقيان نية، كاتَس لة بكةر و 
رةرمانةكة دَييتة ناوي واتَس دةطةي لة كورديةكةي كة تةبعةن لة عةرةبيةكة هيض عةيبس نية، ئةطةر 
ئيعتماد بكةينة سةر عةرةبيةكة ر استة و ليذنةي قانونس ر استيان كردووة، بةآلم لة كورديةكةي ناحةقيان 

ثةسةند كردنس ثرؤذةي بودجةي ثارَيزطا كة لةاليةن ثارَيزطارةوة بة ر ةزامةندي : نية، يةعنس دةَلَيت
بودجةي ثارَيزطا بة زؤرينةي ر ةها كة  ثةسةند كردنس ثرؤذةي) زؤرينةي ر ةها، دةبواية  وا نةَلَس، بيطوتاية 

ئةو كاتة ئةم ئةشكاليةتة دروست نةدةبوو لة تةرسريةكةدا، ناحةق نية، ( لةاليةن ثارَيزطارةوة ر ةوان كراوة
ضونكة وا تَس دةطةي ثارَيزطار بة زؤرينةي ر ةهاي دائريةكانس هاتووة، خؤي لة دائريةوة بة زؤرينة بة 
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زؤرينةي ر ةهاي تيا بَيت، كةواية مةشروع حازر دةكرَيت دةدرَيتة بةردةم  ئينتيخاب ناكرَيت، تاوةكو
مةحارز وةك طوتت، ئةو كاتة ئيحالةي دةكا  بة تةوقيع بؤ ئةجنومةنةكة، ئةوان بة زؤرينةي 

 .ر ةهاموارةقةي ئيعدادي دةكةن
 

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان 
َيت دواتر ضاك بكرَيتةوة، عةرةبيةكة ئةساسة من خؤي عةرةبيةكة ئةساسة كورديةكةي ئةطةر هةَلةي دةب 

ثَيم واية باش هاتووة، زؤرين دةقيقة لةوة، يةكةم جارين كة تيكراري دةكةمةوة بؤ ئةوةي بيخةينة 
مةشروعس  موازةنةي مةجلس يةعنس مةجلسس موحارةزا ، : دةنطدانةوة، خاَلس يةكةم دةَلَيت

ي و قرتاسيةي ئةوة هس خؤيانة، ئيعدادي دةكا  بؤ ئةوةي ثَيداويستيةكانس مووضةو دةرماَلةي هاتووضؤ
بضَيتة موازةنةي عامة، ئةو مادةية ئةو كةليمةي عامةية كة كاك كريم طوتس زةرورية ئيزارة بكرَيت، 

شةرحم كرد ثَيشرت لةبةر  (اقرار مشروع موازنة احملافظة احملال اليها من قبل احملافظ)ئةوةي ترين 
كؤبوونةوة و حمارةزةو قةزاو مديريةي عامة و هةمووي كؤدةكةنةوة دةخيةنة ر ؤشنايس سيلسيلةيةك 

بةردةمس و دةَلَيت ئةوة ميزانيةي موحارةزةية، ئةوين بة ئيمزاي خؤي دةينَيرَيت بؤ مةجلسس موحارةزة 
 بؤ ئةوةي ئيقراري بكةن، كاك عونس رةرموو ضس بوو دةَلَيس نابَيت عامة بَيت؟

 :بزاز بةر َيز عونس كمال سعيد
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

ئَيمة موتةقةسيدةن كةليمةي عامةمان الدا لة كاتس طيتتوطؤ كردن لةسةر ئةو رةقةرةية، لةبةرئةوةي لة 
ميزانيةكس عامةيان داناوة، ئَيمة ريدر اَلني و (  احملافظات غري املنتظمة فى اقليم)قانونس عرياقس هاتووة 

موازنة )ةرئةوةي موتةقةسيدةن كةليمةي عامةمان البرد بة تةنها طومتان هةرَيمَيكس جياوازمان هةية، لةب
 (.احملافظة

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
كاك عونس من ئةو موبةررة بة هني نازامن، زؤر ئيعتيادية رروعس هةية و قةزاي هةيةو موديرياتس هةية، 

 .كاك شَيروان رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري
 .كس ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ

ئَيمة لة هةرَيمس كوردستان يةك موازةنةمان هةية، ئةوين موازةنةي عامةية، موازةنةي عامةش عادةتةن 
موازةنةي موحارةزة جَيطاي خؤي دةطرَيت لة زمنس موازةنةي عامة وةكو وةزارةتَيك، مةسةلةكة بةو 

حارةزةي عامةي سلَيمانس و موازةنةي شكلةية، ئَيمة بَلَيني موازةنةي موحارةزةي هةولَير، موازةنةي مو
عامةي ئةوَي و ئةمة ناكرَيت بةو شكلة بةر استس، بؤية ئَيمة موازةنةي عامة هةموو دام دةزطاكان 

 (.هس هةرَيم)دةطرَيتةوة، بيماريهيم موحارةزاتةكانين 
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 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .مام خورشيد رةرموو

 :بةر َيز خورشيد سليم شَيرة
 .رؤكس ثةرلةمانبةر َيز سة

وةَلآل من ثرسيارَيكم هةية لةجةنابس سةرؤك، لةسةر نيزامس مةجلسس موحارةزة نية، لةسةر ميزانيةي 
عامةكةية و هةموو موحارةزةيةك، دةوائريي موحارةزة مةعلومة باسس ناكةم كة هةر دائريةيةك مةربوتة 

ن باسس كرد مةوزوعس ئةو عامةية كة بة وةزارةتَيك و عايدي وةزارةتَيكة، ئَيستا ئةوةي كاك شَيروا
كؤبووةوة ر استة هةموو ساَلَيك موحارز كؤدةكرَينةوة لةطةَل دةوائريي موختةس دادةنيشن نيزامس خؤيان 
تةقديم دةكةن، ض خوتة بَيت ض ميزانية بَيت، ثَيشان واتة ثَين ئةو دةستوورةي موحارز خوتة و 

ن تةوجيهس وةزارةتةكانس دةكردو دةدرا وةزارةتةكان، ئَيستا ميزانيةي هةموو وزارةتةكان و هس دةوائريةكا
ئايا ميزاميةي عامة و خوتة كة دةدرَيتة مةجلسس موحارةزة موسادةقةي لةسةر دةكرَي رةئسةن تةحويلس 
وةزارةتس مالية دةكرَي؟ ئةدي واجبس وةزارة  ضية؟ ئةي وةزارة  موناقةشةي دةوائريي خؤي ناكا ؟ ئةي 

بؤ دانانَيت؟ ضؤن موحارةزة يةكسةر ئيحالةي وةزارةتس ماليةي دةكا ، من ئةو ثرسيارة  خوتة و ميزانيةي
 .دةكةم، ئايا تةناقوزَيك دروست ناكا ؟

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .كاك شَيروان رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
َل وةزاراتس مةعنس، واتة رةئس وةزاراتس مةعنس بة نةزةر ماددةيةكس تر هةية دةَلَيت، بة تةنسيق لةطة

 .ئيعتيبار وةردةطريدرَيت بؤ دانانس ئةو موازةنةي كة تايبةتة بة موحارةزا 

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .كاك عونس بيخوَينةوة بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدان

 :بةر َيز عونس كمال سعيد بزاز
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 :خامسا

 . إعداد مشروع موازنة اجمللس لدرجها يف  مشروع موازنة احملافظة  - 1
اقرار مشروع موازنة احملافظة احملال اليها من قبل احملافظ وموافقة االغلبية املطلقة لعدد اعضاءه على ان   -9

ورفعها اىل وزارة  تراعى املعايري القانونية والنظامية يف توزيع التخصيصات ملركز احملافظة واالقضية والنواحي
 . املالية يف حكومة االقليم

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
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دةخيةمة دةنطةوة، كَس لةطةَليةتس دةستس بَلند بكا  تكاية؟ رةرموون، كَس لةطةَل دانية؟ رةرموون، بة كؤي 
ة، بةآلم دةنط قبوَل كرا، كاك زانا نامةيةكس بؤ ناردووم و طلةييةكانس ناخوَينمةوة، ضونكة زؤري ناحةق

كةس داوامان كردبوو هةَلبذاردن دياري بكرَيت بؤ كاتَيكس تايبة  نةختستة  5تةنها ئةوةي كة دةَلَيت ئَيمة 
دةنطةوة، يةكةم ثَيشنيار ثَيشنياري هةر دوو ليذنةكة بوو، كة نووسرابوو ئةطةر دةنطس نةهَينا با، ئةو كاتس 

ئةوة نةبوو كة دوَينَس شةرح كرد ئةو تةقريرةي دةخمستة دةنطةوة، باشين لةبريمة، ئةطةر نا وةكو 
ليذنةي ناوخؤ و ليذنةي ياسايس بووة ثرؤذة، لةبةرئةوة هةر موقتةرةحَيك لَيرةوة ها ، ئةو موقتةرةحس 
يةكةمة، بةآلم ئةوانة موقتةرةحس تازةية، ئةو موقتةرةحة ئةطةر سةري نةطرتبا، ئةو كاتس دةخمستة 

 .اَلس شةشةمدةنطةوة، كاك اخر رةرموو بؤ خ

 :بةر َيز اخر شَيخ مجال 
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 :شةشةم

نةخشةكَيشاني سياسةتي طشس بؤ ثارَيزطا بةهةماهةنطي لةطةأل وةزارةتةكان  و داناني ثالني سرتاتيذي بؤ 
 .طةشة ثَيداني بة جؤريك كة لةطةأل طةشةثَيداني نيشتماني و هةرَيمي ناكؤك نةبَي

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 
 .كاك عونس عةرةبيةكةي خبوَينةوة، رةرموو

 :بةر َيز عونس كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 :سادساً

رسم السياسة العامة للمحافظة بالتنسيق مع الوزارات ووضع اخلطع االسرتاتيجية لتنميتها وما ال يتعارض  
 .مع التنمية الوطنية واالقليمية

 
 :ةرلةمانبةر َيز سةرؤكس ث

 .ثةخشان خان رةرموو
 :بةر َيز ثةخشان عبداهلل زةنطةنة

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
( مع التنمية الوطنية واالقليمية)ئةوةي من ر ةنطة بةس سياغس بَيت، زؤرجارين بةكاري دةهَينني ئةوة، 

 (.نمية االقليممع التنمية الوطنية وت)، عادةتةن ئيقليمية ئيحائس دةوروثشتة، نةك ئيقليمس خؤمان

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 . موالحةزةيةكس بةجَيية، كاك تةَلعة  رةرموو

 :سيف الدين طلعت خضربةر َيز 
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 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
وةَلآل منين عةينس موالحةزةم هةية، ضونكة لة كؤتايس وشةكةدا لة ئيقليمية هاتووة، ئةو ئيقليمية 

روروبةر وجريان بَيت، جياوازي هةية لةطةَل ئةقاليمةكانس خؤمان، مةبةستيان ئةطةر دةوَلةتانس دة
ئةقاليمس ناو عرياقس ريدر اَل بَيت، لةبةر ئةوةي تةمنيةي ئيقتسادي لة وآلتَيك بؤ وآلتَيكس تر لة 
شوَينَيكةوة بؤ شوَينَيكس ترةوة جياوازي هةية، ض تةمنيةي ئيقتسادي بَيت، ض تةمنيةي بةشةري بَيت، 

ي رةبت كردنس ئةو دووانة ثَيكةوة تةعاروز نةكا  لةطةَلس، نازامن لةبةرضس ئةو نةسة هاتووة؟ لةبةرئةوة
 .لةطةَل ر َيزم

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .سؤزان خان رةرموو

 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

رسم )ةلدا نازامن ضؤن تةنيتيز دةكرَيت، وةَلآل ئَيمة ئةم ر ستانة زؤر، زؤر بةكاردةهَينني، بةآلم لة عةم
، مةبةستس ئةوة ضية كة لة سياسةي عامة لة موحارةزة؟ يةعنس بةر استس (السياسة العامة للمحافظة

وشةيةكس زؤر قةبةية، بة بَس ئةوةي ئةمة هني بَيت، من ثَيشنيارم ئةوةية كة باسس سياسة  
وما ال )  ئةم( رات ووضع اخلطع االسرتاتيجية لتنميتهاالسياسة العامة للمحافظة بالتنسيق مع الوزا)دةكا 

تتماشى مع التنمية الوطنية ) ئةطةر كرا بةوة، بكرَيت بة، (يتعارض مع التنمية الوطنية والتنمية االقليمية
يةعنس خؤ شتَيك ناكا  موحارةزة كة موعارةزةي ئةوة بكا ، بؤضس ئَيمة ثَيشبينس ئةوة ، (واالقليمية

يةعنس لةطةَليا هاوتةريب بَيت و ثَيكةوة ئيتييتاقيان كردبَيت، زؤر ( وتتماشس مع)وة، بَلَيني بَينينة ثَيشة
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .ئةوة زؤر ضاكة، كاك سعدالدين رةرموو( مبا تتماشس مع التنمية)جوانرتة كة 

 :بةر َيز مال سعدالدين مال عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

ةمان تَيبينس سؤزان خامن هةية، ر استة رةمسس سياسةي عامة ئةوة كةليمةيةكس زؤر مةتاتية، منين ه
مةرهوميشس زؤرة، يةعنس سياسةي عام دائيمةن ئةطةر تةماشاي دةستوور بكةي كة لة سةآلحياتس حةسري 

( سيق مع الوزارا بالتن)حكومةتس ئيتيحادي عةينةن ئةو كةليمةيةي بةكارهَيناوة، ر استة لة ثاشان دةَلَيت 
يان سياسةتس عامة لة بؤ موحارةزة، الكينة من ثَيشنيار دةكةم ئةطةر كةليمةي عامةكة هةَلبطريدرَيت ئةو 

 .، لةطةَل ر َيزم(رسم سياسة احملافظة بالتنسيق مع الوزارات لتنميتها)ئةشكاليةتة دروست نابَيت، 

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .كاك بارزان رةرموو
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 :ز بارزان حممد قادربةر َي
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 .هةمان قسةم هةبوو و تةئيدي قسةي ثةخشان خان دةكةم، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 .شكرية رةرموو.د

 :شكرية رسول ابراهيم.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

ضية؟ يةعنس؟ بةر استس حةقة ورد وةَلآل قسةكانس منين طوترا، بةس سياسةتس طشتس مةبةستس لة 
بكرَيـتةوة، وةزارةتةكان كامة وةزارة ، يةعنس دوو وةزارة  لةطةَل ئةو ئةجنومةنة؟ جا ثَيويستة ئةمة 

 .ر وون بكرَيتةوة و زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
ةي ثةخشان خان كة ليذنةي ياسايس و ليذنةي ناوخؤ وةآلمتان هةية بؤ ئةو هينة؟ من ثَيم واية ئةو قسةي

باشرتة، ض ( وما ينسجم)ةكةش (وما يتعارض)هةروةها ! ر است ترة( تنمية االقليم)كاك بارزانين تةئيدي كرد
 .موالحةزةتان هةية؟ كاك سةردار رةرموو

 :بةر َيز سةردار صباح بوزؤ
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

ان ثَيس كرد لة جَيس خؤيةتس، بؤية ثَيشنيار ئةوةي كة ثةخشان خان و كاك تةَلعة  و كاك بارزان ئاماذةي
السياسة العامة للمحافظة بالتنسيق مع الوزارات رسم )دةكةين، بةو شَيوازة بَيت لةطةَل ئةوةي سؤزان خان 

ثرسيارةكةي تري ،  (ووضع اخلطع االسرتاتيجية لتنميتها انسجاما مع التنمية الوطنية وتنمية االقليم
عام هةموو شتَيك دةطرَيتةوة لة ناحيةي خةدةما  دةطرَيتةوة وة ناحيةي  سؤزان خان، ئةوةي سياسةي

تةمنيةي موحارةزة دةطرَيتةوة و دانانس ماستةر ثالن و هةموو شَيوازَيكس كة موتةعةلق بَيت بة موحارةزة، 
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
خةدةمس و ئيقتسادي و عيالقا  و  سياسةي عامة خؤ مةبةستس سياسة  نية، سياسةي عامة لة بوارةكانس

هةمووي دةطرَيتةوة، ثةيوةندي لةطةَل ئةقزية و نةواحس هةمووي؟ دانانس ميزانية و تةتبيق و ئةوانة، بةو 
دوو طؤر انكاية دةخيةمة دةنطةوة، كَس لةطةَلةيةتس دةستس بَلند بكا  تكاية؟ رةرموون، كَس لةطةَل دانية، 

 .بوَل كرا، بؤ حةوتةم كاك اخر رةرمووبةس كاك سعدالدين، بة زؤرينة ق

 :بةر َيز اخر شَيخ مجال 

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
  :حةوتةم
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 .برياردان لةسةر ثَير ةوي ناوخؤ بؤ كارةكاني ئةجنومةن لة ماوةي مانطَيك لة مَيذووي يةكةم دانيشتنيةوة
 :بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

 .كاك عونس رةرموو
 :بزاز بةر َيز عونس كمال سعيد

 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
 .اقرار النظام الداخلي لعمل اجمللس باالغلبية املطلقة خالل شهر من تاريخ اول جلسة له: سابعًا

 :بةرَيز سةرؤكس ثةرلةمان
ئةوةش وابزامن هيض موناقةشةي ناوَيت، كَس لةطةَليةتس دةستس بَلند بكا  تكاية؟ رةرموون، كَس لةطةَل 

 .ئةطةر لوغةوي موالحةزة  هةية بَلَس؟ بة زؤرينةي دةنط قبوَل كرا دانية؟ كاك كريم
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 .كاك اخر رةرموو 
 :بةر َيز اخر شَيخ مجال 

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

  :هةشتةم
ستين دةرضوواندني بر يار و ثَير ةوة ناوخؤييةكان و رَينماييةكان و ثَيشكةش كردني راسثاردةكان بؤ رَيكخ

 .كاروباري كارطَيريي و دارايي و ضاككردني بةر َيوةبردني خزمةتطوزاريية طشتيةكان لة ثارَيزطا دا
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .كاك عونس رةرموو

 :بةر َيز عونس كمال سعيد بزاز
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 :ثامنًا
ظيم الشؤون االدارية واملالية وحتسني ادارة اصدار القرارات واالنظمة والتعليمات وتقديم التوصيات لتن 

 .اخلدمات العامة يف احملافظة
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 .كاك جوتيار رةرموو
 :بةر َيز كريم جميد شريف
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 ديارة ئةمانة بؤ ئةوةية دوو ئةجنومةن بكةونة كاركردنس خؤيان، بةآلم اليةنَيكس طرنط هةية بؤ ئةوةي
ئةجنومةن ئيشس لةسةر بكةن، ئةوين ليذنةكانة، بةر اي من ثَيويست دةكا  لَيرة ئاماذة بةوة بكةين كة 
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ماوةيةك دياري بكرَيت بؤ ئةوةي ليذنةكان دةست بةكاربن بؤ ئةوةي بكةوَيتة ناو ئين و كاري خؤيةوة، 
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .كاك شَيروان رةرموو

 :ناصح حيدريبةر َيز شَيروان 
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

تشكيل جلان )دةَلَيت  19لة رةقةراتةكانس دابَيت، مةسةلةي تةشكيلس ليجانس تَيداية، بة تايبةتس بر طةي 
دائمية ومؤقتة  من بني اعضائه ملراقبة اجهزة او انشطة اهليئات التنفيذية على مستوى احملافظة  وهلا 

 (.رين من الوزارات املعنية باملوضوعاالستعانة باخلرباء واملستشا
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 .كاك دلَير رةرموو

 
 

 :دلَير امساعيل شاوَيس.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

ئةم خاَلة لةطةَل خاَلس ثَين خؤي دا تآ هةَلكَيشة، جؤرة تةئكيدَيكس خاَلس ثَين خؤيةتس رراوانرتة، جطة 
لة حوكمة كؤتاييةكةيدا ديسانةوة دووبارة بوونةوةيةكس تياية، بؤية بة تةسةوري  36لةوة لةطةَل ماددةي 

دةَلَيت  36من ئةطةر بَيتو ئةم خاَلس هةشتةمة هةر البربَيت، ئَيمة لة حوكمة كؤتاييةكاندا لة ماددةي 
ن بة ضؤنيةتس ر ؤيشتنس كار لة ئةجنومةنة خؤجَييةكا)، (حيدد بنظام كيفية سري العمل يف اجملالس)

، ئةطةر ئةمة ئيزارةيةكس بؤ بكةين كة لة اليةن ئةجنومةنس ثارَيزطاوة دياري (ثَير ةوَيك دياري دةكرَيت
 .دةكرَي و ئةم خاَلس هةشتةمة البةرين، ثَيم واية باشرت دةبَيت، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .دةية، شةمسة خان  رةرموووةَلآل ئةو حوكمة نيهائية زيادةية، كة لَير هاتبَيت ئةوة زيا

 :بةر َيز مشسة سعيد حممود
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

لة سيستةمس المةركةزي دا دةسةآلتةكة زؤر زؤر رراوانة، زؤر لة ئيسداري قةرارا  و ئةنزمية و تةعليما  
ا رراونرتة، حةقس تةشريعس هةية هةتا حةقس تةعينس كيباري موةزةرينس هةية، لةوةي بةغداش هةرو

هاتووة، حةقس تةشريع هاتووة، جا ثَيم خؤشرت بوو ئةو دةسةآلتة زياتر بكراية بؤ ئةو ئةجنومةنة، زؤر 
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
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 .شةمسة خان ديارة دوَينَس لَيرة نةبووي؟ ئةي ئةوةمان زؤر شةح كرد ئةوة، كاك بارزان رةرموو

 :بةر َيز بارزان حممد قادر
 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكس 

من ثرسيارَيكم هةية، مةسائيلس مار وةزارةتس كَيية ورةقابةي مار موراقةبةي دةكا ؟ ئةطةر مةجلسس 
موحارةزة تةوسيا  بدا  بؤ سةررس مالية و ئةوانة تةجاوز ناكا  لةطةَل تةعليماتس مالية و لةطةَل 

 .كاروباري رةقابةي مالية؟ ئةشكالَيك دروست ناكا ؟
 :ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكس

ئَيمة لة ثةرلةمانين دا لةبةر ر ؤشنايس ر َينماييةكانس مالية دةر ؤين، ئةوانين هةر وا، مةجلسس 
 .موحارةزةش تةوسيا  و قةراراتس دةبَيت ر ةضاوي تةعليماتس مالية بكا ، كاك مجال  رةرموو

 :بةر َيز مجال  حممد قاسم
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

موالحةزةي موهيمم هةية، بة حةقيقة  يةكَيك لة هةرة موشكيلة طةورةكانس ناو وةَلآل من تةنها يةك 
كؤمةَلطا واجبس حمارزو مةجلسس موحارةزة، مةسةلةي ناحيةي ئجتماعية، ئيجتماعس لة هةموو 
ر وويةكةوة،  بؤمنوونة بريكردنةوة لة مةشاكيلس ثري، بيكردنةوة لة مةسائيلس رةقريو هةذار، ئةم شتانة 

 .َيرة ديار بكرَيت، ئةطةر ئيجتماعيشس ئيزارة بكرَيت شتَيكس زؤر باش دةبَيت، زؤر سوثاسدبَيت ل
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 .رةرموو! كاك كريم نوقتةي نيزامس هةية، بةآلم انشاهلل نوقتةي نيزامس دةبَيت

 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

هةمان  5ماذةي ثَييدا، ر است دةكا ، زياد لةوة ئَيمة دةنطمان بؤي داوة لة ماددةي دلَير ئا.ئةو خاَلة كة د
 5كةواتة لة ماددةي (له حق اصدار القرارات واالنظمة والتعليمات)شت و هةمان مةعنا دةدا ، دةَلَيت 

 .دةنطمان بؤي داوة، بؤ دووجار دةنطس بؤ بدةين؟ زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

ئينتيباه بكةي و بَلَيس  5ندة نوقتةي نيزامس نةبوو، بةآلم با جوابت بدةنةوة، دةبواية لة ماددةي هةرضة
 .داهاتووة، كاك شَيروان  رةرموو 8لة ماددةي 

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
وحتسني ادارة اخلدمات العامة فى )ر استة بةعزَيك لة رةقةرا  تيكرارة، بةآلم شتس تازةشس تياية، دةَلَيت 

ئيدارةي خةدةما  بة قةناعةتس من خةدةماتس ئيجتماعين دةطرَيتةوة، بة نيسبة  ئةوةي ( احملافظة
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ئةطةر اليبدةن، مةوةزوعةكة  36ر ةنطة زياد بَيت، كة طةيشتينة  36دلَير منين لةطةَليمة ئةوةي لة .د
 .ر َيك بَيت، زؤر سوثاس

 :مانبةر َيز سةرؤكس ثةرلة
كةواتة ئةوةمان لة بري بَيت لة ئةحكامس خيتامس ئةوةي كاك دلَير طوتس لةوَي شةتبس بكةين، دةخيةمة 
دةنطةوة، كَس لةطةَليةتس دةست بَلند بكا  تكاية؟ رةرموون، كَس لةطةَل دانية؟ بةس كاك كريم، باشة، بؤ 

 .نؤيةم، كاك اخر رةرموو

 :بةر َيز اخر شَيخ مجال 

 .ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكس

 :نؤيةم
ثَيشنيازكردني ثرؤذة ياسا تايبةتيةكان بة ثةرةثَيداني ثارَيزطا و بةرزكردنةوةي بؤ ئةجنومةني وةزيران لة 

 .رَيطةي وةزارةتي ثةيوةنديدارةوة
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .كاك عونس رةرموو

 :بةر َيز عونس كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 : تاسعًا

 .قرتاح مشاريع القوانني اخلاصة بتطوير احملافظة ورفعها اىل جملس الوزراء عن طريق الوزارة املعنيةا
 

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .ئةوةش شتَيكس تةبيعية، رةئس ليذنةي قانونس ضية؟ كاك شَيروان رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
س موناقةشة ئةطةر جةنابت ئاطادار بووي، طوتيان عةلةئةساس مةجلسس مةحارةزة تةبيعس لة بيدايةت

حةقس ئيسداري تةشريعاتس هةبَيت، ئَيمة  وةكو بةديلَيك ئةوةمان دانا، عةلةئةساس، ئةطةر ياسايةك 
َيتة هةبَيت بؤ حمارةزة ئيمكان هةبَيت لةر َيطةي وةزارةي مةعنس بدرَيتة ئةجنومةنس وةزيران و بؤ ئةوةي ب

 .ثةرلةمان و ئَيمةش لَيرة بؤيان موسادةقةي لةسةر بكةين، ئةوة بةديلةكة بوو كة دامان نابوو، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .كاك كريم رةرموو

 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
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نةك بةو  ،(ان عن طريق جملس الوزراءرفعها اىل الربمل)هةمان بؤضوونس ثَيشوومة، كة دةبَيت بطوترَيت 
 .شَيوةيةي ئَيستا و زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .ئةوة ثَيويستس ناكا ، شةر  نية مةجلسس وزةرا موارةقة  بكا ، كاك دلَير رةرموو

 :بةر َيز دلَير حممد شريف

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
ضية؟ رعلةن واية لةوانةية ئةجنومةنس وةزيران قبوَلس هةمان رةئس كاك كرميم هةية، مةرجةكة لَيرة 

نةكا ، بةآلم لة ئةسَلدا كة تؤ ثرؤذة ياسا دةكةي، كةواتة بؤ ثةرلةمانة، موةجةهة بؤ ثةرلةمان، بةآلم 
ناوهَينانس ثةرلةمان زةرورة لةر َيطةي ئةجنومةنس وةزيرانةوة، ئةو كاتة، رةترةيةك ئةجنومةنس وةزيران 

 .ؤذةكة بةرزدةكاتةوة يان نا؟حةقس خؤيةتس ثر
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

هَيشتا ئةوة موقتةرةحة، ئَيستا هةموو وةزارةتةكان ئيقرتاحس ثرؤذة دةكةن و بؤ ئةجنومةنس وةزيرانس 
دةنَيرن، نايةتة ئَيرة ئةجنومةنس وةزيران ئةطةر ثةسةندي كرد ئةوجا دةينَيرَي بؤ ئَيمة، سارا خان 

 .رةرموو

 :ثريؤ  خضرارا بةر َيز س
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

لَيرة وةزارةتس مةعنس من بة زيادي دةزامن، ضونكة هةر ئةجنومةنس وةزيران بؤ خؤي ليذنةي بؤ ثَيك 
دَينَيت، هةر دوورخستنةوة و تةئخري بوونس ثرؤذةكة دةكا  لَيرة، يةعنس ئَيمة دةَلَيني رؤتني كةم بَيتةوة، 

 .سوثاس
 :رلةمانبةر َيز سةرؤكس ثة

واية، بةآلم هةندَيك جار ثَيويست دةكا  رةئس وةزارةتس ثةيوةندار، زؤر مةشاريع هةية لةطةَل وةزارة  
دةوَلةمةند بكرَيت كة زؤر باشرتة، دةخيةمة دةنطدانةوة، ئةطةر دةنطس نةهَينا ئةو كاتة ئةو موقتةرةحة 

 .خر رةرمووزؤر هني نية، نيساب تةواو نية برؤن بؤ رةقةرةيةكس تر، كاك ا

 :بةر َيز اخر شَيخ مجال 
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

  :دةيةم
ثارَيزطا لة ثرؤذةكان و بؤي هةية هةر ثرؤذةيةكي خؤجَييةتي ( اولويا )دةستنيشان كردني ثَيشينيةكاني

لة ناو بودجةي ساآلنةدا هاتبَيت بؤ وةزارةتَيك هةمواربكا  بة هةماهةنطي لةطةَليدا بة رةزامةنديي 
ؤرينةي رةهاي ئةنداماني ئةجنومةن بة مةرجَيك ئةو هةمواركردنة نةبَيتة مايةي زيادبووني ر ادةي ز

خةرج كردني باسكراو لة ثالنةكان و هةروةها بةو مةرجةي كة لةطةأل كارايي جَيبةجي كردني ئاماجنة 
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يي دوو لة سةر سَيي نيشتمانيةكان لة هةرَيمدا ناكؤك نةبَي و بؤي هةية هةر ثرؤذةيةكي تر بةرةزامةند
 .ذمارةي ئةنداماني هةموار بكري ياخود رابطريَي

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .كاك عونس رةرموو

 :بةر َيز عونس كمال سعيد بزاز
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 : عاشرًا
ة وزارة حتديد أولويات احملافظة من املشاريع وله تعديل اي مشروع حملي يرد ضمن املوازنة السنوية الي

بالتنسيق معها باالغلبية املطلقة على ان ال يؤدي هذا التعديل اىل الزيادة يف حدود الصرف املذكور يف اخلطع 
وعلى ان ال يتعارض مع فاعلية تنفيذ االهداف الوطنية يف االقليم وله تعديل او ايقاف اي مشروع آخر 

 .ثلثي عدد اعضائه( 9/3)وموافقة
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 .هالة قسةي هةية رةرموو.ئةوة وازحة، د

 :هالة سهيل وادي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

هةموو وةزارةتةكان ثرؤذةكانيان ر ةوانةي وةزارةتس ثالندانان دةكةن و لةوَي تةحديدي ئةولةويا  
لةطةَل هةموو وةزارةتَيك  باشرت نية؟ لةوةي كة (بالتنسيق مع وزارة التخطيع)دةكرَيت، لَيرة ئةطةر بَلَيني 

ديسان ئةولةويا  تةحديد بكرَيت، خؤي دةضَيتة وةزارةتس ثالندانان لةوَي رلتةر دةكرَي و ئةولةويا  
تةرتيب دةكرَيت لةطةَل وةزارةتس مالية بودجةي بؤ تةرخان دةكرَيت، بة رةئس من ثالندانةكة باشرتة لة لة 

 .وةزاراتس مةعنس، سوثاس
 

 :ةرلةمانبةر َيز سةرؤكس ث
 .كاك شَيروان رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
حتديد أولويات احملافظة من )خؤي ئةطةر ماددةكة خبوَينيةوة دةبينس تةنسيقس تَيداية، ضونكة دةَلَيت 

يةعنس ئةو .....( ها املشاريع وله تعديل اي مشروع حملي يرد ضمن املوازنة السنوية الية وزارة بالتنسيق مع
 .تةنسيقة هةية

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
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باشرتة و تةرسيالتس زياترة، زمنس ئةو وةزاراتانة وةزارةتس ثالندانانة، ر ةنطة ثَين ( وزارا  انعنية)
ست هةموويان دةبَيت لةطةَل ئةوان بَيت، بةآلم بة تةنها بَلَيس وةزارةتس ثالندانان ر ةنطة هةندَيك جار ثَيوي

بكا  لةطةَل وةزارةتس ناوخؤ، ئةطةر ثَيويست بكا  لةطةَل وةزارةتس شارةوانس، مةعنس شاملة هةمووي 
 .دةطرَيتةوة، تاسعا خبوَينةوة كاك عونس بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدان

 :بةر َيز عونس كمال سعيد بزاز
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 : تاسعًا
 .ر احملافظة ورفعها اىل جملس الوزراء عن طريق الوزارة املعنيةاقرتاح مشاريع القوانني اخلاصة بتطوي

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
كَس لةطةَل ئةو رةقةرةية دةستس بَلند بكا  تكاية؟ رةرموون، كَس لةطةَل دانية؟ رةرموون، بة كؤي دةنط 

 .قبوَل كرا،  رةرموو قسةي بكة مةبةستت ضية و كامةية؟ كاك بارزان رةرموو

 :ز بارزان حممد قادربةر َي
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 : عاشرًا
حتديد أولويات احملافظة من املشاريع وله تعديل اي مشروع حملي يرد ضمن املوازنة السنوية الية وزارة 
بالتنسيق معها باالغلبية املطلقة على ان ال يؤدي هذا التعديل اىل الزيادة يف حدود الصرف املذكور يف اخلطع 

لةو جوملةية، مةعناي واية ئةهدارس ( ان ال يتعارض مع فاعلية تنفيذ االهداف الوطنية يف االقليم وعلى 
وةتةنس، مةجلسس وزةرا ئةهدارس وةتةنس دياري دةكا  لة شوَينَيك كة جاميعةي ثَيويستة و لة شوَينَيك 

لسس مةحةر دةيةوَي دروست بكا  و نابَيت، ئةهدارس وةتةنس جؤرَيك لة مةركةزية  لة مةجا
 .وةردةطرَيتةوة

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
كاك شَيروان جوابس دةدةنةوة؟ يان من جوابس بدةمةوة، وةَلآل ئةوةي جةنابت دةيَلَيس دةق وانية، ضونكة 

يةعنس ئةو ( على ان ال يتعارض مع فاعلية تنفيذ االهداف الوطنية يف االقليم)لَيرة ض دةَلَيت؟ دةَلَيت 
ةرلةمان دايناوة لة دةستوورهةية، ئةو ئةهدارانةية نابَيت ئةو شتةي مةجلسس موحارةزة ئةهدارانةي ث

دةيكا ، تةعاروز بكا  لةطةَل ئةو ئةهدارة وةتةنيانةي كة لة دةستووري هةرَيم دا هاتووة و ثةرلةمان 
 .خبوَينةوة كاك عونس( عاشرا)دةري كردووة، بة عةكسةوة دةبَيت هةبَيت،

 :ل سعيد بزازبةر َيز عونس كما
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 : عاشرًا
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حتديد أولويات احملافظة من املشاريع وله تعديل اي مشروع حملي يرد ضمن املوازنة السنوية الية وزارة 
بالتنسيق معها باالغلبية املطلقة على ان ال يؤدي هذا التعديل اىل الزيادة يف حدود الصرف املذكور يف اخلطع 

تعارض مع فاعلية تنفيذ االهداف الوطنية يف االقليم وله تعديل او ايقاف اي مشروع آخر وعلى ان ال ي
 .ثلثي عدد اعضائه( 9/3)وموافقة

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
ئةوة بنووسة، بؤ ئةوةي بيخةمة دةنطةوة، بةو تةعديلةي كَس ( االغلبية املطلقة على ثلثى اعضاءه)

اية؟ رةرموون، كَس لةطةَل دانية؟ رةرموون، بة زؤرينةي دةنط قبوَل كرا، لةطةَليةتس دةستس بَلند بكا  تك
 .بؤ يازدةم كاك اخر رةرموو

 :بةر َيز اخر شَيخ مجال 

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

  :يازدةم
ضاودَيري طشت ضاالكييةكاني دةستةكانس جَيبةجَي كردن بؤ دابني كردني باش جَيبةجَي كردني كارةكاني 

و كؤلَيذةكان و ثةميانطاكاني سةر ( ثَيشمةرطة) ادطاكان و يةكة سةربازييةكان و ثاسةوانس هةرَيمبَيجطة لة د
بة وةزراةتي رَيركردني باآل و تؤذينةوةي زانسس و ئةو رةرمانطانةي كة تايبةمتةنديي ريدرالييان هةية لة 

 .هةرَيمدا
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .كاك عونس رةرموو

 :ال سعيد بزازبةر َيز عونس كم

 .  بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
  :حادي عشر

الرقابة على مجيع انشطة اهليئات التنفيذية احمللية لضمان حسن اداء اعماهلا باستثناء احملاكم والوحدات 
واجلامعات والكليات واملعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث (  طةالبيشمر) العسكرية وحرس االقليم 

 .ي والدوائر ذات االختصاص االحتادي يف احملافظةالعلم
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .نازناز خان رةرموو

 
 

 :بةر َيز نازناز حممد عبدالقادر

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
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ثرسيارةكةي من ئةوةية بؤ كؤليذةكان و ثةميانطاكانس سةر بة وةزارةتس رَيركردنس باآل و توَيذينةوةي 
 .زمنس ئةوانةي كة نابَس ضاودَيري بكا ، يةعنس بةس ثرسيارة، بؤضس؟زانستس هاتؤتة 

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
لةبةرئةوةية ئةوانة موئةسةساتس عيلمس سةربةخؤن هةر موئةسةساتَيكين سةربةخؤ بَيت سيستةمس تري 

 .هةية بؤ رقابة كردنس، رةرموو طوآلَلة خان

 :بةر َيز طوَلناز عزيز قادر
 .ؤكس ثةرلةمانبةر َيز سةر

كؤليذ و ثةميانطاكانين لة سنووري خؤيان دا طررتيان زؤرة، بؤية ئةمان ضاودَيريان بكرداية شتَيكس باش 
 .بوو

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .شكرية رةرموو.ئةطةر دةكرَيت، ئةهلس ئيزاف بكرَيت، لَيرة ئةوةي نازناز خان موالحةزةي كرد، د

 :مشكرية رسول ابراهي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

من لةطةَل خاَلس يةكةم و لةطةَل طوآلَلة خان و نازناز خان دام، هةروةها لة كورديةكةي زيادكردنس زانكؤكان 
كة تياي نية، لة عةرةبيةكة تيايةتس، ئةطةر زياد بكرَيت زانكؤكان و كوليا ، ضونكة لة عةرةبيةكةي 

 .وثاسهاتووةو لة كورديةكةي نةهاتووة،زؤر س
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 .كاك سعدالدين رةرموو

 :بةر َيز مال سعدالدين مال عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

بة :  تةقريبةن رةقةرةيةكس زيادةية، لةبةرضس؟ لةبةر موبةرراتس يةكةم 11بة نيسبة  رةقةرةي 
ةرلةمانين ناتوانَيت تةدةخول بكا ، نةك مةجلسس موحارةزة، ث( القضاء ال سلطان عليه)نيسبة  مةحاكم 

وةحداتس عةسكةري عايدي وةزارةتس دييتاعة، يةعنس ئةوةش من زمنس سةآلحياتس حكومةتس : دووةم
ئيقليمية، نازامن ئةوة بؤ زياد كراوة جاميعا  و كوليا  و مةعاهد، هةتا لة قانونس مةجلسس موحارةزا ، 

هد من زمنس ميزانيةي موحارةزا  و ئةوةي كة بة حةقيان هةية ئيقرتاح بكةن بة ئيستحداسس مةعا
تةنسيق لةطةَل وةزارةي تةعليمس عار، وةكو لة قانونس موحارةزاتس حكومةتس مةركةزي هاتووة، نازامن بؤ 

 .داندراوةو لةطةَل ر َيزم
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 .ئيقرتاح شتَيكة و رةقابة شتَيكس ترة، سؤزان خان رةرموو
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 :ان شهاب نوريبةر َيز سؤز

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
خؤي لَيرةدا تؤزَيك تَس نةطةيشنت هةية سةبارة  بو مةوزوعة، من هةر ئةوةندةم هةية بؤ ر وون كردنةوة، 
ئَيمة خؤمان لَيرة ياسايةكمان دةركردووة و طوتوومانة هةوَل دةدةين بؤ ئةوةي جاميعةكان سةربةخؤيس 

ك كة باس لة سوَلتةي رةقابس دةكةي، كاتَيك كة لة ثارَيزطايةك دا بيانةوَي خؤيانيان هةبَيت، بةآلم كاتَي
تةنانة  كؤلَيذَيكين بكةنةوة داوا لة موحارز يان لة قائيمقام يان لة موديري ناحية بكةن كة بينايةشيان 

لةطةَل بؤ تةخسيس بكرَيت، يةعنس هةر خؤي وةزارةتس ناوبراو كة وةزارةتس خوَيندنس باآلية بة تةنسيق 
ئةواندا دةيكا ، تةنها رةقابة كة دةَلَيس ضاودَيري كردن، ئةو ضاودَيري كردن لةاليةنس بةر َيوةضوونس 
ئيشةكانيان دا، ئَيمة حةقة ئيحتييتاز بةوةوة بكةين كة هةموو ئةو دةزطايانة سةربةخؤيةتس تةواوي 

 .ر ئةوةندةم هةبوو، زؤر سوثاسخؤيانيان هةبَيت بؤ ئةوةي كةس تةدةخور ئين وكاري ئةوان نةكا ، هة
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

زؤرسوثاس وةَلآل موالحةزاتس وا نةبوو، بيخوَيننةوة بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدان تكاية، بةآلم كاك سةردار 
موالحةزةيةكس باشس دا، بؤ ئةوةي جاميعاتس ئةهلين بطرَيتةوة ئةوة، لَيرة ثَيويست ناكا  بنووسرَيت 

الكليا  واجلامعا  )، ئةوةش بؤ ئةوةية كة هةمووي بطرَيتةوة، تا دةطاتة (زارة التعليم العارالتابعة لو)
 .، ظيان خان رةرموو(البحث العلمىبسر َيتةوة تا دةطاتة ............ تابعة)لة ( وانعاهد

 :بةر َيز ظيان سلَيمان حاجس بشار

 .  بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

البربَيت، كةواتة بة شَيوةيةكس عام دةمَينَيتةوة،  واتة (  العاىل والبحث العلمىالتابعة لوزارة التعليم )
مةعاهدي ثةروةردةش دةطرَيتةوة كة مةعاهدي سةر بة وةزارةتس ثةروةدةن، ئةمة دةتوانَس ضاودَيريان 

 .بكا ، لةطةَل ر َيزمدا
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

ئَيمة ئةو ( ومعاهد التعليم العاىل والبحث العلمى)، بيكةنة (اجلامعا ، والكليا ، وانعاهد)كة طومتان 
مةبدةئةمان خستووة لةبةرئةوةي دةمانةوَي جاميعا  و مةعاهد سةربةخؤ بن، بةآلم مةعاهدي سةر بة 
وةزارةتس تةربية باسس سةربةخؤيس ئةوةمان نةكردووة، تةبيعس دةكرَيت ضاودَيري بكرَيت، ئةو سيغةية 

بيخوَيننةوة بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدان، ( ومعاهد التعليم العاىل والبحث العلمىالكليا ، واجلامعا ، و)باشة 
 .كاك عونس رةرموو

 
 
 
 



 909 

 
 :بةر َيز عونس كمال سعيد بزاز

 .  بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

  :حادي عشر
اكم والوحدات الرقابة على مجيع انشطة اهليئات التنفيذية احمللية لضمان حسن اداء اعماهلا باستثناء احمل

واجلامعات والكليات ومعاهد التعليم العاىل  والبحث العلمى والدوائر ( البَيشمركة ) العسكرية وحرس االقليم 
 .ذات االختصاص االحتادي يف احملافظة

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
َل دانية؟ بةس كاك ئةوة دةخةمة دةنطدانةوة كَس لةطةَليةتس دةستس بَلند بكا  تكاية؟ رةرموون، كَس لةطة

رةرموون بؤ خاَلس دوازدةم، كاك ! سعدالدين، بة زؤرينةي دةنط قبوَل كرا، ئةو حةزي لَيية ئيعرتاز بطريت
 .اخر رةرموو

 :بةر َيز اخر شَيخ مجال 
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 : دوازدةم
ة ئةسَلي ثَينج كةس كة ثارَيزطار رةزامةنديي دةربر ين بة زؤرينةي رةها لةسةر ثاآلوتين سَي ثالَيوراو لـ  1

ثَيشكةشيان دةكا  بؤثر كردنةوةي ثؤستس هةردوو جَيطري ثارَيزطا و رةرماني دامةزراندنس دوانيان لة 
 .اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة دةردةضَي

رَيزطار رةزامةنديي دةربر ين بة زؤرينةي رةها لةسةر ثاآلوتين سَي ثالَيوراو لة ئةسَلي ثَينج كةس كة ثاـ  9
ثَيشكةشيان دةكا  بؤثر كردنةوةي ثؤستس بةرَيوةبةرة طشتيةكان لة ثارَيزطادا و رةرماني دامةزراندنس 

 .يةكَيكيان لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة دةردةضَي
ـ ثَيشنياري لةسةركار الداني بةرَيوةبةرة طشتيةكان لة ثارَيزطا بة زؤرينةي رةهاي دةنطس ئةندامان  3

ثَينجيةكي ذمارةي ئةنداماني ئةجنومةن، هةروةها ( 1/5)اي ثارَيزطار يان لةسةر ثَيشنيازي لةسةر داو
ئةجنومةني وةزيران مايف الداني هةية بة ثَيشنيازَيك لة وةزارةتي تايبةمتةند بة ثَيي ئةو هؤيانةي كة لة 

 .ي ئةم ماددةيةدا هاتوون(دووةم)بر طةي 

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 .ةرمووكاك عونس ر

 :بةر َيز عونس كمال سعيد بزاز

 .  بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 
 :ثاني عشر
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املصادقة باألغلبية املطلقة على ترشيح ثالثة  من أصل مخسة مرشحني يقدمهم احملافظ الشغال منصب  -1
 .نائم احملافظ ويصدر امر تعيني اثنني منهم من قبل جملس الوزراء

لقة على ترشيح ثالثة مرشحني من اصل مخسة يقدمهم احملافظ الشغال مناصب املصادقة باألغلبية املط  -9
 .املدراء العامني يف احملافظة ويصدر االمر بتعيني احدهم من قبل جملس الوزراء

اقرتاح اعفاء املدراء العامني يف احملافظة باالغلبية املطلقة لعدد اعضاء اجمللس بناءًً على طلب احملافظ او  -3
اعضائه وجمللس الوزراء حق االقالة بناءًً على طلب الوزير املختص استنادًا اىل احد االسباب عدد ( 5/1)

 .من هذه املادة( ثانيًا)الواردة يف الفقرة 
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 .كاك شَيروان رةرموو
 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن
ئةغلةبيةي موتَلةقة و عةدةدي ئةعزا هاتووة بة  3يارة لة رةقةرةي ئَيمة لةطةَل دةقس ماددةكةين، د

وزوحس، بةآلم لة رةقةرةي يةك و دوو  نةهاتووة، ئةوة ئيزارة دةكةين و تةنها ئةوةندة موالحةزةمان 
 .هةية، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .كاك جعيتر رةرموو

 :معروف مصطفىبةر َيز جعيتر 

 .  رلةمانبةر َيز سةرؤكس ثة

 3ئَيمة دوَينَس زؤر موناقةشةمان كرد كة دةسةآلتةكانس هس ئةجنومةن بَيت، بة رةئس من لة باتس ناردنس 
كةس مورةشةح نةبن بؤ  3كةس بنَيرن، ضونكة ئةو كاتة دةبَيت بة تةعني،  9كةسةكة تةنها  5كةس لة 

س موحارةزة بؤ ئةوةي دوو كةسةكة ئةوةي دووانيان تةعني بكةن، هةر دوو كةس تةرشيح بكةن، ئةجنومةن
 .، زؤر سوثاس19ي رةقةرةي  9و  1تةعني بكرَيت، ضونكة هةردوو بر طةكة لة بر طةي 

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .كاك حممد رةرموو

 :بةر َيز حممد ررج ا د

 .  بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

يةعنس كة ئَيمة ئةو سةآلحيةتةمان داوة بة  وةَلآل من ثَيشنيار دةكةم ئةم يةكةمة بطؤر َيت يان البضَيت،
انتخاب باالغلبية املطلقة )كةس دياري دةكرَيت بؤ تةرشيح يان بَلَيني  5كةس يان  9كةس يان  3موحارز 

، يةعنس بة هةَلبذاردن بَيت و ئةمة تةرشيح بكا  و (من قبل جملس احملافظة وتعيني من قبل احملافظ
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م جارَيكس تر هةَلبذَيرَي، بؤضس هةر يةكسةر نةَلَيني مةجلسس موحارةزة سَييان تةرشيح بكا  و دواية هة
 .بة ئةغلةبيةي موتَلةق دوو كةس هةَلبذَيرَي، ئةوين ئةمري تةعينيان بؤ دةربكا

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .سؤزان خان رةرموو

 
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .  بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

اقرتاح اعفاء املدراء العامني يف احملافظة باالغلبية املطلقة لعدد )دا  3دةبينم لة خاَلس  من تؤزَيك تَيكةآلوي
عدد اعضائه وجمللس الوزراء حق االقالة بناءًً على طلب ( 5/1)اعضاء اجمللس بناءًً على طلب احملافظ او 

حس البردنس ئةو بةر َيوبةرة ، من لَيرة ثرسيارةكةم ئةوةية، ئايا ثاش ئةوةي كة ئةوان ئيقرتا(الوزير املختص
طشتيةيان كرد، يةعنس ئةمان بةرزي دةكةنةوة بؤ وةزارة  و وةزير ثَيشكةشس ئةجنومةنس وةزيرانس 
دةكا ؟ ياخود ئةمان ر استةوخؤ ثَيشكةشس ئةجنومةنس وةزيرانس دةكةن؟ ميكانيزمةكة لَيرةدا ديار نية، 

بةر استس ئةوة دةبَيت دياري بكرَيت، بةرةو ر ووي كَس ضونكة ئَيمة ئةناَلَينني بة دةست ئةو مةوزوعةوة، 
جملس الوزراء حق االقالة )دةكرَيت و كَس بر ياري لةسةر دةدا ؟ ضونكة تؤ لَيرة ئةطةر ديقةتس َر بدةن، 

، هيض عيالقةي نية بةسةر بر طةي ثَيشووةوة، دوو شتس زؤر، زؤر جياوازن، زؤر (بناء على طلب الوزير
 .سوثاس

 :سةرؤكس ثةرلةمانبةر َيز 
 .كاك سعدالدين رةرموو

 :بةر َيز مال سعدالدين مال عبداهلل

 .  بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

( 5/1)بناءًً على طلب احملافظ  ) دةكا ( اقرتاح اعفاء املدراء العامني)كة باس لة  3عةينةن لة رةقةرةي  
تةبيعس ئةطةر ئةتوو ، (ءا على اقرتاح الوزيروجمللس الوزراء بنا: )ئةوة جانبَيكس، جانبس دووةم( عدد اعضائه

، يةعنس مةجلسس وزةرا بؤي (حتت االدارا  انتعددة)ئيعيتاي ئةسحابس مةناسبس عوليا كة  لَيرة تةماشا بكةي
( حتت االدارا  انتعددة)بؤي هةية، وةزير ئيقرتاح بكا ، موحارز  ئيقرتاح بكا ، يةعنس ئةوة  1/5هةية، 

، ئةوةش ناكرَيت، تةوكيلس موهيمةي نيهائس لَيرة بؤ كَس بَيت باشة، بؤ مةجلس ئةو مةناسبة عولياية
ببَيت، يةعنس بةو شَيوةي َر بَيت تةوكيلس نيهائس ر بؤ ئيعيتا لة دةست مةجلس بَيت، ئةو حةقس ئيعيتاي 

ى احملافظة اعفاء املناصب العليا ف)هةبَيت، ئيقرتاح بكا  لة بؤ مةجلسس وزةرا، بؤ؟ يةعنس واي َر بَيت 
العضاء اجمللس بناء على طلب مخس عدد اعضاء اجمللس او بناء على ) ئةوة يةك، دووةم، (باالغلبية املطلقة

باقرتاح من الوزير املختص استنادا لالسباب الواردة فى ) ئةوجا قةيناكة( اقرتاح من احملافظ او جملس الوزراء
 .يةو لةطةَل ر َيزمدا( حتت االدارات املتعددة) يةعنس ئةوة، (ءوجمللس الوزرا) نةك بَلَيس، (من املادة 8الفقرة 
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 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
من ثَيم واية ئةو رةقةرةية بر َيك شةرح كردنس دةوَيت، ضونكة ئةو بؤضوونةي جةنابت ئةطةر باش شةرح 

 .كاك شَيخ اهلل رةرموو! نةكرَيت
 :بةر َيز شَيخ اهلل ابراهيم شيخ اهلل

 .  ؤكس ثةرلةمانبةر َيز سةر

من ثَيم واية ئة تةرشيح كردنة كة لةاليةن ثارَيزطار و ئةجنومةنس ثارَيزطار دوو كةس هةَلدةبذَيرن نةبَيتة 
كةسة ضية؟ ثَيم باشة ر استةوخؤ لةاليةن مةجلسةوة  3كةس؟ نازامن ئةسبابس ئةو  3كةس، لةبةرضس  3

كةسةكة بَيت، كة لَيرة باس لةوة ناكةن ئةو  هةَلدةبذَيردرَيت يان تةرشيح دةكرَيت، ئةوة هةر دوو
ئةجنومةنة يان ثارَيزطار كة داواي ئيعيتاي موديري عام دةكا  يان الدانس موديري عام دةكا ، ئةكيد لة 
سةآلحيةتس موحارز نية ر استةوخؤ، يان هةتا وةزيرين موديري عام دةربكا  لة سةآلحيةتس ئةجنومةنس 

بَيت لة ر َيطاي وةزيرةوة، هةتا ثارَيزطار و ئةجنومةنس ثارَيزطار لة ر َيطةي وةزيرانة، بةآلم ثَيم واية دة
 .وةزيرةوة داواي دامةزراندن يان ئيعيتاي ئةو موديري عامانة بكا ، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .كاك زرار رةرموو

 :امني طاهربةر َيز زرار 

 .  بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 .ران، زؤر سوثاستَيبيةكانس من طوت
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 .نوري رةرموو.سوثاس، كاك د

 :نوري مجيل تاَلةبانس.بةر َيز د

 .  بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

ئةم سيستةمة دةمَيكة لة زانكؤكانس رةرةنسا كاري ثَس دةكرَيت، مامؤستايان لة بةشَيك لة بةشةكان ناوي 
ةكَيكيان َر هةَلبذَيرَي، ثاشان سةرؤكس بةشةكان ناوي سَس مامؤستا سَس ئةندام كانديد دةكةن بؤ ر اطر، ي

كانديد دةكةن بؤ ئةوةي كةوا يةكَيكيان ببَيت بة ر اطر، هةروةها لةاليةن راطرةكانةوة بؤ سةرؤكس زانكؤ، 
، من بةو ئةمة كارَيكس ضاكة، بةآلم لَيرةدا لة بر طةي يةكةم دا هةندَيك لة دار شنت تؤسقاَلَيك لةقس تَيداية

 6رةزامةندي دةربر ين بة زؤرينةي ر ةهاي ئةندامانس لةسةر ثاآلوتنس )جؤرةي دةنوومسةوة 
كةمسان دةوَيت، دوو جَيطري ثارَيزطار هةية لةاليةن ثارَيزطارةوة بؤ ثؤستس  9ضونكة لَيرة (ثاَلَيوراو

انةوة دةردةضَيت، ئةمة هةردوو جَيطري ثارَيزطار رةرمانس دامةزراندنيان لةاليةن ئةجنومةنس وةزير
من لةطةَل ئةوة دانيم كةوا ئةو دةسةآلتة بدرَيتة ئةجنومةنس  3سةبارة  بةو بر طةيةوة، لة بر طةي 

وةزيران با وةزيري تايبةمتةند حةقس ئةوةي هةبَيت كةوا ئةو ثَيشنيازة ثَيشكةش بكا  بؤ ئةجنومةنس 
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رَيزطا بكا  بؤ ئةوةي كةوا ئةو كةسانة لةسةر وةزيران و ئةجنومةنس وةزيرانين داوا لة ئةجنومةنس ثا
 .ثؤستةكةيان البربَين، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .كاك بارزان رةرموو

 :بةر َيز بارزان عبداهلل نصراهلل

 .  بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 .ثَيشنيارةكةي من سؤزان خان و مال سعدالدين طوتيان، زؤر سوثاس
 :لةمانبةر َيز سةرؤكس ثةر

 .طوآلَلة خان رةرموو 

 :بةر َيز طوَلناز عزيز قادر

 .  بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

وةَلآلهس من وةكو مةبدةئَيكس خؤم لة سةرةتاي ياساكةوة ئةو تَيبينيةم هةبوو، مةسةلةي ثارَيزطار و 
ؤتة ناو ئيدارةي قائيمقام و بةر َيوبةري ناحية دةزطايةكس عةسكةرتاريةتة لةسةردةمس عومسانيةكانةوة هات

عرياقةوة بؤ ئةوةي لة هةموو شوَينَيك سوَلتةيةكس عةسكةري هةبَيت، دةنا وةزارةتس ناوخؤ وةزارةتَيكة 
تايبةمتةندة بة ئةمن و ئاسايشس ناوخؤ كة ثؤليس و ئاساين دةطرَيتةوة، بؤية موحارزيشم ثَس زيادة و 

وبةش بينيومانة موحارز دةسةآلتس خؤي ئةطةر موحارزين هةبَيت دوو جَيطر هةر زيادةية، بة تةجر
ناداتة جَيطر، تةنها شوَينَيكة دةطريَيت و خةَلكَيكس ضؤن دةَلَيس سر  دةكرَيت، ئةو كةسانةش كة دةبنة جَيطر 

ين دا، بةر استس باشرتة دةسةآلتةكة بطةر َيتةوة بؤ ئةجنومةنس ثارَيزطا  3ضاالكيان كةم دةبَيتةوة، لة خاَلس 
كة ئةوةش بة تةجروبةي خؤمان هةر شتَيك كة دةضَيتةوة بؤ ئةجنومةنس وةزيران و بؤ وةزير، ضون

كاتَيكس زؤر دةخايةنَيت و مادام وةزير خؤي سةآلحيةتس ئةوةي هةية بةر َيوبةري طشتس دانَس، با 
 .سةآلحيةتس ئةوةشس هةبَيت الشس ببا ، بؤية ثَيويست ناكا  بطةر َيتةوة بؤ ئةجنومةنس وةزيران

 :سةرؤكس ثةرلةمانبةر َيز 
جةنابس وةزير قسة  هةية لةسةر ئةو بؤضوونانة؟ باشة با ليذنةي ياسايس و ليذنةي ناوخؤ رةئيتان 

 .لةسةر ئةو تَيبينيانة ضية؟ كاك شَيروان رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةر َيز سةرؤكس ئةجنومةن

ئيقرتاحس  3ةر استس، عادةتةن لة رةقةرةي بوو ب 3ئةوةي زياتر تةركيزي لةسةر كرا لةسةر رةقةرةي 
باالغلبية املطلقة لعدد اعضاء )ئيعيتاي مودةراي عامني تةنها دراوةتة ئةجنومةنس ثارَيزطاكان، ئةوين بة 

ثَينجيةكس ئةندامانس  1/5، لة ض حاَلةتَيك؟ لة حاَلةتَيك ئةطةر هاتو موحارز تةَلةبس كرد ياخود (اجمللس
، بةآلم مةجلسس وزةراش حةقس ئيقالةي هةية، ئةطةر وةزير تةَلةبس كرد، ئةطةر ئةجنومةن تةَلةبيان كرد
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ئةو مةوزوعة تةرسيَل بكةين بةو شكلةية، مةسةلةن مةعاونس موديري عامس تةربية، موديري عامس 
م تةربية ئةجنومةنس ثارَيزطا ناتوانَس ئيقالةي بكا ، بةآلم ئيقرتاح دةتوانَس بة ئةغلةبيةي موتَلةقة، بةآل

كةي؟ ئةطةر هاتو موحارز داواي كرد يان ثَينجيةكس ئةندامان داوايان كرد، ياخود ئةطةر وةزيري تةربية 
لة ئةجنومةنس وةزيران داواي كرد، ئةو سَس قةناتة بةهةر سَس قةناتس حةقيان هةية ئةو موديري عامة 

 .الببةن، ئةمة تةرسيَلس ماددةكةية كة ئَيمة لَيس تَس طةيشتووين
 :ز سةرؤكس ثةرلةمانبةر َي

 .ئةوة تةرسيَلس كرا، بةَلَس سؤزان خان نوقتةي نيزاميت هةية؟ رةرموو

 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .  بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

ئَيمة لَيرة باسس ياساي ئةجنومةنس ثارَيزطاكان دةكةين، كاري وةزير و عيالقةي بةينس وةزير و ئةجنومةنس 
طا بؤ هاتؤتة ئةم بةندةوة؟  ئةوة لة كاتس خؤيدا و لة كاتس ياساي وةزارةتةكان ثارَيزطارة؟ بؤ ثارَيز

بعد الرجوع اىل )طوتوومانة وةزير حةقس ئيقالةي هةية لة هينس موديري عامَيك، لَيرة ئةطةر بطوتراية 
َيني مةجلس بؤي ئةوة باشة، بةآلم مادام نةووتراوة، كةواتة لَيرةدا ئةمة زيادةية، با بَل( راى جملس احملافظة

هةية و موحارز بؤي هةية تةواو، ئيرت بؤضس ئَيمة جارَيكس تر بَينني كارَيكس وةزارة  و ئةجنومةنس 
 .وةزيران خبةينةوة ماددةيةكةوة و حةشوَيكس زيادةية، و زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
ينس دةكا ، وةزيرين تةعينس كاك شَيروان ئةطةر ئيجازةيةكم بدةي، موديري عام مةجلسس وزةرا تةع

ناكا ، ئةوة يةك، مةجلسس موحارةزةش ئةو كةسةي كة خؤي تةعينس بكا  حةقس ئيقالةشس هةية خؤي، 
ئةوة ئيقرتاحة رةقة ، بةآلم ئةو موالحةزةيةي سؤزان خان بة هةندة ئةطةر وةربطريدرَيت، ثَيويست ناكا  

و رةقةرةي ئةوةندةو ئةوةندة، يةعنس وةحلاسَل ( املختصبناءا على طلب الوزير )لَيرة باسس وةزير بكرَيت  
اقرتاح اعفاء املدراء العامني يف احملافظة باالغلبية املطلقة لعدد اعضاء اجمللس بناءًً )لةوَي هاتووة، لةبةرئةوة 

نوقتة و تةواو، ئَيستا تؤ باسس .( عدد اعضائه وجمللس الوزراء حق االقالة( 5/1)على طلب احملافظ او 
ونس موحارةزة دةكةي، بةآلم خؤي لَيرةدا باسس دةسةآلتس مةجلسس موحارةزة دةكةي، لَيرة بؤ قان

دةسةآلتَيك دةدةيتة وةزير؟ جَيطاي نية، ر استة ئةو موالحةزةيت ر استة و باسس دةسةآلتس وةزير دةكةي 
مةجلسس وزةرا ! رةبتس نية بة قانونس موحارةزا ، دةبَيت قانونس ئةجنومةنس وةزيران تةعديل بكةين

 !.لةوَي نية وةزيرةكة؟ كَس ئاطاي لَييةتس و ضؤن؟ رةرموو كاك كريم رةرموو خةريكة دةستت دةطاتة من
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 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل
 .  بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

نس قانون، قانونس موحارةزة و ئةجنومةنس موحارةزةية، لَيرة استنادةن بؤ ئيقرتاحس وةزيرة بؤ ئةجنومة
موحارةزة، ئةجنومةنس موحارةزة بؤي بر يار دةدا ، بؤية لَيرة هاتووة ئةم مةسةلةية، لة قانونس ئةوة 

 (.بناءًً على طلب الوزير املختص)نةهاتووة، 
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

وةزير رةبتس نية بة مةجلسس موحارةزة، وةزير ئيقرتاح بكا  ئةجنومةنس وةزيران هةية و بر يارةكةش 
وَيية و دةضَيتة ئةوَي، بؤ بضَيـتة مةجلسس موحارةزة؟ وةزير ئيقرتاحس بؤ البردنس موديري عامَيك، لة

ئةجنومةنس وةزيران هةية، قةرار لةوَين داية بؤ بَيتة مةجلسس موحارةزة، كاك زانا با ر َيطايةكة  بدةمَس 
 .رةرموو! بؤ ئةوةي بةس طلةيس بكةي

 ( :زانا) خضربةر َيز قادر سعيد 
 .ةر َيز سةرؤكس ثةرلةمانب

لة كاتس خؤي ر َيطا  نةدا، بةآلم دةي، منين رةئس سؤزان خامن هةية، كة باسس ئيقرتاحس ئيعيتا دةكرَيت، 
ر استة دةسةآلتةكةي هس مةجلسس وزةراية، ماددةكةش هةمووي باسس مةجلسس موحارةزا  دةكا ، بؤية 

ؤتايس هيض موشكيلةمان نية، ئةوة بةس ئيقرتاحة، هةمووي الببةين هةتا ك( .....جمللس الوزراء)ئةطةر 
 .دةسةآلتةكة لة جَيس خؤي هس مةجلسس وزةراية، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
ةنةوة ئةوة ئيقرتاحة، ئةوة لَيرةدا ئةوةية (بناءًً)ئةو مةجلسس وزةراية، حةقس ئيقالةكةي زةرورية،  لة 

ةرز نية، بؤية ئةطةر حةقة الي مةجلسس وزةرا مبَينَيت، كاك قةراري ئةجنومةنس ثارَيزطا ر، رةرز نية
 .كرخس با دةنطَيكس توركمان هةبَيت لةسةر ئةو قانونة رةرموو

 :بةر َيز كرخس جنم الدين نورالدين

 .  بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 ! يةئةمر ؤ ضةندي دةستمان بَلند كرد، دةستمان شل بوو و حةقمان خورا، ئةمر ؤ توركمان حةقس ن
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 .رةرموو كاكة حةقتة

 :بةر َيز كرخس جنم الدين نورالدين
 .  بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

بةر استس لة هةرَيم دا دوو جؤرة بةر َيوبةري طشتيمان هةية، ئةو مةسةلةية دةبَيـت لَيك جيابكرَيتةوة 
ةزة هةية، ئةوة لةاليةنس ئيقرتاحةكة لة هةندَيك بةر َيوبةري طشتس هةية ثةيوةندي بة يةك موحار

مةجلسس موحارةزةوة بكرَيت واردة، بةآلم هةندَيك موديري عام هةية ثةيوةندي بة هةموو كوردستانةوة 
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هةية، بؤ منوونة بةر َيوبةري طشتس ئاساين يا ثؤليس، هس هةموو كوردستانة، ضؤن موحارةزةيةك دةتوانَس 
ةزيرةكة و مةجلسس وزةرا لةوَي بؤ ئةم مةسائيالنة طرنطة، ئةو دوو ئيقرتاح بكا  بؤ ئةوة، بؤية هس و

جؤرة موديري عامةمان هةية، هةموويان يةك نةوعة موديري عام نني، هةندَيكيان هس هةموو كوردستانة 
و هةندَيكيان هس بةشَيكة، وةكو ثةروةردة، كة ثةروةردة هس موحارةزةيةكة حةقس هةية، بةآلم ئةوانس تر 

 .زؤر سوثاس جياوازن،

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
كاك كرخس ئةوةي بؤ هةموو كوردستانة مةقةرةكةي لة وةزارةتةكةية، مودير عامس ثةروةردةي مةركةز لة 
هةولَيرة، بةآلم مودير عامس ثةروةردةي سلَيمانس لة سلَيمانية، مودير عامس ثةروةردةي دهؤك لة دهؤكة، 

ةدا حةقس داوةتَس بةو شروتانةي كة بؤي داندراوة، حةقت داوةتَس لةبةرئةوةي مةجلسس موحارةزة لَير
ئةو دةتوانَس تةقيم بكا  و قةراري نيهائس ( جمللس الوزراء حق)ئيقرتاح بكا  بؤ الدانس، بؤيةش دةَلَيت 

 .بداتَس، كاك كمال رةرموو

 
 (:كمال كةركووكس.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 

 .  بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

ةر َيزان، لَيرة كة رةئيةكةيان ئةنَيردرَي بؤ ئةجنومةنس وةزيران، دةبيت حةلةقةيةكس وةسَل هةبَيت لة ب
اقرتاح )نَيوان موحارةزةو ئةجنومةنس وةزيران، ئَيمة هةر لَيرة لة حةوتةم ئيقرتاحس مةشاريعمان وا َر كرد 

ئَيستا ، (راء عن طريق الوزارة املعنيةمشاريع القوانني اخلاصة بتطوير احملافظة ورفعها اىل جملس الوز
 .كردوومانة، لةبةرئةوة ئةمةش زةرورية وةكو خؤي مبَينَيتةوة، خؤي زؤر ر َيك ثَيك هاتووة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .كاك ئارَيز رةرموو

 :بةر َيز ئارَيز عبداهلل ا د

 .  بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

متان تةبةنس كردووة، من ثَيم واية و ثشتيوانيةكة بؤ قسةكانس سؤزان خان، ئَيمة مةبدةئس المةركةزية
كاتَيك جارَيكس تر تؤ دةسةآل  دةدةيةوة بة وةزير الدانة لةو مةبدةئةي كة المةركةزيةتة، ضونكة تؤ 

ةنطة مةركةزيةتةكة زاَل دةكةي، ئةوة يةك، دوو، بَيننة بةرضاوتان ئةجنومةنس ثارَيزطا هةَلبذَيردراوة، ر 
بةر َيوبةري طشتس لة حيزبَيك دةربضَيت حكومةتةكة لةو ليستة نةبَيت، سبةي تؤ وا دةكةي كة ئةوة واقعس 
سياسس و ئيجتماعس ئَيرة واية، تؤ دةسةآلتَيك دةدةي هةتا ئةطةر لةوَين هةَلبذاردرا بَس و لة 

ن حيزبةكة نية، ئةو كاتة ئةجنومةنةكةش داندرا بَيت، وةزير دةسةآلتس هةية و الي دةدا  و لة هةما
 .ر ةنطة حةقس ئةو خةَلكانةي كة دةنطيان ثَيداوة ياخود هةَليان بذاردووة خبورَيت
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 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .وةزير ناتوانَس الي ببا  كاك ئارَيز، مام خورشيد رةرموو

 :بةر َيز خورشيد سليم شَيرة 
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

ويةك ثةيدا بووة، ثَيشرت مةحارز كة رةئيسس وةحدةي ئيداري بووة، ثَين ئةو بة بؤضوونس من تَيكةآل
قانونة ئيشرارس لةسةر هةموو وةحداتس ئيداري و هةموو دةوائريةكان كردووة، ئةو دائريانة هةر يةكة 
عايدي وةزارةتَيك بوونة، لة قانونس موحارةزاتس ثَيشوو، مةحارز حةقس هةبووة، سةالحيةتس نةبووة 

سس دائيةرةيةك نةقل بكا  يان ئيقالةي بكا ، تةنها بة موارةقةي وةزير نةبَيت، داواي لة وةزارة  رةئي
دةكرد ئةو ئيجرائاتةي موحارز دةيويست ئةو ئيجرائاتة بكا ، بةس وةزير دةبوواية ئةو ئيقرتاحةي 

وةزير  ثازدا بةسةري،  قةبوَل بكردبا، ئَيستا ئةو سةآلحيةتة دةبَيت بدرَيتة مةجلسس موحارةزة، تؤ ئةطةر
ئةو دةوائريانةي كة لة موحارةزةنة عايدي وةزارةتةكانن، بؤ منوونة مودير عامس تةربية عايدي وةزارةتس 
تةربيةية، ئةشغال عايدي وةزارةتس ئةشغالة، سحةش عايدي وةزارةتس سحةية، تؤ ئةطةر مةجلسس 

ت يةكسةر ثاز بدا بةسةر وةزيرةكةيدا و بؤ موحارةزة يةكسةر هةرضس ئيقالة و داواو ض ئيجرائاتَيك بَي
مةجلسس وزةرا، ئةي كاري وةزارة  ضية؟ بة رةئس من ر استرتين ر َيطا ئةوةية مةجلسس موحارةزة ئيقرتاح 
بكا  بؤ وةزير، وةزيرين رةرعس بكا  بؤ مةجلسس وزةرا، دةبَيت واش بَيت، ئةو سةآلحيةتةي كة ثَيشرت 

ةتةوة مةجلسس موحارةزة، لةبةرئةوةي نابس لةسةر وةزارة  ثازبدرَيت، موحارز هةي بووة، ئَيستا دراو
 .مومكني نية ئةوة، لةبةرئةوةي وةزارة  ئيهمال دةكرَي، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .كاك مجال رةرموو

 :بةر َيز حممد قاسم 
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

َلَين ديسانةوة باسس ئةمريكاي كرد، بةآلم عادةتةن من بة حةقيقة  وةكو تةجروبةيةك، بةآلم لةوانةية ب
ئَيمة ئةو ثرؤذة ياسايةي كة لةبةردةستمان داية، ثرؤذةي ياساي ليذنةي ثارَيزطاية، يةعنس ئَيمة كارةكامنان 
بؤ ئةوةية كة دةسةآلتس ليذنةي ثارَيزطا بضةسثَينني و داي بنَيني، لةبةرئةوة ئةو شتانةي كة عيالقةي بة 

رَيزطاوة هةية، يان هةتا ئةوانةي كة عيالقةي بة ثةرلةمانةوة هةية، سَس مةرحةلة و سَس ختوة ليذنةي ثا
هةية بؤ ضارةسةر كردنس ئةو كَيشةية، موحارز ئيقرتاح دةكا ، يةعنس ئيختياري سَس كةس دةكا  بؤ سَس 

كا ؟ لةوانة يةكَيكيان مةسئولية ، ئةوةي كارة طرنطةكةية ليذنةي ثارَيزطار تةبةنس دةكا ، تةبةنس كَس دة
تةبةنس دةكا  كة شياوة و حةقس خؤيةتس و بة كةَلكس ئةو كارة دَيت، ئينجا تةعينةكة رةمسيا  دةيكا ، 
كة وةزارةتة يان مةجلسس وزةراية، كارة ئةساسيةكة دراوة بة مةجلسس وزةرا كة تةبةنس كردنس شةخسة 

 .موناسبةكةية، زؤر سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .كاك عادل رةرموو

 :بةر َيز عادل حممد امني 
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

من ثَيم واية تَيكةآلويةك هةية لة تَيطةيشنت لةو بابةتة، لة المةركةزيةي ئيداري دا رةقابة هةية، ئَيمة 
وةكو خؤمان ئةطةر تةماشاي هةرَيمس كوردستان بكةين ئةوة المةركةزيةي سياسية، ئةوجار دةبَيت 

ةركةزيةي ئيداري دروست بكةين، ئةجنومةنس وةزيران حةقس رةقابةي هةية، حةقس دوو جؤرة رةقابةي الم
هةية لةسةر ئةو ئةجنومةنانةي كة لة خوارةوة دادةمةزرَين، يةكَيك لة رةقابانة لةسةر ئةشخاسس 

شخاس، لة المةركةزيةي ئيدارية، لةسةر تةعينيان، لةسةرحةزيان، لةسةر موعاقةبة كردنيان وةكو ئة
هةمان كاتدا رةقابةيةكس تري ئيداري هةية لةسةر ئةعمار ئةو ئةجنومةنانةي كة لة خوارةوةية، لة كاتَيك 
دا ئةطةر هاتو ئةو ئةجنومةنة ثَيضةوانةي ياسا ئيشس كرد، ئةو كاتة مةركةز بؤي هةية سكاآليان لةسةر 

نةيانتوانس لة بوارَيك لة بوارةكان نةيانتوانس بكاتةوة، بؤي هةية لة هةندَيك حاَلة  دا ئةطةر هاتو ئةوان 
خةدةما  ثَيشكةش بكةن با خةَلك جَيطايان بطرَيتةوة، بؤ منوونة لة تةندروستس يان لة ثةروةردة يان لة 
هةر بوارَيكس تر، كة هةَلبذاردران بة ضاكس ئين دةكةن لةبةر ئةوةي مةسَلةحةتس عامس هةرَيم وا 

ة بابس رةقابةي ئيداريةوة، حةقس ئةوة هةية ئةجنومةنس وةزيران، خةَلك دةخوازَي، يةعنس ئةوة دةضيت
 .عةزل بكا  و خةَلك تةعني بكا  و ئةمرين الي ئةوةوة دةرضَيت

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .ناصح رةرموو.د

 :رمضان ناصح غيتور.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
ثاَلَيوراو هةبَيت باشرتة بؤ ئةوةي كة  9كةس هةبَيت،  3 بة نيسةبت خاَلس يةكةمةوة، لة جياتس ئةوةي

هةر دوو ثاَلَيوراو هةبَيت باشرتة لة كؤي ثَينجةكة، خاَلس دووةمم، بة نيسبة  ئةوةي كة دةَلَيت سَس 
ثاَلَيوراو كاتس خؤي بؤ جَيطرةكانين يةك جَيطر هةبووة، كة مادام يةك جَيطر هةبووة، بؤية سَس كةس 

كةس مادام واية،  6نوري طوتس ببَس بة .ة بوو بة دوو  كةس ثَيويستة وةكو  ئةوةي كاك ددياري كراوة، ك
ضونكة حةقيقةتةكةي  لةسةر ئةساسس يةك كةسةكة ئةو سَس كةسة داندراوة، نةك لةسةر ئةساسس دوو 

ن نوري ئاماذةي ثَيدا، دةست خؤشس لة خوشكة سؤزا.كةسةكة، بؤية مةرروزة وابَيت وةكو ئةوةي كاك د
دةكةم كة بةر استس بؤضوونةكةي دروستة، وةزيري ثةروةدة لَيرة جَيطةي نابَيتةوة هيض ثةيوةنديةكس بة 
وةزارةتس ثةروةردةوة نية، وةزارةتس ثةروةدة بؤ خؤي لة ياساكةي خؤيدا دةتوانَس هةر موديري عامةكةي 

داواي البردنس ئةو هينة بكا ، خؤي، يان هةر وةزارةتَيكس تر،دةتوانَس تَيبينس خؤميان  ثيشان بدا  و 
ضونكة دةسةآلتس دانان و البردنس بةر َيوةبةري طشتس ئةجنومةنس وةزيران دةيكا ، كةواتة ثَيويستة وةك 
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ئةوةي جةنابيشت ئيشارةتت ثَييدا بةو شَيوةية بَيت وةكو سؤزان خان ثَيشنياري كرد، لةطةَل ر َيزو 
 .سوثاسم

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .روان رةرمووكاك شَي

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 3مورةشةح موحارز تةقدميس مةجلسس دةكا ، مةجلس  5سةبارة  بة مةنسبس نائيبس موحارز كة دةبَيت 

ي هةَلدةبذيََرَي ب مةنسبس نائيبس 9كةسة  3لةو مورةشةحانة هةَلدةبذَيرَي، ئةجنومةنس وةزيران لةو 
ئةمة ئاليةتةكةية، بةآلم ئَيمة باس لة دابةشكردنس دةسةآل  دةكةين، ئةم مةبدةئةي كة ئَيستا موحارز، 

 3كةسة  5تةرشيح بكا  و دةسةآلتَيكيشس داوةتة ئةجنومةن لةم  5هاتووة دةسةآلتَيكس داوةتة موحارز 
بكا ، ئةمةية ي تةرشيح 9كةسة  3كةس تةرشيح بكا ، دةسةآلتَيكيشس داوةتة ئةجنومةنس وةزيران لةو 

بة نيسبة  ئقرتاحس ئيعيتاي مودةراي : خؤي دابةشكردنس دةسةآل ، ئةطةرئَيمة مبانةوَي، ئةوة يةك، دووةم
عامني، ئيعيتاي مودةراي عامني، ئةوةَلةن موحارز تاكر ةوانة حةقس نية تةَلةبس ئيقرتاح بكا  ئيلال دةبَيت 

لةسةر تةَلةبس موحارز، ئةوة يةك لة قةناتةكانة،  بطةر َيتةوة بؤ مةجلس، كةواتة مةجلس دةبَيت بينائةن
ي ئةعزا بؤيان هةية داوا بكةن لة مةجلس كة ئيقرتاحس ئيعيتاي مودير عامةكان بكا ،  1/5قةناتس دووةم 

بة نيسبة  وةزير ئةطةر بشبَيت زةرةري نية، ئةطةر نةشبَيت زةرةري نية، بةآلم لة ئةسَلس : سَييةم
ةآلتَيك نةدراوة بة وةزير بؤ ئةوةي بتوانَس ئةم دةسةآلتة بةكاربهَينَيت، ضونكة قةوانينس وةزارا  هيض دةس

ئيقالةكة لة زمنس دةسةآلتس وةزيرانة، بؤية ئةطةر لَيرة الشس بدةن هيض موشكيلةي تَيدا نية، بة تةسةوري 
بانةي كة لَيرة من وةزير هةر دةتوانَس ئةو ئيقرتاحة بكا  بؤ ئةجنومةنس وةزيران، ئةطةر هاتو ئةو ئةسبا

 .هاتووة وازح بوو و بةَلطةي دروستس هةبوو، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .جةنابس وةزير ئةخري كةس قسةي دةكا ، كاك كريم  رةرموو

 (:وةزيري ناوخؤ)بةر َيز كريم سنجاري 

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

َلَيت وةزير بة كةييتس خؤي ئيحتيمالة تةبيعس من دةمةوَيت وةآلمس كاك ئارَيز بدةمةوة، كة دة
مةسةلةيةكس سياسس بَيت يةكَيك البدا ، خؤي لَيرة نووسيويةتس كة بة ثَيس قانون و ياسا بة ثَيس ئةم 
ياساية و ماددةكةي دياري كردووة كة ئةو موديري عامة ض غةَلةتَيك دةكا  و ض هةَلةية بكا  ئينجا 

كة لَيرة هةبَيت يان نةبَيت ئةوة ئيقالةي وةزيرهةبَيت باشة و دةتوانَس تةَلةبس ئيقالةي بكا ، ماددة
طلب االقالة عن طريق )نةشبَيت هةر باشة، يةعنس هيض موشكيلة نية حةزرس بكةي، بةآلم بكرَيت بة 
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يةعنس كة بضَيت بؤ ريئاسةي وزةرا، موحارز بؤي نية رةرعس بكا  بؤ ريئاسة، لةر َيطةي ( الوزير املختص
 .ةوة رةرعس بكا ، زؤر سوثاسوةزيري موختةس

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 )يةعنس بؤ ئةوةي سيغةيةكس تةوريقس بَيت، كاك شَيروان ئينتيباه بكة ئةطةر موارةقةتان كرد لةسةري، 

اقرتاح اعفاء املدراء العامني يف احملافظة باالغلبية املطلقة لعدد اعضاء اجمللس بناءًً على طلب احملافظ او 
د اعضائه ورفعها عن طريق الوزير املختص اىل جملس الوزراء وجمللس الوزراء حق االقالة استنادا عد( 5/1)

كةسةكة بؤ  3كةس لةوَي،  9كةس لةوَي و بؤ  3ئةوةي ترين شةرح كرا بؤضس ، (من املادة 9اىل فقرة 
 3ةبَيت، لةو كةس هةَلبذَيرَي، بؤ ئةوةشة مةجلسس وزةرا رةئيةكس ه 3كةس  5ءئةوةية ئةجنومةن لة 

ثاش ئةو ( باالغلبية املطلقة لعدد االعضاء)هةَلبذَيرَي بطوجنَيت لةطةَل ئةوة، لةوةي ترين لة  9كةسة كة 
تةغرياتانة كَس لةطةَل ئةو رةقةرةية دةستس بَلند بكا  تكاية؟ رةرموون كَس لةطةَل دانية؟ بة كؤي دةنط 

 .، بةَلَس سؤزان خان رةرموو(لس الوزراءوجمل)  نةك( كما جمللس الوزراء)قبوَل كرا، دةَلَيت 
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

بةس بؤ ئةوةي كة نةوةكو سبةيوةزيرة بةر َيزةكان لةمن عاجز بن، وابزانن مةبةستم ئةوةية سةآلحية  
ئةوة دَليان عاجز نةبَيت، الي ئةوانةوة نةبَيت، ماددةكة هةَلة بوو، ئَيستا ضاك بووةتةوة، لةبةرئةوة بؤ 

 .ضونكة دلَيان زؤر ناسك بووةتةوة ئةم ماوةية
 

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
من لةطةَلتم وةزير خؤي ئةو حةقةي هةية، بةآلم لةو قانونة ثَيويست ناكا  تيكراري ئةو حةقةي 

ةرموو بؤ رةقةرةي بكةينةوة، لةو قانونة باسس مةجلسس موحارةزة دةكةين، من تةئيدم كردي، كاك اخر ر
 .دواتر

 :بةر َيز اخر مجال انور
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 :سَيزدةم
رةزامةنديي دةربر ين بة زؤرينةي رةها لةسةر ثَيشنيازي بةجَي طةياندني طؤرانكاريي كارطَير يي لة قةزا و  

ان و ئةوةي لَييان ناحيةكان و طوندةكان بةلَيكدانيان و لة نوَي دانان وطؤر يين ناو و سةنتةرةكاني
دةكةوَيتةوة لة ثَيكهاتةي كارطَير ي لة ضوار ضَيوةي سنووري ثارَيزطا و ئةمةش لةسةر ثَيشنيازي ثارَيزطار 

 .ياخود سَييةكي ئةنداماني ئةجنومةن دةبَي
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 .كاك عونس  رةرموو
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 :بةر َيز عونس كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 : الث عشرث
املصادقة باألغلبية املطلقة على اقرتاح إجراء التغيريات االدارية على االقضية والنواحي والقرى بالدمت 
واالستحداة وتغيري امسائها ومراكزها وما يرتتب عليها من تشكيالت ادارية ضمن حدود احملافظة بناءًا على 

 .اقرتاح احملافظ او ثلث اعضاء اجمللس
 :ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكس

 .كاك شَيروان رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 .لةطةَل دةقس ماددةكةين و هيض موالحةزةمان نية، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .كاك بارزان رةرموو

 :بةر َيز بارزان عبداهلل نصراهلل

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

بؤي هةبَيت ئيستحداس و دةمج بكا  با حةقس ئيلغاشس هةبَيت، ثَيشنيارةكةم ئةوةية ئةجنومةنس ثارَيزطا 
 .ئةو مارةي هةبَيت، هةر نةك دةمج و ئيستحداس، زؤرسوثاس

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .دواتر جةنابس وةزير لةسةر ئةو ثَيشنيارة رةئيت هةبَيت تكاية؟ كاك حممد رةرموو

 :نبةر َيز حممد ررعت عبدالر 

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

وةَلآل منين هةر ئةو موقتةرةحةي كاك بارزامن هةبوو، دواي ئيستحداس ئيلغايةكيشس بؤ زيادبكرَيت، 
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .مام خورشيد رةرموو

 :بةر َيز خورشيد سلَيم شَيرة

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

ةتس مةجلسس موحارةزةية، ئَيمة تةعني والدان و ئيقالةي مودير من ثَيم واية ئةوة زياتر لة سةآلحي
عامَيكمان خستؤتة دةست مةجلسس وزةرا، مةجلسس موحارةزة ضؤن قةزايةك ئيلغا دةكا  يان دةمج 
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دةكا ؟ ضؤن ئةو سةآلحيةتةي ثَس بدرَيت؟ ئيقرتاح بؤ كَس؟ دةبَس بنووسرَيت بؤ مةجلسس وزةرا لة ر َيطةي 
 .ئيقرتاح بؤ كَس دةكرَيت؟ دةبَيت ئةوة دةست نيشان بكرَيت وةزارة ، بنووسرَي
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

تستحدة القضاء او )دةَلَيت  95عيالج كراوة، لة ماددةي  95ئةو تَيبينيةي مام خورشيد  لة ماددةي 
ديارة، (زراءالناحية ومرسوم اقليمى بناء على اقرتاح جملس احملافظة وموافقة الوزير ومصادقة جملس الو
 .ماناي واية ئيقرتاحةكة لة ر َيطةي وةزيرةوة بضَيتة مةجلسس وزةرا ديارة كراوة، كاك عمر رةرموو

 :بةر َيز عمر عبدالر ن علس
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

منين هةر تةئيدي ئةو رةئيةي كاك بارزان دةكةم، بةوةي كة مةجلسس موحارةزة ئةطةر وةك قانون 
و سةآلحياتانةمان داوةتَس بة دةمج و بة ئيستحداس، كة طومتان دةمج و ئيستحداس، سةيري بكةين، ئة

يةعنس سةآلحيةتس زؤرمان داوةتَس، بة ثَيس قانونين سةآلحية  زؤر كة درا بة هةر كةسَيك كةميشس بؤ 
دةبَيت هةية بةكاري بهَينَس، كة تؤ دةَلَيس دةمج يةعنس دوو قةزاز، دوو ناحية دةبَيت بة يةك، كةواتة 

 .يةكَيكيان ئيلغا بكرَيت، ثَيم واية دةمج و ئيستحداس و ئيلغا بطرَيتةوة باشة
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

خؤي مادام ئيقرتاحة با ئةوةشس تيا بَيت، ئةوة ضوار كةس ثَيشنياريان كرد، با ئةوةش ئيزارة بكرَيت 
 .ةئس هةبَيـت لةسةر ئةوةي؟ رةرمووحةقس ئيقرتاحة و حةقس ئيلغاشس هةبَيت، ئةطةر جةنابس وةزير ر

 (:وةزيري ناوخؤ)بةر َيز كريم سنجاري 
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

كة دةَلَيت دةمج تةحسيَل حاسَلة، يةعنس بؤ  ئةطةر دةجمت كرد تةحسيَل حاسَل ئيلغا بووة، ثَيويست ناكا  
مةعناي واية يةكَيك ئيلغا دةبَيت و ئَيمة لوغةويةن زؤر ئيزارة بكةين، ئةوة قانونة، بؤية كة طوتت دةمج 

 .يةكَيك دةمَينَس، زؤر سوثاس
 

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
مةرهومة كاك حممد و كاك بارزان؟ لة ناحيةي زمانةوانيةوة واية ئةطةر دةمج كرا ئةوةي تر نامَينَس، كة 

 .ية؟ رةرمووطوتت دةمج لةسةر ئيلغاي يةكَيكة، ر استة جةنابس وةزير، كاك عمر ئيعرتاز  هة

 :بةر َيز عمر عبدالر ن علس

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

تؤ بة صةرحيس لة نةسس قانونس ئةطةر شتَيك نةهَينس، ضؤن دةتوانس ئةو ئيلغاية بكةي؟ نةسس قانونس 
ئةطةر تياي ( الاجتهاد رس مورد النص)نةسَيكس صةرحية، برادةرانس ليذنةي ياسايس باش لةوة دةزانن، 

 .ن ئيلغاكةي دةكا ؟ سوثاسنةبَيت ضؤ
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 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
خؤي ئةوةي جةنابس وةزير طوتس خؤيشس قانونية، كة طوتت دةمج، يةعنس ئيلغاي دوو وةحدة  كرد لةو 
وةحدةية، تةبيعية هةتا ئةطةر دوو حيزبين تةوحيد دةبن ناَلَيس ئيلغا حيزب، دةَلَيس تةوحديان بوو، 

 .رمووتةواو، بةَلَس كاك عمر رة

 :بةر َيز عمر عبدالر ن علس
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

كة قةراري دةجمةكةي دةردةكا  دةَلَس دةجمس دوو شوَينم كرد بةيةكةوة، دوو شوَين دةبن بة يةكَيك، 
 .شوَينَيكس تازة دروست دةبَيت، ئةي نابَس ئيلغاي ئةوةي تريان بلَس دةمج بوو لَيرة

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .ناصح رةرموو.ي تةحسيَل حاسَلة، بةآلم ئةطةر بشطوترَيت هينَيكس نية، كاك دخؤ

 :رمضانناصح غيتور .بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

مةرج نية، تةنها دةجمةكة، ر استة دةمج واتة ئيلغاي يةكَيكيان، ئةوة ر استة لةر ووي زمانةوانيةوة، بةآلم 
ت ئيلغا بكرَيتةوة بةهؤي سةدَيكةوة، ضؤن موعالةجةي دةكةي؟ دةبَس ناحيةيةك بةبةر سةدَيك كةو ، دةبَي

 .ئيلغا بكرَيتةوة، يةعنس ئةوة دةمج ناكرَي هةر دةبَس دةجمس تيا بَيت، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 .خؤي ئةو حاَلةتانة نادرة، بةآلم ضس تَيداية زةرةري نية با تَييدا بَيت كاك شَيروان رةرموو
 :شَيروان ناصح حيدري بةر َيز

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

ئةو نةسة دةتوامن بَلَيم لة هس عرياقس وةرمان طرتووة، وة هيض ئيلغاشس تيا نية، بؤ منوونةش ئةطةر هاتو 
ئيةمة ناحيةكمان كردة قةزا عةجةبةن ناحيةكة ئيلغا دةكةين يان ئةو دَيهاتانة هةمووي رةبتس قةزايةكة 

ة سييتةتس ناحيةي نامَينَس، دةبَيتة قةزايةك، بةآلم ئيلغا نية عةينس حدودو عةينس دةكةينةوة، ناحيةك
موقاتةعة و قتعةكان هةموو دةبَيتة تابعس ئةو قةزاية، ئةطةر سةدةكة بوو بة عةينس شت بؤيان دروست 

هَيناوة  دةكرَيتةوة، يةعنس ئةطةر ئيلغاي تَيدا بَيت ضس تَيداية؟ وةَلآلهس كاك كريم منوونةيةكس باشس
ئةوةلةن، لةطةَل ئةوةشدا بَلَيني ناحيةيةك ئاوي نية و مةشروعس ئاويشس ناطاتَس و وشكة و رةالحةكان 

 .ضؤَلس دةكةن، ئيلغا دةكرَيت، بؤضس ئيلغاي تيا نةبَيت، رةرموو كاك كريم
 (:وةزيري ناوخؤ)بةر َيز كريم سنجاري 

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

كةو ، ئةكيد حكومة  ئيقرتاحَيكس تري هةية ئةو ناحية لةوَي هةمووي نةقَل  ئةطةر ئةو ناحية بةر ئاو
 .دةكاتة جَيطايةكس تر، بة عةينس ناوي خؤي دةمَينَس
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 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
باشة رةرزمان كرد ئَيستا هةولَير تةوةسوع دةكا  و طةيشتة كةَلةك، وةحدةي ئيداري كةَلةك نابَيت ئيلغا 

زمنس موحارةزة؟ وةكو ناحيةيةك، ئةطةر بَلَيني ناحيةي كةَلةك بةشَيكس كةوتة بةر ئاو و بكرَيت و بَيتة 
مةشروعَيكس كردةوة، خانووةكانس طواستةوة بؤ ناو هةولَير، ضووة كةسنةزان و نةمانةوة لةوَي، ضس َر 

 .ناصح رةرموو نوقتةي نيزامس هةية.دَيت؟ د

 :رمضان ناصح غيتور.بةر َيز د
 .س ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك

ئةو ر وونكردنةوةي كة كاك شَيروان باسس كرد بة نيسبة  ئةوةي ناحية ببَيتة قائيمقام ثَيويست ناكا  كة 
تؤ يةكسةر ئيعالنس قائيمقاميةتت كرد ناحيةكةبؤ خؤي ئؤتؤماتيكيةن ئيلغا دةبَيتةوة شتس وانية ببورن، 

كو ناحية هةر دةمَينَيتةوة، بؤية دةبَيت ئيلغا ضونكة دةبَيت ئةوةَل جار ئيلغا ببَيتةوة، ضونكة ئةو وة
 .بكرَيت، بؤية من لةطةَل ئةو ثَيشنيارةي كاك عمرم دةبَيت ئةوةَل جار ئيلغا بكرَيت، دوايس دةمج بكرَيت

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .كاك عادل نوقتةي نيزامس هةية رةرموو

ية 3انونةش هةر لةم ماددةية كة ماددةي شةخصييةي مةعنةوي بة قانون دروست دةكرَيت، ئَيمة لةم ق
باس لةوة دةكةين و دةَلَيني ناحية و قةزاو ئةوانة شةخسيةتس مةعنةويان هةية، شةخسةيةي مةعنةوي 
بة قانون دروستس بكةي دةبَيت بة قانون ئيلغاي بكةيتةوة، كةواية دةبَيت ئاماذةي ثَس بدةين بؤ ئيلغاكةش، 

 .تةرسرييةعنس ناكرَيت بيهَيَلينةوة بؤ 
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 .ئَيستا ئةو كةليمة تازةية ئيلغاكةي تَيدا بَيت دةخيةمة دةنطةوة، كاك زرار ضية؟ رةرموو

 :امنيطاهر بةر َيز زرار 
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 ئايا وةَلآلهس من يةك تَيبينيم هةية، ئةو ثرسيارة لة ليذنةي ياسايس دةكةم، ئةطةر وشةي ئيلغا بنووسني
موديري ناحيةكةش ئيلغا نابَيتةوة؟ ئةطةر وابَيت نووسينةكةي خةتةرة، بةآلم ئةطةر وانةبَيت بةر استس 

 .بينووسن باشرتة
 

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .شَيخ رتاح ئةمر ؤ قسةي نةكردووة، با بزانني رةئس ليذنةي ئةوقاف ضية، رةرموو
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 :بةر َيز رتاح عبداهلل نقشبندي
 .َيز سةرؤكس ثةرلةمانبةر 

وةَلآلهس من ثَيم واية وةختمان زؤر كوشت، ئةو وشةية كة ئيلغا ببَيت يان نةبَيت ض موشكيلةي تَيدا نية، 
قانونيةن زؤر جار بووة كة شوَينَيك كة دةمج كراوة بة شوَينَيك  نةوتراوة ئيلغا، بةآلم ئةوجارة دةتوانس 

 .نةوةو بيدة تةسويت و رةجا  َر دةكةم، سوثاست دةكةمئةطةر ئيلغاشس تيا بوو موشكيلةكة برب َي
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

وةَلآلهس ئةوةي عرياقس باش هاتووة ئةو تةغريةي ناوَيت، ئَيوة منوونةتان بة عرياقس هَيناوة، بةآلم 
قرتاح اجراء املصادقة باالغلبية املطلقة لعدد اعضاء اجمللس على ا))عرياقيةكة وازح ترةو باشرتة دةَلَس 

التغريات االدارية على االقضية والنواحى والقرى بالدمت واالستحداة وتغري امساءها ومركزها وما يرتتب 
تغري )، (،(عليها من  تشكيالت ادارية ضمن حدود احملافظة بناء على اقرتاح احملافظ او ثلث اعضاء اجمللس

 .ررست رةرموو ئةوةي بنووسني ئيلغاكةي ناوَي، كاك( امساءها ومركزها 

 :بةر َيز ررست ا د عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

كةليمةي ئيلغا لة قانونس موحارةزاتس كؤن هاتووة، ئةوة يةك، دةمج دائيمةن بؤ دوو وةحداتس وةك يةك 
بن دةجمس دةكةي، زمنيةن يةكَيك لةوة هةبَيت، بةآلم ئيلغا دةتوانس يةكَيك ئيلغا بكةي بة مةرهومَيكس 

ريح، بؤ منوونة ناحةيةيةك زمنس حدودي قةزايةكة كة ناحيةكة  ئيلغا كرد ئعتيادي زمنس حدودي صة
 .قةزاية، باسس دةجمةكة ناكةي، ضونكة حدودي قةزا لة دورمادوري ناحيةكة دةسور آ، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .كاك شَيروان رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .ؤكس ثةرلةمانبةر َيز سةر

تةنها بؤ ناحيةيةو بؤ قةزاو بؤ ئةوانس تر   1252ئةوةَلةن ئةو ئيلغاية لة قانونس عرياقس كؤن هاتووة لة 
ئةم قانونة قانونس زةمانس بةعسة بة سةترَيك قةزايةك ئيلغا دةكاو ناحيةكة :  نية، ئةمة يةك، دووةم

 .ان لةبةردةستة بة قةراري قةتعس ئيلغاي تَيدانيةلةطةَليةتس كةييتس خؤيةتس، ئَيستا قانونس عرياقس تازةم
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

من لة جياتس كاك غيتور كة دةيةوَي قسة بكا  قسةكةي دةكةم و حةمسس دةكةم، دةَلَيت كاكة لة نيزام 
دةرضووين و حةمسس بكةن، ثَيويست ناكا ، خؤي لة ر استس دا لةبةرئةوةي ئيختيالف هةية لةسةر 

كة بؤية زؤري كَيشا، ليذنةي ياسايس و ليذنةي ناوخؤ موقتةنع نني بة ذمارةيةك ئةندامانس ئيلغاية
ثةرلةمان كة دةَلَين حةقس ئيلغاي هةبَيت، بؤية ناكرَيت هةر موناقةشةي بكةين، ئةوةي موئةيدة لةو 

ةية ئيلغاي تَيدا موقتةرةحةي كة زؤربةي زؤري ئةندامةكان كة دةَلَين ئيلغاشس تَيدابَيت، كَس لةطةَل ئةو
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كةس، رةرموون، كَس لةطةَل ئةوةية كة تَيدا نةبَس دةستس بَلند بكا   30بَيت دةستس بَلند بكا  تكاية؟  
دةخيةمة دةنطدانةوة سياغةكةشس وةكو خؤي مايةوة، كة بةو  13تكاية؟ وةكو خؤي مايةوة، رةقةرةي 

لى اقرتاح اجراء التغريات االدارية على االقضية املصادقة باالغلبية املطلقة لعدد اعضاء اجمللس ع)شكلةية 
والنواحى والقرى بالدمت واالستحداة وتغري امساءها ومركزها وما يرتتب عليها من  تشكيالت ادارية ضمن 

كَس لةطةَل ئةوةية دةستس بَلند بكا  تكاية؟ ، (حدود احملافظة بناء على اقرتاح احملافظ او ثلث اعضاء اجمللس
 .لةطةَل دانية؟ بةزؤرينةي دةنط ثةسةند كرا، بؤ خاَلس ضواردةم تكاية، كاك اخر رةرموورةرموون، كَس 

 :بةر َيز اخر مجال انور

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 :ضواردةم

ثَيكهَيناني ليذنةي هةميشةيي و كاتي لة نَيوان ئةنداماني بؤ ضاوديري كردني دةزطا يان ضاالكيةكاني 
ةسةر ئاسس ثارَيزطا و بؤي هةية ثشت بة شارةزا و راوَيذ كاران لة وةزارةتة دةستة جَيبةجَي كارةكان ل

 .ثةيوةنديدارةكان  ببةسَس
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 .كاك عونس  رةرموو

 :بةر َيز عونس كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 : رابع عشر 

جهزة او انشطة اهليئات التنفيذية على مستوى تشكيل جلان دائمية ومؤقتة  من بني اعضائه ملراقبة ا
 .احملافظة  وهلا االستعانة باخلرباء واملستشارين من الوزارات املعنية باملوضوع

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .كاك شَيروان رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 .ة، زؤر سوثاسلةطةَل دةقس ماددةكةين هيض موالحةزةمان ني
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

تشكيل جلان دائمية ومؤقتة  من بني ) ئةطةر شتَيك ئيزارة بكرَيت وةكو ليجانس ثةرلةمانس خؤمان، دةَلَيت 
اعضائه ملراقبة اجهزة او انشطة اهليئات التنفيذية على مستوى احملافظة  اى ابداء الرأى واملشهورة على 

 .موحارز دةينَيرَي(قرتحات احملالة اليهااملشاريع احملالة او امل

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .جواب بدةوة كاك شَيروان رةرموو
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 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

ئةو مةسةلةية ئيمكان هةية لة نيزامس داخلس موعالةجة بكرَيت، ئَيمة دةسةآلمتان داوةتَس كة نيزامس 
دابنَين، ضؤنيةتس بةر َيوةضوونس ئين وكارةكانيان بيما ريهيم تةشكيلس ليجان و  داخلس بؤ خؤيان

 .ئيختيساساتةكةي، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .كاك حممد رةرموو

 :بةر َيز حممد ررج ا د

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

ة، يةعنس ر َيكخراوةكانس يةعنس لةم طؤر انكاري و ثَيشكةوتنةي لةبواري ر ووخانس ر ذَيم دروست بوو
كؤمةَلطةي مةدةنس لة مةجار ئيستيشارة شتس زؤر بةهَيزيان هةية، يةعنس  ئةم ر َيكخراوانة شتس بة 
قوةتيان هةية و ئةوانةش لة شوَينانس تةجروبة دارةوة وةريان طرتووة، ناكرَيت لَيرة مةسةلةن بَلَيني 

ة  نةبَيت، دةزانني موستةشارين لة وةزارة  لةوانةية ، يةعنس هةر موستةشارين لة وةزار(خارج الوزارة)
من انستشارين من )هةندَيك جار نةتوانَس يان دوور بَيت لةوة، بةآلم لة ثارَيزطاكةي خؤي بةسةدان، لَيرة 

يةعنس هةندَيك جار ئةوة بة قوة  ترة لة ثارَيزطاكاندا، ر َيكخراوي كؤمةَلطاي ( الوزارا  انعنية وخارجها
هةية لة ثارَيزطاكةي خؤي دةتوانَس ئيستييتادةي زياتري َر بكا ، بؤ ئَيمة مةحرومس بكةين و مةدةنس 

 .بيبةستني بة ئةوةوة؟
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 .كاك جوتيار رةرموو

 :بةر َيز كريم جميد شريف

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

رةكانس ضوارضَيوةي موحارةزةي خؤيةتس، ديارة يةك لة ئةركة طرنطةكانس ئةجنومةنس ضاودَيري ئين و كا
ئةوةش ديارة بة ليذنةكان دةكرَيت ديارة من ثَيشرت ئيشارةم بة ئةوةوة كرد دروست كردنس ليذنةكان 
بةر استس وا باشرتة كاتَيكس بؤ دياري بكرَيت دواي ثةسةند كردنس ثةير ةوي ناوخؤ كاتَيك دياري بكرَيت بؤ 

 .ومةن بؤ ئةوةي زووتر دةست بةكاربن و بضنة ناو كاروبارةكانس خؤياندروست كردنس ليذنةكانس ناو ئةجن
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

واالستعانة باخلرباء واملستشارين من املعنني )ئةو موقتةرةحةي كاك حممد ررج، وايموعالةجة دةكرَيت 
،  (انة باخلرباء واملستشارينواالستع)، وةزارةتةكانس ناوَيت بؤ ئةوةي كراوة بَيت، باشة با وابَيت(باملوضوع

ئةوةي كاك جوتيار موعالةجة كراوة لة شوَينَيكس تردا، ئةوة دةخةمة دةنطدانةوة، كَس  لةطةَلةيةتس دةستس 
 .بَلند بكا  تكاية؟ رةرموون، كَس لةطةَل دانية؟ بةس كاك دلَير، بؤ خاَلس دواتر كاك اخر رةرموو
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 :بةر َيز اخر مجال انور
 .ةرلةمانبةر َيز سةرؤكس ث

 : ثازدةم 

 .هةَلبذاردني درومشَيك بؤ ثارَيزطا كة لة كةلةثووري مَيذوويي و شارستانيةكةيةوة وةرطريا بَي
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 .كاك عونس  رةرموو

 :بةر َيز عونس كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 : خامس عشر

 .أرخيي واحلضاري هلااختيار شعار للمحافظة مستوحى من االرة الت
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 .مامؤستا كاكة موالحةزة  هةية؟ رةرموو

 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابوبكر 

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 .، هةر ئةوة بوو(الرتاة التأرخيى)تةئرخيس ناطوترَيت  ئريثىبة نيسبة  

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
ئةوة ، (اختيار شعار للمحافظة مستوحى من الرتاة التأرخيي واحلضاري هلا)، ئةو موالحةزةية زؤر ر استة

دةخةمة دةنطدانةوة كَس لةطةَليةتس دةستس بَلند بكا  تكاية؟ كَس لةطةَل دانية؟ بة كؤي دةنط ئةوة قبوَل 
 .كرا، كاك اخر رةرموو بؤ رةقةرةي دواتر

 :بةر َيز اخر مجال انور

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 : زدةمشا

ثَيشنياز كردني قةرةبوو كردنةوةي زيان ثَيكةوتووان لة حاَلةتي ر ووداني كارةسا  و بةآلي سروشتس و 
 .داواي ثَيشكةش كردنس يارمةتيية كؤمةآليةتي يةكان لة سنووري ثارَيزطادا

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .كاك عونس  رةرموو

 :بةر َيز عونس كمال سعيد بزاز

 . ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكس

 : سادس عشر
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الطبيعية وطلب تقديم املساعدات االجتماعية يف  اقرتاح تعويمل املتضررين يف حالة وقوع الكوارة واآلفات
 .حدود احملافظة

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .كاك حممد رةرموو

 :بةر َيز حممد ررج ا د

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

يتة  بؤ هةردووكيان، دةبَيت بة كةوارسين و ئاراتين، ئةي ئةطةر دةبَيـت بة سي( الطبيعية)مةسةلةي 
ئينسان موشكيلةكةي دروست كرد، تةبيعس نةبوو، حةرب بوو، يةعنس ئةو تةبيعية سييتةتة بؤ 

 .هةردووكيان، ئةي ئةطةر ئينسان دروستس كرد؟

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .سؤزان خان  رةرموو

 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .ز سةرؤكس ثةرلةمانبةر َي

بةر استس با لَيرةدا ئيلزاميان بكةين كة دائيمةن ئةو ئةجنومةنس ثارَيزطايانة بودجةيةك تةرخان بكةن، 
ياخود ثالنَيك كة لة هةموو دونياش ئةوة هةية، ثالنس كارةسا  كة دةبَيت خؤيانيان بؤ ئامادة كردبَيت و 

ت بة كتابنا و كتابكم و ئيقرتاح بؤ مةجلسس وزةرا و بودجةيان بؤ تةرخان كردبَيت، لةبةر ئةوة نةبَي
مةجلسس وزةرا بؤ شوَينَيكس تر و ياخود ئةوةي كة ر ووي داوة ضةند جار كة ئةو شوَينةي رةيةزانةكةي َر 
بووة ثارةكة هةمووي نةضووة بؤ ئةو، نَيردراوة بؤ شوَينَيكس تري، بة موشارةكة، ئيرت بةش كراوة، 

با ئَيمة ئةو حاَلةتة نةهَيَلني، دةبَيت ئيلزاميان بكةين بةم بةندة هةموو يةكَيكيان  لةبةرئةوة بةر استس
ثالنَيكيان هةبَيت بؤ كارةسا  و كةوارس، بؤ حةريق، بؤ هةموو شتَيك كة دةبَيت هةيان بَيت وناوي بنَين 

ةش ئةطةر داواي كارةسا  و بةشَيك لة بودجةكةي كة هةيانة دائيمةن حازر كرابَيت بؤ ئةوة، دواي ئةو
هاوكاري لة خةَلكةكانس و لة كاربةدةستانس ئةو شوَينة ياخود دةوَلةمةندةكانس ئةو ثارَيزطاية بكةن زؤر 
زؤر ئاسايية، ئةو كةسانة دةتوانن خؤيان دةعم بكةن، بةآلم خوتةي تةواري يةكَيكة لة حاَلةتةكانس 

 .ثَيشكةوتنس وآل ، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 .سارا خان رةرموو

 :ثريؤ  خضر بةر َيز سارا

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

سةبارة  بةو قةرةبووكردنةوة ئَيمة هةندَيك حاَلةتس ترمان هةية، بَيجطة لة ر ووداوي سروشتس، 
خةَلكَيكمان هةية كة ثَيويست دةكا  قةرةبوو بكرَينةوة لة ئةجنامس زةرةرةمةند بوونيان بة هؤي ر ذَيمس 
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و يان ئةو شةر انةي كة دواي ر اثةر ين لةهةولَير و كوردستان ر ووي داوة، ئةو قةرةبوانة لة زؤر حاَلة  ثَيشو
كة خةَلكس دَين ثَيشنيار دةكةن كة كاتس خؤي ماف خورا بوون و بةشيان خوراوة، ثَيشنيار دةكةم داواي 

ة بةو جؤرة قةرةبووكردنةوانة قةرةبوو دةكةن و دةَلَين ثةيوةندي بة موحارةزةوة هةية، لَيرة ئاماذ
 .نةدراوة، ض هس دواي ر اثةر ين يان دواي ر اثةر ين، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .رةرموو  رمضان.كاك د

 :رمضان عبدالرمحن حممد رضا.دبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

كةسَيك دةيكاتةوة كة بة تاوانَيك ثَيم واية وشةي قةرةبووكردنةوة لة جَيس خؤي نية، ضونكة قةرةبوو 
هةستابَس يان سةبةب بَيت، بةآلم هاوكاري كردن شتَيكس ترة، ئةو ثرؤذة ئيقتساديانةي كة هةن مةرروزة لة 
ر َيطةي كؤمثانياي دَلنيايةوة زةمانيان بكرَيت، بةآلم هاوكاري كردن لةسةر حكومة  ثَيويستة، ضونكة زؤر 

شرو  لة دةم شيوَيك دا دةضَيت ثرؤذةيةك دةكا  الراوَيك دَي دةيبا و  لة ثرؤذةكامنان دةكرَيت بة بَس
عةريزةيةك دَينَس بة زيادةوة بؤي قةرةبووي دةكةينةوة، خؤ حكومة  سةبةب نةبووة، بةَلَس هاوكاري 

 .كردن جياية لةطةَل قةرةبوو، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

ية شتَيك نية كة بَلَيني وةك كارةساتس ئةنيتال و كيميا باران ر ووي ئةوة حاَلةتس ئيستسناية كةوارسس تةبيع
داوة و بةرنامةي بؤ داندراوة، حكومةتس هةرَيم و هةموو اليةنةكانس حكومةتس ريدر اَل، ئةمة شتَيكة و 
الراوَيكة و خوانةخواستة بومةلةرزةيةكة، بةآلم من لة حةقيقة  دا لة هينةكانس زؤر بة وازحس دةيبينم، 

باشرتة، يةعنس حودوي  (من حكومة االقليم( )فى حدود احملافظة)ةآلم لة ئةخريةكةي لة جياتس ب
موحارةزة ضس ثَس دةكرَيت؟ تؤ داواي تةعويز دةكةي بؤ حاَلةتيكس وا ئيستسنائس ديارة ميزانيةكة و ثارة  

ر ثَيتان باشة ليذنةي ، ئةطة(من حكومة االقليم)نية، ئةطةر نا يةكسةر سةررس دةكةي، لَيرة بنووسرَيت 
، ئةوة شتس ئيستسنائية و نيةتس (من حكومة االقليم) بكرَيتة( حدود احملافظة)ياسايس ئةوة لة جياتس 

ميزانيةي بؤ دانةناوة، ئيحتياتس نية، شتَيكة تةوةقوع ناكرَيت، ضاوةر وان نةكراوة و لةثر  ر وودةدا ، كاكة 
كردنةوةي ئةو كةسانةي كة زةرةريان كردووة لة حاَلةتي رووداني لَيرة كة دةَلَيت ثَيشنياز كردني قةرةبوو 

كارةسا  وئاراتس تةبيعس، ئاراتس تةبيعس ضية كوا؟  لة حدودي موحارةزةية، بةآلم ثارة لة كَس داوا بكا ؟ 
 .منين وا دةَلَيم لة حكومةتس ئيقليم، كاك سةردار رةرموو

 :بةر َيز سةردار صباح بوزؤ هةركس

 .س ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك

اقرتاح تعويمل املتضررين فى حالة وقوع الكوارة واالفات : )ئَيمة ثَيشنيار دةكةين سياغةكة بةو جؤرة بَيت
، يةعنس واتة (الطبيعية والطلب من حكومة االقليم تقديم املساعدات االجتماعية فى حدود احملافظة
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ةبَيت تةَلةبس موساعةدا  بكا  بؤ شوَينس موساعةداتس ئيجتماعس هةر بؤ ناو ثارَيزطا بَيـت نةك حةقس ه
 .قسة  هةية؟ رةرموو طارقتر، ئةوة هةردووكس دةطرَيتةوة، كاك 

 :حممد سعيد جامباز طارق بةر َيز
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

هةموو اليةك ناطرَيتةوة، اليةنس سحس و زؤر اليةنس تر هةية،  ئةطةر بكرَيت ( انساعدا  االجتماعية)
كة ئينسانيةكة هةموو اليةنَيك دةطرَيتةوة، ئةوةي كة هةية هةمووي دةطرَيتةوة، (   االنسانيةانساعدا)

 .نةك بةس ئيجتماعس

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .سارا خان نوقتةي نيزامس هةية، رةرموو

 :ثريؤ خضر بةر َيز سارا 

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

ي نةكرد، ئَيستا من منوونةيةك دَينمةوة، هةموو كةوارسَيك من شتَيكم باس كرد نازامن هةر حيسابتان بؤ
شةر  نية تةبيعس بَيت، بؤ منوونة لة بناري قةنديل كة بارانَيك دةبَيت، دةبَيت بة موحارز بَلَين ثَيشنيار 

 .بكا  كة هاوكاري بكرَين، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
، بةآلم جوابيان دايةوة لة سياقس قسةكان كة كرا، بؤ نوقتةي نيزامس نةبوو، من لةبريمة ثَيشنيارةكة 

اقرتاح تعويمل املتضررين فى حالة وقوع الكوارة واالفات والطلب من )ئةوةي موالحةزةكة  هني بَيت 
، دةخيةينة دةنطدانةوة كَس لةطةَل ئةوةية دةستس بَلند حكومة االقليم تقديم املساعدات فى حدود احملافظة

 .ن، كَس لةطةَل دانية؟ بة كؤي دةنط قبوَل كرا، كاك اخر رةرموو بؤ رةقةرةي دواتربكا  تكاية؟ رةرموو

 :بةر َيز اخر مجال انور

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
  :حةظدةم

دةرضوواندني باَلوكراوةيةكس خؤجَييةتي تاكو هةموو بر ِِيار و ثَير ةوو ر َينماييةكان و رةرمانةكاني كة لة 
 .أل ضاالكيةكاني تَيدا بالوبكرَيتةوة تاكو هاووآلتييان ئاطاداربن لَييانئةجنومةن دةردةضن لةطة

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .كاك عونس  رةرموو

 :بةر َيز عونس كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 : سابع عشر
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ر من اجمللس ونشاطاته إصدار نشرة حملية تنشر فيها كافة القرارات واالنظمة والتعليمات واالوامر اليت تصد
 .الطالع املواطنني عليها

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .مامؤستا كاكة رةرموو

 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابوبكر 

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 .، نةك مةحةلية، ضونكة ئةوة دائيمةن لة نةشاتس دةولية طوتراوة(نشرة دولية)من ثَيشنيار دةكةم 

 :لةمانبةر َيز سةرؤكس ثةر
ناتوانني لةسةريان رةرز بكةين دةور بَيت، بةآلم لة جياتس نةشرة ئةطةر ببَيتة جةريدة، مةعلومة لة 

اصدار جريدة حملية تنشر فيها كافة القرارات واالنظمة )هةموو دنيادا هةية و هةموو لة موحارةزا  هةية، 
، مادام دةَلَيآ ئيتالعس مواتنني (ني عليهاوالتعليمات واالوامر تصدر من اجمللس ونشاطاته الطالع املواطن

جةريدةية، دةَلَيني نةشرة تةواو ترة، باشة تَي طةيشتني، نةوةك بيكةنة موجةلة،  يةعنس طؤر انكاري 
 .بةسةردا نةها ، ضية سؤزان خان رةرموو

 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

ةك رؤَلدةري لَيية هةرضس شتَيكس تازة كة لَييةتس، بؤ ئَيمة خؤمان بة لة هةموو دنيادا دةضَيتة هةر دائريةي
نةشر بةستووةتةوة، نةشرةي دةور، نةشرةي مةحةر و نازامن ضس و ضس؟ با ئيلزاميان بكةين هةموويان 
ئةو شتة تازانةي كة هةيانة، دةضيتة دائريةي مرور تةعليماتس مروري، دةضيتة دائريةي تةندروستس 

تةندروستس، بةو شَيوةية هةموو كةسَيك دةستس دةكةوَيت ئةوةي نةخوَيندةوارة هةَلس دةطرَيت  تةعليماتس
 .و دةيداتة كةسَيك بؤي خبوَينَيتةوة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
خؤ ئةطةر ئةو رةقةرةي تَيدا نةبَيت حةقس خؤيانة، ض بة قانون نايةوَيت تَييدا بَيت، وةكو خؤي 

إصدار نشرة )وة، دةخيوَينمةوة بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدان، كَس لةطةَل ئةوةية كة دةخيوَينمةوة دةمَينَيتة
حملية تنشر فيها كافة القرارات واالنظمة والتعليمات واالوامر اليت تصدر من اجمللس ونشاطاته الطالع 

لةطةَل دانية، بة كؤي دةنط كَس لةطةَل ئةوةية دةستس بَلند بكا  تكاية؟ رةرموون، كَس ( املواطنني عليها
 .قبوَل كرا، كاك اخر رةرموو بؤ رةقةرةي دواتر

 :بةر َيز اخر مجال انور

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
  :هةذدةم

 .ر اثةراندنس هةر تايبةمتةندييةكي تر كة دةقيان لة دةستوور يان ياسا كارثَيكراوةكاندا هةية
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 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 .كاك عونس  رةرموو

 :بةر َيز عونس كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 : ثامن عشر
 .ممارسة اية اختصاصات اخرى منصوص عليها يف الدستور او القوانني النافذة

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
كمال اقرتاح دةكا  ئةوة حةزف بكرَيت ئةوة تةحسيَل حاسَلة، موشكيلةي تَيداية، ئةطةر كةس قسةي .كاك د

لةسةر نية؟ جةنابس وةزير رةئيت؟ كَس لةطةَل ئةوةية ئةو موقتةرةحة حةزف بكرَيت دةستس بَلند بكا  
رةقةرةكةيةوة،   16بة هةر  6تكاية؟ رةرموون، كَس لةطةَل دانية؟ بة ئةكسةرية  ئيلغا كرا، ماددةي 

 نةخَير، موناقةشة تةواو بوو برادةرينة، نةسرين خان رةرموو بزامن ضيت هةية؟

 :بةر َيز نسرين حممد صاح
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

دابةش كردنس طةر ةكةكان : دوو ثَيشنيارم هةية بؤ ئةجنومةنس ثارَيزطا ئةطةر قبوَلس بكةن، يةكةميان
دانانس نوسينطةيةك بؤ ئةندامانس : بةسةر ئةندامانس ئةجنومةن دا بؤ ئيشراف كردنيان، دووةميان

 .بؤ خزمة  كردنس خةَلكئةجنومةن لة طةر ةكةكاندا 

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .كاك عبدالر ن  رةرموو

 :رضابةر َيز عبدالر ن ا د 

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

تايبةمتةنديةكانس  6من بر طةيةكس ئيزاريم هةية كة ثةيوةنديدارة بة ئةجنومةنس ثارَيزطاوة، ماددةي 
زياد بكةين، ضاودَيري ئةمنس لة سنووري ثارَيزطادا يان  ئةجنومةنس ثارَيزطاية، ئةوين بر طةيةكس بؤ

كة ئةم ياساية بؤ ضةند ساَلس داهاتوو دا ( املصادقة على اخلطة االمنمية املقدمة من قبل اجلهات املختصة)
ساَلس تر باسس ئةمن و ئاساين نةكراوة كة ثةيوةنديدارة بة تايبةمتةندي  8ئةوة بؤ ضوار ساَلة بؤ 

َيزطاية، ثَيشنياز دةكةم ئةو بر طةية زيادبكرَيت كة بةشَيكة لة دةسةآلتةكانس كة دةسةآلتس ئةجنومةنس ثار
 .ضاودَيري هةية لة سنووري كاري خؤيدا، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
جةنابس وةزير تؤ رةئيت ضية ! ئايا ثةرلةمان مةسئوليةتس ديراسةتس ئةمنس هةية؟ تا بيدةنة موحارةزة

 .ئةو موقتةرةحة؟  رةرموولةسةر 
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 (:وةزيري ناوخؤ)بةر َيز كريم سنجاري 

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

ئةمة تةحسيَل حاسَلة تؤ سوَلتةي رةقابس ئَيمة داومانةتة مةجلس، هةموو هةيئاتس تةنيتيزي موراقةبة 
ةقابةي مةجلسس دةكا، زمنس ئةوةش ثؤليسة، ئاساييشة كة ئةوانين لة زمنس موحارةزةن دةكةونة ذَير ر

 .موحارةزة

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
بة هةر  6سةعا  وبيست دةقةية لةسةر ماددةيةكني، ماددةي  3,90لة سةآلحيةتس ثارَيزطارة، كاكة ئةوة 

رةقةرةكةيةوة دةخيةمة دةنطدان كَس لةطةَليةتس دةستس بَلند بكا  تكاية؟ رةرموون، كَس لةطةَل دانية؟  16
 .تكاية كاك اخر رةرموو 2باشة ئةوة بة زؤرينةي دةنط قبوَل كرا، بؤ ماددةي نوري، .بةس كاك د

 :بةر َيز اخر مجال انور
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 : ماددةي حةوتةم 
ثارَيزطار بة لةسةر كار الدراو دادةندرَي لةكاتي لة دةستداني يةكَيك لة مةرجةكاني ئةنداميةتي دواي 

ي ثارَيزطا لةم بارةيةوة  و بؤي هةية تانة لة بر يارةكة  بدا  لة بةرامبةر دةرضووني بر ياري ئةجنومةن
 .دادطاي كار طَيري تايبةمتةندةوةو بر ياري دادطاش لةو بارةيةوة كؤتايية

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .كاك عونس  رةرموو

 :بةر َيز عونس كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 املادة السابعة

احملافظ مقااًل عند فقدانه ألحد شروط العضوية بعد صدور قرار جملس احملافظة بهذا الشأن وللمحافظ  يعد
 .الطعن يف القرار املتخذ لدى احملكمة االدارية املختصة ويكون قرار احملكمة بهذا الشأن باتًا

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .كاك شَيروان رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .ةر َيز سةرؤكس ثةرلةمانب

بة نيسبة  ئةو ماددةية ئَيمة ضةند موالحةزةيةكمان هةية، يةكةم موالحةزةمان ئةوةية ئةو حالةتةي 
ئَيستا ثةيوةندي هةية بةوةي كة ئةطةر هاتو موحارز هةَلبذَيردرا لةاليةن ئةجنومةنةوة، ئةطةر هاتو 

مةن بؤي هةية الي ببا ، بةر استس ئَيمة قةراري شروتس عزويةتس تَيدا نةبوو يان لة دةستس دا، ئةجنو
ئةمة لةاليةكيان، ، بَيت 9/3مةجلسس موحارةزةمان بؤ ئَيوة بةجَس هَيشتووة كة بة ئةغلةبس بَيت يان 
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ر ؤذةكة لَيرة داخل بكةين كة مارس تةعنس  15لةاليةنس دووةم، بة نيسبة  تةعنةكة ديسانةوة دةبَيت 
والحةزةي سَييةمين حةز دةكةم بةر َيزانس ئةندامانس ثةرلةمانين ئةوة هةية لة مةحكةمةي ئيداري، م

هاتووة  2بزانن كة ئةوةي لة ضوارةم دا هاتووة مةسةلةي ئيستجوابة كة هس موحارز، ئةوةي لة ماددةي 
 .مةسةلةكة روقدانس شروتس عزويةتة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
يعد احملافظ مقااًل )  بة ثَيس ئةو ئيزارةيةي كة ليذنةي قانونس كردي ئَيستا ئةو موقتةرةحة واي َر ها

عند فقدانه ألحد شروط العضوية بعد صدور قرار جملس احملافظة بهذا الشأن وللمحافظ الطعن يف القرار 
ا املتخذ لدى احملكمة االدارية املختصة خالل مدة مخسة عشرة يوما من تاريخ تبلغه ويكون قرار احملكمة بهذ

يعد احملافظ مقااًل عند فقدانه )تةواو، ر استة با وةكو قةراراتةكانس تري َر بَيت و بةو شَيوةية ( الشأن باتًا
تةبعةن ئةوة لة جَيطايةكس تر ( ألحد شروط العضوية بعد صدور قرار جملس احملافظة بهذا الشأن

يوما من  15الدارية املختصة خالل مدة وللمحافظ الطعن يف القرار املتخذ لدى احملكمة ا)  9/3نووسيومانة 
 .ناصح رةرموو.ئةوةي تر شةتب دةكرَيت، كاك د( تاريخ تبلغه

 :رمضانناصح غيتور . بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

ئةم ماددةية لةطةَل ماددةيةكس دواتر كة دةربارةي ثارَيزطاية و دواي ئةو دَيت، تةناقوزي دةبَيت لةطةَل ئةو 
ة دةربارةي ثارَيزطاية، ثارَيزطار كة دةَلَيني موقالة كَس موقالةي دةكا ؟ ئةجنومةن ئيقالةي ماددةيةي ك

دةكا ؟ ئةجنومةن ناتوانَس ئيقالةي بكا ، ضونكة كة ثارَيزطار دةبَيتة ثارَيزطار مةرسومس بؤ دةردةضَيت، 
 .كة مةرسومس بؤ دةرضوو ضؤن دةتوانَس ئةجنومةن ئيقالةي ثَس بكا ؟

 :سةرؤكس ثةرلةمانبةر َيز 
كاك ناصح دوَينَين ئةو قسةية هةر جةنابت كرد ، كة شروتس عزوية تةوةروري نةكرد، ئؤتؤماتيكيةن 
واية، وةزيرين مةرسومس بؤ دةردةضَيت كة لَيرة كة تؤ سيقة و متمانة  َر سةندةوة، عةينس شتة، 

 .مامؤستا كاكة رةرموو

 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابوبكر 

 .سةرؤكس ثةرلةمانبةر َيز 

يتم )يةعنس حوكمَيكس مةرهوم نية، ئيعتيبار دةكرَيت موقالةن مةعنا ضية؟ ( يعد احملافظ مقااًل )خؤى 
يتم اقالته )شتَيكس وا بَيت، ضونكة ئيعتيبار دةكرَيت ئةوة شتَيكس تر بَيت، لةبةرئةوة دةبَيت بَلَيس (  اقالته

 (.التالية او يقال احملافظ ومرسوم مجهوري فى احلاالت

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
( يعد احملافظ مقاال)لة جياتس كاك شَيروان ئةطةر ر است نةبووم با كاك شَيروان جواب بداتةوة، كة دةَلَي 

دةنطةكة كة قةراريان داو ئيعتيبار دةكرَيت مةنسةبةكةي نةماوة، بةآلم  9/3يةعنس ئيعتيبار دةكرَيت بة 
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َ كردو متمانةيان َر سةند ئيعتيبار  9/3ية  بكا ، كة ئةو حةقةي ماوة كة بضس شكا لَيثرسينةوةيان ر
دةكرَيت مةنسةبةكةي رةقد كرد، بةآلم ئةو حةقس ماوة بضَس شكاية  بكا ، لة شكايةتة ئيرت مةراحلس 

 .خؤي وةردةطرَيت، كاك رشاد رةرموو

 :بةر َيز رشاد ا د ابراهيم

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

يعد احملافظ مقااًل عند فقدانه ألحد شروط العضوية الواردة فى ) من ئةوةية كة بنووسرَيت،تَيبنيةكةي 
 .ضونكة تةراسيلس ئيقالةي لةو ماددةية هاتووة، زؤر سوثاس( من هذا القانون 6املادة  الثانية الفقرة 

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
 .كاك احسان رةرموو

 :بةر َيز احسان عبداهلل قاسم

 .ز سةرؤكس ثةرلةمانبةر َي

ئيحتمالة لَيرة يةكةم جار وةكو ثرسيارَيك بَيتة كرن، كة موحارز دوو جَيطري هةبَيت و بؤ خؤشس كة 
غائيب بَيت، كَس جَيطاي دةطرَيتةوة، ئةو كاتة موحارز ئةندامس مةجلسة، بةآلم جَيطرةكان ئةندامس 

، ئةوة يةكةم ثرسيارة، ئةوةي دووةم، كة مةجلس نينة، لةوانةية رةراغَيك هةبَيت لة ر ووي قانونةوة
مةحارز تووشس ئةو عقوبةية بوو رةراغةكة لة جَيطاي ما ئةو كاتة دةبَيت مةجلس هةَلبستَيت جارَيكس تر 
ئينتخابس موحارةزةيةكس تازة بكاتةوة، ض ماوةيةك دةست نيشان نةكراوة بؤ جاري دووةم موحارزي تازة 

 سكة ئةجنومةن هةَلس بذَيرَي؟ سوثا

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

 .ئةوة لة شوَينَيكس تر موعالةجة كراوة، كاك شَيروان رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

نية، بةَلكو عيالقةي هةية بة  6رةقةرة  9ئةوةي براي بةر َيزم كاك رشاد ئيشارةتس ثَييدا ئةوة ماددةي 
بكاتةوة، شروتس عوزوي مةجالس لةوَي بة تةرسيَلس هاتووةو بة سَس  19دةي شروتس عوزوية، ئةطةر ماد

بر طة هاتووة لةطةَل هةندَيك رةقةراتس تر، لةوَيية نةك ئةوةي كاك رشاد كة عيالقةي بة ثرسيار و وةآلم 
زامن هةية، نةك بةو مةوزوعةي، ئةوةي كاك احسان دةيَلَيت ئةوة ئيمكان هةية بيكةين، بة قةناعةتس من نا

ئةطةر تةدقيقس بكةين بة نيسبة  ناوي موحارز دامان ناوة، ئةطةر موحارز نةبوو وةكالة  دةدرَيتة 
نائيبس موحارز، بة هةمان شَيوة بة نيسبة  قائيمقام و مديري ناحيةش داندراوة، بةآلم ئةو رةراغةي كة 

كة موحارز بةردةوام دةبَيت تاوةكو كاك احسان دةيَلَيت ئيحتمار هةية ئَيمة نةسَيكس دابر َيذين بَلَيني 
موعالةجة  12تةسرييتس ئةعمال دةكرَيت و تاوةكو ئةجنومةنس تازة دةست بةكاردةبَيت، ئةوةش لة ماددةي 

 .كراوة و خةالس
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 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
قرار يعد احملافظ مقااًل عند فقدانه ألحد شروط العضوية بعد صدور )دةخيوَينمةوةو دةخيةمة دةنطدان،  

جملس احملافظة بهذا الشأن وللمحافظ الطعن يف القرار املتخذ لدى احملكمة االدارية املختصة خالل مدة مخسة 
كَس لةطةَل ئةو ماددةية دةستس بَلند بكا  تكاية؟ رةرموون، كَس لةطةَل دانية؟ ، (عشرة يوما من تاريخ تبلغه

 .رةرموو ناصح، بة زؤرينة قبوَل كرا، بةَلَس ثةخشان خان.كاك د

 :بةر َيز ثةخشان عبداهلل زةنطةنة
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

بةر استس زؤر زة ةتة كؤمةَلَيك ثرؤذةي ترمان هةية، يةعنس ر ؤذي سَس سةعا  ئَيمة ئين دةكةين، الم 
 واية نابَيت ئاوا بَيت، طةَر ثرؤذةمان هةية و ماوةيةكس كةميشمان ماوة، من ثَيم واية با جةلسةكامنان

ثَيتان باشة؟ باشة ئةمر ؤ سةعا   6سةعا  ئين بكةين، ئةمر ؤ سةعا   6تةحديد بكةين، ر ؤذي يةعنس 
دَيينةوة و كؤبوونةوةكة دةست ثَس دةكةينةوة، ئةو موالحةزةيةي ثةخشان زؤر ر استة لة قانونس  5

ناكةين، كة يةكيان وةزارةتس ناوخؤ وةعدمان ثَيدا بوون طومتان هةتا يةك نةطرنةوة قانونةكة بةر َي 
طرتةوة قةوانينس ترين هةية، ثَين ئةوةي كؤتايس بة دانيشتنةكةمان بَينني، رةرموو طوَلناز خان قسة 

 .بكة

 :بةر َيز طوَلناز عزيز قادر
 .بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان

دا بة  ئَيمة وةكو وةردَيكس ثةرلةمانس بةشداري ئةو مةراسيمةمان كرد لة طةرميان، ئةوان ياداشتَيكيان
هةزار خةَلكةوة، بؤ سةرؤكايةتس ثةرلةمان و ئةندامانس ثةرلةمان، الي ئَيمةية و تةسليمس  50ئَيمة بة 

جةنابتانس دةكةين، كؤمةَلَيك داواكاريان هةية ئيرت ئةوة وةآلمةكةي دةمَينَيتةوة بؤ ئَيوةو ئةندامانس 
 .تانس دةكةينبةر َيزي ثةرلةمان، بؤية ئةو ئةمانةتة الي ئَيمةية و تةسليم

 :بةر َيز سةرؤكس ثةرلةمان
ئةوة دةتوانس بَيية الم مبدةيتَس يان لة ر َيطا مبدةيتَس، بةسةرضاو خؤ  و طةرميان و كةسوكاري ئةنيتالين 

 .خواتان لةطةَل 5بةسةر تةثَلس سةرمان، تا سةعاتس 
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 دواي ثشوو

 
 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .ي خواي طةورةو ميهرةبانبةناو
ــوو،          ــاَلي دووةم ب ــة خ ــان ك ــةي كارم ــةر بةرنام ــةبني لةس ــةردةوام ئ ــةمر ؤ ب ــةوة، ئ ــتنةكةمان ئةكةين دانيش

 .خستنةر وو وطيتتوطؤكردني ثرؤذة ياسايي ثارَيزطاكاني هةرَيم
 .ليذنةي ياسايي و ليذنةي ناوخؤ رةرموون، بؤ جَيطاي خؤتان

ومان هـةبَيت، هـةم ئَيـوةو هـةم سـةرؤكايةتين، ئـةزامن هةمووشـتان بـاش         بةس بةر َيزان با ئيلتيزامي تـةوا 
ياســاكةتان خوَيندؤتــةوة، بؤيــة ئــةو بــةر َيزةي كــة ئةيــةوَيت لةســةر ئــةو ماددةيــةي كــة لةبةردةســتداية و   
موناقةشةي ئةكـةين، تـةنها يـةكجار ر َيطـاي ثَيـدةدةين كـةوا قسـة بكـا ، ئَيسـتاش تكايـة بـر ؤن بـؤ مـاددةي              

 .رةرموون كةرةم بكةنهةشتةم، 
 :بةر َيز ئاخر مجال انور

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 ئةجنومةني خؤجَييةتي قةزاو تايبةمتةندييةكاني: دووةم

 :ماددةي هةشتةم
حةو  ئةندام و بؤ هـةر  ( 2)ئةجنومةني خؤجَييةتي قةزا لة رَيطةي هةَلبذاردنةوة دادةمةزرَي و ثَيكدي لة 

ــةجنا هــةزار كةســين ئ  ( 50) ــذةي نوَينةرايــةتي ئــاررة  لــة        ث ــة ســةر بــة مــةرجَيك رَي ةنــدامَيكيان دَيت
 .ي ذمارةي ئةنداماني كةمرتنةبَي%(30)ئةجنومةندا لة 

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 اجمللس احمللي للقضاء واختصاصاته -ثانيًا
 :املادة الثامنة 

سـبعة اعضـاء ويضـاف    (  2)ق األنتخابـات العامـة املباشـرة ويتكـون مـن      يشكل اجمللس احمللي للقضاء عن طريـ 
مـن عـدد   % 30إليهم عضو عن كـل مخسـني الـف نسـمة علـى ان ال يقـل نسـبة لثيـل النسـاء يف اجمللـس عـن            

 .األعضاء
 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .ليذنةي ياسايي تكاية تَيبينيتان لةسةر ئةو ماددةية

 :ر َيز شَيروان ناصح حةيدةريبة
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .ئَيمة لةطةَل دةقي ماددةكةين و هيض موالحةزةيةكمان نية، زؤر سوثاس
 

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .ئةو بةر َيزانةي كة ئةيانةوَيت قسة بكةن ناويان ئةنووسم، كاك بارزان رةرموو

 :بداهلل نصراهللبةر َيز بارزان ع
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ثَيشنيار ئةكةم ئةجنومةني قةزاو ناحية لة ياساكةدا نةبَيت، لةبةر ئةوةي كة ئةجنومةني ثارَيزطا خؤي 
قةزاو ناحيةكانين ئةكا ، ئةنداماني قةزاو ناحيةكانين بَيطومان ئةنـدامي ثارَيزطـاش ئـةبن، ئةمـة خـاَلي      

قورسايي وبارطرانيةكي زؤر ئةخاتة سةر حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان، بةشـَيكي     بةر اسس : يةكةم، دووش
زؤرين لة بودجة بؤي تةخصيص ئةكرَيت، ئَيمة ئةبَي ئةوة بزانني كة لة سَي ثارَيزطاكةي سنوري هةرَيمدا 

قــةزامشان هةيــة، كــة كــؤي ئةنــداماني ئةجنومــةني قــةزاو ناحيــةكان   96ناحيــةمان هةيــة،  109نزيكــةي 
كةس ئةبن، كةئةوانة موضةي تايبةتيان بؤ ئةبر درَيتةوة، كة ئةمةش بةر اسـس قورسـاييةكي    800ةي نزيك

زؤر ئةخاتـة سـةر بودجـةي هـةرَيم، كةئةمــةش لـة كاتَيكـدا كـة هـةموو اليــةك هـةوَل ئـةدةين، كـة بودجــة            
بــؤ ثَيــداني بةشــَيوةيةك ئاراســتة بكرَيــت، كــة بةر اســس بــؤ بــواري وةبــةرهَينان تةخصــيص بكرَيــت، نــةك   

ــةم،         ــنيار ئةك ــة ثَيش ــةكان، بؤي ــةزاو ناحي ــداماني ق ــؤ ئةن ــك ب ــيص كردنَي ــان تةخص ــة، ي ــازا  و موض ئيمتي
 .لةياساكةدا مةجلسي قةزاو ناحيةكان، يان جمليسة خؤجَيييةكان نةمَينَيت، زؤر سوثاس

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .كاك ئارَيز، رةرموو

 :ز عبداهلل ا دبةر َيز ئارَي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .من لةسةر دار شتنة كوردييةكةي ثَيم خؤشة قسة بكةم
 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل

تكاية كاك ئارَيز لةسةر ناوةر ؤكي ماددةكة قسة بكة، بؤ صياغةو دار شنت و تةرجوومة دوايي قسـةي لةسـةر   
 .ة ئةبَيتة ئةساس، كاك ئارام، رةرمووئةكةين، ضونكة عةرةبيةك

 :بةر َيز ئارام رسول مامةند
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةندام ثَيك دَيـت،   95ئَيمة بؤ ئةجنومةني ثارَيزطا هةر لةم ياسايةدا، بر يارماندا كة ئةجنومةني ثارَيزطا لة 
ئيزارـة ئـةبَيت، لَيـرةدا مـن      هةزار دةنـط ئةنـدامَيك   500هةزار دةنط تا سةرووي  900دواترين بؤ هةر 

 50ئةندام ثَيك دَيت، دواترين بؤ هـةر  ( 2)واي ئةبينم كة لة ياساكةدا هاتووة، ئةجنومةني خؤجَييةتي لة
ئةندامة لةسةر ئةساسي ضةند ذمارةي دةنطدةر ئةبَيت، كة (2)هةزار دةنط ئةندامَيك ئيزارة ئةكرَيت، ئةم 
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زياد دةكـا ، ئةطـةر ئـةكرَيت، بـرادةران جـوابي ئـةوةم بدةنـةوة،         هةزار دةنط، ئةندامَيك 50دواتر بؤ هةر 
 .زؤر سوثاس

 
 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .كاك عادل، رةرموو

 :بةر َيز عادل حممد امني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 50دانيشـتوانةكةي   منين هةمان تَيبـيين كـاك ئـارامم هةيـة، ضـونكة ر ةنطـة هةنـدَي قـةزا هةيـة ذمـارةي          
هــةزار كــةس يــةك كــةس نوَينةرايــةتي بكــا ،  50هــةزار كــةس بَيــت، حــةو  ئةنــدامي هةيــة، باشــة ضــؤن 

هةزار كةس ئـةطوجنَيت، ئةطـةر    90بةر اسس بةر اي من ئةو ذمارةية زؤرة، حةقة كةم بكرَيتةوة، يةعين بؤ 
 .بكرَيت، زؤر سوثاس

 (:كووكيكةمال كةر. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .كاك عبدالر ن، رةرموو

 :بةر َيز عبدالر ن امساعيل سليم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هـةزار كـةس زيـاتر بَيـت      50منين هةمان تَيبينيم هةية، لَيرة ذمارةي نيتوسي قةزا دياري نةكراوة، كة لـة 
 50ةد زيـاد بَيـت تـا لـةو     ئينجا ئةندامَيكي تر زياد دةكرَيت، خؤي دةبَي ديار بَيت تـا بـزانني لةضـةند عـةد    

هـةزار   50هةزار كةسة يةكَيكي تر زياد بكرَيت، عةدةدةكة ديار نية، تةئيدي قسةي كـاك عـادلين ئةكـةم،    
 .كةس زؤرة تا ئةندامَيك زياد بَيت لة قةزادا، زؤر سوثاس

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .كاك شعبان، رةرموو

 :صادقاهر طبةر َيز شعبان حممد 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تـا   10ئةندام بؤ مةجلسي قـةزا كةمـة، حـةدي كـةمي لـة       2وةَلآل منين نةرسي تَيبينيم هةية، بةر اي من 
 .ئةندام باشة، زؤر سوثاس 11

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
بكةن كةس طوَيي لةكةسي تر نابَيت، بؤية ئةبَي بةر َيزان تكاية قاعةكة بضووكة، ئةطةر لةطةَل يةكرتي قسة 

موراعا  بكةين تا كارةكامنان بةر َيك و ثَيكي ئةجنام بدةين، ليذنةي ياسايي هيض وةآلمَيكتان هةية، بـؤ ئـةو   
 .ئةندامة بةر َيزانة، كاك شَيروان، رةرموو
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 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سةكاني براي بةر َيزم كاك بارزان، كة دةَلَيت ثَيويسـت ناكـا  مةجلسـي قـةزاو ناحيـة مبَينَيـت،       سةبارة  بةق
تةنها لةسةر مةجلسي موحارةزة، ئَيمة ئيقتيصار بكةين، ئَيمة تةبعةن نابَي لـةو مةسـةالنة لـة بةغـداد دوا     

ناحيـة دوا خبـةين، بـةآلم    بكةوين، لة بةغداد مةسةلةي قةزاو ناحية هـاتووة، ئَيمـة ئَيسـتا مةجلسـي قـةزاو      
ئَيمة ئةتوانني و دةسةآلمتان داوة بةسةرؤكي حكومة ، كة بانطةشة بؤ هةَلبذاردن بكا ، ئةتوانَي يةكةجمار 
هي ئةجنومةني ثارَيزطاكان بكـا ، لـةقؤناغَيكي تـر، ئةطـةر بةباشـي زانـي مةسـةلةن ثـاش ماوةيـةكي دوورو          

بـذاردن بكرَيـت، بـةآلم وةكـو سيسـتةم ثَيويسـتة ئةجنومـةني        درَيذ كةي وةزعةكة باش بـوو، بتوانـدرَيت هةلَ  
ثارَيزطاو ئةجنومةني قةزاو ئةجنومةني ناحيةكان هةمووي مةجاليسيان تـةنزيم بكرَيـت، بـةآلم هةَلبـذاردن     
ــةني        ــةَل ئةجنوم ــة لةط ــرة، ئَيم ــةلةيةكي ت ــةوة مةس ــةكان ئ ــةزاو ناحي ــبة  ق ــت بةنيس ــان ناكرَي ـــت ي دةكرَي

كرد، لةطةَل ثارَيزطارةكانين قسةمان كرد، ئةوانين هةر ر ةئيـان بـةو شـَيوةية بـوو،      ثارَيزطاكانين قسةمان
لةو دانيشتنانةي نَيوان ئةجنومةن و حكومةتين كةقسةي لَيوةكرا، ر ةنطة بؤضوونَيك هةبوو، بةآلم ليذنةي 

دوا بكـةوين، بؤيـة   ياسايي سوور بوو لةسةر ئةوةي كةدةَلَيت ناكرَي ئَيمة لة بـةعزَيك بنـةمادا لةبةغـداد بـة    
ئَيمةش دامانر شتووة، سةبارة  بة قسةكاني براي بـةر َيزم كـاك ئـارام و كـاك عـادل و كـاك عبـدالر ن كـة         

هـةزارَيك لةكاتَيكـدا كـة ئَيمـة نـازانني ذمـارةي        50هةزار بةنيسبة  ئةوةي كة ضؤن بَلَيني هةر  50دةَلَين 
، بةر اســس ئــةو ئيحصــائيةمان وةرطــر  بةنيســبة   قــةزاو ناحيــةكان ضــةندة؟، ئَيمــة ئيحصــائيةكمان هَينــا 

هةولَير، بةنيسبة  سلَيماني، بةنيسـبة  دهـؤك، هـيض قةزايـةك بةيـةكرتي ناضـَيت لةناحيـةي نةسـةمةوة،         
ــة،   ــةزا هةي ــة   90ق ــةزاش هةي ــةزارة، ق ــةَل      190ه ــرد لةط ــمان ك ــة ر اوَيذيش ــةوةي ك ــة دواي ئ ــةزارة، بؤي ه

ين ئَيمة ضووين مةعلومامتان وةرطر ، وتيان ئَيمة ئةو ذمارةيةمان ئةجنومةني ثارَيزطاكان، ئةوةي بةغداد
هةزارةي كةدانراوة بةر اسس ئَيمةش لةطةَل ئَيـوةين   50داوة وةكو ستانداردَيك بؤ هةر قةزايةك، بةآلم ئةو 

ئةنـدامي هـةبَيت تـؤ    ( 2)هـةزار كـةمرت بَيـت و     90كة مومكينة ئةوة حساب نةكرَيت، ئةطةر قةزايـةك لـة   
هةزارة، قـةزاي وامشـان هةيـة،     30هةزارة يان  90ئةندامَيكي تري بؤ زياد ئةكةيت، كة قةزاكة خؤي  ضؤن
كورسيةش كةدانراوة، وةكو ستانداردَيك ( 2)هةزارة، بؤية هيض تةكاروئَيك نية لةبةيين قةزاكان، ئةو  130

 .ت، زؤر سوثاسبؤ هةر قةزايةك دانراوة، تاكو ئةو قةزايانة قاَليب قانوني خؤي وةرئةطرَي
 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .ليذنةي ناوخؤ، ئةطةر ئَيوةش ر ةئيةكتان هةبَيت، رةرموون

 :بةر َيز سةردار صباح بوزؤ هةركي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ئـةوةي كـة كـاك    وةَلآل ئَيمة ر اثؤرتةكـةمان هاوبةشـة، ر ةئـي هـةردووالمشان هاوبةشـة، بـةآلم لةسـةر        : يةكةم
ــة         ــان ب ــةر بر وام ــس ئةط ــةكان، بةر اس ــةزاو ناحي ــاني ق ــةني ثارَيزطاك ــةماني ئةجنوم ــرد، ن ــةرحي ك ــارزان ت ب
ــان هـــةبَيت، بـــةقانون          ــةكانين ئةجنومـــةني خؤيـ ــةبَيت، ئـــةبَي قـــةزاو ناحيـ ــةي ئيـــداري هـ المةركةزيـ

ــةدةما      ــي خ ــني كردن ــةي داب ــت، لةناحي ــني بكرَي ــت و داب ــف بكرَي ــةآلتةكانيان وةص ــةوة، دةس   ومةشاريعيش
هـةنَيكجار ئةجنومـةني ثارَيزطـا نـاتوانَي     : واباشرتة ئـةو قـةزاو ناحيانـةش ئةجنومـةني خؤيـان هـةبَيت، دوو      

هـةتا ئَيسـتا   : سةرثةرشس هةموو ئةو قةزاو ناحيانة بكا ، بؤية ثَيويست ئـةكا  ئـةوانين هـةيانبَيت، سـيَ    
بني كردنـي موضـةو ميزانيـةي ئـةو شـوَينانة، جطـة       نةمبيستووة ئَيمة موشكيلةمان لة بودجة هةبَيت، لـةدا 

ثارَيزطامشان هةية، بـةآلم ئـةو   (3)قةزامان هةية، (35)ناحيةمان هةية، نزيكةي( 102)لةوانة ر استة ئَيمة 
ئةندامانة بةس بؤ ئةم دةورةية تةقاعد ئةبن، بؤ دةوراتـي داهـاتوو، ئـةوان تةقاعـد نـابن، بؤيـة ئَيمـة ئـةو         

ي دووةم ئةوةي كاك ئارام وكاك عبدالر ن و كاك عـادل باسـيان كـرد، وة تةئكيـدةن     موشكيلةمان نية، خاَل
بؤ قسةي كاك شَيروان، بةر اسس ئَيمة ئيحصائيةمان لةبةردةستة، هي قةزاو ناحيةكان بةتايبـةتي سـلَيماني   

ةكي كةسـة، جياوازيـ  (902956)كةسـة، ر انيـة   (6036)و دهؤك، منوونةيةكتان بؤ دَينمـةوة، قـةزاي مـاوة    
يةكجار زؤريان هةية، بؤية ثَيوةري نةسةمة ئَيمة ناتوانني بؤ قةزاو ناحيةكان دابنَيني، بةس بؤ ثارَيزطاكان 

 .ثَيمان ئةكرَيت، بةآلم قةزاو ناحيةكان ثَيمان ناكرَيت، سوثاس
 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .كاك ئاخر، رةرموو

 :بةر َيز ئاخر مجال انور
 .ةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانب

هـةزار كةسـين    50من ثَيم وايـة، مـاددةي هةشـتةم لةنطـة، ضـونكة هـيض مانايـةك نـادا ، بَلـَيني بـؤ هـةر            
ــةوةتا          ــان ئ ــةزا، ي ــؤ ق ــةبَيت ب ــَيكمان ه ــَي ئةساس ــادا ، دةب ــةك ن ــيض ماناي ــةوة ه ــةين، ئ ــاد بك ــدامَيك زي ئةن

هـةزاري هاتـة    50تا قةزاكـة نيتوسـي ضـةندة، ضـةند     ثَيشنيارَيكم هةية، بؤ ئةو مةوزوعة ئةوةتا ئَيمة ئَيسـ 
هـةزاري   50سةر ئةندامَيكي بؤ زياد بكةين، يةعين ئَيستا ثَين هةَلبذاردن ئةمـة تةسـبيت بكـةين، ضـةند     

 .هاتة سةر ئةو كاتة ئةندامَيكي بؤ زياد بكةين، يان ئةوةية هةر داي نةنَيني وتةواو، زؤر سوثاس
 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل

ليذنةي ياسايي ر ةئيتان بؤ ئةو موقتةرةحـةي كـة ليذنـةي نـاوخؤو وسـَي بـرادةرين تةئيـديان كـرد، تكايـة          
 .ر ةئي كؤتايتان تا بيخةينة دةنطةوة

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ان زؤرة زةرةرمةند دةبن، ذمارةي ئةنداماني هةزارة البدةين، ئةو قةزايانةي كة نيتوسي 50ئةطةر ئَيمة ئةو 
 .ئةوان وةكو هي قةزاكاني تر نابَيت، بؤية زةرةري ئةو قةزايانةية كة ذمارةيان زؤرة، زؤر سوثاس
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 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
دةنطدانـةوة، ئـةو    تكاية هيض موناقةشةيةك نية، ئةوة سـاَلَيك زيـاترة موناقةشـة ئـةكرَيت، بؤيـة دةخيةينـة      

 .بةر َيزانة هةموويان كةسي تَيطةيشتوون وئةزانن، ديارة كاك ررسة  موقتةرةحَيكي تازةي هةية، رةرموو
 

 :بةر َيز ررست ا د عبداهلل
 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة  سةرؤكي دانيشنت نةك سةرؤكي ثةرلةمان، منين دةبينم عةدالةتي تَيدا نية، بةر ةئي من حةدَيكي وةسـ 
كـةس ثَيـك   ( 2)هةزار كةس كةمرت بَيت، ئةجنومةنةكة لـة  50دابندرَيت، مةسةلةن بَلَيني هةر قةزايةك لة 

ــاش   ــت، بــةس ث ــةر  50دَي ــةزار، ه ــة      50ه ــة نةوع ــةو وةخت ــت، ئ ــاد دةكرَي ــؤ زي ــدامَيكي ب ــر ئةن ــةزاري ت ه
 .عةدالةتَيك دروست ئةبَيت، زؤر سوثاس

 
 (:ةركووكيكةمال ك. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل

ئَيســتا ئــةو موقتةرةحــة ئةخةينــة دةنطــةوة، كَيــي لةطةَلدايــة بادةســس بَلنــد بكــا  تكايــة؟، رــةرموون كَيــي  
 .لةطةَلدا نية؟، بةكؤي دةنط موقتةرةحةكة وةرطريا، زؤر سوثاس، بؤ ماددةي دواتر تكاية

 :بةر َيز ئاخر مجال انور
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 : ماددةي نؤيةم
 : ني خؤجَييةتي قةزا ئةم تايبةمتةندييانةي خوارةوةي هةيةئةجنومة

هةَلبـذاردني سـةرؤكي ئةجنومـةني خؤجَييـةتي لـة نَيـوان ئةنـداماني بـة زؤرينـةي رةهـا لـة يةكـةم             : يةكةم
دانيشتين ئةجنومةنس خؤجَييي كة لةسةر بانطهَيشس قاميقام لة ماوةي ثازدة رؤذ لة مَيذووي ثةسـندكردني  

 .اردنةكان و دانيشتنةكةش  بة سةرؤكايةتي بةتةمةنرتين ئةندام دةبَيئةجنامي هةَلبذ
هةَلبــذاردني قاميقــام لــة نَيــوان ئةنــداماني بــة زؤرينــةي رةهــا و ئةطــةر هــيض ثاَلَيوراوَيــك زؤرينــةي  : دووةم

ئـةو   ثَيويستيان وةرنةطر ، ئةوا كَيرب كَي لة نَيوان ئةو دوو كةسة دةبَي كة زؤرتـرين دةنطيـان وةرطرتـووة و   
 .كةسة بة براوة دادةنرَي كة زؤرينةي دةنطةكان بةدةست دييَن

ي ذمـارةي ئةنـداماني دةبـَي لـة     3\9لـة كـار الدانـي سـةرؤكي ئةجنومـةن يـان قاميقـام بـة زؤرينـةي          : سَييةم
 .ي ئةم ياسايةدا هاتووة(دووةم/شةشةم)حاَلةتَيكدا كة يةك لةو هؤيانةي لةسةر ئيسبا  بوو كة لة ماددةي 

ئامادةكردني ثرؤذةي بودجةي يةكـةي كـارطرييي قـةزا و رةزامةنـديي دةربـر ين لةسـةر ثالنـةكاني        : مضوارة
 .بودجةي رةرمانطةكاني  و ناردني بؤ ثارَيزطا

نةخشةكَيشاني سياسةتس طشس بؤ كارطرييي قةزا و ضاودَيري كردنـي دةزطـا جَيبـةجَي كارةكـاني و     : ثَينجةم
 .رَيكخستين كارة كارطَير ييةكان
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 .سةرثةرشس كردني بةرنامةي خزمةتطوزارية طشتيةكان بؤ ئاوةدانكردنةوة لة قةزادا: شةشةم
دةربر يين هاوكاريي و هةماهةنطي و ر اوَيذ لةطةأل ئةجنومةنس كارطَير ي ناحيةكان بـة جؤرَيـك كـة    : حةوتةم

 .هاوسةنطي  و بةرذةوةنديي طشس بةدي بَينن
يةكان لة قةزادا بةهةماهةنطي كردن، لةطةأل ئةجنومةني ثارَيزطـا لـة   ثةسندكردني ديزاينة بنةر ةت: هةشتةم

 .ضوارضَيوةي نةخشةي طشس حكومةتي هةرَيم دا
ضاودَيري كـردن و هةَلسـةنطاندني ضـاالكية ثةروةردةييـةكان لـة سـنووري قـةزا و ثَيشـكةش كردنـي          : نؤيةم

 .راسثاردة لة بارةيانةوة 
ــةم ــةكا  : دةي ــتين ب ــاودَيريكردني رَيكخس ــةزا و     ض ــوطرايف ق ــةري ج ــاو رووب ــة ن ــس ل رهَيناني زةوي وزاري طش

 .كاركردن لةسةر ثةرةثَيداني كشتوكاأل و ئاودَيري و سامانة ئاذةَليةكةي
ــازدةم ــاية    : يـ ــةأل ياسـ ــةرجَيك لةطـ ــدةدا  بةمـ ــا ثَييـ ــةني ثارَيزطـ ــة ئةجنومـ ــر كـ ــةكي تـ ــةر تايبةمتةندييـ هـ

 .كارثَيكراوةكاندا ناكؤك نةبَي
 :ل سعيد بزازبةر َيز عوني كما

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة التاسعة
- :خيتص اجمللس احمللي للقضاء وما يلي

انتخاب رئـيس اجمللـس احمللـي للقضـاء مـن بـني اعضـائه باألغلبيـة املطلقـة لعـدد األعضـاء يف اول جلسـة             : اواًل
املصادقة على نتائت األنتخابـات  يعقدها اجمللس احمللي بدعوة من القائمقام خالل مخسة عشر يومًا من تأريخ 

 .وتنعقد اجللسة برئاسة أكرب األعضاء سنًا
انتخاب القائمقام من بـني اعضـائه وباألغلبيـة املطلقـة واذا مل حيصـل اي مـن املرشـحني علـى األغلبيـة          : ثانيًا

 .واتاملطلوبة يتم التنافس بني احلاصلني على اعلى األصوات ويعد فائزًا من  حيصل على اكثرية األص
ثلثـي عـدد اعضـائه يف حالـة حتقـق احـد       9/3اقالة رئيس اجمللس احمللـي للقضـاء او القائمقـام بأغلبيـة     : ثالثًا

 .من هذا القانون( ثانيًا/)االسباب الواردة يف املادة السادسة
واحالتـه  اعدد مشروع موازنة الوحدة االدارية للقضاء واملوافقة على خطع املوازنة للدوائر التابعـة لـه   : رابعًا

 .اىل احملافظ
 .رسم السياسة العامة الدارة القضاء والرقابة على االجهزة  التنفيذية  فيها وتنظيم عمليات االدارة: خامسًا
 .االشراف على الربامت اخلدمية العامة لألعمار يف القضاء: سادسًا
يضـمن حتقيـق التـوازن واملصـلحة     ابداء التعـاون والتنسـيق واملشـورة مـع اجملـالس احملليـة للنـواحي ومـا         : سابعًا

 .العامة
املوافقة على التصاميم األساسية يف القضاء بالتنسيق مع جملس احملافظة وضمن املخطع العـام حلكومـة   : ثامنًا

 .األقليم
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 .مراقبة وتقييم النشاطات الرتبوية يف حدود القضاء وتقديم التوصيات بشأنها: تاسعًا
راضي العامة ضمن الرقعة اجلغرافية للقضاء والعمـل علـى تطـوير الزراعـة     مراقبة تنظيم استغالل األ: عاشرًا

 .والري والثروة احليوانية فيه
 .أية اختصاصات اخرى خيوهلا اياه جملس احملافظة وما اليتعارض مع القوانني النافذة: حادي عشر

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تانةي مةجلسي قـةزا، تةقريبـةن نةرسـي هـي مةجلسـي موحارةزةيـة، زؤر لةيـةكرتي        ديارة ئةم ئيختيصاصا
ئةضن، ئةمة لةاليةك، لةاليةكي تريشةوة، ئَيمـة لةطـةَل دةقـي ماددةكـةين، بـةآلم دوو موالحـةزةمان هةيـة،        

ارـة  ئيز( لعـدد األعضـاء  ) هـاتووة كـة ثَيويسـتة   ( وباألغلبيـة املطلقـة  ) كـة عـةيين شـت   ( ثانيـا  )لـة  : يةكةميان
اعـداد مشـروع املوازنـة    )لةر اسـتيدا خـؤي   ( اعداد مشروع موازنة الوحدة االدارية() رابعا ) بكةين، بةنيسبة 

 .تةنها ئةو دوو موالحةزةمان هةية، ئةوي ترين، لةطةَل دةقي ماددةكةين، زؤر سوثاس( للقضاء

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .ئةيانةوَيت قسة بكةن، ناويان ئةنووسم باشة، كاك كةريم، رةرمووبةر َيزان ئةوانةي كة 

 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثَيشنيار ئةكةم، لةبةر ئةوةي ئةو ماددانة و ئةو ماددةيةش بةتايبة  بر طةكاني بةهةمان شَيوةي بر طةكاني 
ؤر نية، بؤيـة ئـةو ماددةيـة بةيـةكجار نـةك بر طـة، بر طـة،        ئةجنومةني ثارَيزطاكانة، كورتيشة هةندي ئةوة ز

قسةي لةسةر بكةين، هةر هةمووي ثَيكةوة، ئةوةي قسةي هةية با قسةي خؤي لةسةر هةمووي بكا ، ئـةوة  
مـن بةهـةمان شـَيوة، لةطـةَل ئـةوةدام كـة       : ثَيشنيارةكةم بوو، ئَيسـتا موالحـةزاتي خؤشـم دةردةبـر م، يةكـةم     

واحالتـه  )لـة بر طـةي ضـوارةم    : لة ناوةوةو دةرةوةي ئةجنومةن بَيت، لة دووةمـدا، دووةم  هةَلبذاردني قاميقام
واتة ئيحالة بـؤ حمارـةزة ئـةكرَيت، نـةك     (حمافظ) نةك( اىل حمافظة) ، من ثَيم واية ئةوة لةنطة( اىل احملافظ

وتقـديم التوصـيات    مراقبـة وتقيـيم النشـاطات الرتبويـة يف حـدود القضـاء      )لـة نؤيةمـدا،   : بؤ حمـارز، سـَييةم  
يةكي بؤ زياد بكرَيـت،  حمافظة  واتةحمافظة،  ئةوة بؤ كَي؟ تةبيعي ئةوة ئةبَي بنووسرَيت بؤبشأنها ( بشأنها

واتة لةقـةزاكان  ( مراقبة تنظيم استغالل األراضي العامة ضمن الرقعة اجلغرافية للقضاء)لة دةيةمدا: ضوارةم
ر قـورس نـةبَي هـي سـووك هـةر هةيـة، ر اسـتة ئيهتيمـام         صناعة نية، تةبيعي صـناعاتين هةيـة، خـؤ ئةطـة    

 .بةمةسةلةي كشتوكاَلي دراوة، بةآلم دةبَي ثيشةسازيةكانين لة ثَين ضاو بطريَيت، زؤر سوثاس
 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .ثةخشان خان، رةرموو
 
 



 932 

 
 

 :بةر َيز ثةخشان عبداهلل زةنطةنة
 .مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة

لـة كورديةكةشـي ئةجنومـةني خؤجَييـةتي قـةزا      ( خيتص اجمللس احمللي للقضاء ومـا يلـي  )من لة عينوانةكةي 
( خيـتص بـأداء املهمـات التاليـة    )ئةم تايبةمتةندييانةي خوارةوةي هةيـة، لةر اسـتيدا ئةمـة ئيختيصـا  نيـة،      

ئةوة لَيرة ر است بكرَيتةوة، كة ئـةَلَيني   ئةوة لة هي ثارَيزطاكان رريا نةكةومت و دةستم هةَلنةبر ي، هيوادارم
 .، زؤر سوثاس(خيتص بأداء املهمات التالية)كةوابوو ئةوة يةختةصة، بةس كةئةَلَيني ( خيتص)

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .كاك بارزان، رةرموو

 :بةر َيز بارزان حممد قادر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مراقبـة وتقيــيم  )رسـة  توشــي ئيغبـائي كــردين، مـن لةســةر خـاَلي نؤيــةم موالحـةزةم هةيــة،      وةَلـآل كــاك ر 
ثةروةردةو رَيركردن لةم وآلتةدا، وةزارةتَيكـي   (النشاطات الرتبوية يف حدود القضاء وتقديم التوصيات بشأنها

تطبيـق اخلطــع   العمـل علــى ) هةيـة، بؤيـة تةقــدميي تةوصـيا  نــابَي لـة قـةزادا بكرَيــت، مـن ر ةئــيم وايـة،        
وةزارةتي خؤي هةيـة، كـةوا ئيشـي    (خطة الرتبوية والتعليمية( )الرتبوية والتعليمية لالقليم يف حدود القضاء

لةسةر ئةكا ، نةك ئـةم موراقةبـة بكـا  و تةوصـيا  بكـا ، واي لـَي بَيـت خوتةكـة تـةتبيق بكرَيـت، نـةك            
 .ئةمان تةوصيا  بدةن، زؤر سوثاس

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .كاك حممد رةرةج، رةرموو

 :بةر َيز حممد ررج ا د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةقـةزاو ناحيةكانـدا،   ( والعمـل علـى تطـوير الزراعـة والـري     ): من لةسةر خاَلي دةيةم تَيبينيم هةية، يةكةم
ــة شــ        ــةوة ل ــةتا دووربكةوين ــةعين ه ــة، ي ــةلةيةكي زؤر طرنط ــا  مةس ــةلةي غاب ــا   مةس ــةورةكان، غاب ارة ط

ــدةين، دووةم     ــَي ب ــامي ث ــة ئيهتيم ــةتي ك ــاي خؤي ــة، جَيط ــةلةيةكي زؤر طرنط ــةعين  : مةس ــاذةَلي، ي ــاماني ئ س
ثةلــةوةرين مةســةلةيةكي طرنطــة، كــة ئَيســتا بةشــَيوةي دةواجــن ئةيكــةن، ماســين مةســةلةيةكي طرنطــة،   

و ئـاوي لَييـة، ئَيسـتا بةشـَيوةي جيـاواز      يةعين مةرج نية تةنها ماسي لةو شوَينانة بةخَيو بكرَين كة بـةحر  
ئةوةش هةية، بـا ثةلـةوةرين خبرَيتـة ئَيـرةوة، خـاَلَيكي تـرم، بةر اسـس لةثارَيزطاكانـدا ئـةوةم لـةبري ضـوو،            
ئةوةي كة سةير ئةكةيت لَيرةدا يةكةي ئيدارياتة، كة موراقةبة ئةكا  وئاطاي لةو شتةي تر ئةبَيت، يةعين 

َلك بَيت لَيرةدا ديار نية، لةكاتَيكدا كة ئةمة بودجةي ئةوَيت، مةسةلةن هةلي شتَيكي تر كة خزمة  بؤ خة
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كاركردن، تةشجيعي وةبةرهَيناني ناوخؤيي، هي صناعاتي سووك كة لةم قةزاو ناحيانةدا زؤر مةسـةلةيةكي  
طرنطــة، يــةعين كــاري دةســس، مةســةلةن تةشــجيعا  شــتَيك نيــة كــة وةكــو بَلــَيني رةراهيــةتي خــةَلك            

كاتةوة، هةر موراقةبةي ئةوة ئةكا  و ضاوي لةوي ترةو، ئةوة ر َيك ئةخا  وشس تر، بةس شتَيك كـة  بةرزب
ئيستييتادةي خةَلكي تَيدا بَيت، نة لة ثارَيزطاكان، نة لَيـرةش نيـة بةر اسـس، بؤيـة لـة جَيطايةكـدا ئةمانـةش        

 .ر سوثاسجَيطايان بؤ بكرَيتةوة، ضونكة وا ئةزامن ئةمانة شتَيكي زؤر طرنطة، زؤ
 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك حممد ررعت، رةرموو

 :بةر َيز حممد ررعت عبدالر ن
 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مراقبة وتقييم النشاطات الرتبوية يف حـدود القضـاء   )منين هةر لةسةر بر طةي نؤيةم قسةم هةية، كةئةَلَيت
ةئي من لة قةزاكاندا، هـةموو مةرارةقـةكاني تـر هةيـة، تـةنها هـةر ثـةروةردة        بةر (وتقديم التوصيات بشأنها

نية، كشتوكاَل هةية، شارةواني هةية، تةندروسس هةية، حةقة ئةوانةش بـةعام موراقةبـةيان بكـا ، بؤضـي     
 .بةتةنها هةر ثةروةردة؟ زؤر سوثاس

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .مووكاك رةشاد، رةر

 
 :بةر َيز رشاد ا د ابراهيم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ممارسـة  () 18)ذمـارة ( 6)من موالحـةزةم لةسـةر بر طـةي يـازدةم هةيـة، لـة ئةجنومـةني ثارَيزطـا لـةماددةي         
أيـة اختصاصـات اخـرى خيوهلـا ايـاه      )دةَلَيـت ( 11)ئةوة ئيلغا كرا، لَيـرةش لـة بر طـةي    ( االختصاصات االخرى

ئةمــةش لَيــرةدا زيــادة، ضــونكة تــةخويل كةئــةدرَيت ( ة ومــا اليتعــارض مــع القــوانني النافــذةجملــس احملافظــ
ــيض          ــة ه ــةهاتووة ل ــةقي ن ــةعين وا بةموتَل ــوار، ي ــَي، ض ــةك، دوو، س ــت، ي ــت، دةرز دةكرَي ــةرةمسيا  دةدرَي ب

 .جَيطايةك، بؤية داوا ئةكةم، ئةو بر طةية، ئيلغا بكرَيتةوة، زؤر سوثاس
 (:كةمال كةركووكي. د) عبداهللبةر َيز حممد قادر 

 .كاك دلَير، رةرموو

 :بةر َيز دلَير حممد شريف
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ثَيشـنيارةكةم ئةوةيـة، لةطـةَل سـةرؤكي مةجلسـي حمـةلي جَيطرَيكـي هـةبَيت، يـةعين نـائبَيكي هـةبَيت،            
يةكَيكيان ئةبَيت بة سةرؤك، كـة  ضونكة بةتةنها بةر اسس ئةوة حاَلةتَيك دروست ئةكا ، لةو حةو  كةسة، 

بوو بةسةرؤكين، نةوعَيك لة حاَلةتي ئينيترادي و حور يةتي تَيدا دروسـت ئـةبَيت، باشـرتة كـةوا جَيطرَيكـي      
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هةبَيت، مةجلسةكة هـةَلي بـذَيرَيت و لةطةَليـدا بَيـت، بـةر اي مـن ئـةوة باشـرتة، قاميقـام مـةرج نيـة، لةبـةر             
ةبَيتة صييتةيةكي ئيداري زياتر جياوازة لةطةَل ئةودا، لةطةَل ئةوةشـدا  ئةوةي قاميقام كة تةحويل ئةبَيت، ئ

 .نيم كة لة دةرةوة هةَلبذَيردرَيت، تةنها لةناو ئةجنومةنةكة بَيت باشرتة، زؤر سوثاس
 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك خةليل، رةرموو

 :بةر َيز خليل ابراهيم حممد
 .ةرلةمانبةر َيز سةرؤكي ث

هةندَيك لة موالحةزةكامن وتـران، بـةس يـةك موالحـةزةم مـاوة، لـة بر طـةي يةكـةم، وةكـو هـي ئةجنومـةني            
وةكـو  (ينعقد تلقائيًا يف اليـوم التـالي  ) ئةوة  (يف حالة عدم توجه الدعوى اىل اجمللس)ثارَيزطاكاني لَي بكرَيت، 

 .والحةزةكراوة، زؤر سوثاسئةو صياغةي كةالي برادةرانة، لة ليذنةي قانوني نةرسي م
 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك شَيخ جعيتر، رةرموو

 :معروف مصطفىبةر َيز جعيتر 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةي        ــة بر ط ــةوة، ل ــس بكات ــوانَي دروس ــةردار بت ــاك س ــةر ك ــة، ئةط ــووكم هةي ــيين بض ــةك تَيب ــن ي ــآل م ( 9)وةَل
كــةزؤرترين دةنطــي ) لــة دَيــر ي دووةم ئــةَلَيت ( اميقــام لــة نَيــوان ئةنــداماني ئــةبَيت هةَلبــذاردني ق)ئــةَلَيت

لةدواي ئةوة بنووسـرَيت لـة ئةجنومـةن، ضـونكة لةوانةيـة خـةَلك بزانـَي لـة هةَلبـذاردني          ( بةدةست هَينابَي
) دَيـرةدا، دةرةوة ئةو دوو كةسـة زؤرتـرين دةنطيـان بةدةسـت هَينـاوة، نـةك لـة ئةجنومـةن، كـة ئـةَلَيت لـةو            

ئَيمة لةوة تَيئةطةين، بـةس ئةطـةر   ( كَيرب كَي لة نَيوان ئةو دوو كةسة دةبَي كة زؤرترين دةنطيان وةرطرتووة
بَلَيت لة ئةجنومةن زؤرتـرين دةنطيـان وةرطرتـووة، نـةك لـةدةرةوة، لَيـرةدا ئةطـةر ئـةوةي بـؤ زيـاد بكرَيـت            

 .شتَيكي خراث نية، زؤر سوثاس
 (:كةمال كةركووكي. د) هللبةر َيز حممد قادر عبدا

 .شريين خان، رةرموو

 :بةر َيز شريين عبدالر ن دينؤ
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اسـتغالل األراضـي   )ئان ( مراقبة وتقييم النشاطات الرتبوية)ثَيشنياري منين لةسةر خاَلي نؤيةم و دةيةمة، 
ي تـرين هةيـة، لةقةزاكانـدا كشـتوكاَل و     باشرت واية ئةوانة دةمج بكرَين، ضـونكة ضـةندين دائـرية   (الزراعية

الرقابة على الـدوائر احملليـة ورفعهـا اىل    ) ثةروةردةو تةندروستين هةية، كة هةموويان طرنطن، واي لَي بَيت
 .يةعين ببَيت بةيةك بر طة، زؤر سوثاس(جملس احملافضة

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
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 .سؤزان خان، رةرموو

 :ز سؤزان شهاب نوريبةر َي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

-2-8-2-6-5من نازامن بؤضي ئةم خاآلنة هةمووي لةدواي يةكـةوةن، بةتايبـةتي لـةدواي ضـوارةمةوة، واتـة      
رسـم السياسـة العامـة الدارة    )، ثَينجةم ثـَيم وايـة، باسـي هـةمووي ئـةكا ، واتـة باهـةر ئـةو مبَينَيتـةوة،          10

وإالشـراف علـى الـربامت اخلدميـة     () جهزة  التنفيذيـة  فيهـا وتنظـيم عمليـات االدارة    القضاء والرقابة على اال
مراقبـة وتقيـيم   )و( املوافقـة علـى التصـاميم األساسـية    )ئـيرت بؤضـي تـؤ هاتوويـت    ( العامة لالعمـار يف القضـاء  

وتقــديم )َلَيتئينجــا ئــة( النشــاطات الرتبويــة)ئةمانــة دائــةنَييت، بــؤ لــةناو هةموويانـدا  ( النشـاطات الرتبويــة 
ئةوة بؤ كَي، من ئةمةوَيت لةمة تَيبطةم، ثـةروةردة بـؤ واي لَيبَيـت، هةركةسـَيك هةسـتَيت      (التوصيات بشأنها

دةسس تَي خبا ، بةر اسس ئةوة قـابيلي قبـوَل نيـة، وةزارةتـي ثـةروةردة هةيـة، سياسـةتي ثـةروةردة هةيـة،          
ني كـة هةيـة لـةناو قةزاكانـدا، كـة ئةوانـة هـةَل        خوتةي خؤي هةيـة، ئةيـدا  بةدةسـس بةر َيوةبةرايةتيـةكا    

ئةسنت بةجَيبةجَي كردني و دةسةآلتَيكي زؤريشيان ثَيدراوة، لةبةر ئةوة تكاية ئةم موراقةبةيـة بةتايبـةتي   
هةر حةقة البربَيت، ئةطةر ئةواني تـرين النـةبرَين، ضـونكة هـةموويان باسـي يـةك مـةرهوم        ( 2)لة بر طةي

، باشة بؤ لةناو هةموويدا بةس كشتوكاَل وتةربية، بؤ ئةواني تـر نـةبَيت، ئةطـةر    ئةكةن، موراقةبةو تةنيتيز
ئةواني تر البربَيت و بَيني يةك ر ستةي ثوختة باس لةوة بكا  كة ئيشراف ئةكا  وموراقةبة ئـةكا ، ئَيمـة   

َين ئةجنومةني دائيمةن لةوةي ثَيشووشدا باسي ئةوةمان كردووة، كة ئةبَي ثةير ةوَيكي ناوخؤ بؤ خؤيان دابن
ثارَيزطا، لَيرة لةهيض شوَينَيكدا باسي ثةير ةوي ناوخؤيي ناكا ، ئـةي ئةمانـة لةسـةر ضـي بـر ؤن، ئـةي نـابَي        
خؤيان مولزةم بكةن بة ثةير ةوَيكي ناوخؤ كـة بـؤ خؤيـاني دابر َيـذن؟، بـا تؤزَيـك هـيالك بـنب قةيـدي ضـي           

 .ئةكا ، زؤر سوثاس
 

 (:ةمال كةركووكيك. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .كاك حاكم سامل، رةرموو

 :بةر َيز سامل حممد علي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
نةبَيت، بةس ( األغلبية املطلقة) ئةوة دروست هاتووة، ئةطةر هاتو بة( انتخاب القائمقام )لَيرةدا لة دووةمدا،

ــدا  ــة يةكةم ــس ) ل ــيس اجملل ــةوةمان مو   ( رئ ــي ئ ــَيروان وت ــاك ش ــةوتووة، ك ــةوةي ن ــةس  ئ ــردووة، ب ــة ك عالةج
 ئةطـةر هـاتو  ( رئـيس اجمللـس احمللـي للقضـاء    ) موعالةجة نةكراوة، نة لَيرةو نةلةوَين موعالةجـة نـةكراوة،   

واذا مل حيصل اي من املرشحني على األغلبيـة املطلوبـة يـتم    )نةبوو، يان وةكو قاميقام بَلَين (األغلبية املطلقة)
 . كاك شَيروان وتي موعالةجة كراوة، بةس نةكراوة، سوثاس (التنافس بني احلاصلني على اعلى األصوات

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
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 .سارا خان، رةرموو
 

 :ثريؤ  خضربةر َيز سارا 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

( هـزة  التنفيذيـة  رسم السياسة العامة الدارة القضاء والرقابة على االج: )بةنيسبة  خاَلي ثَينجةم، كة دةَلَيت
هةمووي ئةطرَيتةوة، بـة ثةروةردةشـةوة بـةوةي كةباسـيان كـرد بـؤ        (والرقابة على االجهزة  التنفيذية)ئةو 

ــة        ــي ل ــة، كــة بؤض ــةر ئةوةي ــة لةس ــةي ئَيم ــةآلم تَيبينيةك ــةمووي ئةطرَيتــةوة، ب ــتوكاَل ه ــؤ كش ــداري، ب ئاذةَل
ئةمانـة ئيستسـنا كـراون،    ( دادطـا، زانكـؤ، ثـةميانطا   ) ئةجنومةني ثارَيزطاكاندا لةوَيدا باس لة ئيستسنا كـراوة، 

بةآلم بؤ لةقةزادا ئـةو ئيستيسـناية نيـة، خـؤ لةوَيشـدا ئـةو اليةنانـة هـةموويان هةيـة، ئـةوة ثرسـيارَيكمة،            
( بالتنسيق مع جملـس احملافظـة  )بةنيسبة  خاَلي هةشت، باس لة تةصميمي ئةساسي شارةكان ئةكا ، دةَلَيت

ئةساسي هةموو شارَيكدا، شارةواني  يةتي شارةوانين دةوري هةية، ضونكة لة تةصميميبةر اي ئَيمة سةرؤكا
ئـةوة  (مع جملـس احملافظـة ورئاسـة البلديـة    )  بكرَيت، ر ؤَلي سةرةكي ئةبينَيت، بؤية ئةطةر لَيرةدا ئةوة زياد

يـا كراوةتـةوة، بـة    لةوانةية باشرت بَيت، بةنيسبة  خاَلي حةوتةم، كةباس لةوة كرا بؤضي تةربيـة لَيـرةدا ج  
ــة  ــووني ئَيم ــة  )  بؤض ــاطات الرتبوي ــيم النش ــة وتق ــاالكية    ( مراقب ــةس ض ــة، ب ــان ني ــةموو بوارةك ــس ه مةبةس

ثةروةردةييةكانة، وةكو ريستي اَلي وةرزشي، وةكو هونةري، ئةو ثَيشـانطايانةي كـة لـة قـةزاكان ئةكرَينـةوة،      
ت، هةرضةندة ئَيستا لةو طؤر انكارييانةي كةلـة  زؤرجار بةسةرثةرشس ر استةوخؤي قاميقام وئةواني تر ئةبَي

ياساي تازةي ثةروةردةدا كرا، دةكرَي ئةوةش البربَيت، ضونكة لةو ياسا نوَييـةدا، بةر َيوةبةرايـةتي ثـةروةردة    
بؤية جاران لة بؤشايي نةبووني بةر َيوةبةرايـةتي ثـةروةردة بـوو لـةو شـوَينانةدا،       لةهةموو قةزاكاندا هةية،

تي اآلنة بةسةرثةرشس قاميقام ئةكران، بةآلم ئَيستا ئةكرَيت، مـادام بةر َيوةبةرايـةتي ثـةروةردة    كة ئةو ريس
 .لةهةموو قةزاكان هةية، ئةطةر نةبَيت ئةوة ئةو خاَلة دةبَيت، زؤر سوثاس

 
 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .دكتؤر ناصح، رةرموو

 :رمضانناصح غيتور . بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من هةر لةخاَلي يةكةوة بةر اسس كةباسي هةَلبـذاردني ئةجنومـةن ئـةكرَيت، كـة كـَي بانطةشـةي بـؤ ئـةكا ،         
من ثَيم وايـة، باشـرتة كـة ثارَيزطـار بَيـت، نـةك قاميقـام، ضـونكة بؤخؤيـان          ( بدعوة من القاميقام) نووسراوة

ثارَيزطــار بانطةشــة بكــا  بــؤ ئــةوةي كــةوا ئــةو كؤبوونةوةيــة   دوايــي قاميقــام هةَلئةبــذَيرن، ئةطــةر بكرَيــت
بكرَيـت، من ثَيم واية ئةمةيان باشرت ئةبَيت، بةنيسبة  ئةو خاآلنةي كـة سـؤزان خـان باسـي كـرد، ريعلـةن       

رســم : )منــين ر ةئــيم لةطــةَل ئةوةدايــة، ثَيــنج و شــةش مبَينَيتــةوةو تَيكــةَل بكرَيــت، بــةم شــَيوةي لــَي بَيــت
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امة الدارة القضاء والرقابة على االجهزة التنفيذيـة فيهـا وتنظـيم عمليـات االدارة واالشـراف علـى       السياسة الع
يـةعين لةسـةر   ( الربامت اخلدمية العامـة لالعمـار يف القضـاء وتقـديم املالحظـات والتوصـيات اىل احملـافظ بهـا        

ثارَيزطـاري ئـةكا ، مـن ثـَيم     ئةمانة هةمووي، ئاراستةي كَيي ئةكا ، ئةطـةر تَيبينيـةكي هـةبَيت، ئاراسـتةي     
زيادة وةكو ضؤن لـةهي ثارَيزطاكانـدا المـان بـرد، بؤيـة ثَيويسـت ناكـا ،        ( 11)واية ئةمةيان دروستة، خاَلي 

 .زؤر سوثاس
 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك عبدالر ن، رةرموو

 :رضابةر َيز عبدالر ن ا د 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ية كة باسي كشتوكاَل ئةكا ، ئةوة بكرَيـت بةثةرةثَيـداني كـةرتي كشـتوكاَل     (10)تَيبينيةكةم لةسةر بر طةي
بةهـةردوو بةشــي ر وةكـي وئاذةَليــةوة، كـة دةبَيتــة ثَيناســةيةكي سـةرةكي، تةئيــدي ئـةو ثَيشــنيارةي ســؤزان      

اتة لـةكاري سـةرةكي ئةجنومةنـدا،    خانين ئةكةم، كة بر ياردان لةسةر ثةير ةوي ناوخؤ، كة ئةمة لة ئةولةوي
 .زؤر سوثاس

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .كاك عادل، رةرموو

 :بةر َيز عادل حممد امني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وة، هةَلبذاردني قاميقام، يةعين باش واية، هةَلبذاردني قاميقام لـةدةرةوةي  (9)من تَيبينيةكم لةسةر بر طةي
ــ ــي و          ئ ــاراتي سياس ــة ئيعتيب ــذاردن ر ةنط ــة هةَلب ــةزانن، ل ــان ئ ــؤ خؤت ــونكة ب ــةبَيت، ض ــةش ه ةو ئةجنومةن

كؤمةآليةتي دةور ببينَيت بـؤ ئـةو كةسـانةي كـة خؤيـان ئـةثاَلَيون بـؤ ئـةو ئةجنومةنـة، ئيشـي قاميقـامين            
ةن جطـة لـةوةي   ئيشَيكي تةنيتيزيية، ئيشَيكي موتةخةصيصة، ئيشَيكي ئيداريية، يةعين حةق واية ئةجنومـ 

لةناو خؤيدا بؤي هةيـة، قاميقـام هةَلبـذَيرَيت بؤيشـي هـةبَيت لـةدةرةوةي ئةجنومـةن قاميقـام هةَلبـذَيرَيت،          
ضونكة ئةوة ئيشَيكي ئيداري ورةنية، ر ةنطة لة ئةندامةكاندا ئةو شتانة نـةبَي، هةَلبـذاردن كاريطـةري بـاري     

ئةو ئيختيصاصةي نـةبَيت، سـةبارة  بـة بر طـةي ضـوار      كؤمةآليةتي، سياسي هةية، ر ةنطة كةسانَيك هةبَيت 
اعـدد مشـروع موازنـة الوحـدة     )باسي ئـةوة ئـةكا ، ئامـادة كردنـي ميزانيـة، يـةعين حـةق وايـة، بووترَيـت          

ضـونكة كـة تـؤ ميزانيـة ئامـادة دةكـةيت، ضـةند  ثـارة ثَيويسـتة، ثَيويسـتة           ( االدارية و احلسابات اخلتاميـة 
نــي بكــةيت، كــة ضــةند  ســةرف كــردووة ئــةم ثارةيــة، يــةعين بــؤ ئــةوةي  حســابي خيتاميةكــةش تــؤ ئيعال

ــةم        ــة، ئ ــةق واي ــرد، يــةعين ح ــيان ك ــرادةر باس ــةك، دوو ب ــرم، ي ــةكي ت ــت، تَيبيني ــؤي روون بَي ــةن ب ئةجنوم
ئةجنومةنة دةسةآلتي ئةوةي هةبَيت، مةشاريعي ئينتـاجي لـة قـةزاو ناحيـةكان بةتايبـةتي قـةزاكان ئيقـرار        

خةَلك بكةوَيتة ئيشةوة و بةرهةم هةبَيت، بةتايبـةتي ئـةو شـوَينة دوورانـةي كةئيشـيان      بكا ، بؤ ئةوةي كة
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لَي نية، دوو شس تر كة باسي لَيوة نةكراوة لَيرةدا، رسوم و زةريبةية، يةعين يةكَيك لةسةرضـاوةكاني مـالي   
ميزانيـة بـؤي    ئةم ئةجنومةنة كـةبؤ ئـةوةي بتـوانَي ئيدامـة بةئيشـةكاني بـدا  ثارةيـة، جطـة لـةوةي كةلـة          

دادةندرَيت، حةق واية ئَيمة لَيرةدا ئـةو دةسـةآلتةيان هـةبَيت كـةبتوانَي رـةرزي بـةعزَيك رسـوم بكـةن كـة          
تابعي مةحةلي هةية، هةروةها حةقي ئةوةيان هةبَيت بتوانن ئيقرتاحي هةندَي زةريبـة كـة لةهةنـدَي شـار     

بؤيــة بتــوانن ئيقرتاحــي تةعــديلي ئــةو   زيــاد بَيــت، بــواري ذيــاني خــةَلك يــةعين تــةحامولي ئــةوة نــةكا ،  
زةريبةية بكةن، يان زيادي بكةين يان ئيلغاي بكةن، كةلةوانةية لةشارةكاندا ئاسايي بَيت، بةس لةقةزاكانـدا  

 .ر ةنطة زة ة  بَيت بؤ خةَلك، زؤر سوثاس
 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك شَيخ رتاح، رةرموو

 :عبداهلل نقشبةندي بةر َيز رتاح
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمــة دةنطمــان بــؤ ئــةوةدا، كــة ثارَيزطــار لــةزمين ئةنــداماني ئةجنومــةن بَيــت، بؤيــة ثشــتطريي لــة   : يةكــةم
ر ةئيةكةي كاك دلَير ئةكةم، كة قاميقامين لةزمين مةجلس بَيت، ضونكة ئةطةر لة زمين مـةجلس نـةبَيت،   

َل قانوني ئةجنومةني ثارَيزطاكان، بؤية بةهةموو شَيوةيةك لةطةَل ئةوةدام كة تةعاروز دروست ئةبَيت، لةطة
هةَلبـذاردني ئةجنومـةن وةكـو كـاك دكتـؤر ناصـح وتـي ثشـتطريي لـَي          : قاميقام لةزمين مةجلس بَيـت، دووةم 

 .دةكةم، كة بةدةعوةتي ثارَيزطار بَيت، نةك قاميقام، زؤر سوثاس
 (:مال كةركووكيكة. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .ليذنةي ياسايي ر ةئي جةنابتان، لةسةر موداخةلةي ئةنداماني بةر َيز، كاك سةردار، رةرموو

 :بةر َيز سةردار صباح بوزؤ هةركي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

حةز ئةكةم يةك خاَل ر وون بكةمةوة، بؤ ئةو برادةرانة كةهةنـدَيكيان ثَيشـنياريان هـةبوو، هةنـدَي مهمـا       
رسـم السياسـة   )ختيصا  زياد بكرَيت، بؤ ئةجنومةني مةحةلي قةزا، رةقةرةي ثَينج باسي ئةوة ئـةكا ،  وئي

والرقابة على االجهـزة   () العامة الدارة القضاء والرقابة على االجهزة  التنفيذية  فيها وتنظيم عمليات االدارة
و صالحياتي قاميقام كراوة، زؤر لةو  باسي مهما ( 99)بؤ قاميقامين دَيت، كة دةضينة ماددةي( التنفيذية

ثَيشنيارانةي كةكراوة، لـةزمين صـالحياتي قاميقـام هـاتووة، بؤيـة لَيـرةدا نةنووسـراوة، ئـةوةي كـاك كـةريم           
خؤشم هةمان ر ةئي تؤم هةية، بـةآلم كـةوا دانـراوة بيـانووي ئةوةيـة، كـة       ( من داخل و خارج)باسي ئةكا ، 

و زياتر شةرعي ئـةبَيت، ئـةوةي ثةخشـان خـان باسـي كـرد، بكرَيـت بـة         لةداخل بَيت خةَلك دةنطي بؤ داون 
مهامـاتي، بةر اسـس ئـةوة هـةمووي مهمـا  نيـة، ضـونكة هةنـدَيكي تريـان صـالحياتة، بؤيـة             حمافظةجملس 

تـةنها مهماتةكـةميان نةنووسـيوة، كـاك     ( خيتص اجمللس احمللـي للقضـاء ومـا يلـي    )صيغةيةكي عاممان داوةتَي، 
بــةَلكو ( مراقبــة وتقيــيم النشــاطات الرتبويــة)، نــةوترَيت( 2)ةوة ئــةكا ، ئــةَلَيت لــة بر طــةيبــارزان باســي ئــ
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بةر اســس تــةتبيق نةشــاتاتي تةربــةوي خؤيــان ئةيكــةن، مةســةلةن ض قوتاخبانةكانــة، ض ( تطبيــق) بووترَيــت
ــاودَيري      ــةنها ض ــا  ت ــةوةي مــةجلس دةيك ــةن، ئ ــان دةيك ــة، ئةوانــة بؤخؤي ــة و كولياتــة، ض ثةميانطاكان كردن

سؤزان خانين باسي كرد، توصـيا  لَيـرةدا بـؤ خـؤي     (تقديم توصيا )تةقيمة، ئةوة لَيرةش كةباس ئةكا ، 
نية، بةَلكو تةقدميي دةكا  بؤ هةمان جيهاتي تةربةوي، كاك حممد رةرج باسي ئةوةي كرد، هي دةواجني و 

ذةَليـة، ئـةوةي تريشـي غابـا  ئيزارـة      بةخَيوكردني ماسي و ئةو شتانة، ثَيم واية ئةوانة هةمووي ساماني ئا
لَيرةدا ئةطةر بةراوردي بكـةين،  (رقابة على االجهزة التنفيذية) ئةكرَيت، كاك حممد ررعت جوامبان دايةوة، 

ئــةوة وةآلمــي جــةنابس تَيدايــة، كــاك رةشــاد ئــةَلَيت حــةزيف    ( 99)لةطــةَل صــالحياتي قاميقــام لــة مــاددةي 
أية اختصاصـات اخـرى خيوهلـا ايـاه جملـس      )ا يةك تَيبيين بكرَيت، ئةَلَيتبكرَيت، دةبَي لَيرةد( 11)رةقةرةي 

ممارســة اي ) ئـةوة رـةرقي هةيـة، لةطــةَل ئـةوةي كـة لـة مةجلسـي حمارــةزة باسـي كـراوة، ئـةَلَيت          ( احملافظـة 
لَيرةدا رةرقيان هةيـة، ئـةو صـالحياتانة يـاخود     ( اختصاصات اخرى ينص عليها الدستور او القوانني النافذة

اختصاصاتانة ئةجنومةني ثارَيزطا ئةيداتَي، ئةوة شتَيكي ئاساييةو ئةبَي مبَينَيـت، كـاك دلَيـر ثَيشـنياري      ئةو
ئةوةي كردبوو، كة نائييب هةبَيت، يـةعين وةكـو وةحـدةي قـةزا، وةكـو قاميقـام ثـَيم وانيـة ئـةوة ثؤسـتَيكي           

ةبَيت، ئـةوةي كـاك خليـل باسـي كـرد،      ئةوةندة طةورة بَيت ثَيويسس بة معاون هةبَيت، ثَيويسس بة نائب ه
انتخــاب القاميقــام مــن بــني )شــتَيكي زؤر واردة، ئــةبَي موعالةجــة بكرَيــت، كــاك جعيتــر باســي ئــةوةي كــرد،  

خؤي هةر لةسةرةوة باسي كراوة، كة لةنَيوان ئةنداماني ئةجنومةنة، سؤزان خان، ئـةوةي جـةنابت   ( اعضائه
، ئةوة شتَيكي زؤر باشة، بةر اسس ئةبَي ئةوةي تَيدا بَيت، ئـةو  و كاك عبدالر ن باستان كرد، نزامي داخلي

ثَيشنيارةتان زؤر لةجَيطاي خؤيةتي، ئةوةي تةوصياتين بةر اسس جوامبان دانةوة، توصيا  شتَيكي مـولزةم  
نية، توصيا  ئةدا  بة جيهةتي مةعين جا لةوانةية ثَيـي وةرطـرن و لةوانةشـة وةري نـةطرن، ئـةوةي سـارا       

رةرقي هةية لةطةَل مةجلسي حمارـةزة، لـة مةجلسـي حمارـةزة نووسـراوة      ( اجهزة تنفيذية)ي كرد، خان باس
لةبةر ئـةوةي هـةيئاتي تةنيتيزيـة، واتـة ئـةجهيزة نيـة، ئـةوةي دكتـؤر ناصـح          ( عدا احملاكم وحرس االقليم)

ة، بةآلم لَيـرةدا  تةوحيد بكرَيت، بةر اسس ئةوة ئةكرَيت، ضونكة وةكو صياغةي( 6_5)باسي كرد، كة بر طةي
كةضـي  ( والرقابة على االجهـزة التنفيذيـة  )ئةكا ، ( رسم السياسة)بر َيك جياوازي تَيدا هةية، ثَينجةم باسي 

ئةطةر تةوحيدين بكرَيت ئةوة هةر ئةبَيـت و ئيشـكالي تَيـدا   ( االشراف على الربامت اخلدمية() 6)رةقةرةي
 .نية

 
 (:ركووكيكةمال كة. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل

ليذنةي ياسايي و ناوخؤ، ئةوةي تةئيدي ئةكةن لـة موقتةرةحـةكاني ئـةو بةر َيزانـة، بيخةنـة اليةكـةوة كـة        
 .دوايي تةصويس لةسةر ئةدةين، كاك شَيروان، رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ارةتي ثَينـةدابَي، ئـةوةي كـة كـاك سـامل ئيشـارةتي ثَيـدا        دوو خاَل ماوة ر ةنطة براي بةر َيزم كاك سةردار ئيش
ئـةوة بةشـَيوةيةكي   ( رسم السياسـة العامـة الدارة القضـاء   )ئةوي ترين سؤزان خان بوو، بةنيسبة  ثَينجةم، 

عام هاتووة، بؤ هةموو اجهيزةي تةنيتيزية، ئةوة ر استة، بـةآلم بـؤ ثـةروةردةو كشـتوكاَل تةخصـيص كـراوة،       
سؤزان خان بوو وابزامن حةقي خؤشيةتي ئةو ثرسـيارة بكـا ، ئَيمـة لةطـةَل ئةجنومـةني      ئةوة ثرسيارةكةي 

ثارَيزطا بزةبت ئةو مةوزوعةمان باسكرد، ومتان ئةبَي سياسـةتةكة، سياسـةتَيكي عـام بَيـت، خـؤ كشـتوكاَل و       
ةر زكـري  تةربيةش لةزمين ئةوانةو ضي تَيداية، بة تةخصيص زكري بكةين، جوابيان ئةوة بوو وتيان، ئةطـ 

بكــةين بةنيســبة  قــةزا خصوصــيةتي خــؤي هةيــة، بةنســبة  كشــتوكال و ثــةروةردة، بؤيــة ئَيمــة زةقمــان  
كردؤتــةوة و ئةهةميــةتي تايبــةتيمان داوةتــَي، بةنيســبة  ئــةوةي كــاك ســامل، كــة دةَلَيــت لــة هةَلبــذاردني    

بةر َيزم كاك ررسة  ئـةو   ئةجنومةن ئةوة موعالةجة نةكرا، بةآلم خؤي مةبدةئةكة مةبدةئَيكي عامة، براي
رةقةرةي بؤ ئَيمة ر ةوانة كردووة، ئةطةر بكرَيـت دةتـوانني يةكـةم لـة بيدايـةتي رةقةرةكـة داخلـي بكـةين،         

ويف حالـة عـدم فـوز املرشــح باالغلبيـة املطلوبـة يعـاد االنتخـاب بــني املرشـحني احلـائيزين علـى اكثــر           ) بَلـَيني 
ةوة ئيمكان هةيـة لـة ئـاخري رةقةرةكـةي ئيزارـة بكـةين، بـةآلم        ئ(االصوات ويفوز منهما من حيوز باالغلبية

 .خؤي مةبدةئَيكي عاميشة و هةرواشي لَي دَيت

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .تكاية ئَيستا ئةو رةقةرةية ضؤني لَيهاتووة بيخوَيننةوة، رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة

انتخاب رئيس اجمللس احمللي للقضاء من بني اعضائه باألغلبيـة املطلقـة لعـدد األعضـاء يف اول جلسـة يعقـدها       
اجمللس  احمللي بدعوة من القائمقام خالل مخسة عشر يومًا من تأريخ املصادقة على نتائت األنتخابات وتنعقد 

شح باالغلبية املطلوبة يعـاد االنتخـاب بـني املرشـحني     اجللسة برئاسة أكرب األعضاء سنًا، ويف حالة عدم فوز املر
ئةوة بـؤ كؤتـايي ماددةكـة، ئةطـةر ثَيتـان       (احلائيزين على اكثر االصوات ويفوز منهما من حيوز على االغلبية

 .باشة با ئةوة دةنطي لةسةر بدرَيت، سوثاس

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .خوَيننةوة تا بيخةمة دةنطةوة، كاك عوني، رةرمووليذنةي ياسايي تكاية بي

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

انتخاب رئـيس اجمللـس احمللـي للقضـاء مـن بـني اعضـائه باألغلبيـة املطلقـة لعـدد األعضـاء يف اول جلسـة             : اواًل
من تأريخ املصادقة على نتائت األنتخابـات   يعقدها اجمللس احمللي بدعوة من القائمقام خالل مخسة عشر يومًا

وتنعقد اجللسة برئاسة أكرب األعضاء سنًا، ويف حالة عدم فـوز املرشـح باالغلبيـة املطلوبـة يعـاد االنتخـاب بـني        
 .املرشحني احلائيزين على اكثر االصوات ويفوز منهما من حيوز على االغلبية
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 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .ببورة كاك دكتؤر ناصح، نوقتةي نيزامي هةية، رةرموو

 :رمضانناصح غيتور . بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ئاماذةم بةوةدا، خاَلي يةكةم مةرروزة حمـارز بَيـت نـةك قاميقـام، ضـونكة قاميقـام هَيشـتا وجـودي نيـة،          
 .سوثاس

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .ةوة نوقتةي نيزامي نية، وةآلميشت درايةوة، كاك شَيروان، رةرموو جارَيكي تر بيخوَينةرةوةئ

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

انتخاب رئـيس اجمللـس احمللـي للقضـاء مـن بـني اعضـائه باألغلبيـة املطلقـة لعـدد األعضـاء يف اول جلسـة             : اواًل
لي بدعوة من القائمقام خالل مخسة عشر يومًا من تأريخ املصادقة على نتائت األنتخابـات  يعقدها اجمللس احمل

وتنعقد اجللسة برئاسة أكرب األعضاء سنًا، ويف حالة عدم فـوز املرشـح باالغلبيـة املطلوبـة يعـاد االنتخـاب بـني        
 .املرشحني احلائيزين على اكثر االصوات ويفوز منهما من حيوز على االغلبية

 (:كةمال كةركووكي. د) َيز حممد قادر عبداهللبةر 
بةر َيزان ئةوة ئةخةمة دةنطةوة كَيي لةطةَلدايـة بادةسـس بَلنـد بكـا  تكايـة؟ رـةرموون كَيـي لةطةَلـدا نيـة؟          
ــةو         ــايي ئ ــةي ياس ــة، ليذن ــر تكاي ــةرةي دوات ــؤ رةق ــة، ب ــدا ني ــي لةطةَل ــَي كةس ــريا، س ــط وةرط ــةي دةن بةزؤرين

لةسةر كرد تةعديل بكـرَين، تكايـة رةقـةرة، رةقـةرة بيخوَيننـةوة تـا بيخةينـة         رةقةرانةي كةوا ئيتييتاقتان
 دةنطةوة، دةيةم كة موقتةرةحَيك هةبوو، كة غابا  ئيزارة بكرَيت، تكاية صياغةي بكةن و بيخوَيننةوة، 

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وَل كران، ئَيستا صياغةكانيان ئةخوَينمةوة، سةبارة  بة رةقةرةي ئةو موالحةزانةي كةوا ئيسارة كران و قب
مراقبة وتقييم النشاطات الرتبوية والصـحية يف حـدود القضـاء وتقـديم التوصـيات بشـأنها عـرب        : تاسعًا)نؤيةم

مراقبة تنظيم استغالل األراضي العامة ضمن الرقعة اجلغرافية للقضاء والعمل على : عاشرًا() جملس احملافظة
وضـع النظـام الـداخلي للمجلـس احمللـي      : حـادي عشـر  .) تطوير الزراعة والري والغابات والثروة احليوانية فيه

 (.للقضاء

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .كاك سةردار رةرموو

 :بةر َيز سةردار صباح بوزؤ هةركي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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بةر اسس لة صالحياتي قاميقام هاتووة، ( إشراف الرمسية على الدوائر) ئةوةي وةآلم دانةوةيةك بؤ سارا خان،
األشراف املباشر على الدوائر الرمسية يف القضاء وموظفيها وتفتيشها باستثناء احملاكم : ثالثًا( )93)لة ماددةي 

عة لوزارة التعليم العالي واجلامعات والكليات واملعاهد التاب  (البيشمةرطة)والوحدات العسكرية  وحرس االقليم 
 . زؤر سوثاس( والبحث العلمي والدوائر ذات االختصاص االحتادي يف االقليم

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .تكاية ئةو موقتةرةحانةي كةوا وةرطريان، يةكة، يةكة بيخوَيننةوة تا بيخةمة دةنطةوة

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي

 :املادة التاسعة

 -:خيتص اجمللس احمللي للقضاء وما يلي

انتخاب رئـيس اجمللـس احمللـي للقضـاء مـن بـني اعضـائه باألغلبيـة املطلقـة لعـدد األعضـاء يف اول جلسـة             : اواًل
األنتخابـات   يعقدها اجمللس احمللي بدعوة من القائمقام خالل مخسة عشر يومًا من تأريخ املصادقة على نتائت

وتنعقد اجللسة برئاسة أكرب األعضاء سنًا، ويف حالة عدم فـوز املرشـح باالغلبيـة املطلوبـة يعـاد االنتخـاب بـني        
 .املرشحني احلائيزين على اكثر االصوات ويفوز منهما من حيوز على االغلبية

ذا مل حيصل اي من املرشحني على انتخاب القائمقام من بني اعضائه وباألغلبية املطلقة لعدد األعضاء وا: ثانيًا
 .األغلبية املطلوبة يتم التنافس بني احلاصلني على اعلى األصوات ويعد فائزًا من  حيصل على اكثرية األصوات

ثلثـي عـدد اعضـائه يف حالـة حتقـق احـد       9/3اقالة رئيس اجمللس احمللـي للقضـاء او القائمقـام بأغلبيـة     : ثالثًا
 .من هذا القانون( ثانيًا/)سادسةاالسباب الواردة يف املادة ال

 .اعداد مشروع موازنة للقضاء واملوافقة على خطع املوازنة للدوائر التابعة له واحالته اىل احملافظ: رابعًا

 .رسم السياسة العامة الدارة القضاء والرقابة على االجهزة  التنفيذية  فيها وتنظيم عمليات االدارة: خامسًا

 .ربامت اخلدمية العامة لألعمار يف القضاءاالشراف على ال: سادسًا

ابداء التعـاون والتنسـيق واملشـورة مـع اجملـالس احملليـة للنـواحي ومـا يضـمن حتقيـق التـوازن واملصـلحة             : سابعًا
 .العامة

املوافقة على التصاميم األساسية يف القضاء بالتنسيق مع جملس احملافظة وضمن املخطع العـام حلكومـة   : ثامنًا
 .األقليم

مراقبة وتقييم النشاطات الرتبوية والصحية يف حدود القضـاء وتقـديم التوصـيات بشـأنها عـرب جملـس       : تاسعًا
 .احملافظة

مراقبة تنظيم استغالل األراضي العامة ضمن الرقعة اجلغرافية للقضاء والعمـل علـى تطـوير الزراعـة     : عاشرًا
 .والغابات  والري والثروة احليوانية فيه

 .ختصاصات اخرى خيوهلا اياه جملس احملافظة وما اليتعارض مع القوانني النافذةأية ا: حادي عشر
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 .وضع النظام الداخلي لعمل اجمللس احمللي للقضاء: ثانية عشر

بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان، جطة لةوةش ئةوةي لـة ثارَيزطـا زيادمـان كـرد، كـة كـاك خـةليل ئيشـارةتي ثَيـدا،          
بةنيســبة  ( ويف حالــة عــدم دعــوه لالنعقــاد)غةية دايدةر َيذينــةوة، بةنيســبة  رةقــةرةي يةكــةم، بــةو صــيا

ئةطــةر ئةوانــة بَلَييــت وةكــو ضــؤن  ...( 6مــن يــوم ( 19)جيتمــع اجمللــس تلقائــا  يف الســاعة ) مةجلســي قــةزا 
مةجلسي حمارةزةمان دار شتووة بةهةمان شَيوة بؤ مةجلسـي قـةزاش لةهـةمان مـاددة داي دةر َيذينـةوة، زؤر      

 .سوثاس
 :ر َيز سةردار صباح بوزؤ هةركيبة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثرسيارَيك هاتووة، لةاليةن دكتؤر ناصح، دةَلَيت بؤ ثارَيزطار داواي عةقدي جةلسة ناكـا ، ئـةوةي مةجلسـي    
قةزا، لَيرةدا دوو شت هةية، مةجلسي ثارَيزطا، ثارَيزطار داواي ئةكا ، بـةس ثارَيزطـاري كـؤن، هـي مةجلسـي      

ميقام داواي ئةكا ، بةس قاميقامي كؤن، نةك هي نـوَي، مةجلسـي ناحيـةش بةهـةمان شـَيوة، ئةطـةر       قةزا قا
بَيت و ئَيمة ئةو صالحيةتة بدةين بـة ثارَيزطـار، واتـة هـةم ثارَيزطـار خـؤي ئينعيقـادي جةلسـة ئـةكا  بـؤ           

تا  هةيـة لـةالي   ئةجنومةني ثارَيزطاو هةم بؤ قةزاش خؤي داواي ئةكا ، يةعين جؤرَيك لـة تـةركيزي سـولَ   
ثارَيزطار، لةوانةية ببَيتة مايةي ئةوةي ئةو جةلسةش تاخري بَيت، بؤية ثَيمان باشة هةر لةالي خؤيان بَيت، 

 .واتة قاميقامي كؤن هةر خؤي لة مةجلس داوا بكا  كة كؤبوونةوة بكرَيت، زؤر سوثاس
 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .اية دووبارة بيخوَيننةوة تا بيخةينة دةنطةوة، كاك ئارَيز، نوقتةي نيزامي هةية، رةرمووكاك شَيروان، تك

 :بةر َيز ئارَيز عبداهلل ا د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةَلآلهي سةرؤكي ثةرلـةمان، نةمـديوة، لـةهيض ثةرلـةمانَيكي تـري ئـةم دونيايـة بـةو شـَيوةية موناقةشـةي           
ذنة تايبةمتةندةكان، يان رراكسيؤنةكان ر ةئيان هةبَيت و لةسةر خاَلَيك بيدةن، ياساكان بكرَيت، خؤي يان لي

ئةطينا هةر ياسايةك بَيت و ئةوةندة رؤذ ثَيوةي خةريك بني، بةر اسـس نةقـة  كؤتـايي دَيـت، نـة دةطةينـة       
 .زؤر سوثاس. كؤتاييةكي باشين، بؤية حةقة ئةو مةسةلةية برب َينيتةوة و تةنزيم بكرَيت

 (:كةمال كةركووكي. د) ز حممد قادر عبداهللبةر َي
ســوثاس، زؤر نيزامــي بــوو، لــةجَيطاي خؤشــي بــوو، كــاك عــوني بيخوينــةوة بــؤ ئــةوةي بيخةينــة دةنطــةوة،   

 .رةرموو

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةكاني تري       خوَينـدةوة، ثَيـي   بةس رةقةرةي يةكةم دةخوَينمةوة، لةبةر ئةوةي كاك شَيروان رةقةر     
 .ناوَيت دووبارةي بكةينةوة
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انتخاب رئيس اجمللس احمللـي للقضـاء مـن بـني اعضـائه باألغلبيـة املطلقـة لعـدد األعضـاء يف اول جلسـة           : اواًل 
يعقدها اجمللس احمللي بدعوة من القائمقام خالل مخسة عشر يومًا من تأريخ املصادقة على نتائت األنتخابـات  

مـن تـأريخ املصـادقة    16يف حالة عدم الدعوة ينعقد اجمللس تلقائيًا يف الساعة الثانية عشـر ظهـرًا مـن اليـوم     و
على نتائت انتخابات وينعقد اجللسة برئاسة أكرب األعضاء سنًا ويف حالة عـدم فـوز املرشـح باالغلبيـة املطلوبـة      

 .ز منهما من حيوز على االغلبيةيعاد االنتخاب بني املرشحني احلائزين على أكثر االصوات ويفو
 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل

ئةوةي ئَيستا ليذنةي ياسايي خوَينديةوة، دةخيةينة دةنطةوة، كَيـي لةطةَلدايـة بادةسـس بَلنـد بكـا  تكايـة؟،       
 .باشة ليذنةي ياسايي ر ةئيتان

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة

 .هيض موشكيلة نية، دةيكةينة رةقةرةي دووةم و دةنطي لةسةر دةدةين، بةنيسبة  ئةو ئيزارةي كةكراوة

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
ئَيستا بةو شَيوةي كة ليذنةي ياسايي خوَينديـةوة، ئـةوةي دةنطـي لةسـةر درابـوو، جيـا ئةكرَيتـةوة، ئـةواني         

 .ةوة دةخرَينة دةنطةوةترين كة خوَينران

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ويف حالة عدم فوز املرشح باالغلبية املطلوبة يعاد االنتخاب بني املرشحني احلائزين على أكثر االصوات ويفوز 
 .منهما من حيوز على االغلبية

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
نةي ياسايي ئةوة دةنطمان داوة لةسةري، بةس هةَلةي تَيدا بوو، بؤيـة ئـةو رةقةرةيـة لـةجَيطاي دابنـَين،      ليذ

 .كاك سةردار، رةرموو
 :بةر َيز سةردار صباح بوزؤ هةركي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

قـةرةي  رةقةرةي يةكةم دةنطي لةسةر درا، بؤية ئةو ئيزارـةي كـة كـاك خـةليل باسـي كـرد، دةيكـةين بـة رة        
 :دووةم، دةخوَينرَيتةوة بةم شَيوةية

ويف حالة عدم فوز املرشح باالغلبية املطلوبة يعاد االنتخاب بني املرشحني احلائزين على أكثر االصوات ويفوز  
 .تةسةلسولي رةقةرةكاني ترين لةطةَل ئةوةدا دةطؤر درَيت، سوثاس. منهما من حيوز على االغلبية

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
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تكاية بؤ ئةوةي سةر لة ئَيوةش نةشَيوَينني، رةقةرة، رةقةرة دَيني دةنطي لةسةر دةدةيـن، رةقـةرةي يةكـةم    
دةنطي بؤ دراوةو قبوَل كرا، ئةضينة رةقةرةي دووةم، دوايي رةقةرة رةقةرة وةرنـة خـوارةوة، رـةرموو كـاك     

 .عةوني
 

 

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز
 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

 :رةقةرةي دووةم بةو شَيوةية كة دةخيوَينمةوة

مـن تـأريخ    16يف حالة عـدم الـدعوة ينعقـد اجمللـس تلقائيـًا يف السـاعة الثانيـة عشـر ظهـرًا مـن اليـوم            : ثانيًا
 .املصادقة على نتائت االنتخابات وينعقد اجللسة برئاسة أكرب األعضاء سنًا

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
بةر َيزان ئَيستا وازح بوو لةالتان، ئَيستا كَيي لةطةَلداية بادةسس بَلنـد بكـا  تكايـة؟ رـةرموون كَيـي لةطةَلـدا       

 .نية؟ بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، تةنها يةك كةسي لةطةَلدا نية، بؤ ماددةي دواتر تكاية

 :بةر َيز ئاخر مجال انور
 .انبةر َيز سةرؤكي ثةرلةم

 :ماددةي دةيةم
لة بارَيكدا كـة نـاكؤكي كةوتـة نَيـوان بر يارةكـاني ئةجنومـةني خؤجَييـةتي قـةزا و بر يارةكـاني ئةجنومـةني           
ــرياوة      ــارةي وةرطـ ــةو بر يـ ــةر ئـ ــان، ئةطـ ــةوةي دواييـ ــة ئـ ــةوا ئةولةوييـــة  دةدرَيتـ ــا، ئـ ــةتي ثارَيزطـ خؤجَييـ

 .ثةيوةنديداربَي بة هةموو ثارَيزطاكةوة
 :ال سعيد بزازبةر َيز عوني كم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة العاشرة

يف حالة التعارض بني قرارات اجمللس احمللي للقضاء وقرارات جملـس احملافظـة تكـون االولويـة لألخـري اذا كـان       
 .القرار املتخذ متعلقًا بعموم احملافظة

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .ةوَيت لةسةر ئةو ماددةية قسة بكا ؟، تكاية ناوتان ئةنووسم، دكتؤر ناصح، رةرمووبةر َيزان كَي ئةي

 :رمضانناصح غيتور . بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لَيرةدا باسي ئةو بر يارانة ئةكا ، كة ئةطةر لة ثارَيزطاوة بَيت، بؤ هةموو ثارَيزطا بَيـت، ئةولةويـة    : يةكةم
ةطةر ئةو قةرارةي مةجلسـي قـةزا وةري ئـةطرَيت، تايبةتـة تـةنها بةخؤيـةوة، ئـةو        بةوة دةدرَيت، ئةي خؤ ئ

وةختة كام قةرار ئةبَيت، وةكو ئةوةي قةرارَيك هةبَيت تايبة  بَيـت بـةخؤي، يـةكَيكي تـرين هـةبَيت هـي       
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ؤ تةوصـيا  لـةدةزطاي بضـووكةوة بـ    : ثارَيزطا نزيك بَيت لةوةوة، ئةو وةختـة كاميـان رـةرز ئـةكرَيت، دووةم    
دةزطاي طةورة ناية ، تةوصيا  عادةتةن لةسةرةوة بؤ خوارةوة دَيت، ئةوانةي لـةخوارةوة تَيبينيـان هةيـة،    
ثَيي ئةَلَين موقتةرةحاتي هةية، لةطةَل هةندَي تَيبينيدا كـة هةيانـة، بـةآلم تةوصـيا  قـة  لـةخوارةوة بـؤ        

ا نابَيـت،  هةرضـةندة دةنطيشـمان    سةرةوة ناضَيت، ئـةوةي كـة لـة ثـةروةردةدا نووسـراوة ئـةوة قـة  شـس و        
 .لةسةري دا، سوثاس

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .كوَيستان خان، رةرموو

 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

َيك طـوَي  لةسـةر ض ئةساسـ  : لةطةَل ثشتطرييم بؤ بةشـي يةكـةمي ثَيشـنيارةكةي دكتـؤر ناصـح، دووةم     : يةكةم
ئةدرَيت بة هي دووةم، كَي ئةَلَيت بر يارةكةي قةزا راست تر نية، يان لةبةرذةوةندي ثارَيزطا نية، يةعين بـؤ  

 .يةكسةر بدرَيت بة ثارَيزطا، لةسةر ض ئةساسَيك، سوثاس
 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .كاك سامل، رةرموو

 :بةر َيز سامل حممد علي
 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي

بةر ةئي من ئةم ماددةية هةر زيادةية، ضونكة مةجلسي مةحةلي صـالحياتي نيـة شـت بنَيرَيـت بـؤ بـةردةم       
 .ثارَيزطا، بؤية هةر زيادةية، سوثاس

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .شريين خان، رةرموو

 :بةر َيز شريين عبدالر ن دينؤ
 .ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي

منين هةر تةئيدي كوَيستان خان و كاك حاكم سامل ئةكـةم، لَيـرةدا تةحصـيل حاصـلة، بؤيـة داعـي ناكـا ،        
 .قةرارا  زياتر بؤ مةجلسي حمارةزة ئةطةر َيتةوة، سوثاس

 
 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك جوتيار، رةرموو

 (:جوتيار)بةر َيز كريم جميد شريف
 .ةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانب
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ئةطةر ناكؤكيةك لـةنَيوان ئةجنومـةني قـةزاو ئةجنومـةني ثارَيزطـا روويـدا، بـةآلم تايبـة  بـوو بـة قةزاكـة،            
يةعين بة ثارَيزطاكةوة ثةيوةست نةبوو ناكؤكيةكة، ئايا ئةو كاتة ئةولةويـة  دةدرَيـت بـة كاميـان؟، بـةر اي      

ر نــاكؤكي دروســت ئــةبَيت، ئةجنومــةني قــةزا بةرذةوةنــدي مــن حةقــة بــدرَيت بةقةزاكــة، ضــونكة هةنــدَيجا
قةزاكةي خؤيان ئةزانن، نةك ئةجنومـةني ثارَيزطـا، لَيـرةش كـة ئةولةويـة  ئـةدرَيت بـة ثارَيزطـا، جـاري وا          
ــة          ــن بؤي ــةر اي م ــة، ب ــةي تَيداي ــؤي ثارَيزطاك ــدي ك ــةآلم بةرذةوةن ــةدرَيت، ب ــك ئ ــةك بر يارَي ــة قةزاي ــة ل هةي

ثارَيزطا، بةآلم ئةطةر كَيشةكة لةنَيوان قةزاو ثارَيزطادا بـوو، تايبـةتين بـوو بةيـةك      ئةولةوية  ئةدرَيت بة
ــة        ــوو، حةق ــةزا ب ــةنها ق ــةس ت ــةكؤي ثارَيزطــاوة، ب ــةبوو ب ــدي ن ــة كَيشــةكة ثةيوةن ــراو، وات ــاري ك قــةزاي دي

زؤر  ئةولةوية  بدرَيت بةو قةزاية، كة كَيشـةكةي تايبةتـة بـةخؤي و بةرذةوةنـدي خؤشـيان بـاش ئـةزانن،       
 .سوثاس

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .كاك حممد رةرةج، رةرموو

 :بةر َيز حممد ررج ا د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةَلآل من هةر بةزيادي ئةزامن ئةم ماددةية، يةعين ئاَلؤزييةك دروست ئةكا ، وةكو شةر َيك دروسـت ئـةكا    
ت، ئيشةكان وةكو خؤي ئةر وا  هةر كةسةو لةمـةجالي ئيشـي خـؤي كـاري     دائيمةن، خؤي ئةطةر ئةمة نةبَي

خؤي ئةكا ، بةس كة تؤ ئةمة دائةنَييت ئةم حاَلةتة دروست ئةبَيت، لةبةر ئةوة من هةر بةزيادي ئـةزامن،  
 .سوثاس

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .ةنةوة، رةرموو كاك شَيروانتكاية ليذنةي ياسايي وةآلمي ئةو بةر َيزانة بد

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر اسس ئةوةي ئَيمة لَيي تَيدةطةين لةو ماددةية بةو شَيوةية، قةراراتي مةجلسي قةزا، لـة حـدودي   : يةكةم
  هةيـة، كـة ثارَيزطـا    هةنـدَيك قـةرارا  : قةزا، حةقَيكي تايبةتي خؤيةتي دةيدا  و الم و جيمـي نيـة، دووةم  

ئةيدا  مشوليـة، ثارَيزطـاش ئةطرَيتـةوة، قـةزاش ئةطرَيتـةوة، ناحيـةش ئةطرَيتـةوة، لَيـرةدا ئةولةويـة  بـؤ           
بر يارةكةي ثارَيزطاية، بةآلم بةنيسبة  كاري تايبـة  بـة قـةزا، قـةراراتي مةجلسـي حمـةلي قـةزا، لـة زمـين          

 .لَي تَيئةطةين، سوثاسحدودةكةي خؤي جَيبةجَي ئةكرَيت، بؤية ئَيمة واي 
 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل

بةر َيزان هـةر وةك تـةوزحيَيك بـؤ ئـةو خاَلـة لةبةغـداد، لةدةسـتووري عَيـراق ماددةيـةكمان هةيـة، خـيالف            
 لةبةيين هةرَيم و ئيتيحاد ببَيت، بؤ هةرَيم ئةبَيت، ئةطةر ئيشةكة موختة  بَيت بة هـةرَيم، جـا ئـةمين   

يف حالـة التعـارض بـني    ) ، ئةطةر ئيشةكة موختة  بَيت، بؤية من ثَيشنيار ئةكةم ئةوةي بؤ ئيزارة بكرَيت
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تكـون  )ئينجـا بل ـَيني   ( قرارات اجمللس احمللي للقضاء وقرارات جملس احملافظة اخلالفات  تصة بشـؤن القضـاء  
 .ليذنةي ياسايي رةرموو ر ةئيتان ،(االولوية لألخري اذا كان القرار املتخذ متعلقًا بعموم احملافظة

 
 

 

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةطةر مـةرهومي موخالةرـةي ئـةو ماددةيـة وةربطـرين، بزةبـت بـرا ياسـا ناسـةكان بـاش ئـةزانن، مـةرهومي             
ا خـؤي جَيبـةجَيي   موخالةرة ضية؟، مةرهومي موخالةرةكةي ئةوةية، قةراراتي قةزا، تايبة  بـة قـةزا، قـةز   

ئةكا ، تةنها ئةطةر قةرارَيكي عمومي  هةبوو، ئةو كاتة ثارَيزطا و قةزاش ئةطرَيتةوة، ئـةوةش زؤر وازحـة،   
 .سوثاس

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
ون كَيـي  ئَيستا وةكو خؤي ماددةكة دةخةينة دةنطـةوة، كَيـي لةطةَلدايـة بادةسـس بَلنـد بكـا  تكايـة؟ رـةرمو        

 .لةطةَلدا نية؟، بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، بؤ ماددةي دواتر تكاية

 :بةر َيز ئاخر مجال انور
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 سَييةم ـ ئةجنومةني خؤجَييةتي ناحيةو تايبةمتةندييةكاني
 :ماددةي يازدةم

ئةنـدام ثَيكـدَي و بـؤ هـةر     ( 5)ئةجنومةني خؤجَييـةتي ناحيـة لـة رَيطـةي هةَلبذاردنـةوة دادةمـةزرَي و لـة        
هةزاركةسين ئةنـدامَيكي دَيتـة سـةر، بةمـةرجَيك رَيـذةي نوَينةرايـةتي ئـاررة  لـة ئةجنومةنـدا لـة           ( 95)
 .ي ذمارةي ئةنداماني كةمرت نةبَي%(30)

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 اجمللس احمللي للناحية واختصاصاته -ثالثًا

 :احلادية عشرة املادة
اعضـاء ويضـاف الـيهم    ( 5)يشكل اجمللس احمللي للناحية عـن طريـق األنتخابـات العامـة املباشـرة ويتكـون مـن        

مـن  % 30مخس و عشرين الف نسمة على ان ال يقل نسبة لثيل النساء يف اجمللـس عـن   ( 95000)عضو لكل
 .عدد اعضائه

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .رلةمانبةر َيز سةرؤكي ثة
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هـةزار كـةمرت بـوو،    ( 50)ئةو موالحةزانةي كة ئَيمة بةنيسبة  قةزا وةرمانطر ، كة ومتان ئةطةر هاتو لـة  
، واتـة ئةطـةر   (50000)لـةجياتي  (95000)هةمان موالحةزةش لَيرة ر ةضاوي ئةكةين، بةآلم لَيرة ذمارةكة

اتو لـةوة زيـاتر بـوو، ئـيرت هـةر      ئةنـدامي ئـةبَيت، ئـةوي تـر ئةطـةر هـ      ( 5)كـةمرت بـوو، ئـةوة    (95000)لـة  
 .َيك ئةندامَيك زياد ئةكا ، لةناحيةدا، سوثاس(95000)
 

 

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .كَي ئةيةوَيت قسة بكا  لةسةر ئةو ماددةية ناوي ئةنووسم؟، كاك زانا رةرموو

 (:زانا)خضربةر َيز قادرسعيد 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

و موالحـةزةي ئـةخريي كـاك شـَيروان باسـي كـرد، لـة قـةزاش كردمـان و شـتَيكي زيـاد بـوو، ضـونكة هـةر               ئة
زيـاتر  (95000)كةسة، ئةطةر لـة  ( 5)مةرهومي موخالةرةكةي وا ئةطةيةنَيت، ئَيستا ئةَلَيت مةجلسي قةزا 

( 95000)، ئةطةر لـة  كةسَيك زياد دةبَيت، يةعين ئةوة ئيرت ثَيويست ناكا  بَلَيني(95000)بوون، بؤ هةر 
ة، ئةوة ر استة، بؤية ئةو ئيزارـةي لةقـةزا كردمـان بـةخؤي زيـاد بـوو، بـا        ( 5)كةسة، خؤي ( 5)كةمرت بوو، 

 .لَيرة دووبارةي نةكةينةوة، سوثاس
 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .كاك عادل، رةرموو

 :بةر َيز عادل حممد امني
 .ةمانبةر َيز سةرؤكي ثةرل

ئَيمة لة ماددةكةي ثَيشوو، تايبة  بة قةزا قسةمان كرد، نازامن زؤر وازح نةبوو شـتةكان، نار وونيـةكي تَيـدا    
كـراون، يـةعين ناحيـة هةيـة، ذمـارةي      إستيحداة بوو، ئَيمة لةكوردستان كؤمةَلَيك ناحيةمان هةية، كة تازة 

ــتواني  ــة( 30000)كةســـة، ناحيـــةش هةيـــة،  ( 3000)دانيشـ ــانزاني  كةســـة، يـ عين بـــرادةران ثَيشـــرت وايـ
ئةمانةوَيت عـةدةدي قـةزاكاني كوردسـتان ديـاري بكرَيـت، قـةزاو ناحيـةي خـؤي هةيـة و وةحـدةي ئيـداري            

( 1000)هةية، دروستة موشكيلةيةكمان نية، ئَيمـة ئـةَلَيني هـةر ناحيةيـةك كـةناوي ناحيـة بَيـت، ئةطـةر         
الةتيةكة لةكوَيدا دروست ئةبَيت، ئـةَلَيت لـةثاش ئـةوة    ئةندامي هةية، ناعةد( 5)بَيت، ( 30000)بَيت يان 

كةس، ئينجا بؤي هةية ئةندامَيكي تر زياد بكا ، ئةطةر من غةَلة  تَيطةشتووم (95000)ئةبَيت ببَيت بة 
كةس (95000)ئةوة تةوزيح بكةن، نةك ذمارةي دانيشتوان، ذمارةي دانيشتواني ئةو ناحيةية دواي ئةوةي 

سـاَلة ناحيةيـة تائَيسـتا ذمـارةي     (20)ئةندامي بؤ زياد ئةكرَيت، ناحية هةية نزيكةي( 1)بَيتة سةري ئينجا
 .كةسة، سوثاس(10000)دانيشتوانةكةي

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .كاك بارزان، رةرموو
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 :بةر َِِيز بارزان حممد قادر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كـةس،  ( 90000)، مـن لةدةربةنـدخيامن بـةالدَي و قـةزاو ناحيةيـةوة، ناطاتـة      وةَلآلهي منين نـازامن : يةكةم
( 5)و لـة ( 2)لـة  % 30ئةطةر زياتر بَيت قةيناكة، بةآلم لـة  % 30باشة ئةمة ضؤن دانراوة، بةس نيسبةي لة

) ئـةَلَيت ( 9)لـة بر طـةي  ( 13)ئةمةش خياليف دةستوورة، لـة دةسـتووردا لـةماددةي    : ضؤن دةرئةكةن، دووةم
عَيراقيـةكان لةبـةردةم   ) ئـةَلَيت ( 19)لةماددةي( بَي هيض ياسايةك دابندرَيت بةثَيضةوانةي ئةم دةستوورةنا

% 30مـان دانـاوة، بؤيـة لـة     % 30نازامن لةبةر ئةوةي ثَيمان بَلـَين ئَيـوة مـؤدَيرنن، ئـةم لـة      ( ياسادا يةكسانن
 .سوثاسلةضيةوة هاتووة؟، مادام ئَيمة لةبةردةم قانوندا يةكسانني، زؤر 

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
ئـةوةش  % 30ئةم ثةرلةمانة، لةياساي خؤي بؤ ئاررةتان لة هةَلبذاردنيان بؤ ثةرلـةمان، دةنطـي داوة بـؤ لـة     

هاتــة ســةر ئــةماني تــر، ئَيســتا ئةمــة ئةخرَيتــة دةنطــةوة، ئةطــةر ثاَلثشــس دةنطــي جــةنابت هــةبَيت، ئــةوة   
 .دا، زؤر سوثاس بؤ تؤ، ثةخشان خان، نوقتةي نيزامي هةية، رةرموونامَينَيت لَيرة

 :بةر َيز ثةخشان عبداهلل زةنطةنة
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك بارزان وتي، ئةمة خياليف دةستوورة، ئةمة ئةضَيتة ثرؤتؤكؤلةوة، ئةوة خياليف دةستوور نية، سوثاس
 (:كيكةمال كةركوو. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .زؤر سوثاس، ليذنةي ياسايي تكاية جوابتان بؤ ئةو بةر َيزانةي كة قسةيان كرد

 :بةر َيز ئاخر مجال انور
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــة         ــةزا لـ ــة قـ ــوو كـ ــةماددةي ثَيشـ ــانداوة، لـ ــةزامان وا نيشـ ــؤ قـ ــةزا، بـ ــتواني قـ ــارةي دانيشـ ــبة  ذمـ بةنيسـ
ي تـر  (50000)بـؤ سـةرةوة، هـةر    (50000)َيت، لـة  ئةندامي ئةب( 2)كةس، ئةطةر كةمرت بَيت (50000)

ئةنـدامي بـؤ   (5)كـةمرت  ( 95000)ئةندامَيكي تري دَيتة سةر، بةنيسبة  ناحيةشةوة، وةكو ئةو دائـةنَيني  
كـةي تـر، ئةنـدامَيكي دَيتةسـةر، ئـةوة وازحـة بةنيسـبة         (95000)زيادة لـة  (95000)دائةنَيني، بؤ هةر 

 .قةزاو ناحيةكان، سوثاس
 (:كةمال كةركووكي. د) حممد قادر عبداهللبةر َيز 

ئَيستا ئةو ماددةية دةخةينة دةنطةوة، كَيي لةطةَلداية بادةسـس بَلنـد بكـا  تكايـة؟ رـةرموون كَيـي لةطةَلـدا        
 .نية؟، بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، بؤ ماددةي دواتر

 :بةر َيز ئاخر مجال انور
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي دوازدةم
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 :مةني خؤجَييةتي ناحية ئةم تايبةمتةندييانةي خوارةوةي هةيةئةجنو
هةَلبذاردني سـةرؤكي ئةجنومـةن لـة نَيـوان ئةنـداماني بـة زؤرينـةي رةهـا لـة يةكـةم دانيشـتين كـة             : يةكةم

دةيبةسَس لة سـةر بانطهَيشـس بةرَيوةبـةري ناحيـة لـة مـاوةي ثـازدة رؤذ لـة مَيـذووي ر اسـتاندني ئـةجنامس            
 .ان  و دانيشتنةكة بة سةرؤكايةتي بة تةمةنرتين ئةندام دةبَيهةَلبذاردنةك

هةَلبــذاردني بةرَيوةبــةري ناحيــة لــة نَيــوان ئةنــداماني بــة زؤرينــةي رةهــا و، ئةطــةر هــيض لــة            : دووةم
ثاَلَيوراوةكان زؤرينةي ثَيويستيان وةرنةطر ، ئـةوا كَيرب كـَي لـة نَيـوان ئـةو دوو كةسـة دةبـَي كـة بـةرزترين          

 .َيناوة، ئةوةي زياترين دةنط بةدةست بَييَن ئةو بة براوة دادةنرَيدةنطيان ه
ي ذمــارةي  3\9لــة كــارالداني ســةرؤكي ئةجنومــةن يــان بةرَيوةبــةري ناحيــة بــة زؤرينــةي دةنطــي  : ســَييةم

 .ي ئةم ياسايةدا هاتووة (دووةم/ شةشةم)ئةنداماني و لة كاتس هاتنةدي يةكَيك لة هؤيةكاني كة لة ماددةي 
ئامادةكردني بودجةي يةكةي كارطَير ي ناحيةو رةزامةنـديي دةربـر ين لةسـةر ثالنـةكاني بودجـةي      : مضوارة

 .ئةو رةرمانطانةي كة سةر بة ئةوانن و ناردني بؤ ئةجنومةني خؤجَييي قةزا
ضاوديري كردني رَيكخستين بـةكارهَيناني زةوي وزاري طشـس لـة نَيـو رووبـةري جـوطرايف ناحيـةو        : ثَينجةم
 .ن لة ثَيناوي ثةرةثَيداني كشتوكاَل و ئاودَيري و ساماني ئاذةَلي ناويكاركرد
ضاودَيري كردنس رةرمانطـة خؤجَييـةكان و بةرزكردنـةوةي راسـثاردةي ثَيويسـت لـةو بارةيـةوة بـؤ         : شةشةم

 .ئةجنومةني خؤجَييي قةزا
ةنـدي و دةسـتةآلتي تـر    ئةجنومةني ثارَيزطا يان ئةجنومةني خؤجَييةتي قةزا بؤيان هةيـة تايبةمت : حةوتةم

 .بدةن بة ئةجنومةني خؤجَييةتي ناحية بةمةرجَيك ناكؤك نةبن لةطةأل ياسا ثةيرةوكراوةكان دا
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 : املادة الثانية عشرة 

 :خيتص اجمللس احمللي للناحية وما يلى
ائه باألغلبية املطلقة فى أول جلسة يعقدها بدعوة من مدير الناحية انتخاب رئيس اجمللس من بني اعض: اواًل

 .خالل مخسة عشر يومًا من تأريخ املصادقة على نتائت األنتخابات وتنعقد اجللسة برئاسة اكرب األعضاء سنا
غلبيـة  انتخاب مدير الناحية من بني اعضائه باألغلبية املطلقة واذا مل حيصل اي من املرشحني علـى األ : ثانيًا

 .املطلوبة يتم التنافس بني احلاصلني على اعلى األصوات،ويعد فائزًا من حيصل على اكثرية األصوات
ثلثـي عـدد اعضـائه يف حالـة حتقـق احـد         9/3اقالـة رئـيس اجمللـس احمللـي او مـدير الناحيـة بأغلبيـة        :ثالثًا

 .من هذا القانون( ثانيًا/)االسباب الواردة يف املادة السادسة 
اعداد مشروع موازنة الناحيـة واملوافقـة علـى خطـع املوازنـة للـدوائر التابعـة هلـا وإحالتهـا اىل اجمللـس            : رابعًا

 .احمللي للقضاء
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مراقبة تنظيم استغالل األراضي العامة ضمن الرقعة اجلغرافية للناحية والعمل على تطوير الزراعـة  : خامسًا
 . والري والغابات والثروة احليوانية فيها

 .الرقابة على الدوائر احمللية ورفع التوصيات الالزمة بهذا الشان اىل اجمللس احمللي للقضاء: سادسًا
اية اختصاصات اخرى خيوهلا اياه جملس احملافظة او اجمللس احمللي للقضاء وما ال يتعارض مـع القـوانني   : سابعًا

 .النافذة
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، ئةطةر ثَيتـان بـاش   (9و 1)ديارة ئَيمة لة مةجلسي قةزا، بةعزَيك بنةمامان وةرطر ، بةنيسبة  رةقةرةي 
ــيغة           ــةمان ص ــن وبةه ــةر دةدةي ــي لةس ــان دةنط ــةطرين، ثاش ــةزا وةرئ ــي ق ــةماش لةمةجلس ــةمان بن ــت ه بَي

األغلبيــة ) ، بــؤئــةواني تــرين بةنيســبة  موالحــةزاتي ئَيمــة( يةكــةم و دووةم)دايدةر َيذينــةوة، بةنيســبة  
لةهــةمان كاتــدا ئيمكــان هةيــة، ( يةكــةم و دووةم)ئيزارــة بكــةين، بــؤ (لعــدد اعضــاءه)ديســان ئــةبَي (املطلقــة

ئةطـةر خاَلَيـك زيـاد    (حةوتـةم )هةروةك بةر َيزان ئيشارةتيان ثَيـدا ئيزارـةي بكـةين، لـة     ( غابا ()ثَينجةم)لة
 .ةواني تر هيض ئيشكاليان تَيدا نية، سوثاسوابزامن ئ( وضع النظام الداخلي جمللس الناحية) بكةين

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .بةر َيزان كَي ئةيةوَيت قسة بكا ، تا ناوي بنووسم؟، دكتؤر ناصح، رةرموو

 :رمضانناصح غيتور . بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وديري ناحية ئةكا ، هةرضةندة لةماددةي دواتر ئامـاذة  باسي هةَلبذاردني م( 19)لةخاَلي دووةمي ماددةي 
بةوة ئةكا ، كة ئةبَي موديري ناحية ض شةهادةيةكي هةبَيت، بةآلم باشرتة لَيـرةدا بَيـت، ضـونكة يةكـةجمار     

ضــونكة كــاتي خــؤي ( حاصــل علــى شــهادة القــانون ومــا يعادلــه ) لَيــرةدا دَيــت، بؤيــة بــا لَيــرة باســي بكــةين  
ر ئةوةي دةرضووي كؤلَيذي ماف و كؤلَيذي ياسا هةر ئةوان ئةتوانن، بنب بة موديري حقوقين هةبوو، لةبة

 .ناحية، بؤية ثَيم واية لَيرة ئاماذةي ثَيبكرَيت، سوثاس
 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .نازناز خان، رةرموو

 :بةر َيز نازناز حممد عبدالقادر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يارَيك بؤ من هاتووةتة ئاراوة، ئةطةر لَيذنةي ياسايي وةآلمم بدةنةوة، لةحاَلةتَيك كة لةناكاودا طوندَيك ثرس
كرا بة ناحية، هاوكاتين بوو، لةطةَل هةَلبذاردنةكان، لةوكاتةدا موديري ناحيـة نيـة، كـَي سةرثةرشـس ئـةو      

كــة هَيشــتا لةســةرةتاداية وتــازة بــووة دانيشــتنانة ئــةكا ، يــان يةكــةم مــوديري ناحيــة كــَي ديــاري ئــةكا ؟، 
 .بةناحية، تؤش ئةجنومةني ناحية  نية،  سوثاس
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 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .كاك دكتؤر رةمةزان، رةرموو

 
 

 

 :رضاعبدالر ن حممد  رمضان. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

توصـيا   ...( الرقابة على الدوائر احمللية ورفع التوصيات: ادسًاس)ة، (شةشةم)تَيبينيةكةي من لةسةر بر طةي 
لةاليــةن كةســي شــارةزاو ثســثؤر ةوة ئــةكرَيت، بــةآلم ئــةكرَيت ئــةمان موالحــةزا  بــةرز بكةنــةوة، ناكرَيــت    

 .تةوصيا  بَيت، ناكرَيت ئةمان تةقيم بكةن، زؤر سوثاس
 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .سان، رةرمووكاك اح

 :بةر َيز احسان عبداهلل قاسم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بيكـةين بـة   ( حمـةلي )ئةطـةر لـةجياتي   ( الرقابة على الدوائر احمللية: سادسًا( )شةشةم)سةبارة  بةرةقةرةي 
ئــةوة جــوانرت ئــةبَيت، ضــونكة لةهــةر جَيطايــةك بَيــت دةوائــري هــي حكوميــة، اشــرارين لةســةر     (حكــومي)

حكـومي ضـاالكي خـؤي دةبَيـت، ئـةوة جـوانرت دَيـت بـةر ةئي مـن، ئةطـةر ئـةو صالحياتةشـيان ثـَي               دةوائريي
بدرَيت، ئةوانين لة سنووري ضاالكي خؤيان وةكو ناحية ئين لةسةر ثرؤطرامي ثةروةردةيي وتةندروسـس  

وةكو كارَيك، وةكو ئيشَيك يان ( خةدةمي و ئيعماري)ئةكةن، لةو سنوورةدا لةسةر بةرنامةكاني ترين، وةك 
 .ئةوين لةسنووري خؤي ضاودَيري ئةو دائريانة بكا ، سوثاس

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .ليذنةي ياسايي بؤ وةآلم دانةوةي ئةو بةر َيزانة، كاك سةردار رةرموو

 :بةر َيز سةردار صباح بوزؤ هةركي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ناصـح، كـة ئـةَلَيت مةرجـةكاني مـوديري ناحيـة لَيـرةدا دووبـارة بكرَيتـةوة، بةر اسـس           ثَيشنيارةكةي دكتـؤر  
يشرتط يف القائمقام ومـدير الناحيـة   : ثانيًا)هاتووة، كة ئةَلَيت( 9)لة خاَلي ( 99)لة ماددةي( 19)لةماددةي 

محلـة شـهادة جامعيـة     باالضافة اىل  الشروط املطلوب توافرها يف عضو جملس احملافظة ان يكون القائمقام من 
ديـاري كـردووة، كـة ئةنـدامي     ( 19)لـةماددةي (. اولية، ومدير الناحية حاصال  على شهادة جامعية يف القانون

مــةجلس مةرجــةكاني ضــيةو خؤشــي لــة مــةجلس هةَلئةبــذَيردرَيت، كةواتــة ئــةو مةرجانــةي تَيــدا دةبَيــت، 
انونين دووبارة كرايـةوة، وةكـو حةشـو وايـة، ئـةو      دةكرَي دووبارةي بكةينةوة لَيرةدا، بةآلم دووبارةيةو لةق
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كةي، ض ناحية بَيت ض قةزا بَيـت، لةاليـةن   استحداثهكاتة زيادة دةبَيت، ئةوةي نازناز خان باسي كرد، ناحية 
مةجلسي حمارةزة ئةبَيت، كة مةرسومي ئيقليمي ثَي دةرئةضَيت، لةدواي ئـةوةش هـةمان مـةوادي كـة لَيـرة      

و بؤ هةَلبذاردني موديري ناحية، ئةوةي لةم قانونـةدا هـاتووة لةسـةري جَيبـةجَي      باسكراوة، بؤ صةالحيا 
بةر اسـس حكوميـة زؤر   (حكوميـة ) بكرَيـت بـة  ( مةحـةلي )ئةكرَيت، ئةوةي كـاك احسـان باسـي كـرد، لـةباتي      

شاملة، ض دةوائري هةية و حكومية ئـةبَي ئـةو مـوديري ناحيـة سةرثةرشـس بكـا ، بؤيـة ئَيمـة ثَيمـان وايـة           
 .بَيت باشرتة، زؤر سوثاس( مةحةلي)
 

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
بةر َيزان لةبةر ئةوةي نيصاب تةواو نية، ئةضينة ماددةيةكي تر و موناقةشةي ئةكـةين، ثاشـان كـة نيصـاب     

 .تةواو بوو، دةنطي لةسةر ئةدةين، بؤ ماددةي تر تكاية، رةرموو كاك شَيروان

 :روان ناصح حةيدةريبةر َيز شَي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــيا  و ( ناحيـــة و قـــةزا)ئـــةوة ضـــةند جارَيكـــة ئـــةوة دووبـــارة ئةكرَيتـــةوة كـــةوا    حـــةقي رةرعـــي تةوصـ
موقتةرةحاتيان نية، ئةوةي لةخوارةوة بؤ سةرةوة ئةضَيت، ئةي ئةطةر موقتةرةح نةكا  ضـي بكـا ؟، ئـةي    

وة بؤ خوارةوة بَيت ئةوة ئةوامرة، يةعين بةو شـَيوةية شـتةكة،   تةوصيا  نةكا  ضي بكا ؟، ئةوةي لةسةرة
ئَيمة موقتةرةحَيكمان هةبَيت يان تةوصياتَيكمان هـةبَيت، لـة خـوارةوة بـؤ سـةرةوة رةرعـي ئةكـةين، بـةآلم         

 .ئةوةي ئةوامرةكة لةسةرةوة بؤ خوارةوة ئةبَيت، سوثاس

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .ز وةزيري ناوخؤ تؤ موالحةزة  هةية، لةسةر ئةو ثَيشنيارةي كة هةية، رةرمووبةر َي

 (:وةزيري ناوخؤ) بةر َيز كريم سنجاري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تةبيعي ئةم قانونة، ئةبَيتة شامل وعام لةسةر هةموو كةسَيك جَيبـةجَي ئـةبَيت، ئةطـةر هـاتوو ناحيةيـةك      
ــةزة م    ــي موحار ــرا، مةجلس ــت ك ــت و       دروس ــةر بكرَي ــةتبيقي لةس ــة ت ــةم قانون ــةتوانَي ئ ــرد، ئ ــةتي ك وارةق

هةَلبــذاردني بــؤ بكــةيت زؤر بةئاســاني، خــؤ شــةر  نيــة؟ تــؤ ضــاوةر واني بكــةيت تــا هةَلبــذاردني عمــومي    
ئةكرَيت، كة ناحيةيةكت دروست كـرد، ئـةو مةرجانـةي لةسـةر جَيبـةجَي ئةكـةيت، دةتـواني بر يـارَيكي بـؤ          

 .موحارةزة، باصةالحية  بدرَيت و هةَلبذاردني بؤ بكةيت، زؤر سوثاسدةربكةيت لة مةجلسي 
 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك سةردار، رةرموو

 :بةر َيز سةردار صباح بوزؤ هةركي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .ضوارةمةبؤ زياتر ر وونكردنةوة، لَيرةدا رةصَلَيك بةتةواوةتي هاتووة، كة رةصَلي 

 الفصل الرابع
 إستحداة الوحدات األدارية : أواًل

 :املادة  اخلامسة والعشرون 
تستحدة القضاء او الناحية ومرسوم اقليمي بناءًا على اقرتاح جملس احملافظة ووموافقـة الـوزير ومصـادقة     -1

 .جملس الوزراء
ح من جملس احملافظة ووموافقـة الـوزير   تعدل حدود القضاء ويغري إمسها ومركزها ومرسوم إقليمي وبإقرتا  -9

 .ومصادقة جملس الوزراء
زؤر . تعدل حدود الناحية ويغري امسها ومركزها ببيان يصـدره الـوزير بنـاءًً علـى إقـرتاح جملـس احملافظـة        -3

 .سوثاس
 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .كاك ئاخر، رةرموو

 :بةر َيز ئاخر مجال انور
 .سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز

ثَيم واية، ثرسياري نازناز خان، ئاوا نةبوو، ثرسيارةكةي لةوة بوو، ئةَلَيت ئةطةر ناحيةيةك لةو كاتـةي كـة   
دروست بوو هةَلبذاردنة، بةر َيوةبةري ناحيةي نية، لةكاتي دانيشتين ناحية موديري ناحيةكـة ثَيـي ئـةَلَيت    

ومةنة ئةَلَيت كة دابنيشن، لةوكاتة دائةنيشن، ئةطةر كةس ثَيي دابنيشن، ثرسيارةكةي ئةوةية، كَي بةو ئةجن
 .نةوتن ئةجنومةن تلقائيًا دائةنيشَيت و بةتةمةنرتين كةسيان سةرؤكايةتي ئةو دانيشتنة ئةكا ، سوثاس

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
يــزايف، لــةو حاَلةتــة ئيستيســنائية، ئيــدارةو  بــةر َيزان ئَيســتا نيصــاب تــةواوة، بــةس بــؤ ر وونكردنةوةيــةكي ئ 

حكومــة  هةَلناســن بــة ئيلغــا كردنــي، تــا دواي هةَلبــذاردن و تــةواو بــووني، ئَيســتا ليذنــةي ياســايي ئــاخر    
 .صياغةتان خبوَيننةوة، تابيخةينة دةنطةوة، تكاية

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هــةروةك ئيشــارةمت ثَيــدا، بةهــةمان صــياغة كــة بــؤ قــةزا دامانر شــتووة، بــؤ   ( ةميةكــةم و دوو) بةنيســبة  
 ئةوين هةمان صياغة ئةبَيت، ئةوي تر لة سَييةمةوة، بةو شَيوةية ئةبَيت، 

ثلثـي عـدد اعضـائه يف حالـة حتقـق احـد         9/3اقالـة رئـيس اجمللـس احمللـي او مـدير الناحيـة بأغلبيـة        :ثالثًا
 .من هذا القانون( ثانيًا/)ة السادسة االسباب الواردة يف املاد

اعداد مشروع موازنة الناحيـة واملوافقـة علـى خطـع املوازنـة للـدوائر التابعـة هلـا وإحالتهـا اىل اجمللـس            : رابعًا
 .احمللي للقضاء
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مراقبة تنظيم استغالل األراضي العامة ضمن الرقعة اجلغرافية للناحية والعمل على تطوير الزراعـة  : خامسًا
 . ي والغابات والثروة احليوانية فيهاوالر

 .الرقابة على الدوائر احمللية ورفع التوصيات الالزمة بهذا الشان اىل اجمللس احمللي للقضاء: سادسًا
اية اختصاصات اخرى خيوهلا اياه جملس احملافظة او اجمللس احمللي للقضاء وما ال يتعارض مـع القـوانني   : سابعًا

 .النافذة

 .نظام الداخلي للمجلس احمللي للناحيةوضع ال: ثامنًا
 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل

بةر َيزان ئَيستا بةو شَيوةي كة خوَينرايةوة دةخيةمة دةنطةوة، كَيي لةطةَلدايـة بادةسـس بَلنـد بكـا  تكايـة؟،      
 .رةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟، بةكؤي دةنط وةرطريا، بؤ ماددةي دواتر تكاية

 :بةر َيز ئاخر مجال انور
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي سَيزدةم

لة بارَيكدا كة بر ياري ئةجنومةني خؤجَييةتي ناحية، لةطةأل بر يـاري ئةجنومـةني خؤجَييـةتي قـةزا نـاكؤك      
بوو، ئةوا بر ياري ئةجنومةني خؤجَييةتي قةزا ئةولةويةتس دةبـَس ئةطـةر ثةيوةنـديي بـة هـةموو قةزاكـةوة       

 .هةبوو
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الثالثة عشرة

يف حالة تعارض قرار اجمللس احمللي للناحية مع قرار اجمللس احمللي للقضاء تكون االولوية لقرار اجمللس احمللـي  
 .للقضاء، اذا كان متعلقًا بشؤون عموم القضاء

 
 :ريبةر َيز شَيروان ناصح حةيدة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لةطةَل دةقي ماددةكةين  وهيض تَيبينيمان نية

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .بةر َيزان كةس ئةيةوَيت لةسةر ئةم ماددةية قسة بكا ، تا ناوي بنووسم، شَيخ جعيتر رةرموو

 :معروف مصطفىبةر َيز جعيتر 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من جاري ثَيشوو، ناوي خؤم نةنووسيبوو بؤية قسـةم نـةكرد، لَيـرةدا لـة ناحيـة و لةقـةزا ئـةو كَيشـةي كـة          
ئةَلَيت ئةولةوية  ئةدرَيت بة قةزا، مةبةستَيك هةيـة، كاتَيـك كـة ناحيـةكان جيـا ئةكرَينـةوة و سـنووريان        
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دوو ناحية، لةسـةر سـنوورَيك    دياري ئةكرَيت، تةبعةن ناحيةكان موشتةرةكن، ئةطةر دوو مودير ناحية يان
كَيشةيةكيان هةبوو، ريعلةن كَيشةكة ئةضَيتة قةزا، قةزاش بةهـةمان شـَيوة ئةضـَيتة ثارَيزطـا، بؤيـة لَيـرةدا       
واهاتووة، ئةمة عيالقةي بةوةوة نية، كة كَيشةكة لةناوخؤي ناحية يان قةزا بَيت، كة ئةولةويـة  ئـةدرَيت   

ئةولةويـة  بؤيـة ئـةدرَيت بةقـةزا، لةبـةر ئـةوةي كَيشـةكة لةسـةر سـنوورة،          بة ثارَيزطا يان بة قةزا، لَيرةدا 
 .لةسةر شس ناوخؤيي نية، زؤر سوثاس

 
 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .ليذنةي ياسايي وةآلمتان هةية، بؤ كاك شَيخ، كاك شَيروان، رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .ةرلةمانبةر َيز سةرؤكي ث

ئةوة هةم وةكو ماددةي ثَيشرت بةهةمان شَيوة، ئةطةر هاتو تةعاروز هةبوو لةبةيين بر ياري مةجلسي ناحية 
ومةجلسي قةزا، ئةولةوية  بؤ بر ياري مةجلسي قةزاية، ئةطةر هاتو صييتةتَيكي طشس هةبوو، بةآلم ئةطةر 

 .اجيب ئيتيباعة، زؤر سوثاسهاتو صييتةتَيكي خاصي هةبوو، ئةوا قةراراتي مةجلسي ناحية و

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
ئَيستا ئةم ماددةية بةو شَيوة دةخةينة دةنطةوة، كَيي لةطةَلداية بادةسس بَلند بكا  تكاية؟، رـةرموون كَيـي   

ةنطمـان لةسـةر نـةدا،    لةطةَلدا نية؟، بةكؤي دةنط وةرطريا، ئَيستا ئةطةر َيينةوة بـؤ ئـةو مـاددةي ثَيشـرت كـة د     
 .ضونكة نيصاب تةواو نةبوو، كة ماددةي يازدةية، تكاية بيخوَيننةوة تا بيخةينة دةنطةوة

 

 :املادة احلادية عشر 

اعضـاء للناحيـة اذا كـان    ( 5)يشكل اجمللس احمللي للناحية عن طريق األنتخابات العامة املباشـرة ويتكـون مـن    
مخـس وعشـرين الـف    ( 95000)سمة ويضاف اليهم عضـو  لكـل  عدد نفوسها يقل عن مخسة وعشرون الف ن

نسمة تزيد عن احلد املذكور علـى ان تـنظم قـوائم املرشـحني بالشـكل الـذي يضـمن نسـبة مشـاركة للنسـاء يف           
 .من عدد اعضائه%( 30)اجمللس ال تقل عن 
 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل

ةينة دةنطةوة، كَيي لةطةَلداية بادةسس بَلند بكا  تكاية؟، رـةرموون كَيـي   ئَيستا ئةم ماددةية بةو شَيوة دةخ
 .لةطةَلدا نية؟، بةكؤي دةنط وةرطريا، تكاية بؤ ماددةي دواتر

 

 :بةر َيز ئاخر مجال انور
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 مةرجةكاني ئةنداميةتي و سوَيندخواردن/ ضوارةم
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 :ماددةي ضواردةم
 :َلَيوراو بؤ ئةنداميةتي ئةجنومةنةكان ئةم مةرجانةي لَي بَيتةديثَيويستة ثا: يةكةم

ثَيويستة عرياقي بَي و بة تةواوي شياو بَي وبيست وثَينج ساَلي لة تةمةني لة كاتي خؤ ثاآلوتين تـةواو   -1
 .كرد بَي

ثَيويســتة بــةالني كــةم بر وانامــةي ئامــادةيي يــان هاوتاكــةي هــةبَي بــؤ ثــاَلَيوراوي ئةجنومةنــةكاني           -9
ارَيزطاكان و ئةجنومةنةكاني قةزاكان و بر وانامةي بنةر ةتي يان هاوتاكةي هةبَي بـؤ ثـاَلَيوراوي ئةجنومةنـة    ث

 .خؤجَييةكاني ناحيةكان
 .ثَيويستة خوو ر ةوشت و ناوبانطي باش بَي و بة هيض تاوان و كةتنَيكي ئابر ووبةر حوكم نة درا بَي -3

بَيت بة ثَيي تؤماري بـاري شارسـتاني يـان لَيـي دانيشـتيَب بـة        ثَيويستة لة رؤَلةكاني يةكة كارطَير ييةكة -9
ساأل كةمرت نةبَس بةمةرجَيك نيشـتةجَي بوونةكـةي بـؤ مةبةسـتس     ( دة)شَيوةيةكي بةردةوام بؤ ماوةيةك لة 

 .طؤر انكاري دميوطرارس نةبَيت

 .نابَس لةكةسةكانس هَيزة ضةكدارةكان يان دةزطاكانس ئاساين بَس -5
اريس كردبــَس لــةو تاوانانــةي كــة رذَيمــس بــةعس لــة هةرَيمــدا نةخشــةي بــؤ كَيشــابوون يــان    نــابَس بةشــد -6

 .جَيبةجَيس كردوون يان ئةجنامس داون
ماوةي خور هةَلبـذاردن ضـوار سـاَلس سـاَلنامةيية ولةيةكـةم دانيشـتنس دةسـت ثَيـدةكا  و لـةكؤتايس          : دووةم

 .ساَلس ضوارةم كؤتايس دَيت
 .ان خؤيان تةرخان بكةن تةنها بؤ كارةكانس ئةجنومةنثَيويستة ئةندام: سَييةم

 
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 شروط العضوية وعمل اجملالس واداء اليمني –رابعًا 
 :املادة الرابعة عشرة

- :يشرتط يف املرشح لعضوية اجملالس ما يلي: اواًل
 .اخلامسة والعشرين سنة من عمره عند الرتشيحان يكون عراقيًا كامل االهلية امت  -1
ان يكــون حاصــاًل علــى الشــهادة االعداديــة او مــا يعادهلــا علــى االقــل  بالنســبة ملرشــحي جمــالس احملافظــات  -9

 .واجملالس احمللية لالقضية وعلى الشهادة االساسية او مايعادهلا  بالنسبة ملرشحي اجملالس احمللية للنواحي
 .سرية والسمعة والسلوك وغري حمكوم جبناية او جنحة  لة بالشرفان يكون حسن ال -3
ان يكون من ابناء الوحدة االدارية وموجب سجل االحوال املدنية او مقيمها فيها بشكل مستمر ملدة ال تقـل   -9

 .عن عشر سنوات على ان ال يكون اقامته فيها الغراض التغيري الدميغرايف
 .املسلحة او املؤسسات االمنية ان ال يكون من افراد القوات -5
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 .ان ال يكون مشرتكًا يف اجلرائم اليت خطع هلا او نفذها او ارتكبها النظام البعثي يف االقليم -6
 .مدة الدورة االنتخابية اربع سنوات تقوميية تبدأ من اول جلسة له وتنتهي بنهاية السنة الرابعة: ثانيًا
 .عمال اجمللسجيب ان يكون العضو متفرغًا ال: ثالثًا

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

. جيب ان يكون العضـو متفرغـًا العمـال اجملـالس    : ثالثًائَيمة لةطةَل دةقي ماددةكةين، تةنها لة سَييةم نةبَيت، 
 نــةك جملــس، ئــةوي تــرين لةطــةَل دةقــي ماددةكــةين و ثَيمــان وايــة ئةوانــة مــةرجي ئاســايني بةنيســبة    

 .ئةندامي ئةجنومةني ثارَيزطاكانةوة، هةر وةها هي قةزاش، سوثاس
 

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .ئَيستا ئةو بةر َيزانةي كة ئةيانةوَيت قسة بكةن ناويان ئةنووسم، كوَيستان خان، رةرموو

 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نابَس بةشداريس كردبَس لـةو تاوانانـةي كـة رذَيمـس بـةعس لـة        -6ر خاَلي شةشةم موالحةزةم هةية، من لةسة
هةرَيمدا نةخشةي بـؤ كَيشـابوون، بـةر ةئي مـن ئـةو هةرَيمـة زيادةيـة، بةشـكو تـاوانَيكي كردبـَي لـةدةرةوةي            

 .هةرَيم بَيت، بؤية ثَيم زيادة، سوثاس
 (:ةركووكيكةمال ك. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .طَيالس خان، رةرموو
 

 :بةر َيز طَيالس حمي الدين حممد غريب
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مــن لةســةر خــاَلي دووةم ثرســيارَيكم هةيــة، بر وانامــةي بنــةر ةتي يــان هاوتاكــةي، هاوتــاي بنــةر ةتي ض           
 .بر وانامةيةكة، سوثاس

 
 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .از خان، رةرموونازن

 :بةر َيز نازناز حممد عبدالقادر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من لةسةر بر طةي دووةم موالحةزةم هةيـة، مـن ثـَيم وايـة، ئةنـداماني ئةجنومـةني ناحيـةش دةبـَي بـةالني          
ســَيي كــةمي بر وانامــةي ئامادةييــان تَيــدا هــةبَيت، ضــونكة بنــةر ةتي واي لَيهــاتووة، كــة كــةمرتين بر وانامــة   
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جارانة، بؤ وةآلمي طَيالس خانين كة ئةَلَيت هاوتاكةي مةبةست سَيي ناوةندي جارانةو بنةر ةتيةكةش هـي  
 .ئَيستاية، هةر تؤزَيك طؤر انكاري تَيدا كراوة، زؤر سوثاس

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك عادل، رةرموو
 

 :بةر َيز عادل حممد امني
 .رؤكي ثةرلةمانبةر َيز سة

ســاَلي تــةواو ( 95)واتـة  ( امت اخلامسـة والعشــرين ســنة )مـن لةســةر بر طـةي يــةك موالحــةزةم هةيـة، ئــةَلَيت   
با هةروةكو ئةو بَيـت، واتـة   ( 95)ساَليةوة، ئَيمة بؤ ئةندامي ثةرلةمان ومتان بطاتة( 96)كردووةو ضووةتة 

سـجلي ئـةحوالي   ) م، بر طةي ضوارةم، لَيرةدا ئةَلَيـتئةوة لةسةر بر طةي يةكة(بلغ)بيكةين بة ( امت)لةجياتي 
خـةَلكي وا  ( مةدني كردووة بة بنةر ة  بـؤ ئـةوةي حـةقي بـدةييَن كـة ببَيـت بةئةنـدام لـةو ئةجنومةنانـةدا         

ساَلة لة شارةكةي خؤي ر ؤشتووة، بةآلم هَيشـتا سـجلي ئـةحوالي مـةدةني لـة جَيطـاي خؤيـةتي،        ( 30)هةية، 
ة  بَيـت، سـةبارة  بـة بر طـةي شـةش، وةكـو كوَيسـتان خـان باسـي كـرد حةقـة ئـةوة             باش واية ئيقامة بنةر 

لةبـةر ئـةوةي زؤر كـةس هةيـة، تـاواني كـردووة لـةو ناوضـانةي كـة كَيشـةي            (ضد شعب كوردستان) بكرَيتة
لةسةرة، لة كةركووك، لة خانةقني، يةعين لةو شوَينانة خـةَلكي ئـازارداوة، مـن ثـَيم باشـة ئـةو بر طةيـة لـة         

 .، زؤر سوثاس(ضد شعب كوردستان) ؤتاييةكةيدا واي لَي بكرَيت، ك
 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك شَيخ رةتاح، رةرموو
 :بةر َيز رتاح عبداهلل نقشبةندي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هـةر البضـَيت، بـةآلم لـة     ( هـةرَيم ) هةمان ر ةئـي كوَيسـتان خـامن هةيـة، لةسـةر بر طـةي شةشـةم، ثـَيم وايـة          
زؤر كـةس هةيـة تـاواني    ( مشرتكًا يف اجلرائم)نةك( ان اليكون معاونًا للنظام)ثَيشةوة ئةوةي بؤ زياد بكرَيت، 

نةكردووة، بـةس هاوكـار بـووة، لةطـةَل نيزامةكـةدا، ئـةوةي كـاك عـادلين باسـي كـرد، نـةك هـةر دةرحـةق              
مـدابَي بةرامبـةر بـة عـةرةبَيك يـان خـارجي قةوميـة ، واتـة         بةكوردستان، بةَلكو ئةو كابراية تـاواني ئةجنا 

شةر  نية تةنها بؤ كوردسـتان تاوانبـار بَيـت، يـان هةيـة هاوكـار بـووة، لةطـةَل ر ذَيـم، بـةآلم تـاواني ئـةجنام             
 .، زؤر سوثاس(ان اليكون معاونًا للنظام)نةداوة، كةوابوو واي لَي بَيت، 

 
 (:كةركووكي كةمال. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .طوآلَلة خان، رةرموو
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 :بةر َيز طوَلناز عزيز قادر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هةيــة ســةبارة  بــةخاَلي دووةم، بؤضــي بر وانامــةي بنــةر ةتي نــزمرتين (5-9-9)مـن تَيبينــيم لةســةر خــاَلي  
كي خـاوةن بر وانامـةي   بر وانامةية، با ئةوين هةر ئامادةيي بَيت باشرتة، قةيناكـة كـة ناحيةيـة، بـةآلم خـةلَ     

تَيداية، ضؤن لةقةزاكاندا ئامادةيي كراوة بةثَيوةر با لَيرةش هةروابَي، ضونكة بةر اسس بنةر ةتي زؤر نزمـة،  
بؤ خاَلي ضوارةم، ثَيويستة لة رؤَلةكاني يةكة كارطَير ييةكة بَيت بة ثَيي تؤمـاري بـاري شارسـتاني، لةوانةيـة     

َيك بَيت ئةندازيارَيكي بةتوانا هاتبيتة ئةو شـارة، لـةوَي دةبَيتـة ئةنـدامي     لة ناحيةيةكدا تازة يةك، دوو ساَل
ئةجنومةني ئةو ناحيةية، زؤريـن لَيهـاتووة، بـؤ ئـةوة مـةرج بَيـت، ئَيمـة لـة ئةنـداماني ثةرلـةماني بـةر َيز            

ســـاَل لةئـــةوروثان و ئَيســـتاش هاتوونةتـــةوة لَيـــرةن، بؤضـــي ئـــةوة بكرَيـــت بـــةثَيوةر لـــة  (10)زؤربـــةيان 
ناحيةيةكدا، بةنيسبة  هَيزة ضةكدارةكانةوة، ئَيمة ئةوانةي لة هَيزي ئاساين وثؤليسن هـةموويان ر ؤَلـةي   
ئةم طةلةن وزؤريان لةوانةية كةساني لَيهاتوو بن و بةتوانا بن، ئَيستا خانةنشني كراون و ثَييان خؤشة بـَين  

 .ثاسخزمةتي مةدةني بكةن، بؤضي ئةو ر َيطةيان لَي بطريَيت، زؤر سو
 

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .كاك حاكم سامل، رةرموو

 :بةر َيز سامل حممد علي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تـا  ( ان يكون من مواطين اقليم كوردستان)من ثَيم باشة واي لَيبكرَيت، ( ان يكون عراقيًا) رةقةرةي يةكةم، 
ا ، ضونكة لةرةقةرةي ضـوار تةئكيـد دةكـا  كـة هـاووآلتي كوردسـتاني       تةعاروز، لةطةَل رةقةرةي ضوار نةك

 .زؤر سوثاس، (ان يكون من ابناء الوحدة االدارية)بَيت، 
 

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .سؤزان خان، رةرموو

 

 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ان يكون عراقيًا كامل االهلية بلغ اخلامسة والعشرين سنة من عمـره   -1ز كاك عادل، من هاور ام، لةطةَل بةر َي
 -9)وةكو ئةوةي كةلةناو ياساكاني تر كردوومانة، من يةك خاَلم هةية، سـةبارة  بـةوةي كـة    . عند الرتشيح

ملدة ال تقل عن  ان يكون من ابناء الوحدة االدارية وموجب سجل االحوال املدنية او مقيمها فيها بشكل مستمر
يةعين بؤ ئةو خةَلكانةي كةر ةوةندن و ضوونةتة دةرةوةي وآل  وخةَلكي ناوضـةيةكن وحـةز   ( عشر سنوات 
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ئةكةن ئيستا بطةر َينةوةو لةناوضةكةي خؤياندا بةشداري رعلي بكةن، ئايـا كيتـرة؟ ئةطـةر بطةر َينـةوةو ئـةو      
اسَل لةو شوَينة بَيت، بةشـَيوةي بـةردةوام، لةوانةيـة    ساَل متةو10كارة بكةن، يةعين بةر اسس بؤ ئيال دةبَي 

ان يكـون مـن ابنـاء الوحـدة االداريـة وموجـب سـجل االحـوال املدنيـة او           -9)منين بةهةَلة تَيطةشتبم، ئةَلَيت
سـاَل نـةيتوانييَب لةسـةر يـةك ئـةم       10بةشـكوم  ( مقيمها فيها بشكل مستمر ملـدة ال تقـل عـن عشـر سـنوات     

 .ساَلة، سوثاس 90ساَلة لةدةرةوةية ئَيستا تةمةني  30 كابراية لةوَي بَيت،
 

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .دكتؤرة شوكرية، رةرموو

 

 :شكرية رسول ابراهيم. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .قسةكةي من كرا، زؤر سوثاس
 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .ين خان، رةرمووشري

 :بةر َيز شريين عبدالر ن دينؤ
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

( شـروط العضـوية وعمـل اجملـالس واداء الـيمني      –رابعًا )قسةي من هاتنة كرنَي، بةس نوقتةيةك دةمَينَيت، 
ئةوة نةهاتية تةرجومـة كـرن بـؤ كـوردي، مةرجـةكاني ئةنـدامَيس و سـوَيند خـواردن، تةرجومةكـةي بـاش           

 .هاتية، سوثاسنة
 

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .كاك مجال مشعون، رةرموو

 :بةر َيز مجال مشعون ايليا
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةو شةش خاَلةي كة لةبر طةي يةكةم هاتووة، نةصةن لةقانوني هةَلبذاردندا هةية، ثَيشنيار ئةكـةم، ئةوانـة   
 .بر طةيةدا، ضونكة بةهةمان شَيوة لةقانوني هةَلبذاردندا هاتووة، سوثاسلَيرةدا البدرَين لةو 

 
 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .ضرؤ خان، رةرموو
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 :بةر َيز ضرؤ علي  ة امني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بَيـت، ضـونكة لـة ياسـاي     تَيبيين مـن لـةخاَلي يةكـةم، هـةر وةكـو ئـةوةي كـة حـاكم سـامل وتـي، كوردسـتاني            
ثةرلةمانيشدا بةو شَيوةية نووسيومانة، بةنيسبة  خاَلي شةشةمين من نةك داوا ئةكةم ئـةوة موشـتةرةك   

 .بووبَيت لة تاوانةكاندا، ئةصَلةن ئةوةي كة بةعسي بووبَيت دانةندرَيت، سوثاس
 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .شَيخ جعيتر، رةرموو
 

 :معروف مصطفىر َيز جعيتر بة
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةطةر برادةران موالحةزة بكةن، ئَيمـة لـةم ماددةيـةدا باسـي بر وانامـةي بنـةر ةتي و هاوتاكـةي ئةكـةين بـؤ          
ئَيمة تةئكيدمان كردؤتةوة كة مـوديري ناحيـة، ئـةبَيت بر وانامـةي     ( 99)ناحية، بةس لة دواتر لة ماددةي 

طةر لةوَي بر وانامةي قانوني هةبَيت، لَيرةش بنةر ةتي هةبَيت، ضؤن ئةوة ئـةهَينيت لَيـرة   ياساي هةبَيت، ئة
 .جَيطاي ئةكةيتةوة، ئةمة تةناقوزَيك ئةبَيت لةبةيين ئةو دوو ماددةيةدا، سوثاس

 
 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك حممد ررعت، رةرموو

 :نبةر َيز حممد ررعت عبدالر 
 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من لةبر طةي دوودا، تةئيدي ئةو ثَيشنيارةي نازناز خان ئةكةم، كة مةجالسي حمةلي قةزاكانين بر وانامةي 
ان يكـون مـن ابنـاء الوحـدة االداريـة وموجـب        -9ئامادةييان هةبَيت، بر طةي ضـوارةمين ثرسـيارَيكم هةيـة،    

شكل مستمر ملدة ال تقل عن عشر سنوات علـى ان ال يكـون اقامتـه فيهـا     سجل االحوال املدنية او مقيمًا فيها ب
 .الغراض التغيري الدميغرايف

ــةم ــتوون، دووش     : يةك ــتاندا دانيش ــوطرايف لةكوردس ــؤر يين دمي ــؤ ط ــة ب ــةكا ؟ كةئةمان ــدي ئ ــَي تةحدي ــة : ك ل
عَيـراق، بةهـةرَيمي   دةستووري عَيراقي ر َيطةي داوة هـةموو هاووآلتيـةكي عَيراقـي ئةضـَيتة هـةر شـوَينَيكي       

 .كوردستانيشةوة، ئةتوانَي دابنيشَيت، سوثاس
 

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .كاك كةريم بةحري، رةرموو
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 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

) ببَيتـة ( امت)لةطةَل ئـةوةدام كـة   بةر اسس من تَيبينيم لةسةر خاَلي يةكةم هةية، لة بر طةي يةكةم، : يةكةم
ثَيم سةيرة لَيرةدا مةرجي خوَيندن بؤ ئةنداماني ئةجنومةنة : وةكو ئةوةي ثةرلةماني كوردستان، دوو( بلغ

ــةنها        ــريعي ت ــوَلتةي تةش ــةرزترين س ــداماني ب ــؤ ئةن ــي ب ــراوة، كةض ــةرز دان ــةي ب ــة بر وانام ــةكان ك مةحةلي
ةمان تةنها خوَيندنةوةو نووسيين هةبَيت، كةضي بؤ ئةنـداماني  خوَيندنةوةو نووسني هةبَيت، واتة بؤ ثةرل

مةجلسي مةحـةلي بر وانامـةي ئامـادةيي هـةبَيت، ئـةوة دةبوايـة ثَيضـةوانة بوايـة، ثَيشـنيار دةكـةم ئـةوين            
العمـال  )بكرَيت بة خوَيندنةوةو نووسني، لةسةر خاَلي سَييةم كة براي بةر َيزم كاك شَيروان وتي، بكرَيت بة

 .سوثاس  .ر استرتة نةك جمالس ثَيم واية جملس( ساجملال
 

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .كاك بارزان، رةرموو

 :بةر َيز بارزان حممد قادر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةَلــآل بــؤ مةســةلةي بر وانامــة، منــين تةئيــدي كــاك كــةريم ئةكــةم، كــة لــة بــةرزترين دةســةآلتدا   : يةكــةم
باشة بـؤ  ( او ما يعادهلا)لة بر طةي دوودا، ئةو : ر وانامة رةرز نةكراوة، هةر نووسني و خوَيندنةوةية، دووةمب

ئةناسم هي تـةواري،  ( امر روج) ئامادةيي مايعادئا ضية؟، من ئةوة نازامن، لة بر طةي شةشدا، مةسةلةن من 
ــة     ــؤي هةي ــا ب ــةبووة، ئاي ــتَيكدا ن ــةهيض ش ــةو ل ــدا ني ــاوي لةئةنيتال ــة    ن ــذَيرَيت، حةق ــؤي هةَلب ــة خ ــةو كةس ئ

مونتةسبيشي بؤ ئيزارة بكرَيت، ئةطةر بكرَيت جوابي كوَيستان خان بدةمةوة، هةركةسَيك سومعةو شـةرةيف  
 .موخيل بوو، ثَيم واية لةهةر شوَينَيك بَيت مشولي ناكا ، شةر  نية لةكوردستاندا بَيت، سوثاس

 
 (:كووكيكةمال كةر. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .ليذنةي ياسايي تكاية ئةطةر ئةتوانن وةآلمي ئةو بةر َيزانة بدةنةوة، رةموو كاك سةردار
 

 :بةر َيز سةردار صباح بوزؤ هةركي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ان ال يكـون مشـرتكًا يف    -6) سةبارة  بةثَيشنيارةكةي كوَيستان خان و كاك عادل، لـةخاَلي شةشـةم كةئـةَلَيت   
 (.ليت خطع هلا او نفذها او ارتكبها النظام البعثي يف االقليماجلرائم ا

ــيم، بةشــَيوةيةكي عمــومي مبَينَيتــةوة،      ــت، لالقل بةر اســس زؤر لــةجَيطاي خؤيــةتي، حــةق وايــة ئــةوة البربَي
سةبارة  بة ثرسيارةكةي طَيالس خان، وابزامن نازناز خان، زؤر بةر َيك وثَيكي جوابي دايـةوة، سـةبارة  بـة    
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ري دووةمي نازناز خان، كة ثَيشنيار ئـةكا  بـؤ مةجلسـي ناحيـةش بكرَيـت بـة بر وانامـةي ئامـادةيي،         ثرسيا
ئَيمة مةبةستمان لةوة بووة، كة بر وانامةي ئامادةيي يان دةرضووي ناوةنـدي كـةم بَيـت، بؤيـة سـةرةتاييمان      

ــةرؤكايةتي      ــؤ س ــةش ب ــةوة، ئةم ــارة بووةت ــار دووب ــنيارة زؤرج ــةو ثَيش ــةآلم ئ ــا، ب ــدا   دان ــةوة كةبي ئةمَينَيت
خؤي لةطـةَل  ( بلغ)بكريت بة( امت)بةثةرلةمان بؤ دةنطدان، كاك عادل و كاك كةريم باسي ئةوةيان كرد، كة 

مـان دانـاوة بؤيـة    (بلـغ )تةواو ترة، بـةآلم ئَيمـة لةياسـاي ثةرلـةمان،     ( امت) كؤميسيؤن دانيشتني ئةوان ئةَلَين
ان  -9)خـؤي هةيـة، كـة ئـةَلَيت    ( مقيمـا  )كـاك عـادل، كةئـةَلَيت    ، ثرسـياري دووةمـي   (بلغ)ئةكرَيت بكرَيت بة

يةعين دوو حاَلةتة، يان هي ئةو ( يكون من ابناء الوحدة االدارية وموجب سجل االحوال املدنية او مقيمًا فيها
ساَلةكةش بؤ ئةوة دانراوة كة ئةوةندة ساَل لةوَي  10ناوضةية بَيت، هي وةحدةي ئيداري، يان موقيم بَيت، 

 10بووة، شارةزايي هةية و ئاشنايةتي هةية، بـةطريوطررس ئـةو ناوضـةية، ثَيداويسـتيةكاني ئـةزانَي، بؤيـة       
ساَل دانراوة، ئةوةي شَيخ رةتاح باسي كرد، بةر اسس زؤر لةجَيطاي خؤي بوو، كة لةكوردستان نةبَيت، بةَلكو 

اين، طوآلَلة خان باسي بر وانامةي ئامـادةيي  ئةو تاوانانةي كةئةكرَيت، بةشَيوةي طشس، ئَيمةش لةطةَل ئةوةد
سـاَلةكةمشان وةآلم دايـةوة، ئةوانـةي كـة سـةبارة  بـة هَيزةكـاني ئاسايشـي          10كرد، ئةوةمان وةآلم دايةوة، 

ان ال يكــون مــن افــراد القــوات املســلحة او   -5)نــاوخؤ، هَيــزة ضــةكدارةكان لَيــرة بةموتَلــةقي هــاتووة، ئــةَلَيت 
تة كاتَيك كة ئيستيقالة ئةدا  لةو هَيزانة، ئةتوانَي خـؤي تةرشـيح بكـا ، سـؤزان خـان      وا( املؤسسات االمنية

ساَلةكةي كرد، ئةوةمشان وةآلم دايةوة، شريين خان، باسـي ئـةوةي كـرد نوسـخةي كورديةكـة بـاش        10باسي 
َيـت،  بكر شـروط العضـوية  نية، بةر اسس عةرةبيةكة ئةبَيت بة ئةساس، كـاك مجـال مشعـون ئـةَلَيت، حـةزيف      

ــَين       ــةزؤر جَيطــادا دةَل ــتة، بــةآلم ل ــة، ئــةوة ر اس ــةني ثارَيزطــادا هةي ــانوني هةَلبــذاردني ئةجنوم ضــونكة لــة ق
كةالبربَيت ئـةو ئةندامـة لةبـةر لةدةسـت دانـي مةرجـةكاني ئةنـدامَيس، بؤيـة دةبـَي لَيـرةش بـاس بكرَيـت،             

ؤ بر ياري ثةرلةمان دةطةر َيتةوة، كـاك  ئةوةي كة ضرؤ خان، ئةَلَيت هةر بةعسين بووبَيت،، بةر اسس ئةوة ب
شَيخ جعيتر باسي ئةوةي كرد، كة ئةنداماني مةجلس بر وانامةي ئةساسـيان هـةبَيت، وةكـو مـوديري ناحيـة      
كة لةماددةيةكي تر بر وانامةي قانوني هةبَيت، لَيرةشدا دةبَي بؤ ئةجنومـةن ضـةند كةسـَيك خـؤي بثـاَلَيوَي      

ــةبَيت،  ــان ه ــةي قانوني ــة بر وانام ــةبَي      ك ــةوين ئ ــة ئ ــةبَيت، ك ــاوازي ه ــةبَي جي ــس ئ ــة بةر اس ــوديري ناحي م
بر وانامةي قانوني هةبَيت، كاك حممد ررعت باسي بر وانامةي ئامادةيي كرد ئةويشمان وةآلم دايـةوة، دةَلَيـت   

هةركةسـَيك كـةخاوةن بةرذةوةنـدي بَيـت، بـؤي هةيـة       الغـراض التغـيري الـدميغرايف     كَي دةستنيشاني ئةكا  
الغـراض   لة مةرجةكاني ئةو ثاَلَيوراوة بدا ، دةبَي بضَيتة الي كؤميسيؤن ئيسباتي بكـا ، كةئـةوة بـؤ    تةعن

وامــان ( بلــغ)بــووة، بر يارةكــة بــؤ ئــةوان ئةطةر َيتــةوة، كــاك كــةريم باســي ئــةوةي كــرد،   التغــيري الــدميغرايف 
ةرزي هـةبَيت، بر يـارين درا، بـةآلم    لَيكردووة، بؤ بر وانامةكةش ئَيمةش ثَيمان وايـة دةبـَي بر وانامةيـةكي بـ    

بؤمان نةضووة سةر، ئةوةش موبةر ير  نية ئَيمة بَيني تةنها خوَيندنـةوةو نووسـني ديـاري بكـةين، بَيطومـان      
ئةبَي ئةو كةسة جياوازي هةبَيت، لةطةَل كةسَيكي تر يان خةَلكاني تـر، لةثةرلـةمانين كـة بؤمـان نةضـووة      
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( او مايعادئـا ) واي لَي بكةين، كاك بارزان ثرسياري ئةوةي كردووة، ئةَلَيت سةر ئةوة نابَيتة ئةوة كة لَيرةش
 .ضية؟ مةسةلةن دةرضووي ثيشةسازي بَيت، يان دةرضووي بازرطاني بَيت، يان هاوشَيوةيان، سوثاس

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
ةسـةري تكايـة، صـياغةي بكةنـةوةو بيخوَيننـةوة تـا       ليذنةي ياسايي ئةو موقتةرةحاتانةي كةوا ر ازي بوون ل

 .بدرَيتة دةنطدان، رةرموون

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هةندَيكيان بةنةزةري ئيعتيبار وةرمانطرتوون، بةآلم هةندَيكي تريان ئَيمة وليذنةي ناوخؤش، ر ةئي خؤمان 
ةاليـةن ضـةند ئةنـدامَيكي ثةرلـةمان لةسـةر بر طةيـةكي ديـاري كـراو،         داوة، ئةطةر موقتةرةحي تازة هةيـة ل 

ئةوة موقتةرةحةكةيان دةدرَيتة دةنطدان، بةآلم ئةوةي كةئَيمة لةسةري سوورين بةر اسس ئَيمة لةسةر ئةوة 
سوورين كة بر وانامةكة ئامـادةيي بَيـت، ناكرَيـت ئَيمـةش بر طةيـةكمان بةنيسـبة  ثـاَلَيوراواني ئةجنومـةني         

يشــتماني دامــان نــا لَيــرةش دايبنــَيني، لــةو كاتــةدا بــةر َيز ســةرؤكي ثةرلــةمان زؤر بــةر ووني ئةســبابةكاني  ن
شيكردةوة، وتي ئَيمـة زؤر قيادميـان هـةبووة، لةبـةر خـةبا  و تَيكؤشـان وبزووتنـةوةي ر زطـارخيوازي كـورد          

لَيهــاتووة ولَيوةشــاوةية، دةتــوانَي نــةيتوانيوة بر وانامــة بةدةســت بهَينَيــت، بــةآلم ئــةمر ؤ مومكينــة كةســَيكي 
بةر اسس هةر ثؤسـتَيكي بـدرَيَس بةتـةواوي لةحـةقي دَيـت، بؤيـة ئـةوةمان دانـاوة، بـةآلم ئـةوة نـابَي ببَيـت             
بةماددةيــةك لةهــةموو ياســاكاني خؤمــان دايبنــَيني، بــا ئَيمــة لةئةجنومــةني ثارَيزطاكــان ووردةوردة دةســت   

ي ثةرلةمانين واي لَيبكرَيت، ئةوة بؤ شتَيكي كاتية بةر اسس، جطة لـةوة  ثَيبكةين، لةقؤناغَيكي تر ر ةنطة ه
 .ان ال يكون من افراد القوات املسلحة او املؤسسات االمنية -5ئةواني تر هةموو واجهةن، 

لَيـرةدا مـةوزوعي حـةرةس    ان ال يكون من افراد القوات املسلحة وقوى االمـن الـداخلي ،    -5ئَيمة ثَيمان باشة 
وةي بـةر َيز ئةطةر َيتـةوة،   اتووةتة ئاراوة، كة عةجةبا ئيزارةي بكةين يـان نةيكـةين، ئـةوةش بـؤ ئيَـ     حدود ه

ان ال يكون مشرتكًا يف اجلرائم اليت خطع هلا او نفذها او ارتكبها النظام البعثـي   -6بةنيسبة  خاَلي شةشةم، 
 .ئةمةش بةشَيوةيةكي طشس دامانناوة، سوثاسضد شعب كوردستان، 

 

 (:كةمال كةركووكي. د) َيز حممد قادر عبداهللبةر 
ليذنةي ياسايي تكاية، رةقةرة، رةقةرة بيخوَيننةوة بؤ ئـةوةي تَيكـةَل نـةبَيت، تـا بيخةينـة دةنطـةوة، باشـة        

 .كوَيستان خان، رةرموو
 

 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .هةرَيمةكة هةر البربَيت، سوثاس ئَيمة ضةند ئةندامَيكي ثةرلةمان ومتان
 



 929 

 
 

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
ئَيستا رةقةرة رةقةرة دَيينة خوارةوة بؤ ئةوةي تَيكـةَل نـةبَيت، باشـة لـةوَي حـةلي ئةكـةين، رـةرموو كـاك         

 .شَيروان

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :عشرة املادة الرابعة

- :يشرتط يف املرشح لعضوية اجملالس ما يلي: اواًل
 .ان يكون عراقيًا كامل االهلية امت اخلامسة والعشرين سنة من عمره عند الرتشيح -1

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
نيـة؟ باشـة رـةرموو كـاك      ئةم رةقةرةية كَيي لةطةَلداية بادةسس بَلند بكا  تكاية؟، رةرموون كَيـي لةطةَلـدا  

 .شَيروان

 
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئـةوة  ( امت)بةس ( بلغ)ديسان دةَلَيم نابَي ئَيمة ئةوة قياس بكةين، لةطةَل قانوني ثةرلةمان، ناتوانني بَلَيني 
 .ساَليداية( 99)ي ساَل، بةس بةلةغة واتة لة تةمةن( 95)باشرتة، ضونكة ئَيمة ئةَلَيني 

 

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
بكرَيـت  ( امت)باشة ئَيستا ئةو موقتةرةحة ئةخةينة دةنطةوة كة ضةند ئةندام ثةرلةمانَيك داوايان كرد، كة 

نـط وةكـو   ، كَيي لةطةَلداية بادةسس بَلند بكا  تكاية؟، رةرموون كَيي لةطةَلـدا نيـة؟ بةزؤرينـةي دة   (بلغ)بة 
 .خؤي مايةوة، بؤ رةقةرةي دواتر تكاية

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ان يكــون حاصــاًل علــى الشــهادة االعداديــة او مــا يعادهلــا علــى االقــل  بالنســبة ملرشــحي جمــالس احملافظــات  -9
 .بالنسبة ملرشحي اجملالس احمللية للنواحيواجملالس احمللية لالقضية وعلى الشهادة االساسية او مايعادهلا  

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل

كَيي لةطةَلداية بادةسس بَلند بكا  تكايـة؟، رـةرموون كَيـي لةطةَلـدا نيـة؟ بةزؤرينـةي دةنـط، بـؤ رةقـةرةي          
 .دواتر تكاية
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 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ان يكون حسن السرية والسمعة والسلوك وغري حمكوم جبناية او جنحة  لة بالشرف -3

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل

كَيي لةطةَلداية بادةسس بَلند بكا  تكاية؟، رةرموون كَيي لةطةَلدا نيـة؟ بـةكؤي دةنـط، بـؤ رةقـةرةي دواتـر       
 .تكاية

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ان يكون من ابناء الوحدة االدارية وموجب سجل االحوال املدنية او مقيما  فيها بشكل مستمر ملدة ال تقـل   -5
 .عن عشر سنوات على ان ال يكون اقامته فيها الغراض التغيري الدميغرايف

 

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل

دةسس بَلند بكا  تكاية؟، رـةرموون كَيـي لةطةَلـدا نيـة؟ بةزؤرينـةي دةنـط وةرطـريا، يـةك         كَيي لةطةَلداية با
 .بؤ رةقةرةي دواتر تكاية كةسي لةطةَلدا نية،

 

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يسـبة  حةرةسـي   موقتةرةحَيكين هةيـة بةن . ان ال يكون من افراد القوات املسلحة وقوى االمن الداخلي -6
 .ئيقليم هةروةك ئيشارةمت ثَيدا، دوا ر ةئين بؤ بةر َيزتانة

 
 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .حةرةسي ئيقليمين زمين قواتي مسلحة حساب ئةكرَيت، كاك زرار رةرموو، نوقتةي نيزامي هةية

 :امني طاهربةر َيز زرار 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لـةخاَلَيك تَييدايـة، كـة ئـةو ئةندامـة نـابَي هـيض كـارَيكي تـري هـةبَيت، كةواتـة كـة بـوو بةئةنـدامي                ئةمة 
 .ئةجنومةنةكة خؤ نابَي، ئاساين بَيت يان ثؤليس بَيت يان ضةكدار بَيت، هةر بؤي نية، سوثاس

 

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
كَيي لةطةَلداية بادةسس بَلند بكا  تكاية؟، رةرموون كَيـي لةطةَلـدا نيـة؟     ئَيستا بةو شَيوةي كةخوَيندرايةوة

 .بةكؤي دةنط وةرطريا، بؤ رةقةرةي دواتر تكاية
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 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

    .ان ال يكون مشرتكًا يف اجلرائم اليت خطع هلا او نفذها او ارتكبها النظام البعثي -6

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
كَيي لةطةَلداية بادةسس بَلنـد بكـا  تكايـة؟، رـةرموون كَيـي لةطةَلـدا نيـة؟ بةزؤرينـةي دةنـط وةرطـريا، دوو           

 .كةسي لةطةَلدا نية، بؤ رةقةرةي دواتر تكاية
 

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .الدورة االنتخابية اربع سنوات تقوميية تبدأ من اول جلسة له وتنتهي بنهاية السنة الرابعة مدة: ثانيًا

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل

كَيي لةطةَلداية بادةسس بَلند بكا  تكاية؟، رـةرموون كَيـي لةطةَلـدا نيـة؟ بةزؤرينـةي دةنـط وةرطـريا، يـةك         
 .قةرةي دواتر تكايةكةسي لةطةَلدا نية، بؤ رة

 

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيــرةدا ئَيمــة مةجالســمان ثَيناســة كــردووة، دةَلَيــت . جيــب ان يكــون العضــو متفرغــًا العمــال اجملــالس : ثالثــًا
ة بةهـةمان شـَيوة   دوايـن لةسـةرةو  ( اجمللـس ) بؤية ناكرَيت بَلَينيجمالس الوحدات االدارية،  يةعين -:اجملالس

 (شروط العضوية وعمل اجملالس) هةر وتوومانة

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
ئَيسـتا ماددةكـة   .  كَيي لةطةَلداية بادةسـس بَلنـد بكـا  تكايـة؟، رـةرموون كَيـي لةطةَلـدا نيـة؟ ثةسـةند كـرا،          

كا  تكاية؟ رةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟، وةرطـريا،  هةمووي دةخةمة دةنطةوة كَيي لةطةَلداية بادةسس بَلند ب
 .تكاية بؤ ماددةي دواتر

 
 :بةر َيز ئاخر مجال انور

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 : ماددةي ثازدةم
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ســــةرؤكس ئةجنومةنــــةكان ســــةرؤكايةتس دانيشــــتنةكانس ئةجنومةنــــةكان دةكــــةن و بةرثرســــيارن لــــة  -1
ايس لة ئةجنومةنةكاندا بة ئامادةبوونس زؤرينـةي رةهـاي ئةنـدامانس    بةر َيوةبردنس دانيشتنةكان و ر ادةي ياس

 .تةواو دةبَس

سةرؤك بةرنامةي كؤبوونةوةي بـة ئةنـدامان رادةطةيـةنَس و دةشـَس ئةنـدام ثَيشـنياز بكـا  ماددةيـةك يـا          -9
 .زياتر خبرَيـتة سةر بةرنامةكة و سةرؤك بؤي هةية ئةمة قةبوول بكا  يا رةتس بكاتةوة

نةكان بؤيان هةية داواي ئامـادةبوونس هـةر رةرمانبـةرَيك بكـةن لـةو كاروبـارةي كـة ثةيوةنـديس         ئةجنومة-3
 .هةية بةررمانةكةيةوة

دةنطــدان لــة ئةجنومةنــةكان بةئاشــكرايي دةبــَس و دةشــَس بكرَيتــة نهَينــس لةســةر داواي زؤرينــةي ذمــارةي  -9
وو وةردةطريَيـت و لـةكاتس يةكسـان بـوونس     ئةندامانس و بر يارةكان بـة زؤرينـةي دةنطـس ئةنـدامانس ئامـادة بـ      

 .دةنطةكان، ئةو اليةنة ثةسند دةكرَي كة سةرؤك دةنطس بؤداوة
 

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة اخلامسة  عشرة
ور يــرأس رؤســاء اجملــالس جلســات جمالســهم ويكونــون مســؤولني عــن ادارتهــا ويكتمــل النصــاب فيهــا حبضــ   -1

 .االغلبية املطلقة
يبلغ االعضاء بربنامت االجتماع من قبل الرئيس وجيوز للعضو ان يقرتح اضافة مادة او اكثـر اىل الربنـامت    -9

 .وللرئيس قبول ذلك او رفضه
 .للمجالس طلب حضور اي موظف يف الشؤون اليت هلا عالقة بوظيفته -3
ين وجيوز جعله سريا بناء على طلب اغلبية عدد االعضاء جيري التصويت يف اجملالس بطريقة االقرتاع العل -9

 .وتتخذ القرارات باغلبية احلاضرين وعند التساوي يرجح اجلانب الذي يصوت لصاحله الرئيس
 

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ني ئةجنومـةن، بـؤ مةسـةلةي    ئةم ماددةيـة، ماددةيـةكي ئاسـايية بـؤ ضـؤنيةتي بـةر َيوة ضـووني ئيشـوكارةكا        
 .دةنطدان ودانيشتنةكان وئاشكرا و نهَينيةتي دانيشتنةكانين، بؤية ئاسايية، زؤر سوثاس

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .كَي ئةيةوَيت لةسةر ئةم ماددةية قسة بكا ، تكاية ناوتان ئةنووسم، رةرموو كاك دكتؤر ناصح

 
 :رمضانيتور ناصح غ. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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وجيوز للعضو ان يقرتح اضـافة مـادة او اكثـر اىل الربنـامت وللـرئيس قبـول ذلـك او        ) لةخاَلي دووةمدا هاتووة،
كةسـة بـؤ تـةنها    (2)كةسة يـان ئـةو  (5)بؤ ئةو دةسةآلتة تةنها بة سةرؤك بدرَيت، ضونكة لةناو ئةو ( رفضه

ن نا، ضونكة لةوانةية ئةوانين ثَيشنيارَيكيان هـةبَيت و لةبةرذةوةنـدي بـاآل    سةرؤك بؤي هةبَيت بَلَيت ئا يا
 .بَيت، سوثاس

 
 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك زانا، رةرموو

 (:زانا)خضربةر َيز قادر سعيد 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ش لـة مةجلسـي قـةزاو لـة مةجلسـي ناحيـة،       ئةو ماددةية باسي سةيري عةمةل ئةكا  لـة مـةجاليس، ئَيمـة   
رةقةرةيةكمان زياد كرد، كة نيزامي داخلي بؤ خؤيـان دابنـَين، مـن ثَيشـنيار ئةكـةم ئـةو ماددةيـة هـةمووي         

 .ئيلغا بكرَيتةوة، مةجليسةكة بضَيتةوة ناو نيزامي داخلي، سوثاس
 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .كاك عادل، رةرموو

 

 :بةر َيز عادل حممد امني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هـةموو ئةنـدامان يـان ئامـادة بـووان، بـا ئـةوة سـا          ( االغلبيـة املطلقـة  )من لةسةر بر طةي يةك قسةم هةية، 
، (للمجالس طلب حضور اي موظـف يف الشـؤون الـيت هلـا عالقـة بوظيفتـه       -3)بكرَيتةوة، بر طةي سَين ئةَلَيت

خؤتان عةمةليـةن، ضـؤن مـةجلس رةرمانبـةر َيك، حـةق وايـة بَلـَيني هـةر ئةنـدامَيكي           بيهَيننة ثَين ضاوي
ئةجنومــةن بــؤي هةيــة، بانطهَيشــس رةرمانبــةر بكــا ، بــؤ ثرســيار لَيكردنــي ســةبارة  بــةو ئيشــوكارةي كــة  
تايبةمتةندة بةوةوة، يةعين نةك للمجالس، باشة ضـؤن عةمةليـةن مةجلسـَيك رةرمانبـةرَيك بـانط ئـةكا ،       

 .وثاسس
 

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .سؤزان خان، رةرموو

 

 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةَلآل من غةدر لة دكتـؤر ناصـح ناكـةم، ئـةمر ؤ دووجـار ثشـتطريي لـَي كـردووم، بؤيـة منـين ثشـتطريي لـَي             
مان ر ةئـيم هةيـة، بةر اسـس مـن تَيناطـةم بؤضـي ئـيال ئـةبَي         ئةكةم، ئةمر ؤ زؤر تةباين، تةبعـةن منـين هـة   
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سةرؤك ر ازي بَيت، ضونكة كةداواكةي ثَيشكةش كرد لةوانةيـة ر ازي بَيـت ولةوانةشـة ر ازي نـةبَيت، ضـونكة      
خؤيان هةموويان بةدةنطدان هاتوونةتة نـاو ئـةو ئةجنومةنـةوة، بـة دةنطـدانين يـةكَيك هةَلبـذَيردراوة بـؤ         

م حةقة زيادةية بدرَيت بةسةرؤك، بـةَلكو شـتَيك هـةبَيت و سـةرؤك بـةدَلي نـةبَي، ئَيـوة بـري         سةرؤك، بؤ ئة
لـةوة بكةنـةوة، ضـونكة كؤمـةَلَيك ليسـت و بؤضـوون وحزبــي جيـاواز دَيتـة نـاو ئـةم ئةجنومةنانـةوة، ضــؤن            

وة ضـاكبكرَيت،  ئةكرَيت ئةم سوَلتة ر ةهاية بدةينة دةست سةرؤكةكة بةتةنها، لةبةر ئةوة تكـا ئةكـةم بـا ئـة    
 .سوثاس

 
 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك شَيخ جعيتر، رةرموو

 :معروف مصطفىبةر َيز جعيتر 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةَلآل من ثرسيارةكة لة ليذنةكـةي خؤمـان ئةكـةم، ئَيسـتا ثارَيزطـار هةيـة، بةرثرسـي ئةجنومـةنين هةيـة،          
ن هةبَي و ئةو ئةجنومةنةمشان هةَلبذارد، ئةو ثارَيزطارة سةرؤكي ئةجنومةنةكة ئـةبَيت،  ئَيمة كة ثارَيزطارما

ئةطةر وا نةبَي ئةوا ثارَيزطار ئةبَيتة ئةندامي ئةجنومةنةكة، كة دةبَيتة سـةرؤكي يةكـةي كـارطَير ي، لةطـةَل     
ؤي نـابَي وابَيــت،  قاميقامةكـة، ئـةو وةختـة ســةرؤكةكة موحاسـةبةي ثارَيزطـارو قاميقـام ئــةكا ، ئةمـةش خـ        

 .سوثاس
 

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .ليذنةي ياسايي تكاية، وةآلمي ئةو بةر َيزانة بدةنةوة، رةرموو كاك شَيروان

 

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةم   ــةم، يةك ــت ثَيدةك ــةخريةوة دةس ــياري ئ ــادي ثارَي: لــة ثرس ــئولة،   ئيعتي ــة مــةجلس مةس ــةر ب ــار بةرامب زط
قاميقامين بةهةمان شَيوة مةسئولة، موديري ناحيـةش بةهـةمان شـَيوة مةسـئولة، ئـةوةي كةسـةرؤكايةتي       
دانشــتنةكان ئــةكا  ســةرؤكي مةجلســة نــةك ثارَيزطــار، يــان قاميقــام يــان مــوديري ناحيــة، ضــونكة ئةمانــة   

كـرد و دكتـؤر ناصـحين ئيشـارةتي ثَيـدا، مـن نـازامن        ئةوةي سؤزان خـان باسـي   : هةموويان ئةندامن، دووةم
ئَيمة لةثةرلةمانني، بةرنامةي كار ئَيمة داي دةنَيني يان سةرؤكايةتي ثةرلةمان، بةتةئكيد سةرؤكايةتي داي 

( 2)ئةندام هةيـة، لـة قةزايـةكين    ( 5)دةنَيت، بةثَيي ئةو ئةولةوياتةي كة هةيةتي، لةوَين لة ناحيةيةك 
ة دةبَي عةجـةبا سـةرؤكي ناحيـة يـان قةزاكـة ئـةو دةسـةآلتةي نـةبَيت، كـة ئةولـةوياتَيك           ئةندام هةية، باش

بدا  بةبةرنامةي كاري خؤي، ئةوة شتَيكي زؤر ئاسايية، خؤ ناكرَيت لةوَين هـةموو بَلـَين لةطةَليـداين يـان     
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ة لـةزمين مـةبادئي   لةطةَليدا نني، بؤية بةتةسةوري من وةكو براي بةر َيزم كاك ررسة  ئيشارةتي ثَيدا، ئةو
 .عامة، كة بةرنامةي كاري ئةجنومةنةكة سةرؤكي وةحدةي ئيداري داي بنَيت، زؤر سوثاس

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .كاك سةردار، رةرموو

 
 :بةر َيز سةردار صباح بوزؤ هةركي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةئةو ماددةية البربَيـت، لـةنيزامي داخلـي ئـةكرَي ئـةوة ضارةسـةر       هةندَي خوشك وبرا باسي ئةوةيان كرد، ك
بكرَيت، ئةوة ر استة، دةكرَي لةنيزامي داخلي ضارةسةر بكرَيت، بـةآلم ئَيمـة ثَيمـان وابـوو، هةنـدَيك ئـةركار       
ياخود هةندَيك مةوادي ئةساسي هةية، لَيرة بةقانون تةنزميي بكةين، ئةواني تـر بابـة ثـةير ةوي نـاوخؤيي     

سةرؤكايةتي ئةجنومةنةكان و بةر َيوةبردني وضؤنيةتي : زيم بكرَيت، كةئةوانين ضوار رةقةرةن، يةكةمتةن
ضؤنيةتي داناني بةرنامةي كار، ياخود كؤبوونةوة و طةيانـدني بةئةندامـةكان،   : تةواو بووني نيصاب، دووةم

ةطـةر بـةقانون تـةنزيم نـةكرَيت،     شـَيوازي دةنطـدان، لَيـرة ئ   : ئامادة بووني رةرمانبـةرةكان، ضـوارةم  : سَييةم
ئـةوة بةثـةير ةوي نـاوخؤ ناتوانرَيـت ضارةسـةر      ( حضـور املـوظفني  )بةتايبةتي كاك زانا باسـي كـرد، يـةعين    

بكرَيت، تةنها دةبَي بةياسا ضارةسةر بكرَيت، بؤية ثَيمان وابوو ئـةوة بةمـةوادي قـانوني ضارةسـةر بكرَيـت،      
 .كرَيت، سوثاسشتةكاني تر بة نيزامي داخلي ضارةسةر ئة

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
بةر َيزان بةنيسبة  ئةو ثَيشنيارةي دكتؤر ناصح، كـة سـؤزان خـانين ثشـتطريي لَيكـرد، ئـةوة قاعيدةيـةكي        
عامة وةك لة ثرؤذةكةدا هاتووة، ئةطةر ثَيشـنيارةكةيان سـةحب نةكـةن، دةخيةينـة دةنطـةوة، دكتـؤر ناصـح        

يت؟، باشـة سـةحيب ناكـةيت، ئـةي تـؤ سـؤزان خـان، ئـةوين سـةحيب ناكـا ، بؤيـة دةخيةينـة             سةحيب ئةكة
 .دةنطةوة، باشة رةرموو كاك شَيروان

 

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئةطةر موقتةرةحةكةيان سةحب نةكةن ئةوة دةخيةينة دةنطةوة، بةس ئةبَي بةديلي هةبَيت، سوثاس

 (:كةمال كةركووكي. د) َيز حممد قادر عبداهللبةر 
زؤر دروستة، ئةطةر بةديلي هةبَيت ضؤنة و ئةطةر تةعادولين بوون ئةوة ضـؤنة، لـةو حاَلةتـةدا بةديلةكـة     

 .ضية، كاك دكتؤر ناصح، رةرموو
 

 :رمضانناصح غيتور . بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ئةو ثَيشنيارة خبرَيتة دةنطدانةوة، ئةطةر زؤرينةي دةنطةكاني هَينا بةديلةكةي ئةوةية، لةناو ئةجنومةنةكة 
ــرة            ــةردي لَي ــادةي ر ــةك قي ــدرَيت، ن ــةماعي دابن ــة ج ــةبَي ب ــة ئ ــت، بةرنام ــوة بكرَي ــي لَي ــة باس ــةو وةخت ئ

 .ديكتاتؤرية  دروست بكةين، سوثاس
 
 

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
كةسن، بؤية تةعادول ئةبَيت، يـةعين  ( 5)، ئةبَيت بة دوو بةدوو، ئةوان خؤيان ئةوة خؤي خةلةل لَيرةداية

 .هيض حةلَيكي نابَيت، كاك زرار نوقتةي نيزامي هةية، رةرموو
 :امني طاهربةر َيز زرار 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ة بكةن، بـزانني  قسة بكةن، با هةموويان قس( 15)ذمارةيةك ئةندام ناوي خؤي نووسيوة، كةلةسةر ماددةي 
 .ضةند كةسي تر، لةطةَل ئةو موقتةرةحةدان، زؤر سوثاس

 
 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .باشة، رةرموو كاك ئارام

 :بةر َيز ئارام رسول مامةند
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هـةبَيت، وةكـو باسـين كـرا، بـةآلم       ئةطةر لة بر طةيةك لة ياساكةدا موالحةزة هةبَيت، بةر اسس ئةبَي بةديل
كةسـن سـةرؤكةكةي هةَلدةبـذَيردرَيت    (5)بةديلي ئةم دوو بةر َيزةش مةنتق ناطرَيتةوة، لة ئةجنومةنَيك كة 

وضوار كةسي ئةمَينَيتةوة، بةضي دةنطدان لة نَيوان ضوار كةسدا ئةكرَيت، كـاتَي كـة دوو بـةدوو بَيـت، كـةوا      
 .يض شَيوةيةك بةو شَيوةية داناندرَيت، سوثاسبوو ماناي واية بةرنامةي كار بةه

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .سؤزان خان رةرموو، تكاية هيض موداخةلةيةك نية، نوقتةي نيزامي هةية، رةرموو

 

 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دروست بوون ضية؟، لةبةيين ضوار ئةندامدا، موقتـةرةحين   ئَيمة ئةزانني ئةم حاَلةتة، بةس ديكتاتؤرية 
هاتــة نــاوةوة، دةنطــي لةســةر ئــةدرَيت، ســةرؤك لةطــةَل كــام اليانــدا بَيــت، ئــةوة ثــةير ةو ئــةكرَيت، هةميشــة 

كةسـن، سـةرؤك لةطـةَل ض    ( 5)ئيشةكانين وا رؤشتووة، لةناو ثةرلةمانيشـدا بةهـةمان شـَيوة بـووة، خؤيـان      
 .دةبَيت، سوثاساليةكدا بَيت ئةوة 
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 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
بةر َيزان ئَيستا دوو وجهة نةزةر هةية، يةكَيكيان وةكـو ثرؤذةكـة، كـة هـةردوو ليذنـةي ياسـايي و نـاوخؤش        
ثشــتطريي لــَي دةكــةن، موقتــةرةحَيكي تريــان هــي دكتــؤر ناصــح و ســؤزان خانــة، ئَيســتا كــَي ثشــتطريي لــةو   

 .ي كة تازة هاتووة، دةكا  با دوو كةس قسةي لةسةر بكةن، كاك احسان رةرمووثَيشنيارة
 

 :بةر َيز احسان عبداهلل قاسم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

خــؤي لةهــةموو دةســتةكاندا بةرنامــةي كــار دادةنرَيــت، بــؤ دانانيشــي ســةرؤكايةتي بةرثرســيارة، بــةس كــة  
بةزؤرينـة، ثَيشـنيار بكـةن ئـةو رةقةرةيـة ئيزارـةي        دةستةيةكي جةماعي هةبَيت، حـةقَيكي سروشـتية كـة   

بةرنامةي كار بكةن، لَيرةش لة مةجلسي حمارـةزة بَيـت، يـان هـي قـةزا بَيـت، يـان هـي ناحيـة بَيـت، ئةطـةر            
زؤرينة بةيةكةوة، داوايـةك بكـةن، ئـةو رةقةرةيـة يـان ئـةو ماددةيـة يـان ئـةو مةوزوعـة، لةبةرنامـةي كـار             

 .قبوَلي بكا  و لةكؤبوونةوةكةدا موناقةشةي لةسةر بكرَيت، زؤر سوثاس دابندرَيت، ئةبَي سةرؤكةكة
 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .كاك ئارَيز، رةرموو

 

 :بةر َيز ئارَيز عبداهلل ا د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تة ســةرؤك بـؤي هةيــة،  منـين ثشــتيواني لـة ثَيشــنيارةكةي كـاك دكتــؤر ناصـح و ســؤزان خـان دةكــةم، ر اسـ      
كةسـن، ئةطـةر وةكـو يـةك بـوو، يـان لةحاَلةتَيكـة كـة يـةكَيكيان          (5)بةرنامةي كار دابنَيـت، بـةآلم كـاتَي كـة     

غائيب بوو، ئةو كاتة دوو بةدوو بوون، سةرؤك لةطةَل ض اليةكـدا بـوو ئـةوة بـةو اليـة دةدرَيـت، واتـة ئَيمـة         
 .ا بوو، بؤ ئةو الية دةشكَيتةوة، زؤر سوثاسلةطةَل زؤربةداين بةس كةسةرؤك لةطةَل ض اليةكد

 
 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .ئَيستا كَي ثرؤذةكةي ثَي باشةو ئةيةوَيت قسةي لةسةر بكا ، كاك شَيروان رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

حةكــةي خؤمــانني، كةلةاليــةن ثةرلةمانــةوة ثةســةند كــراوة، ئــةو  ئَيمــة و ليذنــةي نــاوخؤ لةطــةَل موقتةرة
 .موقتةرةحةش كة تازةية دةكرَي، خبرَيتة دةنطةوة تا بزانني دةنط دَييَن يان نايهَييَن، سوثاس

 

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .كاك بارزان، رةرموو
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 :بةر َيز بارزان عبداهلل نصراهلل
 .كي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ

يـان ئةمَينَيتـةوة،   (9)ئةندامي ئةجنومةن هةية، يـةكَيكيان ئـةبَيت بـة مـوديري ناحيـة،      ( 5)لةناحيةيةكدا 
باشة ئةي زؤرينة لةكوَيدا دروست ئةبَيت، مـن مةبةسـتم ئةوةيـة، لةحاَلةتَيكـدا كـة ئـةَلَيت ئةطـةر يةكسـان         

طةَلداية، من بؤ ناحية بضووكةكان ئـةَلَيم ئـةوةش   بوون، ئةوة ئةرزةَلية  دةدرَيت بةو اليةي كة سةرؤكي لة
 .حاَلةتَيكة و هةية، باشة ضارةسةري ضية؟، سوثاس

 

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
باشة ئَيستا ثَيشنيارَيك ئةكةين بؤ ئةوةي حةَلَيكي وةسة  دابنَيني، ليذنةكان ر ةئيتـان ئةطـةر بـةم شـَيوةية     

لةحاَلةتَيك ئةطـةر سـةرؤك رةرـزي كـرد، ئـةوجا خـاوةني موقتـةرةح ئيسـراريان كـرد، كـة           تةعديل بكرَيت، 
خبرَيتة دةنطةوة لةناو ئةجنومةنةكةدا، ئَيستا ئـةو موقتةرةحـةي كـاك دكتـؤر ناصـح، كـة ثشـتيواني لَيكـرا،         

 .ةرموولةاليةن سؤزان خان و كاك ئارَيزين دييتاعي لَيكرد، دةخيةينة دةنطةوة، باشة طةالوَيذ خان، ر
 

 :بةر َيز طةالوَيذ شابا ججي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

خؤي دةبَي موناقةشا  تةواو بَيت، ئينجا هةر موقتةرةحَيك هةبوو دةخرَيتة دةنطـةوة، ئَيمـة ضـةند كـةس     
ناومان نووسيوة كةقسـة بكـةين، بـةآلم هـةَل نةسـاوين، بـا موناقةشـة تـةواو بَيـت ثاشـان خبرَيتـة دةنطـةوة،             

 .سوثاس
 (:كةمال كةركووكي. د) ر َيز حممد قادر عبداهللبة

لةسةر ئةم موقتةرةحة، موناقةشة تةواو بوو، ثاشان ئةضـووينة سـةر خاَلـةكاني تـر، خرايـة دةنطدانيشـةوة       
 .بةس حسامبان نةكرد، بؤية داواي بةديلي ئةو خاَلة ئةكةين، تا خبوَينرَيتةوةو خبرَيتة دةنطةوة

 :بةر َيز طةالوَيذ شابا ججي
 .ةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانب

ئةطةر واحسامبان كرد، كة موناقةشة لةسةر نةرسي بر طة دةكرَيت، ئَيستا من ثشـتيواني لـةو ر ةئيـة ئةكـةم،     
 .موناقةشةي دةكةم، كةساني ترين هةية، بةهةمان شَيوة ئةيانةوَيت قسة بكةن

 
 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل

سـةعا  ئامـادة دةبَيـت، نابَيـت لـةناو       99كار، هةميشـة ثـَين وةخـت، بـةالني كـةمي       بةنيسبة  بةرنامةي
 .دانيشنت ئيزارة بكرَيت و تةرح بكرَيت، باشة سؤزان خان، رةرموو

 

 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بَيت، كـاتَي كةشـتَيك ر وو ئـةدا     هةتا ئَيستا ئَيمة زياد لةضوار ساَلة داوا ئةكةين، سةعاتَيكي ساخينةمان هة
لةدةرةوة، كارةساتَيك ئةقةومَيت كة دَيني بؤ ثةرلةمان، بتوانني قسةي لةسةر بكةين، بـةس نابَيـت، هـةمان    
شتة بؤضي ئةم ديكتاتؤريةتـة هةبَيــت؟، بؤضـي قيـادةي جـةماعي نـةبَيت؟ بةيةكـةوة، ئيتييتـاق بكـةن خـؤ           

نَيك ئةبةن بةر َيوة، خؤ ئةم ئيقرتاحةي ئَيمة هـيض شـتَيكي تَيـدا    ئةمة شةر و هةرا نية، ئةمة بةيةكةوة شوَي
نيــة، تــةنها تــةوةجوهاتي سياســةتي تــازةي بــةر َيوة بردنــة، هــيض خالرَيكــي نيــة، لةطــةَل سياســةتي تــازةي    

 .بةر َيوةبردن، سوثاس
 

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
ماناتي دونيا، لةهةموو مةجالسي ثَيشكةوتوو، بةرنامـةي كـار ثـَين    ئةمة مةبدةئَيكي عامة، لةهةموو ثةرلة

ماوةيةك ئامادة دةكرَيت، ئةنداماني ئةو مةجلسـة ثَيشـرت بةرنامةكـةيان حـازر ئةكـةن، كـة هـةموو ئـةزانن         
وةخَس كة دَين، نةك لـةناو ئةجنومةنةكـة شـس تـازة بَيـنن، ثَيشـرت خوَيندوويانةتـةوة، خؤشـيان بـؤ ئامـادة           

ــردووة، ــةوةو        ك ــة دةخوَيندرَيت ــةو بةر َيزان ــةي ئ ــتا موقتةرةحةك ــةن، ئَيس ــةر بك ــةي لةس ــةوَي موناقةش ــا ل ت
 .دةخرَيتة دةنطةوة،  كاك عةوني رةرموو

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اكثـر اىل  يبلغ االعضاء بربنامت االجتماع من قبل الرئيس وجيوز لكل عضو ان يقرتح اضافة مـادة او   -3
 .الربنامت ولالكثرية قبول ذلك او رفضه

 

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
ئةو موقتةرةحةي كة بةر َيزان كرديان، دوو برادةري ترين دييتاعي لَي كرد، ئَيستا دةخيةينة دةنطةوة، كَيي 

كةسي لةطةَلدا  12، كَيي لةطةَلدا نية؟، كةسي لةطةَلداية 35لةطةَلداية بادةسس بَلند بكا  تكاية؟ رةرموون 
 .نية، بؤية ثَيشنيارةكة سةركةوو ، طةالوَيذ خان، رةرموو بزامن ر ةئي تؤ ضية؟

 :بةر َيز طةالوَيذ شابا ججي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تـةنها حةسـر كـراوة، بةسـةرؤكي     ( يرأس رؤساء اجملالس جلسات جمالسـهم  -1 ()15)بر طةي يةكةمي ماددةي 
 .مةجلس، باشة ئةي ئةطةر سةرؤكي ئةجنومةن بؤ ماوةيةكي دياريكراو ئامادة نةبوو، سوثاس

 
 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .ئةوة دةنطي بؤ درا، ليذنةي ياسايي تكاية، وةآلمتان بؤ طةالوَيذ خان، ضية؟
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 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــك      شــةر  نيــة، ئَيمــة هــةموو وردةكارييــةكان لــةم قانونــةدا بَينينــة خــوارةوة، ئَيمــة وتوومانــة بــة نيزامَي
ضــؤنيةتي بةر َيوةضــووني ئيشــوكاري مةجلســةكة ديــاري ئةكــةين، ئــةوةش دةضــَيتة نيــزام، حــةتا ئــةو           

بـا ئـةو رةقةرانـة     رةقةرانةش ثةيوةندي بةنيزامةوة هةية، بةآلم لةبةر ئةوةي يةكةجمارة ومتـان قةيناكـة،  
 .هةبَيت، سوثاس

 

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
ئَيستا هةموو ماددةكة بةو طؤر انكاريانةي كةوا كرا، دةخيةينة دةنطةوة كَيي لةطةَلدايـة بادةسـس بَلنـد بكـا      

 .ايةتكاية؟ رةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟، بة كؤي دةنط وةرطريا، بؤ ماددةي دواتر تك

 :بةر َيز ئاخر مجال انور
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي شازدةم

 : سةرؤك و ئةندامانس  ئةجنومةنةكان ئةم سوَيندةي خوارةوة لةبةردةم ئةجنومةنس ثارَيزطا دةخَون: يةكةم

س خـاكس  سوَيند بة خوداي طةورة دةخؤم، كة ثارَيزطاريس لةيةكَيتس هةرَيمس كوردستان ـ عَيراق و سـةالمةت  )
بكةم، و ضاودَيري بةرذةوةندييةكانس طةل بكةم، و ثابةندمب بة دةستوور و ياسا كارثَيكراوةكـان لةهةرَيمـدا،   
و كاري خؤم بةدَلسؤزي و راستطؤيس و دةسثاكس و بَس اليةنس ئـةجنام بـدةم، و خـودا شـاهَيدة لةسـةر ئـةوةي       

 (.دةيَلَيم
ــة    : دووةم ــة ل ــوَيندةي ك ــةو س ــار ئ ــةم)ثارَيزط ــةرَيم     (يةك ــةرؤكس ه ــةردةم س ــاتووة، لةب ــةدا ه ــةم ماددةي ي ئ

 .بةئامادةبوونس وةزيري ناوخؤ دةخوا 
ي ئـةم ماددةيــةدا هــاتووة،  (يةكــةم)قاميقــام و بةر َيوةبـةري ناحيــة، ئـةو ســوَيندةي سـةرةوة كــة لـة     : سـَييةم 

 .لةبةردةم وةزيري ناوخؤ بة ئامادةبوونس ثارَيزطار دةخوا 
 

 :بزازبةر َيز عوني كمال سعيد 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادةالسادسة  عشرة

اقسـم بـا   العظـيم ان احـافظ علـى       ))يؤدي رئيس واعضاء اجملالس اليمني التالية امام جملس احملافظة : اواًل
العراق وسالمة اراضيه وارعى مصاو الشـعب والتـزم بالدسـتور والقـوانني النافـذة يف      _وحدة اقليم كوردستان

 ((وان اؤدي عملى بأخالص وصدق وامانة وحياد وا  ما اقول شهيد االقليم
 .من هذه املادة امام رئيس االقليم حبضور وزير الداخلية( اواًل)يؤدي احملافظ اليمني املنصوص عليها يف : ثانيًا



 986 

داخليـة حبضـور   مـن هـذه املـادة امـام وزيـر ال     ( اواًل)يؤدي القائمقـام ومـدير الناحيـة الـيمني املبنيـة يف      : ثالثًا
 .احملافظ

 
 
 

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
ئةو بةر َيزانةي كةئةيانةوَيت لةسةر ئةم ماددةي قسة بكةن، ناويان ئةنووسم تكايـة دةسـتان بةرزبكةنـةوة،    

 .كاك حممد رةرةج، رةرموو

 :بةر َيز حممد ررج ا د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وحـدة اقلـيم كوردسـتان    )نة، سوَيندي ثةرلةمانة، يـةعين ثةرلـةماني هـةرَيمي كوردسـتان،     ئةم سوَيندخوارد
ئةمانـة هـي ثةرلـةمانن، يـةعين تـؤ ئـةو كةسـة سـوَيند ئـةدةيت بـة           ( وسالمة اراضيه  وارعى مصاو الشعب

ي شتَيك كة لةكارةكةي بةرزترة، ئةي دوايي ضـؤن موحاسـةبةي ئةكـةيت؟، تـؤ ئـةبَي لةسـةر شـتَيك سـوَيند        
بدةيت كة ثةيوةنـدي بـة ئيشـوكارةكةي خؤيـةوة هـةبَيت، خـةَلكي ثارَيزطاكـة، ثاراسـتين بةرذةوةنديـةكاني          
ــةرَيمي           ــية بةه ــةقي ض ــةم ح ــةعين ئ ــة، ي ــةرزي ناحيةك ــةكان و ئ ــتين بةرذةوةندي ــة، ثاراس ــةَلكي قةزاك خ

ئةم كةسة ئيداريشة،  كوردستانةوة، كابراي رةقري موديري ناحيةيةكة تؤ وا سوَيندي بدةيت، تؤ ئةوة بزانة
كاري تةنيتيزي وئيداري ئةكا ، بةتايبةتي ثارَيزطارةكة، ضؤن ئةم ئيشة طـةورةي ثَيئةكـةيت؟، لةبـةر ئـةوة     
من ثَيشنياري ئةوة ئةكةم، سوَيندةكة ثةيوةندي هةبَيت بةو جوطراريـة ئيدارييـةي كةئـةو بةرثرسـة لَيـي،      

 .ناحيةية، سوثاسئةطةر ثارَيزطارة، ئةطةر قاميقامة، ئةطةر موديري 
 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك جوتيار، رةرموو
 (:جوتيار)بةر َيز كريم جميد شريف
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةر اســتيدا منــين هــةر لةســةر ئــةوة قســةم هــةبوو، ئــةو ســوَيندة ئةنــداماني ثارَيزطــا ثابةنــد ناكــا ، بــة     
مــن ســوَيند بــةخواي طــةورة ) دةســتةواذةيةكي لــةو بابةتــةي تَيـدا بَيــت، بَلَيــت  ثارَيزطاكـةي خؤيــان، باشــرتة 

عَيـــراق، و ســـةالمةتي خـــاكي بكـــةم وضـــاودَيري  -دةخـــؤم، كـــةثارَيزطاري لةيـــةكَيس هـــةرَيمي كوردســـتان 
بةرذةوةنديةكاني طةل بكةم، وثابةند مب بةدةستوور وياسا كارثَيكراوةكان و ثابةنـد مب بةبةرذةوةنديـةكاني   

ئةو ثارَيزطايةي تَيدا بَيت، بـؤ ئـةوةي ئةنـداماني ئةجنومـةني     ......( ثارَيزطاو كاري خؤم بةدَلسؤزي بكةم و 
ثارَيزطــا، ثابةنــد بــن بــة ثارَيزطاكةيانــةوة، ئةمــة ســوَيندَيكة بــؤ ئةنــداماني ثةرلــةمان، و وةزيرةكــان، و بــؤ   

باريـان بـةر َيوة دةبـةن، لَيـرةدا ديـاري كـراوة،       ئةوانةي كة لة ئاستَيكي طةورة ترن، لةسةر ئاسس هةرَيم كارو
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ــة،        ــوديري ناحي ــام و م ــوا ، قاميق ــاوخؤ دةخ ــري ن ــةرَيم و وةزي ــةرؤكي ه ــةردةم س ــوَيند لةب ــةثارَيزطار س ك
سوَيندةكةيان لةبةردةم وةزيري ناوخؤ و بةئامادة بووني ثارَيزطـار دةخـؤن، واباشـرتة سـةرؤك و ئةنـداماني      

 .ةرزترين دةسةآلتي دادوةريدا خبؤن، ئةَلبةتة لةثارَيزطادا، سوثاسئةجنومةن، سوَيند لةبةردةم ب
 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك شَيخ جعيتر، رةرموو

 :معروف مصطفىبةر َيز جعيتر 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بكرَيــــت             منــــين بــــؤ ســــوَيندةكة، ئــــةوةي كــــاك جوتيـــار لةكؤتاييةكةيــــدا ئةمــــةي بــــؤ زيــــاد  : يةكـــةم 
بؤ زياد بكرَيت، ناحيةية يان قةزاية، ( دةسةآلتةي)ئةو ( كارثَيكراوةكاني لةهةرَيمدا لةسنووري دةسةآلتيدا)

ئةو سوَيندة لةبةردةم سةرؤكي هةرَيمدا ناخورَيت، ئـةو سـوَيندة   : يان ثارَيزطاية، ئةوة بؤ سوَيندةكة، دووةم
لةبةردةم سةرؤكي حكومةتـدا خبورَيـت، ضـونكة ثَيشـرت هـةر وابـووة،       بة ئامادة بووني وةزيري ثةيوةنديدار 

 .سوثاس
 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك دكتؤر ناصح، رةرموو
 

 :رمضانناصح غيتور . بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

عظـيم ان احـافظ علـى  وحـدة اقلـيم      اقسـم بـا   ال  )من ثَيم واية، سوَيندةكة سةرةتاكةي زؤر باش هـاتووة،  
ــاو احملافظــة  _كوردســتان ــالمة اراضــيه وارعــى مص ــتَيك   ( العــراق وس ــَين هــةموو ش ــرةدا واجــيب ئــةوة ث لَي

مةصاَلحي ئةو ثارَيزطايـة بثارَيزَيـت، ر اسـتة سـوَيندةكاني تريشـي ثـريؤزة، بـةس دةبَيـت هـي ثارَيزطـا بَيـت،            
يف االقليم وان اؤدي عملى بـأخالص وصـدق وامانـة وحيـاد وا  مـا      والتزم بالدستور والقوانني النافذة )ئينجا

يةعين موحارـةزةي شـةعبين ئـةكا ، بـةآلم لَيـرةدا باسـي ثارَيزطـا        ( والتزم بالدستور) كة وتي( اقول شهيد
 .سوثاس، (مصاو احملافظة) بكرَيت بة( الشعب مصاو)بؤية طرنطة، لةجياتي 

 (:ل كةركووكيكةما. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .كاك ئارَيز، رةرموو

 

 :بةر َيز ئارَيز عبداهلل ا د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــتان    ــةماني كوردس ــاوي ثةرل ــةمان ن ــة ثةرلةمانةك ــةكي     –ئَيم ــاتووة، زاراوةي ــة ه ــةي ك ــةو هةرَيم ــة، ئ عَيراق
ــراق، هــةر هــةرَيم نيــة،   –ئيدارييــة، ثةيوةنــدي بةئيــدارةوة هةيــة، دوايــن كوردســتان    واتــة ئــةو ســَي  عَي

ثارَيزطاية، بةشةكةي ترين ئةطرَيتةوة، تؤ ئةطةر بَلَييت، ئةوة سبةي بؤ  هةية دةسـتبةرداري ثارضـةكةي   
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ترين بيت، كةلةناو سنوري ئيداري ئةو سَي ثارَيزطاية نيـة، لةبـةر ئـةوة مـن ثَيشـنيار ئةكـةم، ضـؤن نـاوي         
عَيراق ئةكـةم، ئـةوة    –ري لةيةكَيس كوردستان عَيراقة، ئةمةش بكرَيت بة ثارَيزطا –ثةرلةماني كوردستان 

اليةنَيكيانة، اليةنةكةي تر، كة باسي ثارَيزطا ئةكرَيت، يان باسي ناحية ئةكرَيت، يـان قـةزا ئـةكرَيت، خـؤي     
ــبةييَن      ئةوةيــة ئَيمــة هــةموومان مولتــةزمني ئــةوةش بةشــَيكة لةكوردســتان، ئةطــةر ئــةوةش نــةوترَيت، س

سةلةن ئةيةوَيت، مودير ناحية يان قاميقام يان ثارَيزطـا بةشـَيك لـةو خاكـةي     ناحيةيةك لةسةر سنوورة، مة
خباتــة ســةر هــةرَيمَيكي تــر، كةواتــة ئــةو كاتــة ئَيمــة زةرةر ئةكــةين، لةبــةر ئــةوة مــن تةئكيــد ئةكةمــةوة،   

، عَيراق، هةم هةموو كوردستان ئةطرَيتةوة، كـةثارَيزطاري لـَي بكـا ، هـةم جـوانرتة      –بنووسرَيت كوردستان 
بةواتا هةرَيمةكة البضـَيت، ضـونكة موسـتةَلةحَيكي ئيدارييـة، ئـةوة نيشـتمانة كـة ئَيمـة باسـي ئةكـةين، بـؤ            
منوونة دةست بةرداري مـةمخور بـني، ئـةَلَيني ئـةوة سـةربة هـةرَيمي كوردسـتان نيـة، يـةعين سـوَيندي بـؤ            

 .ناخؤين، ضونكة لةسةر خاكي ئَيمة نية، سوثاس
 

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .ليذنةي ياسايي، رةرموون وةآلمتان بؤ ئةو بةر َيزانة

 :بةر َيز سةردار صباح بوزؤ هةركي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سةبارة  بة تَيبينيةكةي كاك حممد رـةرةج كـة كـاك جوتيـارين هـةمان موالحـةزةي هـةبوو،  دةَلـَين ئـةو          
وَيندة ضةند بنةمايةك هـاتووة، يـاخود ضـةند ثرةنسـيثَيك هـاتووة،      سوَيندة هي ئةندامي ثةرلةمانة، لةو س

ثَيمان واية كةوا ئةركي هةموو اليةكة، هةم ئةندامي ثةرلةمانة، هةم وةزيرة، هـةم ئةنـداماني ئةجنومةنـة،    
: سـةالمةتي خـاكي هـةرَيم، دووةم   : هةم قاميقامة، هـةم ئةنـداماني قةزايـة، ئـةو ثرةنسـيثانة ضـية؟، يةكـةم       

نديية باآلكان، بةر اسس ئةوةش ئـةركي هـةموو اليةكمانـة، نـةك هـةر ئـةركي ئةنـدامي ثةرلةمانـة،         بةرذةوة
: ثابةنــد بــوون بةدةســتوورو ياســاكان، بــؤ ئــةركي ئةنــداماني ئةجنومــةن نيــة، ئــةو بةشــة، ضــوارةم : ســَييةم

نـة، كـاك حممـد،    دَلسؤزي و ر استطؤيي وئةمانة  وحيـاد كـردن، لـة كاروبارةكـان، ئـةوةش بـؤ هـةموو اليةكما       
ثاراســتين يــةكَيس هــةرَيمن، كةهةريةكــة ئــةتوانَي لةشــوَيين خــؤي كــار بكــا  بــؤ يــةكَيس خــاكي  : ثَينجــةم

هةرَيمي كوردستان، كة بيثارَيزَيت، ئـةوةي كـاك جوتيـار باسـي ئـةكا ، سـوَيند خـواردن بةرامبـةر سـوَلتةي          
هةيبة  و دةسةآلتي مةجلسـي ثارَيزطـا، يـان هـي     قةزائي، ئَيمة ثَيمان واية بةر اسس ئةوة كةم كردنةوةية لة

قــةزا، يــان هــي ناحيــة، ضــونكة ئــةو ســوَيندة بؤهــةر هةموومانــة، وةكــو ثةرلــةمان، ئةطــةر ئيجــازةم بــدةن،  
ئةنداماني ثةرلةمانين و سةرؤكين و جَيطرةكةشي وسـكرتَيرين، هـةموو لةبـةردةم ثةرلـةمان سـوَينديان      

ن لةبةردةم ئةجنومةني خؤيان دةبَي سوَيند خبؤن، ئـةوةي شـَيخ جعيتـر    خواردووة، ئَيمة ثَيمان واية ئةواني
باســي كــرد، كةســوَيندي ثارَيزطــار بةرامبــةر ســةرؤكي حكومــة  بَيــت، نــةك ســةرؤكي هــةرَيم، لةبةرئــةوة    
بةرامبةر بةسةرؤكي هةرَيمة، ضونكة مةرسومي ئيقليمي ثـَي دةردةضـَيت، بؤيـة دةبَيـت سـوَيندةكةش هـةر       
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عَيراق، بكرَيـت بـة كوردسـتان     –وا ، كاك ئارَيز باسي ئةوة ئةكا ، كة هةرَيمي كوردستان بةرامبةر بةو خب
عَيراق، منين هةمان ر ةئي تؤم هةية، بةآلم ئةو مةوزوعة حةسم كراوة، لة ضـةندين ياسـاي تـر هـةمان      –

ــردو      ــان لَيك ــة وام ــاكان، بؤي ــةنَيوان هــةموو ياس ــةبَيت ل ــيق ه ــةوةي تةنس ــردووة، بؤئ ــان ك وة، داواي طيتتوطؤم
 .لَيبوردنين لةكاك دكتؤر ناصح ئةكةم، قسةمان دةكرد، طوَيمان لةو نةبوو، سوثاس

 
 

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .بةَلَي كاك شَيخ رةتاح ناو  نووسرابوو بةس لةبريمان كرد

 :بةر َيز رتاح عبداهلل نقشبةندي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

آل منين لةطةَل ر ةئيةكةي دكتؤر ناصح دام، كة ئةو سوَيندة، سوَيندي ئةنداماني ثارَيزطاو قةزاو وةَل: يةكةم
مصـاو هـذه احملافظـة    ) ناحيةكان نية، ئةوة سوَيندَيكة لةوة هةوراز ترة، ثَيم واية، ئةطةر هـةرواش بكرَيـت  

: م ووةزيـر ســوَيند خبــوا ، دووةم ي تَيـدا بنووســرَيت، ئـةطينا نــابَي وةكــو ئَيمـةي ئةنــدا   ( وهـذه القاميقاميــة 
ــن لةســةر ئــةو ســوَيندةي كــة             ــة، كــة كــابرا ســوَيند دةدةي ــة نووســراوة كــة غةَلــةتَيكي رةزحي لةكورديةك

بـَي اليـةني ئـةوة غةَلةتـة كـاك سـةردار، بـَي اليـةني ضـية؟ ئـةو           ( راستطؤيس و دةسثاكس و بَس اليةنس)ئةَلَيت
يـان يةكَيتيـة، يـان يـةكطرتووة، يـان كؤمةَلـة، يةكَيكـة لـة          ثياوةي كة ئةضـَيتة ئـةو ئةجنومةنـة، كـة ثارتيـة     

 .ئةحزابةكان، بَي اليةنين ماناي ئةوة ئةطةيةنَيت كة لةم حزبانة هيضيان نية، سوثاس
 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك شَيروان، رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

خؤي سوَيندةكة بةعمومي هاتووة، بؤ ثارَيزطا، بـؤ قـةزا، بـؤ ناحيـة، بؤيـة ئَيمـةش شـةعبمان بـةكارهَيناوة،         
شةعيب ثارَيزطا، شةعيب قةزا، شةعيب ناحية، بؤية حمارةزة داخَل بكـةين واتـة سـوَيندَيكي تايبـةتي تـر بـؤ       

ليـة، بةنيسـبة  ثارَيزطـار، قاميقـام،     قةزاو دانةيةكين بؤ ناحية دابنـَيني، بؤيـة سـوَيندةكة سـوَيندَيكي مشو    
موديري ناحية، بةنيسبة  كـاك شـَيخ رتـاح، تـةبيعي ئَيمـة صـياغة عةرةبيةكـة بـة ئةولةويـة  دائـةنَيني،           

 .ئةوي تر بةر اسس ئةبَي طؤر انكاري تَيدا بكةين، بةشَيوةيةك كةلةطةَل عةرةبيةكةدا بطوجنَيت، زؤر سوثاس
 

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
ئــةو بةر َيزانــةي كــةوا موقتــةرةحيان كــرد، كةســوَيندةكة بطؤر درَيــت، بةر اســس ســوَيند هــةر ســوَيندة، ئــيرت  
سوَيندي طةورة يان بضووك نية، قةزاو ناحية وثةرلةمان نيـة، ئـةو تـةنها سـوَيند ئـةخوا  كـة بةئةمانـة         
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، من ثَيم غةريبة كة سوَيندين تةجزيئة بكةين، ئيشةكاني ئةكا  وبةثاكي و موخلص ئةبَيت بؤ ئةم وآلتة
 .كاك دكتؤر ناصح، نوقتةي نيزامي هةية، رةرموو

 :رمضانناصح غيتور . بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كــاك شــَيروان، شــةرحي كــرد ئــةَلَيت، ســوَيندةكة بــؤ هــةموو ئةنــداماني مةجليســةكانة هــي ناحيةيــة، هــي   
ر ئــةوة ناكرَيــت بَلــَيني ثارَيزطــا، بةثَيضــةوانةوة كــةوتت ثارَيزطــا، قاميقــامين  ثارَيزطايــة، هــي قةزايــة، لةبــة

ئيلتيزامي بة ثارَيزطاوة هةية، موديري ناحيةش ئيلتيزامي ثَيوة هةية، ضونكة بةشَيكة لةثارَيزطاكة، كةمن 
 .اية، سوثاسثارَيزطاري لةضي ئةكةم، لة مةصاَلحي ئةو ثارَيزطاية ئةكةم، كة خؤشم بةشَيكم لةو ثارَيزط

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
ئةو بةر َيزانةي كة ثَيشنياريان كرد، ئةطةر سةحيب ناكةنةوة دةخيةينة دةنطةوة، دوو كةس موسـري ة لةسـةر   

 .ئةوةي كة سوَيندةكة بطؤر درَيت، كاك حممد رةرةج و دكتؤر ناصح، رةرموو كاك سةردار
 

 :بوزؤ هةركيبةر َيز سةردار صباح 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر شــاملة هــي ( مصــاح الشــعب)بةرذةوةنــدي ثارَيزطــا خــؤي بةشــَيكة لــة بةرذةوةنــدي طــةل، كــة دةَلَييــت   
ثارَيزطاو هي قةزاو هي ناحيةش ئةطرَيتةوة، ئةطةر حاَلةتَيكين بَيت تةعاروز بكـا ، بةرذةوةنـدي ثارَيزطـا    

 .ت، بؤية كة دةَلَيني مةصاَلحي طةل، زؤر شامل ترة، سوثاسلةطةَل هي طةل، كامةي وةردةطريَي

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
ئَيستا دةخيةمة دةنطةوة كَيي لةطةَلداية كة سوَيندةكة بطؤر درَيت بادةسس بَلند بكا  تكاية؟ رـةرموون كَيـي   

زان سـبةي دانيشـتنمان دةبَيـت، خواتـان لةطـةَل تـا       لةطةَلدا نية؟، بةزؤرينةي دةنط وةكو خؤي مايةوة، بةر َي
 .سبةي
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